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ConSCienCialização 
eCológiCa
Ar condicionado e o ambiente
os sistemas de ar condicionado proporcionam um nível significativo de 
conforto interior, possibilitando condições de habitabilidade e trabalho 
ideais nos climas mais extremos. nos anos recentes, motivados por uma 
consciencialização global sobre a necessidade de reduzir os danos no 
ambiente, alguns fabricantes, incluindo a daikin, investiram enormes 
esforços na limitação dos efeitos negativos associados à produção e 
funcionamento dos sistemas de ar condicionado. assim, foram criados 
modelos com funcionalidades de poupança de energética e técnicas de 
produção ecológica melhoradas, contribuindo de forma significativa para 
a limitação do impacto no ambiente.

SoBRe a DaiKin
a daikin possui uma reputação mundial com base em mais de 70 anos 
de experiência como fabricante bem sucedido de equipamento de ar 
condicionado de alta qualidade para utilização industrial, comercial e 
residencial.

daikin europe n.V.
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CaRaCteRÍStiCaS

1. VaSta gama De apliCaçõeS

GAmA de unidAdes exteriores VrV › ®iii-s

índice de cApAcidAde dA unidAde interior ›

ex. unidades interiores seleccionadas: 
fXcq25 + fXfq50 + fXdq25 + fXdq50

relação de ligação:    
25 + 50 + 25 + 50 = 150

unidades exteriores possíveis:      
rXYSq5pV

RXYSQ4PAV1/RXYSQ4PAY1 6 50 130 31
RXYSQ5PAV1/RXYSQ5PAY1 8 62.5 162.5 31
RXYSQ6PAV1/RXYSQ6PAY1 9 70 182 31

Bomba de calor VRV®III-S Número máximo de unidades 
interiores conectáveis Índice mínimo de capacidade Índice máximo de capacidade Fases de capacidade

Modelo 20 25 32 40 50 63 71 80 100 125 200 250

Índice de capacidade 20 25 31.5 40 51 62,5 71 80 100 125 200 250

	Poupança	de	espaço

	Pequena	capacidade

	Des ign	de	baixo	perf i l

	Funcionamento	s i lenc ioso

	Super	gama	de	unidades	 inter iores
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desiGn flexíVel dA tubAGem ›

o VrV®iii-S possibilita um comprimento de tubagem 
longo de 150m1 (175m de comprimento de tubagem 
equivalente), com um comprimento total de tubagem 
de 300m. Se a unidade exterior estiver instalada acima 
das unidades interiores, a diferença de altura pode ter 
até 50m2.  
estas distâncias generosas facilitam uma grande 
variedade de designs de sistema.

notas:
1.  40 m quando a unidade exterior está instalada abaixo  

das unidades interiores.
2.  o comprimento máximo da tubagem entre a unidade interior e 

o primeiro ramal é de 40 m. 

VAstA GAmA operAcionAl ›

o sistema VrV®iii-S pode ser instalado em praticamente 
qualquer lugar. a integração de uma "cúpula" de alta 
pressão do tipo compressor resulta num espantoso 
intervalo da temperatura de funcionamento exterior, 
desde -20°c no modo de aquecimento, até 46°c no 
modo de arrefecimento. 

desiGn que poupA espAço ›

o VrV®iii-S tem um perfil mais baixo e é mais compacto, 
resultando em poupanças significativas no espaço de 
instalação.

intervalo de funcionamento 
 da temperatura exterior

Arrefecimento
46°CBs

Aquecimento
15,5°CBh

-5°CDB

-20°CWB

50

40

30

20

10

0

-10

-20

-30

ÁreA Útil
Aprox.	40%	
redução	

(4,5,6CV)

900mm

796mm

76
5m

m

320mm

Volume	
Aprox.	50%	
redução

(5CV)
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20 25 32 40 50 63 71 80 100 125unidAdes interiores 
Cassete de 4 vias, fluxo radial

600x600 Unidade horizontal de 4 vias para colocação no tecto

Unidade de ventilação de 2 vias para instalação no tecto

Cassete para instalação em cantos

Unidade pequena para tectos falsos

Unidade de baixo perfil para tectos falsos

Unidade para tectos falsos

Unidade de grandes dimensões para tectos falsos

Unidade mural

Unidade de suspensão no tecto

Unidade de 4 vias para suspensão no tecto

Unidade vertical

Unidade para chãos falsos

FXFQ
FXZQ
FXCQ
FXKQ
FXDQ
FXDQ
FXSQ
FXMQ
FXAQ
FXHQ
FXUQ
FXLQ
FXNQ

super GAmA de unidAdes interiores ›

independentemente dos requisitos de ar condicionado, a unidade interior daikin pode proporcionar a  

solução. a VrV®iii-S pode ser combinada com 113 modelos diferentes de unidade interiores 

num total 73 variações.

unidAde do tipo cAssete

unidAde de condutA pArA 
tectos fAlsos

unidAde tipo chão

NOVO
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 50 80 100

VKM-GAM

VKM-GA

hrV 
Ventilação, bobina DX e humidificador

Ventilação e bobina DX

unidAde VerticAl ocultA pArA 
instAlAção no chão

unidAde horizontAl pArA 
colocAção no tecto

unidAde murAl
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—	dBA	do	ruído	de	funcionamento

—	Carga	%

—	Capacidade*	%

notas:  ›
  esta função está disponível para definição no     ›
campo.

  a relação entre a temperatura exterior (carga) e o tempo apresentado  ›
no gráfico é apenas um exemplo.

funcionAmento super silencioso ›

o silêncio é outra característica importante. para reduzir o ruído e garantir um funcionamento confortável, foram 
aplicadas as mais recentes tecnologias e características às unidades exteriores.

durante a noite, o nível sonoro da unidade exterior pode ser reduzido durante um determinado período: a hora de 
início e a hora de fim podem ser introduzidas  

2 modos*1 com baixo nível de ruído de funcionamento à noite:

modo 1 modo automático ›
defina o pcB exterior. a hora da temperatura máxima é memorizado. o modo de funcionamento mínimo ficará activo 
8 horas*2 após a temperatura pico durante o dia e o funcionamento regressará ao normal após 9 horas*3.

modo 2 modo personalizado ›
 a horas de início e de fim podem ser introduzidas. (são necessários um adaptador de controle externo para a unidade 
exterior, dta104a61 ou dta104a62 e um temporizador encomendado à parte.)

notas:
*1. determine qual o modo a seleccionar consoante as características climatéricas de cada país.
*2. definição inicial. pode ser seleccionada entre 6, 8 e 10 horas.
*3. definição inicial. pode ser seleccionada entre 8, 9 e 10 horas.

função de funcionamento nocturno silencioso (máx. -9dbA)

As unidades interiores daikin 
podem funcionar a níveis  
sonoros tão baixos quanto  
25 dbA

db(A) ruído ouvido som

0 Limiar	de	audição -	
20 Extremamente	suave Restolhar	das	folhas
40 Muito	suave Divisão	silenciosa
60 Moderadamente	alto Conversa	normal
80 Muito	alto Ruído	de	tráfego	citadino

100 Bastante	alto Orquestra	sinfónica
120 Limite	de	sensação Avião	a	jacto	a	levantar	voo

Unidades	interiores	Daikin

passo 1 máx. - 3db
(4 cV/11,2 kW)

passo 2 máx. - 6db
(4 cV/11,2 kW)

passo 3 máx. - 9db
(4 cV/11,2 kW)

pico na temperatura exterior

o modo nocturno
tem início

o modo nocturno 
termina

passo 1 : 47 db

passo 2 : 44 db

passo 3 : 41 db

8	hrs	
(Definição	inicial)

10	hrs	
(Definição	inicial)

modo nocturno
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trAtAmento Anti-corrosão ›

o tratamento especial anti-corrosão do permutador de calor proporciona 5 a 6 vezes mais resistência contra chuva 
ácida e corrosão salina. a utilização de aço inoxidável no lado inferior da unidade proporciona protecção adicional.

melhoramento em resistência à corrosão

clAssificAção de resistênciA contrA A corrosão

Não	tratado Tratado	contra	corrosão
Corrosão	por	sal	 1	 5	a	6
Chuva	ácida	 1	 5	a	6

Vista	transversal	de	um	permutador	de	calor	anti-corrosão

Alumínio

Película	hidrofílica

Resina	acrílica	resistente	
à	corrosão

testes efectuados:

VdA Wechseltest ›
conteúdos de um único ciclo (7 dias): ›
- teste de spray de sal de 24 horas SS din 50021 ›
- teste de ciclo de humidade de 96 horas   ›

  KfW din 50017
- 48 horas à temperatura e humidade ambiente ›
 período de teste: 5 ciclos  ›

teste Kesternich (so2) ›
- conteúdos de um único ciclo (48 horas)  
 de acordo com a din50018 (0,21)
- período de teste: 40 ciclos

Ciclo

G
ra

u	
de

	c
or

ro
sã

o

Ciclo

G
ra

u	
de

	c
or

ro
sã

o

DAIKIN	P.E.

Alumínio	
não	tratado

Permutador	de	calor
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eleVAdos VAlores cop ›
uma das principais características da VrViii®-S é a sua excepcional eficiên-
cia energética, em que o sistema atinge cops elevados durante o arrefeci-
mento e o aquecimento através da utilização de funções e componentes 
refinados.

	 0	 1	 2	 3	 4	 5

Aquecimento

Valor nominal

Arrefecimento
3,99*1

4,56*2

Mantém	a	temperatura	estável

Arranque	lento

Sistema	de	ar	
condicionado	sem	
Inverter

Sistema	de	ar	
condicionado	com	
Inverter

*1	 as capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temperatura interior: 
27°cBs, 19°cBh, temperatura da água de entrada: 30°c, equivalente na tubagem 
de refrigerante: 7,5 m, diferença de nível: 0 m.

 unidade: rXYSq4pa7V1B
*2	 as capacidades de aquecimento nominais são baseadas em: temperatura 

interior: 20°cBs, temperatura exterior: 7°cBs, 6°cBh, equivalente na tubagem de 
refrigerante: 7,5 m, diferença de nível: 0 m.

 unidade: rXYSq4pa7V1B

2.   ConSCienCialização 
eCológiCa

controle inVerter ›

a aplicação do controle inverter poupa energia por duas razões básicas:

1.   permite que a velocidade do compressor varie consoante a carga de 
arrefecimento/aquecimento e, assim, apenas consome a potência 
necessária para corresponder a essa carga. a frequência de 50 Hz 
da fonte de alimentação é invertida para uma frequência superior ou 
inferior, consoante a capacidade necessária para aquecer ou arrefecer a 
sala.  Se for necessário uma capacidade inferior, a frequência é diminuída 
e é utilizada menos energia.

2.   em condições de carga parcial, a eficiência energética é superior. Se o 
compressor rodar mais lentamente por ser necessária menos capacida-
de, a bobina fica virtualmente com um tamanho excessivo. podem ser 
assim obtidas melhores eficiências das que são possíveis com compres-
sores não inverter, que funciona sempre à mesma velocidade.
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32°C	

20°C

0°C 43°C

3.  DeSign ConCeBiDo paRa 
faCilitaR a inStalação e 
manutenção

função de cArreGAmento AutomÁtico ›

forma convencional: ›
1. cálculo do volume de carregamento de refrigerante adicional
2. carregamento da unidade com refrigerante adicional
3. medição do peso do cilindro
4. avaliação com base na pressão (funcionamento de teste)

VrV › ®iii-s :
no entanto, com o VrV®iii, estes 4 passos são omitidos, uma vez 
que a unidade VrViii-S pode ser carregada automaticamente com a 
quantidade necessária de refrigerante, premindo um botão no pcB. 
o carregamento automático parará quando tiver sido transferida a 
quantidade adequada de refrigerante.

Se a temperatura descer abaixo de 20°c, é necessário carregar 
manualmente (para evitar sobrecarregar o sistema). após ter ligado 
para aquecimento e quando a temperatura interior subir acima de 
20°c, prima o botão de carregamento automático para inicializar a 
função de carregamento automático. a contenção do refrigerante 
apenas está disponível após efectuar a função de carregamento 
automático.

teste AutomÁtico ›

quando o carregamento de refrigerante tiver parado, prima o botão de 
funcionamento de teste no pcB para iniciar uma verificação da cablagem, 
válvulas desligadas, sensores e volume de refrigerante. este teste pára 
automaticamente quando for concluído.

Temperatura	interior

Temperatura	exterior

*Para	evitar	sobrecarregar	o	sistema

Função	de	
carregamento	

automático

Carregamento	
manual*
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liGAção simples dA cAblAGem e tubAGem ›

 cablagem simples
a super cablagem permite a utilização partilhada da cablagem entre as unidades  ›
interiores, unidades exteriores e os controles remotos centralizados.
este sistema possibilita que o utilizador instale no sistema existente um controle  ›
remoto centralizado, bastando ligá-lo às unidades exteriores.
a utilização de cablagem sem polaridade, torna impossível efectuar ligações  ›
incorrectas e reduz o tempo de instalação.

 ligação da tubagem
  o sistema de tubagem refnet unificada foi especialmente concebido para uma  ›
instalação simples.
  as uniões e cabeças refnet (ambos acessórios) podem reduzir o trabalho de  ›
instalação e aumentar a fiabilidade do sistema.
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uniDaDeS 
exteRioReS

1. teCnologia
 VRV®iii-S 

 entrada de boca de sino  
suave e ventoinha aero-espiral

 estas características ajudam a reduzir significativa-
mente o ruído. São adicionados guias à entrada de 
boca de sino para reduzir a turbulência no fluxo de 
ar gerado pela aspiração da ventoinha.  a ventoinha 
de aero-espiral possui pás com extremidades dobra-
das, reduzindo ainda mais a turbulência.

	 a utilização de um motor do ventilador dc 
proporciona melhorias substanciais na eficiência de 
funcionamento, comparado com os motores ac 
convencionais, especialmente durante a rotação a 
baixa velocidade.

  compressor de relutância dc sem escovas
o motor sem escovas dc de relutância proporciona 
aumentos significativos em termos de eficiência 
em comparação com motores ac de inverter 
convencionais, utilizando simultaneamente duas 
formas diferentes de binário (binário normal e 
relutância) para produzir potência adicional a partir 
de pequenas correntes eléctricas.

	 super aero grelha
as divisões em forma de espiral são alinhadas com a 
direcção do fluxo de descarga, de forma a minimizar 
a turbulência e reduzir os ruídos.

Íman	de	
neodímio

Íman	de	
ferrite

	 200	 300	 400	 500	 600	 700	 800	 900	 1000

100

80

60

40

20

0

nota:
os dados são baseados em estudos conduzidos em condições 
controladas num laboratório daikin

Estrutura	do	motor	
do	ventilador	DC

íman

eficiência do motor dc
(comparação	com	um	motor	convencional	CA	)

Ef
ic

iê
nc

ia
	(%

)

Motor	DC

Aumento	aprox.	
20%

Motor	CA

Aumento	
aprox.	40%

Velocidade	do	motor	(rpm)

Convencional Novo

as extremidades de saída são aspiradas pelas extremidades dobradas 
das pás, reduzindo a turbulência geral.

pontas da pá da ventoinha em aero-espiral

Íman	de	
neodímio Binário	“normal”

Binário	de	relutância

Campo	estator	
rotativo Lado de baixa pressão

Lado de alta pressão

Aspiração

Scroll

Descarga

Motor de 
relutância DC

Ferro

potentes ímanes ›
o motor é constituído por potentes ímanes de neodímio, 
que criam o binário de relutância. estes ímanes são 
aproximadamente 12 vezes mais fortes do que os de ferrite 
e contribuem de forma significativa para poupar energia.

2
1

3
4

5
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 inverter cc  › sinusoidal
optimizar a curva da onda sinusoidal resulta numa 
rotação do motor mais suave e uma melhor eficiência 
deste.

configuração ideal do refrigerante ›
as alterações à forma da espiral e a relação de volume 
resultam numa configuração de refrigerante ideal.

materiais mais robustos ›
a robustez da caixa foi melhorada aumentando a pres-
são da cúpula interna.

 circuito e-bridge
 evita a acumulação de refrigerante líquido 

no condensador. isto resulta na utilização mais 
eficiente da superfície do condensador em todas as 
condições e leva por sua vez a uma melhor eficiência 
energética.

 a maior capacidade evaporativa deriva do 
novo circuito de refrigeração, circuito de ponte  
Sce-bridge, que acrescenta super arrefecimento 
antes do ciclo de expansão. ao adoptar este circuito, 
os cops em arrefecimento e aquecimento foram 
melhorados significativamente.

	 permutador de calor e-pass
 a optimização da disposição do circuito do  

recuperador de calor evita a transferência de calor 
da secção de gás sobreaquecida para a secção de 
líquido super-arrefecida, um uso mais eficiente do 
permutador de calor.

 função i-demand
 o novo sensor de corrente minimiza a diferença 

entre o actual consumo de energia e o consumo de 
energia predefinido.

27°C

27°C

27°C

55°c 37°C 43°C

55°C 60°C

50°C 55°C

27°C

27°C

27°C

55°C

Em	modo	de	arrefecimento,	o	permutador	de	calor	do	condensador	é	
melhorado.	Isto	significa	uma	melhoria	do	COP	em	3%.

saída	45°c

saída	45°c

entrada	85°c
Sortie	45°C

entrada	85°c

C
on

su
m

o
de

	e
ne

rg
ia

	(K
V

V
)

8:00	 12:00	 16:00	 20:00
Tempo

Modelo	actual Tipo	de	HD

A	 capacidade	 de	 evapo-
ração	 pode	 ser	 elevada	
tomando	 o	 super	 arre-
fecimento	 mesmo	 antes	
da	 válvula	 de	 expansão	
electrónica

Através	 do	 circuito	 de	
ponte	SCe-Bridge,	o	arre-
fecimento	e	aquecimento	
permitem	 obter	 os	 mel-
horamentos	de	COP

Corrente	
Capacidade
evaporativa

A	capacidade	evaporativa	foi	melhorada	através	da	
utilização	do	circuito	de	ponte	SCe-Bridge.

Circuito	de	ponte	SCe-Bridge
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2. eSpeCifiCaçõeS

RXYSQ4PA7V1B / RXYSQ4PA7Y1B RXYSQ5PA7V1B / RXYSQ5PA7Y1B RXYSQ6PA7V1B / RXYSQ6PA7Y1B

Capacidade nominal arrefecimento kW
aquecimento kW

COP arrefecimento
aquecimento

Intervalo de capacidade CV
N.° máximo de unidades interiores que podem ser ligadas
Ligação de índice interior mínima

máxima
Caixa cor

material
Fonte de alimentação V3
Dimensões unidade altura mm

largura mm
profundidade mm

Peso unidade kg
Ventilador tipo

caudal de ar arrefecimento m/min
(nominal a 230V) aquecimento m/min

Compressor tipo
método de arranque

Limite de funcionamento arrefecimento mínima °CBs
máxima °CBs

aquecimento mínima °CBh
máxima °CBh

Nível sonoro (nominal) arrefecimento potência sonora dBA
pressão sonora dBA

aquecimento pressão sonora dBA
Refrigerante tipo

carga kg
controle

óleo refrigerante tipo
volume em carga l

Ligações da tubagem líquido diâmetro (DE) mm
gás diâmetro (DE) mm
isolamento térmico
comprimento total máximo m

Dispositivos de segurança

11,2 14,0 15,5
12,5 16,0 18,0

3,99 / 3,88 3,99 / 3,88 3,42/ 3,33
4,56 / 4,43 4,15 / 4,03 3,94 / 3,83

4 5 6
6 8 9
50 62,5 70
130 162,5 182

Branco Daikin
Aço galvanizado pintado

1~, 50Hz, 230V / 3~, 50Hz, 380-415V
1,345 1,345 1,345
900 900 900
320 320 320

125/120 125/120 125/120
Hélice

106 106 106
102 105 105

Compressor tipo Scroll selado hermeticamente
Directo on-line

-5,0 -5,0 -5,0
46 46 46
-20 -20 -20
15,5 15,5 15,5
66 67 69
50 51 53
52 53 55

R-410A
4,0 4,0 4,0

Válvula de expansão (tipo electrónico)
daphne FVC68D

1,5 1,5 1,5
9,52 (rosca) 9,52 (rosca) 9,52(rosca)
15,9 (rosca) 15,9 (rosca) 19,1 (brasagem)

Tubagens de líquido e gás
300 300 300

HPS, protecção térmica do motor da ventoinha, protector de sobrecarga do inverter, fusível da placa de PC

RXYSQ4PA7V1B / RXYSQ4PA7Y1B RXYSQ5PA7V1B / RXYSQ5PA7Y1B RXYSQ6PA7V1B / RXYSQ6PA7Y1B

KRC19-26A6
KJB111A

KHRQ22M29H
KHRQ22M20T

KKPJ5F180

Selector de frio/quente
Caixa de fixação
Cabeça Refnet
União Refnet
Tampão de drenagem central

notas:
as capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temperatura interior: 27°cBs, 19°cBh, temperatura da água de entrada: 30°c, tubagem de 
refrigerante equivalente: 7,5m, diferença de nível: 0m.
as capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°cBs, temperatura exterior: 7°cBs, 6°cBh, tubagem de refrigerante 
equivalente: 7,5m, diferença de nível: 0m.
o nível de potência sonora é um valor absoluto que é gerado por uma fonte de som.
o nível de pressão sonora é um valor relativo, consoante a distância e a acústica. para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro.os valores 
de som são medidos numa sala semi-anecóica.

3. aCCeSSóRioS
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850 mm

fxfQ-p

fxzQ-m8
20-25-32-40-50

20-25-32-40-50-63-80-
100-125

uniDaDeS inteRioReS

1. CaRaCteRÍStiCaS

cassete de 4 vias, fluxo radial

conforto
 painel de decoração moderno em cor branca (ral9010) ›
  a descarga de ar de 360° garante um caudal de ar e distribuição da  ›
temperatura uniformes
  a descarga de ar dos cantos evita as zonas mortas que poderão ser  ›
sujeitas a diferenças de temperatura 
 a descarga de ar horizontal confortável garante um funcionamento sem  ›
correntes de ar e evita a formação de nódoas no tecto
 23 padrões diferentes de fluxo de ar ›
 entrada de ar fresco: até 20% ›

instalação flexível e manutenção fácil
altura de instalação reduzida: 214 mm para a classe 20-63  ›
  Verificação fácil da drenagem graças à tomada   ›
de drenagem bem visível 
 Bomba de esgoto com 850 mm de elevação de série ›

0°

60°

Vão	de	tecto	
é	295	mm

exemplos de padrões de fluxo do ar

360° round flow Ventilação em 4 
direcções

Ventilação em 3 
direcções

Ventilação em 2 
direcções

unidade horizontal para instalação no tecto 
conforto

 painel de decoração moderno em super branco (ral9010) ›
 funcionamento extremamente silencioso ›
 características excelentes de baixa corrente de ar.  uma vez que as abas  ›
se podem mover para uma posição de 0°, não é sentida praticamente 
qualquer corrente de ar
 pode ser seleccionado qualquer um de 5 padrões de caudal de ar  ›
diferentes, entre 0° e 60°, e serão mantidos durante o ciclo operacional do 
sistema de ar condicionado

instalação flexível e manutenção fácil
graças à caixa compacta, corresponde aos módulos arquitecturais padrão de  ›
600x600mm, deixando de ser necessário cortar as placas do tecto.
 o ar pode ser ventilado em qualquer uma de quatro direcções.   ›
 possibilidade de desligar uma ou 2 vias para instalação fácil nos cantos ›
 uma vez que a caixa de derivação se encontra dentro da unidade, é fácil  ›
aceder a partir da parte posterior para efectuar a manutenção, sem remover 
as placas do tecto
 Bomba de esgoto com 500mm de elevação standard  ›

500	mm
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fxCQ-m8

fxKQ-ma
20-32-40-63

20-25-32-40-50-63-
80-125

unidades horizontais de 2 vias para colocação 
no tecto

conforto
 funcionamento silencioso ›
 rentabiliza ao máximo o espaço do chão e da parede para permitir colocar  ›
mobília, decorações e acessórios
 o controle automático da ventilação garante um fluxo e distribuição da  ›
temperatura uniformes
 tecnologia para não manchar o tecto ›

filtro
filtro com elevado tempo de vida útil ›

instalação flexível e manutenção fácil
instalação fácil em tectos falsos de apenas 355mm ›
 Bomba de esgoto com 600mm de elevação standard  ›
 a manutenção pode ser efectuada retirando apenas   ›
 o painel dianteiro
 grelha de entrada plana fácil de lavar ›
 difusores de insuflação oscilantes amovíveis ›

unidade cassete de 1 via para tectos falsos

conforto
equipado com tecnologia especial anti-correntes de ar e  ›
anti-manchamento do tecto

o controle automático da ventilação garante um fluxo e distribuição da  ›
temperatura uniformes
caudal de ar com descarga de ar para baixo, para a frente ou uma  ›
combinação de ambas

instalação flexível
dimensões compactas, pode ser facilmente montado num tecto falso  ›
(apenas são necessários 220mm de espaço no tecto,  
195 com espaçador do painel, disponível como acessório)

 Bomba de esgoto com 500mm de elevação standard › Mín.	195	mm

Espaçador	do	painel

20	mm 500	mm

600mm

a	altura	mínima	do	tecto	
é	355mm

1
normal

Remarque	 :	réglage	standard	au	départ	de	l’usine

2
prevenção  
de correntes de ar

3
tecnologia para não  
manchar o tecto

CombinaçãoVentilação	frontal

Fechada	pelo	painel	de	decoração

Ventilação	inferior

NOVO
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fxDQ-m8

20-25-32-40-50-63

20-25

fxDQ-p/na

unidAde pequenA de condutAs pArA tectos fAlsos

conforto
adequada para quartos de hotéis ›
 insere-se de forma discreta em qualquer decoração de interior: apenas são  ›
visíveis as grelhas de aspiração e descarga 
 funcionamento extremamente silencioso ›

filtro
filtro de ar instalado de série   ›

instalação flexível
dimensões compactas (230mm altura e 652mm profundidade), pode ser  ›
facilmente montada num tecto falso
  a direcção da entrada do ar pode ser alterada da traseira para o fundo  ›
  para uma instalação fácil, o reservatório de drenagem de condensados,  ›
situa-se à esquerda ou direita da unidade

unidAde de condutA pArA tectos fAlsos  

comforto
 funcionamento silencioso ›
 insere-se de forma discreta em qualquer decoração de interior  ›
rentabiliza ao máximo o espaço do chão e da parede para permitir colocar  ›
mobília, decorações e acessórios

pode ser instalada em edifícios novos e antigos ›
  a pressão estática externa média facilita a utilização da unidade com  ›
condutas flexíveis de vários comprimentos 
  Bomba de esgoto com 750mm de elevação standard ›

instalação flexível 
design de baixo perfil, pode ser facilmente instalada em tectos falsos de   ›
apenas 240mm

200mm

tecto

câmara de 
aspiração ligação de conduta

filtro de ar
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fxSQ-m8
20-25-32-40-50-63-
80-100-125

unidAde de condutA pArA tectos fAlsos

conforto
elevada flexibilidade para uma grande variedade de aplicações ›
 funcionamento silencioso ›
insere-se de forma discreta em qualquer decoração de interior ›

filtro
filtro de ar com elevado tempo de vida útil equipado de série ›
 filtros de ar de alta eficiência (65% e 95%) disponíveis como acessório ›

instalação flexível e manutenção fácil
a pressão estática externa alta facilita a utilização da unidade com  ›
condutas flexíveis de vários comprimentos 
 quando utilizar o painel de aspiração, a unidade  ›
requer 350mm de espaço no tecto
  Bomba de esgoto com 625mm de elevação  ›
standard 

 a direcção da entrada do ar pode ser alterada da  ›
traseira para o fundo 
 a caixa de derivação pode ser alcançada a partir  ›
da parte lateral ou inferior da unidade, para uma 
manutenção fácil

unidAde de condutAs de tecto fAlso

conforto
rentabiliza ao máximo o espaço do chão e da parede para permitir colocar   ›
mobília, decorações e acessórios

instalação flexível
unidade compacta (altura de 300 mm), permite a instalação em tectos  ›
falsos estreitos
gama completa de modelos (fXmq-pVe: 4,5 - 14 kW)  ›
a bomba de drenagem integrada (padrão para tamanhos 40 a 125)  ›
aumenta a fiabilidade do sistema de drenagem
redução do consumo de energia em 20 % (em comparação com a série  ›
fXmq-maVe) através da utilização do novo ventilador dc
a possibilidade de alterar o valor eSp através de controle remoto por fios  ›
permite um melhoramento do volume de ar fornecido

Mín.
350mm

fxmQ-p/ma

40-50-63-80-100-125-
200-250

625mm
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fxaQ-ma

32-63-100

20-25-32-40-50-63

fxHQ-ma

fxaQ-ma

32-63-100

20-25-32-40-50-63

fxHQ-ma

100°

unidAde murAl

conforto
 o design compacto e moderno integra-se perfeitamente   ›
em qualquer decoração interior
  o direccionador automático do caudal de ar garante uma distribuição  ›
eficiente através de grelhas que fecham automaticamente quando a 
unidade está desligada
 podem ser programados 5 ângulos diferentes de descarga através de  ›
controle remoto
  o ângulo de descarga regressa automaticamente à posição anterior  ›
aquando do reinício (definição inicial 10 graus para arrefecimento e  
70 graus para aquecimento)

filtro
filtro de poliestireno à prova de bolor e reservatório de drenagem ›

instalação flexível e manutenção fácil
 os difusores horizontais e o painel dianteiro podem ser facilmente retirados  ›
e lavados
 todas as operações de manutenção podem ser efectuadas a partir da frente  ›
da unidade
 Bomba de esgoto com 1.000mm de elevação disponível como acessório ›
 o tubo de drenagem pode ser instalado à esquerda ou direita da unidade ›

unidAde horizontAl pArA colocAção no tecto

conforto
funcionamento silencioso ›
 rentabiliza ao máximo o espaço do chão e da parede para permitir  ›
colocar mobília, decorações e acessórios
 melhor difusão de ar horizontal e vertical em todas as direcções graças  ›
ao padrão de fluxo do ar de 100°

filtro
filtro de ar com elevado tempo de vida útil equipado de série  ›

instalação flexível e manutenção fácil
 pode ser instalada em edifícios novos e antigos ›
 a solução ideal para instalar em locais sem tectos falsos ›
 Bomba de esgoto com 600mm de elevação   ›
disponível como acessório
 a manutenção pode ser facilmente efectuada   ›
a partir da parte inferior da unidade
 a aba sem cerda torna a limpeza mais fácil ›

1.000mm

Kit	de	esgoto

Kit	de	esgoto

Altura	do	esgoto

Unidade	interior

10° arrefecimento

70° aquecimento

Kit	de	esgoto
(instalado	na	
unidade	principal)
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fxuQ-ma
71-100-125

unidAde de cAssete de 4 ViAs pArA  
colocAção no tecto

conforto
possibilidade de controle de grupo com outras unidades interiores VrV  ›
Selecção de frio/calor  ›
prevenção de corrente de ar frio no arranque a quente, descongelamento  ›
e retorno de óleo em aquecimento 
o ar pode ser ventilado em qualquer uma de quatro direcções  ›
o ar pode ser descarregado através de 5 ângulos diferentes,   ›
entre 0 e 60 graus 

o controle automático da ventilação garante um fluxo de ar e distribuição  ›
da temperatura uniformes. 
distribuição do ar para tectos até 3,5m de altura sem perda de  ›
capacidade. 

filtro
filtro de ar, reservatório de drenagem e alheta do permutador de calor à  ›
prova de bolor e com tratamento anti-bacteriano

instalação flexível 
ideal para a instalação em edifícios novos e existentes ›
distância máxima de 5 m entre a unidade fXuq e a caixa de derivação  ›
possibilidade de desligar uma ou 2 vias para instalação fácil nos cantos ›
Bomba de esgoto com 500mm de elevação standard ›
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fxlQ-ma

20-25-32-40-50-63

20-25-32-40-50-63

fxnQ-ma

Unidade	mural Unidade	vertical

unidAde tipo chão

conforto
 ideal para instalação sob janelas  ›
 dimensões compactas   ›
(apenas 222mm de profundidade e 600mm de altura) 
 todos os modelos estão disponíveis com controle remoto. ›

filtro
filtro de ar com elevado tempo de vida útil equipado de série ›

	

instalação flexível e manutenção fácil
a colocação dos tubos a partir das ligações posteriores permite a  ›
instalação mural da unidade

unidAde VerticAl ocultA pArA instAlAção no chão

conforto
ideal para sistemas de ar condicionado perimétricos ›
 ideal para instalação sob janelas  ›
todos os modelos estão disponíveis com controle remoto ›

filtro
filtro de ar com elevado tempo de vida útil equipado de série ›

instalação flexível 
 a ligação durante a instalação é mais fácil ›
 a porta de ligação está virada para baixo, eliminando a necessidade de  ›
ligar tubagens auxiliares

a ligação durante a instalação é mais fácil ›
 a grelha de descarga sem fibra evita a condensação e manchas ›

Porta	de	ligação

Tubagem	do		
refrigerante
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Capacidade arrefecimento kW
aquecimento kW

Potência nominal
arrefecimento kW
aquecimento kW

Dimensions (AxLxP) mm
Peso unidade kg
Caixa

Caudal de ar
arrefecimento A/B m3/min
aquecimento A/B m3/min

Potência sonora (nominal) arrefecimento dBA

Potência sonora
arrefecimento A/B dBA
aquecimento A/B dBA

Refrigerante nome
Fonte de alimentação
Ligações das tubagens Líquido/Gas/Drenag. diâmetro mm
Filtro de ar
Altura de drenagem mm

Painel decorativo

modelo
cor
(AxLxP) mm
peso kg

2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9,0 11,2 14,0
2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0

0,053 0,063 0,083 0,095 0,120 0,173 0,258
0,045 0,055 0,067 0,114 0,108 0,176 0,246

204 x 840 x 840 246 x 840 x 840 288 x 840 x840
20,0 21,0 24,0 26,0

Aço galvanizado
12,5 / 9,0 13,5 / 9,0 15,5 / 10,0 16,5 / 11,0 23,5 / 14,5 26,5 / 17,0 33,0 / 20,0
12,5 / 9,0 13,5 / 9,0 15,0 / 9,5 17,5 / 12,0 23,5 / 14,5 28,0 / 17,5 33,0 / 20,0

49 50 51 52 55 58 61
31 / 28 32 / 28 33 / 28 34 / 29 38 / 32 41 / 33 44 / 34
31 / 28 32 / 28 33 / 28 36 / 30 38 / 32 42 / 34 44 / 34

R-410A
1~  / 220-240V  /  50Hz

6,35 / 12,7 / 32 6,4 / 12,7 / 32 9,5 / 15,9 / 32
Rede de resina com resistência ao bolor

750
BYCQ140CW1

RAL9010
50x950x950

5,5

notas: 
os valores da pressão sonora são mencionados para uma unidade instalada com aspiração traseira
o nível de potência sonora é um valor absoluto que indica a “potência” que gera um determinado som.
as capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temperatura interior : 270cBs, 190cBh, temperatura exterior : 350cBs, comprimento de tubagem   
equivalente : 5m, diferença de nível : 0m.
as capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior : 20°cBs, temperatura exterior :  
7°cBs, 6°cBh, comprimento de tubagem equivalente : 5m, diferença de nível : 0m.
as capacidades são líquidas, incluindo uma dedução para arrefecimento (um acréscimo para aquecimento) para o calor do motor do ventilador interior.

Controle remoto por cabos
Controle remoto por infravermelhos apenas arrefecimento

bomba de calor
Painel decorativo
Substituição do filtro de grande duração (tipo não entrelaçado)
Kit de entrada de ar fresco (entrada de ar 20% fresco) (tipo câmara)
Componente de vedação da saída de descarga de ar

BRC1D52
BRC7F533F
BRC7F532F

BYCQ140CW1
KAFP551K160
KDDQ5C140

KDBHQ55C140

fxfq-p 20 25 32 40 50 63 80 125

Accessórios

fxfQ-p
c a s s e t e  d e  4  v i a s ,  f l u x o  r a d i a l

20 25 32 40 50 63 80 100 125fxfq-p 

especificAções

2. eSpeCifiCaçõeS & aCCeSSóRioS
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fxzQ-m8

fxzq-m8

u n i d a d e  h o r i z o n t a l  d e  4  v i a s  p a r a  c o l o c a ç ã o  n o  t e c t o 
( 6 0 0 m m  x  6 0 0 m m )

notas: 
as capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em:  
temperatura interior: 27°cBs, 19°cBh • temperatura exterior: 35°cBs • comprimento equivalente da tubagem: 7,5m (horizontal)
as capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°cBs • temperatura exterior: 7°cBs, 6°cBh • comprimento de tubagem   
equivalente: 7,5m (horizontal) 
as capacidades são líquidas, incluindo uma dedução para arrefecimento (um acréscimo para aquecimento) para o calor do motor do ventilador interior

2,2 2,8 3,6 4,5 5,6
2,5 3,2 4,0 5,0 6,3
73 73 76 89 115
64 64 68 80 107

286 x 575 x 575
18

chapa de aço galvanizado
9,0 / 7,0 9,0 / 7,0 9,5 / 7,5 11,0 / 8,0 14,0 / 10,0
30 / 25 30 / 25 32 / 26 36 / 28 41 / 33

47 47 49 53 58
R-410A

ø6,4 / ø12,7
rede de resina com resistência ao bolor

500
1~, 50Hz, 220-240V

55 x 700 x 700
2,7

branco (RAL 9010)

Capacidade de arrefecimento kW
Capacidade de aquecimento kW
Potência nominal arrefecimento W

aquecimento W
Dimensões (AxLxP) mm
Peso kg
Caixa
Caudal de ar (A/B) m3/min
Nível de potência sonora (A/B) (220V) dB(A)
Nível de potência sonora dB(A)
Tipo de refrigerante
Ligações das tubagens líquido/gás mm
Filtro de ar
Altura de drenagem mm
Fonte de alimentação V1
Painel decorativo dimensões (AxLxP) mm

peso kg
cor

   

 20 25 32 40 50fxzq-m8

20 25 32 40 50

BRC1D52
BRC7E531
BRC7E530
BYFQ60B

KDBH44B60
KDBQ44B60
KAFQ441B60
KDDQ44X60

Controle remoto por cabos
Controle remoto por infravermelhos apenas arrefecimento

bomba de calor
Painel decorativo
Componente de vedação da saída de ar
Espaçador do painel
Substituição do filtro de grande duração
Kit de entrada de ar fresco Tipo de instalação directa

especificAções

Accessórios
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fxCQ-m8
u n i d a d e s  h o r i z o n t a i s  d e  2  v i a s  p a r a 
c o l o c a ç ã o  n o  t e c t o

notas: 
as capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temperatura interior: 27°cBs, 19°cBh • temperatura exterior: 35°cBs • tubagem de refrigerante 
equivalente: 8m • diferença de nível: 0m
as capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°cBs • temperatura exterior: 7°cBs, 6°cBh • tubagem de refrigerante 
equivalente: 8m • diferença de nível: 0m  
as capacidades são líquidas, incluindo uma dedução para arrefecimento (um acréscimo para aquecimento) para o calor do motor do ventilador interior

Capacidade de arrefecimento kW
Capacidade de aquecimento kW
Potência nominal arrefecimento W

aquecimento W
Dimensões (AxLxP) mm
Peso kg
Caixa
Caudal de ar (A/B) m3/min
Nível de pressão sonora (A/B) dB(A)
Nível de potência sonora dB(A)
Tipo de refrigerante
Ligações das tubagens líquido/gás mm
Filtro de ar
Altura de drenagem mm
Fonte de alimentação V3
Painel decorativo dimensões (AxLxP) mm

peso kg
cor

fxcq-m8 20 25 32 40 50 63 80 125

2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9,0 14,0
2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 16,0
77 92 92 130 130 161 209 256
44 59 59 97 97 126 176 223

305 x 780 x 600 305 x 995 x 600 305 x 1.180 x 600 305 x 1.670 x 600
26 31 32 35 47 48

Chapa de aço galvanizado
7 / 5 9 / 6,5 9 / 6,5 12 / 9 12 / 9 16,5 / 13 26 / 21 33 / 25

33 / 28 35 / 29 35 / 29 35,5 / 30,5 35,5 / 30,5 38 / 33 40 / 35 45 / 39
45 50 50 50 50 52 54 60

R-410A
ø6,4 / ø12,7 ø9,5 / ø15,9

Rede de resina com resistência ao bolor
600

1~, 50Hz, 230V
53 x 1.030 x 680 53 x 1.245 x 680 53 x 1.430 x 680 53 x 1.920 x 680

8 8,5 9,5 12
branco (RAL 9010)

Controle remoto por cabos
Controle remoto por infravermelhos apenas arrefec.

bomba de calor
Painel decorativo
Filtro de alta eficiência 65% *1
Filtro de alta eficiência 90% *1
Câmara de filtro para aspiração inferior
Substituição do filtro de grande duração

BRC1D52
BRC7C67
BRC7C62

BYBC32G BYBC50G BYBC63G BYBC125G
KAFJ532G36 KAFJ532G56 KAFJ532G80 KAFJ532G160
KAFJ533G36 KAFJ533G56 KAFJ533G80 KAFJ533G160
KDDFJ53G36 KDDFJ53G56 KDDFJ53G80 KDDFJ53G160
KAFJ531G36 KAFJ531G56 KAFJ531G80 KAFJ531G160

fxcq-m8

nota:  
*1. a caixa de filtro é necessária quando se instala um filtro de alta eficiência 

Accessórios

especificAções

20 25 32 40 50 63 80 125
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fxKQ-ma

BRC1D52
BRC4C63
BRC4C61

BYK45F BYK71F
KPBJ52F56 KPBJ52F80
KAFJ521F56 KAFJ521F80
K-HV7AW K-HV9AW

KDBJ52F56W KDBJ52F80W
KFDJ52F56 KFDJ52F80

u n i d a d e  c a s s e t e  d e  1  v i a  p a r a  t e c t o s  f a l s o s

notas: 
as capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temperatura interior: 27°cBs, 19°cBh • temperatura exterior: 35°cBs • tubagem de refrigerante  
equivalente: 7,5m (horizontal)
as capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°cBs • temperatura exterior: 7°cBs, 6°cBh • tubagem de refrigerante 
equivalente: 7,5m (horizontal) 
as capacidades são líquidas, incluindo uma dedução para arrefecimento (um acréscimo para aquecimento) para o calor do motor do ventilador interior
*os dados não estavam disponíveis na altura da impressão deste documento

2,8 3,6 4,5 7,1
3,2 4,0 5,0 8,0
66 66 76 105
46 46 56 85

215 x 1.110 x 710 215 x 1.310 x 710
31 34

Chapa de aço galvanizado
11 / 9 11 / 9 13 / 10 18 / 15
38 / 33 38 / 33 40 / 34 42 / 37

* * * *
R-410A

ø6,4 / ø12,7 ø9,5 / ø15,9
Rede de resina com resistência ao bolor

500
1~, 50Hz, 220-240V

70 x 1.240 x 800 70 x 1.440 x 800
8,5 9,5

branco marfim

Capacidade de arrefecimento kW
Capacidade de aquecimento kW
Potência nominal arrefecimento W

aquecimento W
Dimensões (AxLxP) mm
Peso kg
Caixa
Caudal de ar (A/B) m3/min
Nível de potência sonora (A/B) (220V) dB(A)
Nível de potência sonora dB(A)
Tipo de refrigerante
Ligações das tubagens líquido/gás mm
Filtro de ar
Altura de drenagem mm
Fonte de alimentação VE
Painel decorativo dimensões (AxLxP) mm

peso kg
cor

fxKq-mA 25 32 40 63

fxKq-mA

Controle remoto por cabos

Controle remoto por infravermelhos
apenas arrefecimento
bomba de calor

Painel decorativo
Espaçador do painel
Substituição do filtro de grande duração
Grelha de descarga do ar
Painel divisório de descarga do ar
Conduta flexível (com dispositivo de corte)

Accessórios

especificAções

25 32 40 63
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fxDQ-m8

BRC1D52, BRC2C51, BRC3A61
BRC4C64
BRC4C62

u n i d a d e  p e q u e n a  d e  c o n d u t a s  p a r a 
t e c t o s  f a l s o s

notas: 
as capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temperatura interior: 27°cBs, 19°cBh • temperatura exterior: 35°cBs • tubagem de refrigerante 
equivalente: 8m • diferença de nível: 0m
as capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura do ar interior: 20°cBs • temperatura exterior: 7°cBs, 6°cBh • tubagem de refrigerante 
equivalente: 8m • diferença de nível: 0m 
as capacidades são líquidas, incluindo uma dedução para arrefecimento (um acréscimo para aquecimento) para o calor do motor do ventilador interior.

Controle remoto por cabos
Controle remoto por infravermelhos arrefecim. 

aquecim.

Accessórios

especificAções

20 25

2,2 2,8
2,5 3,2

50
50

230x502x652
17

Chapa de aço galvanizado
6,7/5,2 7,4/5,8

37/32
50

R-410A
ø6,4/ø12,7

Rede de resina com resistência ao bolor
1~, 50Hz, 230V

fxdq-m8

Capacidade de arrefecimento kW
Capacidade de aquecimento kW
Potência nominal arrefecim. W

aquecim. W
Dimensões (AxLxP) mm
Peso kg
Caixa
Caudal de ar (A/B) m3/min
Nível de pressão sonora (A/B) dB(A)
Nível de potência sonora dB(A)
Tipo de refrigerante
Ligações das tubagens líquido/gás mm
Filtro de ar
Fonte de alimentação V3

20 25fxdq-m8



28

fxDQ-p / na

BRC1D52
BRC4C64
BRC4C62 

u n i d a d e  d e  c o n d u t a  p a r a  t e c t o s  f a l s o s 
( b a i x o  p e r f i l  e  b a i x a  p r e s s ã o  e s t á t i c a )

2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1
2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0
86 86 89 160 165 181
67 67 70 70 152 168

200 x 700 x 620 200 x 900 x 620 200 x 1.100 x 620
23 23 23 27 28 31

Chapa de aço galvanizado
8,0 / 6,4 8,0 / 6,4 8,0 / 6,4 10,5 / 8,5 12,5 / 10,0 16,5 / 13,0
33 / 29 33 / 29 33 / 29 34 / 30 35 / 31 36 / 32

* * * * * *
R-410A

750
ø6,4/ø12,7 ø9,5/ø15,9

amovível, lavável, à prova de fungos
1~, 50Hz, 220-240V

Capacidade de arrefecimento kW
Capacidade de aquecimento kW
Potência nominal arrefecimento W

aquecimento W
Dimensões (AxLxP) mm
Peso kg
Caixa
Caudal de ar (A/B) m3/min
Nível de pressão sonora (A/B) dB(A)
Nível de potência sonora dB(A)
Tipo de refrigerante
Altura de drenagem mm
Ligações das tubagens líquido/gás mm
Filtro de ar
Fonte de alimentação VE

fxdq20p fxdq25p fxdq32p fxdq40nA fxdq50nA fxdq63nAfxdq-p / nA

notas: 
as capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: • temperatura interior: 27°cBs, 19°cBh • temperatura exterior: 35°cBs • comprimento equivalente da tubagem: 7,5m 
(horizontal)
as capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: • temperatura interior: 20°cBs • temperatura exterior: 7°cBs, 6°cBh • comprimento de tubagem equivalente: 7,5m 
(horizontal) 
as capacidades são líquidas, incluindo uma dedução para arrefecimento (um acréscimo para aquecimento) para o calor do motor do ventilador interior 
os valores da pressão sonora são mencionados para uma unidade instalada com aspiração traseira 
* os dados não estavam disponíveis na altura da impressão deste documento

especificAções

fxdq-p / nA

Controle remoto por cabos
Controle remoto por infravermelhos apenas arrefec.

bomba de calor

fxdq20p fxdq25p fxdq32p fxdq40nA fxdq50nA fxdq63nA

Accessórios
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fxSQ-m8

BRC1D52, BRC2C51, BRC3A61
BRC4C64
BRC4C62

BYBS32D BYBS45D BYB571D BYBS125D
KTBJ25K36W KTBJ25K56W KTBJ25K80W KTBJ25K160W
KAFJ252L36 KAFJ252L56 KAFJ252L80 KAFJ252L160
KAFJ253L36 KAFJ253L56 KAFJ253L80 KAFJ253L160
KAJ25L36D KAJ25L56D KAJ25L80D KAJ25L160D
KAJ25L36B KAJ25L56B KAJ25L80B KAJ25L160B
KSA-25K36 KSA-25K56 KSA-25K80 KSA-25K160
KBBJ25K36 KBBJ25K56 KBBJ25K80 KBBJ25K160
KDAJ25K36 KDAJ25K56 KDAJ25K71 KDAJ25K140

u n i d a d e  d e  c o n d u t a  p a r a  t e c t o s  f a l s o s

Capacidade de arrefecimento kW
Capacidade de aquecimento kW
Potência nominal arrefecimento W

aquecimento W
Dimensões (AxLxP) mm
Peso kg
Caixa
Caudal de ar (A/B) m3/min
Nível de pressão sonora (A/B) dB(A)
Nível de potência sonora dB(A)
Tipo de refrigerante
Ligações das tubagens líquido/gás mm
Filtro de ar
Altura de drenagem mm
Fonte de alimentação V1
Painel decorativo dimensões (AxLxP) mm

peso kg
cor

2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9,0 11,2 14,0
2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0
110 110 114 127 143 189 234 242 321
90 90 94 107 123 169 214 222 301

300 x 550 x 800 300 x 700 x 800 300 x 1.000 x 800 300 x 1.400 x 800
30 30 30 30 31 41 51 51 52

Chapa de aço galvanizado
9 / 6,5 9 / 6,5 9,5 / 7 11,5 / 9 15 / 11 21 / 15,5 27 / 20 28 / 20,5 38 / 28
32 / 28 32 / 28 33 / 28 33 / 29 35 / 31 35 / 30 37 / 31 38 / 33 40 / 35

50 50 51 56 58 56 55 56 65
R-410A

ø6,4 / ø12,7 ø9,5 / ø15,9
Rede de resina com resistência ao bolor

625
1~, 50Hz, 230V

55 x 650 x 500 55 x 800 x 500 55 x 1.100 x 500 55 x 1.500 x 500
3 3,5 4,5 6,5

branco marfim

20 25 32 40 50 63 80 100 125fxsq-m8

notas: 
as capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temperatura interior: 27°cBs, 19°cBh • temperatura exterior: 35°cBs • tubagem de refrigerante equivalente: 8m  
diferença de nível: om
as capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°cBs • temperatura exterior: 7°cBs, 6°cBh • tubagem de refrigerante equivalente: 8m 
diferença de nível: om
as capacidades são líquidas, incluindo uma dedução para arrefecimento (um acréscimo para aquecimento) para o calor do motor do ventilador interior 
os valores da pressão sonora são mencionados para uma unidade instalada com aspiração traseira

especificAções

Controle remoto por cabos
Controle remoto por infravermelhos apenas arrefecimento

bomba de calor
Painel decorativo
Painel de acesso de serviço
Filtro de alta eficiência 65% *1
Filtro de alta eficiência 90% *1
Câmara de filtro para aspiração inferior
Câmara de filtro para aspiração traseira
Tela de aspiração do ar
Persiana/porta divisória
Adaptador de descarga de ar para uma conduta redonda

20 25 32 40 50 63 80 100 125fxsq-m8

notas: • *1. Se instalar um filtro de alta eficiência na unidade, é necessária uma câmara de montagem para a aspiração inferior ou traseira.

Accessórios
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fxmQ-p
u n i d a d e  g r a n d e  d e  c o n d u t a s  d e  t e c t o  f a l s o 
( a l t a  p r e s s ã o  e s t á t i c a )

fxmq-p

fxmq-p

Accessórios

especificAções

Capacidade de arrefecimento kW
capacidade kW
Potência nominal arrefecimento W

aquecimento W
Dimensões (AxLxP) mm
Peso kg
Cor
Caudal de ar (A/B) m3/min
Nível de potência sonora (A/B) (220V) dB(A)
Nível de potência sonora dB(A)
Tipo de refrigerante
Ligações das tubagens líquido/gás mm
Filtro de ar
Fonte de alimentação VE

notas : 
as capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temperatura interior: 27°cBs, 19°cBh • temperatura exterior: 35°cBs • tubagem de refrigerante equivalente: 5m (horizontal)
as capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°cBs • temperatura exterior: 7°cBs, 6°cBh • tubagem de refrigerante equivalente: 5m (horizontal)
as capacidades são líquidas, incluindo uma dedução para arrefecimento (um acréscimo para aquecimento) para o calor do motor do ventilador interior  
(1) 50Hz, 220-240V
(2) 60Hz, 220V  
(3) os dados não estavam disponíveis na altura da impressão deste documento
(4) o filtro de ar não é um acessório de série, mas instale-o no sistema de conduta no lado de aspiração. Seleccione o respectivo método colorimétrico (método de 
gravidade) 50% ou mais.

Controle remoto por cabos
Controle remoto por infravermelhos  apenas arrefecimento

 bomba de calor
Filtre de haute efficacité 65%
Filtro de alta eficiência 90%
Câmara do filtro
Filtro de substituição de grande longevidade

4,5 5,6 7,1 9,0 11,2 14,0
5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0

0,194(1) / 0,193(2) 0,215(1) / 0,214(2) 0,230(1) / 0,229(2) 0,298(1) / 0,297(2) 0,376(1) / 0,375(2) 0,461(1) / 0,460(2)
0,182 0,203 0,218 0,286 0,364 0,449

300 x 700 x 700 300 x 1.000 x 700 300 x 1,400 x 700
28 36 36 36 46 46

 chapa de aço galvanizado
16/13/11 18/16,5/15 19,5/17,5/16 25/22,5/20 32/27/23 39/33/28
nota 3 nota 3 nota 3 nota 3 nota 3 nota 3
nota 3 nota 3 nota 3 nota 3 nota 3 nota 3

R-410A
ø6,4 / ø12,7 ø9,5 / ø15,9

consultar nota 4
1~, 50Hz, 220-240V / 1~, 60Hz, 220V

40 50 63 80 100 125

40 50 63 80 100 125

BRC1D52
BRC4C66
BRC4C65

KAF372AA56 KAF372AA80 KAF372AA160
KAF373AA56 KAF373AA80 KAF373AA160
KDDF37AA56 KDDF37AA80 KDDF37AA160
KAF371AA56 KAF371AA80 KAF371AA160
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fxaQ-ma

20 25 32 40 50 63

u n i d a d e  m u r a l

20 25 32 40 50 63fxAq-mA

Capacidade de arrefecimento kW
Capacidade de aquecimento kW
Potência nominal arrefecimento W

aquecimento W
Dimensões (AxLxP) mm
Peso kg
Cor
Caudal de ar (A/B) m3/min
Nível de potência sonora (A/B) (220V) dB(A)
Nível de potência sonora dB(A)
Tipo de refrigerante
Ligações das tubagens líquido/gás mm
Filtro de ar
Fonte de alimentação VE

2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1
2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0
16 22 27 20 27 50
24 27 32 20 32 60

290 x 795 x 230 290 x 1.050 x 230
11 14

branco
7,5 / 4,5 8 / 5 9 / 5,5 12 / 9 15 / 12 19 / 14
35 / 29 36 / 29 37 / 29 39 / 34 42 / 36 46 / 39

* * * * * *
R-410A

ø6,4 / ø12,7 ø9,5 / ø15,9
rede de resina lavável
1~, 50Hz, 220-240V

20 25 32 40 50 63

Accessórios

especificAções

notas: 
as capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temperatura interior: 27°cBs, 19°cBh • temperatura exterior: 35°cBs • tubagem de refrigerante equivalente: 
5m (horizontal) 
as capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°cBs • temperatura exterior: 7°cBs, 6°cBh • tubagem de refrigerante equivalente:  
5m (horizontal)  
as capacidades são líquidas, incluindo uma dedução para arrefecimento (um acréscimo para aquecimento) para o calor do motor do ventilador interior 
*os dados não estavam disponíveis na altura da impressão deste documento

Controle remoto por cabos
Controle remoto por infravermelhos apenas arrefecimento

bomba de calor
Kit de bomba de esgoto

fxAq-mA

BRC1D52
BRC7E619
BRC7E618

K-KDU572DVE
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fxHQ-ma
u n i d a d e  h o r i z o n t a l  p a r a  c o l o c a ç ã o  n o  t e c t o

32 63 100fxhq-mA

3,6 7,1 11,2
4,0 8,0 12,5
111 115 135
111 115 135

195 x 960 x 680 195 x 1.160 x 680 195 x 1.400 x 680
24 28 33

branco marfim
12 / 10 17,5 / 14 25 / 19,5
36 / 31 39 / 34 45 / 37

* * *
R-410A

ø6,4 / ø12,7 ø9,5 / ø15,9
Rede de resina com resistência ao bolor

1~, 50Hz, 220-240V

Capacidade de arrefecimento kW
Capacidade de aquecimento kW
Potência nominal arrefecimento W

aquecimento W
Dimensões (AxLxP) mm
Peso kg
Cor
Caudal de ar (A/B) m3/min
Nível de potência sonora (A/B) (220V) dB(A)
Nível de potência sonora dB(A)
Tipo de refrigerante
Ligações das tubagens líquido/gás mm
Filtro de ar
Fonte de alimentação VE

notas: 
as capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temperatura interior: 27°cBs, 19°cBh • temperatura exterior: 35°cBs • tubagem de refrigerante equivalente: 
7,5m (horizontal)
as capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°cBs • temperatura exterior: 7°cBs, 6°cBh • tubagem de refrigerante equivalente: 
7,5m (horizontal) 
as capacidades são líquidas, incluindo uma dedução para arrefecimento (um acréscimo para aquecimento) para o calor do motor do ventilador interior 
*os dados não estavam disponíveis na altura da impressão deste documento

32 63 100fxhq-mA

BRC1D52
BRC7E66
BRC7E63

KDU50M60 KDU50M125 KDU50M125
KAFJ501DA56 KAFJ501DA80 KAFJ501DA112
KHFP5M35 KHFP5M63 KHFP5M63

Controle remoto por cabos
Controle remoto por infravermelhos apenas arrefecimento

bomba de calor
Kit de bomba de esgoto
Substituição do filtro de grande duração rede de resina
Kit de tubagem do tipo L para cima

Accessórios

especificAções
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fxuQ-ma

BEVQ-MA

u n i d a d e  d e  c a s s e t e  d e  4  v i a s  p a r a 
c o l o c a ç ã o  n o  t e c t o

71 100 125fxuq-mA

71 100 125fxuq-mA

cAixA de deriVAção pArA liGAção Ao VrV®

71 100 125beVq-mA

Accessórios

especificAções

8,0 11,2 14,0
9,0 12,5 14,0
180 289 289
160 269 269

165 x 895 x 895 230 x 895 x 895 230 x 895 x 895
25 31 31

branco
19/14 29/21 32/23
40/35 43/38 44/39
56 59 60

R-410A
ø 9,5 / ø 15,9 ø 9,5 / ø 15,9 ø 9,5 / ø 15,9

Rede de resina com resistência ao bolor
1~, 50 Hz, 230 V

BEVQ71MA BEVQ100MA BEVQ125MA

notas: 
as capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temperatura interior: 27°cBs, 19°cBh • temperatura exterior: 35°cBs, 24° cBh 
as capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°cBs, 15° cBh • temperatura exterior: 7°cBs, 6°cBh 
as capacidades são líquidas, incluindo uma dedução para arrefecimento (um acréscimo para aquecimento) para o calor do motor do ventilador interior

BRC1D52
BRC7C529
BRC7C528

KDBHJ49F80 KDBHJ49F140
KDBTJ49F80 KDBTJ49F140
KDGJ49F80 KDGJ49F140

KAFJ495F140
KHFP49M63 KHFP49M140

Controle remoto por cabos
Controle remoto por infravermelhos apenas arrefecimento

bomba de calor
Componente de vedação da saída de ar
Painel decorativo descarga do ar
Kit de aba vertical
Substituição do filtro de grande duração
Kit de tubagem de ligação em tipo L

100x350x225
  x  3,0 3,5

Chapa de aço galvanizado
1~, 50Hz, 220-240V

Dimensões AxLxP mm
Peso kg
Caixa
Fonte de alimentação VE

Capacidade de arrefecimento kW
Capacidade de aquecimento kW

Potência nominal
arrefecimento W
aquecimento W

Dimensões (AxLxP) mm
Peso kg
Cor
Caudal de ar (A/B)
Nível de potência sonora (A/B) (220V) dB(A)
Nível de intensidade sonora (A) dB(A)
Tipo de refrigerante
Ligações das tubagens líquido/gás mm
Filtro de ar
Fonte de alimentação  V1
Combinação com a caixa de derivação
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fxlQ-ma

BRC1D52, BRC2C51, BRC3A61
BRC4C64
BRC4C62

KAFJ361K28 KAFJ361K45 KAFJ361K71

especificAções

fxlq-mA

fxlq-mA

u n i d a d e  t i p o  c h ã o

notas: 
as capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temperatura interior: 27°cBs, 19°cBh • temperatura exterior: 35°cBs • tubagem de refrigerante 
equivalente: 7,5m (horizontal)
as capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°cBs • temperatura exterior: 7°cBs, 6°cBh • tubagem de refrigerante 
equivalente: 7,5m (horizontal)
as capacidades são líquidas, incluindo uma dedução para arrefecimento (um acréscimo para aquecimento) para o calor do motor do ventilador interior 
*os dados não estavam disponíveis na altura da impressão deste documento

2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1
2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0
49 49 90 90 110 110
49 49 90 90 110 110

600 x 1.000 x 222 600 x 1.140 x 222 600 x 1.420 x 222
25 30 36

branco marfim
7/6 7/6 8/6 11/8,5 14/11 16/12

35/32 35/32 35/32 38/33 39/34 40/35
* * * * * *

R-410A
ø 6,4 / ø 12,7 ø 9,5 / ø 15,9

Rede de resina com resistência ao bolor
1~, 50 Hz, 220-240 V

Capacidade de arrefecimento kW
Capacidade de aquecimento kW
Potência nominal arrefecimento W

aquecimento W
Dimensões (AxLxP) mm
Peso kg
Cor
Caudal de ar (A/B) m3/min
Nível de potência sonora (A/B) (220V) dB(A)
Nível de potência sonora dB(A)
Tipo de refrigerante
Ligações das tubagens líquido/gás mm
Filtro de ar
Fonte de alimentação VE

Accessórios

Controle remoto por cabos
Controle remoto por infravermelhos apenas arrefec.

bomba de calor
Filtro de substituição de grande duração

20 25 32 40 50 63

20 25 32 40 50 63
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fxnQ-ma

20 25 32 40 50 63

BRC1D52, BRC2C51, BRC3A61
BRC4C64
BRC4C62

KAFJ361K28 KAFJ361K45 KAFJ361K71

u n i d a d e  v e r t i c a l  o c u l t a  p a r a  i n s t a l a ç ã o  n o  c h ã o

notas: 
as capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temperatura interior: 27°cBs, 19°cBh • temperatura exterior: 35°cBs • tubagem de refrigerante 
equivalente: 8m • diferença de nível: om
as capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°cBs • temperatura exterior: 7°cBs, 6°cBh • tubagem de refrigerante equivalente: 
8m • diferença de nível: om
as capacidades são líquidas, incluindo uma dedução para arrefecimento (um acréscimo para aquecimento) para o calor do motor do ventilador interior 
os valores da pressão sonora são mencionados para uma unidade instalada com aspiração traseira

fxnq-mA

Controle remoto por cabos
Controle remoto por infravermelhos apenas arrefecimento

bomba de calor
Substituição do filtro de grande duração

20 25 32 40 50 63fxnq-mA

Capacidade de arrefecimento kW
Capacidade de aquecimento kW
Potência nominal arrefecimento W

aquecimento W
Dimensões (AxLxP) mm
Peso kg
Caixa
Caudal de ar (A/B) m3/min
Nível de potência sonora (A/B) (220V) dB(A)
Nível de potência sonora dB(A)
Tipo de refrigerante
Ligações das tubagens líquido/gás mm
Filtro de ar
Fonte de alimentação VE

2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1
2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0
49 49 90 90 110 110
49 49 90 90 110 110

600 x 1.000 x 222 600 x 1.140 x 222 600 x 1.420 x 222
25 30 36

branco marfim
7/6 7/6 8/6 11/8,5 14/11 16/12

35/32 35/32 35/32 38/33 39/34 40/35
* * * * * *

R-410A
ø 6,4 / ø 12,7 ø 9,5 / ø 15,9

Rede de resina com resistência ao bolor
1~, 50 Hz, 220-240 V 

Accessórios

especificAções
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VAM150FA VAM250FA VAM350FA VAM500FA VAM650FA VAM800FA VAM1000FA VAM1500FA VAM2000FA
150 250 350 500 650 800 1.000 1.500 2.000

27/28,5 28/29 32/34 33/34,5 34,5/35,5 36/37 36/37 39,5/41,5 40/42,5
69 64 98 98 93 137 157 137 137
74 72 75 74 74 74 75 75 75
58 58 61 58 58 60 61 61 61
64 64 65 62 63 65 66 66 66
269 269 285 285 348 348 348 710 710
760 760 812 812 988 988 988 1.498 1.498
509 509 800 800 852 852 1.140 852 1.140
24 24 33 33 48 48 61 132 158

Ø 100 Ø 150 Ø 150 Ø 200 Ø 200 Ø 250 Ø 250 Ø 350 Ø 350
1~, 50 Hz, 220-240 V

VAm-fA

(1) o nível de pressão do ruído é medido no modo de permutação de calor.

VENTILAÇÃO
Caudal de ar m3/h
Nível de pressão sonora (máx.) dBA
Pressão estática externa (máx.) Pa
Eficiência das trocas de temperatura %
Eficiência na alteração de entalpia

 
aquecimento %
arrefecim. %

Dimensões A mm
L mm
P mm

Peso kg
Diâmetro da tubagem mm
Fonte de alimentação VE

Ar	com	odores	
totalmente	
permutado	por	
calor

Ar	novo	exterior	limpo

Ar	novo	limpo	
total	após	
permuta	de	
calor

Ar	interior	de	
exaustão

1. Vam-fa8
 

o sistema de ventilação de recuperação de calor daikin 
controla a temperatura e a humidade do ar fresco recebido 
para manter as condições do interior. atinge-se, assim, um 
equilíbrio entre o ambiente interior e exterior, permitindo 
reduzir significativamente a carga de aquecimento ou 
arrefecimento do sistema do ar condicionado.  as unidades 
HrV podem ser controladas individualmente ou como parte 
do sistema de ar condicionado.

9 modelos disponíveis ›
Ventilação compacta e economizadora ›
elemento de permutação de calor especialmente  ›
concebido com Hep 
 (papel de elevada eficiência) ›
integração fácil com o sistema VrV › ®

conectável aos actuais sistemas de controle daikin:  ›

Ventilação

                                     

[iPU]                                            �
�
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VKm-GAm 

VKm-GA 

VKm50GA VKm80GA VKm100GA
4,71 7,46 9,12
5,58 8,79 10,69

500 - 500 - 440 750 - 750 - 640 950 - 950 - 820
38 - 36 - 33,5 40 - 37,5 - 34,5 40 - 38 - 35
39 - 37 - 35,5 41,5 - 39 - 37 41 - 39 - 36,5

180 - 150 - 110 170 - 120 - 80 150 - 100 - 70
76 - 76 - 77,5  78 - 78 - 79 74 - 74 - 76,5
64 - 64 - 67 66 - 66 - 68 62 - 62 - 66
67 - 67- 69 71 - 71 - 73 65 - 65 -69

387 387 387
1.764 1.764 1.764
832 1.214 1.214
 96 109 114

1~, 220-240 V, 50 Hz

VENTILAÇÃO, BOBINA DX E HUMIDIFICADOR
Carga de ar condicionado fresco arrefecimento kW

aquecimento kW
Caudal de ar ultra elevado - elevado - baixo m3/h
Nível de pressão sonora - 220V ultra elevado - elevado - baixo dBA
Nível de pressão sonora - 240V ultra elevado - elevado - baixo dBA
Pressão estática ultra elevado - elevado - baixo Pa
Eficiência das trocas de temperatura ultra elevado - elevado - baixo %
Eficiência na permutação de entalpia - arrefecimento ultra elevado - elevado - baixo %
Eficiência na permutação de entalpia - aquecimento ultra elevado - elevado - baixo %
Tipo de humidificador
Capacidade de humidificação kg/h
Dimensões altura mm

largura mm
profundidade mm

Peso kg
Fonte de alimentação V1

VentilAção e bobinA dx
Carga de ar condicionado fresco arrefecimento kW

aquecimento kW
Caudal de ar ultra elevado - elevado - baixo m3/h
Nível de pressão sonora - 220V ultra elevado - elevado - baixo dBA
Nível de pressão sonora - 240V ultra elevado - elevado - baixo dBA
Pressão estática ultra elevado - elevado - baixo Pa
Eficiência das trocas de temperatura ultra elevado - elevado - baixo %
Eficiência na permutação de entalpia - arrefecimento ultra elevado - elevado - baixo %
Eficiência na permutação de entalpia - aquecimento ultra elevado - elevado - baixo %
Dimensões altura mm

largura mm
profundidade mm

Peso kg
Fonte de alimentação V1

2. VKm-GA / VKm-GAm

  purga de calor (economizador): o calor acumulado no interior   ›
é descarregado à noite
 integração da humidificação e ar condicionado na unidade HrV ›
 aumento da pressão estática graças ao melhor desempenho do  ›
ventilador 
 controle individual através do controle remoto HrV ›
conectável aos actuais sistemas de controle daikin: ›

VKm50GAm VKm80GAm VKm100GAm
4,71 7,46 9,12
5,58 8,79 10,69

500 - 500 - 440 750 - 750 - 640 950 - 950 - 820
37 - 35,5 - 32 38,5 - 36 - 33 39 - 37 - 34
38 - 36 - 34 40 - 37,5 - 35,5 40 - 38 - 35,5

160 - 120 - 100 140 - 90 - 70 110 - 70 - 60
76 - 76 - 77,5  78 - 78 - 79 74 - 74 - 76,5
64 - 64 - 67 66 - 66 - 68 62 - 62 - 66
67 - 67- 69 71 - 71 - 73 65 - 65 -69

humidificador de evaporação natural
2,70 4,00 5,40
387 387 387

1.764 1.764 1.764
832 1.214 1.214
102 120 125

1~, 220-240V, 50Hz

                                     

[iPU]                                            �
�
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1. VRV® xpReSS

a daikin desenvolveu uma nova ferramenta de software intuitiva, que permite 
uma selecção rápida do VrV® e proporciona um resultado profissional nos 
seguintes 7 passos:

1. Seleccione as unidades interiores
2. ligue as unidades exteriores às unidades interiores
3. recepção automática do esquema de tubagem com uniões
4. recepção automática do esquema de cablagem
5. ligue sistemas de controle centralizado adequados
6. Visualize o resultado no formato Word ou excel
7. guarde o projecto

utilizar o VrV® Xpresspermite que a selecção VrV® seja obtida de uma forma 
simples, completa e profissional.

Windows95®, Windows98®, Windowsnt®, Windows2000®, WindowsXp® e 
WindowsVista® são marcas comerciais registadas da microsoft corporation.

pRogRamaS aVançaDoS  
De SeleCção
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2. VRV® pRo

funcionAlidAdes: ›

o programa de selecção VrV® pro proporciona 3 modos separados para 
acomodar diferentes formatos de design, de acordo com os requisitos do 
cliente. É possível a utilização de vários idiomas.

modo perito:1.  quando as cargas de arrefecimento e aquecimento nas 
diferentes salas tiverem sido calculadas, o software seleccionará 
o sistema mais adequado, juntamente com uma estimativa do 
consumo de energia.

modo rápido:2.  com base em cargas de sistema calculadas, o software 
selecciona o sistema mais apropriado.

modo de desenho:3.  seleccionando as unidades interiores e exteriores 
de uma lista permite ao utilizador criar rapidamente um sistema.

um programa de selecção computorizado daikin fácil de utilizar, 
concebido para utilização com os sistemas Windows 95®, Windows 
98®, Windowsnt®, Windows 2000®, Windows Xp® e WindowsVista®, 
permite que os engenheiros, empreiteiros, construtores e arquitectos, 
etc. planeiem um projecto de sistema de ar condicionado daikin passo a 
passo, juntamente com esquemas detalhados e previsão de quantidades 
e custos.
o programa permite que os sistemas de ar condicionado VrV® sejam 
concebidos de forma precisa e económica (sem sobredimensionar as 
unidades), garantindo assim ciclos de funcionamento ideais e máxima 
eficiência energética.

Windows95®, Windows98®, Windowsnt®, Windows2000® , WindowsXp® e 
WindowsVista® são marcas comerciais registadas da microsoft corporation.
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SiStemaS De ContRole  
intuitiVoS

1. SiStemaS De ContRole 
inDiViDuaiS

Controle remoto por infravermelhos ›

botões de funcionamento: on/off, iniciar/parar modo de temporizador, 
ligar/desligar modo de temporizador, tempo de programa, definição da 
temperatura, direcção do caudal de ar (apenas para os modelos fXHq, 
fXfq, fXcq e fXaq), modo de funcionamento, controle da velocidade do 
ventilador, reiniciação do símbolo do filtro de ar colmatado, indicação de 
inspecção/teste

Visor: modo de funcionamento, substituição da bateria, temperatura 
definida, direcção do caudal do ar (apenas para os modelos fXHq, fXfq, 
fXcq e fXaq), tempo programado, funcionamento de teste/inspecção, 
velocidade do ventilador

Controle remoto simplifiCado ›

unidade simples, compacta e fácil de utilizar, adequada para utilizar em quartos 
de hotel

botões de funcionamento: selecção ligar/deSligar, modo de funcio-
namento, controle de velocidade do ventilador, definição da temperatura

Visor: controle de permutação frio/quente, ventilação de recuperação do calor 
(HrV) em funcionamento, temperatura definida, modo de funcionamento, 
indicação do controle centralizado, velocidade do ventilador, descongelação/
arranque a quente, ajuste de avarias, selecção do modo de funcionamento, 
controle da velocidade do ventilador, símbolo de reiniciação do filtro, 
funcionamento de teste/inspecção

Controle remoto integrado e simplifiCado para apli- ›
Cações em hotéis

unidade compacta, intuitiva, ideal para utilizar em quartos de hotel

botões de funcionamento: ligar/deSligar, controle da velocidade do 
ventilador, definição da temperatura

Visor: Ventilação com recuperação de calor (HrV), temperatura definida, 
modo de funcionamento, indicação de controle centralizado, velocidade do 
ventilador, descongelação/arranque a quente, avaria

BRC4*
BRC7*

BRC2C51

BRC3a61
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visor: ›

funcionamento dentro do limite (mín./máx.): a temperatura da divisão  ›
é controlada dentro de limites superiores e inferiores ajustáveis. o limite 
de funcionamento pode ser activado manualmente ou através de pro-
gramador
relógio em tempo real: indica a hora e o dia ›
 temporizador programador: ›
-  É possível programar um temporizador semanal
- É possível programar o controle remoto para cada dia da semana.  
   podem ser definidas cinco acções diárias, da seguinte 

forma:
· ponto predefinido: a unidade está ligada e o funcionamento 

normal é mantido
·  off: a unidade está deSligada
·  limites: a unidade está ligada e o controle mín./máx. 

(consultar limite de funcionamento para mais informações)
ausência de casa (protecção contra formação de gelo): durante a  ›
ausência dos ocupantes, a temperatura interior pode ser mantida a 
um determinado nível. esta função também pode ligar/deSligar a 
unidade 
dos botões desactivados podem ser seleccionados da seguinte forma: ›
- nível 1: todos os botões são acessíveis
-  nível 2: todos os botões estão desactivados, excepto: ligar/

deSligar, subir/descer temperatura definida, velocidade do ventila-
dor, modo de arrefecimento/aquecimento, activar/desactivar o progra-
mador, botão de regulação do caudal de ar

-  nivel 3: todos os botões estão desactivados, excepto: ligar/
deSligar, aumentar/diminuir a temperatura, velocidade da ventoinha

 função HrV intuitiva, graças à introdução de um botão para o  ›
modo de ventilador e velocidade do ventilador
 monitorização constante do sistema para avarias num total de   ›
80 componentes
apresentação imediata da localização da avaria e estado ›
redução do tempo e custos de manutenção ›

botões de funcionamento: on/off, iniciar/para o modo de tem-
porizador, temporizador ligado/desligado, definição da temperatura, 
regulação da direcção do caudal de ar, selecção do modo de funcio-
namento, controle da velocidade do ventilador, reiniciação do símbolo 
de filtro de ar condicionado, teste/funcionamento de inspecção

Visor: modo de funcionamento, ventilação com recuperação de calor 
(HrV), controle de comutação de frio/quente, indicação de controle 
centralizado, indicação do controle de grupo, temperatura definida, 
direcção do caudal de ar, programação horária, funcionamento/
teste de inspecção, velocidade do ventilador, limpar filtro de ar, 
descongelação/arranque a quente, avaria.

BRC1D52
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Controle unifiCado ligar/desligar ›

proporciona controle simultâneo e individual de  
16 grupos de unidades interiores

É possível controlar até 16 grupos (128 unidades interiores) ›
É possível utilizar 2 telecomandos em locais separados ›
indicação do estado de funcionamento (funcionamento normal, alarme) ›
indicação do controle centralizado ›
1.000m de comprimento máximo da cablagem (total: 2.000m) ›

2. SiStemaS De ContRole 
CentRalizaDo

Controle remoto Centralizado ›

proporciona um controle individual de 64 grupos (zonas)  
de unidades interiores

É possível controlar até 64 grupos (128 unidades interiores, máx. 10  ›
unidades exteriores)
  É possível controlar até 128 grupos (128 unidades interiores, máx. 10  ›
unidades exteriores) através de dois controles remotos centralizados 
em localizações separadas
 controle de zona ›
 comando de grupo (são adicionados botões para cima e para baixo  ›
para a selecção de grupo) 
comando da direcção e nível do fluxo de ar HrV ›
função de temporizador avançado ›
apresentação do código de avaria ›
1.000m de comprimento máximo da cablagem (total: 2.000m) ›

temporizador programável ›

permite a programação de 64 grupos
É possível controlar até 128 unidades interiores ›
8 tipos de programação semanal ›
alimentação eléctrica de reserva até 48 horas ›
1.000m de comprimento máximo da cablagem (total: 2.000m) ›

DCS302C51

DCS301B51

DSt301B51
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R
S4

85
R

S2
32

C

P1	-	P2 F1	-	F2

P1	-	P2 F1	-	F2

3. SoluçõeS De ReDe

a solução ideal para o 
controle e gestão de até 
2.000 unidades interiores

ÁreA de AplicAção

uma pequena área comercial de menos de 40  ›
unidades interiores.
aplicações críticas para monitorização centralizada. ›

orGAnizAção do sistemA

permite a monitorização e controle de 50 lojas   ›
ou locais e 2.000 unidades interiores com apenas um 
modem e linha telefónica.
  automatiza o funcionamento diário do sistema de ar  ›
condicionado, de forma a libertar os utilizadores do 
incómodo da gestão/funcionamento de sistemas de ar 
condicionado.
  a definição de programação diária permite o  ›
funcionamento automático daí em diante.
automatiza o alarme (enviar mensagens) para quaisquer  ›
avarias/erros. comunicação imediata de qualquer avaria 
da unidade interior para a empresa de manutenção.
  comunicação automática de avarias/erros. ›
  minimiza o inconveniente de não ter uma unidade de ar  ›
condicionado através de mensagens rápidas 

funções

configuração do programa (programação diária) ›
-  iniciar/parar
comunicação de avaria a/c ›
- enviar mensagem para o sistema de monitorização
-   iniciar/parar, definir temperatura, modo de 

funcionamento, velocidade do ventilador
funcionamento manual ›

 -   iniciar/parar, definir temperatura, modo de 
funcionamento, velocidade do ventilador

monitorização do estado  ›
-  iniciar/parar, definir temperatura, 
-   modo de funcionamento, temperatura 

ambiente, tempo de funcionamento, código de 
erro 

Modem 

PC	para	monitorização

Avaria

Adaptador
DS-NET

Máx.	de	10	
adaptadores	DS-NET

Linha	de	telefone	
pública
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Ethernet	

permite um funcionamento e monitorização fácil e detalhada de sistemas VrV® (máx. 2 x 64 grupos de controle)

idiomAs
inglês, francês, alemão, italiano, espanhol

orGAnizAção do sistemA
podem ser controladas até 2 x 64 unidades interiores ›
porta ethernet integrada (browser da web e e-mail) ›
contactos e/s digitais (opção) ›
painel de toque (lcd a cores através de apresentação  ›
de ícones)

Gestão
aplicação Web e compatibilidade com internet ›
- monitorização e controle de acordo com o utilizador
-  monitorização remota e controle de mais do que um 

edifício
-  monitorização remota e controle de mais do que um 

edifício através da internet
distribuição proporcional de potência (opcional) ›
 os dados ppd estão agora disponíveis na internet ›
 gestão fácil do consumo de electricidade ›
função avançada de histórico ›

controle
 controle individual (ponto definido, iniciar / parar,  ›
velocidade do ventilador) (máx. 2 x 64 unidades/
grupos interiores)
 controle de programa (8 programas, 17 padrões) ›
 agrupamentos flexíveis por zonas ›
programador anual ›
controle de paragem de emergência devido   ›
a incêndio
controle de bloqueio ›
 função melhorada de controle   ›
e monitorização do HrV
alteração automática de arrefecimento/aquecimento ›
Selecção rápida e controle total ›
navegação simples ›
optimização do aquecimento ›
limite de temperatura ›
Segurança por palavra-passe: 3 níveis    ›
(geral, administração e serviço)

•	Saída	CSV	do	resultado	PPD	
(opcional)

Liga-se	ao	wattímetro	
quando	utiliza	a	função	PPD	

(opcional)			

PCMCIA
memória	

flash

Avaria

Modem	
integrado	

Interface	aberta

Porta	Ethernet	
integrada

controlador	de	outra	empresa	
(domótica,	BMS,	etc.)

Linha	pública

Monitorização/controle	remoto	através	
da	Internet,	e-mail	Os	dados	PPD	estão	
agora	disponíveis	na	Internet

Sistema	de	serviço	
em	rede	de	ar	
condicionado

Pi-port
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DIII-NET

RS-232C

HRV

HRV

monitorizAção
 Visualização através de uma interface gráfica  
de utilizador (gui)

 função de mudança das cores dos ícones ›
 modo de funcionamento das unidades   ›
interiores
 mensagens de erro através de e-mail e   ›
telemóvel
 indicação de substituição do filtro ›
 multi pc ›

desempenho económico
economia de meios ›
 instalação fácil ›
 design compacto: espaço de instalação limitado ›
 poupança geral de energia ›

interfAce AbertA
  É possível comunicar com qualquer controlador de  ›
outra marca (domótica, BmS, etc.) através da interface 
aberta.

liGÁVel A
V › rV®

HrV ›
9 Sky air (através do adaptador de interface) ›
9 Split (através do adaptador de interface) ›

Alarme contra 
incêndios

Desligar	forçado	do	contacto	de	entrada

Adaptador		
DIII-NET	PLUS

Controla	a	ilumi-
nação	da	bomba	

de	esgoto,	etc.

A	DIII-NET	permite	a	monitorização/controle	de	até	
64	unidades	(grupos)

Monitorização		
do	sinal	de	entrada/

saída	da	divisão

Unidade	interior

Unidades	interiores

Unité	DIO

Unité		DI
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DIII-NET

DIII-NET

DIII-NET

DAM602B51/52

ET
H

ER
N

ET

unidade	Dio

HRV

D
III-N

ET

a solução ideal para o controle e gestão de 1.024 unidades 
interiores VrV®, no máximo .

orGAnizAção do sistemA
podem ser controladas até 1.024 unidades interiores  ›
(através de 4 ipus)
 comunicação por ethernet tcpip / 10 base/ ›
 contactos digitais integrados na unidade de  ›
processamento digital (ipu)

 - 19 portas de entrada geral
 - 2 saídas digitais

 funcionamento individual da ipu durante   ›
o mínimo de 48 horas
compatível com software de encerramento upS ›

Gestão
acesso à web (opcional) ›
 distribuição proporcional da potência  ›
 gestão do histórico operacional   ›
(arrancar/parar, avaria, horas de funcionamento)
 geração de relatórios (gráficos e tabelas) (diários,  ›
semanais, mensais)
 queda do pico de carga ›
 gestão avançada de locatários ›
temperatura deslizante ›
modo eco ›

controle
controle individual (ponto definido, arrancar/parar,  ›
velocidade do ventilador) 
(máx. 1.024 unidades interiores)
controle de grupo (100 grupos) ›
 controle do programador (128 programas) ›
 controle de paragem de emergência devido a incêndio  ›
(32 programas)
controle de bloqueio ›
limitação de ponto definido ›
 alteração automática de arrefecimento/aquecimento ›
quebra de energia/controle de libertação ›
 limite de temperatura (início automático) ›
extensão do temporizador ›

monitorizAção
  Visualização através de uma interface gráfica de  ›
utilizador (gui) com disposição livre
 modo de funcionamento das unidades interiores e  ›
exteriores
indicação de avaria ›
indicação de substituição do filtro ›
indicação da temperatura definida (set point) ›
controle do tempo de funcionamento ›
multi pc ›
ajuda online ›

Acesso	à	Web	

Sub	PC

Intranet/Internet
Acesso	à	Web

Comunicar	uma	avaria	
por	E-Mail

·		Elevador
·		Bomba
·		Iluminação,...

unidade	Ai

Sistema	de	Ar	Condicionado	
Central	da	Daikin

Sistema	VRV®

Monitorização	e	
controle	local

(Através	da	Internet)

Sistema	de	Serviço	de	Rede	de	Ar	
Condicionado	(Serviço	de	Manutenção	
Opcional)

DMS502A51	
BACnet	Gateway

(monitoração	somente)

Unidade	de		
fonte	de
alimentação

Alarme	
contra	
incêndios
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adaptador

LonTalk

LonPoint LonPoint

ET
H

ER
N

ET
	(T

C
P/

IP
)

DMS504B51

DIII-NET

HRV

BMS

BA
C

N
ET

	/
	E

TH
ER

N
ET

DMS502A51

DIII-NET

HRV

lonworks® portal compatível  
com redes

interface para ligação em redes  ›
lonWorks® 
 comunicação através de protocolo  ›
lon® (cabo de par entrançado)
64 unidades conectáveis pelo  ›
controlador dmS-if
local de instalação de dimensões  ›
ilimitadas
instalação fácil e rápida ›

Sistema de controle integrado que liga um sistema VrV® a um sistema BmS.

os dados ppd estão agora disponíveis na sistema BmS ›
 interface para o sistema BmS ›
 comunicação através do protocolo Bacnet  ›
(ligação através de ethernet)

 256 unidades conectáveis por gateway Bacnet ›
local de instalação de dimensões ilimitadas ›
instalação fácil e rápida ›

LON®	BMS

Alarme	contra	
incêndios

Segurança

REDE	DE	
CONTROLO		
DE	EDIFÍCIOS

LonTalk

adaptador

Controle	Local

Unidade	exterior	
VRV®

Controle	remoto

INFRA-ESTRUTURA	A/C	DA	DAIKIN

REDE	DE	
CONTROLO	DE	

EDIFÍCIOS

Alarme	contra	incêndios
Segurança

Controle	Local

Unidade	
exterior
VRV®

Controle	remoto

INFRA-ESTRUTURA	A/C	DA	DAIKIN

Unidade	de	fonte	de
alimentação

Bomba Iluminação Elevador

dam602B51 / 52 
(intelligent manager)

controle e monitorização 
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fxfq fxzq fxcq fxKq fxdq fxdq-n fxsq fxmq fxuq fxhq fxAq fxlq fxnq

fxfq fxzq fxcq fxKq fxdq fxdq-n fxsq fxmq fxuq fxhq fxAq fxlq fxnq

fxfq fxzq fxcq fxKq fxdq fxdq-n fxsq fxmq fxuq fxhq fxAq fxlq fxnq

BRC1D52
BRC7F533 BRC7E531 BRC7C67 BRC4C63 BRC4C64 BRC4C64 BRC4C64 BRC4C66 BRC7C529 BRC7E66  BRC7E619 BRC4C64 BRC4C64
BRC7F532 BRC7E530 BRC7C62 BRC4C61 BRC4C62 BRC4C62 BRC4C62 BRC4C65 BRC7C528 BRC7E63  BRC7E618 BRC4C62 BRC4C62

- - - - BRC2C51 BRC2C51 BRC2C51 BRC2C51 - - - BRC2C51 BRC2C51
- - - - BRC3A61 BRC3A61 BRC3A61 BRC3A61 - - - BRC3A61 BRC3A61

DCS302C51
DCS301B51
DST301B51

- KRP1B57*1  - KRP1B61 KRP1B61 KRP1B56  - KRP1B61 KRP4A53 KRP1B3  - KRP1B61 KRP1B61
EKRP1C11*1 - EKRP1B2  - EKRP1B2*2  - EKRP1B2  -  -  -  -  -
KRP2A526*1 KRP2A526*1 KRP2A516*1 KRP2A61 KRP2A516 KRP2A53 KRP2A516 KRP2A61 KRP2A62* KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51
KRP4AA53*1 KRP4A536*1 KRP4A516*1 KRP4A51 KRP4A516 KRP4A54 KRP4A516 KRP4A51 KRP4A52* KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51
KRCS01-4 KRCS01-1
KRP1H98 KRP1BA101 KRP1B96*3/4  -  - KRP1BA101  - KRP1B97 KRP1C93*3 KRP4A93*3/4  -  -

- KJB311A
KJB212AA KJB212A

- KEK26-1A
- DTA104A52 DTA104A51*1 DTA104A61 DTA104A51 DTA104A53 DTA104A51 DTA104A61 DTA104A62 DTA104A51 DTA104A61 DTA104A61
-  -  -  -  -  -  -  - DTA102A52  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -  -  - EKRORO  -  -  -  -

4. aCCeSSóRioS

sistemAs de controle indiViduAis

Controle remoto por cabos
Controle remoto por infravermelhos só frio

bomba de calor
Controle remoto simplificado
Controle remoto simplificado para utilização em hotéis

sistemAs de controle centrAlizAdo

Controle remoto centralizado
Controle unificado LIGAR/DESLIGAR
Temporizador programável

descrição

outros

descrição

Adaptador de cablagem
Adaptador para cablagem (medidor horário)
Adaptador de cablagem para componentes eléctricos (1)
Adaptador de cablagem para componentes eléctricos (2)
Sensor remoto
Caixa de instalação para o adaptador PCB
Caixa eléctrica com terminal para terra (3 blocos)
Caixa eléctrica com terminal para terra (2 blocos)
Filtro de ruído (apenas para a interface electromagnética)
Adaptador de controle externo
Adaptador da interface para a série Sky Air
Conector para forçar ligado/forçar desligado

descrição

notas: 
*1: É necessária uma caixa de instalação 
*2: a caixa de fixação é Krp1a90 
*3: podem ser fixos até 2 adaptadores por caixa de instalação 
*4: apenas pode ser instalada 1 caixa de instalação por unidade interior

Adaptateur DS-net
Software

DTA113B51 podem ser ligadas 4 unidades por adaptador, 40 unidades quando estão ligados 10 adaptadores
DPC001B1-B51 Software do painel de monitorização

DCS601C51 Podem ser ligadas 2x64 unidades
DCS002C51 Software de distribuição proporcional de energia (PPD)
DCS004A51 Software de E-mail / Web
DCS601A52 Adaptador DIII-NET Plus
KJB411A Para instalação mural
1264009 Peça sobresselente n.° da Touch-Pen para o Intelligent Touch Controller

KRP928A2S Para ligação a unidades “Split”
DTA102A52 Para ligação a unidades R-22 / R-407C Sky Air
DTA112B51 Para ligação a unidades R-410A Sky Air
DEC101A51 Contactos de entrada: 16 pontos
DEC102A51 Contactos de entrada: 8 pontos; contactos de entrada: 4 pontos

Controlador de Toque Inteligente
Software

Hardware
Caixa de instalação
Touch-Pen
Adaptadores de interface

Entrada digital
Entrada/saída digital

descrição

descrição

referênciA comentÁrios

referênciA comentÁrios
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DAM602B51 256 unidades interiores por IPU
DAM602B52 128 unidades interiores por IPU

IM3.XX Até 1.024 unidades interiores
KRP928A2S Para ligação a unidades “Split”
DTA102A52 Para ligação a unidades R-407C/R-22 Sky Air
DTA112B51 Para ligação a unidades R-410A Sky Air 

DAM101A51 Sensor de temperatura exterior
DEC10151* Contactos de entrada: 16 pontos
DEC10251* Contactos de entrada: 8 pontos; contactos de entrada: 4 pontos

DAM002A51
DAM003A51
DAM004A51

Unidade de Processamento Inteligente

Software
Adaptadores de interface

DIII Ai
Entrada digital
Entrada/saída digital
Distribuição proporcional de potência (opcional)
Modo Eco
Acesso à Web

referênciA comentÁrios

DMS502B51 64 unidades por Gateway 
DAM411B51 Extensão de 3 x linhas DIII (3 x 64) unidades interiores
DAM412B51 Para encerramento forçado
KRP928A2S Para ligação a unidades “Split”
DTA102A52 Para ligação a unidades R-407C/R-22 Sky Air
DTA112B51 Para ligação a unidades R-410A Sky Air

BACnet Gateway
Placa DIII 
Entrada/saída digital
Adaptadores de interface

referênciA comentÁrios

bms: sistemA de Gestão de edifício
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Interface paralela - Unidade básica
Unidades de medição da temperatura
Unidades de definição da temperatura
Adaptador de unificação para controle computorizado 
Adaptador de cablagem para componentes eléctricos (1)

Adaptador de cablagem para componentes eléctricos (2)
Adaptador de comando externo para unidade exterior

Adaptador de expansão DIII-net

Kit de instalação

DPF201A51 activa o comando de Ligar/Desligar, o funcionamento e apresentação de avarias pode ser utilizado com até 4 unidades.
DPF201A52 permite a saída de gestão de temperaturas para 4 grupos; 0~5VCC.
DPF201A53 permite a entrada de definição da temperatura para 16 grupos; 0~5VCC."
DCS302A52 utilizado para combinar o computador de controle do sistema de ar condicionado e o controlador remoto central (LIGAR/DESLIGAR, visor)
KRP2A51 controla em simultâneo o computador de controle do sistema de ar condicionado e até 64 grupos de unidades interiores. 
KRP2A52

KRP4A51-53 para controlar o grupo de unidades interiores em conjunto, que estão ligadas pela cablagem de transmissão do controlador remoto.
DTA104A51 a comutação entre o modo de arrefecimento/aquecimento, pedido de controle e baixo nível de ruído estão  

disponíveis entre o conjunto de unidades exteriores.DTA104A52
DTA109A51 podem ser ligadas no máximo 10 unidades exteriores e 128 interiores a 1 DTA109A51

podem ser ligadas um máximo de 8 DTA109A51A ao DIII-net
KRP4A92 para uma fácil instalação do DTA109A51

referênciA comentÁrios

DMS504B51 Podem ser ligadas até 64 unidades por DMS-IF 
KRP928A2S Para ligação a unidades “Split”
DTA102A52 Para ligação a unidades R-407C/R-22 Sky Air
DTA112B51 Para ligação a unidades R-410A Sky Air

LONWORKS® Portal Compatível com Redes
Adaptadores de interface

referênciA comentÁrios

descrição

descrição

descrição

descrição
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naamloze Vennootschap

Zandvoordestraat 300

B-8400 oostende, Belgium

www.daikin.eu

BtW: Be 0412 120 336

rpr oostende

o presente catálogo foi criado apenas para informação e não 
constitui uma oferta contratual para a daikin europe n.V..
a daikin europe n.V. a daikin europe n.V. compilou o conteúdo 
deste catálogo de acordo com o melhor dos seus conhecimentos. 
não é dada qualquer garantia expressa ou implícita no que 
toca à totalidade, precisão, fiabilidade ou adequação para um  
determinado fim do seu conteúdo e dos produtos e serviços 
que apresenta. as especificações estão sujeitas a alterações sem  
aviso prévio. a daikin europe n.V. rejeita explicitamente qualquer 
responsabilidade por quaisquer danos directos ou indirectos, na 
sua definição mais alargada, resultantes ou relacionados com a 
utilização e/ou interpretação deste catálogo. todo o conteúdo está 
ao abrigo de copyright pela daikin europe n.V.

a daikin europe n.V. é aprovada pela lrqa pelo seu 
Sistema de gestão de qualidade de acordo com a nor-
ma iSo9001. a norma iSo9001 diz respeito à garantia 
da qualidade no que se refere à concepção, desenvolvi-
mento e fabrico, assim como aos serviços relacionados 
com o produto.

a iSo14001 garante um sistema de gestão do  
ambiente eficaz que protege a saúde e o ambiente do 
potencial impacto das nossas actividades, 
produtos e serviços e ajuda a manter e a melhorar a 
qualidade do ambiente.

as unidades daikin obedecem às normas europeias que 
garantem a segurança do produto.

os produtos  VrV® não são abrangidos pelo 
programa de certificação eurovent

a posição única da daikin como fabricante de 
equipamento de ar condicionado, compressores 
e refrigerantes, levou a que tivesse um contacto 
directo com as questões ambientais. 
Há vários anos que a daikin tomou a decisão de 
se tornar um líder no fornecimento de produtos 
que têm um impacto limitado no ambiente. 
este desafio exige uma concepção e 
desenvolvimento ecológicos de uma vasta 
gama de produtos e um sistema de gestão de 
energia, resultando na conservação de energia 
e uma redução dos desperdícios.

os produtos daikin são distribuídos por:


