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Daikin beschikt als eerste in de sector over een volledig licht commercieel gamma airconditioners dat geoptimaliseerd is voor het 
seizoensrendement en dat nu al beantwoordt aan de strenge ErP-vereisten voor 2014, terwijl zelfs die van 2013 nog niet van kracht zijn.
De Sky air Seasonal-series – Seasonal Smart en Seasonal Classic – kunnen prestaties leveren die minstens 20% beter zijn dan die van 
de huidige invertergestuurde systemen en bovendien volledig beantwoorden aan het Europese 20/20/20-beleid. Deze prestaties kunnen 
nog verder worden verhoogd door op een slimme manier gebruik te maken van unieke Daikin-eigenschappen. Dankzij de gebruikte 
technologie kan een zeer hoog seizoensrendement worden behaald terwijl het comfort en de flexibiliteit die typerend zijn voor Daikin, 
behouden blijven of zelfs nog worden verbeterd.

Daikin heeft een oplossing voor al uw behoeften:
• Seasonal Smart biedt een TOPseizoensrendement. Deze serie is ideaal voor projecten waarbij flexibiliteit in de 

vorm van langere leidinglengtes, een groter werkingsbereik of technische koeling vereist is. Het rendement en het 
comfort kunnen nog verder worden verhoogd via de instelbare verdampings- en condensatietemperatuur.

• Seasonal Classic is de perfecte oplossing voor toepassingen met een beperkter budget die minder flexibiliteit 
vergen.

Daikin wijst de weg: Seasonal-serie
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Nominaal versus seizoensrendement

Het nominaal rendement geeft aan hoe efficiënt een airconditioner werkt bij nominale condities.

Het seizoensrendement geeft aan hoe efficiënt een airconditioner werkt gedurende een heel koel- of verwarmingsseizoen.

1  Nominale- 
temperatuur:

35°C voor koeling
7°C voor verwarming

Komt in werkelijkheid 
niet vaak voor

NOMINAAL SEIZOEN

Verschillende nominale 
temperaturen
voor koelen en 
verwarmen, die een 
beeld geven van het reële 
rendement gedurende 
een heel seizoen
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NOMINAAL SEIZOEN

Houdt geen rekening 
met deellast

Voordelen van 
invertertechnologie 

niet zichtbaar

Houdt rekening met 
deellast

Voordelen van 
invertertechnologie wel 
zichtbaar

Capaciteit

NOMINAAL SEIZOEN

Houdt geen rekening 
met stroomverbruik 

hulpmodi

Houdt rekening met 
stroomverbruik hulpmodi:

• Thermostaat uit
• Standby-modus
• UIT-stand
• Carterverwarming

Hulpmodi

De reële prestaties meten 
gebruikers moeten een aantal gemeenschappelijke prestatiegegevens kunnen raadplegen zodat ze airconditioners op een juiste en goed 

geïnformeerde manier kunnen vergelijken en op basis daarvan een systeem kunnen kiezen. Om ervoor te zorgen dat de juiste 

prestatiegegevens gebruikt worden en dat deze consequent worden gepresenteerd, gebruikt de EU momenteel het nominaal rendement 

(EER), maar dat resulteert in een aanzienlijk verschil tussen de vermelde en de werkelijke prestaties. Daarom is een nauwkeurigere methode 

– het seizoensrendement (SEER) – ontwikkeld. De voornaamste wijzigingen zijn:

• de integratie van verschillende nominale temperaturen voor koeling en verwarming.
• de integratie van energieverbruik bij deellast. 
• het gebruikte vermogen in hulpmodi. 
aangezien de meeste systemen het grootste deel van de tijd in deellast werken, geeft de nieuwe methode een betere indicatie van de 

te verwachten reële prestaties.

Seizoensrendement ... meer in detail 
met haar 20/20/20-energiebeleid streeft Europa naar 20% minder CO

2
-uitstoot, 20% aandeel hernieuwbare energie en 20% minder verbruik 

van primaire energie tegen 2020. De industrie onderzoekt nu efficiëntere manieren om het energierendement te evalueren en om het 

broeikaseffect tegen te gaan. Daarom werd het 20/20/20-plan opgesteld, met als belangrijkste doelstellingen:

als stimulans om deze doelstellingen te realiseren, heeft de EU de Richtlijn inzake Energiegerelateerde Producten (ERP) uitgevaardigd. 

Daarin staan de minimumvereisten op het gebied van ecologisch ontwerp, zoals een betere energiezuinigheid, waaraan energieverbruikende 

producten moeten voldoen. Voor airconditioners moet het energierendement gemeten worden over een heel seizoen. Dit wordt dan 

het 'seizoensrendement' genoemd.

Het seizoensrendement is een nauwkeurigere meting van het werkelijke energierendement van systemen en wordt de norm vanaf 2013.

CO2-UITSTOOT 
vs. 1990

Aandeel van 
HERNIEUWBARE ENERGIE

PRIMAIR  
ENERGIEVERBRUIK 
vs. BAU*

Tegen het jaar 

2020
C02

-20% +20% -20%

*Business As Usual 

Europees actieplan 
20/20/20

• 20% minder CO2-uitstoot.
•  20% aandeel hernieuwbare energie.
•  20% minder verbruik van primaire energie (vs. Business as Usual).
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               de oplossing  
voor de lichte commerciële sector 

Daikin heeft haar Sky air-programma volledig vernieuwd en geoptimaliseerd voor het seizoensrendement. Sky air is de ideale oplossing 
voor alle soorten licht commerciële toepassingen en biedt veel comfort en flexibiliteit terwijl u de volledige controle heeft over verwarming, 
koeling en ventilatie.
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         Verwarmen en koelen
De systemen van Sky air bieden u het hele jaar door comfort dankzij 

de zeer efficiënte warmtepompen:

•  alle systemen hebben een optimaal seizoensrendement.

• Een warmtepompsysteem bestaat uit een buitendeel en een of 

meerdere binnendelen.

•  Voor een lange ruimte of een ruimte met een onregelmatige 

vorm, kunt u tot vier binnendelen gebruiken die met slechts 

één buitendeel verbonden zijn. alle binnendelen worden 

tegelijkertijd aangestuurd.  

•  maak uw keuze uit een breed gamma modellen: tegen de muur 

of op de grond, onder of in het plafond, of volledig weggewerkt. 

• Zeer stille en tochtvrije werking.
• Ideaal voor zowel nieuwbouw als renovatieprojecten.

          gebruiksvriendelijke bediening
met onze gebruiksvriendelijke bediening kunt u het maximale 
rendement uit uw Sky air-systeem halen:
• U kunt elke unit zowel individueel met de afstandsbediening 

als centraal met de iTouch manager bedienen. Zo bent u 
altijd in controle.

• nieuw: met de bedrade afstandsbediening kunt u nu alle 
functies van de unit en dus ook de energiebesparende functies 
selecteren, zoals vermelding van het kWh-verbruik 
(Roundflow plafondinbouwmodellen), een weektimer voor 
de verschillende seizoenen en begrenzing van het 
temperatuurbereik. 

• nieuw: de systemen zijn standaard geschikt voor aansluiting 
op Daikin centrale bediening.

22
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          Ventilatie
De ventilatieoptie van Daikin zorgt voor verse lucht en draagt zo
bij tot een gezond en comfortabel binnenklimaat:
• De warmte wordt uitgewisseld tussen de binnen- en de 

buitenlucht.
• De verse lucht van de ventilatie zorgt voor een extra koeling 

die vrijwel gratis is. Hierbij is vrije koeling mogelijk.
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Sky air voor de retail
• Creëert een uitnodigende sfeer voor uw klanten.
• Past in elk interieur.
• Beperkt het energieverbruik en de energiekosten.
• Installatie zonder zorgen.

Onze Roundflow plafondinbouwmodellen passen altijd bij uw inrichting want ze 
worden in het plafond geïntegreerd en alleen het uitblaaspaneel blijft zichtbaar. Dat 
paneel is het geheim voor een hoger comfort en een perfect klimaat voor uw klanten. 
De verschillende uitblaaslinealen kunnen afzonderlijk open en dicht zodat de 
verwarming en de koeling gericht worden naar waar het nodig is.
Het uitblaaspaneel is tevens het geheim voor minder onderhoud, want het is voorzien 
van een zelfreinigingsfunctie. Die vangt stof op met een speciaal filter dat zichzelf één 
keer per dag reinigt. Het verzamelde stof kan gemakkelijk met een stofzuiger verwijderd 
worden. Hiermee kunt u tot 50% energie besparen!
Het beheer van het systeem is heel eenvoudig. met onze intelligente iTouch manager 
kunt u het systeem direct of via het internet monitoren en bedienen. U kunt er ook 
het energieverbruik van uw kimaatsysteem gemakkelijk mee regelen en zelfs uw 
verlichting aansturen. De uitgebreide timerinstellingen maken uw leven bovendien 
heel wat eenvoudiger.

Sky air voor kantoren en banken 
• Perfect comfort voor uw bezoekers en een optimaal rendement voor de 

eigenaar van het gebouw.
• Een oplossing voor elke ruimte van elke grootte.
• gemakkelijk te beheren met volledige controle.
• Ventilatieoptie indien vereist.

Onze plafondinbouwmodellen van 600x600 mm (die in standaardplafondplaten 
passen voor een gemakkelijke installatie) zijn ideaal om ruimtes zoals vergaderzalen te 
verwarmen of te koelen. Voor open kantoorruimtes zijn onze Roundflow 
plafondinbouwmodellen echter de beste keuze. Die kunnen worden gecombineerd 
met aanwezigheids- en vloersensoren en zelfs met onze ventilatieoptie, voor een 
optimaal energierendement en een perfect comfort. De aanwezigheidssensor stelt de 
instellingen bij of schakelt de unit uit wanneer er zich niemand in de ruimte bevindt. 
Wanneer er iemand aanwezig is, wordt de luchtstroom van die persoon vandaan gericht 
om tocht te voorkomen. Dit gecombineerde proces beperkt het energieverbruik met 
tot 27%. De vloersensor detecteert de gemiddelde vloertemperatuur en zorgt voor een 
gelijkmatige temperatuurverdeling tussen plafond en vloer. Nooit meer koude voeten! 
De ventilatieoptie van Daikin zorgt voor verse lucht en draagt zo bij tot een gezond 
binnenklimaat.
Het is tevens mogelijk om uw Sky air-systeem met behulp van een KNX-interface te 
koppelen aan een gebouwbeheersysteem, zodat u verschillende apparaten centraal 
kunt monitoren en bedienen, zoals verlichting, zonwering, beveiliging en het 
klimaatsysteem.

             de oplossing voor elke toepassing
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Sky air voor restaurants 
• Creëert de perfecte omgeving om te dineren.
• Een gelijkmatige temperatuurverdeling biedt optimaal comfort voor uw 

gasten.
• Zeer energiezuinig.
• gebruikt intelligente regelsystemen die vanaf één centrale locatie beheerd 

worden.

Tijdens een diner mag niets de gasten afleiden van de perfecte sfeer. Bij die sfeer hoort 
ook een optimale temperatuur. Dat is exact wat de satellietmodellen van Daikin 
bieden. De fluisterstille werking en het verhoogde comfort van de luchtstroomregeling 
met 3 stappen maken van uw restaurant een comfortabele, uitnodigende omgeving 
voor uw klanten. En dankzij de gecentraliseerde regeling en eenvoudige 
timerinstellingen voor het hele klimaatsysteem wordt er zo weinig mogelijk energie 
verbruikt en worden de bedrijfskosten onder controle gehouden.

Sky air voor serverruimtes
• Constante koeling.

 - automatische roulatie tussen systemen
 - Redundantieschakeling
 - Optimale serverruimte-instellingen

Servers genereren veel warmte die constant afgevoerd moet worden. Dat zorgt voor 
speciale uitdagingen die het Sky air-systeem gemakkelijk aankan. Om continue koeling 
te garanderen kan het systeem met behulp van een koppeling (RTD10) redundant 
worden uitgevoerd. Tevens is het van groot belang dat de systemen gelijkmatig worden 
belast. Dit kan bij Sky-air eenvoudig worden ingesteld op basis van het aantal draaiuren. 
Ook tijdens onderhoud blijft de koeling dankzij de back-up functie gegarandeerd. met 
de afstandsbediening kunt u bovendien heel eenvoudig de instellingen van de 
serverruimte vergrendelen zodat deze niet kunnen worden gewijzigd door mensen 
die zich in de serverruimte bevinden.



Producten in the spotlight

Daikin biedt nu een volledig licht commercieel productgamma voor een optimaal seizoensrendement!  

FCQG / FCQHG FFQ FHQG FBQ FDQ FAQ FVQ FUQ

RZQG-L
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

RZQSG-L
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

nieuw nieuw nieuwnieuw

>  Seizoensbuitendelen:
De producten Seasonal Smart en Seasonal Classic zijn speciaal ontworpen voor een zeer hoog seizoensrendement dat nu al voldoet aan 
de ErP-vereisten van 2014. 

Toprendement:
•  Nieuwe compressor die voor een aanzienlijk beter rendement zorgt.
•  Nieuwe besturingslogica 

• die het rendement optimaliseert bij de meest frequente bedrijfsomstandigheden. 
• die de hulpmodi optimaliseert (wanneer de unit niet actief is).

• De nieuw ontworpen warmtewisselaars zijn geoptimaliseerd voor wisselende koudemiddelstromen die bij de meest frequente 
bedrijfsomstandigheden (temperatuur en belasting) voorkomen. Dat zorgt voor een aanzienlijke verbetering van het energierendement.

Een hoger rendement en 
comfort dankzij de 
selecteerbare en begrensbare 
verdampingstemperatuur

De perfecte balans:
Toprendement gedurende het grootste deel van het jaar
Snelle reactiesnelheid op de warmste dagen

Begrensbare verdampingstemperatuur

Belasting

Standaardinstelling

Uitblaastemp.

Rendement

Ruimtetemperatuur
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• Vervangingstechnologie: maakt het mogelijk om bestaande 
R-22/R-407C systemen eenvoudig te upgraden naar 
efficiëntere (R-410a) systemen met behoud van leidingwerk.

• gegarandeerde werking in verwarmingsbedrijf tot -15°C.
• maximale leidinglengte tussen binnen- en buitendeel 50 m.

•  Ook geschikt voor toepassing in serverruimtes.
•  Vervangingstechnologie: maakt het mogelijk om bestaande 

R-22/R-407C systemen eenvoudig te upgraden naar 
efficiëntere (R-410a) systemen met behoud van leidingwerk.

•  gegarandeerde werking in verwarmingsbedrijf tot -20°C.
• maximale leidinglengte tussen binnen- en buitendeel 75 m.
•  Standaard geschikt voor aansluiting op Daikin centrale 

bediening.
• maximale seizoensrendementen haalbaar.

>  gebruiksvriendelijke afstandsbediening 

 met modern design BRC1E52a

Een reeks energiebesparende functies die elk afzonderlijk 
kunnen worden geselecteerd

• Begrensd temperatuurbereik
• Setback functie
• aansluiting aanwezigheids- en vloersensor 

(verkrijgbaar op Roundflow plafondinbouwmodellen) 
• automatische reset temperatuurinstelling
• Uitschakeltimer
• kWh-indicatie (Roundflow plafondinbouwmodellen)
• Weektimer (4 seizoenen instelbaar)

nieuw
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Cumulatieve energievergelijking over 12 maanden

Energieverbruik (kWu)

50% verschil in 
energieverbruik

>

(Testsite, Wolverhampton, VK) 

>  Plafondinbouwmodel Roundflow: de nieuwe norm voor rendement en 
comfort 

De Roundflow plafondinbouwmodellen uit de FCQG-F en FCQHG-F series zijn ontworpen voor alle kantoren, winkels, restaurants 
etc. en bieden een hoger energierendement.  

Nog energiezuiniger …
•  Daikin is de eerste die een zelfreinigend uitblaaspaneel op 

de markt gebracht heeft. met dit paneel kunnen de kosten 
nog verder worden gereduceerd doordat het filter zichzelf 
eenmaal per dag reinigt.

• Het onderhoud van het filter is eenvoudiger en vergt minder 
tijd.

• De gebruikskosten kunnen worden verlaagd in vergelijking 
met standaardproducten: dankzij de dagelijkse filterreiniging 
kan tot 50% energie worden bespaard.

• De optionele aanwezigheidssensor stelt de temperatuur bij 
of schakelt de unit uit als er niemand in de ruimte is. met deze 
nieuwe functie kan tot 27% energie worden bespaard.

•  als er gedurende 15 minuten niemand in de ruimte wordt 
gedetecteerd, wordt de temperatuur tot het minimum 
verlaagd (voor verwarming) of tot het maximum verhoogd 
(voor koeling).  als de setback functie geselecteerd wordt, 
behoudt de unit de temperatuur binnen een vooraf ingestelde 
minimum- en maximumtemperatuur, wanneer er in de ruimte 
gedurende één uur niemand gedetecteerd wordt.

•  Bij de nieuw ontworpen warmtewisselaar (leidingdiameters 
zijn verkleind van 7 mm tot 5 mm) kan er dankzij de DC-
ventilatormotor en de DC-condensafvoerpomp nog meer 
energie bespaard worden.

>

>
De bewegingssensor 

bespaart tot 27%*
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Zonder sensor Instelpunt koelen:  
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met sensor (BRC1E52a vereist)
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de ruimte

infrarood aanwezigheidssensor

infrarood vloersensor

NIEUW
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Zelfreinigend uitblaaspaneel 

bespaart tot 50%

* geschatte energiebesparing

geen aanwezigen gedetecteerd gedurende 15 minuten



… en meer comfort
• Het unieke 360°-luchtuitblaaspatroon zorgt voor een gelijkmatige temperatuurverdeling in de 

volledige ruimte, zonder dode hoeken.

Het comfort kan nog verder worden verbeterd 
dankzij de optionele sensoren: 
• De aanwezigheidssensor maakt gerichte luchtstroomregeling 

mogelijk. als de luchtstroomregeling actief is, wordt de lucht 
weggeblazen van personen die in de ruimte worden 
gedetecteerd. 

• met de vloersensor behoren koude voeten voorgoed tot het 
verleden. Deze sensor detecteert de gemiddelde 
vloertemperatuur en zorgt voor een gelijkmatige 
temperatuurverdeling tussen plafond en vloer.

Flexibele montage
Het Roundflow plafondinbouwmodel biedt meer flexibiliteit 
dankzij:
• De mogelijkheid om één of meerdere uitblaaslinealen 

eenvoudig te sluiten via de bedrade afstandsbediening 
(BRC1E52a - optioneel), voor een betere afstemming op de 
indeling van de ruimte. Er zijn ook optionele afsluitkits 
verkrijgbaar.

>

wijziging inrichting  
ruimte/renovatie
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Overige kenmerken

•  Standaard geschikt voor aansluiting op Daikin centrale bediening.
•  aanvoer van verse lucht is mogelijk (max. 20%).



>  Wandmodel – FaQ-C

• Het nieuwe moderne vlakke voorpaneel past binnen elk 
interieur en is gemakkelijk schoon te maken.

•  Het nieuwe wandmodel biedt meer comfort dan vroeger:    
Automatische luchtuitblaasregeling voor elke bouwgrootte. 
Op basis van het verschil tussen de ruimtetemperatuur en de 
ingestelde temperatuur, selecteert de unit automatisch de 
juiste luchthoeveelheid. als het temperatuurverschil te hoog 
is, selecteert de unit een hoge ventilatorsnelheid. als het 
temperatuurverschil laag is, dan selecteert de unit een lage 
ventilatorsnelheid.

• Het verticale auto-swingsysteem richt de uitblaaslinealen 
omhoog en omlaag om de lucht en dus de temperatuur 
doeltreffend te verspreiden in de ruimte.

•  5 verschillende uitblaashoeken kunnen via de afstandsbediening 
worden geprogrammeerd voor een luchtverdeling die het 
comfort verhoogt.

>  Vloermodel – FVQ-C

•  Een lagere temperatuurvariatie door een automatische selectie 
van de ventilatorsnelheid of een vrij instelbare ventilatorsnelheid 
in 3 stappen. 

• Een beter rendement door gebruik van een DC-ventilatormotor.
•  Standaard geschikt voor aansluiting op Daikin centrale bediening. 
•  meer comfort dankzij de betere luchtverdeling, die mogelijk 

gemaakt wordt door een verticaal uitblaassysteem waarvan de 
luchtuitblaaslinealen aan de bovenkant van de unit handmatig 
kunnen worden bijgesteld.
Selecteerbare horizontale uitblaasfunctie voor een betere afstelling 
op de ruimte-indeling (alleen bij aansluiting op BRC1E52a).

Omhoog

Zijaanzicht luchtuitblaaslinealen

alles omhoog

alles omlaag

Bovenaanzicht - luchtuitblaas

•  Een lagere temperatuurvariatie door een automatische 
selectie van de ventilatorsnelheid of een vrij instelbare 
ventilatorsnelheid in 3 stappen.

•  Het gebruik van een nieuwe warmtewisselaar (diameter 
6,35 mm) heeft een positief effect op het rendement. 

•  Flexibele installatie: de installatie kan flexibeler worden 
uitgevoerd, want er zitten zowel onderaan, achteraan, links als 
rechts leidingaansluitingen.

•  Onderhoud kan gemakkelijk worden uitgevoerd aan de voorkant 
van de unit.

• Standaard geschikt voor aansluiting op Daikin centrale bediening.

• Selecteerbare horizontale uitblaasfunctie voor een betere afstelling 
op de ruimte-indeling (alleen bij aansluiting op BRC1E52a).

12

Omlaag

nieuw



> Satellietmodel – FDQ-C 

• Nieuwe behuizing: kleinere hoogte zodat het perfect in 
verlaagde plafonds past.

• Past discreet in elk interieur: alleen de aanzuig- en 
uitblaasroosters zijn zichtbaar.

• Externe statische opvoerhoogte tot 200 Pa maakt lange 
leidingen en flexibele toepassing mogelijk; ideaal voor grote 
ruimtes.

• Eenvoudig te installeren: minder berekeningen van kanalen; 
bovendien kan de luchtstroom tijdens de installatie worden 
geregeld via de bedrade afstandsbediening (optioneel) in 
plaats van via kanaalaanpassingen.

• Standaard voorzien van condensafvoerpomp.
• Standaard geschikt voor aansluiting op Daikin centrale 

bediening.
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Capaciteit (bouwgrootte)
Systeem Type Productnaam 71 100 125 140 200 250

LUCHTgEKOELD WaRmTEPOmP

RZQg-L 7V1/LY1
Seasonal Smart

RZQSg-LV1/LY1 1

Seasonal Classic

Combinatie split, twin, triple en dubbeltwinBuitendelen 

1) De combinaties twin, triple en double twin zijn alleen mogelijk tot bouwgrootte 125
2) alleen in combinatie met RZQg

Combinatie split, twin, triple en dubbeltwinBinnendelen 
Capaciteit (bouwgrootte)

Type model Productnaam 25 35 50 60 71 100 125 140 200 250
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Plafondinbouwmodel 
Roundflow
 met hoge 

prestatiecoëfficiënt

FCQHg-F

Plafondinbouw-
model 

Roundflow
FCQg-F

Plafondinbouw met 
vierzijdige lucht-

uitblaas
FFQ-B9V
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Satellietmodel FBQ-C8 1

Satellietmodel 
(hoge statische 
opvoerhoogte)

FDQ-C

Satellietmodel 
(hoge statische 
opvoerhoogte)

FDQ-B 1

W
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Wandmodel FaQ-C

PL
a
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N
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Plafondonderbouw-
model

FHQ-B8

Plafondonderbouw-
model

FHQg-C

Plafondonderbouw-
model met vierzij-
dige luchtuitblaas

FUQ-B8 2

VL
O

ER
m

O
D

EL

Vloermodel FVQ-C

14 1) RZQSg100-125-140LY1
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Door haar unieke positie als fabrikant van airconditioners, 
compressoren en koudemiddel is Daikin sterk begaan 
met het milieu. Sinds een aantal jaren streeft Daikin 
naar de positie van marktleider op het gebied van 
producten met een beperkte impact op het milieu. 
Om dit te bereiken moet een breed assortiment 
producten op ecologisch verantwoorde wijze worden 
ontworpen en ontwikkeld. Bovendien moet een 
energiebeheersysteem worden ingevoerd om energie 
te besparen en afval te beperken. 
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Deze brochure dient uitsluitend ter informatie en verbindt Daikin tot geen enkele prestatie. Daikin 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. De meest actuele productinformatie kunt 
u terugvinden op het Daikin Extranet. Daikin wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor directe of 
indirecte schade in de ruimste betekenis, die zou voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik en/of de 
interpretatie van deze brochure. De inhoud is onderworpen aan het auteursrecht van Daikin.

Daikin neemt deel aan het Eurovent-certificatie-
programma voor airconditioners (aC), vloeistof 
koelsystemen (LCP) en ventilatorconvectoren (FC); 
de certificatiegegevens van gecertificeerde modellen 
zijn te vinden in de Eurovent-lijst. De multi-units 
zijn door Eurovent goedgekeurd voor combinaties 
van maximaal 2 binnendelen. VRV producten 
vallen niet binnen het toepassingsgebied van het 
Euroventcertificatieprogramma.

 

 

 

 

 

Productgroep DX Airconditioning Systems

T 088 324 54 55

E airco@daikin.nl

I www.daikin.nl

Daikin beheerst
het koelvak
als geen ander.

Ontdek onze

energiezuinige

koel- en vries-

oplossingen

voor supermarkten.

Daikin maakt het u steeds comfortabeler.

In steeds meer supermarkten, maar ook in tankstations, groentewinkels, 
slagerijen en horecagelegenheden komt u ze tegen: de condensingunits 
van Daikin voor het koelen en vriezen van producten. Innovatieve 
systemen die het resultaat zijn van jarenlange ervaring. U herkent ze 
aan een aantal typische Daikin-kwaliteiten. Zoals het gebruik van 
DC-invertertechniek, het lage geluidsniveau, het al even bescheiden 
energieverbruik én het comfortabele ‘plug & play’ installatiegemak. 
Meer weten over ons vernieuwende en bijzonder brede programma in 
koudetechniek? Met één telefoontje nodigt u de Daikin adviseur uit 
voor een persoonlijke presentatie. 

Bel 088 324 54 25 
of kijk op www.daikin.nl. 
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