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 › Μοναδικός σχεδιασμός στην αγορά: ενσωματώνεται πλήρως επίπεδα 

μέσα στην οροφή και ταιριάζει απόλυτα στις αναμονές οροφής

 › Αξιοσημείωτο μείγμα εικονικού σχεδιασμού και μηχανική τελειότητα με 

ένα κομψό φινίρισμα σε λευκό ή σε συνδυασμό ασημένιου και λευκού

 › Νέα εσωτερική μονάδα μικρής ισχύος ειδικά 

δημιουργημένη για μικρούς ή καλά μονωμένους χώρους, 

όπως δωμάτια ξενοδοχείων, μικρά γραφεία κτλ.

 › Ο αισθητήρας παρουσίας (προαιρετικό) προσαρμόζει το σημείο 

ρύθμισης με στάνταρ 1°C εάν δεν ανιχνευθεί κανείς στο δωμάτιο. 

Είναι δυνατό να προσαρμόσετε το σημείο ρύθμισης με 2, 3 ή 

4°C (προαιρετικό). Κατευθύνει επίσης αυτόματα τη ροή αέρα, 

μακριά από οποιοδήποτε άτομο, προς αποφυγή ρευμάτων

 › Ο αισθητήρας δαπέδου (προαιρετικό) ανιχνεύει τη μέση θερμοκρασία 

δαπέδου και εξασφαλίζει την ίση κατανομή θερμοκρασίας 

μεταξύ της οροφής και του δαπέδου. Ξεχάστε τα κρύα πόδια

 › Ανεξάρτητος έλεγχος πτερυγίου: ένα πτερύγιο μπορεί να κλείσει 

εύκολα μέσω του ενσύρματου τηλεχειριστηρίου (BRC1E52) στην 

περίπτωση ανακαίνισης ή νέας διαρρύθμισης του εσωτερικού χώρου

 › Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας χάρη στον ειδικά 

σχεδιασμένο εναλλάκτη θερμότητας, στον κινητήρα 

ανεμιστήρα DC και στην αντλία συμπυκνωμάτων

 › Κιτ εισαγωγής νωπού αέρα για υγιές περιβάλλον διαβίωσης

 › Στάνταρ αντλία συμπυκνωμάτων με ανύψωση 850 mm

Πλήρως επίπεδη κασέτα

FXZQ-A (λευκή μάσκα) FXZQ-A (ασημένια και λευκή μάσκα)

FXZQ-A

 BRC1E52A/B BRC7F530W/S

850 mm

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ FXZQ15A FXZQ20A FXZQ25A FXZQ32A FXZQ40A FXZQ50A

Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6

Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3

Ισχύς εισόδου - 
50Hz

Ψύξη Ονομ. kW 0,043 0,045 0,059 0,092

Θέρμανση Ονομ. kW 0,036 0,038 0,053 0,086

Διαστάσεις Μονάδα ΎψοςxΠλάτοςxΒάθος mm 260x575x575

Βάρος Μονάδα kg 15,5 16,5 18,5

Διακοσμητική 
μάσκα

Μοντέλο BYFQ60CW / BYCQ60CS / BYFQ60B2

Χρώμα Λευκό (N9,5) / Λευκό (N9,5) + Ασημί / Λευκό (RAL9010)

Διαστάσεις ΎψοςxΠλάτοςxΒάθος mm 46x620x620 / 46x620x620 / 55x700x700

Βάρος kg 2,8/2,8/2.7

Ταχύτητα ροής αέρα 
ανεμιστήρα - 50Hz

Ψύξη Υψηλή/Ονομ./Χαμηλή m³/min 8,5/7/6.5 8,7/7,5/6.5 9/8/6.5 10/8,5/7 11,5/9,5/8 14,5/12,5/10

Θέρμανση Υψηλή/Ονομ./Χαμηλή m³/min 8,5/7/6.5 8,7/7,5/6.5 9/8/6.5 10/8,5/7 11,5/9,5/8 14,5/12,5/10

Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη Υψηλή/Ονομ. dBA 49/- 50/- 51/- 54/- 60/-

Στάθμη ηχητικής 
πίεσης

Ψύξη Υψηλή/Ονομ./Χαμηλή dBA 31,5/28/25.5 32/29,5/25.5 33/30/25.5 33,5/30/26 37/32/28 43/40/33

Θέρμανση Υψηλή/Ονομ./Χαμηλή dBA 31,5/28/25.5 32/29,5/25.5 33/30/25.5 33,5/30/26 37/32/28 43/40/33

Ψυκτικό μέσο Τύπος R-410A

Συνδέσεις σωληνώσεων Υγρό/Εξ.διάμ./Αέριο/Εξ.διάμ./Έξοδος συμπυκνωμάτων mm 6,35/12,7/VP20 (Εσ. διάμ. 20/Εξ.Διάμ. 26)

Τροφοδοσία ισχύος Φάση / Συχνότητα / Τάση Hz / V 1~/50/220-240

Ρεύμα - 50Hz Μέγιστα αμπέρ ασφάλειας (MFA) A 16

αισθητήρας 

παρουσίας

αισθητήρας δαπέδου


