
Представяне на новата серия А на Sky Air със 
свръхефективната технология Bluevolution с R-32 

Нашата мисия

Намалено 
въздействие 
върху околната 
среда
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Новата система Sky Air с R-32 предлага 
съобразена с бъдещето и най-добрата 
в своя клас климатизация.



3

Създадена за комфорт
 Интуитивно онлайн управление

 Променлива температура на хладилния агент за 
оптимален комфорт

 Съобразена с потребностите на вашите клиенти

Отлична конструктивна 
гъвкавост, която улеснява 
планирането

 Още по-компактна

 По-тиха

 Разширен работен диапазон при всички 
климатични условия

Леснодостъпна помощ, 
предимства при монтаж

 По-бърз и лесен монтаж и практичност

 Бърза и надеждна замяна

R-32 е индустриална 
революция. Станете част 
от нея.
 › R-32 е много по-екологичен от предишните 
хладилни агенти

 › Daikin е лидер на пазара със своите разработки 
за R-32

 › Първата пълна лека търговска гама с R-32 на 
пазара

Запознайте се със серия А 
на SkyAir

Daikin в основата на 
системата

 Уникални технологии на Daikin

 Изключително ниски текущи разходи, SEER до 8,02

 Ниско ниво на вредно въздействие върху 
околната среда, GWP (потенциал за глобално 
затопляне) на хладилния агент R-32 е с 68% по-
нисък от този на R-410A

 Оборудвана с изпитаната и надеждна 
технология на Daikin
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Създадена 
за комфорт
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Ненадминат комфорт
С най-високи нива на ефективност, серията А 
на Sky Air използва технологията на Daikin за 
променлива температура на хладилния агент, за да 
оптимизира комфорта и гъвкавостта в зависимост 
от потребностите на всеки клиент. 
 › Премахва студените въздушни течения
 › Настройка в зависимост от климатичните условия
 › Тихи външни тела

 › Потенциалът за глобално затопляне (GWP) на R-32 
е с 68% по-нисък, отколкото на стандартния за 
бранша R-410A

 › Най-високата ефективност (SEER до 8,02) на пазара
 › Не изисква годишни проверки на хладилния агент, 
което намалява разходите за поддръжка

 › 16% по-малък обем хладилен агент

Онлайн контролер

 › Опростено управление от вашия смартфон
 › Управлявайте вашия климатик по всяко време от 
всяко място

 › За управление на отделен магазин
 › Интегриране на продукти и услуги от друг 
производител чрез IFTTT

От един до ∞ обекти

Клиент
Монтажник/ 

технически ръководител

ЛОКАЛНО 
УПРАВЛЕНИЕ

УСЛУГА НА DAIKIN 
ЗА ОБЛАКА

Управление чрез приложение
Независимо дали се отнася за малко или голямо търговско предприятие, нашата 
продуктова гама предлага решение, което отговаря на вашите потребности.

Уникалнa и най-богата гама от вътрешни  
тела на пазара
 › Невероятна гъвкавост
 › До 50 различни опции за външни тела
 › Интелигентни сензори
 › Опции за самопочистване
 › Тихи тела

Постигане на най-ниското ниво на вредното  

въздействие върху околната среда
Първата в Европа система за леки търговски приложения, 
която използва хладилен агент R-32

Tablet

 › Лесен за използване сензорен екран за централизирано 
управление на вашия климатик и аларми

 › Свързва се с облачната услуга Daikin Cloud
 › Създаден за управление и наблюдение на много обекти
 › Монтажниците и техническите ръководители 
получават предупредителни сигнали, за да могат 
да осигурят помощ от разстояние

 › IFTTT е решение, което свързва съвместими продукти и 
услуги от друг производител/доставчик (интелигентни 
измервателни уреди, осветление, термостати ...), така че 
те да работят по най-добрия начин за вас.
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Гъвкавост при проектиране 
Улеснява планирането
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Нова технология за замяна 
 
По-бърз, по-лесен и по-надежден подход при смяна на 
съществуващи системи 

 › Намалява евентуално прекъсване и води до значително намаляване, 
както на потреблението на енергия, така и на сметките за енергия

 › Hepta филтрирането осигурява надеждна работа без нужда от 
почистване на тръбопроводи

 › Икономично и пестящо време решение,  
тъй като само вътрешните и външните  
части трябва да се заменят, като  
същевременно се запазва тръбния път

Новата серия А на Sky Air, 
създадена за всяко приложение на Sky Air 

990 mm770 mm

!     Замяна на вътрешни 
и външни тела 
Замяна на всяка стара 
система (на Daikin и други 
производители)

✓    Повторно използване 
на съществуващите 
тръби и кабели

52°C DB
-20C° DB 52°C DB 15,5°C WB-20C° WB

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

По-леки и компактни агрегати за 
лесен монтаж.
Уникална гама с един вентилатор 
до 14 kW

Пълна гама с височина под 1 m!

Увеличена дължина на тръбите  
до 85 m

Най-широкият работен диапазон
 › Работа в режим на охлаждане от -20°C до 52°C
 › Работа в режим на отопление до -20°C
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Леснодостъпна помощ
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По-бърз монтаж с до 40 m 
предварително зареден тръбопровод

 › До 60% от приложенията могат да се монтират без допълнително 
зареждане с хладилен агент 
 

Преработен въртящ се преден панел 
за лесен достъп до жизненоважни за 
системата компоненти

Нов 7-сегментен дисплей за разглеждане 
на грешки и системни настройки

Гарантирана надеждна работа при 
всички метеорологични условия

 › Нови канали за хладилен агент 
Долната част на външния топлообменник и дренажните отвори 
остават напълно отворени и без лед, което позволява пълно 
отстраняване на заледената вода, като се премахва какъвто и да е 
риск от натрупване на лед. 
 

 › Платки, охлаждани с хладилен агент 
Надеждно и постоянно охлаждане, независимо от външните условия

Интегрирана функция за проверка 
на течове, която намалява 
проверките на място и подобрява 
надеждността

Предимства 
за монтажници

Канал за хладилен агент на долната тава под топлообменника

Време

Те
м

пе
ра

ту
ра

 о
ко

ло
 E

l. 
Ку

ти
я

Daikin

Други

Надеждни платки, охлаждани с хладилен агент
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Daikin в основата на системата
Уникални технологии на Daikin
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Решение с поглед към бъдещето, 

серия А на Sky Air от Daikin използва патентована технология 
на Daikin, заложена в основата на системата.

Застъпващи  
се перки 

 › Закривена 
въздухоразпределителна 
решетка и застъпващи се перки 
за минимално завихряне и 
оптимален въздушен поток 

Канали за преминаване 
на хладилен агент 
на долната тава и 
топлообменника

суинг компресор  
от Daikin  
 

Интегриране на основните движещи 
се части в един компонент 

 › Без износване или триене
 › Без изтичане на хладилен агент
 › Без повишаване на 
температурата поради изтичане 

 › Висока ефективност на 
компресора

 › Увеличен жизнен цикъл на 
системата

Платки, 
охлаждани с 
хладилен агент

3-редов топлообменник 
 › Уникален 3-редов топлообменник, 
осигуряващ възможност за компактен 
корпус за мощност до 14 kW

УНИКАЛНА  
И  

ПАТЕНТОВАНА 
ТЕХНОЛОГИЯ

 › Дренажните 
отвори не 
замръзват

 › Гарантирано 
функциониране 
до -20°C
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Преглед на продуктова гама на външни тела

Външни тела

Трите нови лидера

Сдвоено, двойно, тройно и 
сдвоено двойно приложение
Система Тип Модел Наличност Име на продукта СТР. 71 100 125 140

С въздушно 
охлаждане

Термопомпа

6,8 kW 9,5 kW 12,1 kW 13,4 kW

- Водеща в бранша технология за търговски приложения
 - Специализирано решение за технологично охлаждане
 - Променлива температура на хладилния агент
 - Максимална дължина на тръбите до 85 m
 - Технология за замяна
 - Разширен работен диапазон до -20°C както за 
отопление, така и за охлаждане
 - Сдвоено, двойно, тройно и сдвоено двойно 
приложение

Юни 2017 г.

RZAG-MV1 15

RZAG-MY1 15

 - Технология и комфорт, съчетани за търговски 
приложения
 - Много компактни и лесни за монтаж външни тела
 - Максимална дължина на тръбите до 50 m
 - Технология за замяна
 - Работен диапазон до -15°C както при охлаждане, така и 
при отопление
 - Сдвоено, двойно, тройно и сдвоено двойно приложение

Юли 2017 г.

RZASG-MV1 16

RZASG-MY1 16

 - Идеално решение за обществени места и малки 
магазини
 - Много компактни и лесни за монтаж външни тела
 - Максимална дължина на тръбите до 30 m
 - Технология за замяна
 - Външни тела, лесни за монтаж: покрив, тераса или 
стена
 - Предлага се ексклузивно за приложения по двойки

Юли 2017 г.

AZAS-MV1 17

AZAS-MY1 17

Капацитетен клас
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Външни тела

RZAG-MV1 / MY1 RZASG-MV1 / MY1 AZAS-MV1 / MY1

И
ко

ни
 з

а 
об

сл
уж

ва
не

Сезонна ефективност - 
интелигентно използване 
на енергията 

Сезонната ефективност показва по-реалистично колко 
ефективно работят климатиците през целия отоплителен 
или охладителен сезон.

A++ A+ A

Инверторна технология В комбинация с инверторно управляеми външни тела   

Технология за замяна

Техническото обслужване и поддръжката с R-22 са 
забранени след 1.1.2015 г., което прави невъзможни 
ремонтите на системи с R-22. Избягвайте непланираните 
ремонти за вашите клиенти и заменете тези системи сега!

  

Ко
м

ф
ор

т Тиха работа през нощта Намалява автоматично работния шум на външното тяло.   
Автоматично превключване 
между охлаждане и отопление

Автоматично избира режим на охлаждане или отопление 
за достигане на зададената температура.   

Д
ру

ги
 ф

ун
кц

ии

Променлива температура 
на хладилния агент

Интелигентните системи осигуряват най-висока икономия на енергия с допълнителен 
комфорт, за да отговарят още по-добре на изискванията за приложение. 

Двойни/тройни/сдвоени 
приложения

Към само 1 външно тяло могат да бъдат свързани 2, 3 или 4 
вътрешни тела, дори ако имат различен капацитет. Всички 
вътрешни тела работят в същия режим (охлаждане или 
отопление) от едно дистанционно управление.

 

Суинг компресор Външните тела са снабдени със суинг компресор, известен с 
ниското си ниво на шум и високата енергийна ефективност.   

Гарантирано 
функциониране до -20°C

Агрегатите на Daikin са подходящи за всички климатични условия и 
дори издържат на тежките зимни условия с работен диапазон до -20°C 

Производствено-
техническо охлаждане

За високо чувствителни приложения за производствено-техническо охлаждане, 
специални настройки за производствено-техническо охлаждане, позволяващи 
асиметрични комбинации за повишаване на надеждността на системата.



Технически предимства 
Компактен обособен корпус на вентилатора  
Възможност за удължен тръбопровод 85 m 50 m 30 m

Нова конструкция на предния панел   
7-сегментен дисплей   
Увеличен фабрично зареден хладилен агент 
Интегрирана проверка за течове 
Канал за хладилен агент на долната тава под топлообменника 
HEX канал за хладилен агент   
Суинг компресор за R-32   
Платки, охлаждани с хладилен агент   
Приложение Intelligent Tablet controller - Онлайн контролер   

Преглед на основните предимства
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Таблица за комбинации за комфортно охлаждане

RZAG100-140MV1/MY1

Серия Alpha на Sky Air  

Водеща в бранша технология за търговски приложения 
и за апаратни помещения

 ʯ Върхова ефективност:
• енергийни класове до A++ както при охлаждане, така и при отопление
• компресорът предлага значителни подобрения на ефективността

 ʯ Съвършеният баланс в ефективността и комфорта поради променлива 
температура на хладилния агент: върхова сезонна ефективност през по-
голямата част от годината и бърза скорост на реакция в най-горещите дни.

 ʯ За високо чувствителни приложения за технологично охлаждане
 ʯ Заменете съществуващите системи, без да се налага да сменяте тръбопровода 

 

 ʯ Разширен работен диапазон до -20°C за отопление и за охлаждане
 ʯ С газово охлажданите PCB се гарантира надеждно охлаждане, тъй като то 

не се влияе от температурата на околната среда
 ʯ Максимална дължина на тръбите до 85 m

RZAG-MV1/MY1

Повече подробности и информация можете 
да намерите нашия уебсайт my.daikin.eu RZAG-MV1 RZAG-MY1

Таблица за комбинации за технологично охлаждане

FA
A-

A

FH
A

-A

FB
A

-A

FD
XM

-F
3

FU
A

-A

FV
A

-A

FF
A

-A

FC
A

H
G

-G

FC
A

G
-A

капацитетен клас 71 100 35 50 60 71 100 125 140 35 50 60 71 100 125 140 35 50 60 71 100 125 71 100 125 140 35 50 60 71 100 125 140 35 50 60 71 100 125 140

RZAG71MV1 RZAG71MY1 P 3 2 P 3 2 P 3 2 P P 3 2 P 3 2 P
RZAG100MV1 RZAG100MY1 2 4 3 2 P 4 3 2 P 4 3 2 P 4 3 2 P 4 3 2 P
RZAG125MV1 RZAG125MY1 2 4 3 2 P 4 3 2 P 4 3 2 P 4 3 2 P 4 3 2 P
RZAG140MV1 RZAG140MY1 2 4 3 2 P 4 3 2 P 4 3 2 P 4 3 2 P 4 3 2 P

P = по двойки, 2 = двойни, 3 = тройни, 4 = сдвоени двойни; За повече информация относно опциите за технологично охлаждане, вижте каталога за технологично охлаждане.

FC
AH

G-
G

FC
AG

-A

FF
A

-A

FD
A

-A

FD
XM

-F
3

FB
A

-A

FH
A

-A

FA
A

-A

FU
A

-A

FN
A

-A

FV
A

-A

капацитетен клас 71 100 125 140 35 50 60 71 100 125 140 35 50 60 125 35 50 60 35 50 60 71 100 125 140 35 50 60 71 100 125 140 71 100 71 100 125 35 50 60 71 100 125 140

RZAG71MV1 RZAG71MY1 2 P 2 2 2 P 2 P P P 2 P 2
RZAG100MV1 RZAG100MY1 P 3 2 P 3 2 3 2 3 2 P 3 2 P P P 3 2 P
RZAG125MV1 RZAG125MY1 P 4 3 2 P 4 3 2 P 4 3 2 4 3 2 P 4 3 2 P P 4 3 2 P
RZAG140MV1 RZAG140MY1 2 P 4 3 2 P 4 3 4 3 4 3 2 P 4 3 2 P 2 2 4 3 P

P = приложение; 2/3/4 = двойни/тройни/сдвоени приложения

Външно тяло RZAG 71MV1 100MV1 125MV1 140MV1 71MY1 100MY1 125MY1 140MY1
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 990x940x320 1 430x940x320 990x940x320 1 430x940x320
Тегло Тяло kg 70 92 70 92
Ниво на звукова мощност Охлаждане dBA 64 66 69 70 65 66 69 70
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Ном. dBA 46 47 50 51 46 47 50 51
Отопление Ном. dBA 49 51 52 49 51 52

Работен диапазон Охлаждане Външ. темп. Мин.~Макс. °CDB -20~52
Отопление Външ. темп. Мин.~Макс. °CWB -20~18,0

Хладилен агент Тип/Потенциал на глобално затопляне R-32/675
Зареждане kg/TCO2Eq 2,95/1,99 3,75/2,53 2,95/1,99 3,75/2,53

Тръбни съединения Течност/Газ mm 9,52/15,9
Дължина 
на тръбите

ВнТ - ВтТ Макс. m 55 85 55 85
Система Еквивалент m 75 100 75 100

Без заряд m 40
Допълнително количество хладилен агент kg/m Вижте ръководството за монтаж
Разлика в нивата ВтТ - ВнТ Макс. m 30,0

Електрозахранване Фаза/Честота/Напрежение Hz/V 1~/50/220-240 3~/50/380-415
Ток - 50Hz Ампераж на максималния поток (MFA) A 20 32 16
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RZASG100-140MV1/MY1

Серия Advance на Sky Air 

Технология и комфорт, съчетани за 
търговски приложения

 ʯ Висока ефективност:
• енергийни класове до A++ (охлаждане) /А+ (отопление)
• компресорът предлага съществени подобрения на 

ефективността
 ʯ Много компактни и лесни за монтаж външни тела
 ʯ Заменете съществуващите системи, без да се налага да сменяте 
тръбопровода

 ʯ Гарантира работа в режим както на отопление, така и на 
охлаждане до -15°C

 ʯ С газово охлажданите PCB се гарантира надеждно охлаждане, 
тъй като то не се влияе от температурата на околната среда

 ʯ Максимална дължина на тръбите до 50 m

RZASG-MV1/MY1

Повече подробности и информация можете 
да намерите нашия уебсайт my.daikin.eu RZASG-MV1 RZASG-MY1

Сдвоено, двойно, тройно и сдвоено двойно приложение

FCAG-A FFA-A FDXM-F3 FBA-A

капацитетен клас 35 50 60 71 100 125 140 35 50 60 35 50 60 35 50 60 71 100 125 140

RZASG71MV1 2 P 2 2 2 P

RZASG100MV1 RZASG100MY1 3 2 P 3 2 3 2 P

RZASG125MV1 RZASG125MY1 4 3 2 P 4 3 2 4 3 2 4 3 2 P

RZASG140MV1 RZASG140MY1 4 3 2 P 4 3 4 3 4 3 2 P

FDA-A FHA-A FUA-A FAA-A FVA-A FNA-A

капацитетен клас 125 35 50 60 71 100 125 140 71 100 125 71 100 71 100 125 140 35 50 60

RZASG71MV1 2 P P P P 2 2

RZASG100MV1 RZASG100MY1 3 2 P P P P 3 2

RZASG125MV1 RZASG125MY1 P 4 3 2 P P P 4 3 2

RZASG140MV1 RZASG140MY1 4 3 2 P 2 2 P 4 3

Външно тяло RZASG 71MV1 100MV1 125MV1 140MV1 100MY1 125MY1 140MY1
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 770x900x320 990x940x320
Тегло Тяло kg 60 70 78 70 77
Ниво на звукова мощност Охлаждане dBA 65 70 71 73 70 71 73
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Ном. dBA 46 53 54 53 54
Отопление Ном. dBA 47 57

Работен диапазон Охлаждане Външ. темп. Мин.~Макс. °CDB -15~46
Отопление Външ. темп. Мин.~Макс. °CWB -15~15,5

Хладилен агент Тип/Потенциал на глобално затопляне R-32/675
Зареждане kg/TCO2Eq 2,45/1,65 2,60/1,76 2,90/1,96 2,60/1,76 2,90/1,96

Тръбни съединения Течност/Газ mm 9,52/15,9
Дължина 
на тръбите

ВнТ - ВтТ Макс. m 50
Система Еквивалент m 70

Без заряд m 30
Допълнително количество хладилен агент kg/m Вижте ръководството за монтаж
Разлика в нивата ВтТ - ВнТ Макс. m 30,0

Електрозахранване Фаза/Честота/Напрежение Hz/V 1~/50/220-240 3~/50/380-415
Ток - 50Hz Ампераж на максималния поток (MFA) A 20 25 32 16



17

AZAS71MV1/MY1

Серия Active на Sky Air 

Идеално решение за малки магазини

 ʯ Висока ефективност: 
• клас за енергийна ефективност до А+ (охлаждане) / А (отопление)  
• компресорът предлага съществени подобрения на ефективността

 ʯ Много компактни и лесни за монтаж външни тела
 ʯ Заменете съществуващите системи, без да се налага да сменяте 
тръбопровода 
 

 

 ʯ Гарантира работа както в режим на отопление до -15°C и в режим 
на охлаждане до -5°C

 ʯ С газово охлажданите PCB се гарантира надеждно охлаждане, 
тъй като то не се влияе от температурата на околната среда

 ʯ Максимална дължина на тръбите до 30 m
 ʯ Предлага се ексклузивно за работа по двойки

AZAS-MV1/MY1

Повече подробности и информация можете 
да намерите нашия уебсайт my.daikin.eu

AZAS-MY1AZAS-MV1

Работа по двойки
FCAG-A FBA-A FAA-A

Капацитетен клас 71 100 125 140 71 100 125 140 71 100 125 140

AZAS-MV1 P P P P P P P P P P

AZAS-MY1 P P P P P P P

Външно тяло AZAS 71M2V1B 100M7V1B 125M7V1B 140M7V1B 100M7Y1B 125M7Y1B 140M7Y1B
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 770x900x320 990x940x320
Тегло Тяло kg 60 70 78 70 77
Ниво на звукова мощност Охлаждане dBA 65 70 71 73 70 71 73
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Ном. dBA 46 53 54 53 54
Отопление Ном. dBA 47 57

Работен диапазон Охлаждане Външ. темп. Мин.~Макс. °CDB -5~46
Отопление Външ. темп. Мин.~Макс. °CWB -15~15,5

Хладилен агент Тип/Потенциал на глобално затопляне R-32/675
Зареждане kg/TCO2Eq 2,45/1,65 2,60/1,76 2,90/1,96 2,60/1,76 2,90/1,96

Тръбни съединения Течност/Газ mm 9,52/15,9
Дължина 
на тръбите

ВнТ - ВтТ Макс. m 30
Система Еквивалент m 50

Без заряд m 30
Допълнително количество хладилен агент kg/m Вижте ръководството за монтаж
Разлика в нивата ВтТ - ВнТ Макс. m 30,0

Електрозахранване Фаза/Честота/Напрежение Hz/V 1~/50/220-240 3~/50/380-415
Ток - 50Hz Ампераж на максималния поток (MFA) A 20 25 32 16
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Тип Модел Име на продукта СТР. 25 35 50 60 71 100 125 140
Серия 

Alpha на 
Sky Air

Серия 
Advance 

на Sky Air

Серия 
Active на 

Sky Air

Таванна касета

УНИКАЛЕН
Таванна касета с кръгъл поток,  
висок СОР

FCAHG-G 25

360° разпределение на въздушния поток за най-висока ефективност и комфорт
 - Касета с висок СОР гарантира върхови експлоатационни характеристики за 
търговски приложения
 - Функцията за автоматично почистване осигурява висока ефективност
 - Интелигентни сензори пестят енергия и максимизират комфорта
 - Гъвкавост, подходяща за помещение с всякаква конфигурация

    

УНИКАЛЕН
Таванна касета с кръгъл поток

FCAG-A 26-29

360° разпределение на въздушния поток за най-висока ефективност и комфорт
 - Функцията за автоматично почистване осигурява висока ефективност
 - Интелигентни сензори пестят енергия и максимизират комфорта
 - Гъвкавост, подходяща за помещение с всякаква конфигурация
 - Най-ниската височина за монтаж на пазара
 - 27~29 dB(A) при ниска скорост на вентилатора

         

УНИКАЛЕН
Напълно плоска касета

FFA-A 33

Уникална конструкция на пазара, която приляга напълно към тавана
 - Перфектно вграждане в стандартни архитектурни таванни плочи
 - Комбинация от култов дизайн и инженерно съвършенство с изпълнение в бяло 
или сребристо и бяло
 - Интелигентни сензори пестят енергия и максимизират комфорта
 - Гъвкавост, подходяща за помещение с всякаква конфигурация, без да се променя 
местоположението на тялото!
 - Най-безшумната касета 600 x 600 на пазара

     

За скрит монтаж в тавана

Тънко таванно тяло за скрит монтаж FDXM-F3 36

Тънък дизайн за гъвкав монтаж 
 - Компактните размери позволяват монтаж в тесни пространства над тавана
 - Умерено външно статично налягане до 40 Ра
 - Тяло с малък капацитет, проектирано за малки или добре изолирани помещения
 - Функцията за автоматично почистване осигурява висока ефективност и надеждност

     

Таванно тяло за скрит монтаж със средно ESP FBA-A 37-40

Най-тънкото и същевременно най-мощното тяло с умерено статично налягане на пазара!
 -  Най-тънкото тяло в класа си, само 245 mm
 - Ниско ниво на работен шум
 - Умереното статично налягане до 150 Ра улеснява използването на гъвкави 
въздуховоди с различни дължини
 - Функцията за автоматично регулиране на въздушния поток измерва обема и статичното 
налягане на въздуха и го регулира към номиналния дебит, което гарантира комфорт

         

Таванно тяло за скрит монтаж с високо ESP FDA-A 41

ESP до 200 Pa, идеално за помещения с големи размери
 - Дискретно скрито в тавана: виждат се само решетките
 - Възможността за смяна на ESP чрез жично дистанционно управление позволява 
оптимизация на подавания въздушен обем
 - Гъвкав монтаж, тъй като посоката на засмукване на въздуха може да се промени 
от задно на долно засмукване

  

Стенни Стенно тяло FAA-A 42-44

За помещения без окачени тавани и без свободно подово пространство
 - Въздухът комфортно се разпространява нагоре и надолу, благодарение на 
5 различни ъгъла на разпределение на въздуха
 - Лесно техническо обслужване, което може да се извърши от предната страна на тялото
 - Лесно за монтаж: Клас 100 е с 35% по-лек от предишния модел
 - Гъвкаво за монтаж: свързването на тръбите може да бъде отдолу, отляво или отдясно

    

Таванни за окачен монтаж

Таванно тяло за окачен монтаж FHA-A 45-47

За широки помещения без окачени тавани и без свободно подово пространство
 - Идеално за комфортен въздушен поток в широки помещения благодарение на 
ефекта на Коанда
 - Дори помещения с тавани до 3,8 m могат да се отопляват или охлаждат много лесно!
 - Може да се монтира в ъгли или в тесни пространства без никакви проблеми

        

УНИКАЛЕН
Четиристранно таванно тяло за открит монтаж

FUA-A 48-49

Уникално тяло на Daikin за широки стаи без окачени тавани и без свободно подово пространство
 - Дори помещения с тавани до 3,5 m могат да се отопляват или охлаждат много лесно!
 - Гъвкавост, подходяща за помещение с всякаква конфигурация, без да се променя 
местоположението на тялото!
 - Оптималният комфорт се гарантира с автоматично регулиране на въздушния 
поток според необходимото натоварване
 - Въздухът комфортно се разпространява нагоре и надолу, благодарение на 
5 различни ъгъла на разпределение на въздуха

    

Подови

Подово колонно тяло FVA-A 50-51

За пространства с високи тавани
 - Идеално решение за търговски площи с тесни или без окачени тавани
 - Дори помещения с много високи тавани могат да се отопляват или охлаждат много лесно!
 - Гарантира стабилна температура
 - Вертикален и хоризонтален изходящ въздушен поток

     

Подово тяло за скрит монтаж FNA-A 53

Проектирано да бъде скрито в стени, виждат се само решетките
 - Най-тънкото тяло на пазара с дълбочина от само 200 mm!
 - Възможен е както монтаж на перваз на прозорец, така и канален монтаж 
благодарение на достатъчно ESP
 - Изключително тихата работа позволява монтаж на всяко място

     

1) Сдвоено, тройно и сдвоено двойно приложение е възможно само до клас 125

Преглед на продуктите
Вътрешни тела 
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Тип Модел Име на продукта СТР. 25 35 50 60 71 100 125 140
Серия 

Alpha на 
Sky Air

Серия 
Advance 

на Sky Air

Серия 
Active на 

Sky Air

Таванна касета

УНИКАЛЕН
Таванна касета с кръгъл поток,  
висок СОР

FCAHG-G 25

360° разпределение на въздушния поток за най-висока ефективност и комфорт
 - Касета с висок СОР гарантира върхови експлоатационни характеристики за 
търговски приложения
 - Функцията за автоматично почистване осигурява висока ефективност
 - Интелигентни сензори пестят енергия и максимизират комфорта
 - Гъвкавост, подходяща за помещение с всякаква конфигурация

    

УНИКАЛЕН
Таванна касета с кръгъл поток

FCAG-A 26-29

360° разпределение на въздушния поток за най-висока ефективност и комфорт
 - Функцията за автоматично почистване осигурява висока ефективност
 - Интелигентни сензори пестят енергия и максимизират комфорта
 - Гъвкавост, подходяща за помещение с всякаква конфигурация
 - Най-ниската височина за монтаж на пазара
 - 27~29 dB(A) при ниска скорост на вентилатора

         

УНИКАЛЕН
Напълно плоска касета

FFA-A 33

Уникална конструкция на пазара, която приляга напълно към тавана
 - Перфектно вграждане в стандартни архитектурни таванни плочи
 - Комбинация от култов дизайн и инженерно съвършенство с изпълнение в бяло 
или сребристо и бяло
 - Интелигентни сензори пестят енергия и максимизират комфорта
 - Гъвкавост, подходяща за помещение с всякаква конфигурация, без да се променя 
местоположението на тялото!
 - Най-безшумната касета 600 x 600 на пазара

     

За скрит монтаж в тавана

Тънко таванно тяло за скрит монтаж FDXM-F3 36

Тънък дизайн за гъвкав монтаж 
 - Компактните размери позволяват монтаж в тесни пространства над тавана
 - Умерено външно статично налягане до 40 Ра
 - Тяло с малък капацитет, проектирано за малки или добре изолирани помещения
 - Функцията за автоматично почистване осигурява висока ефективност и надеждност

     

Таванно тяло за скрит монтаж със средно ESP FBA-A 37-40

Най-тънкото и същевременно най-мощното тяло с умерено статично налягане на пазара!
 -  Най-тънкото тяло в класа си, само 245 mm
 - Ниско ниво на работен шум
 - Умереното статично налягане до 150 Ра улеснява използването на гъвкави 
въздуховоди с различни дължини
 - Функцията за автоматично регулиране на въздушния поток измерва обема и статичното 
налягане на въздуха и го регулира към номиналния дебит, което гарантира комфорт

         

Таванно тяло за скрит монтаж с високо ESP FDA-A 41

ESP до 200 Pa, идеално за помещения с големи размери
 - Дискретно скрито в тавана: виждат се само решетките
 - Възможността за смяна на ESP чрез жично дистанционно управление позволява 
оптимизация на подавания въздушен обем
 - Гъвкав монтаж, тъй като посоката на засмукване на въздуха може да се промени 
от задно на долно засмукване

  

Стенни Стенно тяло FAA-A 42-44

За помещения без окачени тавани и без свободно подово пространство
 - Въздухът комфортно се разпространява нагоре и надолу, благодарение на 
5 различни ъгъла на разпределение на въздуха
 - Лесно техническо обслужване, което може да се извърши от предната страна на тялото
 - Лесно за монтаж: Клас 100 е с 35% по-лек от предишния модел
 - Гъвкаво за монтаж: свързването на тръбите може да бъде отдолу, отляво или отдясно

    

Таванни за окачен монтаж

Таванно тяло за окачен монтаж FHA-A 45-47

За широки помещения без окачени тавани и без свободно подово пространство
 - Идеално за комфортен въздушен поток в широки помещения благодарение на 
ефекта на Коанда
 - Дори помещения с тавани до 3,8 m могат да се отопляват или охлаждат много лесно!
 - Може да се монтира в ъгли или в тесни пространства без никакви проблеми

        

УНИКАЛЕН
Четиристранно таванно тяло за открит монтаж

FUA-A 48-49

Уникално тяло на Daikin за широки стаи без окачени тавани и без свободно подово пространство
 - Дори помещения с тавани до 3,5 m могат да се отопляват или охлаждат много лесно!
 - Гъвкавост, подходяща за помещение с всякаква конфигурация, без да се променя 
местоположението на тялото!
 - Оптималният комфорт се гарантира с автоматично регулиране на въздушния 
поток според необходимото натоварване
 - Въздухът комфортно се разпространява нагоре и надолу, благодарение на 
5 различни ъгъла на разпределение на въздуха

    

Подови

Подово колонно тяло FVA-A 50-51

За пространства с високи тавани
 - Идеално решение за търговски площи с тесни или без окачени тавани
 - Дори помещения с много високи тавани могат да се отопляват или охлаждат много лесно!
 - Гарантира стабилна температура
 - Вертикален и хоризонтален изходящ въздушен поток

     

Подово тяло за скрит монтаж FNA-A 53

Проектирано да бъде скрито в стени, виждат се само решетките
 - Най-тънкото тяло на пазара с дълбочина от само 200 mm!
 - Възможен е както монтаж на перваз на прозорец, така и канален монтаж 
благодарение на достатъчно ESP
 - Изключително тихата работа позволява монтаж на всяко място

     

Капацитетен клас

Вътрешни тела Пълна гама  
модели с R-32 

НОВО 
опция за 

самопочистване

НОВО 
Опция за комплект 
за управление на 

различни зони

НОВО 
Опция за комплект 
за управление на 

различни зони
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Таванни касетъчни тела Таванни тела за скрит монтаж
Таванни тела за 
открит монтаж

Четиристранно 
таванно тяло за 
окачен монтаж

Стенно тяло Подови тела

FCAHG-G FCAG-A FFA-A FDXM-F3 FBA-A FDA-A FHA-A FUA-A FAA-A FVA-A FNA-A

Н
ие

 с
е 

гр
иж

им

Сезонна ефективност - интелигентно 
използване на енергията 

Сезонната ефективност показва по-реалистично колко ефективно работят климатиците през целия отоплителен 
или охладителен сезон. • • • • • • • • • •

Инверторна 
технология В комбинация с инверторно управляеми външни тела. • • • • • • • • • •
Режим на работа при 
напускане на дома По време на отсъствие, вътрешната температура може да се поддържа на определено ниво. • • • • • • • • • •
Само вентилатор Климатикът може да се използва като вентилатор, вдухвайки въздух, без да охлажда или затопля. • • • • • • • • • • •
Самопочистващ се 
филтър

Филтърът се самопочиства автоматично. Опростена поддръжка означава оптимална енергийна ефективност и 
максимален комфорт без нужда от скъпо или трудоемко обслужване. • • 

Подов сензор 
и сензор за 
присъствие

Когато управлението на въздушния поток е включено, сензорът за присъствие насочва въздушния поток встрани от 
всяко лице в стаята. 
Подовият сензор отчита средната температура на пода и гарантира равномерно разпределение на температурата 
между тавана и пода.

• • •

Ко
м

ф
ор

т

Предотвратяване на 
течение

Когато започне да се затопля, или когато термостатът е изключен, посоката на разпределение на въздуха се задава хоризонтално, а вентилаторът 
на ниска скорост, за да се избегне течение.  След затопляне, разпределението на въздуха и скоростта на вентилатора се задават по желание. • • • •

Изключително тихо Вътрешните тела на Daikin са изключително тихи. Също така е гарантирано, че външните тела няма да нарушават 
спокойствието на околните. • • • •

Автоматично превключване 
между охлаждане и отопление Автоматично избира режим на охлаждане или отопление за достигане на зададената температура. • • • • • • • • • •

О
бр

аб
от

ка
 

на
 в

ъз
ду

ха

Въздушен филтър Премахва частиците прах във въздуха, за да осигури постоянно подаване на чист въздух. • • • • • • • • • • •

Уп
ра

вл
ен

ие
 н

а 
вл

аж
но

ст
та Програма за 

изсушаване на 
въздуха

Дава възможност да се намали степента на влажност, без да се променя температурата в помещението. • • • • • • • • • • •

Въ
зд

уш
ен

 п
от

ок

Предотвратяване на 
замърсяването на тавана

Специална функция не позволява на въздуха да духа твърде продължително в хоризонтално направление, за да се 
предотвратят петна по тавана. • • •

Автоматично вертикално 
въртене на жалузите

Възможност за избор на автоматично вертикално въртене на жалузите за въздуха за получаване на равномерен 
въздушен поток и разпределение на температурата. • • • • • • •

Степени на оборотите 
на вентилатора Позволява да се избере дадена скорост на вентилатора. 5 5 3 3 3 3 3 5 3 3 2

Отделно управление 
на всяка клапа

Отделното управление на всяка клапа чрез жичния дистанционен контролер опростява фиксиране на положението 
на всяка клапа поотделно в зависимост от конфигурацията на всяка нова стая. Предлагат се и допълнителни 
затварящи комплекти.

• • • •

Д
ис

та
нц

ио
нн

о 
уп

ра
вл

ен
ие

 
и 

та
йм

ер

Седмичен таймер Таймерът може да се настрои за стартиране на работата по всяко време на дневна или седмична база. • • • • в зависимост от 
контролера

• • • • • • •
Инфрачервено 
дистанционно управление

Инфрачервено дистанционно управление с течно-кристален дисплей на включване, спиране и регулиране на 
климатичния уред от разстояние.

опция опция опция опция опция опция опция опция опция опция

Жично дистанционно 
управление

Жично дистанционно управление на включването, изключването и регулирането на климатичния уред от 
разстояние.

опция опция опция опция опция опция опция опция опция опция опция

Централизирано 
управление Централизирано управление за пускане, спиране и регулиране на няколко климатика от една централна точка. опция опция опция опция опция опция опция опция опция опция опция

Управление на 
различни зони НОВО Позволява управление на до 6 индивидуални климатични зони с едно вътрешно тяло.  

Д
ру

ги
 ф

ун
кц

ии

 Производствено-
техническо охлаждане

По надежден, ефективен и гъвкав начин отстранява топлината, постоянно генерирана от ИТ и сървърно оборудване, за да 
гарантира максимално време за безотказна работа, като същевременно предлага най-добрата възвръщаемост на инвестицията. • • • • • • • •

Автоматично 
рестартиране Тялото се рестартира автоматично при първоначалните настройки след спиране на електрозахранването. • • • • • • • • • • •
Самодиагностика Опростява поддръжката чрез посочване на системни грешки или аномалии при работа. • • • • • • • • • • •
Комплект дренажна 
помпа Улеснява дренажа на конденза от вътрешното тяло. стандартно стандартно стандартно стандартно стандартно опция стандартно опция

Двойни/тройни/
сдвоени приложения

Към само 1 външно тяло могат да бъдат свързани 2, 3 или 4 вътрешни тела. Всички вътрешни тела работят в същия 
режим (охлаждане или отопление) от едно дистанционно управление. • • • • • • • • •

Приложение на 
мулти модели

Към едно външно тяло могат да се свържат до 5 вътрешни тела (дори с различни капацитети). Всички вътрешни тела 
могат да се управляват отделно в рамките на същия режим. • • • • • •

Вътрешни тела

Преглед на предимствата на 
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Таванни касетъчни тела Таванни тела за скрит монтаж
Таванни тела за 
открит монтаж

Четиристранно 
таванно тяло за 
окачен монтаж

Стенно тяло Подови тела

FCAHG-G FCAG-A FFA-A FDXM-F3 FBA-A FDA-A FHA-A FUA-A FAA-A FVA-A FNA-A

Н
ие

 с
е 

гр
иж

им

Сезонна ефективност - интелигентно 
използване на енергията 

Сезонната ефективност показва по-реалистично колко ефективно работят климатиците през целия отоплителен 
или охладителен сезон. • • • • • • • • • •

Инверторна 
технология В комбинация с инверторно управляеми външни тела. • • • • • • • • • •
Режим на работа при 
напускане на дома По време на отсъствие, вътрешната температура може да се поддържа на определено ниво. • • • • • • • • • •
Само вентилатор Климатикът може да се използва като вентилатор, вдухвайки въздух, без да охлажда или затопля. • • • • • • • • • • •
Самопочистващ се 
филтър

Филтърът се самопочиства автоматично. Опростена поддръжка означава оптимална енергийна ефективност и 
максимален комфорт без нужда от скъпо или трудоемко обслужване. • • 

Подов сензор 
и сензор за 
присъствие

Когато управлението на въздушния поток е включено, сензорът за присъствие насочва въздушния поток встрани от 
всяко лице в стаята. 
Подовият сензор отчита средната температура на пода и гарантира равномерно разпределение на температурата 
между тавана и пода.

• • •

Ко
м

ф
ор

т

Предотвратяване на 
течение

Когато започне да се затопля, или когато термостатът е изключен, посоката на разпределение на въздуха се задава хоризонтално, а вентилаторът 
на ниска скорост, за да се избегне течение.  След затопляне, разпределението на въздуха и скоростта на вентилатора се задават по желание. • • • •

Изключително тихо Вътрешните тела на Daikin са изключително тихи. Също така е гарантирано, че външните тела няма да нарушават 
спокойствието на околните. • • • •

Автоматично превключване 
между охлаждане и отопление Автоматично избира режим на охлаждане или отопление за достигане на зададената температура. • • • • • • • • • •

О
бр

аб
от

ка
 

на
 в

ъз
ду

ха

Въздушен филтър Премахва частиците прах във въздуха, за да осигури постоянно подаване на чист въздух. • • • • • • • • • • •

Уп
ра

вл
ен

ие
 н

а 
вл

аж
но

ст
та Програма за 

изсушаване на 
въздуха

Дава възможност да се намали степента на влажност, без да се променя температурата в помещението. • • • • • • • • • • •

Въ
зд

уш
ен

 п
от

ок

Предотвратяване на 
замърсяването на тавана

Специална функция не позволява на въздуха да духа твърде продължително в хоризонтално направление, за да се 
предотвратят петна по тавана. • • •

Автоматично вертикално 
въртене на жалузите

Възможност за избор на автоматично вертикално въртене на жалузите за въздуха за получаване на равномерен 
въздушен поток и разпределение на температурата. • • • • • • •

Степени на оборотите 
на вентилатора Позволява да се избере дадена скорост на вентилатора. 5 5 3 3 3 3 3 5 3 3 2

Отделно управление 
на всяка клапа

Отделното управление на всяка клапа чрез жичния дистанционен контролер опростява фиксиране на положението 
на всяка клапа поотделно в зависимост от конфигурацията на всяка нова стая. Предлагат се и допълнителни 
затварящи комплекти.

• • • •

Д
ис

та
нц

ио
нн

о 
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ра
вл

ен
ие

 
и 

та
йм

ер

Седмичен таймер Таймерът може да се настрои за стартиране на работата по всяко време на дневна или седмична база. • • • • в зависимост от 
контролера

• • • • • • •
Инфрачервено 
дистанционно управление

Инфрачервено дистанционно управление с течно-кристален дисплей на включване, спиране и регулиране на 
климатичния уред от разстояние.

опция опция опция опция опция опция опция опция опция опция

Жично дистанционно 
управление

Жично дистанционно управление на включването, изключването и регулирането на климатичния уред от 
разстояние.

опция опция опция опция опция опция опция опция опция опция опция

Централизирано 
управление Централизирано управление за пускане, спиране и регулиране на няколко климатика от една централна точка. опция опция опция опция опция опция опция опция опция опция опция

Управление на 
различни зони НОВО Позволява управление на до 6 индивидуални климатични зони с едно вътрешно тяло.  

Д
ру

ги
 ф

ун
кц

ии

 Производствено-
техническо охлаждане

По надежден, ефективен и гъвкав начин отстранява топлината, постоянно генерирана от ИТ и сървърно оборудване, за да 
гарантира максимално време за безотказна работа, като същевременно предлага най-добрата възвръщаемост на инвестицията. • • • • • • • •

Автоматично 
рестартиране Тялото се рестартира автоматично при първоначалните настройки след спиране на електрозахранването. • • • • • • • • • • •
Самодиагностика Опростява поддръжката чрез посочване на системни грешки или аномалии при работа. • • • • • • • • • • •
Комплект дренажна 
помпа Улеснява дренажа на конденза от вътрешното тяло. стандартно стандартно стандартно стандартно стандартно опция стандартно опция

Двойни/тройни/
сдвоени приложения

Към само 1 външно тяло могат да бъдат свързани 2, 3 или 4 вътрешни тела. Всички вътрешни тела работят в същия 
режим (охлаждане или отопление) от едно дистанционно управление. • • • • • • • • •

Приложение на 
мулти модели

Към едно външно тяло могат да се свържат до 5 вътрешни тела (дори с различни капацитети). Всички вътрешни тела 
могат да се управляват отделно в рамките на същия режим. • • • • • •

Вътрешни тела 

НОВО

НОВО

НОВО
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Защо да изберете касета с кръгъл поток?
• 360° разпределение на въздушния поток за оптимален 

комфорт

• Интелигентни сензори за максимална ефективност

КАРТИ С ИНФОРМАЦИЯ

С по-голяма енергийна ефективност и 
по-лесна за използване отколкото другите 
касети
 › Текущите разходи са намалени с 50% в сравнение 
със стандартните решения 

 › Автоматично почистване на филтъра
 › Необходимо е по-малко време за поддържане на 
филтъра: прахът лесно може да бъде отстранен с 
прахосмукачка без отваряне на тялото.

 

Панел с най-фина мрежа
 › За зони с много прах (напр. магазини за облекло и 
книжарници) панел с фина мрежа (BYCQ140DGF9) 
осигурява безпроблемна работа и оптимално 
разпределение на въздуха

 › Чистотата на тавана е гарантирана благодарение 
на фина мрежа и чист филтър 

BYCQ140DG9 BYCQ140DGF9

Самопочистващ се панел
Самопочистващ се панел с 
филтър с по-фина мрежа

Бял със сиви жалузи Бял със сиви жалузи

 
Самопочистваща се касета за поддържане 
на оптимална атмосфера в магазина Прахът се отстранява лесно с 

прахосмукачка без отваряне 
на тялото.

Разпределение на въздуха с чист филтър Разпределение на въздуха със замърсен филтър

 FCAHG-G/FCAG-A 

Самопочистваща се касета
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Разход на енергия  
(kWh)

Самопочистваща се касета

Стандартна касета с кръгъл поток

Сумарно сравнение на енергията за 12 месеца Юли Авг Септ. Окт. Ноем. Дек. Ян. Фев. Март Април Май Юни Юли
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Пример от 
практиката
Coral shop, Великобритания
Текущите разходи бяха 
намалени с 50% в сравнение 
със стандартните решения, 
благодарение на чистия 
филтър.

До 50% 
спестявания 

благодарение на 
автоматичното 

почистване

Маркетингови инструменти
 › Посетете уебсайта:  
https://www.daikin.bg/bg_bg/product-group/round-flow-cassette.html

 
Предимства за монтажника
 › Продукт с уникални функции на този пазар.
 › Необходимо е по-малко време за поддръжка на място.
 › Използвайте контролера за индивидуално отваряне или затваряне 

на четирите клапи за лесно приспособяване към променящата се 
конфигурация на помещението.

 › Лесна настройка на опцията за сензор за подобряване на комфорта и 
икономия на енергия.

Предимства за консултанта
 › Продукт с уникални функции на този пазар.
 › Проектирана за използване в търговски офиси от всички видове и 

размери, както и на места за продажби на дребно.
 › Идеален продукт за подобряване на резултата по BREEAM//EPBD в 

комбинация със Sky Air или VRV IV термопомпени тела.

Предимства за крайния потребител
 › Проектирана за използване в търговски офиси от всички видове и 

размери, както и на места за продажби на дребно.
 › Перфектни климатични условия: без повече студени течения и/или 

усещане за студени крака.
 › Спестете до 50% от текущите разходи със самопочистващия се панел, 

който също улеснява поддръжката.
 › Вашите клиенти могат да спестят до 27% от сметките си за енергия 

благодарение на опцията за сензор.
 › Гъвкаво използване на пространството благодарение на отделното 

управление на всяка клапа.

www.youtube.com/DaikinEurope

360° разпределение на въздушния поток 
за подобрен комфорт
 › Първата в бранша доказала се конструкция 
 

Интелигентните сензори подобряват 
ефективността и комфорта още повече
 › Сензорът за присъствие 
регулира зададената 
точка, ако в стаята няма 
никой, като това води 
до 27% икономии. Също 
така, той автоматично 
насочва въздушния 
поток далеч от всеки в стаята, за да се избегне 
течение.

 › Инфрачервеният сензор отчита средната 
температура на пода и гарантира равномерно 
разпределение на температурата между тавана и 
пода, за да се избегне усещането за студ. 
 

Гъвкав монтаж
 › Клапите могат да бъдат управлявани или 
затваряни индивидуално с помощта на жично 
дистанционно управление, за да отговарят на 
конфигурацията на стаята. Също са налични 
допълнителни комплекти за затваряне.

сензор за 
присъствие

подов 
сензор
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BRC1E53A-B-C, BRC7FA532FRZAG100-140MV1_MY1

FCAHG-G

Данни за ефективност FCAHG + RZAG 71G + 71MV1 100G + 100MV1 125G + 125MV1 140G + 140MV1 71G + 71MY1 100G + 100MY1 125G + 125MY1 140G + 140MY1
Капацитет на охлаждане Ном. kW 6,80 9,50 12,1 13,4 6,80 9,50 12,1 13,4 
Капацитет на отопление Ном. kW 7,50 10,8 13,5 15,5 7,50 10,8 13,5 15,5 
Сезонна 
ефективност 
(съгласно EN 14825)

Охлаждане Клас на енергийна ефективност A++ - A++ -
Проектен капацитет kW 6,80 9,50 12,1 13,4 6,80 9,50 12,1 13,4
SEER 7,72 7,35 8,02 7,93 7,72 7,35 8,02 7,93
Годишен разход на електроенергия kWh 308 452 905 1 014 308 452 905 1 014

Отопление (умерен 
климат)

Клас на енергийна ефективност A++ - A++ -
Проектен капацитет kW 4,70 9,52 4,70 9,52
SCOP/A 4,61 4,81 4,53 4,44 4,61 4,81 4,53 4,44
Годишен разход на електроенергия kWh 1 427 2 771 2 942 3 002 1 427 2 771 2 942 3 002

Вътрешно тяло FCAHG 71G 100G 125G 140G 71G 100G 125G 140G
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 288x840x840
Тегло Тяло kg 25
Въздушен филтър Тип Смола
Декоративен панел Модел BYCQ140DGF9 - самопочистващ се панел с филтър с по-фина мрежа / BYCQ140DG9 - самопочистващ се панел / 

BYCQ140DW - чисто бял / BYCQ140D - бял със сиви жалузи
Цвят Чисто бяло (RAL9010)
Размери Височина x Широчина x Дълбочина mm 130x950x950 / 130x950x950 / 50x950x950 / 50x950x950
Тегло kg 10,3 / 10,3 / 5,4 / 5,4

Вентилатор Дебит на 
въздушен поток

Охлаждане Нисък/Среден/Висок m³/min 12,2/16,7/21,2 19,0/25,7/32,3 19,9/26,7/33,5 21,1/27,3/33,5 12,2/16,7/21,2 19,0/25,7/32,3 19,9/26,7/33,5 21,1/27,3/33,5
Отопление Нисък/Среден/Висок m³/min 12,2/16,7/21,2 19,0/25,7/32,3 19,9/26,7/33,5 21,1/27,3/33,5 12,2/16,7/21,2 19,0/25,7/32,3 19,9/26,7/33,5 21,1/27,3/33,5

Ниво на звукова 
мощност

Охлаждане dBA 53 61 53 61
Отопление dBA 53 61 53 61

Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Нисък/Висок dBA 29/36 33/44 35/45 37/45 29/36 33/44 35/45 37/45
Отопление Нисък/Висок dBA 29/36 33/44 35/45 37/45 29/36 33/44 35/45 37/45

Системи за 
управление

Инфрачервено дистанционно управление BRC7FA532F
Жично дистанционно управление BRC1D528 / BRC1E53A7 / BRC1E53B7 / BRC1E53C7

Електрозахранване Фаза/Честота/Напрежение Hz/V 1~/50/60/220-240/220

Външно тяло RZAG 71MV1 100MV1 125MV1 140MV1 71MY1 100MY1 125MY1 140MY1
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 990x940x320 1 430x940x320 990x940x320 1 430x940x320
Тегло Тяло kg 70 92 70 92
Ниво на звукова мощност Охлаждане dBA 64 66 69 70 65 66 69 70
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Ном. dBA 46 47 50 51 46 47 50 51
Отопление Ном. dBA 49 51 52 49 51 52

Работен диапазон Охлаждане Външ. темп. Мин.~Макс. °CDB -20~52
Отопление Външ. темп. Мин.~Макс. °CWB -20~18,0

Хладилен агент Тип/Потенциал на глобално затопляне R-32/675
Зареждане kg/TCO2Eq 2,95/1,99 3,75/2,53 2,95/1,99 3,75/2,53

Тръбни съединения Течност/Газ mm 9,52/15,9
Дължина 
на тръбите

ВнТ - ВтТ Макс. m 55 85 55 85
Система Еквивалент m 75 100 75 100

Без заряд m 40
Допълнително количество хладилен агент kg/m Вижте ръководството за монтаж
Разлика в нивата ВтТ - ВнТ Макс. m 30,0

Електрозахранване Фаза/Честота/Напрежение Hz/V 1~/50/220-240 3~/50/380-415
Ток - 50Hz Ампераж на максималния поток (MFA) A 20 32 16

(1) BYCQ140D7W1: чисто бял стандартен панел със сиви жалузи, BYCQ140D7W1W : чисто бял стандартен панел с бели жалузи, BYCQ140D7GW1: чисто бял самопочистващ се панел.  
(2) EER/COP според Eurovent 2012, за използване само извън ЕС.  
(3) BYCQ140D7W1W има бели изолации. Имайте предвид, че натрупването на прах по белите изолации се вижда по-добре и затова не е препоръчително да монтирате декоративния панел на BYCQ140D7W1W в среда, изложена на концентрация на прах.  
(4) MFA се използва за избор на прекъсвача и прекъсвача на заземителната верига (прекъсвач на верига за утечка в заземяването). За повече информация относно всяка комбинация, моля, направете справка с документацията за електрическите 
характеристики.

Таванна касета с кръгъл поток, висок СОР

360° разпределение на въздушния поток за оптимална ефективност и комфорт

 ʯ Касетата с висок СОР гарантира върхова ефективност, големи икономии при 
потреблението на енергия и комфортна среда за търговски приложения

 ʯ Гама за обединени вътрешни тела за R-32 и R-410A
 ʯ Комбинирането с технологията R-32 Bluevolution намалява вредното 

въздействие върху околната среда с 68% в сравнение с R-410A, което 
води директно до по-ниско потребление на енергия, благодарение 
на своята висока енергийна ефективност и има до 16% по-малко 
количество хладилен агент

 ʯ Автоматичното почистване на филтъра води до по-висока ефективност и 
комфорт и ниски разходи за поддръжка. Има 2 филтъра: стандартен филтър и 
филтър с фина мрежа ( за приложения с фин прах, напр. магазини за дрехи)

 ʯ Два допълнителни интелигентни сензора подобряват енергийната 
ефективност и комфорта

 ʯ Отделно управление на жалузите: гъвкавост, подходяща за помещение с 
всякаква конфигурация, без да се променя местоположението на тялото!

 ʯ Модерният стилен декоративен панел се предлага в 3 различни 
разновидности: бял (RAL9010) със сиви жалузи, чисто бял (RAL9010) или 
самопочистващ се панел

 ʯ Предлагат се 5 различни скорости на вентилатора за максимален комфорт
 ʯ Намалено потребление на енергия благодарение на специално 

разработения малък тръбен топлообменник, постояннотоков 
електромотор на вентилатора и дренажна помпа

 ʯ Приток на свеж въздух като опция
 ʯ Разклоненият въздуховод на нагнетяването позволява да оптимизирате 

разпределението на въздуха в помещения с неправилна форма или да 
подавате въздух към малки съседни помещения

FCAHG-G + RZAG-MV1/RZAG-MY1

НОВО  
Връзка 

с онлайн 
контролер

 ʯ Стандартната дренажна помпа за издигане на конденза 
на височина 675 mm увеличава гъвкавостта и скоростта 
за монтаж
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BRC1E53A-B-C, BRC7FA532FRZAG100-140MV1_MY1

FCAG35-71A

Данни за ефективност FCAG + RZAG 71A + 71MV1 100A + 100MV1 125A + 125MV1 140A + 140MV1 71A + 71MY1 100A + 100MY1 125A + 125MY1 140A + 140MY1
Капацитет на охлаждане Ном. kW 6,80 9,50 12,1 13,4 6,80 9,50 12,1 13,4 
Капацитет на отопление Ном. kW 7,50 10,8 13,5 15,5 7,50 10,8 13,5 15,5 
Сезонна 
ефективност 
(съгласно EN 14825)

Охлаждане Клас на енергийна ефективност A++ - A++ -
Проектен капацитет kW 6,80 9,50 12,1 13,4 6,80 9,50 12,1 13,4
SEER 6,86 7,14 7,80 7,17 6,86 7,14 7,80 7,17
Годишен разход на електроенергия kWh 347 466 931 1 121 347 466 931 1 121

Отопление (умерен 
климат)

Клас на енергийна ефективност A+ A++ - A+ A++ -
Проектен капацитет kW 4,70 7,80 9,52 4,70 7,80 9,52
SCOP/A 4,41 4,61 4,34 4,41 4,61 4,34
Годишен разход на електроенергия kWh 1 492 2 369 3 071 1 492 2 369 3 071

Вътрешно тяло FCAG 71A 100A 125A 140A 71A 100A 125A 140A
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 204x840x840 246x840x840 204x840x840 246x840x840
Тегло Тяло kg 21 24 21 24
Въздушен филтър Тип Смола
Декоративен панел Модел BYCQ140DGF9 - самопочистващ се панел с филтър с по-фина мрежа / BYCQ140DG9 - самопочистващ се панел / 

BYCQ140DW - чисто бял / BYCQ140D - бял със сиви жалузи
Цвят Чисто бяло (RAL9010)
Размери Височина x Широчина x Дълбочина mm 130x950x950 / 130x950x950 / 50x950x950 / 50x950x950
Тегло kg 10,3 / 10,3 / 5,4 / 5,4

Вентилатор Дебит на 
въздушен поток

Охлаждане Нисък/Среден/Висок m³/min 9,3/12,5/15,3 12,4/17,6/22,8 12,4/19,2/26,0 9,3/12,5/15,3 12,4/17,6/22,8 12,4/19,2/26,0
Отопление Нисък/Среден/Висок m³/min 9,1/12,1/15,0 12,4/17,6/22,8 12,4/19,2/26,0 9,1/12,1/15,0 12,4/17,6)/22,8 12,4/19,2/26,0

Ниво на звукова 
мощност

Охлаждане dBA 51 54 58 51 54 58
Отопление dBA 51 54 58 51 54 58

Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Нисък/Висок dBA 28/35 29/37 29/41 28/35 29/37 29/41
Отопление Нисък/Висок dBA 28/33 29/37 29/41 28/33 29/37 29/41

Системи за 
управление

Инфрачервено дистанционно управление BRC7FA532F
Жично дистанционно управление BRC1D528 / BRC1E53A7 / BRC1E53B7 / BRC1E53C7

Електрозахранване Фаза/Честота/Напрежение Hz/V 1~/50/60/220-240/220

Външно тяло RZAG 71MV1 100MV1 125MV1 140MV1 71MY1 100MY1 125MY1 140MY1
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 990x940x320 1 430x940x320 990x940x320 1 430x940x320
Тегло Тяло kg 70 92 78 70 92
Ниво на звукова мощност Охлаждане dBA 64 66 69 73 65 66 69 70
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Ном. dBA 46 47 50 54 46 47 50 51
Отопление Ном. dBA 49 51 52 57 49 51 52

Работен диапазон Охлаждане Външ. темп. Мин.~Макс. °CDB -20~52 -15~46 -20~52
Отопление Външ. темп. Мин.~Макс. °CWB -20~18,0 -15~15,5 -20~18,0

Хладилен агент Тип/Потенциал на глобално затопляне R-32/675
Зареждане kg/TCO2Eq 2,95/1,99 3,75/2,53 2,90/1,96 2,95/1,99 3,75/2,53

Тръбни съединения Течност/Газ mm 9,52/15,9
Дължина 
на тръбите

ВнТ - ВтТ Макс. m 55 85 50 55 85
Система Еквивалент m 75 100 70 75 100

Без заряд m 40 30 40
Допълнително количество хладилен агент kg/m Вижте ръководството за монтаж
Разлика в нивата ВтТ - ВнТ Макс. m 30,0

Електрозахранване Фаза/Честота/Напрежение Hz/V 1~/50/220-240 3~/50/380-415
Ток - 50Hz Ампераж на максималния поток (MFA) A 20 32 16
 
(1) BYCQ140D7W1: чисто бял стандартен панел със сиви жалузи, BYCQ140D7W1W : чисто бял стандартен панел с бели жалузи, BYCQ140D7GW1: чисто бял самопочистващ се панел.  
(2) EER/COP според Eurovent 2012, за използване само извън ЕС.  
(3) BYCQ140D7W1W има бели изолации. Имайте предвид, че натрупването на прах по белите изолации се вижда по-добре и затова не е препоръчително да монтирате декоративния панел на BYCQ140D7W1W в среда, изложена на концентрация на прах.  
(4) MFA се използва за избор на прекъсвача и прекъсвача на заземителната верига (прекъсвач на верига за утечка в заземяването). За повече информация относно всяка комбинация, моля, направете справка с документацията за електрическите 
характеристики.

Таванна касета с кръгъл поток

360° разпределение на въздушния поток за оптимална ефективност и комфорт

 ʯ Комбинацията със серия Alpha на Sky Air осигурява най-доброто качество, 
най-високата ефективност и работни характеристики в неговия клас

 ʯ Гама за обединени вътрешни тела за R-32 и R-410A
 ʯ Комбинирането с технологията R-32 Bluevolution намалява вредното 

въздействие върху околната среда с 68% в сравнение с R-410A, което 
води директно до по-ниско потребление на енергия, благодарение 
на своята висока енергийна ефективност и има до 16% по-малко 
количество хладилен агент

 ʯ Автоматичното почистване на филтъра води до по-висока ефективност и 
комфорт и ниски разходи за поддръжка. Има 2 филтъра: стандартен филтър и 
филтър с фина мрежа ( за приложения с фин прах, напр. магазини за дрехи)

 ʯ Два допълнителни интелигентни сензора подобряват енергийната 
ефективност и комфорта

 ʯ Отделно управление на жалузите: гъвкавост, подходяща за помещение с 
всякаква конфигурация, без да се променя местоположението на тялото!

 ʯ Най-ниската височина за монтаж на пазара: 214 mm за клас 20-63
 ʯ Модерният стилен декоративен панел се предлага в 3 различни 

разновидности: бял (RAL9010) със сиви жалузи, чисто бял (RAL9010) или 
самопочистващ се панел

 ʯ Предлагат се 5 различни скорости на вентилатора за максимален комфорт
 ʯ Намалено потребление на енергия благодарение на специално 

разработения малък тръбен топлообменник, постояннотоков 
електромотор на вентилатора и дренажна помпа

 ʯ Приток на свеж въздух опция
 ʯ Разклоненият въздуховод на нагнетяването позволява да оптимизирате 

разпределението на въздуха в помещения с неправилна форма или да 

FCAG-A + RZAG-MV1/RZAG-MY1

подавате въздух към малки съседни помещения
 ʯ Стандартната дренажна помпа за издигане на 

конденза на височина 675mm увеличава гъвкавостта 
и скоростта за монтаж

НОВО  
Връзка 

с онлайн 
контролер
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BRC1E53A-B-C, BRC7FA532FRZASG100-140MV1_MY1

FCAG35-71A

Данни за ефективност FCAG + RZASG 71A + 71MV1 100A + 100MV1 125A + 125MV1 140A + 140MV1 100A + 100MY1 125A + 125MY1 140A + 140MY1
Капацитет на охлаждане Ном. kW 6,80 9,50 12,1 13,4 9,50 12,1 13,4 
Капацитет на отопление Ном. kW 7,50 10,8 13,5 15,5 10,8 13,5 15,5 
Сезонна 
ефективност 
(съгласно EN 14825)

Охлаждане Клас на енергийна ефективност A++ - A++ -
Проектен капацитет kW 6,80 9,50 12,1 13,4 9,50 12,1 13,4
SEER 6,47 6,55 5,76 6,53 6,55 5,76 6,53
Годишен разход на електроенергия kWh 368 507 1 261 1 231 507 1 261 1 231

Отопление (умерен 
климат)

Клас на енергийна ефективност A A+ - A+ -
Проектен капацитет kW 4,50 6,00 7,80 6,00 7,80
SCOP/A 4,00 4,17 4,05 4,31 4,17 4,05 4,31
Годишен разход на електроенергия kWh 1 575 2 016 2 074 2 534 2 016 2 074 2 534

Вътрешно тяло FCAG 71A 100A 125A 140A 100A 125A 140A
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 204x840x840 246x840x840
Тегло Тяло kg 21 24
Въздушен филтър Тип Смола
Декоративен панел Модел BYCQ140DGF9 - самопочистващ се панел с филтър с по-фина мрежа / BYCQ140DG9 - самопочистващ се панел / 

BYCQ140DW - чисто бял / BYCQ140D - бял със сиви жалузи
Цвят Чисто бяло (RAL9010)
Размери Височина x Широчина x Дълбочина mm 130x950x950 / 130x950x950 / 50x950x950 / 50x950x950
Тегло kg 10,3 / 10,3 / 5,4 / 5,4

Вентилатор Дебит на 
въздушен поток

Охлаждане Нисък/Среден/Висок m³/min 9,3/12,5/15,3 12,4/17,6/22,8 12,4/19,2/26,0 12,4/17,6/22,8 12,4/19,2/26,0
Отопление Нисък/Среден/Висок m³/min 9,1/12,1/15,0 12,4/17,6/22,8 12,4/19,2/26,0 12,4/17,6/22,8 12,4/19,2/26,0

Ниво на звукова 
мощност

Охлаждане dBA 51 54 58 54 58
Отопление dBA 51 54 58 54 58

Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Нисък/Висок dBA 28/35 29/37 29/41 29/37 29/41
Отопление Нисък/Висок dBA 28/33 29/37 29/41 29/37 29/41

Системи за 
управление

Инфрачервено дистанционно управление BRC7FA532F
Жично дистанционно управление BRC1D528 / BRC1E53A7 / BRC1E53B7 / BRC1E53C7

Електрозахранване Фаза/Честота/Напрежение Hz/V 1~/50/60/220-240/220

Външно тяло RZASG 71MV1 100MV1 125MV1 140MV1 100MY1 125MY1 140MY1
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 770x900x320 990x940x320
Тегло Тяло kg 60 70 78 70 77
Ниво на звукова мощност Охлаждане dBA 65 70 71 73 70 71 73
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Ном. dBA 46 53 54 53 54
Отопление Ном. dBA 47 57

Работен диапазон Охлаждане Външ. темп. Мин.~Макс. °CDB -15~46
Отопление Външ. темп. Мин.~Макс. °CWB -15~15,5

Хладилен агент Тип/Потенциал на глобално затопляне R-32/675
Зареждане kg/TCO2Eq 2,45/1,65 2,60/1,76 2,90/1,96 2,60/1,76 2,90/1,96

Тръбни съединения Течност/Газ mm 9,52/15,9
Дължина 
на тръбите

ВнТ - ВтТ Макс. m 50
Система Еквивалент m 70

Без заряд m 30
Допълнително количество хладилен агент kg/m Вижте ръководството за монтаж
Разлика в нивата ВтТ - ВнТ Макс. m 30,0

Електрозахранване Фаза/Честота/Напрежение Hz/V 1~/50/220-240 3~/50/380-415
Ток - 50Hz Ампераж на максималния поток (MFA) A 20 25 32 16

Таванна касета с кръгъл поток

360° разпределение на въздушния поток за оптимална ефективност и комфорт

 ʯ Комбинацията със серия Advance на Sky Air предлага добро 
съотношение между цена и качество за всички видове търговски 
приложения

 ʯ Гама за обединени вътрешни тела за R-32 и R-410A
 ʯ Комбинирането с технологията R-32 Bluevolution намалява вредното 

въздействие върху околната среда с 68% в сравнение с R-410A, което 
води директно до по-ниско потребление на енергия, благодарение 
на своята висока енергийна ефективност и има до 16% по-малко 
количество хладилен агент

 ʯ Автоматичното почистване на филтъра води до по-висока ефективност 
и комфорт и ниски разходи за поддръжка. Има 2 филтъра: стандартен 
филтър и филтър с фина мрежа ( за приложения с фин прах, напр. 
магазини за дрехи)

 ʯ Два допълнителни интелигентни сензора подобряват енергийната 
ефективност и комфорта

 ʯ Отделно управление на жалузите: гъвкавост, подходяща за помещение с 
всякаква конфигурация, без да се променя местоположението на тялото!

 ʯ Най-ниската височина за монтаж на пазара: 214 mm за клас 20-63
 ʯ Модерният стилен декоративен панел се предлага в 3 различни 

разновидности: бял (RAL9010) със сиви жалузи, чисто бял (RAL9010) или 
самопочистващ се панел

FCAG-A + RZASG-MV1/RZASG-MY1

 
(1) BYCQ140D7W1: чисто бял стандартен панел със сиви жалузи, BYCQ140D7W1W : чисто бял стандартен панел с бели жалузи, BYCQ140D7GW1: чисто бял самопочистващ се панел.  
(2) EER/COP според Eurovent 2012, за използване само извън ЕС.  
(3) BYCQ140D7W1W има бели изолации. Имайте предвид, че натрупването на прах по белите изолации се вижда по-добре и затова не е препоръчително да монтирате декоративния панел на BYCQ140D7W1W в среда, изложена на концентрация на прах.  
(4) MFA се използва за избор на прекъсвача и прекъсвача на заземителната верига (прекъсвач на верига за утечка в заземяването). За повече информация относно всяка комбинация, моля, направете справка с документацията за електрическите 
характеристики.

НОВО  
Връзка  

с онлайн  
контролер
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Данни за ефективност FCAG + AZAS 71A + 71M2V1B 100A + 100M7V1B 125A + 125M7V1B 140A + 140M7V1B 100A + 100M7Y1B 125A + 125M7Y1B 140A + 140M7Y1B
Капацитет на охлаждане Ном. kW 6,80 9,50 12,1 13,4 9,50 12,1 13,4 
Капацитет на отопление Ном. kW 7,50 10,8 13,5 15,5 10,8 13,5 15,5 
Сезонна 
ефективност 
(съгласно EN 14825)

Охлаждане Клас на енергийна ефективност A+ - A+ -
Проектен капацитет kW 6,80 9,50 12,1 13,0 9,50 12,1 13,0
SEER 5,87 5,67 5,40 6,00 5,67 5,40 6,00
Годишен разход на електроенергия kWh 405 586 1 345 1 300 586 1 345 1 300

Отопление (умерен 
климат)

Клас на енергийна ефективност A - A -
Проектен капацитет kW 4,50 6,00 7,80 6,00 7,80
SCOP/A 4,00 3,85 3,80 4,31 3,85 3,80 4,31
Годишен разход на електроенергия kWh 1 575 2 182 2 211 2 534 2 182 2 211 2 534

Вътрешно тяло FCAG 71A 100A 125A 140A 100A 125A 140A
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 204x840x840 246x840x840
Тегло Тяло kg 21 24
Въздушен филтър Тип Смола
Декоративен панел Модел BYCQ140DGF9 - самопочистващ се панел с филтър с по-фина мрежа / BYCQ140DG9 - самопочистващ се панел / 

BYCQ140DW - чисто бял / BYCQ140D - бял със сиви жалузи
Цвят Чисто бяло (RAL9010)
Размери Височина x Широчина x Дълбочина mm 130x950x950 / 130x950x950 / 50x950x950 / 50x950x950
Тегло kg 10,3/5,4/10,3/5,4

Вентилатор Дебит на 
въздушен поток

Охлаждане Нисък/Среден/Висок m³/min 9,3/12,5/15,3 12,4/17,6/22,8 12,4/19,2/26,0 12,4/17,6/22,8 12,4/19,2 (0,000)/26,0
Отопление Нисък/Среден/Висок m³/min 9,1/12,1/15,0 12,4/17,6/22,8 12,4/19,2/26,0 12,4/17,6/22,8 12,4/19,2 (0,000)/26,0

Ниво на звукова 
мощност

Охлаждане dBA 51 54 58 54 58
Отопление dBA 51 54 58 54 58

Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Нисък/Висок dBA 28/35 29/37 29/41 29/37 29/41
Отопление Нисък/Висок dBA 28/33 29/37 29/41 29/37 29/41

Системи за 
управление

Инфрачервено дистанционно управление BRC7FA532F
Жично дистанционно управление BRC1D528 / BRC1E53A7 / BRC1E53B7 / BRC1E53C7

Електрозахранване Фаза/Честота/Напрежение Hz/V 1~/50/60/220-240/220

Външно тяло AZAS 71M2V1B 100M7V1B 125M7V1B 140M7V1B 100M7Y1B 125M7Y1B 140M7Y1B
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 770x900x320 990x940x320
Тегло Тяло kg 60 70 78 70 77
Ниво на звукова мощност Охлаждане dBA 65 70 71 73 70 71 73
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Ном. dBA 46 53 54 53 54
Отопление Ном. dBA 47 57

Работен диапазон Охлаждане Външ. темп. Мин.~Макс. °CDB -5~46
Отопление Външ. темп. Мин.~Макс. °CWB -15~15,5

Хладилен агент Тип/Потенциал на глобално затопляне R-32/675
Зареждане kg/TCO2Eq 2,45/1,65 2,60/1,76 2,90/1,96 2,60/1,76 2,90/1,96

Тръбни съединения Течност/Газ mm 9,52/15,9
Дължина 
на тръбите

ВнТ - ВтТ Макс. m 30
Система Еквивалент m 50

Без заряд m 30
Допълнително количество хладилен агент kg/m Вижте ръководството за монтаж
Разлика в нивата ВтТ - ВнТ Макс. m 30,0

Електрозахранване Фаза/Честота/Напрежение Hz/V 1~/50/220-240 3~/50/380-415
Ток - 50Hz Ампераж на максималния поток (MFA) A 20 25 32 16

BRC1E53A-B-C, BRC7FA532FAZAS71MV1_MY1

FCAG35-71A

Таванна касета с кръгъл поток

360° разпределение на въздушния поток за оптимална ефективност и комфорт

 ʯ Идеално решение за малки предприятия и магазини
 ʯ Гама за обединени вътрешни тела за R-32 и R-410A
 ʯ Комбинирането с технологията R-32 Bluevolution намалява 
вредното въздействие върху околната среда с 68% в сравнение 
с R-410A, което води директно до по-ниско потребление на 
енергия, благодарение на своята висока енергийна ефективност 
и има до 16% по-малко количество хладилен агент

 ʯ Автоматичното почистване на филтъра води до по-висока 
ефективност и комфорт и ниски разходи за поддръжка. Има 
2 филтъра: стандартен филтър и филтър с фина мрежа ( за 
приложения с фин прах, напр. магазини за дрехи)

 ʯ Два допълнителни интелигентни сензора подобряват 
енергийната ефективност и комфорта

 ʯ Отделно управление на жалузите: гъвкавост, подходяща за 
помещение с всякаква конфигурация, без да се променя 
местоположението на тялото!

 ʯ Най-ниската височина за монтаж на пазара: 214 mm за клас 20-63
 ʯ Модерният стилен декоративен панел се предлага в 3 различни 
разновидности: бял (RAL9010) със сиви жалузи, чисто бял 
(RAL9010) или самопочистващ се панел

FCAG-A + AZAS-MV1/AZAS-MY1

 
(1) BYCQ140D7W1: чисто бял стандартен панел със сиви жалузи, BYCQ140D7W1W : чисто бял стандартен панел с бели жалузи, BYCQ140D7GW1: чисто бял самопочистващ се панел.  
(2) EER/COP според Eurovent 2012, за използване само извън ЕС.  
(3) BYCQ140D7W1W има бели изолации. Имайте предвид, че натрупването на прах по белите изолации се вижда по-добре и затова не е препоръчително да монтирате декоративния панел на BYCQ140D7W1W в среда, изложена на концентрация на прах.  
(4) MFA се използва за избор на прекъсвача и прекъсвача на заземителната верига (прекъсвач на верига за утечка в заземяването). За повече информация относно всяка комбинация, моля, направете справка с документацията за електрическите 
характеристики.

НОВО  
Връзка  

с онлайн  
контролер
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BRC1E53A-B-C_BRC7FA532FRXM20-35M9

FCAG35-71A

Данни за ефективност FCAG + RXM 35A + 35M9 50A + 50M9 60A + 60M9
Капацитет на охлаждане Ном. kW 3,50 5,00 5,70
Капацитет на отопление Ном. kW 4,20 6,00 7,00
Входяща мощност Охлаждане Ном. kW 0,94 1,39 1,72

Отопление Ном. kW 1,11 1,62 2,07
Сезонна 
ефективност 
(съгласно EN14825) 
 

Охлаждане Клас на енергийна ефективност A++
Проектен капацитет kW 3,50 5,00 5,70
SEER 6,35 6,54 6,40
Годишен разход на електроенергия kWh 193 266 312

Отопление (умерен 
климат)

Клас на енергийна ефективност A++ A+
Проектен капацитет kW 3,32 4,36 4,71
SCOP/A 4,90 4,30 4,20
Годишен разход на електроенергия kWh 948 1 419 1 569

Вътрешно тяло FCAG 35A 50A 60A
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 204x840x840
Тегло Тяло kg 18 19
Въздушен филтър Тип Смола
Декоративен панел Модел BYCQ140DGF9 - самопочистващ се панел с филтър с по-фина мрежа / BYCQ140DG9 - самопочистващ се панел / 

BYCQ140DW - чисто бял / BYCQ140D - бял със сиви жалузи
Цвят Чисто бяло (RAL9010)
Размери Височина x Широчина x Дълбочина mm 130x950x950 / 130x950x950 / 50x950x950 / 50x950x950
Тегло kg 10,3 / 10,3 / 5,4 / 5,4

Вентилатор Дебит на 
въздушен поток

Охлаждане Нисък/Среден/Висок m³/min 8,7/10,6/12,5 8,7/10,7/12,6 8,7/11,2/13,6
Отопление Нисък/Среден/Висок m³/min 9,3/11,6/13,9 8,7/10,7/12,6 8,7/11,2/13,6

Ниво на звукова 
мощност

Охлаждане dBA 49 51
Отопление dBA 49 51

Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Нисък/Висок dBA 27/31 28/33
Отопление Нисък/Висок dBA 27/31 28/33

Системи за 
управление

Инфрачервено дистанционно управление BRC7FA532F
Жично дистанционно управление BRC1D528 / BRC1E53A7 / BRC1E53B7 / BRC1E53C7

Електрозахранване Фаза/Честота/Напрежение Hz/V 1~/50/60/220-240/220

Външно тяло RXM 35M9 50M9 60M9
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 550x765x285 735x825x300
Тегло Тяло kg 32 47
Ниво на звукова 
мощност

Охлаждане dBA 61 62 63
Отопление dBA 61 62 63

Работен диапазон Охлаждане Външ. темп. Мин.~Макс. °CDB -10~46
Отопление Външ. темп. Мин.~Макс. °CWB -15~18

Хладилен агент Тип R-32
Потенциал на глобално затопляне 675,0
Зареждане kg/TCO2Eq 0,76/0,52 1,40/0,95 1,45/0,98

Тръбни съединения Течност вън. д. mm 6,35 6,4
Газ вън. д. mm 9,50 12,7
Дължина на тръбите ВнТ - ВтТ Макс. m 20,0 30
Допълнително количество хладилен агент kg/m 0,02 (за дължина на тръбен път, надвишаваща 10 m)
Разлика в нивата ВтТ - ВнТ Макс. m 20,0

Електрозахранване Фаза/Честота/Напрежение Hz/V 1~/50/220-240
Ток - 50Hz Ампераж на максималния поток (MFA) A 10 15

(1) EER/COP според Eurovent 2012, за използване само извън ЕС. 

(2) BYCQ140D7W1: чисто бял стандартен панел със сиви жалузи, BYCQ140D7W1W : чисто бял стандартен панел с бели жалузи, BYCQ140D7GW1: чисто бял самопочистващ се панел. 

(3)  The BYCQ140D7W1W има бели изолации. Имайте предвид, че натрупването на прах по белите изолации се вижда по-добре и затова не е препоръчително да монтирате декоративния панел на BYCQ140D7W1W в среда, изложена на концентрация на прах.  

(4) MFA се използва за избор на прекъсвача и прекъсвача на заземителната верига (прекъсвач на верига за утечка в заземяването). За повече информация относно всяка комбинация, моля, направете справка с документацията за електрическите характеристики.

Таванна касета с кръгъл поток

360° разпределение на въздушния поток за оптимална ефективност и комфорт

 ʯ Комбинацията със сплит външни тела е идеална за малки магазини за 
продажби на дребно, офиси или жилищни приложения

 ʯ Гама за обединени вътрешни тела за R-32 и R-410A
 ʯ Комбинирането с технологията R-32 Bluevolution намалява вредното 

въздействие върху околната среда с 68% в сравнение с R-410A, което 
води директно до по-ниско потребление на енергия, благодарение 
на своята висока енергийна ефективност и има до 16% по-малко 
количество хладилен агент

 ʯ Автоматичното почистване на филтъра води до по-висока ефективност 
и комфорт и ниски разходи за поддръжка. Има 2 филтъра: стандартен 
филтър и филтър с фина мрежа ( за приложения с фин прах, напр. 
магазини за дрехи)

 ʯ Два допълнителни интелигентни сензора подобряват енергийната 
ефективност и комфорта

 ʯ Отделно управление на жалузите: гъвкавост, подходяща за помещение 
с всякаква конфигурация, без да се променя местоположението на 
тялото!

 ʯ Най-ниската височина за монтаж на пазара: 214 mm за клас 20-63
 ʯ Модерният стилен декоративен панел се предлага в 3 различни 

разновидности: бял (RAL9010) със сиви жалузи, чисто бял (RAL9010) или 
самопочистващ се панел

FCAG-A + RXM-M9 Сплит 

НОВО  
Връзка  

с онлайн  
контролер
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Напълно плоска касета
 Дизайн и интелект в комбинация

Защо да изберете напълно плоска касета
• Уникална конструкция на пазара, която приляга 

напълно към тавана
• Комбинация от модерна технология и отлична 

ефективност
• Най-тихата касета, предлагана на пазара

КАРТИ С ИНФОРМАЦИЯ

Предимства за монтажника
 › Продукт, уникален на пазара!
 › Най-тихото тяло (25dBA)
 › Удобното за използване дистанционно управление, 
достъпно на няколко езика, дава възможност 
за лесна настройка на опцията на сензора и 
управлява позицията на отделната клапа
 › Дизайн, отговарящ на европейския вкус.

Предимства за консултанта
 › Продукт, уникален на пазара!
 › Безпроблемно се вписва в интериорния дизайн на 
всеки съвременен офис
 › Идеален продукт за подобряване на резултата по 
BREEAM//EPBD в комбинация със Sky Air (FFQ-C) или 
VRV IV термопомпени тела (FXZQ-A).

Предимства за крайния 
потребител
 › Инженерно съвършенство и уникален дизайн в 
едно
 › Най-тихото тяло (25dBA)
 › Перфектни условия за работа: без повече студени 
течения
 › Спестете до 27% от сметката си за енергия 
благодарение на допълнителните сензори
 › Гъвкаво използване на пространството и 
подходящо за помещения с всякаква конфигурация 
благодарение на отделно управление на всяка 
клапа
 › Удобно за използване дистанционно управление, 
достъпно на няколко езика.

FFA-A

Изберете между сив или бял панел
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Уникална конструкция 

 › Проектирана от европейски отдел за дизайн, 
за да отговаря напълно на европейския вкус.

 › Напълно изравненa в тавана, оставяйки само 
8 mm.

Маркетингови инструменти
 › https://www.daikin.bg/bg_bg/product-group/round-flow-cassette.html
 › www.youtube.com/DaikinEurope

 › Напълно вграденa в таванната плоча, като 
позволява монтаж на осветителни тела, 
високоговорители и противопожарни 
водоразпръсквачи в съседните таванни плочи.

 › Декоративният панел се предлага в 2 цвята 
(бял и сребристо бял). 

Отличаваща се с технологии 

Допълнителен сензор за присъствие
 › Когато помещението е празно, може да настрои 
зададената температура или да изключи тялото, 
което спестява енергия.

 › Когато се отчете присъствие на хора, посоката 
на въздушния поток се приспособява за 
избягване на студени течения, насочени към тях.

Върхова ефективност 

 › Стойности на сезонна ефективност до 
*A+ +

 
 › Когато помещението е празно, опцията 
за сензор може да настрои зададената 
температура или да изключи тялото, което 
спестява до 27% енергия. 
 
* за FFQ25,35C в комбинация с RXS25,35L3

Други предимства 

 › Индивидуално управление на клапите: лесно 
управлява една или повече клапи чрез 
жично дистанционно управление (BRC1E*)
при пренареждане на стаята. При напълно 
затваряне или блокиране на клапите, 
е необходима опцията „Уплътнение за 
нагнетателен изход за въздух“. 

 › Най-тихата касета на пазара (25dBA), важно за 
офисни приложения.

 

Допълнителен подов сензор
 › Открива температурната разлика и пренасочва 
въздушния поток, за да се осигури равномерно 
разпределение на температурата. 
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BRC1E53A-B-C, BRC7F530W-SRXM20-35M9

FFA-A

 

Данни за ефективност FFA + RXM 25A + 25M9 35A + 35M9 50A + 50M9 60A + 60M9
Капацитет на охлаждане Ном. kW 2,50 3,40 5,00 5,70
Капацитет на отопление Ном. kW 3,20 4,20 5,80 7,00
Входяща мощност Охлаждане Ном. kW 0,55 0,89 1,54 1,87

Отопление Ном. kW 0,82 1,20 1,66 2,05
Сезонна 
ефективност 
(съгласно EN14825) 
 

Охлаждане Клас на енергийна ефективност A++ A+
Проектен капацитет kW 2,50 3,40 5,00 5,70
SEER 6,17 6,38 5,98 5,76
Годишен разход на електроенергия kWh 142 186 292 347

Отопление (умерен 
климат)

Клас на енергийна ефективност A+ A A+
Проектен капацитет kW 2,31 3,10 3,84 3,96
SCOP/A 4,24 4,10 3,90 4,04
Годишен разход на електроенергия kWh 762 1 058 1 377 1 372

Вътрешно тяло FFA 25A 35A 50A 60A
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 260x575x575
Тегло Тяло kg 16,0 17,5
Въздушен филтър Тип Смола
Декоративен панел Модел BYFQ60C2W1W/BYFQ60C2W1S/BYFQ60B2W1/BYFQ60B3W1

Цвят Бяло (N9.5)/СРЕБРИСТО/Бяло(RAL9010)/БЯЛО (RAL9010)
Размери Височина x Широчина x Дълбочина mm 46x620x620 / 46x620x620 / 55x700x700 / 55x700x700
Тегло kg 2,8/2,8/2,7/2,7

Вентилатор Дебит на 
въздушен поток

Охлаждане Нисък/Среден/Висок m³/min 6,5/8,0/9,0 6,5/8,5/10,0 7,5/10,0/12,0 9,5/12,5/14,5
Отопление Нисък/Среден/Висок m³/min 6,5/8,0/9,0 6,5/8,5/10,0 7,5/10,0/12,0 9,5/12,5/14,5

Ниво на звукова мощност Охлаждане dBA 48 51 56 60
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Нисък/Висок dBA 25,0/31,0 25,0/34,0 27,0/39,0 32,0/43,0
Отопление Нисък/Висок dBA 25,0/31,0 25,0/34,0 27,0/39,0 32,0/43,0

Системи за 
управление

Инфрачервено дистанционно управление BRC7EB530W (стандартен панел) / BRC7F530W (бял панел) / BRC7F530S (сив панел)
Жично дистанционно управление BRC1D528 / BRC1E53A7 / BRC1E53B7 / BRC1E53C7

Електрозахранване Фаза/Честота/Напрежение Hz/V 1~/50/220-240

Външно тяло RXM 25M9 35M9 50M9 60M9
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 550x765x285 735x825x300
Тегло Тяло kg 32 47
Ниво на звукова 
мощност

Охлаждане dBA 59 61 62 63
Отопление dBA 59 61 62 63

Работен диапазон Охлаждане Външ. темп. Мин.~Макс. °CDB -10~46
Отопление Външ. темп. Мин.~Макс. °CWB -15~18

Хладилен агент Тип R-32
Потенциал на глобално затопляне 675,0
Зареждане kg/TCO2Eq 0,76/0,52 1,40/0,95 1,45/0,98

Тръбни съединения Течност вън. д. mm 6,35 6,4
Газ вън. д. mm 9,50 12,7
Дължина 
на тръбите

ВнТ - ВтТ Макс. m 20,0 30
Система Без заряд m 10,0 -

Допълнително количество хладилен агент kg/m 0,02 (за дължина на тръбен път, надвишаваща 10 m)
Разлика в нивата ВтТ - ВнТ Макс. m 20,0

Електрозахранване Фаза/Честота/Напрежение Hz/V 1~/50/220-240
Ток - 50Hz Ампераж на максималния поток (MFA) A 10 15
 

(1) EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС.  

(2) MFA се използва за избор на прекъсвача и прекъсвача на заземителната верига (прекъсвач на верига за утечка в заземяването). За повече информация относно всяка комбинация, моля, направете справка с документацията за електрическите характеристики.

Напълно плоска касета

Уникална конструкция на пазара, която приляга напълно към тавана

 ʯ Приляга напълно към тавана в стандартни архитектурни таванни плочи, 
като оставя само 8 mm

 ʯ Забележителна комбинация от култов дизайн и инженерно 
съвършенство с елегантно изпълнение в бяло или комбинация от 
сребристо и бяло

 ʯ Гама за обединени вътрешни тела за R-32 и R-410A
 ʯ Комбинирането с технологията R-32 Bluevolution намалява вредното 

въздействие върху околната среда с 68% в сравнение с R-410A, което 
води директно до по-ниско потребление на енергия, благодарение 
на своята висока енергийна ефективност и има до 16% по-малко 
количество хладилен агент

 ʯ Два допълнителни интелигентни сензора подобряват енергийната 
ефективност и комфорта

                   

 ʯ Отделно управление на жалузите: гъвкавост, подходяща за помещение с 
всякаква конфигурация, без да се променя местоположението на тялото!

 ʯ Намалено потребление на енергия благодарение на специално 
разработения малък тръбен топлообменник, постояннотоков 
електромотор на вентилатора и дренажна помпа

 ʯ Приток на свеж въздух опция
 ʯ Разклоненият въздуховод на нагнетяването позволява да оптимизирате 

разпределението на въздуха в помещения с неправилна форма или да 
подавате въздух към малки съседни помещения

 ʯ Стандартната дренажна помпа за издигане на конденза на височина 
630 mm увеличава гъвкавостта и скоростта за монтаж

FFA-A + RXM-M9 Сплит

НОВО  
Връзка  

с онлайн  
контролер
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КАРТИ С ИНФОРМАЦИЯ

Таблица за комбинации

BAE20A62 BAE20A82 BAE20A102

Височина (mm) 212

Широчина (mm) 764 964 1 164

Широчина (mm)  
(вкл. конзола)

984 1 094 1 294

Дълбочина (mm) 201

Спецификации

Split / Sky Air VRV

FDXM-F3 FXDQ-A3

25 35 50 60 15 20 25 32 40 50 63

BAE20A62      

BAE20A82  

BAE20A102   

УНИКАЛЕН
В процес на 
патентоване

Уникалният самопочистващ се филтър 
постига по-висока ефективност и комфорт 
при ниски разходи за поддръжка 
Намаляване на текущите разходи

 › Автоматично почистване на филтъра осигурява ниски разходи 
за поддръжка, защото филтърът е винаги чист

 

Минимално време, необходимо за почистване на 
филтъра
 › Контейнерът за прах може да се изпразни с прахосмукачка за 
бързо и лесно почистване

 › Замърсените тавани са вече в миналото 

Подобрено качество на въздуха в помещенията
 › Оптималният въздушен поток отстранява течението и изолира 
шума 

Превъзходна надеждност 

 › Не позволява запушване на филтри за безпроблемна работа 

Уникална технология 

 › Уникална и новаторска технология на филтъра, 
вдъхновена от самопочистващата се касета на Daikin

посока на 
въздушния 

поток

Самопочистващ се 
филтър за таванни 
тела за скрит монтаж 

Ефективна смяна на профила за вътрешно тяло от канален тип по време на работа

начало 6 месеца 12 месеца

Постепенна 
загуба на 
ефективност 
поради 
замърсен 
филтър

100%

0%

До 20% спестена 
енергия 
благодарение на 
автоматичното 
почистване на 
филтъра

Как работи?
1  Програмирано автоматично 

почистване на филтъра
2  Прахът се събира в контейнер за 

прах, вграден в уреда
3  Прахът лесно може да се отстрани 

с прахосмукачка
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КАРТИ С ИНФОРМАЦИЯ

Уред тип  

"Plug and Play"

Зонираща кутия: 
предварително 

напълно сглобен уред с 
регулиращи клапи и т.н.

Повишена гъвкавост: отопление или охлаждане на няколко стаи 
с едно вътрешно тяло

Как работи? 

19°C

20°C

20°C

Комплектът за зониране увеличава гъвкавостта на приложенията на системи Сплит, Sky Air и VRV, като 
позволява отделно управлявана климатизация на много зони да се обслужва от едно вътрешно тяло

Може да се свърже с: (предварително)

 › FDXM-F3
 › FBQ-D
 › ADEQ-C
 › FXDQ-A3
 › FXSQ-A

Термостати за отделни зони

Blueface - Главен 
термостат на 
въздушна зона

 › Интерфейс 
с цветни 
графики за 
контролираните 
зони

 › Кабелна 
комуникация

Термостат за 
въздушна зона

 › Графичен 
интерфейс с 
нискоенергиен 
екран с 
електронно 
мастило за 
управление на 
зоните

 › Радио връзка

Термостат за 
въздушна зона

 › Термостат 
с бутони за 
управление на 
температурата

 › Радио връзка

Комплект за различни 
зони за таванни тела 
за скрит монтаж

Повишен комфорт

 › Увеличава нивата на комфорт, като позволява управление на 
повече отделни зони

 - Благодарение на отделни модулиращи клапи могат да се 
обслужват до 8 отделни зони

 - Отделен термостат за управление на всяка стая или зона 

Лесно за монтаж

 › Автоматично регулиране на въздушния поток според 
потребностите

 › Лесен за монтаж, интегрира се с вътрешни тела на Daikin и 
управлението на системата

 › Пести време, тъй като уредът се доставя предварително 
напълно сглобен с регулиращи клапи и контролни табла

 › Намалява количеството хладилен агент, необходим за 
монтажа

Предимства
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BRC1E53A-B-CRXM20-35M9

FDXM25-35F3

Данни за ефективност FDXM + RXM 25F3 + 25M9 35F3 + 35M9 50F3 + 50M9 60F3 + 60M9
Капацитет на охлаждане Ном. kW 2,40 3,40 5,00 6,00
Капацитет на отопление Ном. kW 3,20 4,00 5,80 7,00
Входяща мощност Охлаждане Ном. kW 0,64 1,14 1,63 2,05

Отопление Ном. kW 0,80 1,15 1,87 2,18
Сезонна 
ефективност 
(съгласно EN14825) 
 

Охлаждане Клас на енергийна ефективност A+ A A+ A
Проектен капацитет kW 2,40 3,40 5,00 6,00
SEER 5,68 5,26 5,77 5,56
Годишен разход на електроенергия kWh 148 226 303 315

Отопление (умерен 
климат)

Клас на енергийна ефективност A+ A
Проектен капацитет kW 2,60 2,90 4,00 4,60
SCOP/A 4,24 3,88 3,93 3,80
Годишен разход на електроенергия kWh 858 1 046 1 424 1 693

Вътрешно тяло FDXM 25F3 35F3 50F3 60F3
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 200x750x620 200x1 150x620
Тегло Тяло kg 21 28
Въздушен филтър Тип Сваляем /миещ се
Вентилатор Дебит на 

въздушен поток
Охлаждане Нисък/Среден/Висок m³/min 7,3/8,0/8,7 13,3/14,6/15,8 13,5/14,8/16,0
Отопление Нисък/Среден/Висок m³/min 7,3/8,0/8,7 13,3/14,6/15,8 13,5/14,8/16,0

Външно статично налягане Ном. Pa 30 40
Ниво на звукова 
мощност

Охлаждане dBA 53 55 56
Отопление dBA 53 55 56

Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Нисък/Висок dBA 27/35 30/38
Отопление Нисък/Висок dBA 27/35 30/38

Електрозахранване Фаза/Честота/Напрежение Hz/V 1~/50/220-240

Външно тяло RXM 25M9 35M9 50M9 60M9
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 550x765x285 735x825x300
Тегло Тяло kg 32 47
Ниво на звукова 
мощност

Охлаждане dBA 59 61 62 63
Отопление dBA 59 61 62 63

Работен диапазон Охлаждане Външ. темп. Мин.~Макс. °CDB -10~46
Отопление Външ. темп. Мин.~Макс. °CWB -15~18

Хладилен агент Тип R-32
Потенциал на глобално затопляне 675,0
Зареждане kg/TCO2Eq 0,76/0,52 1,40/0,95 1,45/0,98

Тръбни съединения Течност вън. д. mm 6,35 6,4
Газ вън. д. mm 9,50 12,7
Дължина на тръбите ВнТ - ВтТ Макс. m 20,0 30
Допълнително количество хладилен агент kg/m 0,02 (за дължина на тръбен път, надвишаваща 10 m)
Разлика в нивата ВтТ - ВнТ Макс. m 20,0

Електрозахранване Фаза/Честота/Напрежение Hz/V 1~/50/220-240
Ток - 50Hz Ампераж на максималния поток (MFA) A 10 15
 

(1) EER/COP съгласно Eurovent 2012, само за използване извън ЕС. 

(2) MFA се използва за избор на прекъсвача и прекъсвача на заземителната верига (прекъсвач на верига за утечка в заземяването). За повече информация относно всяка комбинация, моля, направете справка с документацията за електрическите характеристики.

Таванно тяло за скрит монтаж

Компактно таванно тяло за скрит монтаж с височина от 
само 200 mm

 ʯ Невидимо тяло, което е дискретно скрито в тавана: виждат се 
само смукателните и нагнетателните решетки

 ʯ Компактни размери, лесно се монтира в пространството над 
окачен таван с размер само 240 mm

 ʯ Умереното външно статично налягане до 44 Pa улеснява 
използването с гъвкави въздуховоди с различни дължини

 ʯ Гама за обединени вътрешни тела за R-32 и R-410A
 ʯ Опция за самопочистващ се филтър осигурява максимална 
ефективност, комфорт и надеждност чрез редовно почистване 
на филтъра

 ʯ Комплект за управление на различни зони позволява няколко 
климатизирани зони с отделно управление да се обслужват от 
един вътрешен модул

 ʯ Онлайн контролер (допълнителна опция): управлявайте 
вътрешното тяло от всяко място с приложение чрез локална 
мрежа или интернет и запазете контрол върху потреблението 
на енергия

 ʯ Нисък разход на електроенергия благодарение на 
постояннотоков електромотор на вентилаторите

FDXM-F3 + RXM-M9 Сплит

НОВО
с автоматично 

почистване и опция 
за управление на 

различни зони

НОВО  
Връзка  

с онлайн  
контролер

НОВО

НОВО



37

НОВО
с опция за 

управление на 
различни  

зони
BRC1E53A-B-C, BRC4C65RZAG100-140MV1_MY1

FBA35-50A

Данни за ефективност FBA + RZAG 71A + 71MV1 100A + 100MV1 125A + 125MV1 140A + 140MV1 71A + 71MY1 100A + 100MY1 125A + 125MY1 140A + 140MY1
Капацитет на охлаждане Ном. kW 6,80 9,50 12,1 13,4 6,80 9,50 12,1 13,4 
Капацитет на отопление Ном. kW 7,50 10,8 13,5 15,5 7,50 10,8 13,5 15,5 
Сезонна 
ефективност 
(съгласно EN 14825)

Охлаждане Клас на енергийна ефективност A++ - A++ -
Проектен капацитет kW 6,80 9,50 12,1 13,4 6,80 9,50 12,1 13,4
SEER 6,22 6,47 6,19 6,42 6,22 6,47 6,19 6,42
Годишен разход на електроенергия kWh 382 514 1 173 1 252 382 514 1 173 1 252

Отопление (умерен 
климат)

Клас на енергийна ефективност A+ - A+ -
Проектен капацитет kW 4,70 7,80 9,52 4,70 7,80 9,52
SCOP/A 4,20 4,36 4,12 4,11 4,20 4,36 4,12 4,11
Годишен разход на електроенергия kWh 1 566 2 505 3 235 3 243 1 566 2 505 3 235 3 243

Вътрешно тяло FBA 71A 100A 125A 140A 71A 100A 125A 140A
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 245x1 000x800 245x1 400x800 245x1 000x800 245x1 400x800
Тегло Тяло kg 35,0 46,0 35,0 46,0
Въздушен филтър Тип Смола
Вентилатор Дебит на 

въздушен поток
Охлаждане Нисък/Среден/Висок m³/min 12,5/15,0/18,0 23,0/26,0/29,0 23,5/29,0/34,0 12,5/15,0/18,0 23,0/26,0/29,0 23,5/29,0/34,0
Отопление Нисък/Среден/Висок m³/min 12,5/15,0/18,0 23,0/26,0/29,0 23,5/29,0/34,0 12,5/15,0/18,0 23,0/26,0/29,0 23,5/29,0/34,0

Външно статично налягане Ном./Вис. Pa 30/150 40/150 50/150 30/150 40/150 50/150
Ниво на звукова мощност Охлаждане dBA 56 58 62 56 58 62
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Нисък/Висок dBA 25,0/30,0 30,0/34,0 32,0/37,0 25,0/30,0 30,0/34,0 32,0/37,0
Отопление Нисък/Висок dBA 25,0/31,0 30,0/36,0 32,0/38,0 25,0/31,0 30,0/36,0 32,0/38,0

Системи за 
управление

Инфрачервено дистанционно управление BRC4C65 / BRC4C66
Жично дистанционно управление BRC1D528 / BRC1E53A7 / BRC1E53B7 / BRC1E53C7

Електрозахранване Фаза/Честота/Напрежение Hz/V 1~/50/60/220-240/220

Външно тяло RZAG 71MV1 100MV1 125MV1 140MV1 71MY1 100MY1 125MY1 140MY1
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 990x940x320 1 430x940x320 990x940x320 1 430x940x320
Тегло Тяло kg 70 92 70 92
Ниво на звукова мощност Охлаждане dBA 64 66 69 70 65 66 69 70
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Ном. dBA 46 47 50 51 46 47 50 51
Отопление Ном. dBA 49 51 52 49 51 52

Работен диапазон Охлаждане Външ. темп. Мин.~Макс. °CDB -20~52
Отопление Външ. темп. Мин.~Макс. °CWB -20~18,0

Хладилен агент Тип/Потенциал на глобално затопляне R-32/675
Зареждане kg/TCO2Eq 2,95/1,99 3,75/2,53 2,95/1,99 3,75/2,53

Тръбни съединения Течност/Газ mm 9,52/15,9
Дължина 
на тръбите

ВнТ - ВтТ Макс. m 55 85 55 85
Система Еквивалент m 75 100 75 100

Без заряд m 40
Допълнително количество хладилен агент kg/m Вижте ръководството за монтаж
Разлика в нивата ВтТ - ВнТ Макс. m 30,0

Електрозахранване Фаза/Честота/Напрежение Hz/V 1~/50/220-240 3~/50/380-415
Ток - 50Hz Ампераж на максималния поток (MFA) A 20 32 16
 

(1) EER/COP съгласно Eurovent 2012, само за използване извън ЕС. 

(2) MFA се използва за избор на прекъсвача и прекъсвача на заземителната верига (прекъсвач на верига за утечка в заземяването). За повече информация относно всяка комбинация, моля, направете справка с документацията за електрическите характеристики.

Таванно тяло за скрит монтаж 
със средно ESP

Най-тънкото и същевременно най-мощното тяло с 
умерено статично налягане на пазара

 ʯ Комбинацията със серия Alpha на Sky Air осигурява най-доброто качество, 
най-високата ефективност и работни характеристики в неговия клас

 ʯ Най-тънкото тяло в класа си, само 245 mm (300 mm височина за 
вграждане), благодарение на което тесните пространства над тавана 
вече не са проблем

 ʯ Ниско работно шумово ниво до 25 dBA
 ʯ Умереното външно статично налягане до 150 Pa улеснява използването 

на гъвкави въздуховоди с различни дължини
 ʯ Унифицираното вътрешно тяло може да се комбинира с външни тела с 

R-32 и R-410A, което улеснява наличността на склад
 ʯ Комбинирането с технологията R-32 Bluevolution намалява вредното 

въздействие върху околната среда с 68% в сравнение с R-410A, което 
води директно до по-ниско потребление на енергия, благодарение 
на своята висока енергийна ефективност и има до 16% по-малко 
количество хладилен агент

 ʯ Възможността за смяна на ESP чрез жично дистанционно управление 
позволява оптимизация на подавания въздушен обем

 ʯ Дискретно скрито в тавана: виждат се само смукателните и 
нагнетателните решетки

 ʯ Комплект за управление на различни зони позволява няколко 
климатизирани зони с отделно управление да се обслужват от един 
вътрешен модул

 ʯ Намален разход на електроенергия благодарение на специално 
разработен постояннотоков електромотор на вентилатора

FBA-A + RZAG-MV1/RZAG-MY1

 ʯ Приток на свеж въздух опция
 ʯ Гъвкав монтаж: посоката на засмукване на въздуха може да се промени 

от задно на долно засмукване и има избор между свободно ползване 
или връзка към допълнителна смукателна решетка

 ʯ Стандартната вградена дренажна помпа за издигане на конденза на 
височина 625 mm увеличава гъвкавостта и скоростта за монтаж

НОВО  
Връзка  

с онлайн  
контролер

НОВО
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НОВО
с опция за 

управление на 
различни  

зони
BRC1E53A-B-C, BRC4C65RZASG100-140MV1_MY1

FBA35-50A

Данни за ефективност FBA + RZASG 71A + 71MV1 100A + 100MV1 125A + 125MV1 140A + 140MV1 100A + 100MY1 125A + 125MY1 140A + 140MY1
Капацитет на охлаждане Ном. kW 6,80 9,50 12,1 13,4 9,50 12,1 13,4 
Капацитет на отопление Ном. kW 7,50 10,8 13,5 15,5 10,8 13,5 15,5 
Сезонна 
ефективност 
(съгласно EN 14825)

Охлаждане Клас на енергийна ефективност A++ A+ - A+ -
Проектен капацитет kW 6,80 9,50 12,1 13,4 9,50 12,1 13,4
SEER 6,19 5,83 5,27 5,81 5,83 5,27 5,81
Годишен разход на електроенергия kWh 385 570 1 378 1 384 570 1 378 1 384

Отопление (умерен 
климат)

Клас на енергийна ефективност A+ A - A -
Проектен капацитет kW 4,50 6,00 7,80 6,00 7,80
SCOP/A 4,01 3,85 3,63 3,85 3,63 3,85
Годишен разход на електроенергия kWh 1 571 2 182 2 314 2 836 2 182 2 314 2 836

Вътрешно тяло FBA 71A 100A 125A 140A 100A 125A 140A
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 245x1 000x800 245x1 400x800
Тегло Тяло kg 35,0 46,0
Въздушен филтър Тип Смола
Вентилатор Дебит на 

въздушен поток
Охлаждане Нисък/Среден/Висок m³/min 12,5/15,0/18,0 23,0/26,0/29,0 23,5/29,0/34,0 23,0/26,0/29,0 23,5/29,0/34,0
Отопление Нисък/Среден/Висок m³/min 12,5/15,0/18,0 23,0/26,0/29,0 23,5/29,0/34,0 23,0/26,0/29,0 23,5/29,0/34,0

Външно статично налягане Ном./Вис. Pa 30/150 40/150 50/150 40/150 50/150
Ниво на звукова мощност Охлаждане dBA 56 58 62 58 62
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Нисък/Висок dBA 25,0/30,0 30,0/34,0 32,0/37,0 30,0/34,0 32,0/37,0
Отопление Нисък/Висок dBA 25,0/31,0 30,0/36,0 32,0/38,0 30,0/36,0 32,0/38,0

Системи за 
управление

Инфрачервено дистанционно управление BRC4C65 / BRC4C66
Жично дистанционно управление BRC1D528 / BRC1E53A7 / BRC1E53B7 / BRC1E53C7

Електрозахранване Фаза/Честота/Напрежение Hz/V 1~/50/60/220-240/220

Външно тяло RZASG 71MV1 100MV1 125MV1 140MV1 100MY1 125MY1 140MY1
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 770x900x320 990x940x320
Тегло Тяло kg 60 70 78 70 77
Ниво на звукова мощност Охлаждане dBA 65 70 71 73 70 71 73
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Ном. dBA 46 53 54 53 54
Отопление Ном. dBA 47 57

Работен диапазон Охлаждане Външ. темп. Мин.~Макс. °CDB -15~46
Отопление Външ. темп. Мин.~Макс. °CWB -15~15,5

Хладилен агент Тип/Потенциал на глобално затопляне R-32/675
Зареждане kg/TCO2Eq 2,45/1,65 2,60/1,76 2,90/1,96 2,60/1,76 2,90/1,96

Тръбни съединения Течност/Газ mm 9,52/15,9
Дължина 
на тръбите

ВнТ - ВтТ Макс. m 50
Система Еквивалент m 70

Без заряд m 30
Допълнително количество хладилен агент kg/m Вижте ръководството за монтаж
Разлика в нивата ВтТ - ВнТ Макс. m 30,0

Електрозахранване Фаза/Честота/Напрежение Hz/V 1~/50/220-240 3~/50/380-415
Ток - 50Hz Ампераж на максималния поток (MFA) A 20 25 32 16 20 16
 

(1) EER/COP съгласно Eurovent 2012, само за използване извън ЕС. 

(2) MFA се използва за избор на прекъсвача и прекъсвача на заземителната верига (прекъсвач на верига за утечка в заземяването). За повече информация относно всяка комбинация, моля, направете справка с документацията за електрическите характеристики.

Таванно тяло за скрит монтаж 
със средно ESP

Най-тънкото и същевременно най-мощното тяло с 
умерено статично налягане на пазара

 ʯ Комбинацията със серия Advance на Sky Air предлага добро съотношение 
между цена и качество за всички видове търговски приложения

 ʯ Най-тънкото тяло в класа си, само 245 mm (300 mm височина на вграждане)
 ʯ Ниско работно шумово ниво до 25 dBA
 ʯ Умереното външно статично налягане до 150 Pa улеснява използването 

на гъвкави въздуховоди с различни дължини
 ʯ Унифицираното вътрешно тяло може да се комбинира с външни тела с 

R-32 и R-410A, което улеснява съхранението
 ʯ Комбинация с технологията R-32 Bluevolution намалява въздействието 

върху околната среда с 68% в сравнение с R-410A
 ʯ Възможността за смяна на ESP чрез жично дистанционно управление 

позволява оптимизация на подавания въздушен обем
 ʯ Дискретно скрито в тавана: виждат се само смукателните и 

нагнетателните решетки
 ʯ Комплект за управление на различни зони позволява няколко климатизирани 

зони с отделно управление да се обслужват от един вътрешен модул

FBA-A + RZASG-MV1/RZASG-MY1

Оптимизиран обем на подавания въздух

Автоматично избира най-подходящата крива на вентилатора за постигане на номинален въздушен 
дебит на тялото в рамките на ±10%

Защо?

След монтаж, действителният въздуховод често ще се различава от първоначално изчисленото 
съпротивление на въздушния поток  действителният дебит може да бъде много по-нисък от 
номиналния, което води до загуба на капацитет или некомфортна температура на въздуха

Функцията за автоматично регулиране на въздушния поток ще адаптира автоматично скоростта 
на вентилатора към всеки въздуховод (за всеки модел са достъпни 10 или повече криви на 
вентилатора), което прави монтажа много по-бърз

 

 

 

Външно статично налягане (Pa)

Дебит (номинален)

Дебит (действителен)

Криви на 
съпротивление 
на въздуховода

Дебит (с автоматична 
настройка)

±10% Въздушен поток (m3/min)

Характеристични 
криви на 
вентилатора
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НОВО
с опция за 

управление на 
различни  

зони
BRC1E53A-B-C, BRC4C65AZAS71MV1_MY1

FBA35-50A

Данни за ефективност FBA + AZAS 71A + 71M2V1B 100A + 100M7V1B 125A + 125M7V1B 140A + 140M7V1B 100A + 100M7Y1B 125A + 125M7Y1B 140A + 140M7Y1B
Капацитет на охлаждане Ном. kW 6,80 9,50 12,1 13,4 9,50 12,1 13,4 
Капацитет на отопление Ном. kW 7,50 10,8 13,5 15,5 10,8 13,5 15,5 
Сезонна 
ефективност 
(съгласно EN 14825)

Охлаждане Клас на енергийна ефективност A - A -
Проектен капацитет kW 6,80 9,50 12,1 13,0 9,50 12,1 13,0
SEER 5,57 5,25 4,85 5,50 5,25 4,85 5,50
Годишен разход на електроенергия kWh 427 633 1 497 1 418 633 1 497 1 418

Отопление (умерен 
климат)

Клас на енергийна ефективност A - A -
Проектен капацитет kW 4,50 6,00 7,80 6,00 7,80
SCOP/A 3,81 3,55 3,85 3,81 3,55 3,85
Годишен разход на електроенергия kWh 1 654 2 205 2 366 2 836 2 205 2 366 2 836

Вътрешно тяло FBA 71A 100A 125A 140A 100A 125A 140A
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 245x1 000x800 245x1 400x800
Тегло Тяло kg 35,0 46,0
Въздушен филтър Тип Смола
Вентилатор Дебит на 

въздушен поток
Охлаждане Нисък/Среден/Висок m³/min 12,5/15,0/18,0 23,0/26,0/29,0 23,5/29,0/34,0 23,0/26,0/29,0 23,5/29,0/34,0
Отопление Нисък/Среден/Висок m³/min 12,5/15,0/18,0 23,0/26,0/29,0 23,5/29,0/34,0 23,0/26,0/29,0 23,5/29,0/34,0

Външно статично налягане Ном./Вис. Pa 30/150 40/150 50/150 40/150 50/150
Ниво на звукова мощност Охлаждане dBA 56 58 62 58 62
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Нисък/Висок dBA 25,0/30,0 30,0/34,0 32,0/37,0 30,0/34,0 32,0/37,0
Отопление Нисък/Висок dBA 25,0/31,0 30,0/36,0 32,0/38,0 30,0/36,0 32,0/38,0

Системи за 
управление

Инфрачервено дистанционно управление BRC4C65 / BRC4C66
Жично дистанционно управление BRC1D528 / BRC1E53A7 / BRC1E53B7 / BRC1E53C7

Електрозахранване Фаза/Честота/Напрежение Hz/V 1~/50/60/220-240/220

Външно тяло AZAS 71M2V1B 100M7V1B 125M7V1B 140M7V1B 100M7Y1B 125M7Y1B 140M7Y1B
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 770x900x320 990x940x320
Тегло Тяло kg 60 70 78 70 77
Ниво на звукова мощност Охлаждане dBA 65 70 71 73 70 71 73
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Ном. dBA 46 53 54 53 54
Отопление Ном. dBA 47 57

Работен диапазон Охлаждане Външ. темп. Мин.~Макс. °CDB -5~46
Отопление Външ. темп. Мин.~Макс. °CWB -15~15,5

Хладилен агент Тип/Потенциал на глобално затопляне R-32/675
Зареждане kg/TCO2Eq 2,45/1,65 2,60/1,76 2,90/1,96 2,60/1,76 2,90/1,96

Тръбни съединения Течност/Газ mm 9,52/15,9
Дължина 
на тръбите

ВнТ - ВтТ Макс. m 30
Система Еквивалент m 50

Без заряд m 30
Допълнително количество хладилен агент kg/m Вижте ръководството за монтаж
Разлика в нивата ВтТ - ВнТ Макс. m 30,0

Електрозахранване Фаза/Честота/Напрежение Hz/V 1~/50/220-240 3~/50/380-415
Ток - 50Hz Ампераж на максималния поток (MFA) A 20 25 32 16 20
 

(1) EER/COP съгласно Eurovent 2012, само за използване извън ЕС. 

(2) MFA се използва за избор на прекъсвача и прекъсвача на заземителната верига (прекъсвач на верига за утечка в заземяването). За повече информация относно всяка комбинация, моля, направете справка с документацията за електрическите характеристики.

Таванно тяло за скрит монтаж 
със средно ESP

Най-тънкото и същевременно най-мощното тяло с 
умерено статично налягане на пазара

 ʯ Идеално решение за малки предприятия и магазини
 ʯ Най-тънкото тяло в класа си, само 245 mm (300 mm височина на 
вграждане)

 ʯ Ниско работно шумово ниво до 25 dBA
 ʯ Умереното външно статично налягане до 150 Pa улеснява 
използването на гъвкави въздуховоди с различни дължини

 ʯ Унифицираното вътрешно тяло може да се комбинира с външни 
тела с R-32 и R-410A, което улеснява съхранението

 ʯ Комбинация с технологията R-32 Bluevolution намалява 
въздействието върху околната среда с 68% в сравнение с R-410A

 ʯ Възможността за смяна на ESP чрез жично дистанционно 
управление позволява оптимизация на подавания въздушен 
обем

 ʯ Дискретно скрито в тавана: виждат се само смукателните и 
нагнетателните решетки

 ʯ Комплект за управление на различни зони позволява няколко 
климатизирани зони с отделно управление да се обслужват от 
един вътрешен модул

FBA-A + AZAS-MV1/AZAS-MY1

НОВО  
Връзка  

с онлайн  
контролерНОВО
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BRC1E53A-B-C, BRC4C65RXM20-35M9

FBA35-50A

Данни за ефективност FBA + RXM 35A + 35M9 50A + 50M9 60A + 60M9
Капацитет на охлаждане Ном. kW 3,40 5,00 5,70
Капацитет на отопление Ном. kW 4,00 5,50 7,00
Входяща мощност Охлаждане Ном. kW 0,85 1,41 1,64

Отопление Ном. kW 1,00 1,44 1,89
Сезонна 
ефективност 
(съгласно EN14825) 
 

Охлаждане Клас на енергийна ефективност A++ A+
Проектен капацитет kW 3,40 5,00 5,70
SEER 6,23 6,27 5,91
Годишен разход на електроенергия kWh 191 279 337

Отопление (умерен 
климат)

Клас на енергийна ефективност A+
Проектен капацитет kW 2,90 4,40 4,60
SCOP/A 4,07 4,06 4,01
Годишен разход на електроенергия kWh 996 1 517 1 607

Вътрешно тяло FBA 35A 50A 60A
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 245x700x800 245x1 000x800
Тегло Тяло kg 28,0 35,0
Въздушен филтър Тип Смола
Вентилатор Дебит на 

въздушен поток
Охлаждане Нисък/Среден/Висок m³/min 10,5/12,5/15,0 12,5/15,0/18,0
Отопление Нисък/Среден/Висок m³/min 10,5/12,5/15,0 12,5/15,0/18,0

Външно статично налягане Ном./Вис. Pa 30/150
Ниво на звукова мощност Охлаждане dBA 60 56
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Нисък/Висок dBA 29,0/35,0 25,0/30,0
Отопление Нисък/Висок dBA 29,0/37,0 25,0/31,0

Системи за 
управление

Инфрачервено дистанционно управление BRC4C65 / BRC4C66
Жично дистанционно управление BRC1D528 / BRC1E53A7 / BRC1E53B7 / BRC1E53C7

Електрозахранване Фаза/Честота/Напрежение Hz/V 1~/50/60/220-240/220

Външно тяло RXM 35M9 50M9 60M9
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 550x765x285 735x825x300
Тегло Тяло kg 32 47
Ниво на звукова 
мощност

Охлаждане dBA 61 62 63
Отопление dBA 61 62 63

Работен диапазон Охлаждане Външ. темп. Мин.~Макс. °CDB -10~46
Отопление Външ. темп. Мин.~Макс. °CWB -15~18

Хладилен агент Тип R-32
Потенциал на глобално затопляне 675,0
Зареждане kg/TCO2Eq 0,76/0,52 1,40/0,95 1,45/0,98

Тръбни съединения Течност вън. д. mm 6,35 6,4
Газ вън. д. mm 9,50 12,7
Дължина на тръбите ВнТ - ВтТ Макс. m 20,0 30
Допълнително количество хладилен агент kg/m 0,02 (за дължина на тръбен път, надвишаваща 10 m)
Разлика в нивата ВтТ - ВнТ Макс. m 20,0

Електрозахранване Фаза/Честота/Напрежение Hz/V 1~/50/220-240
Ток - 50Hz Ампераж на максималния поток (MFA) A 10 15
 

(1) EER/COP съгласно Eurovent 2012, само за използване извън ЕС. 

(2) MFA се използва за избор на прекъсвача и прекъсвача на заземителната верига (прекъсвач на верига за утечка в заземяването). За повече информация относно всяка комбинация, моля, направете справка с документацията за електрическите характеристики.

Таванно тяло за скрит монтаж 
със средно ESP
Най-тънкото и същевременно най-мощното тяло с 
умерено статично налягане на пазара

 ʯ Комбинацията със сплит външни тела е идеална за малки магазини за 
продажби на дребно, офиси или жилищни приложения

 ʯ Най-тънкото тяло в класа си, само 245 mm (300 mm височина на вграждане)
 ʯ Ниско работно шумово ниво до 25 dBA
 ʯ Умереното външно статично налягане до 150 Pa улеснява използването 

на гъвкави въздуховоди с различни дължини
 ʯ Унифицираното вътрешно тяло може да се комбинира с външни тела с 

R-32 и R-410A, което улеснява съхранението
 ʯ Комбинация с технологията R-32 Bluevolution намалява въздействието 

върху околната среда с 68% в сравнение с R-410A
 ʯ Възможността за смяна на ESP чрез жично дистанционно управление 

позволява оптимизация на подавания въздушен обем
 ʯ Дискретно скрито в тавана: виждат се само смукателните и 

нагнетателните решетки
 ʯ Комплект за управление на различни зони позволява няколко климатизирани 

зони с отделно управление да се обслужват от един вътрешен модул

FBA-A + RXM-M9 Сплит

НОВО
с опция за 

управление на 
различни  

зони

НОВО  
Връзка  

с онлайн  
контролер

НОВО

Оптимизиран обем на подавания въздух

Автоматично избира най-подходящата крива на вентилатора за постигане на номинален въздушен 
дебит на тялото в рамките на ±10%

Защо?

След монтаж, действителният въздуховод често ще се различава от първоначално изчисленото 
съпротивление на въздушния поток  действителният дебит може да бъде много по-нисък от 
номиналния, което води до загуба на капацитет или некомфортна температура на въздуха

Функцията за автоматично регулиране на въздушния поток ще адаптира автоматично скоростта 
на вентилатора към всеки въздуховод (за всеки модел са достъпни 10 или повече криви на 
вентилатора), което прави монтажа много по-бърз

 

 

 

Външно статично налягане (Pa)

Дебит (номинален)

Дебит (действителен)

Криви на 
съпротивление 
на въздуховода

Дебит (с автоматична 
настройка)

±10% Въздушен поток (m3/min)

Характеристични 
криви на 
вентилатора
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BRC1E53A-B-C

FDA125A

Серия Alpha на Sky Air Серия Advance на Sky Air
Данни за ефективност FDA + RZAG/RZASG 125A + 125MV1 125A + 125MY1 125A + 125MV1 125A + 125MY1
Капацитет на охлаждане Ном. kW 12,1
Капацитет на отопление Ном. kW 13,5
Сезонна 
ефективност 
(съгласно EN14825) 
 

Охлаждане Клас на енергийна ефективност - - - -
Проектен капацитет kW 12,1
SEER 6,59 5,03
Годишен разход на електроенергия kWh 1 102 1 444

Отопление 
(умерен климат)

Клас на енергийна ефективност - - - -
Проектен капацитет kW 9,52 6,00
SCOP/A 4,08 3,58
Годишен разход на електроенергия kWh 3 267 2 346

Вътрешно тяло FDA 125A
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 300x1 400x700
Необходим окачен таван > mm 350
Тегло Тяло kg 45
Декоративен панел Модел BYBS125DJW1

Цвят Бяло (10Y9/0,5)
Размери Височина x Широчина x Дълбочина mm 55x1 500x500
Тегло kg 6,5

Въздушен филтър Тип Мрежа от смола, устойчива на плесени
Вентилатор - Дебит 
на въздушния поток

Охлаждане Висок/Нисък m³/min 39/28
Отопление Висок/Нисък m³/min 39/28

Вентилатор - външно статично налягане Висок/Ном./Макс. наличен/Висок Pa 200/50/-
Ниво на звукова мощност Охлаждане dBA 66
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Висок/Нисък dBA 40/33
Отопление Висок/Нисък dBA 40/33

Хладилен агент Тип R-32 / R-410A
Системи за 
управление

Инфрачервено дистанционно управление BRC4C65
Жично дистанционно управление BRC1D52 / BRC1E53A / BRC1E53B / BRC1E53C

Електрозахранване Фаза/Честота/Напрежение Hz / V 1~ / 50/60 / 220-240/220

Външно тяло RZAG/RZASG 125MV1 125MY1 125MV1 125MY1
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 1 430x940x320 1 430x940x320 990x940x320 990x940x320
Тегло Тяло kg 92 92 70 70
Ниво на звукова мощност Охлаждане dBA 69 69 71 71
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Ном. dBA 50 50 53 53
Отопление Ном. dBA 52 52 57 57

Работен диапазон Охлаждане Външ. темп. Мин.~Макс. °CDB -20~52 -15~46
Отопление Външ. темп. Мин.~Макс. °CWB  -20~18 -15~15,5

Хладилен агент Тип R-32
Зареждане kg 3,75 2,6

TCO₂eq 2,53 1,76
Потенциал на глобално затопляне 675

Тръбни съединения Дължина на 
тръбите

ВнТ - ВтТ Макс. m 85 50
Система Без заряд m 40 30

Електрозахранване Фаза/Честота/Напрежение Hz / V 1~/50/220-240 3N~/50 / 380-415 1~/50/220-240 3N~/50 / 380-415

(1) EER/COP съгласно Eurovent 2012, само за използване извън ЕС. 

(2) MFA се използва за избор на прекъсвача и прекъсвача на заземителната верига (прекъсвач на верига за утечка в заземяването). За повече информация относно всяка комбинация, моля, направете справка с документацията за електрическите характеристики.

Таванно тяло за скрит монтаж  
с високо ESP

ESP до 200, идеално за помещения с големи размери

 ʯ Унифицираната гама за R-32 и R-410A опростява наличностите на 
склад

 ʯ Високото външно статично налягане до 200 Pa улеснява 
използването на обширна мрежа от въздуховоди и решетки

 ʯ Възможността за смяна на ESP чрез жично дистанционно 
управление позволява оптимизация на подавания въздушен 
обем

 ʯ Дискретно скрито в тавана: виждат се само смукателните и 
нагнетателните решетки

 ʯ Намален разход на електроенергия благодарение на специално 
разработен постояннотоков електромотор на вентилатора

 ʯ Не е необходим допълнителен адаптер за DIII свързване, 
свържете вашето тяло към по-голяма система за управление на 
сграда

 ʯ Гъвкав монтаж, тъй като посоката на засмукване на въздуха може 
да се промени от задно на долно засмукване

 ʯ Стандартната вградена дренажна помпа за издигане на конденза 
на височина 625 mm увеличава гъвкавостта и скоростта за 
монтаж

FDA-A + RZAG-MV1/MY1, RZASG-MV1/MY1

BRC4C65RZAG100-140MV1/MY1

НОВО  
Връзка  

с онлайн  
контролер
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BRC1E53A-B-C, BRC7E518RZAG100-140MV1_MY1

FAA100A

Данни за ефективност FAA + RZAG 71A + 71MV1 100A + 100MV1 71A + 71MY1 100A + 100MY1
Капацитет на охлаждане Ном. kW 6,80 9,50 6,80 9,50 
Капацитет на отопление Ном. kW 7,50 10,8 7,50 10,8 
Сезонна 
ефективност 
(съгласно EN 14825)

Охлаждане Клас на енергийна ефективност A++
Проектен капацитет kW 6,80 9,50 6,80 9,50
SEER 6,58 6,42 6,58 6,42
Годишен разход на електроенергия kWh 362 518 362 518

Отопление (умерен 
климат)

Клас на енергийна ефективност A+
Проектен капацитет kW 4,70 7,80 4,70 7,80
SCOP/A 4,02 4,01 4,02 4,01
Годишен разход на електроенергия kWh 1 637 2 723 1 637 2 723

Вътрешно тяло FAA 71A 100A 71A 100A
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 290x1 050x238 340x1 200x240 290x1 050x238 340x1 200x240
Тегло Тяло kg 13,0 17,0 13,0 17,0
Въздушен филтър Тип -
Вентилатор Дебит на 

въздушен поток
Охлаждане Нисък/Среден/Висок m³/min 14,0/16/18,0 19,0/23/26,0 14,0/16/18,0 19,0/23/26,0
Отопление Нисък/Среден/Висок m³/min 14,0/16,0/18,0 19,0/23,0/26,0 14,0/16,0/18,0 19,0/23,0/26,0

Ниво на звукова 
мощност

Охлаждане dBA 61 65 61 65
Отопление dBA 61 65 61 65

Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Нисък/Висок dBA 40/45 41/49 40/45 41/49
Отопление Нисък/Висок dBA 40/45 41/49 40/45 41/49

Електрозахранване Фаза/Честота/Напрежение Hz/V 1~/50/220-240

Външно тяло RZAG 71MV1 100MV1 71MY1 100MY1
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 990x940x320 1 430x940x320 990x940x320 1 430x940x320
Тегло Тяло kg 70 92 70 92
Ниво на звукова мощност Охлаждане dBA 64 66 65 66
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Ном. dBA 46 47 46 47
Отопление Ном. dBA 49 51 49 51

Работен диапазон Охлаждане Външ. темп. Мин.~Макс. °CDB -20~52
Отопление Външ. темп. Мин.~Макс. °CWB  -20~18

Хладилен агент Тип/Потенциал на глобално затопляне R-32/675
Зареждане kg/TCO2Eq 2,95/1,99 3,75/2,53 2,95/1,99 3,75/2,53

Тръбни съединения Течност/Газ mm 9,52/15,9
Дължина 
на тръбите

ВнТ - ВтТ Макс. m 55 85 55 85
Система Еквивалент m 75 100 75 100

Без заряд m 40
Допълнително количество хладилен агент kg/m Вижте ръководството за монтаж
Разлика в нивата ВтТ - ВнТ Макс. m 30,0

Електрозахранване Фаза/Честота/Напрежение Hz/V 1~/50/220-240 3~/50/380-415
Ток - 50Hz Ампераж на максималния поток (MFA) A 20 32 16
 

(1) EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС. 

(2) MFA се използва за избор на прекъсвача и прекъсвача на заземителната верига (прекъсвач на верига за утечка в заземяването). За повече информация относно всяка комбинация, моля, направете справка с документацията за електрическите характеристики.

Стенно тяло

За помещения без окачени тавани и без свободно 
подово пространство

 ʯ Комбинацията със серия Alpha на Sky Air осигурява най-доброто 
качество, най-високата ефективност и работни характеристики 
в неговия клас

 ʯ Плосък, стилен преден панел, който се вписва лесно във всеки 
интериор и е по-лесен за почистване

 ʯ Може лесно да се монтира както при нови проекти, така и при 
проекти за обновяване

 ʯ Гама за обединени вътрешни тела за R-32 и R-410A
 ʯ Комбинирането с технологията R-32 Bluevolution намалява 
вредното въздействие върху околната среда с 68% в сравнение 
с R-410A, което води директно до по-ниско потребление на 
енергия, благодарение на своята висока енергийна ефективност 
и има до 16% по-малко количество хладилен агент

 ʯ Намален разход на електроенергия благодарение на специално 
разработен постояннотоков електромотор на вентилатора

 ʯ Въздухът комфортно се разпространява нагоре и надолу, 
благодарение 5 различни ъгъла на разпределение на 
въздуха, които могат да се програмират чрез дистанционното 
управление

 ʯ Операциите по поддръжка могат да се изпълняват лесно отпред 
на тялото

 ʯ Гъвкаво за монтиране, като най-големият корпус тежи само 17 kg, 
а тръбната връзка може да се направи в долната част, лявата или 
дясната част на тялото

FAA-A + RZAG-MV1/RZAG-MY1

НОВО  
Връзка  

с онлайн  
контролер
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BRC1E53A-B-C, BRC7E518RZASG100-140MV1_MY1

FAA100A

Данни за ефективност FAA + RZASG 71A + 71MV1 100A + 100MV1 100A + 100MY1
Капацитет на охлаждане Ном. kW 6,80 9,50 
Капацитет на отопление Ном. kW 7,50 10,8 
Сезонна 
ефективност 
(съгласно EN 14825)

Охлаждане Клас на енергийна ефективност A++ A+
Проектен капацитет kW 6,80 9,50
SEER 6,41 5,83
Годишен разход на електроенергия kWh 371 570

Отопление (умерен 
климат)

Клас на енергийна ефективност A
Проектен капацитет kW 4,50 6,00
SCOP/A 3,90 3,85
Годишен разход на електроенергия kWh 1 615 2 182

Вътрешно тяло FAA 71A 100A 100A
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 290x1 050x238 340x1 200x240
Тегло Тяло kg 13,0 17,0
Въздушен филтър Тип -
Вентилатор Дебит на 

въздушен поток
Охлаждане Нисък/Среден/Висок m³/min 14,0/16/18,0 19,0/23/26,0
Отопление Нисък/Среден/Висок m³/min 14,0/16,0/18,0 19,0/23,0/26,0

Ниво на звукова 
мощност

Охлаждане dBA 61 65
Отопление dBA 61 65

Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Нисък/Висок dBA 40/45 41/49
Отопление Нисък/Висок dBA 40/45 41/49

Електрозахранване Фаза/Честота/Напрежение Hz/V 1~/50/220-240

Външно тяло RZASG 71MV1 100MV1 100MY1
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 770x900x320 990x940x320
Тегло Тяло kg 60 70
Ниво на звукова мощност Охлаждане dBA 65 70
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Ном. dBA 46 53
Отопление Ном. dBA 47 57

Работен диапазон Охлаждане Външ. темп. Мин.~Макс. °CDB -15~46
Отопление Външ. темп. Мин.~Макс. °CWB -15~15,5

Хладилен агент Тип/Потенциал на глобално затопляне R-32/675
Зареждане kg/TCO2Eq 2,45/1,65 2,60/1,76

Тръбни съединения Течност/Газ mm 9,52/15,9
Дължина 
на тръбите

ВнТ - ВтТ Макс. m 50
Система Еквивалент m 70

Без заряд m 30
Допълнително количество хладилен агент kg/m Вижте ръководството за монтаж
Разлика в нивата ВтТ - ВнТ Макс. m 30,0

Електрозахранване Фаза/Честота/Напрежение Hz/V 1~/50/220-240 3~/50/380-415
Ток - 50Hz Ампераж на максималния поток (MFA) A 20 25 16
 

(1) EER/COP съгласно Eurovent 2012, само за използване извън ЕС. 

(2) MFA се използва за избор на прекъсвача и прекъсвача на заземителната верига (прекъсвач на верига за утечка в заземяването). За повече информация относно всяка комбинация, моля, направете справка с документацията за електрическите характеристики.

Стенно тяло

За помещения без окачени тавани и без свободно 
подово пространство

 ʯ Комбинацията със серия Advance на Sky Air предлага добро 
съотношение между цена и качество за всички видове 
търговски приложения

 ʯ Плосък, стилен преден панел, който се вписва лесно във всеки 
интериор и е по-лесен за почистване

 ʯ Може лесно да се монтира както при нови проекти, така и при 
проекти за обновяване

 ʯ Гама за обединени вътрешни тела за R-32 и R-410A
 ʯ Комбинирането с технологията R-32 Bluevolution намалява 
вредното въздействие върху околната среда с 68% в сравнение 
с R-410A, което води директно до по-ниско потребление на 
енергия, благодарение на своята висока енергийна ефективност 
и има до 16% по-малко количество хладилен агент

FAA-A + RZASG-MV1/RZASG-MY1

НОВО  
Връзка  

с онлайн  
контролер
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BRC1E52A-B, BRC7E518AZAS71MV1_MY1

FAA100A

Данни за ефективност FAA + AZAS 71A + 71M2V1B 100A + 100M7V1B 100A + 100M7Y1B
Капацитет на охлаждане Ном. kW 6,80 9,50 
Капацитет на отопление Ном. kW 7,50 10,8 
Сезонна 
ефективност 
(съгласно EN 14825)

Охлаждане Клас на енергийна ефективност A+ A
Проектен капацитет kW 6,80 9,50
SEER 5,77 5,25
Годишен разход на електроенергия kWh 412 633

Отопление (умерен 
климат)

Клас на енергийна ефективност A
Проектен капацитет kW 4,50 6,00
SCOP/A 3,81
Годишен разход на електроенергия kWh 1 654 2 205

Вътрешно тяло FAA 71A 100A 100A
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 290x1 050x238 340x1 200x240
Тегло Тяло kg 13,0 17,0
Въздушен филтър Тип -
Вентилатор Дебит на 

въздушен поток
Охлаждане Нисък/Среден/Висок m³/min 14,0/16/18,0 19,0/23/26,0
Отопление Нисък/Среден/Висок m³/min 14,0/16,0/18,0 19,0/23,0/26,0

Ниво на звукова 
мощност

Охлаждане dBA 61 65
Отопление dBA 61 65

Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Нисък/Висок dBA 40/45 41/49
Отопление Нисък/Висок dBA 40/45 41/49

Електрозахранване Фаза/Честота/Напрежение Hz/V 1~/50/220-240

Външно тяло AZAS 71M2V1B 100M7V1B 100M7Y1B
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 770x900x320 990x940x320
Тегло Тяло kg 60 70
Ниво на звукова мощност Охлаждане dBA 65 70
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Ном. dBA 46 53
Отопление Ном. dBA 47 57

Работен диапазон Охлаждане Външ. темп. Мин.~Макс. °CDB -5~46
Отопление Външ. темп. Мин.~Макс. °CWB -15~15,5

Хладилен агент Тип/Потенциал на глобално затопляне R-32/675
Зареждане kg/TCO2Eq 2,45/1,65 2,60/1,76

Тръбни съединения Течност/Газ mm 9,52/15,9
Дължина 
на тръбите

ВнТ - ВтТ Макс. m 30
Система Еквивалент m 50

Без заряд m 30
Допълнително количество хладилен агент kg/m Вижте ръководството за монтаж
Разлика в нивата ВтТ - ВнТ Макс. m 30,0

Електрозахранване Фаза/Честота/Напрежение Hz/V 1~/50/220-240 3~/50/380-415
Ток - 50Hz Ампераж на максималния поток (MFA) A 20 25 16

(1) EER/COP съгласно Eurovent 2012, само за използване извън ЕС. 

(2) MFA се използва за избор на прекъсвача и прекъсвача на заземителната верига (прекъсвач на верига за утечка в заземяването). За повече информация относно всяка комбинация, моля, направете справка с документацията за електрическите характеристики.

Стенно тяло

За помещения без окачени тавани и без свободно 
подово пространство

 ʯ Идеално решение за малки предприятия и магазини
 ʯ Плосък, стилен преден панел, който се вписва лесно във всеки 
интериор и е по-лесен за почистване

 ʯ Може лесно да се монтира както при нови проекти, така и при 
проекти за обновяване

 ʯ Гама за обединени вътрешни тела за R-32 и R-410A
 ʯ Комбинирането с технологията R-32 Bluevolution намалява 
вредното въздействие върху околната среда с 68% в сравнение 
с R-410A, което води директно до по-ниско потребление на 
енергия, благодарение на своята висока енергийна ефективност 
и има до 16% по-малко количество хладилен агент

FAA-A + AZAS-MV1/AZAS-MY1

НОВО  
Връзка  

с онлайн  
контролер
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BRC1E53A-B-C, BRC7G53RZAG100-140MV1_MY1

FHA60-71A

Данни за ефективност FHA + RZAG 71A + 71MV1 100A + 100MV1 125A + 125MV1 140A + 140MV1 71A + 71MY1 100A + 100MY1 125A + 125MY1 140A + 140MY1
Капацитет на охлаждане Ном. kW 6,80 9,50 12,1 13,4 6,80 9,50 12,1 13,4 
Капацитет на отопление Ном. kW 7,50 10,8 13,5 15,5 7,50 10,8 13,5 15,5 
Сезонна 
ефективност 
(съгласно EN 14825)

Охлаждане Клас на енергийна ефективност A++ - A++ -
Проектен капацитет kW 6,80 9,50 12,1 13,4 6,80 9,50 12,1 13,4
SEER 7,11 6,42 8,22 6,42 7,11 6,42 8,22 6,42
Годишен разход на електроенергия kWh 335 518 883 1 252 335 518 883 1 252

Отопление (умерен 
климат)

Клас на енергийна ефективност A+ A++ - A+ A++ -
Проектен капацитет kW 4,70 7,80 9,52 4,70 7,80 9,52
SCOP/A 4,32 4,61 4,09 4,30 4,32 4,61 4,09 4,30
Годишен разход на електроенергия kWh 1 523 2 369 3 259 3 100 1 523 2 369 3 259 3 100

Вътрешно тяло FHA 71A 100A 125A 140A 71A 100A 125A 140A
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 235x1 270x690 235x1 590x690 235x1 270x690 235x1 590x690
Тегло Тяло kg 32,0 38,0 32,0 38,0
Въздушен филтър Тип Смола
Вентилатор Дебит на 

въздушен поток
Охлаждане Нисък/Среден/Висок m³/min 14,0/17,0/20,5 20,0/24,0/28,0 23,0/27,0/31,0 24,0/29,0/34,0 14,0/17,0/20,5 20,0/24,0/28,0 23,0/27,0/31,0 24,0/29,0/34,0
Отопление Нисък/Среден/Висок m³/min 14,0/17,0/20,5 20,0/24,0/28,0 23,0/27,0/31,0 24,0/29,0/34,0 14,0/17,0/20,5 20,0/24,0/28,0 23,0/27,0/31,0 24,0/29,0/34,0

Ниво на звукова мощност Охлаждане dBA 55 60 62 64 55 60 62 64
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Нисък/Висок dBA 34/38 34/42 37/44 38/46 34/38 34/42 37/44 38/46
Отопление Ном./Вис. dBA 36/38 38/42 41/44 42/46 36/38 38/42 41/44 42/46

Системи за 
управление

Инфрачервено дистанционно управление BRC7GA53 / BRC7GA56
Жично дистанционно управление BRC1E53A7 / BRC1E53B7 / BRC1E53C7 / BRC1D528 / BRC1E51A7

Електрозахранване Фаза/Честота/Напрежение Hz/V 1~/50/220-240

Външно тяло RZAG 71MV1 100MV1 125MV1 140MV1 71MY1 100MY1 125MY1 140MY1
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 990x940x320 1 430x940x320 990x940x320 1 430x940x320
Тегло Тяло kg 70 92 70 92
Ниво на звукова мощност Охлаждане dBA 64 66 69 70 65 66 69 70
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Ном. dBA 46 47 50 51 46 47 50 51
Отопление Ном. dBA 49 51 52 49 51 52

Работен диапазон Охлаждане Външ. темп. Мин.~Макс. °CDB -20~52
Отопление Външ. темп. Мин.~Макс. °CWB  -20~18

Хладилен агент Тип/Потенциал на глобално затопляне R-32/675
Зареждане kg/TCO2Eq 2,95/1,99 3,75/2,53 2,95/1,99 3,75/2,53

Тръбни съединения Течност/Газ mm 9,52/15,9
Дължина 
на тръбите

ВнТ - ВтТ Макс. m 55 85 55 85
Система Еквивалент m 75 100 75 100

Без заряд m 40
Допълнително количество хладилен агент kg/m Вижте ръководството за монтаж
Разлика в нивата ВтТ - ВнТ Макс. m 30,0

Електрозахранване Фаза/Честота/Напрежение Hz/V 1~/50/220-240 3~/50/380-415
Ток - 50Hz Ампераж на максималния поток (MFA) A 20 32 16
 

(1) EER/COP съгласно Eurovent 2012, само за използване извън ЕС. 

(2) MFA се използва за избор на прекъсвача и прекъсвача на заземителната верига (прекъсвач на верига за утечка в заземяването). За повече информация относно всяка комбинация, моля, направете справка с документацията за електрическите характеристики.

Таванно тяло за окачен монтаж

За широки помещения без окачени тавани и без 
свободно подово пространство

 ʯ Комбинацията със серия Alpha на Sky Air осигурява най-доброто качество, 
най-високата ефективност и работни характеристики в неговия клас

 ʯ Идеално за комфортен въздушен поток в широки помещения 
благодарение на ефекта на Коанда: до 100° ъгъл на нагнетяване

 
 
 

 ʯ Дори помещения с тавани до 3,8 m могат да се отопляват или охлаждат 
много лесно без загуба на капацитет

 ʯ Може лесно да се монтира както при нови проекти, така и при проекти 
за обновяване

 ʯ Гама за обединени вътрешни тела за R-32 и R-410A
 ʯ Комбинирането с технологията R-32 Bluevolution намалява вредното 

въздействие върху околната среда с 68% в сравнение с R-410A, което 
води директно до по-ниско потребление на енергия, благодарение 
на своята висока енергийна ефективност и има до 16% по-малко 
количество хладилен агент

 ʯ Може лесно да се монтира в ъгли и тесни пространства, тъй като има 
нужда само от 30 mm странично място за обслужване

30 или 
повече

30 или 
повече

(място за обслужване) (място за обслужване) Преграда

Изпускателен отвор 
за въздух

Смукателен отвор за въздух

 
 
 

 ʯ Намалено потребление на енергия благодарение на специално 
разработения малък тръбен топлообменник, постояннотоков 
електромотор на вентилатора и дренажна помпа

FHA-A + RZAG-MV1/RZAG-MY1

 ʯ Предлагат се 5 различни скорости на вентилатора за максимален комфорт
 ʯ Стилното тяло се вписва лесно във всякакъв интериор. Клапите 

се затварят изцяло, когато тялото не работи и няма видими 
въздухоприемащи решетки

НОВО  
Връзка  

с онлайн  
контролер
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BRC1E53A-B-C, BRC7G53RZASG100-140MV1_MY1

FHA60-71A

Данни за ефективност FHA + RZASG 71A + 71MV1 100A + 100MV1 125A + 125MV1 140A + 140MV1 100A + 100MY1 125A + 125MY1 140A + 140MY1
Капацитет на охлаждане Ном. kW 6,80 9,50 12,1 13,4 9,50 12,1 13,4 
Капацитет на отопление Ном. kW 7,50 10,8 13,5 15,5 10,8 13,5 15,5 
Сезонна 
ефективност 
(съгласно EN 14825)

Охлаждане Клас на енергийна ефективност A+ - A+ -
Проектен капацитет kW 6,80 9,50 12,1 13,4 9,50 12,1 13,4
SEER 5,95 5,83 5,60 5,88 5,83 5,60 5,88
Годишен разход на електроенергия kWh 400 570 1 297 1 368 570 1 297 1 368

Отопление (умерен 
климат)

Клас на енергийна ефективност A - A -
Проектен капацитет kW 4,50 6,00 7,80 6,00 7,80
SCOP/A 3,90 3,91 3,83 3,81 3,91 3,83 3,81
Годишен разход на електроенергия kWh 1 616 2 148 2 193 2 866 2 148 2 193 2 866

Вътрешно тяло FHA 71A 100A 125A 140A 100A 125A 140A
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 235x1 270x690 235x1 590x690
Тегло Тяло kg 32,0 38,0
Въздушен филтър Тип Смола
Вентилатор Дебит на 

въздушен поток
Охлаждане Нисък/Среден/Висок m³/min 14,0/17,0/20,5 20,0/24,0/28,0 23,0/27,0/31,0 24,0/29,0/34,0 20,0/24,0/28,0 23,0/27,0/31,0 24,0/29,0/34,0
Отопление Нисък/Среден/Висок m³/min 14,0/17,0/20,5 20,0/24,0/28,0 23,0/27,0/31,0 24,0/29,0/34,0 20,0/24,0/28,0 23,0/27,0/31,0 24,0/29,0/34,0

Ниво на звукова мощност Охлаждане dBA 55 60 62 64 60 62 64
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Нисък/Висок dBA 34/38 34/42 37/44 38/46 34/42 37/44 38/46
Отопление Ном./Вис. dBA 36/38 38/42 41/44 42/46 38/42 41/44 42/46

Системи за 
управление

Инфрачервено дистанционно управление BRC7GA53 / BRC7GA56
Жично дистанционно управление BRC1E53A7 / BRC1E53B7 / BRC1E53C7 / BRC1D528 / BRC1E51A7

Електрозахранване Фаза/Честота/Напрежение Hz/V 1~/50/220-240

Външно тяло RZASG 71MV1 100MV1 125MV1 140MV1 100MY1 125MY1 140MY1
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 770x900x320 990x940x320
Тегло Тяло kg 60 70 78 70 77
Ниво на звукова мощност Охлаждане dBA 65 70 71 73 70 71 73
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Ном. dBA 46 53 54 53 54
Отопление Ном. dBA 47 57

Работен диапазон Охлаждане Външ. темп. Мин.~Макс. °CDB -15~46
Отопление Външ. темп. Мин.~Макс. °CWB -15~15,5

Хладилен агент Тип/Потенциал на глобално затопляне R-32/675
Зареждане kg/TCO2Eq 2,45/1,65 2,60/1,76 2,90/1,96 2,60/1,76 2,90/1,96

Тръбни съединения Течност/Газ mm 9,52/15,9
Дължина 
на тръбите

ВнТ - ВтТ Макс. m 50
Система Еквивалент m 70

Без заряд m 30
Допълнително количество хладилен агент kg/m Вижте ръководството за монтаж
Разлика в нивата ВтТ - ВнТ Макс. m 30,0

Електрозахранване Фаза/Честота/Напрежение Hz/V 1~/50/220-240 3~/50/380-415
Ток - 50Hz Ампераж на максималния поток (MFA) A 20 25 32 16
 

(1) EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС. 

(2) MFA се използва за избор на прекъсвача и прекъсвача на заземителната верига (прекъсвач на верига за утечка в заземяването). За повече информация относно всяка комбинация, моля, направете справка с документацията за електрическите характеристики.

Таванно тяло за окачен монтаж

За широки помещения без окачени тавани и без 
свободно подово пространство

 ʯ Комбинацията със серия Advance на Sky Air предлага добро 
съотношение между цена и качество за всички видове 
търговски приложения

 ʯ Идеално за комфортен въздушен поток в широки помещения 
благодарение на ефекта на Коанда: до 100° ъгъл на нагнетяване

 ʯ Дори помещения с тавани до 3,8 m могат да се отопляват или 
охлаждат много лесно без загуба на капацитет

 ʯ Може лесно да се монтира както при нови проекти, така и при 
проекти за обновяване

 ʯ Гама за обединени вътрешни тела за R-32 и R-410A
 ʯ Комбинирането с технологията R-32 Bluevolution намалява 
вредното въздействие върху околната среда с 68% в сравнение 
с R-410A, което води директно до по-ниско потребление на 
енергия, благодарение на своята висока енергийна ефективност 
и има до 16% по-малко количество хладилен агент

FHA-A + RZASG-MV1/RZASG-MY1

НОВО  
Връзка  

с онлайн  
контролер
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BRC1E53A-B-C, BRC7G53RXM20-35M9

FHA60-71A

Данни за ефективност FHA + RXM 35A + 35M9 50A + 50M9 60A + 60M9
Капацитет на охлаждане Ном. kW 3,40 5,00 5,70
Капацитет на отопление Ном. kW 4,00 6,00 7,20
Входяща мощност Охлаждане Ном. kW 0,91 1,56 1,73

Отопление Ном. kW 0,98 1,79 2,17
Сезонна 
ефективност 
(съгласно EN14825) 
 

Охлаждане Клас на енергийна ефективност A++ A+
Проектен капацитет kW 3,40 5,00 5,70
SEER 6,24 5,92 6,08
Годишен разход на електроенергия kWh 191 295 328

Отопление (умерен 
климат)

Клас на енергийна ефективност A+ A
Проектен капацитет kW 3,10 4,35 4,71
SCOP/A 4,43 3,86 3,87
Годишен разход на електроенергия kWh 979 1 578 1 704

Вътрешно тяло FHA 35A 50A 60A
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 235x960x690 235x1 270x690
Тегло Тяло kg 24,0 25,0 31,0
Въздушен филтър Тип Смола
Вентилатор Дебит на 

въздушен поток
Охлаждане Нисък/Среден/Висок m³/min 10,0/11,5/14,0 10,0/12,0/15,0 11,5/15,0/19,5
Отопление Нисък/Среден/Висок m³/min 10,0/11,5/14,0 10,0/12,0/15,0 11,5/15,0/19,5

Ниво на звукова мощност Охлаждане dBA 53 54
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Нисък/Висок dBA 31/36 32/37 33/37
Отопление Ном./Вис. dBA 34/36 35/37

Системи за 
управление

Инфрачервено дистанционно управление BRC7GA53 / BRC7GA56
Жично дистанционно управление BRC1E53A7 / BRC1E53B7 / BRC1E53C7 / BRC1D528 / BRC1E51A7

Електрозахранване Фаза/Честота/Напрежение Hz/V 1~/50/220-240

Външно тяло RXM 35M9 50M9 60M9
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 550x765x285 735x825x300
Тегло Тяло kg 32 47
Ниво на звукова 
мощност

Охлаждане dBA 61 62 63
Отопление dBA 61 62 63

Работен диапазон Охлаждане Външ. темп. Мин.~Макс. °CDB -10~46
Отопление Външ. темп. Мин.~Макс. °CWB -15~18

Хладилен агент Тип R-32
Потенциал на глобално затопляне 675,0
Зареждане kg/TCO2Eq 0,76/0,52 1,40/0,95 1,45/0,98

Тръбни съединения Течност вън. д. mm 6,35 6,4
Газ вън. д. mm 9,50 12,7
Дължина на тръбите ВнТ - ВтТ Макс. m 20,0 30
Допълнително количество хладилен агент kg/m 0,02 (за дължина на тръбен път, надвишаваща 10 m)
Разлика в нивата ВтТ - ВнТ Макс. m 20,0

Електрозахранване Фаза/Честота/Напрежение Hz/V 1~/50/220-240
Ток - 50Hz Ампераж на максималния поток (MFA) A 10 15
 

(1) EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС.

(2) MFA се използва за избор на прекъсвача и прекъсвача на заземителната верига (прекъсвач на верига за утечка в заземяването). За повече информация относно всяка комбинация, моля, направете справка с документацията за електрическите характеристики.

Таванно тяло за окачен монтаж

За широки помещения без окачени тавани и без 
свободно подово пространство

 ʯ Комбинацията със сплит външни тела е идеална за малки 
магазини за продажби на дребно, офиси или жилищни 
приложения 
 
 
 
 

 ʯ Идеално за комфортен въздушен поток в широки помещения 
благодарение на ефекта на Коанда: до 100° ъгъл на нагнетяване

 ʯ Дори помещения с тавани до 3,8 m могат да се отопляват или 
охлаждат много лесно без загуба на капацитет

 ʯ Може лесно да се монтира както при нови проекти, така и при 
проекти за обновяване

 ʯ Гама за обединени вътрешни тела за R-32 и R-410A
 ʯ Комбинирането с технологията R-32 Bluevolution намалява 
вредното въздействие върху околната среда с 68% в сравнение 
с R-410A, което води директно до по-ниско потребление на 
енергия, благодарение на своята висока енергийна ефективност 
и има до 16% по-малко количество хладилен агент

FHA-A + RXM-M9 Сплит

НОВО  
Връзка  

с онлайн  
контролер
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BRC1E52A-B, BRC7CB58RZAG100-140MV1_MY1

FUA-A

Данни за ефективност FUA + RZAG 71A + 71MV1 100A + 100MV1 125A + 125MV1 71A + 71MY1 100A + 100MY1 125A + 125MY1
Капацитет на охлаждане Ном. kW 6,80 9,50 12,1 6,80 9,50 12,1 
Капацитет на отопление Ном. kW 7,50 10,8 13,5 7,50 10,8 13,5 
Сезонна 
ефективност 
(съгласно EN 14825)

Охлаждане Клас на енергийна ефективност A++ - A++ -
Проектен капацитет kW 6,80 9,50 12,1 6,80 9,50 12,1
SEER 7,02 6,42 6,39 7,02 6,42 6,39
Годишен разход на електроенергия kWh 339 518 1 136 339 518 1 136

Отопление (умерен 
климат)

Клас на енергийна ефективност A+ - A+ -
Проектен капацитет kW 4,70 7,80 9,52 4,70 7,80 9,52
SCOP/A 4,20 4,50 4,26 4,20 4,50 4,26
Годишен разход на електроенергия kWh 1 567 2 427 3 129 1 567 2 427 3 129

Вътрешно тяло FUA 71A 100A 125A 71A 100A 125A
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 198x950x950
Тегло Тяло kg 25,0 26,0 25,0 26,0
Въздушен филтър Тип Смола
Вентилатор Дебит на 

въздушен поток
Охлаждане Нисък/Среден/Висок m³/min 16,0/19,5/23,0 20,0/25,5/31,0 20,5/26,5/32,5 16,0/19,5/23,0 20,0/25,5/31,0 20,5/26,5/32,5
Отопление Нисък/Среден/Висок m³/min 16,0/19,5/23,0 20,0/25,5/31,0 20,5/26,5/32,5 16,0/19,5/23,0 20,0/25,5/31,0 20,5/26,5/32,5

Ниво на звукова 
мощност

Охлаждане dBA 59 64 65 59 64 65
Отопление dBA 59 64 65 59 64 65

Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Нисък/Висок dBA 35/41 39/46 40/47 35/41 39/46 40/47
Отопление Нисък/Висок dBA 35/41 39/46 40/47 35/41 39/46 40/47

Електрозахранване Фаза/Честота/Напрежение Hz/V -/-/-

Външно тяло RZAG 71MV1 100MV1 125MV1 71MY1 100MY1 125MY1
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 990x940x320 1 430x940x320 990x940x320 1 430x940x320
Тегло Тяло kg 70 92 70 92
Ниво на звукова мощност Охлаждане dBA 64 66 69 65 66 69
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Ном. dBA 46 47 50 46 47 50
Отопление Ном. dBA 49 51 52 49 51 52

Работен диапазон Охлаждане Външ. темп. Мин.~Макс. °CDB -20~52
Отопление Външ. темп. Мин.~Макс. °CWB -20~18,0

Хладилен агент Тип/Потенциал на глобално затопляне R-32/675
Зареждане kg/TCO2Eq 2,95/1,99 3,75/2,53 2,95/1,99 3,75/2,53

Тръбни съединения Течност/Газ mm 9,52/15,9
Дължина 
на тръбите

ВнТ - ВтТ Макс. m 55 85 55 85
Система Еквивалент m 75 100 75 100

Без заряд m 40
Допълнително количество хладилен агент kg/m Вижте ръководството за монтаж
Разлика в нивата ВтТ - ВнТ Макс. m 30,0

Електрозахранване Фаза/Честота/Напрежение Hz/V 1~/50/220-240 3~/50/380-415
Ток - 50Hz Ампераж на максималния поток (MFA) A 20 32 16
 

(1) EER/COP съгласно Eurovent 2012, само за използване извън ЕС. 

(2) MFA се използва за избор на прекъсвача и прекъсвача на заземителната верига (прекъсвач на верига за утечка в заземяването). За повече информация относно всяка комбинация, моля, направете справка с документацията за електрическите характеристики.

Четиристранно таванно тяло 
за открит монтаж

Уникално тяло на Daikin за широки стаи без окачени 
тавани и без свободно подово пространство

 ʯ Комбинацията със серия Alpha на Sky Air осигурява най-доброто 
качество, най-високата ефективност и работни характеристики в 
неговия клас

 ʯ Дори помещения с тавани до 3,5 m могат да се отопляват или охлаждат 
много лесно без загуба на капацитет

 ʯ Може лесно да се монтира както при нови проекти, така и при проекти 
за обновяване

 ʯ Унифицираното вътрешно тяло може да се комбинира с външни тела с 
R-32 и R-410A, което улеснява съхранението

 ʯ Комбинирането с технологията R-32 Bluevolution намалява вредното 
въздействие върху околната среда с 68% в сравнение с R-410A, което 
води директно до по-ниско потребление на енергия, благодарение 
на своята висока енергийна ефективност и има до 16% по-малко 
количество хладилен агент

 ʯ Отделно управление на жалузите: гъвкавост, подходяща за помещение 
с всякаква конфигурация, без да се променя местоположението на 
тялото!

 ʯ Стилният модерен корпус, изпълнен в чисто бяло (RAL9010) и 
стоманено сиво (RAL7011), се вписва лесно във всякакъв интериор

 ʯ Оптималният комфорт се гарантира с автоматично регулиране на 
въздушния поток според необходимото натоварване

 ʯ Чрез дистанционното управление могат да се програмират 5 различни 
ъгъла на разпределение на въздуха между 0 и 60° 
 

 

FUA-A + RZAG-MV1/RZAG-MY1
УНИКАЛЕН

 ʯ Стандартната дренажна помпа за издигане на конденза на височина 
500 mm увеличава гъвкавостта и скоростта за монтаж
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УНИКАЛЕН

BRC1E52A-B, BRC7CB58RZASG100-140MV1_MY1

FUA-A

Данни за ефективност FUA + RZASG 71A + 71MV1 100A + 100MV1 125A + 125MV1 100A + 100MY1 125A + 125MY1
Капацитет на охлаждане Ном. kW 6,80 9,50 12,1 9,50 12,1 
Капацитет на отопление Ном. kW 7,50 10,8 13,5 10,8 13,5 
Сезонна 
ефективност 
(съгласно EN 14825)

Охлаждане Клас на енергийна ефективност A++ A+ - A+ -
Проектен капацитет kW 6,80 9,50 12,1 9,50 12,1
SEER 6,16 5,83 5,27 5,83 5,27
Годишен разход на електроенергия kWh 386 570 1 378 570 1 378

Отопление (умерен 
климат)

Клас на енергийна ефективност A A+ - A+ -
Проектен капацитет kW 4,50 6,00
SCOP/A 3,90 4,01 3,84 4,01 3,84
Годишен разход на електроенергия kWh 1 615 2 095 2 188 2 095 2 188

Вътрешно тяло FUA 71A 100A 125A 100A 125A
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 198x950x950
Тегло Тяло kg 25,0 26,0
Въздушен филтър Тип Смола
Вентилатор Дебит на 

въздушен поток
Охлаждане Нисък/Среден/Висок m³/min 16,0/19,5/23,0 20,0/25,5/31,0 20,5/26,5/32,5 20,0/25,5/31,0 20,5/26,5/32,5
Отопление Нисък/Среден/Висок m³/min 16,0/19,5/23,0 20,0/25,5/31,0 20,5/26,5/32,5 20,0/25,5/31,0 20,5/26,5/32,5

Ниво на звукова 
мощност

Охлаждане dBA 59 64 65 64 65
Отопление dBA 59 64 65 64 65

Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Нисък/Висок dBA 35/41 39/46 40/47 39/46 40/47
Отопление Нисък/Висок dBA 35/41 39/46 40/47 39/46 40/47

Електрозахранване Фаза/Честота/Напрежение Hz/V -/-/-

Външно тяло RZASG 71MV1 100MV1 125MV1 100MY1 125MY1
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 770x900x320 990x940x320
Тегло Тяло kg 60 70
Ниво на звукова мощност Охлаждане dBA 65 70 71 70 71
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Ном. dBA 46 53
Отопление Ном. dBA 47 57

Работен диапазон Охлаждане Външ. темп. Мин.~Макс. °CDB -15~46
Отопление Външ. темп. Мин.~Макс. °CWB -15~15,5

Хладилен агент Тип/Потенциал на глобално затопляне R-32/675
Зареждане kg/TCO2Eq 2,45/1,65 2,60/1,76

Тръбни съединения Течност/Газ mm 9,52/15,9
Дължина 
на тръбите

ВнТ - ВтТ Макс. m 50
Система Еквивалент m 70

Без заряд m 30
Допълнително количество хладилен агент kg/m Вижте ръководството за монтаж
Разлика в нивата ВтТ - ВнТ Макс. m 30,0

Електрозахранване Фаза/Честота/Напрежение Hz/V 1~/50/220-240 3~/50/380-415
Ток - 50Hz Ампераж на максималния поток (MFA) A 20 25 32 16
 

(1) EER/COP съгласно Eurovent 2012, само за използване извън ЕС. 

(2) MFA се използва за избор на прекъсвача и прекъсвача на заземителната верига (прекъсвач на верига за утечка в заземяването). За повече информация относно всяка комбинация, моля, направете справка с документацията за електрическите характеристики.

Четиристранно таванно тяло 
за открит монтаж

Уникално тяло на Daikin за широки стаи без окачени 
тавани и без свободно подово пространство

 ʯ Комбинацията със серия Advance на Sky Air предлага добро 
съотношение между цена и качество за всички видове 
търговски приложения

 ʯ Дори помещения с тавани до 3,5 m могат да се отопляват или 
охлаждат много лесно без загуба на капацитет

 ʯ Може лесно да се монтира както при нови проекти, така и при 
проекти за обновяване

 ʯ Унифицираното вътрешно тяло може да се комбинира с външни 
тела с R-32 и R-410A, което улеснява съхранението

 ʯ Комбинирането с технологията R-32 Bluevolution намалява 
вредното въздействие върху околната среда с 68% в сравнение 
с R-410A, което води директно до по-ниско потребление на 
енергия, благодарение на своята висока енергийна ефективност 
и има до 16% по-малко количество хладилен агент

 ʯ Отделно управление на жалузите: гъвкавост, подходяща за 
помещение с всякаква конфигурация, без да се променя 
местоположението на тялото!

 ʯ Стилният модерен корпус, изпълнен в чисто бяло (RAL9010) 
и стоманено сиво (RAL7011), се вписва лесно във всякакъв 
интериор

FUA-A + RZASG-MV1/RZASG-MY1
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Данни за ефективност FVA + RZAG 71A + 
71MV1

100A + 
100MV1

125A + 
125MV1

140A + 
140MV1

71A + 
71MY1

100A + 
100MY1

125A + 
125MY1

140A + 
140MY1

Капацитет на охлаждане Ном. kW 6,80 9,50 12,1 13,4 6,80 9,50 12,1 13,4
Капацитет на отопление Ном. kW 7,50 10,8 13,5 15,5 7,50 10,8 13,5 15,5
Сезонна 
ефективност 
(съгласно EN14825) 
 

Охлаждане Клас на енергийна ефективност A++ A+ - A++ A+ -
Проектен капацитет kW 6,80 9,50 12,1 13,4 6,80 9,50 12,1 13,4
SEER 6,37 6,00 6,41 6,12 6,37 6,00 6,41 6,12
Годишен разход на електроенергия kWh 374 554 1 133 1 314 374 554 1 133 1 314

Отопление 
(умерен климат)

Клас на енергийна ефективност A+ - A+ -
Проектен капацитет kW 4,70 7,80 9,52 9,52 4,70 7,80 9,52 9,52
SCOP/A 4,05 4,20 4,15 3,94 4,05 4,20 4,15 3,94
Годишен разход на електроенергия kWh 1 625 2 600 3 209 3 383 1 625 2 600 3 209 3 383

Вътрешно тяло FVA 71A 100A 125A 140A 71A 100A 125A 140A
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 1 850x600x270 1 850x600x350 1 850x600x270 1 850x600x350
Тегло Тяло kg 39 47 39 47
Въздушен филтър Тип Мрежа от смола, устойчива на плесени
Вентилатор - Дебит 
на въздушния поток

Охлаждане Висок/Нисък m³/min 18/14 28/22 28/24 30/26 18/14 28/22 28/24 30/26
Отопление Висок/Нисък m³/min 18/14 28/22 28/24 30/26 18/14 28/22 28/24 30/26

Ниво на звукова 
мощност

Охлаждане dBA 55 62 63 65 55 62 63 65
Отопление dBA 55 62 63 65 55 62 63 65

Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Висок/Нисък dBA 43/38 50/44 51/46 53/48 43/38 50/44 51/46 53/48
Отопление Висок/Нисък dBA 43/38 50/44 51/46 53/48 43/38 50/44 51/46 53/48

Хладилен агент Тип R-32 / R-410A
Системи за управление Жично дистанционно управление BRC1D52 / BRC1E53A / BRC1E53B / BRC1E53C
Електрозахранване Фаза/Честота/Напрежение Hz / V 1~ / 50/60 / 220-240/220

Външно тяло RZAG 71MV1 100MV1 125MV1 140MV1 71MY1 100MY1 125MY1 140MY1
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 990x940x320 1 430x940x320 990x940x320 1 430x940x320
Тегло Тяло kg 70 92 78 70 92
Ниво на звукова мощност Охлаждане dBA 64 66 69 73 65 66 69 70
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Ном. dBA 46 47 50 54 46 47 50 51
Отопление Ном. dBA 49 51 52 57 49 51 52

Работен диапазон Охлаждане Външ. темп. Мин.~Макс. °CDB -20~52 -15~46 -20~52
Отопление Външ. темп. Мин.~Макс. °CWB -20~18,0 -15~15,5 -20~18,0

Хладилен агент Тип/Потенциал на глобално затопляне R-32/675
Зареждане kg/TCO2Eq 2,95/1,99 3,75/2,53 2,90/1,96 2,95/1,99 3,75/2,53

Тръбни съединения Течност/Газ mm 9,52/15,9
Дължина 
на тръбите

ВнТ - ВтТ Макс. m 55 85 50 55 85
Система Еквивалент m 75 100 70 75 100

Без заряд m 40 30 40
Допълнително количество хладилен агент kg/m Вижте ръководството за монтаж
Разлика в нивата ВтТ - ВнТ Макс. m 30,0

Електрозахранване Фаза/Честота/Напрежение Hz/V 1~/50/220-240 3~/50/380-415
Ток - 50Hz Ампераж на максималния поток (MFA) A 20 32 16

(1) EER/COP съгласно Eurovent 2012, само за използване извън ЕС. 

(2) MFA се използва за избор на прекъсвача и прекъсвача на заземителната верига (прекъсвач на верига за утечка в заземяването). За повече информация относно всяка комбинация, моля, направете справка с документацията за електрическите характеристики.

Подово колонно тяло

За търговски пространства с високи тавани

Комбинацията със серия Alpha на Sky Air осигурява най-доброто 
качество, най-високата ефективност и работни характеристики в 
неговия клас

 ʯ Унифицираната гама за R-32 и R-410A опростява наличностите на 
склад 

 ʯ Идеалното решение за търговски и обществени места
 ʯ Намаление на температурното колебание чрез избиране на 
автоматична скорост на вентилатора или свободно избираема 
скорост на 3-степенен вентилатор

 ʯ Подобрен комфорт в резултат на по-добро разпределение на 
въздушния поток от вертикалното издухване, което позволява 
ръчно регулиране на клапите за изходящия въздух

 ʯ Избираем хоризонтален въздушен поток за по-добро 
интегриране към конфигурацията на стаята (чрез жичен 
дистанционен контролер BRC1E52)

 ʯ Не е необходим допълнителен адаптер за DIII свързване, свържете 
вашето тяло към по-голяма система за управление на сграда

FVA-A + RZAG-MV1/MY1

Нагоре

Страничен изглед на лопатките на изхода за въздух

Всички нагоре

Всички надолу Надолу

BRC1E53A-B-C

FVA71A
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Подово колонно тяло

За търговски пространства с високи тавани

Комбинацията със серия Alpha на Sky Air осигурява най-доброто качество, 
най-високата ефективност и работни характеристики в неговия клас

 ʯ Унифицираната гама за R-32 и R-410A опростява наличностите на склад
 ʯ Идеалното решение за търговски и обществени места
 ʯ Намаление на температурното колебание чрез избиране на 
автоматична скорост на вентилатора или свободно избираема 
скорост на 3-степенен вентилатор

 ʯ Подобрен комфорт в резултат на по-добро разпределение на 
въздушния поток от вертикалното издухване, което позволява 
ръчно регулиране на клапите за изходящия въздух

 ʯ Избираем хоризонтален въздушен поток за по-добро 
интегриране към конфигурацията на стаята (чрез жичен 
дистанционен контролер BRC1E52)

 ʯ Не е необходим допълнителен адаптер за DIII свързване, свържете 
вашето тяло към по-голяма система за управление на сграда

Нагоре

Страничен изглед на лопатките на изхода за въздух

Всички нагоре

Всички надолу Надолу

BRC1E53A-B-C

FVA71A

Данни за ефективност FVA + RZASG 71A + 
71MV1

100A + 
100MV1

125A + 
125MV1

140A + 
140MV1

100A + 
100MY1

125A + 
125MY1

140A + 
140MY1

Капацитет на охлаждане Ном. kW 6,80 9,50 12,1 13,4 9,50 12,1 13,4
Капацитет на отопление Ном. kW 7,50 10,8 13,5 15,5 10,8 13,5 15,5
Входяща мощност Охлаждане Ном. kW - - - - - - -

Отопление Ном. kW - - - - - - -
Сезонна 
ефективност 
(съгласно EN14825) 
 

Охлаждане Клас на енергийна ефективност A+ - A+ -

Проектен капацитет kW 6,80 9,50 12,1 13,4 9,50 12,1 13,4
SEER 5,83 5,72 5,30 5,63 5,72 5,30 5,63
Годишен разход на електроенергия kWh 408 581 1 370 1 428 581 1 370 1 428

Отопление 
(умерен климат)

Клас на енергийна ефективност A+ A - A -
Проектен капацитет kW 4,50 6,00 6,00 7,80 6,00 6,00 7,80
SCOP/A 4,04 3,83 3,64 3,81 3,83 3,64 3,81
Годишен разход на електроенергия kWh 4,04 3,83 3,64 3,81 3,83 3,64 3,81

Номинална 
ефективност

EER 3,21 3,37 2,81 3,16 3,37 2,81 3,16
COP 3,69 3,65 3,47 3,41 3,65 3,47 3,41

Годишен разход на електроенергия kWh 1 559 2 193 2 308 2 866 2 193 2 308 2 866
Директива за обозначаване на енергийната ефективност: Охлаждане/Отопление - - - - - - -

Вътрешно тяло FVA 71A 100A 125A 140A 100A 125A 140A
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 1 850x600x270 1 850x600x350
Тегло Тяло kg 39 47
Въздушен филтър Тип Мрежа от смола, устойчива на плесени
Вентилатор - Дебит 
на въздушния поток

Охлаждане Висок/Нисък m³/min 18/14 28/22 28/24 30/26 28/22 28/24 30/26
Отопление Висок/Нисък m³/min 18/14 28/22 28/24 30/26 28/22 28/24 30/26

Ниво на звукова 
мощност

Охлаждане dBA 55 62 63 65 62 63 65
Отопление dBA 55 62 63 65 62 63 65

Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Висок/Нисък dBA 43/38 50/44 51/46 53/48 50/44 51/46 53/48
Отопление Висок/Нисък dBA 43/38 50/44 51/46 53/48 50/44 51/46 53/48

Хладилен агент Тип R-32 / R-410A
Системи за управление Жично дистанционно управление BRC1D52 / BRC1E53A / BRC1E53B /BRC1E53AC
Електрозахранване Фаза/Честота/Напрежение Hz / V 1~ / 50/60 / 220-240/220

Външно тяло RZASG 71MV1 100MV1 125MV1 140MV1 100MY1 125MY1 140MY1
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 770x900x320 990x940x320
Тегло Тяло kg 60 70 78 70 77
Ниво на звукова мощност Охлаждане dBA 65 70 71 73 70 71 73
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Ном. dBA 46 53 54 53 54
Отопление Ном. dBA 47 57

Работен диапазон Охлаждане Външ. темп. Мин.~Макс. °CDB -15~46
Отопление Външ. темп. Мин.~Макс. °CWB -15~15,5

Хладилен агент Тип/Потенциал на глобално затопляне R-32/675
Зареждане kg/TCO2Eq 2,45/1,65 2,60/1,76 2,90/1,96 2,60/1,76 2,90/1,96

Тръбни съединения Течност/Газ mm 9,52/15,9
Дължина 
на тръбите

ВнТ - ВтТ Макс. m 50
Система Еквивалент m 70

Без заряд m 30
Допълнително количество хладилен агент kg/m Вижте ръководството за монтаж
Разлика в нивата ВтТ - ВнТ Макс. m 30,0

Електрозахранване Фаза/Честота/Напрежение Hz/V 1~/50/220-240 3~/50/380-415
Ток - 50Hz Ампераж на максималния поток (MFA) A 20 25 32 16 20 16

(1) EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС. 

(2) MFA се използва за избор на прекъсвача и прекъсвача на заземителната верига (прекъсвач на верига за утечка в заземяването). За повече информация относно всяка комбинация, моля, направете справка с документацията за електрическите характеристики.

FVA-A + RZASG-MV1/MY1

RZASG100-140MV1_MY1

НОВО  
Връзка  

с онлайн  
контролер
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BRC1E53A-B-CRXM35M9

FNQ-A

Подово тяло за скрит монтаж

Проектирано да бъде скрито в стени

Комбинацията със сплит външни тела е идеална за малки магазини 
за продажби на дребно, офиси или жилищни приложения

 ʯ Унифицираната гама за R-32 и R-410A опростява наличностите на 
склад

 ʯ Идеално за монтаж в офиси, хотели 
и жилищни приложения

 ʯ Прекрасно се вписва във всякакъв 
интериор: виждат се само 
смукателните и нагнетателните 
решетки

 ʯ Ниската височина (620 mm) 
позволява на тялото да се вписва 
перфектно под прозорец

 ʯ Изисква много малко място за 
монтаж, тъй като дълбочината е 
само 200 mm

 ʯ Високото ESP позволява гъвкав монтаж

FNA-A + RXM-M9

BRC4C65

Данни за ефективност FNA + RXM 25A + 25M9 35A + 35M9 50A + 50M9 60A + 60M9
Капацитет на охлаждане Ном. kW 2,60 3,40 5,00 6,00
Капацитет на отопление Ном. kW 3,20 4,00 5,80 7,00
Входяща мощност Охлаждане Ном. kW 0,68 1,10 1,48 2,22

Отопление Ном. kW 0,80 1,15 1,74 2,25
Сезонна 
ефективност 
(съгласно EN14825) 
 

Охлаждане Клас на енергийна ефективност A+ A
Проектен капацитет kW 2,60 3,40 5,00 6,00
SEER 5,68 5,70 5,77 5,56
Годишен разход на електроенергия kWh 160 209 303 378

Отопление 
(умерен климат)

Клас на енергийна ефективност A+
Проектен капацитет kW 2,80 2,90 4,00 4,60
SCOP/A 4,24 4,05 4,09 4,16
Годишен разход на електроенергия kWh 924 1 002 1 369 1 547

Номинална 
ефективност

EER 3,80 3,09 3,38 2,70
COP 4,00 3,48 3,34 3,11
Годишен разход на електроенергия kWh - - - -
Директива за обозначаване на енергийната ефективност: Охлаждане/Отопление - - - -

Вътрешно тяло FNA 25A 35A 50A 60A
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 620 / 720(2)x750x200 620 / 720(2)x1 150x200
Тегло Тяло kg 23 30
Въздушен филтър Тип Мрежа от смола, устойчива на плесени
Вентилатор - Дебит 
на въздушния поток

Охлаждане Висок/Нисък m³/min 8,7/7,3 16,0/13,5
Отопление Висок/Нисък m³/min 8,7/7,3 16,0/13,5

Вентилатор - външно статично налягане Висок/Ном./Макс. наличен/Висок Pa 48/30/- 49/40/-
Ниво на звукова мощност Охлаждане dBA 53 56
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Висок/Нисък dBA 33/28 36/30
Отопление Висок/Нисък dBA 33/28 36/30

Хладилен агент Тип R-32 / R-410A
Системи за 
управление

Инфрачервено дистанционно управление BRC4C65
Жично дистанционно управление BRC1D52 / BRC1E53A / BRC1E53B / BRC1E53C

Електрозахранване Фаза/Честота/Напрежение Hz / V 1~ / 50/60 / 220-240/220

Външно тяло RXM 25M9 35M9 50M9 60M9
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 550x765x285 735x825x300
Тегло Тяло kg 32 47
Ниво на звукова 
мощност

Охлаждане dBA 59 61 62 63
Отопление dBA 59 61 62 63

Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Нисък/Висок dBA 46/- 49/- 48/44
Отопление Нисък/Висок dBA 47/- 49/- 49/45

Работен диапазон Охлаждане Външ. темп. Мин.~Макс. °CDB -10~46
Отопление Външ. темп. Мин.~Макс. °CWB -15~18

Хладилен агент Тип R-32
Потенциал на глобално затопляне 675,0
Зареждане kg/TCO2Eq 0,76/0,52 1,40/0,95 1,45/0,98

Тръбни съединения Течност вън. д. mm 6,35 6,4
Газ вън. д. mm 9,50 12,7
Дължина 
на тръбите

ВнТ - ВтТ Макс. m 20,0 30
Система Без заряд m 10,0 -

Допълнително количество хладилен агент kg/m 0,02 (за дължина на тръбен път, надвишаваща 10 m)
Разлика в нивата ВтТ - ВнТ Макс. m 20,0

Електрозахранване Фаза/Честота/Напрежение Hz/V 1~/50/220-240
Ток - 50Hz Ампераж на максималния поток (MFA) A 10 15

(1) EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС. (2) Включително крака за монтаж  

(3) MFA се използва за избор на прекъсвача и прекъсвача на заземителната верига (прекъсвач на верига за утечка в заземяването). За повече информация относно всяка комбинация, моля, направете справка с документацията за електрическите характеристики.

Сплит

НОВО  
Връзка  

с онлайн  
контролер



Бъдещето е във 
вашите ръце.
Решете бъдещето на климатизацията.

Представяне на новата серия А на Sky Air със 
свръхефективната технология Bluevolution и R-32, предлагана 
в три модела: Alpha, Advance и Active от световен клас.

Новата система Sky Air с R32 предлага съобразена с бъдещето и най-добрата 
в своя клас климатизация за вашия бизес и за вашите клиенти.

Конструктивна гъвкавост. Още по-компактна. По-тиха. С разширен работен диапазон при 
всички климатични условия.

Леснодостъпна помощ. По-бърз и по-лесен монтаж и практичност дори при системи за замяна.

Daikin в основата на системата. Изключително ниски текущи разходи. Още по-ниско ниво на 
вредно въздействие върху околната среда. Всичко това - благодарение на изпитаната, проверена 
и надеждна технология на Daikin.

Създадена за комфорт. Оптимално дистанционно управление, съобразено с индивидуалните 
потребности на вашите клиенти.

R32 е индустриална революция. Станете част от нея.

Изпреварете конкуренцията. Свържете се с Daikin относно Sky Air още днес.
www.daikin.bg/skyairbluevolution

Настоящата публикация е съставена само с информационна цел и не представлява оферта, обвързваща 

Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. е изготвил настоящата публикация на базата на информацията, с която 

разполага. Няма явна или неявна гаранция за пълнотата, точността, надеждността или годността за конкретна 

цел на нейното съдържание и на изделията и услугите, представени в нея. Техническите данни подлежат 

на промяна без предварително уведомяване. Daikin Europe  N.V. не носи никаква отговорност за преки или 

косвени щети в най-широкия смисъл, произтичащи от или свързани с използването и/или тълкуването на 

тази публикация. Daikin Europe N.V. има авторско право върху цялото съдържание. 

Настоящото издание заменя ECPBG17-116. Отпечатано на хартия, несъдържаща хлор. 
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Daikin Europe N.V. участва в Програмата за сертификация на 

ефективността на Eurovent за агрегати за охлаждане на течности 

и хидравлични термопомпи, вентилаторни конвектори и системи 

с променлив поток на хладилния агент. Проверете текущата 

валидност на сертификата: www.eurovent-certification.com




