
Голяма Sky Air Advance-
серия с малка височина
RZA-D / FDA-A

 › Уникално портфолио с малка височина с 
един вентилатор 

 › Капацитет от 20 и 25 kW
 › Висока ефективност: SEER до 6,25
 › По-малко въздействие върху околната 
среда благодарение на хладилния агент R-32

 › Гарантира работа в режим както на 
охлаждане, така и на отопление до -20°C

 › Надеждна работа благодарение на 
охлаждана с хладилен агент PCB

 › Много големи дължини на тръбите до 100 m
 › Водещо на пазара сервизно обслужване и 
управление 
  • Лесен достъп до всички компоненти
  • 7-сегментен дисплей

Сдвоено, двойно, тройно 
и сдвоено двойно 
приложение

Технология за 
замяна

Голяма система Sky Air за търговски приложения в най-компактния корпус
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 › Потенциалът за глобално затопляне (GWP) на R-32 е с 
68% по-нисък от браншовия стандарт R-410A

 › Висока ефективност (SEER до 6,25)
 › Не изисква годишни проверки на хладилния агент, 
което намалява разходите за поддръжка

 › 16% по-малко зареждане с хладилен агент

Първата лека търговска система 
в Европа, използваща хладилен 
агент R-32

Уникална гама с малка 
височина с един 
вентилатор

Постигане на най-ниско
въздействие върху 
околната среда 
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Управление чрез приложения
 › Управлявайте устройството си по всяко време и от всяко 

място

 › Интуитивнo

 › Чрез смартфон, таблет или облак

Много големи дължини на тръбите до 100 m

Широк работен диапазон
 › Режим на охлаждане от -20°C до +46°C

 › Режим на отопление до -20°C 

Пълната гама вътрешни тела се предлага с R-32
 › Над 45 различни модела вътрешни тела

-20°CDB 46°CDB 15,5°CWB-20°CWB

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
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Новата

Разположена по нов 
начин ръкохватка за по-
лесно пренасяне

Нов и по-голям дизайн на 
вентилатора

 › Гарантира голям обем на въздуха с 
ниска скорост на въздуха

 › Намалява звуковите емисии

3-редов топлообменник
 › Уникален 3-редов топлообменник, 

позволяващ компактен корпус до 14 kW
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Охлаждани с хладилен агент PCB

Компресор с плаващ ротор, 
оптимизиран за сезонна 
ефективност

Водещо на пазара сервизно 
обслужване и управление

Компактни размери
 › Лесна за транспортиране благодарение на 

компактния дизайн с един вентилатор
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Sky Air Advance-серия
Голяма система Sky Air за търговски приложения в  
най-компактния корпус

 › Компактният (височина от 870 mm) и лек дизайн 
с един вентилатор прави тялото ненатрапчиво, 
спестява пространство и е лесен за монтиране

 › Водещо на пазара сервизно обслужване и 
управление благодарение на широка зона за достъп, 
7-сегментен дисплей и допълнителна дръжка

 › Избирането на продукт с R-32 намалява въздействието 
върху околната среда с 68% в сравнение с R-410A, 
води директно до по-ниско потребление на енергия, 
благодарение на високата му енергийна ефективност 
и има по-малко зареждане с хладилен агент

 › Заменете съществуващите системи с технологията R-32, 
без да е необходимо да заменяте тръбите

 › Гарантира работа в режим на отопление до -20°C
 › С охлажданите с хладилен агент PCB се гарантира 
надеждно охлаждане, тъй като то не се влияе 
от температурата на околната среда

 › Максимална дължина на тръбите до 100 m
 › Максимална разлика във височина при монтаж до 30 m
 › Външни тела за сдвоено, двойно, тройно 
и сдвоено двойно приложение

RZA-D

RZA200-250D

Комбинирана таблица за комфортно охлаждане
НОВО

FCAG-B FFA-A9 FDXM-F9 FBA-A(9) FHA-A(9) FDA-A FUA-A FAA-A FNA-A9
капацитетен клас 50 60 71 100 125 50 60 50 60 50 60 71 100 125 50 60 71 100 125 125 200 250 71 100 125 71 100 50 60

RZA200A 4 3 3 2 4 3 4 3 4 3 3 2 4 3 3 2 P 3 2 3 2 4 3
RZA250A 4 2 4 4 4 4 2 2 2 P 2 4

Спецификации за RZA-D
Външно тяло RZA200D RZA250D
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 870x1100x460
Тегло Тяло kg 120
Ниво на звукова мощност Охлаждане dBA 73 76

Отопление dBA 76 79
Ниво на звуково налягане Охлаждане Ном. dBA 53 57

Отопление Ном. dBA 60 63
Работен диапазон Охлаждане Външ. темп. Мин.~Макс. °CDB -20~46

Отопление Външ. темп. Мин.~Макс. °CWB -20~15
Хладилен агент Тип/GWP R-32/675

Зареждане kg/TCO2Eq 5,0/3,38
Тръбни съединения Течност/газ вън. д. mm 9,52/22,2

Дължина на 
тръбите

ВнТ - ВтТ Макс. m 100
Без заряд m 30

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

Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 3~/50/380-415
Ток - 50 Hz Максимален ток за предпазителя (MFA) A 25

(1) Амперажът на максималния поток се използва за избиране на автоматичния прекъсвач и на прекъсвача на веригата за утечка към земята (прекъсвач на утечка към земята). За по-подробна информация 
за всяка комбинация, моля, вижте чертежа за електрическите схеми.

RZA-D
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BRC1H519W7, BRP069B82RZA-D

FDA200-250A

Комплект FDA200A / RZA200D FDA250A / RZA250D
Капацитет на охлаждане Ном. kW 19,0 22,0
Капацитет на отопление Ном. kW 22,4 24,0
Охлаждане с 
конвекция

Капацитет Проектен капацитет kW 19,0 22,0
SEER 6,25 5,37
ηs,c % 247 211,8
Годишен разход на електроенергия kWh/a 1824 2458

Отопление на 
помещението 
(умерен климат)

Капацитет Проектен капацитет kW 11,2 12,1
SCOP 3,59 3,58
ηs,h % 140,6 140,2
Годишен разход на електроенергия kWh/a 4.368 4.732

Вътрешно тяло FDA 200A 250A
Капацитет на охлаждане Общ капацитет Ном. kW 19 22
Капацитет на отопление Общ капацитет Ном. kW 22,4 24
Входяща мощност 
- 50 Hz

Охлаждане Ном. kW 0,32 0,4
Отопление Ном. kW 0,32 0,4

Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 470x1490x1100
Тегло Тяло kg 104 115
Корпус Материал Галванизирана стоманена пластина
Вентилатор Дебит на 

въздушния поток
Охлаждане Ниско/Високо m³/min 36 / 64 43 / 69
Отопление Ниско/Високо m³/min 36 / 64 43 / 69

Външно статично налягане Ном./Високо Pa 62 / 250
Въздушен филтър Тип Мрежа от смола
Ниво на звукова мощност Охлаждане dBA 69 71
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Ниско / Ср. / Високо dBA 36 / 39 / 43 37 / 40 / 44
Отопление Ниско / Ср. / Високо dBA 36 / 39 / 43 37 / 40 / 44

Хладилен агент Тип R-32/R-410A
Тръбни 
съединения

Течност вън. д. mm 9,52
Газ вън. д. mm 19,1 22,2

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

Инфрачервено дистанционно управление BRC4C65
Жично дистанционно управление BRC1H519W7/S7/K7 / BRC1E53A/B/C / BRC1D52

Таванно тяло за скрит монтаж 
с високо ESP
ESP до 250 Pa, идеално за помещения с големи размери

 › Високото външно статично налягане до 250 Pa улеснява 
използването на обширна мрежа от въздуховоди и решетки

 › Възможността да се променя ESP чрез жично 
дистанционно управление позволява оптимизация на 
подавания въздушен обем

 › Дискретно скрито в стената: виждат се само смукателните 
и нагнетателните решетки

 › Допълнителна дренажна помпа
 › Стандартно доставяният смукателен филтър опростява 
монтажа

 › До 27,6 kW в режим на отопление

FDA-A + RZA-D

изходящ 

въздух засмукване от 
задната част
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Настоящата публикация е изготвена само с цел информация и не представлява предложение, задължаващо 

Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. е изготвила настоящата брошура 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 брошура. Daikin Europe N.V. има авторско право върху цялото съдържание. 

Отпечатано върху нехлорирана хартия. 

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH 
campus 21, Europaring F12/402, A–2345 Brunn am Gebirge · Тел.: +43 / 2236 / 32557 · Факс: +43 / 2236 / 32557-910 · имейл: office@daikin.at · www.daikin.bg

Daikin Europe N.V. участва в Програмата за сертификация 
Eurovent за агрегати за охлаждане на течности и 
хидронични термопомпи, вентилаторни конвектори и 
системи с променлив поток на хладилния агент.  
Проверете продължаващата валидност на сертификата на: 
www.euroventcertification.com
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Малка височина

Висока 
стойност

Повече гъвкавост за вашия бизнес с корпуси 
за един вентилатор в цялата гама на Sky Air

Уникална на пазара: С гордост ви представяме новите ни външни тела с малка височина 

с един вентилатор във всички гами на Sky Air - от 3,5 до 25 kW.

 › Повече гъвкавост при позиционирането, по-лесен транспорт и монтаж
 › Водещо на пазара сервизно обслужване и управление с лесен достъп до всички 
компоненти и 7-сегментен дисплей

 › Надеждно охлаждане благодарение на охлаждана с хладилен агент PCB

 › Пълно портфолио от вътрешни тела за комбиниране с R-32

www.daikin.eu/skyairbluevolution




