
Sky Air série Alpha  
compacta
RZAG-NV1/NY1

 › Gama completa, de baixo perfil,  
com um único ventilador

 › Elevada eficiência energética:  
SEER até 8,02 (A++)

 › Baixo impacto ambiental graças ao  
fluido frigorigéneo R-32 

 › Adequada para aplicações de arrefecimento 
de salas técnicas

 › Compatível com uma vasta gama  
de unidades interiores

 › Amplos limites de funcionamento em 
aquecimento e arrefecimento

 › Elevado comprimento da tubagem até 85 m
 ›  Manutenção simplificada:  
fácil acesso a todos os componentes

Arrefecimento de 
salas técnicas

Aplicação split, dupla,  
tripla, duplo par

Tecnologia de 
substituição

Temperatura variável 
do fluido frigorigéneo

Tecnologia líder do sector com a unidade mais compacta de sempre
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 › O potencial de aquecimento global (GWP) do R-32 é 
68% inferior ao padrão da indústria R-410A 

 › A eficiência mais elevada (SEER até 8,22) do mercado 
 › Não exige verificações anuais de fugas de fluido 
frigorigéneo, reduzindo os custos de manutenção

 › Carga de fluido frigorigéneo 16% mais baixa

O primeiro sistema da gama 
comercial na Europa a utilizar 
fluido frigorigéneo R-32

Gama completa de 
ventilador único e  
altura reduzida

(A+++ - D)

Alcançar o menor  
impacto ambiental 
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Controlo por app
 › Controle o seu dispositivo a qualquer altura e em qualquer lugar

 › Intuitiva

 › Através de smartphone, tablet ou cloud

Elevado comprimento da tubagem até 85 m

Amplos limites de  
funcionamento
 › Arrefecimento de -20 °C a 52 °C

 › Aquecimento até -20 °C 

Gama completa de unidades interiores a R-32
 › Mais de 45 modelos diferentes de unidades interiores

Instalação mais rápida com  
pré-carga de fábrica até 40 m
 › Até 60% das aplicações podem ser instaladas sem carga de fluido frigorigéneo adicional

-20 °CBs 52 °CBs 15,5 °CBh-20 °CBh

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

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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Nova posição da 
pega para facilitar o 
manuseamento

Novo ventilador 
 › Assegura um caudal de ar elevado a uma 

baixa velocidade 
 › Reduz as emissões sonoras

Permutador de calor  
de 3 fiadas
 › Permutador de calor único, de 3 fiadas, 

permitindo uma estrutura compacta  
até 14 kW

Passagem de fluido 
frigorigéneo no tabuleiro de 
condensados e no permutador 
de calor
 › Os orifícios de drenagem são mantidos  

sem gelo
 › Funcionamento garantido até -20 °C

A nova
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Placa eletrónica (PCB) arrefecida por 
fluido frigorigéneo

Compressor swing otimizado 
para elevada eficiência sazonal

Acessos para manutenção facilitados

Dimensões compactas
 › Fácil de transportar
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Unidade exterior RZAG 71NV1 100NV1 125NV1 140NV1 71NY1 100NY1 125NY1 140NY1
Preços s/IVA 2.275 € 3.150 € 3.380 € 3.720 € 2.790 € 3.210 € 3.445 € 3.795 €
Dimensões Unidade AlturaxLarguraxProfundidade mm 870x1.100x460

Peso Unidade kg 81,4 84,5 95,5 95,5 81,4 84,5 95,5 95,5

Nível de potência sonora Arrefecimento dBA 64 66 69 70 64 66 69 70

Nível de pressão 
sonora

Arrefecimento Nom. dBA 46 47 49 50 46 47 49 50

Aquecimento Nom. dBA 48 50 52 48 50 52

Limites de funcionamento Arrefecimento Temp. Exterior Mín.~Máx. °CBs -20~52

Aquecimento Temp. Exterior Mín.~Máx. °CBh -20~18,0

Fluido frigorigéneo Tipo/GWP R-32/675

Carga de gás kg/TCO2Eq 3,20/2,16 3,20/2,16 3,70/2,50 3,70/2,50 3,20/2,16 3,20/2,16 3,70/2,50 3,70/2,50

Ligações das 
tubagens

Líquido/Gás DE mm 9,52/15,9

Comprimento 
da tubagem

UE - UI Máx. m 55 85 55 85

Sistema Equivalente m 75 100 75 100 

Sem carga m 40

Carga adicional de fluido frigorigéneo kg/m Consulte o manual de instalação

Desnível UI - UE Máx. m 30,0

Alimentação elétrica Fase/Frequência/Tensão Hz/V 1~/50/220-240 3~/50/380-415

Corrente - 50 Hz Disjuntor máximo admissível (MFA) A 20 32 16

Tabela de combinação 
Tabela de combinação para aplicaçoes de conforto

FC
AG

-B
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classe de capacidade 71 100 125 140 125 71 100 125 140 71 100 125 140 71 100 71 100 125 71 100 125 140

RZAG71NV1 RZAG71NY1 P P P P P P
RZAG100NV1 RZAG100NY1 P P P P P P
RZAG125NV1 RZAG125NY1 P P P P P P
RZAG140NV1 RZAG140NY1 2 P 2 P 2 P 2 2 2 P

P = aplicação split; 2/3/4 = aplicação dupla/tripla/duplo par 

Tabela de combinação para arrefecimento de salas técnicas
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classe de capacidade 71 100 71 100 125 140 71 100 125 140 71 100 125 71 100 125 140 71 100 125 140 71 100 125 140

RZAG71NV1 RZAG71NY1 P P P P P P P
RZAG100NV1 RZAG100NY1 2 2 P 2 P 2 2 P 2 P 2 P
RZAG125NV1 RZAG125NY1 2 2 P 2 P 2 2 P 2 P 2 P
RZAG140NV1 RZAG140NY1 2 2 P 2 P 2 2 P 2 P 2 P

P = aplicação split; 2/3/4 = aplicação dupla/tripla/duplo par; Para obter mais informações sobre as opções de arrefecimento de salas técnicas, consulte o catálogo de arrefecimento de salas técnicas.

Especificações 
RZAG-NV1 / NY1 RZAG-NY1RZAG-NV1

RZAG71-140NV1/NY1

Sky Air série Alpha
Tecnologia líder do sector com a unidade mais compacta de sempre
 › NOVIDADE  Gama completa de ventilador único e altura reduzida
 › NOVIDADE  As dimensões compactas permitem uma instalação discreta
 › NOVIDADE  Manutenção simplificada: fácil acesso a todos os componentes
 › O equilíbrio perfeito entre eficiência e conforto, graças à temperatura 
variável do fluido frigorigéneo: eficiência sazonal superior ao longo da 
maior parte do ano e rápida velocidade de reação nos dias mais quentes

 › Adequada para aplicações de arrefecimento de salas técnicas
 › Substitua os sistemas existentes pela tecnologia R-32 sem ter de 
substituir a tubagem

 › Garante o funcionamento no modo de aquecimento e arrefecimento até -20 °C
 › A placa eletrónica arrefecida por fluido frigorigéneo garante 
um arrefecimento fiável, uma vez que não é influenciado pela 
temperatura ambiente

 › Comprimento máximo da tubagem até 85 m
 › Unidades exteriores para aplicação split, dupla, tripla, duplo par

NOVIDADE  RZAG-NV / NY1
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Os produtos Daikin são distribuídos por

www.daikin.pt

A Daikin Europe N.V. participa no programa de Certificação 
Eurovent para Conjuntos de Chillers Líquidos (LCP), Unidades 
de tratamento de ar (AHU), Unidades ventilo-convetoras (FCU) 
e Sistemas de volume de refrigerante variável (VRF). Verificar a 
validade atual do certificado on-line: www.eurovent-certification 
com ou utilizando: www.certiflash.com

O presente folheto pretende ser apenas informativo e não constitui uma oferta contratual com a 
Daikin Airconditioning Portugal S.A.. A Daikin Airconditioning Portugal S.A. compilou o conteúdo 
deste folheto de acordo com o melhor dos seus conhecimentos. Não é dada qualquer garantia 
expressa ou implícita no que toca à totalidade, precisão, fiabilidade ou adequação para um de-
terminado fim do seu conteúdo e dos produtos e serviços que apresenta. As especificações estão 
sujeitas a alteração sem aviso prévio. A Daikin Airconditioning Portugal S.A. rejeita explicitamen-
te quaisquer danos directos ou indirectos, no seu sentido mais amplo, resultantes ou relaciona-
dos com a utilização e/ou interpretação deste folheto. Todos os conteúdos estão ao abrigo de                 
copyright da Daikin Europe N.V.

Siga-nos na redes sociais! 

www.daikin.pt
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