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Als marktleider wijst Daikin opnieuw de weg 

met de lancering van een nieuwe cassette 

van wereldklasse die een superieur design 

combineert met ongekende prestaties en 

een laag energieverbruik, en zo de ideale 

oplossing levert voor kantoren, banken en 

kleinhandelaars. 

In de Fully Flat Cassette is de nieuwste 

technologie met energiebesparende 

functies die het gebruikscomfort verbeteren 

geïntegreerd in een uniek design waarbij 

het zichtbare paneel keurig kan worden 

weggewerkt in standaard plafondpanelen.

Fully Flat 
Cassette

Volledig geïntegreerd 
en discreet
Het doel dat de ontwerpers van een vermaard ontwerpbureau 

voor ogen hadden, was een antwoord bieden op de 

veeleisende criteria van architecten inzake design. De Fully 

Flat Cassette valt op door zijn unieke design met een elegante 

afwerking in wit en een zilver of wit decoratiepaneel als optie. 

De cassette versmelt probleemloos met elk interieur, wat 

resulteert in een ongekend discrete unit.
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Volledig weggewerkt in het plafond

De Fully Flat Cassette is de eerste cassette die volledig kan worden 

weggewerkt in het plafond, zodat de unit discreet versmelt met 

het interieur.

Past perfect in architecturale plafondpanelen

De Fully Flat Cassette past naadloos in standaard europese 

plafondpanelen. De nieuwe cassette past volledig in één 

plafondpaneel zodat verlichting, luidsprekers en sprinklers in 

aangrenzende panelen kunnen worden geïnstalleerd.



Blinkt uit  
in excellentie
sensorgestuurd comfort

Om een perfect comfort te garanderen is de Fully Flat 

Cassette uitgerust met twee optionele sensoren die 

gekoppeld zijn aan een geavanceerde controller. 

Flexibele oplossing

Werkruimtes moeten tegenwoordig flexibel inzetbaar zijn, wat 

betekent dat er vaak tijdelijke of permanente schermen worden 

opgezet waardoor de cassette vlakbij een muur of in een hoek 

terechtkomt, wat resulteert in een ongelijkmatige luchtstroom. 

De geavanceerde Daikin-technologie is hierop voorzien: via de 

controller kan één van de vier lamellen individueel worden 

geopend of gesloten om een optimaal rendement te herstellen 

en te besparen op energiekosten.
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Bovendien regelt de sensor de richting van de luchtstroom 

in functie van waar er zich mensen in het vertrek bevinden. Zo 

wordt tocht vermeden en is het comfort van alle aanwezigen op 

elk moment gegarandeerd.

aangezien warme lucht stijgt, is het normaal dat het in een vertrek 

warmer is bij het plafond en koeler bij de vloer. De ’vloersensor’ van 

de cassette detecteert het temperatuurverschil en heroriënteert 

de luchtstroom zodat de lucht gelijkmatig wordt verdeeld.

Wanneer er niemand in het vertrek is, past de aanwezigheidssensor 

het instelpunt aan of schakelt hij de cassette uit zodat de 

gebruiker niet onnodig gaat verwarmen of koelen, en dus energie 

bespaart. Wanneer er beweging wordt gedetecteerd, wordt de 

temperatuur opnieuw op het initiële instelpunt gebracht. Op die 

manier worden de perfecte werkomstandigheden gecreëerd.
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Geruisloos comfort

De Fully Flat Cassette behoort tot de stilste units op 

de markt van de lichte commerciële toepassingen 

en beschikt, naast de sensoren, over verschillende 

functies die speciaal werden ontworpen om het 

gebruikscomfort en -plezier te optimaliseren. 

toprendement 
het hele jaar door
Zoals alle Daikin-producten levert deze 

cassette een uniek seizoensrendement, terwijl 

de aanwezigheidssensor het energieverbruik 

met zo'n 27% vermindert*.

 *geschat

Intuïtieve bediening

Met de geavanceerde bediening van de Fully Flat 

Cassette heeft de gebruiker de absolute controle over 

zijn werkomgeving. Dankzij de combinatie van het grote 

display met instructies op het scherm en de duidelijk 

gemarkeerde functieknoppen kan de gebruiker snel en 

probleemloos de gewenste omstandigheden instellen.

luchtkwaliteit

De kwaliteit van de lucht in de kamer is even belangrijk 

als de temperatuur. Daarom hebben we geavanceerde 

filters voorzien die stofdeeltjes verwijderen om ervoor te 

zorgen dat de lucht altijd zuiver is. Daarnaast zorgt een 

speciaal programma ervoor dat de luchtvochtigheid 

wordt gereduceerd zonder dat de temperatuur daarbij 

gaat schommelen.
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Ideaal voor lichte commerciële pair-combinaties.

BINNENUNIT FFQ25C FFQ35C FFQ50C FFQ60C

Koelcapaciteit Nom. kW 2,50 3,40 5,00 5,70
Verwarmingscapaciteit Nom. kW 3,20 4,20 5,80 7,00

Seizoensrendement 
(conform EN14825)

Koelen

Energielabel A A+
Pontwerp kW 2,50 3,40 5,00 5,70
SEER 5,25 5,60 5,70 5,60
Jaarlijks energieverbruik kWu 167 212 307 356

Verwarmen 
(Gematigd 
klimaat)

Energielabel A+
Pontwerp kW 2,31 3,45 3,84 3,96
SCOP 4,12 4,09 4,10 4,17
Jaarlijks energieverbruik kWu 784 1.182 1.311 1.329

Nominaal rendement 
(koeling bij 35°/27° 
nominale belasting, 
verwarming bij 7°/20° 
nominale belasting)

Koelrendement (EER) 4,46 3,70 3,21 3,02
Prestatiecoëfficiënt (COP) 3,81 3,41 3,49 3,41
Jaarlijks energieverbruik kWu 280 460 780 945

Energielabel
Koelen A
Verwarmen A

Behuizing Materiaal Verzinkte staalplaat
Afmetingen Unit HoogtexBreedtexDiepte mm 260x575x575
Gewicht Unit kg 16 17,5

Decoratiepaneel

Model BYFQ60CW / BYFQ60CS / BYFQ60B2
Kleur Wit (N9,5) /Wit (N9,5) + Zilver / Wit (RAL9010)
Afmetingen HoogtexBreedtexDiepte mm 46x620x620 /46x620x620 /55x700x700
Gewicht kg 2,8 / 2,8 / 2,7

Ventilator - 
Luchtdebiet

Koelen Hoog/Nom./Laag m³/min 9/8/6,5 10/8,5/6,5 12/10/7,5 14,5/12,5/9,5
Verwarmen Hoog/Nom./Laag m³/min 9/8/6,5 10/8,5/6,5 12/10/7,5 14,5/12,5/9,5

Geluidsvermogenniveau Koelen Hoog dB(A) 48 51 56 60

Geluidsdrukniveau
Koelen Hoog/Nom./Laag dB(A) 31/28,5/25 34/30,5/25 39/34/27 43/40/32
Verwarmen Hoog/Nom./Laag dB(A) 31/28,5/25 34/30,5/25 39/34/27 43/40/32

Leidingaansluitingen
Vloeistof Buitendiam. mm 6,35
Gas Buitendiam. mm 9,52 12,7
Afvoer Buitendiam. mm -

Voeding Fase / Frequentie / Voltage Hz / V 1~ / 50 / 220-240

 (1) eeR/COP volgens eurovent 2012 (2) afmetingen zijn zonder schakelkast (3) Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde die maatgevend is voor het vermogen dat een geluidsbron voortbrengt.

BUITENUNIT RXS25K RXS35K RXS50K RXS60F

Afmetingen Unit HoogtexBreedtexDiepte mm 550x765x285 735x825x300 735x825x300
Gewicht Unit kg 34 47 48
Compressor Type Hermetisch gesloten swingcompressor
Geluidsvermogenniveau Koelen Nom./Hoog dB(A) 62/- -/63 63

Geluidsdrukniveau
Koelen Hoog/Fluisterstil dB(A) 46/43 48/44 49/46
Verwarmen Hoog/Fluisterstil dB(A) 47/44 48/45 49/46

Werkingsbereik
Koelen Omgeving Min.~Max. °CDB -10~46
Verwarmen Omgeving Min.~Max. °CWB -15~18 -15~20

Koelmiddel
Type R-410A R-410A
GWP 1.975

Leidingaansluitingen

Vloeistof Buitendiam. mm 6,35 -
Gas Buitendiam. mm 9,5 12,7 -
Afvoer Buitendiam. mm 18,0 -
Leidinglengte BU - BI Max. m 20 30
Hoogteverschil BI - BU Max. m 15 20

Voeding Fase / Frequentie / Voltage Hz / V 1~ / 50 / 220-240

super Multi Plus 
FFQ-C

VervangingstechnologieMulti-toepassing 
FFQ-C

twin/triple/
dubbeltwin-
combinatie  

FFQ-C

CondensafvoerpompZelfdiagnoseautomatische 
herstart

Bedrade 
afstandsbediening

Infrarood-
afstandsbediening

Weektimer

luchtfilterOntvochtigings-
programma

Ventilator- 
snelheden

Verticale 
autoswing

anti-
plafondvervuiling

Fluisterstille werking 
van buitenunit

Fluisterstilautomatische omschakeling 
koelen-verwarmen

stand krachtig 
verwarmen

Voorkomen van 
tocht

alleen 
ventilator

afwezigheidsfunctieenergiebesparing in 
standby-modus

Inverter

INVERTER

Verwarmen & Koelen
zilver en wit paneelwit paneel
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Multi-toepassing • eén enkele multi-buitenunit kan negen binnenunits in verschillende vertrekken aandrijven. 
Het klimaat van elke kamer kan uiteraard individueel worden geregeld.

• Dit garandeert een topefficiëntie en een optimaal comfort in elke aparte ruimte.

Volledig geïntegreerde oplossingen voor middelgrote tot grote commerciële omgevingen: aansluiting op één enkel 
systeem van maximaal 64 binnenunits die elk individueel geregeld kunnen worden.

• Perfect comfort door sommige vertrekken te verwarmen en andere op hetzelfde moment te koelen.
• Gratis verwarming van vertrekken of water mogelijk dankzij warmterecuperatie.
• temperatuurregeling, verse lucht, luchtgordijnen en de productie van warm water geïntegreerd in één systeem.

BINNENUNIT FXZQ15A FXZQ20A FXZQ25A FXZQ32A FXZQ40A FXZQ50A

Koelcapaciteit Nom. kW 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 
Verwarmingscapaciteit Nom. kW 1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 

Opgenomen 
vermogen - 50Hz

Koelen Nom. kW 0,043 0,045 0,059 0,092
Verwarmen Nom. kW 0,036 0,038 0,053 0,086

Afmetingen Unit HoogtexBreedtexDiepte mm 260x575x575
Gewicht Unit kg 15,5 16,5 18,5

Decoratiepaneel

Model BYFQ60CW / BYFQ60CS / BYFQ60B2
Kleur Wit (N9,5) / Wit (N9,5) + Zilver / Wit (RAL9010)
Afmetingen HoogtexBreedtexDiepte mm 46x620x620 / 46x620x620 / 55x700x700
Gewicht kg 2,8 / 2,8 / 2,7

Luchtdebiet 
Ventilator - 50Hz

Koelen Hoog/Nom./Laag m³/min 8,5/7/6,5 8,7/7,5/6,5 9/8/6,5 10/8,5/7 11,5/9,5/8 14,5/12,5/10
Verwarmen Hoog/Nom./Laag m³/min 8,5/7/6,5 8,7/7,5/6,5 9/8/6,5 10/8,5/7 11,5/9,5/8 14,5/12,5/10

Geluidsvermogenniveau Koelen Hoog/Nom. dB(A) 49/- 50/- 51/- 54/- 60/-

Geluidsdrukniveau
Koelen Hoog/Nom./Laag dB(A) 31,5/28/25,5 32/29,5/25,5 33/30/25,5 33,5/30/26 37/32/28 43/40/33
Verwarmen Hoog/Nom./Laag dB(A) 31,5/28/25,5 32/29,5/25,5 33/30/25,5 33,5/30/26 37/32/28 43/40/33

Koelmiddel Type R-410A
Leidingaansluitingen Vloeistof/Buitendiam./Gas/Buitendiam./Afvoer mm 6,35/12,7/VP20 (Binnendiam. 20/Buitendiam. 26)
Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz / V 1~/50/220-240
Stroom - 50Hz Maximaal zekeringsamperage (MFA) A 16

Raadpleeg de VRV-catalogus voor meer informatie over combinaties.

twin, triple, dubbeltwin

Verwarmen & Koelen, Warmterecuperatie

• Voor lange ruimtes of ruimtes met een onregelmatige vorm kunt u tot vier binnenunits 
aandrijven met één enkele buitenunit.

• alle binnenunits worden dan tegelijkertijd bestuurd.

FFQ-C
BUITENUNIT 35 50 60

Seasonal Smart

RZQG71L8V1 RZQG71L8Y1 • werking in verwarmings-
modus tot -20°C

• 75 m leidinglengte
• compatibel met D-BACS

2
RZQG100L8V1 RZQG100L8Y1 3 2
RZQG125L8V1 RZQG125L8Y1 4 3 2
RZQG140L7V1 RZQG140LY1 4 3

RZQ200C • werking in verwarmings-
modus tot -15°C

• 100 m leidinglengte 

- 4 3

RZQ250C - 4

RZQSG71L3V1 • werking in verwarmings-
modus tot -15°C

• 50 m leidinglengte
• compatibel met D-BACS

2
RZQSG100L8V1 RZQSG100L8Y1 3 2
RZQSG125L8V1 RZQSG125L8Y1 4 3 2
RZQSG140LV1 RZQSG140LY1 4 3

BUITENUNIT 25 35 50 60

2MXS50H ● ● ●

3MXS40K ● ●

3MXS52E ● ● ●

3MXS68G ● ● ● ●

4MXS68F ● ● ● ●

4MXS80E ● ● ● ●

5MXS90E ● ● ● ●

RXYSQ-P8V1 ● ● ● ●



Daikin-producten worden verdeeld door:
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Deze brochure dient enkel ter informatie en verbindt Daikin europe N.V. tot geen 
enkele prestatie. Daikin europe N.V. heeft de inhoud van deze brochure met 
grote zorg samengesteld. er wordt echter geen enkele expliciete of impliciete 
garantie geboden voor de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of 
geschiktheid voor een specifiek gebruiksdoel van de inhoud van deze publicatie 
en de producten en diensten die erin worden beschreven. De specificaties 
kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Daikin europe 
N.V. wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor rechtstreekse of 
onrechtstreekse schade in de ruimste betekenis, die zou voortvloeien uit of 
samenhangen met het gebruik en/of de interpretatie van deze brochure. De 
inhoud is onderworpen aan het auteursrecht van Daikin europe N.V.

Daikin europe NV neemt deel aan het eurovent-
Certificatieprogramma voor airconditioners (aC), 
vloeistofkoelsystemen (lCP), luchtbehandelingsunits 
(aHu) en ventilatorconvectoren (FCu). Controleer de 
geldigheid van het certificaat online: www.eurovent-
certification.com of via: www.certiflash.com

Europa's nieuwe energielabel:  
een nieuwe standaard voor energiezuinigheid  

Om de ambitieuze 20-20-20 milieudoelstellingen te halen, legt europa minimumvereisten op het vlak 

van energie-efficiëntie op voor energiegerelateerde producten. Deze minimumvereisten werden van 

kracht op 1 januari 2013 en zullen in de volgende jaren strenger worden.

Niet alleen verhoogt de eco-Design-richtlijn systematisch de minimumvereisten op het gebied van 

milieuprestaties, ook de manier waarop deze prestaties worden gemeten, werd gewijzigd om een beter 

beeld te geven van de werkelijke werkingsomstandigheden. Het nieuwe seizoensrendement geeft 

een veel accurater beeld van de reële energiezuinigheid die verwacht kan worden over een volledig 

verwarmings- of koelseizoen.

Om het plaatje te vervolledigen, is er ook een nieuw energielabel voor de eu. Met het huidige label, 

dat in 1992 werd ingevoerd en ondertussen werd aangepast, kunnen consumenten vergelijken 

en hun aankoopbeslissing baseren op uniforme labelcriteria. Het nieuwe energielabel bestaat uit 

meerdere classificaties gaande van a+++ tot D, die worden vertaald in kleurschakeringen gaande 

van donkergroen (hoogste energiezuinigheid) tot rood (laagste energiezuinigheid). Het nieuwe 

label bevat niet enkel informatie over het nieuwe seizoensrendement voor verwarming (sCOP) 

en koeling (seeR), maar ook over het jaarlijkse energieverbruik en de geluidsniveaus. Zo kunnen 

eindgebruikers nu nog beter geïnformeerde keuzes maken, aangezien het seizoensrendement de 

efficiëntie van het betrokken toestel over een volledig seizoen uitdrukt.
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www.daikin.be� info@daikin.be

Daikin Belgium Gent
tel. 09/244 66 44 - Fax 09/220 65 10

Daikin Belgium Herentals
tel. 014/28 23 30 - Fax 014/28 23 39

Daikin a/C Belgium Wavre
tel. 010/23 72 23 - Fax 010/24 49 10




