
Sky Air Advance-serien 
stora med låg höjd
RZA-D / FDA-A

 › Unikt sortiment av enkelfläktar med låg höjd 
 › 20 och 25 kW kapacitet
 › Hög verkningsgrad: SEER upp till 6,25
 › Lägre miljöpåverkan tack vare användandet 
av köldmediet R-32.

 › Garanterad drift både i värmeläge och i 
kylläge ner till -20 °C

 › Tillförlitlig drift tack vare kylvätskekylt 
kretskort

 › Mycket långa rörledningar upp till 100 m
 › Marknadsledande servicevänlighet och 
hantering
  • Enkel åtkomst till alla komponenter
  • 7-segmentsdisplay

Par-, twin-, trippel- och 
dubbeltwin-installation

Utbytesteknik

Stort Sky Air-system för kommersiellt bruk i 
det mest kompakta höljet någonsin
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 › Global Warming Potential (GWP) för R-32 är 68 % lägre 
än branschstandard R-410A

 › Hög verkningsgrad (SEER upp till 6,25)
 › Kräver inte årlig kontroll av köldmedieläckage,  
vilket reducerar underhållskostnader

 › 16 % lägre köldmediefyllning

Europas första kompletta 
kommersiella system som 
använder köldmediet R-32

Unik enkelfläktsserie 
med låg höjd

Uppnår lägsta möjliga 
miljöpåverkan 
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App-styrning
 › Styr din enhet när som helst, var som helst

 › Intuitiv

 › Via smartphone, tablet eller molntjänster

Mycket långa rörledningar på upp till 100 m

Brett driftsområde
 › Kyla från -20 °C till +46 °C

 › Värme ner till -20 °C 

Komplett uppsättning inomhusenheter för R-32
 › Över 45 olika inomhusmodeller

-20 °CTT 46 °CTT 15,5 °CVT-20 °CVT

Push button
on the PCB

R410-A

Kan niet aders dan met 
gradient, want vloeistof 
warmt op en koelt af...

1 v/d 2 kiezen

naam op gas�es eventueel 
vervangen door echt logo 

even checken in de 
infographics map: ik denk 
dat er een tekening van 
een VRV bestaat 

even checken in de 
infographics map: ik denk 
dat er een tekening van 
een VRV bestaat 

foto in crkeltje zou ik 
behouden

Push button
on the PCB

R410-A

Kan niet aders dan met 
gradient, want vloeistof 
warmt op en koelt af...

1 v/d 2 kiezen

naam op gas�es 
eventueel vervangen door 
echt logo 

even checken in de 
infographics map: ik denk 
dat er een tekening van 
een VRV bestaat 

even checken in de 
infographics map: ik denk 
dat er een tekening van 
een VRV bestaat 

foto in crkeltje zou ik 
behouden



4

Nya

Handtaget har flyttats  
för enklare hantering

Ny och större fläktdesign
 › Säkerställer hög luftvolym med låg lufthastighet
 › Minskar ljudnivåerna

Värmeväxlare  
med 3 rader
 › Unik 3-raders värmeväxlare för att möjliggöra 

kompakta höljen upp till 14 kW
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Köldmediekylt kretskort

Swingkompressor optimerad för 
årstidsrelaterad verkningsgrad

Marknadsledande servicevänlighet och 
hantering

Kompakta mått
 › Enkla att transportera tack vare den kompakta 

enkelfläktsdesignen
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Sky Air Advance-serien

Stort Sky Air-system för kommersiellt bruk i det mest 
kompakta höljet någonsin

 › Kompakt (870 mm högt) och lätt enkelfläktsdesign 
sparar utrymme och är enkel att installera

 › Marknadsledande servicevänlighet och hantering tack vare 
stor åtkomstyta, 7-segmentsdisplay och extra handtag

 › Genom att välja en produkt med R-32 minskar 
miljöpåverkan med 68 % i jämförelse med R-410A. 
Tack vare R-32s höga energieffektivitet får du en lägre 
energiförbrukning samt en lägre volym köldmedium

 › Byt ut befintliga system med R-32-teknik 
utan att behöva byta rördragningen

 › Garanterar drift i värmeläge ner till -20 °C
 › Kylvätskekylt kretskort säkerställer tillförlitlig kylning 
och påverkas inte av omgivningstemperaturen

 › Maximal rörlängd upp till 100 m
 › Maximal installationshöjdskillnad upp till 30 m
 › Utomhusenheter för par-, twin-, trippel-, 
dubbeltwin-installation

RZA-D

RZA200-250D

Kombinationstabell för komfortkyla
NYHET

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

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

Specifikationer RZA-D
Utomhusenhet RZA200D RZA250D
Dimensioner Enhet Höjd x Bredd x Djup mm 870x1.100x460
Vikt Enhet kg 120
Ljudeffektsnivå Kyla dBA 73 76

Värme dBA 76 79
Ljudtrycksnivå Kyla Nom. dBA 53 57

Värme Nom. dBA 60 63
Driftområde Kyla Omgivning Min.~Max. °CTT -20~46

Värme Omgivning Min.~Max. °CVT -20~15
Köldmedium Typ/GWP R-32/675

Mängd kg/TCO2Eq 5,0/3,38
Röranslutningar Vätska/gas OD mm 9,52/22,2

Rörledningslängd UE - IE Max. m 100
Ingen extra laddning m 30

Extra köldmediemängd kg/m Se installationsanvisningarna
Nivåskillnad IE - UE Max. m 30

Strömförsörjning Fas / Frekvens / Spänning Hz/V 3~/50/380-415
Ström - 50 Hz Max amperestyrka i säkring (MFA) A 25

(1) MFA används för att välja strömbrytare och jordfelsbrytare. För mer information om varje kombination, se ritningen för elektriska data.

RZA-D
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BRC1H519W7, BRP069B82RZA-D

FDA200-250A

Ställ in FDA200A / RZA200D FDA250A / RZA250D
Kylkapacitet Nom. kW 19,0 22,0
Värmekapacitet Nom. kW 22,4 24,0
Rumskyla Kapacitet Pdesign kW 19,0 22,0

SEER 6,25 5,37
ηs,c % 247 211,8
Årlig energiförbrukning kWh/a 1.824 2.458

Rumsuppvärmning 
(genomsnittsklimat)

Kapacitet Pdesign kW 11,2 12,1
SCOP 3,59 3,58
ηs,h % 140,6 140,2
Årlig energiförbrukning kWh/a 4.368 4.732

Inomhusenhet FDA 200A 250A
Kylkapacitet Total kapacitet Nom. kW 19 22
Värmekapacitet Total kapacitet Nom. kW 22,4 24
Ineffekt - 50 Hz Kyla Nom. kW 0,32 0,4

Värme Nom. kW 0,32 0,4
Dimensioner Enhet Höjd x Bredd x Djup mm 470x1.490x1.100
Vikt Enhet kg 104 115
Hölje Material Galvaniserad stålplåt
Fläkt Luftflödeshastighet Kyla Låg/hög m³/min 36 / 64 43 / 69

Värme Låg/hög m³/min 36 / 64 43 / 69
Externt statiskt tryck Nom./hög Pa 62 / 250

Luftfilter Typ Plastnät
Ljudeffektsnivå Kyla dBA 69 71
Ljudtrycksnivå Kyla Låg/medel/hög dBA 36 / 39 / 43 37 / 40 / 44

Värme Låg/medel/hög dBA 36 / 39 / 43 37 / 40 / 44
Köldmedium Typ R-32/R-410A
Röranslutningar Vätska OD mm 9,52

Gas OD mm 19,1 22,2
Strömförsörjning Fas / Frekvens / Spänning Hz / V 1~ / 50/60 / 220-240/220
Kontrollsystem Infraröd fjärrkontroll BRC4C65

Trådansluten fjärrkontroll BRC1H519W7/S7/K7 / BRC1E53A/B/C / BRC1D52

Undertaksenhet med hög ESP

ESP upp till 250 Pa, idealisk för stora utrymmen

 › Högt externt statiskt tryck upp till 250 Pa underlättar 
användning med olika kanaler och galler

 › Möjlighet att ändra ESP via trådbunden fjärrkontroll, vilket 
möjliggör optimering av den försörjda luftvolymen

 › Diskret dolda i väggen: endast utsläpps- och insugsgallren är 
synliga

 › Kondensvattenpump som tillval
 › Sugfilter levereras som standard för att underlätta 
installationen

 › Upp till 27,6 kW i värmeläge

FDA-A + RZA-D

utblås
insug baktill
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Den aktuella publikationen är enbart skapad i informationssyfte och utgör därför inte något bindande erbjudande 

från Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. har sammanställt denna publikation efter bästa förmåga. Ingen uttrycklig 

eller antydd garanti lämnas för fullständighet, riktighet, tillförlitlighet eller lämplighet för speciellt syfte av innehållet 

och produkterna och tjänsterna som presenteras häri. Specifikationer kan komma att ändras utan föregående 

avisering därom. Daikin Europe N.V. avvisar uttryckligen allt ansvar för eventuell direkt eller indirekt skada, i den 

vidaste bemärkelse, som uppstår från eller är relaterad till användningen och/eller tolkningen av denna publikation. 

Allt innehåll är upphovsrättsskyddat av Daikin Europe N.V. 

Tryckt på icke-klorblekt papper. 

Daikin Europe N.V. Naamloze Vennootschap Zandvoordestraat 300 · 8400 Oostende · Belgien · www.daikin.eu · BE 0412 120 336 · RPR Oostende (utgivare)

Daikin Europe N.V. deltar i Eurovent Certification Programme för 

vätskekylenheter och hydroniska värmepumpar, fläktkonvektorer 

samt system med variabelt flöde av köldmediet. Se gällande 

giltighetscertifikat online: www.eurovent-certification.com
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Låg höjd

Stort värde

Mer flexibilitet för din verksamhet med 
enkelfläktshöljen i hela Sky Air-serien
Unik på marknaden: låt oss presentera vår nya utomhusenhet med enkelfläkt och låg höjd i 

alla Sky Air-serier – från 3,5 till 25 kW.

 › Mer flexibilitet när det gäller positionering samt enklare transport och installation
 › Marknadsledande servicevänlighet och hantering – med enkel åtkomst till alla komponenter 
och till 7-segmentsdisplayen

 › Tillförlitlig kylning tack vare kylvätskekylt kretskort

 › Fullt sortiment av anslutningsbara inomhusenheter med R-32

www.daikin.eu/skyairbluevolution




