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Na qualidade de líder do mercado, a
Daikin mostra mais uma vez o caminho
com outra cassete de classe mundial que
proporciona um design superior com um
elevado desempenho e um baixo consumo
de energia, constituindo a solução
ideal para escritórios, bancos e lojas.
A cassete totalmente plana integra a
tecnologia mais recente com funções de
poupança de energia que melhoram o
conforto do utilizador, tudo num design
único que permite instalar o painel visível
em módulos de tecto falso, de dimensão
standard.

Totalmente integrada,
perfeitamente discreta
O conceito que os nossos designers, tinham em mente
consistia em corresponder aos exigentes critérios dos
arquitectos relativamente à arquitectura interior. A cassete
totalmente plana tem um design icónico singular com um
elegante acabamento branco e um painel decorativo opcional
prateado ou branco. A cassete funde-se com o ambiente,
resultando numa unidade perfeitamente discreta.
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Totalmente plana relativamente ao tecto
A cassete totalmente plana é a primeira cassete a ficar totalmente
plana relativamente ao tecto, permitindo que a unidade se funda
discretamente com este.

Adequa-se na perfeição com as placas do tecto
A cassete totalmente plana integra-se perfeitamente nas placas
de tecto de dimensão standard usadas na Europa. O novo painel
integra-se perfeitamente numa placa de tecto permitindo a
instalação de luzes, altifalantes e aspersores nas placas de tecto
adjacentes.
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Diferenciada
por excelência
Conforto controlado por sensores
Para garantir um conforto perfeito, a cassete totalmente
plana está equipada com dois sensores opcionais ligados
a um comando avançado.

Quando não se encontra qualquer pessoa na divisão, o sensor de
presença ajusta o ponto definido ou desliga a unidade, evitando
arrefecimento ou aquecimento desnecessário e poupando
energia. Quando é detectado movimento, a temperatura
é reposta no ponto definido original, assegurando sempre
condições de trabalho perfeitas.
O sensor também adapta a direcção do caudal de ar consoante
a localização das pessoas na divisão, assegurando o conforto de
cada indivíduo em qualquer altura.
Uma vez que o ar quente sobe, a distribuição natural da temperatura
numa divisão é que esteja mais quente junto ao tecto, e mais fria
junto ao solo. O sensor de chão da cassete detecta a diferença
de temperatura e redirecciona o caudal de ar para garantir que a
distribuição da temperatura é uniforme: os pés frios passaram à
história!

Solução flexível
A necessidade de uma utilização flexível do espaço significa
frequentemente que são erguidas barreiras temporárias ou
permanentes, deixando a cassete próxima de uma parede ou
num canto, com os resultantes desequilíbrios no caudal de ar.
A nossa tecnologia avançada antecipa esta questão, e tornámos
possível utilizar o comando para abrir ou fechar individualmente
uma das quatro vias para restaurar a eficiência ideal e poupar
nos custos energéticos.
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Eficiência superior
durante todo o ano

Conforto silencioso
A cassete totalmente plana é a unidade mais silenciosa
do mercado comercial de ar condicionado e, além dos
sensores, tem diversas funções que visam melhorar
o conforto do utilizador.

À semelhança de todos os produtos Daikin, esta
cassete proporciona uma excelente eficiência

Qualidade do ar
A qualidade do ar na divisão é tão importante quanto a

sazonal, enquanto o sensor de presença demonstrou

temperatura, pelo que instalámos filtros avançados para
remover as partículas de pó e assegurar que o ar está

reduzir o consumo de energia em cerca de 27%*.

limpo. Além disso, um programa especial permite que
os níveis de humidade sejam reduzidos sem variações



*estimativa

na temperatura.

Controlo intuitivo
O comando avançado da cassete totalmente plana
proporciona ao utilizador o controlo absoluto do
ambiente de trabalho. O visor grande e as instruções
no ecrã, combinados com botões de função claramente
identificados, permitem que os utilizadores definam
rapidamente as condições pretendidas.
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INVERTER

Inverter

Temporizador
semanal

Poupança de energia Funcionamento em modo
durante o modo standby de ausência de casa

Apenas
ventilação

Prevenção de
correntes de ar

Modo potente

Alteração automática de
arrefecimento-aquecimento

Controlo remoto
por cabo

Reinício
automático

Autodiagnóstico

Kit bomba de
condensados

Aplicação dupla/
tripla/dois pares
FFQ-C

Controlo remoto
por infravermelhos

Silenciosas

Aplicação
multi-modelos
FFQ-C

Funcionamento silencioso
da unidade exterior

Super Multi Plus
FFQ-C

Prevenção de
humidade no tecto

Oscilação
automática vertical

Incrementos da
velocidade do
ventilador

Programa de
desumidificação

Filtro de ar

Tecnologia de
substituição

painel branco

painel prateado e branco

Aquecimento e Arrefecimento
Perfeito para aplicações split
UNIDADE INTERIOR
Potência de arrefecimento Nom.
Potência de aquecimento Nom.
Arrefecimento
Eficiência sazonal
(de acordo com
EN14825)
Aquecimento
(clima
moderado)

kW
kW
Etiqueta energética
Pdesign
SEER
Consumo anual de energia
Etiqueta energética
Pdesign
SCOP
Consumo anual de energia

kW
kWh

FFQ25C
2,50
3,20
A
2,50
5,25
167

FFQ35C
3,40
4,20

2,31
4,12
784
4,46
3,81
280

3,45
4,09
1.182
3,70
3,41
460

3,40
5,60
212

FFQ50C
5,00
5,80
A+
5,00
5,70
307

FFQ60C
5,70
7,00

3,84
4,10
1.311
3,21
3,49
780

3,96
4,17
1.329
3,02
3,41
945

5,70
5,60
356

A+
kW

kWh
EER
Eficiência nominal
(arrefecimento a 35°/27° COP
Consumo anual de energia
kWh
de carga nominal,
aquecimento a 7°/20° Etiqueta
Arrefecimento
de carga nominal)
energética
Aquecimento
Estrutura Interior Material
Dimensões
Unidade
AlturaxLarguraxProfundidade mm
Peso
Unidade
kg
Designação
Cor
Painel decorativo
Dimensões
AlturaxLarguraxProfundidade mm
Peso
kg
m³/min
Ventilador - Caudal Arrefecimento Alta/Nom./Baixa
de ar
Aquecimento
Alta/Nom./Baixa
m³/min
Nível de potência sonora Arrefecimento Elevada
dBA
dBA
Nível de pressão Arrefecimento Alta/Nom./Baixa
sonora
Aquecimento
Alta/Nom./Baixa
dBA
Líquido
DE
mm
Ligações das
Gás
DE
mm
tubagens
Drenagem
DE
mm
Potência absorvida Fase/Frequência/Tensão
Hz/V

A
A
Aço galvanizado
260x575x575
16

17,5
BYFQ60CW/BYFQ60CS/BYFQ60B2
Branco (N9,5)/Branco (N9,5) + Prateado/Branco (RAL9010)
46x620x620/46x620x620/55x700x700
2,8 / 2,8 / 2,7
10/8,5/6,5
12/10/7,5
10/8,5/6,5
12/10/7,5
51
56
34/30,5/25
39/34/27
34/30,5/25
39/34/27
6,35

9/8/6,5
9/8/6,5
48
31/28,5/25
31/28,5/25
9,52

14,5/12,5/9,5
14,5/12,5/9,5
60
43/40/32
43/40/32
12,7

1~ / 50 / 220-240

(1) EER/COP de acordo com a Eurovent 2012 (2) As dimensões não incluem a caixa de controlo (3) O nível de potência sonora é um valor absoluto que indica a potência gerada por um determinado som.

UNIDADE EXTERIOR
AlturaxLarguraxProfundidade mm
Dimensões
Unidade
Peso
Unidade
kg
Compressor
Modelo
Nível de potência sonora Arrefecimento Nom./Alto
dBA
Nível de pressão Arrefecimento Funcionamento alto/silencioso dBA
sonora
Aquecimento
Funcionamento alto/silencioso dBA
Arrefecimento Ambiente Mín.~Máx. °CBs
Limites de funcionamento
Aquecimento
Ambiente Mín.~Máx. °CBh
Modelo
Fluido frigorigéneo
GWP
Líquido
DE
mm
Gás
DE
mm
Ligações das
Drenagem
DE
mm
tubagens
Comprimento da tubagem UE - UI
Máx.
m
Diferença de nível UI - UE
Máx.
m
Potência absorvida Fase/Frequência/Tensão
Hz/V
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RXS25K

RXS35K

550x765x285
34
62/46/43
47/44

9,5

RXS50K
735x825x300
47
Compressor swing selado hermeticamente
-/63
48/44
48/45
-10~46
-15~18
R-410A
1.975
6,35
12,7
18,0

20
15

RXS60F
735x825x300
48
63
49/46
49/46
-15~20
R-410A
30
20

1~ / 50 / 220-240

•
Aplicações duplas, triplas, duplo par
•

Para divisões compridas ou com formatos irregulares, pode utilizar até quatro unidades
interiores alimentadas por uma única unidade exterior.
Todas as unidades interiores são controladas ao mesmo tempo.

UNIDADE EXTERIOR
RZQG71L8V1
RZQG71L8Y1
RZQG100L8V1
RZQG100L8Y1
Seasonal Smart RZQG125L8V1
RZQG125L8Y1
RZQG140L7V1
RZQG140LY1

• Funcionamento no modo de
aquecimento até -20 °C
• Tubagem até 75 m
• Compatibilidade com D-BACS

RZQ200C
RZQ250C
RZQSG71L3V1
RZQSG100L8V1
RZQSG125L8V1
RZQSG140LV1

RZQSG100L8Y1
RZQSG125L8Y1
RZQSG140LY1

Aplicação multi-split

•
•

FFQ-C
50

35
2
3
4
4

• Funcionamento no modo de
aquecimento até -15°C
• Tubagem até 100 m

-

• Funcionamento no modo de
aquecimento até -15°C
• Tubagem até 50 m
• Compatibilidade com D-BACS

2
3
4
4

60

2
3
3

2

4

3

-

4
2
3
3

2

Uma única unidade exterior multi consegue alimentar até nove unidades interiores em
divisões diferentes. Obviamente, a temperatura de cada divisão é controlado individualmente,
embora dentro do mesmo ciclo de operação.
Isto garante eficiência máxima e conforto ideal para cada espaço separado.

UNIDADE EXTERIOR
2MXS50H
3MXS40K
3MXS52E
3MXS68G
4MXS68F
4MXS80E
5MXS90E
RXYSQ-P8V1
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Aquecimento e arrefecimento, recuperação de calor
Soluções totalmente integradas para ambientes comerciais de média e grande dimensão ligando até 64 unidades
interiores a um só sistema, todas controladas individualmente.
•
•
•

Conforto perfeito através do aquecimento simultâneo de determinados espaços e do arrefecimento de outros.
Aquecimento “gratuito” de divisões ou de água é possível através da recuperação de calor.
Controlo da temperatura, ar novo, cortinas de ar e produção de água quente integrados num só sistema.

UNIDADE INTERIOR
Potência de arrefecimento Nom.
kW
Potência de aquecimento Nom.
kW
kW
Potência absorvida Arrefecimento Nom.
- 50 Hz
Aquecimento
Nom.
kW
AlturaxLarguraxProfundidade mm
Dimensões
Unidade
Peso
Unidade
kg
Designação
Cor
Painel decorativo
AlturaxLarguraxProfundidade mm
Dimensões
Peso
kg
m³/min
Ventilador - Caudal Arrefecimento Alta/Nom./Baixa
de ar - 50 Hz
Aquecimento
Alta/Nom./Baixa
m³/min
Nível de potência sonora Arrefecimento Alto/Nom.
dBA
dBA
Nível de pressão Arrefecimento Alta/Nom./Baixa
sonora
Aquecimento
Alta/Nom./Baixa
dBA
Fluido frigorigéneo Modelo
Ligações das tubagens Líquido/Gás/Condensados
mm
Potência absorvida Fase/Frequência/Tensão
Hz/V
Corrente - 50Hz
Amp. máxima do fusível (MFA)
A

FXZQ15A
1,7
1,9

FXZQ20A
2,2
2,5
0,043
0,036
15,5

FXZQ25A
2,8
3,2

FXZQ32A
3,6
4,0
0,045
0,038
260x575x575

FXZQ40A
4,5
5,0
0,059
0,053

16,5
BYFQ60CW/BYFQ60CS/BYFQ60B2
Branco (N9,5)/Branco (N9,5) + Prateado/Branco (RAL9010)
46x620x620/46x620x620/55x700x700
2,8 / 2,8 / 2,7
8,5/7/6,5
8,7/7,5/6,5
9/8/6,5
10/8,5/7
11,5/9,5/8
8,5/7/6,5
8,7/7,5/6,5
9/8/6,5
10/8,5/7
11,5/9,5/8
49/50/51/54/31,5/28/25,5
32/29,5/25,5
33/30/25,5
33,5/30/26
37/32/28
31,5/28/25,5
32/29,5/25,5
33/30/25,5
33,5/30/26
37/32/28
R-410A
6,35 / 12,7 / VP20 (D.I. 20/D.E. 26)
1~/50/220-240
16

FXZQ50A
5,6
6,3
0,092
0,086
18,5

14,5/12,5/10
14,5/12,5/10
60/43/40/33
43/40/33

Para obter mais informações sobre combinações, consultar o catálogo VRV.
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Nova etiqueta energética da Europa:
elevar a fasquia na eficiência energética
Para corresponder aos desafios dos objectivos ambientais 20-20-20, a Europa está a impor requisitos
mínimos de eficiência para os projectos relacionados com a energia. Estes requisitos mínimos entraram
em vigor no dia 1 de Janeiro de 2013 e serão revistos nos anos seguintes.
Não só a Directiva Eco-Design (design ecológico) aumenta sistematicamente os requisitos mínimos
relativos ao desempenho ambiental, como o método utilizado para avaliar este desempenho foi
também alterado para melhor reflectir as condições reais. A nova classificação de desempenho sazonal
representa um cenário muito mais preciso da eficiência energética real ao longo de uma estação de
aquecimento ou arrefecimento.
A completar o cenário está a nova etiqueta energética da UE. A etiqueta actual, apresentada em
1992 e modificada entretanto, permite que os clientes comparem e tomem decisões de compra
baseadas em critérios de etiquetagem uniformes. A nova etiqueta inclui várias classificações de
A+++ a D reflectidas em tonalidades de cores desde verde escuro (mais eficiente do ponto de vista
energético) a vermelho (menos eficiente). A informação na nova etiqueta inclui não só as novas
classificações de eficiência sazonal para aquecimento (SCOP) e arrefecimento (SEER), mas também o
consumo energético anual e os níveis sonoros. Permitirá que os utilizadores finais tomem decisões
mais informadas, uma vez que a eficiência sazonal reflecte a eficiência do ar condicionado ou da

A Daikin Europe N.V. participa no programa
de Certificação Eurovent para Sistemas de Ar
Condicionado (AC), Conjuntos de Chillers Líquidos
(LCP), Unidades de tratamento de ar (AHU) e Unidades
ventilo-convectoras (FCU); Verificar a validade actual
do certificado online: 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 Europe N.V.. A Daikin Europe N.V. 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 determinado fim do seu conteúdo e dos
produtos e serviços que apresenta. As especificações estão sujeitas a alterações
sem aviso prévio. A Daikin Europe N.V. rejeita explicitamente quaisquer danos
directos ou indirectos, no seu sentido mais amplo, resultantes ou relacionados
com a utilização e/ou interpretação deste folheto. Todos os conteúdos estão ao
abrigo de copyright da Daikin Europe N.V.

Os produtos Daikin são distribuídos por:

ECPPT13-107
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bomba de calor ao longo de uma estação.

