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Januari 2019 

Klein maar krachtig: de nieuwe Mini Sky Air Alpha-series 

Capelle a/d Ijssel, 21-01-2019 - Meer flexibiliteit met dezelfde 

functionaliteit. De innovatieve technologie van de Daikin Sky Air Alpha-series is 

er nu ook in nieuwe kleine modellen. De buitendelen met een kleinere capaciteit 

hebben we speciaal ontwikkeld voor licht-commerciële toepassingen.  
 

Het nieuwe Mini Sky Air Alpha-series buitendeel is een uitbreiding van de innovatieve Sky Air A-series 

met het koudemiddel R-32. Daarmee vallen ze in onze Bluevolution-reeks. R-32 heeft namelijk met 

een GWP van 675 de laagste impact op het milieu. Daarnaast bieden deze buitendelen een uniek 

energierendement en comfort en zijn nog eenvoudiger te plaatsen en te bedienen.  

Uniek in de markt 

De voordelen van het nieuwe Mini Sky Air Alpha-series buitendeel (RZAG-A) op een rij: 

• Slim gebruik van energie (energielabel: A++). 

• Slimme sensoren verminderen droogte en houden de temperatuur van vloer tot plafond constant. 

• Zelfreinigende delen maken onderhoud eenvoudig. 

• Bediening met een smartphone-app of met de Daikin Intelligent Tablet Controller (iTAB). 

• Koelcapaciteit tot -20 graden Celsius. 

• Mogelijkheid om leidingen te koelen – bijvoorbeeld voor inpandige serverruimtes. 

• Toepasbaar met lange leidinglengtes – tot 55 meter lang en 30 meter hoog. 

Optimale flexibiliteit  

Het ontwerp maakt installatie van het systeem eenvoudig. De buitendelen zijn licht en compact. 

Binnen- en buitendelen kunnen bovendien vervangen worden, zonder het leidingwerk aan te passen. 

Klanten hebben keuze uit 50 verschillende binnendelen – het grootste assortiment op de markt. Dat 

biedt veel mogelijkheden en optimale flexibiliteit. 

http://www.daikin.nl/
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Marktleider in toekomstbestendige oplossingen  

Daikin loopt voorop in de ontwikkelingen rondom koudemiddelentechnologie. We zijn marktleider in 

installaties die werken met koudemiddel R-32. De lancering van capaciteiten 7,1, 10, 12,5 en 14 kW 

in 2016 was reeds revolutionair. Met de lancering van het nieuwe RZAG-A buitendeel in de 

capaciteiten 3,5, 5 en 6 kW, zet onze Sky Air A-series ook de nieuwe standaard voor kleinere 

koeltoepassingen voor kleine tot middelgrote high-end retailers. 

De nieuwe Daikin Mini Sky Air RZAG-A buitendelen zijn beschikbaar vanaf januari 2019.  
Meer productinformatie over het nieuwe R-32 Mini Sky Air Alpha-series buitendeel? Kijk op 
https://www.daikin.nl/nl_nl/products/RZAG-A.html 

Einde persbericht 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

OPMERKINGEN REDACTIE 

Over Daikin Europe N.V. 

Daikin Europe N.V. is een grote Europese fabrikant van airconditioners, warmtepompen en 

koelapparatuur, met ongeveer 5500 werknemers verspreid over heel Europa en tien grote 

productiecentra in België, Tsjechië, Duitsland, Italië, Turkije en het Verenigd Koninkrijk. 

Daikin is wereldwijd befaamd voor zijn innovatieve rol in productontwikkeling en de ongeëvenaarde 

kwaliteit en veelzijdigheid van zijn geïntegreerde oplossingen. Met meer dan 90 jaar ervaring in het 

ontwerpen en produceren van verwarmings- en koelsystemen is Daikin marktleider op het gebied van 

warmtepomptechnologie. Daikin VRV en Daikin Altherma zijn de meest verkochte 

warmtepompsystemen in Europa - er zijn er tot nu toe meer dan 500.000 van verkocht. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

VERDERE INFORMATIE EN FOTOMATERIAAL 

Contactpersonen 

Jonas Bosman (Product Manager): +31 88 324 54 75  marketing@daikin.nl 

Fotomateriaal 

- Daikin Mini Sky Air Alpha-series RZAG35-60A_Front 

- Daikin Mini Sky Air Alpha-series RZAG35-60A_Left 

- Daikin Mini Sky Air Alpha-series RZAG35-60A_Right 

- Daikin Mini Sky Air Alpha-series RZAG-A - Lifestyle picture retail 
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