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Commerciële koeling 



Daikin biedt betrouwbare oplossingen voor zowel 
commerciële als industriële koeling. Ons uitgebreid 
gamma is geschikt voor verschillende toepassingen - 
van voedingswinkels en supermarkten tot magazijnen 
met koude opslag en de voedingsindustrie. Het Daikin 
portfolio bevat condensing toestellen voor zowel 
koel- als vriestoepassingen.

Daikin's bedrijfsklare buitenunits worden in onze 
fabriek gemonteerd en uitgebreid getest. De units 

Model Productnaam 50 63 80 100 125 140 200 250

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

Verwarmingscapaciteit (kW)2 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0 - 25,0 31,5

Roundflow-cassette FXFQ-A      -

Cassette-
plafondinbouwmodel met 
tweezijdige luchtuitblaas

FXCQ-A     -

Cassette-
hoekplafondinbouwmodel

FXKQ-MA  -

Inbouwsatellietmodel 
met invertergestuurde 
ventilator

FXSQ-P      -

Inbouwsatellietmodel 
met invertergestuurde 
ventilator

FXMQ-P7      -

Groot 
inbouwsatellietmodel

FXMQ-MA -  

Plafondonderbouwmodel FXHQ-A   -

Cassette-
plafondonderbouwmodel 
met vierzijdige luchtuitblaas

FXUQ-A  -

Vloermodel FXLQ-P   -

Afgeschermd vloermodel FXNQ-P   -

Om aan alle eisen voor comfort koeling en verwarming te kunnen voldoen is een  
uitgebreid gamma VRV-indoorunits en Biddle luchtgordijnen beschikbaar.

Model Productnaam 80 100 125 140 200 250

Verwarmingscapaciteit (kW)2 7,4 - 9,2 11,6 - 13,4 15,6 16,2 - 19,9 29,4 29,4 - 31,1

Vrijhangend Biddle 
luchtgordijn

CYVS-DK      
Biddle 
luchtgordijncassette

CYVM-DK      
Verzonken Biddle 
luchtgordijn

CYVL-DK      

1  Nominale koelcapaciteiten gebaseerd op binnentemperatuur: 27°CDB / 19°CNB, buitentemperatuur: 35°CDB, leidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m 
2  Nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op binnentemperatuur: 20°CDB, buitentemperatuur: 7°CDB / 6°CNB, leidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m 
3  Optie

worden beschermd door een weersbestendige 
behuizing van gegalvaniseerd staal met slijtvaste 
coating, voor een langere levensduur, zelfs onder 
extreme weersomstandigheden.

ZEAS en Conveni-Pack behoren tot de meest efficiënte 
condensing toestellen dankzij de DC inverter 
technologie. De Conveni-Pack maakt daarenboven 
gebruik van warmterecuperatie om te komen tot  
top efficiënties.

Efficiënte oplossingen  
voor uw koelingsproblemen

Capaciteitsklasse (kW)

Capaciteitsklasse (kW)

Binnenunits voor aansluiting op Conveni-Pack



Productoverzicht

Model Productnaam Capaciteit (kW) 0 2 5 10 25 50 100 150 300 450

Invertergestuurde  

condensorunit  

voor commerciële koeling

ZEAS  

LREQ-BY1

Multi ZEAS  

LREQ-BY1

Geïntegreerde oplossing  

voor koelen, vriezen,  

comfort koelen en verwarmen

Conveni-Pack  

LRYEQ-AY1

Boosterunit  

voor vriestoepassingen met 

zowel ZEAS als Conveni-Pack

Boosterunit  

LCBKQ-AV1

Condensorunits  

met zuigertechnologie  

voor commerciële toepassingen

CCU  

JEHCCU-M1/M3/L1/L3  

JEHCCU-CM1/CM3

Condensorunits  

met scrolltechnologie  

voor commerciële toepassingen

SCU  

JEHSCU-M1/M3/L3 

JEHSCU-CM1/CM3

Invertergestuurde  

condensorunit  

voor industriële koeling

ICU  

ICUHS-HA

Koelen Vriezen VerwarmenAirconditioning



Houd het hoofd 
koel en bespaar
De koeloplossingen van Daikin 

zijn speciaal ontworpen om de 

milieu-impact te verlagen. Daarom 

voldoen Daikin ZEAS en Conveni-

Pack nu al aan de nieuwe F-gas 

verordening die op 1 januari 2015 

van kracht werd. Daikin systemen 

zijn ook toonaangevend inzake 

energie-efficiëntie, zodat u veel 

geld kunt besparen. 

Deze brochure dient uitsluitend ter informatie en verbindt Daikin Belux tot geen 
enkele prestatie. Daikin Belux heeft de inhoud van deze brochure met grote zorg 
samengesteld. Er wordt echter geen enkele garantie geboden voor de volledigheid, 
nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid voor een bepaald gebruiksdoel 
van de inhoud van deze publicatie en de producten en diensten die erin worden 
beschreven. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden 
gewijzigd. Daikin Belux wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af 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.

Deze publicatie vervangt ECPEN14-782. Gedrukt op chloorvrij papier. Voorbereid door La 

Movida, België. 
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