
De Daikin Mini-ZEAS koelsystemen werden speciaal ontwikkeld voor kleine 
voedingswinkels. Ze kunnen perfect afgestemd worden op de individuele 
noden en behoeften van elke winkel. Daikin Mini-ZEAS koelsystemen bieden u 
de mogelijkheid om met één buitentoestel tegelijk koeling te voorzien voor uw 
koelmeubels en uw koelcellen. Hierdoor verlaagt het energieverbruik tot 35%. 
Dankzij het lage geluidsniveau en de compacte afmetingen zijn ze perfect te 
integreren op plaatsen met een beperkte beschikbare vloeroppervlakte.

Meer informatie op www.daikin.be
Of contacteer ons Refrigeration Team op het nummer 010/23 72 23

WAAROM KIEZEN VOOR DAIKIN KOELSYSTEMEN?

Daikin Mini-ZEAS
Energie-efficiënt koelen
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Deze brochure dient uitsluitend ter informatie en verbindt Daikin Belux tot geen 
enkele prestatie. Daikin Belux heeft de inhoud van deze brochure met grote 
zorg samengesteld. Er wordt echter geen enkele garantie geboden voor de 
volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid voor een bepaald 
gebruiksdoel van de inhoud van deze publicatie en de producten en diensten die 
erin worden beschreven. Specificaties en/of prijzen kunnen zonder voorafgaande 
waarschuwing worden gewijzigd. Deze huidige prijslijst is geldig van 01/04/2016, 
vervangt en vernietigt alle voorgaande prijslijsten en is geldig tot uitgave van 
een nieuwe, maar uiterlijk tot 31/03/2017. Deze prijslijst is enkel geldig voor 
Belgie en het Groothertogdom Luxemburg. Daikin Belux wijst uitdrukkelijk iedere 
aansprakelijkheid af voordirecte of indirecte schade in de ruimste betekenis, die 
zou voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik en/of de interpretatie van 
deze brochure. De inhoud is onderworpen aan het auteursrecht van Daikin Belux.

Mini-ZEAS condensorunit voor commerciële koeling met 
scroll-technologie

 › De invertertechnologie waarborgt een optimale bewaring 

van voedingsmiddelen dankzij een accurate temperatuur- en 

vochtregeling

 › De zuinige scroll draagt   bij tot een langere levensduur van de 

koelinstallaties en beperkt het vereiste onderhoud

 › Door R-410A-koelmiddel te gebruiken, kan met kleinere 

leidingdiameters worden gewerkt. Hierdoor wordt de hoeveelheid 

koelmiddel in het systeem verminderd, wat de CO2-voetafdruk 

verlaagt. R-410A voldoet volledig aan de meest recente 

F-gassenverordening en kan ook in 2020 en daarna nog worden 

gebruikt

 › De zuinige DC-compressor verbetert het rendement van de unit 

aanzienlijk, wat goed nieuws is voor de energiefactuur!

 › Laagste geluidsniveau op de markt, niet meer dan 31 dB(A). Het 

geluidsniveau kan nog verder worden verminderd dankzij de 

fluisterstille gebruiksmodi

 › De unit is zeer licht, waardoor hij zelfs tegen de muur kan worden 

gemonteerd

 › Tot 75% kleiner dan vergelijkbare producten op de markt, ideaal 

voor plaatsen waar de ruimte beperkt is

 › Geavanceerde softwareoplossing voor een eenvoudige 

configuratie en inbedrijfstelling van het systeem

Koeling middelhoge temperatuur LRMEQ-BY1 3 4
Aansluitbare capaciteit Minimum~Maximum % 50~100
Koelcapaciteit Middelhoge temp. Nom. kW 5,90 (1) 8,40 (1)
Opgenomen vermogen Middelhoge temp. Nom. kW 2,53 (1) 3,65 (1)
Prestatiecoëfficiënt (COP) Middelhoge temp. Nom. 2,33 (1) 2,30 (1)
Seizoensrendement SEPR R-410A Te -10°C 4,17 4,08
Jaarlijks energieverbruik Q R-410A Te -10°C kWu/a 8.698 12.651
Parameters in vollast en bij omgevingstemp. 32°C (Punt A) R-410A Te -10°C Nominale COP (COPA) 2,33 2,30
Parameters in vollast en bij omgevingstemp. 43°C R-410A Te -10°C Verklaarde COP (COP3) 1,51 1,48
Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte mm 1.345x900x320
Gewicht Unit kg 126
Warmtewisselaar Type Kruiselings geribd blok
Compressor Type Hermetisch gesloten scrollcompressor

Aanloopmethode Direct online (invertergestuurd)
Ventilator Type Schroef

Aantal 2
Luchtdebiet Koelen Nom. m³/min 106

Ventilatormotor Output W 70
Aandrijving Directe aandrijving

Geluidsdrukniveau Nom. dB(A) 51 (2)
Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendiameter mm 9,52

Gas Buitendiameter mm 19,1
Koelmiddel Type/GWP R-410A/2.087,5

Vulling kg/TCO2Eq 4,50/9,39
Besturing Elektronische expansieklep

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

(1) Koelen: verdampingstemp. -10°C; buitentemp. 32°C; aanzuiging SH10°C 

(2) Geluidsdrukgegevens: gemeten op 1m voor de unit, op 1,5m hoogte


