


Korzyści dla instalatorów

› Wyjątkowy produkt na rynku!

› Najcichsza jednostka 

› Łatwy w obsłudze zdalny sterownik, dostępny 

z obsługą kilku języków, umożliwia łatwe 

ustawienie opcji czujnika i indywidualne 

sterowanie położeniami klap.

› Odpowiada stylowi wzornictwa europejskiego

Korzyści dla projektantów

› Wyjątkowy produkt na rynku!

› Integruje się doskonale z wystrojem 

nowoczesnego biura

› Produkt nadaje się idealnie do poprawy wartości 

BREEAM /EPDB w połączeniu z jednostkami pomp 

ciepła Sky Air Seasonal Smart lub VRV IV

Korzyści dla użytkowników końcowych

› Doskonałość techniczna i unikalne wzornictwo 

w jednym systemie 

› Najcichsza jednostka 

› Doskonałe warunki środowiskowe: bez zimnych 

przeciągów i zimnych stref

› Oszczędność do % na rachunkach za energię, 

w wyniku stosowania opcjonalnych czujników

› Elastyczność użytkowania pomieszczeń dzięki 

indywidualnemu sterowaniu klapami

› Łatwy w obsłudze sterownik dostępny z obsługą 

kilku języków

• Dlaczego całkowicie płaska kaseta?
• Unikalna konstrukcja na rynku, która w pełni integruje się z sufitem

Unikalne wzornictwo

 › Zaprojektowana przez niemieckie biuro projektowe, aby 

w pełni odpowiadała europejskiemu gustowi.

 › W pełni dopasowana do sufitu, wystaje tylko na  mm.

 › W pełni mieści się w jednym standardowym panelu 

sufitowym, umożliwiając montowanie lamp, głośników 

i instalacji tryskaczowych w sąsiednich modułach sufitowych.

 › Panel dekoracyjny jest dostępny w wykończeniu w jednym 

z  kolorów (białym i biało-srebrnym).

Wyróżniająca się technologicznie

Opcjonalny czujnik obecności

 › Kiedy pomieszczenie jest puste, może on dostosować 

nastawę temperatury lub wyłączyć jednostkę – zapewniając 

oszczędność energii.

 › Kiedy czujnik wykryje obecność osób, kierunek nawiewu 

zostanie tak dostosowany, aby uniknąć zimnych przeciągów 

w kierunku tych osób.

Opcjonalny czujnik podłogowy

 › Wykrywa różnicę temperatur i tak zmienia kierunek nawiewu 

powietrza, aby zapewnić równomierny rozkład temperatury.

Najwyższa efektywność

 › Etykiety sezonowe do 
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 › Kiedy pomieszczenie jest puste, funkcja opcji czujnika może 

dostosować nastawę temperatury lub wyłączyć jednostkę – 

zapewniając oszczędność energii aż do %.

 › Indywidualne sterowanie klapami: możliwości łatwego 

sterowania jedną lub kilkoma klapami za pomocą 

przewodowego zdalnego sterownika (BRCE) podczas 

zmiany układu pomieszczenia. Po pełnym zamknięciu lub 

zablokowaniu klap, konieczne jest ustawienie „Element 

zamykający wylot powietrza”.

* dla FFQ,C w połączeniu z RXS,L

Inne funkcje

 › Najcichsza kaseta na rynku ( dBA), co jest ważne 

w zastosowaniach biurowych.

Całkowicie 
płaska kaseta
 Prosta, funkcjonalna, genialna

Narzędzia 
marketingowe

 - Pobierz oprogramowanie 

kalkulatora sezonowego:  

www.daikineurope.com/

support-and-manuals/

software-downloads/air-

conditioning/

FFQ-C / FXZQ-A


