Приєднуйтесь до нас,
щоб створити

екологічне
майбутнє

Менші еквівалентні значення
СО2 і кращі на ринку
показники ефективності
CO
Зниження
еквівалента СО2
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Найвищі в галузі реальні
показники ефективності

Універсальність,
аналогічна обладнанню
на R-410A

Змінна температура
холодоагенту

Створюємо екологічне майбутнє

разом

Прагнучи до зниження впливу на навколишнє середовище, ми поставили собі за мету — звести
до нуля викиди CO₂ до 2050 р.
Економіка замкнутого циклу, інновації та розумне використання — це сходинки на нашому шляху.
Діяти потрібно вже зараз. Приєднуйтесь до нас у створенні екологічного майбутнього
для систем HVAC-R.

ІННОВАЦІЇ

ЕКОНОМІКА ЗАМКНУТОГО
ЦИКЛУ

РОЗУМНЕ ВИКОРИСТАННЯ

www.daikin.eu/building-a-circular-economy
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ІННОВАЦІЇ

2013

+

Перший спліт-блок
на R-32
Ururu Sarara

+

2016
Повний спектр
оптимізованих сплітблоків на R-32
Перший Sky Air на R-32

+

2017
Повний спектр оптимізованих
блоків Sky Air на R-32
Початок виробництва
холодильних машин HFO

2018
Початок виробництва
асортименту теплових
насосів Daikin Altherma
на R-32

+

2020

Початок
виробництва
VRV 5 на R-32

Продовжуємо наш шлях до зниження викидів СО2, пропонуючи
інноваційні рішення
З моменту появи в 2013 році Ururu Sarara — першого кондиціонера на холодоагенті R-32 — ми працювали над переведенням нашого
обладнання на використання холодоагентів із більш низьким ПГП. Новітнім досягненням став випуск серії VRV 5 S — абсолютно нових блоків,
спеціально розроблених для використання холодоагенту R-32.

Переваги R-32
› Більш низький потенціал глобального
потепління (GWP/ПГП): тільки 1/3 від
аналогічного показника R-410A
› Менше заправлення холодоагенту:
На 10% менше порівняно з R-410A
› Більш висока енергоефективність
› Однокомпонентний холодоагент
простіше повторно використовувати й
переробляти

100%

71%
R-410A

R-32

Потенціал впливу на глобальне потепління

-71%
потенціал впливу на глобальне
потепління

Попереду графіка поступового скорочення використання F-газів
Завдяки переходу на R-32 ми випереджаємо встановлені цілі поступового скорочення використання F-газів. У часи швидкого
розширення ринка VRV це дозволяє нам вести свій бізнес екологічним чином, забезпечуючи при цьому майбутнє зростання.

У центрі уваги — люди
Daikin прагне запропонувати вам:
- найбільш стійкі системи;
- обладнання, яке просто встановлювати з різними
конфігураціями;
- достовірні дані.

ВІДПОВІДНІСТЬ ВИМОГАМ
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Найвищі в галузі реальні
показники ефективності
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Найкращий VRV
зі спроектованих
нами
Менший еквівалент СО2 і найкраща
на ринку універсальність

Найвища екологічність
Скорочення еквівалентних значень CO2 завдяки використанню холодоагенту R-32
		
• Потенціал глобального потепління R-32 (GWP) на 68% нижчий, ніж у R-410A
		
• На 10% менше заправлення холодоагенту

CO

Однокомпонентний холодоагент простіше повторно використовувати й переробляти
Максимальна екологічність протягом всього життєвого циклу завдяки кращій в світі реальній
сезонній ефективності
ВІДПОВІДНІСТЬ ВИМОГАМ
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Найкраща в галузі зручність обслуговування
й поводження з обладнанням
Одновентиляторний асортимент з малою висотою
Простота транспортування завдяки компактній конструкції
Широка зона для зручного доступу до всіх основних компонентів
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Краща в своєму класі універсальність конструкції
Універсальність, аналогічна обладнанню на R-410A, дозволяє встановлювати
внутрішній блок у приміщеннях з мінімальною площею усього 10 м²!

3
54
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Звуковий тиск до 39 дБ (A) завдяки 5 рівням зниження шуму відповідає будьяким особливостям застосування
Автоматичне налаштування ЗСТ до 45 Па дає змогу використовувати
повітропроводи

ЗСТ до 45 Па

Звуковий тиск до
39 дБ (А)

Створений для комфорту
	Інтуїтивно зрозуміле керування з
програми для мобільного пристрою
та голосовий контроль
	Можливість взаємодії з системами управління будинком
Змінна температура холодоагенту для оптимального комфорту
Спеціально розроблений новий внутрішній блок 10 класу для невеликих добре ізольованих приміщень
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Наступне покоління
Нова асиметрична
конструкція вентилятора
› Дві установки високого ЗСТ
› Низькі рівні шуму

Компактні розміри
› Простота транспортування завдяки
компактному розміру та конструкції з
одним вентилятором

Нова конструкція корпусу
з 4 ручками для зручного
перенесення

Решітка
особливої
конструкції

Плата з охолодженням
холодоагентом
З вбудованими компонентами:
› вхід перемикача
охолодження/нагрівання
› 7-сегментний дисплей для
більш швидкого й точного
відображення помилок і
налаштувань

› Малий перепад
тиску
› Відсутність ризику
випадкового
торкання
вентилятора

Нові запірні клапани

Унікальний 3-рядний
теплообмінник
› Сприяє досягненню вищої сезонної
ефективності

Унікальний ротаційний компресор Daikin
› Абразивний знос неможливий
› Витік холодоагенту неможливий
› Висока сезонна ефективність
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› Розташовані іншим чином,
щоб забезпечити можливість
з'єднання спереду або збоку
› Паяне з'єднання для
підвищення надійності

НОВИНКА RXYSA-AV1/AY1

Серія VRV 5 S
Менший еквівалент СО2 і найкраща на ринку універсальність

460 мм

1100 мм

› Зниження еквівалента СО2 завдяки використанню холодоагенту
R-32 з більш низьким показником ПГП і меншим необхідним
заправленням
› Максимальна екологічність протягом всього життєвого циклу
завдяки кращій в світі реальній сезонній ефективності
› Одновентиляторний асортимент з малою висотою
› Простота транспортування завдяки легкій і компактній конструкції
› Широка зона для зручного доступу до всіх основних компонентів
› Універсальність, аналогічна обладнанню на R-410A
› Спеціально розроблені внутрішні блоки на R-32, що забезпечують
низький рівень шуму та максимальну ефективність

869 мм

Висота
усього

перепад висот
між внутрішніми
блоками

максимальна довжина трубопроводів 120 м
найбільша довжина після першого відгалуження 40 м

15 м

50 м

перепад висот між внутрішніми
та зовнішніми блоками

RXYSA-AV/AY1

869 мм!
ВІДПОВІДНІСТЬ ВИМОГАМ

загальна довжина трубопроводів 300 м
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CO

Вже повністю відповідає вимогам

LOT 21 — Tier 2

Отримайте всю технічну інформацію щодо RXYSA-AV1/AY1
на сайті my.daikin.eu або натисніть тут
Зовнішній блок
Діапазон продуктивності
Холодопродуктивність Prated,c
Теплопродуктивність Prated,h
Макс.
Рекомендована комбінація

к.с.
кВт
кВт
кВт

6°C в.т.

RXYSA5AV1
5
14,0
9,7
16,0

Гнучкість установки,
аналогічна
обладнанню на R-410A

RXYSA6AV1
6
15,5
10,7
18,0

RXYSA4AY1
4
12,1
8,4
14,2

Опубліковані дані
про внутрішні блоки
в реальних умовах
використання

RXYSA5AY1
5
14,0
9,7
16,0

RXYSA6AY1
6
15,5
10,7
18,0

3xFXSA25A2VEB + 4xFXSA32A2VEB 2xFXSA32A2VEB + 3xFXSA25A2VEB + 4xFXSA32A2VEB 2xFXSA32A2VEB +
1xFXSA32A2VEB
2xFXSA40A2VEB 1xFXSA32A2VEB
2xFXSA40A2VEB

ηs,c
%
ηs,h
%
SEER
SCOP
Максимальна кількість внутрішніх блоків
Індекс внутр.
Мін.
блоків
Ном.
Макс.
Розміри
Блок
ВхШхГ
мм
Вага
Блок
кг
Охолодження Ном.
дБA
Рівень звукової
потужності
Нагрівання Ном.
дБA
Нагрівання Відповідно до ENER LOT21
дБA
Рівень звукового Охолодження Ном.
тиску
дБA
Нагрівання Ном.
°C c.т.
Робочий діапазон Охолодження Мін.~Макс.
Нагрівання Мін.~Макс.
°C в.т.
Холодоагент
Тип/GWP (ПГП)
кг/екв.т СО2
Заправлення
Приєднання труб Рідина
ЗД
мм
Газ
ЗД
мм
Загальна довжина система Фактич.
м
трубопроводів
Різниця у
висоті

RXYSA4AV1
4
12,1
8,4
14,2

Зниження викидів,
які виражаються в
еквіваленті CO2

Зовн.Внутр.

324,5
200,5
8,2
5,1
13 (1)
50
100
130

306,1
185,7
7,7
4,7
16 (1)
62,5
125
162,5

67
68
57
49
50

68,1
69,2
59
51
52

301,0
312,5
183,6
193,1
7,6
7,9
4,7
4,9
18 (1)
13 (1)
70
50
140
100
182
130
869x1.100x460
102
69
67
70
68
60
57
51
49
52
50
-5,0 ~ 46,0
-20,0 ~ 16
R-32/675
3,40 / 2,30
9,52
15,9
300

Зовнішній блок
вище внутрішніх

м

50

Внутрішній блок у
найвищому положенні

м

40

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга
Струм — 50 Гц
Макс. струм запобіжника (MFA)

Гц/В
A

1~/50/220-240
32

294,8
178,8
7,4
4,5
16 (1)
62,5
125
162,5

289,9
176,8
7,3
4,5
18 (1)
70
140
182

68,1
69,2
59
51
52

69
70
60
51
52

3~/50/380-415
16

і(1) Фактична кількість блоків залежить від типу внутрішнього блока й обмеження щодо підключень для системи (яке становить 50% <= 130%)
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Найзручніший касетний блок

став ще краще

Новий круглопотоковий касетний блок
› Більші заслінки та нова логіка датчика вдосконалює рівномірний розподіл повітря в
кімнаті
› Найширший вибір панелей для блоків касетного типу. Ми пропонуємо до 8 різних
панелей

Чорна панель з автоматичним
очищенням

Чорна дизайнерська
панель

Повністю біла
стандартна панель

Біла дизайнерська
панель

› Переваги вже відомі: розподіл повітряного потоку на 360° та 		
інтелектуальні датчики
› Чорна або біла панель із автоматичним очищенням

датчик
руху

датчик
температури
біля підлоги

Фільтр із функцією
автоматичного
очищення
Просте видалення
пилу пилососом без
необхідності відкривати
блок.

* Доступно в якості опції
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НОВИНКА FXFA-A

Круглопотоковий
касетний блок
Розподіл повітря на 360° для оптимальної
ефективності й комфорту
› Оптимізована для роботи з холодоагентом R-32 конструкція
› Автоматичне очищення фільтра (опція) забезпечує високу
ефективність, комфорт і більш низькі витрати на техобслуговування.
› Два інтелектуальні датчики (опція) підвищують ефективність і
рівень комфорту
› Найширший вибір декоративних панелей: дизайнерські, стандартні
панелі, а також панелі з автоматичним очищенням в білому
(RAL9010) та чорному (RAL9005) кольорах
› Заслінки більшого розміру й унікальна схема коливання
забезпечують більш рівномірний розподіл повітря
› Індивідуальне керування заслінками: гнучкість при ремонті
приміщення будь-якого плану, без зміни положення блока!
› Найменша монтажна висота на ринку: 214 мм для класу 20-63
› Додатковий комплект для забору свіжого повітря
› Випуск через відведений повітропровід дозволяє оптимізувати
розподіл повітря в приміщеннях неправильної форми або подавати
повітря в невеликі сусідні приміщення

FXFA-A

НОВИНКА

BRC1H52W

Біла панель
Основний блок
Випуск повітропроводу-відгалуження

BRP069C51

Біла панель з
автоматичним
очищенням

Чорна панель

Чорна дизайнерська
панель

Основний випуск

› Стандартний дренажний насос із висотою підйому 675 мм підвищує
гнучкість системи й швидкість установки

Отримайте всю технічну інформацію щодо
FXFA-A на сайті my.daikin.eu або натисніть тут
Внутрішній блок
Холодопродуктивність Повна продуктивність при високій швидкості вентилятора
Теплопродуктивність Повна продуктивність при високій швидкості вентилятора
Споживана
Охолодження при високій швидкості вентилятора
потужність — 50 Гц Нагрівання
при високій швидкості вентилятора
Розміри
Блок
ВхШхГ
Вага
Блок
Корпус
Матеріал
Декоративна
Модель
панель

FXFA 20A
кВт 2,20
кВт 2,50
кВт
кВт
мм
кг

Розміри
ВхШхГ
мм
Вага
кг
Витрата
Охолодження При високій швидкості вентилятора м³/хв
Вентилятор
повітря — 50 Гц Нагрівання При високій швидкості вентилятора м³/хв
Повітряний фільтр Тип
Рівень звукової потужності Охолодження При високій швидкості вентилятора
дБA
Рівень звукового Охолодження L/ML/M/MH/H
дБA
тиску
Нагрівання
L/ML/M/MH/H
дБA
Холодоагент
Тип/GWP (ПГП)
Приєднання труб Рідина
ЗД
мм
Газ
ЗД
мм
Дренаж
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга
Гц/В
Струм — 50 Гц
Макс. струм запобіжника (MFA) (1)
A
Системи
Інфрачервоний пульт дистанційного керування
управління
Дротовий пульт дистанційного керування

25A 32A
2,80 3,60
3,20 4,00
0,04
0,04

40A
4,50
5,00

50A
5,60
6,30
0,05
0,05
204x840x840
19

63A
7,10
8,00
0,06
0,06

80A
100A
125A
9,00
11,20
14,00
10,00
12,50
16,00
0,09
0,12
0,19
0,09
0,12
0,19
246x840x840
288x840x840
18
21
24
26
Оцинковані сталеві листи
Стандартні панелі: BYCQ140E — білий з сірими решітками/BYCQ140EW — повністю білий/BYCQ140EB — чорний
Панелі з автоматичним очищенням BYCQ140EGF — білий/BYCQ140EGFB — чорний
Дизайнерські панелі: BYCQ140EP — білий/BYCQ140EPB — чорний
Стандартні панелі: 65x950x950/панелі з автоматичним очищенням: 148x950x950/дизайнерські панелі: 106x950x950
Стандартні панелі: 5,5/панелі з автоматичним очищенням: 10,3/дизайнерські панелі: 6,5
12,8
14,8
15,1
16,6
23,3
28,8
33,0
12,8
14,8
15,1
16,6
23,3
28,8
33,0
Полімерна сітка
49 (4)
51 (4)
53 (4)
55 (4)
60 (4)
61 (4)
31/30/29/29,5/28 (4) 33 / 32 / 31 /30 / 29 (4) 35 / 34 / 33/32/30 (4) 38/ 36 /34 /32/30 (4) 43/41/37/34 /30 (4) 45/43/41/39 /36 (4)
31/30/29/29,5/28 (4) 33 / 32/31 /30 /29 (4) 35 / 34 / 33 / 32/30 (4) 38/ 36 /34 /32 /30 (4) 43/41/37/34 /30 (4) 45/43/41/39 /36 (4)
R-32 / 675
6,35
9,52
9,52
12,7
15,9
VP25 (ЗД 32/ВД 25)
1~/50/60/220-240/220
6
BRC7FA532F (2)
BRC1H52W/S/K

(1) MFA використовується для вибору автоматичного вимикача та вимикача ланцюга при замиканні на землю (автоматичний вимикач витоку струму на землю). Більш докладна інформація про кожну комбінацію 		
наведена на електричних схемах
(2) Необхідно поєднувати з дротовим пультом дистанційного керування Madoka.
(3) L/ML/M/MH/H — різні доступні швидкості вентилятора. L = низька; ML = середньо-низька; M = середня; MH = середньо-висока; Н = висока
(4) Значення шуму для дизайнерської панелі: +3 дБ
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НОВИНКА FXZA-A

Абсолютно плоский касетний блок
Унікальний дизайн: повністю
вбудовується в підвісну стелю
› Оптимізована для роботи з холодоагентом R-32 конструкція
› Плоске розташування серед стандартних архітектурних
стельових плит, блок виступає всього на 8 мм
› Чудове сполучення зразкового дизайну й передового технічного
виконання з елегантною білою обробкою або поєднанням
сріблястого та білого оздоблення
› Два інтелектуальні датчики (опція) підвищують ефективність і
рівень комфорту
› Блоки 15-го класу спеціально розроблені для невеликих і добре
теплоізольованих приміщень, таких як готельні номери, невеликі
офіси тощо
› Індивідуальне керування заслінками: гнучкість при ремонті
приміщення будь-якого плану, без зміни положення блока!

FXZA-A

НОВИНКА

BRC1H52W

BRP069C51

› Опційний комплект для забору свіжого повітря
› Стандартний дренажний насос із висотою підйому 630 мм
підвищує гнучкість системи й швидкість установки
Отримайте всю технічну інформацію щодо
FXZA-A на сайті my.daikin.eu або натисніть тут
Внутрішній блок
FXZA
Холодопродуктивність Повна продуктивність При високій швидкості вентилятора
кВт
Теплопродуктивність Повна продуктивність При високій швидкості вентилятора
кВт
Споживана
Охолодження При високій швидкості вентилятора
кВт
потужність — 50 Гц Нагрівання
При високій швидкості вентилятора
кВт
Розміри
Блок
ВхШхГ
мм
Вага
Блок
кг
Корпус
Матеріал
Декоративна
Модель
панель
Колір
Розміри
ВхШхГ
мм
Вага
кг
Декоративна
Модель
панель 2
Колір
Розміри
ВхШхГ
мм
Вага
кг
Декоративна
Модель
панель 3
Колір
Розміри
ВхШхГ
мм
Вага
кг
Декоративна
Модель
панель 4
Колір
Розміри
ВхШхГ
мм
Вага
кг
Охолодження При високій швидкості вентилятора м³/хв
Витрата
Вентилятор
повітря — 50 Гц Нагрівання При високій швидкості вентилятора м³/хв
Повітряний фільтр Тип
Рівень звукової потужності Охолодження При високій швидкості вентилятора
дБA
дБA
Рівень звукового Охолодження Низька/середня/висока швидкість вентилятора
тиску
Низька/середня/висока швидкість вентилятора
дБA
Нагрівання
Холодоагент
Тип/GWP (ПГП)
Приєднання труб Рідина
ЗД
мм
Газ
ЗД
мм
Дренаж
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга
Гц/В
Струм — 50 Гц
Макс. струм запобіжника (MFA)
A
Системи
Інфрачервоний пульт дистанційного керування
управління
Дротовий пульт дистанційного керування

15A
1,70
1,90

20A
2,20
2,50
0,043
0,043

25A
2,80
3,20

32A
3,60
4,00
0,045
0,045

40A
4,50
5,00
0,059
0,059

50A
5,60
6,30
0,092
0,092

260x575x575
15,5

8,5
8,5

16,5
Оцинковані сталеві листи
BYFQ60C2W1W
Білий (N9.5)
46x620x620
2,8
BYFQ60C2W1S
СРІБЛЯСТИЙ
46x620x620
2,8
BYFQ60B2W1
Білий (RAL9010)
55x700x700
2,7
BYFQ60B3W1
БІЛИЙ (RAL9010)
55x700x700
2,7
9,0
10,0
9,0
10,0
Полімерна сітка
50
51
25,5/30,0/33,0
26,0/30,0/33,5
25,5/30,0/33,0
26,0/30,0/33,5
R-32 / 675
6,35

8,7
8,7
49

25,5/28,0/31,5
25,5/28,0/31,5

25,5/29,5/32,0
25,5/29,5/32,0

18,5

11,5
11,5

14,0
14,0

54
28,0/32,0/37,0
28,0/32,0/37,0

60
33,0/40,0/43,0
33,0/40,0/43,0

9,52

12,7
VP20 (ВД 20/ЗД 26)
1~/50/60/220-240/220
6
BRC7EB530W (стандартна панель)/BRC7F530W (біла панель)/BRC7F530S (сіра панель) (1)
BRC1H52W/S/K

Розміри не включають блок управління
(1) Необхідно поєднувати з дротовим пультом дистанційного керування Madoka.
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Функція автоматичного
очищення фільтра для
блоків канального типу

Унікальна функція автоматичного очищення
фільтра забезпечує більш високу ефективність
і комфорт при менших витратах на технічне
обслуговування

напрямок
повітряного
потоку

Зменшення експлуатаційних витрат
УНІКАЛЬНЕ
РІШЕННЯ —
Патентні заявки
розглядаються

› Автоматичне очищення фільтра зменшує експлуатаційні витрати,

оскільки фільтр завжди чистий
Зміна профілю ефективності канального
внутрішнього блока під час роботи

Можна
заощадити до
20% енергії
завдяки
щоденному
очищенню
фільтра

100%
Поступове
зменшення
ефективності
через
забруднення
фільтра

0%
початок

6 місяців

12 місяців

Очищення фільтра потребує мінімум часу
› Пилозбірник можна швидко і просто спорожнити пилососом
› Забудьте про брудні стелі

Як це працює?

Покращена якість повітря в приміщенні

1 Автоматичне очищення фільтра за
графіком

› Оптимальний потік повітря виключає протяги і шум

Найвища надійність
› Запобігає забиттю фільтрів і пов'язаним з ним перебоям у роботі

3 Пил можна легко вилучити
пилососом

Унікальна технологія
› Унікальна й інноваційна технологія фільтрації,
розроблена на основі досвіду, отриманого
компанією Daikin при використанні блоків касетного
типу з функцією автоматичного очищення

Таблиця комбінацій

BAE20A62

www.youtube.com/DaikinEurope

Спліт-система/Sky Air

VRV

FDXM-F9

FXDA-A/FXDQ-A3

25

35





50

60

BAE20A82
BAE20A102
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2 Пил накопичується в пилозбірнику
всередині блока



15

20

25

32









Характеристики

40

50





BAE20A62

63
Висота (мм)
Ширина (мм)


Глибина (мм)

BAE20A82

BAE20A102

210
830

1.030
188

1.230

НОВИНКА FXDA-A

Компактний блок канального типу
всмоктування
ззаду

Компактний дизайн, багато варіантів установки
› Оптимізована для роботи з холодоагентом R-32 конструкція
› Блоки 10-го класу спеціально розроблені для невеликих і добре
теплоізольованих приміщень, таких як готельні номери, невеликі
офіси тощо
› Компактні розміри дозволяють легко встановити блок у просторі
між підвісною стелею й перекриттям, потрібен запас простору
всього лише 240 мм

видування
нижній
забір
повітря

СЕРІЯ A (15, 20, 25, 32)

FXDA-A

НОВИНКА

200 мм

700 мм
50 мм

› Середній зовнішній статичний тиск до 44 Па дає можливість
застосовувати гнучкі повітропроводи різної довжини
› Акуратно прихований у стіні, при цьому видні тільки
повітрозабірні й повітророзподільні решітки
› Опція автоматичного очищення забезпечує максимальну
ефективність, зручність і надійність завдяки регулярному
очищенню фільтра
› Багато варіантів установки, оскільки всмоктування повітря може
здійснюватися з тильної сторони або знизу

BRC1H52W

BRP069C51

› Стандартний дренажний насос із висотою підйому 600 мм
підвищує гнучкість системи й швидкість установки

Отримайте всю технічну інформацію щодо
FXDA-A на сайті my.daikin.eu або натисніть тут
Отримайте всю технічну інформацію щодо
BAE20A на сайті my.daikin.eu або натисніть тут

НОВИНКА

Опція фільтра із функцією автоматичного очищення

Внутрішній блок
FXDA
10A
15A
20A
25A
32A
Холодопродуктивність Повна продуктивність При високій швидкості вентилятора
кВт
1,10
1,70
2,20
2,80
3,60
Теплопродуктивність Повна продуктивність При високій швидкості вентилятора
кВт
1,30
1,90
2,50
3,20
4,00
Споживана
Охолодження При високій швидкості вентилятора
кВт
0,042
0,057
0,068
потужність — 50 Гц Нагрівання
При високій швидкості вентилятора
кВт
0,042
0,057
0,068
Необхідний простір між підвісною стелею й перекриттям >
мм
240
Розміри
Блок
ВхШхГ
мм
200x750x620
Вага
Блок
кг
22,0
Корпус
Матеріал
Оцинкована сталь
Витрата повітря — 50 Гц Охолодження При високій швидкості вентилятора м³/хв
5,2
6,5
8,0
Вентилятор
Зовнішній статичний Заводська установка/
Па
10/30,0
тиск — 50 Гц
Високий
Повітряний фільтр Тип
Знімний/миється
Рівень звукової потужності Охолодження При високій швидкості вентилятора
дБA
48
50
51
Рівень звукового тиску Охолодження Низька/Середня/Висока швидкість вентилятора
дБA 26 / 28 / 29 27,0/31,0/32,0
27,0/31,0/33,0
Холодоагент
Тип/GWP (ПГП)
R-32 / 675
Приєднання труб Рідина
ЗД
мм
6,35
Газ
ЗД
мм
9,52
Дренаж
VP20 (ВД 20/ЗД 26)
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга
Гц/В
1~/50/60/220-240/220
Струм — 50 Гц
Макс. струм запобіжника (MFA)
A
6
Системи
Інфрачервоний пульт дистанційного керування
BRC4C65 / BRC4C66 (1)
управління
Дротовий пульт дистанційного керування
BRC1H52W/S/K

40A
4,50
5,00
0,075
0,075

50A
5,60
6,30
0,096
0,096

200x950x620
26,0
10,5

12,5
15/44,0

63A
7,10
8,00
0,107
0,107
200x1.150x620
29,0
16,5

52
53
54
28,0/32,0/34,0 29,0/33,0/35,0 30,0/34,0/36,0

12,7

(1) Необхідно поєднувати з дротовим пультом дистанційного керування Madoka.
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НОВИНКА FXSA-A

Блок канального типу
із середнім ЗСТ
Найтонший і водночас найпотужніший на ринку
блок із середнім зовнішнім статичним тиском

видування

› Оптимізована для роботи з холодоагентом R-32 конструкція
› Найтонший блок у своєму класі, усього 245 мм (висота вбудовування 300 мм),
тому вузькі стельові простори більше не є нерозв'язною проблемою

всмоктування
ззаду

FXSA-A
245 мм

нижній
забір
повітря

НОВИНКА

› Тиха робота: рівень звукового тиску до 25 дБА
› Середній зовнішній статичний тиск до 150 Па дає можливість застосовувати
гнучкі повітропроводи різної довжини
› Можливість змінювати зовнішній статичний тиск блока за допомогою
дротового пульта дистанційного керування дозволяє оптимізувати витрату
повітря
› Акуратно прихований у стіні, при цьому видні тільки повітрозабірні й
повітророзподільні решітки
› Блоки 15-го класу спеціально розроблені для невеликих і добре
теплоізольованих приміщень, таких як готельні номери, невеликі офіси тощо
› Додатковий комплект для забору свіжого повітря
› Багатоваріантна установка: всмоктування повітря може здійснюватися з
тильної сторони або знизу; можна вибрати використання в незмінному
вигляді або з додатковими повітрозабірними решітками
//////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////

Для вільного
використання в підвісній
стелі

Для приєднання до вставки
повітрозабірної панелі
(не поставляється Daikin)

Для прямого приєднання
до панелі Daikin
(через комплект EKBYBSD)

BRC1H52W

BRP069C51

› Стандартний убудований дренажний насос із висотою підйому 625 мм
підвищує гнучкість системи та швидкість установки

Зовнішній статичний тиск (Па)

Функція автоматичного регулювання витрати повітря

Автоматичний вибір найбільш оптимальної кривої характеристик вентилятора для досягнення номінальної витрати повітря блока в межах ±10%
Криві
характеристик
вентилятора

Чому?

Після установки фактичні повітропроводи будуть часто відрізнятися від первісно розрахованих по основі опору потоку повітря  реальна витрата
повітря може бути значно більше або менше номінальної, що приведе до недостатньої продуктивності або некомфортної температури повітря
Функція автоматичного регулювання витрати повітря автоматично адаптує швидкість вентилятора до будь-якого повітропроводу (для кожної моделі є
не менше 10 кривих характеристик вентилятора), що дозволяє виконувати установку набагато швидше

Витрата повітря (номін.)

Витрата повітря (фактич.)

Витрата повітря
(з автоматичним
регулюванням)

Криві опору
повітропроводу

±

Витрата повітря (м3/хв)

Отримайте всю технічну інформацію щодо
FXSA-A на сайті my.daikin.eu або натисніть тут
Внутрішній блок
FXSA
15A
Холодопродуктивність Повна продуктивність При високій швидкості вентилятора
кВт
1,70
Теплопродуктивність Повна продуктивність При високій швидкості вентилятора
кВт
1,90
Споживана потужність — 50 Гц Охолодження При високій швидкості вентилятора
кВт
При високій швидкості вентилятора
кВт
Нагрівання
Розміри
Блок
ВхШхГ
мм
Вага
Блок
кг
Корпус
Матеріал
Витрата
Охолодження При високій швидкості вентилятора м³/хв
8,7
Вентилятор
8,7
повітря — 50 Гц Нагрівання При високій швидкості вентилятора м³/хв
Зовнішній статичний Заводська установка/
Па
тиск — 50 Гц
Високий
Повітряний фільтр Тип
Рівень звукової потужності Охолодження При високій швидкості вентилятора
дБA
Рівень звукового Охолодження Низьк./Середн./Вис.
дБA 25,0/28,0/29,5
Нагрівання
Низьк./Середн./Вис.
дБA 26,0/29,0/31,5
тиску
Холодоагент
Тип/GWP (ПГП)
Приєднання труб Рідина
ЗД
мм
Газ
ЗД
мм
Дренаж
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга
Гц/В
Струм — 50 Гц
Макс. струм запобіжника (MFA)
A
Системи управління Інфрачервоний пульт дистанційного керування
Дротовий пульт дистанційного керування
(1) Необхідно поєднувати з дротовим пультом дистанційного керування Madoka.

14

20A
2,20
2,50

25A
2,80
3,20

32A
3,60
4,00

0,086
0,086
245x550x800
23,5

24,0

9,0
9,0

9,5
9,5
30/150

54
25,0/28,0/30,0
26,0/29,0/32,0

55
26,0/29,0/31,0
27,0/30,0/33,0

9,52

40A
50A
63A
80A
100A
125A
140A
4,50
5,60
7,10
9,00
11,20
14,00
16,00
5,00
6,30
8,00
10,0
12,5
16,0
18,0
0,147
0,150
0,183
0,209
0,285
0,326
0,382
0,147
0,150
0,183
0,209
0,285
0,326
0,382
245x700x800
245x1.000x800
245x1.400x800 245x1.550x800
28,5
29,0
35,5
36,5
46,0
47,0
51,0
Оцинковані сталеві листи
15,0
15,2
21,0
23,0
32,0
36,0
39,0
15,0
15,2
21,0
23,0
32,0
36,0
39,0
40/150
50/150

Полімерна сітка
60
59
61
64
29,0/32,0/35,0 27,0/30,0/33,0 29,0/32,0/35,0 31,0/34,0/36,0 33,0/36,0/39,0 34,0/38,0/41,5
29,0/34,0/37,0 28,0/32,0/35,0 30,0/34,0/37,0 31,0/34,0/37,0 33,0/37,0/40,0 34,0/38,5/42,0
R-32 / 675
6,35
9,52
12,7
15,9
VP20 (ВД 20/ЗД 26), висота дренажу 625 мм
1~/50/60/220-240/220
6
BRC4C65 (1)
BRC1H52W/S/K

НОВИНКА FXAA-A

Настінний блок
Для приміщень без підвісних стель
і вільної площі підлоги
› Оптимізована для роботи з холодоагентом R-32 конструкція
› Плоска стильна фронтальна панель відмінно пасує до будь-якого
інтер'єру і легко миється
› Може легко монтуватися в нових і реконструйованих будинках
› Повітря комфортно розподіляється вгору і вниз завдяки 5 різним
кутам подачі повітря, які можна запрограмувати на пульті
дистанційного керування
› Техобслуговування можна легко виконувати з лицьової сторони
блока

FXAA-A

НОВИНКА

BRC1H52W

BRP069C51

Отримайте всю технічну інформацію щодо
FXAA-A на сайті my.daikin.eu або натисніть тут
Внутрішній блок
FXAQ
Холодопродуктивність Повна продуктивність При високій швидкості вентилятора
кВт
Теплопродуктивність Повна продуктивність При високій швидкості вентилятора
кВт
Споживана
Охолодження При високій швидкості вентилятора
кВт
потужність — 50 Гц Нагрівання
При високій швидкості вентилятора
кВт
Розміри
Блок
ВхШхГ
мм
Вага
Блок
кг
Витрата
Охолодження Низька/висока
м³/хв
Вентилятор
повітря — 50 Гц
швидкість вентилятора
Повітряний фільтр Тип
Рівень звукової потужності Охолодження При високій швидкості вентилятора
дБA
дБA
Рівень звукового Охолодження Низька/висока швидкість вентилятора
тиску
Низька/висока швидкість вентилятора
дБA
Нагрівання
Холодоагент
Тип/GWP (ПГП)
Приєднання труб Рідина
ЗД
мм
Газ
ЗД
мм
Дренаж
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга
Гц/В
Струм — 50 Гц
Макс. струм запобіжника (MFA)
A
Інфрачервоний пульт дистанційного керування
Системи
управління
Дротовий пульт дистанційного керування

15A
1,7
1,9

20A
2,2
2,5

25A
2,8
3,2

0,02

7,0/8,4

51,0
28,5/32,0
28,5/33,0

32A
3,6
4,0
0,04

40A
4,5
5,0
0,02
0,02

7,0/9,8

9,7/12,2

0,03
0,03
290x795x266
12
7,0/9,1
7,0/9,4

Полімерна сітка, що миється
53,0
55,0
28,5/35,0
28,5/37,5
33,5/37,0
28,5/36,0
28,5/38,5
33,5/38,0
R-32 / 675
6,35

52,0
28,5/33,0
28,5/34,0

9,52

50A
5,6
6,3
0,03
0,04
290x1.050x269
15
11,5/14,4

63A
7,1
8,0
0,05
0,06

13,5/18,3

58,0
35,5/41,0
35,5/42,0

63,0
38,5/46,5
38,5/47,0

12,7
VP13 (ВД 15/ЗД 18)
1~/50/220-240
6
BRC7EA628 / BRC7EA629 (1)
BRC1H52W/S/K

(1) Необхідно поєднувати з дротовим пультом дистанційного керування Madoka.
*Примітка: в елементах таблиці блакитного кольору наведені попередні дані
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Огляд зовнішнього блока VRV 5
Клас продуктивності (кВт)
Системи з тепловим насосом
і повітряним охолодженням

Модель

Назва продукту

Менший еквівалент СО2 і найкраща на ринку універсальність
› Компактна конструкція з одним вентилятором проста в установці та дозволяє
економно використовувати простір
УНІКАЛЬНЕ РІШЕННЯ
› Орієнтовані на потреби ринку зручність обслуговування та поводження з
Серія VRV 5 S обладнанням
› Зниження еквівалента СО2 завдяки використанню холодоагенту R-32 з більш
низьким показником ПГП і меншим необхідним заправленням
› Універсальність, аналогічна обладнанню на R-410A

4

5

6

1~



3~



RXYSA-AV1 / AY1

З новим
пультом Madoka
BRC1H52W/S/K!

Огляд внутрішнього блока VRV 5
Клас продуктивності (кВт)

Настінний блок

Канальний блок

Стельовий касетний блок

Тип

Модель

Найменування

Розподіл повітря на 360° для оптимальної ефективності й комфорту
Функція автоматичного очищення забезпечує високу ефективність
Інтелектуальні датчики заощаджують енергію та забезпечують максимальний комфорт
Круглопотоковий Гнучкі можливості, що дозволяють використовувати систему в приміщеннях різної форми
касетний блок
Найменша монтажна висота на ринку!
Найширший вибір дизайну та кольорів декоративних панелей
УНІКАЛЬНЕ РІШЕННЯ

УНІКАЛЬНЕ РІШЕННЯ

Абсолютно
плоский
касетний
блок

›
›
›
›
›

FXFA-A

›
›
›
›
›

Унікальна конструкція, що повністю вбудовується в підвісну стелю
Ідеальна інтеграція в стандартну архітектурну стельову плитку
Сполучення виразного дизайну та передового технічного виконання
Інтелектуальні датчики заощаджують енергію та забезпечують максимальний комфорт
Блок невеликої продуктивності, розроблений для невеликих або добре ізольованих приміщень
Гнучкі можливості, що дозволяють використовувати систему в приміщеннях різної форми

FXZA-A

Компактний дизайн, багато варіантів установки
Компактні розміри дозволяють установлювати блоки у вузькому просторі між підвісною стелею й перекриттям
Середній зовнішній статичний тиск до 44 Па
Видимі тільки решітки
Блок невеликої продуктивності, розроблений для невеликих або добре ізольованих приміщень
Низьке споживання електроенергії завдяки двигуну вентилятора постійного струму

FXDA-A

Компактний
блок
канального
типу

›
›
›
›
›

Блок
канального
типу із
середнім
ЗСТ

› Найтонший блок у своєму класі, усього 245 мм
› Низькі рівні шуму при роботі
› Середній зовнішній статичний тиск до 150 Па дає можливість застосовувати гнучкі повітропроводи

Настінний
блок

10 15 20 25 32 40 50 63 71 80 100 125 140






УНІКАЛЬНО
ДЛЯ R-32



Опція фільтра
із функцією
автоматичного
очищення

Найтонший і водночас найпотужніший на ринку блок із середнім зовнішнім статичним тиском!

›

FXSA-A



FXAA-A



різної довжини
Функція автоматичного регулювання витрати повітря визначає обсяг повітря й статичний тиск і коригує
його так, щоб забезпечити номінальну витрату повітря, що гарантує високий рівень комфорту

Для приміщень без підвісних стель і вільної площі підлоги
Плоска стильна лицьова панель легко миється
Блок невеликої продуктивності, розроблений для невеликих або добре ізольованих
приміщень
› Низьке споживання електроенергії завдяки двигуну вентилятора постійного струму
› Повітря комфортно розподіляється вгору та вниз завдяки 5 різним кутам подачі повітря

›
›

Чорна та
дизайнерська
панелі



Холодопродуктивність (кВт)1

1,1 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 8,0 9,0 11,2 14,0 16,0

Теплопродуктивність (кВт)2

1,3 1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 9,0 10,0 12,5 16,0 18,0

(1) Номінальні значення холодопродуктивності наведені для умов: температура всередині приміщення: 27°C c.т., 19°C в.т., температура зовнішнього повітря: 35°C с.т., 		
еквівалентна довжина труб з холодоагентом: 5 м; перепад висот: 0 м
(2) Номінальні значення теплопродуктивності наведені для умов: температура в приміщенні: 20°C с.т., температура зовнішнього повітря: 7°C с.т., 6°C в.т., еквівалентна довжина
труб з холодоагентом: 5 м; перепад висот: 0 м
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Стельові касетні
блоки

Блоки канального
типу

Настінний
блок

FXZA-A

FXDA-A

FXSA-A

FXAA-A

Під час вашої відсутності у приміщенні можуть підтримуватися комфортні
умови











Режим вентиляції

Кондиціонер можна використовувати в режимі вентиляції, для створення
потоку повітря без охолодження або нагрівання











Фільтр із функцією
автоматичного очищення

Фільтр очищається автоматично. Завдяки цьому забезпечується
максимальна енергоефективність і комфорт без необхідності в дорогому
або тривалому обслуговуванні

(опція)

Датчик температури у
підлоги та датчик руху

Датчик руху направляє повітря убік від людей, виявлених у приміщенні.
Датчик визначає середню температуру біля підлоги та забезпечує
рівномірний розподіл температури від стелі до підлоги





Захист від протягів

При вмиканні кондиціонера в режимі нагріву або при роботі з вимкненим термостатом
напрямок подачі повітря встановлюється горизонтально, а вентилятор працює на
малих обертах для запобігання виникненню протягів. Після прогріву напрямок повітря
й швидкість вентилятора встановлюються за бажанням користувача





Тиха робота

Внутрішні блоки Daikin працюють дуже тихо. Зовнішні блоки ніколи не
порушать спокій ваших сусідів









Автоматичне
перемикання режимів
охолодження-нагрівання

Автоматичний вибір режиму охолодження або нагрівання для підтримки
встановленої температури











Повітряний фільтр

Затримує частинки пилу, що містяться в повітрі, забезпечуючи стабільну
подачу чистого повітря

G1
G3 (панель із

G1



G1



Режим зниження вологості

Можливість зниження рівня вологості без зміни температури в
приміщенні











Запобігання забрудненню
стелі

Повітророзподільні решітки внутрішнього блока спеціально спроектовані
так, щоб потік повітря не направлявся на стелю і не забруднював її









5 + авто

3 + авто







(1)



(1)

Інші функції

Пульт дистанційного керування
й таймер

Повітряний потік

Комфорт

Режим роботи під час
вашої відсутності

Підготовка
повітря

FXFA-A

Контроль
вологості

Ми проявляємо відповідальність

Огляд переваг внутрішнього блока VRV 5

Автоматична зміна
Можливість вмикання автоматичної зміни вертикального положення
вертикального положення
заслінок для рівномірного розподілу повітряних потоків і температури
заслінок
Ступінчасте регулювання
швидкості вентилятора

Можливість вибору різних швидкостей вентилятора дозволяє
оптимізувати рівні комфорту

Індивідуальне керування
заслінками

Індивідуальне керування заслінками за допомогою дротового пульта
ДК, що спрощує установку кожної заслінки відповідно до конфігурації
приміщення. Пропонуються також комплекти заглушок (опція)

Онлайн-контролер Daikin
(BRP069C51)

Можливість керування та моніторингу стану системи Daikin нагрівання
або кондиціонування повітря.



автоматичним
очищенням)



(опція)


3

3 + авто

2



(1)



(1)

Тижневий таймер

Можна налаштувати таймер на вмикання і вимикання кондиціонера в
будь-який час доби або тижня

Інфрачервоний пульт
дистанційного керування

Інфрачервоний пульт із РК-екраном для дистанційного керування
внутрішнім блоком

Дротовий пульт
дистанційного керування

Дротовий пульт для дистанційного керування внутрішнім блоком

Централізоване керування

Централізоване керування забезпечує управління кількома внутрішніми
блоками з однієї точки











(1)



Автоматичний перезапуск

При вмиканні електроенергії після якогось часу відсутності струму в мережі
кондиціонер автоматично перезапускається, використовуючи первісні налаштування

Автоматична діагностика

Ця функція спрощує технічне обслуговування кондиціонера, інформуючи
про неполадки обладнання або відхилення від нормального режиму роботи
















Комплект дренажного
насоса

Забезпечує видалення конденсату із внутрішнього блока

Для багатьох приміщень

Основне електроживлення внутрішнього блока можна
вимкнути при виході з готелю або для обслуговування

НОВИНКА

Підключається тільки до нового
BRC1H52W/S/K

Стандартний Стандартний Стандартний Стандартний









Опція



(1) Необхідно поєднувати з дротовим пультом дистанційного керування Madoka
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Чи знали ви...
що існують різні стандарти щодо F-газів?
Чому застосовуються різні стандарти?
Існують два різні стандарти, які встановлюють правила безпеки для R-32:
› Загальний стандарт для холодоагентів: EN378:2016
› Спеціальний стандарт на продукт для теплових насосів: IEC60335-2-40 (Ed.6)
EN378:2016 зазначає, що у випадку, якщо застосовним є спеціальний стандарт на продукт, він переважає над загальним стандартом.
Тому вогненебезпечність регулюється IEC60335-2-40 (Ed.6).

ЯКИЙ СТАНДАРТ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ?

Токсичність

Вогненебезпечність

(Позначається великою літерою A або B)

(Позначається цифрами 1, 2, 3)

Загальний стандарт — EN378:2016

Стандарт на продукт
IEC60335-2-40 (Ed.6)

В результаті застосування комбінованого стандарту холодоагент класифікується таким чином:

Вогненебезпечність

Токсичність
Без поширення полум'я
Менша вогненебезпечність
Більша вогненебезпечність

Нижча

Вища

A1

B1

A2L* R-32

B2L*

A2

B2

A3

B3

*A2L і B2L — холодоагенти з меншою вогненебезпечністю та максимальною швидкістю горіння ≤10 см/с

Загальне заправлення холодоагенту (кг)

Огляд обмеження на площу приміщення відповідно до EN378:2016 та IEC60335-2-40 (Ed.6)

16,0

Дотримуйтесь
положень
EN 378:2016 щодо
токсичності
Дотримуйтесь положень
IEC 60335-2-40 (Ed.6)
щодо вогненебезпечності

14,0
12,0
10,0
8,0
6,0

EN378:2016 Межа токсичності для R-32

4,0

Дуже суворі заходи безпеки; установка
неможлива (подібно до ситуації з R-410A
сьогодні)

2,0
0,0
0
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20

40
60
80
100
Мінімальна площа поверхні приміщення (м2)

Що слід взяти до уваги
з точки зору додаткових заходів щодо R-32?
Токсичність

Вогненебезпечність

› Хоча R-410A і R-32 класифікуються як «A»
в EN378:2016, межа токсичності дещо
відрізняється: 0,30 кг/м³ для R-32 проти
0,44 кг/м³ для R-410A.
› З іншого боку, заправлення холодоагенту
R-32 менше, отже обмеження на площу
приміщення змінюється незначно

› Стандарт на продукт IEC60335-2-40 (Ed.6) визначає всю інформацію щодо
загальної кількості холодоагенту та мінімальної площі поверхні приміщення,
залежно від додаткових вжитих заходів.
› Область 1: Область застосування без жодних заходів
• Зазвичай спліт-системи та Sky Air потрапляють у цю область завдяки
дуже низькому заправленню холодоагенту.
		
• Типова установка міні-VRV, що містить 6,5 кг холодоагенту, потребує
мінімальної площі поверхні приміщення 39 м² (1)
› Область 2 : Розширена область застосування VRV 5, що передбачає
використання 2 заходів, забезпечених на заводі-виробнику.
• Рішення Daikin, що дозволяє використовувати
повний потенціал системи VRV, з мінімальною
ЗАТВЕРДЖ
площею поверхні приміщення до 10,0 м² (1)
ЕНО
(1) для внутрішніх блоків, встановлених на висоті не менше 1,8 м і вище найнижчого
підземного поверху.

НЕЗАЛЕЖ
НО
ОРГАНІЗА Ю
ЦІЄЮ

Огляд поверхні приміщення як функції застосовуваних заходів згідно IEC60335-2-40 (Ed.6), якщо блоки
встановлюються на висоті не менше 1,8 м і вище найнижчого підземного поверху.
Рішення Daikin

16,0

Загальне заправлення холодоагенту (кг)

14,0

РІШЕННЯ DAIKIN: 2 ЗАХОДИ,
ЗАБЕЗПЕЧЕНІ НА
ЗАВОДІ-ВИРОБНИКУ

12,0
10,0

Час реакції системи Daikin VRV 5

Область 2
Область застосування без жодних заходів

8,0

6,5 6,0
4,0
2,0

Розширена область застосування VRV 5
Значне підвищення
універсальності завдяки
забезпеченим на заводівиробнику заходам

0,0

10,0
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УНІКАЛЬНЕ РІШЕННЯ НА РИНКУ

Область 1: не потрібно жодних
додаткових заходів згідно з
IEC60335-2-40 Ed.6
60		

80

Заправлення холодоагенту для
типової установки міні-VRV з
довжиною трубопроводів 90–110 м
100

Мінімальна площа поверхні приміщення (м2)

Наведені вище дані є тлумаченням Daikin положень IEC60335-2-40 (Ed.6), що не призначене замінити собою чинне законодавство.

Можливі заходи стосовно вогненебезпечності
› Виробники мають вибір: вжити нуль, один або два заходи
› Дозволено 3 види заходів:
			 • Вентиляція (природна чи механічна)
			 • Запірні клапани
			
• Сигналізація (локальна і, можливо, центральна)

УНІКАЛЬНЕ НА РИНКУ РІШЕННЯ DAIKIN

Найбільш універсальне рішення від Daikin
› Найбільш універсальне рішення: два заходи, інтегровані в систему
			
• Не потрібно жодних додаткових витрат або розрахунків для впровадження заходів на місці
			
• жодних складнощів і додаткового часу при установці
			
• Немає ризику помилок завдяки програмному забезпеченню вибору обладнання Xpress
ЗАТВЕРДЖ
› Протестовано і затверджено незалежною організацією
ЕНО
НЕ
ЗАЛЕЖНО
ОРГАНІЗА Ю
ЦІЄЮ
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Технічні креслення

Зовнішні блоки
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RXYSA-AV1/AY1
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FXAA-A
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RXYSA-AV1/AY1

4 отвори для анкерних болтів

З'єднання трубопроводу для газу, Ø22,2 спайка
З'єднання трубопроводу для рідини, Ø9,5 спайка
Сервісний патрубок (в блоці)
Електронне з'єднання та клема заземлення М5 (у розподільній коробці)
Вхід труб з холодоагентом
Заготованка отвору.
Заготованка отвору.
Дренажний отвір

Стіна

*

Для створення оптимальних умов для обслуговування забезпечте ≥ 250 мм вільного простору.
Додаткову інформацію щодо установки та простору для обслуговування наведено на кресленні 3D069554.
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RXYSA-AV1/AY1

Один блок (

) | Один ряд блоків (

)

Сторона всмоктування

На наведеному нижче малюнку простір для обслуговування на стороні всмоктування
визначається для таких умов: 35°C с.т. та робота в режимі охолодження. Передбачте більше
місця в таких випадках:
- Якщо температура на стороні всмоктування регулярно перевищує цю температуру.
- Якщо очікується, що теплове навантаження на зовнішні блоки регулярно перевищуватиме
максимальну продуктивність.

Сторона випуску

Враховуйте труби з холодоагентом при розміщенні блоків. Якщо ваша схема розташування не
відповідає жодній із наведених нижче, зверніться до свого дилера.
L

Один блок (

) | Один ряд блоків (

)L
(мм)

СХЕМА 1

(1)
A,B,C,D
E
a,b,c,d,e
eB
eD
Hu
Hb,Hd
1
2
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Для забезпечення кращих можливостей для обслуговування використовуйте
відстань ≥250 мм
Перешкоди (стіни/перегородки)
Перешкода (дах)
Мінімальний простір для обслуговування між блоком та перешкодами A, B, C, D і E
Максимальна відстань між блоком та краєм перешкоди E у напрямку перешкоди B
Максимальна відстань між блоком та краєм перешкоди E у напрямку перешкоди D
Висота блока
Висота перешкод B і D
Загерметизуйте нижню частину монтажної рами, щоб запобігти потраплянню
повітря, що випускається, назад у сторону всмоктування через нижню частину
блока.
Можна встановити максимум два блоки.
Не допускається

RXYSA-AV1/AY1

Кілька рядів блоків (

Кілька рядів блоків (

)

)

b (мм)
b≥250
b≥ 300

(1)

Для забезпечення кращих можливостей для обслуговування використовуйте
відстань ≥250 мм
Не допускається

1D128513
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RXYSA-AV1/AY1

Встановлені один над одним блоки (макс. 2 рівні) (

Встановлені один над одним блоки (макс. 2 рівні) (

(1)

)

)

Для забезпечення кращих можливостей для обслуговування використовуйте
відстань ≥250 мм
A1 => A2 (A1) Якщо є небезпека стікання та замерзання дренажу між верхніми та нижніми
блоками…
(A2) Встановіть дах між верхніми і нижніми блоками. Встановіть верхній блок досить
високо над нижнім, щоб запобігти накопиченню льоду на нижній пластині верхнього
блока.
B1 => B2 (B1) Якщо немає небезпеки стікання та замерзання дренажу між верхніми та
нижніми блоками…
(B2) Не потрібно встановлювати дах, але слід герметизувати зазор між верхніми та
нижніми блоками, щоб запобігти потраплянню повітря, що випускається, назад у
сторону всмоктування через нижню частину блока.
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FXFA-A ЗІ СТАНДАРТНОЮ ПАНЕЛЛЮ
Примітки

1. Розташування шильду
Паспортна табличка пристрою розташована на кришці блока керування.
Паспортна табличка декоративної панелі розташована на рамі панелі зі стороні труб, під кутовою кришкою.
2. При встановленні додаткових аксесуарів звертайтеся до супровідної документації.
3. Переконайтеся, що відстань між стелею та касетою не перевищує 35 мм.
Максимальний отвір у стелі — 910 мм.
4. Якщо умови в стелі перевищують температуру навколишнього середовища 30°C та відносну вологість 80%, або якщо в стелю вводиться свіже повітря,
необхідна додаткова ізоляція (пінополіетилен товщиною ≥10 мм).
5. При установці комплекту датчиків на цьому місці буде датчик. Докладніше див. креслення комплекту датчиків.
6. При установці бездротового контролера на цьому місці буде приймач. Докладніше див. креслення бездротового контролера.
300 або менше
Див. примітку 5.
Дренажна сторона

Отвір у стелі

Підвішене положення

Див. примітку 3.

ДЕТАЛЬ A
ДЕТАЛЬ А
2 шт.
2 шт.
Протилежна сторона Протилежна сторона

Трубопровідна
сторона

Див. примітку 6.

Див. примітку 3.

2700 або більше

Див. примітку 3.

Необхідний простір для установки

Див. примітку 3.

З можливістю
регулювання

Підвішене положення
Отвір у стелі

ДЕТАЛЬ В
2 шт.
Протилежна сторона

АБО

Підвісний болт

ВИД ЗА СТРІЛКОЮ C

Поз. Назва

Дотримуйтеся відстаней, показаних на малюнку.
Стельове освітлення

Повітряний
вентилятор

ДЕТАЛЬ В
2 шт.
Протилежна сторона

Порт для з'єднання трубопроводу для рідини
Порт для з'єднання трубопроводу для газу
З'єднання дренажного трубопроводу
Прийом кабелю електроживлення
Вхідний отвір для передавальної проводки
Випуск повітря
Повітрозабірна решітка
Кутова декоративна кришка
Зливний шланг
Заготованка отвору.

1500 або більше

Інший блок

200 або більше
1500 або більше

1500 або більше
200 або більше

1500 або більше

1500 або більше

2000 або більше
4000 або більше

Необхідний простір для установки
Якщо випускний отвір закритий за допомогою опційного комплекту «ущільнювального елемента»,
то необхідне місце для установки на тій (закритій) стороні становить 500 мм замість 1500 мм.

FXFA-A З ПАНЕЛЛЮ ІЗ АВТОМАТИЧНИМ ОЧИЩЕННЯМ

Див. примітку 3.

ДЕТАЛЬ А

Трубопровідна
сторона
Трубопровідна

Підвішене положення

Див. примітку 3.

Див. примітку 3.

Див. примітку 3.

Стельове освітлення

сторона

2 шт. ДЕТАЛЬ В
2 шт.сторона
Протилежна
Протилежна
сторона
121,5
121,5

АБО

Підвісний болт

АБО

ВИД ЗА СТРІЛКОЮ C
Підвісний болт
Див. примітку 3.
1500 або більше
ВИД ЗА СТРІЛКОЮ C
200 або більше
1500 або більше

Див. примітку 3.

Стельове освітлення

ДЕТАЛЬ В

З можливістю
регулювання
З можливістю
регулювання

Підвішене положення
Див. примітку 3.

Отвір у стелі

Необхідний простір для установки
2700 або більше
Необхідний простір для установки
2700 або більше

Отвір у стелі

ДЕТАЛЬ А

2 шт.
ДЕТАЛЬ А
2 шт. ДЕТАЛЬ А
2 шт.
Протилежна
сторона
Протилежна
2 шт.сторона
Протилежна сторона
Протилежна сторона

Отвір у стелі

Підвішене положення

Підвішене положення
Див. примітку 3.
Отвір у стелі

Примітки
1. Розташування шильду
Примітки
Паспортна
табличкашильду
пристрою розташована на кришці блока керування.
1. Розташування
Паспортна
табличка
декоративної
розташована
на рамі
панелі
зі стороні труб, під кутовою кришкою.
Паспортна
табличка
пристроюпанелі
розташована
на кришці
блока
керування.
2. При встановленні
додаткових
аксесуарівпанелі
звертайтеся
до супровідної
документації.
Паспортна табличка
декоративної
розташована
на рамі панелі
зі стороні труб, під кутовою кришкою.
3. Переконайтеся,
що відстань
між стелею
та касетою
не перевищує
35 мм. документації.
2. При встановленні
додаткових
аксесуарів
звертайтеся
до супровідної
Максимальний
отвір що
у стелі
— 910між
мм.стелею та касетою не перевищує 35 мм.
3. Переконайтеся,
відстань
4. ЯкщоМаксимальний
умови в стелі перевищують
температуру
отвір у стелі —
910 мм. навколишнього середовища 30°C та відносну вологість 80%, або якщо в стелю вводиться свіже повітря, необхідна додаткова ізоляція (пінополіетилен товщиною ≥10 мм).
5. При4.установці
комплекту
датчиків на цьому
місці буде
датчик. Докладніше
див. креслення
комплекту
датчиків.
Якщо300
умови
стелі перевищують
температуру
навколишнього
середовища
30°C та відносну
вологість
80%, або якщоДив.
в стелю
вводиться
(пінополіетилен
примітку
5. свіже повітря, необхідна додаткова ізоляція
абовменше
Дренажна
сторона товщиною ≥10 мм).
5. При установці комплекту датчиків на цьому місці буде датчик. Докладніше див. креслення комплекту датчиків.
Див. примітку 5.
300 або менше
Дренажна сторона

Повітряний
вентилятор
Повітряний
вентилятор

1500 або більше
або більше
20004000
або більше

1500 або більше
1500 або більше

1500 або більше
200 або більше

Інший блок

1500 або більше
2000 або більше

200 або більше
1500 або більше

Інший блок

1500 або більше
200 або більше
1500
або
більше
Необхідний простір
для
установки

Якщо випускний отвір закритий за допомогою
опційного
«ущільнювального елемента»,
Необхідний
простір комплекту
для установки
тоЯкщо
необхідне
місцеотвір
для установки
(закритій)опційного
стороні становить
мм замість 1500 мм.
випускний
закритий на
за тій
допомогою
комплекту500
«ущільнювального
елемента»,
Отвір пилозбірника

то необхідне місце для установки на тій (закритій) стороні становить 500 мм замість 1500 мм.
Отвір пилозбірника

4000 або більше
Труби

Труби
(*1) Не застосовується до вбудованого освітлення.
(*2) Необхідний
простір длядо
введення
трубкиосвітлення.
пилососа.
(*1) Не застосовується
вбудованого
(*3) Переконайтеся,
випускний
отвір декоративної
панелі не заблокований.
(*2) Необхіднийщо
простір
для введення
трубки пилососа.
(*3) Переконайтеся, що випускний отвір декоративної панелі не заблокований.

Труби

Труби
Повітрозабірна
решітка
Повітрозабірна

решітка
Напрямок
установки
Напрямок установки

ДЕТАЛЬ В
2 шт. ДЕТАЛЬ В
Протилежна
2 шт. сторона
Протилежна сторона

Поз. Назва
Поз. Назва

Порт для з'єднання трубопроводу для рідини
ПортПорт
для з'єднання
трубопроводу
длядля
газу
для з'єднання
трубопроводу
рідини
З'єднання
трубопроводу
Порт дренажного
для з'єднання
трубопроводу для газу
Прийом
кабелю
електроживлення
З'єднання дренажного трубопроводу
Вхідний
отвір кабелю
для передавальної
проводки
Прийом
електроживлення
Випуск
повітря
Вхідний
отвір для передавальної проводки
Повітрозабірна
решітка
Випуск повітря
Кутова
декоративна кришка
Повітрозабірна
решітка
Зливний
шланг
Кутова
декоративна кришка
Заготованка
Зливнийотвору.
шланг
Заготованка отвору.
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FXFA-A З ДИЗАЙНЕРСЬКОЮ ПАНЕЛЛЮ
Примітки
1. Розташування шильду
Паспортна табличка пристрою розташована на кришці блока керування.
Паспортна табличка декоративної панелі розташована на рамі панелі зі стороні труб, під кутовою кришкою.
2. При встановленні додаткових аксесуарів звертайтеся до супровідної документації.
3. Переконайтеся, що відстань між стелею та касетою не перевищує 35 мм.
Максимальний отвір у стелі — 910 мм.
4. Якщо умови в стелі перевищують температуру навколишнього середовища 30°C та відносну вологість 80%, або якщо в стелю вводиться свіже повітря, необхідна додаткова ізоляція (пінополіетилен товщиною ≥10 мм).
5. При установці комплекту датчиків на цьому місці буде датчик. Докладніше див. креслення комплекту датчиків.
6. При установці бездротового контролера на цьому місці буде приймач. Докладніше див. креслення бездротового контролера.
300 або менше
Див. примітку 5.
Дренажна сторона

Отвір у стелі

Підвішене положення

Див. примітку 3.

ДЕТАЛЬ А
ДЕТАЛЬ А
2 шт.
2 шт.
Протилежна сторона Протилежна сторона

Трубопровідна сторона
Див. примітку 6.

Див. примітку 3.

Див. примітку 3.

Див. примітку 3.

2700 або більше
Необхідний простір для установки

Отвір у стелі

З можливістю
регулювання

Підвішене положення

ДЕТАЛЬ В
2 шт.
Протилежна сторона

АБО
Підвісний болт

ВИД ЗА СТРІЛКОЮ C
Поз. Назва

Дотримуйтеся відстаней, показаних на малюнку.
Стельове освітлення

Повітряний
вентилятор

ДЕТАЛЬ В
2 шт.
Протилежна сторона

1500 або більше

Інший блок

200 або більше
1500 або більше

1500 або більше
200 або більше

1500 або більше

1500 або більше

2000 або більше
4000 або більше

Необхідний простір для установки
Якщо випускний отвір закритий за допомогою опційного комплекту «ущільнювального елемента»,
то необхідне місце для установки на тій (закритій) стороні становить 500 мм замість 1500 мм.

Порт для з'єднання трубопроводу для рідини
Порт для з'єднання трубопроводу для газу
З'єднання дренажного трубопроводу
Прийом кабелю електроживлення
Вхідний отвір для передавальної проводки
Випуск повітря
Плоска решітка
Кутова декоративна кришка
Зливний шланг
Заготованка отвору.

FXFA-A ІЗ ЗАБОРОМ СВІЖОГО ПОВІТРЯ

Назва моделі

Канал
Лівий бік
Трубопровідна
сторона

Див. примітку 3.

Дренажна
сторона
Вид А

Канал
Панель доступу для технічного обслуговування
Правий бік 450 х 450 мм або більше
Див. примітку 1.

Камера всмоктування
Декоративна панель

Отвір у стелі

Статичний тиск камери [Па]

Див. примітку 3.

Витрата повітря [м3/хв]

Т-образний
розгалужувач
Поставляється на місці
Впуск

Примітки
1. Під час встановлення комплекту для впуску свіжого повітря,
Камера всмоктування
треба забезпечити панель доступу.
Дизайнерська декоративна панель
2. Створювана на місці конструкція
Отвір у стелі
3. Цей кутовий випускний отвір повинен бути закритий.
4. При встановленні канального вентилятора, використовуйте дротовий адаптер для підключення канального вентилятора до вентилятора внутрішнього блока.
5. Рекомендується, щоб швидкість потоку всмоктуваного повітря була ≤20% від витрати повітря при високій швидкості обертання.
Якщо швидкість потоку всмоктуваного повітря занадто велика, шум при роботі може збільшитися,
це також може вплинути на визначення температури всмоктування внутрішнього блока.
6. Вказує відстань між входом Т-образного розгалужувача і входом внутрішнього блока у випадку, якщо приєднана Т-трубка.
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FXZA-A

Декоративна панель
585-595 (простір пройми в стелі)

Білий N9.5
Срібний Daikin

300 або менше

533 (підвішене положення)

533 (підвішене положення)

Сторона з'єднання
трубопроводу

585-595 (простір пройми в стелі)

Панель доступу для
технічного обслуговування
450х450 мм або більше

Сторона приєднання
дренажу

Вид за стрілкою А

Отвір 4-M4
Забір зовнішнього повітря (пряме підключення)

Вид за стрілкою В
• Необхідний простір
1500 мм або більше

Примітка) 2

1500 мм або більше

1500 мм або більше

З можливістю регулювання (0-630)

1500 мм або більше

З'єднання трубопроводу для рідини Розтрубне з'єднання ø 6,4

Примітки:

1. Місця приклеювання етикетки виробника
Етикетка виробника для внутрішнього блока: на розтрубі всередині повітрозабірної решітки.
Етикетка виробника для декоративної панелі: на внутрішньому каркасі всередині повітрозабірної решітки.
2. У разі використання інфрачервоного пульта дистанційного керування, ця позиція буде приймачем сигналу.
Див. детальне креслення інфрачервоного пульта дистанційного керування.
3. Якщо показники температури та відносної вологості в стелі перевищують 30ºC та 80% відповідно, безперервна подача свіжого
повітря у стелю чи робота блока продовжується 24 години, необхідна додаткова ізоляція (товщина 10 мм або більше, скловата або пінополіетилен).
4. Незважаючи на те, що для установки потрібна квадратна пройма в стелі максимум 595 мм, залиште зазор в 10 мм або менше між основним блоком та проймою в стелі,
щоб забезпечити можливість перекриття панелі.

З'єднання трубопроводу для газу Розтрубне з'єднання ø 12,7
З'єднання дренажного трубопроводу VP20 (ЗД ø 26)
З'єднання живлення
Код пульта дистанційного керування
та з'єднання проводки
Повітророзподільна решітка
Повітрозабірна решітка

Для установки на висоті

Підвісний болт

10 або менше
Примітка) 4.

1500 мм або більше

10 або менше

Необхідний простір
Від підлоги 2500 або більше

300 мм або більше

Вид за стрілкою С

Якщо потрібно закрити повітророзподільну
решітку, необхідно залишити простір 200 мм або
більше

Зливний шланг (аксесуар)

ВД Випускний отвір ø 25

FXZA-A
Декоративна панель

585-660 (простір пройми в стелі)
300 або менше

533 (підвішене положення)

533 (підвішене положення)

Сторона з'єднання
трубопроводу

Сторона приєднання
дренажу
Примітка) 2

585-660 (простір пройми в стелі)

Панель доступу для
технічного обслуговування
450х450 мм або більше

Отвір 4-M4
Забір зовнішнього повітря (пряме підключення)

Вид за стрілкою В
• Необхідний простір
1500 мм або більше

Вид за стрілкою А

1500 мм або більше

1500 мм або більше

З можливістю регулювання
(0-645)

З'єднання трубопроводу для рідини Розтрубне з'єднання ø 6,4
З'єднання трубопроводу для газу Розтрубне з'єднання ø 12,7
З'єднання дренажного трубопроводу VP20 (ЗД ø 26)
З'єднання живлення

295 мм або більше

Вид за стрілкою С

1500 мм або більше
Якщо потрібно закрити повітророзподільну
решітку, необхідно залишити простір 200 мм або
більше

Код пульта дистанційного керування
та з'єднання проводки
Повітророзподільна решітка
Повітрозабірна решітка
ВД Випускний отвір ø 25

Для установки на висоті

1. Місця приклеювання етикетки виробника
Етикетка виробника для внутрішнього блока: на розтрубі всередині повітрозабірної решітки.
Етикетка виробника для декоративної панелі: на внутрішньому каркасі всередині повітрозабірної решітки.
2. У разі використання інфрачервоного пульта дистанційного керування, ця позиція буде приймачем сигналу. Див. детальне креслення і
нфрачервоного пульта дистанційного керування.
3. Якщо показники температури та відносної вологості в стелі перевищують 30ºC та 80% відповідно, безперервна подача свіжого повітря у стелю чи
робота блока продовжується 24 години, необхідна додаткова ізоляція (товщина 10 мм або більше, скловата або пінополіетилен).
4. Незважаючи на те, що для установки потрібна квадратна пройма в стелі максимум 660 мм, залиште зазор в 45 мм або менше між основним блоком
та проймою в стелі, щоб забезпечити можливість перекриття панелі.

Від підлоги 2500 або більше

Примітки:

1500 мм або більше

Підвісний болт

45 або менше
Примітка) 4.

Необхідний простір

Зливний шланг (аксесуар)
45 або менше

3D082161A

27

20 або більше

400 або більше
(При заборі повітря знизу)

240 або більше

300 або більше
(Простір для
обслуговування)

(Крок різьблення підвісного болта)

300 або більше
(Простір для обслуговування
монтажного корпусу для плати
адаптера)

20 або більше

FXDA10-32A

Стеля

Простір для обслуговування

300 або більше

Підвісний болт

Вид А
Оглядовий люк
(пройма в стелі)

(0-600)

(Крок різьблення підвісного болта)

З можливістю регулювання

Отвори 16x ø 4,7

Отвори 16хМ5

Отвори 14хМ4

При заборі повітря ззаду

Примітки:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Отвори 16хМ5

З'єднання трубопроводу для рідини
З'єднання трубопроводу для газу
З'єднання дренажного трубопроводу
Дренажний шланг (аксесуар)
Блок управління
З'єднання кабелів для передачі сигналів
З'єднання живлення
Підвісний кронштейн
Оглядова кришка
Гніздо для дренажу
Повітряний фільтр (аксесуар)

ø 6,4 мм, розтрубне з'єднання
ø 12,7 мм, розтрубне з'єднання
VP20 (ЗД ø 26, ВД ø 20)
ВД ø 25 (вихід)

При заборі повітря знизу

1. При заборі повітря ззаду, встановіть кришку камери на нижній
частині блока.
При заборі повітря знизу, встановіть кришку камери на задній
частині блока.
2. Розташування шильду блока: кришка блока управління.
3. Встановіть повітряний фільтр на стороні всмоктування.
(Використовуйте повітряний фільтр, ефективність збору пилу
якого становить принаймні 50% за методом гравіметричних
вимірювань). Не може бути оснащений повітряним фільтром
(аксесуар) при підключенні повітропроводу до сторони
всмоктування.

FXDA40-50A

300 або більше

240 або більше

20 або більше

400 або більше
(При заборі повітря
знизу)

Стеля

Простір для обслуговування

(Крок різьблення підвісного болта)
300 або менше

Вид А
Оглядовий люк
(пройма в стелі)

(0-600)

З можливістю регулювання

Отвір 22 х ø 4,7

(Крок різьблення підвісного болта)

(Простір для
обслуговування)

20 або більше

300 або більше

(Простір для обслуговування
монтажного корпусу для плати
адаптера)

Підвісний болт
Отвори 20хМ5

Отвори 18хМ4

При заборі повітря ззаду

Примітки:
Отвори 20хМ5

При заборі повітря знизу
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

З'єднання трубопроводу для рідини
З'єднання трубопроводу для газу
З'єднання дренажного трубопроводу
Дренажний шланг (аксесуар)
Блок управління
З'єднання кабелів передачі сигналів
З'єднання живлення
Підвісний кронштейн
Оглядова кришка
Гніздо для дренажу
Повітряний фільтр (аксесуар)

ø 6,4 мм, розтрубне з'єднання
ø 12,7 мм, розтрубне з'єднання
VP20 (ЗД ø 26, ВД ø 20)
ВД ø 25 (вихід)

1. При заборі повітря ззаду, встановіть кришку камери на
нижній частині блока.
При заборі повітря знизу, встановіть кришку камери на
задній частині блока.
2. Розташування шильду блока: кришка блока управління.
3. Встановіть повітряний фільтр на стороні всмоктування.
(Використовуйте повітряний фільтр, ефективність збору
пилу якого становить принаймні 50% за методом
гравіметричних вимірювань). Не може бути оснащений
повітряним фільтром (аксесуар) при підключенні
повітропроводу до сторони всмоктування.

FXDA63A
300 або більше

300 або більше

(Простір для обслуговування
монтажного корпусу для плати
адаптера)

240 або більше

20 або більше

20 або більше

(Крок різьблення підвісного болта)

(Простір для
обслуговування)

400 або більше
(у випадку
всмоктування знизу)

Стеля
Отвори 26 х діам. 4,7

Простір для обслуговування

З можливістю регулювання
(0–600)

(Крок різьблення підвісного болта)

300 або менше
Підвісний болт
4x m8 ~ m10

Отвори 24x M5

Вид А
Оглядовий люк
(пройма в стелі)

При заборі повітря ззаду
Примітки:
1. У випадку всмоктування ззаду встановіть кришку камери на нижню частину блока.
У випадку всмоктування знизу встановіть кришку камери на задній частині блока.
2. Розташування шильду блока: кришка блока управління.
3. Встановіть повітряний фільтр на стороні всмоктування.
(використовуйте повітряний фільтр, ефективність збирання пилу якого становить принаймні
50% за методом гравіметричних вимірювань).
Не може бути оснащений повітряним фільтром (аксесуар) при підключенні повітропроводу до
сторони всмоктування.

Отвори 24x M5

Елемент

Назва

Опис

З'єднання трубопроводу для рідини

Вальцьоване з'єднання діам.9,5

З'єднання трубопроводу для газу

Вальцьоване з'єднання діам.15,9

З'єднання дренажного трубопроводу
Зливний шланг (аксесуар)

VP20 (ЗД діам.26, ВД діам.20)
ВД 25 (вихід)

Блок керування

У випадку всмоктування знизу

З'єднання кабелів для передачі сигналів
З'єднання живлення
Підвісний кронштейн
Оглядова кришка
Дренажний отвір
Повітряний фільтр (аксесуар)
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300 або більше
Простір для обслуговування

FXSA15-32A
Підвісний болт

(Заглушка)
Місце забору свіжого повітря

ВИД ЗА СТРІЛКОЮ А
126 P.C.D.
500 або більше
Простір для
обслуговування

4-M4 (КЛАС 2)

Підвішене положення

Підвішене положення

Елемент Назва

ВИД ЗА СТРІЛКОЮ А

Опис

Порт для з'єднання трубопроводу для рідини Розтрубне з'єднання Ø6,35
Порт для з'єднання трубопроводу для газу

Розтрубне з'єднання Ø12,70

З'єднання дренажного трубопроводу

VP20 (ЗД Ø26, ВД Ø20)

З'єднання проводки
З'єднання живлення
Дренажний отвір

VP20 (ЗД Ø26, ВД Ø20)

Повітряний фільтр
Повітрозабірна сторона
Примітки

Сторона випуску повітря

1. При встановленні додаткових аксесуарів звертайтеся до супровідної документації.

Шильд

2. Глибина стелі варіюється в залежності від документації кожної окремої системи.

300 або більше
Простір для обслуговування

FXSA40-50A

Підвісний болт

(Заглушка)
Місце забору свіжого повітря

ВИД ЗА СТРІЛКОЮ А
126 P.C.D.
500 або більше
Простір для обслуговування

4-M4 (КЛАС 2)

Підвішене положення

Підвішене положення

ВИД ЗА СТРІЛКОЮ А

5- ОТВІР Ø 4,7
Елемент Назва

Опис

Порт для з'єднання трубопроводу для рідини Розтрубне з'єднання Ø6,35
Порт для з'єднання трубопроводу для газу

Розтрубне з'єднання Ø12,70

З'єднання дренажного трубопроводу

VP20 (ЗД Ø26, ВД Ø20)

З'єднання проводки
З'єднання живлення
Дренажний отвір

VP20 (ЗД Ø26, ВД Ø20)

Повітряний фільтр
Повітрозабірна сторона
Сторона випуску повітря
Шильд
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Примітки

1. При встановленні додаткових аксесуарів звертайтеся до супровідної документації.

2. Глибина стелі варіюється в залежності від документації кожної окремої системи.

300 або більше
Простір для обслуговування

FXSA63-80A
Підвісний болт

(Заглушка)
Місце забору свіжого повітря

ВИД ЗА СТРІЛКОЮ А
126 P.C.D.
4 x M4 (КЛАС 2)

500 або більше
Простір для обслуговування

Підвішене положення

Підвішене положення

ВИД ЗА СТРІЛКОЮ А

8- Ø 4,7 ОТВ
Елемент Назва

Опис

Порт для з'єднання трубопроводу для рідини Розтрубне з'єднання Ø9,52
Порт для з'єднання трубопроводу для газу

Розтрубне з'єднання Ø15,90

З'єднання дренажного трубопроводу

VP20 (ЗД Ø26, ВД Ø20)

З'єднання проводки
З'єднання живлення
Дренажний отвір

VP20 (ЗД Ø26, ВД Ø20)

Повітряний фільтр
Повітрозабірна сторона

Примітки

Сторона випуску повітря

1. При встановленні додаткових аксесуарів звертайтеся до супровідної документації.

Шильд

2. Глибина стелі варіюється в залежності від документації кожної окремої системи.

300 або більше
Простір для обслуговування

FXSA100-125A

Підвісний болт
(Заглушка)
Місце забору свіжого повітря

ВИД ЗА СТРІЛКОЮ А
126 P.C.D.
500 або більше
Простір для обслуговування

4 x M4 (КЛАС 2)

Підвішене положення

Підвішене положення

ВИД ЗА СТРІЛКОЮ А

ОТВІР Ø 4,7
Елемент Назва

Опис

Порт для з'єднання трубопроводу для рідини Розтрубне з'єднання Ø9,52
Порт для з'єднання трубопроводу для газу

Розтрубне з'єднання Ø15,90

З'єднання дренажного трубопроводу

VP20 (ЗД Ø26, ВД Ø20)

З'єднання проводки
З'єднання живлення
Дренажний отвір

VP20 (ЗД Ø26, ВД Ø20)

Повітряний фільтр
Повітрозабірна сторона
Сторона випуску повітря
Шильд

Примітки
1. При встановленні додаткових аксесуарів звертайтеся до супровідної документації.
2. Глибина стелі варіюється в залежності від документації кожної окремої системи.

31

(Заглушка)
Місце забору свіжого повітря

300 або більше
Простір для обслуговування

FXSA140A

Підвісний болт

ВИД ЗА СТРІЛКОЮ А
126 P.C.D.
500 або більше
Простір для обслуговування

4 x M4 (КЛАС 2)

Підвішене положення

Підвішене положення

ВИД ЗА СТРІЛКОЮ А

ОТВІР Ø4,7

Елемент Назва

Опис

Порт для з'єднання трубопроводу для рідини Розтрубне з'єднання Ø9,52
Порт для з'єднання трубопроводу для газу

Розтрубне з'єднання Ø15,90

З'єднання дренажного трубопроводу

VP20 (ЗД Ø26, ВД Ø20)

З'єднання проводки
З'єднання живлення
Дренажний отвір

VP20 (ЗД Ø26, ВД Ø20)

Повітряний фільтр
Повітрозабірна сторона
Сторона випуску повітря
Шильд
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Примітки
1. При встановленні додаткових аксесуарів звертайтеся до супровідної документації.
2. Глибина стелі варіюється в залежності від документації кожної окремої системи.

FXAA15-32A
Отвір для труб

30 або більше

Отвір для
труб

Розміри повністю відкритої передньої панелі

Розташування
шильду

Кріпильні гвинти передньої решітки

Передня панель
50 або більше

Горизонтальна лопать
Отвір для труб

Отвір для труб

120 або менше

Для установки на високих місцях

50 або більше
Необхідний простір

Необхідний простір

Стандартне розташування отворів у стіні

Кут лопаті
Вверх/вниз (автоматичн.)

Охолодження
Зниження вологості

Заготованка
отвору.

Вихід для повітря

Передня решітка
Заготованка отвору.

2500 або більше

Повітряний потік в приміщенні

Необхідний
простір

Отвір для
труб

Приблизно 365
Зливний шланг
Приблизно 420
Трубопровід для газу
Приблизно 460
Трубопровід для рідини

90 або більше
Необхідний
простір

Отвір для труб

Нагрівання

Габаритні розміри блока

Вентилятор
Фільтр для холодоагенту

Отвір для прихованих труб

Отвір для прихованих труб

Ліворуч/праворуч (ручн.)

Примітки
Позначка

вказує напрямок труб.

Не розміщуйте жодних об'єктів під внутрішнім блоком. У разі підвищеної вологості (> 80%),
засмічених дренажних отворів або забруднених повітряних фільтрів, може випадати конденсат.

Приблизно 290
Гнучка труба
Приблизно 308
Гнучка труба
Приблизно 415
Трубопровід для газу
Ø 12,7 мм, мідна труба
Приблизно 460
Трубопровід для рідини
Ø 6,4 мм, мідна труба
Приблизно 475
Зливний шланг VP13
Внутрішній діаметр: 15 мм
Зовнішній діаметр: 18 мм
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FXAA40-50A

30 або більше

Отвір для
труб

Розміри повністю відкритої передньої панелі

2500 або більше

Повітряний потік в приміщенні
Розташування шильду
Кріпильні гвинти передньої решітки

Передня панель

50 або більше

Заготованка отвору.

Заготованка
отвору.
120 або менше

Для установки на високих місцях

Вихід для
повітря

Горизонтальна лопать

Передня решітка

Необхідний
простір

Отвір для
труб

Приблизно 365
Зливний шланг
Приблизно 420
Трубопровід для газу
Приблизно 460
Трубопровід для рідини

90 або більше
Необхідний
простір

Отвір для труб

Отвір для труб

Отвір для труб

Отвір для труб

Необхідний простір

50 або більше
Необхідний простір

Стандартне розташування отворів у стіні

Кут лопаті

Вверх/вниз (автоматичн.)
Охолодження
Зниження вологості

Нагрівання

Вентилятор

Габаритні розміри блока
Отвір для прихованих труб
Фільтр для холодоагенту

Ліворуч/праворуч (ручн.)
Отвір для прихованих труб

Примітки
Позначка

вказує напрямок труб.

Не розміщуйте жодних об'єктів під внутрішнім блоком. У разі підвищеної вологості (> 80%),
засмічених дренажних отворів або забруднених повітряних фільтрів, може випадати конденсат.

Приблизно 290
Гнучка труба
Приблизно 300
Гнучка труба
Приблизно 415
Трубопровід для газу
Ø 12,7 мм, мідна труба
Приблизно 460
Трубопровід для рідини
Ø 6,4 мм, мідна труба
Приблизно 475
Зливний шланг VP13

Внутрішній діаметр: 15 мм
Зовнішній діаметр: 18 мм
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FXAA63A

Отвір для
труб

Отвір для
труб

30 або більше
Необхідний
простір

Приблизно 365
Зливний шланг
Приблизно 420
Трубопровід для газу
Приблизно 460
Трубопровід для рідини

Отвір для труб
90 або більше
Необхідний
простір

Отвір для труб

Розміри повністю відкритої передньої панелі

2500 або більше

Повітряний потік в приміщенні
Розташування шильду
Кріпильні гвинти передньої решітки

Передня панель
Передня решітка
Заготованка отвору

Кут лопаті

50 або більше
Необхідний простір

Отвір для труб
Стандартне розташування отворів у стіні

Вверх/вниз (автоматичн.)
Охолодження
Вентилятор
Зниження вологості Нагрівання

50 або більше
Необхідний простір
Габаритні розміри блока

ШИРИНА
БЛОКА: 1050 мм
ВИКОРИСТОВУЙТЕ ВИМІРЮВАЛЬНУ СТРІЧКУ,
ЯК ПОКАЗАНО
ВИСОТА БЛОКА: 290 мм

Розташуйте кінець
вимірювальної стрічки на

РОЗТАШУЙТЕ РІВЕНЬ
100 мм ДО
БЛОКА ПРАВОРУЧ
БОКОВА ПОВЕРХНЯ
ЦЕНТР ОТВОРУ ДЛЯ ТРУБИ: 90 мм ВНИЗ

ДО КОНТУРУ БЛОКА
525 мм ПРАВОРУЧ ТА ЛІВОРУЧ
145 мм ВВЕРХ ТА ВНИЗ
центр блока

трубопроводу для газу
Кінець трубопроводуКінець
для рідини

ЦЕНТР ОТВОРУ ДЛЯ ТРУБИ
83 мм ЛІВОРУЧ

Фільтр для холодоагенту

Ліворуч/праворуч (ручн.)
Отвір для прихованих труб

ПРИ КРІПЛЕННІ
БЛОКА ДО
ЦІЄЇ ПЛАСТИНИ
ГВИНТАМИ
ПРИКРІПІТЬ ЦЮ
ПЛАСТИНУ ДО
СТІНИ
ГВИНТАМИ

ЦЕНТР
ОТВОРУ ДЛЯ ТРУБИ
100 мм ДО
ПРАВОРУЧ

Приблизно 290
Гнучка труба
Приблизно 300
Гнучка труба
Приблизно 415
Трубопровід для газу
ø 15,9 мм, мідна труба
Приблизно 460
Трубопровід для рідини
ø 9,5 мм, мідна труба
Приблизно 475
Зливний шланг VP13
Внутрішній діаметр: 15 мм
Зовнішній діаметр: 18 мм

Позначка
вказує напрямок труб.
Не розміщуйте жодних об'єктів під внутрішнім блоком. У разі підвищеної вологості (> 80%),
засмічених дренажних отворів або забруднених повітряних фільтрів, може випадати конденсат.
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Для установки на високих місцях

ОТВІР ДЛЯ БЕТОННОЇ СТІНИ

ОТВІР ДЛЯ БЕТОННОЇ СТІНИ

125 мм ДО БЛОКА
ЛІВ.
БОКОВА ПОВЕРХНЯ

ПРИМІТКИ

120 або менше

Вихід для
повітря

Горизонтальна лопать
Отвір для труб

Заготованка отвору

Отвір для прихованих труб

Примітки
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Створюємо
екологічне
майбутнє разом

Прагнучи до зниження впливу на навколишнє середовище, ми поставили собі за мету — звести до нуля викиди CO₂ до 2050 р.
Економіка замкнутого циклу, інновації та розумне використання — це сходинки на нашому шляху.
Діяти потрібно вже зараз. Приєднуйтесь до нас у створенні екологічного майбутнього для систем HVAC-R.

Захист клімату рука об руку з Daikin

Економіка замкнутого циклу

Інновації

Розумне використання

› Скористайтеся Certified Reclaimed
Refrigerant Allocation для повторного
використання більшої кількості
холодоагенту
› Збільшення повернення відновленого
холодоагенту
› Повторне використання холодоагентів
для технічного обслуговування із
застосуванням нашого обладнання для
переробки холодоагенту

› Використання з нашою серією VRV 5
холодоагенту R-32 з більш низьким ПГП
› Високі реальні значення сезонної
ефективності
› Застосування унікальних фільтрів з
функцією автоматичного очищення для
цілодобової підтримки максимальної
ефективності

› Точний моніторинг споживання електроенергії
через хмарний сервіс Daikin
› Фактор в рекомендаціях експертів щодо
постійної оптимізації ефективності системи
› Профілактичне обслуговування для оптимізації
роботи і часу безвідмовного функціонування
› Запобігання втратам енергії з використанням
смарт-карт і датчиків

www.daikin.eu/building-a-circular-economy
Daikin Europe N.V.
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складено компанією Daikin Europe N.V. на основі наявних у неї відомостей.
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