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Voordelen
Met deze interactieve PDF willen we ervoor zorgen dat u 
telkens, snel de informatie vindt die u zoekt.

Wij zijn er om u te helpen bij uw professionele activiteiten.

VUL DE ONLINE ENQUÊTE IN »

We hebben uw feedback nodig
Beantwoord deze 5 eenvoudige vragen om ons te helpen deze catalogus 
te verbeteren. We hebben deze vragen op een online geplaatst, we 
kunnen dus eenvoudig alle enquêtes tegelijkertijd verwerken.

https://daikin.formstack.com/forms/survey_vrv_pdf


Navigatie

Klik om terug te gaan

Zijbalk koppelingen
De verschillende hoofdstukken 
van de catalogus worden 
weergegeven aan de zijkant. 
Door één enkele klik komt u 
rechtstreeks op de pagina met 
de inhoudsopgave terecht.

Koppelingen naar technische documentatie
Op de pagina’s met technische tekeningen kunt u op bovenstaande 
knop drukken om alle technische tekeningen te bekijken de beschikbaar 
zijn voor het product.

BEKIJK ALLE TECHNISCHE TEKENINGEN OP 
MY.DAIKIN.EU

U kan op alle paginanummers klikken
Klik op een paginanummer om rechtstreeks naar die 
pagina te gaan.

VRV, een complete commerciële oplossing

Drastisch verlagen van uw werkingskosten  26
Hoogste betrouwbaarheid 
Tot 6 maal grotere weerstand tegen corrosie 
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Het technologie- en innovatiecentrum (TIC) 
heeft als doel het creëren van nieuwe waarde 
op basis van ‘s werelds beste technologieën 
en sterk gedifferentieerde producten.

Daarom komen mensen met verschillende 
achtergronden, uit verschillende landen en van 
binnen en buiten het bedrijf samen om hun sterke 
punten te bundelen, en zo samen te innoveren.

TIC beschikt over de nieuwste, geavanceerde, 
testkamers met grote capaciteit. Hierdoor 
kunnen we grotere systemen testen, en dit 
nauwkeuriger dan gelijk welke andere fabrikant 
en de meest nauwkeurige gegevens publiceren.

U weet dat de Daikin-unit die u koopt, 
gecontroleerd en getest is.

Meer informatie over TIC: https://www.daikin.com/about/corporate/tic/index.html

Technologie- en 
innovatiecentrum
Waarde creëren aan de hand van  
‘s werelds beste technologieën

https://www.daikin.com/about/corporate/tic/index.html
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Inhoudstabel

VRV, de oplossing voor de 
commerciële sector

VRV IV normen & technologieën

Voordelen

Buitenunits

Binnenunits 

Warm water

Biddle-luchtgordijnen

Ventilatie en luchtbehandeling

Besturingssystemen

Opties en accessoires

Tools en platformen

Technische tekeningen

4

16

24

34

90

131

138

142

160

190

204 

215

UNIEK  zelfreinigend filter voor inbouwsatelliet-modellen

UNIEK  mini BMS

Reeds conform Erp 2021

VRV 
De oplossing voor elke commerciële 
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Hoge energiezuinigheid 

 › Variabele koelmiddeltemperatuur voor hoog seizoensrendement
 › Roundflow cassette en inbouwsatellietmodellen met zelfreinigend filter
 › De beste partner voor uw groene project
• Een team doorheen Europa die er zijn om u te helpen
• Daikin is de eerste HVAC-R fabrikant om BES6001 certificaten te hebben  

met bijkomende BREEAM credits

Hoogste comfort 

 › Variabele koelmiddeltemperatuur voorkomt koude tocht dankzij de hoge uitblaastemperaturen
 › Echt continu verwarmen tijdens ontdooiing
 › Geluidsarme binnen- en buitenunits
 › Aanwezigheids- en vloersensoren richten de lucht weg van personen en zorgen tegelijk voor    

 een gelijkmatige temperatuurverdeling 
 › Roundflow cassette en inbouwsatellietmodellen met zelfreinigende filter die een optimale    

 luchtkwaliteit verzekert

Hoogste betrouwbaarheid

 › Echte technische koeling
 › Door koelmiddel gekoelde printplaat
 › Meest uitvoerige testen alvorens nieuwe units de fabriek verlaten
 › Grootste supportnetwerk en dienst na verkoop
 › Alle reserveonderdelen verkrijgbaar in Europa
 › Preventief onderhoud via i-Net
 › Roundflow cassette en inbouwsatellietmodellen met zelfreinigende filter die de betrouwbaarheid verder   

 verzekeren door de vlotte en probleemloze werking te verlengen omwille van propere luchtfilters 

Producten met stijlvol design

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

1

2

3

9 redenen waarom VRV uniek is op de markt

AANWEZIGHEIDSSENSOR
VLOERSENSOR

NIEUW

ARGUMENTKAARTEN

VRV IV verlegt de norm 
… opnieuw

DAIKIN EMURA

Controleer de lopende validiteit  
van het certificaat:  
www.eurovent-certification.com

4
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Het VRV-airconditioningsysteem werd in 1982 door Daikin gecommercialiseerd als 's werelds eerste individuele aircosysteem met variabele koelmiddeltemperatuurregeling. VRV is een handelsmerk 

van Daikin Industries Ltd. De afkorting is afkomstig van de technologie die "variabel koelmiddelvolume" wordt genoemd. BREEAM is een gedeponeerd handelsmerk van BRE (Building Research 

Establishment Ltd. Community Trade Mark E5778551). De BREEAM-merken, -logo's en -symbolen vallen onder het auteursrecht van BRE en mogen uitsluitend na toestemming worden gebruikt.

Warmtepomp
Warmterecuperatie

Vervanging
Watergekoeld

5
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Meest geavanceerde bediening op de markt

 ›  Intelligent Touch manager: een rendabele mini BMS die alle Daikin-producten integreert 
 ›  Eenvoudige integratie in BMS van derden via BACnet, LonWorks, Modbus, KNX
 ›  Aangepaste besturingsoplossingen voor toepassingen zoals technische koeling, winkels, hotels,...
 ›  Daikin Cloud Service biedt services zoals online control, energiebewaking, vergelijking    
van meerdere sites en predictief onderhoud voor een lange en probleemloze werking

Unieke installatievoordelen

 ›  Automatische koelmiddelvulling en koelmiddel-lekdichtheidscontrole
 ›  Cassette-plafondonderbouwmodel met luchtuitlaat aan 4 zijden (FXUQ)
 ›  Plug & play Daikin luchtbehandelingsunit
 ›  Totaaloplossing, incl. lage- en hoge-temperatuur hydrobox, Biddle luchtgordijnen
 ›  VRV-configuratiesoftware voor de snelste indienststelling, configuratie en aanpassing
 ›  Buitenunitdisplay voor snelle on-site instellingen en gedetailleerde foutaflezingen voor   
een verbeterde klantenondersteuning 

Uitvinder en marktleider in VRV-systemen sinds 1982 

 ›  Meer dan 90 jaar expertise in warmtepomptechnologie
 ›  Ontworpen voor en geproduceerd in Europa

Uniek gamma buitenunits, met specifieke reeksen voor alle toepassingen en 
klimaatomstandigheden in ontwerp

VRV IV-technologieën 

Variabele koelmiddeltemperatuur 
 
 ›  Seizoensrendement verhoogd met 28% 
 ›  De eerste weersafstemmende regeling op de markt 
 ›  Het comfort van de klant is gegarandeerd dankzij de hogere    
uitlaattemperaturen (waardoor koude tocht wordt voorkomen)

Continu verwarmen 

Werkelijk continu verwarmen voor verwarming zelfs tijdens ontdooiing
 ›  Continue binnencomfort dankzij het warmte-opslagelement of afwisselend ontdooien 
 ›  Een innovatief alternatief voor traditionele verwarmingssystemen, waarbij warmtepompen 
worden gebruikt als verwarmingssystemen met monovaltente bron

VRV-configurator 

Software voor eenvoudigere inbedrijfstelling, configuratie en aanpassing 
 › Grafische interface 
 ›  Systemen op verschillende sites op dezelfde manier beheren 
 › Oorspronkelijke instellingen terugzetten

FXUQ

Display met 7 segmenten

NIEUW

NIEUW

9

Een nieuwe, gestroomlijnde bedrade controller 
ontworpen om de gebruikservaring te verbeteren
 › Intuïtieve bediening met aanraaktoetsen
 › 3-Kleurenversies (wit, zilver, zwart)
 › Geavanceerde instellingen en inbedrijfstelling via smartphone

BRC1H51(9)W

VR
V 

in
tr

o
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‘s Werelds eerste HVAC-R-fabrikant die de BES-certificering ontvangt 

BIM: Building Information Modelling

Oplossingen voor groene gebouwen

Samenwerking en 
conflictcontrole 
 
BIM gebruikt een 3D-model om de juiste gegevens 
te leveren, aan de juiste mensen, op het juiste 
moment. Dit proces verhoogt de efficiëntie tijdens 
de ontwerp- en bouwfases en bespaart geld door 
conflicten te ontdekken tijdens de ontwerpfase, in 
plaats van later tijdens de bouwfase. 

Daikin en BIM – een streepje 
voor op de concurrentie
Daikin is een van de eerste fabrikanten die een 
volledig assortiment BIM-objecten aanbiedt voor 
zijn VRV-producten.

  Installateurs krijgen een streepje voor op de 
concurrentie als klanten vragen om BIM te 
gebruiken

  Adviseurs hebben via de objecten directe 
toegang tot de gegevens. Hierdoor kunnen ze het 
systeem ontwerpen en afstemmen op uw project.

  Klanten kunnen eenvoudig op de hoogte blijven 
van de meest recente informatie om de installatie 
te onderhouden en te beheren.

Wat is BIM? 
 
BIM is een intelligente, op modellen gebaseerde, 
werkmethodiek die u helpt bij het plannen, 
ontwerper, bouwen en beheren van gebouwen en 
infrastructuur

De uitdagingen van vandaag
  In de nabije toekomst wordt verwacht dat het 

merendeel van nieuwe bouwprojecten in Europa 
groen zijn

  93% van ontwikkelaars & investeerders vinden een 
groene certificatie belangrijk

Daikin: de beste partner 
voor uw groene project

BREEAM is een gedeponeerd handelsmerk van BRE (Building Research Establishment Ltd. Community Trade Mark E5778551).

 Energierendement certificaat B
  VRV-warmterecuperatie zorgt voor een 

energiekost van minder dan 9 euro/m3, in 
vergelijking met een normale kost van 29 euro/m3

Kom meer te weten op  
www.daikin.eu/BIM

Bezoek de minisite  
http://www.daikineurope.com/
minisite/sustainability/index.jsp

€8,8/m² 
energiekost tegenover €29/m²  voor een CIBSE typisch kantoor

In de schijnwerpers

Voorbeeld: Velocity, UK

  Ons team van gecertificeerde experts (accredited 
professionals, AP's) staat klaar om u en uw klant te 
begeleiden, gedurende het volledige project

  Daikin biedt oplossingen die uw BREEAM-, 
LEED- en WELL-scores maximaliseren, 
met warmterecuperatie, variabele 
koelmiddeltemperatuur en i-Net. 

  Daikin heeft een ruime ervaring met groene en 
duurzame projecten doorheen Europa

http://bimobject.com/en/product/?freetext=daikin
http://bimobject.com/en/product/?freetext=daikin
http://www.daikineurope.com/minisite/sustainability/index.jsp%20
http://www.daikineurope.com/minisite/sustainability/index.jsp%20
http://www.daikineurope.com/minisite/sustainability/index.jsp%20
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In de schijnwerpers

Modular L: toprendement 
warmterecuperatie-verse lucht-unit

Hoogtepunten 
 6 vooraf bepaalde groottes
 Voldoet aan VDI 6022
 Overschrijdt de ERP 2018 vereiste 
 Plug-and-play besturingen 
   Beste keuze als compactheid nodig is  

(slechts 280 mm hoogte tot 550 m3/u)
 Eenvoudige installatie en inbedrijfstelling

Afvoerlucht
Verse lucht

Toevoerlucht

Retourlucht
ALB

Madoka
 Gestroomlijnd en elegant design
 Intuïtieve bediening met aanraaktoetsen
 3-kleurenversies
   Geavanceerde instellingen en controles 

kunnen eenvoudig worden uitgevoerd via uw 
smartphone

 Vlak achterpaneel voor eenvoudige installatie
   Compact om te passen in wandcontactdozen 

met  standaard afmetingen

Lees meer op  
pagina 164

lees meer op  
pagina 149

Gebruiksvriendelijke bedrade bediening 
met premium design

Wit Zilver Zwart

Geavanceerde 
gebruikersinstellingen

Lokale instellingen

VR
V 

in
tr

o



8

Innovatieve buitenunits

Lucht/water VRV

De “onzichtbare” VRV  IV warmtepomp
U kunt zeer rendabele, betrouwbare Daikin-airconditioningsystemen installeren 
in de meest veeleisende locaties terwijl dit onzichtbaar blijft van op straatniveau.

Onzichtbaar

 Enkel de roosters zijn zichtbaar
  Naadloze integratie in omringende architectuur

Intuïtief
  Totale flexibiliteit door de opsplitsing van de 

buitenunit in 2 delen
  Eenvoudig en snel te transporteren en te installeren
  Eenvoudig onderhoud, alle onderdelen zijn 

gemakkelijk bereikbaar
  Compacte en lichte warmtewisselaarunit voor een 

snelle installatie, zonder hijsmiddelen

Intelligent

  Warmtewisselaar met gepatenteerde V-vorm 
voor de meest compacte unit ooit

  Aansluitbaar op alle VRV-binnenunits
  Totaaloplossing indien gecombineerd met ventilatie- 

units, besturingen en Biddle-luchtgordijnen
1

2
1

2

uniek  gepatenteerd  concept

i
Meer details 
op pagina 62

Systeem met afzonderlijke buitenunits:

1 warmtewisselaarunit geïnstalleerd in een vals plafond

2 compressorunit geïnstalleerd in de keuken

Meer flexibiliteit 

  Gemengde aansluiting van hydroboxen en  
VRV-binnenunits

  Ofwel aan te sluiten op VRV of op stijlvolle 
binnenunits, zoals Daikin Emura, Nexura, ...

  Meest compacte behuizing op de markt
  Er is geen warmteafvoer nodig waardoor het in  

niet geventileerde binnenruimten geïnstalleerd  
kan worden

 
Meer capaciteit

  Tot 72% meer capaciteit (!) per model dankzij de nieuwe 
compressor en grotere warmtewisselaar, waardoor de 
systemen kleiner ontworpen kunnen worden

Eenvoudigere inbedrijfstelling & onderhoud 

 3-cijferig display met 7 segmenten
  5 uitgangssignalen die externe bediening mogelijk 

maken van
• AAN-UIT (bv. compressor)
• Bedrijfsmodus (koelen/verwarmen)
• Capaciteitsbeperking
• Foutsignaal

 Draaiend schakelpaneel 

Uitbreiding van het gamma:   
van 8  tot 42 PK

De nieuwe VRV IV W+-reeks is uitgerust met volledig nieuwe functies om uw flexibiliteit te verhogen en inbedrijfstelling te 
vereenvoudigen.

Meest compacte voetafdruk op de markt

Uniek zero warmteafvoer principe

8 tot 14 pk 16 tot 28 pk 30 tot 42 pk

   Geen ventilatie of koeling in de technische 
ruimte nodig

   Regel warmteafvoer om maximaal 
rendement te verkrijgen: stel 
doeltemperatuur technische ruimte in en de 
unit regelt de werkelijke warmteafvoer
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Unieke 
zelfreinigingstechnologie

Combinatietabel

Split / Sky Air VRV

FDXM-F3 FXDQ-A3

25 35 50 60 15 20 25 32 40 50 63

BAE20A62      

BAE20A82  

BAE20A102   

Inbouwsatellietmodellen Roundflow cassette 

Verlaag de bedrijfskosten
 › Automatische filterreiniging betekent een hoger rendement en 
lagere onderhoudskosten omdat het filter altijd schoon is 

UNIEKE  
GEPATENTEERDE 

OPLOSSING

luchtstroomrichting

 › Ideaal voor hotels en toepassingen in privéwoningen 
 › Schoonmaakteam / eigenaar kan het filter schoonmaken

 › Ideaal voor de kleinhandel
 › Personeel / eigenaar kan het filter schoonmaken
 › U hebt geen ladder nodig om bij de unit te komen

Sky Air VRV 

FCAG-A FCAHG-G FXFQ-A 

BYCQ140DG9   

BYCQ140DGF9 (fijnmazig)   

Weinig tot geen tijd nodig om het filter te reinigen 
 › De stofopvangbak kan worden leeggemaakt met een stofzuiger 
voor een snelle en eenvoudige reiniging

 › Geen vieze plafonds meer 

Unieke technologie
 › Unieke en innovatieve filtertechnologie die geïnspireerd 
is op de zelfreinigende cassette van Daikin 

Verbeterde binnenluchtkwaliteit
 › Optimale luchtstroom elimineert tocht en dempt het geluid 

Verhoogde betrouwbaarheid 
 › Minimaliseert het risico op systeemuitvallen als gevolg van vuile 
filters, en een langere en probleemvrije werking

Hoe werkt het?
1  Programmeren van geautomatiseerde filterreiniger
2  Stof wordt opgevangen in een stofopvangbak die in de unit is geïntegreerd
3  Het stof kan eenvoudig worden verwijderd met een stofzuiger

Nieuw rendementsprofiel voor leiding binnenunit in bedrijf

start 6 maanden 12 maanden

Gradueel 
rendementverlies 
door vuil filter

100%

0%

Dankzij de 
automatische 
filterreiniging 
kan tot 20% 
energie worden 
bespaard

Meer details  
op pagina 98

Meer details  
op pagina 110

VR
V 

in
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o
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Welk VRV- 
systeem 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
 › De werkingskosten van een VRV IV-
warmterecuperatiesysteem kunnen 30 tot 40% lager zijn 
dan deze van een systeem met ventilo-convectoren*

VRV warmterecuperatie

VRV warmtepomp

Koelen VerwarmenWarm water

Uit de bodem gehaalde warmte 

wordt gebruikt om gratis warm 

water en verwarming leveren

+

 › Voor verwarmen OF koelen met één systeem

Componenten:

Componenten:

Buitenunit

Buitenunit

Binnenunit

Binnenunit

Koelmiddelleiding 
met 3-pijps

Koelmiddelleiding 
met 2-pijps

Enkelvoudige en  
multi BS-kasten:  

maakt individueel 
schakelen van 

binnenunits tussen 
verwarmen en koelen 

mogelijk

Noorden

Zuiden

Bijkomende punten voor groen gebouw certificaat

* Volgens de Franklin + Andrews gebouwrendabiliteit
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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 en hoge gebouwen 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

 › Tanks met lagere niveaus van koelmiddel dankzij de 
beperkte afstand tussen binnen- en buitenunits

Componenten:

Componenten:

Buitenunit

Buitenunit

Binnenunit

Binnenunit

Koelmiddelleiding

Koelmiddelleiding (Geothermisch) 
watercircuit

Geothermische toepassing

Bijkomende punten voor groen gebouw certificaat

VR
V 

in
tr

o
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Tegenwoordig wordt in veel gebouwen gebruik 
gemaakt van verschillende, afzonderlijke systemen 
voor verwarming, koeling, luchtgordijnen en warm 
water. Het gevolg is, energieverspilling. 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

 › Koeling voor serverruimtes, telecom shelters, ...  
in extreme condities tot -20°C  
(via VRV-warmterecuperatie of Sky Air)

 › Koeling via onze op VRV gebaseerde koelunits

Combineer tot 70% van het energieverbruik van uw gebouw

Welke toepassingen?

Warm water

Luchtgordijnen

Verwarmen

Koelen

Besturingen

Ventilatie

Koeling

Koeling van 
infrastructuurVloerverwarming

Gemiddeld energieverbruik kantoorGemiddeld energieverbruik hotel

Verlichting

Integratie 

apparatuur 

van derden

Verwarmen ruimtes 25%

Koelen ruimtes 9%

Ventilatie 5%

OverigeWarm water 9%

Overige

Kantoor

Keuken

Verlichting

Verwarmen ruimtes 31%

Ventilatie 4% 

Koeling 3% 

Koelen ruimtes 15%

Warm water 17%70% 48%

Integratie 

apparatuur 

van derden

Welke toepassingen?

Kantoor- 
apparatuur
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Welke toepassingen?

22

Welke toepassingen?

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

 › Uitgebreid assortiment modellen en capaciteiten 
voor zo ruim mogelijke keuze

 › Mini BMS verbindt apparatuur van Daikin en 
apparatuur van derden

 › 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 
- AHU waterwarmtewisselaars

 › Warm water van 25°C tot 45°C
 › Koud water van +5°C tot +20°C

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

 › Warm water van 25°C tot 80°C
 › Aansluitbaar op VRV met warmterecuperatie en 
watergekoelde VRV

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

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

 › Uiterst doeltreffende oplossing voor klimaatscheiding 
aan toegangsdeuren

Eén systeem,  
verschillende toepassingen voor hotels, 
kantoren, winkels, thuis,... 

NIEUW

VR
V 
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Meer info op:

www.youtube.com/
DaikinEurope

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

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

 › Unieke cassette die volledig vlak wordt geïntegreerd 
in architecturale plafonds

 › Intelligente sensoren
 - optimaliseren de efficiëntie door de instelwaarde  
 van de binnentemperatuur te verhogen of de unit uit  
 te schakelen als er niemand in de kamer aanwezig is
 - optimaliseren het comfort door de luchtstroom  
 weg te leiden van mensen en op die manier koude  
 tocht te vermijden
 › Een volledig Daikin mini Building Energy 
Management System (BEMS), met de Intelligent 
Touch Manager

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

 › Productie van warm water voor sanitair gebruik  
(bijv. keukens) en verwarming (bijv. 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

Andere hoteloplossingen:
 › 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 hotelruimte 
te verliezen, maar ook binnen bij beperkte ruimte 
buiten en om de geluidsoverlast tot een minimum  
te beperken

 › Satellietinbouwmodellen zijn speciaal ontwikkeld 
voor kleine, goed geïsoleerde ruimtes zoals 
hotelkamers. Dankzij de fluisterstille werking is een 
goede 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

Hotel

Bank / Retail

Meer info op:

www.youtube.com/
DaikinEurope

https://www.youtube.com/watch?v=CdVOvPRZJoI&amp;index=6&amp;list=PLg18vMgHzISG1tihtzLvSADTWIP7tSh8R&amp;t=190s
https://www.youtube.com/watch?v=jsTRMK0wjmA&amp;index=2&amp;list=PLg18vMgHzISG1tihtzLvSADTWIP7tSh8R
https://www.youtube.com/watch?v=90R3ZXJB82w&amp;index=7&amp;list=PLg18vMgHzISG1tihtzLvSADTWIP7tSh8R
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VRV  
voor winkels

VRV  
voor privéwoningen

Lagere kosten voor winkels

Winkeleigenaars moeten voortdurend de 
ontwikkelingskosten 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 winkeloplossingen:
 › Compacte inverter-warmtepomp technologie
 › Flexibele installatie: de buitenunit kan buiten worden 
geïnstalleerd om binnen geen winkelruimte te 
verliezen, maar ook binnen om buiteninstallaties 
en geluidsoverlast in het stadscentrum tot een 
minimum te beperken
 › Unieke roundflow cassettes met zelfreinigend 
paneel, voor een besparing van het energieverbruik 
tot 50% in vergelijking met standaard cassette-units
 › Met de Intelligent Tablet Controller met intuïtief 
aanraakscherm kunt u verschillende sites besturen 
via de Daikin Cloud Service
 › 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 woningoplossingen:
 › Lagere CO

2
-uitstoot vergeleken met traditionele 

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

 › Fluisterstille binnenunits tot slechts 19 dBA
 › Daikin Emura; wandmodel met minimalistisch design
 › 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

 › Met het gebruiksvriendelijk, intuïtief aanraakscherm 
bestuurt u uw volledige winkel, inclusief verlichting, 
sensoren, ... 

 › Beheer en bestuur meerdere winkels vanop een 
centrale locatie via de Daikin Cloud Service 

 › Tot 9 binnenunits kunnen worden aangesloten op 
één buitenunit

Meer info op:

www.youtube.com/
DaikinEurope

Woning

Wilt u meer te 
weten komen over 
onze commerciële 

oplossingen?

365-days climate comfort for every business

Commercial solutions  
for small to large applications

VR
V 

in
tr

o

https://www.youtube.com/watch?v=YasoX1XbKAw&amp;index=2&amp;list=PLg18vMgHzISGHUljpR8FbGUP-IizUuPXL
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VRV IV normen & 
technologieën
Onze nieuwe VRV IV systemen verleggen 

de grenzen inzake allround klimaatcomfort 

prestaties. Snelle installatie, complete 

flexibiliteit en absolute efficiëntie en comfort 

dankzij het eenvoudige design. Bekijk al deze 

revolutionaire wijzigingen op  

www.daikineurope.com/vrviv

http://www.daikineurope.com/vrviv
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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

› Door koelmiddel gekoelde PCB

› 4-zijdige warmtewisselaar

› Voorspellende regeling

› Buitenste rotor DC ventilatormotor

VR
V 

IV
  

N
or

m
en

 &
 te

ch
no

lo
gi

eë
n



18

VRF-standaard
De capaciteit wordt enkel geregeld door de variatie 
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.
De verdampingstemperatuur kan schommelen tussen 
3 en 16°, het breedste bereik op de markt.

Unieke variabele koel-
middeltemperatuur

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

Een praktijktest werd uitgevoerd in een modewinkel 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. Contacteer Daikin voor meer informatie over 
bewakingsdiensten.

De grootste vooruitgang 
sinds de inverter-compressor
Dankzij de revolutionaire variabele 
koelmiddeltemperatuurtechnologie (VRT), past 
de VRV IV voortdurend zowel de snelheid van de 
inverter-compressor als de koelmiddeltemperatuur 
aan, bij koeling EN verwarming, en zorgt op die manier 
voor de vereiste capaciteit om te voldoen aan de 
gebouwbelasting met steeds het hoogste rendement!

 › Seizoensrendement verhoogd met 28%
 › De eerste weersafstemmende regeling op de markt
 › Het comfort van de klant is gegarandeerd dankzij 
de hogere uitblaastemperaturen (waardoor 
koude tocht wordt voorkomen)
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Hoe werkt het?

Bereken de voordelen van de variabele 
koelmiddeltemperatuur voor uw 
project met onze seizoensgebonden 
oplossingen-calculator: 

http://extranet.daikineurope.com/en/software/
downloads/solutions-seasonal-simulator/default.jsp

UNIEK

UNIEK

Rendement met variabele 
koelmiddeltemperatuur

http://extranet.daikineurope.com/en/software/downloads/solutions-seasonal-simulator/default.jsp
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8 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.

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
De gewenste Te kan worden gekozen tussen  

7°C tot 11°C
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 uitlaat 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 of 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. 

Het perfecte evenwicht: 
maximale efficiëntie het hele jaar door,  

snelle reactie op de warmste dagen

Snelle reactietijd Maximale efficiëntie

Het hele jaar door een toprendement

Snelle reactietijd Maximale efficiëntie

6 octrooien

Hoe moeten de verschillende modi 
worden ingesteld?

* Fabrieksinstelling

Meer info op:

https://www.youtube.com/
DaikinEurope

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

 - VRV IV warmtepomp met continue verwarming
 - Roundflow cassettes (zonder zelfreinigend paneel)
 - VAM voor ventilatie (2x VAM2000)
 - Biddle-luchtgordijn

Verdampings- EN condensatietemperatuur worden automatisch 
gekozen, afhankelijk van de omgevingstemperatuur
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https://www.youtube.com/DaikinEurope
http://www.youtube.com/DaikinEurope
http://www.youtube.com/DaikinEurope
http://www.youtube.com/DaikinEurope
https://www.youtube.com/watch?v=HM_yP_AakmU&amp;index=16&amp;list=PLg18vMgHzISG1tihtzLvSADTWIP7tSh8R
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Warmtepompen staan bekend om hun hoog 
energierendement bij verwarming, maar het ijs dat 
tijdens het verwarmingsproces op de warmtewisselaar 
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. 
Het ontdooien kan tot meer dan 10 minuten 
duren (afhankelijk van de grootte van het systeem) 
en gebeurt gewoonlijk tussen -7 en +7°C, als de 
vochtigheidsgraad in de lucht hoog is. Vocht bevriest 
op de spoel, met zwakke prestaties en mogelijk lage 
comfortniveaus als gevolg.
De VRV IV heeft het verwarmingsmodel veranderd en 
verwarmt zelfs tijdens de ontdooicyclus. Zo daalt de 
binnentemperatuur niet en is er altijd evenveel comfort.

VRV IV

VRF-norm

Kamertemperatuur

Tijd

ΔT

Voor enkelvoudige systemen 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.

Hoe werkt het?
Warmte-opslagelement 

Verkrijgbaar op: Verkrijgbaar op:

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.

 › Continue binnencomfort dankzij het warmte-
opslagelement en afwisselend ontdooien

 › Een innovatief alternatief voor traditionele 
verwarmingssystemen

De spoel van de buitenunit 

wordt ontdooid … 

… met de opgeslagen energie uit 

het warmte-opslagelement …

… zodat de comfortabele 

binnentemperatuur dezelfde blijft.
De spoel van de buitenunit wordt ontdooid …

… telkens één tegelijk …

… zodat de comfortabele binnentemperatuur dezelfde blijft

Op alle systemen met meerdere units wordt telkens 
slechts 1 buitenspoel ontdooid, wat een continu 
comfort tijdens het hele proces garandeert.

Echte continue 
verwarming  
tijdens de modus 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

Meer info op:

https://www.youtube.com/
DaikinEurope

UNIEK

Warmtepomp Warmtepomp Warmterecuperatie VRV-vervangsysteem

RYYQ8-20T(8) RYYQ16-54T(8) REYQ10-54T RXYQQ16-42T

RXYQ16-54T(8) RQCEQ280-848P3

Een watergekoelde VRV heeft geen ontdooicycli

http://www.youtube.com/DaikinEurope
http://www.youtube.com/DaikinEurope
http://www.youtube.com/DaikinEurope
https://www.youtube.com/watch?v=Tn5WWcCcav0&amp;list=PLg18vMgHzISG1tihtzLvSADTWIP7tSh8R&amp;index=17
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VRV-configurator

Softwareconfigurator voor vereenvoudigde 
inbedrijfstelling 

De VRV-configurator is een 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

 › meerdere systemen op verschillende locaties kunnen 
op precies dezelfde manier worden beheerd, wat een 
vereenvoudigde inbedrijfstelling voor grote klanten 
mogelijk maakt

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

Vereenvoudigde 

inbedrijfstelling

Herstel initiële 

systeeminstellingen
Gebruiksvriendelijke interface in 

plaats van drukknoppen

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.

 › dankzij de onderhoudstoegang moet het grote 
voorpaneel van de unit niet worden gedemonteerd

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

Meer info op:

https://www.youtube.com/
DaikinEurope

Verkrijgbaar op:
Warmterecuperatie Warmtepomp VRV-vervangsysteem

REYQ-T RYYQ-T(8) RXYQQ-T

RXYQ-T(8)

RXYSCQ-TV1 (alleen configurator, geen display met 7 segmenten)

RXYSQ-T8V/T8Y/TY1 (alleen configurator, geen display met 7 segmenten)

SB.RKXYQ-T(8) (alleen configurator, geen display met 7 segmenten)

Display met 7 segmenten 
voor snelle en nauwkeurige foutdiagnose
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http://www.youtube.com/DaikinEurope
http://www.youtube.com/DaikinEurope
http://www.youtube.com/DaikinEurope
https://www.youtube.com/watch?v=Tn5WWcCcav0&amp;list=PLg18vMgHzISG1tihtzLvSADTWIP7tSh8R&amp;index=17
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Warmtewisselaar met  
4 zijden en 3 rijen

 › Een tot 50% groter (tot 235 m2) oppervlak  
van de warmtewisselaar, met 30% meer 
rendement als gevolg

Door koelmiddel gekoelde PCB
 › 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

 › 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

UNIEK
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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 ingestelde waarden bereiken
 › De ingestelde waarden bereiken zonder 
doorschieten en dus zonder overbodige werking, 
met verhoogd rendement als 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

 

Half zo kort 
tegenover 
algemeen 

VRF

Algemeen VRF:
dubbele tijd tegenover VRV IV
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De voordelen van VRV
Bekijk hoe u voordeel kunt halen uit het uiterst 

flexibele en efficiënte productgamma van Daikin
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VRV, een complete commerciële oplossing

Drastisch verlagen van uw werkingskosten  26
Hoogste betrouwbaarheid 

Comfort op elk moment gegarandeerd 28

Grote ontwerpflexibiliteit 30

Snelle installatie en inbedrijfstelling 32
Eenvoudig onderhoud 

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 de werkingskosten
• Hoogste betrouwbaarheid
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Alle invertercompressoren
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!

Geen AAN/UIT compressoren zorgt er daarenboven voor 
dat er geen hoge startstromen, die meer en meer worden 
beperkt door de elektriciteitsmaatschappijen, voorkomen. 

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 1 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

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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Intelligente regeling zorgt 
voor comfort

Geen koude tocht meer

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

Verkrijgbaar op alle VRV IV-units

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 

luchtuitlaattemperatuur

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

Verkrijgbaar op REYQ-T, RYYQ-T(8), RXYQ-T(8)  
en RXYQQ-T

Eén buitenunit met meerdere 
compressoren

Systeem met meerdere buitenunits

• Comfort op elk moment gegarandeerd

Stabiele kamertemperatuur

Een elektronisch expansieventiel met PID-regeling 
(Proportional Integral Derivative) 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 dB (A) waardoor 

ze ideaal zijn voor geluidgevoelige ruimtes zoals 

hotelkamers, enz ...

emura
FXZQ-A  

Aansluitbaar op de VRV IV, VRV IV S-reeks 
en VRV IV W-reeks

Kan worden aangesloten  
op alle VRV warmtepompen

19 dB(A) 25,5 dB(A)

Daikin binnenunits:

Technische voordelen VRV

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

Voorbeeld voor VRV IV warmtepomp, fabrieksinstelling.

100%

50%

8 uur 10 uur

Nachtstand BEGINT Nachtstand EINDIGT

Nachtstand

Stap 1

Stap 2

Capaciteit* %

Belasting %

Bedrijfsgeluidsniveau dBA

Piek in de buiten- 
temperatuur

<

<

24/7

24/7

00000

U kunt de externe regeladapter 
DTA104A61/62/53 gebruiken om het tijdstip  
voor stille werking handmatig in te stellen.

Voorkom energieverliezen 
door overventilatie met 
een CO

2
sensor

Er is voldoende verse lucht nodig om een   aangename 
omgeving te creëren, maar een constante ventilatie 
leidt tot energieverspilling. Daarom kan een 
optionele CO

2
-sensor worden geïnstalleerd die het 

ventilatiesysteem uitschakelt wanneer er voldoende 
frisse lucht in de ruimte is, waardoor energie kan 
worden bespaard. 

Voorbeeld van de werking van een CO2-sensor  
in een vergaderruimte: CO

2
 niveau

Hoeveelheid ventilatie
Vast ventilatiedebiet

Ochtendvergadering Lunchtijd Vergadering

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 uur

Daling in luchtvolume en meer 
energiebesparing in vergelijking met 

vast ventilatiedebiet

Stijging in 
luchtvolume en 
meer comfort 
in vergelijking 

met vast 
ventilatiedebiet

Wanneer er veel mensen aanwezig  
zijn in de ruimte, wordt meer verse lucht 

toegevoerd om een comfortabel CO2-
niveau te behouden. Wanneer er minder 

mensen aanwezig zijn in de ruimte, wordt 
energie bespaard door minder verse lucht 

toe te voeren.

9 AM 5 PM12 PM
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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

• Grote ontwerpflexibiliteit

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  

Luchtgekoeld Watergekoeld

Totale leidinglengte 1.000 m 500 m

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

Grootste leidinglengte na eerste aftakking 90 m1 40 m (90 m1)

Hoogteverschil tussen binnen- en buitenunits 90 m1 50 m (40 m²)

Hoogteverschil tussen binnenunits 30 m 30 m
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Ruim capaciteitsbereik
Luchtgekoeld

Het VRV-systeem kan praktisch overal worden 
gemonteerd. VRV luchtgekoelde buitenunits 
kunnen koelen tussen -20°CDB en +52°CDB 
omgevingstemperatuur buiten en kunnen worden 
gebruikt als monovalent verwarmingssysteem tussen 
-25°CNB en +15,5°CNB.

52°CDB-20°CDB 15,5°CNB-25°CNB

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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Watergekoeld

De standaard watergekoelde buitenunits hebben 
een groot werkbereik van 10°C tot 45°C, zowel 
voor verwarmen als koelen. In geothermische 
modus is het werkbereik uitgebreid tot -10°C* in de 
verwarmingsmodus en 6°C in de koelmodus. Deze 
units worden niet beïnvloed door externe condities en 
werken goed in extreme klimaten. 
 
* Bij een waterintredetemperatuur onder 5°C moet er ethyleenglycol  

     aan het water worden toegevoegd

VRV-W

VRV-W

VRV-W

Onbeperkte waterleidinglengte

Binnenopstelling

1 Neem voor meer informatie en beperkingen contact op met uw lokale verdeler of raadpleeg de technische documentatie

2 Wanneer de buitenunit zich onder de binnenunits bevindt

Verwarmingsmodus watertemperatuur

Koelmodus watertemperatuur

-10°C

6°C 45°C

45°C
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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. 398 kg voor een 20 pk unit

op vakantie

in werking

in werking

meerdere huurders

in bedrijf

Technische voordelen VRV

Binnenopstelling
Luchtgekoeld

Standaard buitenunit binnen geïnstalleerd 
De geoptimaliseerde ventilatorschoepen van de VRV 
verhogen de uitvoer en beperken het drukverlies. 
Samen met de hoge ESP-instelling (tot 78,4 Pa) is de 
VRV-buitenunit daarom ideaal voor binneninstallatie 
met kanalen. 

VRV IV i-reeks warmtepomp voor binneninstallatie 
De ultieme en unieke oplossing van Daikin is de 
VRV IV i-reeks gebruiken. Deze unit is geschikt voor 
binneninstallatie en is de meest flexibele oplossing, 
er is geen grote technische ruimte nodig om de 
buitenunit in te plaatsen en het is volledig zichtbaar! 

ESP tot 

78,4 Pa

Watergekoeld

 › Naadloze integratie in de omringende architectuur 
gezien de unit onzichtbaar is

 › Zeer geschikt voor geluidsgevoelige gebieden 
gezien er geen extern bedrijfsgeluid is

 › Superieur rendement, zelfs bij de meest extreme 
omstandigheden buiten, vooral bij geothermische 
werking

Meer details op pagina 62
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Voldoet aan de  
F-gas regelgeving 

Koelmiddel-lekdichtheidscontrole op afstand

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

Verkrijgbaar op RYYQ-T(8), RXYQ-T(8), REYQ-T 
Deze functie kan, naast controle op afstand, ook ter plaatse geactiveerd worden via een drukknop op de PCB.

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 & testen

Aansluiten van de fles op 

VRV & activeren van de 

automatische vulfunctie

Bereken extra 

koelmiddelvolume

Vulprocedure  

stopt automatisch:  

kleppen sluiten

Aansluiten van  

de eerste  

koelmiddelfles 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

* Verkrijgbaar op REYQ-T, RYYQ-T(8), RXYQ-T(8), RQYQ-P, RXYQQ-T, RQCEQ-P3

Wist u dat
Geplande installatie

64 m koelmiddelleidingen

berekening: 
 2,2 kg extra koelmiddel nodig

Echt 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 functie 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.  
 
* functie automatisch adres instellen is niet verkrijgbaar voor  
   gecentraliseerde besturing

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

Verkrijgbaar op REYQ-T, RYYQ-T(8), RXYQ-T(8), 
RXYSCQ-TV1, RXYSQ-TY8V/T8Y/TY1, 
SB.RKXYQ-T(8) en RXYQQ-T

Gebruiksvriendelijke interface  

in plaats van drukknoppen

3-cijferig display met 7 segmenten

Vo
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VRV-buitenunits
Een oplossing voor elke toepassing
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VRV IV- 
warmte-

recuperatie

VRV IV 
warmtepomp 

met  
continue 

verwarming

VRV IV 
warmtepomp 

zonder 
continue 

verwarming

VRV IV 
S-reeks 

(compact)

VRV IV 
i-reeks

VRV IV 
C-reeks

Vervanging 
VRV  IV 

warmtepomp

Vervanging 
VRV III  

warmte-
recuperatie

VRV IV 
W+reeks

REYQ-T RYYQ-T(8) RXYQ-T(8)

RXYSCQ-TV1
RXYSQ-T8V
RXYSQ-T8Y
RXYSQ-TY1

SB.RKXYQ-T (8) RXYLQ-T RQYQ-P
RXYQQ-T RQCEQ-P3 RWEYQ-T9

Pagina 44 52 52 54 62 72 77 76 88
Variabele koelmiddeltemperatuur         
Continu verwarmen  
(warmte-opslag element)         -

Continu verwarmen  
(afwisselend ontdooien)         -

VRV-configurator         
Display met 7 segmenten         
Automatische koelmiddelvulling         
Koelmiddel-lekdichtheidscontrole         
Fluisterstille nachtstand         -

Werking met laag geluidsniveau         -

Aansluitbaar op stijlvolle binnenunits  
(Daikin Emura, Nexura)    (1)     (1)

Kan worden aangesloten op LT-hydrobox  
voor warm water         
Kan worden aangesloten op HT-hydrobox 
voor warm water         
Volledig invertergestuurde compressoren         
Gasgekoelde printplaat     niet verkrijgbaar op 

RXYSQ4,5,6,8TY1
    

4-zijdige warmtewisselaar         -

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

E-Pass warmtewisselaar         -

I-demand functie         
Manuele vraag functie / 
vermogensbeperking         

Overzicht van  

functies
Ruimste 

assortiment
Uniek 

product
Verhoogde 
capaciteit!

VERWACHT
Unieke 

continue 
verwarming

Ruimste 
assortiment 

BS-kasten

(1) Aansluiten op VRV of stijlvolle binnenunits
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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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Beste rendement 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 via warmterecuperatie
 ›  Het perfecte persoonlijk comfort voor gasten/huurders om tegelijk ruimten te koelen 

en andere ruimten te verwarmen
 ›  Is uitgerust met standaard VRV IV-functies en -technologieën zoals Variabele 

Koelmiddeltemperatuur en continue verwarming
 ›  Maakt technische koeling mogelijk
 ›  Ruimste assortiment BS-kasten op de markt

REYQ-T

      
 

                     

Productoverzicht 
Buitenunits 
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De beste oplossing van Daikin met een optimaal comfort
 ›  Continu verwarmen tijdens ontdooicyclus
 ›  Dekt alle thermische behoeften van een gebouw via één enkel contactpunt: 

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

 ›  Aansluitbaar op stijlvolle binnenunits (Daikin Emura, Nexura)
 ›  Is uitgerust met standaard VRV IV-functies en -technologieën zoals Variabele 

Koelmiddeltemperatuur en continue verwarming

RYYQ-T(8)
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De oplossing van Daikin voor comfort & een laag energieverbruik
 ›  Dekt alle thermische behoeften van een gebouw via één enkel contactpunt: 

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

 ›  Aansluitbaar op stijlvolle binnenunits (Daikin Emura, Nexura)
 ›  Is uitgerust met standaard VRV IV-technologieën zoals Variabele 

Koelmiddeltemperatuur

RXYQ-T(9)       
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De meest compacte VRV
 ›  Compact en licht design met enkelvoudige ventilator is ruimtebesparend en eenvoudig 

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

temperatuurregeling, ventilatie, luchtbehandelingsunits en Biddle luchtgordijnen
 ›  Ofwel aan te sluiten op VRV of op stijlvolle binnenunits (Daikin Emura, Nexura)
 ›  Is uitgerust met standaard VRV IV-technologieën zoals Variabele Koelmiddeltemperatuur

RXYSCQ-TV1

Compact    

VR
VI

V-
S 

re
ek

s Ruimtebesparende oplossing die geen enkele toegeving doet op het vlak van energiezuinigheid
 ›  Ruimtebesparend kofferdesign voor een gemakkelijke installatie
 ›  Dekt alle thermische behoeften van een gebouw via één enkel contactpunt: nauwkeurige 

temperatuurregeling, ventilatie, luchtbehandelingsunits en Biddle luchtgordijnen
 ›  Ofwel aan te sluiten op VRV of op stijlvolle binnenunits (Daikin Emura, Nexura)
 ›  Is uitgerust met standaard VRV IV-technologieën zoals Variabele Koelmiddeltemperatuur

RXYSQT8V/ 
T8Y/TY1

T8V   
T8Y/
TY1      
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De onzichtbare VRV
 ›  Unieke VRV warmtepomp voor binnenopstelling
 ›  Totale flexibiliteit voor elke winkellocatie en gebouwtype gezien de buitenunit 

onzichtbaar is en opgesplitst is in 2 delen
 ›  Is uitgerust met standaard VRV IV-technologieën zoals Variabele 

Koelmiddeltemperatuur
 ›  Dekt alle thermische behoeften van een gebouw via één enkel contactpunt: 

nauwkeurige temperatuurregeling, ventilatie en Biddle luchtgordijnen

SB.RKXYQ-T(8)
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Als verwarming zonder rendementsverlies een prioriteit is
 ›  Geschikt voor individuele verwarming uit één bron
 ›  Ruim bedrijfsbereik tot -25°C in verwarmingsmodus
 ›  Stabiele verwarmingscapaciteit zonder enig capaciteitsverlies tot -15°C

RXYLQ-T                 

Ve
rv
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gi

ng w
ar
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tie Snelle vervanging van R-22 en R-407C systemen, zonder kwaliteitsverlies
 ›  Kostenefficiënte en snelle vervanging door hergebruik van bestaande leidingen
 ›  Verbetert uw comfort, rendement en betrouwbaarheid aanzienlijk
 ›  Geen onderbreking van de dagelijkse activiteit wanneer het systeem wordt 

vervangen
 ›  Veilig vervangen van systemen van Daikin en van andere fabrikanten

RQCEQ-P(3)*
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Snelle vervanging van R-22 en R-407C systemen, zonder kwaliteitsverlies
 ›  Kostenefficiënte en snelle vervanging door hergebruik van bestaande leidingen
 ›  Verbetert uw comfort, rendement en betrouwbaarheid aanzienlijk
 ›  Geen onderbreking van de dagelijkse activiteit wanneer het systeem wordt vervangen
 ›  Veilig vervangen van systemen van Daikin en van andere fabrikanten
 ›  Is uitgerust met standaard VRV IV-technologieën zoals Variabele 

Koelmiddeltemperatuur

RXYQQ-T*        
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Ideaal voor hoge gebouwen die water als warmtebron gebruiken
 ›  Lagere CO2-uitstoot dankzij het gebruik van geothermische energie als hernieuwbare 

energiebron
 ›  Geen externe verwarming of koeling nodig bij gebruik in de geothermische modus
 ›  Compact en licht design kan worden gestapeld voor een maximale ruimtebesparing
 ›  Is uitgerust met standaard VRV IV-technologieën zoals Variabele Koelmiddeltemperatuur
 ›  Optie voor variabele regeling van het waterdebiet zorgt voor meer flexibiliteit en een 

grotere controle
 ›  Gemengde aansluiting van HT hydroboxen en VRV-binnenunits
 ›  Ofwel aan te sluiten op VRV of op stijlvolle binnenunits (Daikin Emura, Nexura)
 ›  2 analoge ingangssignalen die externe bediening mogelijk maken

   

             

 Enkele unit

 Multicombinatie
Gamma’s gemarkeerd met '*' zijn niet Eurovent-gecertificeerd. Multi combinaties vallen niet onder het  

toepassingsgebied van het Eurovent-certificatieprogramma.

RWEYQ-T9*

UNIEK

VERWACHT
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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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Beste rendement 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 via warmterecuperatie
 ›  Het perfecte persoonlijk comfort voor gasten/huurders om tegelijk ruimten te koelen 

en andere ruimten te verwarmen
 ›  Is uitgerust met standaard VRV IV-functies en -technologieën zoals Variabele 

Koelmiddeltemperatuur en continue verwarming
 ›  Maakt technische koeling mogelijk
 ›  Ruimste assortiment BS-kasten op de markt

REYQ-T
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De beste oplossing van Daikin met een optimaal comfort
 ›  Continu verwarmen tijdens ontdooicyclus
 ›  Dekt alle thermische behoeften van een gebouw via één enkel contactpunt: 

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

 ›  Aansluitbaar op stijlvolle binnenunits (Daikin Emura, Nexura)
 ›  Is uitgerust met standaard VRV IV-functies en -technologieën zoals Variabele 

Koelmiddeltemperatuur en continue verwarming

RYYQ-T(8)
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De oplossing van Daikin voor comfort & een laag energieverbruik
 ›  Dekt alle thermische behoeften van een gebouw via één enkel contactpunt: 

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

 ›  Aansluitbaar op stijlvolle binnenunits (Daikin Emura, Nexura)
 ›  Is uitgerust met standaard VRV IV-technologieën zoals Variabele 

Koelmiddeltemperatuur

RXYQ-T(9)       
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De meest compacte VRV
 ›  Compact en licht design met enkelvoudige ventilator is ruimtebesparend en eenvoudig 

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

temperatuurregeling, ventilatie, luchtbehandelingsunits en Biddle luchtgordijnen
 ›  Ofwel aan te sluiten op VRV of op stijlvolle binnenunits (Daikin Emura, Nexura)
 ›  Is uitgerust met standaard VRV IV-technologieën zoals Variabele Koelmiddeltemperatuur

RXYSCQ-TV1

Compact    

VR
VI

V-
S 

re
ek

s Ruimtebesparende oplossing die geen enkele toegeving doet op het vlak van energiezuinigheid
 ›  Ruimtebesparend kofferdesign voor een gemakkelijke installatie
 ›  Dekt alle thermische behoeften van een gebouw via één enkel contactpunt: nauwkeurige 

temperatuurregeling, ventilatie, luchtbehandelingsunits en Biddle luchtgordijnen
 ›  Ofwel aan te sluiten op VRV of op stijlvolle binnenunits (Daikin Emura, Nexura)
 ›  Is uitgerust met standaard VRV IV-technologieën zoals Variabele Koelmiddeltemperatuur

RXYSQT8V/ 
T8Y/TY1

T8V   
T8Y/
TY1      
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De onzichtbare VRV
 ›  Unieke VRV warmtepomp voor binnenopstelling
 ›  Totale flexibiliteit voor elke winkellocatie en gebouwtype gezien de buitenunit 

onzichtbaar is en opgesplitst is in 2 delen
 ›  Is uitgerust met standaard VRV IV-technologieën zoals Variabele 

Koelmiddeltemperatuur
 ›  Dekt alle thermische behoeften van een gebouw via één enkel contactpunt: 

nauwkeurige temperatuurregeling, ventilatie en Biddle luchtgordijnen

SB.RKXYQ-T(8)
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Als verwarming zonder rendementsverlies een prioriteit is
 ›  Geschikt voor individuele verwarming uit één bron
 ›  Ruim bedrijfsbereik tot -25°C in verwarmingsmodus
 ›  Stabiele verwarmingscapaciteit zonder enig capaciteitsverlies tot -15°C

RXYLQ-T                 

Ve
rv

an
gi

ng w
ar

m
te
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cu

pe
ra

tie Snelle vervanging van R-22 en R-407C systemen, zonder kwaliteitsverlies
 ›  Kostenefficiënte en snelle vervanging door hergebruik van bestaande leidingen
 ›  Verbetert uw comfort, rendement en betrouwbaarheid aanzienlijk
 ›  Geen onderbreking van de dagelijkse activiteit wanneer het systeem wordt 

vervangen
 ›  Veilig vervangen van systemen van Daikin en van andere fabrikanten

RQCEQ-P(3)*
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Snelle vervanging van R-22 en R-407C systemen, zonder kwaliteitsverlies
 ›  Kostenefficiënte en snelle vervanging door hergebruik van bestaande leidingen
 ›  Verbetert uw comfort, rendement en betrouwbaarheid aanzienlijk
 ›  Geen onderbreking van de dagelijkse activiteit wanneer het systeem wordt vervangen
 ›  Veilig vervangen van systemen van Daikin en van andere fabrikanten
 ›  Is uitgerust met standaard VRV IV-technologieën zoals Variabele 

Koelmiddeltemperatuur

RXYQQ-T*        
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Ideaal voor hoge gebouwen die water als warmtebron gebruiken
 ›  Lagere CO2-uitstoot dankzij het gebruik van geothermische energie als hernieuwbare 

energiebron
 ›  Geen externe verwarming of koeling nodig bij gebruik in de geothermische modus
 ›  Compact en licht design kan worden gestapeld voor een maximale ruimtebesparing
 ›  Is uitgerust met standaard VRV IV-technologieën zoals Variabele Koelmiddeltemperatuur
 ›  Optie voor variabele regeling van het waterdebiet zorgt voor meer flexibiliteit en een 

grotere controle
 ›  Gemengde aansluiting van HT hydroboxen en VRV-binnenunits
 ›  Ofwel aan te sluiten op VRV of op stijlvolle binnenunits (Daikin Emura, Nexura)
 ›  2 analoge ingangssignalen die externe bediening mogelijk maken

   

             

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

 ... aansluiting van binnenunit mogelijk, zelfs tegelijk met andere gecontroleerde units in dezelfde rij

O ... aansluiting binnenunit niet mogelijk op dit buitenunitsysteem

Capaciteit (PK)

Beschrijving / Combinatie
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Opmerkingen

VRV IV warmterecuperatie REYQ-T � O � � � � O �  › Aansluitingsratio standaard VRV IV bedraagt: 50 ~ 130%

met alleen VRV-binnenunits 

met LT/HT hydroboxen    
 › Max. 32 binnenunits, zelfs op systemen van 16 pk en meer
 › Totale aansluitverhouding voor het hele systeem met HT 

hydroboxen tot 200% mogelijk

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

Biddle lichtgordijn CYV-DK-      › Totale aansluitverhouding met AHU is 50 ~ 110%

VRV IV warmtepomp RYYQ-T(8) / RXYQ-T(9) � � � O � � � �  › Aansluitingsratio standaard VRV IV bedraagt: 50 ~ 130%

met alleen VRV-binnenunits   › Onder bijzondere omstandigheden is een totale 
aansluitverhouding voor het hele systeem tot 200% mogelijk

met residentiële binnenunits   
 › Enkel één-module systemen (RYYQ 8~20 T / RXYQ 8~20 T)
 › Max. 32 binnenunits, zelfs op systemen van 16, 18 en 20 pk
 › Aansluitverhouding: 80 ~ 130%

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

HRV units VAM-, VKM-      
AHU aansluiting EKEXV + EKEQMCBA      › Totale aansluitverhouding met AHU is 50 ~ 110%
AHU aansluiting EKEXV + EKEQFCBA 
Biddle lichtgordijn CYV-DK-    

VRV IV-S RXYSQ-/RXYSCQ- � � O O � � O �  › Aansluitingsratio standaard VRV IV bedraagt: 50 ~ 130%

Alleen met VRV-binnenunits    

Alleen met residentiële binnenunits   ›  Met residentiële binnenunits: limiet aansluitverhouding:  
80 ~ 130%

VRV IV i reeks SB.RKXYQ-T(8)  O O O   O   › Aansluitingsratio standaard VRV IV bedraagt: 50 ~ 130%

VRV IV-C RXYLQ-T � � � O � � � �  › Aansluitingsratio standaard VRV IV bedraagt: 70 ~ 130%

Alleen met VRV-binnenunits   
Alleen met residentiële binnenunits   ›  Met residentiële binnenunits: limiet aansluitverhouding  

80 ~ 130%

met LT hydroboxen     › Max. 32 binnenunits, neem contact op met Daikin in geval van 
multi-module systemen (> 14 pk)

AHU aansluiting EKEXV + EKEQMCBA      › Totale aansluitverhouding voor het hele systeem is 70~110%

AHU aansluiting EKEXV + EKEQFCBA    › Alleen met AHU is aansluitverhouding 90~110%

VRV III-Q vervanging H/R 
RQCEQ-P3  O O O  O O O  › Aansluitingsratio standaard VRV IV bedraagt: 50 ~ 130%

VRV IV-Q vervanging H/P 
RXYQQ-T  O O O   O   › Aansluitingsratio standaard VRV IV bedraagt: 50 ~ 130%

VRV IV-W watergekoelde VRV
RWEYQ-T9 � � O � � � � �  › Aansluitingsratio standaard VRV IV bedraagt: 50 ~ 130%

met VRV-binnenunits      

met split-binnenunits   › Aansluitverhouding: 80 ~ 130%
 › Max. 32 binnenunits, zelfs op systemen van 16 pk en meer

met HT-hydrobox  

AHU aansluiting    › Totale aansluitverhouding met AHU + X binnen is 50 ~ 110% 
 › Totale aansluitverhouding met alleen AHU is 90 ~ 110%

Buitenunits 
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VRV-buitenunit 

EIFFAGE ENERGIE ET EIFFAGE ENERGIE THERMIE
KANTOORGEBOUW

VRV IV WARMTEPOMP MET CONTINUE VERWARMING

PARK PHI
KANTOORGEBOUW VOLGENS DE 
BREEAM-NORMEN MET WATERGEKOELD 
VRV-SYSTEEM

VRV IV i-REEKS VRV IV WARMTEPOMP 
VOOR BINNENOPSTELLING
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VRV IV S-REEKS

VRV-buitenunit

BASTIDE ROUGE, KANTOORGEBOUW, VRV IV MET CONTINU VERWARMING

HOTEL LE PIGONNET, 8 VERVANGING VRV
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ts



40

Luchtgordijn

Biddle-luchtgordijn voor VRV (CYV)

Warm water

Lage-temperatuur hydrobox 

Hoge-temperatuur hydrobox

22

Binnenunits

VRV-type binnenunits 

Ventilatie

Warmterecuperatie-ventilatie (VAM/VKM)

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

 › Display met 7 segmenten 

 › Automatische koelmiddelvulling

 › Koelmiddel-lekdichtheidscontrole

 › Fluisterstille nachtstand

 › Werking met laag geluidsniveau

 › 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

Meest uitgebreide gamma BS-kasten voor een snelle installatie

Efficiënt 3-leiding systeem
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Efficiënt 3-leiding systeem
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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 vergeleken met de VRV III. Bij werking 
in enkelvoudige modus, kan het seizoensrendement 
van het systeem tot 28% hoger liggen - dankzij de 
technologie van variabele koelmiddeltemperatuur - 
vergeleken met een conventioneel VRF-systeem.

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%

De onderkant van de warmtewisselaar blijft warm tijdens verwarming, 

waardoor ijsvorming en ontdooiing tot een minimum beperkt blijft.

Ruim verwarmingsbereik
De VRV IV warmterecuperatie heeft een standaard 
werkbereik tot -20°CNB in verwarming. 
Het kan ook koelen tot -20°CDB voor technische 
serverruimtes via veldinstellingen en het specifiek 
systeemontwerp.

-20°CNB

-20°CDB

Technisch koelen

Verwarmen

Koelen

-5°CDB 43°CDB-25°CDB

15,5°CNB

Noorden

Zuiden
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Voordelen 
van 3-pijpstechnologie

Lagere drukval betekent 
hogere efficiëntie
 › Vlotte koelmiddelstroom in 3-leidingsysteem 
dankzij 2 kleinere gasleidingen resulteert in hogere 
energie-efficiëntie

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

Meer "gratis" warmte
De Daikin 3-pijpstechnologie 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. De hogere condensatietemperatuur 
betekent dat er meer energie wordt gebruikt om de 
warmte te recupereren, wat het rendement verlaagt.

3-pijps VRV H/R

2-pijpssysteem

Druk 

Leidinglengte

Druk

Enthalpie

Opgenomen vermogen Daikin

Opgenomen vermogen 2-pijpssysteem

Condensatie 55°C

Condensatie 45°C

Vrij combineren van 
buitenunits
Vrij combineren van buitenunits voor een lagere 
ecologische voetafdruk; mogelijkheid tot optimaliseren 
van uw systeem voor continu verwarmen, voor een 
maximale efficiëntie.

Totale leidinglengte 1.000 m

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

Grootste leidinglengte na eerste aftakking 90 m1

Hoogteverschil tussen binnen- en buitenunits 90 m1

Hoogteverschil tussen binnenunits 30 m

Flexibel ontwerp van de leidingen

1 Buitenunit in hoogste positie. Raadpleeg uw lokale verkoopvertegenwoordiger 
betreffende beperkingen van leidinglengten

16
5 

m
 re

ël
e 

le
id

in
gl

en
gt

e 

90
 m

1  h
oo

gt
ev

er
sc

hi
l t

us
se

n 
bi

nn
en

- e
n 

bu
ite

nu
ni

ts

30
 m

 h
oo

gt
ev

er
sc

hi
l t

us
se

n 
bi

nn
en

un
its

 

90
 m

 m
ax

im
um

Bespaar op koelmiddel
 › Leidingen met kleinere diameters en systemen met 
3 leidingen zorgen voor tot 36% minder vulling van 
koelmiddel in vergelijking met systemen met  
2 leidingen, met besparing op kosten van koelmiddel en 
minder gevolgen voor het milieu als gevolg

5 tot 15%  efficiënter in warmterecuperatiemodus  vergeleken met  2-leidingen 
systeem

Tot 5%  meer koelcapaciteit 
beschikbaar bij lagere 

leidinglengte vergeleken met een systeem  met 2 leidingen

Volledig vernieuwde 

BS-kasten
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Volledig vernieuwde 

BS-kasten

BS1Q 10, 16, 25 A

BS 6, 8 Q14 AV1

 BS 10, 12 Q14 AV1  BS 16 Q14 AV1

Enkele poort 

 › Uniek op de markt
 › Compact en eenvoudig te installeren
 › Geen afvoerleiding nodig
 › Ideaal voor verafgelegen ruimtes
 › Functie technisch koelen
 › Units tot klasse 250 (28 kW) aansluitbaar
 › Bruikbaar in gebouwen met meerdere huurders

Meerdere poorten: 4 – 6 – 8 – 10 – 12 – 16

 › Tot 55% kleiner en 41% lichter dan het vorige 
gamma

 › Snellere montage dankzij het kleinere aantal 
soldeerpunten en beperktere bedrading

 › Alle binnenunits aansluitbaar op één BS-kast
 › Minder inspectiepoorten vereist
 › Capaciteit tot 16 kW beschikbaar per poort
 › Units tot klasse 250 (28 kW) aansluitbaar door  
2 poorten te combineren

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

 › Bruikbaar in gebouwen met meerdere huurders

Maximale ontwerpflexibiliteit 
en snellere installatie
 › Configureer uw systeem uiterst flexibel en snel met 
een uniek gamma enkelvoudige en multi BS-kasten.

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

 › Vrij combineren van enkelvoudige en multi BS-kasten

Steeds maximaal comfort

Met de VRV BS-kast 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)

BS-kast

BS 4 Q14 AV1
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 ʯ Vrije combinatie van buitenunits om aan de vereisten op het 
vlak van rendement of beschikbare montageruimte te kunnen 
beantwoorden

 ʯ Grote flexibiliteit bij plaatsen leidingen: 30 m hoogteverschil binnen, 
maximale leidinglengte: 190 m, totale leidinglengte: 1.000 m

 ʯ Mogelijkheid tot uitbreiding werkbereik koelen tot -20°C voor 
technische koeling, zoals bijvoorbeeld in server rooms

 ʯ Bevat alle standaard VRV-functies

VRV IV-warmterecuperatie

Beste rendement en comfort

 ʯ Volledig geïntegreerde oplossing met warmterecuperatie voor een 
maximaal rendement met COP-waarden tot 8!

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

 ʯ Gratis verwarming en productie van warm water door afgevoerde 
warmte uit gekoelde ruimten toe te voeren naar ruimten waar 
verwarming of warm water nodig is

 ʯ Het perfecte persoonlijk comfort voor gasten/huurders om tegelijk 
ruimten te koelen en andere ruimten te verwarmen

 ʯ Is uitgerust met standaard VRV IV-technologieën: variabele 
koelmiddeltemperatuur, continu verwarmen, VRV configurator, 
7-segment display en volledig invertergestuurde compressoren, 
4-zijdige warmtewisselaar, met koelmiddel gekoelde printplaat, 
nieuwe DC-ventilatormotor

Buitenunit REYQ 8T 10T 12T 14T 16T 18T 20T
Capaciteitsbereik PK 8 10 12 14 16 18 20
Koelcapaciteit Nom. vermogen, k kW 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 50,4 52,0
Verwarmingscapaciteit Nom. Vermogen, v kW 13,7 16,0 18,4 20,6 23,2 27,9 31,0 

Max. 6°CNB kW 25,0 31,5 37,5 45,0 50,0 56,5 63,0 
ηs,c % 212,4 222,0 216,9 226,6 216,8 216,2 210,3
ηs,h % 146,8 152,3 155,5 138,4 138,9 149,1 148,1
SEER 5,4 5,6 5,5 5,7 5,5 5,3
SCOP 3,7 3,9 4,0 3,5 3,8
Maximaal aantal aansluitbare binnenunits 64 (1)
Index-aansluiting 
binnen

Min. 100,0 125,0 150,0 175,0 200,0 225,0 250,0
Nom. -
Max. 260,0 325,0 390,0 455,0 520,0 585,0 650,0

Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte mm 1.685x930x765 1.685x1.240x765
Gewicht Unit kg 210 218 304 305 337
Geluidsvermogenniveau Koelen Nom. dBA 78,0 79,0 81,0 86,0 88,0 
Geluidsdrukniveau Koelen Nom. dBA 58,0 61,0 64,0 65,0 66,0 
Werkbereik Koelen Min.~Max. °CDB -5,0~43,0

Verwarmen Min.~Max. °CNB -20,0~15,5
Koelmiddel Type/GWP R-410A/2.087,5

Vulling kg/TCO2Eq 9,7/20,2 9,8/20,5 9,9/20,7 11,8/24,6
Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendiam. mm 9,52 12,7 15,9

Gas Buitendiam. mm 19,1 22,2 28,6
HP/LP gas Buitendiam. 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. stroom zekering (MFA) A 20 25 32 40 50 

Combinatie van buitenunits 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
Koelcapaciteit Nom. vermogen, k kW 28,0 36,4 44,8 50,4 55,9 61,5 67,4 73,5 78,5 83,9 90,0
Verwarmingscapaciteit Nom. Vermogen, v kW 16,0 21,7 23,2 27,9 31,0 34,4 36,9 37,1 39,7 44,4 46,4 

Max. 6°CNB kW 32,0 41,0 50,0 56,5 62,5 69,0 75,0 82,5 87,5 94,0 100,0 
ηs,c % 224,2 229,3 223,9 222,9 215,0 213,5 215,3 222,0 216,8 216,2 216,8
ηs,h % 156,4 148,9 147,4 150,8 152,3 155,7 147,5 151,0 150,9 152,9 138,9
SEER 5,7 5,8 5,7 5,6 5,5 5,4 5,5 5,6 5,5
SCOP 4,0 3,8 3,9 4,0 3,8 3,9 3,5
Maximaal aantal aansluitbare binnenunits 64 (1)
Index-aansluiting 
binnen

Min. 125,0 163,0 200,0 225,0 250,0 275,0 300,0 325,0 350,0 375,0 400,0
Nom. -
Max. 325,0 423,0 520,0 585,0 650,0 715,0 780,0 845,0 910,0 975,0 1.040,0

Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendiam. mm 9,52 12,7 15,9 19,1
Gas Buitendiam. mm 22,2 28,6 34,9
HP/LP gas Buitendiam. mm 19,1 22,2 28,6 
Totale leidinglengte Systeem Werkelijk m 500 1.000 

Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz/V 3N~/50/380-415
Stroom - 50Hz Max. stroom zekering (MFA) A 40 50 63 80 

REYQ-T

Tot 30 m hoogteverschil 
binnenunit

ErP 

conform  

2021

Al volledig conform  
LOT 21 - Tier 2
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REYQ10,13,16,18,20,22T

Buitenunit 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
Koelcapaciteit Nom. vermogen, k kW 95,4 97,0 106,3 111,9 118,0 123,5 130,0 135,0 140,4 145,8 151,2
Verwarmingscapaciteit Nom. Vermogen, v kW 51,1 54,2 58,1 58,9 60,9 62,9 67,0 69,6 74,3 79,0 83,7 

Max. 6°CNB kW 106,5 113,0 119,0 125,5 131,5 137,5 145,0 150,0 156,5 163,0 169,5 
ηs,c % 216,4 213,2 215,3 217,6 216,8 219,7 216,8 216,5 216,3 216,2
ηs,h % 146,8 146,1 151,3 153,0 145,7 145,6 138,2 138,9 144,1 148,0 149,6
SEER 5,5 5,4 5,5 5,6 5,5
SCOP 3,7 3,9 3,7 3,5 3,7 3,8
Maximaal aantal aansluitbare binnenunits 64 (1)
Index-aansluiting 
binnen

Min. 425,0 450,0 475,0 500,0 525,0 550,0 575,0 600,0 625,0 650,0 675,0
Nom. -
Max. 1.105,0 1.170,0 1.235,0 1.300,0 1.365,0 1.430,0 1.495,0 1.560,0 1.625,0 1.690,0 1.755,0

Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendiam. mm 19,1
Gas Buitendiam. mm 34,9 41,3
HP/LP gas Buitendiam. mm 28,6 34,9 
Totale leidinglengte Systeem Werkelijk m 1.000 

Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz/V 3N~/50/380-415
Stroom - 50Hz Max. stroom zekering (MFA) A 80 100 125 

Buitenunit-module REMQ 5T
Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte mm 1.685x930x765
Gewicht Unit kg 210
Ventilator Externe statische druk Max. Pa 78
Geluidsvermogenniveau Koelen Nom. dBA 77,0 
Geluidsdrukniveau Koelen Nom. dBA 56,0 
Werkbereik Koelen Min.~Max. °CDB -5,0~43,0

Verwarmen Min.~Max. °CNB -20,0~15,5
Koelmiddel Type/GWP R-410A/2.087,5

Vulling kg/TCO2Eq 9,7/20,2
Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz/V 3N~/50/380-415
Stroom - 50Hz Max. stroom zekering (MFA) A 20 

(1) Reëel aantal aansluitbare binnenunits is afhankelijk van het type binnenunit en de beperking op de aansluitverhouding voor het systeem (50% ≤ aansluitverhouding ≤ 120%)

VRV warmterecuperatie  
(REYQ8-54T)

BS-kast

BS-kast Hydrobox voor 
enkel verwarmen 

voor VRV 

Sanitaire 
warmwatertank

Daikin-
zonnepaneel

Sanitair warmwater

Lage temp. radiator

Luchtbehandelingsunit

Vloerverwarming

VRV-binnenunitsVloeistofleiding
Gasleiding

Warm water

Persgasleiding

25°C - 35°C

45°C - 75°C

25°C - 75°C

45°C - 75°C
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BS1Q-A

Binnenunit BS 1Q10A 1Q16A 1Q25A
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 Hoogte x Breedte x Diepte mm 207x388x326
Gewicht Unit kg 12 15
Behuizing Materiaal Verzinkte staalplaat
Leidingaansluitingen Buitenunit Vloeistof Buitendiam. mm 9,5

Gas Buitendiam. mm 15,9 22,2
Persgas Buitendiam. mm 12,7 19,1

Binnenunit Vloeistof Buitendiam. mm 9,5
Gas Buitendiam. mm 15,9 22,2

Geluidsabsorberende thermische isolatie Polyurethaanschuim, brandwerend naaldvilt
Voeding Fase 1~

Frequentie Hz 50
Spanning V 220-240
Max. stroom zekering (MFA) A 15

BS-kast voor individuele aftakking 
voor VRV IV-warmterecuperatie
 ʯ Uniek gamma van enkele of multi BS-kasten voor een flexibel en  
snel ontwerp

 ʯ Compact & licht voor een eenvoudige installatie
 ʯ Ideaal voor afgelegen ruimten omdat er geen afvoerleidingen  
vereist zijn

 ʯ Maakt het mogelijk om server rooms aan te sluiten op de  
warmterecuperatie-oplossing dankzij de technische koelfunctie

 ʯ Units tot klasse 250 (28 kW) aansluitbaar
 ʯ UNIEK Snellere installatie dankzij de open poortaansluiting 
 ʯ Toepasbaar in gebouwen met meerdere huurders
 ʯ Aansluitbaar op REYQ-T, RQCEQ-P3 en RWEYQ-T9 warmterecuperatie-units

BS1Q-A
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BS6,8Q14AV1B

Binnenunit BS 4Q14AV1B 6Q14AV1B 8Q14AV1B 10Q14AV1B 12Q14AV1B 16Q14AV1B
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 van aansluitbare binnenunits per aftakking 140
Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte mm 298x370x430 298x580x430 298x820x430 298x1.060x430
Gewicht Unit kg 17 24 26 35 38 50
Behuizing Materiaal Verzinkte staalplaat
Leidingaansluitingen Buitenunit Vloeistof Buitendiam. mm 9,5 12,7 12,7 / 15,9 15,9 15,9 / 19,1 19,1

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

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

Afvoer VP20 (binnendiam. 20/buitendiam. 26)
Geluidsabsorberende thermische isolatie Urethaanschuim, polyethyleenschuim
Voeding Fase 1~

Frequentie Hz 50
Spanning V 220-440
Max. stroom zekering (MFA) A 15

BS-kast voor multi-aftakkingen 
voor VRV IV-warmterecuperatie
 ʯ Uniek gamma van enkele of multi BS-kasten voor een flexibel en snel 
ontwerp

 ʯ Veel snellere installatie dankzij het uitgebreide gamma, compacte 
afmetingen en lichte multi BS-kasten

 ʯ Tot 70% kleiner en 66% lichter dan eerdere reeksen
 ʯ Snellere montage dankzij het kleinere aantal soldeerpunten en 
beperktere bedrading

 ʯ Alle binnenunits aansluitbaar op één BS-kast
 ʯ Minder inspectiepoorten nodig dan wanneer individuele BS-kasten 
worden geïnstalleerd

 ʯ Capaciteit tot 16 kW beschikbaar per poort
 ʯ Units tot klasse 250 (28 kW) aansluitbaar door 2 poorten te 
combineren

 ʯ Geen limiet op niet-gebruikte poorten wat een gefaseerde 
installatie mogelijk maakt

 ʯ UNIEK Snellere installatie dankzij de open poortaansluiting 
 ʯ UNIEK Koelmiddelfilters voor hoge betrouwbaarheid
 ʯ Toepasbaar in gebouwen met meerdere huurders
 ʯ Aansluitbaar op REYQ-T, RQCEQ-P3 en RWEYQ-T9 warmterecuperatie-units

BS-Q14AV1B
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VRV IV warmtepomp
De beste oplossing van Daikin  
met een optimaal 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

 › Display met 7 segmenten 

 › Automatische koelmiddelvulling

 › Koelmiddel-lekdichtheidscontrole

 › Fluisterstille nachtstand

 › Werking met laag geluidsniveau 

 › Aansluitbaar op stijlvolle binnenunits (enkel voor enkele modules) 

 › Aansluitbaar op LT hydrobox (1) 

 › 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

(1) Speciaal te bestellen unit nodig om aan te sluiten op  

LT hydroboxes voor systemen met meerdere buitenunits 

Gedetailleerde informatie over deze functies vindt u 

onder de tab vrv iv technologieën

Luchtgordijn
Biddle-luchtgordijn voor VRV (CYV)

Warm water
Lage-temperatuur hydrobox (1)

Binnenunits
VRV-type binnenunits 

Residentiële binnenunits 
(zoals Daikin Emura)

Ventilatie
Warmterecuperatie-ventilatie (VAM/VKM)  

AHU-aansluitingskit

Besturingssystemen

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

FVXG-K
Nexura

FXFQ-A
VRV-binnenunit

FXSQ-A
VRV-binnenunit

Uitgebreid assortiment  
binnenunits

FTXG-LW
Daikin Emura

BPMKS967A2

Mengeling van RA-units & VRV-units

Enkel verkrijgbaar 
voor systemen met 

enkel buitenunit

Aansluitbare stijlvolle binnenunits

KLASSE 15 KLASSE 20 KLASSE 25 KLASSE 35 KLASSE 42 KLASSE 50 KLASSE 60 KLASSE 71
Daikin Emura - wandmodel FTXG-LW/LS
Wandmodel CTXS-K
Wandmodel FTXS-K
Wandmodel FTXS-G
Nexura - vloermodel FVXG-K
Vloermodel FVXS-F
Flexi-model FLXS-B(9)
 
Er is een BPMKS-kast nodig om Split binnenunits op VRV IV aan te sluiten (RYYQ / RXYQ) 
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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: 607 m²
 › Energiekost: 0,18 €/kWu
 › Gebruikt systeem:

 - VRV IV warmtepomp met continue verwarming
 - Roundflow cassettes (zonder zelfreinigend paneel)
 - VAM voor ventilatie (2x VAM2000)
 - Biddle-luchtgordijn

Verschil tussen gemiddelde kamertemperatuur overdag en buitentemperatuur tijdens openingsuren
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Totale leidinglengte 1.000 m

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

Grootste leidinglengte na eerste aftakking 90 m1

Hoogteverschil tussen binnen- en buitenunits 90 m1

Hoogteverschil tussen binnenunits 30 m

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 een kleine ecologische 
voetafdruk, continu verwarmen, een maximale efficiëntie of 
voor een andere willekeurige combinatie 

Flexibel ontwerp van de leidingen
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VRV IV warmtepomp

De beste oplossing van Daikin met een optimaal comfort

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

 ʯ Ruim assortiment binnenunits: mogelijkheid tot combinatie van VRV met stijlvolle binnenunits (Daikin Emura, Nexura, ...)
 ʯ Is uitgerust met standaard VRV IV-technologieën: variabele koelmiddeltemperatuur, continu verwarmen, VRV configurator, 7-segment display 
en volledig invertergestuurde compressoren, 4-zijdige warmtewisselaar, met koelmiddel gekoelde printplaat, nieuwe DC-ventilatormotor

 ʯ Vrije combinatie van buitenunits om aan de vereisten op het vlak van rendement of beschikbare montageruimte te kunnen beantwoorden
 ʯ Beschikbaar als enkel verwarmen of met omkeerbare lokale instelling
 ʯ Bevat alle standaard VRV-functies

Buitenunit RYYQ/RXYQ 8T8 10T 12T 14T 16T 18T 20T
Capaciteitsbereik PK 8 10 12 14 16 18 20
Koelcapaciteit Nom. vermogen, k kW 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 50,4 52,0
Verwarmingscapaciteit Nom. Vermogen, v kW 13,7 16,0 18,4 20,6 23,2 27,9 31,0 

Max. 6°CNB kW 25,0 31,5 37,5 45,0 50,0 56,5 63,0 
ηs,c % 212,4 222,2 216,9 226,6 216,8 216,2 210,3
ηs,h % 142,0 147,2 149,6 136,7 137,0 141,4 145,4
SEER 5,4 5,6 5,5 5,7 5,5 5,3
SCOP 3,6 3,8 3,8 3,5 3,5 3,6 3,7
Maximaal aantal aansluitbare binnenunits 64 (1)
Index-aansluiting 
binnen

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

Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte mm 1.685x930x765 1.685x1.240x765
Gewicht Unit kg 243 252 356 391
Ventilator Luchtdebiet Koelen Nom. m³/min 175 223 -
Geluidsvermogenniveau Koelen Nom. dBA 78,0 79 81,0 81 86,0 88,0 
Geluidsdrukniveau Koelen Nom. dBA 58,0 58 61,0 61 64,0 65,0 66,0 
Werkbereik Koelen Min.~Max. °CDB -5,0~43,0 -5~43 -5,0~43,0 -5~43 -5,0~43,0

Verwarmen Min.~Max. °CNB -20,0~15,5 -20~15,5 -20,0~15,5 -20~15,5 -20,0~15,5
Koelmiddel Type/GWP R-410A/2.087,5

Vulling kg/TCO2Eq 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 Buitendiam. mm 9,52 9,52 12,7 12,7 12,7 15,9

Gas Buitendiam. 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. stroom zekering (MFA) A 20 25 32 32 40 50 

Buitenunitsysteem RYYQ/RXYQ 22T 24T/24T8 26T 28T 30T 32T 34T 36T 38T/38T8 40T
Systeem Buitenunit-module 1 10 8 12 16 8 10

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

Capaciteitsbereik PK 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
Koelcapaciteit Nom. vermogen, k kW 61,5 67,4 73,5 78,5 83,9 90,0 95,4 97,0 102,4 111,9
Verwarmingscapaciteit Nom. Vermogen, v kW 34,4 36,9 37,1 39,7 44,4 46,4 51,1 56,4 59,4 58,9 

Max. 6°CNB kW 69,0 75,0 82,5 87,5 94,0 100,0 106,5 113,0 119,5 125,5 
ηs,c % 213,5 215,3 222,0 216,8 216,2 216,8 216,4 213,2 213,6 217,6
ηs,h % 150,0 144,5 143,8 142,6 138,8 137,0 141,8 145,7 147,6 145,7
SEER 5,4 5,5 5,6 5,5 5,4 5,5
SCOP 3,8 3,7 3,6 3,5 3,6 3,7 3,8 3,7
Maximaal aantal aansluitbare binnenunits 64 (1)
Index-aansluiting 
binnen

Min. 275,0 300,0 325,0 350,0 375,0 400,0 425,0 450,0 475,0 500,0
Nom. -
Max. 715,0 780,0 845,0 910,0 975,0 1.040,0 1.105,0 1.170,0 1.235,0 1.300,0

Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendiam. mm 15,9 19,1
Gas Buitendiam. mm 28,6 34,9 41,3
Totale leidinglengte Systeem Werkelijk m 1.000 

Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz/V 3N~/50/380-415
Stroom - 50Hz Max. stroom zekering (MFA) A 63 80 100 

RYYQ-T(8) / RXYQ-T(8)

Tot 30 m hoogteverschil 
binnenunit

ErP 

conform  

2021

Al volledig conform  
LOT 21 - Tier 2
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RYYQ8-12T(8) / RXYQ8-12T(8)

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

Buitenunit-module 2 16 18
Buitenunit-module 3 16 18

Capaciteitsbereik PK 42 44 46 48 50 52 54
Koelcapaciteit Nom. vermogen, k kW 118,0 123,5 130,0 135,0 140,4 145,8 151,2
Verwarmingscapaciteit Nom. Vermogen, v kW 60,9 62,9 67,0 69,6 74,3 79,0 83,7 

Max. 6°CNB kW 131,5 137,5 145,0 150,0 156,5 163,0 169,5 
ηs,c % 217,6 216,8 219,7 216,8 216,5 216,3 216,2
ηs,h % 143,3 143,2 136,9 137,0 139,9 142,0 142,1
SEER 5,5 5,6 5,5
SCOP 3,7 3,5 3,6
Maximaal aantal aansluitbare binnenunits 64 (1)
Index-aansluiting 
binnen

Min. 525,0 550,0 575,0 600,0 625,0 650,0 675,0
Nom. -
Max. 1.365,0 1.430,0 1.495,0 1.560,0 1.625,0 1.690,0 1.755,0

Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendiam. mm 19,1
Gas Buitendiam. mm 41,3
Totale leidinglengte Systeem Werkelijk m 1.000 

Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz/V 3N~/50/380-415
Stroom - 50Hz Max. stroom zekering (MFA) A 100 125 

Buitenunit-module RYMQ 8T 10T 12T 14T 16T 18T 20T
Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte mm 1.685x930x765 1.685x1.240x765
Gewicht Unit kg 188 195 309 319
Ventilator Luchtdebiet Koelen Nom. m³/min 162 175 185 223 260 251 261

Externe statische druk Max. Pa 78
Uitblaasrichting Verticaal
Type Schroefventilator

Geluidsvermogenniveau Koelen Nom. dBA 78 79 81 86 86,0 88,0 
Geluidsdrukniveau Koelen Nom. dBA 58 61 64 65,0 66,0 
Werkbereik Koelen Min.~Max. °CDB -5~43 -5,0~43,0

Verwarmen Min.~Max. °CNB -20~15,5 -20,0~15,5
Koelmiddel Type/GWP R-410A/2.087,5

Vulling kg/TCO2Eq 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
Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz/V 3N~/50/380-415
Stroom - 50Hz Max. stroom zekering (MFA) A 20 25 32 40 40 50 

(1) Reëel aantal aansluitbare binnenunits is afhankelijk van het type binnenunit (VRV indoor, Hydrobox, RA indoor, enz.) en de beperking op de aansluitverhouding voor het systeem (50% <= aansluitverhouding <= 130%)

FVXG-K
Nexura

FXFQ-A
VRV-binnenunit

FXSQ-A
VRV-binnenunit

FTXG-LW
Daikin Emura

BPMKS967A2

Aansluitbare stijlvolle binnenunits

KLASSE 15 KLASSE 20 KLASSE 25 KLASSE 35 KLASSE 42 KLASSE 50 KLASSE 60 KLASSE 71
Daikin Emura - wandmodel FTXG-LW/LS
Wandmodel CTXS-K
Wandmodel FTXS-K
Wandmodel FTXS-G
Nexura - vloermodel FVXG-K
Vloermodel FVXS-F
Flexi-model FLXS-B(9)
 
Er is een BPMKS-kast nodig om Split binnenunits op VRV IV aan te sluiten (RYYQ / RXYQ) 
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VRV IV S-reeks met warmtepomp
De meest compacte VRV

Luchtgordijn
Biddle-luchtgordijn voor VRV (CYV)

Besturingssystemen

22

Ventilatie
Warmterecuperatie-ventilatie (VAM/VKM)

AHU aansluitingsset

De meest compacte unit op de markt:823 mm hoog & 94 kg

 › Koelmiddel-lekdichtheidscontrole 

 › Fluisterstille nachtstand 

 › Werking met laag geluidsniveau 

 › Aansluitbaar op stijlvolle binnenunits (Daikin Emura, Nexura) 

 › Volledig invertergestuurde compressoren 

 › Gasgekoelde PCB (niet verkrijgbaar op RXYSQ4,5,6,8 T8Y/TY1) 

 › Borstelloze DC-reluctantiecompressor 

 › Sinusgolf-DC-inverter 

 › DC-ventilatormotor 

 › E-Pass warmtewisselaar 

 › I-demand functie 

 › Manuele vraag functie

VRV IV-normen:

Variabele 
koelmiddeltemperatuur

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

VRV-configurator 

Software voor eenvoudigere inbedrijfstelling, 
configuratie en aanpassing 

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

Binnenunits
VRV-type binnenunits 

Residentiële binnenunits 
(zoals Daikin Emura)

RXYSQ8, 10, 12TY1RXYSQ4, 5, T8V/T8YRXYSCQ4, 5TV1
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Ruimtebesparend design
De VRV S-reeks is smaller en compacter, wat een 
aanzienlijke plaatswinst oplevert bij de montage.

900 mm 940 mm

1.
68

5 
m

m

82
3 

m
m

930 mm

76
5 

m
m

320 mm 460 mm

Grootste keuze aan vooruitblaasunits op de markt

Kleinste hoogte op de markt

1.
61

5 
m

m

82
3 

m
m

10/12 PK 8 PK 4/5/6 PK 4/5 PK

Compact:
eenvoudig door twee personen te 
verplaatsen en te installeren.

Ideaal voor installatie onder een raam op een balkonIdeaal voor installaties op het dak

 › De Daikin VRV IV S-reeks compact kan discreet 
op een balkon worden geïnstalleerd, dankzij de 
compacte afmetingen. Hierdoor kunt u genieten 
van airconditioning die bijna niet op te merken is.

 › De lage mini VRV kan op veel plaatsen worden 
verborgen, waar dit niet mogelijk is voor een 
eenheid met dubbele ventilator.

De lage hoogte maakt dat de unit niet zichtbaar is van binnenuit en 

niet wordt opgemerkt van de buitenkant

Onmerkbaar voor installatie op leuningen
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Uitgebreid assortiment binnenunits

* 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 
(RA en Sky Air)

Aansluiten van VRV units ...

FXAQ-P

FXFQ-A

FXSQ-A

FXZQ-A

Aansluitbare stijlvolle binnenunits

Raadpleeg onze portfolio binnenunits voor meer informatie over Daikin stijlvolle binnenunits

KLASSE 15 KLASSE 20 KLASSE 25 KLASSE 35 KLASSE 42 KLASSE 50 KLASSE 60 KLASSE 71
Roundflow cassette FCAG-A
Fully Flat cassette FFA-A
Satellietmodel met lage inbouwhoogte FDXM-F3
Inbouwsatellietmodel met invertergestuurde ventilator FBA-A
Daikin Emura - wandmodel FTXG-LW/LS
Wandmodel CTXS-K
Wandmodel FTXS-K
Wandmodel FTXS-G
Plafondonderbouwmodel FHA-A
Nexura - vloermodel FVXG-K
Vloermodel FVXS-F
Vloerinbouwmodel FNA-A
Flexi-model FLXS-B(9)
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VRV-binnenunits 
aangesloten

Stijlvolle 
binnenunits 
aangesloten

Totale leidinglengte 300 m 140 m

Grootste lengte reëel 120 m (4-8 PK)/ 
150 m (10-12 PK)

Min. leidinglengte tussen buitenunit en eerste aftakking - 5 m

Min. leidinglengte tussen de BP en binnenunit - 2 m

Max. leidinglengte tussen de BP en binnenunit - 15 m

Grootste leidinglengte na eerste aftakking 40 m 40 m

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

Hoogteverschil tussen binnenunits 15 m 15 m

1 Nominale koelcapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 

27°CDB, 19°CNB, buitentemperatuur: 35°C equivalente 

koelmiddelleidinglengte: 5 m, niveauverschil: 0 m. 
2 Nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op: 

binnentemperatuur: 20°CDB, buitentemperatuur: 7°CDB/6°CNB; 

equivalente koelmiddelleidinglengte: 5 m, niveauverschil: 0 m.

 0 1 2 3 4 5

Verwarmen

Koelen

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

4,00 1

4,52 2

Flexibel ontwerp van de leidingen

1 Buitenunit in laagste positie 
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VRV IV S-reeks 
technologieën

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

Compressor
Swingtype > geen olieafscheider
Schoep & rotor zijn één deel wat zorgt 
voor:
 › Minder geluid
 › Langere levensduur van de compressor
 › Hoger rendement dankzij de afwezigheid 
van interne koelmiddellekken tussen de 
hoge- en lagedrukkant

Verbeterde ventilatorbladen

Luchtstromen kruisen 
elkaar wat leidt tot 
verlies

Luchtstromen worden 
rond het V-profiel geleid 
met minder verlies van 
luchtdebiet als gevolg

Door koelmiddel 
gekoelde PCB
 › 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%

Schoep vast aan 
de rotor

Rotor

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.

Oud Nieuw

Rakend
Afzonderlijk
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Rotor

LEIDINGLENGTE VAN 70M MAAKT 
INSTALLATIE VAN HUIS WEG MOGELIJK

INSTALLATIE LEUNINGEN TOEPASSING GROTE VILLA

INSTALLATIE DAK KANTOOR

Mini VRV
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RXYSCQ-TV1

Aansluitbare stijlvolle binnenunits

KLASSE 15 KLASSE 20 KLASSE 25 KLASSE 35 KLASSE 42 KLASSE 50 KLASSE 60 KLASSE 71
Roundflow cassette FCAG-A
Fully Flat cassette FFA-A
Satellietmodel met lage inbouwhoogte FDXM-F3
Inbouwsatellietmodel met invertergestuurde ventilator FBA-A
Daikin Emura - wandmodel FTXG-LW/LS
Wandmodel CTXS-K
Wandmodel FTXS-K
Wandmodel FTXS-G
Plafondonderbouwmodel FHA-A
Nexura - vloermodel FVXG-K
Vloermodel FVXS-F
Vloerinbouwmodel FNA-A
Flexi-model FLXS-B(9)

VRV IV S-reeks compacte 
warmtepomp

De meest compacte VRV

 ʯ Compacte & lichte enkelvoudig ventilatorontwerp maakt de unit 
vrijwel onmerkbaar

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

 ʯ Ruim assortiment binnenunits: ofwel aan te sluiten op VRV of op 
stijlvolle binnenunits zoals Daikin Emura, Nexura, ...

 ʯ Is uitgerust met standaard VRV IV-technologieën: variabele 
koelmiddeltemperatuur en volledig invertergestuurde 
compressoren

 ʯ Mogelijkheid om piekstroomvermogen te beperken tussen 30 en 
80%, bijvoorbeeld tijdens periodes met hoge vraag naar stroom

 ʯ Bevat alle standaard VRV-functies

RXYSCQ-TV1

823 mm

Slechts 

823 mm 
hoog!

Buitenunit RXYSCQ 4TV1 5TV1
Capaciteitsbereik PK 4 5
Koelcapaciteit Nom. vermogen, k kW 12,1 (1,000) 14,0 (1,000)
Verwarmingscapaciteit Nom. Vermogen, v kW 8,4 9,7 

Max. 6°CNB kW 14,2 16,0 
ηs,c % 322,8 303,4
ηs,h % 182,3 185,1
SEER 8,1 7,7
SCOP 4,6 4,7
Maximaal aantal aansluitbare binnenunits 64 (1)
Index-aansluiting 
binnen

Min. 50,0 62,5
Nom. -
Max. 130,0 162,5

Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte mm 823x940x460
Gewicht Unit kg 94
Geluidsvermogenniveau Koelen Nom. dBA 68,0 69,0 
Geluidsdrukniveau Koelen Nom. dBA 51,0 52,0 
Werkbereik Koelen Min.~Max. °CDB -5,0~46,0

Verwarmen Min.~Max. °CNB -20,0~15,5
Koelmiddel Type/GWP R-410A/2.087,5

Vulling kg/TCO2Eq 3,7/7,7
Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendiam. mm 9,52

Gas Buitendiam. mm 15,9
Totale leidinglengte Systeem Werkelijk m 300 

Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz/V 1~/50/220-240
Stroom - 50Hz Max. stroom zekering (MFA) A 32 
 

(1) Reëel aantal binnenunits is afhankelijk van het type binnenunit (VRV indoor, RA, DX indoor, enz.) en de beperking op de aansluitverhouding voor het systeem (50% ≤ aansluitverhouding ≤ 130%)

ErP 

conform 

2021

Al volledig conform  
LOT 21 - Tier 2
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RXYSQ4-6T8V/T8Y

Buitenunit RXYSQ 4T8V 5T8V 6T8V 4T8Y 5T8Y 6T8Y 8TY1 10TY1 12TY1
Capaciteitsbereik PK 4 5 6 4 5 6 8 10 12
Koelcapaciteit Nom. vermogen, k kW 12,10 14,00 15,50 12,10 14,00 15,50 22,4 28,0 33,5
Verwarmingscapaciteit Nom. Vermogen, v kW 8,00 9,20 10,20 8,00 9,20 10,20 14,9 19,6 23,5 

Max. 6°CNB kW 14,2 16,0 18,0 14,2 16,0 18,0 25,0 31,5 37,5 
ηs,c % 278,9 270,1 278,0 269,2 260,5 268,3 247,3 247,4 256,5
ηs,h % 171,6 182,9 192,8 154,4 164,5 174,1 165,8 162,4 169,6
SEER 7,0 6,8 7,0 6,8 6,6 6,8 6,3 6,5
SCOP 4,4 4,6 4,9 3,9 4,2 4,4 4,2 4,1 4,3
Maximaal aantal aansluitbare binnenunits 64 (1)
Index-aansluiting 
binnen

Min. 50,0 62,5 70,0 50,0 62,5 70,0 100,0 125,0 150,0
Nom. -
Max. 130,0 162,5 182,0 130,0 162,5 182,0 260,0 325,0 390,0

Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte mm 1.345x900x320 1.430x940x320 1.615x940x460
Gewicht Unit kg 104 144 175 180
Geluidsvermogenniveau Koelen Nom. dBA 68,0 69,0 70,0 68,0 69,0 70,0 73,0 74,0 76,0 
Geluidsdrukniveau Koelen Nom. dBA 50,0 51,0 50,0 51,0 55,0 57,0 
Werkbereik Koelen Min.~Max. °CDB -5,0~46,0 -5,0~52,0

Verwarmen Min.~Max. °CNB -20,0~15,5
Koelmiddel Type/GWP R-410A/2.087,5

Vulling kg/TCO2Eq 3,6/7,5 5,5/11,5 7,0/14,6 8,0/16,7
Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendiam. mm 9,52 12,7

Gas Buitendiam. mm 15,9 19,1 15,9 19,1 22,2 25,4
Totale leidinglengte Systeem Werkelijk m 300 

Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz/V 1N~/50/220-240 3N~/50/380-415
Stroom - 50Hz Max. stroom zekering (MFA) A 32 16 25 32 
 

(1) Reëel aantal binnenunits is afhankelijk van het type binnenunit (VRV indoor, RA, DX indoor, enz.) en de beperking op de aansluitverhouding voor het systeem (50% ≤ aansluitverhouding ≤ 130%)

VRV IV S-reeks met 
warmtepomp

Ruimtebesparende oplossing die geen enkele toegeving 
doet op het vlak van energiezuinigheid

 ʯ Ruimtebesparend kofferdesign voor een gemakkelijke installatie
 ʯ Dekt alle thermische behoeften van een gebouw via één enkel 
contactpunt: nauwkeurige temperatuurregeling, ventilatie, 
luchtbehandelingsunits en Biddle luchtgordijnen

 ʯ Ruim assortiment binnenunits: ofwel aan te sluiten op VRV of op 
stijlvolle binnenunits zoals Daikin Emura, Nexura, ...

 ʯ Is uitgerust met standaard VRV IV-technologieën: variabele 
koelmiddeltemperatuur en volledig invertergestuurde 
compressoren

 ʯ Ruim gamma units (4 tot 12 pk) geschikt voor projecten tot  
200 m² met ruimtebeperkingen

 ʯ Mogelijkheid om piekstroomvermogen te beperken tussen 30 en 
80%, bijvoorbeeld tijdens periodes met hoge vraag naar stroom

 ʯ Bevat alle standaard VRV-functies

RXYSQ-T8V / RXYSQ-T8Y/TY1

Aansluitbare stijlvolle binnenunits 

KLASSE 15 KLASSE 20 KLASSE 25 KLASSE 35 KLASSE 42 KLASSE 50 KLASSE 60 KLASSE 71
Roundflow cassette FCAG-A
Fully Flat cassette FFA-A
Satellietmodel met lage inbouwhoogte FDXM-F3
Inbouwsatellietmodel met invertergestuurde ventilator FBA-A
Daikin Emura - wandmodel FTXG-LW/LS
Wandmodel CTXS-K
Wandmodel FTXS-K
Wandmodel FTXS-G
Plafondonderbouwmodel FHA-A
Nexura - vloermodel FVXG-K
Vloermodel FVXS-F
Vloerinbouwmodel FNA-A
Flexi-model FLXS-B(9)

ErP 

conform 

2021

Al volledig conform  
LOT 21 - Tier 2
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VRV IV i-reeks warmtepomp 
voor binnenopstelling

VRV IV-normen:

Variabele 
koelmiddeltemperatuur

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

VRV-configurator

Software voor eenvoudigere inbedrijfstelling, 
configuratie en aanpassing

 › Fluisterstille nachtstand 

 › Volledig invertergestuurde compressoren

 › Werking met laag geluidsniveau

 › Sinusgolf-DC-inverter

 › DC-ventilatormotor

 › E-Pass warmtewisselaar

 › I-demand functie

 › Manuele vraag functie

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

Luchtgordijn
Biddle-luchtgordijn voor VRV (CYV)

Binnenunits
VRV-type binnenunits 

Ventilatie
Warmterecuperatie-ventilatie (VAM/VKM)  

AHU aansluitingsset

Besturingssystemen

22

uniek gepatenteerd concept
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Onzichtbaar
 › Overweeg een ruim assortiment van 
eigenschappen omdat buitenopstelling geen 
factor is

 › Sneller toepasbaar in de praktijk omdat het 
verkrijgen van bouwvergunningen vereenvoudigd 
is 

Stil
 › Zeer geschikt voor dichtbevolkte gebieden zoals 
stadscentra dankzij hun laag bedrijfsgeluid

<

 › Naadloze integratie in de omgeving omdat enkel 
het rooster zichtbaar is 

 › Installatie op een dak of een achterstraatje niet 
nodig

 › Specifieke modi verlagen het geluid verder om te 
voldoen aan geluidsregelgevingen in steden

Lichtgewicht 
onderdelen kunnen 
door twee personen 
geïnstalleerd worden

De warmtewisselaar maakt niet meer 

geluid dan een normaal gesprek

De compressor maakt niet meer geluid 

dan een koelkast
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Ongeëvenaarde flexibiliteit dankzij het feit dat 
de buitenunit gescheiden is in twee delen

1
2

Warmtewisselaarunit

Compressorunit

Max. 30 mMax. 70 m

VRV binnenunits

1. De warmtewisselaar 
kan geïnstalleerd 
worden in een vals 
plafond.

2. De compressor 
is compact en kan 
eenvoudig worden 
verborgen en kan 
geïnstalleerd worden 
op grondniveau, in 
een achterkamer, 
opslagruimte, technische 
ruimte of in een keuken.

1

2

Uniek gescheiden buitenunit voor binnenopstelling

De compressor is makkelijk te verbergen en kan 
geïnstalleerd worden op grondniveau, in een 
achterkamer, opslagruimte, technische ruimte of in 
een keuken. De warmtewisselaar kan geïnstalleerd 

worden in een vals plafond. Dit betekent dat het 
airconditioningsysteem volledig onzichtbaar is en 
geen kostbare commerciële ruimte in beslag neemt.

Dit betekent dat het airconditioningsysteem volledig onzichtbaar is en geen kostbare commerciële ruimte in beslag neemt.

Max. totale leidinglengte: 140 m (5 PK) / 300 m ( 8 PK)
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Onzichtbare luchtaanzuig en -uitlaat
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De oplossing  
voor veel installatieproblemen

Grote flexibiliteit

De omgekeerde wereld: installeer de 
modules waar uw klant ze wenst, niet waar 
ze het beste passen voor de buitenunit

Als er geen plat dak of achtertuin is om de 
buitenunit te installeren, biedt de VRV IV i-reeks de 
oplossing. 

De aanzuig en uitlaat kunnen geïnstalleerd 
worden aan de gevel of de achterkant van het 
gebouw, omdat de inverterventilatoren toelaten 
dat de ESP wordt aangepast aan de lengte van het 
kanaalsysteem.

De compressormodule kan tot 30 m van de 
warmtewisselaarunit geïnstalleerd worden in een 
opslagruimte, ....

Voorbeeld 1

Flexibele installatie dankzij de inverter ventilatoren
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SHOP

=

€

SHOP

Kortere leidinglengten naar de binnenunits verlagen 
de installatiekosten in vergelijking met installaties op 
het dak of in een achterstraatje

Voor installatie op en dak of in een 
achterstraatje zijn lange leidingen nodig
 › Lange installatietijd
 › Bijkomende kost
 › Capaciteitsverlies

De VRV IV i-reeks kan dicht bij de binnenunits 
geïnstalleerd worden
 › Snellere installatie
 › Lagere kostprijs
 › Geen capaciteitsverlies

Geen omslachtige en dure tegenmaatregelen om het 
geluid te beperken nodig
Voor standaard units zijn tegenmaatregelen 
nodig om te voldoen aan de regelgevingen van 
de stad
 › Mogelijk moeten er dure geluidskooien worden 
geplaatst om het geluid te verminderen (geluid 
van een standaard buitenunit = 50~60 dBA)

 › Binnenopstelling die dure ruimte in beslag neemt

Met de VRV IV i-reeks voldoet u eenvoudig aan de 
regelgeving van de stad, zonder extra maatregelen
 › Het bedrijfsgeluid is 47 dBA voor een model met 5 PK 
(flexibel om te installeren en een hal, winkelruimte, ...) 
of minder met diffusor

 › Er wordt geen vloeroppervlak gebruikt als de units 
geïnstalleerd kunnen worden in valse plafonds, tegen 
de muur, ...

Voorbeeld 2

Voorbeeld 3

kleine afstand

Andere VRF Andere VRFVRV IV i-reeks VRV IV i-reeks
technische 
ruimte

voorraad

voorraad

geluidskooi

keuken

keuken

Groter vloeroppervlakKleiner vloeroppervlak Dure tegenmaatregelen Geen bijkomende maatregelen 
nodig

grote afstand

WINKEL WINKEL
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Gepatenteerde warmtewisselaar 
met V-vorm  
voor de beste oppervlak  

volume verhouding

Gepatenteerde 
geperforeerde 
en geïsoleerde 

scheidingsplaat 
  

Vermindert geleidbaarheid en 
voorkomt koudebruggen

Standaard filter geleverd 

 › met de unit om te voorkomen dat er vuil in de 
warmtewisselaar komt 

Slechts  
400 mm 
hoog 
 
Past makkelijk in  
elk vals plafond

8 
octrooien

Super efficiënte 
centrifugaalventilatoren  

 › Meer dan 50% rendementsverhoging 
vergeleken met de siroccoventilator

 › Gepatenteerde achterwaarts gebogen 
schoeptechnologie

 › Grotere drukverhoging

Geoptimaliseerd luchtdebiet 
en temperatuurverdeling 

 › Beste prestaties voor ontdooien (getest bij hoge 
vochtigheidsgraad tot -20°C).
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Compressorunit met  
draaiend schakelpaneel 
Flexibel en eenvoudig te installeren

Slechts

77 kg
(5 PK)

Geen afvoeraansluiting 
nodig
 › Dankzij natuurlijke verdamping
 › Minimaal koud oppervlak om  
dauwvorming te verminderen

 › Snelle en eenvoudige installatie

Draaiend schakelpaneel 

 › Voor eenvoudige toegang tot  
   alle compressoronderdelen

Niet gelaste  
bodemplaat
 › Voorkomt elk risico op roest

Flexibiliteit door de mogelijkheid 
om het koelmiddel achteraan of 
bovenaan aan te sluiten

Kleine voetafdruk
 › Maximaliseert het bruikbare vloeroppervlak (600 x 554 mm voor 5 PK)
 › Kan eenvoudig gemonteerd worden in een opslagruimte, achterkamer, ...

Leiding-in-leiding 
onderkoelde 
warmtewisselaar 
 › Deze gepatenteerde 

warmtewisselaar verhoogt  
de capaciteit van het systeem 
door te zorgen voor een optimale 
toestand van het koelmiddel in  
de warmtewisselaarmodule.  
Dit verhoogt op zijn beurt  
het algemeen rendement.
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SB.RKXYQ5T8

Buitenunitsysteem SB.RKXYQ 5T8 8T
Systeem Warmtewisselaarunit RDXYQ5T8 RDXYQ8T

Compressorunit RKXYQ5T8 RKXYQ8T
Capaciteitsbereik PK 5 8
Koelcapaciteit Nom. vermogen, k kW 14,0 (1,000) 22,4 (1,000)
Verwarmingscapaciteit Nom. Vermogen, v kW 10,4 12,9 

Max. 6°CNB kW 16,0 25,0 
ηs,c % 200,1 191,1
ηs,h % 149,3 140,9
SEER 5,1 4,9
SCOP 3,8 3,6
Maximaal aantal aansluitbare binnenunits 10 17 
Index-aansluiting 
binnen

Min. 62,5 100,0
Nom. 125,0 200,0
Max. 162,5 260,0

Leidingaansluitingen Tussen compressormodule 
(CM) en warmtewisselaar-
module (HM)

Vloeistof Buitendiam. mm 12,7
Gas Buitendiam. mm 19,1 22,2

Tussen 
compressormodule (CM) 
en binnenunits (IU)

Vloeistof Buitendiam. mm 9,52
Gas Buitendiam. mm 15,9 19,1

Totale leidinglengte Systeem Werkelijk m 140 300 

Buitenunit-module
Warmtewisselaarmodule Compressormodule

5T8 8T 5T8 8T
Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte mm 397x1.456x1.044 701x600x554 701x760x554
Gewicht Unit kg 95 103 79 105
Ventilator Luchtdebiet Koelen Nom. m³/min 55 100 -
Geluidsvermogenniveau Koelen Nom. dBA 77,0 81 60,0 64 
Geluidsdrukniveau Koelen Nom. dBA 47,0 54 47,0 48 
Koelmiddel Type/GWP - R-410A/2.087,5

Vulling kg/TCO2Eq -/- 2,00/4,20 4,00/8,35
Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz/V 1N~/50/220-240 3N~/50/380-415
Stroom - 50Hz Max. stroom zekering (MFA) A 10 10 16 20

VRV IV warmtepomp 
voor binnenopstelling

De onzichtbare VRV

 ʯ Unieke VRV warmtepomp voor binnenopstelling 
 
 
 
 
 
 

 ʯ Ongeëvenaarde flexibiliteit omdat de unit opgesplitst is in twee 
elementen: de warmtewisselaar en de compressor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compressorunit kan ook boven 
warmtewisselaar geplaatst worden

Warmtewisselaarunit

VRV 
binnenunits

Compressorunit

Max. 70 m

Max. 30 m

 ʯ Zeer geschikt voor dichtbevolkte gebieden dankzij het lage 
bedrijfsgeluid en de naadloze integratie in de omringende 
architectuur gezien enkel het rooster zichtbaar is

 ʯ Is uitgerust met standaard VRV IV-technologieën: variabele 
koelmiddeltemperatuur, VRV-configurator en volledig 
invertergestuurde compressoren

SB.RKXYQ-T(8)

 ʯ Lichtgewicht units (max. 105 kg) kunnen door twee personen 
geïnstalleerd worden

 ʯ Unieke V-vorm warmtewisselaar resulteert in compacte afmetingen 
(h/e unit slechts 400 mm hoog) die installatie in vals plafond 
mogelijk maakt terwijl toprendement verzekerd is

 ʯ Super efficiënte centrifugaalventilatoren (meer dan  
50% rendementsverhoging vergeleken met siroccoventilator)

 ʯ Ruimtebesparende compressorunit (760 x 554 mm) maximaliseert 
de bruikbare vloerruimte

 ʯ Bevat alle standaard VRV-functies

ErP 

conform 

2021

Al volledig conform  
LOT 21 - Tier 2



71

Blijf zoeken,  
u vindt me nooit

i

Het stadsgeheim
Ongezien op de beste plaatsen
Onze VRV IV i-reeks biedt u een werkelijk unieke oplossing voor installaties 
waar u echt een onzichtbaar systeem nodig hebt. Het is compact en kan 
makkelijk binnen verborgen worden, alleen de roosters buiten zijn zichtbaar. 
De compressor is gescheiden in twee lichtgewicht onderdelen en kan 
op grondniveau geïnstalleerd worden in een opslagruimte of technische 
ruimte, en de warmtewisselaarunit, die slechts 400 mm hoog is, kan 
geïnstalleerd worden in een standaard vals plafond. De VRV IV i-reeks heeft een 
warmtewisselaar met gepatenteerde V-vorm, wat het rendement de hoogte 
injaagt. Uw klant zal vanaf nu dus kunnen genieten van alle kracht van een 
volledig onzichtbaar VRV-systeem.

Kom meer te weten op www.daikineurope.com/citysecret
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Besturingssystemen

RXYLQ-T 

VRV warmtepomp, 
geoptimaliseerd voor koude 
klimaten

Als verwarming zonder rendementsverlies een prioriteit is

 ʯ Geschikt voor individuele verwarming uit één bron
 ʯ Ruim bedrijfsbereik tot -25°C in verwarmingsmodus
 ʯ Stabiele verwarmingscapaciteit zonder enig capaciteitsverlies  
tot -15°C

RXYLQ-T

Buitenunit RXMLQ8T7Y1B RXYLQ10T7Y1B RXYLQ12T7Y1B RXYLQ14T7Y1B

Alleen voor meervoudige combinatie
Capaciteitsbereik PK 8 10 12 14
Koelcapaciteit Nom. vermogen, k kW 22,4 28,0 33,5 40,0
Verwarmingscapaciteit Nom. Vermogen, v kW 25,0 31,5 37,5 45,0

Lage omg. temp. Piekcapaciteit (-15°C) kW 25,0 31,5 37,5 45,0
ηs,c % - 251,4 274,4 270,1
ηs,h % - 114,3 137,6 133,3
SEER - 6,36 6,93 6,83
SCOP - 3,68 6,93 6,83
Maximaal aantal aansluitbare binnenunits 64 (1)
Index-aansluiting 
binnen

Min. - 175 210 245
Max. - 325 390 455

Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte mm 1.657 x 1.240 x 765
Gewicht Unit kg 295 295 295 295
Geluidsvermogenniveau Koelen Nom. dBA 75 77 81 81
Geluidsdrukniveau Koelen Nom. dBA 55 56 59 59
Werkbereik Koelen Min.~Max. °CDB -5 ~  43

Verwarmen Min.~Max. °CNB -25 ~ 15,5
Koelmiddel Type/GWP R-410A / 2.087,5

Vulling kg/TCO2Eq 11,8 / 24,63
Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendiam. mm 9,52 12,7

Gas Buitendiam. mm 19,1 22,2 28,6
Totale leidinglengte Systeem Werkelijk m 500

Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz/V 3~/50/380-415
 

(1) Reëel aantal aansluitbare binnenunits is afhankelijk van het type binnenunit en de beperking op de aansluitverhouding voor het systeem

Combinatietabel

10 PK 12 PK 14 PK 16 PK 18 PK 20 PK 22 PK 24 PK 26 PK 28 PK 30 PK 32 PK 34 PK 36 PK 38 PK 40 PK 42 PK

RXMLQ8T  

RXYLQ10T       

RXYLQ12T         

RXYLQ14T      

*Opmerking: blauwe vakken bevatten voorlopige gegevens
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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 

 › Manuele vraag functie

Warmtepomp & 
warmterecuperatie

Warmtepomp 

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
Warmterecuperatie-ventilatie (VAM/VKM)  

AHU aansluitingsset

22

 › Display met 7 segmenten

 › 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

 › Manuele vraag functie

*Opmerking: blauwe vakken bevatten voorlopige gegevens
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2013
 (1e)

Vervangings- 
technologie
De snelle en rendabele manier  

om R-22 en R-407C systemen te upgraden 

Deze voordelen zullen uw klanten overtuigen

Verbetert uw rendement, comfort en betrouwbaarheid aanzienlijk

Behoud uw koelmiddelleidingen

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.

Uw koperen leidingen zullen meerdere generaties meegaan 

 › koperen leidingen in airconditioningsystemen die door Daikin 
werden getest, gaan tot 60 jaar na de installatie mee.

 › Japan/China zijn al 10 jaar geleden overgeschakeld naar de VRV 
Q-reeks!

Umeda Center Building, Japan
 › origineel A/C-systeem: 20 jaar in gebruik
 › vervangen door VRV Q-reeks:  
2006 - 2009

 › capaciteit verhoogd van 1.620 PK 
naar 2.322 PK

 › SHASE renovatie-prijs:

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.

De betaalbare upgrade-
oplossing van Daikin

!  Vervang binnenunits 
en BS-kasten
Vraag uw plaatselijke verdeler 
om de compatibiliteit te 
controleren als u de binnenunits 
moet behouden.

!  Vervanging 
buitenunits

Vergelijking van 10 pk-systemen:
  Koelmodus
  Verwarmingsmodus 

R-410A (RXYQQ-T)R-407C (RSXYP-L7)R-22 (RSXY-KA7)

Tot 48% 
minder 

verbruik
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Voordelen van VRV-Q om uw winst te verhogen

Optimaliseer de werking  
van uw bedrijf
Kortere installatietijd
Voltooi meer projecten op minder tijd dankzij een snellere 
installatie. Het is rendabeler dan het volledige systeem met 
nieuwe leidingen te vervangen.

Lagere installatiekosten
Doordat u de installatiekosten kan verlagen, kan u uw klanten 
de meest kosteneffectieve oplossing bieden en vergroot u uw 
concurrentievoordeel.

Vervang niet-Daikin systemen 
Het is een probleemloze oplossing om zowel systemen van 
Daikin als van andere fabrikanten te vervangen.

Zo eenvoudig als één plus één
Dankzij onze eenvoudige oplossing om bestaande systemen 
te vervangen kan u op kortere tijd meer projecten afwerken 
voor meer klanten, en dat aan de beste prijs! 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 
testen

9   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 koelmiddelvulfunctie 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.

!   Plant u een vervanging in de  
 toekomst? 

Controleer uw systeem nu!

Uw gebruik van het gebouw is 
mogelijk veranderd gedurende de 
jaren. Monitoring en Daikin expert 
advies bereidt u voor op een optimale 
vervanging om het rendement 
en comfort te maximaliseren en 
tegelijkertijd de investeringskost voor 
uw nieuwe systeem te minimaliseren.
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Combinatie van buitenunits RQCEQ 280P3 360P3 460P3 500P3 540P3 636P3 712P3 744P3 816P3 848P3
Systeem Buitenunit-module 1 RQEQ140P3 RQEQ180P3 RQEQ140P3 RQEQ180P3 RQEQ212P3 RQEQ140P3 RQEQ180P3 RQEQ212P3

Buitenunit-module 2 RQEQ140P3 RQEQ180P3 RQEQ140P3 RQEQ180P3 RQEQ212P3 RQEQ180P3 RQEQ212P3
Buitenunit-module 3 - RQEQ180P3 RQEQ212P3 RQEQ180P3 RQEQ212P3
Buitenunit-module 4 - RQEQ212P3

Capaciteitsbereik PK 10 13 16 18 20 22 24 26 28 30
Koelcapaciteit Nom. vermogen, k kW 28,0 36,0 46,0 50,0 54,0 60,0 70,0 72,0 78,0 80,0 
Verwarmingscapaciteit Nom. Vermogen, v kW 32,0 40,0 52,0 56,0 60,0 67,2 78,4 80,8 87,2 89,6 
ηs,c % 200 185 191 201 198 186 194 204 187
ηs,h % 159 157 161 150 148 157 153 155 157
Maximaal aantal aansluitbare binnenunits 21 28 34 39 43 47 52 56 60 64
Index-aansluiting 
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

Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendiam. mm 9,52 12,7 15,9 19,1
Gas Buitendiam. mm 22,2 25,4 28,6 34,9
Totale leidinglengte Systeem Werkelijk m 300

Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz/V 3~/50/400
Stroom - 50Hz Max. stroom zekering (MFA) A 30 40 50 60 70 80 90

Buitenunit-module RQEQ-P3 140P3 180P3 212P3
Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte mm 1.680x635x765
Gewicht Unit kg 175 179
Ventilator Luchtdebiet Koelen Nom. m³/min 95 110

Type Schroefventilator
Geluidsvermogenniveau Koelen Nom. dBA 79 83 87
Geluidsdrukniveau Koelen Nom. dBA -
Werkbereik Koelen Min.~Max. °CDB -5~43

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

Vulling kg/TCO2Eq 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. stroom zekering (MFA) A 15 20 22,5

RQCEQ712-848P3

VRV vervanging, 
warmterecuperatie

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

 ʯ Rendabele en snelle vervanging gezien alleen de buiten- en 
binnenunits vervangen moeten worden, d.w.z. dat er in het 
gebouw vrijwel geen werk uitgevoerd moet worden

 ʯ Dankzij de nieuwste pomptechnologie en het gebruik van het 
efficiëntere koelmiddel R-410A, kan uw rendement gemakkelijk met 
70% stijgen

 ʯ Minder ingrijpende en tijdrovende installatie vergeleken met het 
installeren van een nieuw systeem, gezien de koelmiddelleidingen 
behouden kunnen blijven

 ʯ Dankzij de unieke automatische koelmiddelvulling hoeft u niet 
langer zelf het benodigde koelmiddelvolume te berekenen en is 
een veilige vervanging van systeem van concurrent mogelijk

 ʯ Automatische reiniging van de koelmiddelleidingen zorgt voor een 
proper leidingnetwerk, zelfs wanneer er een compressorpanne was 

 ʯ Accurate temperatuurregeling, toevoer van verse lucht en  
Biddle-luchtgordijnen allemaal geïntegreerd in één systeem dat 
slechts één contactpunt nodig heeft (alleen RXYQQ-T)

 ʯ Is uitgerust met standaard VRV IV-technologieën: variabele 
koelmiddeltemperatuur en volledig invertergestuurde 
compressoren (alleen RXYQQ-T)

 ʯ Mogelijkheid om binnenunits toe te voegen en de capaciteit te 
verhogen zonder de koelmiddelleidingen te veranderen

 ʯ Mogelijkheid om de verschillende vervangingsfasen te spreiden 
dankzij het modulair ontwerp van het VRV-systeem

 ʯ Vrije combinatie van buitenunits om aan de vereisten op het 
vlak van rendement of beschikbare montageruimte te kunnen 
beantwoorden (alleen RXYQQ-T)

RQCEQ-P3

ErP 

conform

2021

Al volledig conform  
LOT 21 - Tier 2
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RXYQQ8-12T

Buitenunit RXYQQ RQYQ140P 8T 10T 12T 14T 16T 18T 20T
Capaciteitsbereik PK 5 8 10 12 14 16 18 20
Koelcapaciteit Nom. vermogen, k kW 14,0 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 50,4 52,0
Verwarmingscapaciteit Nom. Vermogen, v kW 16,0 13,7 16,0 18,4 20,6 23,2 27,9 31,0 

Max. 6°CNB kW - 25,0 31,5 37,5 45,0 50,0 56,5 63,0 
ηs,c % 194 212,4 222,0 216,9 226,6 216,8 216,2 210,3
ηs,h % 137 142,0 147,2 149,6 136,7 137,0 141,4 145,4
SEER - 5,4 5,6 5,5 5,7 5,5 5,3
SCOP - 3,6 3,8 3,5 3,6 3,7
Maximaal aantal aansluitbare binnenunits 10 64 (1)
Index-aansluiting 
binnen

Min. 62,5 100,0 125,0 150,0 175,0 200,0 225,0 250,0
Nom. 125 200 250 300 350 400 450 500
Max. 162,5 260,0 325,0 390,0 455,0 520,0 585,0 650,0

Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte 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 79 78,0 79,0 81,0 86,0 88,0 
Geluidsdrukniveau Koelen Nom. dBA - 58,0 61,0 64,0 65,0 66,0 
Werkbereik Koelen Min.~Max. °CDB -5~43 -5,0~43,0

Verwarmen Min.~Max. °CNB -20~15,5 -20,0~15,5
Koelmiddel Type/GWP R-410A/2.087,5

Vulling kg/TCO2Eq 11,1/23,2 5,9/12,3 6,0/12,5 6,3/13,2 10,3/21,5 10,4/21,7 11,7/24,4 11,8/24,6
Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendiam. mm 9,52 9,52 12,7 15,9

Gas Buitendiam. mm 15,9 19,1 22,2 28,6
Totale leidinglengte Systeem Werkelijk m 300 300 

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

Buitenunitsysteem RXYQQ 22T 24T 26T 28T 30T 32T 34T 36T 38T 40T 42T
Systeem Buitenunit-module 1 RXYQQ10T RXYQQ8T RXYQQ12T RXYQQ16T RXYQQ8T RXYQQ10T

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

Capaciteitsbereik PK 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42
Koelcapaciteit Nom. vermogen, k kW 61,5 67,4 73,5 78,5 83,9 90,0 95,4 97,0 102,4 111,9 118,0
Verwarmingscapaciteit Nom. Vermogen, v kW 34,4 36,9 37,1 39,7 44,4 46,4 51,1 56,4 59,4 58,9 60,9 

Max. 6°CNB kW 69,0 75,0 82,5 87,5 94,0 100,0 106,5 113,0 119,5 125,5 131,5 
ηs,c % 213,5 215,3 222,0 216,8 216,2 216,8 216,4 213,2 213,6 217,6
ηs,h % 150,0 144,5 143,8 142,6 138,8 137,0 141,8 145,7 147,6 145,7 143,3
SEER 5,4 5,5 5,6 5,5 5,4 5,5
SCOP 3,8 3,7 3,6 3,5 3,6 3,7 3,8 3,7
Maximaal aantal aansluitbare binnenunits 64 (1)
Index-aansluiting 
binnen

Min. 275,0 300,0 325,0 350,0 375,0 400,0 425,0 450,0 475,0 500,0 525,0
Nom. 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1.000 1.050
Max. 715,0 780,0 845,0 910,0 975,0 1.040,0 1.105,0 1.170,0 1.235,0 1.300,0 1.365,0

Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendiam. mm 15,9 19,1
Gas Buitendiam. mm 28,6 34,9 41,3
Totale leidinglengte Systeem Werkelijk m 300 

Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz/V 3N~/50/380-415
Stroom - 50Hz Max. stroom zekering (MFA) A 63 80 100 

VRV vervanging,  
warmtepomp

RQYQ-P / RXYQQ-T

(1) Reëel aantal aansluitbare binneninits is afhankelijk van het type binnenunit en de aansluitverhouding

ErP 

conform

2021

Al volledig conform  
LOT 21 - Tier 2
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Watergekoelde  
VRV IV W+-reeks
Ideaal voor hoge gebouwen die  
water als warmtebron gebruiken

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

VRV-configurator
Software voor eenvoudigere inbedrijfstelling, configuratie en 
aanpassing

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

Luchtgordijn
Biddle-luchtgordijn voor VRV (CYV)Binnenunits

VRV-type binnenunits OF 
residentiële binnenunits  

(zoals Daikin Emura)

Besturingssystemen

Warm water
Hoge-temperatuur hydrobox
Lage-temperatuur hydrobox

Ventilatie
Warmterecuperatie-ventilatie (VAM/VKM)

AHU aansluitingsset 

22

Uniform  gamma voor warmtepomp & warmterecuperatie en standaard & geothermische reeks

 › Display met 7 segmenten 

 › Volledig invertergestuurde compressoren 

 › Aansluitbaar op stijlvolle binnenunits 

 › Aansluitbaar op LT hydrobox 

 › Aansluitbaar op HT hydrobox 

 › Borstelloze DC-reluctantiecompressor 

 › Sinusgolf-DC-inverter 

 › Manuele vraag functie

Meest uitgebreide gamma BS-kasten voor een snelle installatie

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW
NIEUW
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Warm water
Hoge-temperatuur hydrobox
Lage-temperatuur hydrobox

Water/lucht-warmtepomp

Totaaloplossing

 

Nexura vloermodel Fully Flat cassette

Lage-temperatuur hydrobox Hoge-temperatuur hydrobox Biddle-luchtgordijn Luchtbehandelingsunit voor ventilatie

Daikin Emura wandmodelNIEUW
NIEUW

NIEUWNIEUW NIEUW

Verwelkom een nieuwe reeks functies
Meer flexibiliteit

 › Gemengde aansluiting van HT hydroboxen en VRV-binnenunits
 › Sluit aan op stijlvolle binnenunits zoals Daikin Emura, Nexura, … 
(geen gemengde aansluiting met andere binnenunits mogelijk)

 › Uitbreiding van het gamma: 8-10-12-14 pk, combineerbaar met tot 42 pk 
terwijl toch de meest compacte behuizing op de markt behouden blijft

 › Langere leidinglengte tot 165 m (werkelijk)
 › Groter hoogteverschil binnenunit tot 30 m

Meer capaciteit
 › Tot 72% meer capaciteit (!) per model dankzij nieuwe compressor en 
grotere warmtewisselaar

Eenvoudigere inbedrijfstelling & aanpassing
 › Display met 7 segmenten
 › 2 analoge ingangssignalen die externe bediening mogelijk maken van

 - AAN-UIT (bv. compressor)
 - Bedrijfsmodus (koelen/verwarmen)
 - Capaciteitsbeperking
 - Foutsignaal

Meest compacte behuizing op de markt!

8 tot 14 pk 16 tot 28 pk 30 tot 42 pk

ARGUMENTKAARTEN

Uniek zero warmteafvoer principe
 › Geen ventilatie of koeling in de 
technische ruimte nodig

 › Regel warmteafvoer om maximaal 
rendement te verkrijgen: stel 
doeltemperatuur technische ruimte 
in en de unit regelt de werkelijke 
warmteafvoer
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Maximale ontwerpflexibiliteit  
en snellere installatie

 › Configureer uw systeem uiterst flexibel en snel met 
een uniek gamma enkelvoudige en multi BS-kasten.

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

 › Vrij combineren van enkelvoudige en multi BS-kasten

BS 4 Q14 A BS 6, 8 Q14 A

BS 10, 12 Q14 A BS 16 Q14 A

BS1Q 10,16,25A

Meerdere poorten: 4 – 6 – 8 – 10 – 12 – 16

Gestapelde opstelling

Enkele poort

Binnenopstelling maakt unit onzichtbaar van 
de buitenkant

 › Naadloze integratie in de omringende architectuur 
gezien de unit onzichtbaar is

 › Zeer geschikt voor geluidsgevoelige gebieden gezien er 
geen extern bedrijfsgeluid is

 › Zeer flexibele binnenopstelling gezien er geen 
warmteafvoer is

 › Superieur rendement, zelfs bij de meest extreme 
omstandigheden buiten, vooral bij geothermische 
werking

Variabele waterdebietregeling

 › De variabele waterdebietregelingsoptie reduceert een 
buitensporig energiegebruik door de circulatiepomp.

 › Door een variabele waterklep te regelen, wordt het waterdebiet 
verminderd wanneer mogelijk wat energie bespaart.

 › Via 0~10 volt 

Lagere koelmiddelconcentratieniveaus

Watergekoelde VRV-systemen hebben gewoonlijk 
minder koelmiddel per systeem waardoor ze ideaal 
zijn om te voldoen de EN378-wetgeving die de 
koelmiddelhoeveelheid in ziekenhuizen en hotels beperkt.

De koelmiddelniveaus blijven beperkt dankzij:
 › beperkte afstand tussen de buiten- en binnenunit
 › modulariteit: kleine systemen mogelijk per verdiep in 
plaats van één groot systeem. Dankzij het watercircuit is 
warmterecuperatie nog altijd mogelijk in het volledige gebouw

FASE 2
Warmterecuperatie tussen buitenunits 

(Warmterecuperatie en warmtepomp)

Koeltoren (gesloten type), ketel

Warmte afgegeven aan circuit

VRV-W

FASE 1
Warmterecuperatie tussen binnenunits

Binnenunits, hoofdzakelijk 

koelen, deels verwarmen

2-traps warmterecuperatie:

VRV-W

Binnenunits, hoofdzakelijk 

verwarmen, deels koelen

Warmte opgenomen uit circuit

Met alle bestaande standaardfuncties

Klep voor variabele 

waterdebietregeling

Ingangssignaal 

debietklep

Inverterpomp

Koeltoren 
(gesloten type), 

ketel

Uniform  
gamma voor 

warmtepomp & 
warmterecuperatie 

en standaard & 
geothermische  

reeks

Plafondhoogte

Waterleiding
Koelmiddelleiding

3,3 m 
hoogte

14 pk

14 pk

14 pk
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Crystal Tower
BREEAM-ontwerpfase: Uitstekende beoordeling

Een prachtig en alom bekend 
voorbeeld van een Daikin-
totaaloplossing dat leidt tot een 
zeer energie-efficiënt HVAC-
verbruik

 › Een combinatie van VRV, Sky Air en Toegepaste systemen zorgt 
ervoor dat alle kantoren en gemeenschappelijke ruimte volledig 
airconditioned zijn. 

 › Watergekoelde VRV als hoofdrolspeler in de totale HVAC energie-
efficiëntie door zijn twee-fase warmterecuperatiesysteem. 

 › Flexibiliteit: individuele thermische regeling en comfort met VRV 
op elke verdieping en in elke ruimte. 

 › Probleemloze onderlinge aansluiting van Daikin-units en het 
LonWorks BMS-systeem zorgt ervoor dat het totale energieverbruik 
van het gebouw nauwkeurig wordt bewaakt en geregeld.

Locatie

48 Lancu de Hunedoara Boulevard
Boekarest Roemenië

Details van het gebouw

Bebouwd oppervlak: 24.728 m²
Totaal bruikbare oppervlak: 20.020 m² 
Verdiepingen: 4 kelders, 15 verdiepingen, technische verdieping
Hoogte van het gebouw: 72 m
Kantoorruimte per verdieping: ongeveer 1.000 m²

Geïnstalleerde Daikin-systemen

 › 67 x VRV watergekoelde units 
 › 2 x VRV buitenunits met warmtepomp
 › 289 VRV binnenunits (265 kanalen, 24 x cassettes)
 › 5 x Sky Air met Roundflow-cassettes
 › 4 x luchtgekoelde waterkoeleraggregaten
 › 11 x DMS504B51 (LonWorks gateway) 

Prijzen

 › Groen gebouw van 2012 (ROGBC)
 › Sociale & duurzaamheid milieuprijs (ESSA)
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Horizontale of verticale 
leidingaansluiting

Sterkt verbeterde 
efficiëntie dankzijn een 
grotere warmtewisselaar

767 mm

Innovaties  
voor maximale flexibiliteit en  

eenvoudige installatie 

98
0 

m
m

56
0 m

m

Makkelijke toegang tot onderdelen
Makkelijk demontage van het voorpaneel

 Stap 1 stap 2

Draaiend schakelpaneel
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98
0 

m
m

Kleinste voetafdruk 
op de markt

 › VRV-configurator

 › Display met 7 segmenten

Zero warmteafvoer principe
 › Geen ventilatie of koeling van de 

technische ruimte nodig

 › Verhoogde installatieflexibiliteit en 

betrouwbaarheid van onderdelen

Warmte-afvoerende spoelen koelen 
de unit om een neutraal warmte-
evenwicht te verkrijgen in de 
technische ruimte

PCB genereert 
warmte

Compressor 
genereert warmte

-technologie
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Toepassings- 
voorbeelden
Verdampende koeltoren van het gesloten type voor koeling, 
koelaggregaat gebruikt voor verwarming

Verdampende koeltoren van  

het gesloten type

Koelaggregaat

Koelmodus

Verwarmingsmodus

Koelmiddeldebiet

Expansietank

 

Zeef

Circulatiepomp
 

Warmtewisselaar

Debietklep of 
debietregelklep
 

Debietschakelaar

Afsluitklep

 

Driewegklep
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Droge koeler gebruikt voor koeling, boiler gebruikt voor verwarming

Boiler

Expansietank

 
Zeef

Circulatiepomp

 
Warmtewisselaar

Debietklep of 
debietregelklep

 
Debietschakelaar

Afsluitklep

 
Driewegklep

Verdampende koeltoren van  

het gesloten type

Koelmodus

Verwarmingsmodus

Koelmiddeldebiet
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Toepassings- 
voorbeelden
Geothermische werking

Expansietank
 
 
Vloeistofverwarmer

Zeef

Circulatiepomp

Buffertank

Warmtewisselaar

 
Debietklep of 
debietregelklep

Debietschakelaar

 
Afsluitklep

 
Driewegklep

Grondlus

Warm watertank

Koelmodus

Verwarmingsmodus

Koelmiddeldebiet
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Grondlus

Condities:
 › Op een diepte van 20 m heeft het water het hele 
jaar door een constante temperatuur van 10°C

 › De temperatuur van het oppervlaktewater daalt 
tot 5°C tijdens de winter 

Verticale systeemcondities
 › Typische diepte: 30-140 m. Onder 15 m is de 
grondtemperatuur constant, rond 10°C

Voorbeelden

 Horizontaal lussysteem
 › Typische sleufdiepte: 1 – 2 m. De 
grondtemperatuur varieert, maar is altijd hoger 
dan 5°C (Uitzondering: in koude gebieden)

 › Slinky lus: de kunststoffen geothermische 
lusleiding wordt gewikkeld in overlappende cirkels 
en plat gemaakt (geïnstalleerd als er onvoldoende 
plaats is voor een gesloten horizontale lus)

 Kan het meest economische type van 
geothermisch systeem zijn

 Een constante grondwatertemperatuur heeft 
een positieve invloed om het rendement van 
de warmtepomp

O Risico op beschadiging van 
systeemonderdelen als gevolg van de 
waterkwaliteit  een secundaire lus kan nodig 
zijn om de warmtewisselaar te beschermen

O Het water moet worden getest op 
zuurtegraad, aanwezigheid van mineralen, 
organische inhoud en corrosieve karakter:

O Op veel plaatsen zijn open systemen 
verboden uit milieuoverwegingen

  Minder oppervlakte nodig

 Zeer constante grondtemperatuur

O Duur vanwege de boorkost

 De installatie is eenvoudiger en goedkoper 
dan verticaal gesloten lussen

O Voornamelijk voor kleine toepassingen omdat 
de oppervlakte van het vastgoed groot 
genoeg moet zijn 

O U kunt geen bomen planten of constructies 
bouwen boven waar de lus werd gelegd.

O Er is glycol nodig om bevriezen van het water 
te voorkomen.

Gesloten systeem 

Gebruikt ondergrondse waterleidingen die warmte uitwisselen 
met de grond 

Open systeem

Gebruikt water van een bron of oppervlaktewater (rivier, meer). 
Het water wordt teruggepompt naar een tweede bron of 
oppervlaktewater

Voor kleinere toepassingen kunnen ook horizontale lussen gebruikt 
worden
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 ʯ 2-traps warmterecuperatie: eerste trap tussen de binnenunits, 
tweede trap tussen de buitenunits dankzij de energieopslag in het 
watercircuit

 ʯ Uniform model voor warmtepomp en warmterecuperatie-
uitvoering en geothermische en standaardwerking

 ʯ Optie voor variabele regeling van het waterdebiet zorgt voor meer 
flexibiliteit en een grotere controle

 ʯ 2 analoge ingangssignalen die externe bediening mogelijk 
maken van AAN-UIT, bedrijfsmodus, foutsignaal,...

 ʯ Bevat alle standaard VRV-functies

NIEUW

VRV IV watergekoeld+-reeks

Ideaal voor hoge gebouwen die water als warmtebron 
gebruiken

 ʯ Milieubewuste oplossing: lagere CO2-uitstoot dankzij het gebruik 
van geothermische energie als hernieuwbare energiebron en de 
typisch lagere koelmiddelniveaus maken deze ideaal om te voldoen 
aan EN378

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

 ʯ Het unieke zero warmteafvoer principe vervangt de 
noodzaak tot ventilatie en koeling van de technische ruimte wat de 
installatieflexibiliteit maximaliseert

 ʯ Ruim assortiment binnenunits: ofwel aan te sluiten op VRV 
of op stijlvolle binnenunits zoals Daikin Emura, Nexura, ...

 ʯ Is uitgerust met standaard VRV IV-technologieën: variabele 
koelmiddeltemperatuur, VRV-configurator, display met 7 segmenten 
en volledig invertergestuurde compressoren

 ʯ Pas uw VRV aan voor het beste seizoensrendement en comfort met 
de functie weersafhankelijke variabele koelmiddeltemperatuur. 
Verhoogd seizoensrendement en geen koude tocht meer door 
toevoer van hoge uitblaastemperaturen

 ʯ Ontwikkeld om eenvoudig te installeren en te 
onderhouden: keuze tussen aansluiting bovenop of aan voorkant 
voor koelmiddelleiding en rotatieschakelaarsdoos voor eenvoudige 
toegang tot te onderhouden onderdelen

 ʯ Compact en licht design kan worden gestapeld voor een 
maximale ruimtebesparing: 42 pk kan geïnstalleerd worden op 
minder dan 0,5 m² vloerruimte

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

RWEYQ-T9

VRV-W

VRV-W

Waterleiding
Koelmiddelleiding

Hoogteverschil tussen binnenunits: 30 m

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

NIEUW

NIEUW   Verlengde leiding tussen binnen- en buitenunits, tot 165 m (reëel)

Buitenunit RWEYQ 8T9 10T9 12T9 14T9
Capaciteitsbereik PK 8 10 12 14
Koelcapaciteit Nom. vermogen, k kW 22,4 28,0 33,5 40,0
Verwarmingscapaciteit Nom. Vermogen, v kW 25,0 31,5 37,5 45,0 

Max. 6°CNB kW 25,0 31,5 37,5 45,0 
ηs,c % 326,8 307,8 359,0 330,7
ηs,h % 524,3 465,9 436,0 397,1
SEER 8,4 7,9 9,2 8,5
SCOP 13,3 11,8 11,1 10,1
Maximaal aantal aansluitbare binnenunits 64 (1)
Index-aansluiting 
binnen

Min. 100,0 125,0 150,0 175,0
Nom. 200 250 300 350
Max. 300,0 375,0 450,0 525,0

Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte mm 980x767x560
Gewicht Unit kg 195 197
Geluidsvermogenniveau Koelen Nom. dBA 65,0 71,0 72,0 74,0 
Geluidsdrukniveau Koelen Nom. dBA 48,0 50,0 56,0 58,0 
Werkbereik Waterintrede-

temperatuur
Koelen Min.~Max. °CDB 10~45
Verwarmen Min.~Max. °CNB 10~45

Temp. rond behuizing Max. °CDB 40
Vochtigheid rond behuizing Koelen~Verwarmen % 80~80

Koelmiddel Type/GWP R-410A/2.087,5
Vulling kg/TCO2Eq 7,9/16,5 9,6/20,0

Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendiam. mm 9,52 12,7
Gas Buitendiam. mm 19,1 (2) 22,2 (2) 28,6 (2)
HP/LP gas Buitendiam. mm 15,9 (3) / 19,1 (4) 19,1 (3) / 22,2 (4) 19,1 (3) / 28,6 (4) 22,2 (3) / 28,6 (4)
Afvoer Grootte 14mm buitendiam./ 10mm binnendiam
Water Inlaat/uitlaat ISO 228-G1 1/4 B/ISO 228-G1 1/4 B
Totale leidinglengte Systeem Werkelijk m 500 

Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz/V 3N~/50/380-415
Stroom - 50Hz Max. stroom zekering (MFA) A 20 25 
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25°C - 35°C

25°C - 35°C

45°C - 75°C

25°C - 45°C

25°C - 75°C

45°C - 75°C

Sanitaire 
warmwatertank

Daikin-
zonnepaneel

VRV-binnenunits

Hydrobox voor 
enkel verwarmen 

voor VRV 

of

Omkeerbare 
lage-temperatuur 

hydrobox

BS-kast

BS-kast

Koeltoren (gesloten type), ketel

Warmte afgegeven aan circuit

Warmte opgenomen uit circuit

Warmte afgegeven aan circuit

Warmte opgenomen uit circuit

* De systeemconfiguraties hierboven dienen enkel als illustratie.

Vloeistofleiding
Gasleiding

Warm water
Persgasleiding

Stap 1 warmterecuperatie 
tussen binnenunits

Buitenunitsysteem RWEYQ 16T9 18T9 20T9 22T9 24T9 26T9 28T9
Systeem Buitenunit-module 1 RWEYQ8T RWEYQ10T RWEYQ12T RWEYQ14T

Buitenunit-module 2 RWEYQ8T RWEYQ10T RWEYQ12T RWEYQ14T
Capaciteitsbereik PK 16 18 20 22 24 26 28
Koelcapaciteit Nom. vermogen, k kW 44,8 50,4 56,0 61,5 67,0 73,5 80,0
Verwarmingscapaciteit Nom. Vermogen, v kW 50,0 56,5 62,5 69,0 75,0 82,5 90,0 

Max. 6°CNB kW 50,0 56,5 62,5 69,0 75,0 82,5 90,0 
ηs,c % 307,6 308,7 298,1 311,3 342,6 322,5 306,1
ηs,h % 459,2 491,1 466,8 447,9 434,5 406,9 387,9
SEER 7,9 7,7 8,0 8,8 8,3 7,9
SCOP 11,7 12,5 11,9 11,4 11,1 10,4 9,9
Maximaal aantal aansluitbare binnenunits 64 (1)
Index-aansluiting 
binnen

Min. 200,0 225,0 250,0 275,0 300,0 325,0 350,0
Nom. 400 450 500 550 600 650 700
Max. 600,0 675,0 750,0 825,0 900,0 975,0 1.050,0

Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendiam. mm 12,7 15,9 19,1
Gas Buitendiam. mm 28,6 (2) 34,9 (2)
HP/LP gas Buitendiam. mm 22,2 (3) / 28,6 (4) 28,6 (3) / 28,6 (4) 28,6 (3) / 34,9 (4)
Totale leidinglengte Systeem Werkelijk m 500 

Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz/V 3N~/50/380-415
Stroom - 50Hz Max. stroom zekering (MFA) A 32 35 40 50 

Buitenunitsysteem RWEYQ 30T9 32T9 34T9 36T9 38T9 40T9 42T9
Systeem Buitenunit-module 1 RWEYQ10T RWEYQ12T RWEYQ14T

Buitenunit-module 2 RWEYQ10T RWEYQ12T RWEYQ14T
Buitenunit-module 3 RWEYQ10T RWEYQ12T RWEYQ14T

Capaciteitsbereik PK 30 32 34 36 38 40 42
Koelcapaciteit Nom. vermogen, k kW 84,0 89,5 95,0 100,5 107,0 113,5 120,0
Verwarmingscapaciteit Nom. Vermogen, v kW 94,5 100,5 106,5 112,5 120,0 127,5 135,0 

Max. 6°CNB kW 94,5 100,5 106,5 112,5 120,0 127,5 135,0 
ηs,c % 308,3 318,2 342,5 352,3 338,8 341,4 332,9
ηs,h % 467,2 456,1 447,0 438,5 419,4 404,4 391,2
SEER 7,9 8,2 8,8 9,0 8,7 8,5
SCOP 11,9 11,6 11,4 11,2 10,7 10,3 10,0
Maximaal aantal aansluitbare binnenunits 64 (1)
Index-aansluiting 
binnen

Min. 375,0 400,0 425,0 450,0 475,0 500,0 525,0
Nom. 750 800 850 900 950 1.000 1.050
Max. 1.125,0 1.200,0 1.275,0 1.350,0 1.425,0 1.500,0 1.575,0

Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendiam. mm 19,1
Gas Buitendiam. mm 34,9 (2) 41,3 (2)
HP/LP gas Buitendiam. mm 28,6 (3) / 34,9 (4) 28,6 (3) / 41,3 (4) 41,3 (4) / 34,9 (3)
Totale leidinglengte Systeem Werkelijk m 500 

Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz/V 3N~/50/380-415
Stroom - 50Hz Max. stroom zekering (MFA) A 50 63 80 
 

(1) Reëel aantal aansluitbare binnenunits is afhankelijk van het type binnenunit (VRV indoor, Hydrobox, RA indoor, enz.) en de beperking op de aansluitverhouding voor het systeem (50% <= aansluitverhouding <= 130%) | (2) Bij een warmtepompsysteem 

wordt de gasleiding niet gebruikt (3) Bij warmterecuperatiesysteem (4) Bij warmtepompsysteem
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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 101
FXZQ-A 102
FXCQ-A 106
FXKQ-MA 107

Inbouwsatellietmodellen 
FXDQ-M9 108
Zelfreinigend filter voor inbouwsatellietmodellen 109
Multizone set    110
FXDQ-A3 111
FXSQ-A     112
FXMQ-P7 / FXMQ-MB    114

Wandmodel 
FXAQ-A 116

Plafondonderbouwmodellen 
FXHQ-A 117
FXUQ-A 119

Vloermodellen 
FXNQ-A 120
FXLQ-P 121

Stijlvolle binnenunits

BPMKS       
Accessoire om stijlvolle binnenunits aan te sluiten   122 

Wandmodel 
FTXG-LS/LW 123
CTXS-K / FTXS-K / FTXS-G 126

Vloermodel 
FVXG-K 127
FVXS-F 129

Flexi-model  
FLXS-B(9)     130 

UNIEK

UNIEK

UNIEK

UNIEKUNIEK

NIEUW

SMALSTE OP DE 
MARKT

SMALSTE OP DE 
MARKT

UNIEK  
DESIGN

UNIEK  
STRALINGSPANEEL

Bi
nn

en
un

its



92

(1) Nominale koelcapaciteiten gebaseerd op binnentemperatuur: 27°CDB, 19°CNB, buitentemperatuur: 35°CDB, equivalente koelmiddelleidinglengte: 5 m, niveauverschil: 0 m

(2) Nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op binnentemperatuur: 20°CDB, buitentemperatuur: 7°CDB/6°CNB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5 m, niveauverschil: 0 m

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

Roundflow 
cassette

360° luchtuitlaat voor optimale efficiëntie en comfort
 ›  Zelfreinigende functie zorgt voor een hoog rendement
 ›  Intelligente sensoren besparen energie en optimaliseren het comfort
 ›  Flexibiliteit om optimaal aan te passen aan de configuratie van elke ruimte
 ›  Laagste montagehoogte op de markt!

FXFQ-A         

UNIEK

Fully Flat 
cassette

Uniek design 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
 ›  Flexibiliteit om optimaal aan te passen aan de configuratie van elke ruimte

FXZQ-A      

Cassette-
plafond-
inbouwmodel 
met 2-zijdige 
luchtuitlaat

Dun, licht design dat moeiteloos in lage plafondopeningen kan worden gemonteerd
 ›  Alle units zijn 620 mm diep, ideaal voor lage plafondopeningen
 ›  Flexibiliteit om optimaal aan te passen aan de configuratie van elke ruimte
 ›  Lager energieverbruik dankzij DC-ventilatormotor
 ›  De lamellen sluiten volledig wanneer de unit niet in bedrijf is
 ›  Optimaal comfort dankzij de automatisch afstemming van de luchtstroom op de vereiste belasting

FXCQ-A        

Cassette-
hoekplafond-
inbouwmodel

Unit met eenzijdige luchtuitlaat voor installatie in hoeken 
 ›  Compacte afmetingen maken installatie in smalle verlaagde plafonds mogelijk
 ›  Flexibele installatie dankzij verschillende luchtuitlaatmogelijkheden

FXKQ-MA    

In
bo

uw
sa

te
lli

et
m

od
el

Klein 
inbouwsatellietmodel

Ontworpen voor hotelkamers 
 ›  Compacte afmetingen maken installatie in smalle verlaagde plafonds mogelijk
 ›  Discreet in het plafond verborgen: enkel de roosters zijn zichtbaar
 ›  Flexibele montage: de luchtaanzuigrichting kan worden gewijzigd van 

achteraanzuiging naar onderaanzuiging

FXDQ-M9  

Satellietmodel 
met lage 
inbouwhoogte

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

FXDQ-A3       

Inbouwsatellietmodel 
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 150 Pa 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           

Inbouwsatellietmodel 
met hoge ESP

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

type roosters, dankzij automatische luchtdebietregeling
 ›  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
 › Enkel de roosters zijn zichtbaar
 › Unit met grote capaciteit: verwarmingscapaciteit tot 31,5 kW

FXMQ-MB  

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-A       
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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   

UNIEK
Plafond-
onderbouwmodel 
met 4-zijdige 
luchtuitlaat

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
 › Flexibiliteit om optimaal aan te passen aan de configuratie van elke ruimte
 › Lager energieverbruik dankzij DC-ventilatormotor

FXUQ-A  
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Vloermodel

Voor perimeter zone airco
 › Kan vrijstaand of voor glazen wanden worden geïnstalleerd aangezien zowel de 

voorzijde als de achterzijde afgewerkt werden
 › Ideaal voor montage onder een raam
 › Vereist zeer weinig installatieruimte
 › Wandmontage vereenvoudigt het schoonmaken onder de unit 

FXLQ-P      

Vloer-
inbouwmodel

Ideaal voor installatie in kantoren, hotels en toepassingen in privéwoningen
 › Discreet ingebouwd in de wand: alleen de aanzuig- en uitblaasroosters zijn 

zichtbaar
 › Kan zelfs onder een raam worden gemonteerd
 › 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

NI
EU
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Productoverzicht 
Binnenunits 

Capaciteitsklasse (kW)

NIEUW
Optie voor 

zelfreinigende 
filter

NIEUW
Multizone 

optie

NIEUW
Multizone 

optie
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Type Model Productnaam 15 20 25 35 42 50 60 71

Cassette-
plafond-
inbouwmodel

Roundflow cassette  
(incl. zelfreinigingsfunctie1)

FCAG-A     

Fully Flat cassette FFA-A      

Inbouw-
satellietmodel

Klein inbouwsatellietmodel FDBQ-B   

Satellietmodel met lage 
inbouwhoogte

FDXM-F3      

Inbouwsatellietmodel met 
invertergestuurde ventilator

FBA-A      

Wandmodel

Daikin Emura  
wandmodel

FTXG-LW/LS        

Wandmodel
CTXS-K 
FTXS-K          

Wandmodel FTXS-G      

Plafond-
onderbouwmodel

Plafondonderbouwmodel FHA-A      

Vloermodel

Nexura vloermodel FVXG-K       

Vloermodel FVXS-F       

Flexi-model FLXS-B(9)        

Overzicht stijlvolle binnenunits

1 Sierpaneel BYCQ140DG9 of BYCQ140DGF9 + BRC1E53A/B/C vereist 
2 Om stijlvolle binnenunits aan te sluiten is een BPMKS-unit vereist 
3 Een combinatie van RA-binnenunits en VRV-binnenunits is niet toegelaten.

Capaciteitsklasse (kW)

Afhankelijk van de toepassing kunnen Split en Sky Air 
binnenunits worden aangesloten op onze VRV IV 
en VRV IV S-reeks buitenunits. Raadpleeg de  
buitenunits portfolio  voor combinatiebeperkingen.

NIEUW
Optie voor 

zelfreinigende 
filter
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Roundflow cassette

Inbouwsatellietmodel met hoge ESP

Wandmodel

VRV-binnenunits
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Fully Flat cassette

Vloerinbouwmodel

Productie van  
warm water

VRV-binnenunits
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Overzicht voordelen 
Binnenunits 

Cassette-plafondinbouwmodellen Inbouwsatellietmodellen Wandmodel Plafondonderbouwmodellen Vloermodellen

FXFQ-A FXZQ-A FXCQ-A FXKQ-MA FXDQ-M9 FXDQ-A3 FXSQ-A FXMQ-P7 FXMQ-MB FXAQ-A FXHQ-A FXUQ-A FXNQ-A FXLQ-P

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 Het filter reinigt zichzelf automatisch. 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 luchtuitlaat 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 luchtuitlaat 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 2 3 3 3 2 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              
IR-afstandsbediening Infrarood-afstandsbediening met LCD-scherm om de binnenunit vanop afstand te bedienen              
Bedrade afstandsbediening Bedrade afstandsbediening om de binnenunit vanop afstand te bedienen              
Centrale afstandsbediening Centrale afstandsbediening om verschillende binnenunits op één enkel punt te bedienen              
Multizone NIEUW Maakt tot 6 individuele klimaatzones mogelijk met één binnenunit  

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 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

NIEUW

NIEUW NIEUW
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Cassette-plafondinbouwmodellen Inbouwsatellietmodellen Wandmodel Plafondonderbouwmodellen Vloermodellen

FXFQ-A FXZQ-A FXCQ-A FXKQ-MA FXDQ-M9 FXDQ-A3 FXSQ-A FXMQ-P7 FXMQ-MB FXAQ-A FXHQ-A FXUQ-A FXNQ-A FXLQ-P

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 Het filter reinigt zichzelf automatisch. 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 luchtuitlaat 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 luchtuitlaat 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 2 3 3 3 2 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              
IR-afstandsbediening Infrarood-afstandsbediening met LCD-scherm om de binnenunit vanop afstand te bedienen              
Bedrade afstandsbediening Bedrade afstandsbediening om de binnenunit vanop afstand te bedienen              
Centrale afstandsbediening Centrale afstandsbediening om verschillende binnenunits op één enkel punt te bedienen              
Multizone NIEUW Maakt tot 6 individuele klimaatzones mogelijk met één binnenunit  

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 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

NIEUW

NIEUW NIEUW
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Waarom kiezen voor 
een roundflow cassette?
• 360° luchtuitlaat voor optimaal comfort

• Intelligente sensoren voor maximale efficiëntie

ARGUMENTKAARTEN 

Energiezuiniger en gebruiksvriendelijker dan 
gelijk welke andere cassette
 › De bedrijfskosten worden met 50% verminderd in 
vergelijking met standaardoplossingen 

 › Automatische filterreiniging
 › Er is minder tijd nodig om het filter te reinigen: 
stof kan gemakkelijk worden verwijderd met een 
stofzuiger zonder de unit te moeten openen

 

Fijner gaaspaneel
 › Voor omgevingen met veel stof (zoals kleding- 
en boekenwinkels) zorgt een fijner gaaspaneel 
(BYCQ140DGF9) voor consistente prestaties en een 
optimale luchtverdeling 

 › Propere plafonds gegarandeerd dankzijn de fijne 
gaas en propere filter 

BYCQ140DG9 BYCQ140DGF9

Zelfreinigend paneel
Zwart zelfreinigend paneel met 
fijne gaasfilter

Wit met grijze lamellen Wit met grijze lamellen

Zelfreinigende cassette voor het behouden 
van de optimale winkelomgeving Stof kan eenvoudig met een 

stofzuiger verwijderd worden, 
zonder dat de unit moet worden 
geopend.

Luchtverdeling met een propere filter Luchtverdeling met een stoffige filter

 FXFQ-A 

Zelfreinigende cassette
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Energieverbruik 
(kWu)

Zelfreinigende cassette

Standaard roundflow cassette

Cumulatieve energievergelijking over 12 maanden jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul
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5.000

4.000 

3.000

2.000

1.000

0

Referenties 
Coral shop, VK 
De bedrijfskosten werden met 
50% verminderd in vergelijking 
met standaard oplossingen 
dankzij de proper filter

Tot 50% 
besparing dankzij 
geautomatiseerde 

reiniging

Marketing tools
 › Bezoek onze website:  
https://www.daikin.eu/en_us/product-group/round-flow-cassette.html

Voordelen voor installateurs
 › Product met unieke functies in dit marktsegment.
 › Onderhoud ter plekke vraagt minder tijd.
 › Gebruik de besturing om elk van de vier 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.

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/
EPBD in combinatie met Sky Air of VRV IV warmtepompunits.

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.

www.youtube.com/DaikinEurope

360° luchtuitlaat voor verbeterd comfort
 › Toonaangevend design dat zijn kunnen heeft bewezen. 
 

Intelligente sensoren verbeteren de 
efficiëntie en het comfort nog meer
 › De aanwezigheidssensor 
past het instelpunt aan als 
er niemand in de kamer 
wordt gedetecteerd, 
waarmee tot 27% kan 
worden bespaard. Hij 
stuurt de luchtstroom ook 
automatisch weg van aanwezige personen om een 
gevoel van tocht te voorkomen.

 › De infrarood vloersensor detecteert de gemiddelde 
vloertemperatuur en zorgt voor een gelijkmatige 
temperatuurverdeling tussen plafond en vloer om 
koude voeten te voorkomen. 
 

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.

aanwezigheidssensor
vloersensor
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https://www.youtube.com/watch?v=-ubnruoUkxU&t=174s&list=PLg18vMgHzISG1tihtzLvSADTWIP7tSh8R&index=27
https://www.youtube.com/watch?v=1Om2R87hoA8
https://www.youtube.com/watch?v=1Om2R87hoA8&list=PLg18vMgHzISG1tihtzLvSADTWIP7tSh8R&index=15
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ZELFREINIGEND PANEEL  
MET FIJNE GAASFILTER,  
IDEAAL VOOR KLEDINGWINKELS
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Binnenunit FXFQ 20A 25A 32A 40A 50A 63A 80A 100A 125A
Koelcapaciteit Totale capaciteit Nom. kW 2,20 2,80 3,60 4,50 5,60 7,10 9,00 11,20 14,00
Verwarmingscapaciteit Totale capaciteit 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 0,04 0,05 0,06 0,09 0,12 0,19
Verwarmen Nom. kW 0,04 0,05 0,06 0,09 0,11 0,18

Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte mm 204x840x840 246x840x840 288x840x840
Gewicht Unit kg 19 20 21 24 26
Behuizing Materiaal Verzinkte staalplaat
Sierpaneel Model BYCQ140D7GFW1 - zelfreinigend paneel met fijne gaasfilter

Kleur Zuiver wit (RAL 9010)
Afmetingen Hoogte x Breedte x Diepte mm 130x950x950
Gewicht kg 10,3

Decoratiepaneel 2 Model BYCQ140D7GW1 - zelfreinigend paneel
Kleur Zuiver wit (RAL 9010)
Afmetingen Hoogte x Breedte x Diepte mm 130x950x950
Gewicht kg 10,3

Decoratiepaneel 3 Model BYCQ140D7W1W - volledig wit
Kleur Zuiver wit (RAL 9010)
Afmetingen Hoogte x Breedte x Diepte mm 50x950x950
Gewicht kg 5,4

Decoratiepaneel 4 Model BYCQ140D7W1 - wit met grijze lamellen
Kleur Zuiver wit (RAL 9010)
Afmetingen Hoogte x Breedte x Diepte mm 50x950x950
Gewicht kg 5,4

Ventilator Luchtdebiet - 
50Hz

Koelen Laag/Hoog m³/min 8,8/12,5 9,5/13,6 10,5/15,0 10,5/16,5 12,4/22,8 12,4/26,5 19,9/33,0
Verwarmen Laag/Hoog m³/min 8,8/12,5 9,5/13,6 10,5/15,0 10,5/16,5 12,4/22,8 12,4/26,5 19,9/33,0

Luchtfilter Type Kunstharsnet
Geluidsvermogenniveau Koelen Hoog dBA 49 51 53 55 60 61
Geluidsdrukniveau Koelen Laag/Nom./Hoog dBA 28,0/29,0/31,0 29,0/31,0/33,0 30,0/33,0/35,0 30,0/34,0/38,0 30,0/37,0/43,0 36,0/41,0/45,0

Verwarmen Laag/Nom./Hoog dBA 28,0/29,0/31,0 29,0/31,0/33,0 30,0/33,0/35,0 30,0/34,0/38,0 30,0/37,0/43,0 36,0/41,0/45,0
Koelmiddel Type/GWP R-410A/2.087,5
Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendiam. mm 6,35 9,52

Gas Buitendiam. mm 12,70 15,90
Afvoer VP25 (buitendiam. 32 / binnendiam. 25)

Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz/V 1~/50/60/220-240/220
Stroom - 50Hz Max. stroom zekering (MFA) A 16
Besturingssystemen IR-afstandsbediening BRC7FA532F

Bedrade afstandsbediening BRC1H51(9)W/S/K / BRC1E53A/B/C / BRC1D52
Vereenvoudigde bedrade afstandsbediening voor gebruik in hotels BRC2E52C (met warmterecuperatie) / BRC3E52C (met warmtepomp)

 

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. |  

BYCQ140D7W1: zuiver wit standaardpaneel met grijze lamellen, BYCQ140D7W1W: zuiver wit standaardpaneel met witte lamellen, BYCQ140D7GW1: zuiver wit zelfreinigend paneel

BRC7FA532F

FXFQ20-63A

Roundflow cassette

360° luchtuitlaat voor optimale efficiëntie en comfort

 ʯ Automatische filterreiniging resulteert in een hogere efficiëntie 
& comfort en lagere onderhoudskosten. 2 filters beschikbaar: 
standaard filter en fijnmazig filter (voor omgevingen met fijn stof, 
bijv. kledingwinkels)

 ʯ Twee optionele intelligente sensoren verhogen de energie-
efficiëntie en het comfort

 ʯ Individuele lamelbesturing: flexibiliteit om optimaal aan te passen 
aan de configuratie van de ruimte zonder de locatie van de unit te 
wijzigen!

 ʯ Kleinste installatiehoogte op de markt: 214 mm voor klasse 20-63
 ʯ Het moderne sierpaneel is verkrijgbaar in 3 verschillende 
uitvoeringen: wit (RAL9010) met grijze lamellen, volledig wit 
(RAL9010) of zelfreinigend paneel

 ʯ Lager energieverbruik dankzij de speciaal ontwikkelde kleine 
buizenwarmtewisselaar, DC-ventilatormotor en condenspomp

 ʯ Optionele verse luchttoevoer
 ʯ Dankzij de uitblaas van aftakkanalen kan de luchtverdeling in 
onregelmatig gevormde kamers worden geoptimaliseerd of kan 
lucht worden gevoerd naar kleine, aanpalende ruimtes 
 
 
 

  Uitblaas via aftakkanaal Hoofduitblaas

Hoofdunit

 ʯ Standaard condensatiepomp met opvoerhoogte van 675 mm zorgt 
voor een grotere flexibiliteit en snellere installatie 
 
 
 

FXFQ-A

BRC1H51W
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Fully Flat Cassette
 Design & technologie worden één

Waarom voor een Fully Flat cassette 
kiezen

• Uniek design dat volledig vlak in het plafond integreert

• Geavanceerde technologie en toprendement 

gecombineerd

• Stilste cassetten op de markt verkrijgbaar

ARGUMENTKAARTEN

Voordelen voor installateurs
 › Uniek product op de markt!
 › Stilste unit (25 dBA)
 › 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 product op de markt!
 › Past perfect in elk modern kantoorinterieur
 › Ideaal product voor het verbeteren van de BREEAM-
score/EPBD in combinatie met Sky Air (FFA-A) of 
VRV IV warmtepompunits (FXZQ-A).

Voordelen voor 
eindgebruikers
 › Geavanceerde techniek en uniek design in één 
 › Stilste unit (25 dBA)
 › Perfecte omgevingscondities: gedaan met koude 
tocht
 › Bespaar tot 27% op uw energierekening dankzij de 
optionele sensoren
 › Flexibel gebruik van ruimte en geschikt voor elke 
kamerindeling dankzij de individuele lamelbesturing
 › Gebruiksvriendelijke afstandsbediening, verkrijgbaar 
in verschillende talen.

FXZQ-A

Keuze tussen grijs of wit paneel
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Uniek design 

 › Ontworpen door een Europees designbedrijf om 
volledig te beantwoorden aan de noden op de 
Europese markt.

 › Volledig plat in het plafond, steekt slechts 8 mm 
uit.

 › 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). 

Onderscheidend in technologie 

Optionele aanwezigheidssensor
 › 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.

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.

Andere voordelen 

 › Individuele lamelbesturing: eenvoudig regelen van één 
of meer lamellen via de bedrade afstandsbediening 
(BRC1E/BRC1H), voor een betere afstemming op de 
configuratie van de ruimte. Wanneer de lamellen 
volledig worden gesloten of geblokkeerd, is de optie 
"Afsluitcomponent van luchtuitlaat" vereist. 

 › Stilste cassette op de markt (25 dBA), belangrijk 
voor kantoortoepassingen.

Optionele vloersensor
 › Detecteer temperatuurverschillen en 
corrigeert de luchtstroom om een gelijkmatige 
temperatuurverdeling te garanderen. 

Marketing tools
 › https://www.daikin.eu/en_us/product-group/fully-flat-cassette.html
 › www.youtube.com/DaikinEurope
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https://www.youtube.com/watch?v=-ubnruoUkxU&t=174s&list=PLg18vMgHzISG1tihtzLvSADTWIP7tSh8R&index=27
https://www.youtube.com/watch?v=-ubnruoUkxU&feature=youtu.be&list=PLg18vMgHzISG1tihtzLvSADTWIP7tSh8R
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Binnenunit FXZQ 15A 20A 25A 32A 40A 50A
Koelcapaciteit Totale capaciteit Nom. kW 1,70 2,20 2,80 3,60 4,50 5,60
Verwarmingscapaciteit Totale capaciteit Nom. kW 1,90 2,50 3,20 4,00 5,00 6,30 
Vermogeninput - 
50 Hz

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 x Breedte x Diepte mm 260x575x575
Gewicht Unit kg 15,5 16,5 18,5
Behuizing Materiaal Verzinkte staalplaat
Sierpaneel Model BYFQ60C2W1W

Kleur Wit (N9,5)
Afmetingen Hoogte x Breedte x Diepte mm 46x620x620
Gewicht kg 2,8

Decoratiepaneel 2 Model BYFQ60C2W1S
Kleur ZILVER
Afmetingen Hoogte x Breedte x Diepte mm 46x620x620
Gewicht kg 2,8

Decoratiepaneel 3 Model BYFQ60B2W1
Kleur Wit (RAL9010)
Afmetingen Hoogte x Breedte x Diepte mm 55x700x700
Gewicht kg 2,7

Decoratiepaneel 4 Model BYFQ60B3W1
Kleur Wit (RAL9010)
Afmetingen Hoogte x Breedte x Diepte mm 55x700x700
Gewicht kg 2,7

Ventilator Luchtdebiet 
- 50 Hz

Koelen Laag/Hoog m³/min 6,5/8,5 6,5/8,7 6,5/9,0 7,0/10,0 8,0/11,5 10,0/14,5
Verwarmen Laag/Hoog m³/min 6,5/8,5 6,5/8,7 6,5/9,0 7,0/10,0 8,0/11,5 10,0/14,5

Luchtfilter Type Kunstharsnet
Geluidsvermogenniveau Koelen Hoog dBA 49 50 51 54 60
Geluidsdrukniveau Koelen Laag/Nom./Hoog dBA 25,5/28,0/31,5 25,5/29,5/32,0 25,5/30,0/33,0 26,0/30,0/33,5 28,0/32,0/37,0 33,0/40,0/43,0

Verwarmen Laag/Nom./Hoog dBA 25,5/28,0/31,5 25,5/29,5/32,0 25,5/30,0/33,0 26,0/30,0/33,5 28,0/32,0/37,0 33,0/40,0/43,0
Koelmiddel Type/GWP R-410A/2.087,5
Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendiam. mm 6,35

Gas Buitendiam. mm 12,7
Afvoer VP20 (binnendiam. 20/buitendiam. 26)

Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz/V 1~/50/60/220-240/220
Stroom - 50Hz Max. stroom zekering (MFA) A 16
Besturingssystemen IR-afstandsbediening BRC7EB530W (standaardpaneel) / BRC7F530W (wit paneel) / BRC7F530S (grijs paneel)

Bedrade afstandsbediening BRC1H51(9)W/S/K / BRC1E53A/B/C / BRC1D52
Vereenvoudigde bedrade afstandsbediening voor gebruik in hotels BRC2E52C (met warmterecuperatie) / BRC3E52C (met warmtepomp)

 

Afmetingen zijn zonder schakelkast

FXZQ-A

Fully Flat cassette

Uniek design dat volledig vlak in het plafond integreert

 ʯ Volledig vlakke integratie in architecturale 
standaardplafondpanelen, waardoor slechts 8 mm zichtbaar is

 ʯ Opvallende combinatie van iconisch design en technisch 
meesterschap met een elegante afwerking in wit of een combinatie 
van zilver en wit

 ʯ Twee optionele intelligente sensoren verhogen de energie-
efficiëntie en het comfort

 ʯ Unit klasse 15 speciaal ontwikkeld voor kleine of goed geïsoleerde 
ruimten, bijvoorbeeld hotelkamers, kleine kantoren, enz.

 ʯ Individuele lamelbesturing: flexibiliteit om optimaal aan te passen 
 aan de configuratie van de ruimte zonder de locatie van de unit te 
 wijzigen! 
 
 
 
 

 ʯ Lager energieverbruik dankzij de speciaal ontwikkelde kleine 
buizenwarmtewisselaar, DC-ventilatormotor en condenspomp

 ʯ Optionele verse luchttoevoer
 ʯ Standaard condensatiepomp met opvoerhoogte van 630 mm zorgt 
voor een grotere flexibiliteit en snellere installatie 
 
 
 

500 mm

FXZQ-A

BRC7F530W-SBRC1H51W
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BRC7C52

FXCQ20-40A

Cassette-plafondinbouwmodel 
met 2-zijdige luchtuitlaat

Compact, lichtgewicht design voor eenvoudige montage in 
smalle gangen

 ʯ Diepte van alle units is 620 mm, ideaal voor smalle gangen
 ʯ Individuele lamelbesturing: flexibiliteit om optimaal aan te passen 
aan de configuratie van de ruimte zonder de locatie van de unit te 
wijzigen!

 

 ʯ Lager energieverbruik dankzij de speciaal ontwikkelde kleine 
buizenwarmtewisselaar, DC-ventilatormotor en condenspomp

 ʯ Deze stijlvolle unit past uitstekend bij elk interieur. De lamellen 
sluiten volledig wanneer de unit niet in bedrijf is en er zijn geen luchtinlaatroosters zichtbaar

 ʯ Verse luchttoevoer geïntegreerd in hetzelfde systeem wat resulteert in lagere installatiekosten omdat geen bijkomende ventilatie vereist is

 Opening toevoer verse lucht in behuizing

* Voert tot 10% verse lucht in de kamer binnen

 ʯ Optimaal comfort gegarandeerd dankzij de automatisch afstemming van de luchtstroom op de vereiste belasting
 ʯ Voor het onderhoud wordt het frontpaneel verwijderd
 ʯ Dankzij de uitblaas van aftakkanalen kan de luchtverdeling in onregelmatig gevormde kamers worden geoptimaliseerd of kan lucht worden 
gevoerd naar kleine, aanpalende ruimtes

 

Uitblaas via aftakkanaal Hoofduitblaas

Hoofdunit

 ʯ Standaard afvoerpomp met een opvoerhoogte van 580 mm verhoogt de flexibiliteit en zorgt voor een snellere installatie

500 mm500 mm 

FXCQ-A

Binnenunit FXCQ 20A 25A 32A 40A 50A 63A 80A 125A
Koelcapaciteit Totale capaciteit Nom. kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9,0 14,0 
Verwarmingscapaciteit Totale capaciteit 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 x Breedte x Diepte mm 305x775x620 305x990x620 305x1.445x620
Gewicht Unit kg 19 22 25 33 38
Behuizing Materiaal Verzinkte staalplaat
Sierpaneel Model BYBCQ40HW1 BYBCQ63HW1 BYBCQ125HW1

Kleur Fris wit (6.5Y 9.5/0.5)
Afmetingen Hoogte x Breedte x Diepte mm 55x1.070x700 55x1.285x700 55x1.740x700
Gewicht kg 10 11 13

Ventilator Luchtdebiet - 50Hz Koelen Laag/Hoog m³/min 7,5/10,5 8/11,5 8,5/12 10,5/15 11,5/16 18,5/26 22,5/32
Luchtfilter Type Kunstharsnet
Geluidsvermogenniveau Koelen Nom./Hoog dBA 46/48 47/50 48/50 49/52 51/53 53/55 54/58 58/62
Geluidsdrukniveau Koelen Laag/Nom./Hoog dBA 28,0/30,0/32,0 29,0/31,0/34,0 30,0/32,0/34,0 31,0/33,0/36,0 31,0/35,0/37,0 32,0/37,0/39,0 33,0/38,0/42,0 38,0/42,0/46,0

Verwarmen Laag/Nom./Hoog dBA 28,0/30,0/32,0 29,0/31,0/34,0 30,0/32,0/34,0 31,0/33,0/36,0 31,0/35,0/37,0 32,0/37,0/39,0 33,0/38,0/42,0 38,0/42,0/46,0
Koelmiddel Type/GWP R-410A/2.087,5
Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendiam. mm 6,35 9,52

Gas Buitendiam. mm 12,7 15,9
Afvoer VP25 (buitendiam. 32 / binnendiam. 25)

Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz/V 1~/50/220-240
Stroom - 50Hz Max. stroom zekering (MFA) A 16
Besturingssystemen IR-afstandsbediening BRC7C52

Bedrade afstandsbediening BRC1H51(9)W/S/K / BRC1E53A/B/C / BRC1D52
Vereenvoudigde bedrade afstandsbediening voor gebruik in hotels BRC2E52C (met warmterecuperatie) / BRC3E52C (met warmtepomp)

BRC1H51(9)W



107

BRC4C61

FXKQ-MA

Cassette-
hoekplafondinbouwmodel

Unit met eenzijdige luchtuitlaat voor installatie in hoeken

 ʯ Dankzij compacte afmetingen eenvoudig te monteren in een 
plafondruimte van slechts 220 mm (195 met afstandsstuk, verkrijgbaar 
als accessoire)

 ʯ Een optimale luchtstroming ontstaat door uitblaas naar beneden, 
frontale uitblaas (via optioneel rooster) of een combinatie van beide

Neerwaartse uitblaas

Frontale uitblaas

Gesloten decoratiepaneel

Combinatie

 ʯ Voor het onderhoud wordt het frontpaneel verwijderd
 ʯ Standaard afvoerpomp met een opvoerhoogte van 330 mm verhoogt de flexibiliteit en zorgt voor een snellere installatie

500 mm
 

FXKQ-MA

Binnenunit FXKQ 25MA 32MA 40MA 63MA
Koelcapaciteit Totale capaciteit Nom. kW 2,8 3,6 4,5 7,10 
Verwarmingscapaciteit Totale capaciteit Nom. kW 3,2 4,0 5,0 8,00
Vermogeninput - 
50 Hz

Koelen Nom. kW 0,066 0,076 0,105
Verwarmen Nom. kW 0,046 0,056 0,085

Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte mm 215x1.110x710 215x1.310x710
Gewicht Unit kg 31 34
Behuizing Materiaal Verzinkte staalplaat
Sierpaneel Model BYK45FJW1 BYK71FJW1

Kleur Wit
Afmetingen Hoogte x Breedte x Diepte mm 70x1.240x800 70x1.440x800
Gewicht kg 8,5 9,5

Ventilator Luchtdebiet - 50Hz Koelen Laag/Hoog m³/min 9/11 10/13 15/18
Luchtfilter Type Kunstharsnet
Geluidsvermogenniveau Koelen Hoog dBA 54 56 58
Geluidsdrukniveau Koelen Laag/Hoog dBA 33,0/38,0 34,0/40,0 37,0/42,0
Koelmiddel Type/GWP R-410A/2.087,5
Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendiam. mm 6,35 9,52

Gas Buitendiam. mm 12,7 15,9
Afvoer VP25 (buitendiam. 32 / binnendiam. 25)

Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz/V 1~/50/60/220-240/220
Stroom - 50Hz Max. stroom zekering (MFA) A 15
Besturingssystemen IR-afstandsbediening BRC4C61

Bedrade afstandsbediening BRC1H51(9)W/S/K / BRC1E53A/B/C / BRC1D52
Vereenvoudigde bedrade afstandsbediening voor gebruik in hotels BRC2E52C (met warmterecuperatie) / BRC3E52C (met warmtepomp)

BRC1H51(9)W
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FXDQ-M9

FXDQ-M9

BRC4C62BRC1H51(9)W

Klein inbouwsatellietmodel

Ontworpen voor gebruik in hotels

 ʯ Compacte unit (230 mm hoog x 652 mm diep), kan eenvoudig in 
een kleine plafondruimte worden gemonteerd

 ʯ Discreet in het plafond verborgen: enkel de uitlaat- en 
aanzuigroosters zijn zichtbaar

 ʯ Flexibele montage: de luchtaanzuigrichting kan worden gewijzigd 
van achteraanzuiging naar onderaanzuiging 
 
 
 
 
 
 

 ʯ Om de montage te vergemakkelijken kan de lekbak links of rechts 
van de unit worden opgesteld 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

onderaanzuiging
achteraanzuiging

luchtuitlaat

Binnenunit FXDQ 20M9 25M9
Koelcapaciteit Totale capaciteit Nom. kW 2,20 2,80
Verwarmingscapaciteit Totale capaciteit Nom. kW 2,5 3,2
Vermogeninput - 
50 Hz

Koelen Nom. kW 0,050 0,050 
Verwarmen Nom. kW 0,050 0,050 

Vereiste plafondruimte > mm 250
Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte mm 230x502x652
Gewicht Unit kg 17
Behuizing Materiaal Gegalvaniseerd staal
Ventilator Luchtdebiet - 

50 Hz
Koelen Laag/Hoog m³/min 5,2/6,7 5,8/7,4
Verwarmen Laag/Hoog m³/min 5,2/6,7 5,8/7,4

Luchtfilter Type Kunstharsnet
Geluidsvermogenniveau Koelen Nom. dBA 50
Geluidsdrukniveau Koelen Laag/Hoog dBA 32,0/37,0 32,0/37,0

Verwarmen Laag/Hoog dBA 32,0/37,0 32,0/37,0
Koelmiddel Type R-410A
Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendiam. mm 6,35

Gas Buitendiam. mm 12,7
Afvoer binnendiam. 21,6, O.D. 27,2

Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz/V 1~/50/230
Stroom - 50 Hz Max. stroom zekering (MFA) A 16
Besturingssystemen Bedrade afstandsbediening BRC1H51(9)W/S/K / BRC1E53A/B/C / BRC1D52
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Combinatietabel

BAE20A62 BAE20A82 BAE20A102

Hoogte (mm) 212

Breedte (mm) 764 964 1.164

Breedte (mm)  
(incl. hangbeugel)

984 1.094 1.294

Diepte (mm) 201

Technische gegevens

Split / Sky Air VRV

FDXM-F3 FXDQ-A3

25 35 50 60 15 20 25 32 40 50 63

BAE20A62      

BAE20A82  

BAE20A102   

Het unieke zelfreinigende filter zorgt voor een hoger rendement en 
comfort met lagere onderhoudskosten 

Verlaag de bedrijfskosten
 › Automatische filterreiniging betekent lagere onderhoudskosten 
omdat het filter altijd schoon is

 
 
 

 

Weinig tot geen tijd nodig om het filter te reinigen 
 › De stofopvangbak kan worden leeggemaakt met een stofzuiger voor 
een snelle en eenvoudige reiniging

 › Geen vuile plafonds meer 

Verbeterde binnenluchtkwaliteit
 › Optimale luchtstroom elimineert tocht en dempt het geluid  

Zeer grote betrouwbaarheid  

 › Voorkomt verstopte filters voor een probleemloze werking 

Unieke technologie 

 › Unieke en innovatieve filtertechnologie die geïnspireerd 
is op de zelfreinigende cassette van Daikin 

Zelfreinigend filter voor 
inbouwsatellietmodellen 

UNIEKE 
patenten 

in aanvraag

luchtstroomrichting

Nieuw rendementsprofiel voor leiding binnenunit in bedrijf

start 6 maanden 12 maanden

Gradueel 
rendementverlies 
door vuil filter

100%

0%

Dankzij de 
automatische 
filterreiniging 
kan tot 20% 
energie worden 
bespaard

Hoe werkt het?

1 Geplande automatische 
filterreiniging

2 Stof wordt opgevangen in een 
stofopvangbak die in de unit is 
geïntegreerd

3 Het stof kan eenvoudig worden 
verwijderd met een stofzuiger
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Multizone-kit voor 
inbouwsatellietmodellen

Het multizonesysteem is een controller voor individuele ruimtes. Het is uitgerust met gemotoriseerde dempers 
die zich onmiddellijk aanpassen via de leidingoplossingen van Daikin. Het systeem kan tot 8 zones regelen via 
een centrale thermostaat in de hoofdruimte en individuele thermostaten voor elk van de zones.

Plug & play plenum Inbouwsatellietmodel

Gemotoriseerde dempers Elektronisch bedieningspaneel

Zoning box:  
volledig voorgemonteerd 

plenum met dempers

Verhoogd comfort 

 › Verhoogt het comfort door de controle over meer individuele 
zones

 - Er kunnen tot 8 individuele zones worden bediend dankzij 
afzonderlijke modulerende dempers

 - Individuele thermostaat voor controle per kamer of per zone 

Eenvoudig te installeren 

 › Automatische aanpassing van de luchtstroom naargelang de vraag
 › Eenvoudig te installeren: kan worden geïntegreerd met binnenunits 
en systeembesturingen van Daikin

 › Tijdbesparend: plenum wordt volledig voorgemonteerd met 
dempers en besturingspanelen geleverd

 › Beperkt de hoeveelheid koelmiddel die nodig is in de installatie

Hoe werkt het? Voordelen 

19°C

21°C

20°C

Thermostaten voor individuele zones

Blueface - Airzone 
Hoofdthermostaat
 › Grafische 

kleureninterface voor 
zoneregeling 

 › Bedrade communicatie  

Airzone Zone 
Thermostaat
 › Grafische interface 

met energiezuinig 
e-inktscherm voor 
zoneregeling 

 › Radiocommunicatie

Airzone Zone 
Thermostaat
 › Thermostaat met 

toetsen voor 
temperatuurregeling 

 › Radiocommunicatie

AZCE6BLUEFACECB AZCE6THINKRB AZCE6LITERB

Compatibiliteit 
FDXM-F3 FBA-A ADEQ-C FXDQ-A3 FXSQ-A

Aantal gemotoriseerde 
dempers Referentie Afmetingen 

H x B x D (mm) 25 35 50 60 35 50 60 71 100 125 140 71 100 125 15 20 25 32 40 50 63 15 20 25 32 40 50 63 71 80 100 125 140

Standaard lege 
plafondruimte 

2
AZEZ6DAIST07XS2

300 x 930 x 454
• • • •

AZEZ6DAIST07S2 • • • •
3

AZEZ6DAIST07XS3
300 x 930 x 454

• • • •
AZEZ6DAIST07S3 • • • •

4
AZEZ6DAIST07S4 300 x 930 x 454 • • • •
AZEZ6DAIST07M4 300 x 1.140 x 454 • • • • •

5
AZEZ6DAIST07M5

300 x 1.425 x 454
• • • • •

AZEZ6DAIST07L5 • • • • • • •
6

 AZEZ6DAIST07M6
300 x 1.638 x 454

• • • • •
 AZEZ6DAIST07L6 • • • • • • •

7
AZEZ6DAIST07L7

515 x 1.425 x 454
• • • • • • •

AZEZ6DAIST07XL7 •
8

AZEZ6DAIST07L8
515 x 1.425 x 454

• • • • • • •
AZEZ6DAIST07XL8 •

Compacte lege 
plafondruimte  

2 AZEZ6DAISL01S2 210 x 720 x 444 • • • • • •
3 AZEZ6DAISL01S3 210 x 720 x 444 • • • • • •
4 AZEZ6DAISL01M4 210 x 930 x 444 • •
5 AZEZ6DAISL01L5 210 x 1.140 x 444 • • •



111

FXDQ15-32A3

Satellietmodel met lage 
inbouwhoogte

Compact design voor flexibele installatie

 ʯ Compacte afmetingen, kan eenvoudig in een lege plafondruimte 
van slechts 240 mm worden gemonteerd

 ʯ Dankzij de middelhoge externe statische druk tot 44 Pa kan de unit 
worden gebruikt met slangen van verschillende lengtes

 ʯ Discreet in de wand verborgen: enkel de uitlaat- en aanzuigroosters 
zijn zichtbaar

 ʯ Unit klasse 15 speciaal ontwikkeld voor kleine of goed geïsoleerde 
ruimten, bijvoorbeeld hotelkamers, kleine kantoren, enz.

 ʯ De zelfreinigende filteroptie garandeert een maximaal rendement, 
comfort en betrouwbaarheid dankzij de regelmatige filterreiniging

 ʯ Met de multizone-kit kunnen meerdere individueel gecontroleerde 
klimaatzones worden bediend via één binnenunit

 ʯ Lager energieverbruik dankzij de speciaal ontwikkelde  
DC-ventilatormotor

 ʯ Flexibele montage: de luchtaanzuigrichting kan worden gewijzigd 
van achteraanzuiging naar onderaanzuiging

   

 ʯ Standaard afvoerpomp met een opvoerhoogte van 750 mm 
verhoogt de flexibiliteit en zorgt voor een snellere installatie

  
    
 

   

FXDQ-A3

BRC4C65

luchtuitlaat

achteraanzuiging

onderaanzuiging

NIEUW  
Met zelfreiniging 

en multizone 
OPTIE

Binnenunit FXDQ 15A3 20A3 25A3 32A3 40A3 50A3 63A3
Koelcapaciteit Totale capaciteit Nom. kW 1,70 2,20 2,80 3,60 4,50 5,60 7,10
Verwarmingscapaciteit Totale capaciteit Nom. kW 1,90 2,50 3,20 4,00 5,00 6,30 8,00 
Vermogeninput - 
50Hz

Koelen Nom. kW 0,071 0,078 0,099 0,110
Verwarmen Nom. kW 0,068 0,075 0,096 0,107

Vereiste plafondruimte > mm 240
Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte mm 200x750x620 200x950x620 200x1.150x620
Gewicht Unit kg 22,0 26,0 29,0
Behuizing Materiaal Gegalvaniseerd staal
Ventilator Luchtdebiet - 50 Hz Koelen Laag/Hoog m³/min 6,4/7,5 6,4/8,0 8,5/10,5 10,0/12,5 13,0/16,5

Externe statische druk - 50 Hz Nom./Hoog Pa 10/30,0 15/44,0

Luchtfilter Type Verwijderbaar / afwasbaar
Geluidsvermogenniveau Koelen Hoog dBA 50 51 52 53 54
Geluidsdrukniveau Koelen Laag/Nom./Hoog dBA 27,0/31,0/32,0 27,0/31,0/33,0 28,0/32,0/34,0 29,0/33,0/35,0 30,0/34,0/36,0
Koelmiddel Type/GWP R-410A/2.087,5
Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendiam. mm 6,35 9,52

Gas Buitendiam. mm 12,7 15,9
Afvoer VP20 (binnendiam. 20/buitendiam. 26)

Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz/V 1~/50/60/220-240/220
Stroom - 50Hz Max. stroom zekering (MFA) A 16
Besturingssystemen IR-afstandsbediening BRC1H51(9)W/S/K / BRC1E53A/B/C / BRC1D52

Bedrade afstandsbediening BRC1D528 / BRC1E51

BRC1H51(9)W

Optie voor zelfreinigende filter
Bi
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FXSQ-A

Inbouwsatellietmodel  
met middelhoge ESP

Meest compacte en krachtigste unit met middelhoge 
statische druk op de markt

 ʯ Meest compacte unit in zijn klasse, slechts 245 mm (300 mm 
inbouwhoogte), waardoor ondiepe plafondruimtes niet langer een 
probleem zijn

  

 ʯ Fluisterstille werking: geluidsdrukniveau beperkt tot 25 dBA
 ʯ Dankzij de middelhoge externe statische druk tot 150 Pa kan de unit 
worden gebruikt met slangen van verschillende lengtes

 ʯ Door aanpassing van de externe statische druk via de bedrade 
afstandsbediening kan het volume van de toegevoerde lucht 
worden geoptimaliseerd

 ʯ Discreet in de wand verborgen: enkel de uitlaat- en aanzuigroosters 
zijn zichtbaar

 ʯ Unit klasse 15 speciaal ontwikkeld voor kleine of goed geïsoleerde 
ruimten, bijvoorbeeld hotelkamers, kleine kantoren, enz.

 ʯ Met de multizone-kit kunnen meerdere individueel gecontroleerde 
klimaatzones worden bediend via één binnenunit

 ʯ Lager energieverbruik dankzij de speciaal ontwikkelde  
DC-ventilatormotor en condenspomp

 ʯ Optionele verse luchttoevoer
 ʯ Flexibele installatie: de luchtaanzuigrichting kan worden gewijzigd 
van achter- naar onderaanzuiging en er is keuze tussen vrij gebruik 
of aansluiting op optionele aanzuigroosters

   
////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

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)

 ʯ Standaard ingebouwde afvoerpomp met een opvoerhoogte 
van 625 mm verhoogt de flexibiliteit en zorgt voor een snellere 
installatie

   

FXSQ-A

luchtuitlaat

onderaanzuiging

achteraanzuiging

NIEUW 
Multizonekit

BRC4C65BRC1H51(9)W
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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

FXSQ-A

Binnenunit FXSQ 15A 20A 25A 32A 40A 50A 63A 80A 100A 125A 140A
Koelcapaciteit Totale capaciteit Nom. kW 1,70 2,20 2,80 3,60 4,50 5,60 7,10 9,00 11,20 14,00 16,00
Verwarmingscapaciteit Totale capaciteit Nom. kW 1,90 2,50 3,20 4,00 5,00 6,30 8,00 10,0 12,5 16,0 18,0 
Vermogeninput - 
50 Hz

Koelen Nom. kW 0,090 0,096 0,151 0,154 0,188 0,213 0,290 0,331 0,386
Verwarmen Nom. kW 0,086 0,092 0,147 0,150 0,183 0,209 0,285 0,326 0,382

Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte mm 245x550x800 245x700x800 245x1.000x800 245x1.400x800 245x1.550x800
Gewicht Unit kg 23,5 24,0 28,5 29,0 35,5 36,5 46,0 47,0 51,0
Behuizing Materiaal Verzinkte staalplaat
Ventilator Luchtdebiet - 50 Hz Koelen Laag/Hoog m³/min 6,5/8,7 6,5/9,0 7,0/9,5 11,0/15,0 11,0/15,2 15,0/21,0 16,0/23,0 23,0/32,0 26,0/36,0 28,0/39,0

Verwarmen Laag/Hoog m³/min 6,5/8,7 6,5/9,0 7,0/9,5 11,0/15,0 11,0/15,2 15,0/21,0 16,0/23,0 23,0/32,0 26,0/36,0 28,0/39,0
Externe statische druk - 50 Hz Nom./Hoog Pa 30/150 40/150 50/150

Luchtfilter Type Kunstharsnet
Geluidsvermogenniveau Koelen Hoog dBA 54 55 60 59 61 64
Geluidsdrukniveau Koelen Laag/Nom./Hoog dBA 25,0/28,0/29,5 25,0/28,0/30,0 26,0/29,0/31,0 29,0/32,0/35,0 27,0/30,0/33,0 29,0/32,0/35,0 31,0/34,0/36,0 33,0/36,0/39,0 34,0/38,0/41,5

Verwarmen Laag/Nom./Hoog dBA 26,0/29,0/31,5 26,0/29,0/32,0 27,0/30,0/33,0 29,0/34,0/37,0 28,0/32,0/35,0 30,0/34,0/37,0 31,0/34,0/37,0 33,0/37,0/40,0 34,0/38,5/42,0
Koelmiddel Type/GWP R-410A/2.087,5
Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendiam. mm 6,35 9,52

Gas Buitendiam. mm 12,7 15,9
Afvoer VP20 (binnendiam. 20/buitendiam. 26), afvoerhoogte 625 mm

Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz/V 1~/50/60/220-240/220
Stroom - 50Hz Max. stroom zekering (MFA) A 16
Besturingssystemen IR-afstandsbediening BRC4C65

Bedrade afstandsbediening BRC1H51(9)W/S/K / BRC1E53A/B/C / BRC1D52
Vereenvoudigde bedrade afstandsbediening voor gebruik in hotels BRC2E52C (met warmterecuperatie) / BRC3E52C (met warmtepomp)

 

 

 

± Luchtdebiet (m3/min)

Luchtdebiet (met 
automatische 
aanpassing)

Weerstandscurves 
(leidingen)

Luchtdebiet (reëel)

Luchtdebiet 
(nominaal)Ventilatorkarakteristieken

Externe statische druk (Pa)
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FXMQ40P

Inbouwsatellietmodel  
met hoge ESP

Ideaal voor grote ruimten
FXMQ-P7: Externe statische druk tot 200 Pa

 ʯ Door aanpassing van de externe statische druk via de bedrade 
afstandsbediening kan het volume van de toegevoerde lucht 
worden geoptimaliseerd

 ʯ Dankzij de hoge externe statische druk tot 200 Pa is een uitgebreid 
netwerk van slangen en roosters mogelijk

 ʯ Discreet in de wand verborgen: enkel de uitlaat- en aanzuigroosters 
zijn zichtbaar

 ʯ Lager energieverbruik dankzij de speciaal ontwikkelde  
DC-ventilatormotor

 ʯ Verse luchttoevoer geïntegreerd in hetzelfde systeem wat resulteert in 
lagere installatiekosten omdat geen bijkomende ventilatie vereist is 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Positie toevoer verse lucht

Opening toevoer verse lucht in behuizing

* Voert tot 10% verse lucht in de kamer binnen

 ʯ Flexibele montage: de luchtaanzuigrichting kan worden gewijzigd 
van achteraanzuiging naar onderaanzuiging 
 
 
 
 
 

FXMQ-P7/FXMQ-MB

 ʯ Standaard ingebouwde afvoerpomp met een opvoerhoogte 
van 625 mm verhoogt de flexibiliteit en zorgt voor een snellere 
installatie 
 
 
 
 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 
FXMQ-MB: Externe statische druk tot 270 Pa

 ʯ Dankzij de hoge externe statische druk tot 270 Pa is een uitgebreid 
netwerk van slangen en roosters mogelijk

 ʯ Discreet in de wand verborgen: enkel de uitlaat- en aanzuigroosters 
zijn zichtbaar

 ʯ Unit met grote capaciteit: verwarmingscapaciteit tot 31,5 kW
 ʯ Lager energieverbruik dankzij de speciaal ontwikkelde  
DC-ventilatormotor

BRC4C65

onderaanzuiging

achteraanzuiging

luchtuitlaat

BRC1H51(9)W
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Binnenunit FXMQ/FXMQ 50P7 63P7 80P7 100P7 125P7 200MB 250MB
Koelcapaciteit Totale capaciteit Nom. kW 5,6 7,1 9,0 11,2 14,0 22,4 28,0 
Verwarmingscapaciteit Totale capaciteit Nom. kW 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0 25,0 31,5
Vermogeninput - 
50 Hz

Koelen Nom. kW 0,110 0,120 0,171 0,176 0,241 0,895 1,185
Verwarmen Nom. kW 0,098 0,108 0,159 0,164 0,229 0,895 1,185

Vereiste plafondruimte > mm 350 -
Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte mm 300x1.000x700 300x1.400x700 470x1.380x1.100
Gewicht Unit kg 35 46 132
Behuizing Materiaal Verzinkte staalplaat
Sierpaneel Model BYBS71DJW1 BYBS125DJW1 -

Kleur Wit (10Y9/0,5) -
Afmetingen Hoogte x Breedte x Diepte mm 55x1.100x500 55x1.500x500 -x-x-
Gewicht kg 4,5 6,5 -

Ventilator Luchtdebiet - 
50 Hz

Koelen Laag/Hoog m³/min 15,0/18,0 16,0/19,5 20,0/25,0 23,0/32,0 28,0/39,0 50/58 62/72
Verwarmen Laag/Hoog m³/min 15,0/18,0 16,0/19,5 20,0/25,0 23,0/32,0 28,0/39,0 -/-

Externe statische druk - 50 Hz Nom./Hoog Pa 100/200 160/270 170/270
Luchtfilter Type Kunstharsnet -
Geluidsvermogenniveau Koelen Nom./Hoog dBA -/61,0 -/64,0 -/67,0 -/65,0 -/70,0 75/76
Geluidsdrukniveau Koelen Laag/Nom./Hoog dBA 37,0/39,0/41,0 38,0/40,0/42,0 39,0/41,0/43,0 40,0/42,0/44,0 45/-/48

Verwarmen Laag/Nom./Hoog dBA 37,0/39,0/41,0 38,0/40,0/42,0 39,0/41,0/43,0 40,0/42,0/44,0 -/-/-
Koelmiddel Type/GWP R-410A/- R-410A/2.087,5
Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendiam. mm 6,35 9,52 9,52

Gas Buitendiam. 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 +/-10% 1~/50/220-240
Stroom - 50 Hz Max. stroom zekering (MFA) A 16
Besturingssystemen IR-afstandsbediening BRC4C65

Bedrade afstandsbediening BRC1H51(9)W/S/K / BRC1E53A/B/C / BRC1D52
Vereenvoudigde bedrade afstandsbediening voor gebruik in hotels BRC2E52C (met warmterecuperatie) / BRC3E52C (met warmtepomp)

FXMQ-P7/FXMQ-MB

 

 

 

± 

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

Luchtdebiet (m3/min)

Luchtdebiet (met 
automatische 
aanpassing)

Weerstandscurves 
(leidingen)

Luchtdebiet (reëel)

Luchtdebiet 
(nominaal)Ventilatorkarakteristieken

Externe statische druk (Pa)
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BRC1H51(9)W, BRC7EB518

FXAQ40-63A

Binnenunit FXAQ 15A 20A 25A 32A 40A 50A 63A
Koelcapaciteit Totale capaciteit Nom. kW 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 
Verwarmingscapaciteit Totale capaciteit Nom. kW 1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 
Vermogeninput - 
50 Hz

Koelen Nom. kW 0,02 0,03 0,02 0,03 0,05
Verwarmen Nom. kW 0,03 0,04 0,02 0,04 0,06

Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte mm 290x795x266 290x1.050x269
Gewicht Unit kg 12 15
Ventilator Luchtdebiet - 50 Hz Koelen Laag/Hoog m³/min 7,0/8,4 7,0/9,1 7,0/9,4 7,0/9,8 9,7/12,2 11,5/14,4 13,5/18,3
Luchtfilter Type Afwasbaar kunstharsnet
Geluidsvermogenniveau Koelen Hoog dBA 51,0 52,0 53,0 55,0 58,0 63,0
Geluidsdrukniveau Koelen Laag/Hoog dBA 28,5/32,0 28,5/33,0 28,5/35,0 28,5/37,5 33,5/37,0 35,5/41,0 38,5/46,5

Verwarmen Laag/Hoog dBA 28,5/33,0 28,5/34,0 28,5/36,0 28,5/38,5 33,5/38,0 35,5/42,0 38,5/47,0
Koelmiddel Type/GWP R-410A/2.087,5
Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendiam. mm 6,35 9,52

Gas Buitendiam. mm 12,7 15,9
Afvoer VP13 (binnendiam. 15/buitendiam. 18)

Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz/V 1~/50/220-240
Stroom - 50Hz Max. stroom zekering (MFA) A 16
Besturingssystemen IR-afstandsbediening BRC7EA628 / BRC7EA629

Bedrade afstandsbediening BRC1H51(9)W/S/K / BRC1E53A/B/C / BRC1D52

Wandmodel

Voor ruimtes zonder verlaagd plafond en zonder vrije 
vloerruimte

 ʯ Vlak, stijlvol frontpaneel, past moeiteloos in elk interieur en is 
eenvoudiger schoon te maken

 ʯ Kan eenvoudig worden gebruikt in nieuwbouw en in 
renovatieprojecten

 ʯ Lager energieverbruik dankzij de speciaal ontwikkelde  
DC-ventilatormotor

 ʯ De lucht wordt comfortabel naar boven en beneden in de ruimte 
verspreid, dankzij 5 verschillende uitblaashoeken die via de 
afstandsbediening kunnen worden geprogrammeerd

 ʯ Het onderhoud kan eenvoudig via de voorzijde van de unit worden 
uitgevoerd

FXAQ-A

Nieuw 
design
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BRC7G53

FXHQ63A

BRC1H51(9)W

FXHQ-A

Plafondonderbouwmodel

Voor brede ruimtes zonder verlaagd plafond en zonder vrije 
vloerruimte

 ʯ Ideaal voor een comfortabele luchtstroom in brede ruimtes dankzij 
het Coanda-effect: tot 100° uitblaashoek

 ʯ Zelfs ruimtes met een plafond tot 3,8 m kunnen uiterst eenvoudig 
en zonder vermogensverlies worden verwarmd of afgekoeld

 ʯ Kan eenvoudig worden gebruikt in nieuwbouw en in 
renovatieprojecten

 ʯ De unit is eenvoudig monteerbaar in hoeken en smalle ruimtes, omdat 30 mm zijdelingse serviceruimte volstaat

 

//////////////////////

//////////////////////

////////////////////////////////////////////

////////////////////////////
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//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

Luchtuitlaat

Luchtinlaat

Belemmering

≥30030 of meer
(Onderhoudsruimte)

30 of meer
(Onderhoudsruimte)

 ʯ Verse luchttoevoer geïntegreerd in hetzelfde systeem wat resulteert in lagere installatiekosten omdat geen bijkomende ventilatie vereist is 
Opening toevoer verse lucht in behuizing

* Voert tot 10% verse lucht in de kamer binnen

 ʯ Lager energieverbruik dankzij de speciaal ontwikkelde DC-ventilatormotor en condenspomp
 ʯ Deze stijlvolle unit past uitstekend bij elk interieur. De lamellen sluiten volledig wanneer de unit niet in bedrijf is en er zijn geen 
luchtinlaatroosters zichtbaar

Binnenunit FXHQ 32A 63A 100A
Koelcapaciteit Totale capaciteit Nom. kW 3,6 7,1 11,2
Verwarmingscapaciteit Totale capaciteit Nom. kW 4,0 8,0 12,5 
Vermogeninput - 
50 Hz

Koelen Nom. kW 0,107 0,111 0,237
Verwarmen Nom. kW 0,107 0,111 0,237

Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte mm 235x960x690 235x1.270x690 235x1.590x690
Gewicht Unit kg 24 33 39
Behuizing Materiaal Hars
Ventilator Luchtdebiet - 

50 Hz
Koelen Laag/Hoog m³/min 10,0/14,0 14,0/20,0 19,0/29,5
Verwarmen Laag/Hoog m³/min 10,0/14,0 14,0/20,0 19,0/29,5

Luchtfilter Type Kunstharsnet
Geluidsvermogenniveau Koelen Nom./Hoog dBA 52/54 53/55 55/62
Geluidsdrukniveau Koelen Laag/Nom./Hoog dBA 31,0/34,0/36,0 34,0/35,0/37,0 34,0/37,0/44,0

Verwarmen Laag/Nom./Hoog dBA 31,0/34,0/36,0 34,0/35,0/37,0 34,0/37,0/44,0
Koelmiddel Type/GWP R-410A/2.087,5
Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendiam. mm 6,35 9,52

Gas Buitendiam. mm 12,7 15,9
Afvoer VP20 (binnendiam. 20/buitendiam. 26)

Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz/V 1~/50/220-240
Stroom - 50 Hz Max. stroom zekering (MFA) A 16
Besturingssystemen IR-afstandsbediening BRC7G53

Bedrade afstandsbediening BRC1H51(9)W/S/K / BRC1E53A/B/C / BRC1D52
Vereenvoudigde bedrade afstandsbediening voor gebruik in hotels BRC2E52C (met warmterecuperatie) / BRC3E52C (met warmtepomp)
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BRC7C58

FXUQ-A

BRC1H51(9)W

FXUQ-A

UNIEK

Plafondonderbouwmodel met 
4-zijdige luchtuitlaat

Unieke Daikin unit voor hoge ruimtes zonder verlaagd 
plafond en zonder vrije vloerruimte

 ʯ Zelfs ruimtes met een plafond tot 3,5 m kunnen uiterst eenvoudig en 
zonder vermogensverlies worden verwarmd of afgekoeld

 ʯ Kan eenvoudig worden gebruikt in nieuwbouw en in 
renovatieprojecten

 ʯ Individuele lamelbesturing: flexibiliteit om optimaal aan te passen 
aan de configuratie van de ruimte zonder de locatie van de unit te 
wijzigen!

 ʯ Lager energieverbruik dankzij de speciaal ontwikkelde kleine buizenwarmtewisselaar, DC-ventilatormotor en condenspomp
 ʯ Deze stijlvolle unit past uitstekend bij elk interieur. De lamellen sluiten volledig wanneer de unit niet in bedrijf is en er zijn geen 
luchtinlaatroosters zichtbaar

 ʯ Optimaal comfort gegarandeerd dankzij de automatisch afstemming van de luchtstroom op de vereiste belasting
 ʯ Via de afstandsbediening kunnen 5 verschillende uitblaashoeken tussen 0 en 60° worden geprogrammeerd

 ʯ Standaard afvoerpomp met een opvoerhoogte van 500 mm verhoogt de flexibiliteit en zorgt voor een snellere installatie

//////////////////////////////////////////////

≤500

VP20

 

Binnenunit FXUQ 71A 100A
Koelcapaciteit Totale capaciteit Nom. kW 8,0 11,2
Verwarmingscapaciteit Totale capaciteit Nom. kW 9,0 12,5 
Vermogeninput - 
50 Hz

Koelen Nom. kW 0,090 0,200
Verwarmen Nom. kW 0,073 0,179

Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte mm 198x950x950
Gewicht Unit kg 26 27
Behuizing Materiaal Hars
Ventilator Luchtdebiet - 

50 Hz
Koelen Laag/Hoog m³/min 16,0/22,5 21,0/31,0
Verwarmen Laag/Hoog m³/min 16,0/22,5 21,0/31,0

Luchtfilter Type Kunstharsnet
Geluidsvermogenniveau Koelen Nom./Hoog dBA 56/58 62/65
Geluidsdrukniveau Koelen Laag/Nom./Hoog dBA 36,0/38,0/40,0 40,0/44,0/47,0

Verwarmen Laag/Nom./Hoog dBA 36,0/38,0/40,0 40,0/44,0/47,0
Koelmiddel Type/GWP R-410A/2.087,5
Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendiam. mm 9,52

Gas Buitendiam. mm 15,9
Afvoer binnendiam. 20/buitendiam. 26

Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz/V 1~/50/60/220-240/220-230
Stroom - 50 Hz Max. stroom zekering (MFA) A 16
Besturingssystemen IR-afstandsbediening BRC7C58

Bedrade afstandsbediening BRC1H51(9)W/S/K / BRC1E53A/B/C / BRC1D52
Vereenvoudigde bedrade afstandsbediening voor gebruik in hotels BRC2E52C (met warmterecuperatie) / BRC3E52C (met warmtepomp)
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FXNQ-A

Vloerinbouwmodel

Ontworpen om te worden ingebouwd in wanden

 ʯ Discreet in de wand verborgen: enkel de uitlaat- en aanzuigroosters 
zijn zichtbaar

 ʯ Dankzij een diepte van slechts 200 mm is bijzonder weinig 
inbouwruimte vereist 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ʯ Door de geringe hoogte (620 mm) past de unit perfect onder een 
raam

 ʯ Hoge ESP maakt flexibele installatie mogelijk

FXNQ-A

BRC4C65

Binnenunit FXNQ 20A 25A 32A 40A 50A 63A
Koelcapaciteit Totale capaciteit Nom. kW 2,20 2,80 3,60 4,50 5,60 7,10
Verwarmingscapaciteit Totale capaciteit Nom. kW 2,50 3,20 4,00 5,00 6,30 8,00 
Vermogeninput - 
50 Hz

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 x Breedte x Diepte mm 620 / 720 x790x200 620 / 720 x990x200 620 / 720 x1.190x200
Gewicht Unit kg 23,5 27,5 32,0
Behuizing Materiaal Verzinkte staalplaat
Ventilator Luchtdebiet - 

50 Hz
Koelen Laag/Hoog m³/min 6,4/8,0 8,5/10,5 10,0/12,5 13,0/16,5
Verwarmen Laag/Hoog m³/min 6,4/8,0 8,5/10,5 10,0/12,5 13,0/16,5

Externe statische druk - 50 Hz Nom./Hoog Pa 10/41,0 10/42,0 15/52,0 15/59,0 15/55,0
Luchtfilter Type Kunstharsnet
Geluidsvermogenniveau Koelen Hoog dBA 51 52 53 54
Geluidsdrukniveau Koelen Laag/Nom./Hoog dBA 27,0/28,5/30,0 28,0/30,0/32,0 29,0/31,0/33,0 32,0/33,0/35,0

Verwarmen Laag/Nom./Hoog dBA 27,0/28,5/30,0 28,0/30,0/32,0 29,0/31,0/33,0 32,0/33,0/35,0
Koelmiddel Type/GWP R-410A/2.087,5
Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendiam. mm 6,35 9,52

Gas Buitendiam. mm 12,7 15,9
Afvoer VP20 (binnendiam. 20/buitendiam. 26)

Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz/V 1~/50/60/220-240/220
Stroom - 50 Hz Max. stroom zekering (MFA) A 16
Besturingssystemen IR-afstandsbediening BRC4C65

Bedrade afstandsbediening BRC1H51(9)W/S/K / BRC1E53A/B/C / BRC1D52
Vereenvoudigde bedrade afstandsbediening voor gebruik in hotels BRC2E52C (met warmterecuperatie) / BRC3E52C (met warmtepomp)

BRC1H51(9)W
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BRC4C65

FXLQ20,25P

Vloermodel

Voor perimeter zone airco

 ʯ Met de optionele achterplaat kan de unit als vrijstaand model 
worden toegepast

 ʯ Dankzij zijn beperkte hoogte past de unit perfect onder een raam
 ʯ Stijlvolle moderne omkasting, afwerking in puur wit (RAL9010) en 
ijzergrijs (RAL7011), past perfect in elk interieur

 ʯ Vereist zeer weinig installatieruimte

//////////////////

////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////

Vloermodel Wandmodel

 ʯ Wandmontage vereenvoudigt het schoonmaken onder de unit, 
waar zich vaak stof verzamelt

 ʯ Bedrade afstandsbediening eenvoudig integreerbaar in de unit

FXLQ-P

Binnenunit FXLQ 20P 25P 32P 40P 50P 63P
Koelcapaciteit Totale capaciteit Nom. kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 
Verwarmingscapaciteit Totale capaciteit Nom. kW 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0
Vermogeninput - 
50 Hz

Koelen Nom. kW 0,05 0,09 0,11 
Verwarmen Nom. kW 0,05 0,09 0,11 

Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte mm 600x1.000x232 600x1.140x232 600x1.420x232
Gewicht Unit kg 27 32 38
Ventilator Luchtdebiet - 50 Hz Koelen Laag/Hoog m³/min 6,0/7 6,0/8 8,5/11 11,0/14 12,0/16
Luchtfilter Type Kunstharsnet
Geluidsvermogenniveau Koelen Hoog dBA 54 57 58 59
Geluidsdrukniveau Koelen Laag/Hoog dBA 32/35 33/38 34/39 35/40

Verwarmen Laag/Hoog dBA 32/35 33/38 34/39 35/40
Koelmiddel Type/GWP R-410A/2.087,5
Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendiam. mm 6,35 9,52

Gas Buitendiam. mm 12,7 15,9
Afvoer buitendiam. 21 (Vinylchloride)

Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz/V 1~/50/60/220-240/220
Stroom - 50Hz Max. stroom zekering (MFA) A 15
Besturingssystemen IR-afstandsbediening BRC4C65

Bedrade afstandsbediening BRC1H51(9)W/S/K / BRC1E53A/B/C / BRC1D52
Vereenvoudigde bedrade afstandsbediening voor gebruik in hotels BRC2E52C (met warmterecuperatie) / BRC3E52C (met warmtepomp)

BRC1H51(9)W
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Combineer VRV-binnenunits 
met stijlvolle binnenunits 

op een VRV IV  
warmtepomp

Sluit enkel stijlvolle binnenunits aan op de 
buitenunits van de VRV IV S-reeks of VRV IV W-reeks 

FVXG-K

Nexura

FXFQ-A

VRV-binnenunit

FXSQ-A

VRV-binnenunit

FTXG-LW

Daikin Emura

BPMKS967A2 VRV IV warmtepomp

RYYQ-T(8)

RXYQ-T(8)

FCAG-A BPMKS967A2

FTXG-LS -  Daikin Emura

FVXG-K - Nexura BPMKS967A2

FBA-A

RXYSCQ-TV1

RXYSQ-T8V 

RXYSQ-T8Y/TY1 

RWEYQ-T9

VRV warmtepomp in combinatie met 
stijlvolle binnenunits

Branch provider

Om Split en Sky Air binnenunits aan te sluiten op VRV buitenunits

BPMKS967A

BPMKS967A2

Branch provider BPMKS967A2 BPMKS967A2
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

 › * Neem voor een speciale bestelling contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger voor meer informatie.
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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

Wandmodel

Design op zijn best, met een maximaal rendement en een 
optimaal comfort

 › Opmerkelijke mix van minimalistisch design en technisch 
meesterschap, elegant uitgevoerd in zilver en antraciet of in mat 
kristalwit

 › Daikin Emura ontving de Reddot designprijs 2014 van een 
internationele jury, dankzijn het uitmuntende design

 › 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 19 dBA!

FTXG-LW/S

FTXG-LS

FTXG-LW

Binnenunit FTXG 20LW 20LS 25LW 25LS 35LW 35LS 50LW 50LS
Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte mm 303x998x212
Gewicht Unit kg 12
Luchtfilter Type Verwijderbaar/wasbaar/schimmelbestendig
Luchtdebiet ventilator Koelen Hoog//Laag/Fluisterstil m³/min 8,9/4,4/2,6 10,9/4,8/2,9 10,9/6,8/3,6

Verwarmen Hoog//Laag/Fluisterstil m³/min 10,2/6,3/3,8 11,0/6,3/3,8 12,4/6,9/4,1 12,6/8,1/5,0
Geluidsvermogenniveau Koelen dBA 54 59 60

Verwarmen dBA 56 59 60
Geluidsdrukniveau Koelen Hoog//Laag/Fluisterstil dBA 38/25/19 45/26/20 46/35/25

Verwarmen Hoog//Laag/Fluisterstil dBA 40/28/19 41/28/19 45/29/20 47/35/25
Besturingssystemen IR-afstandsbediening ARC466A1
Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz / V 1~ / 50 / 220-240

(1) EER/COP overeenkomstig Eurovent 2012, alleen voor gebruik buiten de EU. 

(2) MFA wordt gebruikt om de stroomonderbreker en de aardlekschakelaar te selecteren.  Raadpleeg de elektrische bedradingsschema’s voor meer gedetailleerde informatie over elke combinatie.
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ARC466A6

C/FTXS-K

Wandmodel

Discreet, modern design voor optimale efficiëntie en 
comfort dankzij de intelligente sensor met 2 zones

 › Discreet, modern design. 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 19 dBA!

 › 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/FTXS-G

Binnenunit FTXS CTXS15K CTXS35K 20K 25K 35K 42K 50K 60G 71G
Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte mm 289x780x215 298x900x215 290x1.050x250
Gewicht Unit kg 8 11 12
Luchtfilter Type Verwijderbaar/wasbaar/schimmelbestendig
Luchtdebiet ventilator Koelen Hoog//Laag/Fluisterstil m³/min 7,9/4,7/3,9 9,2/5,2/3,9 8,8/4,7/3,9 9,1/5,0/3,9 11,2/5,8/4,1 11,2/7,0/4,1 11,9/7,4/4,5 16,0/11,3/10,1 17,2/11,5/10,5

Verwarmen Hoog//Laag/Fluisterstil m³/min 9,0/6,0/4,3 10,1/6,3/4,3 9,5/6,0/4,3 10,0/6,0/4,3 12,1/6,5/4,2 12,4/7,8/5,2 13,3/8,4/5,5 17,2/12,6/11,3 19,5/14,2/12,6
Geluidsvermogenniveau Koelen dBA 55 59 58 59 60 63

Verwarmen dBA 56 58 59 60 59 62
Geluidsdrukniveau Koelen Hoog//Laag/Fluisterstil dBA 37/25/21 42/28/21 40/24/19 41/25/19 45/29/19 45/33/21 46/34/23 45/36/33 46/37/34

Verwarmen Hoog//Laag/Fluisterstil dBA 38/28/21 41/30/21 40/27/19 41/27/19 45/29/19 45/33/22 47/34/24 44/35/32 46/37/34
Besturingssystemen IR-afstandsbediening ARC466A6 ARC466A9 ARC452A3
Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz / V 1~ / 50 / 220-240

(1) EER/COP overeenkomstig Eurovent 2012, alleen voor gebruik buiten de EU (2) Raadpleeg, indien aangesloten op een buitenunit van een meervoudig systeem, de specificaties van de meervoudige buitenunit dat moet worden aangesloten.  

(3) MFA wordt gebruikt voor de selectie van de stroomonderbreker en de aardingsschakelaar (aardlekschakelaar). Raadpleeg de elektrische bedradingsschema’s voor meer gedetailleerde informatie over elke combinatie.
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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
 › Gegarandeerde werking tot -25°C (met RXLG-M)
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ARC466A2

FVXG-K

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 dB(A) geproduceerd, bij 
verwarmen in stralingswarmtemodus nauwelijks 19 dB(A). Ter 
vergelijking: het omgevingsgeluid in een stille ruimte bedraagt 
gemiddeld 40 dB(A)

 › 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

 › Dankzij zijn beperkte hoogte past de unit perfect onder een 
raam

FVXG-K 

Binnenunit FVXG 25K 35K 50K
Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte mm 600x950x215
Gewicht Unit kg 22
Luchtfilter Type Verwijderbaar/wasbaar/schimmelbestendig
Luchtdebiet ventilator Koelen Hoog//Laag/Fluisterstil m³/min 8,9/5,3/4,5 9,1/5,3/4,5 10,6/7,3/6,0

Verwarmen Hoog//Laag/Fluisterstil m³/min 9,9/5,7/4,7 10,2/5,8/5,0 12,2/7,8/6,8
Geluidsvermogenniveau Koelen dBA 52 58

Verwarmen dBA 53 60
Geluidsdrukniveau Koelen Hoog//Laag/Fluisterstil dBA 38/26/23 39/27/24 44/36/32

Verwarmen Hoog/Laag/Fluisterstil/
Verwarmingspaneel

dBA 39/26/22/19 40/27/23/19 46/34/30/26

Besturingssystemen IR-afstandsbediening ARC466A2
Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz / V 1~ / 50 / 220-240

(1) EER/COP overeenkomstig Eurovent 2012, alleen voor gebruik buiten de EU. 

(2) MFA wordt gebruikt om de stroomonderbreker en de aardlekschakelaar te selecteren. Raadpleeg de elektrische tekening voor meer gedetailleerde informatie over elke combinatie.  

(3) Werkbereik in combinatie met Nexura, FVXG-K, koeling: min. 10°CDB - max. 46°CDB; verwarming: min. -15°CNB - max. 18°CNB.
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ARC452A1

FVXS-F

Vloermodel

Vloermodel voor optimaal verwarmingscomfort dankzij de 
dubbele luchtstroom

 › Dankzij zijn beperkte 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

Binnenunit FVXS 25F 35F 50F
Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte mm 600x700x210
Gewicht Unit kg 14
Luchtfilter Type Verwijderbaar/wasbaar/schimmelbestendig
Luchtdebiet ventilator Koelen Hoog//Laag/Fluisterstil m³/min 8,2/4,8/4,1 8,5/4,9/4,5 10,7/7,8/6,6

Verwarmen Hoog//Laag/Fluisterstil m³/min 8,8/5,0/4,4 9,4/5,2/4,7 11,8/8,5/7,1
Geluidsvermogenniveau Koelen dBA 52 60

Verwarmen dBA 52 60
Geluidsdrukniveau Koelen Hoog//Laag/Fluisterstil dBA 38/26/23 39/27/24 44/36/32

Verwarmen Hoog//Laag/Fluisterstil dBA 38/26/23 39/27/24 45/36/32
Besturingssystemen IR-afstandsbediening ARC452A1
Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz / V 1~ / 50 / 220-240

(1) EER/COP overeenkomstig Eurovent 2012, alleen voor gebruik buiten de EU. 

(2) MFA wordt gebruikt om de stroomonderbreker en de aardlekschakelaar te selecteren. Raadpleeg de elektrische bedradingsschema’s voor meer gedetailleerde informatie over elke combinatie.
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ARC433B67

FLXS-B(9)

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 (optie): regel het binnenklimaat van waar u 
ook bent, met behulp van een app, via uw lokale netwerk of via 
het internet

FLXS-B(9)

Binnenunit FLXS 25B 35B9 50B 60B
Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte mm 490x1.050x200
Gewicht Unit kg 16 17
Luchtfilter Type Verwijderbaar/wasbaar/schimmelbestendig
Luchtdebiet ventilator Koelen Hoog//Laag/Fluisterstil m³/min 7,6/6,0/5,2 8,6/6,6/5,6 11,4/8,5/7,5 12,0/9,3/8,3

Verwarmen Hoog//Laag/Fluisterstil m³/min 9,2/7,4/6,6 12,8/8,0/7,2 12,1/7,5/6,8 12,8/8,4/7,5
Geluidsvermogenniveau Koelen dBA 51 53 60

Verwarmen dBA 51 59 - 59
Geluidsdrukniveau Koelen Hoog//Laag/Fluisterstil dBA 37/31/28 38/32/29 47/39/36 48/41/39

Verwarmen Hoog//Laag/Fluisterstil dBA 37/31/29 46/33/30 46/35/33 47/37/34
Besturingssystemen IR-afstandsbediening ARC433B67
Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz / V 1~ / 50/60 / 220-240/220-230 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50/60 / 220-240/220-230 1~ / 50 / 230

(1) EER/COP overeenkomstig Eurovent 2012, alleen voor gebruik buiten de EU. 

(2) MFA wordt gebruikt om de stroomonderbreker en de aardlekschakelaar te selecteren. Raadpleeg de elektrische bedradingsschema’s voor meer gedetailleerde informatie over elke combinatie.
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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-A8 133 

Hoge-temperatuur hydrobox 
HXHD-A8 134
Accessoires voor warm water 135NIEUW

Assortiment hydroboxen

Type Productnaam Model 80 125 200
Temperatuur 

uitgaand 
water

Lage-
temperatuur 
hydrobox

HXY-A8

Voor een zeer efficiënte verwarming en koeling van ruimten 
 › 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
 › Ruimtebesparend modern design met wandmontage

  5°C - 45°C

Hoge-
temperatuur 
hydrobox

HXHD-A8

Voor een efficiënte productie van warm water en verwarmen van ruimten
 › 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

  
NIEUW

25°C - 80°C

Capaciteitsklasse (kW)
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HXY-A8

Binnenunit HXY 080A8 125A8
Koelcapaciteit Nom. kW 8,0 (1) 12,5 (1)
Verwarmingscapaciteit Nom. kW 9,00 (2) 14,00 (2)
Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte 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
Sanitair warmwater Omgeving Min.~Max. °CDB -~-

Waterzijde Min.~Max. °C -~-
Koelmiddel Type R-410A

GWP 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
 

(1) Tomgeving 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) (2) DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C) (3) Instelling stroomschakelaar

Lage temperatuur hydrobox 
voor VRV

Voor een zeer efficiënte verwarming en koeling van 
ruimten

 ʯ Lucht-water aansluiting op VRV voor toepassingen zoals 
vloerverwarming, luchtbehandelingsunits, lage temperatuur 
radiatoren,...

 ʯ Wateruittredetemperaturen van 5°C tot 45°C zonder elektrische 
bijverwarming

 ʯ Indrukwekkend werkbereik voor koud-/warmwaterproductie bij 
buitentemperaturen van -20 tot +43°C

 ʯ 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

 ʯ Ruimtebesparend modern design met wandmontage
 ʯ Geen gasaansluiting of olietank vereist
 ʯ Aansluitbaar op VRV IV warmtepomp en -warmterecuperatie

HXY-A8

Vloeistofleiding

F1, F2 communicatie
Gasleiding

Warm/koud water

VRV IV warmtepomp 
VRV IV-warmterecuperatie

Lage temp. radiator

Luchtbehandelingsunit

Vloerverwarming

VRV-binnenunits
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EKHWP-B

HXHD-A8

Binnenunit HXHD 125A8 200A8
Verwarmingscapaciteit Nom. kW 14,0 22,4
Behuizing Kleur Metaalgrijs

Materiaal Voorgelakte metaalplaat
Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte mm 705x600x695
Gewicht Unit kg 92 147
Werkbereik Verwarmen Omgeving Min.~Max. °C -20~20 / 24 (1)

Waterzijde Min.~Max. °C 25~80
Sanitair warmwater Omgeving Min.~Max. °CDB -20~43

Waterzijde Min.~Max. °C 45~75
Koelmiddel Type R-134a

Vulling kg 2 2,6
TCO₂eq 2,9 3,7

GWP 1.430,0
Geluidsvermogenniveau Nom. dBA 55 (2) -
Geluidsdrukniveau Nom. dBA 42 (2) / 43 (3) 46

Fluisterstille nachtstand Niveau 1 dBA 38 (2) 45
Koelmiddelcircuit Diameter aan gaszijde mm 12,7 15,9

Diameter aan vloeistofzijde mm 9,52
Watercircuit Diameter leidingaansluitingen inch G 1" (vrouwelijk) G 1“

Waterverwarmingssysteem Watervolume Max.~Min. l 200~20 400~20
Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz/V 1~/50/220-240
Stroom Aanbevolen zekeringen A 20 -
 

(1) Lokale instelling (2) De geluidsniveaus worden gemeten bij: EW 55°C; LW 65°C (3) De geluidsniveaus worden gemeten bij: EW 70°C; LW 80°C

Hoge temperatuur hydrobox 
voor VRV

Voor een efficiënte productie van warm water en 
verwarmen van ruimten

 ʯ Lucht-water aansluiting op VRV voor toepassingen zoals badkamers, 
keukens, vloerverwarming, radiatoren en luchtbehandelingsunits

 ʯ Wateruittredetemperaturen van 25 tot 80°C zonder elektrische 
bijverwarming

 ʯ “Gratis” verwarming en productie van warm water door afgevoerde 
warmte uit gekoelde ruimten toe te voeren naar ruimten waar 
verwarming of warm water nodig is

 ʯ Gebruikt warmtepomptechnologie voor de warmwaterbereiding: 
tot 17% zuiniger dan een gasketel

 ʯ Mogelijkheid om zonnecollectoren aan te sluiten op de sanitaire 
warmwatertank

 ʯ Indrukwekkend werkbereik: warmwaterproductie bij 
buitentemperaturen van -20 tot +43°C

 ʯ 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

 ʯ Diverse bedieningsmogelijkheden met weersafhankelijk instelpunt 
of thermostaatregeling

HXHD-A8

EKHWP-B

 ʯ 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

 ʯ Geen gasaansluiting of olietank vereist
 ʯ Aansluitbaar op VRV IV-warmterecuperatie

Vloeistofleiding

F1, F2 communicatie

Gasleiding

Warm water

Persgasleiding

VRV warmterecuperatie  
(REYQ8-54T)

BS-kast

BS-kast Hydrobox voor 
enkel verwarmen 

voor VRV 

Sanitaire 
warmwatertank

Daikin-
zonnepaneel

Sanitair warmwater

Lage temp. radiator

Luchtbehandelingsunit

Vloerverwarming

VRV-binnenunits

25°C - 35°C

45°C - 75°C

25°C - 75°C

45°C - 75°C

NIEUW
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EKHWP300B EKHWP500B

Toebehoren EKHWP 300B 500B
Behuizing Kleur Verkeerswit (RAL9016) / donkergrijs (RAL7011)

Materiaal Slagvast polypropyleen
Afmetingen Unit Breedte mm 595 790

Diepte mm 615 790
Gewicht Unit Leeg kg 58 82
Tank 
 

Watervolume l 294 477
Materiaal Polypropyleen
Maximumwatertemperatuur °C 85
Isolatie Warmteverlies kWu/24u 1,5 1,7 
Energierendementsklasse B
Staande warmteverlies W 64 72
Opslagvolume l 294 477

Warmtewisselaar Sanitair 
warmwater

Aantal 1
Buismateriaal Roestvrij staal (DIN 1.4404)
Oppervlak voorzijde m² 5,600 5,800
Volume interne spiraal l 27,1 28,1
Bedrijfsdruk bar 6
Gemiddeld specifiek thermisch vermogen W/K 2.790 2.825

Vullen Aantal 1
Buismateriaal Roestvrij staal (DIN 1.4404)
Oppervlak voorzijde m² 3 4
Volume interne spiraal l 13 18
Bedrijfsdruk bar 3
Gemiddeld specifiek thermisch vermogen W/K 1.300 1.800

Hulp-
zonneverwarming

Buismateriaal - Roestvrij staal (DIN 1.4404)
Oppervlak voorzijde m² - 1
Volume interne spiraal l - 4
Bedrijfsdruk bar - 3
Gemiddeld specifiek thermisch vermogen W/K - 280

Sanitaire warmwatertank

Kunststof sanitair-warmwatertank met ondersteuning via 
zonnesysteem

 ʯ Tank ontworpen voor aansluiting op thermisch zonnesysteem met 
terugloop

 ʯ Beschikbaar met een volume van 300 en 500 liter
 ʯ Grote warmwatertank zorgt ervoor dat er altijd sanitair warm water 
beschikbaar is

 ʯ Warmteverlies wordt tot een minimum beperkt dankzij de 
kwalitatief hoogstaande isolatie

 ʯ Ondersteuning bij verwarming van ruimten mogelijk (enkel 500 l tank)

EKHWP-B

Toebehoren EKHWP 300PB 500PB
Behuizing Kleur Verkeerswit (RAL9016) / donkergrijs (RAL7011)

Materiaal Slagvast polypropyleen
Afmetingen Unit Breedte mm 595 790

Diepte mm 615 790
Gewicht Unit Leeg kg 58 89
Tank 
 

Watervolume l 294 477
Materiaal Polypropyleen
Maximumwatertemperatuur °C 85
Isolatie Warmteverlies kWu/24u 1,5 1,7 
Energierendementsklasse B
Staande warmteverlies W 64 72
Opslagvolume l 294 477

Warmtewisselaar Sanitair 
warmwater

Aantal 1
Buismateriaal Roestvrij staal (DIN 1.4404)
Oppervlak voorzijde m² 5,600 5,900
Volume interne spiraal l 27,1 28,1
Bedrijfsdruk bar 6
Gemiddeld specifiek thermisch vermogen W/K 2.790 2.825

Vullen Aantal 1
Buismateriaal Roestvrij staal (DIN 1.4404)
Oppervlak voorzijde m² 3 4
Volume interne spiraal l 13 18
Bedrijfsdruk bar 3
Gemiddeld specifiek thermisch vermogen W/K 1.300 1.800

Zonnesysteem onder druk Gemiddeld specifiek thermisch vermogen W/K 390,00 840,00
Hulp-
zonneverwarming

Buismateriaal - Roestvrij staal (DIN 1.4404)
Oppervlak voorzijde m² - 1
Volume interne spiraal l - 4
Bedrijfsdruk bar - 3
Gemiddeld specifiek thermisch vermogen W/K - 280

Sanitaire warmwatertank
Drukloze sanitair-warmwatertank met ondersteuning via 
zonnesysteem

 ʯ Tank ontworpen voor aansluiting op thermische zonnesystemen 
onder druk

 ʯ Beschikbaar met een volume van 300 en 500 liter
 ʯ Grote warmwatertank zorgt ervoor dat er altijd sanitair warm water 
beschikbaar is

 ʯ Warmteverlies wordt tot een minimum beperkt dankzij de 
kwalitatief hoogstaande isolatie

 ʯ Ondersteuning bij verwarming van ruimten mogelijk (enkel 500 l tank)

EKHWP-PB

EKHWP300PB EKHWP500PB
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Toebehoren EKSRPS4A/EKSRDS2A 4A 2A
Montage Aan zijkant tank Aan de muur
Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte mm 815x142x230 410x314x154
Gewicht Unit kg 6
Werkbereik Omgevingstemperatuur Min.~Max. °C 5~40 0~40
Bedrijfsdruk Max. bar - 6
Temperatuur bij stilstand Max. °C 85 120
Thermisch rendement 
 

collector efficiëntie (ηcol) % -
Geen verlies van collectorrendement η0 %

-

Besturing Type Digitale temperatuurverschil-controller met volle tekst-display
Stroomverbruik W 2 5

Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz/V 1~/50/230 /50/230
Sensor Temperatuursensor zonnepaneel Pt1000

Sensor voorraadtank PTC -
Retourstroomsensor PTC -
Sensor voor toevoertemperatuur en debiet Spanningsignaal (3,5V gelijkstroom) -

Voedingsingang Binnenunit
Hulp Solpomp W 30 23

Solstand-by W 2,00 5,00
Jaarlijks supplementair elektriciteitsverbruik Qaux kWu 78 89

EKSV26PEKSH26P

EKSV21P

Toebehoren EKSV/EKSH 21P 26P
Montage Verticaal Horizontaal
Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte mm 1.006x85x2.000 2.000x85x1.300
Gewicht Unit kg 33 42
Volume l 1,3 1,7 2,1
Oppervlak Buiten m² 2,01 2,60

Opening m² 1,800 2,360
Vochtopslorper m² 1,79 2,35

Coating Micro-therm (max. absorptie 96%, emissie ca. 5% +/-2%)
Vochtopslorper Harpvormige koperbuizenopstelling met lasergelaste aluminiumplaat met uiterst selectieve bekleding
Beglazing Enkel veiligheidsglas, +/- 92% doorlatend
Toegelaten dakhelling Min.~Max. ° 15~80
Bedrijfsdruk Max. bar 6
Temperatuur bij stilstand Max. °C 192
Thermisch rendement 
 

collector efficiëntie (ηcol) % 61
Geen verlies van collectorrendement η0 % 0,781 0,784
Warmteverliescoëfficiënt a1 W/m².K 4,240 4,250
Temperatuurafhankelijkheid van de warmteverliescoëfficiënt a2 W/m².K² 0,006 0,007
Warmtecapaciteit kJ/K 4,9 6,5

Hulp Solpomp W -
Solstand-by W -
Jaarlijks supplementair elektriciteitsverbruik Qaux kWu -

Zonnecollector

Thermische zonnecollector voor sanitair warm water

 ʯ Zonnecollectoren kunnen tot 70% van de nodige energie leveren 
voor uw productie van warm water - een enorme kostenbesparing

 ʯ Verticale en horizontale zonnecollector voor de productie van 
sanitair warm water

 ʯ Hoog-efficiënte collectoren zetten alle kortegolfzonnestralingen in 
warmte om dankzij hun uiterst selectieve bekleding

 ʯ Eenvoudig te monteren op dakpannen

EKS(V/H)-P

Pompstation

 ʯ Bespaar energie en verminder de CO
2
-uitstoot met een 

zonnesysteem voor sanitaire warmwaterproductie
 ʯ Het pompstation kan worden aangesloten op een zonnesysteem 
dat niet onder druk staat

 ʯ Pompstation en bediening zorgen voor de overdracht van 
zonnewarmte naar de sanitaire warmwatertank

EKSRDS2A/EKSRPS4A

EKSRPS4A
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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! 

Nomenclatuur Biddle comfort-luchtgordijnen 

Portfolio

CY 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

Biddle-luchtgordijnen

Maatselector luchtgordijn

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

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

 › Terugverdientijd minder dan 1,5 jaar, vergeleken met 
elektrische luchtgordijnen

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

 › 85% efficiëntie bij luchtscheiding
 › Cassettemodel (C): gemonteerd in een vals plafond 
voor een verbeterde esthetiek

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

 › Ingebouwd model (R): netjes verborgen in het plafond
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Biddle comfort-luchtgordijn (CY)

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 kunnen 
worden aangesloten op luchtgordijnen

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

 › Cassettemodel (C): gemonteerd in een verlaagd 
plafond, waarbij enkel het decoratiepaneel zichtbaar is

 › Verzonken model (R): netjes verborgen in het plafond
 › Zorgt voor nagenoeg kosteloze luchtgordijn-
verwarming via warmte die in de koelmodus uit 
binnenunits wordt teruggewonnen (wanneer de VRV 
warmterecuperatie functie geïnstalleerd is)

 › 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

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0

Elektrisch 
luchtgordijn

jaar

Daikinwarmtepomp met 
Biddle-luchtgordijn*
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* Berekening terugverdientijd op basis van het volgende: luchtgordijn is 9 uur/dag – 156 dagen/jaar (1.404 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 
*BC/*SC

CYVS150DK80 
*BC/*SC

CYVS200DK100 
*BC/*SC

CYVS250DK140 
*BC/*SC

CYVM100DK80 
*BC/*SC

CYVM150DK80 
*BC/*SC

CYVM200DK100 
*BC/*SC

CYVM250DK140 
*BC/*SC

Verwarmingscapaciteit 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
Luchtdebiet ventilator 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 (BRC1H51(9)W/S/K / BRC1E53A/B/C / BRC1D52)
Voeding Spanning V 230

Groot
CYVL100DK125*BC/*SC CYVL150DK200*BC/*SC CYVL200DK250*BC/*SC CYVL250DK250*BC/*SC

Verwarmingscapaciteit 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
Luchtdebiet ventilator 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 (BRC1H51(9)W/S/K / BRC1E53A/B/C / 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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Daikin heeft het grootste assortiment in  

DX-ventilatie op de markt.

Met een uitgebreid gamma 

ventilatieoplossingen, gaande van kleine 

ventilatietoepassingen met warmterecuperatie 

tot grootschalige luchtbehandelingsunits 

helpen we een frisse, gezonde en comfortabele 

omgeving te creëren in kantoren, hotels, 

winkels en andere commerciële omgevingen.
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Ventilatie & 
luchtbehandeling

Raadpleeg voor de recentste gegevens my.daikin.eu 

Daikin verse luchtportfolioo 145 

Warmterecuperatie-ventilatie 
VAM-FC / J 146
VAM elektrische verwarming 148
ALB-L/R - Modular L 149
VKM-GB(M) 150

Luchtbehandelingsunit van Daikin met DX-aansluiting 
Voordelen 152
Overzicht VRV & ERQ DX units 154
Besturingsmogelijkheden 155

Integratratie AHU van derden 
Expansiekleppen en schakelkasten 158
Selectieprocedure 159

NIEUW

NIEUW
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CYV Biddle-luchtgordijn VAM - Warmterecuperatie-ventilatie

Daikin luchtbehandelingsunit en ERQ/VRV plug & play aansluiting

Ventilatie
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Vijf componenten van binnenluchtkwaliteit
 › Ventilatie: zorgt voor de aanvoer van verse lucht
 › Energiececuperatie: levert energiebesparingen 
op door warmte en vochtigheid tussen 
luchtstromen af te voeren

 › Luchtbehandeling: levert de juiste 
toevoertemperatuur om de belasting van de 
binnenunit te verminderen

 › Bevochtiging: zorgt ervoor dat het relatieve 
vochtigheidsniveau binnenshuis gerespecteerd worden

 › Filtering: scheidt geuren van pollen, stof en 
vervuiling die schadelijk zijn voor de gezondheid

Daikin biedt een reeks oplossingen van kleine warmterecuperatie- 
ventilatie naar grootschalige behandelingsunits voor de voorziening 
van verse luchtventilatie naar woningen, of commerciële panden zoals 
kantoren, hotels, winkels en andere.
Ventilatieoplossingen
Daikin biedt geavanceerde ventilatieoplossingen die gemakkelijk in elk project 
geïntegreerd kunnen worden.
 › Unieke portfolio binnen DX-fabrikanten 
 › Kwalitatieve oplossingen die voldoen aan de hoogste Daikin-kwaliteitsstandaarden
 › Naadloze integratie van alle producten om het beste binnenklimaat te leveren
 › Alle Daikin-producten zijn aangesloten op één enkele controller voor complete 
bediening van het HVAC-systeem

Warmterecuperatie-ventilatie -  Ventilatie met warmterecuperatie als 
standaard
Een goede ventilatie is een belangrijk onderdeel van klimaatregeling in 
gebouwen, kantoren en winkels en maakt deel uit van de EU-vereisten. Onze 
warmterecuperatieunits kunnen zowel voelbare als latente warmte recupereren 
en daardoor de belasting van de airconditioning aanzienlijk verminderen, tot 
40%. Het bereik begint al bij 150 m3/h tot 2.000 m3/h (VAM) en gaat tot 25.000 m3/h 
(Modulair AHU).

Ventilatie met DX-aansluiting - regeling van temperatuur verse lucht
Daikin biedt een assortiment van R-410A invertergestuurde condensorunits voor 
gebruik in combinatie met Daikin AHU’s voor ultieme controle over de verse 
lucht. Er zijn 4 controlemogelijkheden wanneer AHU en Daikin buitenunits 
gecombineerd worden en zo is er al de vereiste flexibiliteit voor elke installatie. 
Binnenunits kunnen gecombineerd worden met detzelfde buitenunit om de 
installatiekosten te reduceren. Voor installaties met valse plafonds waar ruimte 
beperkt is, kan de VKM perfect geplaatst worden om verse lucht te leveren bij een 
comfortabele temperatuur met bevochtiging als optie. 

Ruimste assortiment DX-ventilatie  
op de markt

150 500 1.000 2.5002.000 3.000 3.500 15.000 25.000 [m3/h]

VAM-FC / VAM-J

D-AHU MODULAR R/P  › Warmtewisselaar met hoog 
rendement

 › Eurovent-energieklasse A+

 › Groot luchtdebiet 
 › R = warmterecuperatiewiel;  
P = platenwarmtewisselaar
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VKM-GB(M)  › Met DX-spoel 
 › Verhoogd comfort
 › Optie bevochtiger

D-AHU Modular R met DX-aansluiting

 › Plug&play
 › Volledig op maat 
aanpasbaar

 › 4 besturingstypes
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Ventilatie

Energierecuperatie Bevochtiging

Lucht- 
behandeling Filtering

D-AHU MODULAR L

Verse luchtportefeuille

 › Tegenstroom warmtewisselaar met hoog 
rendement

 › Werking vrije koeling
 › EC-ventilator
 › Ruime keuze aan opties

 › Compacte afmetingen 
 › Hoogrendementpapier 
 › EC-VentilatormotorenNIEUW

NIEUW
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Voorkom energieverliezen door overventilatie met CO2-sensor

Er is voldoende verse lucht nodig om een   aangename omgeving te creëren, maar een constante ventilatie leidt tot energieverspilling. Daarom 
kan een optionele CO

2
-sensor worden geïnstalleerd die het ventilatiesysteem onderdrukt of zelfs uitschakelt wanneer er voldoende frisse lucht 

in de ruimte is, waardoor energie kan worden bespaard. 

Het gebruik van CO
2
-sensoren heeft het hoogste energiebesparingspotentieel in gebouwen waar de bezetting fluctueert gedurende een periode van 24 uur, onvoorspelbaar is en piekt 

op een hoog niveau. Bijvoorbeeld: kantoorgebouwen, regeringsgebouwen, winkels en winkelcentra, bioscopen, auditoria, scholen, clubs en discotheken. De reactie van de ventilatie-

unit op schommelingen in CO
2 
kan eenvoudig door een veldinstelling worden aangepast.

Voorbeeld van de werking van een CO2-sensor in een vergaderruimte:

CO
2
 niveau

Hoeveelheid ventilatie
Vast ventilatiedebiet

Ochtendvergadering Lunchtijd Vergadering

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 uur

Daling in luchtvolume en meer 

energiebesparing in vergelijking met vast 

ventilatiedebiet

Stijging in 
luchtvolume en 
meer comfort 
in vergelijking 

met vast 
ventilatiedebiet

Wanneer er veel mensen aanwezig zijn in de 
ruimte, wordt meer verse lucht toegevoerd 

om een comfortabel CO2-niveau te behouden. 
Wanneer er minder mensen aanwezig zijn in de 

ruimte, wordt energie bespaard door minder 
verse lucht toe te voeren:

5 PM12 PM9 AM

Warmterecuperatie-ventilatie

Ventilatie met warmterecuperatie als standaard

 › NIEUW  Dunste hoog efficiënte Enthalpy warmtewisselaar op de 
markt (J-reeks)

 › Energiebesparende ventilatie die gebruik maakt van 
binnenverwarming, -koeling en vochtrecuperatie

 › Ideale oplossing voor winkels, restaurants en kantoren die maximale 
vloerruimte nodig hebben voor meubels, decoratie en uitrustingen

 › Vrij koelen mogelijk wanneer de buitentemperatuur onder de 
binnentemperatuur ligt (bijv. 's nachts)

 › Voorkom energieverliezen uit overmatige ventilatie en verbeter de 
binnenluchtkwaliteit met de optionele CO

2
-sensor

 › NIEUW  Door aanpassing van de externe statische druk via de 
bedrade afstandsbediening kan het volume van de toegevoerde 
lucht worden geoptimaliseerd (J-reeks)

 ʯ Kan als autonome unit worden gebruikt, of geïntegreerd in het 
Sky Air- VRV-systeem

 › Uitgebreid gamma units: luchtdebiet van 150 tot 2.000 m³/u
 › Optionele medium en fijne stoffilters M6, F7, F8 om te voldoen aan 
vragen van klanten of de wetgeving

 › Kortere installatietijden dankzij de eenvoudige instelling van 
het nominale debiet. Bijgevolg zijn dempers, in vergelijking met 
traditionele installaties, veel minder van belang

VAM-FC/VAM-J

Retourlucht

Toevoerlucht

Afvoerlucht

Verse lucht

Hoogrendementsfilters verkrijgbaar in  

klasses F6, F7, F8

 › Geen afvoerleiding nodig
 › Kan werken in over- en onderdruk
 › Totaaloplossing voor verse lucht voor Daikin installaties  
(VAM/VKM + elektrische verwarming)

Nieuwe 
diamantvormige 
warmtewisselaar!
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Warmterecuperatie-ventilatie

RH: Relatieve vochtigheidsgraad    SA: Toevoerlucht (naar kamer)   RA: Uitlaatlucht (van kamer)

Warmtewisselaar met hoogrendementpapier

BUITEN BINNEN

RA
26°C

50% RV

32°C
70% RH

Integraal gevormde voering

Temperatuur en 
vochtigheid worden 
uitgewisseld tussen 
de lagen

SA

RA

Werking van de 

warmtewisselaar met 

hoogrendementspapier.

 

Dwarse luchtstroom voor 

uitwisseling van warmte 

en vocht.

SA
27,4°C

63% RH30,6°C
62% RH

Volle
dig 

ErP
 

Confo
rm

Ventilatie VAM/VAM 150FC 250FC 350J 500J 650J 800J 1000J 1500J 2000J
Vermogeninput - 
50 Hz

Warmte-
wisselings-
modus

Nom. Ultrahoog/Hoog/Laag kW 0,132/0,111/ 
0,058

0,161/0,079/ 
0,064

0,097 /0,070 /
0,039 

0,164 /0,113 /
0,054 

0,247 /0,173 /
0,081 

0,303 /0,212 /
0,103 

0,416 /0,307 /
0,137 

0,548 /0,384 /
0,191 

0,833 /0,614 /
0,273 

Bypass- 
modus

Nom. Ultrahoog/Hoog/Laag kW 0,132/0,111/
0,058

0,161/0,079/
0,064

0,085 /0,061 /
0,031 

0,148 /0,100 /
0,045 

0,195 /0,131 /
0,059 

0,289 /0,194 /
0,086 

0,417 /0,300 /
0,119 

0,525 /0,350 /
0,156 

0,835 /0,600 /
0,239 

Rendement 
temperatuur-
uitwisseling - 50 Hz

Ultrahoog/Hoog/Laag % 77,0 (1) / 72,0 (2)/ 
78,3 (1) / 72,3 (2)/ 
82,8 (1) / 73,2 (2)

74,9 (1) / 69,5 (2)/ 
76,0 (1) / 70,0 (2)/ 
80,1 (1) / 72,0 (2)

85,1 /86,7 / 
90,1 

80,0 /82,5 / 
87,6 

84,3 /86,4 / 
90,5 

82,5 /84,2 / 
87,7 

79,6 /81,8 / 
86,1 

83,2 /84,8 / 
88,1 

79,6 /81,8 / 
86,1 

Rendement 
enthalpie-uitwisseling 
- 50 Hz

Koelen Ultrahoog/Hoog/Laag % 60,3 (1)/61,9 (1)/ 
67,3 (1)

60,3 (1)/61,2 (1)/ 
64,5 (1)

65,2 /67,9/ 
74,6 

59,2 /61,8 / 
69,5 

59,2 /63,8 / 
73,1 

67,7 /70,7 / 
76,8 

62,6 /66,4 / 
74,0 

68,9 /71,8 / 
77,5 

62,6 /66,4 / 
74,0 

Verwarmen Ultrahoog/Hoog/Laag % 66,6 (1)/67,9 (1)/ 
72,4 (1)

66,6 (1)/67,4 (1)/ 
70,7 (1)

75,5 /77,6 / 
82,0 

69,0 /72,2 / 
78,7 

73,1 /76,3 / 
82,7 

72,8 /75,3 / 
80,2 

68,6 /71,7 / 
77,9 

73,8 /76,1 / 
80,8 

68,6 /71,7 / 
77,9 

Bedrijfsmodus Warmtewisselingsmodus, bypass-modus, opfrismodus
Warmtewisselingssysteem Totale warmtewisselaar met lucht-tot-luchtventilatie (voelbare + latente warmte) van het dwarsstroomtype
Warmtewisselingselement Speciaal bewerkt niet-ontvlambaar papier
Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte mm 285x776x525 301x1.120x868 368x1.350x917 368x1.350x1.170 731x1.350x1.170
Gewicht Unit kg 24,0 46,5 61,5 79,0 157
Behuizing Materiaal Verzinkte staalplaat
Ventilator Luchtdebiet - 

50 Hz
Warmte-
wisselings-
modus

Ultrahoog/Hoog/
Laag

m³/u
150 /140 /105 250 /230 /155 

350 (1)/ 
300 (1)/ 
200 (1)

500 (1)/ 
425 (1)/ 
275 (1)

650 (1)/ 
550 (1)/ 
350 (1)

800 (1)/ 
680 (1)/ 
440 (1)

1.000 (1)/ 
850 (1)/ 
550 (1)

1.500 (1)/ 
1.275 (1)/ 

825 (1)

2.000 (1)/ 
1.700 (1)/ 
1.100 (1)

Bypass- 
modus

Ultrahoog/Hoog/
Laag

m³/u
150 /140 /105 250 /230 /155 

350 (1)/ 
300 (1)/ 
200 (1)

500 (1)/
425 (1)/
275 (1)

650 (1)/
550 (1)/
350 (1)

800 (1)/
680 (1)/
440 (1)

1.000 (1)/
850 (1)/
550 (1)

1.500 (1)/
1.275 (1)/

825 (1)

2.000 (1)/
1.700 (1)/
1.100 (1)

Externe statische 
druk - 50 Hz

Ultrahoog/Hoog/Laag Pa 90 /87/40 70 /63/25 90 (1)/70,0 /50,0 (1)

Luchtfilter Type Multidirectioneel vezelvlies Multidirectioneel vezelvlies (G3)
Geluidsdrukniveau 
– 50 Hz

Warmte-
wisselings-
modus

Ultrahoog/Hoog/Laag dBA 27,0 /26,0 
/20,5 

28,0 /26,0 
/21,0 

34,5 (1)/ 
32,0 (1)/ 
29,0 (1)

37,5 (1)/ 
35,0 (1)/ 
30,5 (1)

39,0 (1)/ 
36,0 (1)/ 
31,0 (1)

39,0 (1)/ 
36,0 (1)/ 
30,5 (1)

42,0 (1)/ 
38,5 (1)/ 
32,5 (1)

42,0 (1)/ 
39,0 (1)/ 
33,5 (1)

45,0 (1)/ 
41,5 (1)/ 
36,0 (1)

Bypass-
modus

Ultrahoog/Hoog/Laag dBA 27,0 /26,5 
/20,5 

28,0 /27,0 
/21,0 

34,5 (1)/ 
32,0 (1)/ 
28,0 (1)

38,0 (1)/ 
35,0 (1)/ 
29,5 (1)

38,0 (1)/ 
34,5 (1)/ 
30,5 (1)

40,0 (1)/ 
36,5 (1)/ 
30,5 (1)

42,5 (1)/ 
40,0 (1)/ 
32,5 (1)

42,0 (1)/ 
39,0 (1)/ 
32,5 (1)

45,0 (1)/ 
41,0 (1)/ 
35,0 (1)

Werkbereik Rond unit °CDB - 0°C~40°CDB, 80% RH of lager
Aansluiting kanaaldiameter mm 100 150 200 250 2x250
Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz/V 1~/50/60/220-240/220
Stroom Max. stroom zekering (MFA) A 15,0 16,0
Specifiek 
energieverbruik (SEC)

Koud klimaat kWu/(m².a) -56,0 (5) -60,5 (5) -
Gematigd klimaat kWu/(m².a) -22,1 (5) -27,0 (5) -
Warm klimaat kWu/(m².a) -0,100 (5) -5,30 (5) -

SEC-klasse D / Zie opmerking 5 B / Zie opmerking 5 -
Maximaal debiet aan 
100 Pa ESP

Debiet m³/u 130 207 -
Elektrische ingangsstroom W 129 160 -

Geluidsvermogenniveau (Lwa) dB 40 43 51 54 58 61 62 65
Jaarlijks elektriciteitsverbruik kWu/a 18,9 (5) 13,6 (5) -
Jaarlijkse besparing 
op verwarming

Koud klimaat kWu/a 41,0 (5) 40,6 (5) -
Gematigd klimaat kWu/a 80,2 (5) 79,4 (5) -
Warm klimaat kWu/a 18,5 (5) 18,4 (5) -

 

(1) Gemeten volgens JIS B 8628 (2) Gemeten bij referentiedebiet volgens EN13141-7 | Gemeten volgens EN308: 1997 | Conform Verordening (EU) nr. 1254/2014 van de Commissie | Conform Verordening (EU) nr. 1253/2014 van de Commissie | Bij een referentiedebiet conform 

Verordening (EU) nr. 1254/2014 van de Commissie | Maak het filter schoon wanneer het filterpictogram op het bedieningsscherm verschijnt. Voor een goede luchtkwaliteit en voor de energie-efficiëntie van de unit is het belangrijk dat het filter regelmatig wordt schoongemaakt.
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VH

ELEKTRISCHE VERWARMING VOOR VAM VH (VH)
Voedingsspanning 220/250V AC, 50/60 Hz. +/-10%
Uitgangsstroom (maximum) 19A bij 40°C (omgeving)
Temperatuursensor 5 k ohm bij 25°C (tabel 502 1T)
Temperatuurregelbereik 0 tot 40°C / (0-10V 0-100%)
Bewakingszekering 20 x 5 mm  250 mA

Led-indicatoren Power AAN - Geel
Verwarming AAN - Rood (continu of knipperend voor gepulste regeling)

Fout luchtstroom - Rood

Montage-openingen 98 mm x 181 mm center 5 mm ø gaten
Maximale omgevingstemperatuur grenzend aan aansluitkast 35°C (tijdens bedrijf )
Auto hoge temp. uitschakeling 100°C vooraf ingesteld
Man. reset hoge temp. uitschakeling 125°C vooraf ingesteld
Run relais 1A 120V AC of 1A 24V DC
GBS instelpunt invoer 0-10VDC

 VH 1B 2B 3B 4B 4/AB 5B(1)
Capaciteit kW 1 1,5 2,5 2,5
Kanaaldiameter mm 100 150 200 250 300
Aansluitbare VAM VAM150FC VAM250FC VAM350,500J VAM650J, VAM800J, VAM1000J VAM1500J, VAM2000J

(1) Alleen beschikbaar met de optionele plenum.
(2) Raadpleeg de VAM selectiesoftware voor de selectie van de juiste capaciteit.

Elektrische verwarming  
voor VAM

 › Totaaloplossing voor verse lucht voor Daikin installaties  
(VAM + elektrische verwarming)

 › Verhoogd comfort bij lage buitentemperaturen dankzij de 
verwarmde buitenlucht

 › Geïntegreerde elektrische verwarming (geen extra accessoires 
nodig)

 › Standaard dubbele stroming en temperatuursensor
 › Eenvoudig in te stellen met aanpasbaar instelpunt
 › Verhoogde veiligheid met 2 uitschakelmogelijkheden:  
manueel en automatisch

 › GBS-integratie dankzij:
 - Voltvrij relais voor foutindicatie
 - 0-10 VDC invoer voor controle instelpunt
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Hoogtepunten
 › 6 vooraf bepaalde groottes
 › Voldoet aan VDI 6022
 › Overschrijdt de ERP 2018 vereiste 
 › Plug-and-play besturingen 
 › Beste keuze als compactheid nodig is  
(slechts 280 mm hoogte tot 550 m3/u)

 › Eenvoudige installatie en inbedrijfstelling  

EC-ventilator
 › Invertergestuurd met IE4 motor met premium 
rendement

 › Hoogefficiënt schoepprofiel
 › Lager energieverbruik 
 › Geoptimaliseerde SFP (Specific Fan Power-Specifiek 
ventilatorvermogen) voor een efficiënte werking van 
de unit

 › Maximum ESP beschikbaar 700 Pa (afhankelijk van de 
modelgroottes en luchtdebiet)

Warmtewisselaar
 › Kruisstroomwisselaar
 › Tot 93% van de thermische energie gerecupereerd
 › Hoogwaardig aluminium wat resulteert in 
hoogwaardige corrosiebescherming

ALB-L/R

Modular L

Toprendement warmterecuperatie-unit

D-AHU Modular L 2 3 4 5 6 7
Luchtstroom m3/u 300 600 1200 1500 2500 3000

Thermisch rendement % 89 89 89 89 90 89

Externe statische druk Nom. Pa 100 100 100 100 100 100

Stroom Nom. A 0,49 1,09 2,17 2,72 5,28 6,52

Opgenomen vermogen Nom. kW 0,11 0,25 0,50 0,63 1,22 1,50

SFPv kW/m3/s 1,35 1,50 1,50 1,50 1,75 1,80

Max ESP Nom. Pa 300 700 500 350 550 450

Elektrische voeding Fase ph 1 1 1 1 1 1

Frequentie Hz 50 50 50 50 50 50

Spanning V 230 230 230 230 230 230

Afmetingen unit Breedte mm 920 1.100 1.600 1.600 2.000 2.000

Hoogte mm 280 350 415 415 500 500

Lengte mm 1.660 1.800 2.000 2.000 2.000 2.000

Gewicht unit kg 125 180 270 280 355 360

*Opmerking: blauwe vakken bevatten voorlopige gegevens

Afvoerlucht
Verse lucht

Toevoerlucht

Retourlucht
ALB

Overschrijdt de ErP 2018 vereiste
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Uitlaatventilator
Warmtewisselaarelementen

Motor luchtklep

LuchtklepEA (Luchtafvoer naar buiten)

OA (Aangezogen verse buitenlucht)

Luchttoevoerventilator

Elektronica (schakelkast)

SA (Luchttoevoer naar kamer)

RA (Retourlucht van ruimte)

Vlotterschakelaar Elektromagnetische 
klep

water
SA

Condensbak Afvoer

LUCHTSTROOM

Bevochtigingselement:
Werkt volgens het principe van capillariteit, waarbij 
water door het hele bevochtigingselement dringt. 
De verwarmde lucht uit de DX-batterij stroomt door 
de bevochtiger en absorbeert het vocht.

1 voorbeeld VKM-GM

Functievoorbeeld: bevochtiging & luchtbehandeling (verwarmingsmodus)1

DX-batterij (directe-expansiebatterij)

VKM80-100GB(M)

Warmterecuperatie-
ventilatie, bevochtiging en 
luchtbehandeling

Voorverwarmen of voorkoelen van verse lucht voor een 
lagere belasting op het airconditioningsysteem

 ʯ Energiebesparende ventilatie die gebruik maakt van 
binnenverwarming, -koeling en vochtrecuperatie

 ʯ Creëert een binnenklimaat van de hoogste kwaliteit door de 
voorbehandeling van inkomende verse lucht

 ʯ De bevochtiging van de inkomende lucht garandeert een 
comfortabele luchtvochtigheid binnen, zelfs bij het verwarmen

 ʯ Ideale oplossing voor winkels, restaurants en kantoren die maximale 
vloerruimte nodig hebben voor meubels, decoratie en uitrustingen

 ʯ Vrij koelen mogelijk wanneer de buitentemperatuur onder de 
binnentemperatuur ligt (bijv. 's nachts)

 ʯ Laag energieverbruik dankzij DC-ventilatormotor
 ʯ Voorkom energieverliezen uit overmatige ventilatie en verbeter de 
binnenluchtkwaliteit met de optionele CO2-sensor (optioneel)

 ʯ Kortere installatietijden dankzij de eenvoudige instelling van 
het nominale debiet. Bijgevolg zijn dempers, in vergelijking met 
traditionele installaties, veel minder van belang

VKM-GB/VKM-GBM

 ʯ Speciaal ontwikkeld warmtewisselaarelement met HEP-papier  
(High Efficiency Paper)

 ʯ Kan werken in over- en onderdruk
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Voorbeeld VKM-GM

Warmterecuperatie-ventilatie, 

bevochtiging & luchtbehandeling 

Ventilatie VKM-GB/VKM-GBM 50GB 80GB 100GB 50GBM 80GBM 100GBM
Vermogeninput - 
50 Hz

Warmtewisselingsmodus Nom. Ultrahoog/
Hoog/Laag

kW 0,270/0,230/ 
0,170

0,330/0,280/ 
0,192

0,410/0,365/ 
0,230

0,270/0,230/ 
0,170

0,330/0,280/ 
0,192

0,410/0,365/ 
0,230

Bypass-modus Nom. Ultrahoog/
Hoog/Laag

kW 0,270/0,230/ 
0,140

0,330/0,280/ 
0,192

0,410/0,365/ 
0,230

0,270/0,230/ 
0,170

0,330/0,280/ 
0,192

0,410/0,365/ 
0,230

Aandeel verse lucht Koelen kW 4,71 / 1,91 / 3,5 7,46 / 2,96 / 5,6 9,12 / 3,52 / 7,0 4,71 / 1,91 / 3,5 7,46 / 2,96 / 5,6 9,12 / 3,52 / 7,0
Verwarmen kW 5,58 / 2,38 / 3,5 8,79 / 3,79 / 5,6 10,69 / 4,39 / 7,0 5,58 / 2,38 / 3,5 8,79 / 3,79 / 5,6 10,69 / 4,39 / 7,0

Rendement 
temperatuur-
uitwisseling - 50 Hz

Ultrahoog/Hoog/Laag %
76/76/77,5 78/78/79 74/74/76,5 76/76/77,5 78/78/79 74/74/76,5

Rendement enthalpie-
uitwisseling - 50 Hz

Koelen Ultrahoog/Hoog/Laag % 64/64/67 66/66/68 62/62/66 64/64/67 66/66/68 62/62/66
Verwarmen Ultrahoog/Hoog/Laag % 67/67/69 71/71/73 65/65/69 67/67/69 71/71/73 65/65/69

Bedrijfsmodus Warmtewisselingsmodus / Bypass-modus / Opfrismodus
Warmtewisselingssysteem Totale warmtewisselaar met lucht-tot-luchtventilatie (voelbare + latente warmte) van het dwarsstroomtype
Warmtewisselingselement Speciaal bewerkt niet-ontvlambaar papier
Bevochtiger Systeem - Type met natuurlijke verdamping
Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte mm 387x1.764x832 387x1.764x1.214 387x1.764x832 387x1.764x1.214
Gewicht Unit kg 94 110 112 100 119 123
Behuizing Materiaal Verzinkte staalplaat
Ventilator-
luchtdebiet-50Hz

Warmtewisselingsmodus Ultrahoog/Hoog/Laag m³/u 500/500/440 750/750/640 950/950/820 500/500/440 750/750/640 950/950/820
Bypass-modus Ultrahoog/Hoog/Laag m³/u 500/500/440 750/750/640 950/950/820 500/500/440 750/750/640 950/950/820

Ventilator-Externe 
statische druk - 50 Hz

Ultrahoog/Hoog/Laag Pa
210/170/140 210/160/110 150/100/70 200/150/120 205/155/105 110/70/60

Luchtfilter Type Multidirectioneel vezelvlies
Geluidsdrukniveau 
– 50 Hz

Warmtewisselingsmodus Ultrahoog/Hoog/Laag dBA 39/37/35 41,5/39/37 41/39/36,5 38/36/34 40/37,5/35,5 40/38/35,5
Bypass-modus Ultrahoog/Hoog/Laag dBA 40/38/35,5 41,5/39/37 41/39/36,5 39/36/34,5 41/38/36 41/39/35,5

Werkbereik Rond unit °CDB 0°C~40°CDB, 80% RH of lager
Toevoerlucht °CDB -15°C~40°CDB, 80% RH of lager
Retourlucht °CDB 0°C~40°CDB, 80% RH of lager
Bij convectortemperatuur Koeling/Max./Verwarming/Min. °CDB -15/43 -15/43

Koelmiddel Besturing Elektronische expansieklep
Type R-410A
GWP 2.087,5

Aansluiting kanaaldiameter mm 200 250 200 250
Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendiam. mm 6,35

Gas Buitendiam. mm 12,7
Watertoevoer mm - 6,4
Afvoer PT3/4 buitenschroefdraad

Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz/V 1~/50/220-240
Stroom Max. stroom zekering (MFA) A 15
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Daikin 
luchtbehandelingsoplossingen

Vereenvoudig uw zaken
De unieke totaaloplossingsaanpak van Daikin helpt 
bedrijven om betere pijleroverschrijdende oplossingen 
aan te bieden, om hun succes te vergroten door 
niet te evenaren productcombinaties aan te bieden 
aan de eindgebruiker en om installateurs het leven 
makkelijker te maken door kwaliteitsproducten van 
dezelfde fabrikant te leveren. In tegenstelling tot 
andere fabrikanten gebruikt Daikin geen  
OEM-producten in zijn aanbod AHU met DX. Heel 
wat concurrenten bieden OEM DX-buitenunits of 
OEM AHU’s die bijkomende problemen veroorzaken 
wanneer er zich storingen voordoen of een garantie 
moet worden ingeroepen. Met Daikin heeft uw 
bedrijf slechts één aanspreekpunt. Dan is de keuze 
toch snel gemaakt? 

Ondersteunende tools
Een AHU selecteren in combinatie met een DX-
unit was nooit zo eenvoudig onder fabrikanten. 
De alombekende VRX xpress selectie-software werd 
aangepast om AHU-combinaties met DX-buitenunits 
met vooraf bepaalde grootte te integreren, of om 
gewoonweg buitenunits te selecteren om aan te 
sluiten op bestaande expansieklep-sets.
Als er een complexere selectie nodig is, kan het 
nieuwe Astra-web gebruikt worden om unieke 
oplossingen op maat samen te stellen voor alle 
projectvereisten.

One stop shop
Daikin is de enige wereldwijde fabrikant op de markt 
die een echte plug & play-oplossing kan aanbieden 
met de door Daikin Applied Europe gemaakte en door 
Eurovent gecertificeerde AHU’s die standaard compatibel 
zijn met de unieke VRV-buitenunits en zo de beste 
prestaties leveren.  
Deze unieke integratie van pijleroverschrijdende 
producten onder eenzelfde koepel geeft de klant zowel 
de gemoedsrust als de nodige toegevoegde waarde bij 
het promoten van een totaaloplossingsaanpak. 

Nagenoeg eindeloze mogelijkheden
Dankzij het meest complete aanbod op de markt, 
heeft Daikin een oplossing voor alle soorten commerciële 
toepassingen die een aanvoer van verse lucht vereisen. 
Daikin biedt ventilatieoplossingen met AHU’s van  
2.500 m3/u tot 140.000 m3/u met natuurlijke 
warmterecuperatie, of meer geavanceerde 
ventilatieoplossingen waarbij een VRV-buitenunit 
wordt gekoppeld aan een Daikin AHU voor de ultieme 
klimaatregeling. De besturingen van de VRV-buitenunit 
en de AHU worden op elkaar afgestemd waardoor het 
systeem 24/7 perfect kan worden geregeld als het is 
aangesloten op een iTM.

Voordelen
 › Eén enkele fabrikant die een compleet gamma aanbiedt
 › Plug&play oplossing
 › Directe iTM-compatibiliteit 
 › VRV Xpress ondersteunt AHU-bedrijven 
 › AHU+DX buitenunits met vooraf bepaalde grootte voor verse 
lucht

NIEUW

NIEUW

U vindt wat u zoekt

Waarom kiezen voor een luchtbehandelingsunit van Daikin met  
DX-aansluiting?

Eenvoudige selectie 
in Xpress 
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Meer details in de betreffende brochure

Nieuwe verse luchtoplossing 
met vooraf bepaalde grootte

Download Xpress nu met de nieuw 
vooraf bepaalde combinatie op 

my.daikin.eu

Even 
eenvoudig te  
selecteren als 
een normale 
binnenunit

ENERGY EFFICIENCY

2016

Report to performance data

XXX

Verse luchtunit met vooraf bepaalde grootte 

 Eenvoudig te ontwerpen

 ›   Een ruim assortiment van vooraf geselecteerde 
AHU en VRV combinaties zijn voldoende voor alle 
Europese klimaten

 ›   Bereik van 2.000 m³/h tot 17.000 m³/h
 ›   Ontworpen voor buitentemperaturen tot 46°CDB
 ›   De VRV-buitenunit en aansluitsets (van de 

spoel tot de AHU) zijn allemaal in de fabriek 
gemonteerd en geconfigureerd 

 Eenvoudige installatie  

 ›   In de fabriek gemonteerde regelingen en 
leidingen met dezelfde diameter tussen de  
AHU-spoel en de VRV-buitenunit 

 ›   De in de fabriek ontwikkelde regellogica 
garandeert een snellere installatie in vergelijking 
met andere derde combinaties van AHU en 
regelingen 

 ›   Inbedrijfstelling wordt zeer eenvoudig dankzij de 
verse luchtoplossing van Daikin

 Snelle schatting
 ›   De verse luchtoplossing van Daikin is opgenomen 

in de VRVXpress-tool. Deze dient om snel 
schattingen te verzenden en biedt meer inzicht in 
het VRV-assortiment 

 ›   VRVXpress-selectie is net zo eenvoudig als elke 
andere VRV-binnenunit

 ›   Met VRVXpress kan de adviseur een competitief 
voordeel verkrijgen door nauwkeurige en 
betrouwbare schattingen te leveren

  Eenvoudige integratie

 ›   Volledig compatibele communicatie tussen 
AHU-regeling en buitenunits, en standaard BMS 
(Modbus en BACnet)  

 ›   Afstandsbediening (voor het setpunt van de 
bedrijfsmodus en aan/uit verse luchtoplossing) 
wordt beheerd door de unieke Intelligent Touch 
Manager van Daikin, via de BACnet/IP-interface 

 ›   De unit is ook, altijd en van overal, bereikbaar via 
een speciale webpagina
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Daikin verse lucht systeem - overzicht

Waarom de condensatie-units VRV en ERQ gebruiken voor 
aansluiting op luchtbehandelingsunits?

Hoog rendement
De warmtepompen van Daikin staan bekend om 
hun hoog energierendement. Het combineren 
van een luchtbehandelingsunit met een 
warmterecuperatiesysteem is nog doeltreffender 
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 een 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. Het VRV-gamma is het summum: het 
verbetert het comfort nog meer door ononderbroken 
te verwarmen, zelfs tijdens het ontdooien.

Eenvoudig te ontwerpen en 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-

condensorunit

Schakelkast  

(EKEQ)

Elektronische 

expansieklep  

(EKEXV)

In de fabriek gemonteerd en  

gelast verse-lucht pakket

Daikin Verse-lucht pakket
 › Als de verse luchtoplossing met vooraf bepaalde grootte niet voldoet aan de behoefte.
 › Plug & play-aansluiting tussen VRV/ERQ en het volledige D-AHU modulair gamma.
 › In de fabriek gemonteerde en gelaste regel- en expansieventielsets.
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Voor een maximale gebruiksflexibiliteit zijn er  
4 types besturingssystemen verkrijgbaar

W-besturing: onmiddellijk gebruiksklare regeling van de luchttemperatuur 
(afvoertemperatuur, aanzuigtemperatuur, kamertemperatuur) via  
om het even welke DDC-regelaar, eenvoudig om in te stellen
X-besturing: nauwkeurige regeling van de luchttemperatuur 
(afvoertemperatuur, aanzuigtemperatuur, kamertemperatuur) waarvoor 
een vooraf geprogrammeerde DDC-regelaar vereist is (voor speciale 
toepassingen)

Z-besturing: regeling van de luchttemperatuur (aanzuigtemperatuur, 
kamertemperatuur) via Daikin-regelaar (geen DDC-controller nodig)
Y-besturing: regeling van koelmiddeltemperatuur (Te/Tc) via Daikin-
regelaar (geen DDC-controller nodig)

2. X-besturing (TS/TR/TROOM besturing): 
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 (0-10 V), die 
wordt doorgegeven aan de Daikin-schakelkast (EKEQFCBA). Deze 
referentiespanning vormt de belangrijkste ingangswaarde voor de 
compressor-frequentieregeling.

1. W-besturing (TS/TR/TROOM besturing): 
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 0-10 V signaal dat wordt 
doorgegeven aan de Daikin-schakelkast (EKEQFCBA). Deze spanning 
moduleert de capaciteitsbehoeften van de buitenunit. 

3. Y-besturing (TE/TC besturing): 
Met vaste verdampings-/condensatietemperatuur
De klant kan een vaste streefwaarde voor de verdampings- 
of condensatietemperatuur instellen. In dit geval wordt de 
kamertemperatuur enkel indirect geregeld. Er moet een bedrade 
afstandsbediening van Daikin (BRC1D52 or BRC1E52A/B - optioneel) 
aangesloten zijn voor de eerste instelling, maar die is niet vereist voor 
de werking. 

4. Z-besturing (besturing TS/TROOM): 
Bedien uw AHU net als een VRV-binnenunit met 100% verse lucht 
Biedt de mogelijkheid om de AHU net zoals een VRV-binnenunit 
te bedienen. De temperatuurregeling wordt gebaseerd op de 
temperatuur van de retourlucht van de kamer naar de AHU. Vereist 
BRC1D52 of BRC1E52A/B voor werking. De enige regeling waarbij de 
combinatie van andere binnenunits op de luchtbehandelingsunit 
tegelijkertijd mogelijk is. 

* EKEQMCB (voor ’multi’-toepassing)

Optionele set Kenmerken
Mogelijkheid W

EKEQFCBA
Standaard DDC-controller die geen configuratie vooraf vereist

Mogelijkheid X Vooraf geconfigureerde DDC-controller vereist
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 op basis van luchtaanzuigtemperatuur of kamertemperatuur (via sensor op afstand)

T
S
  =  Temperatuur toevoerlucht

T
EXT

  =   Temperatuur onttrokken lucht

T
R
 =  Temperatuur retourlucht

T
E
 =  Verdampingstemperatuur

T
OA

  =   Temperatuur buitenlucht

T
C
  =   Condensatietemperatuur

Daikin verse lucht systeem - besturingen
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Control box
EKEQFCBADDC

0-10V

OR
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Control box
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Een geavanceerde oplossing voor zowel pair als multi-applicatie
 › Invertergestuurde units
 › Warmterecuperatie, warmtepomp
 › R-410A
 › Regeling van de kamertemperatuur via Daikin-regelaar
 › Ruim assortiment expansieklep-sets beschikbaar
 › BRC1H51W/S/K of BRC1E53A/B/C 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)

Daikin verse lucht systeem - VRV-aansluitingen

W, X, Y besturing voor VRV IV warmtepomp

Koelmiddelleiding

F1-F2

Andere communicatie

Z besturing voor alle VRV-buitenunits
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ERQ-AW1

Een basisoplossing voor verse lucht voor pair-toepassingen
 › Invertergestuurde units
 › Warmtepomp
 › R-410A
 › Ruim assortiment expansieklep-sets beschikbaar
 › Perfect voor de Daikin Modular luchtbehandelingsunit

 
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.

Ventilatie ERQ 100AV1 125AV1 140AV1
Capaciteitsbereik PK 4 5 6
Koelcapaciteit Nom. kW 11,2 14,0 15,5
Verwarmingscapaciteit Nom. 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
COP 4,56 4,15 3,94
Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte mm 1.345x900x320
Gewicht Unit kg 120
Behuizing Materiaal Gelakte, gegalvaniseerde staalplaat
Luchtdebiet ventilator Koelen Nom. m³/min 106

Verwarmen Nom. m³/min 102 105
Geluidsvermogenniveau Koelen Nom. dBA 66 67 69
Geluidsdrukniveau Koelen 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 convectortemperatuur Verwarmen/Min./Koelen/Max. °CDB 10/35

Koelmiddel Type R-410A
Vulling kg 4,0

TCO₂eq 8,4
GWP 2.087,5
Besturing Expansieventiel (elektronische type)

Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendiam. mm 9,52
Gas Buitendiam. mm 15,9 19,1
Afvoer Buitendiam. mm 26x3

Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz/V 1N~/50/220-240
Stroom Max. stroom zekering (MFA) A 32,0

Ventilatie ERQ 125AW1 200AW1 250AW1
Capaciteitsbereik PK 5 8 10
Koelcapaciteit Nom. kW 14,0 22,4 28,0
Verwarmingscapaciteit 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
COP 4,00 4,50 4,09
Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte mm 1.680x635x765 1.680x930x765
Gewicht Unit kg 159 187 240
Behuizing Materiaal Gelakte, gegalvaniseerde staalplaat
Luchtdebiet ventilator 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 convectortemp. Verwarmen/Min./Koelen/Max. °CDB 10/35

Koelmiddel Type R-410A
Vulling kg 6,2 7,7 8,4

TCO₂eq 12,9 16,1 17,5
GWP 2.087,5
Besturing Elektronische expansieklep

Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendiam. mm 9,52
Gas Buitendiam. mm 15,9 19,1 22,2

Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz/V 3N~/50/400
Stroom Max. stroom zekering (MFA) A 16 25

ERQ - voor kleinere capaciteiten 
(klasse 100 tot 250)

Daikin verse lucht systeem - ERQ-aansluitingen
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Integratie van ERQ en VRV in luchtbehandelingsunits  
van andere fabrikanten
ruim assortiment expansieklep-sets en schakelkasten beschikbaar

Integratie van luchtbehandelingsunits van derden

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
Verwarmen Min. °CDB 10 (1)
Koelen Max. °CDB 35 (2)

Koelmiddel Type / GWP R-410A / 2.087,5
Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendiam. 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.

Capaciteitstabel
Koelen

EKEXV-klasse
Toegelaten  

warmtewisselaarvermogen (kW)
Toegelaten 

warmtewisselaarvolume (dm3)
Minimum Standaard Maximum Minimum Maximum

50 5,0 5,6 6,2 1,33 1,65
63 6,3 7,1 7,8 1,66 2,08
80 7,9 9,0 9,9 2,09 2,64
100 10,0 11,2 12,3 2,65 3,30
125 12,4 14,0 15,4 3,31 4,12
140 15,5 16,0 17,6 4,13 4,62
200 17,7 22,4 24,6 4,63 6,60
250 24,7 28,0 30,8 6,61 8,25
400 35,4 45,0 49,5 9,26 13,2
500 49,6 56,0 61,6 13,2 16,5

Verzadigde verdampingstemperatuur: 6°C
Luchttemperatuur: 27°CDB / 19°CNB

Verwarmen

EKEXV-klasse
Toegelaten  

warmtewisselaarvermogen (kW)
Toegelaten 

warmtewisselaarvolume (dm3)
Minimum Standaard Maximum Minimum Maximum

50 5,6 6,3 7,0 1,33 1,65
63 7,1 8,0 8,8 1,66 2,08
80 8,9 10,0 11,1 2,09 2,64
100 11,2 12,5 13,8 2,65 3,30
125 13,9 16,0 17,3 3,31 4,12
140 17,4 18,0 19,8 4,13 4,62
200 19,9 25,0 27,7 4,63 6,60
250 27,8 31,5 34,7 6,61 8,25
400 39,8 50,0 55,0 9,26 13,2
500 55,1 63,0 69,3 13,2 16,5

Verzadigde condensatietemperatuur: 46°C
Luchttemperatuur: 20°CDB

Combinatietabel
Schakelkast  Expansieklep-set

Gemengde aansluiting 
met VRV-binnenunits

EKEQDCB EKEQFCBA EKEQMCBA EKEXV50 EKEXV63 EKEXV80 EKEXV100 EKEXV125 EKEXV140 EKEXV200 EKEXV250 EKEXV400 EKEXV500
Z-besturing  W,X,Y-besturing  Z-besturing - - - - - - - - - -

1-fase
ERQ100 P P - - P P P P - - - - -

Niet mogelijk

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 - -

VRV III - - n1 n1 n1 n1 n1 n1 n1 n1 n1 n1 n1 Verplicht
VRV IV H/P /  

VRV IV W-reeks
VRV IV S-reeks

- P (1 -> 3) n2 n2 n2 n2 n2 n2 n2 n2 n2 n2 n2 Mogelijk  
(niet verplicht)

VRV IV H/R
VRV IV i-reeks - n1 - n1 n1 n1 n1 n1 n1 n1 n1 n1 n1 Verplicht

• P (pair toepassing): combinatie is afhankelijk van de capaciteit van de luchtbehandelingsunit
• n1 (multi toepassing) - Combinatie van AHU’s en VRV DX binnen (verplicht). Raadpleeg het technische gegevensboek om de precieze hoeveelheid te bepalen.
• n2 (multi toepassing) - Combinatie van AHU’s en VRV DX binnen (niet verplicht). Raadpleeg het technische gegevensboek om de precieze hoeveelheid te bepalen.
• Schakelkast EKEQFA kan worden aangesloten op sommige types VRV IV-buitenunits (maximaal 3 kasten per unit). EKEQFA schakelkasten niet combineren met VRV DX binnenunits, RA binnenunits of hydroboxen

EKEQ - Schakelkast 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 split-combinatie. De EKEQFCBA kan worden aangesloten op sommige types VRV IV buitenunits, met een maximum van 3 schakelkasten. De combinatie met DX 
binnenunits, hydroboxen, RA-buitenunits,... is niet toegestaan. Raadpleeg de tekening van de combinatietabel van de buitenunit voor meer details.
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Selectie

Selectie splittoepassing
 › de buitenunit is aangesloten op ÉÉN SPOEL (met een enkel 
circuit of maximaal 3 verbonden circuits) met maximaal  
3 schakelkasten

 › combinatie met een binnenunit is niet toegestaan
 › werkt alleen met X-, W-, Y-regeling

Stap 1: Vereiste AHU-capaciteit

In Europa moet er een luchtbehandelingsunit met dubbele stroom, 
warmterecuperatie en 100% verse lucht geïnstalleerd worden op 
plaatsen waar de berekende buitentemperatuur 35°CDB en de 
doeltemperatuur van de toevoer van verse lucht 25°CDB is. De 
lastberekeningen wijzen op een vereiste capaciteit van 45 kW. 
Uit de capaciteitstabel van EKEXV blijkt dat, voor koeling, 40 kW 
binnen klepklasse 400 ligt. Aangezien 40 kW niet de nominale 
capaciteit is, moet er een aanpassing van de klasse gebeuren. 
40/45=0,89 en 0,89x400=356. De capaciteitsklasse van de 
expansieklepkit is dus 356.  

Stap  2: Selectie buitenunit 

Voor deze luchtbehandelingsunit zal er een VRV IV warmtepomp 
met continue verwarming gebruikt worden (RYYQ-T reeks). Voor een 
capaciteit van 40 kW bij 35°CDB, een buitenunit van 14 PK (RYYQ14T). 
De capaciteitsklasse van de buitenunit van 14 PK is 350. 
De totale aansluitingsverhouding van het systeem is 356/350=102% 
en valt dus binnen het bereik 90-110%.

Stap 3: Selectie schakelkast

In dit specifieke geval werkt de regeling met nauwkeurige 
luchttemperatuurregeling. Dit kan alleen bij W- of X-regeling. 
Aangezien de consultant een onmiddellijk gebruiksklare DDC-
module wil gebruiken, kan de EKEQFCBA-kast met W-regeling 
eenvoudig ingesteld worden door de vooraf ingestelde 
fabrieksinstellingen. 

Selectie multitoepassing
 › de buitenunit kan op MEERDERE SPOELEN (en hun 
schakelkasten) worden aangesloten 

 › binnenunits kunnen ook worden aangesloten, maar dat is niet 
verplicht

 › werkt alleen met Z-besturing

Stap 1: Vereiste AHU-capaciteit

In Europa moet er een luchtbehandelingsunit met dubbele stroom, 
warmterecuperatie en 100% verse lucht geïnstalleerd worden op 
plaatsen waar de berekende buitentemperatuur 35°CDB en de 
doeltemperatuur van de toevoer van verse lucht 25°CDB is. Bovendien 
zullen er voor dit gebouw op deze buitenunit 5 roundflow-cassettes 
van het type FXFQ50A worden aangesloten.
De lastberekeningen wijzen op een vereiste capaciteit van 20 kW voor 
de luchtbehandelingsunit en 22,5 kW voor de binnenunits. 
Uit de capaciteitstabel van EKEXV blijkt dat, voor koeling, 20 kW 
binnen klepklasse 200 ligt. Aangezien 22,4 kW de nominale capaciteit 
is, moet er een aanpassing van de klasse gebeuren. 20/22,4=0,89 en 
0,89x200=178. De capaciteitsklasse van de expansieklepkit is dus 178. 
De totale capaciteitsklasse van het binnenunitsysteem is 178+250=428 

Stap  2: Selectie buitenunit 

Voor dit systeem, waarbij een luchtbehandelingsunit samen 
met binnenunits wordt aangesloten, moet er verplicht een 
warmterecuperatie-unit gebruikt worden. In de technische gegevens 
voor REYQ-T staat dat voor de totale vereiste capaciteit van 42,5 kW 
een model REYQ16T van 16 PK nodig is. Dat levert 45 kW bij  
de ontwerptemperatuur van 35°CDB. Deze unit heeft een 
capaciteitsklasse van 400. De totale aansluitingsverhouding van het 
systeem is 428/400=107% en valt dus binnen het bereik 50-110%.

Stap 3: Selectie schakelkast

In dit specifieke geval is Z-besturing de enige beschikbare besturing 
en voor de combinatie van een luchtbehandelingsunit en  
VRV DX-binnenunits is de schakelkast EKEQMCBA nodig. 
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Meer controle, minder knoppen

Geavanceerde instellingen 
en inbedrijfstelling kunnen 
eenvoudig worden uitgevoerd 
via een smartphone

Wit  
BRC1H51(9)W

Zilver 
BRC1H51(9)S

Zwart 
BRC1H51(9)K

Verkrijgbaar  
vanaf  

de lente  
van 2018!

Maak kennis met 
een nieuwe manier 
van klimaatregeling 
besturing en 
configuratie
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Besturingssystemen

Toepassingsoverzicht 162

Individuele besturingssystemen 
Online controller 164
Bedrade / infrarood-afstandsbedieningen 166

Centrale besturingssystemen 
Centrale afstandsbediening / uniforme aan/uit-regelaar / 
Programmeerbare timer 170

 171
Tablet  Intelligente Controller met  

Daikin Cloud Service 172

 174

Standaard protocolinterfaces 
Modbus interface 178
KNX-interface 181
PMS-interface voor hotels 182
BACnet interface 183
LonWorks interface 184

Daikin Configurator Software 
EKPCCAB3 185 
 

Bewaking en onderhoud vanop afstand 
 186

Draadloze kamertemperatuursensor 188
Bedrade kamertemperatuursensor 188

NIEUW
NIEUW

NIEUW

Raadpleeg voor de recentste gegevens my.daikin.eu 

Nieuwe online 
controller voor 

Sky Air

Nieuw  
premium ontwerp 
bedrade afstands-

bediening
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Daikin biedt diverse besturingsoplossingen, 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

Voorwaardentabellen per toepassing

Winkel Unitbesturing Geïntegreerde besturing Geavanceerde besturing
BRP069* BRC1H51(9)W/S/K RTD-20 RTD-Net KLIC-DI EKMBDXA DCC601A51 DCM601A51

Online 
controller

Gebruiksvriendelijk 
bedrade 

afstandsbediening

Retail 
economiser

Modbus-interface 
voor bewaking & 

besturing
KNX-interface

DIII-net 
Modbus-
interface

Tablet

Bediening via 
smart phone 

voor maximaal 
50 binnenunits.

1 afstandsbediening 
voor 1 binnenunit 

(groep)

1 gateway voor 
1 binnenunit 

(groep)

1 gateway voor 
1 binnenunit

(groep)

1 gateway voor 
1 binnenunit 

1 gateway voor 
max. 64 binnenunits 

(groepen) &  
10 buitenunits

1 unit voor 32 
binnenunits

1 iTM voor  
64 binnenunits 

(groepen) (1) 

Design besturing met eenvoudige interface    
Automatische A/C-regeling        
Beperkte regelmogelijkheden voor winkelpersoneel       
Creëren van zones in de winkel   
Interlock met bv. alarm, PIR-sensor   

(beperkt) 
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 (4) (4)  (2) 
Geavanceerd energiebeheer  (2) 
Apps voor het eenvoudig instellen en aflezen van de status  
Vrij koelen mogelijk 
Pijleroverschrijdend integreren van Daikin-
producten in Daikin gebouwbeheersysteem  
Integreren van producten van andere fabrikanten in Daikin gebouwbeheersysteem  
Onlinebesturing   (2) 
Beheer meerdere sites  (2)  (3)

(1) 7 iTM plus adapters (DCM601A52) kunnen worden toegevoegd om 512 binnengroepen en 80 buiten (systemen) te bereiken (2) Via Daikin cloud service (3) Via eigen IT set-up (niet Daikin cloud server) 
(4) Niet voor alle binnengroepen verkrijgbaar

Hotel Unitbesturing Geïntegreerde besturing Geavanceerde besturing

BRC1H51(9)W/S/K RTD-HO KLIC-DI DCM010A51 DCM601A51

Gebruiksvriendelijk 
bedrade afstandsbediening

Intelligente controller 
voor hotelkamers KNX-interface PMS-interface

1 afstandsbediening 
voor 1 binnenunit 

(groep)

1 gateway voor  
1 binnenunit 

(groep)

1 gateway voor  
1 binnenunit

1 interface voor 
max. 2.500 

binnenunits

1 iTM voor  
64 binnenunits 

(groepen) (1) 

Hotelgasten kunnen basisfuncties regelen & bewaken in hun kamer    (3) 
Design besturing met eenvoudige interface  
Beperkte regelmogelijkheid voor hotelgasten     
Koppeling met raamcontact  (2)  
Koppeling met keycard  (2)  
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 
Integratie van Daikin unitbesturing in hotelboeking software  

Oracle Opera PMS

Bewaken van energieverbruik 
Geavanceerd energiebeheer 
Apps voor het eenvoudig instellen en aflezen van de status 
Pijleroverschrijdend integreren van Daikin-producten in Daikin gebouwbeheersysteem 
Integreren van producten van andere fabrikanten in Daikin gebouwbeheersysteem 
Onlinebesturing 
(1) 7 iTM plus adapters (DCM601A52) kunnen worden toegevoegd om 512 binnengroepen en 80 buiten (systemen) te bereiken 
(2) Via BRP7A51 adapter (3) vereist KNX compatibele controller

NIEUW

NIEUWNIEUW

Overzicht regeloplossingen
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Koeling van infrastructuur Unit Geïntegreerd Geavanceerd

BRC1E53A/B/C RTD-10 DCM601A51

Besturing serverruimte 

1 afstandsbediening voor  
1 binnenunit (groep) (2)

1 gateway voor 1 binnenunit (groep)
In totaal kunnen 8 gateways worden 

gekoppeld

1 iTM voor  
64 binnenunits (groepen) (1) 

Automatische A/C-regeling   
Apps voor het eenvoudig instellen, kopiëren van 
instellingen en aflezen van de status

Back-upwerking   
Afwisselende werking   
Beperkte regelmogelijkheden in de technische 
koelruimte   
Indien kamertemperatuur boven max:  
alarm weergeven & stand-by unit starten.  
In geval van fout wordt een alarm weergegeven.   
Als een fout optreedt, activeer een alarmmelding Via KRP2/4A optie (3)  Via WAGO I/O

(1) 7 iTM plus adapters (DCM601A52) kunnen worden toegevoegd om 512 binnengroepen en 80 buiten (systemen) te bereiken
(2) Functies voor infrastructuurkoeling enkel compatibel met binnenunits die zijn aangesloten op Seasonal Smart-buitenunits.
(3) Zie optielijst van binnenunit

Kantoor Unitbesturing Geïntegreerde besturing Geavanceerde besturing

BRC1H51(9)W/S/K EKMBDXA DMS504B51 DMS502A51 / 
DAM412B51 DCC601A51 DCM601A51

Gebruiksvriendelijk 
bedrade afstandsbediening

DIII-net modbus-
interface

LonWorks-
interface

BACnet-
interface

Tablet

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 unit voor 32 
binnenunits 

(groepen)

1 iTM voor  
64 binnenunits 

(groepen) (1) 

Design besturing met eenvoudige interface  
Automatische A/C-regeling      
Centrale regeling voor beheer     
Beperkte regelmogelijkheid voor kantoormedewerkers  (6) (6) (6)  
Integreren van Daikin-units in bestaand 
gebouwbeheersysteem via Modbus 
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 (7)

Bewaken van energieverbruik (4) 
Geavanceerd energiebeheer (4) 
Apps voor het eenvoudig instellen, kopiëren van 
instellingen en aflezen van de status 
Pijleroverschrijdend integreren van producten van 
andere fabrikanten in Daikin gebouwbeheersysteem 
Integreren van producten van andere fabrikanten 
in Daikin gebouwbeheersysteem  
Onlinebesturing (4) 
Beheer meerdere sites (4) (5)

(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  (4) Via Daikin cloud service (5) Via eigen IT set-up (niet Daikin cloud sever) (6) Als een bedrade besturing is geïstalleerd (7) Via app, niet voor alle aansluitbare units verkrijgbaar

NIEUW

Overzicht regeloplossingen
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Maak kennis met  
een nieuwe manier 
van klimaatregelingbesturing en 

inbedrijfstelling

Een volledig opnieuw ontworpen 
controller voor een verbeterde 
gebruikerservaring

• Gestroomlijnd en elegant design

• Intuïtieve bediening met aanraaktoetsen

• 3 kleuren die passen bij elk interieur

• Compact, slechts 85x85 mm

• Geavanceerde instellingen en inbedrijfstelling via smartphone

Gebruiksvriendelijke bedrade 
afstandsbediening met premium design

Zilver 
BRC1H51(9)S

Zwart 
BRC1H51(9)K

Wit  
BRC1H51(9)W
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Geavanceerde instellingen kunnen eenvoudig 
worden uitgevoerd via uw smartphone
• BLE (Bluetooth Low Energy) communicatie

• Visuele interface voor intuïtieve instelling van schema's, beperking van instelpunten en andere 

instellingen voor gevorderde gebruikers / technische beheerders 

• Eenvoudige en tijdbesparende inbedrijfstelling voor installateurs

Planning Geavanceerde 
gebruikersinstellingen

Instellingen installateur Lokale instellingen
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Individuele besturingssystemen

BRC1H51(9)W / BRC1H51(9)S / BRC1H51(9)K 
Gebruiksvriendelijke bedrade afstandsbediening  
met premium design voor Sky Air and VRV

Kosteneffectieve oplossing voor toepassingen voor koeling van infrastructuur
> Enkel in combinatie met RZAG* / RZQG*
> Afwisselende werking
Na een bepaalde tijd wordt de werkende unit in stand-by gezet en neemt de unit die tot dan toe in stand-by stond de werking over, 
wat de levensduur van het systeem verlengt

Het omschakelinterval kan worden ingesteld van 6u, 12u, 24u, 72u, 96u, wekelijks

> Back-upwerking: als een unit stilvalt, neemt de andere unit automatisch over

(1) Enkel beschikbaar op RZAG*, RZASG*, RZQG*, RZQSG*

(2) Enkel voor Sky Air FBA, FCAG en FCAHG pair-toepassingen

BRC1H51(9)W

BRC1H51(9)K

BRC1H51(9)S

Een volledig opnieuw ontworpen controller voor een verbeterde 
gebruikerservaring
 › Gestroomlijnd en elegant design
 › Intuïtieve bediening met aanraaktoetsen
 › 2 display-weergaves: standaard en gedetailleerd
 › Toegang tot basisfuncties (aan/uit, modus, setpunt, ventilatorsnelheid, lamellen, filteraanduiding & reset, fout & code) 
 › 3 kleuren die passen bij elk interieur
 › Compact, slechts 85x85 mm
 › Real time-klok die automatisch omschakelt naar de zomertijd
 › BRC1H519-modellen zijn uitgerust met een zoemer

Functies voor hoteltoepassingen

 › Energiebesparing dankzij key card, integratie van venstercontact en beperking van instelpunten (BRP7A*)
 › Flexibele resetfunctie garandeert dat de kamertemperatuur binnen comfortabele grenzen blijft om een 
optimaal comfort voor de gast te verzekeren

P1 P2 Adaptor  

(BRP7A*)

Keycard (ter plaatse te voorzien)

Raamcontact  

(ter plaatse te voorzien)

Integratie 
keycard en 
raamcontact

BRC1H51(9)W

Geavanceerde instellingen kunnen eenvoudig worden 
uitgevoerd via uw smartphone
Een reeks energiebesparende functies die elk 
afzonderlijk kunnen worden geselecteerd

 › Begrensd temperatuurbereik
 › Terugstelfunctie
 › Instelling voor aanwezigheids- en vloersensor 
(verkrijgbaar bij roundflow- en fully flat-cassette)

 › kWu-indicatie (2)
 › Automatische reset ingestelde temperatuur
 › Uitschakeltimer 

Het begrensde temperatuurbereik voorkomt 
overmatig verwarmen of koelen

Bespaar energie door de bovenste en onderste 
temperatuurbegrenzing in te stellen in de koel- en 
verwarmingsmodus.
opmerking: ook verkrijgbaar in modus automatisch omschakelen 
koelen/verwarmen.

kWu-indicatie volgt uw verbruik op (2)

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 individueel te 
beperken

 › Selectie van stille modusfunctie van de buitenunit (1)
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www.daikin.eu/brc1h
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 › Programmeerbare timer: per dag kunnen vijf acties 
als ingesteld worden 

 › 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

 › Onmiddellijke weergave van foutlocatie en -conditie
 › Minder onderhoudstijd en lagere onderhoudskosten

BRC1D52 

Bedrade afstandsbediening 

BRC1D52

 › Met symbolen bestuurde interface voor intuïtieve 
regeling

 › Functies beperkt tot basisbehoeften van klanten
 › Energiebesparing dankzij key card, integratie van 
venstercontact en beperking van instelpunten 
(BRP7A*)

 › Flexibele resetfunctie garandeert dat de 
kamertemperatuur binnen comfortabele grenzen 
blijft om een optimaal comfort voor de gast te 
verzekeren

BRC2E52C / BRC3E52C

Vereenvoudigde bedrade afstandsbediening, speciaal ontwikkeld voor gebruik in hotels

 › Vlak achterpaneel voor eenvoudige installatie
 › Eenvoudige inbedrijfstelling: intuïtieve interface 
voor geavanceerde menu-instellingen

 › Beschikbaar in 2 modellen:
• BRC3E52C: temperatuur, ventilatorsnelheid,  

AAN/UIT
• BRC2E52C: temperatuur, modus, 

ventilatorsnelheid, AAN/UIT
BRC2E52C

Met keuzeschakelaar  
voor bedrijfsmodus

Grafische weergave van het 

indicatieve elektriciteitsverbruik 

(Functie verkrijgbaar in 

combinatie met FBA-A, FCAG en 

FCAHG)

BRC1E53A/B/C

Gebruiksvriendelijke afstandsbediening voor Sky Air en VRV

Een reeks energiebesparende functies die elk 
afzonderlijk kunnen worden geselecteerd

 › Vraagregeling (1)
 › Begrensd temperatuurbereik
 › Terugstelfunctie
 › Aansluiting voor aanwezigheids- en vloersensor 
(verkrijgbaar bij roundflow- en fully flat-cassette)

 › kWu-indicatie (2)
 › Automatische reset ingestelde temperatuur
 › Uitschakeltimer

 
Overige functies 

 › Tot 3 onafhankelijke schema’s
 › Mogelijkheid om menufuncties individueel te beperken
 › Keuze tussen symbool of tekst voor weergave
 › Real time-klok die automatisch omschakelt naar de 
zomertijd

 › Ingebouwde back-upvoeding
 › Ondersteunt verschillende talen: 
BRC1E53A: Engels, Duits, Frans, Nederlands, Spaans, 
Italiaans, Portugees 
BRC1E53B: Engels, Tsjechisch, Kroatisch, Hongaars, 
Roemeens, Sloveens, Bulgaars 
BRC1E53C: Engels, Grieks, Russisch, Turks, Pools, 
Slowaaks, Albanees

Kosteneffectieve oplossing voor 
toepassingen voor koeling van infrastructuur
> Enkel in combinatie met de Sky Air A-reeks of 

Seasonal Smart-buitenunit

(1) Enkel beschikbaar op RZAG*, RZASG*, RZQG*, RZQSG*

(2) Enkel voor Sky Air FBA, FCAG en FCAHG pair-toepassingen

Individuele besturingssystemen
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Individuele besturingssystemen

Blueface - hoofdthermostaat

 ›  Intuïtief grafisch kleurenaanraakscherm voor het 
besturen van meerdere zones

 ›  Bedrade communicatie
 › Optionele buskabel (2 x 0,5 mm² + 2 x 0,22 mm²)  
(10 m kabellengte)

Think - zonethermostaat

 › Grafische aanraaktoets met energiezuinig e-inktscherm 
voor één zone-regeling

 › Radiocommunicatie met laag energieverbruik met 
eigen protocol (868 MHz)

Lite - zonethermostaat

 › Vereenvoudigde thermostaat met aanraakknoppen 
voor temperatuurregeling

 › Radiocommunicatie met laag energieverbruik met 
eigen protocol (868 MHz)

* De bedrade Daikin BRC1E / BRC1H afstandsbediening is nodig om de werking en het onderhoud te regelen. 

AZCE6BLUEFACECB

AZCE6THINKRB

AZCE6LITERB

AZCE6BLUEFACECB / AZCE6THINKRB / AZCE6LITERB

Bedieningen voor multizone sets
Er zijn 3 controller versies beschikbaar om uit te kiezen: kleur, aanraak of vereenvoudigd

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)

ARC4*/BRC4*/BRC7* 

Infrarood-afstandsbediening
1. Niet van toepassing op FXDQ, 

FXSQ, FXNQ, FBDQ, FDXM, FBA 

2. Enkel voor units FX** 

3.  Raadpleeg de handleiding van 

de afstandsbediening voor een 

overzicht van alle functies.

BRC4*/BRC7*ARC466A1
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Centrale besturingssystemen

Voor de centrale regeling van het Sky Air en VRV-systeem kunnen 3 compacte, gebruiksvriendelijke 
afstandsbedieningen worden gebruikt: drie besturingen kunnen afzonderlijk worden gebruikt of in combinatie met: 
1 groep = meerdere (tot 16) binnenunits gecombineerd 
1 zone = meerdere groepen gecombineerd.
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: 2.000 m)
 › luchtstroomrichting en luchtdebiet van HRV zijn regelbaar
 › uitgebreide timerfunctie

DCS301B51

Uniforme AAN/UIT-besturing
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: 2.000 m)

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: 2.000 m)
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DIII-NET

Centrale besturingssystemen

DCS601C51

Gedetailleerde & eenvoudige bewaking en bediening van VRV-systemen (max. 64 groepen binnenunits).

Controller van een andere fabrikant (domotica, BMS enz.) via http-interface

Ethernet 

Gedwongen UIT-contactingang

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)

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
 › Eenvoudige installatie
 › 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 DCS007A51)

Aansluitbaar op
 › VRV
 › HRV
 › Sky Air
 › Split (via interface-adapter)
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NIEUW   Centrale besturingssystemen

Tablet

Tablet

…

Geavanceerde  

centrale 
besturing  
met Cloud-verbinding
2 oplossingen:
Lokale oplossing
 › Offline centrale besturing 
 › Optioneel stijlvol scherm past in elk interieur

Systeemopbouw

Cloud-oplossing
 › Flexibele onlinebesturing vanaf elk toestel  
(laptop, tablet...)

 › Bewaak & beheer één of meerdere sites
 › Benchmark het energieverbruik van verschillende 
installaties (1)

 › Opvolging van energieverbruik om te voldoen aan 
de lokale voorschriften

Split, , ,                   
VAM, ventilatie, 
luchtgordijnen

• Intuïtieve en gebruiksvriendelijke 

interface

• Flexibel concept voor toepassingen  

in één of meerdere sites

• Totaaloplossing dankzij de integratie 

van apparatuur van derden

• Bewaak & beheer uw kleine 

commerciële gebouw,  

waar u ook bent

CPU-moduleWAGO-voeding

Onlinebesturing vanaf elk toestel

I/O-module

Lokaal netwerk

Lokale oplossing

DCC601A51

Alarm

Raamcontact

Pulsingang  

of  

Digitale ingang

Door Daikin geleverd scherm (optioneel)  

(voor plaatselijke besturing)

Z380M

DCC601A51

(1) Voor VRV

Ter plaatse geleverde router
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Centrale besturingssystemen  NIEUW

Totaaloplossing

 › Totaaloplossing dankzij de uitgebreide 
mogelijkheden om Daikin-producten en 
apparatuur van derden te integreren

 › Sluit diverse units aan (Split, Sky Air, VRV,  
ventilatie, Biddle-luchtgordijnen)

 › Beheer het hele gebouw eenvoudig centraal
 › Aangenamere winkelervaring voor klanten door 
een beter beheer van het comfortniveau in uw 
winkel 

Daikin Cloud Services

 › Beheer uw gebouw, waar u ook bent
 › Bewaak en beheer meerdere sites
 › De installateur of technisch manager kan van op 
afstand aanmelden in de cloud voor een eerste 
probleemoplossing

 › Benchmark het energieverbruik van verschillende 
installaties (1)

 › Beheer & volg uw energiegebruik 

Gebruiksvriendelijke besturing  
via aanraakscherm 

 › Stijlvol optioneel scherm van Daikin voor lokale 
besturing past in elk interieur

 › Intuïtieve en gebruiksvriendelijke interface
 › Volledige oplossing met eenvoudige besturing
 › Eenvoudige inbedrijfstelling 

Flexibel 

 › Input via digitale en pulse-ingang voor apparatuur 
van derden zoals kWu-meters, noodingang, 
raamcontact, ...

 › Dankzij het modulaire concept kan uw cloud 
samen groeien met uw bedrijf

 › Besturing van tot 32 binnenunits (groepen)

Van één tot ∞ sites

Klant Installateur/
technisch beheerder

Functieoverzicht

Lokale oplossing Cloud-oplossing
Talen Afhankelijk van  

het lokale toestel
EN, DE, FR, NL, ES, IT, EL, PT, 

RU, TR, DA, SV, NO, FI, CS, 
HR, HU, PL, RO, SL, BG, SK

Systeemopbouw Aantal aansluitbare binnenunits 32 32
Beheer van meerdere sites

Bewaking & 
besturing

Basis-besturingsfuncties (AAN/UIT, modus, filtersignaal, instelpunt, 
ventilatorsnelheid, ventilatiemodus, kamertemperatuur,...)
Blokkering afstandsbediening

Alle toestellen AAN/UIT

Zonebesturing

Groepsbesturing

Weekprogramma

Jaarprogramma

Vergrendelingscontrole

Instelpunt-begrenzing

Visuele weergave van energieverbruik per bedrijfsmodus

Aansluit- 
mogelijkheden

DX split, Sky Air, VRV

VAM, VKM ventilatie

Luchtgordijnen

Binnenunit

Pulsingang

Digitale ingang

LOKALE 

BEDIENING

Intuïtieve besturing vanuit de cloud

Eenvoudige opvolging van het energieverbruik

Raadpleeg de optielijst voor beschikbare Daikin Cloud Service opties

(1) alleen verkrijgbaar in combinatie met bepaalde binnenunits

Be
st

ur
in

gs
sy

st
em

en



174

Centrale besturingssystemen

Mini GBS  
met volledige integratie  
van alle productpijlers

• Kostenefficiënte mini BMS

• Pijleroverschrijdende integratie van Daikin-producten

• Integratie van apparatuur van derden 

DCM601A51

Meer info op:

https://www.youtube.com/
DaikinEurope

NIEUW
Download de WAGO- 
selectietool van  
my.daikin.eu

 › Eenvoudige selectie van WAGO- 
materialen

 › Creatie materiaallijst
 › Tijdbesparend
- Bevat bedradingsschema's
- Bevat inbedrijfstelling-/vooraf ingestelde gegevens voor iTM
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Centrale besturingssystemen

Split

DCM601A52

Di/Pi-poort

DCM601A51

Systeemoverzicht

Rechtstreekse plug & play aansluiting! 

Verlichting Ventilator

SensorPomp

Brandalarm

kWu-meter

Di/Pi-lijn

Max. 200 m

binnenunits, 

luchtgordijn,  

hydrobox, 

luchtbehandelingsunits

Webtoegang

Ve
nt

ilo
-c

on
ve

ct
or

en

Ko
el

ag
gr

eg
at

en
 e

n 
AH

U

Co
nv

en
i-p

ac
k 

bi
nn

en
un

its

Internet 
Extranet 

LAN
3G

HTTP-interface

I/O
-m

od
ul

e

BACnet/IP- 

protocol

Integratie van apparatuur  
van derden

Volledige regeling van Daikin 
HVAC-R portfolio

Multi-status apparatuur

AlarmLift Lucht-
behandelingsunit

ITM plus adapterlijn
Max. 7 
adapters

WAGO 
interface

I/O
-m

od
ul

e

Analoge/digitale/puls-objecten

Verlichting

Sensor

DALI- 
protocol

NIEUW
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Centrale besturingssystemen

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, enz. op WAGO modules

 › Modulair ontwerp voor kleine tot grote 
toepassingen

 › Beheer tot 512 binnenunitgroepen via een ITM en 
combineer meerdere ITM’s via de webinterface

Eenvoudig onderhoud en inbedrijfstelling

 › Koelmiddel-lekdichtheidscontrole op afstand 
beperkt de noodzakelijke interventies ter plekke

 › Vereenvoudigde probleemoplossing
 › Tijdbesparing op inbedrijfstelling dankzij de  
pre-ingebruiksstellingstool

 › Automatische registratie van  
binnenunits

Flexibiliteit in grootte

64 tot 512 groepen

Plug & Play 

Split

Ventilo-convectoren

Koelaggregaten en AHU

Conveni-pack binnenunits

Pomp

Pomp

Verlichting

Verlichting

WAGO I/O

Sensor

Alarm

Lift

Lucht-
behandelingsunit

BACnet/IP-
protocol

Verlichting

Sensor

Ventilator

Ventilator

Sensor

DALI- 
protocol

HRV ventilatie
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Centrale besturingssystemen

Functieoverzicht

Talen
 › Engels

 › Frans

 › Duits

 › Italiaans

 › Spaans

 › Nederlands

 › Portugees

Beheer
 › Webtoegang

 › Proportionele stroomverdeling 

(optie)

 › Werkingsgeschiedenis 

(storingen, ...)

 › Slim energiebeheer

- controle of het 

energieverbruik is 

zoals gepland

- detectie van de oorzaken 

van energieverlies

 › Terugstelfunctie

 › Glijdende temperatuur

Systeemopbouw
 › Er kunnen tot 512 unitgroepen 

worden beheerd  

(ITM + 7 iTM Plus adapters)

Besturing
 › Individuele besturing  

(512 groepen)

 › Programma-instelling 

(weekprogramma, 

jaarkalender, seizoens-

programma)

 › Vergrendelingscontrole

 › Begrenzing van instelpunt

 › Temperatuurbegrenzing

Open http interface
 › Communicatie mogelijk 

met iedere controller 

van een andere fabrikant 

(domotica, GBS enz.) via http 

open interface (http-optie 

DCM007A51)

Aansluitmogelijkheden
- DX Split, Sky Air, VRV

- HRV (Ventilatie met 

warmterecuperatie)

- Koelaggregaten  

(via MT3-EKCMBACIP controller)

- Daikin AHU  

(via MT3-EKCMBACIP controller)

- Ventilo-convectoren

- Daikin Altherma Flex type

- LT en HT hydroboxen

- Biddle-Luchtgordijnen

- WAGO I/O

- BACnet/IP-protocol

- Daikin PMS-interface (optie 

DCM010A51) NIEUW

WAGO interface
 › Modulaire integratie van 

apparatuur van derden

 - WAGO Coupler (interface 

tussen WAGO en iTM)

 - Di module

 - Do module

 - Ai module

 - Ao module

 - Thermistor module

 - Pi module

DALI-integratie 
 › Beheer en bewaak de 

verlichting

 › Eenvoudiger beheer van 

faciliteiten: ontvang een 

foutmelding wanneer er een 

storing is in de verlichting of 

de lichtregelaar

 › Flexibele aanpak en minder 

bedrading nodig dan bij een 

klassieke lichtschema

 › Eenvoudiger om groepen te 

maken en scènes te beheren

 › Verbinding tussen Intelligent 

Touch Manager en DALI via de 

WAGO BACnet IP interface
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Standaard protocolinterfaces

RTD-RA  
 › Modbus-interface voor het bewaken en besturen van 
residentiële binnenunits

RTD-NET  
 › Modbus-interface voor het bewaken en besturen van 
Sky Air, VRV, VAM en VKM

RTD-10  
 › Geavanceerde integratie van Sky Air, VRV, VAM en 
VKM in gebouwbeheersystemen via: 

 - Modbus
 - Spanning (0-10 V)
 - 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
 - instelpunt-begrenzing
 - volledige uitschakeling
 - PIR-sensor voor adaptief dood gebied

RTD-HO  
 › Modbus-interface voor het bewaken en besturen van 
Sky Air, VRV, VAM en VKM

 › Intelligente controller voor hotelkamers

RTD-W  
 › Modbus-interface voor het bewaken en besturen van 
Daikin Altherma Flex Type, VRV Ht-hydrobox en klein 
inverter-aggregaat

RTD

Modbus-interface 
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Overzicht functies

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 x100 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 
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
Aantal 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 spoel In/Uit M M M M M

Belangrijkste functies RTD-W
Afmetingen H x B x D mm 100x100x22
Aan/uit verbod 
Modbus RS485 
Droge contactbesturing 
Outputsignaal (werkingsfout) 
Ruimteverwarming / koelactiviteit 
Sanitair warm waterbesturing 
Smart Grid-besturing

Besturingsfuncties
Aan/Uit ruimteverwarming/koeling M,C
Instelpunt watertemperatuur (verwarming / koeling) M,V
Instelpunt kamertemperatuur M
Bedrijfsmodus M
Sanitair warm water AAN
Sanitair warm water opnieuw opwarmen M,C
Sanitair warm water instelpunt voor opnieuw opwarmen
Sanitair warm water opslag M
Sanitair warm water booster-instelpunt
Stille modus M,C
Weersafhankelijk instelpunt inschakelen M
Weersafhankelijke curvewijziging M
Fout/pomp info relaiskeuze
Regelbron verbod M

Smart Grid-modusbesturing
Ruimteverwarming/koeling verbieden
DHW verbieden
Elektrische verwarmers verbieden
Volledige werking verbieden
PV beschikbaar voor opslag
Krachtige impuls

Bewakingsfuncties
Aan/Uit ruimteverwarming/koeling M,C
Instelpunt watertemperatuur (H/C) M
Instelpunt kamertemperatuur M
Bedrijfsmodus M
Sanitair warm water opnieuw opwarmen M
Sanitair warm water opslag M
Aantal units in de groep M
Gemiddelde watertemperatuur M
Remocon kamertemperatuur M
Storing M,C
Storingscode M
Werking circulatiepomp M
Debiet
Werking zonnepomp
Compressorstatus M
Desinfectiebedrijf M
Terugvalbedrijf M
Ontdooien/ opstarten M
Warme start
Booster werking verwarming
Satus 3-wegklep
Totaal aantal draaiuren pomp M
Totaal aantal draaiuren compressor
Actuele watertemperatuur M
Actuele temperatuur retourwater M
Actuele temperatuur DHW-tank (*) M
Acturele koelmiddeltemperatuur
Actuele buitentemperatuur 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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Standaard protocolinterfaces

EKMBDXA7V1

Maximaal aantal aansluitbare binnenunits 64
Maximaal aantal aansluitbare buitenunits 10
Communicatie DIII-NET - Remark DIII-NET (F1F2)

Protocol - Remark 2-draads, communicatiesnelheid: 9.600 bps of 19.200 bps
Protocol - type RS485 (modbus)

Protocol - max. draadlengte m 500

Afmetingen Hoogte x Breedte x Diepte mm 124x379x87
Gewicht kg 2,1
Omgevingstemperatuur - werking  Max. °C 60

Min. °C 0
Installatie Binnenopstelling
Voeding Frequentie Hz 50

Spanning V 220-240

DIII-net Modbus-interface
EKMBDXA

Geïntegreerd besturingssysteem voor naadloze aansluiting van  
Split, Sky Air, VRV en kleine invertergestuurde koelaggregaten  
en GBS-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 voor een groep van Daikin-systemen  
(tot 10 buitenunitsystemen)

VRV-netwerk

Sky Air netwerk*

Split netwerk*

Klein invertergestuurd koelaggregaat netwerk

EKMBDXA VRV-buitenunit

HRV

 KRP928BB2S

tot 64 units aansluitbaar per interface

*via EKEQ box

* Bijkomende centrale controller is mogelijk vereist. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale verdeler.

DIII- NET

Biddle-luchtgordijn

Verlichting PompBrandalarm LiftBeveiliging Elektriciteitskast

Gebouw-
beheer-
netwerk
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Standaard protocolinterfaces

KLIC-DD(3)   
Afmeting 45 x 45 x 15 mm KLIC-DI  Afmeting 90 x 60 x 35 mm

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
KLIC-DD(3)
KLIC-DI

Integratie van Split, Sky Air en VRV op domotica systemen

Sluit split-binnenunits aan op KNX-interface 
of Woning-automatiseringssysteem

rolluikbesturing

huis

Co
nc

ep
t

Co
nc

ep
t

Domotica 

Controller

Sluit Sky Air- / VRV-binnenunits aan op de KNX-interface 
voor GBS-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" 
- waarbij de eindgebruiker een reeks commando's 

licht

licht

rolluikbesturing

winkel

KNX-interface voor

Interface Daikin-protocol/ KNX

Interface Daikin-protocol/ KNX

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 tv

tv
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Vereenvoudigde configuratie van Daikin PMS-interface

Kenmerken 

 › Gebruiksvriendelijke interface voor eenvoudige 
receptie-ondersteuning in hotels, 
conferentiecentra,...

 › Compatibel met Oracle Opera PMS (vroeger gekend 
als Micros Fidelio)

 › Geautomatiseerde push van binnenunitinstellingen 
gebaseerd op de Opera PMS Check-In en  
Check-Out opdrachten

 › Energiebesparing dankzij de mogelijkheid om het 
temperatuurinstelpunt te beperken

 › Tot 5 aangepaste bedrijfsprofielen gebaseerd op de 
weersomstandigheden

 › Verkrijgbaar in 23 talen
 › Tot 2.500 units / ruimtes kunnen beheerd worden

op interface PC

LAN

VRV-buitenunit

VRV binnenunits met individuele besturing

DCM601A51  
met webinterface 

(DCM007A51)

IFC8 
connector

op Oracle Server

P1 P2

PMS-interface

Hotel interface sluit  

Daikin HVAC 
aan op Oracle 
eigendombeheersystemen

DCM010A51

Voorbeeld hotelgeval:
 › Bij inchecken wordt de HVAC voor  

de kamer automatisch ingeschakeld
 › Bij uitchecken wordt de HVAC voor  

de kamer automatisch uitgeschakeld.
 › Verbeterde hotelklantervaring door 

voorverwarmen/koelen van geboekte 
kamers

Kamerweergave toont 
kamerstatus: inchecken, 
uitchecken, status 
voorverwarmen/-koelen, 
kamertemperatuur en 
A/C-status

De HVAC-instellingen 
kunnen gemakkelijk 
geobserveerd en 
veranderd worden door 
de receptiebalie

Meerdere kamertypes 
(slaapkamer, 
vergaderruimte, ...) 
kunnen bepaald worden 
door aangepaste A/C-
instellingen voor elk type

Receptiebalie hotel

Vertrekken Aankomen

Inchecken 

uitchecken

Uitchecken kamer 305 Inchecken kamer 712

Kamer 712

AAN

Kamer 305

UIT

Daikin HVAC-netwerk

F1 F2

Split of Sky Air 

buitenunit

Split of Sky Air binnenunits met individuele besturing

Receptiebalie hotel

PMS-interface
Standaard protocolinterfaces



183

HRV

EKCM200J EKCM200J

EKCMBACIP
MicroTech III

iCM  

Intelligent Chiller Manager

DMS502A51 / EKACBACMSTP / EKCMBACIP / EKCMBACMSTP

Geïntegreerd besturingssysteem voor probleemloze verbinding tussen VRV, ijswater- en ventilatiesystemen, 
luchtbehandelingsunits en gebouwbeheersystemen 

Netwerk ijswater- en ventilatiesystemen

 › Interface voor gebouwbeheersysteem (GBS)
 › Communicatie via BACnet-protocol 
(aansluiting via Ethernet) 

 › Onbeperkte installatiegrootte
 › Eenvoudig en snel te monteren
 › PPD-gegevens zijn beschikbaar op het 
gebouwbeheersysteem (enkel voor VRV)

BA
C

N
ET

 /
 E

TH
ER

N
ET

Brandalarm Beveiliging

Centrale besturing

VRV-buitenunit

Afstandsbediening

Elektriciteitskast

Pomp Verlichting Lift

DMS502A51

tot 256 units aansluitbaar per interface

BMS

EKCMBACIP

EKCMBACMSTP

Luchtbehandelingsunit-netwerk

VRV-netwerk

EKCM200J

BACnet-interface

Gebouw-

beheer- 

netwerk

DIII- NET

Standaard protocolinterfaces
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DMS504B51

VRV-netwerk

DMS504B51

Open netwerkintegratie van VRV-bewakings-  
en -besturingsfuncties 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

tot 64 units aansluitbaar per interface

Centrale 

besturing
VRV-

buitenunit

HRV

Afstandsbediening

Gebouw-

beheer- 

netwerk

ET
H

ER
N

ET
 (T

C
P/

IP
)

adapter

LonTalk

LonTalk

BrandalarmsysteemBeveiliging

LonPoint LonPoint

adapter

LonWorks-interface

DIII- NET

Standaard protocolinterfaces
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Daikin Configurator Software

Vereenvoudigde 

inbedrijfstelling

Herstel initiële 

systeeminstellingen

Vereenvoudigde inbedrijfstelling:  
grafische interface voor het configureren,  
in bedrijf stellen en uploaden van systeeminstellingen

Vereenvoudigde inbedrijfstelling
De Daikin Configurator voor Daikin Altherma en 
VRV is een geavanceerde softwareoplossing die een 
eenvoudige configuratie en inbedrijfstelling van het 
systeem mogelijk maakt:

 › Er is minder tijd op het dak nodig voor het 
configureren van de buitenunit

 › Meerdere systemen op verschillende locaties kunnen 
op precies dezelfde manier worden beheerd, wat een 
vereenvoudigde inbedrijfstelling voor grote klanten 
mogelijk maakt

 › Initiële instellingen op de buitenunit kunnen 
eenvoudig worden hersteld

EKPCCAB3

Daikin Configurator Software
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Bewaking vanop afstand - VRV

24/7

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-diensten
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.

CLOUD

I-Net 
bewaking en analyse  

van prestaties
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Bewaking vanop afstand - VRV

24/7

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 
stilstand te voorkomen.

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

 › Bewaking van prestaties door Daikin experts 
betekent een gevoelige verbetering van de 
onderhoudsschema's.

 › 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
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Draadloze kamertemperatuursensor

Aansluitschema Daikin binnenunit printplaat (FXSQ 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 16 VDC, 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

Kamersensoren
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Andere integratieoplossingen

Aansluitbaar op:

Split Sky Air VRV

(E)KRP1B*
Bedradingsadapter

• Maakt de integratie mogelijk van hulpverwarming, bevochtigers, ventilatoren, demper
• Aangedreven door en geïnstalleerd in 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) 
• Alarmindicatie / uitschakeling bij brand
• Op afstand bijstellen van de temperatuurinstelling
• Kan niet gebruikt worden in combinatie met centrale besturing

 

KRP58M3 •  Optie geluidsreductie en vraagregeling voor RZQ200/250C 

SB.KRP58M51
• Optie geluidsreductie en vraagregeling voor RZQG en RZQSG eenfasig
• Inclusief montageplaat EKMKSA1 

KRP58M51 •  Optie geluidsreductie en vraagregeling voor RZQG1 en RZQSG 3-fasig 

DTA104A*
Externe 

besturingsadapter 
buitenunit

• Individuele of gelijktijdige besturing van bedrijfsmodus VRV-systeem
• Vraagregeling van individuele of meerdere systemen
• Geluidsarme optie voor één of meerdere systemen



DCS302A52
Combinatieadapter 

voor 
computergestuurde 

regeling

• Maakt uniforme weergave (bediening/storing) en uniforme besturing (AAN/UIT) via  
GBS-systeem mogelijk

• Moet worden gebruikt in combinatie met de Intelligent Touch Controller of Intelligent Touch Manager
• Kan niet worden gecombineerd met KRP2/4*
• Kan worden gebruikt voor alle VRV-binnenmodellen



KRP928*
Interfaceadapter voor 

DIII-net
• Maakt integratie van split-units met centrale besturingen van Daikin mogelijk 

KRP413*
Bedradingsadapter 

normaal open-contact/ 
normaal open-

pulscontact

• Uitschakeling automatische herstart na stroomonderbreking
• Indicatie van bedrijfsmodus / storing
• Start/stop van op afstand
• Wijziging bedrijfsmodus van op afstand
• Wijziging ventilatorsnelheid van op afstand



KRP980*
Adapter voor split-units 

zonder S21-poort

• Aansluiting op bedrade afstandsbediening
• Aansluiting op centrale besturingen van Daikin
• Extern contact mogelijk


 
Voor sommige adapters is een montagedoos nodig. Zie de optielijsten voor meer informatie

EKRORO
• START/STOP op afstand, gedwongen stop
• Voorbeeld: deur- of raamcontact

EKRORO 3
• START/STOP op afstand, gedwongen stop
• F1, F2 contact
• Voorbeeld: deur- of raamcontact

KRC19-26A  
• Mechanische schakelaar koelen/verwarmen
• Laat toe om een volledig systeem om te schakelen tussen koelen/verwarmen/enkel ventilator
• Aansluiting op de A-B-C klemmen van de buitenunit

BRP2A81
 • PCB keuzeschakelaar koelen/verwarmen

• Vereiste aansluiting KRC19-26A op een VRV IV-buitenunit

Adapterprintplaten

Eenvoudige oplossingen voor veeleisende behoeften
Concept en voordelen 
 
 › Goedkope optie voor eenvoudige besturingsvereisten
 › Geschikt voor één of meerdere units

Accessoires
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Opties & accessoires

ZELFREINIGEND PANEEL

INTELLIGENTE 
SENSOREN

FILTERS
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Opties & accessoires -  buitenunits
VRV IV warmterecuperatie VRV IV met continue verwarming VRV IV zonder continue verwarming

REYQ 8~12T REYQ 14~20T REMQ5T systemen met 2 modules systemen met 3 modules RYYQ8-12T (8) RYYQ14-20T RYMQ8-12T RYMQ14-20T systemen met 2 modules systemen met 3 modules RXYQ8-12T 8 RXYQ14-20T systemen met 2 modules systemen met 3 modules

Se
ts

Multi-module aansluitingskit (verplicht) - Verbindt meerdere modules in één koelsysteem BHFQ23P907 BHFQ23P1357 BHFQ22P1007 BHFQ22P1517 BHFQ22P1007 BHFQ22P1517

Uitgebreid niveauverschil kit - Hiermee kan de buitenunit meer dan 50 m 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 + 
EKBHPCBT

EKBPH020T + 
EKBHPCBT

EKBPH012T + 
EKBHPCBT

EKBPH012T +  
EKBPHPCBT

EKBPH020T +  
EKBPHPCBT

EKBPH012T +  
EKBPHPCBT

EKBPH020T +  
EKBPHPCBT

EKBPH012T  
+ EKBPHPCBT

EKBPH020T  
+ EKBPHPCBT

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 het 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

Ad
ap

te
rs

Externe regelingsadapter voor buitenunit - Maakt het mogelijk om de geluidsarme werking 
en drie energieverbuik-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: het exacte adaptertype hangt af van het type binnenunit. 

Voor 14-20 pk is de verbruikprintplaat-montageplaat vereist. Zie Opties & Accessoires van binnenunits

DTA104A53/61/62
Voor installatie in een binnenunit: het exacte adaptertype hangt af van het type binnenunit.  

Voor 14-20 pk is de verbruikprintplaat-montageplaat vereist. Zie Opties & Accessoires van binnenunits

KRC19-26A
Mechanische keuzeschakelaar koelen/verwarmen - maakt het mogelijk om een volledig 
warmtepompsysteem, of één BS-kast of warmterecuperatiesysteem om te schakelen tussen koelen, 
verwarmen en enkel ventilator. Aansluiting op de A-B-C klemmen van de buitenunit / BS-kast.

• • • • 1 kit per systeem 1 kit per systeem • • 1 kit per systeem 1 kit per systeem

EBRP2B - PCB keuzeschakelaar koelen/verwarmen 
BRP2A81 
Printplaat keuzeschakelaar koelen/verwarmen (vereist voor aansluiting van KRC 19-26A op VRV IV buiten) • • • • 1 kit per systeem 1 kit per systeem • • 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)

• • 1 kit per systeem 1 kit per systeem • 1 kit per systeem 1 kit per systeem

O
ve

rig
e

KJB111A
Montagedoos voor keuzeschakelaar koelen/verwarmen met afstandsbediening KRC19-26A • • • • 1 kit per systeem 1 kit per systeem • • 1 kit per systeem 1 kit per systeem

EKCHSC - Kabel keuzeschakelaar koelen/verwarmen
EKPCCAB3
VRV-configurator • • • • • • • • • • • • • • •

KKSB2B61*
Verbruikprintplaat montageplaat. Voor één of meer buitenunits moet de verbruikprintplaat worden gemonteerd. • • •

DTA109A51
DIII-net expander adapter • • • • • • • • • • • • • • •

BPMKS967A2/A3
Vertakkingsprovider (voor aansluiting van 2/3 RA-binnenunits) • • • •

EKDK04
Aftapplugset

VRV IV S-reeks VRV IV i-reeks 
SB.RKXYQ

RXYSCQ-T RXYSQ4-6T8V RXYSQ4-6T8Y RXYSQ8-12TY1 RDXYQ5 RDXYQ8 RKXYQ5 RKXYQ8

Se
ts

Multi-module aansluitingskit (verplicht) - Verbindt meerdere modules in één koelsysteem

Uitgebreid niveauverschil kit - Hiermee kan de buitenunit meer dan 50 m boven de 
binnenunits worden gemonteerd

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) EKDPRH1RDX EKDPRH1RDX

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.

Ad
ap

te
rs

Externe regelingsadapter voor buitenunit - Maakt het mogelijk om de geluidsarme werking 
en drie energieverbuik-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: het exacte adaptertype hangt af van het type binnenunit.  

Zie Opties & Accessoires van binnenunits

DTA104A53/61/62
Voor installatie in een binnenunit: het exacte adaptertype hangt af van het type binnenunit.  

Zie Opties & Accessoires van binnenunits

KRC19-26A
Mechanische keuzeschakelaar koelen/verwarmen - maakt het mogelijk om een volledig 
warmtepompsysteem, of één BS-kast of warmterecuperatiesysteem om te schakelen tussen koelen, 
verwarmen en enkel ventilator. Aansluiting op de A-B-C klemmen van de buitenunit / BS-kast.

• • • •

EBRP2B - Printplaat keuzeschakelaar koelen/verwarmen (vereist voor aansluiting van KRC 19-26A) •
BRP2A81 
Printplaat keuzeschakelaar koelen/verwarmen (vereist voor aansluiting van KRC 19-26A op VRV IV buiten) •

KKSA26A560*
Koelen/verwarmen selectie printplaat montageplaat (enkel nodig wanneer koelen/
verwarmen selectie printplaat en verwarmingstape kit worden gecombineerd)

O
ve

rig
e

KJB111A
Montagedoos voor keuzeschakelaar koelen/verwarmen met afstandsbediening KRC19-26A • • • •

EKCHSC - Kabel keuzeschakelaar koelen/verwarmen (vereist voor aansluiting van KRC 19-26A) • • •
EKPCCAB3
VRV-configurator • • • • • •

KKSB2B61*
Verbruikprintplaat montageplaat. Voor één of meer buitenunits moet de verbruikprintplaat worden gemonteerd.
DTA109A51
DIII-net expander adapter
BPMKS967A2/A3
Vertakkingsprovider (voor aansluiting van 2/3 RA-binnenunits) • • • •

EKDK04
Aftapplugset • •
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VRV IV warmterecuperatie VRV IV met continue verwarming VRV IV zonder continue verwarming

REYQ 8~12T REYQ 14~20T REMQ5T systemen met 2 modules systemen met 3 modules RYYQ8-12T (8) RYYQ14-20T RYMQ8-12T RYMQ14-20T systemen met 2 modules systemen met 3 modules RXYQ8-12T 8 RXYQ14-20T systemen met 2 modules systemen met 3 modules

Se
ts

Multi-module aansluitingskit (verplicht) - Verbindt meerdere modules in één koelsysteem BHFQ23P907 BHFQ23P1357 BHFQ22P1007 BHFQ22P1517 BHFQ22P1007 BHFQ22P1517

Uitgebreid niveauverschil kit - Hiermee kan de buitenunit meer dan 50 m 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 + 
EKBHPCBT

EKBPH020T + 
EKBHPCBT

EKBPH012T + 
EKBHPCBT

EKBPH012T +  
EKBPHPCBT

EKBPH020T +  
EKBPHPCBT

EKBPH012T +  
EKBPHPCBT

EKBPH020T +  
EKBPHPCBT

EKBPH012T  
+ EKBPHPCBT

EKBPH020T  
+ EKBPHPCBT

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 het 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

Ad
ap

te
rs

Externe regelingsadapter voor buitenunit - Maakt het mogelijk om de geluidsarme werking 
en drie energieverbuik-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: het exacte adaptertype hangt af van het type binnenunit. 

Voor 14-20 pk is de verbruikprintplaat-montageplaat vereist. Zie Opties & Accessoires van binnenunits

DTA104A53/61/62
Voor installatie in een binnenunit: het exacte adaptertype hangt af van het type binnenunit.  

Voor 14-20 pk is de verbruikprintplaat-montageplaat vereist. Zie Opties & Accessoires van binnenunits

KRC19-26A
Mechanische keuzeschakelaar koelen/verwarmen - maakt het mogelijk om een volledig 
warmtepompsysteem, of één BS-kast of warmterecuperatiesysteem om te schakelen tussen koelen, 
verwarmen en enkel ventilator. Aansluiting op de A-B-C klemmen van de buitenunit / BS-kast.

• • • • 1 kit per systeem 1 kit per systeem • • 1 kit per systeem 1 kit per systeem

EBRP2B - PCB keuzeschakelaar koelen/verwarmen 
BRP2A81 
Printplaat keuzeschakelaar koelen/verwarmen (vereist voor aansluiting van KRC 19-26A op VRV IV buiten) • • • • 1 kit per systeem 1 kit per systeem • • 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)

• • 1 kit per systeem 1 kit per systeem • 1 kit per systeem 1 kit per systeem

O
ve

rig
e

KJB111A
Montagedoos voor keuzeschakelaar koelen/verwarmen met afstandsbediening KRC19-26A • • • • 1 kit per systeem 1 kit per systeem • • 1 kit per systeem 1 kit per systeem

EKCHSC - Kabel keuzeschakelaar koelen/verwarmen
EKPCCAB3
VRV-configurator • • • • • • • • • • • • • • •

KKSB2B61*
Verbruikprintplaat montageplaat. Voor één of meer buitenunits moet de verbruikprintplaat worden gemonteerd. • • •

DTA109A51
DIII-net expander adapter • • • • • • • • • • • • • • •

BPMKS967A2/A3
Vertakkingsprovider (voor aansluiting van 2/3 RA-binnenunits) • • • •

EKDK04
Aftapplugset

VRV IV S-reeks VRV IV i-reeks 
SB.RKXYQ

RXYSCQ-T RXYSQ4-6T8V RXYSQ4-6T8Y RXYSQ8-12TY1 RDXYQ5 RDXYQ8 RKXYQ5 RKXYQ8

Se
ts

Multi-module aansluitingskit (verplicht) - Verbindt meerdere modules in één koelsysteem

Uitgebreid niveauverschil kit - Hiermee kan de buitenunit meer dan 50 m boven de 
binnenunits worden gemonteerd

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) EKDPRH1RDX EKDPRH1RDX

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.

Ad
ap

te
rs

Externe regelingsadapter voor buitenunit - Maakt het mogelijk om de geluidsarme werking 
en drie energieverbuik-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: het exacte adaptertype hangt af van het type binnenunit.  

Zie Opties & Accessoires van binnenunits

DTA104A53/61/62
Voor installatie in een binnenunit: het exacte adaptertype hangt af van het type binnenunit.  

Zie Opties & Accessoires van binnenunits

KRC19-26A
Mechanische keuzeschakelaar koelen/verwarmen - maakt het mogelijk om een volledig 
warmtepompsysteem, of één BS-kast of warmterecuperatiesysteem om te schakelen tussen koelen, 
verwarmen en enkel ventilator. Aansluiting op de A-B-C klemmen van de buitenunit / BS-kast.

• • • •

EBRP2B - Printplaat keuzeschakelaar koelen/verwarmen (vereist voor aansluiting van KRC 19-26A) •
BRP2A81 
Printplaat keuzeschakelaar koelen/verwarmen (vereist voor aansluiting van KRC 19-26A op VRV IV buiten) •

KKSA26A560*
Koelen/verwarmen selectie printplaat montageplaat (enkel nodig wanneer koelen/
verwarmen selectie printplaat en verwarmingstape kit worden gecombineerd)

O
ve

rig
e

KJB111A
Montagedoos voor keuzeschakelaar koelen/verwarmen met afstandsbediening KRC19-26A • • • •

EKCHSC - Kabel keuzeschakelaar koelen/verwarmen (vereist voor aansluiting van KRC 19-26A) • • •
EKPCCAB3
VRV-configurator • • • • • •

KKSB2B61*
Verbruikprintplaat montageplaat. Voor één of meer buitenunits moet de verbruikprintplaat worden gemonteerd.
DTA109A51
DIII-net expander adapter
BPMKS967A2/A3
Vertakkingsprovider (voor aansluiting van 2/3 RA-binnenunits) • • • •

EKDK04
Aftapplugset • •

O
pt

ie
s 

& 
ac

ce
ss

oi
re

s



194

Opties & accessoires -  buitenunits

Refnets & branch keuzeschakelaarkasten

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 140P RXYQQ8-12T RXYQQ14-20T systemen met 2 modules systemen met 3 modules RQEQ 140~212 systemen met 2 modules systemen met 3 modules systemen met 4 modules RWEYQ8-14T9 systemen met 2 modules systemen met 3 modules systemen met 2 modules systemen met 3 modules

Se
ts

Aansluitingsset multimodule (verplicht) 
Verbindt meerdere modules in één koelsysteem BHFQ22P1007 BHFQ22P1517 BHFP26P36C BHFP26P63C BHFP26P84C BHFQ22P1007 BHFQ22P1007 / 

BHFQ22P1517 BHFQ23P907 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

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

Ad
ap

te
rs

Externe regelingsadapter voor buitenunit - Maakt het mogelijk om de 
geluidsarme werking en drie energieverbuik-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: het exacte adaptertype hangt af van het type binnenunit.  

Voor 14-20 pk is de verbruikprintplaat-montageplaat vereist. Zie Opties & Accessoires van binnenunits

DTA104A53/61/62
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

KRC19-26A 
Mechanische keuzeschakelaar koelen/verwarmen - maakt het mogelijk om een volledig 
warmtepompsysteem, of één BS-kast of warmterecuperatiesysteem om te schakelen tussen koelen, 
verwarmen en enkel ventilator. Aansluiting op de A-B-C klemmen van de buitenunit / BS-kast.

• • • 1 kit per systeem 1 kit per systeem • 
(alleen voor H/P) 1 kit per systeem 1 kit per systeem

BRP2A81
Printplaat keuzeschakelaar koelen/verwarmen (vereist voor aansluiting van KRC 19-26A op VRV IV buiten) • • 1 kit per systeem 1 kit per systeem • 

(alleen voor H/P) 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) • 1 kit per systeem 1 kit per systeem

O
ve

rig
e

KJB111A
Montagedoos voor keuzeschakelaar 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 • • • • • • • • •

KKSB2B61*
Verbruikprintplaat montageplaat. Voor één of meer buitenunits moet de verbruikprintplaat worden gemonteerd. •

DTA109A51
DIII-net expander adapter • • • • • • • • • • • • • •

Refnet-verbindingen Refnet -verdelers Branch Selector kasten (BS-kasten) voor warmterecuperatie

Capaciteitsindex Capaciteitsindex Capaciteitsindex Capaciteitsindex Capaciteitsindex Capaciteitsindex Capaciteitsindex 1-poort 4-poort 6-poort 8-poort 10-poort 12-poort 16-poort
< 200 200 ≤ x < 290 290 ≤ x < 640 > 640 < 290 290 ≤ x < 640 > 640 BS1Q-A BS4Q14AV1B BS6Q14AV1B BS8Q14AV1B BS10Q14AV1B BS12Q14AV1B BS16Q14AV1B
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s

Metrische aansluitingen voor warmtepompsystemen (2 leidingen) KHRQM22M20T KHRQM22M29T KHRQM22M64T KHRQM22M75T KHRQM22M29H KHRQM22M64H KHRQM22M75H

Engelse aansluitingen voor warmterecuperatiepomp (2 leidingen) KHRQ22M20T KHRQ22M29T9 KHRQ22M64T KHRQ22M75T KHRQ22M29H KHRQ22M64H KHRQ22M75H

Metrische aansluitingen voor warmterecuperatiesystemen (3 leidingen) KHRQM23M20T KHRQM23M29T KHRQM23M64T KHRQM23M75T KHRQM23M29H KHRQM23M64H KHRQM23M75H

Engelse aansluitingen voor warmterecuperatiesystemen (3 leidingen) KHRQ23M20T KHRQ23M29T9 KHRQ23M64T KHRQ23M75T KHRQ23M29H KHRQ23M64H KHRQ23M75H
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Geluidsreducerende set (geluidsisolatie)
•

KHFP26A100C 
Set gesloten leidingen

• • • • • •

KHRP26A1250C
Set joints

• • • • • •

Set geluidsdemping KDDN26A4 KDDN26A8 KDDN26A8 KDDN26A12 KDDN26A12 KDDN26A16
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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 140P RXYQQ8-12T RXYQQ14-20T systemen met 2 modules systemen met 3 modules RQEQ 140~212 systemen met 2 modules systemen met 3 modules systemen met 4 modules RWEYQ8-14T9 systemen met 2 modules systemen met 3 modules systemen met 2 modules systemen met 3 modules

Se
ts

Aansluitingsset multimodule (verplicht) 
Verbindt meerdere modules in één koelsysteem BHFQ22P1007 BHFQ22P1517 BHFP26P36C BHFP26P63C BHFP26P84C BHFQ22P1007 BHFQ22P1007 / 

BHFQ22P1517 BHFQ23P907 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

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

Ad
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Externe regelingsadapter voor buitenunit - Maakt het mogelijk om de 
geluidsarme werking en drie energieverbuik-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: het exacte adaptertype hangt af van het type binnenunit.  

Voor 14-20 pk is de verbruikprintplaat-montageplaat vereist. Zie Opties & Accessoires van binnenunits

DTA104A53/61/62
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

KRC19-26A 
Mechanische keuzeschakelaar koelen/verwarmen - maakt het mogelijk om een volledig 
warmtepompsysteem, of één BS-kast of warmterecuperatiesysteem om te schakelen tussen koelen, 
verwarmen en enkel ventilator. Aansluiting op de A-B-C klemmen van de buitenunit / BS-kast.

• • • 1 kit per systeem 1 kit per systeem • 
(alleen voor H/P) 1 kit per systeem 1 kit per systeem

BRP2A81
Printplaat keuzeschakelaar koelen/verwarmen (vereist voor aansluiting van KRC 19-26A op VRV IV buiten) • • 1 kit per systeem 1 kit per systeem • 

(alleen voor H/P) 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) • 1 kit per systeem 1 kit per systeem

O
ve
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e

KJB111A
Montagedoos voor keuzeschakelaar 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 • • • • • • • • •

KKSB2B61*
Verbruikprintplaat montageplaat. Voor één of meer buitenunits moet de verbruikprintplaat worden gemonteerd. •

DTA109A51
DIII-net expander adapter • • • • • • • • • • • • • •

Refnet-verbindingen Refnet -verdelers Branch Selector kasten (BS-kasten) voor warmterecuperatie

Capaciteitsindex Capaciteitsindex Capaciteitsindex Capaciteitsindex Capaciteitsindex Capaciteitsindex Capaciteitsindex 1-poort 4-poort 6-poort 8-poort 10-poort 12-poort 16-poort
< 200 200 ≤ x < 290 290 ≤ x < 640 > 640 < 290 290 ≤ x < 640 > 640 BS1Q-A BS4Q14AV1B BS6Q14AV1B BS8Q14AV1B BS10Q14AV1B BS12Q14AV1B BS16Q14AV1B

Re
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Metrische aansluitingen voor warmtepompsystemen (2 leidingen) KHRQM22M20T KHRQM22M29T KHRQM22M64T KHRQM22M75T KHRQM22M29H KHRQM22M64H KHRQM22M75H

Engelse aansluitingen voor warmterecuperatiepomp (2 leidingen) KHRQ22M20T KHRQ22M29T9 KHRQ22M64T KHRQ22M75T KHRQ22M29H KHRQ22M64H KHRQ22M75H

Metrische aansluitingen voor warmterecuperatiesystemen (3 leidingen) KHRQM23M20T KHRQM23M29T KHRQM23M64T KHRQM23M75T KHRQM23M29H KHRQM23M64H KHRQM23M75H

Engelse aansluitingen voor warmterecuperatiesystemen (3 leidingen) KHRQ23M20T KHRQ23M29T9 KHRQ23M64T KHRQ23M75T KHRQ23M29H KHRQ23M64H KHRQ23M75H
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Geluidsreducerende set (geluidsisolatie)
•

KHFP26A100C 
Set gesloten leidingen

• • • • • •

KHRP26A1250C
Set joints

• • • • • •

Set geluidsdemping KDDN26A4 KDDN26A8 KDDN26A8 KDDN26A12 KDDN26A12 KDDN26A16
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Opties & accessoires -  binnenunits Cassette-plafondinbouwmodellen Inbouwsatellietmodellen (kanaalmodellen)
Roundflow (800x800) 4-zijdig (600x600) 2-zijdige luchtuitblaas Hoek (1-zijdige luchtuitblaas) Klein Laag Standaard

FXFQ 20~125A FXZQ 15~50A FXCQ 20~40A FXCQ 50~63A FXCQ 80 ~125A FXKQ 25~40MA FXKQ 63MA FXDQ 20~25 M9 FXDQ 15~63A FXSQ 15~32A FXSQ 40~50A FXSQ 63~80A FXSQ 100~125A FXSQ 140A
Pa

ne
le

n

Decoratiepaneel (verplicht voor cassettemodellen, optioneel voor 
andere, achterpaneel voor FXLQ)

BYCQ140DG9 (zelfreinigend) (5)/(6)
BYCQ140DGF9 (fijnmazig) (5)/(6)

BYCQ140DW (wit) (3)
BYCQ140D (Standaard)

BYFQ60CW (wit paneel)
BYFQ60CS (grijs paneel)

BYFQ60B3 (standaardpaneel)
BYBCQ40H BYBCQ63H BYBCQ125H BYK45F BYK71F

Paneeltussenstuk om vereisten installatiehoogte te beperken
KDBQ44B60 

(standaardpaneel)

Verzegelingskit voor 3- of 2-zijdige luchtuitlaat KDBHQ55B140 (7) BDBHQ44C60 (wit & grijs paneel)

Sensorset BRYQ140A
BRYQ60AW (wit paneel)

BRYQ60AS (grijs paneel)
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Infrarood-afstandsbediening met ontvanger BRC7FA532F

BRC7F530W (9) (10) 
(wit paneel)

BRC7F530S (9) (10) 
(grijs paneel)

BRC7EB530 (9) (10) 
(standaardpaneel)

BRC7C52 BRC7C52 BRC7C52 BRC4C61 BRC4C61 BRC4C62 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65

BRC1H51W (Wit) / BRC1H51S (Zilver) /  
BRC1H51K (Zwart)
Gebruiksvriendelijke bedrade afstandsbediening met premium design

• • • • • • • • • • • • • •
BRC1E53A/B/C
Bedrade afstandsbediening met full-text interface en achtergrondverlichting • • • • • • • • • • • • • •
BRC1D52 (4)
Standaard bedrade afstandsbediening met weektimer • • • • • • • • • • • • • •
BRC2E52C
Vereenvoudigde afstandsbediening (met knop voor bedrijfsmodus) • • • • • • • • • • • • • •
BRC3E52C
Vereenvoudigde afstandsbediening (zonder knop bedrijfsmodus) • • • • • • • • • • • • • •
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DCC601A51
Intelligent Tablet Controller • • • • • • • • • • • • • •
DCS601C51 (12)
intelligent Touch Controller • • • • • • • • • • • • • •
DCS302C51 (12)
Centrale afstandsbediening • • • • • • • • • • • • • •
DCS301B51 (12) (13)
Uniforme AAN/UIT-besturing • • • • • • • • • • • • • •
DST301B51 (12)
Programmeerbare timer • • • • • • • • • • • • • •
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e DCM601A51
Intelligent Touch Manager • • • • • • • • • • • • • •
EKMBDXA
DIII-net modbus-interface • • • • • • • • • • • • • •
KLIC-DI 
KNX-interface • • • • • • • • • • • • • •
DMS502A51
BACnet-interface • • • • • • • • • • • • • •
DMS504B51
LonWorks-interface • • • • • • • • • • • • • •

Fi
lte

rs Duurzaam vervangfilter, ongeweven type KAFP551K160 KAFQ441BA60 KAFP531B50 KAFP531B80 KAFP531B160

Zelfreinigend filter zie decoratiepaneel

Ad
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Bedradingsadapter voor externe bewaking/besturing via droge 
contacten en instelpuntbesturing via 0-140Ω KRP4A53 (2)(7) KRP4A53 (2) KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A54 KRP4A52(2) KRP4A52(2) KRP4A52(2) KRP4A52(2) KRP4A52(2)

Bedradingsadapter met 2 outputsignalen  
(Compressor / Fout, Ventilator output) KRP1B57 (2)(7) KRP1B57

Bedradingsadapter met 4 uitgangssignalen  
(Compressor / Fout, Ventilator, Back-upverwarming, Bevochtiger) EKRP1C11 (2)(7) EKRP1B2 EKRP1B2 EKRP1B2 EKRP1B2 KRP1B61 KRP1B61 EKRP1B2 KRP1B56 EKRP1B2(2) EKRP1B2(2) EKRP1B2(2) EKRP1B2(2) EKRP1B2(2)

Adapter voor bedrading (koppeling voor verse-lucht ventilator)

Bedradingsadapter voor externe centrale bewaking/besturing  
(bestuurt 1 volledig systeem) KRP2A52 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A53 KRP2A51(2) KRP2A51(2) KRP2A51(2) KRP2A51(2) KRP2A51(2)

Externe regeladapter voor buitenunit (montage op binnenunit) DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A53 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61

Adapter voor toepassingen met meerdere huurders  
(24 VAC printplaat-voedinginterface) DTA114A61 DTA114A61 EKMTAC DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61

Digitale ingangsadapter (2)/11 BRP7A53 BRP7A53 BRP7A51 BRP7A51 BRP7A51 BRP7A51 BRP7A51 BRP7A54 BRP7A54 BRP7A51 BRP7A51 BRP7A51 BRP7A51 BRP7A51

Montagedoos / Montageplaat voor adapterprintplaten  
(voor units waar er geen ruimte is in de schakelkast) KRP1H98 (7) KRP1A101 KRP1C96 KRP1C96 KRP1C96 KRP1B101

KRP1BA101/ 
KRP1B100

KRP1BA101/ 
KRP1B100

KRP1BA101/ 
KRP1B100

KRP1BA101/ 
KRP1B100

KRP1BA101/ 
KRP1B100

Externe bedrade temperatuursensor KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4

K.RSS
Externe draadloze temperatuursensor • • • • • • • • • • • • • •
Connector voor contact gedwongen stop Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard

O
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rig
e

Multizone set

Condensafvoerpomp Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard KDAJ25K56 Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard

Set voor verse luchttoevoer
KDDQ55B140-1 + 

 KDDQ55B140-2 (7)(8)
KDDQ44XA60

Pulsieplenum KDAP25A36A KDAP25A56A KDAP25A71A KDAP25A140A

Filterkamer voor onderaanzuiging KDDFP53B50 KDDFP53B80 KDDFP53B160

(1) Pompstation is vereist voor deze optie
(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 gezien de beperkte functionaliteit
(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 delen van de frisseluchtinlaat zijn nodig voor elke unit
(9) Sensorfunctie niet beschikbaar
(10) Individueel regelbare lamelfunctie niet beschikbaar 
(11) Alleen mogelijk i, combinatie met BRC1H* / BRC1/2/3E*
(12) Wanneer montagedoos vereist is, gebruik KJB212A, KJB311A of KJB411A afhankelijk van de grootte van de controller
(13) Optie KEK26-1A (ruisfilter) is vereist bij installatie van DCS301B51
(14) Kabelboom EKEWTSC is nodig
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Cassette-plafondinbouwmodellen Inbouwsatellietmodellen (kanaalmodellen)
Roundflow (800x800) 4-zijdig (600x600) 2-zijdige luchtuitblaas Hoek (1-zijdige luchtuitblaas) Klein Laag Standaard

FXFQ 20~125A FXZQ 15~50A FXCQ 20~40A FXCQ 50~63A FXCQ 80 ~125A FXKQ 25~40MA FXKQ 63MA FXDQ 20~25 M9 FXDQ 15~63A FXSQ 15~32A FXSQ 40~50A FXSQ 63~80A FXSQ 100~125A FXSQ 140A

Pa
ne

le
n

Decoratiepaneel (verplicht voor cassettemodellen, optioneel voor 
andere, achterpaneel voor FXLQ)

BYCQ140DG9 (zelfreinigend) (5)/(6)
BYCQ140DGF9 (fijnmazig) (5)/(6)

BYCQ140DW (wit) (3)
BYCQ140D (Standaard)

BYFQ60CW (wit paneel)
BYFQ60CS (grijs paneel)

BYFQ60B3 (standaardpaneel)
BYBCQ40H BYBCQ63H BYBCQ125H BYK45F BYK71F

Paneeltussenstuk om vereisten installatiehoogte te beperken
KDBQ44B60 

(standaardpaneel)

Verzegelingskit voor 3- of 2-zijdige luchtuitlaat KDBHQ55B140 (7) BDBHQ44C60 (wit & grijs paneel)

Sensorset BRYQ140A
BRYQ60AW (wit paneel)

BRYQ60AS (grijs paneel)
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Infrarood-afstandsbediening met ontvanger BRC7FA532F

BRC7F530W (9) (10) 
(wit paneel)

BRC7F530S (9) (10) 
(grijs paneel)

BRC7EB530 (9) (10) 
(standaardpaneel)

BRC7C52 BRC7C52 BRC7C52 BRC4C61 BRC4C61 BRC4C62 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65

BRC1H51W (Wit) / BRC1H51S (Zilver) /  
BRC1H51K (Zwart)
Gebruiksvriendelijke bedrade afstandsbediening met premium design

• • • • • • • • • • • • • •
BRC1E53A/B/C
Bedrade afstandsbediening met full-text interface en achtergrondverlichting • • • • • • • • • • • • • •
BRC1D52 (4)
Standaard bedrade afstandsbediening met weektimer • • • • • • • • • • • • • •
BRC2E52C
Vereenvoudigde afstandsbediening (met knop voor bedrijfsmodus) • • • • • • • • • • • • • •
BRC3E52C
Vereenvoudigde afstandsbediening (zonder knop bedrijfsmodus) • • • • • • • • • • • • • •
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DCC601A51
Intelligent Tablet Controller • • • • • • • • • • • • • •
DCS601C51 (12)
intelligent Touch Controller • • • • • • • • • • • • • •
DCS302C51 (12)
Centrale afstandsbediening • • • • • • • • • • • • • •
DCS301B51 (12) (13)
Uniforme AAN/UIT-besturing • • • • • • • • • • • • • •
DST301B51 (12)
Programmeerbare timer • • • • • • • • • • • • • •
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e DCM601A51
Intelligent Touch Manager • • • • • • • • • • • • • •
EKMBDXA
DIII-net modbus-interface • • • • • • • • • • • • • •
KLIC-DI 
KNX-interface • • • • • • • • • • • • • •
DMS502A51
BACnet-interface • • • • • • • • • • • • • •
DMS504B51
LonWorks-interface • • • • • • • • • • • • • •

Fi
lte

rs Duurzaam vervangfilter, ongeweven type KAFP551K160 KAFQ441BA60 KAFP531B50 KAFP531B80 KAFP531B160

Zelfreinigend filter zie decoratiepaneel
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Bedradingsadapter voor externe bewaking/besturing via droge 
contacten en instelpuntbesturing via 0-140Ω KRP4A53 (2)(7) KRP4A53 (2) KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A54 KRP4A52(2) KRP4A52(2) KRP4A52(2) KRP4A52(2) KRP4A52(2)

Bedradingsadapter met 2 outputsignalen  
(Compressor / Fout, Ventilator output) KRP1B57 (2)(7) KRP1B57

Bedradingsadapter met 4 uitgangssignalen  
(Compressor / Fout, Ventilator, Back-upverwarming, Bevochtiger) EKRP1C11 (2)(7) EKRP1B2 EKRP1B2 EKRP1B2 EKRP1B2 KRP1B61 KRP1B61 EKRP1B2 KRP1B56 EKRP1B2(2) EKRP1B2(2) EKRP1B2(2) EKRP1B2(2) EKRP1B2(2)

Adapter voor bedrading (koppeling voor verse-lucht ventilator)

Bedradingsadapter voor externe centrale bewaking/besturing  
(bestuurt 1 volledig systeem) KRP2A52 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A53 KRP2A51(2) KRP2A51(2) KRP2A51(2) KRP2A51(2) KRP2A51(2)

Externe regeladapter voor buitenunit (montage op binnenunit) DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A53 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61

Adapter voor toepassingen met meerdere huurders  
(24 VAC printplaat-voedinginterface) DTA114A61 DTA114A61 EKMTAC DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61

Digitale ingangsadapter (2)/11 BRP7A53 BRP7A53 BRP7A51 BRP7A51 BRP7A51 BRP7A51 BRP7A51 BRP7A54 BRP7A54 BRP7A51 BRP7A51 BRP7A51 BRP7A51 BRP7A51

Montagedoos / Montageplaat voor adapterprintplaten  
(voor units waar er geen ruimte is in de schakelkast) KRP1H98 (7) KRP1A101 KRP1C96 KRP1C96 KRP1C96 KRP1B101

KRP1BA101/ 
KRP1B100

KRP1BA101/ 
KRP1B100

KRP1BA101/ 
KRP1B100

KRP1BA101/ 
KRP1B100

KRP1BA101/ 
KRP1B100

Externe bedrade temperatuursensor KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4

K.RSS
Externe draadloze temperatuursensor • • • • • • • • • • • • • •
Connector voor contact gedwongen stop Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard
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Multizone set

Condensafvoerpomp Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard KDAJ25K56 Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard

Set voor verse luchttoevoer
KDDQ55B140-1 + 

 KDDQ55B140-2 (7)(8)
KDDQ44XA60

Pulsieplenum KDAP25A36A KDAP25A56A KDAP25A71A KDAP25A140A

Filterkamer voor onderaanzuiging KDDFP53B50 KDDFP53B80 KDDFP53B160 O
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Opties & accessoires -  binnenunits en warm water

(1) Pompstation is vereist voor deze optie
(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 gezien de beperkte functionaliteit
(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 delen van de frisseluchtinlaat zijn nodig voor elke unit
(9) Sensorfunctie niet beschikbaar
(10) Individueel regelbare lamelfunctie niet beschikbaar 
(11) Alleen mogelijk i, combinatie met BRC1H* / BRC1/2/3E*
(12) Wanneer montagedoos vereist is, gebruik KJB212A, KJB311A of KJB411A afhankelijk van de grootte van 
de controller
(13) Optie KEK26-1A (ruisfilter) is vereist bij installatie van DCS301B51
(14) Kabelboom EKEWTSC is nodig

Inbouwsatellietmodellen (kanaalmodellen) Plafondonderbouwmodellen Wandmodellen Vloermodellen
Hoog rendement Groot 1-zijdige luchtuitblaas 4-zijdige luchtuitblaas Inbouw Vrijstaand

FXMQ 50~80 FXMQ 100~125 FXMQ 200~250 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

Pa
ne

le
n

Decoratiepaneel (verplicht voor cassettemodellen, optioneel voor 
andere, achterpaneel voor FXLQ)

EKRDP25A EKRDP40A EKRDP63A

Paneeltussenstuk om vereisten installatiehoogte te beperken

Verzegelingskit voor 3- of 2-zijdige luchtuitlaat KDBHP49B140 + KDBTP49B140 

Sensorset
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Infrarood-afstandsbediening met ontvanger BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC7G53 BRC7G53 BRC7G53 BRC7C58 BRC7EA628 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65

BRC1H51W (Wit) / BRC1H51S (Zilver) /  
BRC1H51K (Zwart)
Gebruiksvriendelijke bedrade afstandsbediening met premium design

• • • • • • • • • • • •
BRC1E53A/B/C
Bedrade afstandsbediening met full-text interface en achtergrondverlichting • • • • • • • • • • • •
BRC1D52 (4)
Standaard bedrade afstandsbediening met weektimer • • • • • • • • • • • •
BRC2E52C
Vereenvoudigde afstandsbediening (met knop voor bedrijfsmodus) • • • • • • • • • • • •
BRC3E52C
Vereenvoudigde afstandsbediening (zonder knop bedrijfsmodus) • • • • • • • • • • • •
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DCC601A51
Intelligent Tablet Controller • • • • • • • • • • • •
DCS601C51 (12)
intelligent Touch Controller • • • • • • • • • • • •
DCS302C51 (12)
Centrale afstandsbediening • • • • • • • • • • • •
DCS301B51 (12) (13)
Uniforme AAN/UIT-besturing • • • • • • • • • • • •
DST301B51 (12)
Programmeerbare timer • • • • • • • • • • • •
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e DCM601A51
Intelligent Touch Manager • • • • • • • • • • • •
EKMBDXA
DIII-net modbus-interface • • • • • • • • • • • •
KLIC-DI 
KNX-interface • • • • • • • • • • •
DMS502A51
BACnet-interface • • • • • • • • • • • •
DMS504B51
LonWorks-interface • • • • • • • • • • • •

Fi
lte

rs Duurzaam vervangfilter, ongeweven type KAFP501A56 KAFP501A80 KAFP501A160 KAFP551K160

Zelfreinigend filter
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Bedradingsadapter voor externe bewaking/besturing via droge 
contacten en instelpuntbesturing via 0-140 Ω KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A52 KRP4A52 KRP4A52 KRP4A53 *2 KRP4A51(2) KRP4A54 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51

Bedradingsadapter met 2 outputsignalen  
(Compressor / Fout, Ventilator output) KRP1B54 KRP1B54 KRP1B54

Bedradingsadapter met 4 uitgangssignalen  
(Compressor / Fout, Ventilator, Back-upverwarming, Bevochtiger) EKRP1B2 EKRP1B2 KRP1B61 KRP1B56 KRP1B56 KRP1B61 KRP1B61 KRP1B61

Adapter voor bedrading (koppeling voor verse-lucht ventilator)

Bedradingsadapter voor externe centrale bewaking/besturing  
(bestuurt 1 volledig systeem) KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A62 KRP2A62 KRP2A62 KRP2A51(2) KRP2A53 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51

Externe regeladapter voor buitenunit (montage op binnenunit) DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A62 DTA104A62 DTA104A62 DTA104A61

Adapter voor toepassingen met meerdere huurders  
(24 VAC printplaat-voedinginterface) DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 EKMTAC EKMTAC EKMTAC

Digitale ingangsadapter (2) / (11) BRP7A51 BRP7A51 BRP7A51 BRP7A52 BRP7A52 BRP7A52 BRP7A53 BRP7A51 BRP7A51 BRP7A51 BRP7A51

Montagedoos / Montageplaat voor adapterprintplaten  
(voor units waar er geen ruimte is in de schakelkast) KRP4A96 KRP4A96 KRP1D93A KRP1D93A KRP1D93A KRP1B97 KRP4A93

Externe bedrade temperatuursensor KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-1 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-1 KRSC01-4 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-1

K.RSS
Externe draadloze temperatuursensor • • • • • • • • (14) • • • •
Connector voor contact gedwongen stop Standaard Standaard Standaard EKRORO4 EKRORO4 EKRORO4 EKRORO5 Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard
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Multizone set

Condensafvoerpomp Standaard Standaard KDU50P60 KDU50P140 KDU50P140

Set voor verse luchttoevoer KDDQ50A140 KDDQ50A140 KDDQ50A140

Pulsieplenum KDAJ25K71 KDAJ25K140

L-type leidingenset (voor opwaartse richting) KHFP5M35 KHFP5N63 KHFP5N160
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Inbouwsatellietmodellen (kanaalmodellen) Plafondonderbouwmodellen Wandmodellen Vloermodellen
Hoog rendement Groot 1-zijdige luchtuitblaas 4-zijdige luchtuitblaas Inbouw Vrijstaand

FXMQ 50~80 FXMQ 100~125 FXMQ 200~250 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

Pa
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Decoratiepaneel (verplicht voor cassettemodellen, optioneel voor 
andere, achterpaneel voor FXLQ)

EKRDP25A EKRDP40A EKRDP63A

Paneeltussenstuk om vereisten installatiehoogte te beperken

Verzegelingskit voor 3- of 2-zijdige luchtuitlaat KDBHP49B140 + KDBTP49B140 

Sensorset
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Infrarood-afstandsbediening met ontvanger BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC7G53 BRC7G53 BRC7G53 BRC7C58 BRC7EA628 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65

BRC1H51W (Wit) / BRC1H51S (Zilver) /  
BRC1H51K (Zwart)
Gebruiksvriendelijke bedrade afstandsbediening met premium design

• • • • • • • • • • • •
BRC1E53A/B/C
Bedrade afstandsbediening met full-text interface en achtergrondverlichting • • • • • • • • • • • •
BRC1D52 (4)
Standaard bedrade afstandsbediening met weektimer • • • • • • • • • • • •
BRC2E52C
Vereenvoudigde afstandsbediening (met knop voor bedrijfsmodus) • • • • • • • • • • • •
BRC3E52C
Vereenvoudigde afstandsbediening (zonder knop bedrijfsmodus) • • • • • • • • • • • •
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DCC601A51
Intelligent Tablet Controller • • • • • • • • • • • •
DCS601C51 (12)
intelligent Touch Controller • • • • • • • • • • • •
DCS302C51 (12)
Centrale afstandsbediening • • • • • • • • • • • •
DCS301B51 (12) (13)
Uniforme AAN/UIT-besturing • • • • • • • • • • • •
DST301B51 (12)
Programmeerbare timer • • • • • • • • • • • •
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e DCM601A51
Intelligent Touch Manager • • • • • • • • • • • •
EKMBDXA
DIII-net modbus-interface • • • • • • • • • • • •
KLIC-DI 
KNX-interface • • • • • • • • • • •
DMS502A51
BACnet-interface • • • • • • • • • • • •
DMS504B51
LonWorks-interface • • • • • • • • • • • •

Fi
lte

rs Duurzaam vervangfilter, ongeweven type KAFP501A56 KAFP501A80 KAFP501A160 KAFP551K160

Zelfreinigend filter

Ad
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Bedradingsadapter voor externe bewaking/besturing via droge 
contacten en instelpuntbesturing via 0-140 Ω KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A52 KRP4A52 KRP4A52 KRP4A53 *2 KRP4A51(2) KRP4A54 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51

Bedradingsadapter met 2 outputsignalen  
(Compressor / Fout, Ventilator output) KRP1B54 KRP1B54 KRP1B54

Bedradingsadapter met 4 uitgangssignalen  
(Compressor / Fout, Ventilator, Back-upverwarming, Bevochtiger) EKRP1B2 EKRP1B2 KRP1B61 KRP1B56 KRP1B56 KRP1B61 KRP1B61 KRP1B61

Adapter voor bedrading (koppeling voor verse-lucht ventilator)

Bedradingsadapter voor externe centrale bewaking/besturing  
(bestuurt 1 volledig systeem) KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A62 KRP2A62 KRP2A62 KRP2A51(2) KRP2A53 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51

Externe regeladapter voor buitenunit (montage op binnenunit) DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A62 DTA104A62 DTA104A62 DTA104A61

Adapter voor toepassingen met meerdere huurders  
(24 VAC printplaat-voedinginterface) DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 EKMTAC EKMTAC EKMTAC

Digitale ingangsadapter (2) / (11) BRP7A51 BRP7A51 BRP7A51 BRP7A52 BRP7A52 BRP7A52 BRP7A53 BRP7A51 BRP7A51 BRP7A51 BRP7A51

Montagedoos / Montageplaat voor adapterprintplaten  
(voor units waar er geen ruimte is in de schakelkast) KRP4A96 KRP4A96 KRP1D93A KRP1D93A KRP1D93A KRP1B97 KRP4A93

Externe bedrade temperatuursensor KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-1 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-1 KRSC01-4 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-1

K.RSS
Externe draadloze temperatuursensor • • • • • • • • (14) • • • •
Connector voor contact gedwongen stop Standaard Standaard Standaard EKRORO4 EKRORO4 EKRORO4 EKRORO5 Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard
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Multizone set

Condensafvoerpomp Standaard Standaard KDU50P60 KDU50P140 KDU50P140

Set voor verse luchttoevoer KDDQ50A140 KDDQ50A140 KDDQ50A140

Pulsieplenum KDAJ25K71 KDAJ25K140

L-type leidingenset (voor opwaartse richting) KHFP5M35 KHFP5N63 KHFP5N160

HXY080-125A8 HXHD125-200A8
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
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Opties - Stijlvol binnen

(1) Kan alleen gebruikt worden in combinatie met KRP980A1

(2) WLAN-installatieset inclusief interfaceadapter PCB

(3)  BRC1E53A: inclusief talen: Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Nederlands, Grieks, Russisch, Turks, Portugees, Pools

(4)  BRC1E53B: inclusief talen: Engels, Duits, Tsjechisch, Hongaars, Roemeens, Sloveens, Bulgaars, Slowaaks, Servisch, Albanees

(5) BRC1E53C: inclusief talen

(6)  Montagedoos voor adapter PCB is noodzakelijk.  Uurmeter wordt ter plaatse geleverd en moet niet in de apparatuur worden geïnstalleerd.  

(7)  Montagedoos voor adapter PCB is noodzakelijk.  Zij vereisen montagplaat KRP4A96, er kunnen maximaal 2 optionele PCB’s gemonteerd worden.

(8)  Allen in combinatie met vereenvoudigde afstandsbediening BRC2E52C of BRC3E52C. 

(9) Bedradingsadapter geleverd door Daikin.  Klok en andere accessoires: plaatselijk aan te kopen. 

(10)  Standaard wordt er geen afstandsbediening geleverd bij deze binnenunit.  Een bedrade of infrarood-bediening kan afzonderlijk besteld worden.

(11) Standaard geleverd met de unit.

R-410A

binnenunits
FDXM- 

F3
FTXG-LW/S C/FTXS-K FVXG-K FVXS-F FLXS-B(9)
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BRC1E53A/B/C (3)(4)(5) - Premium bedrade afstandsbediening 
met full-text interface en achtergrondverlichting 

BRC073 (9) - Bedrade afstandsbediening (snoer voor 
bedrade afstandsbediening nodig)     

BRC2E52C - Vereenvoudigde afstandsbediening  
(met keuzeschakelaar voor bedrijfsmodus)

BRC2C51 - Vereenvoudigde afstandsbediening 

BRC3E52C - Vereenvoudigde afstandsbediening  
(zonder keuzeschakelaar voor bedrijfsmodus) 

BRC3A61 - Afstandsbediening voor hotels

BRC4C65 - IR-afstandsbediening (10)
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DCC601A51 - Gecentraliseerde besturing met cloud-
verbinding door gebruik te maken van de adapter KRP928*   

Online controller BRP069A41
BRP069A43 (CTXS15-35, 

FTXS20-25)
BRP069A42 (FTXS35-50)

BRP069A42 BRP069A42 BRP069A42

DCS302C51 - Centrale afstandsbediening  

DCS301B51 - Uniforme AAN/UIT-besturing  

DST301BA51 - Programmeerbare timer   

Ge
bo

uw
be

he
er

sy
st

ee
m

 
& 

St
an

da
ar

d 
pr

ot
oc

ol
in

te
rf

ac
e DCM601A5A - Intelligent Touch Manager     

EKMBDXA - Modbus-interface

RTD-RA (9) - Modbus-gateway     

KLIC-DD (9) - KNX-interface     
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BRP7A54 (7)(8) - Adapter PCB voor interlock  
(codekaart, …) 

BRP069A45 - WIFI-adapter voor smartphone

KRP1B56 - Bedradingsadapter 

EKRP1B2 (6) - Bedradingsadapter (uurmeter)

KRP413A1S (9) - Bedradingsadapter met normaal open 
contact/normaal open pulscontact (klok en andere 
accessoires moet afzonderlijk worden gekocht)

    

KRP4A54 - Adapter voor externe START/STOP en 
bewaking voor elektrische hulpstukken 

KRP2A53 - Bedradingsadapter voor elektrische 
hulpstukken 

Montagedoos voor adapter PCB’s (voor units waar er 
geen ruimte is in de schakelkast)

KRP1BA101

KRP980A1 - Interfaceadapter voor bedrade 
afstandsbediening Klasse 15-20-25

KRP928A 2S (9) - Interfaceadapter voor DIII-net     

DTA114A61 - Meerdere huurders 

KRCS01-4 - Externe bedrade temperatuursensor

Fi
lt

er KEK26-1A - Ruisfilter  
(alleen voor elektromagnetisch gebruik) 
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Antidiefstalsysteem voor afstandsbediening KKF910A4 KKF910A4 KKF910A4

KRCS01-4B - Externe bedrade temperatuursensor 

BRCW901A03 - Snoer voor bedrade afstandsbediening - 3 m     

BRCW901A08 - Snoer voor bedrade afstandsbediening - 8 m     

BKS028 - Montagesteun 

KDT25N32/KDT25N50/KDT25N63 - Installatieset voor hoge 
vochtigheidsgraad 

KJB212A - Schakelkast met aardklem (2 aansluitblokken) 

KJB311A - Schakelkast met aardklem (3 aansluitblokken) 
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Opties - Stijlvol binnen
 
BINNENUNITS

FCAHG-G
FCAG-A FFA-A FDBQ-B FBA-A FDA-A FHA-A

Pa
ne
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Decoratief paneel  
(vereist voor cassettemodellen, optioneel voor andere)

BYCQ140D (standaard)
BYCQ140DW (wit)(1)

BYCQ140DG9/
BYCQ140DGF9 
(zelfreinigend)(2)(4)

BYFQ60CW (wit)
BYFQ60CS (zilver)

BYFQ60B3 
(standaard)

BYBS125D + 
EKBYBSD

Paneeltussenstuk om vereisten installatiehoogte te beperken
KDBQ44B60 
(enkel voor 

standaardpaneel)
Verzegelingskit voor 3- of 2-zijdige luchtuitlaat KDBHQ55B140 (11) BDBHQ44C60

Sensorset BRYQ140A BRYQ60AW (wit)(9)
BRYQ60AS (zilver)(9)
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BRP069A81 - Online controller     

Infrarood-afstandsbediening (incl. ontvanger) BRC7FA532F (11)

BRC7EB530W  
voor standaardpaneel (5)(6) 

BRC7F530W 
voor wit paneel (5)(6) 

BRC7F530S - voor zilver paneel (5)(6)

BRC4C65 BRC4C65 BRC7G53

BRC1H51(9)W (9) (Wit) / BRC1H51S (9) (Zilver) / BRC1H51K (9) (Zwart)   
Gebruiksvriendelijke bedrade afstandsbediening met premium design      

BRC1E53A/B/C (3) (13) - Bedrade afstandsbediening met full-text interface 
en achtergrondverlichting      

BRC1D52 (13) - Standaard bedrade afstandsbediening met weektimer      

BRC2E52C (3) (13) - Vereenvoudigde afstandsbediening (met 
keuzeschakelaar voor bedrijfsmodus)      

BRC3E52C (3) (13) - Vereenvoudigde afstandsbediening (zonder 
keuzeschakelaar voor bedrijfsmodus)      

ARCNB - Bedrade afstandsbediening
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DIII-net aansluiting - voor aansluiting op centrale besturing standaard standaard standaard standaard standaard
DCC601A51 - Intelligent tablet controller      

DCS601C51 (13) - Intelligent touch controller      

DCS302C51 (13) - Centrale afstandsbediening      

DCS301B51 (13) - Uniforme AAN/UIT-besturing      

DST301B51 (13) - Programmeerbare timer      

NIM03 - R04084124324 - Optionele PCB voor groepsregeling
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RTD-NET - Modbus-interface voor bewaking en besturing      

RTD-10 - Modbus-interface voor koeling van infrastructuur      

RTD-20 - Modbus-interface voor retail      

RTD-HO - Modbus interface voor hotel      

EKMBDXA - Modbus-interface      

KLIC-DI - KNX-interface      

DCM010A51 - Daikin PMS-interface      

DMS502A51 - BACnet-interface      

DMS504B51 - LonWorks-interface      
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s Duurzaam vervangfilter (ongeweven) KAFP551K160 KAFQ441BA60

KAFP501A56 (35-50)
KAFP501A80 (60-71)

KAFP501A60 (100-140)

Zelfreinigend filter zie decoratiepaneel
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Bedradingsadapter voor externe bewaking/besturing via droge contacten 
en instelpuntbesturing via 0-140 Ω KRP4A53 (10)(11) KRP4A53 (10) KRP4A52 (10) KRP4A52 (10)

Bedradingsadapter met 2 outputsignalen  
(Compressor / Fout, Ventilator output) KRP1B57 (10)(11) KRP1B57 (10)

Bedradingsadapter voor externe centrale bewaking/besturing  
(bestuurt 1 volledig systeem) KRP2A51 (7)(10) KRP2A51 (8)

Adapter voor bedrading (koppeling voor verse-lucht ventilator) KRP1B54 KRP1C64 (7) KRP1B54 (10)
Bedradingsadapter met 4 outputsignalen  
(Compressor / Fout, Ventilator, Back-upverwarming, Bevochtiger output) EKRP1C11 (10)(11) EKRP1B2 EKRP1B2 EKRP1B2 (7) EKRP1B2 (7)

Adapter voor keycard- of raamcontactaansluiting  
(enkel in combinatie met BRC1H*, BRC1/2/3E*) BRP7A53 BRP7A53 BRP7A53 BRP7A51 (12) BRP7A54 (12) BRP7A52 (10)

Montagedoos/Montageplaat voor adapterprintplaten  
(wanneer er geen ruimte is in de schakelkast, is een montagedoos vereist) KRP1H98 (11) KRP1B101/

KRP1BA101
KRP1B101/
KRP1BA101 KRP4A96

KRP1D93A (doos)
KKSAP50A56 (35-50) 

(montageplaat)

Externe bedrade temperatuursensor KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-1 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4
K.RSS - Externe draadloze temperatuursensor      

Set START/STOP op afstand, gedwongen STOP standaard standaard standaard standaard EKRORO3
DTA112B51 - Interfaceadapter voor Sky Air 
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Condensafvoerpomp KDU50P60 (35 - 60)
KDU50P140 (71 - 140)

Multizone-kit  
(raadpleeg de multi-zoning argumentkaart in deze catalogus  
voor een gedetailleerd overzicht van modelcodes)

2 dempers (35 - 50) 
3 dempers (35 - 50)
4 dempers (35 - 71)
5 dempers (60 - 140)
6 dempers (60 - 140) 
7 dempers (100 - 140)
8 dempers (100 - 140)

L-type leidingset (opwaartse richting)
KHFP5MA35 (35)

KHFP5N63 (50-60)
KHFPN5N160 

(71-140)

Set voor verse-luchttoevoer (type voor directe montage) KDDQ55B140-1 + 
KDDQ55B140-2 (11) KDDQ44XA60 KDDQ50A140

Pulsieplenum
KDAP25A56A (35-50)
KDAP25A71A (60-71)

KDAP25A140A [100-140)
KDAJ25K140A

 
(1)  Vuilafzetting is beter zichtbaar op witte isolatie.  Het is aangeraden om deze optie niet te 

installeren in omgevingen met een hoge concentratie vuil.
(2) Voor de besturing van de optie BYCQ140DG(F)9, is controller BRC1H*, BRC1E* vereist. Deze opties 

kunnen niet worden gecombineerd met RXYSQ*, multi- of niet-invertergestuurde split-units
(3) Beschikbare talen zijn: 

A: Engels, Duits, Frans, Nederlands, Spaans, Italiaans, Portugees 
B: Engels, Bulgaars, Kroatisch, Tsjechisch, Hongaars, Roemeens en Sloveens 
C: Engels, Grieks, Pools, Russisch, Albanees, Slowaaks en Turks (indien BRC2/3E52C Servisch 
verkrijgbaar is in plaats van Albanees)  
Gebruik voor BRC2/3E52C PC kabel EKPCCAB3 in combinatieo met de updater PC-software om 
het taalpakket naar B of C te wijzigen

(4)  De optie is uitsluitend bedoeld voor gebruik in omgevingen met fijn stof (bijv. kledingwinkels).  
Gebruik ze niet in omgevingen met veel vet of een hoge vochtigheid. 

(5)  Sensorfunctie niet beschikbaar
(6) Individuele lamelbesturing niet beschikbaar
(7)  Bij montage van een elektrische verwarming is een optionele printplaat voor de externe 

elektrische verwarmer (EKRP1B2) voor iedere binnenunit vereist. Voor deze opties is 
montageplaat KRP4A96 vereist. Elektrische verwarming en bevochtiger moeten lokaal 
aangeschaft worden. Monteer ze niet binnenin de apparatuur.

(8)  Voor deze opties is montageplaat KRP4A96 vereist.  Er kunnen maximaal 2 optionele 
printplaten worden gemonteerd. 

(9) Deze optie kan niet worden gebruikt met RR- en RQ-modellen
(10) Montagedoos voor adapterprintplaat vereist; zie tabel voor modelcode 
(11) Deze optie kan niet worden gecombineerd met BYCQ140DG(F)9
(12)  Er kunnen maximaal 2 optionele printplaten worden gemonteerd
(13)  Gepaste dozen (KJB*) voor montage van controllers zijn te vinden in de lijst met besturingsopties
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Opties & accessoires - Ventilatie en warm water

Warmterecuperatie-ventilatie - VAM Warmterecuperatie-ventilatie - VKM Luchtbehandelingstoepassingen

VAM 
150FC

VAM 
250FC

VAM 
350J

VAM 
500J

VAM 
650J

VAM 
800J

VAM 
1000J

VAM 
1500J

VAM
2000J

VKM 
50GB 

(M)

VKM 
80GB 

(M)

VKM 
100GB 

(M)

EKEQ 
FCBA 

(1)

EKEQ 
DCB 

(1)

EKEQ 
MCBA 

(1)
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BRC301B61
VAM bedrade afstandsbediening • • • • • • • • •
BRC1H51W (Glanzend wit) / BRC1H51S (Zilver metallic) / 
BRC1H51K (Matzwart) 
Gebruiksvriendelijke bedrade afstandsbediening met premium design

• • • • • • • • • • • • • • •
BRC1E53A/B/C
Bedrade afstandsbediening met full-text 
interface en achtergrondverlichting

• • • • • • • • • • • • • • •
BRC1D52
Standaard bedrade afstandsbediening met weektimer • • • • • • • • • • • • • • •
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DCC601A51
intelligent Tablet Controller • • • • • • • • • • • • • • •
DCS601C51
intelligent Touch Controller • • • • • • • • • • • • • • •
DCS302C51
Centrale afstandsbediening • • • • • • • • • • • •
DCS301B51
Uniforme AAN/UIT-besturing • • • • • • • • • • • •
DST301B51
Programmeerbare timer • • • • • • • • • • • •
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DCM601A5A
Intelligent Touch Manager • • • • • • • • • • • • • • •
EKMBDXA
Modbus-interface • • • • • • • • • • • • • • •
DMS502A51
BACnet-interface • • • • • • • • • • • •
DMS504B51
LonWorks-interface • • • • • • • • • • • •
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EN779 Medium M6 EKAFVJ50F6 EKAFVJ50F6 EKAFVJ65F6 EKAFVJ100F6 EKAFVJ100F6
EKAFVJ100F6 

x2
EKAFVJ100F6 

x2

EN779 Fijn F7 EKAFVJ50F7 EKAFVJ50F7 EKAFVJ65F7 EKAFVJ100F7 EKAFVJ100F7
EKAFVJ100F7 

x2
EKAFVJ100F7 

x2

EN779 Fijn F8 EKAFVJ50F8 EKAFVJ50F8 EKAFVJ65F8 EKAFVJ100F8 EKAFVJ100F8
EKAFVJ100F8 

x2
EKAFVJ100F8 

x2

Afzonderlijke plenum EKPLEN200 
(6)

EKPLEN200 
(6)

CO2 sensor BRYMA65 BRYMA65 BRYMA65 BRYMA100 BRYMA100 BRYMA200 BRYMA200 BRYMA65 BRYMA100 BRYMA200

Elektrische verwarming VH1B VH2B VH3B VH3B
VH4B / 
VH4/AB

VH4B / 
VH4/AB

VH4B / 
VH4/AB

VH5B(7) VH5B(7)
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Bedradingsadapter voor externe bewaking/besturing  
(bestuurt 1 volledig systeem)

KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 (2) KRP2A51 (2) KRP2A51 (2) KRP2A51 (2) KRP2A51 (2) KRP2A51 (2) KRP2A51 (2) BRP4A50A (4) BRP4A50A (4) BRP4A50A (4)

Adapter printplaat voor bevochtiger KRP50-2 KRP50-2 KRP1C4 (5) KRP1C4 (5) KRP1C4 (3/5) KRP1C4 (5) KRP1C4 (5) KRP1C4 (3/5) KRP1C4 (3/5) BRP4A50A (4) BRP4A50A (4) BRP4A50A (4)

Adapter printplaat voor verwarming andere fabrikant BRP4A50 BRP4A50 BRP4A50A (4) BRP4A50A (4)
BRP4A50A 

(3/4)
BRP4A50A (4) BRP4A50A (4)

BRP4A50A 
(3/4)

BRP4A50A 
(3/4)

BRP4A50A (4) BRP4A50A (4) BRP4A50A (4)

Externe bedrade temperatuursensor KRCS01-1

Adapter printplaat montageplaat EKMP65VAM EKMPVAM

Opmerkingen

(1) Sluit het systeem niet aan op DIII-net apparaten LONWorks interface, BACnet interface, …;  (intelligent Touch Manager, EKMBDXA zijn toegestaan)

(2) Montagekast KRP1BA101 vereist.

(3) Adapter printplaat montageplaat nodig, toepasselijk model kan in bovenstaande tabel gevonden worden

(4) Verwarming van andere fabrikant en bevochtiger van andere fabrikant kunnen niet worden gecombineerd

(5) Montagekast KRP50-2A90 vereist

(6) Bevat 1 plenum en kan worden gebruikt voor de halve kant van de unit (tot 4 plenums kunnen worden gebruikt op 1 unit)

(7) Alleen beschikbaar met de optionele plenum
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Intelligent Tablet Controller - DCC601A51 

Tablet

Opties voor lokale bediening Cloudopties Software

Zenpad 8” Tablet voor plaatselijke bediening Z380M • - -
Router • - -
Onlinebesturing - voor bewaking en besturing vanop afstand DCC001A51 - • -
App voor lokale bediening – Applicatie te gebruiken op de Z380M-tablet 
(downloaden van Play stor, alleen Android) - - •

Tool voor indienststelling - - •
Tool voor software-update - - •

Intelligent Touch Manager

 Adapter iTM plus – voor aansluiting van 64 extra binnenunits/
groepen. Er kunnen maximaal 7 adapters aangesloten worden

DCM601A52 •
Software iTM PPD – voor distributie van gebruikte kWh door 
binnenunits die op het iTM zijn aangesloten

DCM002A51 •
iTM HTTP interface - maakt communicatie met besturingseenheid 
van andere fabrikant mogelijk via http interface

DCM007A51 •

iTM-energienavigator – optie voor energiebeheer DCM008A51 •
Optie iTM BACnet Client – integratie van toestellen van 
derden op de iTM via het BACnet/IP-protocol mogelijk.  
(Dit is geen gateway en kan DMS502A51 niet vervangen)

DCM009A51 •

Eigendomsbeheersysteem (PMS) interface-optie -  Maakt 
verbinding met PMS-systemen van derden mogelijk

DCM010A51 • 
 Oracle Opera PMS

Standaard protocolinterfaces
BACnet-interface

DIII-net expansieprint (2 poorten),  
sluit tot 128 bijkomende binnenunits aan

DAM411B51 •
Digital pulsingangen (12) voor PPD-functionaliteit DAM412B51 •

Opties - Besturingssystemen
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Sky Air
Product catalogue 2017 
for professionals

Get ahead of competition

R-32  IS AN INDUSTRY REVOLUTION.  BE PART OF IT.

User friendly  
remote control 
with contemporary 
design
BRC1E52A/B

 › Easy to use: all main functions directly accessible 

 › Easy commissioning: intuitive interface for advanced 
menu settings 

 › Optimise your air conditioning system by activating a 
series of energy saving functions (temperature range 
limit, setback function, off timer, …)   

 › Keep track of your energy consumption with the 
kWh indication showing an indicative electricity 
consumption   

 › Set up to 3 independent schedules, so the user can 
easily change the schedule himself throughout the 
year (e.g. summer, winter, mid-season)   

 › Real time clock with auto update to daylight saving 
time   

 › Supports multiple languages 

 › Possibility to individually restrict menu functions   

 › When a power failure occurs all settings remain stored 
up to 48 hours thanks to the built-in backup power  

Specifications / Functions
Specifications BRC1E52A / BRC1E52B

Dimensions (HxWxD) 3.120x120x19 mm40

LCD
Display size (HxW) 43.2x68.85 mm

Type Full dot (160x255)

Colour Fresh white

Cover for operation part No

Max. wiring length 500m

Connectable indoor units All VRV® and Sky Air® indoor units 

Functions BRC1E52A / BRC1E52B

Energy saving 
functions

Set sensor behavior �

Temperature range limit �

Setback function �

Set point auto reset �

Off timer �

Display

Multilingual display English, German, French, Spanish, Italian, Portuguese, Greek, Dutch,  Russian, Turkish,  Polishr English, German, Czech, Croation, Hungarian, Romanian, Slovenian, Bulgarian, Slovak, Serbian, Albanian

Help menu �

Room temperature display �

Clock (time display) Real time clock with auto update to daylight saving time

Backlight �

Contrast adjustment �

Timer
Weekly schedule timer 3

Holiday function �

Access control

Key lock �

Restrict menus Each menu individually

Restrict buttons Each button individually (ON/OFF, operation mode selector, temperature adjustment, fan speed / air flow direction)

Memory Built-in back-up power When a power failure occurs, all settings remain stored up to 48 hours

Real time clock

Real time clock with auto update to daylight saving 
time 

Supports multiple languages

 › English, German, French, Spanish, Italian,  
Portuguese, Greek, Dutch,  Russian, Turkish  
and Polishr (BRC1E52A) 

 › English, German, Czech, Croation, Hungarian,  
Romanian, Slovenian, Bulgarian, Slovak, Serbian, 
Albanian (BRC1E52B)

Possibility to individually restrict menu 
functions/buttons

 › Restrict some of all functions on the remote  
control to void misuse in e.g. hotels, shops, offices

Other features

 › Built-in back-up power. When a power failure occurs, 
all settings remain stored up to 48 hours 

 › Backlight display

The present publication is drawn up by way of information only and does not constitute an offer binding upon 

Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. has compiled the content of this publication to the best of its knowledge. No 

express or implied warranty is given for the completeness, accuracy, reliability or fitness for particular purpose of its 

content and the products and services presented therein. Specifications are subject to change without prior notice. 

Daikin Europe N.V. explicitly rejects any liability for any direct or indirect damage, in the broadest sense, arising from 

or related to the use and/or interpretation of this publication. All content is copyrighted by Daikin Europe N.V. 

The present publication supersedes ECPEN12-306. Printed on non-chlorinated paper. 
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Modbus 
Interface 
RTD

 › Indoor unit control 
via 0~10 volt, dry contact 
or resistance contact

 › Retail applications
 › Hotel applications
 › IT applications
 › Heating interlock
 › Alarm signal

Split, Sky Air, VRV, Chillers, 

Refrigeration, Daikin Altherma

Integration of Daikin portfolio in BMS system via Modbus

VRV Product catalogue 2017 for professionals

Minimum running costs, maximum flexibility. 
Fast installation, top reliability, perfect comfort.

VRV 
Product catalogue 2017  

for professionals

NEW
webbased Xpress selectionsoftware

 Reduced runningcosts

 Improved room air quality 

 Minimal time required for filter cleaning  

 Unique technology

UNIQUE
Patents 

pending

A unique  
success story repeated

Select your AHU  
like any other VRV indoor

airflow 
direction

Auto cleaning filter for 
concealed ceiling units 

 Easy selection

 Fast quotation

 Easy ordering

 Easy installation 

Order AHU  
and outdoor 
in one step

New pre-sized  
fresh air solution

The present publication is drawn up by way of information only and does not constitute an offer binding upon 

Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. has compiled the content of this publication to the best of its knowledge. No 

express or implied warranty is given for the completeness, accuracy, reliability or fitness for particular purpose of its 

content and the products and services presented therein. Specifications are subject to change without prior notice. 

Daikin Europe N.V. explicitly rejects any liability for any direct or indirect damage, in the broadest sense, arising from 

or related to the use and/or interpretation of this publication. All content is copyrighted by Daikin Europe N.V. 

The present publication supersedes ECPEN16-200. Printed on non-chlorinated paper. 
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programme for Liquid Chilling Packages (LCP), Air handling 
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www.eurovent-certification.com or using: www.certiflash.com 
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The quick and quality way of upgrading R-22 and R-407C systems

Replacement 
technology
for installers 

 › For server rooms, telecom shelters, laboratories, IT applications

Infrastructure 
cooling solution  

RE
LI

A
BL

E,
 CONTINUOUS OPERATIO

N

VRV IV heat recovery, heat pump, replacement  
and water cooled

VRV IV 
360° efficiency 

Water-to-air 
heat pump
using water as a heat source

Scale up your expectations
Introducing the new Sky Air A-series with 
ultra-efficient Bluevolution R-32 technology

Our mission

Achieve 
the lowest 
environmental 
impact

214 140

209

116

Brochures met 
oplossingen:

Referentieboeken:

Product-
profielen:

Focus 
onderwerpen:

Product 
flyers:

Product-
catalogussen:

voor professionele netwerk

Koeling van infrastructuur
Voordelen voor installateurs 
bij de keuze voor Daikin voor 
het koelen van infrastructuur

Water/lucht-
warmtepomp
Gedetailleerde 
info over de VRV IV 
i-reeks, toepassings-
voorbeelden, 
achtergrond van 
het technisch 
systeemontwerp

Sky Air  
A-reeks
Belangrijkste 
voordelen en 
specificaties

RTD modbus interface
Gedetailleerde info over 
RTD 
bedieningen en 
toepassingen

Sky Air catalogus
Gedetailleerde technische 
informatie & voordelen van 
Sky Air/ventilatie/Biddle 
luchtgordijn/besturingen/
AHU

VRV Catalogus
Gedetailleerde technische 
informatie & voordelen van 
de VRV totaaloplossing

Ventilatie catalogus
Gedetailleerde info over 
ventilatieproducten

Bedrade 
afstandsbediening
Gedetailleerde info 
over de BRC1E52A/B 
afstandsbediening

Vervangingstechnologie  
Voordelen voor 
installateurs van de VRV-
vervangingstechnologie

VRV IV gamma
Gedetailleerde 
voordelen van 
VRV IV normen en 
technologieën. 
Belangrijkste 
eigenschappen en 
specificaties van  
VRV IV 
productgamma

VRV IV i-reeks
Belangrijkste voordelen, 
toepassingsvoorbeelden 
en specificaties van 
het VRV IV i-reeks 
productgamma

VRV IV S-reeks
Belangrijkste voordelen, 
toepassingsvoorbeelden 
en specificaties van 
het VRV IV S-reeks 
productgamma

Overzicht commerciële marktliteratuur

i

VRV IV heat pumps for indoor installation

Keep looking  
you’ll never find me

Keep looking  
you’ll never find me

Compact VRV IV heat pumps  
for residential and light commercial applications
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Concealed 
floor standing 
unit
FNQ-A, FXNQ-A

Powerful mode

Multi tenant  

(FXNQ-A)

Home leave  

operation  › Ideal for installation in offices, hotels and residential 
applications

 › Its low height enables the unit to fit perfectly beneath 
a window 

 › Discretely concealed in the wall, leaving only the 
suction and discharge grilles visible

 › Requires very little installation space as the depth is 
only 200mm

 › High ESP allows flexible installation

Designed to be concealed in walls

Powerful mode

Multi tenant (FXSQ)

Home leave  

operation

 › Top efficiency in the market 
 › Automatic air flow adjustment function measures the 
air volume and static pressure and adjusts it towards 
the nominal air flow, whatever the length of duct, 
making installation easier and guaranteeing comfort. 
Moreover, the ESP can be changed via the wired 
remote control to optimize the supply air volume 

 › Slimmest unit in class, only 245mm 
 › Discretely concealed in the ceiling: only the suction 
and discharge grilles are visible 

 › Low sound level 

 › Medium external static pressure up to 150Pa facilitates 
using flexible ducts of varying lengths 

 › Reduced energy consumption thanks to specially 
developed DC fan motor 

 › Flexible installation, as the air suction direction can be 
altered from rear to bottom suction 

 › Standard built-in drain pump increases flexibility and 
installation speed 

 › No optional adapter needed for DIII-connection, link 
your unit into the wider building management system 

Optimum comfort guaranteed no matter the 
length of ductwork or type of grilles

Concealed  
ceiling unit  
with medium  
ESP
FBQ-D, FXSQ-A

302 303

Avoid loss of business and replace your air conditioning 
system now!

The phase-out period for  
R-22 is over.

Act now! 

SPLIT, SKY AIR, VRV, CHILLERS

215

Heating - air conditioning - hot water  - ventilation - refrigeration - control

Hotel solutions 
for hotel owners

Sustainable design 
with Daikin HVAC-R systems

Green building  
solutions

365-days climate comfort for every business

Commercial solutions  
for small to large applications

Control systems 

Intelligent Touch 
Manager 

Mini Building Management System Your business at your fingertips 

Tablet

intelligent 
Tablet Controller
with cloud connection
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100 216

voor uw klanten

Referentiecatalogus
Daikin commerciële en 
industriële referenties

Vervangingstechnologie
Voordelen voor eigenaars/
investeerders van 
vervangingstechnologie

Sky Air productfolders
Folder (één pagina) met de 
belangrijkste voordelen en 
technische specificaties van 
elke afzonderlijke Sky Air unit. 
Ideaal voor offertes

VRV productfolders
Folder (één pagina) met de 
belangrijkste voordelen en technische 
specificaties van elke afzonderlijke 
VRV unit. Ideaal voor offertes

Intelligent Touch Manager
Gedetailleerde voordelen van 
Intelligent Touch Manager

DCC601A51
Gedetailleerde voordelen van 
DCC601A51 en de Daikin Cloud 
Service

Commerciële oplossingen
Daikin biedt oplossingen voor 
commerciële toepassingen

Hoteloplossingen
Voordelen voor eigenaars/
investeerders bij de keuze voor 
Daikin voor hotels

Oplossingen voor groene 
gebouwen
Voordelen voor eigenaars/investeerders 
bij de keuze voor Daikin voor groene 
gebouwen, met de nadruk op BREEAM

Technische documentatie:

Alle nieuwste Daikin-catalogi zijn beschikbaar in een 
handige bibliotheek op het internet:
www.daikineurope.com/support-and-manuals/catalogues To
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www.daikineurope.com/support-and-manuals/catalogues


208

www.daikineurope.com/ 
support-and-manuals/ 
software-downloads

Ondersteunende  
tools, software en apps

Nieuw webgebaseerde Xpress selectie-software

Maakt selectie eenvoudig, altijd, overal 

 › Web & cloudgebaseerd, toegang tot uw projecten, 
altijd en overal...

 › Onafhankelijk van platforn (Windows, Mac, ...) en 
hardware (laptop, desktop, tablet)

 › Opnieuw ontworpen GUI voor maximaal gebruiksgemak

Belangrijkste functies

 › Geen lokale installatie nodig
 › Tools bijwerken niet nodig  
(altijd de nieuwste versie beschikbaar)

 › Mogelijkheid tot kopiëren / delen van projecten

Eenvoudige selectie, altijd, overal

Eenvoudig bewerken van leidingen Intuïtieve interface

Duidelijk overzicht van kabels, eenvoudig om groepen te maken Duidelijk overzicht van regelgroepen en centrale besturingen

Werkgebied

Gedetailleerde kenmerken

Binnenunits Importeren /  

Exporteren / Wissen

Toolbox

http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/software-downloads
http://www.daikineurope.com/ support-and-manuals/ software-downloads
http://www.daikineurope.com/ support-and-manuals/ software-downloads
http://www.daikineurope.com/ support-and-manuals/ software-downloads
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Andere selectie-software

VRV Pro 
 
Met dit programma kunt u VRV-airconditioningsystemen 
nauwkeurig en voordelig ontwerpen, rekening houdend 
met de complexe leidingvoorwaarden. Bovendien bent 
u zeker van optimale bedrijfscycli en een maximale 
energiezuinigheid.
 › Nauwkeurige berekening van de verwarmingsbelasting
 › Preciese selectie op basis van piekbelastingen
 › Indicatie van het energieverbruik

Ventilatie Xpress 
 
Selectie-tool voor ventilatiesystemen (VAM, VKM). De 
selectie is gebaseerd op opgegeven toevoer/uitvoer 
luchtstromen (incl. opfrissen), en een opgegeven ESP 
van toevoer-/afvoerkanalen:
 › Bepalen van de grootte van elektrische 
verwarmingen

 › Visualisatie van psychrometrisch diagram
 › Visualisatie van geselecteerde configuratie
 › Verplichte veldinstellingen die in het rapport 
worden genoemd

Webgebaseerde ASTRA-selectie  
voor luchtbehandelingsunits 

Een krachtig tool voor het selecteren van de juiste 
luchtbehandelingsunit voor uw behoeften.
 › 3D-interface
 › snelle selectieprocedures
 › nieuwe afdrukmogelijkheden en rapportvormen

WAGO-selectietool

De WAGO-selectietool is specifiek ontworpen om het, 
voor uw behoeften, optimale WAGO I/O-systeem te 
selecteren.

 › Eenvoudige selectie van WAGO-materialen
 › Creatie materiaallijst
 › Tijdbesparend
• Inclusief bedradingsschema's
• Bevat inbedrijfstelling/vooraf ingestelde gegevens 

voor 

NIEUW NIEUW
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Plug-in tools en software-tools van derden

VRV CAD 2D

www.daikin.eu/
bim

http://www.
daikineurope.
com/autocad/

index.jsp

Building Information Modelling  
(BIM) ondersteuning 

 › BIM verhoogt de efficiëntie van de ontwerp- en 
bouwfase 

 › Daikin is een van de eersten die een volledig 
assortiment BIM-objecten aanbiedt voor zijn  
VRV-producten.

 › Geeft het VRV-leidingontwerp weer op een 
Autocad 2D-vloerplan 

 › Verbetert projectbeheer 
 › Berekent nauwkeurig de leidingafmetingen en 
refnets 

 › Bepaalt de grootte van de buitenunit 
 › Valideert VRV-leidingregels 
 › Rechtvaardigt extra koelmiddelvulling, inclusief 
een controle van de maximale ruimteconcentratie

Simulatie van het verbruik en ontwerphulpmiddelen

Seizoensimulator 

 › De seizoensimulator is een innovatieve 
softwaretool die de mogelijke 
seizoensrendementen berekent en vergelijkt. 

 › Deze gebruiksvriendelijke tool vergelijkt 
verschillende Daikin-systemen, jaarlijks 
energieverbruik, CO

2
-emissies, en nog veel meer, 

om in slechts enkele minuten een nauwkeurige 
ROI-berekingen aan te bieden. 

Psychometrisch diagram 

 › De Psychometrisch diagram-viewer toont de 
veranderende eigenschappen van lucht op de 
meeste plaatsen. 

 › Met deze tool kan de gebruiker twee punten 
kiezen met specifieke eigenschappen, ze op het 
diagram plaatsen en acties selecteren om de 
eigenschappen te wijzigen, zoals verwarmen, 
koelen en lucht mengen. 

NIEUW

http://bimobject.com/en/product/?freetext=daikin
http://www.daikin.eu/bim
http://www.daikin.eu/bim
http://www.daikineurope.com/autocad/index.jsp
http://www.daikineurope.com/autocad/index.jsp
http://www.daikineurope.com/autocad/index.jsp
http://www.daikineurope.com/autocad/index.jsp
http://www.daikineurope.com/autocad/index.jsp
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Foutcode-app

Kom snel de betekenis van foutcodes te weten, voor 
elke productfamilie, en de mogelijke oorzaak

NIEUW  Bedrijfsportaal
 › Ontdek ons nieuwe extranet dat samen met u 

denkt op my.daikin.eu 
 › Vind informatie in slechts enkele seconden dankzij 

een krachtige zoekfunctie 
 › Pas de opties aan zodat u enkel informatie te zien 

krijgt die voor u relevant is 
 › Toegang via een mobiel toestel of desktop

my.daikin.eu

OP KANTOOR

BIJ KLANTEN

ONDERWEG

Online ondersteuning

Onderhoudstools

D-Checker

D-Checker is een softwaretoepassing die wordt 
gebruikt voor het beheer en het bewaken van de 
bedrijfsgegevens van Daikin applied, spilt, multi-
split, Sky Air-units, Daikin Altherma LT, warmtepomp 
met grondwater, Hybrid, ZEAS, Conveni-pack & 
R410A Booster-unit

Bluetooth-adapter 

Bewaking van Split, Sky Air en VRV-gegevens via 
gelijk welk Bluetooth-apparaat
 › Geen toegang tot de buitenunit nodig
• Kan gebruikt worden met de D-Checker-software 

(voor laptops)
• Kan gebruikt worden met de bewakingsapp  

(voor tabletten en smartphones)

VRV Service-Checker  

 › Aangesloten op de F1/F2-bus om meerdere 
systemen tegelijkertijd te controleren

 › Aansluiting van externe druksensoren mogelijk

NIEUW

Internet

Vind onze oplossing voor verschillende toepassingen: 

Supermarkten

Sport 
& vrije 

tijd

IndustrieWinkels

Restaurants

Hotel

Kantoor

Technisch

Thuis

Bank

 › Krijg meer commerciële details over onze 
topproducten op onze specifieke minisites

 › Bekijk onze referenties

HOTEL PORTA FIRA

 

www.daikineurope.com/references

Diagnose van het Bluetooth-systeem is mogelijk:

Computer met Bluetooth
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Meer dan 30 jaar  

VRV geschiedenis

2003 
Introductie van VRVII-- het eerste 
R-410A VRF-systeem
Verkrijgbaar in koeling-, 

warmtepomp- en 

warmterecuperatie-uitvoering

 › 40 units aangesloten op één enkel 

koelmiddelcircuit

2005
Uitbreiding van het VRVIII-
invertergamma met de 
watergekoelde VRV-WIII
 › Verkrijgbaar in 

warmtepomp- en 

warmterecuperatie-

uitvoering

1987  
Lancering van het originele VRV-
airconditioningsysteem in Europa, 
uitgevonden door Daikin in 1982
 › Tot 6 binnenunits kunnen worden 

aangesloten op 1 buitenunit

1991 
Lancering van de VRV-
warmterecuperatie
 › Gelijktijdige koeling en 

verwarming 

1994 
ISO9001-gecertificeerd

2004  
Uitbreiding naar de licht commerciële 
sector met VRVII-S
 › Verkrijgbaar in capaciteiten van 4, 5, 6 PK

 › 1 systeem kan tot in 9 kamers worden 

geïnstalleerd

1998  
Lancering van de inverter-
reeks met R-407C
 › Tot 16 binnenunits kunnen 

worden aangesloten op  

1 buitenunit

2008
Lancering van de 
warmtepomp, 
geoptimaliseerd voor 
verwarming (VRV III-C)
 › Breder bedrijfsbereik, 

 tot -25°C

 › 2-fase 

compressorsystemen

 1987 1991 1994 1998 2003 2004 2005 2006-2007 2008 2009 2010 2011 2012             2015
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Meer dan 30 jaar  

VRV geschiedenis

 1987 1991 1994 1998 2003 2004 2005 2006-2007 2008 2009 2010 2011 2012             2015

2010 
Lancering van het VRV-
vervangsysteem (VRVIII-Q)
 › Upgrade om oudere VRV-units die R-22 

koelmiddel te gebruiken te vervangen 

2012-2014 
Nieuwe normen met de lancering van 
VRV IV
 › 28% hoger seizoensrendement

 › Continu verwarming met warmtepompen

 › Verkrijgbaar in warmtepomp-, 

warmterecuperatie-, watergekoelde en 

vervangreeksen

2006-2007 
Lancering van de grondig 
opnieuw ontwikkelde VRVIII
 › Verkrijgbaar in koeling-, 

warmtepomp- en 

warmterecuperatie-uitvoering

 › Automatisch vullen en testen

 › Tot 64 binnenunits kunnen 

worden aangesloten op  

1 systeem

2011
Lancering van een totaaloplossing
 › Integratie van warm waterproductie 

en Biddle-luchtgordijnen in het  

VRV-systeem

 › Aansluitbaar op Daikin Emura en 

Nexura

 › 400.000 buitenunits verkocht

 › 2,2 miljoen binnenunits verkocht

2015
Lancering van de VRV IV S-reeks
 › De meest compacte unit op  

de markt

 › Ruimste assortiment op  

de markt

2015
Lancering van de VRV IV i-reeks
 › De onzichtbare VRV

 › Uniek productconcept

2009
Uitbreiding van het VRVIII-gamma met 
de watergekoelde VRV-WIII
 › Geothermische versie verkrijgbaar

 › Werkt tot -10°C in verwarmingsmodus
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IT en airconditioning: de voor de hand 
liggende oplossing 
 
Dankzij vooruitgang in automatisering en netwerken 
hebben wij IT geïntegreerd in onze airco-systemen, 
met inbegrip van communicatietechnologie en 
geavanceerde software voor totale controle.  
Met onze nieuwe besturingen kunnen gebruikers 
een comfortabele omgeving creëren, met hoge 
energiebesparingen door airco-systemen in een netwerk 
op te nemen zodat ze informatie kunnen uitwisselen, zowel 
onderling als met onze servicecenters.

Onderzoek en ontwikkeling 
Toegevoegde waarde creëren door middel van 
innovatieve technologieën

R&D is van cruciaal belang voor het ontwikkelen van 
producten die het leven van mensen beter maken. 
De VRV toont aan dat Daikin toonaangevend is inzake 
innovatieve technologie en de ontwikkeling van 
marktleidende producten: dat is het resultaat van ons 
geavanceerde R&D-systeem.

Superieure producten door ontwikkeling 
vanuit verschillende invalshoeken

Voor het creëren van meer geavanceerde functies 
met een toegevoegde waarde heeft Daikin het 
'Environmental Technology Research Laboratory' en het 
'Solution Product Development Center' opgezet. Samen 
met de Product Development Group werken deze drie 
divisies nauw samen om de behoeften van klanten 
in kaart te brengen en daaraan te voldoen, en om de 
commercialisering van producten met geavanceerde 
technologie mogelijk te maken.

Intensief onderzoek naar milieu-impact

Diverse behoeften in verschillende landen die zich 
hebben gesteld tijdens de steeds toenemende 
mondialisering van onze business betekenden een 
toename van de research-uitdagingen, met name op het 
gebied van de milieu-impact. Om energiebesparingen 
aan te moedigen en de milieu-impact van onze airco-
systemen te verlagen, hebben wij technologieën 
ontwikkeld op basis van fundamenteel onderzoek in 
motorinverters en in veel andere gebieden. 

Ontwikkeling
Product Development Group

Solution Product 
Development Center

Environmental Technology 
Research laboratory

OntwikkelingIT
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Technische 
tekeningen

Buitenunits  216 
 

Binnenunits 240

Warm water 286

Biddle-luchtgordijnen 291

Ventilatie 294
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Technische tekeningen 

buitenunits
REMQ-T / REYQ-T    217

RYYQ-T(8) / RXYQ-T(8) / RYMQ-T  219

RXYSCQ-TV1 / RXYSQ-T8V / T8Y / TY1  221

RDXYQ-T(8) / RKXYQ-T(8)   231 

RQCEQ-P3     233 

RQYQ-P / RXYQQ-T    236 

RWEYQ-T9     239
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Gedetailleerde technische tekeningen

REMQ5T / REYQ8-12T

4-15x22,5 mm -

Opmerkingen

1. Detail ·A· en detail ·B· duiden de afmetingen aan nadat de leidingen zijn aangesloten.

3. Gasleiding

Ø ·28,6· soldeerverbinding

Ø ·12,7· soldeerverbinding

Ø ·22,2· soldeerverbinding

Vloeistofleiding

Vereffeningsleiding

Hoge- en lagedrukgasleiding

2. Items ·4 - 10: Uit te kloppen gat.

Ø ·22,2· soldeerverbinding
Ø ·25,4· soldeerverbinding

Nr. Naam onderdeel Opmerking

Aardingklem

Opening voor leidingen (onnderkant)

Opening voor leidingen (voorkant)

Opening voor voedingkabel (zijkant)

Opening vooor voedingkabel (voorkant)

Opening vooor voedingkabel (voorkant)

Opening vooor voedingkabel (voorkant)

Aansluitpoort vereffeningsleiding

Aansluitpoort gasleiding

Aansluitpoort vloeistofleiding

Zie opmerking ·3·.

Zie opmerking ·3·.

Zie opmerking ·3·.

Binnenkant van de schakelkast (·M8·)

Opening voor voedingkabel (onderkant)

Model

Spoed van de boorgaten voor de funderingsbouten
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Gat voor funderingsbout
Oblong-gat

Ø ·15,9· soldeerverbinding

Ø ·28,6· soldeerverbinding

Detail ·A· Detail ·B·

DETAIL B DETAIL A

Aanzicht ·C·

Hoge- en lagedrukgasleiding

4-15x22.5 mm

Nr. Naam onderdeel Opmerking

Aardingklem

Opening voor leidingen (onnderkant)

Opening voor leidingen (voorkant)

Opening voor voedingkabel (zijkant)

Opening vooor voedingkabel (voorkant)

Opening vooor voedingkabel (voorkant)

Opening vooor voedingkabel (voorkant)

Aansluitpoort vereffeningsleiding

Aansluitpoort gasleiding
Aansluitpoort vloeistofleiding

Zie opmerking ·3·.

Zie opmerking ·3·.

Zie opmerking ·3·.

Opmerkingen

Detail ·A· en detail ·B· duiden de afmetingen aan nadat de leidingen zijn aangesloten.

Gasleiding
Ø ·19,1· soldeerverbinding
Ø ·22,2· soldeerverbinding

Ø ·28,6· soldeerverbinding

Ø ·9,5· soldeerverbinding

Ø ·12,7· soldeerverbinding

Ø ·19,1· soldeerverbinding
Ø ·22,2· soldeerverbinding

Vloeistofleiding

Spoed van de boorgaten voor de funderingsbouten
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Gat voor funderingsbout
Oblong-gat

Model

Vereffeningsleiding

Hoge- en lagedrukgasleiding

Items ·4 - 10: Uit te kloppen gat.

Ø ·19,1· soldeerverbinding

Ø ·25,4· soldeerverbinding

1.
2.

3.

Binnenkant van de schakelkast (·M8·)

Opening voor voedingkabel (onderkant)

Detail ·A·                                     Detail ·B·

DETAIL ADETAIL B

Aanzicht ·C·

Hoge- en lagedrukgasleiding

REYQ14-20T

BEKIJK ALLE REYQ-T TECHNISCHE 
TEKENINGEN OP MY.DAIKIN.EU
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https://my.daikin.eu/content/denv/en_US/home/applications/product-finder/REYQ-T.html
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Gedetailleerde technische tekeningen

REYQ-T
Voor de installatie van 
een enkele unit
<Patroon1>

<Patroon2>

<Patroon3>

<Patroon1>

<Patroon2>

<Patroon3>

<Patroon1>

<Unit: mm>

Onbeperkte wandhoogte

Onbeperkte 
wandhoogte

10 of 
meer

300 of meer

500 of meer
<Voorkant>

<Voorkant>

<Voorkant> <Voorkant>

<V
oo

rka
nt>

<A
an

zu
igk

an
t>

500 of meer

50 of 
meer

300 of meer

300 of meer300 of meer

10 of meer 20 of meer 20 of meer

200 of meer200 of meer

100 of meer

400 of meer

100 of meer

100 of meer

Voor de installatie in rijen Voor installatie in een gecentraliseerde groep

OPMERKINGEN

10 of meer <Voorkant>
500 of meer

10 of meer

50 of meer
50 of 
meer 50 of meer

500 of meer
100 of meer

10 of meer

400 of meer

300 of meer

300 of meer

10 of meer

10 of meer 10 of meer

600 of meer
20 of meer

20 of meer
500 of meer

<Patroon2>

100 of 
meer 

50 of meer

50 of meer

500 of meer

500 of meer

100 of meer

100 of meer

50 of meer

50 of meer

10 of meer

10 of meer 20 of meer

20 of meer
500 of meer

300 of meer

10 of meer

10 of meer

500 of meer

100 of 
meer  

50 of 
meer

100 of 
meer 

50 of meer 100 of meer 50 of meer

100 of meer
50 of 
meer

<Voorkant>

<Voorkant>

10 of meer

10 of meer 10 of meer

10 of meer

500 of meer

900 of meer
20 of meer

500 of meer

50 of meer

50 of meer

50 of 
meer

20 of meer
<Voorkant> 500 of meer

100 of meer 600 of meer

500 of meer
100 of meer

1. Hoogte van de muren in het geval van patronen 1 en 2: 
Voorkant: 1500 mm 
Aanzuigkant: 500 mm 
Zijkant: Hoogte onbeperkt 
De installatieruimte op deze tekening is gebaseerd op een koeling bij een buitenluchttemperatuur van 35 graden.  
Wanneer de geplande buitenluchttemperatuur hoger is dan 35 graden of de lading de maximumcapaciteit overschrijdt door de generatie van te veel warmte in alle buitenunits, 
laat dan meer aanzuigruimte vrij dan getoond wordt op deze tekening.

 
  

 

 

2. Als de muren hoger zijn dan de hoogtes die hierboven aangegeven zijn, dan moeten h2/2 en h1/2 bijgeteld worden bij de respectievelijke serviceruimtes aan de voorzijde en de aanzuigzijde, 
    zoals aangegeven op de afbeelding rechts.  
3. Kies bij de installatie van de units uit bovenstaande patronen het geschiktste patroon voor de beschikbare ruimte. Hou er steeds rekening mee dat er voldoende ruimte tussen de muur en 
    de units moet zijn om een persoon door te laten en om de lucht vrij te laten circuleren. (Als er meer units geïnstalleerd moeten worden dan gepland in bovenstaande patronen, hou dan bij 
    de indeling rekening met mogelijke kortsluitingen.) 
4. De units moeten zodanig worden geïnstalleerd dat er aan de voorzijde voldoende ruimte is voor eenvoudige montage van de koelingspijpen.

< V
oo

rka
nt 

>

< A
an

zu
igk

an
t >

<Voorkant>

<Voorkant>

<Voorkant>

<Voorkant>

<Voorkant>

<Voorkant>

<Voorkant>

<Voorkant>
50 of 
meer

BEKIJK ALLE REYQ-T TECHNISCHE 
TEKENINGEN OP MY.DAIKIN.EU

https://my.daikin.eu/content/denv/en_US/home/applications/product-finder/REYQ-T.html
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Oblong-gat van 4-15x22,5 mm

Nr. Naam onderdeel Opmerking

Aardingklem

Opening voor leidingen (onnderkant)

Opening voor leidingen (voorkant)

Opening voor voedingkabel (zijkant)

Opening vooor voedingkabel (voorkant)

Opening vooor voedingkabel (voorkant)

Opening vooor voedingkabel (voorkant)

Aansluitpoort vereffeningsleiding

Aansluitpoort gasleiding
Aansluitpoort vloeistofleiding

Zie opmerking 3.

Zie opmerking 3.

Zie opmerking 3.

Opmerkingen

Detail A en detail B duiden de afmetingen aan nadat de leidingen zijn aangesloten.

Gasleiding

Vloeistofleiding

Spoed van de boorgaten voor de funderingsbouten

Sp
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Gat voor funderingsbout

RYYQ8T, RYMQ8T, RXYQ8T, RXYQQ8T, RXYTQ8T  :  Ø 19,1 soldeerverbinding

RYYQ12T, RYMQ12T, RXYQ12T, RXYQQ12T   :  Ø 28,6 soldeerverbinding

RYYQ8-10T, RYMQ8-10T, RXYQ8-10T, RXYQQ8-10T,
REMQ5T, REYQ8-12T, RXYTQ8T    :  Ø 9,5 soldeerverbinding

RYYQ10T, RYMQ10T, RXYQ10T, RXYQQ10T   :  Ø 22,2 soldeerverbinding

Model

Vereffeningsleiding

Hoge- en lagedrukgasleiding

Items 4 - 10: Uit te kloppen gat.

RYYQ12T, RYMQ12T, RXYQ12T, RXYQQ12T   :  Ø 12,7 soldeerverbinding

RYMQ8-10T       :  Ø 19,1 soldeerverbinding
RYMQ12T       :  Ø 22,2 soldeerverbinding

REMQ5T, REYQ8-12T      :  Ø 19,1 soldeerverbinding

REMQ5T, REYQ8-12T      :  Ø 25,4 soldeerverbinding

1.
2.

3.

Binnenkant van de schakelkast (M8)

Opening voor voedingkabel (onderkant)

Detail A Detail B

DETAIL ADETAIL B

Aanzicht C

Hoge- en lagedrukgasleiding

Gedetailleerde technische tekeningen

RYYQ8-12T(8) / RYMQ8-12T / RXYQ8-12T(8)

Oblong-gat - 4-15x22,5 mm

Opmerkingen

Detail A en detail B duiden de afmetingen aan nadat de leidingen zijn aangesloten.

Gasleiding

Vloeistofleiding

RYYQ14-20T, RYMQ14-20T, RXYQ14-20T, RXYQQ14-20T, RXYTQ12-16T      Ø 28,6 gesoldeerde aansluiting

Vereffeningsleiding

Hoge- en lagedrukgasleiding

Items 4 - 10: Uit te kloppen gat.

RYMQ14-16T, RXYQ14-16T, RXYQQ14-16T, REYQ14-20T, RXYTQ12-16T      Ø 12,7 gesoldeerde aansluiting

RYMQ14-16T              Ø 22,2 gesoldeerde aansluiting

RYMQ18-20T              Ø 28,6 gesoldeerde aansluiting

REYQ14-20T              Ø 22,2 gesoldeerde aansluiting

RXYTQ10T              Ø 22,2 gesoldeerde aansluiting

1.
2.

3.

Nr. Naam onderdeel Opmerking

Aardingklem

Opening voor leidingen (onnderkant)

Opening voor leidingen (voorkant)

Opening voor voedingkabel (zijkant)

Opening vooor voedingkabel (voorkant)

Opening vooor voedingkabel (voorkant)

Opening vooor voedingkabel (voorkant)

Aansluitpoort vereffeningsleiding

Aansluitpoort gasleiding

Aansluitpoort vloeistofleiding

Zie opmerking 3.

Zie opmerking 3.

Zie opmerking 3.

Binnenkant van de schakelkast (M8)

Opening voor voedingkabel (onderkant)

Model

Spoed van de boorgaten voor de funderingsbouten

Sp
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d 
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n 
de

 b
oo
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at

en
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e 
fu

nd
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ut

en

Gat voor funderingsbout

RYYQ18-20T, RYYQ18-20T, RYMQ18-20T, RXYQ18-20T, RXYQQ18-20T       Ø 15,9 gesoldeerde aansluiting

Detail A Detail B

DETAIL B DETAIL A

Aanzicht C

Hoge- en lagedrukgasleiding

REYQ14-20T              Ø 25,4 gesoldeerde aansluiting

RXYTQ10T              Ø 9,5 gesoldeerde aansluiting

RYYQ14-20T(8) / RYMQ14-20T / RXYQ14-20T(8)

BEKIJK ALLE RYYQ-T TECHNISCHE 
TEKENINGEN OP MY.DAIKIN.EU

BEKIJK ALLE RXYQ-T TECHNISCHE 
TEKENINGEN OP MY.DAIKIN.EU
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en

https://my.daikin.eu/content/denv/en_US/home/applications/product-finder/RYYQ-T.html
https://my.daikin.eu/content/denv/en_US/home/applications/product-finder/RXYQ-T.html
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Gedetailleerde technische tekeningen

RYYQ-T(8) / RXYQ-T(8)  

Voor de installatie van 
een enkele unit

(Patroon 1)

300 of meer

100 of meer

300 of meer

10 of meer

50 of meer

300 of meer

20 of meer 20 of meer

50 of meer

100 of 
meer

100 of meer

100 of meer

300 of meer

100 of meer

Onbeperkte wandhoogte

50 of 
meer

50 of 
meer

50 of 
meer

50 of 
meer

50 of 
meer 50 of 

meer

400 of meer400 of meer
200 of meer

10 of meer

50 of meer

10 of meer

50 of meer

10 of meer

50 of meer

20 of meer

100 of meer

10 of meer

50 of meer

10 of meer

50 of meer

10 of meer

50 of meer

20 of meer

100 of meer

20 of meer

100 of meer

500 of meer

500 of meer

300 of meer

300 of meer

20 of meer

100 of meer

20 of meer

100 of meer

20 of meer

100 of meer

900 of meer

600 of meer

300 of meer 300 of meer

100 of 
meer

100 of 
meer

500 of meer

500 of meer

10 of 
meer

 

50 of 
meer

50 of 
meer

 

10 of 
meer

10 of 
meer

10 of 
meer

10 of 
meer

10 of 
meer

10 of 
meer 10 of 

meer

10 of 
meer

 
(VOORKANT) 
500 of meer

 
500 of meer

 
200 of meer

 
500 of meer

 
600 of meer

 
500 of meer

(VOORKANT) 
500 of meer

(VOORKANT) 
500 of meer

(VOORKANT)

(VOORKANT)

(VOORKANT)

(VOORKANT)

(VOORKANT)

(VOORKANT)

 
500 of meer

(VOORKANT) 
500 of meer

(VOORKANT)
(VOORKANT)

(VOORKANT)

 
500 of meer

(Patroon 1) (Patroon 1)

Voor de installatie in rijen Voor installatie in een gecentraliseerde groep

Onbeperkte 
wandhoogte

(Patroon 2) (Patroon 2)

(Patroon 2)

(Patroon 3) (Patroon 3)

<A
an

zu
igk

an
t>

<V
oo

rka
nt>

<Eenheid = mm>

OPMERKINGEN

1. Hoogte van de muren in het geval van patronen 1 en 2:
Voorkant: 1500 mm
Aanzuigkant: 500 mm 
Zijkant: Hoogte onbeperkt 
De  installatieruimte op deze tekening is gebaseerd op een koeling bij een buitenluchttemperatuur van 35 graden.
Wanneer de geplande buitenluchttemperatuur hoger is dan 35 graden of de lading de maximumcapaciteit overschrijdt door de generatie van 
te veel warmte in alle buitenunits, laat dan meer aanzuigruimte vrij dan getoond wordt op deze tekening.

 
 

 

2. Als de muren hoger zijn dan de hoogtes die hierboven aangegeven zijn, dan moeten h2/2 en h1/2 bijgeteld worden bij de respectievelijke 
    serviceruimtes aan de voorzijde en de aanzuigzijde, zoals aangegeven op de afbeelding rechts.  
3. Kies bij de installatie van de units uit bovenstaande patronen het geschiktste patroon voor de beschikbare ruimte. Hou er steeds rekening mee 
    dat er voldoende ruimte tussen de muur en de units moet zijn om een persoon door te laten en om de lucht vrij te laten circuleren. (Als er meer units geïnstalleerd moeten worden dan 
    gepland in bovenstaande patronen, hou dan bij de indeling rekening met mogelijke kortsluitingen.)
4. De units moeten zodanig worden geïnstalleerd dat er aan de voorzijde voldoende ruimte is voor eenvoudige montage van de koelingspijpen.

(VOORKANT)

(VOORKANT)

(VOORKANT)

BEKIJK ALLE RYYQ-T TECHNISCHE 
TEKENINGEN OP MY.DAIKIN.EU

BEKIJK ALLE RXYQ-T TECHNISCHE 
TEKENINGEN OP MY.DAIKIN.EU

https://my.daikin.eu/content/denv/en_US/home/applications/product-finder/RYYQ-T.html
https://my.daikin.eu/content/denv/en_US/home/applications/product-finder/RXYQ-T.html
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4 openingen voor vergrendelingspennen

Aansluiting gasleiding A

Vloeisto�eidingaansluiting Ø9,5 �are

Elektronische aansluiting en aardingklem M5 (in de schakelkast)

Inlaat koelmiddelleidingen

Inlaat voedingsbedrading (uit te duwen opening Ø34)

Inlaat bedieningsbedrading (uit te duwen opening Ø27)

Afvoeropening

(2X) Onderhoudspoort (in de unit)

Model

Model
RA-binnenunit VRV-binnenunit

Flare-aansluiting Ø15,90

Gesoldeerde aansluiting Ø19,1

Flare-aansluiting Ø15,90

Flare-aansluiting Ø15,90

Gesoldeerde aansluiting Ø19,1

Flare-aansluiting Ø15,90

Flare-aansluiting Ø15,90

Gesoldeerde aansluiting Ø19,1

Flare-aansluiting Ø15,90

Flare-aansluiting Ø15,90

Gesoldeerde aansluiting Ø19,1

Flare-aansluiting Ø15,90

Gesoldeerde aansluiting Ø19,1

Gesoldeerde aansluiting Ø19,1

Gesoldeerde aansluiting Ø19,1

Flare-aansluiting Ø15,90

Flare-aansluiting Ø15,90

Flare-aansluiting Ø15,90

Flare-aansluiting Ø15,90

Gesoldeerde aansluiting Ø19,1

Gesoldeerde aansluiting Ø19,1

Gesoldeerde aansluiting Ø19,1

Gesoldeerde aansluiting Ø19,1

Gesoldeerde aansluiting Ø19,1

Gesoldeerde aansluiting Ø19,1

Gasleidingaansluiting Ø15,9 flare

Vloeistofleidingaansluiting Ø9,5 flare

Onderhoudspoort (in de unit)

Inlaat voedingsbedrading (uit te duwen opening Ø53)

Inlaat bedieningsbedrading (uit te duwen opening Ø27)

Aardingklem
Binnenkant van de schakelkast (M5)

Aansluiting afvoerleiding (buitendiameter Ø26)

Inlaat koelmiddelleidingen (uit te duwen opening)

4 openingen voor vergrendelingspennen

Gedetailleerde technische tekeningen

RXYSCQ-TV1

RXYSQ-T8V/T8Y

BEKIJK ALLE RXYSCQ-TV1 TECHNISCHE 
TEKENINGEN OP MY.DAIKIN.EU

BEKIJK ALLE RXYSQ-T8V TECHNISCHE 
TEKENINGEN OP MY.DAIKIN.EU

Te
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sc

he
 te

ke
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en

https://my.daikin.eu/content/denv/en_US/home/applications/product-finder/RXYSCQ-TV1.html
https://my.daikin.eu/content/denv/en_US/home/applications/product-finder/RXYSQ-T8V.html
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RXYSQ10-12TY1

Onderhoudspoort (in de unit)

Inlaat voedingsbedrading (uit te duwen opening Ø53)

Inlaat bedieningsbedrading (uit te duwen opening Ø27)

Aardingklem
Binnenkant van de schakelkast (M8)

Aansluiting afvoerleiding (buitendiameter Ø26)

Inlaat koelmiddelleidingen (uit te duwen opening)

Onderhoudspoort (in de unit)

Aansluiting gasleiding Ø22,2 gesoldeerd

Aansluiting vloeisto�eiding Ø9,52 gesoldeerd

Aansluiting gasleiding Ø25,4 gesoldeerd

Aansluiting vloeisto�eiding Ø12,7 gesoldeerd

Bijkomende vulling koelmiddel

Hoge druk

4 openingen voor vergrendelingspennen

Inlaat voedingsbedrading (uit te duwen opening Ø34)

Inlaat bedieningsbedrading (uit te duwen opening Ø27)

Aardingklem
Binnenkant van de schakelkast (M5)

Aansluiting afvoerleiding (buitendiameter Ø26)

Inlaat koelmiddelleidingen (uit te duwen opening)

Bijkomende vulling koelmiddel

Aansluiting vloeisto�eiding Ø9,52 gesoldeerd

Aansluiting gasleiding Ø19,1 gesoldeerd

Hoge druk
Onderhoudspoort (in de unit)

Onderhoudspoort (in de unit)

Gedetailleerde technische tekeningen

RXYSQ-TY1

BEKIJK ALLE RXYSCQ-T8Y TECHNISCHE 
TEKENINGEN OP MY.DAIKIN.EU

BEKIJK ALLE RXYSQ-TY1 TECHNISCHE 
TEKENINGEN OP MY.DAIKIN.EU

https://my.daikin.eu/content/denv/en_US/home/applications/product-finder/RXYSQ-T8Y.html
https://my.daikin.eu/content/denv/en_US/home/applications/product-finder/RXYSQ-TY1.html
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Gedetailleerde technische tekeningen

RXYSCQ-TV1

Vereiste installatieruimte
De waarden zijn in de eenheid mm.

(A) Als er obstakels zijn aan de aanzuigkant

 Geen obstakels erboven

 Geen obstakels erboven

(B) Als er obstakels zijn aan de uitlaatkant.

(C) Als er zowel aan de aanzuigkant als aan de
         afvoerkant obstakels zijn.

 Obstakel, ook erboven

 Obstakel, ook erboven

 Obstakel aan de aanzuigkant alleen

 Obstakel aan beide kanten

 Obstakel, ook aan de aanzuigkant

 Obstakel aan de aanzuigkant en aan beide kanten

 Obstakel aan de aanzuigkant en aan beide kanten

1   Afzonderlijke installatie

 Obstakel aan beide kanten

1   Afzonderlijke installatie

1   Afzonderlijke installatie

1   Afzonderlijke installatie

1   Afzonderlijke installatie

2   Installatie in serie (2 of meer)

2   Installatie in serie (2 of meer)

2   Installatie in serie (2 of meer)

2   Installatie in serie (2 of meer)

2   Installatie in serie (2 of meer)

Patroon 1

 Geen obstakels erboven

Als de obstakels aan de afvoerkant hoger zijn dan de 
unit.
(Er is geen hoogtebeperking voor obstructies aan de 
inlaatkant.)

500 of meer

500 of meer

500 of meer

100 of meer

100 of meer

100 of meer

100 of meer

100 of meer

250 of meer

250 of meer

250 of meer

250 of meer

250 of meer

250 of meer

250 of meer

250 of meer

250 of meer

250 of meer

250 of meer

250 of meer

250 of 
meer

250 of 
meer

500 of minder

500 of minder

500 of minder

500 of minder

1000 of meer

1000 of meer

10
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10
00
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r

10
00
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1000 of meer

1000 of meer

10
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500 of minder

300 of meer

300 of meer

100 of meer

150 of meer

150 of meer

300 of meer

BEKIJK ALLE RXYSCQ-TV1 TECHNISCHE 
TEKENINGEN OP MY.DAIKIN.EU
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https://my.daikin.eu/content/denv/en_US/home/applications/product-finder/RXYSCQ-TV1.html
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Gedetailleerde technische tekeningen

RXYSCQ-TV1

 Geen obstakels erboven

 Obstakel, ook erboven
1   Afzonderlijke installatie

2   Installatie in serie 

2   Installatie in serie (2 of meer)

Patroon 2

1   Afzonderlijke installatie

De verhoudingen tussen H, A en L zijn 
als volgt.

De verhoudingen tussen H, A en L zijn 
als volgt.

De verhoudingen tussen H, A en L zijn 
als volgt.

De verhoudingen tussen H, A en L zijn 
als volgt.

De verhoudingen tussen H, A en L zijn 
als volgt.

De verhoudingen tussen H, A en L zijn als volgt.

Sluit de onderkant van het 
montageframe om te voorkomen dat 
de uitgeblazen lucht wordt afgeleid. 

Sluit de onderkant van het 
montageframe om te voorkomen dat 
de uitgeblazen lucht wordt afgeleid. 

Sluit de onderkant van het 
montageframe om te voorkomen dat 
de uitgeblazen lucht wordt afgeleid. 

2   Installatie in serie (2 of meer)

Als het obstakel aan de afvoerkant lager is dan de 
unit:
(Er is geen hoogtebeperking voor obstructies aan de 
inlaatkant.) 

Sluit de onderkant van het montageframe 
om te voorkomen dat de uitgeblazen lucht 
wordt afgeleid. 

2   Rijen van installaties in serie (2 of meer)

1   Eén rij van afzonderlijke installaties

(D) Dubbeldekkerinstallatie

(E) Meerdere rijen van installaties in serie 
 (op het dak, enz.)

Voor deze reeks kunnen er slechts 
twee units geïnstalleerd worden.

Voor deze reeks kunnen er slechts 
twee units geïnstalleerd worden.

1   Obstakel aan de afvoerkant

2   Obstakel aan de aanzuigkant
Sluit opening Z (de opening tussen de bovenste en de 
onderste buitenunits) om te voorkomen dat er een bypass 
van afvoerlucht is.
Stapel niet meer dan twee units op elkaar.

Sluit opening Z (de opening tussen de bovenste en de 
onderste buitenunits) om te voorkomen dat er een 
bypass van afvoerlucht is.
Stapel niet meer dan twee units op elkaar.

500 of meer

100 of meer

500 of 
minder

1000 of meer
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300 of meer
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1500 of meer

250 of meer
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1500 of meer

1000 of meer

3000 of meer

200 of meer

2000 of meer

600 of meer

100 of meer

300 of 
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Kan niet geïnstalleerd worden

Stel de steun als volgt in:

Stel de steun als volgt in:

Stel de steun als volgt in:

Stel de steun als volgt in:

250 of meer

250 of meer

250 of 
meer

250 of 
meer

1000 of meer

250 of 
meer

250 of 
meer

250 of meer

250 of meer

 Obstakel, ook erboven
1   Afzonderlijke installatie

BEKIJK ALLE RXYSCQ-TV1 TECHNISCHE 
TEKENINGEN OP MY.DAIKIN.EU

https://my.daikin.eu/content/denv/en_US/home/applications/product-finder/RXYSCQ-TV1.html
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Gedetailleerde technische tekeningen

RXYSQ-T8V / / RXYSQ4-6T8Y

Vereiste installatieruimte
De waarden zijn in de eenheid mm.

(A) Als er obstakels zijn aan de aanzuigkant
 Geen obstakels erboven

 Geen obstakels erboven

(B) Als er obstakels zijn aan de uitlaatkant.

(C) Als er zowel aan de aanzuigkant als aan de 
 afvoerkant obstakels zijn.

 Obstakel, ook erboven

 Obstakel, ook erboven

 Obstakel aan de aanzuigkant alleen

 Obstakel aan beide kanten

 Obstakel, ook aan de aanzuigkant

 Obstakel aan de aanzuigkant en aan beide 
         kanten

 Obstakel aan de aanzuigkant en aan beide 
          kanten

1   Afzonderlijke installatie

 Obstakel aan beide kanten

1   Afzonderlijke installatie

1   Afzonderlijke installatie

1   Afzonderlijke installatie

1   Afzonderlijke installatie

2   Installatie in serie (2 of meer)

2   Installatie in serie (2 of meer)

2   Installatie in serie (2 of meer)

2   Installatie in serie (2 of meer)

2   Installatie in serie (2 of meer)

Patroon 1

 Geen obstakels erboven

Als de obstakels aan de afvoerkant hoger zijn dan de 
unit.
(Er is geen hoogtebeperking voor obstructies aan de 
inlaatkant.)

500 of meer

500 of meer

500 of meer

100 of meer

100 of meer

100 of 
meer

100 of 
meer

100 of meer

250 of meer

200 of meer

250 of meer

250 of meer

250 of meer

250 of meer

500 of 
minder

500 of 
minder

500 of 
minder

500 of minder

1000 of meer

1000 of meer
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150 of meer

300 of meer

BEKIJK ALLE RXYSQ-TV1 TECHNISCHE 
TEKENINGEN OP MY.DAIKIN.EU

Te
ch

ni
sc

he
 te

ke
ni

ng
en

https://my.daikin.eu/content/denv/en_US/home/applications/product-finder/RXYSQ-TV1.html
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 Geen obstakels erboven

 Obstakel, ook erboven
1   Afzonderlijke installatie

2   Installatie in serie 

2   Installatie in serie (2 of meer)

Patroon 2

1   Afzonderlijke installatie

De verhoudingen tussen H, A en L zijn 
als volgt.

De verhoudingen tussen H, A en L zijn 
als volgt.

De verhoudingen tussen H, A en L zijn 
als volgt.

De verhoudingen tussen H, A en L zijn 
als volgt.

De verhoudingen tussen H, A en L zijn 
als volgt.

De verhoudingen tussen H, A en L zijn als volgt.

Sluit de onderkant van het 
montageframe om te voorkomen dat 
de uitgeblazen lucht wordt afgeleid. 

Sluit de onderkant van het 
montageframe om te voorkomen dat 
de uitgeblazen lucht wordt afgeleid. 

Sluit de onderkant van het 
montageframe om te voorkomen dat 
de uitgeblazen lucht wordt afgeleid. 

2   Installatie in serie (2 of meer)

Als het obstakel aan de afvoerkant lager is dan de 
unit:
(Er is geen hoogtebeperking voor obstructies aan de 
inlaatkant.) 

Sluit de onderkant van het montageframe om 
te voorkomen dat de uitgeblazen lucht wordt 
afgeleid. 

2   Rijen van installaties in serie (2 of meer)

1   Eén rij van afzonderlijke installaties

(D) Dubbeldekkerinstallatie

(E) Meerdere rijen van installaties in serie 
 (op het dak, enz.)

Voor deze reeks kunnen er slechts 
twee units geïnstalleerd worden.

Voor deze reeks kunnen er slechts 
twee units geïnstalleerd worden.

1   Obstakel aan de afvoerkant

2   Obstakel aan de aanzuigkant
Sluit opening A (de opening tussen de bovenste en de 
onderste buitenunits) om te voorkomen dat er een 
bypass van afvoerlucht is.
Stapel niet meer dan twee units op elkaar.

Sluit opening A (de opening tussen de bovenste en de 
onderste buitenunits) om te voorkomen dat er een bypass 
van afvoerlucht is.
Stapel niet meer dan twee units op elkaar.

500 of meer
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meer

1500 of 
meer

A
fm

et
in

ge
n 

af
vo

er
le

id
in

ge
n

A
fm

et
in

ge
n 

af
vo

er
le

id
in

ge
n

Kan niet geïnstalleerd worden

Stel de steun als volgt in:

Stel de steun als volgt in:

Stel de steun als volgt in:

Stel de steun als volgt in:

 Obstakel, ook erboven
1   Afzonderlijke installatie

Gedetailleerde technische tekeningen

RXYSQ-T8V / / RXYSQ4-6 T8Y

BEKIJK ALLE RXYSQ-T8Y TECHNISCHE 
TEKENINGEN OP MY.DAIKIN.EU

https://my.daikin.eu/content/denv/en_US/home/applications/product-finder/RXYSQ-T8Y.html
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BEKIJK ALLE RXYSQ-T8Y TECHNISCHE 
TEKENINGEN OP MY.DAIKIN.EU

Gedetailleerde technische tekeningen

RXYSQ-8TY1

• Obstakel aan beide kanten

Vereiste installatieruimte
Deze waarden zijn in de eenheid mm.

1. Waar er een obstakel aan de aanzuigkant is:
(a) Geen obstakels erboven

(1) Afzonderlijke installatie
• Obstakel aan de aanzuigkant alleen

(2) Installatie in serie
(2 of meer) (OPMERKING)

(b) Obstakel erboven ook
(1) Afzonderlijke installatie

(2) Installatie in serie
(2 of meer) (OPMERKING)
• Obstakel aan beide kanten

2. Waar er een obstakel aan de afvoerkant is:
(a) Geen obstakels erboven

(1) Afzonderlijke installatie

(2) Installatie in serie
(2 of meer) (OPMERKING)

(b) Obstakel erboven ook
(1) Afzonderlijke installatie

(2) Installatie in serie
(2 of meer) (OPMERKING)

Patroon 1

(a) Geen obstakels erboven
(1) Afzonderlijke installatie

(2) Installatie in serie
(2 of meer) (OPMERKING)

OPMERKING
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• Obstakel ook aan de 
  aanzuigkant

• Obstakel aan de aanzuigkant 
  en aan beide kanten

• Obstakel aan de aanzuigkant 
  en aan beide kanten

Als de units op een lijn worden 
geïnstalleerd, moet er minimaal 100 mm 
tussen de units worden gelaten.

3. Als er zowel aan de aanzuigkant als aan de afvoerkant 
   obstakels zijn:

Als het obstakel aan de afvoerkant hoger is dan de unit: 
(Er is geen hoogtebeperking voor obstructies aan de inlaatkant)
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(b) Obstakel, ook erboven
(1) Afzonderlijke installatie

De verhoudingen tussen H, A en L zijn als volgt:

Stel de steun als volgt in: L ≤ H.

(2) Installatie in serie
(2 of meer) (OPMERKING)

De verhoudingen tussen H, A en L zijn als volgt:

Stel de steun als volgt in: L ≤ H.

Patroon 2

(Er is geen hoogtebeperking voor obstructies aan de inlaatkant)
(a) Geen obstakels erboven

(1) Afzonderlijke installatie

(2) Installatie in serie (2 of meer) (OPMERKING)

De verhoudingen tussen H, A en L zijn als volgt:

(b) Obstakel erboven ook
(1) Afzonderlijke installatie

De verhoudingen tussen H, A en L zijn als volgt:

Stel de steun als volgt in: L ≤ H.

OPMERKING

Als de units op een lijn worden geïnstalleerd, moet er minimaal 100 mm tussen de units worden gelaten.

(2) Installatie in serie (OPMERKING)
De verhoudingen tussen H, A en L zijn als volgt:

Stel de steun als volgt in: L ≤ H.

5. Meerdere rijen van installaties in serie 
    (op het dak, enz.)

(a) Eén rij van afzonderlijke installaties

(b) Rijen van installaties in serie (2 of meer)
De verhoudingen tussen H, A en L zijn als volgt:

Kan niet geïnstalleerd worden.

4. Dubbeldekkerinstallatie
(a)

Stapel niet meer dan twee units op elkaar.

(b)

Stapel niet meer dan twee units op elkaar.

A of meer

A of meer

A of meer

Sluit de onderkant van het 
montageframe om te voorkomen 
dat de uitgeblazen lucht wordt 
afgeleid.

Sluit de onderkant van het 
montageframe om te voorkomen 
dat de uitgeblazen lucht wordt 
afgeleid.

Sluit de onderkant van het 
montageframe om te voorkomen 
dat de uitgeblazen lucht wordt 
afgeleid.
Als de afstand groter is dan de 
afbeelding in de ( ), moet de steun 
niet gezet worden.

Voor deze reeks kunnen er slechts 
twee units geïnstalleerd worden.

Als het obstakel aan de afvoerkant lager is dan de unit:

Sluit de onderkant van het montageframe om te 
voorkomen dat de uitgeblazen lucht wordt 
afgeleid. Voor deze reeks kunnen er slechts 
twee units geïnstalleerd worden.

Als de afstand groter is dan de afbeelding in de ( ), 
moet de steun niet gezet worden.

Obstakel aan de afvoerkant 
(OPMERKING). Sluit opening A 
(de opening tussen de bovenste en de 
onderste buitenunits) om te voorkomen 
dat er een bypass van afvoerlucht is.

Zet het bord (ter plaatse geleverd) zoals in 
detail A, tussen twee units, om te 
voorkomen dat de afvoer bevriest.

Obstakel aan de aanzuigkant 
(OPMERKING). Sluit opening A 
(de opening tussen de bovenste en de 
onderste buitenunits) om te voorkomen 
dat er een bypass van afvoerlucht is.

Zet het bord (ter plaatse geleverd) zoals in 
detail A, tussen twee units, om te 
voorkomen dat de afvoer bevriest.

Laat voldoende ruimte tussen de laag en 
het bord.

Laat voldoende ruimte tussen de laag en 
het bord.
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Gedetailleerde technische tekeningen

RXYSQ-8TY1

BEKIJK ALLE RXYSQ-TY1 TECHNISCHE 
TEKENINGEN OP MY.DAIKIN.EU
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BEKIJK ALLE RXYSQ-TY1 TECHNISCHE 
TEKENINGEN OP MY.DAIKIN.EU

Gedetailleerde technische tekeningen

RXYSQ10-12TY1

• Obstakel aan beide kanten

Vereiste installatieruimte
Deze waarden zijn in de eenheid mm.

1. Waar er een obstakel aan de aanzuigkant is:
(a) Geen obstakels erboven

(2) Installatie in serie
(2 of meer) (OPMERKING)

(b) Obstakel erboven ook
(1) Afzonderlijke installatie

(2) Installatie in serie

2. Waar er een obstakel aan de afvoerkant is:
(a) Geen obstakels erboven

(1) Afzonderlijke installatie

(2) Installatie in serie
(2 of meer) (OPMERKING)

(b) Obstakel erboven ook
(1) Afzonderlijke installatie

(2) Installatie in serie
(2 of meer) (OPMERKING)

3. 

Patroon 1

(a) Geen obstakels erboven
(1) Afzonderlijke installatie

(2) Installatie in serie 
(2 of meer) (OPMERKING)

OPMERKING
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(1) Afzonderlijke installatie 
• Alleen obstakel aan de 
  aanzuigkant

(2 of meer) 
(OPMERKING) 
• Obstakel aan 
  beide kanten

• Obstakel ook aan de 
  aanzuigkant

• Obstakel aan de aanzuigkant 
  en aan beide kanten

Als het obstakel aan de afvoerkant hoger is dan de unit: 
(Er is geen hoogtebeperking voor obstructies aan de inlaatkant)

Als er zowel aan de aanzuigkant als aan de afvoerkant 
obstakels zijn:

• Obstakel aan de aanzuigkant 
  en aan beide kanten

Als de units op een lijn worden 
geïnstalleerd, moet er minimaal 100 mm 
tussen de units worden gelaten.
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Gedetailleerde technische tekeningen

RXYSQ10-12TY1

3D083122F

(b) Obstakel erboven ook
(1) Afzonderlijke installatie

De verhoudingen tussen H, A en L zijn als volgt:

Stel de steun als volgt in: L ≤ H.

(2) Installatie in serie 
(2 of meer) (OPMERKING)

De verhoudingen tussen H, A en L zijn als volgt:

Stel de steun als volgt in: L ≤ H.

Patroon 2

(Er is geen hoogtebeperking voor obstructies aan de inlaatkant)
(a) Geen obstakels erboven

(1) Afzonderlijke installatie

(2) Installatie in serie (2 of meer) (OPMERKING)

De verhoudingen tussen H, A en L zijn als volgt:

(b) Obstakel erboven ook
(1) Afzonderlijke installatie

De verhoudingen tussen H, A en L zijn als volgt:

Stel de steun als volgt in: L ≤ H.

OPMERKING

Als de units op een lijn worden geïnstalleerd, moet er minimaal 100 mm tussen de units worden gelaten.

(2) Installatie in serie (OPMERKING)
De verhoudingen tussen H, A en L zijn als volgt:

Stel de steun als volgt in: L ≤ H.

5. Meerdere rijen van installaties in serie 
    (op het dak, enz.)

(a) 

(b) Rijen van installaties in serie (2 of meer)
De verhoudingen tussen H, A en L zijn als volgt:

Kan niet geïnstalleerd worden.

4. Dubbeldekkerinstallatie
(a)

Stapel niet meer dan twee units op elkaar.

Laat voldoende ruimte tussen de laag

(b)

Stapel niet meer dan twee units op elkaar.

Laat voldoende ruimte tussen de laag 

A of meer

A of meer

A of meer

Sluit de onderkant van het 
montageframe om te voorkomen dat 
de uitgeblazen lucht wordt afgeleid.

Sluit de onderkant van het montageframe 
om te voorkomen dat de uitgeblazen lucht 
wordt afgeleid.
Voor deze reeks kunnen er slechts 
twee units geïnstalleerd worden

Als het obstakel aan de afvoerkant lager is dan de unit:

Sluit de onderkant van het 
montageframe om te voorkomen dat 
de uitgeblazen lucht wordt afgeleid.

Als de afstand groter is dan de 
afbeelding in de ( ), moet de steun 
niet gezet worden.

Eén rij van afzonderlijke 
installaties

Obstakel aan de afvoerkant 
(OPMERKING). Sluit opening A 
(de opening tussen de bovenste en de 
onderste buitenunits) om te voorkomen 
dat er een bypass van afvoerlucht is.

Sluit de onderkant van het montageframe om te 
voorkomen dat de uitgeblazen lucht wordt 
afgeleid. Voor deze reeks kunnen er slechts 
twee units geïnstalleerd worden.

Als de afstand groter is dan de afbeelding in 
de ( ), moet de steun niet gezet worden.

Obstakel aan de aanzuigkant 
(OPMERKING). Sluit opening A 
(de opening tussen de bovenste en de 
onderste buitenunits) om te voorkomen dat 
er een bypass van afvoerlucht is.

Zet het bord (ter plaatse geleverd) zoals in 
detail A, tussen twee units, om te 
voorkomen dat de afvoer bevriest.

Zet het bord (ter plaatse geleverd) zoals in 
detail A, tussen twee units, om te 
voorkomen dat de afvoer bevriest.
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Gedetailleerde technische tekeningen

RDXYQ-T(8)

RKXYQ-T(8)

Nr. Naam onderdeel Opmerking

Afvoeropening

Aansluitpoort vloeisto�eiding
Aansluitpoort gasleiding

Doorvoer bedrading (hoogspanningsbedrading)
Doorvoer bedrading (laagspanningsbedrading)

Haak

Aanzicht A

Ø 12,7 soldeerverbinding
Ø 19,1 soldeerverbinding

Onderhoudsdeur

Luchtaanzuigzijde
Luchtuitblaaszijde

Ophangpositie

O
ph

an
gp

os
iti

e

Voedingsaansluiting
Aansluiting transmissiebedrading

Gat voor funderingsbout

Spoed van de boorgaten voor de funderingsbouten

Spoed van de boorgaten voor de funderingsbouten

Aanzicht A

Warmtewisselaarunit

Binnenunit

Opmerkingen

1.

  RKXYQ5T:    Ø 15,9 soldeerverbinding

2.
  RKXYQ8T:    Ø 19,1 soldeerverbinding

  RKXYQ5T:    Ø 19,1 soldeerverbinding
  RKXYQ8T:    Ø 22,2 soldeerverbinding

Nr. Naam onderdeel Opmerking
Aansluitpoort vloeisto�eiding
Aansluitpoort gasleiding
Aansluitpoort vloeisto�eiding
Aansluitpoort gasleiding

Hendel

Doorvoer bedrading (hoogspanningsbedrading)
Doorvoer bedrading (laagspanningsbedrading)

Ø 9,5 soldeerverbinding

Ø 12,7 soldeerverbinding

Uit te kloppen gat.

Voedingsaansluiting
Aansluiting transmissiebedrading

Opening voor leidingen

Zie opmerking 1.

Zie opmerking 2.

Model

Binnenunit

Warmtewisselaarunit

BEKIJK ALLE RKXYQ-T TECHNISCHE 
TEKENINGEN OP MY.DAIKIN.EU

BEKIJK ALLE RDXYQ-T TECHNISCHE 
TEKENINGEN OP MY.DAIKIN.EU
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Gedetailleerde technische tekeningen

RDXYQ-T(8)

RKXYQ-T(8)
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Modelnaam

Eenheid: mm

OPMERKINGEN

RUIMTEVOORBEELD VOOR INSTALLATIE

Oblong-gaten Oblong-gaten
(Spoed van de boorgaten voor 

de funderingsbouten)
(Spoed van de boorgaten voor 

de funderingsbouten) (Boorgaten voor de funderingsbouten)

(S
po

ed
 va

n d
e b

oo
rg

ate
n v

oo
r d

e 
fun

de
rin

gs
bo

ute
n)

Buitenunit 1 Buitenunit 2

of meer

 of meer

of meer of meer

of meer

< 
Vo

or
ka

nt 
>

< 
Aa

nz
uig

ka
nt 

>

of meer

(Boorgaten voor de funderingsbouten)

(voorkant)

1. Hoogte van de muren
 Voorkant: 1500 mm
 Aanzuigkant: 500 mm
 Zijkant: Hoogte onbeperkt
 
 De installatieruimte van de aanzuigkant zoals hierboven getoond moet in het volgende geval worden uitgebreid.
 - Ontwerp buitentemperatuur wordt hoger dan 35 °C.
 - Werking overschrijdt de max. werkingsbelasting
 (Als er een grote verwarmingsbelasting is aan de binnenzijde van de unit)
2. 

3.
 

4. 

De installatieruimte op deze afbeelding is gebaseerd op koelactiviteit bij een buitenluchttemperatuur van 35 °C.

Als de bovenstaande muurhoogtes worden overschreden, dan moeten h2/2 en h1/2 toegevoegd worden aan de voorkant van de respectievelijke onderhoudsruimtes aan de aanzuigzijde, 
zoals op de volgende afbeelding.
Kies, bij het installeren van de units, uit bovenstaande patronen het meest geschikte patroon voor de beschikbare ruimte. Hou er hierbij steeds rekening mee dat er voldoende ruimte 
tussen de muur en de units moet zijn om een persoon door te laten en om de lucht vrij te laten circuleren. (Als er meer units geïnstalleerd moeten worden dan gepland in bovenstaande 
patronen, hou dan bij de indeling rekening met mogelijke kortsluitingen.)
De units moeten zodanig worden geïnstalleerd dat er aan de voorzijde voldoende ruimte is voor eenvoudige montage van de koelingspijpen.

Buitenunit 1 Buitenunit 2 Tekening Nr. Tekening Nr.

Gedetailleerde technische tekeningen

RQCEQ280-360P3

BEKIJK ALLE RQCEQ-P3 TECHNISCHE 
TEKENINGEN OP MY.DAIKIN.EU
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Gedetailleerde technische tekeningen

RQCEQ460-636P3

OPMERKINGEN

1. Hoogte van de muren
 Voorkant: 1500 mm
 Aanzuigkant: 500 mm
 Zijkant: Hoogte onbeperkt
 
 De installatieruimte van de aanzuigkant zoals hierboven getoond moet in het volgende geval worden uitgebreid.
 - Ontwerp buitentemperatuur wordt hoger dan 35 °C.
 - Werking overschrijdt de max. werkingsbelasting
 (Als er een grote verwarmingsbelasting is aan de binnenzijde van de unit)
2. 

3. 

4. 

RUIMTEVOORBEELD VOOR INSTALLATIE

Oblong-gaten Oblong-gaten

Oblong-gaten

(Spoed van de boorgaten voor 
de funderingsbouten)

(Spoed van de boorgaten voor 
de funderingsbouten)

(Spoed van de boorgaten voor 
de funderingsbouten)

(Boorgat voor funderingsbout)

(Boorgat voor funderingsbout)(Boorgat voor funderingsbout)

(S
po

ed
 va

n d
e b

oo
rg

ate
n v

oo
r d

e 
fun

de
rin

gs
bo

ute
n)

Buitenunit 1 Buitenunit 2 Buitenunit 3

of meer

Eenheid: mm

 of meer

of meer

of meer
 of meer

 of meer

 of meer

of meer

< 
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or
ka

nt 
>

< 
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uig
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nt 

>

De installatieruimte op deze afbeelding is gebaseerd op koelactiviteit bij een buitenluchttemperatuur van 35 °C.

Als de bovenstaande muurhoogtes worden overschreden, dan moeten h2/2 en h1/2 toegevoegd worden aan de voorkant van de respectievelijke onderhoudsruimtes aan de aanzuigzijde, 
zoals op de volgende afbeelding.
Kies, bij het installeren van de units, uit bovenstaande patronen het meest geschikte patroon voor de beschikbare ruimte. Hou er hierbij steeds rekening mee dat er voldoende ruimte tussen 
de muur en de units moet zijn om een persoon door te laten en om de lucht vrij te laten circuleren. (Als er meer units geïnstalleerd moeten worden dan gepland in bovenstaande patronen, 
hou dan bij de indeling rekening met mogelijke kortsluitingen.)
De units moeten zodanig worden geïnstalleerd dat er aan de voorzijde voldoende ruimte is voor eenvoudige montage van de koelingspijpen.

Modelnaam Buitenunit 1 Tekening Nr. Tekening Nr. Tekening Nr.Buitenunit 2 Buitenunit 3

BEKIJK ALLE RQCEQ-P3 TECHNISCHE 
TEKENINGEN OP MY.DAIKIN.EU
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Gedetailleerde technische tekeningen

RQCEQ721-848P3

Eenheid: mm
Modelnaam Buitenunit 1 Buitenunit 2Tekening Nr. Tekening Nr. Tekening Nr. Tekening Nr.Buitenunit 3 Buitenunit 4

OPMERKINGEN

RUIMTEVOORBEELD VOOR INSTALLATIE

Oblong-gaten
Oblong-gaten

(Spoed van de boorgaten voor 
de funderingsbouten)

(Spoed van de boorgaten voor 
de funderingsbouten)

(Spoed van de boorgaten voor 
de funderingsbouten)

(Boorgat voor funderingsbout)(Boorgat voor funderingsbout)

(S
po

ed
 va

n d
e b

oo
rg

ate
n v

oo
r d

e
 fu

nd
er

ing
sb

ou
ten

)

Buitenunit 1 Buitenunit 2 Buitenunit 3 Buitenunit 4

 of meer  of meer  of meer

of meer

 of meer of meer
 of meer

of meer

of meer

< 
Vo

or
ka

nt 
>

< 
Aa

nz
uig

ka
nt 

>

(Boorgat voor funderingsbout)

Oblong-gaten

(Boorgat voor funderingsbout)

Oblong-gaten
(Boorgat voor funderingsbout)

 of meer

A

1. Hoogte van de muren
 Voorkant: 1500 mm
 Aanzuigkant: 500 mm
 Zijkant: Hoogte onbeperkt
 
 De installatieruimte van de aanzuigkant zoals hierboven getoond moet in het volgende geval worden uitgebreid.
 - Ontwerp buitentemperatuur wordt hoger dan 35 °C.
 - Werking overschrijdt de max. werkingsbelasting
 (Als er een grote verwarmingsbelasting is aan de binnenzijde van de unit)
2. 

3. 

4. 

De installatieruimte op deze afbeelding is gebaseerd op koelactiviteit bij een buitenluchttemperatuur van 35 °C.

Als de bovenstaande muurhoogtes worden overschreden, dan moeten h2/2 en h1/2 toegevoegd worden aan de voorkant van de respectievelijke onderhoudsruimtes aan de aanzuigzijde, 
zoals op de volgende afbeelding.
Kies, bij het installeren van de units, uit bovenstaande patronen het meest geschikte patroon voor de beschikbare ruimte. Hou er hierbij steeds rekening mee dat er voldoende ruimte 
tussen de muur en de units moet zijn om een persoon door te laten en om de lucht vrij te laten circuleren. (Als er meer units geïnstalleerd moeten worden dan gepland in bovenstaande 
patronen, hou dan bij de indeling rekening met mogelijke kortsluitingen.)
De units moeten zodanig worden geïnstalleerd dat er aan de voorzijde voldoende ruimte is voor eenvoudige montage van de koelingspijpen.

BEKIJK ALLE RQCEQ-P3 TECHNISCHE 
TEKENINGEN OP MY.DAIKIN.EU
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https://my.daikin.eu/content/denv/en_US/home/applications/product-finder/RQCEQ-P3.html
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OPMERKINGEN

1 illustreert de afmetingen na het bevestigen van de accessoireleidingen.
2.   Zie de installatiehandleiding voor de manier van aansluiten van de leidingen (voorkant en bodem).
3 Gasleiding

ø15,9 Soldeerverbinding: RQYQ140P

Nr. Naam onderdeel Opmerkingen
Aansluitpoort vloeistofleiding Ø9,5 Soldeeraansluiting
Aansluitpoort gasleiding Zie opmerking 3.
Aardingklem Binnenkant van de schakelkast (M8)
Openinng voor voedingkabel (zijkant)
Opening vooor voedingkabel (voorkant)
Opening vooor voedingkabel (voorkant)
Opening voor voedingkabel (onderkant)
Opening voor kabels (voorkant)
Opening voor leidingen (voorkant) Zie opmerking 2.
Opening voor leidingen (onnderkant) Zie opmerking 2.

4-15 x 22,5 - mm - Oblong-gaten
(Boorgat voor funderingsbout)

DETAIL VOOR DE ONDERKANT

DETAIL VOOR DE VOORKANT

BOVENKANT VAN DE ACHTERKANT

(Spoed van de boorgaten voor 
de funderingsbouten)

(S
po

ed
 va

n d
e b

oo
rg

ate
n v

oo
r 

de
 fu

nd
er

ing
sb

ou
ten

)

(uit te kloppen 
opening)

(uit te kloppen 
opening)

(uit te kloppen 
opening)

(uit te kloppen opening)(uit te kloppen opening)

Gedetailleerde technische tekeningen

RQYQ140P

4-15x22.5 mm

Ø65
Ø27
Ø65
Ø80
Ø65

Nr. Naam onderdeel Opmerking

Aardingklem

Opening voor leidingen (onnderkant)

Opening voor leidingen (voorkant)

Opening voor voedingkabel (zijkant)

Opening vooor voedingkabel (voorkant)

Opening vooor voedingkabel (voorkant)

Opening vooor voedingkabel (voorkant)

Aansluitpoort vereffeningsleiding

Aansluitpoort gasleiding
Aansluitpoort vloeistofleiding

Zie opmerking 3.

Zie opmerking 3.

Zie opmerking 3.

Opmerkingen

Detail A en detail B duiden de afmetingen aan nadat de leidingen zijn aangesloten.
Uit te kloppen gat.

Gasleiding
Ø 19,1 soldeerverbinding
Ø 22,2 soldeerverbinding

Ø 28,6 soldeerverbinding

Ø 9,5 soldeerverbinding

Ø 12,7 soldeerverbinding

Ø 19,1 soldeerverbinding
Ø 22,2 soldeerverbinding

Vloeistofleiding

Spoed van de boorgaten voor de funderingsbouten

Sp
oe

d 
va

n 
de

 b
oo

rg
at

en
 v

oo
r d

e 
fu

nd
er

in
gs

bo
ut

en

Gat voor funderingsbout
Oblong-gat

Model

Vereffeningsleiding

Hoge- en lagedrukgasleiding

Items 4 - 10:

Ø 19,1 soldeerverbinding

Ø 25,4 soldeerverbinding

Binnenkant van de schakelkast (M8)

Opening voor voedingkabel (onderkant)

Detail A      Detail B

DETAIL ADETAIL B

Aanzicht C

Hoge- en lagedrukgasleiding

2D079532B

RXYQQ8-12T

BEKIJK ALLE RQYQ-P TECHNISCHE 
TEKENINGEN OP MY.DAIKIN.EU

BEKIJK ALLE RXYQQ-T TECHNISCHE 
TEKENINGEN OP MY.DAIKIN.EU

https://my.daikin.eu/content/denv/en_US/home/applications/product-finder/RQYQ-P.html
https://my.daikin.eu/content/denv/en_US/home/applications/product-finder/RXYQQ-T.html
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BEKIJK ALLE RXYQQ-T TECHNISCHE 
TEKENINGEN OP MY.DAIKIN.EU

4-15x22,5 mm -

Opmerkingen

Detail A en detail B duiden de afmetingen aan nadat de leidingen zijn aangesloten.
Uit te kloppen gat.

Gasleiding

Ø 28,6 soldeerverbinding

Ø 12,7 soldeerverbinding

Ø 22,2 soldeerverbinding

Vloeistofleiding

 : Vereffeningsleiding

Hoge- en lagedrukgasleiding

Items 4 - 10:

         :

         :

         : Ø 22,2 soldeerverbinding

Ø 25,4 soldeerverbinding         :

Ø65
Ø27
Ø65
Ø80
Ø65

Nr. Naam onderdeel Opmerking

Aardingklem

Opening voor leidingen (onnderkant)

Opening voor leidingen (voorkant)

Opening voor voedingkabel (zijkant)

Opening vooor voedingkabel (voorkant)

Opening vooor voedingkabel (voorkant)

Opening vooor voedingkabel (voorkant)

Aansluitpoort vereffeningsleiding

Aansluitpoort gasleiding

Aansluitpoort vloeistofleiding

Zie opmerking 3.

Zie opmerking 3.

Zie opmerking 3.

Binnenkant van de schakelkast (M8)

Opening voor voedingkabel (onderkant)

Model

Spoed van de boorgaten voor de funderingsbouten

Sp
oe

d 
va

n 
de

 b
oo

rg
at

en
 v

oo
r d

e 
fu

nd
er

in
gs

bo
ut

en

Gat voor funderingsbout
Oblong-gat

Ø 15,9 soldeerverbinding         :

Ø 28,6 soldeerverbinding

Detail A Detail B

DETAIL B
DETAIL A

Aanzicht C

Hoge- en lagedrukgasleiding

2D079533B

Gedetailleerde technische tekeningen

RXYQQ14-20T

RXYQQ-T 
Voor de installatie van 

een enkele unit
(Patroon 1)

300 of meer

100 of meer

300 of meer

10 of meer

50 of meer

300 of meer

20 of meer 20 of meer

50 of meer

100 of 
meer

100 of meer

100 of meer

300 of meer

100 of meer

Onbeperkte wandhoogte

50 of 
meer

50 of 
meer

50 of 
meer

50 of 
meer

50 of 
meer 50 of 

meer

400 of meer400 of meer
200 of meer

10 of meer

50 of meer

10 of meer

50 of meer

10 of meer

50 of meer

20 of meer

100 of meer

10 of meer

50 of meer

10 of meer

50 of meer

10 of meer

50 of meer

20 of meer

100 of meer

20 of meer

100 of meer

500 of meer

500 of meer

300 of meer

300 of meer

20 of meer

100 of meer

20 of meer

100 of meer

20 of meer

100 of meer

900 of meer

600 of meer

300 of meer 300 of meer

100 of 
meer

100 of 
meer

500 of meer

500 of meer

10 of 
meer

 

50 of 
meer

50 of 
meer

 

10 of 
meer

10 of 
meer

10 of 
meer

10 of 
meer

10 of 
meer

10 of 
meer 10 of 

meer

10 of 
meer

 
(VOORKANT) 
500 of meer

 
500 of meer

 
200 of meer

 
500 of meer

 
600 of meer

 
500 of meer

(VOORKANT) 
500 of meer

(VOORKANT) 
500 of meer

(VOORKANT)

(VOORKANT)

(VOORKANT)

(VOORKANT)

(VOORKANT)

(VOORKANT)

 
500 of meer

(VOORKANT) 
500 of meer

(VOORKANT)
(VOORKANT)

(VOORKANT)

 
500 of meer

(Patroon 1) (Patroon 1)

Voor de installatie in rijen Voor installatie in een gecentraliseerde groep

Onbeperkte 
wandhoogte

(Patroon 2) (Patroon 2)

(Patroon 2)

(Patroon 3) (Patroon 3)

<A
an

zu
igk

an
t>

<V
oo

rka
nt>

<Eenheid = mm>

OPMERKINGEN

1. Hoogte van de muren in het geval van patronen 1 en 2:
Voorkant: 1500 mm
Aanzuigkant: 500 mm 
Zijkant: Hoogte onbeperkt 
De  installatieruimte op deze tekening is gebaseerd op een koeling bij een buitenluchttemperatuur van 35 graden.
Wanneer de geplande buitenluchttemperatuur hoger is dan 35 graden of de lading de maximumcapaciteit overschrijdt door de generatie van 
te veel warmte in alle buitenunits, laat dan meer aanzuigruimte vrij dan getoond wordt op deze tekening.

 
 

 

2. Als de muren hoger zijn dan de hoogtes die hierboven aangegeven zijn, dan moeten h2/2 en h1/2 bijgeteld worden bij de respectievelijke 
    serviceruimtes aan de voorzijde en de aanzuigzijde, zoals aangegeven op de afbeelding rechts.  
3. Kies bij de installatie van de units uit bovenstaande patronen het geschiktste patroon voor de beschikbare ruimte. Hou er steeds rekening mee 
    dat er voldoende ruimte tussen de muur en de units moet zijn om een persoon door te laten en om de lucht vrij te laten circuleren. (Als er meer units geïnstalleerd moeten worden dan 
    gepland in bovenstaande patronen, hou dan bij de indeling rekening met mogelijke kortsluitingen.)
4. De units moeten zodanig worden geïnstalleerd dat er aan de voorzijde voldoende ruimte is voor eenvoudige montage van de koelingspijpen.

(VOORKANT)

(VOORKANT)

(VOORKANT)

Te
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he
 te

ke
ni

ng
en

https://my.daikin.eu/content/denv/en_US/home/applications/product-finder/RXYQQ-T.html
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Gedetailleerde technische tekeningen

RQYQ140P

OPMERKINGEN
1.  Hoogte van de muren in het geval van patronen 1 en 2:

Voorkant: 1500 mm
Aanzuigkant: 500mm
Zijkant: Hoogte onbeperkt.
 

 
 
 De installatieruimte op deze tekening is gebaseerd op een koeling bij een buitenluchttemperatuur van 35 graden.
 Wanneer de temperatuur van de buitenlucht meer dan 35 graden bedraagt of wanneer de belasting de maximumcapaciteit overschrijdt door een te grote warmteontwikkeling in alle 

buitenunits, moet de ruimte aan de aanzuigkant ruimer worden bemeten dan de opgegeven ruimte in deze tekening. 
2. 

3.
 

.
 

4. 
 

Voor de installatie van een enkele unit

Voor installatie in een gecentraliseerde groep

< Patroon 1 >

< Patroon 2 >

< Eenheid: mm > < Eenheid: mm >

< Patroon 3 >

< Patroon 1 > < Patroon 1 > < Patroon 1 >

Voor de installatie in rijen
< Patroon 1 >

< Patroon 2 >

< Patroon 3 >

300 of 
meer

500 of 
meer

500 of 
meer

500 of 
meer

10 of meer 10 of meer 10 of meer10 of meer

< Voorkant >

< Voorkant >

300 of meer

500 of meer20 of meer
20 of 
meer20 of meer

< Voorkant >

< Voorkant >

< Voorkant >

100 of meer

50 of 
meer50 of meer 50 of meer 50 of meer

400 of meer 400 of meer 400 of meer

100 of meer

100 of 
meer

100 of 
meer

100 of 
meer

300 of meer

200 of meer 200 of meer

< Voorkant >

Muurhoogte 
onbeperkt 300 of meer

Muurhoogte onbeperkt

< Patroon 2 > < Patroon 2 > < Patroon 2 >

300 of meer 300 of meer

900 of 
meer

< Voorkant >

< Voorkant >

< Voorkant >

< Voorkant >< Voorkant >

< Voorkant >

< Voorkant >

10 of meer 10 of meer

50 of meer

50 of meer

50 of meer

50 of meer

10 of meer

10 of meer
10 of meer

50 of meer

20 of 
meer

100 of 
meer

100 of meer

100 of 
meer

100 of 
meer

20 of 
meer

20 of 
meer

100 of 
meer

100 of 
meer

500 of meer

10 of meer 10 of meer

50 of meer

50 of meer

50 of meer

50 of meer

10 of meer

10 of meer
10 of meer

50 of meer

10 of meer
20 of 
meer 10 of meer

600 of meer

100 of meer100 of meer

500 of meer

500 of 
meer

500 of 
meer

500 of 
meer

500 of 
meer

300 of 
meer

< Voorkant >

< Voorkant >

20 of meer

20 of meer

500 of meer

600 of meer

500 of meer

500 of meer
< Voorkant >

100 of meer

50 of meer 50 of meer

< Voorkant >

< Voorkant >

< Eenheid: mm >

< 
Vo

or
ka

nt 
>

< 
Aa

nz
uig

ka
nt 

>

50
0 m

m15
00

 m
m h1

h2

Als de muren hoger zijn dan de hoogtes die hierboven aangegeven zijn, dan moeten h2/2 en h1/2 bijgeteld worden bij de respectievelijke serviceruimtes aan de voorzijde en de aanzuigzijde, 
zoals aangegeven op de afbeelding rechts.
Kies bij de installatie van de units uit bovenstaande patronen het geschiktste patroon voor de beschikbare ruimte. Hou er steeds rekening mee dat er voldoende ruimte tussen de muur en 
de units moet zijn om een persoon door te laten en om de lucht vrij te laten circuleren. (Wanneer u meer units moet installeren dan voorzien in bovenstaande patronen, hou dan bij 
uw layout rekening met de mogelijkheid tot kortsluitingen.)
De units moeten zodanig worden geïnstalleerd dat er aan de voorzijde voldoende ruimte is voor eenvoudige montage van de koelingspijpen.

BEKIJK ALLE RQYQ-P TECHNISCHE 
TEKENINGEN OP MY.DAIKIN.EU

https://my.daikin.eu/content/denv/en_US/home/applications/product-finder/RQYQ-P.html
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De aardklem bevindt zich in de schakelkast.

Inlaat voedingsbedrading

Aanzuigleiding
Gasleiding

Afvoeropening
Aardingklem

Kabelinlaat

Vloeisto�eiding

Naam onderdeelItem Opmerking
Zie tabel 1.
Zie tabel 2.
Zie tabel 3.
Buitendraad ISO 228-G1 1/4 B
Buitendraad ISO 228-G1 1/4 B

Bij een systeem met warmtepomp wordt er geen aanzuigleiding gebruikt.

Werkmethode

Model

Vloeisto�eiding
Aanzuigleiding
Gasleiding (hoge/lage druk)

WarmteterugwinningWarmtepomp Warmtepomp Warmteterugwinning Warmtepomp Warmteterugwinning Warmtepomp Warmteterugwinning

92
47

6

88
288

88

134

179

224

269

Flexibele slang (binnendiameter: Ø 10 mm)

Aansluiting water IN
Aansluiting water UIT

De leidingaansluitingen zijn gesoldeerde aansluitingen.

Opmerkingen

Bovenaanzicht

Vooraanzicht

Zijaanzicht rechts

Onderaanzicht

Type funderingsbout: 4x Ø17

Tabel 1

Label fabrikant

Achteraanzicht

 

 

25

7479

123

9

8

5

4

1.

2.

3.

7
6

767 �

98
0

�

560 �

Gedetailleerde technische tekeningen

RWEYQ-T9

Voor de installatie 
van een enkele unit

: Vereiste onderhoudsruimte

: Ventilatieruimte

Voorbereidend

Voor de installatie 
in rijen

Buitenunit
Buitenunit Buitenunit

Vooraanzicht Zijaanzicht rechts

Onderhoudsruimte
(Achterkant) Onderhoudsruimte

(Achterkant)
Onderhoudsruimte

(Achterkant)

Onderhoudsruimte
(Voorkant) Onderhoudsruimte

(Voorkant)
Onderhoudsruimte

(Voorkant)
Installatieruimte 
koelmiddelleidingen

Eenheid: in. (mm)

9-13/16 (250) of minder
3-15/16 (100) of meer

36
-7

/16
 (9

26
) o

f m
ee

r

19
-1

1/1
6 (

50
0)

 of
 m

ee
r

19
-1

1/1
6 (

50
0)

 of
 m

ee
r

35
-7

/16
 (9

00
) o

f m
ee

r
35

-7
/16

 (9
00

) o
f m

ee
r

35
-7

/16
 (9

00
) o

f m
ee

r

11
-13

/16
 (3

00
) o

f m
ee

r

13/16 (20) 
of meer

13/16 (20) of meer 13/16 (20) of meer

13/16 (20) of meer

Installatieruimte 
waterleidingen

11
-13

/16
 (3

00
) 

of 
me

er
11

-13
/16

 (3
00

) 
of 

me
er

13-3/4 (350) 
of minder

13/16 (20) 
of meer

11-13/16 (300) 
of meer

Installatieruimte 
waterleidingen

11-13/16 (300) 
of meer

11
-13

/16
 (3

00
) 

of 
me

er
11

-13
/16

 (3
00

) 
of 

me
er

RWEYQ-T9

BEKIJK ALLE RWEYQ-T9 TECHNISCHE 
TEKENINGEN OP MY.DAIKIN.EU
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https://my.daikin.eu/content/denv/en_US/home/applications/product-finder/RWEYQ-T9.html
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Technische tekeningen 

Binnenunits
FXFQ-A     241 

FXZQ-A     243

FXCQ-A     244 

FXKQ-MA     246 

FXDQ-M9 / FXDQ-A3    247 

FXSQ-A     253 

FXMQ-P7 / FXMQ-MB    261 

FXAQ-A     267 

FXHQ-A      269 

FXUQ-A      271 

FXNQ-A      272 

FXLQ-P       276 

FTXG-LW/LS      278

CTXS-K / FXTS-K / FTXS-G    279 

FVXG-K / FVXS-F    282 

FLXS-B       284
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Gedetailleerde technische tekeningen

FXFQ20-63A MET ZELFREINIGEND PANEEL

300 of 
minder

Zie 
opmerking 5

(Zie 
opmerking 3)

(Zie 
opmerking 3)

860-910 (plafondopening, zie opmerking 3)
710 (Ophangpositie)

78
0 
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86

0-
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0 
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met zelfreinigend paneel
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Afvoerkant

Leidingenkant Detail B
2 plaatsen 

tegenovergestelde kant

Detail C
2 plaatsen 

tegenovergestelde kant

Ophangbout
4 x M8 - M10

1500 of meer

2000 of meer

4000 of meer

Extern 
oppervlaktelicht

(*1)

Opmerkingen:
1.  Plaats van de naamplaatjes:
  - Omkasting unit: op het deksel van de schakelkast.
  - Decoratiepaneel: op het paneelframe langs de leidingzijde onder het hoekdeksel.
2.  Raadpleeg de montagetekeningen wanneer er een optioneel accessoire wordt geïnstalleerd.
         - Voor de kit voor toevoer van verse lucht is er een inspectiestuk nodig.
3.   Controleer of de ruimte tussen het plafond en de cassette niet meer dan 35 mm bedraagt.
      Max. plafondopening: 910 mm.
4.   Wanneer de condities 30 °C en een RV van 80% overschrijden in het plafond of als er verse lucht wordt toegevoerd 
 in het plafond, dan is een bijkomende isolatie nodig (polyethyleenschuim, dikte 10 mm of meer).
5.   Als er een sensorkit gebruikt wordt, dan is deze positie een sensor. Raadpleeg de tekening van de sensorkit voor 
 meer informatie.

Aanzicht A

Vereiste ruimte
In het geval dat de afvoeropening dicht is met de optie "dichting", 

dan kan de afstand van 1500 mm verkort worden tot 
500 mm aan de gesloten kant.

1500 mm 
of meer

1500 mm 
of meer

1500 mm 
of meer

200 mm 
of meer

200 mm 
of meer

Andere eenheidVentilator

1500 mm 
of meer

Model 

FCQG35-71F, FXFQ20-63A

1   Aansluiting vloeisto�eiding
2   Gasleidingaansluiting
3   Aansluiting afvoerleiding
4   Doorvoeropening voor elektrische 
      voeding
5   Doorvoeropening voor 
     transmissiebedrading
6   Opening luchtuitblaas
7   Luchtaanzuigrooster
8   Hoekdecoratiepaneel
9   Afvoerslang
10   Duwopening  

Leidingen 
Leidingen 

Opening voor 
stofdeeltjes

Afzuigrooster

montagerichting

(*1) Telt niet voor montage in licht.
(*2) Nodige ruimte om met de buis van een stofzuiger in te kunnen.
(*3) Houd de uitlaat van het sierpaneel vrij.

Respecteer de afstanden op de onderstaande afbeelding.

300 of 
minder

Zie 
opmerking 5

Zie opmerking 6

(Zie opmerking 3)(Zie opmerking 3)

860-910 (plafondopening, zie opmerking 3)
710 (Ophangpositie)

78
0 

(O
ph

an
gp

os
iti

e)
86

0-
91

0 
(p
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op

en
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g,
 z
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)

met zelfreinigend paneel

Re
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0-

67
5)

25
00

 o
f m

ee
r
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Afvoerkant

Leidingenkant Detail B
2 plaatsen 

tegenovergestelde kant

Detail C
2 plaatsen 

tegenovergestelde kant

Ophangbout
4 x M8 - M10

1500 of meer

2000 of meer

4000 of meer

Extern 
oppervlaktelicht

(*1)

OPMERKINGEN
1. Plaats van de naamplaatjes:
  - Omkasting unit: op het deksel van de schakelkast.
  - Decoratiepaneel: op het paneelframe langs de leidingzijde onder het hoekdeksel.
2. Raadpleeg de montagetekeningen wanneer er een optioneel accessoire wordt geïnstalleerd.
  - Voor de kit voor toevoer van verse lucht is er een inspectiestuk nodig.
3. Controleer of de ruimte tussen het plafond en de cassette niet meer dan 35 mm bedraagt. 
 Max. plafondopening: 910 mm.
4. Wanneer de condities 30 °C en een RV van 80% overschrijden in het plafond of als er verse 
 lucht wordt toegevoerd in het plafond, dan is een bijkomende isolatie nodig 
 (polyethyleenschuim, dikte 10 mm of meer).
5. Als er een sensorkit gebruikt wordt, dan is deze positie een sensor. Raadpleeg de tekening 
 van de sensorkit voor meer informatie.

Aanzicht A

Vereiste ruimte
In het geval dat de afvoeropening dicht is met de optie "dichting", 

dan kan de afstand van 1500 mm verkort worden tot 
500 mm aan de gesloten kant.

1500mm 
of meer

1500 mm 
of meer

1500 mm 
of meer

200 mm 
of meer

200 mm 
of meer

Andere eenheidVentilator

1500 mm of 
meer

1    Aansluiting vloeisto�eiding
2    Gasleidingaansluiting
3    Aansluiting afvoerleiding
4    Doorvoeropening voor 
       elektrische voeding
5    Doorvoeropening voor
      transmissiebedrading
6    Opening luchtuitblaas
7    Luchtaanzuigrooster
8    Hoekdecoratiepaneel
9    Afvoerslang
10  Duwopening  

Leidingen 
Leidingen 

Opening voor 
stofdeeltjes

Afzuigrooster

montagerichting

(*1) Telt niet voor montage in licht.
(*2) Nodige ruimte om met de buis van een stofzuiger in te kunnen.
(*3) Houd de uitlaat van het sierpaneel vrij.

Respecteer de afstanden op de onderstaande afbeelding.

Model 

FCQG100-140F, FXFQ80-100A

FCQG71-140F, FXFQ125A

FXFQ80-125A MET ZELFREINIGEND PANEEL

BEKIJK ALLE FXFQ-A TECHNISCHE 
TEKENINGEN OP MY.DAIKIN.EU
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Gedetailleerde technische tekeningen

FXFQ20-63A MET STANDAARD PANEEL

300 of 
minder

Zie 
opmerking 5

Zie 
opmerking 6

(Zie 
opmerking 3)

(Zie 
opmerking 3)

710 (Ophangpositie)
860-910 (plafondopening, zie opmerking 3)
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Afvoerkant

Leidingenkant

Detail B
2 plaatsen 

tegenovergestelde kant

Detail C
2 plaatsen 

tegenovergestelde kant

Aanzicht A

Ophangbout
4 x M8 - M10

Respecteer de afstanden op 
de onderstaande afbeelding.

Vereiste ruimte
In het geval dat de afvoeropening dicht is met de optie "dichting", 

dan kan de afstand van 1500 mm verkort worden tot 
500 mm aan de gesloten kant.

1500 mm of meer

1500 mm of meer

1500 mm of meer

1500 mm 
of meer

200 mm 
of meer

200 mm 
of meer

1500 of meer

2000 of meer

4000 of meer

Andere eenheidVentilator

Extern oppervlaktelicht

Model 

FCQG35-71F, FXFQ20-63A

1    Aansluiting vloeisto�eiding
2    Gasleidingaansluiting
3    Aansluiting afvoerleiding
4    Doorvoeropening voor elektrische voeding
5    Doorvoeropening voor transmissiebedrading
6    Opening luchtuitblaas
7    Luchtaanzuigrooster
8    Hoekdecoratiepaneel
9    Afvoerslang
10   Duwopening  

Opmerkingen:
1.  Plaats van de naamplaatjes:
  - Omkasting unit: op het deksel van de schakelkast.
  - Decoratiepaneel: op het paneelframe langs de leidingzijde onder het hoekdeksel.
2.   Raadpleeg de montagetekeningen wanneer er een optioneel accessoire wordt geïnstalleerd.
  - Voor de kit voor toevoer van verse lucht is er een inspectiestuk nodig.
3. Controleer of de ruimte tussen het plafond en de cassette niet meer dan 35 mm bedraagt.  
 Max. plafondopening: 910 mm.
4.  Wanneer de condities 30 °C en een RV van 80% overschrijden in het plafond of als er verse lucht wordt   
 toegevoerd in het plafond, dan is een bijkomende isolatie nodig (polyethyleenschuim, dikte 10 mm of meer).
5. Als er een sensorkit gebruikt wordt, dan is deze positie een sensor. Raadpleeg de tekening van de sensorkit  
 voor meer informatie.
6. Als er een infraroodbediening gebruikt wordt, dan is deze positie een ontvanger. 
 Raadpleeg de tekening van de infraroodbediening voor meer informatie. 

300 of minder
Zie 
opmerking 5

Zie 
opmerking 6
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0-
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Afvoerkant

Leidingenkant DETAIL B
2 PLAATSEN 

TEGENOVERGESTELDE KANT

DETAIL C
2 PLAATSEN 

TEGENOVERGESTELDE KANT

Ophangbout
4 x M8 - M10

2000 of meer
4000 of meer

Extern 
oppervlak-

telicht

Opmerkingen:
1. Plaats van de naamplaatjes:
          - Omkasting unit: op het deksel van de schakelkast.
          - Decoratiepaneel: op het paneelframe langs de leidingzijde onder het hoekdeksel.
2. Raadpleeg de montagetekeningen wanneer er een optioneel accessoire wordt geïnstalleerd.
          - Voor de kit voor toevoer van verse lucht is er een inspectiestuk nodig.
3. Controleer of de ruimte tussen het plafond en de cassette niet meer dan 35 mm bedraagt. Max. plafondopening: 910 mm.
4. Wanneer de condities 30 °C en een RV van 80% overschrijden in het plafond of als er verse lucht wordt toegevoerd in het plafond, dan is  
 een bijkomende isolatie nodig (polyethyleenschuim, dikte 10 mm of meer).
5. Als er een sensorkit gebruikt wordt, dan is deze positie een sensor. Raadpleeg de tekening van de sensorkit voor meer informatie.
6. Als er een infraroodbediening gebruikt wordt, dan is deze positie een ontvanger. Raadpleeg de tekening van de infraroodbediening voor  
 meer informatie. 

Aanzicht A

VEREISTE RUIMTE
In het geval dat de afvoeropening dicht is met de optie "dichting", dan kan de afstand van 

1500 mm verkort worden tot 500 mm aan de gesloten kant.

1500 of 
meer

1500 mm of meer

1500 mm 
of meer

200 mm 
of meer

200 mm 
of meer

Andere eenheidVentilator

1500 mm 
of meer

1       Aansluiting vloeisto�eiding
2       Gasleidingaansluiting
3       Aansluiting afvoerleiding
4       Doorvoeropening voor elektrische voeding
5       Doorvoeropening voor transmissiebedrading
6       Opening luchtuitblaas
7       Luchtaanzuigrooster
8       Hoekdecoratiepaneel
9       Afvoerslang
10     Duwopening

(Zie 
opmerking 3)

(Zie 
opmerking 3)
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710 (Ophangpositie)

860-910 (plafondopening, zie opmerking 3)

1500 mm of meer

Item Naam

Model

FXFQ80-125A MET STANDAARD PANEEL

BEKIJK ALLE FXFQ-A TECHNISCHE 
TEKENINGEN OP MY.DAIKIN.EU
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Gedetailleerde technische tekeningen

FXZQ-A NIEUW PANEEL

Opmerkingen:

1. Locaties voor het kleven van constructeurlabel
    Constructeurlabel voor binnenunit: op de trechtervormige instroomopening aan de binnenkant van het aanzuigrooster.
    Constructeurlabel voor decoratiepaneel: op het binnenkader aan de binnenkant van het aanzuigrooster.
2. In het geval dat een infrarood-afstandsbediening wordt gebruikt, dan zal deze positie een signaalontvanger zijn. 
    Raadpleeg de tekening van de infrarood-afstandsbediening voor meer bijzonderheden.
3. Als de temperatuur en vochtigheid op het plafond hoger zijn dan 30 °C en RH 80%, als er verse lucht in het plafond komt of 
    als de unit 24 uur blijft werken, is er een extra isolatie (10 mm of dikker van glaswol of polyethyleen) vereist.
4. Hoewel de installatie aanvaardbaar is tot een maximale plafondopening van 595 mm2, houdt u de tussenruimte tussen 
    de hoofdunit en de plafondopening beter op maximaal 10 mm, zodat er een toelaatbare overlapping van het paneel mogelijk is. 

Decoratiepaneel

Kant leidingaansluiting

Kant afvoeraansluiting

Opmerking) 2.

Re
ge

lb
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r (
0-

63
0)

Aanzicht pijl C

Aanzicht pijl A

Ophangbout

Aanzicht pijl B

300 of 
minder

10 of minder
Opmerking) 4.

1500 mm of meer

1500 mm of meer

1500 mm of meer

1500 mm of meer
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Onderhoudtoegangspaneel
450x450 mm of meer

533 (Ophangpositie)

585-595 (Ruimte plafondopening)

Inlaat buitenlucht 
(rechtstreekse verbinding)

• Vereiste ruimte 
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Opening 
4-M4

Als het afvoerrooster gesloten is, bedraagt de 
vereiste ruimte 200 mm of meer
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10 of minder

Fris wit N9.5
Daikin-zilver

1 Aansluiting vloeisto�eiding ø 6,4 �are-verbinding

2 Aansluiting gasleiding ø 12,7 �are-verbinding

3  Afvoerleidingaansluiting VP20 (Buitendiam. ø  26)

4 Voedingsaansluiting

5 Code en bedradingsaansluiting 
afstandsbediening

 

6 Luchtafvoerrooster     

7 Aanzuigrooster

8 Afvoerslang (accessoire) Binnendiam.  ø  25 Uitlaat

Opmerkingen:

1. Locatie voor het aanbrengen van het constructeurslabel
    Constructeurlabel voor binnenunit: op de trechtervormige instroomopening aan de binnenkant van het afzuigrooster.
    Constructeurlabel voor decoratiepaneel: op het binnenkader aan de binnenkant van het afzuigrooster.
2. In het geval dat een infrarood-afstandsbediening wordt gebruikt, dan zal deze positie een signaalontvanger zijn. 
    Raadpleeg de tekening van de infrarood-afstandsbediening voor meer bijzonderheden.
3. Als de temperatuur en vochtigheid op het plafond hoger zijn dan 30 °C en RH 80%, als er verse lucht in het plafond 
    komt of als de unit 24 uur blijft werken, is er een extra isolatie (10 mm of dikker van glaswol of polyethyleen) vereist.
4. Hoewel de installatie aanvaardbaar is tot een maximale plafondopening van 660 mm2, houdt u de tussenruimte tussen 
    de hoofdunit en de plafondopening beter op maximaal 45 mm, zodat er een toelaatbare overlapping van het paneel 
    mogelijk is.

Decoratiepaneel

Kant leidingaansluiting

Kant afvoeraansluiting

Opmerking) 2.

Re
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Aanzicht pijl C

Aanzicht pijl A

Ophangbout

Aanzicht pijl B

300 of 
minder

45 of minder 45 of minder
Opmerking) 4.

1500 mm of meer

1500 mm of meer

1500 mm of meer

1500 mm of meer
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Onderhoudtoegangspaneel
450x450 mm of meer

533 (Ophangpositie)

585-660 (Ruimte plafondopening)

Inlaat buitenlucht
(rechtstreekse verbinding)

• Vereiste ruimte 
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Opening 
4-M4

Als het afvoerrooster gesloten is, bedraagt de 
vereiste ruimte 200mm of meer
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1 Aansluiting vloeisto�eiding ø 6,4 �are-verbinding

2 Aansluiting gasleiding ø 12,7 �are-verbinding

3  Afvoerleidingaansluiting VP20 (Buitendiam. ø  26)

4 Voedingsaansluiting

5 Code en bedradingsaansluiting 
afstandsbediening

 

6 Luchtafvoerrooster                                 

7 Aanzuigrooster

8 Afvoerslang (accessoire) Binnendiam.  ø  25 Uitlaat

Wit RAL 9010
Wit RAL 9010

FXZQ-A OUD PANEEL

BEKIJK ALLE FXZQ-A TECHNISCHE 
TEKENINGEN OP MY.DAIKIN.EU
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Gedetailleerde technische tekeningen

FXCQ20-40A

FXCQ50A

(Duwopening)

Spoed midden 
diameter ø 176

VerseluchtinlaatOpening 4-M4
(Omtrek)
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Aansluiting 
vertakkingskanaal

1030 (Plafondopening)

820 (Spoed ophangbout)

300 of minder

Ve
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B-aanzicht

Vereiste ruimte
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CL

Vloerlijn

1500 mm of meer

1500 mm of meer
Naamplaatje (Opmerking 3)

Aansluiting 
vertakkingskanaal

100 mm of meer

Aanzicht A

Opmerkingen:

1. Locaties voor het kleven van constructeurlabel
    Constructeurlabel voor binnenunit:
    Oppervlak deksel schakelkast binnenin aanzuigpaneel
    Constructeurlabel voor decoratiepaneel:
    Oppervlak frame schakelkast binnenin aanzuigpaneel
2. Raadpleeg de montagetekeningen wanneer er een optioneel accessoire wordt geïnstalleerd.
3. In het geval dat een infrarood-afstandsbediening wordt gebruikt, dan zal deze positie een 
    signaalontvanger zijn.
    Raadpleeg de tekening van de infrarood-afstandsbediening voor meer bijzonderheden.
4. Als de temperatuur en vochtigheidsgraad in het plafond hoger worden dan 30 ºC en RH 80%, is de 
    bijkomende isolatie vereist.
    Isolatie: Glaswol of PE-schuim, 10 mm of dikker.
5. Plaats niets vochtigs of vuils onder een binnenunit.
    Als de vochtigheidsgraad 80% of meer is, de afvoeropening verstopt zit en het lucht�lter vuil is, kan er 
    condens vallen. 

1                Aansluiting vloeisto�eiding                      ø 6,4 mm �are-aansluiting

2                Aansluiting gasleiding                                ø 12,7 mm �are-aansluiting

3                Aansluiting afvoerleiding                           VP25 (Buitendiam. ø  32, Binnendiam. ø  25)

4                Gat voor kabeldoorvoer

5                Luchtuitlaat

6               Luchtinlaat

7               Afvoerslang (Accessoire)                             Buitendiam. ø  32 (Aansluiting zijde hoofddeel: Buitendiam. ø  26)

8               Aanzuigpaneel

(Duwopening)

Spoed midden diameter

VerseluchtinlaatOpening 4-M4
(Omtrek)
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Aansluiting vertakkingskanaal

1245 (Plafondopening)

1035 (Spoed ophangbout)

300 of minder
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B-aanzicht

Vereiste ruimte
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Vloerlijn

1500 mm of meer

1500 mm of meer
Naamplaatje (Opmerking 3)

Aansluiting 
vertakkingskanaal

100 mm of meer

Aanzicht A

Opmerkingen:

1. Locaties voor het kleven van constructeurlabel
    Constructeurlabel voor binnenunit:
    Oppervlak deksel schakelkast binnenin aanzuigpaneel
    Constructeurlabel voor decoratiepaneel:
    Oppervlak frame schakelkast binnenin aanzuigpaneel
2. Raadpleeg de montagetekeningen wanneer er een optioneel accessoire wordt geïnstalleerd.
3. In het geval dat een infrarood-afstandsbediening wordt gebruikt, dan zal deze positie een signaalontvanger zijn.
    Raadpleeg de tekening van de infrarood-afstandsbediening voor meer bijzonderheden.
4. Als de temperatuur en vochtigheidsgraad in het plafond hoger worden dan 30 ºC en RH 80%, is de bijkomende 
    isolatie vereist.
    Isolatie: Glaswol of PE-schuim, 10 mm of dikker.
5. Plaats niets vochtigs of vuils onder een binnenunit.
    Als de vochtigheidsgraad 80% of meer is, de afvoeropening verstopt zit en het lucht�lter vuil is, kan er condens 
    vallen. 

1                Aansluiting vloeisto�eiding                      ø 6,4 mm �are-aansluiting

2                Aansluiting gasleiding                                ø 12,7 mm �are-aansluiting

3                Aansluiting afvoerleiding                            VP25 (Buitendiam. ø  32, Binnendiam. ø  25)

4                Gat voor kabeldoorvoer

5                Luchtuitlaat

6               Luchtinlaat

7               Afvoerslang (Accessoire)                              Buitendiam. ø  32 (Aansluiting zijde hoofddeel: Buitendiam. ø  26)

8               Aanzuigpaneel

BEKIJK ALLE FXCQ-A TECHNISCHE 
TEKENINGEN OP MY.DAIKIN.EU
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Gedetailleerde technische tekeningen

FXCQ63A

FXCQ80-125A

(Duwopening)

Spoed midden diameter

VerseluchtinlaatOpening 4-M4
(Omtrek)
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Aansluiting 
vertakkingskanaal

1245 (Plafondopening)

1035 (Spoed ophangbout)

300 of minder
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B-aanzicht

Vereiste ruimte
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Vloerlijn

1500 mm of meer

1500 mm of meer
Naamplaatje (Opmerking 3)

Aansluiting 
vertakkingskanaal

100 mm of meer

Aanzicht A

Opmerkingen:

1. Locaties voor het kleven van constructeurlabel
    Constructeurlabel voor binnenunit:
    Oppervlak deksel schakelkast binnenin aanzuigpaneel
    Constructeurlabel voor decoratiepaneel:
    Oppervlak frame schakelkast binnenin aanzuigpaneel
2. Raadpleeg de montagetekeningen wanneer er een optioneel accessoire wordt geïnstalleerd.
3. In het geval dat een infrarood-afstandsbediening wordt gebruikt, dan zal deze positie een 
    signaalontvanger zijn.
    Raadpleeg de tekening van de infrarood-afstandsbediening voor meer bijzonderheden.
4. Als de temperatuur en vochtigheidsgraad in het plafond hoger worden dan 30 ºC en 
    RH 80%, is de bijkomende isolatie vereist.
    Isolatie: Glaswol of PE-schuim, 10 mm of dikker.
5. Plaats niets vochtigs of vuils onder een binnenunit.
    Als de vochtigheidsgraad 80% of meer is, de afvoeropening verstopt zit en het lucht�lter 
    vuil is, kan er condens vallen. 

1                Aansluiting vloeisto�eiding                      ø 9,5 mm �are-aansluiting

2                Aansluiting gasleiding                                ø 15,9 mm �are-aansluiting

3                Aansluiting afvoerleiding                            VP25 (Buitendiam. ø 32, Binnendiam. ø  25)

4                Gat voor kabeldoorvoer

5                Luchtuitlaat

6               Luchtinlaat

7               Afvoerslang (Accessoire)                             Buitendiam. ø  32 (Aansluiting zijde hoofddeel: Buitendiam. ø  26)

8               Aanzuigpaneel

(Duwopening)

Spoed midden diameter

VerseluchtinlaatOpening 4-M4
(Omtrek)
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1030 (Plafondopening)
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Vloerlijn

1500 mm of meer

1500 mm of meerNaamplaatje (Opmerking 3)

Aansluiting 
vertakkingskanaal

100 mm of meer

Aanzicht A

Opmerkingen:

1. Locaties voor het kleven van constructeurlabel
    Constructeurlabel voor binnenunit:
    Oppervlak deksel schakelkast binnenin aanzuigpaneel
    Constructeurlabel voor decoratiepaneel:
    Oppervlak frame schakelkast binnenin aanzuigpaneel
2. Raadpleeg de montagetekeningen wanneer er een optioneel accessoire wordt geïnstalleerd.
3. In het geval dat een infrarood-afstandsbediening wordt gebruikt, dan zal deze positie een 
    signaalontvanger zijn.
    Raadpleeg de tekening van de infrarood-afstandsbediening voor meer bijzonderheden.
4. Als de temperatuur en vochtigheidsgraad in het plafond hoger worden dan 30 ºC en RH 80%, is 
    de bijkomende isolatie vereist.
    Isolatie: Glaswol of PE-schuim, 10 mm of dikker.
5. Plaats niets vochtigs of vuils onder een binnenunit.
    Als de vochtigheidsgraad 80% of meer is, de afvoeropening verstopt zit en het lucht�lter vuil is, 
    kan er condens vallen. 

1                Aansluiting vloeisto�eiding                        ø 9,5 mm �are-aansluiting

2                Aansluiting gasleiding                                ø 15,9 mm �are-aansluiting

3                Aansluiting afvoerleiding                            VP25 (Buitendiam. ø  32, Binnendiam. ø  25)

4                Gat voor kabeldoorvoer

5                Luchtuitlaat

6               Luchtinlaat

7               Afvoerslang (Accessoire)                               Buitendiam. ø  32 (Aansluiting zijde hoofddeel: Buitendiam. ø  26)

8               Aanzuigpaneel

BEKIJK ALLE FXCQ-A TECHNISCHE 
TEKENINGEN OP MY.DAIKIN.EU
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Gedetailleerde technische tekeningen

FXKQ25, 32, 40MA

FXKQ63MA

200 mm of meer

20 mm of meer

1.500 mm of meer
200 mm of meer

Vereiste installatieruimte

1.150 (ophangpositie)
1.200 (Plafondopening)

76
0 (

Pla
fo

nd
op

en
ing

)

4-M4-gat Ophangbout

Positie uitlaatkanaal vooraan

V
er

ei
st

e 
in

st
al

la
tie

ru
im

te

1.0
00

 of
 m

ee
r

35
0 (

op
ha

ng
po

sit
ie)

OPMERKINGEN

1    Locatie van het naamplaatje van de unit:
    • Voor het hoofddeel: Onderkant van het ventilatorhuis binnenin het 
       luchtaanzijgrooster.
    • Voor het decoratiepaneel: Kant van het onderhoudsdeksel binnenin 
       het luchtaanzuigrooster.
2    Raadpleeg de montagetekeningen wanneer er een optioneel 
      accessoire wordt geïnstalleerd.

BeschrijvingNaamNr.
Aansluiting vloeistofleiding   ø 6,4 Flare-aansluiting
Aansluiting gasleiding          ø 12,7 Flare-aansluiting
Aansluiting afvoerleiding      VP25 (Buitendiam. ø 32)
Doorvoer bedrading
Aansluiting draden tussen units
Aardingsblok                        Binnenin schakelkast (M4)
Uitlaat
Luchtaanzuigrooster
Duurzaam filter
Ophangbout

20 mm of meer

1.500 mm of meer 200 mm of meer
200 mm of meer

Vereiste installatieruimte

1.350 (ophangpositie)
1.400 (Plafondopening)

76
0 (

Pla
fo

nd
op

en
ing

)
35

0 (
op

ha
ng

po
sit

ie)

6-M4-gat Ophangbout

Positie uitlaatkanaal vooraan

(V
er

eis
te

 in
sta

lla
tie

ru
im

te
)

1.0
00

 of
 m

ee
r

OPMERKINGEN

1     Locatie van het naamplaatje van de unit:
 • Voor het hoofddeel: Onderkant van het ventilatorhuis binnenin het 
       luchtaanzijgrooster.
 • Voor het decoratiepaneel: Kant van het onderhoudsdeksel binnenin 
       het luchtaanzuigrooster.
2     Raadpleeg de montagetekeningen wanneer er een optioneel accessoire 
       wordt geïnstalleerd.

Nr.

Aansluiting vloeistofleiding    ø 9,5 Flare-aansluiting
Aansluiting gasleiding          ø 15,9 Flare-aansluiting
Aansluiting afvoerleiding     VP25 (Buitendiam. ø 32)
Doorvoer bedrading
Aansluiting draden tussen units
Aardingsblok                        Binnenin schakelkast (M4)
Uitlaat
Luchtaanzuigrooster
Duurzaam filter
Ophangbout

Naam Beschrijving

BEKIJK ALLE FXKQ-MA TECHNISCHE 
TEKENINGEN OP MY.DAIKIN.EU
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Gedetailleerde technische tekeningen

FXDQ-M9

(Ophangpositie)

25
0 o

f m
ee

r

(O
ph

an
gp

os
itie

)

300 of meer

Nr    Onderdeel naam
1       Aansluiting vloeistofleiding (ø 6,35)
2       Aansluiting gasleiding (ø 12,7)
3       Afvoeropening (o.d. ø 27,2 - i.d. ø 21,6)
4       Poort transmissiebedrading
5       Poort voedingsbedrading
6       Onderhoudsruimte
7       Schakelkast
8       Naamplaatje

BEKIJK ALLE FXDQ-M9 TECHNISCHE 
TEKENINGEN OP MY.DAIKIN.EU
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Gedetailleerde technische tekeningen

FXDQ15-32A3

FXDQ40-50A3

1 Aansluiting vloeisto�eiding                                        ø 6,4  Flare-aansluiting
2 Aansluiting gasleiding                                                  ø 12,7 Flare-aansluiting
3 Aansluiting afvoerleiding                                            VP20 (Buitendiam. ø  26, Binnendiam. ø  20)
4 Afvoerslang (accessoire) Binnendiam.                     ø  25 (Uitlaat)
5 schakelkast
6 Aansluiting transmissiebedrading
7 Voedingsaansluiting
8 Ophangbeugel
9 Inspectiedeksel
10 Buis voor afvoer
11 Lucht�lter (accessoire)

Bij bodemaanzuiging

Bij achteraanzuiging

Opening 
14xM4

Opening 16xM5

Ophangbout

(Spoed van de ophangbout)

Gaten 16x ø4,7

300 of meer

(S
po

ed
 v

an
 d

e 
op

ha
ng

bo
ut

)

300 of meer300 of meer

400 of meer

20
 o

f m
ee

r 24
0 

of
 m

ee
r

Plafond

Onderhoudsruimte

20
 o

f m
ee

r

(Onderhoudsruimte)

Opening 
16xM5Re

ge
lb

aa
r (

0-
60

0)

Aanzicht A
Inspectieluik (plafondopening)

(Bij bodemaanzuiging)

(Onderhoudsruimte 
van installatiedoos 
voor adapter PCB)

Opmerkingen:

1.   Monteer bij achteraanzuiging het kamerdeksel aan de onderkant 
van de unit.

      Monteer bij bodemaanzuiging het kamerdeksel aan de achterkant 
van de unit.

2.  Plaats van het naamplaatjes van de unit: deksel schakelkast.
3.  Monteer de lucht�lter aan de aanzuigkant. (Gebruik een lucht�lter 

met een sto�lerrendement van minstens 50% met een 
gravimetrische techniek). Het kan niet met een lucht�lter 
(accessoire) worden uitgerust als het kanaal op de aanzuigkant 
wordt aangesloten. 

FXDQ40-50A

1 Aansluiting vloeisto�eiding                                         ø 6,4 Flare-aansluiting
2 Aansluiting gasleiding                                                   ø 12,7 Flare-aansluiting
3 Aansluiting afvoerleiding                                             VP20 (Buitendiam. ø  26, Binnendiam. ø  20)
4 Afvoerslang (accessoire)                                               Binnendiam.  ø  25 (Uitlaat)
5 schakelkast
6 Aansluiting transmissiebedrading
7 Voedingsaansluiting
8 Ophangbeugel
9 Inspectiedeksel
10 Buis voor afvoer
11 Lucht�lter (accessoire)

Bij bodemaanzuiging

Bij achteraanzuiging

Opening 
18xM4

Ophangbout

(Spoed van de ophangbout)

 22 x opening ø 4,7

300 of minder

(S
po

ed
 v

an
 d

e 
op

ha
ng

bo
ut

)

300 of meer300 of meer

400 of meer

20
 o

f m
ee

r

24
0 

of
 m

ee
r

Plafond

Onderhoudsruimte

20
 o

f m
ee

r

(Onderhoudsruimte)

Opening 
20xM5

Re
ge

lb
aa

r (
0-

60
0)

Aanzicht A
Inspectieluik (plafondopening)

(Bij bodemaanzuiging)

(Onderhoudsruimte van 
installatiedoos voor 
adapter PCB)

3D081436

Opening 20xM5
Opmerkingen:

1.  Monteer bij achteraanzuiging het kamerdeksel aan de onderkant 
van de unit.

     Monteer bij bodemaanzuiging het kamerdeksel aan de achterkant 
van de unit.

2.  Plaats van het naamplaatjes van de unit: deksel schakelkast.
3.  Monteer de lucht�lter aan de aanzuigkant. (Gebruik een lucht�lter 

met een sto�lerrendement van minstens 50% met een 
gravimetrische techniek). Het kan niet met een lucht�lter 
(accessoire) worden uitgerust als het kanaal op de aanzuigkant 
wordt aangesloten. 

BEKIJK ALLE FXDQ-A3 TECHNISCHE 
TEKENINGEN OP MY.DAIKIN.EU
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FXDQ15A3

Gedetailleerde technische tekeningen

FXDQ63A3

1                Aansluiting vloeisto�eiding                                      ø 9.5 Flare-aansluiting
2                Aansluiting gasleiding                                                ø 15,9 Flare-aansluiting
3                Aansluiting afvoerleiding                                          VP20 (Buitendiam. ø  26, Binnendiam. ø  20)
4               Afvoerslang (accessoire)                                             Binnendiam.  ø  25 (Uitlaat)
5               Schakelkast
6                Aansluiting transmissiebedrading
7                Voedingsaansluiting
8               Ophangbeugel
9               Inspectiedeksel
10             Buis voor afvoer
11             Lucht�lter (accessoire)

Bij bodemaanzuiging

Bij achteraanzuiging

Opening 18xM4

Opening 24xM5

Ophangbout

(Spoed van de ophangbout)

Gaten 26x ø4,7

300 of minder

(S
po

ed
 v

an
 d

e 
op

ha
ng

bo
ut

)

300 of meer300 of meer

400 of meer

20
 o

f m
ee

r 24
0 

of
 m

ee
r

Plafond

Onderhoudsruimte

20
 o

f m
ee

r

(Onderhoudsruimte)

Opening 24xM5

Re
ge

lb
aa

r (
0-

60
0)

Aanzicht A
Inspectieluik (plafondopening)

(Bij bodemaanzuiging)

(Onderhouds-
ruimte van 
installatiedoos 
voor adapter PCB)

Opmerkingen:

1.  Monteer bij achteraanzuiging het kamerdeksel aan de onderkant 
van de unit.

      Monteer bij bodemaanzuiging het kamerdeksel aan de achterkant 
van de unit.

2.  Plaats van het naamplaatjes van de unit: deksel schakelkast.
3.  Monteer de lucht�lter aan de aanzuigkant. (Gebruik een lucht�lter 

met een sto�lerrendement van minstens 50% met een 
gravimetrische techniek). Het kan niet met een lucht�lter 
(accessoire) worden uitgerust als het kanaal op de aanzuigkant 
wordt aangesloten. 

Bovengrens van de 
externe statische druk
(hoge ESD)

L
(Hoge ESD)

H
(Hoge ESD)

(Hoge ESD)

L
(Standaard ESD)

Bovengrens van de externe 
statische druk
(standaard ESD)

Ondergrens van de externe statische druk
(hoge ESD)

(Standaard ESD)
H

(Standaard 
ESD)

Luchtdebiet [m³/u]

Ex
te

rn
e 

st
ati

sc
he

 d
ru

k 
(P

a)

3D081424A

Opmerkingen:
1. De afstandsbediening kan worden gebruikt om tussen "HOOG" en "LAAG" te schakelen.
    (`H`, `M` en `L` voor FDQ-A2VEB model)
2. Het luchtdebiet is ingesteld op "STANDAARD" wanneer het uit de fabriek komt. Er kan  
    met de afstandsbediening geschakeld worden tussen "STANDAARD ESD" en "HOGE ESD".

BEKIJK ALLE FXDQ-A3 TECHNISCHE 
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Gedetailleerde technische tekeningen

FXDQ20-25 A3

(mmH2O) (Pa) (mmH2O)

Bovengrens van de 
externe statische 
druk
(hoge ESD)

M
(Hoge ESD)

H
(Hoge ESD)

Laag
(Hoge ESD)

M
(Standaard ESD)

Bovengrens van 
de externe 
statische druk
(standaard ESD)

Ondergrens van 
de externe 
statische druk
(hoge ESD)

Laag
(Standaard ESD)

H
(Standaard ESD)

(mmH2O)

(Pa)

(mmH2O)

Luchtdebiet (m³/u)

Ex
te

rn
e 

st
ati

sc
he

 d
ru

k

Opmerkingen:
1.  De afstandsbediening kan worden gebruikt om tussen "HOOG" en "LAAG" 
     te schakelen. (`H`, `M` en `L` voor FDQ-A2VEB model)
2.  Het luchtdebiet is ingesteld op "STANDAARD" wanneer het uit de fabriek komt. 
     Er kan met de afstandsbediening geschakeld worden tussen "STANDAARD ESD" 
     en "HOGE ESD".

(mmH2O) (Pa) (mmH2O)

Bovengrens van de 
externe statische 
druk
(hoge ESD)

H
(Hoge ESD)

Laag
(Hoge ESD)

M
(Standaard ESD)

Bovengrens van de 
externe statische druk
(standaard ESD)

Ondergrens van de externe 
statische druk
(hoge ESD)

Laag
(Standaard ESD)

H
(Standaard ESD)

(mmH2O)

(Pa)

(mmH2O)

Luchtdebiet (m³/min)

Ex
te

rn
e 

st
ati

sc
he

 d
ru

k

Opmerkingen:
1.  De afstandsbediening kan worden gebruikt om tussen "HOOG" en "LAAG" 
 te schakelen.
2.  Het luchtdebiet is ingesteld op "STANDAARD" wanneer het uit de fabriek 
 komt. Er kan met de afstandsbediening geschakeld worden tussen 
 "STANDAARD ESD" en "HOGE ESD".

H
(Hoge ESD)

FXQQ32A3

BEKIJK ALLE FXDQ-A3 TECHNISCHE 
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Gedetailleerde technische tekeningen

FXDQ40A3

FXDQ50A3

(mmH2O) (Pa) (mmH2O)

Bovengrens van de 
externe statische 
druk
(hoge ESD)

M
(Hoge ESD)

H
(Hoge ESD)

Laag
(Hoge ESD)

M
(Standaard ESD)

Bovengrens 
van de externe 
statische druk
(standaard ESD)

Ondergrens van de externe 
statische druk

(hoge ESD)

Laag
(Standaard ESD)

Ondergrens van de 
externe statische druk 
(standaard ESD)

H
(Standaard ESD)

(mmH2O)

(Pa)

(mmH2O)

Luchtdebiet (m³/u)

Ex
te

rn
e 

st
ati

sc
he

 d
ru

k

Opmerkingen:
1. De afstandsbediening kan worden gebruikt om tussen "HOOG" en "LAAG" 
    te schakelen.
2. Het luchtdebiet is ingesteld op "STANDAARD" wanneer het uit de fabriek komt. 
    Er kan met de afstandsbediening geschakeld worden tussen "STANDAARD ESD" 
    en "HOGE ESD".

(mmH2O) (Pa) (mmH2O)

Bovengrens van de 
externe statische 
druk
(hoge ESD)

M
(Hoge ESD)

H
(Hoge ESD)

Laag
(Hoge ESD)

M
(Standaard ESD)

Bovengrens 
van de externe 
statische druk
(standaard ESD)

Ondergrens van de 
externe statische druk
(hoge ESD)

Laag
(Standaard ESD)

Ondergrens van de externe 
statische druk
(standaard ESD)

H
(Standaard ESD)

(mmH2O)

(Pa)

(mmH2O)Luchtdebiet (m³/u)

Ex
te

rn
e 

st
ati

sc
he

 d
ru

k

Opmerkingen:
1.  De afstandsbediening kan worden gebruikt om tussen "HOOG" en "LAAG" te schakelen.
     (`H`, `M` en `L` voor FDQ-A2VEB model)
2.  Het luchtdebiet is ingesteld op "STANDAARD" wanneer het uit de fabriek komt. Er kan 
     met de afstandsbediening geschakeld worden tussen "STANDAARD ESD" en "HOGE ESD".

BEKIJK ALLE FXDQ-A3 TECHNISCHE 
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Gedetailleerde technische tekeningen

FXDQ60A3

(mmH2O) (Pa) (mmH2O)

Bovengrens van de 
externe statische druk
(hoge ESD)

M
(Hoge ESD)

H
(Hoge ESD)

Laag
(Hoge ESD)

M
(Standaard ESD)

Bovengrens van de 
externe statische druk
(standaard ESD)

Ondergrens van de 
externe statische druk
(hoge ESD)

Laag
(Standaard ESD)

Ondergrens van de 
externe statische druk 
(standaard ESD)

H
(Standaard ESD)

(mmH2O)

(Pa)

(mmH2O)Luchtdebiet (m³/u)

Ex
te

rn
e 

st
ati

sc
he

 d
ru

k
Opmerkingen:
1. De afstandsbediening kan worden gebruikt om tussen 
     "HOOG" en "LAAG" te schakelen.
     (`H`, `M` en `L` voor FDQ-A2VEB model)
2. Het luchtdebiet is ingesteld op "STANDAARD" wanneer 
    het uit de fabriek komt. Er kan met de afstandsbediening 
    geschakeld worden tussen "STANDAARD ESD" en "HOGE ESD".
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Gedetailleerde technische tekeningen

FXSQ15-32A

FXSQ40-50A

126 P.C.D.

AANZICHT PIJL A

AANZICHT PIJL A

(Duwgat)

500 of meer
Onderhoudsruimte

30
0 

of
 m

ee
r

O
nd

er
ho

ud
sr

ui
m

te

Item Naam Beschrijving

Aansluitpoort vloeistofleiding

Aansluitpoort gasleiding

Aansluiting afvoerleiding

Bedradingsaansluiting

Voedingsaansluiting

Afvoeropening

Luchtfilter

Luchtaanzuigzijde

Luchtuitblaaszijde

Naamplaatje

Flare-aansluiting Ø6,35

Flare-aansluiting Ø12,70

VP20 (Buitendiam. Ø26, Binnendiam. Ø20)

VP20 (Buitendiam. Ø26, Binnendiam. Ø20)

/
/

/
/
/
/

Positie verseluchtinlaat

Ophangbout

Ophangpositie

O
ph

an
gp

os
iti

e

4-M4 (KLASSE 2)

10
9

KG

1.  Raadpleeg de respectieve documentatie voor de montage van optionele toebehoren.

2.  De plafonddiepte varieert naargelang de documentatie van het systeem dat geïnstalleerd moet worden.

Opmerkingen

126 P.C.D.

AANZICHT PIJL A

AANZICHT PIJL A

(Duwgat)

500 of meer
Onderhoudsruimte

30
0 

of
 m

ee
r

O
nd

er
ho

ud
sr

ui
m

te

OPENING 5-Ø 4,7

4-M4 (KLASSE 2)

Item Naam Beschrijving

Aansluitpoort vloeistofleiding

Aansluitpoort gasleiding

Aansluiting afvoerleiding

Bedradingsaansluiting

Voedingsaansluiting

Afvoeropening

Luchtfilter

Luchtaanzuigzijde

Luchtuitblaaszijde

Naamplaatje

Flare-aansluiting Ø6,35

Flare-aansluiting Ø12,70

VP20 (Buitendiam. Ø26, Binnendiam. Ø20)

VP20 (Buitendiam. Ø26, Binnendiam. Ø20)

/
/

/
/
/
/

Positie verseluchtinlaat

Ophangbout

Ophangpositie

O
ph

an
gp

os
iti

e

1. Raadpleeg de respectieve documentatie voor de montage van optionele toebehoren.

2. De plafonddiepte varieert naargelang de documentatie van het systeem dat geïnstalleerd moet worden.

Opmerkingen

BEKIJK ALLE FXSQ-A TECHNISCHE 
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Gedetailleerde technische tekeningen

FXSQ63-80A

FXSQ100-125A

126 P.C.D.

AANZICHT PIJL A

AANZICHT PIJL A

(Duwgat)

500 of meer
Onderhoudsruimte

30
0 

of
 m

ee
r

O
nd

er
ho

ud
sr

ui
m

te

4 x M4 (KLASSE 2)

OPENING 8-Ø4,7

Item Naam Beschrijving

Aansluitpoort vloeistofleiding

Aansluitpoort gasleiding

Aansluiting afvoerleiding

Bedradingsaansluiting

Voedingsaansluiting

Afvoeropening

Luchtfilter

Luchtaanzuigzijde

Luchtuitblaaszijde

Naamplaatje

Flare-aansluiting Ø9,52

Flare-aansluiting Ø15,90

VP20 (Buitendiam. Ø26, Binnendiam. Ø20)

VP20 (Buitendiam. Ø26, Binnendiam. Ø20)

/
/

/
/
/
/

Positie verseluchtinlaat

Ophangbout

Ophangpositie

O
ph

an
gp

os
iti

e

1.   Raadpleeg de respectieve documentatie voor de montage van optionele toebehoren.

2.    De plafonddiepte varieert naargelang de documentatie van het systeem dat geïnstalleerd moet worden.

Opmerkingen

126 P.C.D.

4 x M4 (KLASSE 2)

OPENING 10xØ 4,7

AANZICHT PIJL A

AANZICHT PIJL A

(Duwgat)

500 of meer
Onderhoudsruimte

30
0 

of
 m

ee
r

O
nd

er
ho

ud
sr

ui
m

te

Item Naam Beschrijving

Aansluitpoort vloeistofleiding

Positie verseluchtinlaat

Ophangbout

Aansluitpoort gasleiding

Aansluiting afvoerleiding

Bedradingsaansluiting

Voedingsaansluiting

Afvoeropening

Luchtfilter

Luchtaanzuigzijde

Luchtuitblaaszijde

Naamplaatje

Flare-aansluiting Ø9,52

Flare-aansluiting Ø15,90

Ophangpositie

VP20 (Buitendiam. Ø26, Binnendiam. Ø20)

VP20 (Buitendiam. Ø26, Binnendiam. Ø20)

O
ph

an
gp

os
iti

e

/
/

/
/
/
/

1. Raadpleeg de respectieve documentatie voor de montage van optionele toebehoren.

2. De plafonddiepte varieert naargelang de documentatie van het systeem dat geïnstalleerd moet worden.

Opmerkingen

BEKIJK ALLE FXSQ-A TECHNISCHE 
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Gedetailleerde technische tekeningen

FXSQ140A

FXSQ15A

126 P.C.D.

4 x M4 (KLASSE 2)

OPENING 10xØ4,7

AANZICHT PIJL A

AANZICHT PIJL A

Item Naam Beschrijving

Aansluitpoort vloeistofleiding

(Duwgat)

500 of meer
Onderhoudsruimte

30
0 

of
 m

ee
r

O
nd

er
ho

ud
sr

ui
m

te

Positie verseluchtinlaat
Ophangbout

Aansluitpoort gasleiding

Aansluiting afvoerleiding

Bedradingsaansluiting

Voedingsaansluiting

Afvoeropening

Luchtfilter

Luchtaanzuigzijde

Luchtuitblaaszijde

Naamplaatje

Flare-aansluiting Ø9,52

Flare-aansluiting Ø15,90

Ophangpositie

VP20 (Buitendiam. Ø26, Binnendiam. Ø20)

VP20 (Buitendiam. Ø26, Binnendiam. Ø20)

O
ph

an
gp

os
iti

e

/
/

/
/
/
/

1. Raadpleeg de respectieve documentatie voor de montage van optionele toebehoren.

2. De plafonddiepte varieert naargelang de documentatie van het systeem dat geïnstalleerd moet worden.

Opmerkingen

Markering                    ESD [Pa]
*1              MAX                 150

*3             STD                     50

Opmerkingen
        
   

L T (*1)
L T (*1)

      

   

 
 

 

 
 

 

Ventilatorkarakteristieken (1)    
 

    
 

   
   

   

   

   

   

 

 

 

M-aftakking 

 

 L-aftakking  

 

 

   

   

        
        

    

Ventilatorkarakteristieken (2)
Instelling ter plaatse met de afstandsbediening

Bereik luchtdebiet (H)

Ex
te

rn
e 

st
ati

sc
he

 d
ru

k 
[P

a]
Ex

te
rn

e 
st

ati
sc

he
 d

ru
k 

[P
a]

Bovengrens van de ESD

Bovengrens van de ESD

Bovengrens van de ESD

Luchtdebiet [m³/min]

Ondergrens van de ESD

Ondergrens van de ESD

Ondergrens van de ESD

Ex
te

rn
e 

st
ati

sc
he

 d
ru

k 
[P

a]

Ventilatorkarakteristieken (3)
Automatische afstelling luchtdebiet

Bovengrens van de ESD

1.  Bovengrens van de ESD voor de automatische instelling van de luchtstroom
2.  Ondergrens van de ESD voor de automatische instelling van de luchtstroom

Ondergrens van de ESD

1.  De vermelde ventilatorkarakteristieken gelden voor de modus “alleen ventilator”.
2.  ESD: Externe statische druk

Luchtstroom [m³/min]

Luchtstroom [m³/min]

L-aftakking

L-aftakking

H-aftakking

M-aftakking

M-aftakking

H-aftakking

H-aftakking

L-aftakking

M-aftakking

H-aftakking

BEKIJK ALLE FXSQ-A TECHNISCHE 
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Gedetailleerde technische tekeningen

FXSQ20-25A

FXSQ32A

Markering  ESD [Pa]
*1             MAX                  150

*3             STD                      30

Opmerkingen
        
   

      

   

 
 

 

 
 

 

 
   
 

   
   

   

  

   

   

 

 

 

 

 

  

 

   

   

H-aftakking

M-aftakking

        
        

    

    
 

Ex
te

rn
e 

st
ati

sc
he

 d
ru

k 
[P

a]
Ex

te
rn

e 
st

ati
sc

he
 d

ru
k 

[P
a]

Bereik luchtdebiet (H)

Instelling ter plaatse met de afstandsbediening
Ventilatorkarakteristieken (2)

Bovengrens van de ESD

Bovengrens van de ESD

Bovengrens van de ESD

Ventilatorkarakteristieken (1)

Ondergrens van de ESD

Ondergrens van de ESD

Ondergrens van de ESD   

Ex
te

rn
e 

st
ati

sc
he

 d
ru

k 
[P

a]

Ventilatorkarakteristieken (3)
Instelling luchtstroomrichting

Bovengrens van de ESD

Ondergrens van de ESD

1.  Bovengrens van de ESD voor de automatische instelling van de luchtstroom
2.  Ondergrens van de ESD voor de automatische instelling van de luchtstroom

1.  De vermelde ventilatorkarakteristieken gelden voor de modus “alleen ventilator”.
2.  ESD: Externe statische druk

Luchtdebiet (m3/min)

Luchtdebiet (m3/min)Luchtdebiet (m3/min)

H-aftakking *1

H-aftakking *2

H-aftakking *3

M-aftakking *3

M-aftakking *2

M-aftakking *1

L-aftakking *1

L-aftakking *2

L-aftakking *3

L-aftakking

Markering                       ESD [Pa]
*1             MAX                 150

*3             STD                     30

Opmerkingen
        
   

  

   

 
 

 

 
 

 

 
   
 

    
 

      

   

   

   

   

 

 

 

 

 

  

 

 

   

   

        
        

    

   

Ex
te

rn
e 

st
ati

sc
he

 d
ru

k 
[P

a]
Ex

te
rn

e 
st

ati
sc

he
 d

ru
k 

[P
a]

Bovengrens van de ESD

Bovengrens van de ESD

Bovengrens van de ESD

Ventilatorkarakteristieken (1)

Instelling ter plaatse met de afstandsbediening

Bereik luchtdebiet (H)

Ventilatorkarakteristieken (2)

Ondergrens van de ESD

Ondergrens van de ESD

Ondergrens van de ESD

Ex
te

rn
e 

st
ati

sc
he

 d
ru

k 
[P

a]

Ventilatorkarakteristieken (3)
Instelling luchtstroomrichting

Bovengrens van de ESD

Ondergrens van de ESD

1.  Bovengrens van de ESD voor de automatische instelling van de luchtstroom
2.  Ondergrens van de ESD voor de automatische instelling van de luchtstroom

1.  De vermelde ventilatorkarakteristieken gelden voor de modus “alleen ventilator”.
2.  ESD: Externe statische druk

Luchtdebiet (m3/min)

Luchtdebiet (m3/min)

Luchtdebiet (m3/min)

L-aftakking

M-aftakking

H-aftakking

H-aftakking *1

M-aftakking *1

L-aftakking *1

L-aftakking *2

L-aftakking *3

M-aftakking *2

M-aftakking *3

H-aftakking *2

H-aftakking *3

BEKIJK ALLE FXSQ-A TECHNISCHE 
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Gedetailleerde technische tekeningen

FXSQ40A

FXSQ50A

Markering                         ESD [Pa]
*1              MAX                 150

*3              STD                    30

Opmerkingen
        
   

      

   

 
 

 

 
 

 
   
 

    
 

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 L-aftakking *3

L-aftakking

M-aftakking

H-aftakking

L-aftakking *2

L-aftakking *1

M-aftakking *1

M-aftakking *2

H-aftakking *1

H-aftakking *2

H-aftakking *3

M-aftakking *3

 

 

   

   

        
        

    

1.
2.

Ex
te

rn
e 

st
ati

sc
he

 d
ru

k 
[P

a]
Ex

te
rn

e 
st

ati
sc

he
 d

ru
k 

[P
a]

Bovengrens van de ESD

Bovengrens van de ESD

Bovengrens van de ESD

Ventilatorkarakteristieken (1)

Luchtdebiet [m³/min]

Ventilatorkarakteristieken (2)
Instellingen ter plaatse met afstandsbediening

Bereik luchtdebiet (H)

Ondergrens van de ESD

Ondergrens van de ESD

Ondergrens van de ESD

Ex
te

rn
e 

st
ati

sc
he

 d
ru

k 
[P

a]
 

Luchtdebiet [m³/min]

Instelling luchtstroomrichting

Bovengrens van de ESD

Ondergrens van de ESD

Luchtdebiet [m³/min]

Bovengrens van de ESD voor de automatische instelling van de luchtstroom
Ondergrens van de ESD voor de automatische instelling van de luchtstroom

1.   De vermelde ventilatorkarakteristieken gelden voor de modus “alleen ventilator”.
2.   ESD: Externe statische druk

Ventilatorkarakteristieken (3)

Markering  ESD [Pa]
*1              MAX                 150

*3              STD                     30

Opmerkingen
        
   

      

   

 
 

 

Ex
te

rn
e 

st
ati

sc
he

 d
ru

k 
[P

a]
 

 
Instelling luchtstroomrichting 
Ventilatorkarakteristieken (3) 

    
 

   

   

*2
   

   

   

   

 

 

 

 

 

  

 

 

Ondergrens van de ESD

        
        

    

Ex
te

rn
e 

st
ati

sc
he

 d
ru

k 
[P

a]
Ex

te
rn

e 
st

ati
sc

he
 d

ru
k 

[P
a]

Bovengrens van de ESD

Bovengrens van de ESD

Bovengrens van de ESD

Ventilatorkarakteristieken (1)

Ondergrens van de ESD

Ondergrens van de ESD

Ondergrens van de ESD

1.   Bovengrens van de ESD voor de automatische instelling van de luchtstroom
2.   Ondergrens van de ESD voor de automatische instelling van de luchtstroomVentilatorkarakteristieken (2)

Instelling ter plaatse met de afstandsbediening

2.   ESD: Externe statische druk
1.   De vermelde ventilatorkarakteristieken gelden voor de modus “alleen ventilator”.

Bereik luchtdebiet (H)

L-aftakking

M-aftakking

H-aftakking

Luchtdebiet (m3/min) Luchtdebiet (m3/min)

Luchtdebiet (m3/min)

H-aftakking *1

M-aftakking *1

L-aftakking *1

L-aftakking *2

L-aftakking *3

M-aftakking *2

M-aftakking *3

H-aftakking *2

H-aftakking *3

Bovengrens van de ESD

BEKIJK ALLE FXSQ-A TECHNISCHE 
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Gedetailleerde technische tekeningen

FXSQ63A

FXSQ80A

Markering                       ESD [Pa]
*1              MAX                 150

*3              STD                    30

Opmerkingen
        
   

L T (*1)

      

  

 
 

 

 
 

 

 
   
 

    
 

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

  

 

   

   

H-aftakking

    

Ex
te

rn
e 

st
ati

sc
he

 d
ru

k 
[P

a]

Bovengrens van de ESD

Bovengrens van de ESD

Bovengrens van de ESD

Ondergrens van de ESD

Ondergrens van de ESD

Ondergrens van de ESD

Ventilatorkarakteristieken (2)
Instelling ter plaatse met de afstandsbediening

Luchtdebiet [m³/min]

Instelling luchtstroomrichting

Bovengrens van de ESD

Ondergrens van de ESD

1.   De vermelde ventilatorkarakteristieken gelden voor de modus “alleen ventilator”.
2.   ESD: Externe statische druk

        
        

1.   Bovengrens van de ESD voor de automatische instelling van de luchtstroom
2.   Ondergrens van de ESD voor de automatische instelling van de luchtstroom

Bereik luchtdebiet (H)

Luchtdebiet [m³/min] Luchtdebiet [m³/min]

M-aftakking

L-aftakking

Ex
te

rn
e 

st
ati

sc
he

 d
ru

k 
[P

a]

Ventilatorkarakteristieken (1)

Ex
te

rn
e 

st
ati

sc
he

 d
ru

k 
[P

a]

Ventilatorkarakteristieken (3)

L-aftakking*1

L-aftakking*2

L-aftakking*3

M-aftakking*1

M-aftakking*2

M-aftakking*3

H-aftakking*1

H-aftakking*2

H-aftakking*3

Markering                       ESD [Pa]
*1              MAX                 150

*3              STD                     40

Opmerkingen
    
   

      

   

 
 

 

 
 

 

 
   
 

    
 

   
   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   

   

    

Ex
te

rn
e 

st
ati

sc
he

 d
ru

k 
[P

a]

Bovengrens van de ESD

Bovengrens van de ESD

Bovengrens van de ESD

Ondergrens van de ESD

Ondergrens van de ESD

Ondergrens van de ESD

Bovengrens van de ESD

Instelling luchtstroomrichting

Ondergrens van de ESD

1.   De vermelde ventilatorkarakteristieken gelden voor de modus “alleen ventilator”.
2.   ESD: Externe statische druk

Instelling ter plaatse met de afstandsbediening

        
        

1.   Bovengrens van de ESD voor de automatische instelling van de luchtstroom
2.   Ondergrens van de ESD voor de automatische instelling van de luchtstroom

Luchtdebiet [m³/min]

Bereik luchtdebiet (H)

Luchtdebiet [m³/min] Luchtdebiet [m³/min]

H-aftakking

M-aftakking

L-aftakking

Ex
te

rn
e 

st
ati

sc
he

 d
ru

k 
[P

a]

Ventilatorkarakteristieken (1)

Ex
te

rn
e 

st
ati

sc
he

 d
ru

k 
[P

a]

Ventilatorkarakteristieken (3)

Ventilatorkarakteristieken (2)

L-aftakking*1

L-aftakking*2

L-aftakking*3

M-aftakking*1

M-aftakking*2

M-aftakking*3

H-aftakking*1

H-aftakking*2

H-aftakking*3

BEKIJK ALLE FXSQ-A TECHNISCHE 
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Gedetailleerde technische tekeningen

FXSQ100A

FXSQ125A

Markering                        ESD [Pa]
*1              MAX                 150

*3              STD                    50

Opmerkingen
        
   

      

   

 
 

 

 
 

 

 

    
 

    
 

   

   

   

 

   

   

 

 

 

 

 
 

 

 

   

   

    

Ex
te

rn
e 

st
ati

sc
he

 d
ru

k 
[P

a]

Instelling ter plaatse met de afstandsbediening

Bovengrens van de ESD

Bovengrens van de ESD

Bovengrens van de ESD

Ondergrens van de ESD

Ondergrens van de ESD

Ondergrens van de ESD

Bovengrens van de ESD

Instelling luchtstroomrichting

Ondergrens van de ESD

1.   De vermelde ventilatorkarakteristieken gelden voor de modus “alleen ventilator”.
2.   ESD: Externe statische druk

        
        

1.   Bovengrens van de ESD voor de automatische instelling van de luchtstroom
2.   Ondergrens van de ESD voor de automatische instelling van de luchtstroom

Luchtdebiet [m³/min]

Bereik luchtdebiet (H)

Luchtdebiet [m³/min] Luchtdebiet [m³/min]

H-aftakking

M-aftakking

L-aftakking

Ex
te

rn
e 

st
ati

sc
he

 d
ru

k 
[P

a]

Ventilatorkarakteristieken (1)

Ex
te

rn
e 

st
ati

sc
he

 d
ru

k 
[P

a]

Ventilatorkarakteristieken (3)

Ventilatorkarakteristieken (2)

L-aftakking*1

L-aftakking*2

L-aftakking*3

M-aftakking*2

M-aftakking*1

M-aftakking*3

H-aftakking*1

H-aftakking*2

H-aftakking*3

Markering                       ESD [Pa]
*1              MAX                 150

*3              STD                    40

Opmerkingen
        
   

      

   

 
 

 

 
 

 

    
 

    
 

      

   

   

   

   

 

 

 

 

 

  

 

 

   

   

    

Ex
te

rn
e 

st
ati

sc
he

 d
ru

k 
[P

a]

Bovengrens van de ESD

Bovengrens van de ESD

Bovengrens van de ESD

Ondergrens van de ESD

Ondergrens van de ESD

Ondergrens van de ESD

Instelling ter plaatse met de afstandsbediening

Instelling luchtstroomrichting

Bovengrens van de ESD

Ondergrens van de ESD

1.   De vermelde ventilatorkarakteristieken gelden voor de modus “alleen ventilator”.
2.   ESD: Externe statische druk

        
        

1.   Bovengrens van de ESD voor de automatische instelling van de luchtstroom
2.   Ondergrens van de ESD voor de automatische instelling van de luchtstroom

Luchtdebiet [m³/min]

Bereik luchtdebiet (H)

Luchtdebiet [m³/min] Luchtdebiet [m³/min]

H-aftakking

M-aftakking

L-aftakking

Ex
te

rn
e 

st
ati

sc
he

 d
ru

k 
[P

a]

Ventilatorkarakteristieken (1)

Ex
te

rn
e 

st
ati

sc
he

 d
ru

k 
[P

a]

Ventilatorkarakteristieken (3)

Ventilatorkarakteristieken (2)

L-aftakking*1

L-aftakking*2

L-aftakking*3

M-aftakking*1

M-aftakking*2

M-aftakking*3

H-aftakking*1

H-aftakking*2

H-aftakking*3

BEKIJK ALLE FXSQ-A TECHNISCHE 
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Gedetailleerde technische tekeningen

FXSQ140A

Markering                       ESD [Pa]
*1              MAX                 150

*3              STD                    50

Opmerkingen
        
   

      

   

 
 

 

 
 

 

    
 

    
 

      

   

   

   

   

 

 

 
 

 

 

L-aftakking*1 

   

   

        
        

    

2.

1.

Ex
te

rn
e 

st
ati

sc
he

 d
ru

k 
[P

a]
Ex

te
rn

e 
st

ati
sc

he
 d

ru
k 

[P
a]

Bovengrens van de ESD

Bovengrens van de ESD

Bovengrens van de ESD

Ventilatorkarakteristieken (1)

Ondergrens van de ESD

Ondergrens van de ESD

Ondergrens van de ESD

1.   Bovengrens van de ESD voor de automatische instelling van de luchtstroom
2.   Ondergrens van de ESD voor de automatische instelling van de luchtstroom

Bovengrens van de ESD

Instelling luchtstroomrichting
Ventilatorkarakteristieken (3)

Ondergrens van de ESD

Instelling ter plaatse met de afstandsbediening

1.   De vermelde ventilatorkarakteristieken gelden voor de modus “alleen ventilator”.
2.   ESD: Externe statische drukLuchtdebiet [m³/min]

Bereik luchtdebiet (H)

Luchtdebiet [m³/min] Luchtdebiet [m³/min]

H-aftakking

M-aftakking

L-aftakking

Ex
te

rn
e 

st
ati

sc
he

 d
ru

k 
[P

a]

Ventilatorkarakteristieken (2)

L-aftakking*2

L-aftakking*3

M-aftakking*1

M-aftakking*2

M-aftakking*3

H-aftakking*1

H-aftakking*2

H-aftakking*3

BEKIJK ALLE FXSQ-A TECHNISCHE 
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Gedetailleerde technische tekeningen

FXMQ50P7

FXMQ63-80P7

OPMERKINGEN

1       Raadpleeg 'Schema voor de installatie van optionele toebehoren' voor het installeren van optionele toebehoren.
2       De nodige plafonddiepte hangt af van de configuratie van het systeem dat geïnstalleerd moet worden.
3       Er moet een toegangspaneel zijn voor het onderhoud van de luchtfilter.
         Raadpleeg het schema ‘Montagemethode filter'.

Ø125 (Duwopening)

Item Naam Beschrijving
1        Aansluiting vloeistofleiding Flare-aansluiting Ø6,35
2        Aansluiting gasleiding Getrompte verbinding Ø12,70
3        Aansluiting afvoerleiding VP25 (Buitendiam. Ø32, Binnendiam. Ø25) 
4        Draadaansluiting van de afstandsbediening -
5        Voedingsaansluiting -
6        Drain-gat VP20 (Buitendiam. Ø32, Binnendiam. Ø25) 
7        Luchtfilter -
8        Luchtaanzuigzijde -
9        Luchtuitlaatzijde -

10        Nameplate -

Positie verseluchtinlaat

6 x M5 (langs omtrek)

AANZICHT A-A

DETAIL B

Ophangbout

35
0 o

f m
ee

r
(O

nd
er

ho
ud

sru
im

te)

DETAIL B

1038 (Ophangpositie)
63

1 (
Op

ha
ng

po
sit

ie)

500 of meer
(Onderhoudsruimte)

Item     Naam Beschrijving
1       Aansluiting vloeistofleiding ø 9,52 flare-verbinding
2       Aansluiting gasleiding ø 15,90 flare-verbinding
3       Aansluiting afvoerleiding VP25 (Buitendiam. ø 32, Binnendiam. ø 25)
4       Draadaansluiting van de afstandsbediening -
5       Voedingsaansluiting -
6       Drain-gat VP25 (Buitendiam. ø 32, Binnendiam. ø 25)

-
8       Luchtaanzuigzijde -
9       Luchtuitlaatzijde -
10      Nameplate -

OPMERKINGEN

1.   Zie de overzichtstekening van optionele accessoires bij de installatie.
 2.   De nodige plafonddiepte hangt af van de configuratie van het systeem 

      dat geïnstalleerd moet worden.
3.   Er moet een toegangspaneel zijn voor het onderhoud van de luchtfilter.
4.   Optioneel decoratiepaneel: BYBS71DJW1 (licht ivoorwit 10Y9/0,5)

(Uit te duwen opening)

Ophangbout

Detail B

Detail B

Aanzicht A-A

500 of meer
(Onderhoudsruimte)

Positie verseluchtinlaat

(Op de omtrek)

35
0 o

f m
ee

r
(O

nd
erh

ou
ds

rui
mt

e)

1038 (Ophangpositie)

63
1 (

Op
ha

ng
po

sit
ie)

39
0 o

f m
ee

r
(O

nd
er

ho
ud

sru
im

te)

(P
laf

on
do

pe
nin

g)

(Plafondopening)

Met decoratiepaneel

7       Luchtfilter

BEKIJK ALLE FXMQ-P7 TECHNISCHE 
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Gedetailleerde technische tekeningen

FXMQ100-125P7

FXMQ-MB

Item     Naam Beschrijving
1        Aansluiting vloeistofleiding ø 9,52 flare-verbinding
2        Aansluiting gasleiding ø 15,90 flare-verbinding
3        Aansluiting afvoerleiding VP25 (Buitendiam. ø 32, Binnendiam. ø 25)
4        Draadaansluiting van de afstandsbediening -
5        Voedingsaansluiting -
6        Drainopening VP25 (Buitendiam. ø 32, Binnendiam. ø 25)

-
8        Luchtaanzuigzijde -
9        Luchtuitlaatzijde -
10        Nameplate -

OPMERKINGEN

 

 
 

(Uit te duwen opening)

Ophangbout

Detail B

Detail B
Aanzicht A-A

500 of meer
(Onderhoudsruimte)

Positie verseluchtinlaat

(Op de omtrek)

35
0 o

f m
ee

r
(O

nd
er

ho
ud

sru
im

te)

1438 (Ophangpositie)
63

1 (
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po
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ie)

39
0 o

f m
ee

r
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im

te)

(P
laf
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do
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nin

g)

(Plafondopening)

Met decoratiepaneel

1.   Zie de overzichtstekening van optionele accessoires bij de installatie.
2.   De nodige plafonddiepte hangt af van de configuratie van het systeem dat geïnstalleerd moet worden.
3.   Er moet een toegangspaneel zijn voor het onderhoud van de luchtfilter.
4.   Optioneel decoratiepaneel: BYBS125DJW1 (licht ivoorwit 10Y9/0,5)

7        Luchtfilter

32 - opening ø 4,7
(volledig rond)

32 - opening ø 4,7
(volledig rond)

32 - opening ø 4,7
(volledig rond)

1100 of meer
(Onderhoudsruimte)

65
0 

of
 m

ee
r

(o
nd

er
ho

ud
sr

ui
m

te
)

16 - opening ø 8
(volledig rond)

Afvoerkant

Aanzicht A

Aanzicht A

aanzuigkant (Opmerking 2)

Inspectiegat 600 of meer

on
ge

ve
er

 6
00

leidinggrootte (ter plaatse geleverd)

Opmerking
1.   Locatie van de naamplaatjes van de unit: Buitenzijde schakelkast

Vastgemaakte leidingen
Vastgemaakte leidingen

vloeistofkantgaskantbinnenunit

1              Aansluiting vloeisto�eiding                                          Flare-aansluiting

2              Aansluiting gasleiding                                                                                         Bijhorende leidingaansluiting

3              Aardklem                                                                                                                                  M5 (in schakelkast)

4              Schakelkast

5              Aansluiting voedingsbedrading

6              Aansluiting transmissiebedrading                                

7              Haak                                                                  M10

8              Afvoer�ens                              

9              Aanzuig�ens

10            Bevestigde leidingen                                                                                                                   Solderen

11            Naamplaatje                              

12             Aansluiting afvoerleiding                                                                                                 PS1B binnendraad
                                                   Buitendiam. ø33.349
                                                       Buitendiam. ø33.391

13           Watertoevoerpoort

BEKIJK ALLE FXMQ-P7 TECHNISCHE 
TEKENINGEN OP MY.DAIKIN.EU

BEKIJK ALLE FXMQ-MB TECHNISCHE 
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Gedetailleerde technische tekeningen

FXMQ50P7

FXMQ63P7

OPMERKINGEN
1.   De vermelde ventilatorkarakteristieken gelden voor de modus “alleen ventilator”.
2.   ESD: Externe statische druk

Ex
ter

ne
 st

ati
sc

he
 dr

uk
 [P

a]

Ex
ter

ne
 st

ati
sc

he
 dr

uk
 [P

a]

Ex
ter

ne
 st

ati
sc

he
 dr

uk
 [P

a]

Ventilatorkarakteristieken (1) Ventilatorkarakteristieken (3)
(automatische afstelling van de luchtstroom)

Ventilatorkarakteristieken (2)
(Instelling ter plaatse met de afstandsbediening)

Bereik van de beschikbare luchtdebieten (H)

Bovengrens van de ESD
(max. ESD) Bovengrens van de ESD Bovenste limiet van de ESD voor de 

automatische instelling van 
de luchtstroom

Ondergrens van de ESD

H (max. ESD)

M (max. ESD)

L (max. ESD)

L (std ESD)
Bovengrens van de ESD
(std. ESD)

Ondergrens van de ESD
(max. ESD)

Ondergrens van de ESD
(std. ESD)

H (std ESD)

M (std ESD)

Onderste limiet van de 
ESD voor de automatische 
instelling van de luchtstroom

L

M

H

Luchtstroom [m³/min]

Luchtstroom [m³/min] Luchtstroom [m³/min]

OPMERKINGEN
1.   De vermelde ventilatorkarakteristieken gelden voor de modus “alleen ventilator”.
2.   ESD: Externe statische druk

Ex
ter

ne
 st

ati
sc

he
 dr

uk
 [P

a]

Ex
ter

ne
 st

ati
sc

he
 dr

uk
 [P

a]

Ex
ter

ne
 st

ati
sc

he
 dr

uk
 [P

a]

Ventilatorkarakteristieken (1) Ventilatorkarakteristieken (3)
(automatische afstelling van de luchtstroom)

Ventilatorkarakteristieken (2)
(Instelling ter plaatse met de afstandsbediening)

Bereik van de beschikbare luchtdebieten (H)

Bovengrens van de ESD
(max. ESD)

Bovengrens van de ESD
Bovenste limiet van de ESD voor 
de automatische instelling van 
de luchtstroom

Ondergrens van de ESD

H (max. ESD)

M (max. ESD)

L (max. ESD)

L (std ESD)

Bovengrens van de ESD
(std. ESD)

Ondergrens van de ESD
(max. ESD)

Ondergrens van de ESD
(std. ESD)

H (std ESD)
M (std ESD)

Onderste limiet van de ESD 
voor de automatische 
instelling van de luchtstroom

L

M

H

Luchtstroom [m³/min]

Luchtstroom [m³/min] Luchtstroom [m³/min]
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OPMERKINGEN
1.   De vermelde ventilatorkarakteristieken gelden voor de modus “alleen ventilator”.
2.   ESD: Externe statische druk.

Ex
ter

ne
 st

ati
sc

he
 dr

uk
 [P

a]

Ex
ter

ne
 st

ati
sc

he
 dr

uk
 [P

a]

Ex
ter

ne
 st

ati
sc

he
 dr

uk
 [P

a]

Ventilatorkarakteristieken (1) Ventilatorkarakteristieken (3)
(automatische afstelling van de luchtstroom)

Ventilatorkarakteristieken (2)
(Instelling ter plaatse met de afstandsbediening)

Bereik van de beschikbare luchtdebieten (H)

Bovengrens van de ESD

Bovenste grens van de ESD door
automatische regeling van de luchtstroom

Ondergrens van de ESD

Onderste limiet van de 
ESD voor de automatische 
instelling van de luchtstroom

L

M

H

Luchtstroom [m³/min] Luchtstroom [m³/min]

Luchtstroom [m³/min]

Bovengrens van de ESD
(max. ESD)

H (max. ESD)

M (max. ESD)

L (max. ESD)

L (std ESD)

Bovengrens van de ESD
(std. ESD)

Ondergrens van de ESD
(max. ESD)

Ondergrens van de ESD
(std. ESD)

H (std ESD)

M (std ESD)

Bovengrens van de ESD

Bovenste limiet van de ESD voor 
de automatische instelling van 

de luchtstroom

Ondergrens van de ESD

Ventilatorkarakteristieken (2)
(Instelling ter plaatse met de afstandsbediening)

Bereik van de beschikbare luchtdebieten (H)

Gedetailleerde technische tekeningen

FXMQ80P7

FXMQ100P7

OPMERKINGEN
1.   De vermelde ventilatorkarakteristieken gelden voor de modus “alleen ventilator”.
2.   ESD: Externe statische druk

Ex
ter

ne
 st

ati
sc

he
 dr

uk
 [P

a]

Ex
ter

ne
 st

ati
sc

he
 dr

uk
 [P

a]

Ex
ter

ne
 st

ati
sc

he
 dr

uk
 [P

a]

Ventilatorkarakteristieken (1) Ventilatorkarakteristieken (3)
(automatische afstelling van de luchtstroom)

Ventilatorkarakteristieken (2)
(Instelling ter plaatse met de afstandsbediening)

Bereik van de beschikbare luchtdebieten (H)

Bovengrens van de ESD
(max. ESD)

Bovengrens van de ESD
Bovenste limiet van de ESD voor de automatische 
instelling van de luchtstroom

Ondergrens van de ESD

H (max. ESD)

M (max. ESD)

L (max. ESD)

L (std ESD)

Bovengrens van de ESD
(std. ESD)

Ondergrens van de ESD
(max. ESD)

Ondergrens van de ESD
(std. ESD)

H (std ESD)
M (std ESD)

Onderste limiet van de ESD 
voor de automatische instelling 
van de luchtstroom

L

M

H

Luchtstroom [m³/min]

Luchtstroom [m³/min] Luchtstroom [m³/min]

BEKIJK ALLE FXMQ-P7 TECHNISCHE 
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Bovengrens van de 
externe statische druk
(hoge ESD)

Laag
(Hoge ESD)

Hoog
(Hoge ESD)

Hoog
(Standaard ESD)

Bovengrens van de 
externe statische druk
(standaard ESD)

Ondergrens van de externe 
statische druk
(hoge ESD)

Laag (Standaard ESD)

Luchtdebiet (m³/min)

Ex
te

rn
e 

st
ati

sc
he

 d
ru

k

Opmerkingen:
1.   De afstandsbediening kan worden gebruikt om tussen "HOOG" en "LAAG" te 
      schakelen.
2.   Het luchtdebiet is ingesteld op "STANDAARD" wanneer het uit de fabriek 
      komt. Er kan met de afstandsbediening geschakeld worden tussen 
      "STANDAARD ESD" en "HOGE ESD".

Ondergrens van de externe statische druk
(standaard ESD)

(mmH2O) (Pa) (mmH2O)
50Hz 220-240V

Gedetailleerde technische tekeningen

FXMQ125P7

FXMQ200MB

OPMERKINGEN
1.   De vermelde ventilatorkarakteristieken gelden voor de modus “alleen ventilator”.
2.   ESD: Externe statische druk

Ex
ter

ne
 st

ati
sc

he
 dr

uk
 [P

a]

Ex
ter

ne
 st

ati
sc

he
 dr

uk
 [P

a]

Ex
ter

ne
 st

ati
sc

he
 dr

uk
 [P

a]

Ventilatorkarakteristieken (1) Ventilatorkarakteristieken (3)
(automatische afstelling van de luchtstroom)

Ventilatorkarakteristieken (2)
(Instelling ter plaatse met de afstandsbediening)

Bereik van de beschikbare luchtdebieten (H)

Bovengrens van de ESD Bovenste limiet van de ESD voor 
de automatische instelling 
van de luchtstroom

Ondergrens van de ESD

Onderste limiet van de ESD voor 
de automatische instelling van 
de luchtstroom

L

M

H

L

Luchtstroom [m³/min]

Bovengrens van de ESD
(max. ESD)

H (max. ESD)

M (max. ESD)

L (max. ESD)

L (std ESD)

Bovengrens van de ESD
(std. ESD)

Ondergrens van de ESD
(max. ESD)

Ondergrens van de ESD
(std. ESD)

H (std ESD)

M (std ESD)

Luchtstroom [m³/min]

Luchtstroom [m³/min]

BEKIJK ALLE FXMQ-P7 TECHNISCHE 
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Bovengrens van de externe 
statische druk
(hoge ESD)

Laag
(Hoge ESD)

Hoog
(Hoge ESD)

Hoog
(Standaard ESD)

Bovengrens van de 
externe statische druk
(standaard ESD)

Ondergrens van de externe 
statische druk
(hoge ESD)

Laag
(Standaard ESD)

(P
a)

Luchtdebiet (m³/min)

Ex
te

rn
e 

st
ati

sc
he

 d
ru

k
Opmerkingen:
1. De afstandsbediening kan worden gebruikt om tussen "HOOG" en "LAAG" 
     te schakelen.
2. Het luchtdebiet is ingesteld op "STANDAARD" wanneer het uit de fabriek 
    komt. Er kan met de afstandsbediening geschakeld worden tussen 
    "STANDAARD ESD" en "HOGE ESD".

Ondergrens van de externe statische druk
(standaard ESD)

(mmH2O) (Pa) (mmH2O)
50hZ 220-240V

Gedetailleerde technische tekeningen

FXMQ250MB

BEKIJK ALLE FXMQ-MB TECHNISCHE 
TEKENINGEN OP MY.DAIKIN.EU



267

Gedetailleerde technische tekeningen

FXAQ15-32A

FXAQ40-50A
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120 of minder

50 of meer
Vereiste ruimte

50  of meer
Vereiste ruimte

Horizontale schoep

Luchtdebiet binnen

Bevestigingschroeven rooster voorkant

Afmetingen van volledig geopend voorpaneel

Buitenafmetingen van de unit

Standaardlocatie van gaten in de muur

Gat voor ingebouwde leidingen
Gat voor ingebouwde leidingen

Het symbool             geeft de leidingrichting aan.

Plaats geen voorwerpen onder de binnenunit. Bij hoge luchtvochtigheid (> 80%), 
verstopte afvoeruitlaten of vervuilde lucht�lters, kan condensaat wegvallen.

1)

2)

Opmerkingen

Koelmiddel�lter

Afvoerslang

Gasleiding

Vloeisto�eiding

Vloeisto�eiding

Gasleiding
Ø 12,7 mm CuT

Ø 6,4mm CuT

Afvoerslang   VP13

Binnendiam. : 15 mm

Buitendiam. : 18 mm

Uit te kloppen gat.

Uit te kloppen gat.

Flexibele leiding

Flexibele leiding

Rooster aan voorzijde

Voorpaneel Luchtuitlaat

29

Schoephoek
Omhoog/omlaag (automatisch)

Koelen
Drogen Verwarmen Ventilator

Links/rechts (handmatig)

45° 45°

Gat voor leidingen Gat voor leidingen

Gat voor leidingen

Gat voor leidingenGat voor leidingen

Gat voor 
leidingen

Locatie van 
het naamplaatje

Ongeveer 475

Ongeveer 460

Ongeveer 415

Ongeveer 308

Ongeveer 290

Ongeveer 365

Ongeveer 420

Ongeveer 460

Voor installatie op hoge plaatsen

    

  
Ve

re
is

te
 ru

im
te

90
 o

f m
ee

r
30

 o
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ee
r

Ve
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te

 ru
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te

25
00

  o
f m
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r

120 of minder

50 of meer
Vereiste ruimte

50 of meer

Vereiste ruimte

Horizontale schoep

1050

Luchtdebiet binnen

Bevestigingschroeven rooster voorkant

Afmetingen van volledig geopend voorpaneel

Buitenafmetingen van de unit

Standaardlocatie van gaten in de muur

Gat voor 
ingebouwde leidingen

Gat voor ingebouwde leidingen

Het symbool             geeft de leidingrichting aan.

Plaats geen voorwerpen onder de binnenunit. Bij hoge luchtvochtigheid (> 80%), 
verstopte afvoeruitlaten of vervuilde lucht�lters, kan condensaat wegvallen.

1)

2)

Opmerkingen

Koelmiddel�lter

Vloeisto�eiding

Vloeisto�eiding

Gasleiding
Ø 12,7 mm CuT

Ø 6,4mm CuT

Afvoerslang   VP13

Binnendiam. : 15 mm

Buitendiam. : 18 mm

Uit te kloppen gat.

Uit te 
kloppen gat.

Flexibele leiding

Flexibele leiding

Rooster aan voorzijde

Voorpaneel Luchtuitlaat

Schoephoek
Omhoog/omlaag (automatisch)

Koelen
Drogen Verwarmen Ventilator

Links/rechts (handmatig)

Locatie van het naamplaatje

Gat voor leidingen

Gat voor leidingen

Gat voor leidingen

Gat voor leidingen

Gat voor leidingenGat voor leidingen

Ongeveer 415

Ongeveer 290

 Ongeveer 300

Ongeveer 460

Ongeveer 475

Gasleiding  
Ongeveer 460

Afvoerslang  
Ongeveer 420

Ongeveer 365

Voor installatie op 
hoge plaatsen

BEKIJK ALLE FXAQ-A TECHNISCHE 
TEKENINGEN OP MY.DAIKIN.EU
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Gedetailleerde technische tekeningen

FXAQ63A

OPMERKINGEN

1. Het symbool             geeft de leidingrichting aan. 2. Plaats geen voorwerpen onder de binnenunit. Bij hoge luchtvochtigheid (> 80%), 
verstopte afvoeruitlaten of vervuilde luchtfilters, kan condensaat wegvallen. 

Ongeveer 365

Ongeveer 420

Ongeveer 460
Vloeistofleiding

Afmetingen van volledig geopend voorpaneel

Gasleiding

Afvoerslang

Gat voor leidingen Gat voor leidingen

Gat voor leidingen Gat voor leidingen

Locatie van het naamplaatje

Standaardlocatie van gaten in de muur

Horizontale schoep

Gat voor leidingen

Gat voor 
ingebouwde leidingen

Voorpaneel

50 of meer
Vereiste ruimte

Omhoog/omlaag (automatisch)

Verwarmen

Links/rechts (handmatig)

Ventilator

Schoephoek

Rooster aan voorzijde
Uit te kloppen gat

Koelen
Drogen

Vereiste ruimte

Buitenafmetingen van de unit

Gat voor ingebouwde leidingen

50 of meer

Uit te kloppen gat

Ve
re

ist
e r

uim
te

Ve
re

ist
e r

uim
te

90
 of

 m
ee

r
30

 of
 m

ee
r

25
00

 of
 m

ee
r

120 of minder

Voor installatie op hoge plaatsen

Luchtuitlaat

Gat voor leidingen

GEBRUIK EEN MEETLINT ZOALS WEERGEGEVEN

Plaats het einde van 
het meetling op

GAT VOOR BETONNEN MUUR GAT VOOR BETONNEN MUUR

MIDDEN VAN HET LEIDINGGAT: 
90 mm OMLAAG

100 mm VAN DE 
RECHTERKANT 
VAN DE UNIT

Einde vloeistofleiding

TOT EINDE UNIT

BREEDTE VAN DE EENHEID: 1050 mm

BEVESTIG DEZE PLAAT MET SCHROEVEN OP 
DE MUUR BIJ HET MET SCHROEVEN BEVESTIGEN 
VAN DE UNIT OP DEZE PLAAT

HOOGTE VAN DE EENHEID: 290 mm

525 mm NAAR LINKS EN RECHTS
145 mm OMHOOG EN OMLAAG

Einde gasleiding

midden van de eenheid

PLAATS EEN WATERPAS

125mm TOT UNIT
LINKS
ZIJAANZICHT

MIDDEN VAN HET LEIDINGGAT

83mm NAAR LINKS

MIDDEN VAN HET LEIDINGGAT 100 mm NAAR RECHTS

Ongeveer 290
Flexibele leiding

Flexibele leiding
Ongeveer 300

Ongeveer 415

Ongeveer 460

Ongeveer 475

Vloeistofleiding
ø 9,5 mm CuT

Gasleiding
ø 15,9 mm CuT

Afvoerslang VP13
Binnendiam. : 15 mm

Buitendiam. : 18 mm

Koelmiddelfilter

Luchtdebiet binnen

Bevestigingschroeven rooster voorkant

BEKIJK ALLE FXAQ-A TECHNISCHE 
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Gedetailleerde technische tekeningen

FXHQ32A

FXHQ63A

  Leidingaansluiting rechts

  Aansluiting leiding links achteraan
  Aansluiting afvoerleiding links

  Aansluiting afvoerleiding rechts
  Gat in de muur voor leidingen achterkant

  Aansluiting opwaartse afvoerleiding

  Aansluiting opwaartse gasleiding
  Aansluiting opwaartse vloeisto�eiding
  Aansluiting voedingsbedrading en unitbedrading achteraan

  Aansluiting voedingsbedrading en unitbedrading bovenaan

Ophangbout

30 of meer 
(onderhoudsruimte)

obstakel

vloerkant

Aansluiting afvoerleiding VP20
(voor leidingen links)

(spoed ophangbout)

30 of meer 
(onderhoudsruimte)

 DE VOORKANT

(v
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te

)

(v
er
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te

)

Va
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f d
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50

0 
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r

(v
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e 
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te

)

merknaamplaatje (opmerking 2)

Plaats: gat in de muur voor leidingen achterkant
(vooraanzicht)

Plaats spleetopening voor leidingen achterkant
(vooraanzicht)

Aansluitingsplaats van kit voor de toevoer van verse lucht
ø 100 (duwopening)

spleetopening

spleetopening
spleetopening

spleetopening

30
0 

of
 m

ee
r

Nr Naam Beschrijving
  Luchtafvoerrooster

  Luchtaanzuigrooster
  Lucht�lter

  Gasleidingaansluiting
  Aansluiting vloeisto�eiding

  Aansluiting afvoerleiding

  Aardklem (in kast elektronische componenten)
  Ophangbeugel
  Deksel terugkeerleidingen en opening bedradingaansluiting

  Deksel opwaartse leidingen en opening bedradingaansluiting

  ø 15,9 �are-aansluiting
  ø 9,5 �are-aansluiting

(s
po

ed
 

op
ha

ng
bo

ut
)

Vo
or
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st
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OPMERKINGEN
1. Locatie van het naamplaatjes van de unit: onderkant van het ventilatorhuis in het afzuigrooster.
2. In het geval dat een infrarood-afstandsbediening wordt gebruikt, dan zal deze positie een signaalontvanger zijn. 
 Raadpleeg de tekening van de infraroodafstandsbediening voor meer bijzonderheden.
3. Plaats niets vochtigs of vuils onder een binnenunit. Als de vochtigheidsgraad 80% of meer is, de afvoeropening 
 verstopt zit en de luchtfilters vuil zijn, kan er condens vallen.

OPMERKINGEN
1. Locatie van het naamplaatjes van de unit: onderkant van het   
 ventilatorhuis in het afzuigrooster.
2. In het geval dat een infrarood-afstandsbediening wordt gebruikt, dan  
 zal deze positie een signaalontvanger zijn. Raadpleeg de tekening  
 van de infraroodafstandsbediening voor meer bijzonderheden.
3. Plaats niets vochtigs of vuils onder een binnenunit. Als de   
 vochtigheidsgraad 80% of meer is, de afvoeropening verstopt zit en  
 de luchtfilters vuil zijn, kan er condens vallen.

Nr Naam Beschrijving
  Luchtafvoerrooster

  Luchtaanzuigrooster
  Lucht�lter

  Gasleidingaansluiting
  Aansluiting vloeisto�eiding

  Aansluiting afvoerleiding

  Aardklem (in kast elektronische componenten)
  Ophangbeugel
  Deksel terugkeerleidingen en opening bedradingaansluiting

  Deksel opwaartse leidingen en opening bedradingaansluiting

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

  Leidingaansluiting rechts

  Aansluiting leiding links achteraan
  Aansluiting afvoerleiding links

  Aansluiting afvoerleiding rechts
  Gat in de muur voor leidingen achterkant

  Aansluiting opwaartse afvoerleiding

  Aansluiting opwaartse gasleiding
  Aansluiting opwaartse vloeisto�eiding
  Aansluiting voedingsbedrading en unitbedrading achteraan

  Aansluiting voedingsbedrading en unitbedrading bovenaan

ophangbout

30 of meer 
(onderhoudsruimte)

obstakel
vloerkant

Aansluiting afvoerleiding VP20
(voor leidingen links)

(ophangpositie)

30 of meer 
(onderhoudsruimte)

VOORKANT
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merknaamplaatje
opmerking 2

Plaats: gat in de muur voor leidingen achterkant
(vooraanzicht)

Plaats spleetopening voor leidingen achterkant
(vooraanzicht)

Aansluitingsplaats van kit voor de toevoer van verse lucht
  ø 100 (duwopening)

  ø 15,9 �are-aansluiting
  ø 9,5 �are-aansluiting

VP20

M4

spleetopening

spleetopening
spleetopening

spleetopening
   ø 100

    ø 60

    ø 36
    ø 26
   ø 29

    ø 29

30
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r
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Gedetailleerde technische tekeningen

FXHQ100A

OPMERKINGEN
1. Locatie van het naamplaatjes van de unit: onderkant van 
    het ventilatorhuis in het afzuigrooster.
2. In het geval dat een infrarood-afstandsbediening wordt gebruikt, dan 
     zal deze positie een signaalontvanger zijn. Raadpleeg de tekening 
     van de infraroodafstandsbediening voor meer bijzonderheden.
3. Zet niets onder een binnenunit want er kan condens vallen met de 
     volgende oorzaken:
     1.   De vochtigheidsgraad bedraagt 80% of meer.
     2.   De afvoer zit verstopt.
     3.   Het luchtfilter is vuil.

Nr Naam Beschrijving
  Luchtafvoerrooster

  Luchtaanzuigrooster
  Lucht�lter

  Gasleidingaansluiting
  Aansluiting vloeisto�eiding

  Aansluiting afvoerleiding

  Aardklem (in kast elektronische componenten)
  Ophangbeugel
  Deksel terugkeerleidingen en opening bedradingaansluiting

  Deksel opwaartse leidingen en opening bedradingaansluiting

  Leidingaansluiting rechts

  Aansluiting leiding links achteraan
  Aansluiting afvoerleiding links

  Aansluiting afvoerleiding rechts
  Gat in de muur voor leidingen achterkant

  Aansluiting opwaartse afvoerleiding

  Aansluiting opwaartse gasleiding
  Aansluiting opwaartse vloeisto�eiding
  Aansluiting voedingsbedrading en unitbedrading achteraan

  Aansluiting voedingsbedrading en unitbedrading bovenaan

ophangbout

30 of meer 
(onderhoudsruimte)

obstakel

vloerkant

Aansluiting afvoerleiding VP20

(ophangpositie)

30 of meer 
(onderhoudsruimte)

VOORKANT
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merknaamplaatje

merknaamplaatje

opmerking 2

Plaats: gat in de muur voor leidingen achterkant
(vooraanzicht)

Plaats spleetopening voor leidingen achterkant
(vooraanzicht)

Aansluitingsplaats van kit voor de toevoer van verse lucht
  ø 100 (duwopening)

  ø 15,9 �are-aansluiting
  ø 9,5 �are-aansluiting

spleetopening

spleetopening
spleetopening

spleetopening
   ø 100

    ø 60

    ø 36
    ø 26
   ø 29

    ø 29

BEKIJK ALLE FXHQ-A TECHNISCHE 
TEKENINGEN OP MY.DAIKIN.EU
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Gedetailleerde technische tekeningen

FXUQ-A

Opmerkingen:

1.  Locaties voor het kleven van constructeurlabel: Op het deksel van de schakelkast in 
 het aanzuigrooster.
2.  Raadpleeg de montagetekeningen wanneer er een optioneel accessoire wordt   
 geïnstalleerd.
3.  Wanneer het uitlaatrooster (2- of 3-weguitlaat) gesloten wordt, dan is de richting van  
 de leidingaansluiting beperkt. Raadpleeg de installatiehandleiding.
4.  Plaats niets vochtigs of vuils onder een binnenunit. Als de vochtigheidsgraad 80% of  
 meer is, de afvoeropening verstopt zit en de lucht�lter vuil is, kan er condens vallen.

1    Aansluiting vloeisto�eiding ø 9,5 Flare
2    Aansluiting gasleiding ø 15,9  Flare 
3    Aansluiting afvoerleiding VP20 
4    Luchtuitlaat
5    Aanzuigrooster
6    Hoekdecoratiepaneel
7    Aansluiting rechts voor leidingen/kabels
8    Aansluiting achter voor leidingen/kabels
9    Afdekking leidingdoorvoer
10  Elleboog (accessoire) - Buitendiam. ø  26
11  L-bocht (accessoire) ø 15,9 �are

Merknaamplaatje

Locatie voor aansluiting gasleidingen en afvoer bovenaan

(Unit: mm)

De afvoerbuis kan max. 600 mm hoger worden 
geplaatst dan het bovenvlak van het product

Als de luchtuitlaat gesloten is, bedraagt de vereiste 
ruimte 30 mm of meer (Opmerking 3)

1500 mm of meer

1500 mm of meer

1500 mm 
of meer

1500 mm of 
meer

Locatie voor aansluiting 
gasleidingen en afvoer 

achteraan

Locatie voor aansluiting 
gasleidingen en afvoer 

rechts

Merkaamplaatje (opmerking 2)

Aanzicht pijl A

Aanzicht pijl A

835 Ophanglocatie

Ophangbout

Hoogte van ophangen

2500 mm of meer 
(vereiste ruimte)

83
5 
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Vereiste ruimte

BEKIJK ALLE FXUQ-A TECHNISCHE 
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Gedetailleerde technische tekeningen

FXNQ20-32A

FXNQ40-50A

1.   Raadpleeg de respectieve documentatie voor de montage van optionele toebehoren.
2.   De plafonddiepte varieert naargelang de documentatie van het systeem dat 
      geïnstalleerd moet worden.

Opmerkingen

Item Naam Beschrijving

Aansluitpoort vloeistofleiding

Aansluitpoort gasleiding

Flare-aansluiting Ø6,4

Aansluiting afvoerleiding VP20 (Buitendiam. Ø26, Binnendiam. Ø20)

Binnendiam. Ø25Afvoerslang

Schakelkast

Transmissielijn

Voedingsaansluiting

Luchtfilter

/

/

/

/

/

20 of meer

20 of meer

10
0 

of
 m

ee
r

240 of meer

AANZICHT PIJL A

AANZICHT PIJL A

Ophangbout

Ophangpositie

Onderhoudsruimte

O
ph

an
gp

os
iti

e

300 of meer

OPENING 16-Ø4,7

AANZICHT PIJL B

OPENING 16-Ø4,3

OPENING 4-Ø5

Afzuiging onderaan

AANZICHT PIJL B

OPENING 16-Ø 4,3

Inspectieluik

Aanzuiging voorkant

/Montagevoet

Ophangbeugel

Flare-aansluiting Ø12,7

1. Raadpleeg de respectieve documentatie voor de montage van optionele toebehoren.
2. De plafonddiepte varieert naargelang de documentatie van het systeem dat geïnstalleerd moet worden.

Opmerkingen

Item Naam Beschrijving

Aansluitpoort vloeistofleiding

Aansluitpoort gasleiding

Flare-aansluiting Ø6,4

Flare-aansluiting Ø12,70

Aansluiting afvoerleiding VP20 (Buitendiam. Ø26, Binnendiam. Ø20)

Binnendiam. Ø25Afvoerslang

Schakelkast

Transmissielijn

Voedingsaansluiting

Luchtfilter

/

/

/

/

/

AANZICHT PIJL B

Ophangpositie

300 of meer
Onderhoudsruimte

O
ph

an
gp

os
iti

e

20 of meer

20 of meer

10
0 

of
 m

ee
r

240 of meer

AANZICHT PIJL A

AANZICHT PIJL A

Ophangbout

OPENING 20-Ø 4,3

OPENING 4- Ø 5

OPENING 20-Ø 4,3

AANZICHT PIJL B

OPENING 22-Ø 4,7

Afzuiging onderaan

Inspectieluik

/Montagevoet

Aanzuiging voorkant

Ophangbeugel

BEKIJK ALLE FXNQ-A TECHNISCHE 
TEKENINGEN OP MY.DAIKIN.EU
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Gedetailleerde technische tekeningen

FXNQ63A

FXNQ20-25A

20 of meer

20 of meer

10
0 

of
 m

ee
r

240 of meer

AANZICHT PIJL A

AANZICHT PIJL A

Ophangbout

Ophangpositie

OPENING 26-Ø4,7

300 of meer
Onderhoudsruimte

O
ph

an
gp

os
iti

e

1.   Raadpleeg de respectieve documentatie voor de montage van optionele toebehoren.
2.   De plafonddiepte varieert naargelang de documentatie van het systeem dat 
      geïnstalleerd moet worden.

Opmerkingen

Item Naam Beschrijving Afzuiging onderaan

AANZICHT PIJL B

AANZICHT PIJL B

Aansluitpoort vloeistofleiding

Aansluitpoort gasleiding

Aansluiting afvoerleiding VP20 (Buitendiam. Ø26, Binnendiam. Ø20)

Binnendiam. Ø25Afvoerslang

Schakelkast

Transmissielijn

Voedingsaansluiting

Luchtfilter

/

/

/

/

/

OPENING 24-Ø4,3

Ophangbeugel

/

OPENING 24-Ø4,3

OPENING 4-Ø5

Montagevoet

Aanzuiging voorkant

Inspectieluik

Flare-aansluiting Ø9,52

Flare-aansluiting Ø15,90

(mmH2O) (Pa) (mmH2O)

Bovengrens van de 
externe statische 
druk
(hoge ESD)

H
(Hoge ESD)

Laag
(Hoge ESD)

M
(Standaard ESD)

Bovengrens van de 
externe statische druk
(standaard ESD)

Ondergrens van de externe 
statische druk
(hoge ESD)

Laag
(Standaard ESD)

H
(Standaard ESD)

(mmH2O)

(Pa)

(mmH2O)

Luchtdebiet (m³/min)

Ex
te

rn
e 

st
ati

sc
he

 d
ru

k

Opmerkingen:
1.  De afstandsbediening kan worden gebruikt om tussen "HOOG" en "LAAG" 
 te schakelen.
2.  Het luchtdebiet is ingesteld op "STANDAARD" wanneer het uit de fabriek 
 komt. Er kan met de afstandsbediening geschakeld worden tussen 
 "STANDAARD ESD" en "HOGE ESD".

H
(Hoge ESD)
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Gedetailleerde technische tekeningen

FXNQ32A

FXNQ40A

(mmH2O) (Pa) (mmH2O)

Bovengrens van de 
externe statische 
druk
(hoge ESD)

M
(Hoge ESD)

H
(Hoge ESD)

Laag
(Hoge ESD)

M
(Standaard ESD)

Bovengrens van 
de externe 
statische druk
(standaard ESD)

Ondergrens van de externe 
statische druk
(hoge ESD)

Laag
(Standaard ESD)

H
(Standaard ESD)

(mmH2O)

(Pa)

(mmH2O)

Luchtdebiet (m³/min)

Ex
te

rn
e 

st
ati

sc
he

 d
ru

k

Opmerkingen:
1.   De afstandsbediening kan worden gebruikt om tussen "HOOG" en "LAAG" te 
      schakelen.
2.   Het luchtdebiet is ingesteld op "STANDAARD" wanneer het uit de fabriek komt. 
      Er kan met de afstandsbediening geschakeld worden tussen "STANDAARD ESD" 
      en "HOGE ESD".

(mmH2O) (Pa) (mmH2O)

Bovengrens van de 
externe statische 
druk
(hoge ESD)

M
(Hoge ESD)

H
(Hoge ESD)

Laag
(Hoge ESD)

M
(Standaard ESD)

Bovengrens van 
de externe 
statische druk
(standaard ESD)

Ondergrens van de 
externe statische druk
(hoge ESD)

Laag
(Standaard ESD)

Ondergrens van de 
externe statische druk
(standaard ESD)

H
(Standaard ESD)

(mmH2O)

(Pa)

(mmH O)

Luchtdebiet (m³/min)

Ex
te
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e 

st
ati

sc
he
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ru

k

Opmerkingen:
1.  De afstandsbediening kan worden gebruikt om tussen "HOOG" en "LAAG" 
 te schakelen.
2.  Het luchtdebiet is ingesteld op "STANDAARD" wanneer het uit de fabriek 
 komt. Er kan met de afstandsbediening geschakeld worden tussen 
 "STANDAARD ESD" en "HOGE ESD".

BEKIJK ALLE FXNQ-A TECHNISCHE 
TEKENINGEN OP MY.DAIKIN.EU
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Gedetailleerde technische tekeningen

FXNQ50A

FXNQ63A

(mmH2O) (Pa) (mmH2O)

Bovengrens van de 
externe statische 
druk
(hoge ESD)

M
(Hoge ESD)

H
(Hoge ESD)

Laag
(Hoge ESD)

M
(Standaard ESD)

Bovengrens 
van de externe 
statische druk
(standaard ESD)

Ondergrens van de 
externe statische druk
(hoge ESD)

Laag
(Standaard ESD)

Ondergrens van de 
externe statische druk 
(standaard ESD)

H
(Standaard ESD)

(mmH2O)

(Pa)

(mmH2O)Luchtdebiet (m³/min)

Ex
te

rn
e 

st
ati

sc
he

 d
ru

k
Opmerkingen:
1.  De afstandsbediening kan worden gebruikt om tussen "HOOG" en "LAAG" 
 te schakelen.
2.  Het luchtdebiet is ingesteld op "STANDAARD" wanneer het uit de fabriek 
 komt. Er kan met de afstandsbediening geschakeld worden tussen 
 "STANDAARD ESD" en "HOGE ESD".

(mmH2O) (Pa) (mmH2O)

Bovengrens van de externe 
statische druk
(hoge ESD)

M
(Hoge ESD)

H
(Hoge ESD)

Laag
(Hoge ESD)

M
(Standaard ESD)

Bovengrens van de 
externe statische druk
(standaard ESD)

Ondergrens van de 
externe statische druk
(hoge ESD)

Laag
(Standaard ESD)

Ondergrens van de externe 
statische druk 
(standaard ESD)

H
(Standaard ESD)

(mmH2O)

(Pa)

(mmH2O)Luchtdebiet (m³/min)

Ex
te

rn
e 

st
ati

sc
he

 d
ru

k

Opmerkingen:
1.  De afstandsbediening kan worden gebruikt om tussen "HOOG" en 
 "LAAG" te schakelen.
2.  Het luchtdebiet is ingesteld op "STANDAARD" wanneer het uit de 
 fabriek komt. Er kan met de afstandsbediening geschakeld worden 
 tussen "STANDAARD ESD" en "HOGE ESD".
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20 of meer

Item Naam Beschrijving
Aansluiting vloeistofleiding Flare-aansluiting Ø6,4
Gasleidingaansluiting Flare-aansluiting Ø12,7
Aansluiting afvoerleiding Buitendiam.Ø21
Schakelkast
Luchtfilter

100 of meer 100 of meer

Voorkant van oppervlak
1000 of meer

Uitlaat

Aanzuiging

1750 of meer

Basis

Vereiste installatieruimte

Gat voor leidingen 
(achterkant)

De schroef voor horizontaalstelling is 
een standaard toebehoren

Oblong-gat van 2-12x18
Gat om aan de vloer vast te maken

Oblong-gat van 4-12x30
Gat voor montage achteraan

Gat voor bedrading 
(onderkant)

Gat voor leidingen 
(onderkant)

FXLQ32-40P

Vereiste installatieruimte

20 of meer

100 of meer 100 of meer
1750 of meer

Uitlaat

Aanzuiging

Basis
Voorkant van oppervlak 
1000 of meer

Oblong-gat van 4-12x30
Gat voor montage achteraan

Oblong-gat van 2-12x18
Gat om aan de vloer vast te maken

Gat voor bedrading 
(onderkant)

Gat voor leidingen 
(onderkant)

Gat voor leidingen 
(achterkant)

De schroef voor horizontaalstelling 
is een standaard toebehoren
4xM6

Item Naam Beschrijving

Lucht�lter

Schakelkast

  Gasleidingaansluiting
  Aansluiting vloeisto�eiding

 Buitendiam. ø21 Aansluiting afvoerleiding

Flare-aansluiting ø6,4 

Flare-aansluiting ø12,7 

Gedetailleerde technische tekeningen

FXLQ20-25P

BEKIJK ALLE FXLQ-P TECHNISCHE 
TEKENINGEN OP MY.DAIKIN.EU
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Vereiste installatieruimte

20 of meer

100 of meer 100 of meer
1750 of meer

Uitlaat

Aanzuiging

Basis

Voorkant van 
oppervlak 
1000 of meer

Oblong-gat van 4-12x30
Gat voor montage achteraan

Oblong-gat van 2-12x18
Gat om aan de vloer vast te 
maken

Gat voor bedrading 
(onderkant)

Gat voor leidingen 
(onderkant)

Gat voor leidingen 
(achterkant)

De schroef voor horizontaalstelling is
 een standaard toebehoren
4xM6

Model

Item Naam Beschrijving

Lucht�lter

Schakelkast

  Gasleidingaansluiting
  Aansluiting vloeisto�eiding

 Buitendiam. ø21 Aansluiting afvoerleiding

øA Flare-aansluiting 
øB Flare-aansluiting 

Gedetailleerde technische tekeningen

FXLQ50-63P

BEKIJK ALLE FXLQ-P TECHNISCHE 
TEKENINGEN OP MY.DAIKIN.EU
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1.   De markering (     ) duidt de richting van de leidingen aan
2.   In dit geval, is de roosteroptie vereist
3.   In dit geval, snijd het rooster met het papierpatroon

Infrarood-afstandsbediening

�appen

AchterAchter

Rechts
(Opmerking 2)

Links
(Opmerking 2)

Opmerking )

Bedrijfstoestand

Aansluitblok met aardklem
(Binnen)1) UIT

2) AAN

Onderhoudsdeksel 
bevestigd met schroeven
(Rooster aan voorzijde)

Onderzijde 
(Opmerking 3)

Sensor met intelligent oog

Controlelampje met 
intelligent oog

Signaalontvanger

AAN/UIT-schakelaar binnenunit
Achteraanzicht

Nodige ruimte voor installatie

Luchtstroom

Luchtstroom50 Min.
(Ruimte voor installatie)

Standaardplaatsen van de muurgaten

Detail A
Aansluitdeel afvoerslang
{de lengte van de slang buiten 
de unit bedraagt ongeveer 465}

Afvoerslang 

Vloeisto�eiding ø 6,4 CuT (de lengte van de 
leiding buiten de unit: ongeveer 400)

Gasleiding ø 9,5 CuT 
(de lengte van de leiding buiten de unit: 

ongeveer 350)

Links/rechts (automatisch)

Thermistor kamertemp. (binnen)
Werkingslampje

Timerlampje
Schoephoek

Omhoog/omlaag (automatisch)
1) Koeling
2) Verwarming
3) Droog
4) Ventilator

Signaalzender

Muurgat ø 65 gat Muurgat ø 65 gat 

Blaasrichting op en neer
beweegruimte regelschoep

Onderkant 
(Opmerking 3)

Aardklem
(M4, op rooster aan voorzijde)

Naamplaatje met nominaal vermogen 
(op rooster aan voorzijde)

Vaste schroeven rooster 
aan voorzijde
(In het paneel)

350 Min.
(Ruimte voor 
ontvangen)

50 Min.
(Ruimte voor bedrijf )

350 Min.
(Ruimte voor 
ontvangen)

50
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1.   De markering (      ) duidt de richting van de leidingen aan
2.   In dit geval, is de roosteroptie vereist
3.   In dit geval, snijd het rooster met het papierpatroon

Infrarood-afstandsbediening

�appen

AchterAchter

Rechts
(Opmerking 2)

Links
(Opmerking 2)

Opmerking )

Bedrijfstoestand
Aansluitblok met aardklem
(Binnen)

1) UIT

2) AAN

Onderhoudsdeksel 
bevestigd met schroeven
(Rooster aan voorzijde)

Onderzijde 
(Opmerking 3)

Sensor met intelligent oog

Controlelampje met intelligent oog

Signaalontvanger

AAN/UIT-schakelaar 
binnenunit

Achteraanzicht

Nodige ruimte voor installatie

Luchtstroom

Luchtstroom50 Min.
(Ruimte voor 

installatie)

Standaardplaatsen van de muurgaten

Detail A
Aansluitdeel afvoerslang
{de lengte van de slang buiten de unit 
bedraagt ongeveer 465}

Afvoerslang 

Vloeisto�eiding ø 6,4 CuT (de lengte van de 
leiding buiten de unit: ongeveer 400)

Gasleiding ø 12,7 CuT 
(de lengte van de leidingen 

buiten de unit: ongeveer 350)

Links/rechts (automatisch)

Thermistor kamertemp. (binnen)
Werkingslampje

Timerlampje
Schoephoek

Omhoog/omlaag (automatisch)
1) Koeling
2) Verwarming
3) Droog
4) Ventilator

Signaalzender

Muurgat ø 65 gat Muurgat ø 65 gat 

Blaasrichting op en neer
beweegruimte regelschoep

Onderkant 
(Opmerking 3)

Aardklem
(M4, op rooster aan voorzijde)

Naamplaatje met nominaal vermogen 
(op rooster aan voorzijde)

Vaste schroeven rooster 
aan voorzijde
(In het paneel)

350 Min.
(Ruimte voor 
ontvangen)

50 Min.
(Ruimte voor bedrijf )

250 Min.
(Ruimte voor 
ontvangen)

50
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.
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)

30
 M

in
.

(R
ui

m
te

 v
oo

r 
re

nd
em

en
t)

3D085836

FTXG50LW/S

Gedetailleerde technische tekeningen

FTXG20-35LW/S

BEKIJK ALLE FTXG-LW TECHNISCHE 
TEKENINGEN OP MY.DAIKIN.EU

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/asset-finder.html##%3Fi=1%3Bq4=document-language%253Aen%7Cdocument-language%253Anone%3Bq5=document-type%253Atechnical_drawing%3Bsort=date%3Bsp_d=specific%3Bsp_start_day=1%3Bsp_start_month=1%3Bsp_start_year=2010%3Btemplate=json%3Bx3=market%3Bx4=document-language%3Bx5=document-type%3Bq=reyq-t%3B
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Gedetailleerde technische tekeningen

CTXS15-35K / FXTS20-25K

Achterkant

Het symbool (       ) geeft de leidingrichting aan.

Linkerzijde Rechterzijde

Bevestigingschroeven rooster voorkant
Bevindt zich binnenin de unit

Onderzijde Flap

Signaalontvanger
Werkingslampje
Timerlampje
Controlelampje met intelligent oog
Aan/Uit-schakelaar binnenunit
Kamertemperatuursensor
Bevindt zich binnenin de unit

Sensor met intelligent oog

Signaalzender

Naamplaatje

Schoephoek

Ventilator

Koelen Verwarmen Drogen

Standaardlocatie van gaten in de muur

Gat voor ingebouwde leidingen
Ø65 gat

Ø65 gat

Aansluitblok met aardklem
Bevindt zich binnenin de unit

Naamplaatje

Montageplaat inbegrepen

Onderhoudsruimte Onderhoudsruimte

Luchtdebiet binnen Minimale ruimte voor luchtdoorlaat

Vereiste ruimte voor service en ventilatie

Vloeistofleiding Ø6.4 CuT

Gasleiding Ø9.5 CuT

Afvoerslang

De aansluitslang buiten de unit is 450 mm lang.

Aansluitstuk

Buitendiam. : Ø16 mm

De aansluitsleiding buiten de unit is 400 mm lang.

De aansluitsleiding buiten de unit is 350 mm lang.

Binnendiam. : Ø14 mm

50MIN 50MIN

30
M

IN

Links/rechts (handmatig)

Omhoog/omlaag (automatisch)

Infrarood-afstandsbediening

50 MIN.

30
 M

IN
.

50 MIN.

Achterkant

Het symbool (        ) geeft de leidingrichting aan.

Linkerzijde Rechterzijde

Bevestigingschroeven rooster voorkant
Bevindt zich binnenin de unit

Onderzijde Flap
Hulpflap
Bevindt zich binnenin de unit

Signaalontvanger
Werkingslampje
Timerlampje
Controlelampje met intelligent oog
Aan/Uit-schakelaar binnenunit
Kamertemperatuursensor
Bevindt zich binnenin de unit

Sensor met intelligent oog

Signaalzender

Naamplaatje

Schoephoek

Koelen Verwarmen Drogen

Links/rechts (automatisch)

Standaardlocatie van gaten in de muur

Gat voor ingebouwde leidingen 
Ø65 gat

Ø65 gat

Aansluitblok met aardklem
Bevindt zich binnenin de unit

Naamplaatje

Montageplaat inbegrepen

Onderhoudsruimte Onderhoudsruimte

Luchtdebiet binnen Minimale ruimte voor luchtdoorlaat

Vereiste ruimte voor service en ventilatie

Vloeistofleiding Ø6,4 CuT

Gasleiding Ø9,5 CuT

Afvoerslang

De aansluitslang buiten de unit is 450 mm lang.

Aansluitstuk

Buitendiam. : Ø16 mm

De aansluitsleiding buiten de unit is 400 mm lang.

De aansluitsleiding buiten de unit is 350 mm lang.

Binnendiam. : Ø14 mm

Omhoog/omlaag (automatisch)

Infrarood-afstandsbediening

FTXS35-42K

BEKIJK ALLE CTXS-K TECHNISCHE 
TEKENINGEN OP MY.DAIKIN.EU

BEKIJK ALLE FTXS-K TECHNISCHE 
TEKENINGEN OP MY.DAIKIN.EU
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https://my.daikin.eu/content/denv/en_US/home/applications/product-finder/CTXS-K.html
https://my.daikin.eu/content/denv/en_US/home/applications/product-finder/FTXS-K.html
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Gedetailleerde technische tekeningen

FTXS50K

50 MIN.

30
 M

IN
.

50 MIN.

Achterkant

Het symbool (      ) geeft de leidingrichting aan.

Linkerzijde Rechterzijde

Bevestigingschroeven rooster voorkant
Bevindt zich binnenin de unit

Onderzijde Flap
Hulpflap
Bevindt zich binnenin de unit

Signaalontvanger
Werkingslampje
Timerlampje
Controlelampje met intelligent oog
Aan/Uit-schakelaar binnenunit
Kamertemperatuursensor
Bevindt zich binnenin de unit

Sensor met intelligent oog

Signaalzender

Naamplaatje

Schoephoek

Koelen Verwarmen Drogen

Links/rechts (automatisch)

Standaardlocatie van gaten in de muur

Gat voor ingebouwde leidingen 
Ø65 gat

Ø65 gat

Aansluitblok met aardklem
Bevindt zich binnenin de unit

Naamplaatje

Montageplaat inbegrepen

Onderhoudsruimte Onderhoudsruimte

Luchtdebiet binnen Minimale ruimte voor luchtdoorlaat

Vereiste ruimte voor service en ventilatie

Vloeistofleiding Ø6,4 CuT

Gasleiding Ø12,7 CuT

Afvoerslang

De aansluitslang buiten de unit is 450 mm lang.

Aansluitstuk

Buitendiam. : Ø16 mm

De aansluitsleiding buiten de unit is 400 mm lang.

De aansluitsleiding buiten de unit is 350 mm lang.

Binnendiam. : Ø14 mm

Omhoog/omlaag (automatisch)

Infrarood-afstandsbediening

Muurgat 
ø 80 gat 

AchterAchter RechtsLinks

Onder Vaste schroeven rooster aan voorzijde
(Binnen)

De markering (      ) duidt de richting van de leidingen aan Luchtstroom (binnenshuis)
(Om te werken en voor onderhoud)

30
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.
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Min. 50 
(Ruimte voor 
onderhoud)VEREISTE RUIMTE

Min. 50 
(Ruimte voor 
onderhoud)

STANDAARD LOCATIE VAN MUURGATEN
Muurgat 

ingebouwde leidingen 
ø 80 gat Infrarood-afstandsbediening

SCHOEPHOEKEN

Signaalontvanger

Sensor met intelligent oog

(Installatieplaat inbegrepen)

Plaatje met 
modelnaam

Aansluitblok met 
aardingsklem 
(binnenin)

Plaatje met modelnaamFlaps

DrogenVerwarmenKoelen

Horizontale schoep 
(automatisch)

Signaalzender

Werkingslampje

Timerlampje

Controlelampje met intelligent oog

Aan/Uit-schakelaar binnenunit

Thermistor kamertemp. (binnen)

Ventilator Verticale schoep (automatisch)

Afvoerslang voor VP13 
(aansluitstuk binnendiam. 
14,0, buitendiam. 18,0)

Vloeisto�eiding ø 6,4 CuT 
(de lengte van de leiding buiten 

de unit: ongeveer 480)

Gasleiding ø 12,7 CuT 
(de lengte van de leiding buiten de 

unit: ongeveer 430) (De lengte van de slang 
buiten de unit bedraagt 
ongeveer 530)

FTXS60G

BEKIJK ALLE FTXS-K TECHNISCHE 
TEKENINGEN OP MY.DAIKIN.EU

BEKIJK ALLE FTXS-G TECHNISCHE 
TEKENINGEN OP MY.DAIKIN.EU

https://my.daikin.eu/content/denv/en_US/home/applications/product-finder/FTXS-K.html
https://my.daikin.eu/content/denv/en_US/home/applications/product-finder/FXDQ-M9.htmlFTXS-G
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Gedetailleerde technische tekeningen

FTXS71G

Muurgat 
ø 80 gat 

De markering (       ) duidt de richting van de leidingen aan

AchterAchter RechtsLinks

Onder Vaste schroeven rooster aan voorzijde
(Binnen)

Luchtstroom (binnenshuis)
(Om te werken en voor onderhoud)

M
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. 3
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Min. 50 
(Ruimte voor 
onderhoud)VEREISTE RUIMTE

Min. 50 
(Ruimte voor 
onderhoud)

STANDAARD LOCATIE VAN MUURGATEN
Muurgat ingebouwde leidingen 

ø 80 gat 
Infrarood-afstandsbediening

SCHOEPHOEKEN

Signaalontvanger

Sensor met intelligent oog

(Installatieplaat inbegrepen)

Plaatje met 
modelnaam

Aansluitblok
met aardklem 
(binnenin)

Plaatje met modelnaamFlaps

DrogenVerwarmenKoelen

Horizontale schoep 
(automatisch)

Signaalzender

Werkingslampje

Timerlampje

Controlelampje met intelligent oog

Aan/Uit-schakelaar binnenunit

Thermistor kamertemp. (binnen)

Ventilator Verticale schoep (automatisch)

Afvoerslang voor VP13 
(aansluitstuk binnendiam. 
14,0, buitendiam. 18,0)

Vloeisto�eiding ø 6,4 CuT 
(de lengte van de leiding buiten 

de unit: ongeveer 480)

Gasleiding ø 15,9 CuT 
(de lengte van de leiding buiten 

de unit: ongeveer 430)
(De lengte van de slang 
buiten de unit bedraagt 
ongeveer 530)

BEKIJK ALLE FTXS-G TECHNISCHE 
TEKENINGEN OP MY.DAIKIN.EU

Te
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https://my.daikin.eu/content/denv/en_US/home/applications/product-finder/FXDQ-M9.htmlFTXS-G
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Gedetailleerde technische tekeningen

FVXG25-35K

Half verborgen vaste installatieschroeven
(4 Locaties)

Max unit vergrendelschroef

Standaard vaste installatieschroeven
(2 Locaties)

Gat voor pen Gat voor leidingen

(Muurgat)

Gat voor leidingen

(M
uu

rg
at

)

(V
oo

r w
er

ki
ng

)

Luchtstroom (binnenshuis)

Vloer

50 Min. (Voor 
onderhoud)

Nodige ruimte voor installatie

150 Min. 
(Voor 
onderhoud)

Muurgat voor half verborgen

Vaste schroeven voor 
afdekking luchtuitlaat 

(binnen)

(Half verborgen)

Plaatje met modelnaam 
(binnen)

Thermistor kamertemp.

Stralingslampje
Werkingslampje

Timerlampje

Signaalontvanger en 
aan/uit-schakelaar 
binnenunit

Gat voor 
leidingen

Gat voor 
pen

Installatieplaat

Aansluitblok met 
aardklem

85 (Half verborgen)

(H
al

f v
er

bo
rg

en
) Signaalzender

Infrarood-afstandsbediening

De richting van de luchtstroom aanpassen

Vloer

Rechts/links (handmatig)
Koelen, Drogen Verwarmen

Omhoog/omlaag (automatisch)

Vaste schroeven voor gril 
voorzijde (binnen)

Naamplaatje 
met nominaal 

vermogen
Afvoerbuis

Afvoerslang

Vloeisto�eiding (ø 6,4 CuT) 

Gasleiding (ø 9,5 CuT) 

VO20
Binnendiam.  ø 20
Buitendiam.   ø 26

L 220

Opmerking) De markering (        ) duidt de richting van de leidingen aan

Half verborgen vaste installatieschroeven
(4 Locaties)

Hoofdunit vergrendelschroef

Standaard vaste installatieschroeven
(2 Locaties)

Gat voor pen Gat voor leidingen

(Muurgat)

Gat voor leidingen

(M
uu

rg
at

)

(V
oo

r w
er

ki
ng

)

Luchtstroom (binnenshuis)

Vloer

50 Min. 
(Voor 
onderhoud)

Nodige ruimte voor installatie

150 Min. 
(Voor 
onderhoud)

Muurgat voor half verborgen

Vaste schroeven voor 
afdekking 

luchtuitlaat (binnen)

(Half verborgen)

Plaatje met modelnaam 
(binnen)

Thermistor kamertemp.

Stralingslampje
Werkingslampje

Timerlampje

Signaalontvanger en 
aan/uit-schakelaar 
binnenunit

Gat voor 
leidingen

Gat voor pen

Installatieplaat

Aansluitblok met aardklem

85 (Half verborgen)

(H
al

f v
er

bo
rg

en
) Signaalzender

Infrarood-afstandsbediening

De richting van de luchtstroom aanpassen

Vloer

Rechts/links (handmatig)
Koelen, Drogen Verwarmen

Omhoog/omlaag (automatisch)

Vaste schroeven voor gril 
voorzijde (binnen)

Naamplaatje met 
nominaal 

vermogenAfvoerbuis

Afvoerslang

Vloeisto�eiding (ø 6,4 CuT) 

Gasleiding (ø 9,5 CuT) 

VO20
Binnendiam.  ø 20
Buitendiam.   ø 26

L 220

Opmerking) De markering (       ) duidt de richting van de leidingen aan

FVXG50K

BEKIJK ALLE FVXG-K TECHNISCHE 
TEKENINGEN OP MY.DAIKIN.EU

https://my.daikin.eu/content/denv/en_US/home/applications/product-finder/FVXG-K.html
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Gedetailleerde technische tekeningen

FVXS25-35F

eenheid (mm)

Hoofdunit vergrendelschroef

Opmerking) 1. De markering (       ) duidt 
      de richting van de leidingen aan

Hoofdunit vergrendelschroeven

666 (half verborgen)
Werkingslampje

Timerlampje

AAN/UIT-schakelaar binnenunit

Signaalontvanger

Keuzeschakelaar 
luchtuitlaat
(Binnen)

Merkplaatje

Afvoerbuis

Voorpaneel met schroeven bevestigd
Gat voor pen
Gat voor leidingen

Luchtstroom

Vereiste ruimte

(Muurgat)

Muurgat voor half verborgen

Aansluitblok met aardklem

Vloeistofleiding(Ø6,4CuT)

Gasleiding(Ø9,5CuT)

Thermistor kamertemp.

Signaalzender

Infrarood-afstandsbediening

Gat voor pen

Gat voor leidingen

Afvoerslang

De richting van de luchtstroom aanpassen

Rechts/links (handmatig)

Bovenste uitlaat

Onderste uitlaat

Beperking opwaartse 
luchtstroom (UIT)

Beperking opwaartse 
luchtstroom (AAN)

Omhoog/omlaag (automatisch)
Koelen, drogen Verwarmen

(Warmtepompmodel)

Gat voor leidingen

V
oo

r w
er

ki
ng

58
4 

(h
al

f v
er

bo
rg

en
)

(M
uu

rg
at

)

Voorpaneel met 
schroeven bevestigd
(binnenin)

Binnendiam. J 20
Buitendiam.  J 26

50 MIN
(voor 
onderhoud)

50 MIN
(voor 
werking)

Label modelnaam
95 (half verborgen)

eenheid(mm)

Hoofdunit vergrendelschroef

Opmerking) 1. De markering (       ) duidt 
      de richting van de leidingen aan

Hoofdunit vergrendelschroeven

666 (half verborgen)
Werkingslampje

Timerlampje

AAN/UIT-schakelaar binnenunit

Signaalontvanger

Keuzeschakelaar 
luchtuitlaat 
(Binnen)

Merkplaatje

Afvoerbuis

Voorpaneel met schroeven bevestigd
Gat voor pen

Gat voor leidingen

Luchtstroom

Vereiste ruimte

(Muurgat)

Muurgat voor half verborgen

Aansluitblok met aardklem

Vloeistofleiding (Ø 6,4CuT)

Gasleiding (Ø 12,7CuT)

Thermistor kamertemp.

Signaalzender

Infrarood-afstandsbediening

Gat voor pen
Gat voor leidingen

Afvoerslang

De richting van de luchtstroom aanpassen

Rechts/links (handmatig)

Bovenste uitlaat

Onderste uitlaat

Beperking opwaartse 
luchtstroom (UIT)

Beperking opwaartse 
luchtstroom (AAN)

Omhoog/omlaag (automatisch)
Koelen, drogen Verwarmen

(Warmtepompmodel)

Gat voor leidingen

V
oo

r w
er

ki
ng

58
4 

(h
al

f v
er

bo
rg

en
)

(M
uu
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)

Vaste schroeven voorpaneel 
(binnenkant)

VP20
Binnendiam. J 20
Buitendiam.  J 26
L220

50 MIN
(voor 
onderhoud)

50 MIN
(voor 
werking)

Label modelnaam
95 (Half verborgen)

85

FVXS50F

BEKIJK ALLE FVXS-F TECHNISCHE 
TEKENINGEN OP MY.DAIKIN.EU
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en

https://my.daikin.eu/content/denv/en_US/home/applications/product-finder/FXDQ-M9.htmlFTXS-G
https://my.daikin.eu/content/denv/en_US/home/applications/product-finder/FVXS-F.html
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Gedetailleerde technische tekeningen

FLXS25-35B(9)

Achter

Rechts

�ap

De markering (         ) duidt de richting 
van de leidingen aan

Installatie aan het plafond opgehangen

FLXS25-35B(9) Vereiste ruimte (aan het plafond opgehangen) 
(om te werken en voor onderhoud)

200 Min.
(Ruimte voor 
onderhoud)

Luchtstroom (binnenshuis)

200 Min.
(Ruimte voor 
onderhoud)

Merkplaatje

Afzuigrooster

Standaardplaatsen van de muurgaten

170 Min.

Locatie van de ophangbouten

50 Min.
(Ruimte voor 
onderhoud)

Infrarood-afstandsbediening

Voorpaneel met 
schroeven bevestigd

Sensor kamertemp.

Signaalzender

Aansluitblok 
(met aardklem)Onder

AAN/UIT-schakelaar binnenunit
Signaalontvanger
Controlelampje afwezig thuis
Timerlampje

Werkingslampje

Omhoog/omlaag: 
(automatisch)

Koelen

�ap

Drogen

Schoephoek

Verwarmen

Rechts/links: 
(handmatig)

Muurgat voor ingebouwde 
leidingen - gat Ø 65

Muurgat voor koelmiddelleidingen 
65 ø gat

ø 40 gat afvoerslang
- Afvoerslang (Binnendiam. ø14, Buitendiam. ø18)

Vloeisto�eiding (ø 6,4 CuT)
Gasleiding (ø 9,5 CuT)

Achter

Rechts

�ap

De markering (         ) duidt de richting 
van de leidingen aan

Installatie aan het plafond opgehangen
FLXS50-60B

Vereiste ruimte (aan het plafond opgehangen) 
(om te werken en voor onderhoud)

200 Min.
(Ruimte voor 
onderhoud)

Luchtstroom (binnenshuis)

200 Min.
(Ruimte voor 
onderhoud)

Merkplaatje

Afzuigrooster

Standaardplaatsen van de muurgaten

170 Min.

Locatie van de ophangbouten

50 Min.
(Ruimte voor 
onderhoud)

Infrarood-afstandsbediening

Voorpaneel met 
schroeven bevestigd

Sensor kamertemp.

Signaalzender

Aansluitblok (met aardklem)
Onder
AAN/UIT-schakelaar binnenunit
Signaalontvanger
Controlelampje afwezig thuis
Timerlampje
Werkingslampje

Omhoog/omlaag: 
(automatisch)

Koelen

�ap

Drogen

Schoephoek

Verwarmen

Rechts/links: 
(handmatig)

Muurgat voor ingebouwde 
leidingen - gat Ø 65

Muurgat voor koelmiddelleidingen 
65 ø gat

ø 40 gat afvoerslang
- Afvoerslang (Binnendiam. ø14, Buitendiam. ø18)

- Vloeisto�eiding (ø 6,4 CuT)
- Gasleiding (ø 12,7 CuT)

FLXS50-60B

BEKIJK ALLE FLXS-B(9) TECHNISCHE 
TEKENINGEN OP MY.DAIKIN.EU

https://my.daikin.eu/content/denv/en_US/home/applications/product-finder/FLXS-B.html
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Gedetailleerde technische tekeningen

FLXS25-35B(9)

Achter

Rechts

�ap

De markering (        ) duidt de richting van 
de leidingen aan

Installatie op grondniveau
FLXS25-35B(9)

Vereiste ruimte (om te werken en voor onderhoud)

200 Min.
(Ruimte voor 
onderhoud)

Luchtstroom 
(binnenshuis)

200 Min.
(Ruimte voor 
onderhoud)

Merkplaatje

Afzuigrooster

Standaardplaatsen van de muurgaten

50 Min.
(Ruimte voor onderhoud)

Infrarood-afstandsbediening

Voorpaneel met 
schroeven bevestigd

Sensor kamertemp.

Signaalzender

Aansluitblok 
(met aardklem)

Onder

AAN/UIT-schakelaar binnenunit
Signaalontvanger
Controlelampje afwezig thuis
Timerlampje

Werkingslampje

Omhoog/omlaag: 
(automatisch)

Koelen

�ap

Drogen

Schoephoek

Verwarmen Rechts/links: 
(handmatig)

Muurgat voor 
ingebouwde 
leidingen 
- gat Ø 80

Muurgat voor koelmiddelleidingen 80 ø gat

- Vloeisto�eiding (ø 6,4 CuT)
- Gasleiding (ø 9,5 CuT)
- Afvoerslang (Binnendiam. ø14, 
Buitendiam. ø18)

50 Min.
(Ruimte voor 
onderhoud)

Achter

Rechts

�ap

De markering (           ) duidt de richting 
van de leidingen aan

Installatie op grondniveau

FLXS50-60B
Vereiste ruimte (om te werken en voor onderhoud)

200 Min.
(Ruimte voor 
onderhoud)

Luchtstroom (binnenshuis)

200 Min.
(Ruimte voor 
onderhoud)

Merkplaatje

Afzuigrooster

Standaardplaatsen van de muurgaten

50 Min.
(Ruimte voor onderhoud)

Infrarood-afstandsbediening

Voorpaneel met 
schroeven bevestigd

Sensor kamertemp.

Signaalzender

Aansluitblok 
(met aardklem)Onder

AAN/UIT-schakelaar binnenunit

Signaalontvanger
Controlelampje afwezig thuis
Timerlampje
Werkingslampje

Omhoog/omlaag: (automatisch)

Koelen

�ap

Drogen

Schoephoek

Verwarmen
Rechts/links: 
(handmatig)

3D050615B

Muurgat voor 
ingebouwde 
leidingen
 - gat Ø 80

Muurgat voor koelmiddelleidingen 
80 ø gat

- Vloeisto�eiding (ø 6,4 CuT)
- Gasleiding (ø 12,7 CuT)
- Afvoerslang (Binnendiam. ø14, Buitendiam. ø18)

50 Min.
(Ruimte voor 
onderhoud)

FLXS50-60B

BEKIJK ALLE FLXS-B(9) TECHNISCHE 
TEKENINGEN OP MY.DAIKIN.EU
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https://my.daikin.eu/content/denv/en_US/home/applications/product-finder/FLXS-B.html


286

Technische tekeningen 

warm water
HXY-A      287

HXHD-A     288



287

Gedetailleerde technische tekeningen

HXY-A8

HXY-A8

Vereiste ruimte voor service en ventilatie

Aansluiting water uit (1-1/4” F BSP)
Aansluiting water in (1-1/4” F BSP)

Pomp
Gebruikersinterface
Veiligheidsklep (druk)
Ontluchter
Expansievat
Manometer
Warmtewisselaar (koelmiddel / water)

Voeding / ingang communicatiekabel
Onderhoudsdeur
Aansluitklemmen schakelkast

Waterfilter
Afsluitklep met afvoer- / vulklep (1-1/4” F BSP) (inbegrepen accessoire)

Aansluiting gasleiding ø15,9 (flare)
Aansluiting koelvloeistof ø9,52 (flare)

Gat (Ø12) om aan de muur te bevestigen

ESD:   Externe statische druk
Debiet  Waterdebiet door de unit

Opmerkingen
1.   Een debiet buiten het werkingsgebied selecteren, kan de unit beschadigen of leiden tot slecht functioneren van de unit.
       Zie ook het minimale en maximale toegelaten bereik voor het waterdebiet in de technische kenmerken.
2.   De waterkwaliteit moet voldoen aan de EU-richtlijn EC 98/83 EC.

Debiet (l/min)

ES
D

 (k
Pa

)

Maximum ESD / 4000 tmp / ∆T=5 °C
Maximum ESD / 3800 tmp / ∆T=8 °C

∆ Maximum ESP als ∆T=5 °C (verwarming nominaal)
□ Maximum ESP als ∆T=5 °C (verwarming nominaal)

BEKIJK ALLE HXY-A8 TECHNISCHE 
TEKENINGEN OP MY.DAIKIN.EU
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https://my.daikin.eu/content/denv/en_US/home/applications/product-finder/HXY-A8.html
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Gedetailleerde technische tekeningen

HXHD-A8

HXHD-A8

Indien vereist (bijv. bij wandbevestiging)
Manometer kan van de waterfilter worden verwijderd, maximale afstand
tussen waterfilter en manometer ± 600 mm Installatie links

Detail A

Detail A
Schaal 1/3 Installatie rechts

Afstandsbediening (als accessoire geleverd)
Installatieplaats is buiten de unit
Aansluiting afvoerleiding ø12,7 gesoldeerd (R410a)
Aansluiting vloeistofleiding Ø9,5 gesoldeerd (R410a)
R134a Onderhoudspoorten 5/16” Flare
Manometer
Overdrukklep
Afvoerklep van het watercircuit
Ontluchter
AfsluitenF-kleppen (2x)
Waterfilter
Ingaande wateraansluiting G 1° (vrouwelijk)
Uitgaande wateraansluiting G 1°(vrouwelijk)
Inlaat besturingsbedrading (uit te kloppen opening ø37)
Inlaat voedingsbedrading (uit te kloppen opening ø37)
Uit te kloppen openingen voor koelmiddelleidingen en waterleidingen
Stelpoten
Afsluitklep afvoer ø12,7 gesoldeerd (R410a)
Afsluitklep vloeistof ø9,5 gesoldeerd (R410a)

Installatie links

Schroefbevestiging van de bovenplaat 
(beide kanten)

Min. 600
(Ruimte vereist voor verwijderen van schakelkast)

Installatie rechts Bedrading

Model

BEKIJK ALLE HXHD-A8 TECHNISCHE 
TEKENINGEN OP MY.DAIKIN.EU

https://my.daikin.eu/content/denv/en_US/home/applications/product-finder/FLXS-B.html-A8
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Gedetailleerde technische tekeningen

HXHD125A8
E

S
D

 [
kP

a]

Debiet [l/min.]

Opmerkingen
1. De ESD-curves zijn de maximum ESD-cureves voor verschillende T-types (tpm pomp=4200 voor (T=5 °C; tpm pomp=3800 voor (T=10 °C).
2. De pomp van de binnenunit wordt door een inverter gestuurd. Het regelt een vaste ΔT tussen de instromende en uitstromende watertemperatuur.
     In het geval van een huishoudelijke warmwatertank is een bijkomende drukval via de driewegklep van toepassing (deze klep wordt als accessoire bij de tank geleverd).

ESD: externe statische druk
Debiet: waterdebiet door de unit

Waarschuwing
1. Een debiet buiten het werkingsgebied selecteren, kan de unit beschadigen of leiden tot slecht functioneren van de unit.
    Zie ook het minimale en maximale toegelaten bereik voor het waterdebiet in de technische kenmerken.
2. De waterkwaliteit moet voldoen aan de EU-richtlijn EC 98/83 EC.

Unit ESD zonder driewegklep
Unit ESD met driewegklep

Maximum ESD als ∆ T=10 °C
Maximum ESD als ∆ T=5 °C

Opmerkingen
1.

2.

Waarschuwing
1.

2.

HXHD200A*           Binnenunit ESD-curve

ES
D

 [k
Pa

]

Debiet [l/min.]

Unit ESD zonder driewegklep

Maximum ESD als ΔT=·10 °C

Unit ESD met driewegklep

De ESD-curves zijn de maximum ESD-curves, met en zonder huishoudelijke warmwatertank geïnstalleerd op de binnenunit (tpm pomp: 4000).
De pomp van de binnenunit wordt door een inverter gestuurd. Het regelt een vaste ΔT tussen de instromende en uitstromende watertemperatuur.
In het geval van een huishoudelijke warmwatertank is een bijkomende drukval via de driewegklep van toepassing (deze klep wordt als accessoire bij de tank geleverd).

ESD: externe statische druk
Debiet: waterdebiet door de unit

Een debiet buiten het werkingsgebied selecteren, kan de unit beschadigen of leiden tot slecht functioneren van de unit.
Zie ook het minimale en maximale toegelaten bereik voor het waterdebiet in de technische kenmerken.
De waterkwaliteit moet voldoen aan de EU-richtlijn EC 98/83 EC.

HXHD200A8

BEKIJK ALLE HXHD-A8 TECHNISCHE 
TEKENINGEN OP MY.DAIKIN.EU
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https://my.daikin.eu/content/denv/en_US/home/applications/product-finder/FLXS-B.html-A8


290

Technische tekeningen  

Biddle-luchtgordijnen 
CYVS_DK  / CYVM_DK  / CYVL_DK  291



291

OPMERKINGEN

1        De toestellen van 2.500 mm hebben 3 ophangbeugels, waarbij de derde beugel op de helft van de lengte van het toestel gemonteerd wordt.

Type

Afzuigrooster met filter

OPMERKINGEN

1       De toestellen van 2.500 mm hebben 3 ophangbeugels, waarbij de derde beugel op de helft van de lengte van het toestel gemonteerd wordt.
2       De montagegaten voor de afwerkingsprofielen in een systeemplafond (L+8) x (D+8) mm

De afwerkingsprofielen worden 
afzonderlijk geleverd.

Afzuigrooster met filter

Oogschroef M6

Aantal aanzuigroosters per toestel
Lengte toestel Aantal Lengte afzuigrooster

*1 afvoerrooster per toestel

Type

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

BEKIJK ALLE BIDDLE-LUCHT TECHNISCHE 
TEKENINGEN OP MY.DAIKIN.EU
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https://my.daikin.eu/content/denv/en_US/home/applications/asset-finder.html##%3Fi=1%3Bq4=document-language%253Aen%7Cdocument-language%253Anone%3Bq5=document-type%253Atechnical_drawing%3Bq6=quick-links%253Abiddle-air-curtain%3Bsort=date%3Bsp_d=specific%3Bsp_start_day=1%3Bsp_start_month=1%3Bsp_start_year=2010%3Btemplate=json%3Bx3=market%3Bx4=document-language%3Bx5=document-type%3Bx6=quick-links%3B
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K

OPMERKINGEN

1        De toestellen van 2.500 mm hebben 3 ophangbeugels, waarbij de derde beugel op de helft van de lengte van het toestel gemonteerd wordt.

2        Gaten (voor afwerkingsprofielen) - afvoer (L+8) x (E+8) mm - aanzuiging (L+8) x (G+8) mm.

De afwerkingsprofielen 
worden afzonderlijk geleverd.

Afzuigrooster met filter

Aantal kanalen per toestel
Type

Lengte toestel Aantal Lengte afzuigrooster

Type

Er worden geen 
kanalen meegeleverd

CYVS_DK_RBN/RSN
CYVM_DK_RBN/RSN
CYVL_DK_RBN/RSN

*1 afvoerrooster per toestel

Aantal aanzuigroosters per toestel

Er worden geen 
kanalen meegeleverd

Gedetailleerde technische tekeningen

CYVS_DK_RBN/RSN  /  CYVM_DK_RBN/RSN  /  CYVL_DK_RBN/RSN

BEKIJK ALLE BIDDLE-LUCHT TECHNISCHE 
TEKENINGEN OP MY.DAIKIN.EU

https://my.daikin.eu/content/denv/en_US/home/applications/asset-finder.html##%3Fi=1%3Bq4=document-language%253Aen%7Cdocument-language%253Anone%3Bq5=document-type%253Atechnical_drawing%3Bq6=quick-links%253Abiddle-air-curtain%3Bsort=date%3Bsp_d=specific%3Bsp_start_day=1%3Bsp_start_month=1%3Bsp_start_year=2010%3Btemplate=json%3Bx3=market%3Bx4=document-language%3Bx5=document-type%3Bx6=quick-links%3B
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Technische tekeningen 

Ventilatie
VAM-FC / VAM-J   294 

VKM-GB / VKM-GBM   302
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Gedetailleerde technische tekeningen

VAM150FC

VAM250FC

OPMERKING

1 Zorg zeker voor de inspectie-opening (450x450 mm) om de luchtfilters, de elementen van de warmtewisselaar en de ventilatoren te inspecteren.

Schakelkast
Onderhoudsruimte voor de elementen van de warmtewisselaar, 
de luchtfilters en de ventilatoren

Inspectie-opening
Ø 450

Toevoerluchtventilator
Onderhoudsdeksel

Plafondhaak
4-14x40 ovale opening

OA

EA

Verse buitenlucht
(Buitenlucht)

Uitlaatlucht naar buiten

Afdichting

Uitlaatluchtventilator

Afstandhouder uitlaat

SA

RA

Demperplaat

(Onderhoudsdeksel)

(Schakelkast)

Elementen van de warmtewisselaar Luchtfilters

Toevoerlucht naar kamer

Retourlucht uit kamer
Afdichting

Ø9
7

Ø9
7

Ø2
00

8

OPMERKING

1 Zorg zeker voor de inspectie-opening (450x450 mm) om de luchtfilters, de elementen van de warmtewisselaar en de ventilatoren te inspecteren.

Schakelkast
Onderhoudsruimte voor de elementen van de warmtewisselaar, 
de luchtfilters en de ventilatoren

Inspectie-opening
Ø 450

Toevoerluchtventilator
Onderhoudsdeksel

Plafondhaak
4-14x40 ovale opening

OA

EA

Verse buitenlucht
(Buitenlucht)

Uitlaatlucht naar buiten
Afdichting

Uitlaatluchtventilator

SA

RA

Demperplaat

(Onderhoudsdeksel)

(Schakelkast)

Elementen van de warmtewisselaar Luchtfilters

Toevoerlucht naar kamer

Retourlucht uit kamer

Afdichting

Ø9
7

Ø2
00

BEKIJK ALLE VAM-FC TECHNISCHE 
TEKENINGEN OP MY.DAIKIN.EU

BEKIJK ALLE VAM-J TECHNISCHE 
TEKENINGEN OP MY.DAIKIN.EU

https://my.daikin.eu/content/denv/en_US/home/applications/product-finder/VAM-FC.html
https://my.daikin.eu/content/denv/en_US/home/applications/product-finder/VAM-J.html
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Gedetailleerde technische tekeningen

VAM350-500J

VAM650J

22

        :

1.

Demperpaneel

Inspectie-opening

Onderhoudsruimte voor de lucht�lters, 
warmtewisselaars en ventilatoren

Onderhoudsdeksel 

Afdichtingsmateriaal

Afdichtingsmateriaal

Afdichtingsmateriaal

Schakelkast

Schakelkast

Lucht�lter

Warmtewisselaar

Afdichtingsmateriaal

Afdichtingsmateriaal

Toevoerlucht naar kamer

Verse buitenlucht

Uitlaatlucht

Uitlaatlucht naar buiten

Plafondhaak

Opmerkingen

Voozie een inspectie-opening voor het inspecteren van de lucht�lters, warmtewisselaars en ventilatoren.

 

Buitenlucht

Retourlucht uit kamer  

Binnenlucht 

Toevoerlucht

 Toevoerluchtventilator

Afdichtingsmateriaal

Uitlaatluchtventilator 4 - 12 x 40 mm oblong-gat

1100

Opmerkingen
1.       Voozie een inspectie-opening voor het inspecteren van de lucht�lters, warmtewisselaars en ventilatoren.

Schakelkast 

Schakelkast 

Afdichtingsmateriaal

Afdichtingsmateriaal

Afdichtingsmateriaal

Afdichtingsmateriaal

Afdichtingsmateriaal

Afdichtingsmateriaal

Warmtewisselaar

Onderhoudsdeksel

Onderhoudsruimte voor de lucht�lters, 
warmtewisselaars en ventilatoren   

Inspectie-opening

Demperpaneel

Uitlaatlucht naar buiten

Uitlaatlucht 

Buitenlucht

Retourlucht uit kamer  

Binnenlucht

Toevoerlucht naar kamer  

 Toevoerlucht
Toevoerluchtventilator

Lucht�lter

Plafondhaak 

4 - 12 x 40 mm oblong-gat

Verse buitenlucht 

Uitlaatluchtventilator

BEKIJK ALLE VAM-FC TECHNISCHE 
TEKENINGEN OP MY.DAIKIN.EU

BEKIJK ALLE VAM-J TECHNISCHE 
TEKENINGEN OP MY.DAIKIN.EU
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https://my.daikin.eu/content/denv/en_US/home/applications/product-finder/VAM-FC.html
https://my.daikin.eu/content/denv/en_US/home/applications/product-finder/VAM-J.html
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Gedetailleerde technische tekeningen

VAM800-1000J

VAM1500-2000J

 

1100  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Afdichtingsmateriaal

Afdichtingsmateriaal

Afdichtingsmateriaal

Afdichtingsmateriaal

Afdichtingsmateriaal

Afdichtingsmateriaal
Toevoerlucht naar kamer

Retourlucht uit kamer

Warmtewisselaar

Afdichtingsmateriaal

Schakelkast
Lucht�lter

Schakelkast

Inspectie-opening

Buitenlucht

Onderhoudsdeksel

Onderhoudsruimte voor de lucht�lters, 
warmtewisselaars en ventilatoren

1.   Er moet een toegangspaneel zijn voor het onderhoud van de lucht�lter.
Opmerkingen

Toevoerlucht

Toevoerluchtventilator

Binnenlucht

Verse buitenlucht

Uitlaatlucht naar buiten

Uitlaatluchtventilator

Plafondhaak
4 - 12 x 40 mm oblong-gat Demperpaneel

 

 

Schakelkast 

Afdichtingsmateriaal

Afdichtingsmateriaal

Afdichtingsmateriaal

Afdichtingsmateriaal

Afdichtingsmateriaal

Lucht�lter

Inspectie-opening

Warmtewisselaar

Afdichtingsmateriaal

Afdichtingsmateriaal 

Toevoerlucht naar kamer 

Binnenlucht

Verse buitenlucht

Buitenlucht

Uitlaatlucht 

Retourlucht uit kamerUitlaatlucht naar buiten

Uitlaatluchtventilator

               

Onderhoudsdeksel 

Onderhoudsruimte voor de lucht�lters, 
warmtewisselaars en ventilatoren   

Opmerkingen:
1.   Voozie een inspectie-opening voor het inspecteren van de luchtfilters, warmtewisselaars en ventilatoren.

      

Plafondhaak 
4 - 14 x 40 mm oblong-gat

Toevoerlucht

Toevoerluchtventilator

Demperpaneel

Optie EKPLEN200

Optie BRP4A50A

Optie KRP2A51

Montage 
plaat Schakelkast 

BEKIJK ALLE VAM-FC TECHNISCHE 
TEKENINGEN OP MY.DAIKIN.EU

BEKIJK ALLE VAM-J TECHNISCHE 
TEKENINGEN OP MY.DAIKIN.EU

https://my.daikin.eu/content/denv/en_US/home/applications/product-finder/VAM-FC.html
https://my.daikin.eu/content/denv/en_US/home/applications/product-finder/VAM-J.html
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Gedetailleerde technische tekeningen

VAM1500-2000J MET PLENUMS 

VAM150FC

 

Schakelkast 

Afdichtingsmateriaal

Afdichtingsmateriaal

Afdichtingsmateriaal

Afdichtingsmateriaal

Afdichtingsmateriaal

Lucht�lter

Inspectie-opening

Warmtewisselaar

Afdichtingsmateriaal

Afdichtingsmateriaal 

Toevoerlucht naar kamer 

Binnenlucht

Verse buitenlucht

Buitenlucht

Uitlaatlucht 

Retourlucht uit kamerUitlaatlucht naar buiten

Uitlaatluchtventilator

               

Onderhoudsdeksel 

Onderhoudsruimte voor de lucht�lters, 
warmtewisselaars en ventilatoren   

Opmerkingen:
1.   Voozie een inspectie-opening voor het inspecteren van de luchtfilters, warmtewisselaars en ventilatoren.

      

Plafondhaak 
4 - 14 x 40 mm oblong-gat

Toevoerlucht

Toevoerluchtventilator

Demperpaneel

Optie EKPLEN200

Optie BRP4A50A

Optie KRP2A51

Montage 
plaat Schakelkast 
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Luchtdebiet [m3/u]

Ø 100
Leidinglengte

5 m

10 m

15 m

20 m

Ultrahoog

Hoog

Laag

Opmerkingen

1. De ventilatorsnelheden zijn geldig voor een voeding van ·230·V, ·50·Hz.

BEKIJK ALLE VAM-FC TECHNISCHE 
TEKENINGEN OP MY.DAIKIN.EU

BEKIJK ALLE VAM-J TECHNISCHE 
TEKENINGEN OP MY.DAIKIN.EU
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https://my.daikin.eu/content/denv/en_US/home/applications/product-finder/VAM-FC.html
https://my.daikin.eu/content/denv/en_US/home/applications/product-finder/VAM-J.html
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Gedetailleerde technische tekeningen

VAM250FC

VAM350J
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Luchtdebiet [m3/u]

Ø 150
Leidinglengte

10 m

20 m

30 m

40 m

Ultrahoog

Hoog

Laag

Opmerkingen
1. De ventilatorsnelheden zijn geldig voor een voeding van ·230·V, ·50·Hz.

Opmerkingen
1. De ventilatorcurves zijn bepaald met ·1/3· van de ESD op de buitenunit 
(·EA & OA·), en ·2/3· van de ESD op de binnenunit (·RA & SA).
EA = Uitlaatlucht
OA= Buitenlucht
 RA = Binnenlucht
 SA = Toevoerlucht    
2. Gemeten overeenkomstig Meting ·JIS B 8628 - 2003·                                

Legende
L1        = Ondergrens lage snelheid
L8        = Fabrieksinstelling lage snelheid
L15      = Bovengrens lage snelheid
H1       = Ondergrens hoge snelheid
H8       = Fabrieksinstelling hoge snelheid
H15     = Bovengrens hoge snelheid
UH1    = Ondergrens superhoge snelheid
UH8    = Fabrieksinstelling superhoge snelheid
UH15  = Bovengrens superhoge snelheid

Superhoge snelheid
Hoge snelheid
Lage snelheid

Superhoge snelheid

Lage snelheid
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Luchtdebiet [m3/u]
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Hoge snelheid
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Luchtdebiet [m3/u]

Luchtdebiet [m3/u]
Luchtdebiet [m3/u]
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Kanaallengte
Ø200
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Gedetailleerde technische tekeningen

VAM500J

VAM650J

Opmerkingen
1. De ventilatorcurves zijn bepaald met ·1/3· van de ESD op de buitenunit (·EA & OA·), 
en ·2/3· van de ESD op de binnenunit (·RA & SA).
     EA = Uitlaatlucht  
     OA = Buitenlucht  
     RA = Binnenlucht   
     SA = Toevoer  
2. Gemeten overeenkomstig Meting ·JIS B 8628 - 2003·                                

Legende

L1= Ondergrens lage snelheid 
L8= Fabrieksinstelling lage snelheid
L15= Bovengrens lage snelheid 
H1= Ondergrens hoge snelheid 
H8= Fabrieksinstelling hoge snelheid
H15= Bovengrens hoge snelheid
UH1=Ondergrens superhoge snelheid
UH8= Fabrieksinstelling superhoge snelheid 
UH15= Bovengrens superhoge snelheid

Superhoge snelheid
Hoge snelheid
Lage snelheid

Superhoge snelheid

Lage snelheid

Luchtdebiet [m3/u]
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Luchtdebiet [m3/u]

Superhoge snelheid

Lage snelheidHoge snelheid
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Ø250
Kanaallengte
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Opmerkingen
1. De ventilatorcurves zijn bepaald met 1/3 van de ESD op de buitenunit (·EA & OA·), 
en 2/3 van de ESD op de binnenunit (·RA & SA).
EA = Uitlaatlucht
OA = Buitenlucht
RA = Binnenlucht
SA = Toevoerlucht
2. Gemeten overeenkomstig Meting JIS B 8628 - 2003 

Legende
L1= Ondergrens lage snelheid
L8= Fabrieksinstelling lage snelheid
L15= Bovengrens lage snelheid
H1= Ondergrens hoge snelheid
H8= Fabrieksinstelling hoge snelheid
H15= Bovengrens hoge snelheid
UH1= Ondergrens superhoge snelheid
UH8= Fabrieksinstelling superhoge snelheid
UH15= Bovengrens superhoge snelheid

Superhoge snelheid

Hoge snelheid

Lage snelheid

BEKIJK ALLE VAM-FC TECHNISCHE 
TEKENINGEN OP MY.DAIKIN.EU

BEKIJK ALLE VAM-J TECHNISCHE 
TEKENINGEN OP MY.DAIKIN.EU
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Gedetailleerde technische tekeningen

VAM800J

VAM1000J

Superhoge snelheid 

Lage snelheid Hoge snelheid 

300

Ø250
Kanaallengte

Luchtdebiet [m3/u]

Opmerkingen

1. De ventilatorcurves zijn bepaald met ·1/3· van de ESD op de buitenunit 
    (·EA & OA·), en ·2/3· van de ESD op de binnenunit (·RA & SA).
    EA = Uitlaatlucht
    OA = Buitenlucht
    RA = Binnenlucht
    SA = Toevoerlucht
2. Gemeten overeenkomstig Meting ·JIS B 8628 - 2003·

Luchtdebiet [m3/u]
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Superhoge snelheid

Legende
L1= Ondergrens lage snelheid 
L8= Fabrieksinstelling lage snelheid
L15= Bovengrens lage snelheid 
H1= Ondergrens hoge snelheid
H8= Fabrieksinstelling hoge snelheid
H15= Bovengrens hoge snelheid 
UH1= Ondergrens superhoge snelheid 
UH8= Fabrieksinstelling superhoge snelheid 
UH15= Bovengrens superhoge snelheid 

Hoge snelheid

Lage snelheid
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Superhoge snelheid 

Luchtdebiet [m3/u] 

Luchtdebiet [m3/u] Luchtdebiet [m3/u] 

Luchtdebiet [m3/u] 

Superhoge snelheid

Legende
    L1 = Ondergrens lage snelheid
    LB = Fabrieksinstelling lage snelheid
    L15 = Bovengrens lage snelheid 
    H1 = Ondergrens hoge snelheid 
    H8 = Fabrieksinstelling hoge snelheid
    H15 = Bovengrens hoge snelheid
    UH1 = Ondergrens superhoge snelheid 
    UH8 = Fabrieksinstelling superhoge snelheid
    UH15= Bovengrens superhoge snelheid  

Hoge snelheid
Lage snelheid

Ø250
Kanaallengte

Hoge snelheidHoge snelheid

Opmerkingen

1.  De ventilatorcurves zijn bepaald met ·1/3· van de ESD op de buitenunit 
     (·EA & OA·), en ·2/3· van de ESD op de binnenunit (·RA & SA).

     EA = Uitlaatlucht 
     OA = Buitenlucht 
     RA = Binnenlucht 
     SA = Toevoerlucht  

2.   Gemeten overeenkomstig Meting ·JIS B 8628 - 2003· 

BEKIJK ALLE VAM-FC TECHNISCHE 
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Gedetailleerde technische tekeningen

VAM1500J

VAM2000J

Opmerkingen
1.  De ventilatorcurves zijn bepaald met ·1/3· van de ESD op de buitenunit 
     (·EA & OA·), en ·2/3· van de ESD op de binnenunit (·RA & SA).
     EA=Uitlaatlucht
     OA=Buitenlucht
     RA=Binnenlucht
     SA=Toevoerlucht
2. Gemeten overeenkomstig Meting ·JIS B 8628 - 2003·                

Superhoge snelheid 
Hoge snelheid 
Lage snelheid 

Legende
L1         =  Ondergrens lage snelheid
L8         =  Fabrieksinstelling lage snelheid
L15      =   Bovengrens lage snelheid
H1        =  Ondergrens hoge snelheid
H8        =  Fabrieksinstelling hoge snelheid
H15     =   Bovengrens hoge snelheid
UH1     =  Ondergrens superhoge snelheid
UH8     =  Fabrieksinstelling superhoge snelheid
UH15   =  Bovengrens superhoge snelheid

Kanaallengte
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Opmerkingen
1. De ventilatorcurves zijn bepaald met ·1/3· van de ESD op de buitenunit 
    (·EA & OA·), en ·2/3· van de ESD op de binnenunit (·RA & SA).
    EA = Uitlaatlucht
    OA = Buitenlucht
    RA = Binnenlucht
    SA = Toevoerlucht
2. Gemeten overeenkomstig Meting ·JIS B 8628 - 2003·              

Legende
L1 = Ondergrens lage snelheid
L8 = Fabrieksinstelling lage snelheid
L15 = Bovengrens lage snelheid
H1 = Ondergrens hoge snelheid
H8 = Fabrieksinstelling hoge snelheid
H15 = Bovengrens hoge snelheid 
UH1 = Ondergrens superhoge snelheid
UH8 = Fabrieksinstelling superhoge snelheid
UH15 =Bovengrens superhoge snelheid  

Superhoge snelheid 
Hoge snelheid 
Lage snelheid 
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Gedetailleerde technische tekeningen

VKM50GB

OPMERKINGEN

Warmte-isolator
(ter plaatse in voorzien)

Luchtaanzuigrooster
(ter plaatse in voorzien)

Luchtafvoerrooster
(ter plaatse in voorzien)

Warmte-geïsoleerd
(ter plaatse in voorzien)

Koelmiddelleidingen (Gasleiding)
(flare-aansluiting Ø 12,7)

Koelmiddelleidingen (Vloeistofleiding)
(flare-aansluiting Ø 6,4)

Vertakkingskanaal
(ter plaatse in voorzien)

Flexibel kanaal
(ter plaatse in voorzien)

360 (met een inspectieluik van □ 450)

Schakelkast

Onderhoudsruimte voor de elementen 
van de warmtewisselaar,

 de luchtfilters en de ventilatoren

Neerwaartse helling met 
een hellingshoek van 1/100

 

Ø 200
Nominale diameter

(ter plaatse in voorzien)

InspectieluikInspectieluik

Me
er

 da
n 6

00

EA
(Afgezogen lucht naar buiten)

OA

Rond deksel
(ter plaatse in voorzien)

Inspectieluik 
(ter plaatse in voorzien)

Ophangbout 
(ter plaatse in voorzien)

EA

  

OA

   

RA
(Retourlucht van kamer)

SA

Luchtafvoerrooster
(ter plaatse in voorzien)

(Verse lucht naar buiten)

Een hellingshoek van 
meer dan 1/30

140 (met een inspectieluik van □ 600)

(Verse lucht naar buiten)

(Afgezogen lucht naar buiten)

(Retourlucht van kamer)

1. Laat ruimte vrij voor onderhoud aan de unit en voorzie in een inspectieluik. (Hou altijd een gat vrij aan de zijkant van de schakelkast zodat de luchtfilters, elementen van 
    de warmtewisselaar en ventilatoren gemakkelijk kunnen worden geïnspecteerd en onderhouden.)
2. Installeer de twee buitenleidingen met neerwaartse helling (helling van 1/30 of meer) om intrede van regenwater te vermijden; voorzie ook isolatie voor drie leidingen 
    (buitenleidingen en voedingsluchtleiding binnen) om condensatie te voorkomen (Materiaal: glaswol van 25 mm dik)
3. Draai de unit niet ondersteboven.
4. Monteer afvoerleidingen en isoleer deze om dauwcondensatie te voorkomen. 
5. Hou de afvoerbuis kort en laat deze naar beneden hellen met een hellingshoek van ten minste 1/100 om te voorkomen dat er lucht inkomt.
6. Gebruik geen verbogen kap of een rond deksel als buitendeksel aangezien er rechtstreeks regen kan op vallen (een diep deksel is aanbevolen) (optioneel accessoire).
7. Neem op plaatsen waar het kan vriezen altijd voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat de leidingen bevriezen.
8. Plaats niets onder deze unit dat niet nat mag worden. Dauw kan vallen op plaatsen met een vochtigheidsgraad hoger dan 80%, wanneer de afvoerbuis verstopt zit of 
    wanneer het luchtfilter zeer vuil is.

BEKIJK ALLE VKM-GB TECHNISCHE 
TEKENINGEN OP MY.DAIKIN.EU
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Gedetailleerde technische tekeningen

VKM50GBM

3D083011

OPMERKINGEN

Warmte-isolator
(ter plaatse in voorzien)

Luchtaanzuigrooster
(ter plaatse in voorzien)

Luchtafvoerrooster
(ter plaatse in voorzien)

Warmte-geïsoleerd
(ter plaatse in voorzien)

Koelmiddelleidingen (Gasleiding)
(flare-aansluiting Ø 12,7) 
Koelmiddelleidingen (Vloeistofleiding)
(flare-aansluiting Ø 6,4)

Vertakkingskanaal
(ter plaatse in voorzien)

Flexibel kanaal
(ter plaatse in voorzien)

360 (met een inspectieluik van □ 450)

Schakelkast

Serviceruimte voor de elementen 
van de warmtewisselaar, de luchtfilters, 
de ventilatoren en de bevochtiger

Neerwaartse helling met 
een hellingshoek van 1/100

Ø 200
Nominale diameter

(ter plaatse in voorzien)

Inspectieluik Inspectieluik

Me
er

 da
n 6

00

EA
(Afgezogen lucht naar buiten)

OA

Rond deksel
(ter plaatse in voorzien)

□ 450 - 600
Inspectieluik 
(ter plaatse in voorzien)

Ophangbout 
(ter plaatse in voorzien)

EA
  

OA
  

RA
(Retourlucht van kamer)

SA

Luchtafvoerrooster
(ter plaatse in voorzien)

(Verse lucht naar buiten)

Een hellingshoek 
van meer dan 1/30

140 (met een inspectieluik van □ 600)

(Verse lucht naar buiten)

(Afgezogen lucht naar buiten)

(Retourlucht van kamer)

Waterreservoir
Afsluitklep watertoevoer
(ter plaatse in voorzien)

Zeef
(ter plaatse 
in voorzien)

Afvoerklep
(ter plaatse in 
voorzien)

1.  Laat ruimte vrij voor onderhoud aan de unit en voorzie in een inspectieluik. (Hou altijd een gat vrij aan de zijkant van de schakelkast zodat de luchtfilters, elementen van 
 de warmtewisselaar en ventilatoren gemakkelijk kunnen worden geïnspecteerd en onderhouden.)
2.  Monteer de twee buitenkanalen met een neerwaartse helling (helling van 1/30 of meer) om te voorkomen dat er regenwater inkan. Zorg ook dat er isolatie is voor drie kanalen 
 (buitenkanalen en binnenkanaal van de toevoerlucht) om dauwcondensatie te voorkomen. (Materiaal: glaswol van 25 mm dik)
3.  Draai de unit niet ondersteboven.
4.  Gebruik leidingwater of schoon water.
 Plaats watertoevoerleidingen met een zeef, een afsluitklep van de watertoevoer en een afvoerklep (ter plaatse in voorzien) langs de watertoevoerleidingen die bereikbaar zijn voor inspectie.
5.  De watertoevoerleidingen kunnen niet rechtstreeks op de openbare leidingen worden aangesloten. Gebruik een reservoir (een goedgekeurd type) om water van openbare leidingen 
 te gebruiken.
6.  Zorg dat het voedingswater 0,02 MPa tot 0,49 MPa (0,2 kg/cm2 tot 5 kg/cm2) is
7.  Zorg dat het toevoerwater tussen 5 °C en 40 °C is.
8.  Isoleer de watertoevoerleidingen om condensatievorming te voorkomen.
9.  Monteer afvoerleidingen en isoleer deze om dauwcondensatie te voorkomen.
10. Hou de afvoerbuis kort en laat deze naar beneden hellen met een hellingshoek van ten minste 1/100 om te voorkomen dat er lucht inkomt.
11. Monteer op een plaats waar de lucht rond de unit of de lucht die in de bevochtiger komt niet kouder wordt dan 0 °C.
12. Gebruik geen verbogen kap of een rond deksel als buitendeksel aangezien er rechtstreeks regen kan op vallen (een diep deksel is aanbevolen) (optioneel accessoire).
13. Neem op plaatsen waar het kan vriezen altijd voorzorgsmaatregelen zodat de leidingen niet kunnen bevriezen.
14. Plaats niets onder deze unit dat niet nat mag worden. Dauw kan vallen op plaatsen met een vochtigheidsgraad hoger dan 80%, wanneer de afvoerbuis verstopt zit of wanneer 
 het luchtfilter zeer vuil is.
15. Voeg schoon water toe. Als het toevoerwater hard water is, gebruik dan een waterverzachter voor de korte levensduur.
  De levensduur van het bevochtigingselement bedraagt ca. 3 jaar (4000 uur) als het voedingswater een hardheid heeft van: 150 mg/L. (De levensduur van het bevochtigingselement 
  bedraagt ca. 1 jaar (1500 uur) als het voedingswater een hardheid heeft van: 400 mg/L.)

BEKIJK ALLE VKM-GBM TECHNISCHE 
TEKENINGEN OP MY.DAIKIN.EU
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Gedetailleerde technische tekeningen

VKM80GB

3D083015

OPMERKINGEN

Warmte-isolator
(ter plaatse in voorzien)

Luchtaanzuigrooster
(ter plaatse in voorzien)

Luchtafvoerrooster
(ter plaatse in voorzien)

Warmte-geïsoleerd
(ter plaatse in voorzien)

Koelmiddelleidingen (Gasleiding)
(flare-aansluiting Ø 12,7)
Koelmiddelleidingen (Vloeistofleiding)
(flare-aansluiting Ø 6,4)

Vertakkingskanaal
(ter plaatse in voorzien)

Geluiddemper 
(ter plaatse in voorzien)

Flexibel kanaal
(ter plaatse in voorzien)

360 (met een inspectieluik van □ 450)

Schakelkast

Onderhoudsruimte voor 
de elementen van de warmtewisselaar, 

de luchtfilters en de ventilatoren

Neerwaartse helling met 
een hellingshoek van 1/100

Ø 250
Nominale diameter
(ter plaatse in voorzien)

Inspectieluik Inspectieluik 

Me
er

 da
n 6

00

EA
(Afgezogen lucht naar buiten)

OA

Rond deksel
(ter plaatse in voorzien)

□ 450 - 600
Inspectieluik 
(ter plaatse in voorzien)

Ophangbout 
(ter plaatse in voorzien)

EA
 

OA
  

RA
(Retourlucht van kamer)

SA

Luchtafvoerrooster
(ter plaatse in voorzien)

(Verse lucht naar buiten)

Een hellingshoek 
van meer dan 1/30

140 (met een inspectieluik van □ 600)

(Verse lucht naar buiten)

(Afgezogen lucht naar buiten)

(Retourlucht van kamer)

1. Laat ruimte vrij voor onderhoud aan de unit en voorzie in een inspectieluik. (Hou altijd een gat vrij aan de zijkant van de schakelkast zodat de luchtfilters, 
 elementen van de warmtewisselaar en ventilatoren gemakkelijk kunnen worden geïnspecteerd en onderhouden.)
2.  Monteer de twee buitenkanalen met een neerwaartse helling (helling van 1/30 of meer) om te voorkomen dat er regenwater inkan. Zorg ook dat er isolatie is 
 voor drie kanalen (buitenkanalen en binnenkanaal van de toevoerlucht) om dauwcondensatie te voorkomen. (Materiaal: glaswol van 25 mm dik)
3.  Draai de unit niet ondersteboven.
4.  Monteer afvoerleidingen en isoleer deze om dauwcondensatie te voorkomen. 
5.  Hou de afvoerbuis kort en laat deze naar beneden hellen met een hellingshoek van ten minste 1/100 om te voorkomen dat er lucht inkomt.
6.  Gebruik geen verbogen kap of een rond deksel als buitendeksel aangezien er rechtstreeks regen kan op vallen (een diep deksel is aanbevolen) (optioneel accessoire).
7.  Neem op plaatsen waar het kan vriezen altijd voorzorgsmaatregelen zodat de leidingen niet kunnen bevriezen.
8.   Plaats niets onder deze unit dat niet nat mag worden. Dauw kan vallen op plaatsen met een vochtigheidsgraad hoger dan 80%, wanneer de afvoerbuis verstopt zit of 
 wanneer het luchtfilter zeer vuil is.
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Gedetailleerde technische tekeningen

VKM80GBM

3D083012

OPMERKINGEN

Warmte-isolator
(ter plaatse in voorzien)

Luchtaanzuigrooster
(ter plaatse in voorzien)

Luchtafvoerrooster
(ter plaatse in voorzien)

Warmte-geïsoleerd
(ter plaatse in voorzien)

Koelmiddelleidingen (Gasleiding)
(flare-aansluiting Ø 12,7)  
Koelmiddelleidingen (Vloeistofleiding)
(flare-aansluiting Ø 6,4)

Vertakkingskanaal
(ter plaatse in voorzien)

Geluiddemper 
(ter plaatse in voorzien)

Flexibel kanaal
(ter plaatse in voorzien)

360 (met een inspectieluik van □ 450)

Schakelkast

Serviceruimte voor de elementen 
van de warmtewisselaar, de luchtfilters, 

de ventilatoren en de bevochtiger

Neerwaartse helling met 
een hellingshoek van 1/100

Ø 250
Nominale diameter

(ter plaatse in voorzien)

Inspectieluik Inspectieluik

Me
er

 da
n 6

00

EA
(Afgezogen lucht naar buiten)

OA

Rond deksel
(ter plaatse in voorzien)

 

□ 450 - 600
Inspectieluik 
(ter plaatse in voorzien)

Ophangbout 
(ter plaatse in voorzien)

EA

OA
  

RA
(Retourlucht van kamer)

SA

Luchtafvoerrooster
(ter plaatse in voorzien)

(Verse lucht naar buiten)

Een hellingshoek 
van meer dan 1/30

140 (met een inspectieluik van □ 600)

(Verse lucht naar buiten)

(Afgezogen lucht naar buiten)

(Retourlucht van kamer)

Waterreservoir
Afsluitklep watertoevoer
(ter plaatse in voorzien)

Zeef
(ter plaatse in 
voorzien)

Afvoerklep
(ter plaatse in 
voorzien)

1. Laat ruimte vrij voor onderhoud aan de unit en voorzie in een inspectieluik. (Hou altijd een gat vrij aan de zijkant van de schakelkast zodat de luchtfilters, elementen van 
 de warmtewisselaar en ventilatoren gemakkelijk kunnen worden geïnspecteerd en onderhouden.)
2. Monteer de twee buitenkanalen met een neerwaartse helling (helling van 1/30 of meer) om te voorkomen dat er regenwater inkan. Zorg ook dat er isolatie is voor drie kanalen 
 (buitenkanalen en binnenkanaal van de toevoerlucht) om dauwcondensatie te voorkomen. (Materiaal: glaswol van 25 mm dik)
3. Draai de unit niet ondersteboven.
4. Gebruik leidingwater of schoon water.
   Plaats watertoevoerleidingen met een zeef, een afsluitklep van de watertoevoer en een afvoerklep (ter plaatse in voorzien) langs de watertoevoerleidingen die bereikbaar zijn voor inspectie
5.  De watertoevoerleidingen kunnen niet rechtstreeks op de openbare leidingen worden aangesloten. Gebruik een reservoir (een goedgekeurd type) om water van openbare leidingen te gebruiken.
6.  Zorg dat het voedingswater 0,02 MPa tot 0,49 MPa (0,2 kg/cm2 tot 5 kg/cm2) is
7.  Zorg dat het toevoerwater tussen 5 °C en 40 °C is.
8.  Isoleer de watertoevoerleidingen om condensatievorming te voorkomen.
9.  Monteer afvoerleidingen en isoleer deze om dauwcondensatie te voorkomen. 
10. Hou de afvoerbuis kort en laat deze naar beneden hellen met een hellingshoek van ten minste 1/100 om te voorkomen dat er lucht inkomt.
11. Monteer op een plaats waar de lucht rond de unit of de lucht die in de bevochtiger komt niet kouder wordt dan 0 °C.
12. Gebruik geen verbogen kap of een rond deksel als buitendeksel aangezien er rechtstreeks regen kan op vallen (een diep deksel is aanbevolen) (optioneel accessoire).
13. Neem op plaatsen waar het kan vriezen altijd voorzorgsmaatregelen zodat de leidingen niet kunnen bevriezen.
14. Plaats niets onder deze unit dat niet nat mag worden. Dauw kan vallen op plaatsen met een vochtigheidsgraad hoger dan 80%, wanneer de afvoerbuis verstopt zit of 
 wanneer het luchtfilter zeer vuil is.
15. Voeg schoon water toe. Als het toevoerwater hard water is, gebruik dan een waterverzachter voor de korte levensduur.
 De levensduur van het bevochtigingselement bedraagt ca. 3 jaar (4000 uur) als het voedingswater een hardheid heeft van: 150 mg/L. (De levensduur van het bevochtigingselement 
 bedraagt ca. 1 jaar (1500 uur) als het voedingswater een hardheid heeft van: 400 mg/L.)

BEKIJK ALLE VKM-GBM TECHNISCHE 
TEKENINGEN OP MY.DAIKIN.EU

Te
ch

ni
sc

he
 te

ke
ni

ng
en



306

Gedetailleerde technische tekeningen

VKM100GBVKM100GB

OPMERKINGEN

Warmte-isolator
(ter plaatse in voorzien)

Luchtaanzuigrooster
(ter plaatse in voorzien)

Luchtafvoerrooster
(ter plaatse in voorzien)

Warmte-geïsoleerd
(ter plaatse in voorzien)

Koelmiddelleidingen (Gasleiding)
(flare-aansluiting Ø 12,7) 
Koelmiddelleidingen (Vloeistofleiding)
(flare-aansluiting Ø 6,4)

Vertakkingskanaal
(ter plaatse in voorzien)

Geluiddemper 
(ter plaatse in voorzien)

Flexibel kanaal
(ter plaatse in voorzien)

360 (met een inspectieluik van □ 450)

Schakelkast

Onderhoudsruimte voor de 
elementen van de warmtewisselaar, 
de luchtfilters en de ventilatoren

Neerwaartse helling met 
een hellingshoek van 1/100

Ø 250
Nominale diameter

(ter plaatse in voorzien)

Inspectieluik Inspectieluik 

Me
er

 da
n 6

00

EA
(Afgezogen lucht naar buiten)

OA

Rond deksel
(ter plaatse in voorzien)

 

□ 450 - 600
Inspectieluik 
(ter plaatse in voorzien)

Ophangbout 
(ter plaatse in voorzien)

EA
 

OA
  

RA
(Retourlucht van kamer)

SA

Luchtafvoerrooster
(ter plaatse in voorzien)

(Verse lucht naar buiten)

Een hellingshoek 
van meer dan 1/30

140 (met een inspectieluik van □ 600)

(Verse lucht naar buiten)

(Afgezogen lucht naar buiten)

(Retourlucht van kamer)

1.  Laat ruimte vrij voor onderhoud aan de unit en voorzie in een inspectieluik. (Hou altijd een gat vrij aan de zijkant van de schakelkast zodat de luchtfilters, elementen van 
     de warmtewisselaar en ventilatoren gemakkelijk kunnen worden geïnspecteerd en onderhouden.)
2.  Monteer de twee buitenkanalen met een neerwaartse helling (helling van 1/30 of meer) om te voorkomen dat er regenwater inkan. Zorg ook dat er isolatie is voor drie kanalen 
     (buitenkanalen en binnenkanaal van de toevoerlucht) om dauwcondensatie te voorkomen. (Materiaal: glaswol van 25 mm dik)
3.  Draai de unit niet ondersteboven.
4.  Monteer afvoerleidingen en isoleer deze om dauwcondensatie te voorkomen. 
5.  Hou de afvoerbuis kort en laat deze naar beneden hellen met een hellingshoek van ten minste 1/100 om te voorkomen dat er lucht inkomt.
6.  Gebruik geen verbogen kap of een rond deksel als buitendeksel aangezien er rechtstreeks regen kan op vallen (een diep deksel is aanbevolen) (optioneel accessoire).
7.  Neem op plaatsen waar het kan vriezen altijd voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat de leidingen bevriezen.
8.  Plaats niets onder deze unit dat niet nat mag worden. Dauw kan vallen op plaatsen met een vochtigheidsgraad hoger dan 80%, wanneer de afvoerbuis verstopt zit of 
     wanneer het luchtfilter zeer vuil is.
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Gedetailleerde technische tekeningen

VKM100GBM

OPMERKINGEN

Warmte-isolator
Luchtaanzuigrooster Luchtafvoerrooster

Warmte-isolator

Koelmiddelleidingen (Gasleiding)

Een hellingshoek 
van meer dan 1/30

Waterreservoir

Koelmiddelleidingen (Vloeistofleiding)

Vertakkingskanaal

Luchtafvoerrooster

Afsluitklep watertoevoer
Afvoerklep

Zeef

Flexibel kanaal

Geluiddemper

360 (met een inspectieluik van □ 450)
140 (met een inspectieluik van □ 600)

Schakelkast

Serviceruimte voor de elementen 
van de warmtewisselaar, de luchtfilters, 
de ventilatoren en de bevochtiger

Neerwaartse helling met 
een hellingshoek van 1/100

Ø250
Nominale diameter

Inspectieluik Inspectieluik

Me
er

 da
n 6

00

EA
(Afgezogen lucht naar buiten)

OA
(Verse buitenlucht)

Rond deksel
(Lokaal aangekocht)

(ter plaatse in voorzien)
(ter plaatse in voorzien) (ter plaatse in voorzien)

(ter plaatse in voorzien)

(flare-aansluiting Ø 12,7)

(flare-aansluiting Ø 6,4)

(ter plaatse in voorzien)

(ter plaatse in voorzien)

(ter plaatse in voorzien)

(ter plaatse in voorzien)

(accessoire)

(ter plaatse in voorzien)

(ter plaatse in voorzien)

(ter plaatse in voorzien)

(ter plaatse in voorzien)
(ter plaatse in voorzien)

□ 450 • 600
Inspectieluik

Ophangbout
EA

(Afgezogen lucht naar buiten)

OA
(Verse buitenlucht)

RA
(Retourlucht van kamer)

SA
(Retourlucht naar kamer)

1. Laat ruimte vrij voor onderhoud aan de unit en voorzie in een inspectieluik. (Hou altijd een gat vrij aan de zijkant van de schakelkast zodat de luchtfilters, 
 elementen van de warmtewisselaar, ventilatoren en elementen gemakkelijk kunnen worden geïnspecteerd en onderhouden.)
2. Installeer de twee buitenkanalen met een neerwaartse helling (van 1/30 of meer) om de insijpeling van regenwater te voorkomen. Voorzie ook in isolatie voor 
 drie kanalen (buitenkanalen en een toevoerluchtkanaal voor binnen) om dauwcondensatie te voorkomen. (Materiaal: glaswol van 25 mm dik)
3. Draai de unit niet ondersteboven.
4. Gebruik leidingwater of schoon water.
   Plaats watertoevoerleidingen met een zeef, een afsluitklep van de watertoevoer en een afvoerklep (ter plaatse in voorzien) langs de watertoevoerleidingen die 
 bereikbaar zijn voor inspectie.
5.  De watertoevoerleidingen kunnen niet rechtstreeks op de openbare leidingen worden aangesloten. Gebruik een reservoir (een goedgekeurd type) om water van 
 openbare leidingen te gebruiken.
6.  Zorg dat het voedingswater 0,02 MPa tot 0,49 MPa (0,2 kg/cm2 tot 5 kg/cm2) is
7.  Zorg dat het toevoerwater tussen 5 °C en 40 °C is.
8.  Isoleer de watertoevoerleidingen om condensatievorming te voorkomen.
9.  Monteer afvoerleidingen en isoleer deze om dauwcondensatie te voorkomen.
10. Hou de afvoerbuis kort en laat deze naar beneden hellen met een hellingshoek van ten minste 1/100 om te voorkomen dat er lucht inkomt.
11. Monteer op een plaats waar de lucht rond de unit of de lucht die in de bevochtiger komt niet kouder wordt dan 0 °C.
12. Gebruik geen verbogen kap of een rond deksel als buitendeksel aangezien er rechtstreeks regen kan op vallen (een diep deksel is aanbevolen) (optioneel accessoire).
13. Neem op plaatsen waar het kan vriezen altijd voorzorgsmaatregelen zodat de leidingen niet kunnen bevriezen.
14. Plaats niets onder deze unit dat niet nat mag worden. Dauw kan vallen op plaatsen met een vochtigheidsgraad hoger dan 80%, wanneer de afvoerbuis verstopt zit of wanneer het   
 luchtfilter zeer vuil is.
15. Voeg schoon water toe. Als het toevoerwater hard water is, gebruik dan een waterverzachter voor de korte levensduur.
 De levensduur van het bevochtigingselement bedraagt ca. 3 jaar (4000 uur) als het voedingswater een hardheid heeft van: 150 mg/L. (De levensduur van het bevochtigingselement   
 bedraagt ca. 1 jaar (1500 uur) als het voedingswater een hardheid heeft van: 400 mg/L.)
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––––––  50 Hz, 220 V-240 V

Laag Hoog Ultrahoog

Uitwisselingrendement (%)

Ex
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 (P

a)
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 st
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he
 dr

uk
 (P

a)

ø200 
Leidinglengte

1) Bijvoorbeeld: 19(29)- -07
Modus nr. : 19(29) 
Eerste code:  (Voeding ┌ 2 ┘Uitlaat ┌ 3 ┘)

 Tweede code nr. : 07

2) Nominaal punt: ●
3) Het kenmerk van elke afname wordt een instelling van 

het kenmerk met hetzelfde codenummer.

[Meetwaarde van prestatiekenmerken]

Ultrahoog

Hoog

Laag

Bedrijfsbereik luchtdebiet
 

Bedrijfsbereik luchtdebiet
 

Bedrijfsbereik luchtdebiet
 

Wisselrendement temperatuur
Wisselrendement in enthalpie (verwarmen)

Wisselrendement in enthalpie (koelen)

Luchtdebiet [m³/u] Luchtdebiet [m³/u] Luchtdebiet [m³/u]Luchtdebiet [m³/u]

Bedrijfsbereik luchtdebiet
 

Ultrahoog

Hoog

Laag

––––––  50 Hz, 220 V-240 V

Laag Hoog Ultrahoog

Uitwisselingrendement (%)

Ex
ter

ne
 st

ati
sc

he
 dr

uk
 (P

a)

Ex
ter

ne
 st

ati
sc

he
 dr

uk
 (P

a)

ø200 
Leidinglengte

1) Bijvoorbeeld: 19(29)- -07
Modus nr. : 19(29) 
Eerste code:  (Voeding ┌ 2 ┘Uitlaat ┌ 3 ┘)

 Tweede code nr. : 07

2)
 

Nominaal punt: ●
3)

 
Het kenmerk van elke afname wordt een instelling van 
het kenmerk met hetzelfde codenummer.

[Meetwaarde van prestatiekenmerken]

Bedrijfsbereik luchtdebiet
 

Bedrijfsbereik luchtdebiet
 

Bedrijfsbereik luchtdebiet
 

Luchtdebiet [m³/u] Luchtdebiet [m³/u] Luchtdebiet [m³/u]Luchtdebiet [m³/u]

Bedrijfsbereik luchtdebiet
 

Wisselrendement temperatuurWisselrendement in enthalpie (verwarmen)

Wisselrendement in enthalpie (koelen)

Gedetailleerde technische tekeningen

VKM50GB

VKM50GBM
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3D082905

Ultrahoog

Hoog

Laag

––––––  50 Hz, 220 V-240 V

Laag Hoog Ultrahoog

Uitwisselingrendement (%)

Ex
ter

ne
 st

ati
sc

he
 dr

uk
 (P

a)

Ex
ter

ne
 st

ati
sc

he
 dr

uk
 (P

a)
ø250 
Leidinglengte

1) Bijvoorbeeld: 19(29)- -07
Modus nr. : 19(29) 
Eerste code:  (Voeding ┌ 2 ┘Uitlaat ┌ 3 ┘)

 Tweede code nr. : 07

2)
 

Nominaal punt: ●
3)

 
Het kenmerk van elke afname wordt een instelling van 
het kenmerk met hetzelfde codenummer.

[Meetwaarde van prestatiekenmerken]

Bedrijfsbereik luchtdebiet
 

Bedrijfsbereik luchtdebiet
 

Bedrijfsbereik luchtdebiet
 

Luchtdebiet [m³/u] Luchtdebiet [m³/u] Luchtdebiet [m³/u]Luchtdebiet [m³/u]

Bedrijfsbereik luchtdebiet
 

Wisselrendement temperatuur
Wisselrendement in enthalpie (verwarmen)

Wisselrendement in enthalpie (koelen)

Ultrahoog

Hoog

Laag

––––––  50 Hz, 220 V-240 V

Laag Hoog Ultrahoog

Uitwisselingrendement (%)

Ex
ter

ne
 st

ati
sc

he
 dr

uk
 (P

a)

Ex
ter

ne
 st

ati
sc

he
 dr

uk
 (P

a)

ø250 
Leiding-
lengte

1) Bijvoorbeeld: 19(29)- -07
Modus nr. : 19(29) 
Eerste code:  (Voeding ┌ 2 ┘Uitlaat ┌ 3 ┘)

 Tweede code nr. : 07

2)
 

Nominaal punt: ●
3)

 
Het kenmerk van elke afname wordt een instelling van 
het kenmerk met hetzelfde codenummer.

[Meetwaarde van prestatiekenmerken]

Bedrijfsbereik luchtdebiet
 

Bedrijfsbereik luchtdebiet
 

Bedrijfsbereik luchtdebiet
 

Luchtdebiet [m³/u] Luchtdebiet [m³/u] Luchtdebiet [m³/u]Luchtdebiet [m³/u]

Bedrijfsbereik luchtdebiet
 

Wisselrendement temperatuurWisselrendement in enthalpie (verwarmen)

Wisselrendement in enthalpie (koelen)

Gedetailleerde technische tekeningen

VKM80GB

VKM80GBM
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Ultrahoog

Hoog

––––––  50 Hz, 220 V-240 V

Laag Hoog Ultrahoog

Uitwisselingrendement (%)
 

Ex
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he
 dr

uk
 (P

a)

Ex
ter

ne
 st

ati
sc

he
 dr

uk
 (P

a)ø250 
Leiding-
lengte

1) Bijvoorbeeld: 19(29)- -07
Modus nr. : 19(29) 
Eerste code:  (Voeding ┌ 2 ┘Uitlaat ┌ 3 ┘)

 Tweede code nr. : 07

2)
 

Nominaal punt: ●
3)

 
Het kenmerk van elke afname wordt een instelling van 
het kenmerk met hetzelfde codenummer.

[Meetwaarde van prestatiekenmerken]

Bedrijfsbereik luchtdebiet
 

Bedrijfsbereik luchtdebiet
 

Bedrijfsbereik luchtdebiet
 

Luchtdebiet [m³/u] Luchtdebiet [m³/u] Luchtdebiet [m³/u]Luchtdebiet [m³/u]

Bedrijfsbereik luchtdebiet
 Wisselrendement temperatuur

Wisselrendement in enthalpie (verwarmen)
Wisselrendement in enthalpie (koelen)

Laag

Ultrahoog

Hoog

Laag

––––––  50 Hz, 220 V-240 V

Laag Hoog Ultrahoog

Uitwisselingrendement (%)

Ex
ter

ne
 st

ati
sc

he
 dr

uk
 (P

a)

Ex
ter

ne
 st

ati
sc

he
 dr

uk
 (P

a)

ø200 
Leiding-
lengte

1) Bijvoorbeeld: 19(29)- -07
Modus nr. : 19(29) 
Eerste code:  (Voeding ┌ 2 ┘Uitlaat ┌ 3 ┘)

 Tweede code nr. : 07

2)
 

Nominaal punt: ●
3)

 
Het kenmerk van elke afname wordt een instelling van 
het kenmerk met hetzelfde codenummer.

[Meetwaarde van prestatiekenmerken]

Bedrijfsbereik luchtdebiet

Bedrijfsbereik luchtdebiet Bedrijfsbereik luchtdebiet

Luchtdebiet [m³/u] Luchtdebiet [m³/u] Luchtdebiet [m³/u]Luchtdebiet [m³/u]

Bedrijfsbereik luchtdebiet
Wisselrendement temperatuur

Wisselrendement in enthalpie (verwarmen)

Wisselrendement in enthalpie (koelen)

Gedetailleerde technische tekeningen

VKM100GB

VKM100GBM
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 Verlaagde bedrijfskosten
 Verbeterde kamerluchtkwaliteit
 Weinig tot geen tijd nodig  

 om het filter te reinigen 
 Unieke technologie

UNIEKE 
patenten in 

aanvraag

Een uniek succesverhaal 
herhaald

Flexibiliteit om te voldoen  
aan uw behoeften

luchtstroomrichting

Zelfreinigend filter voor 
inbouwsatellietmodellen 

Modular L 
Toprendement warmterecuperatie-unit

Deze publicatie dient enkel ter informatie en verbindt Daikin Europe N.V. tot geen enkele prestatie. Daikin Europe N.V.  
heeft de inhoud van deze publicatie met grote zorg samengesteld. Er wordt echter geen enkele expliciete of 
impliciete garantie geboden voor de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid voor 
een specifiek 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 Europe N.V. 
wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade in de ruimste betekenis, 
die zou voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik en/of de interpretatie van deze publicatie. De inhoud is 
onderworpen aan het auteursrecht van Daikin Europe N.V. 

Deze publicatie vervangt ECPEN17-200. Gedrukt op chloorvrij papier.

Daikin Europe N.V. neemt deel aan het Eurovent Certified 

Performance-programma voor vloeistofgekoelde paketten 

en hydronische warmtepompen, ventilo-convectoren en 

stromende koelmiddelsystemen. Controleer de lopende 

validiteit van het certificaat: www.eurovent-certification.com

ECPNL18 - 200 04/19

 6 vooraf bepaalde groottes 
 Voldoet aan VDI 6022 
 Overschreidt de ERP 2018 vereiste 
 Plug-and-play besturingen

Afvoerlucht
Verse lucht

Toevoerlucht

Retourlucht
ALB
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