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Vill du slippa tänka på temperaturen 
på din arbetsplats? Bara känna att du 
alltid har ett skönt klimat på kontoret, 
i butiken eller på restaurangen. 

För dig har Daikin skapat Sky Air. En komplett serie som sätter en ny 

standard för ett perfekt inomhusklimat. Sky Air har nya enheter för 

kyla och värme som du knappast ser eller hör. Med sin höga energi- 

effektivitet, avancerade design och nyskapande teknik uppfyller de 

mycket högt ställda krav för alla kommersiella miljöer.

… och  
för världen
Med en överlägsen energieffektivitet ger Sky Air rätt inomhuskom-

fort till lågt pris. Automatisk justering och styrning av luftflöde, nya 

värmeväxlare, nya fläktmotorer och kondensvattenpumpar* samt 

automatisk filterrengöring** med mera bidrar till den låga energi-

användningen. Det är fördelar som gör skillnad både på elräkning-

en och för den globala miljön.

* gäller ej FAQ, FHQ och FVQ
** gäller endast FCQG och FCQHG

Rätt 
klimat  
för dig 





Daikin Sky Air är klimat- 
anläggningar med teknik 
och möjligheter långt över 
det vanliga. 

Utmaningen har varit att skapa en serie med bästa 

energieffektivitet, avancerad design, teknik som ger 

den perfekta inomhuskomforten för alla miljöer.

Självrengörande frontpanel*
Daikin var först med att lansera en självrengörande frontpanel.  

Med denna panel, som rengör sig själv dagligen, sänks energi- 

förbrukningen med upp till 50 procent. 

** gäller endast FCQG och FCQHG

Flexibel installation
Daikin Sky Air passar i de flesta utrymmen och uppskattas av 

installatörerna för den höga kvalitén och det enkla montaget. 

Luftriktarna är individuellt styrbara och ställs enkelt så att 

luftflödet hamnar exakt där du vill.

InnoVAtIonER  
SoM GÖR SKILLnAD

 
 



Ingen i rummet? Sky Air stänger av!
Daikins rundblåsande kassett ger optimal komfort och  

effektivitet. Med en närvarosensor, som finns som tillval,  

sparar du upp till 27 procent energi. om rummet är tomt  

kan den stänga av sig automatiskt eller gå ner i sparläge om 

du så önskar. när människor befinner sig i rummet känner 

sensorn det och luften riktas bort för att undvika drag.

Verkar utan att synas
De olika enheterna i Daikin Sky Air är utvecklade för att verka 

utan att synas. Du kan välja allt från den helt integrerade FFQ- 

modellen till den högeffektiva FUQ som sprider värme/kyla i 

fyra riktningar. Samtliga enheter har en design som är sobert 

anpassad för att smälta in i din miljö utan att ta någon visuell 

plats i rummet.



Daikin FAQ
Vår storsäljare

Daikins väggmodell FAQ är en idealisk lösning då man saknar innertak eller då man har lågt i tak.  

Den passar perfekt för restuaranger och butiker. Designen är minimalistisk och passar in överallt. 

Luftriktarna kan ställas in i fem olika vinklar för att kunna anpassas till rummets utformning och  

till de som vistas/arbetar i rummet för att ge bästa komfort. 

Kan enkelt anslutas till fastighetens övergripande styrsystem med ett tillval som MoDbus eller KnX.

Framtidens klimat- 
anläggningar är här! 

Inomhusenhet FAQ71C FAQ100C

kylkapacitet min./nom./max. kW 3,2 / 6,8 / 8,0 5,0 / 9,5 / 11,2
Värmekapacitet min./nom./max. kW  3,4 / 7,5 / 9,0 5,1 / 10,8 / 12,8
Årstidsrelaterad 
verkningsgrad 
(enligt en14825)

kyla energiklass a++
Pdesign kW 6,80 9,50
seer 6,51 6,11
Årlig energiförbrukning kWh 365 544

Värme 
(genomsnittsklimat)

energiklass a+
Pdesign kW 6,33 10,20
sCOP 4,02 4,01
Årlig energiförbrukning kWh 2.204 3.561

Dimensioner enhet Höjd x Bredd x Djup mm 290x1.050x238 340x1.200x240
Vikt enhet kg 13 17
ljudtrycksnivå kyla Hög/nom./låg dBa 45/42/40 49/45/41

Värme Hög/nom./låg dBa 45/42/40 49/45/41



Daikin FVQ
Bästa lösningen för högt i tak

Denna golvmodell är en optimal lösning då undertak saknas eller då takhöjden  

är mycket hög. 

Kan installeras i både nya och befintliga byggnader och har en låg energiförbrukning 

tack vare DC-fläktmotor.

Luftflödet kan ställas in både horisontellt och vertikalt för att passa rummets utformning.  

Minskning av temperaturvariationer uppnås genom valet automatisk fläkthastighet eller 

inställbar 3-stegs fläkthastighet.

Kan enkelt anslutas till fastighetens övergripande styrsystem med ett tillval som MoDbus 

eller KnX.

Inomhusenhet FVQ71C FVQ100C FVQ125C FVQ140C

kylkapacitet min./nom./max. kW 3,2 / 6,8 / 8,0  5,0 / 9,5 / 11,2  5,8 / 12,0 / 14,0  6,2 / 13,4 / 15,4
Värmekapacitet min./nom./max. kW 3,5 / 7,5 / 9,0 5,1 / 10,8 / 12,8 6,0 / 13,5 / 16,0 6,2 / 15,5 / 18,0
Årstidsrelaterad 
verkningsgrad 
(enligt en14825)

kyla energiklass a a -
Pdesign kW 6,80 9,50 12,00 -
seer 5,50 5,50 -
Årlig energiförbrukning kWh 433 604 763 -

Värme 
(genomsnittsklimat)

energiklass a a+ a -
Pdesign kW 6,33 7,60 -
sCOP 3,86 4,01 3,85 -
Årlig energiförbrukning kWh 2.296 2.653 2.763 -

Dimensioner enhet Höjd x Bredd x Djup mm 1.850x600x270 1.850x600x350
Vikt enhet kg 39 47
ljudtrycksnivå kyla Hög/nom./låg dBa 43/41/38 50/47/44 51/48/46 53/51/48

Värme Hög/nom./låg dBa 43/41/38 50/47/44 51/48/46 53/51/48



Daikin FFQ
Unik design och funktion

Klimatanläggningen med en unik design. Den helt släta kassetten integreras i innertaket 

och linjerar med innertakets moduler. De passar standard innertak (60x60 cm). Ytan kan 

väljas i vitt eller i en kombination av vitt och silver.

Med tillvalet infraröd närvarosensor känner den av om någon finns i rummet. när rummet 

är tomt kan börvärdet  justeras 1, 2, 3 eller 4 °C och spara upp till 27 procent energi. Den 

riktar också automatiskt bort luftflödet från alla personer för att undvika drag.

tillvalet Golvgivare känner av den genomsnittliga golvtemperaturen och garanterar en 

jämn temperaturfördelning mellan tak och golv. Kalla fötter blir historia.

De olika luftriktarna kan anpassas till rummets utformning och till de som vistas/arbetar 

i rummet för att ge bästa komfort. För att minimera energiförbrukningen har värmeväxlare 

speciellt utvecklade tunna rör, DC fläktmotor och kondensvattenpump. 

Kan enkelt anslutas till fastighetens övergripande styrsystem med ett tillval som MoDbus 

eller KnX.

Inomhusenhet FFQ25C FFQ35C FFQ50C FFQ60C
kylkapacitet min./nom./max. kW 1,3 / 2,5 / 3,2 1,4 / 3,4 / 4,0 1,7 / 5,0 / 5,3 2,3 / 6,0 / 6,7
Värmekapacitet min./nom./max. kW 1,3 / 2,8 / 4,7  1,4 / 4,2 / 5,0  1,7 / 5,8 / 6,5 2,3 / 7,0 / 8,0
Årstidsrelaterad 
verkningsgrad 
(enligt en14825)

kyla energiklass a++ a+
Pdesign kW 2,50 3,40 5,00 5,70
seer 6,13 6,33 5,93 5,79
Årlig energiförbrukning kWh 143 188 295 344

Värme 
(genomsnittsklimat)

energiklass a+
Pdesign kW 2,31 3,45 3,84 3,96
sCOP 4,25 4,13 4,20
Årlig energiförbrukning kWh 761 1.170 1.301 1.320

Dimensioner enhet Höjd x Bredd x Djup mm 260x575x575
Vikt enhet kg 16 17,5
ljudtrycksnivå kyla Hög/nom./låg dBa 31/28,5/25 34/30,5/25 39/34/27 43/40/32

Värme Hög/nom./låg dBa 31/28,5/25 34/30,5/25 39/34/27 43/40/32



Daikin FCQG & FCQHG
Rundblåsande och självrengörande

Rundblåsande kassett som ger en mer behaglig miljö och större energi- 

besparing. tack vare 360° luftutsläpp får du ett jämnt och behagligt 

luftflöde och en konstant temperatur.  Med den trådanslutna fjärr-

kontrollen kan du enkelt stänga eller öppna olika luftriktare. 

Unik automatisk rengöringskasset (tillbehör) rengör filtret varje dag. 

Detta ger högre effekt och bättre komfort med renare luft. Minimerar 

underhållskostnader, bara att dammsuga när behållaren är full. 

Med tillbehöret närvarosensor känner den av om någon finns i rummet. 

när rummet är tomt kan börvärdet justeras 1, 2, 3 eller 4 °C. Den riktar 

också automatiskt bort luftflödet från alla personer för att undvika drag. 

tillvalet Golvgivare känner av den genomsnittliga golvtemperaturen 

och garanterar en jämn temperaturfördelning mellan tak och golv. 

De olika luftriktarna kan anpassas till rummets utformning och till  

de som vistas/arbetar i rummet för att ge bästa komfort. 

tre dekorationspaneler kan väljas: vit automatiskt rengörande panel, 

vit  standardpanel med grå luftriktare och vit standard panel med vita 

luftriktare.

Kan enkelt anslutas till fastighetens övergripande styrsystem med ett 

tillval som MoDbus eller KnX.

Inomhusenhet FCQHG71F FCQHG100F FCQHG125F FCQHG140F
kylkapacitet min./nom./max. kW 3,2 / 6,8 / 8,0 5,0 / 9,5 / 11,2 5,8 / 12,0 / 14,0 6,2 / 13,4 / 15,4
Värmekapacitet min./nom./max. kW 3,4 / 7,5 / 9,0 5,1 / 10,8 / 12,8  6,0 / 13,5 / 16,2 6,2 / 15,5 / 18,0
Årstidsrelaterad 
verkningsgrad 
(enligt en14825)

kyla energiklass a++ -
Pdesign kW 6,80 9,50 12,00 -
seer 7,00 6,61 -
Årlig energiförbrukning kWh 340 475 635 -

Värme 
(genomsnittsklimat)

energiklass a+ a++ -
Pdesign kW 7,60 11,30 12,66 -
sCOP 4,54 4,80 4,63 -
Årlig energiförbrukning kWh 2.343 3.295 3.829 -

Dimensioner enhet Höjd x Bredd x Djup mm 288x840x840
Vikt enhet kg 25 26
ljudtrycksnivå kyla Hög/nom./låg dBa 36/33/29 44/39/33 45/40/35 45/41/37

Värme Hög/nom./låg dBa 36/33/29 44/39/33 45/40/35 45/41/37

Inomhusenhet FCQG71F FCQG100F FCQG125F FCQG140F
kylkapacitet min./nom./max. kW  3,2 / 6,8 / 8,0 5,0 / 9,5 / 11,2 5,8 / 12,0 / 14,0 6,2 / 13,4 / 15,4
Värmekapacitet min./nom./max. kW 3,5 / 7,5 / 9,0  5,1 / 10,8 / 12,8 6,0 / 13,5 / 16,0  6,2 / 15,5 / 18,0
Årstidsrelaterad 
verkningsgrad 
(enligt en14825)

kyla energiklass a++ a++ a -
Pdesign kW 6,8 9,50 12,00 -
seer 6,1 6,50 5,30 -
Årlig energiförbrukning kWh 390 511 792 -

Värme 
(genomsnittsklimat)

energiklass a+ a+ -
Pdesign kW 6,33 7,60 8,03 -
sCOP 4,10 4,10 4,01 -
Årlig energiförbrukning kWh 2.162 2.595 2.803 -

Dimensioner enhet Höjd x Bredd x Djup mm 204x840x840 246x840x840
Vikt enhet kg 21 24
ljudtrycksnivå kyla Hög/nom./låg dBa 33/31/28 37/33/29 41/35/29

Värme Hög/nom./låg dBa 33/31/28 37/33/29 41/35/29



Daikin FHQ
Den stora effekten på den lilla ytan

Idealisk lösning för kommersiella utrymmen med lågt i tak eller utan undertak. Enheten kan 

enkelt monteras i hörn och trånga utrymmen eftersom den bara behöver 30 mm service- 

utrymme på sidan.

Kan installeras både i nya och befintliga byggnader och har låg energiförbrukning, bland annat 

tack vare DC-fläktmotor.

Brett luftutsläpp – upp till 100° -  tack vare Coanda-effekt. Utomhusenheterna, som även finns 

för parinstallation, är utrustade med en swingkompressor, kända för sin låga ljudnivå och höga 

energieffektivitet. Producerar värme även när temperaturen kryper ner mot -25 °C.  

tystgående, som dessutom kan bli 3 dBA tystare med hjälp av fjärrkontrollen.

Energisparande stand by-läge reducerar förbrukning med cirka 80 procent. om ingen person känns 

av under 20 minuter växlar systemet automatiskt över till den energisnåla inställningen.

Kan enkelt anslutas till fastighetens övergripande styrsystem med ett tillval som MoDbus eller 

KnX.

Inomhusenhet FHQ35C FHQ50C FHQ60C
kylkapacitet min./nom./max. kW 1,4 / 3,4 / 4,0 1,7 / 5,0 / 5,3 2,3 / 5,7 / 6,7
Värmekapacitet min./nom./max. kW 1,4 / 4,0 / 5,0 1,7 / 6,0 / 6,5 2,3 / 7,2 / 8,0
Årstidsrelaterad 
verkningsgrad 
(enligt en14825)

kyla energiklass a++ a+
Pdesign kW 3,40 5,00 5,70
seer 6,18 5,87 6,02
Årlig energiförbrukning kWh 193 298 332

Värme 
(genomsnittsklimat)

energiklass a+ a
Pdesign kW 3,10 4,35 4,71
sCOP 4,43 3,86 3,87
Årlig energiförbrukning kWh 981 1.578 1.705

Dimensioner enhet Höjd x Bredd x Djup mm 235x960x690 235x1.270x690
Vikt enhet kg 24 25 31
ljudtrycksnivå kyla Hög/nom./låg dBa 36/34/31 37/35/32 37/35/33

Värme Hög/nom./låg dBa 36/34/31 37/35/32 37/35/33



Daikin FUQ 
Fyrvägsblåsande  
med automatisk justering

De takmonterade kassetterna är den perfekta lösningen för kommersiella fastigheter. De 

snygga vita enheterna har en automatisk justering av luftflödet, fem olika utblåsningsvink-

lar, individuell styrning av spjäll, automatisk luftvolymstyrning och tre inställningar för 

fläkthastighet. 

Förbättrad årstidsrelaterad verkningsgrad erhålls tack vare en ny värmeväxlare samt en DC 

fläktmotor och kondens-vattenpump. 

Kan enkelt anslutas till fastighetens övergripande styrsystem med ett tillval som MoDbus 

eller KnX.

Inomhusenhet FUQ71C FUQ100C FUQ125C

kylkapacitet min./nom./max. kW 3,2 / 6,8 / 8,0 5,0 / 9,5 / 11,2 5,8 / 12,0 / 14,0
Värmekapacitet min./nom./max. kW 3,4 / 7,5 / 9,0 5,1 / 10,8 / 12,8 6,0 / 13,5 / 16,2
Årstidsrelaterad 
verkningsgrad 
(enligt en14825)

kyla energiklass a++ a+
Pdesign kW 6,80 9,50 12,00
seer 6,50 6,11 5,61
Årlig energiförbrukning kWh 366 544 748

Värme 
(genomsnittsklimat)

energiklass
Pdesign kW 7,60 11,30 14,13
sCOP 4,20 4,50 4,44
Årlig energiförbrukning kWh 2.533 3.515 4.456

Dimensioner enhet Höjd x Bredd x Djup mm 198x950x950
Vikt enhet kg 25 26
fläkt-/
luftflödeshastighet

kyla Hög/nom./låg m³/min 23/19,5/16 31/25,5/20 32,5/26,5/20,5
Värme Hög/nom./låg m³/min 23/19,5/16 31/25,5/20 32,5/26,5/20,5

ljudtrycksnivå kyla Hög/nom./låg dBa 41/38/35 46/42/39 47/43/40
Värme Hög/nom./låg dBa 41/38/35 46/42/39 47/43/40



www.daikin.se

Daikin
Daikin är världsledande inom värme och kyla, och  Daikin finns 

sedan 1969 i Sverige. Vi säljer värmepumpar, luftkonditionering 

och luftrenare till både hem, företag och industri. Med professio-

nella återförsäljare och ett väl utbyggt nät för service och support 

skapar vi optimala lösningar för varje behov. 
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Daikin utomhusenheter ska göra jobbet  
under många år i vårt tuffa nordiska klimat. 

Därför är de byggda, anpassade och testade för att ge trygg drift med lägsta 

möjliga energianvändning. Swingkompressorer med få start och stopp, automatisk 

avfrostning, optimerad tysthet och kvalitet i alla delar kommer du att uppskatta 

mer för varje år.

Daikin Sky Air Seasonal Smart är godkända för den nya  

lagen om årstidrelaterad verkningsgrad och uppfyller  

de ökande kraven på energieffektivitet fram till 2020.

Daikins teknik för variabel köldmedietemperatur förbättrar  

komforten och effektiviteten eftersom systemet kontinuerligt 

anpassar köldmedietemperaturen beroende på den total- 

kapacitet som önskas samt aktuell utetemperatur.

Med ”EDP setting” och överdimensionerad inomhusdel är 

aggregatet lämpligt för serverrumskyla vid kallare utomhus-

temperatur än -20 °C. 

För mer information kontakta Daikins tekniska rådgivning.

Intelligent styrning
Daikins nya intelligenta touch Manager ger möjlighet till  

exakt klimatkontroll. Du kan ställa in scheman och integrera  

övergripande fastighetssystem som exempelvis kontrollsystem  

med nyckelkort och närvarosensorer. 

Seasonal Classic är vår energieffektiva lösning för  

enklare driftförhållanden.

Värme & kyla Perfekt för kommersiellt bruk

INOMHUSENHET FCQHG71F FCQHG100F FCQHG125F FCQHG140F FCQHG71F FCQHG100F FCQHG125F FCQHG140F

Kylkapacitet Min./Nom./Max. kW -/6,8/- -/9,5/- -/12,0/- -/13,4/- -/6,8/- -/9,5/- -/12,0/- -/13,4/-
Värmekapacitet Min./Nom./Max. kW -/7,5/- -/10,8/- -/13,5/- -/15,5/- -/7,5/- -/10,8/- -/13,5/- -/15,5/-
Årstidsrelaterad 
verkningsgrad 
(enligt EN14825)

Kyla Energiklass A++ - A++ -
Pdesign kW 6,80 9,50 12,00 - 6,80 9,50 12,00 -
SEER 7,00 6,61 - 7,00 6,61 -
Årlig energiförbrukning kWh 340 475 635 - 340 475 635 -

Värme 
(medelklimat)

Energiklass A+ A++ - A+ A++ -
Pdesign kW 7,60 11,30 12,66 - 7,60 11,30 12,66 -
SCOP 4,54 4,80 4,63 - 4,54 4,80 4,63 -
Årlig energiförbrukning kWh 2.343 3.295 3.829 - 2.343 3.295 3.829 -

Nominell verkningsgrad 
(kyla vid 35°/27° 
nominell last, värme vid 
7°/20° nominell last)

EER köldfaktor 4,09 4,42 4,00 3,35 4,09 4,42 4,00 3,35
COP värmefaktor 4,80 4,99 4,40 4,12 4,80 4,99 4,40 4,12
Årlig energiförbrukning kWh 830 1.075 1.500 2.000 830 1.075 1.500 2.000
Energiklass Kyla/Värme A/A -/- A/A -/-

Hölje Färg -
Dimensioner Enhet Höjd x Bredd x Djup mm 288 x 840 x 840
Vikt Enhet kg 25 26 25 26
Dekorationspanel Modell BYCQ140D7W1 / BYCQ140D7W1W / BYCQ140D7GW1

Färg Vit (RAL 9010) / Vit (RAL 9010) / 
Dimensioner Höjd x Bredd x Djup mm 60 x 950 x 950 / 950 x 60 x 950 / 145 x 950 x 950
Vikt kg 5,4 / 5,4 / 10,3

Fläkt-/
Luftflödeshastighet

Kyla Hög/nom./låg m³/min 21,2/16,7/12,2 32,3/25,7/19,0 33,5/26,7/19,9 33,5/27,3/21,1 21,2/16,7/12,2 32,3/25,7/19,0 33,5/26,7/19,9 33,5/27,3/21,1
Värme Hög/nom./låg m³/min 21,2/16,7/12,2 32,3/25,7/19,0 33,5/26,7/19,9 33,5/27,3/21,1 21,2/16,7/12,2 32,3/25,7/19,0 33,5/26,7/19,9 33,5/27,3/21,1

Ljudeffektsnivå Kyla Hög dBA 53 61 53 61
Värme Hög dBA 53 61 53 61

Ljudtrycksnivå Kyla Hög/nom./låg dBA 36/33/29 44/39/33 45/40/35 45/41/37 36/33/29 44/39/33 45/40/35 45/41/37
Värme Hög/nom./låg dBA 36/33/29 44/39/33 45/40/35 45/41/37 36/33/29 44/39/33 45/40/35 45/41/37

Röranslutningar Vätska YD mm 9,52
Gas YD mm 15,9

Strömförsörjning Fas / Frekvens / Spänning Hz / V 1~ / 50 / 220-240

UTOMHUSENHET RZQG71L8V1 RZQG100L8V1 RZQG125L8V1 RZQG140L7V1 RZQG71L8Y1 RZQG100L8Y1 RZQG125L8Y1 RZQG140LY1

Dimensioner Enhet Höjd x Bredd x Djup mm 990 x 940 x 320 1.430 x 940 x 320 990 x 940 x 320 1.430 x 940 x 320
Vikt Enhet kg 78 102 80 101
Fläkt-/
Luftflödeshastighet

Kyla Nom. m³/min 59 70 84 59 70 84
Värme Nom. m³/min 49 62 49 62

Ljudeffektsnivå Kyla Nom. dBA 64 66 67 69 64 66 67 69
Ljudtrycksnivå Kyla Nom. dBA 48 50 51 52 48 50 51 52

Värme Nom. dBA 50 52 53 50 52 53
Nattyst läge Nivå 1 dBA 43 45 43 45

Driftsområde Kyla Omgivning Min.~Max. °CTT -15~50
Värme Omgivning Min.~Max. °CVT -20~15,5

Köldmedium Typ/GWP R-410A/1.975
Röranslutningar Rörledningslängd UE - IE Max. m 50 75 50 75

System Ekvivalent m 70 90 70 90
Nivåskillnad IE - UE Max. m 30,0

IE - IE Max. m 0,5
Strömförsörjning Fas / Frekvens / Spänning Hz / V 1~ / 50 / 220-240 3N~ / 50 / 380-415
Ström - 50 Hz Max antal ampere i säkring (MFA) A 20 32 16 20

(1) EER/COP enligt Eurovent 2012 (2) BYCQ140D7W1W har vita isoleringar. Var medveten om att smuts syns bättre på vit isolering och att det därför inte rekommenderas att installera BYCQ140D7W1W dekorationspanel i miljöer som utsätts för mycket smuts. 

(3) BYCQ140D7W1: vit standardpanel med grå luftriktare; BYCQ140D7W1W: vit standardpanel med vita luftriktare; BYCQ140D7GW1: vit panel med automatisk rengöring.

FCQHG71-140F RZQG100-140L8/7V1/L(8)Y1 BRC1E52A/B BRC7FA532F

Godkända för framtiden
optimerade för maximal  
energieffektivitet


