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Dãy sản phâm mới đa dạng của
Dãy sản phẩm

Series 09 13 18 21 24
Btu/h 9,200 13,000 18,000/17,700*’ 21,000 24,200

kw 2.7 3.8 5.3/5.2*1 6.2 7.1

LOẠI CASSETTE 
ÂM TRẰN 
<Thổitròn> THỒ! TRÒN

Dàn lạnh FCNQ13MV1 FCNQ18MV1 FCNQ21MV1
Dàn nóng RNQ13MV1 RNQ18MV1 RNQ21MV1

LOẠI ÁP TRẰN

Dàn lạnh

1201

FHNQ13MV1V

ẵTOl

FHNQ18MV1V

I2OI

FHNQ21MV1V

1201

FHNQ24MV1V
Dàn nóng RNQ13MV1V RNQ18MV1V RNQ21MV1V RNQ24MV1V

CL
LOẠIDẮU ApsuAtTĩnh
TRÀN NỐI THÂP
ỐNG GIÓ

Dàn lạnh

ỄTP71

FDBNQ09MV1V FDBNQ13MV1V

Ì7W1

FDBNQ18MV1V

Ì7Ĩ»?1

FDBNQ21MV1V

(2E1

FDBNQ24MV1V
Dàn nóng RNQ09V1V RNQ13MV1V RNQ18MV1V RNQ21MV1V RNQ24MV1V

ApsuAttĩnh 
TRUNG BÌNH

Dàn lạnh

Dàn nóng

Chú ý: *1Áp dụng cho các model FDBNQ. *2Áp dụng cho các model FHNQ-MV1V.
*3Ap dụng cho các model FHNQ-MV1. *4 Áp dụng cho các model FDMNQ

Dàn lạnh TOI 1201

•
1201 1201

Ị|ji

1201

Dàn lạnh RNQ09MV1V RNQ13MV1V RNQ13MV1 RNQ18MV1V RNQ18MV1 RNQ21MV1V RNQ21MV1 RNQ24MV1V
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dòng Skyair
R-410A Sịọí4ir

26 30 36 42 48 I
26,000 30,000 36,000/34,500*735,000“ 42,600/42,000“'4 48,000

7.6 8.8 10.6/10.1*710.4“ 12.5/12.3“4 14.1

FCNQ26MV1 FCNQ30MV1 FCNQ36MV1 FCNQ42MV1 FCNQ48MV1
RNQ26MV1 RNQ26MY1 RNQ30MV1 RNQ30MY1 RNQ36MV1 RNQ36MY1 RNQ42MY1 RNQ48MY1

FHNQ26MV1

I2Q2I

FHNQ30MV1V FHNQ30MV1 FHNQ36MV1V FHNQ36MV1 FHNQ42MV1 FHNQ48MV1
RNQ26MY1 RNQ30MV1V RNQ30MY1 RNQ36MV1V RNQ36MY1 RNQ42MY1 RNQ48MY1

FDBNQ26MV1
RNQ26MY1

FDMNQ26MV1 FDMNQ30MV1 FDMNQ36MV1 FDMNQ42MV1 FDMNQ48MV1
RNQ26MV1 RNQ26MY1 RNQ30MV1 RNQ30MY1 RNQ36MV1 RNQ36MY1 RNQ42MY1 RNQ48MY1

UÙ2I 
ạ'| ạ'| 91«1

OF| 
0 1

bo ơo

be

RNQ26MV1 RNQ26MY1 RNQ30MV1V RNQ30MV1 RNQ30MY1 RNQ36MV1V RNQ36MV1 RNQ36MY1 RNQ42MY1 RNQ48MY1
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LOẠI CASSETTE ÂM TRẰN ĐA HƯỚNG THỔI

Khuân mực mới từ dàn lạnh 
Cassette thôi gió đông nhât 360 độ

Phụ kiện tùy chọn

Phụ kiện cần thiết cho dàn lạnh

Điều khiển từ xa LCD có dây

BRC1C61
Lưu ý: Không bao gổm cáp nối điều khiển từ 

xa. Cán trang bị riêng khi lắp đặt

Điều khiển điều hướng từ xa
(Điều khiển từ xa có dãy)

BRC1E62

Lưu ý: Không bao gổm cáp nối điếu khiển từ 
xa. Cán trang bị riêng khi láp đặt

Điều khiển từ xa LCD không dây
Dàn lạnh cằn gắn thêm bộ nhận tín hiệu

BRC7F633F

Bộ nhận tín hiệu 
(loại lắp sàn)

Điểu khiển không dây vả bộ phận tín hiệu được 
bán theo bộ
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Tránh nhiệt độ không đồng đều và gió lùa gây khó chịu

Cảm Giác Thoải Mái Được Tăng Cường Nhờ Luồng Gió Thổi Tròn

Luồng gió 360°
• Phân bổ nhiệt độ 

đồng đều

Gió thổi nhẹ với 
hướng thổi tròn

Tiện nghi tối ưu 
Tiết kiệm điện năng

Phân bé gió 
tạo sự thoải mái 

cho cả không gian 
điều hòa

Sự thoải mái vẫn 
được duy trì ngay 
cả khi nhiệt độ cài 
đặt trong phòng 
tăng lên 1°c

• Tăng tính tiện nghi
Luồng gió 360° duy 
trì sự thoải mái 
ngay cả khi tốc độ 
gió thấp.

Nếu nhiệt độ cài đặt tăng 
từ 1 đến 1,5°c, và tốc độ 
gió giảm 25%, bạn vẫn 
cảm nhận được nhiệt độ 
và sự thoải mái không đỗi

Thích hợp với mọi không gian lắp đặt
• Gió được thổi ra từ các miệng gió ở góc dàn lạnh, độ thoải mái sẽ lan truyền rộng rãi hơn.

Lưu ỷ: Một kiểu mặt nạ được sử dụng đồng nhất cho tất cả các kiểu thổi gió. Ngoài kiểu lắp đặt thổi tròn, cần sử dụng tấm chắn miệng 
thỏi gió (phụ kiện tùy chọn) cho tất cả các kiểu còn lại để đóng các miệng gló không sử dụng.
Độ ồn gia tăng khl sử dụng thổi 2 hướng hoặc 3 hướng.

Lớp phủ chống bụi và vi khuẩn: vệ sinh máy dễ dàng hơn

Mặt nạ được phủ một lớp vật liệu 
không thấm bụi

• Để ngăn bụi bám vào, mặt nạ 
đã được phủ một lớp chống 
bụi bẩn.

• Điều kiện sau khi tiếp 
xúc với khói thuốc lá (600 
điếu) trong 1 m3 không 
gian kín.

• Phin lọc được xử lý chống ăn mòn và nấm mốc 
Ngăn ngừa nấm mốc và sinh vật phát triển từ bụl và hơl nước bám 
vào phin lọc

Cánh đảo gió không nghiêng
Nước ngưng tụ và bụl bẩn khó bám vào cánh đảo gló không 
nghiêng. Dễ dàng làm sạch
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LOẠI CASSETTE ÂM TRẰN ĐA HƯỚNG THỎI

Mặt nạ vuông đồng nhất
• Kích thước mặt nạ đồng nhất cho tất cà các mọdel, 

FCNQ13-48M, đảm bảo tính thẩm mỹ đồng nhất khi 
nhiều thiết bị được lắp đặt.

Nhỏ gọn và hoạt động êm

Giống 
nhau ơ 

tất cả các 
model

dB(A)

Dàn lạnh Cao Thấp

13/18M 31 28
21/26M 35 28
30/36M 43 32

42M 44 34
48M 44 36

Lưu ý: giá tri quy đồi phòng 
không dội âm, đo theo thông 
số và tiêu chuần JIS. Giá trị 
có thẻ thay đổi trong vận 
hành thực tế do tác động 
của điều kiện xung quanh.

Lăp đặt nhanh chóng và dê dàng 
Với độ dày chỉ 256 mm, máy có thể được 
lắp đặt bên dưới các trần nhà hẹp (13-26M)

Sảng khoái và thuận tiện tối ưu 
nhờ 2 chế độ thổi gió

Lưu ý: Hướng gió được cài đặt ở vị trí tiêu chuẩn khi xuất xưởng.
Vj trí có thể được thay đổi bằng điều khiển từ xa

Hướng gió Cài đặt tiêu chuẩn Cài đặt chống làm bẩn trần*

Yêu cầu 
mong muốn

Vị trí tiêu chuẩn ngăn chặn 
gió lùa

Khuyến khích sự dụng tại các 
cửa hàng có trần màu sáng 
cần làm sạch thường xuyên

Đào gió tự 
động

1 [ I [
ỉ Đảo gió tự động trong 

/ khoảng từ 15° đến 60°
Ị Đào gió tự động trong 

khoảng từ 25° đến 60°

Cài đặt 
hướng thổi 
theo 5 hướng

I ị I ị
Có thề cài đặt với 5 mức 
khác nhau trong khoáng 
15° đeni 60°

Có thẻ cài đặt với 5 mức 
khác nhau trông khoảng 
25° đen 60°

Điều khiển 
hướng thổi 
tự động

J L Hướng thổi được cài đặt tự động về vj trí được lưu
trước đó.

Lưu ý:
*1. Hướng gió được cài đặt ở vi trí tiêu chuẩn khi xuất xưởng. Vi trí có thể được thay đổi bằng 

điều khiển từ xa
*2. Nên đóng các miệng gió ờ các góc dàn lạnh

256 mm *’ 266 mm *2

*1 Độ dày 298 mm với model 298 30-48M

*2 Độ dày 308 mm với model 30-48M

• Dễ dàng điều chỉnh độ cao
Mỗi góc máy đều có vít điều chỉnh giúp cho việc 
thay đổi độ cao khi treo máy trờ nên đơn giản.

Lưu ý: Nếu lắp đặt thiết bị điều khiển từ xa không dây tùy chọn, 
thiết bị thu tín hiệu gọn nhẹ được lắp vào một trong các ổ 
điều chinh.

• Nhờ trọng lượng nhẹ, không cần sử 
dụng thiết bị nâng khi lắp đặt đối với tất 
cả các model

• Phù hợp với 
trần cào

Luồng gió sảng khoái 
được thổi xuống sàn ngay 
cả đối với các không gian 
có trần nhà cao.

Tiêu chuấn Cài đặt® Cài đặt @

Chế độ thổi tròn có thể được sử dụng cho trần cao lên đến 4.2m (30M-48M)

• Có thể lắp máy theo 
bất cứ hướng nào
Hướng của lưới hút gió có 
thể được điều chỉnh sau 
khi lắp đặt, tạo sự đồng 
nhất cho toàn không gian 
có nhiều máy được lắp 
đặt.

■Tiêu chuẩn cho độ cao trần và số miệng gió
(Chiều cao trần là glá tri tham khảo)

Lưu ý: Cài đặt khi xuất xưởng: độ cao tràn tiêu chuẩn và thổi tròn.
Chiều cao tràn ở mức (1) và (2) có thể được cài đặt bằng điều khiên từ xa khi lắp đặt.

Số miệng gló được sử dụng
13-26M 30-48M

Thổi 
tròn

Thổi 4 
hướng

Thổi 3 
hướng

Thôi 2 
hướng

Thôi 
tròn

Thổi 4 
hướng

Thổi 3 
hướng

Thổi 2 
hướng

Chiều 
cao 
trần

Tiêu chuân 2.7 m 3.1 m 3.0 rn 3.5 m 3.2 m 3.4 nĩ 3.6 m 4.2 m
Mức ® 3.0 m 3.4 m 3.3 m 3.8 m 3.6 m 3.9 m 4.0 m 4.2 m
Mức @ 3.5 m 4.0 m 3.5 m — 4.2 m 4.5 m 4.2 m —

• Bơm nước xả được trang bị như phụ kiện 
tiêu chuẩn với mức nâng 850 mm.

• Hai bộ cảm biến nhiệt có thể lựa chọn
Cả dàn lạnh và điều khiển từ xa có dây (tủy chọn) đều có gắn bộ cảm biến 
nhiệt. Cảm biến nhiệt có thể được gắn tại dàn lạnh hoặc vị trí lắp điều khiển 
từ xa có dây, để tăng thêm sự tiện dụng yà gần với khu vực điều hòa hơn. 
Cần cài đặt tính năng này ngay khi bắt đầu lắp đặt.
*Phăi sử dụng bộ căm biến nhiệt tại dàn lạnh khi thiết bị được điều khiển từ phòng khác. 
**BỘ điều khiển khỗng dây không có bộ cảm biến nhiệt.

• TỐC độ quạt có thể thay đổi: Cao/Thấp

• Hẹn giờ Tắt/MỞ
Máy bắt đầu hoạt động khi thời gian cài đặt sàn của hẹn giờ MỜ trôi qua và 
dừng hoạt động khi đen thời gian cài đặt sàn của hẹn giờ TẲT.

Đầu nối ống nước xả trong suốt
Vì đầu nội ống nước xả trong suốt, 
sau khi lắp ống nước xả có thể dễ 
dàng kiểm tra nước xà đi Cài đặt ờ 
mức cao cho phép gió thổi xa nhất, 
cài đặt ra qua đầu nối.

• Kết nối tiêu chuẩn DIII-NET
Có thể kết nối với hệ điều khiển trung 
tâm không cần phụ kiện.
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Dê dàng bảo dưỡng
Có thể kiểm tra tình trạng của máng 
nước xả và nước xả bằng cách mở nút 
nước xả và lưới hút gió.

Với phin lọc siêu bền (phụ kiện tùy chọn), không cần thực hiện bảo dưỡng trong vòng 4 năm 
đối với các cửa hàng và văn phòng thông thường.

Phụ kiện cần thiết đối với máy vận hành trong môi trường đặc biệt

Phin lọc siêu bền
Ngay cả trong môi trường nhiều khói, máy điều hòa phải 
hoạt động liên tục, phin lọc siêu bền chỉ cần được thay 
mỗl nãm một lần.

Môi trường nhiều khói: Thay phin lọc hàng năm
*Đối với mật độ bụi O.Smg/m3 (Cằn máy làm sạch khống khí riêng biệt) 
1 năm (khoảng 5,000 giờ) == 15 giờ/ngày X 28 ngày/tháng X12 tháng/năm

Văn phòng và cửa hàng thông thường: Thay phin lọc mỗi 4 năm 
*Đối với mật độ bụi 0.3mg/m3
4 năm (khoảng 10,000 giờ) == 8 giờ/ngày X 25 ngày/tháng X 4 năm

Phin lọc hiệu suất cao

Tấm chắn miệng thổi
Các chl tiết bịt kín sẽ khóa các khe hở thoát khí không sử dụng đến 
trong chế độ thổi 2 luồng và 3 luồng.

Ống nhánh (loại ống tròn nối trực tiếp)
ổng tròn có thề được lắp vào máy không cần khoang.
Một cổng mặt bít để kết nối trực tiếp VỚI ống gló tròn được cung 
cấp. Cũng có thể trang bị đặt buồng ống nhánh sẵn có (lỗ khe 
vuông).
Bộ cấp gió tươi Chú Ỷ12

khi sịr dụng bộ nạp giótươi này, có 
thể lắp đặt thêm ông dẫn để tăng khả 
năng hút không khí từ bên ngoài. Có 
2 loặl khoang dùng để dẫn không khí 
vào: không có ống nối chữ T và có 
ống nối chữ T
Các thiết bị có thể được lắp đặt theo các cách khác nhau như sau: 

Loại khoang (Không có ống nối chữ T và quạt) Chú ỷ 3.4

Có hal loại: độ màu 65% và 90%.

KDDP55B160

ỏng dẻo
(Mua tại nơi lắp đặt)

ống nối chữ T
(Mua tại nơi lắp đặt)

ống nạp
(Mua tại nơi lắp đặt) 
(Chiều dài: tối đa 4m)

Đáy cách điện cho tình trạng độ ẩm cao
Mặt cách điện được sử dụng khl nhiệt độ 30°C và độ 
ẩm tương đối 80%

Mặt trên cách điện(1)
Mặt trên cách điện(2)

Mặt trên cách điện(3)
■ Bề mặt trang bị cách điện
- Mặt bên cách điện
• Giá treo cách điện

Khoang 
hút

kết nối

Loại khoang (Có ống nối chữ T và không có quạt) Chú ý3.4

Khoang

Đệm mặt nạ
Chỉ sử dụng khi có không gian tối thiểu giữa trần treo và 
tấm trần.

Lưu ý: Một số cấu trúc trần nhà có thể gây khó khăn cho việc 
lắp đặt.
Hãy liên hệ với đại lý bán hàng của Daikin trước khi lắp 

đặt.

KDDP55X160A

Chú ý: 1 sử dụng phụ kiện tùy chọn sẽ làm gia tăng độ ồn.
2 Các ống nối, lưới chắn côn trùng, đậm chống cháy, phin lọc khí và các phụ kiện 

cần thiết khác được mua tại chỗ.
3 Cần có quạt không khí bên ngoài lắp kèm thiết bị điều hòa không khí. cần cỏ thiết 

bị PCB (KRP1C63) tùy chọn để lắp khóa liên động.
4 Chúng tôi khuyên rằng lưu lượng khí ngoài trời đưa vào qua bộ hút khí chi nên 

giới hạn ờ 10% tỷ lệ luồn khí tối đa của dàn lạnh.Việc hút nhiều luồng khí hơn sẽ 
làm tãng độ ồn khi vận hành và cũng có thể ảnh hưởng đến nhiệt độ thoát ra.
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LOẠI ẤP TRẰN

Cải tiến thành hệ thống nhỏ gọn 
và hoạt động êm ái.

FHNQ
MỚI 13/18/21/24/30/36MV1V

26/30/36/42/48MV1

Phụ kiện tùy chọn

Phụ kiện cần thiết cho dàn lạnh.

Điều khiển từ xa LCD có dây

BRC1NU61

Lưu ý: Bộ điều khiền không đi kèm 
dây nối. cần trang bị riêng khi 
lắp đặt

Bộ điều khiển từ xa LCD không dây
Dàn lạnh cần lắp thêm bộ nhận tín hiệu điều khiển

BRC7NU66

Độ nhận tín hiệu (loại lắp sẵn) 

Điều khiển từ xa không dây và bộ 
nhận tín hiệu được bán kèm thành 
một bộ.
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Phân tán không khí trong lành Hoạt động êm ái
khăp không gian phòng

Đảo gió tự động (lên & xuống) mang lại sự thoải mái 
cho khắp cả phòng.

• Độ ồn đã được giảm xuống đối với loại máy áp trần.

Miệng gió rộng giúp 
phân tán luồng gió với 
góc mở 100°.

• Gió được thổi hướng 
xuống với góc 50°.

Có thể lắp đặt trên 
trần cao 3.5m

(220V) dB(A)

Dàn lạnh Cao Thấp

13M 43 39

18/21M 44 40

26/30M 45 40

36/42M 48 42

48M 49 43

Luu ý: Các giá tri được đo trong phòng cách âm theo giới hạn và tiêu chuẩn JIS 
(Nhật Bản). Trong hoạt động thực tế, các giá trị trên có thể cao hơn chút 
ít do ảnh hưởng của điều kiện xung quanh.

Sử dụng quạt thổi và các công nghệ giảm thiểu 
tiếng ồn.

Giảm dòng Cánh hướng Quạt dòng
xoáy lốc dỏng thổi ẽm

Tốc độ quạt có thể điều chỉnh: Cao/Thấp

Chế độ "Làm khô"
Ché độ làm khô được điều khiển bằng vi xử lý để hạn chế những sự 
thay đồi đột ngột và khó chịu về nhiệt độ không khí.

Lắp đặt dễ dàng mang lại 
sự linh hoạt trong thiêt kế

Dễ dàng bảo dưỡng
• Phin lọc tuổi thọ cao dùng trong 1 năm*

* Với mật độ bụi 0.15 mg/m3
Hai lựa chọn thời gian (2500 giờ và 1250 giờ) có sẵn để phù hợp 
với môi trường lắp đặt. Tín hiệu thời gian bảo dưỡng hiển thị trên 
điều khiển từ xa (Tín hiệu phin lọc).
Phin lọc phải được vệ sinh sau 1 năm sử dụng

Độ cao và chiều sâu đồng nhất. Các model công 
suất nhỏ với thiết kế gọn hơn có thể lắp đặt ở 
những nơi có không gian hẹp.

Cánh đảo gió không nghiêng
Nước ngưng tụ và bụl bần khó 
bám vào cánh đảo gló không 
nghiêng. Dễ dàng làm sạch.

Cánh đào gió không nghiêng

(mm)

Dàn lạnh 13M 18/21M 26/30M 36/42/48M

Cao 195
Rộng 960 1,160 1,400 1,590
Dày 680

• Bề mặt phẳng, dễ làm sạch
Có thể dễ dàng lau sạch bụi bần trên các bề mặt 
phẳng và mặt dưới của máy.

Lắp đặt linh hoạt

Dàn lạnh lắp vừa khít VỚI câ không gian hẹp.

• Thao tác bảo trì được thực hiện dễ 
dàng từ phía dưới.

‘Nước sừ dụng để chạy thử máy được xà qua 
miệng gió thay vl từ bẽn hông máy như trước 
đây.

Lưới lọc bụi chịu dầu 
cải tiến

Việc đấu nối dây và thao tác bên trong đều được 
thực hiện từ phía dưới dàn lạnh

Dễ dàng đấu nối đường ống
Sử dụng các miếng nhựa để che các lỗ ống. Có thể mở các lỗ ống dễ 
dàng mà không cần dùng đến các dụng cụ chuyên dùng.

• Lưới lọc bụl được làm từ nhựa chịu dầu giúp kéo dàl 
tuổi thọ khi sử dụng thiết bị trong nhà hàng và các 
môi trường khác tương tự.
Lưu ý: Model nói trên dùng để Sừ dụng trong phòng trưng bày, nhà 

hàng hay cửa hàng thông thường, tính năng này không phù 
hợp khi lắp đặt trong bếp náu hoặc nơi cổ môi trường làm 
việc khắc nghiệt khác.
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LOẠI GIẮU TRẰN NỐI ỔNG GIỐ ÁP SUẮT TĨNH THẲP

* Lý tưởng cho không gian sống tươi đẹp, yên tĩnh

Phù hợp với chung cư, căn hộ, 
nhà riêng và khách sạn

Phụ kiện tùy chọn
FDBNQ

Mới 09/13/18/21/24MV1V
26MV1

Phụ kiộn cần thiết cho dàn lạnh

Điều khiển từ xa LCD có dây

BRC1C61

Điều khiển điều hướng từ xa
(Điều khiển từ xa có dây)

" BRC1E62

Nhỏ gọn Vận hành êm
• Dàn lạnh nhỏ, nhẹ, dễ lắp đặt

Lưu ý: kích cỡ tối thiểu 270mm.
Cằn bổ sung chiều cao cho độ dốc ống xả và cách nhiệt.

* Để ngăn ngừa hiện 
tượng gia tăng độ ồn 
khi máy vận hành, 
không lắp lưới hút 
gió trực tiếp dưới 
buồng hút.

(220V) dB(A)
Dàn lạnh Cao Thấp

09/13/18M 41 38
21/26M 43 40

Điều hòa không khí đồng thời cho hai phòng và lưới thông gió (thông gió mở) 
(Tính năng này cũng được áp dụng cho loại nối ống gió áp suất tĩnh trung bình)
Khi điều hòa đồng thời cả hai căn phòng, 
gió cấp cho từng phòng phải được tuần 
hoàn trở lại máy điều hòa. Đễ đảm bảo điều 
này, phải lắp đặt hệ thống ống thông gló cho 
từng phòng, cần có cửa thông gió ngăn 
trên vách tường hoặc dưới cửa giữa hai 
phòng. Lưới thông gió Lưới thông gió Lỏ mờ cửa dưới

Lưu ý: Chỉ sử dụng khe thông khí dưới cửa trong trường hợp lưu lượng gió thấp
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LOẠI GIẮU TRẰN NỔI ÕNG GIÓ ẤP SUẮT TĨNH TRUNG BÌNH______ ■______________________________________________________________________________________________________ _______

-I Dàn lạnh có thể Ịắp đặt bên trong trần yà không khí 
lạnh được cấp đến mọi nơi thông qua ống gió

FDMNQ
26/30/36/42/48MV1

Điều khiển từ xa LCD không dây

Phụ kiện tùy chọn

Phụ kiện cần thiết cho dàn lạnh

Điều khiển từ xa LCD có dây

BRC1C61

(Điểu khién từ xa có dây)

Điều khiển điều hướng từ xa

Dàn lạnh phải gắn thâm bộ nhận tín hiệu điều khiển

BRC4C64
Bộ nhận tín hiệu 

(Loại rời)

Bộ điều khiển từ xa không 
dây và bộ thu tin hiệu 
được bân theo bộ.

Thoải mái trong cách bố trí
• Hệ thống ống gió cho phép bố trí hiệu quả 

nhất các miệng gió, phù hợp với bố trí trong 
phòng

• Khoang hút gió hồi chuẩn phía sau giúp việc 
nối ống gió đơn giản hơn

ông gió thông thường ổng gió thông thường
(mua tại địa phương) (mua tại địa phương)

Gió ra Gió vào

Lưu ý: Kích cỡ tối thiều 325mm.
Cần bổ sung chiều cao cho độ dốc ống xả và cách nhiệt.

Vận hành êm
(220V) dB(A)

Dàn lạnh Cao Thấp

26M 42 38
30M 44 36

36M 45 37
42/48M 46 37

• Tốc độ quạt có thể điều chỉnh: Cao/Thấp

• Đấu nối ống nước xả có thể thực hiện bên 
trong máy. ỏng môi chất lạnh và ống nước 
xả có chung đầu ra.
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DÀN NỐNG

Mởl

MỚI
EESRNQ36MV1V

11

RNQ09MV1V
RNQ13MV1V
RNQ13MV1

ESI RNQ18MV1V
____ RNQ18MV1
EH1RNQ21MV1V

RNQ21MV1

ESI RNQ24MV1V 
RNQ26MV1 
RNQ26MY1

EE1RNQ30MV1V 
RNQ30MV1 
RNQ30MY1

RNQ36MV1
RNQ36MY1
RNQ42MY1
RNQ48MY1

Hoạt động êm ái
Được trang bị lưới bảo vệ dạng khí
động học
Áp dụng đối với model RNQ30-48M

Để ngăn chặn dòng xoáy 
và giúp máy hoạt đọng 
êm ái, các đường cong 
của lưới bảo vệ được 
tối ưu hóa để chịu được : 
các dòng gió thổi ra.

Được trang bị máy nén dạng xoắn 
ốc giúp hoạt động êm ái hơn
(Ấp dụng đối với model RNQ42-48M)

Hoạt động êm, giảm thiều 
rung động và độ ồn khi 
hoạt động.

Độ ồn khi vận hành
(Trong trường hợp RNQ09-21M:220-240 V, RNQ26-36M:220

V/380 V, 240 V/415 V, RNQ42^8M:380 V, 415 V) dB(A)

Dàn nóng Độ ồn

RNQ09MV1V 48

RNQ13MV1V/RNQ13MV1 49

RNQ18MV1V/RNQ18MV1 51

RNQ21MV1V/RNQ21MV1 52

RNQ24MV1V 54

RNQ26MV1/RNQ26MY1 54
RNQ30MV1V/RNQ30MV1/RNQ30MY1 55

RNQ36MV1V 57

RNQ36MV1/RNQ36MY1 54

RNQ42MY1 56

RNQ48MY1 58

Lắp đặt và bảo dưỡng
Môi chất lạnh được nạp sẵn đến 15m đường ống
(Áp dụng đối với model RNQ30-48M)

Nếu chiều dài đường ống không vượt quá 10m (RNQ09-26M), 15m 
(RNQ30-48M), thì không cần phải nạp thêm môi chất lạnh.

■ Chiều dài ống cho phép và chênh lệch độ cao tối đa

RNQ09/13M RNQ18/21M RNQ26M RNQ30-48M

Nạp sẵn1 10 m 15 m

Chiều dài đường 
ống tối đa 30 m

30 m 
(Chiều dài tương 

đương 50m)

50 rn 
(Chiều dài tương 

đương 70m)

Chênh lệch độ 
cao tối đa 10m 15m 20 m 30 m

Lưu ý:
1cần nạp bổ sung môi chất lạnh đường ống kết nối dài hơn độ dài đường ống trong 
bảng.

Dễ bố trí nhờ nối ống theo 4 hướng
(Áp dụng đối với model RNQ30-48M)

Mặt nạ bên ngoài của ống kết nối với một 
phần mặt trươc, mặt phải và mặt sau có thề 
được gỡ bỏ thuận tiện cho việc thi công ống 
sau khi lắp đặt.

Phần khung phía dưới có thể tháo rờl giúp 
cho đường~ống hoạt động dễ dàng hơn 
(áp dụng đối vơi módeí RNQ30-48M)

Độ bền cao
Do khung bên dưới có thể bị ăn mòn nên một 
tấm thép chống ăn mòn được trang bị để gia 
tăng độ bền.

Cánh tản nhiệt của dàn trao đổi nhiệt được xử lý 
chống ăn mòn (Áp dụng đối với model RNQ09-26, 36-48M)

Đề nâng cao độ bền bằng cách cảl thiện khả năng chịu đựng ăn mòn 
do muối và ô nhiễm không khí, dàn trao đỗi nhiệt được xử lý chống ăn 
mòn (đã được xử lý sơ bộ bằng acryl) được sử dụng cho dàn trao đổl 
nhiệt tại dàn nóng.

Kết cấu

Lá tàn nhiệt 
chưa được xừ lý 

Dàn trao đổi nhiệt 
đã được xử lý 
chống ăn món

|<— Nhôm

________________ <— Màng thấm nước
<—Nhôm
•*— Nhựa acrylic

chống ăn mòn



Tiện nghi trong mọi không gian sông
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ĐIỀU KHIỂN TỪXALCD 1 Phụ kiện tùy chọn I

Điều khiển từ xa màn hình LCD dễ nhìn cho phép cấu hình
Các tùy chọn về điều khiển từ xa được hiển thị ở trang giới thiệu về các model dàn lạnh.

Điều khiển điều hướng từ xa
(Điều khiển từ xa có dây)

MỚI Chiếc điều khiển từ xa đơn giản, thiết kế hiện đại với màu 
trắng tươi phù hợp với mọi thiết kế nội thất. Hoạt động dễ 
dàng và mượt mà hơn, chỉ cần làm theo các chỉ dẫn trên 
bộ điều khiển điều hướng từ xa.

Màn hình sắc nét
Màn hình ma trận điểm 
Sự kết hợp các điểm rực rỡ 
tạo ra nhiều biểu tượng. Chữ 
hiện thị kích cỡ lớn dễ nhìn.

Đèn nền

Tiết kiệm năng lượng
Tự động trở về nhiệt độ cài đặt

- Ngay cả khl nhiệt độ càl đặt bị thay đỗi, nhiệt độ càl đặt sẵn sẽ được thiết lập lạl 
sau khoảng thời gian cài đặt sẵn.

- Có thể lựa chọn khoảng thời gian từ 30phút/60phúƯ90phút/120phút.

MỚI

Ví dụ tại nhà hàng
Kín bàn vào giờ ăn trira

Khi đó nhiệt độ sẽ hạ xuéng 
24°c do phòng đống người

Nhiệt độ cài đặt 27°c

Nhà hàng mờ cửa

[ 24°ộ

Hẹn giờ tắt (Đã lập trình sẵn)

Tự động quay trở về nhiệt độ cài 
đặt ban đàu (27°C)

30 phút sau'

! Tự động 
quay trở về 
27’0

"Setting possible for after 30, 60, 90, and 120 
minutes.

12ÍÍ2ỄI Cài đặt biên độ nhiệt độ
- Tiết kiệm điện năng bằng cách 

giới hạn nhiệt độ cài đặt tối thiểu 
và tốl đa.

- Tránh tình trạng quá nóng hoặc 
quá lạnh.

- Chức năng này thuận tiện khi 
điều khiểu từ xa được lắp đặt ở 
nơl có nhiều người sử dụng.

- Thiết lập và lưu càl đặt một khoảng thời gian tạl đó máy điều hòa sẽ tự động tắt 
sau một khoảng thời gian cài đặt sẵn cho mỗl lần máy khởi động.

- Thời gian có thể được càl đặt sẵn từ 30 đến 180 phút VỚI gla số 10 phút.

$jtpo int ranẹa set_____________
Cwl

3*3 - 32*c

Heat
16*c - 2Ơ*C

líẼHsiurn Setline <£►

Tiện nghi
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Lập lịch hàng tuần
- 5 hoạt động mỗi ngày có thể được thiết lập cho 

từng ngày trong tuần.
- Chức năng ngày nghỉ sẽ tắt chế độ hẹn giờ 

cho những ngày được càl đặt là ngày nghỉ.
- 3 chế độ lập lịch độc lập có thể được cài đặt. 

(VD: mùa hè, mùa đông, giữa mùa)
MỚI

Schtđult nr 1

Tl«» CmI
Mon Sì 30 CH 25*ú

10:00 -•c --X
13:00 CH 25*c
15:00 crr -•c -T

__ —
tmríì Sét li ne.

Hiển thị đa ngôn ngữ
Hiển thị 11 ngôn ngữ.

(Tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp, 
tiéng Tây Ban Nha, tiéng Ý, tiễng Bô 
Đào Nha, tiếng Hà Lan, tiếng Nga, 
tiéng Thổ Nhĩ Kỳ và tiéng Ba Lan)



nhiêu hệ thông điêu khiên và có thê điêu khiên nhiêu dàn lạnh

Điều khiển từ xa LCD có dây

Màn hình tinh thể lỏng lớn dễ nhìn

I IHII

• Phím tắt mở bằng cao su và vỏ 
nhựa chống dầu giúp gia tăng độ 
bền.

• Độ dày chỉ 17mm. Có thề lắp đặt 
nổi hoặc chìm.

Điều khiển từ xa có dây tích 
hợp cảm biến nhiệt độ
(Áp dụng cho các điều khiển từ xa có dây (BRC1C61/1E62))

• Có thể cảm biến nhiệt độ gần khu vực mục tiêu 
để gia tăng mức độ thoải mál. (khi sử dụng điều 
khiên từ xa từ phòng khác, cần lựa chọn cảm 
biến nhiệt độ miệng gló vào của dàn lạnh).

BRC1C61

Điều khiển từ xa LCD không dây

• Điều khiển từ xa không dây đi 
kèm với bộ nhận tín hiệu.

• Bộ nhận tín hiệu chứa bên trong 
mặt nạ trang trí hoặc dàn lạnh.

• Hình dáng của bộ nhận tín hiệu 
khác nhau tùy vào từng loại dàn 
lạnh.

Tiện lợi cho bảo dưỡng và sửa chữa
• Tất cả cài đặt ban đầu đều có thể được thực hiện 

bằng điều khiển từ xa. Sau khi hoàn thành việc lắp 
đặt phía trong dàn lạnh loại cassette âm trần có 
thể được điều khiển từ xa mà không cần sử dụng 
thang để cài đặt bằng tay.
Nội dung cài đặt: Chiều cao trần, hướng gió, loại phin lọc, địa chỉ 

điều khiển trung tâm (địa chì điều khiển nhóm được cài đặt tự động).

• Điều khiển từ xa được trang bị tên model và các 
tính năng hiển thị sự cổ giúp sửa chữa dễ dàng 
khl gặp trục trặc.
(Áp dụng cho các điều khiển từ xa có dây (BRC1E62))

BRC7F633F

Dòng Skyair dùng chung dùng chung 
điều khiển với Hệ thống thông gió thu 
hồi nhiệt và các dòng máy điều hòa 
khác của Daikin, do đó giúp đơn giản 
hóa việc vận hành khóa liên động.

Điều khiển từ xa 
không dây

Bộ nhận tín hiệu 
(Dành cho loại 

cassette âm trần) Lưu ý: Bộ nhận tín hiệu trong hình được 
lắp đặt bên trong mặt nạ trang trí 
của Loại cassette âm trần 4 hướng 
thổi

• Dễ dàng thích ứng VỚI các hệ thống điều khiển 
trung tâm, đa chức năng quy mô lớn.
Việc lắp và nối dây điều khiến glữạ SkyAlr và các 
thiết bị điều hòa khác của Dalkln rất đơn giản.

Điều khiển từ xa không dây cho từng loại dàn lạnh
LOẠI CASSETTE ÂM TRẰN 4 HƯỚNG THỔI BRC7F633F
LOẠI Ap TRẦN BRC7NU66
LOẠI GIẤU TRẰN NÓI ỐNG GIÓ ÁP SUẤT TĨNH THẤP BRC4C64
LOẠI GIẤU TRAN Nôi ống gió Ap suAt Tỉnh trung B1NH BRC4C64

Màn hình LCD hiển thị trạng thái vận hành bằng chữ, số và hình động

Hiện thị luồng gió / đảo gió

Hiền thị nhiệt độ/chế độ vận hành cài đặt trước

Hiển thị thời gian lập trình 

Chức năng tự chẩn đoán

Hiện thị trạng thái vận hành đào gló tự động và vị trí cài đặt cho góc thổi gló.

Hiển thị nhiệt độ trong phòng và trạng thái vận hành cài đặt trước (quạt, làm khô, làm lạnh).
Thời gian tắt, mờ có thể được càl đặt riêng biệt tối đa 72 glờ. Màn hình LCD hiển thị thời điểm cần làm 
sạch phin lọc, khl thiết bị điều khiển trung tâm đang thay đổi cài đặt và khl cần vệ sinh hệ thống thông gló.
Giám sát trạng thái hoạt động trong hệ thống bao gồm 40 hạng mục, và hiển thi thống báo sự cố ngay khi xảy ra.
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ĐIỀU KHIẼN Từ XA I Phụ kiện tùy chọn ~|

Hệ thống đơn giản cung cấp một tổ hợp các chế độ điều khiển đa dạng.
Bộ phận 

điều khiển
Model 

áp dụng

Điều khiền 
bằng 1 bộ 
điều khiển 

từ xa

Hệ thống cơ bản
FCNQ

Điều khiển 
bằng 2 bộ 
điều khiển 

từ xa

Dùng cho điều 
khiển từ 2 vị trí 
như trong phòng 
và phòng điều 
khiển, lối ra, v.v...

FDBNQ

Điều khiền 
nhóm

Dùng cho điều 
khiển đồng thời 
lên đến 16 dàn 
lạnh

FDMNQ

Điều khiển 
bằng lệnh 
ngoại vi

Vận hành và giám 
sát bằng tín hiệu từ 
hộp điều khiển vận 
hành tạl phòng 
giám sát (an ninh) 
của tòa nhã.

Điều khiển 
từ xa trung 

tâm

Điều khiển trung 
tâm tới 64 dàn 
lạnh từ vi trí xa 
tới 1 km.

Chỉ áp dụng 
cho FCNQ

Điều khiến

Kết nối với điều 
khiển nhóm từ 
xa

liên động 
với H RV

Điều khiển kết 
nối vùng bằng 
phương pháp 
điều khiển tập 
trung.

Bộ điều khiển từ xa có dây

□ • Hai lõi, không phân cực
(Chiều dài dãy tối đa 500m)

• Kết nối 2 bộ điều khiển từ xa 
có dăy (Xem lưu ý 1)

địa chì tự động

L_ 

cho các phụ kiên điện

Thống gió thu 
hồi nhiệt

vận hành đồng thời hay độc 
lập bằng điều khiền từ xa (cài đặt 
bắng chế độ thõng gió).

• Hệ thống thông gló thu hồi nhiệt cho dàn lạnh 
trong phạm vi một vùng được vận hành bằng 
cơ chề khóa liên động. Cũng có thề được 
vận hành độc lập bằng đièu khiền từ xa.

Bộ điều khiển từ xa không dây

• Bộ nhận tín hiệu lắp tạl dàn lạnh

•Điều khiền bẳng 1 bộ điều 
khiền từ xa có dây và 1 bộ 
điều khiển từ xa khỗng dây 
(Xem lưu ý 2, 3)

• Bộ nhận tín hiệu lắp tại 
dàn lạnh

: • Chức năng cài đặt địa chì tự động
• Bộ nhận tín hiệu lắp tại dàn lạnh

• Cần có bộ điều hợp nốl dãy tùy 
chọn cho các phụ kiện điện

Thũng gió thu 
hồi nhiệt

• Có thề vận hành đồng thời hay độc 
lập bằng đièu khiền từ xa (cài đặt 
bắng chế độ thững gló).

I Điều khiển từ xa trung tâm (Tùy chọn)

• Hệ thống thông gió thu hồi nhiệt cho dàn lạnh 
trong phạm vl một vùng được vận hành bằng 
cơ chế khóa liên động.

Lưu ý: 1BRC1E62 chỉ có thể kết nối với BRC1E62.2Khữngthềsử dụng cả hai điều khiển từ xa khống dây. 3BRC1E62 khống thè kết nối với điều khièntừxa khững dây.

Dễ dàng thích ứng với hệ thống điều khiển từ xa tập 
trung với chức năng cao cấp và trên phạm vi rộng.
Điều khiền tử xa trung tâm ^Điều khién Tắt/MỜ đồng nhắt^ Bộ lập trình thời gian

Chỉ áp dụng cho 
các model FCNQ

DCS302CA61 (Tùy chọn)

EỊlịẸịịỊEịỊỊl

DCS301BA61 (Tủy chọn) DST301BA61 (Tùy chọn)

ntelligent
DCS601C51 (Tùy chọn)

Cài đặt đơn giản như phụ kiện tiêu 
chuẩn, điều khiên trung tâm có thể 
điều khiển tối đa 64 nhóm (1,024 
dàn lạnh).

Điều khiễn trung tâm bật/tắt theo 
nhóm hoặc cùng một lúc 256 dàn 
lạnh.

Điều khiển lịch hằng tuần đồng thời 
tốl đa 1,024 dàn lạnh.
Bộ lập trình thời gian hẹn giờ bật / tắt trong 1 
phút, được thực hiện hai lần một ngày trong 
một tuần tại một thời điểm._________________

VỚI tinh năng cao cấp, chiếc điều 
khiên màn hình màu "Tất cà - trong - 
một' cho phép điều khiển hệ thống 
Sky Air theo nhiều cách khác nhau.



CÁC TÍNH NĂNG

CAC

Tiện nghi

[ Một chiều lạnh

'ÍNH NĂNG 
4G QUAN

Dàn lạnh

CASSETTEẲMTRẰN 

<đa hướng thổi >

ÁP TRÀN DÁU TRẰN NÓI ÓNG GIÓ 
ẮP SUẤT TĨNH THẮP

GIẮU TRẰN NÓI ÓNG 
GIÓ ÁP SUẤT TĨNH 

TRUNG BlNH

FCNQ13-48MV1 FHNQ13-48MV1(V) FDBNQ09-26MV1(V) FDMNQ26-48MV1

Dàn nóng
RNQ13-36MV1
RNQ26-48MY1

RNQ13-36MV1 (V) 
RNQ26-48MY1

RNQ09-24MV1V 
RNQ26MY1

RNQ26-36MV1
RNQ26-48MY1

Đào gió tự động • •

Chọn mô hình đảo gió •

Động cơ quạt dc (dàn lạnh); 
Sứa chữ rinortor thành motòr •

Tốc độ quạt có thể điều chỉnh 92cấp 92cấp 92cấp 92cấp

Chức năng "làm khô" • • • •

Áp dụng cho trần cao • • *6

Mai bộ càm biến nhiệt có thể lựa chọn ‘1 • • •

Tự động trờ về nhiệt độ cài đặt *2 • • •
Cài đặt biên độ nhiệt độ *2 • • •
Lập lịch hàng tuần *2 • • •
Hẹn glờ tắt (đã lập trình sẵn) *2 • • •
Hẹn giờ tắưmở 9*7 • 9*7 9*7

Sạch sẽ Phin lọc kháng khuẩn • •

Hoạt động

Bộ bơm nước xả •
Môi chất lạnh được nạp trước 
Đến 15m đường ống *3 • • 9
Mội chất lạnh được nạp trước 
ĐếnlOm đường ống *'4 • 9 9 9

và 
Bảo dưỡng

Phin lọc tuổi thọ cao • 9
Tín hiệu phin lọc •
Chống bám bẩn trần •
Tự động khởi động lại 9 9 9 9
Điều khiển bởl 2 điều khiển từ xa 9 9 9
Điều khiển nhóm bởi một điều khiển từ xa 9 9 9
Điểu khiền bằng lệnh ngoại vi 9*8
Điều khiển từ xa trung tâm •
Điều khiên khóa làn với thiết bị thông gió thu hồi nhiệt 9
Kết nối tiêu chuẩn Dlll-net 9

Các 
tùy chọn

Phin lọc hiệu suất cao 9
Phin lọc siêu bền 9
Bộ nạp gió tươi 9

Các tính năng khác Dàn trao đồi nhiệt được xử lý chóng ăn mòn ‘5 9 9 9 9
Chú ý: *1 : Ap dụng đối với điều khiển từ xa có dây 

*2 : Ảp dụng đối với điểu khiển BRC1E62 
*3 : Ap dụng đối với model RNQ30-48M 
*4 : Áp dụng đối với model RNQ09-26M

*5 : Ảp dụng đối với model RNQ09-26, dàn nóng 36-48M
‘6 : Độ cao trần tối đa có thể lắp đặt là 3.5m
*7 : Ap dụng đối với điều khiển BRC1C61
*8: Tùy chọn
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CẤC TÍNH NẲNG

Tính năng đa dạng mang lại không gian điều hòa tiện 
nghi cho cửa hàng và văn phòng
* Lưu ý: Một số tính năng chỉ có ở một số model nhất định. Xem danh mục các tính năng chính ở trang giới thiệu về mỗi thiết bị.

Tiện nghi
_í Đảo gió tự động
Phân tán làn gió sảng khoái 
đến mọi nơi dù gần hoặc 
xa máy điều hòa.

■ Có thể cài đặt cố định góc tạo 
hirớng thổi gió bằng điều khiển 
từ xa.

_í Áp dụng cho trần cao
Phân tán làn gió sảng khoái xuống sàn nhà trong vùng điều 
hòa theo mọi hướng ở những nơi có trần cao.

Chọn mô hình đảo gió
(tiêu chuẩn, chống làm bần tràn)

Bạn có thể cài đặt 2 hướng thổi gió tùy thích bằng điều khiển

Lưu ý: Khi lắp thiết bị trên tầng cao tùy thuộc vào từng model mà có thể bị hạn 
chế ở một số chức năng liên quan đến độ cao tối đa, hướng thổi gió và 
lựa chọn các thiết bị tùy chọn.

từ xa.
(1) Hướng gió ở vi trí tiêu chuẩn

(2) Hướng gió ờ vị trí chống làm 
bần trần

Động cơ quạt DC (dàn lạnh)
Động cơ quạt DC giúp nâng cao hiệu suất

Hai bộ cảm biến nhiệt có thể lựa chọn
Cả dàn lạnh và bộ điều khiển từ xa có dây tùy chọn đều có bộ 
càm biến nhiệt. Càm biến nhiệt độ sát VỚI nhiệt độ phòng giúp 
tăng cảm giác dễ chịu.

_l Tốc độ quạt có thể điều chỉnh
Càl đặt tốc độ cao giúp phân tán gló tối đa trong khi càl đặt tốc 
độ thấp giúp giảm thiểu hóa gló lùa.

* Phải sử dụng bộ cảm biến nhiệt 
trên dàn lạnh khl điều hòa được 
điều khlẻn từ một phòng khác.

Lưu ý: Bộ điều khiển từ xa khống dây 
không có bộ câm biến nhiệt.

Chức năng "Làm khô"
Hút ẩm được điều khiển bằng bộ vl xử lý để tránh nhiệt độ 
không khí thay đổl đột ngột và gây khó chịu. Giúp giảm độ ẩm 
mà không ành hường đến nhiệt độ làm lạnh trong phòng.

Điều khiển từ xa
Tự động trở về nhiệt độ cài đặt

Ngay cả khi nhiệt độ cài đặt bị thay đổi, nhiệt độ càl đặt sẵn sẽ 
được thiết lập lạl sau khoảng thời gian cài đặt sẵn.

Hẹn giờ tắt (Đã lập trình sẵn)
Thiết lập và lưu cài đặt một khoảng thời gian tại đó máy điều 
hòa sẽ tự động tắt sau một khoảng thời gian càl đặt sẵn cho 
mỗi lần máy khờl động.

_í Cài đặt biên độ nhiệt độ
Tiết kiệm điện năng bằng cách giới hạn nhiệt độ cài đặt tối 
thiểu và tốl đa. Tránh tình trạng quá nóng hoặc quá lạnh.

_í Hẹn giờ Tắt/MỞ

Tự khởi động máy khi tới thời gian càl đặt BẬT máy, và dừng 
hoạt động khi tới thời gian cài đặt TẤT máy.

_l Lập lịch hàng tuần
Có thể càl đặt tối đa 5 lần Tắt/MỞ cho mỗl ngày trong tuần. 
Không chỉ cái đặt thời gian mờ máy mà còn cài đặt được nhiệt 
độ.

Sạch sẽ
Phin lọc kháng khuẩn

Phin lọc có khà năng kháng khuần giúp ngăn vl khuần và mốc phát triển.
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Lưu ý: Một số tính năng chỉ có ở một số model nhất định. Xem danh mục các tính năng chính ở trang giới thiệu về mỗi thiết bị.

Hoạt động và bảo dưỡng
Bộ bơm nước xả

Độ dốc lớn hơn đảm bảo cho 
việc thoát nước xả tốt hơn. 
Độ nâng cao hơn đặc biệt hữu 
ích trong trường hợp đường 
ống xả dài.

Tín hiệu phin lọc
Tín hiệu phin lọc nhắc nhở phin lọc đã đến lúc cần được vệ sinh

Môi chất lạnh được nạp trước đến 15m đường ống
Không cần nạp bổ sung môi chất cho đường ống trong trường 
hợp độ dài đường ống không vượt quá 15m.
*Áp dụng cho model RNQ30-48M.
RNQ09-26M: 10 m

*Nếu sử dụng thiết bị điều khiển từ xa có dây, tín hiệu được hiển thị trên 
màn hình LCD. Nếu sử dụng điều khiển từ xa không dây, tín hiệu phin lọc 
trên thiết bj nhận tín hiệu sẽ sáng.

Tính năng chống bám bẩn trần
Cơ chế thổi khí cài tiến của Daikin thồi luồng gló cách xa trần 
nên ít phải làm vệ sinh trần hơn.

_l Phin lọc tuổi thọ cao
Không cần bảo dưỡng trong 1 năm. 
Phiên lọc có thể rửa và tái sử dụng.

Các tính năng điều khiển
Tự động khởi động lại

Nếu thiết bị đang vận hành mà bị mất nguồn, khi có điện trở 
lại, máy sẽ tự khờl động làm việc ở chế độ giống như trước 
khl bị mất nguồn.

Điều khiển bằng lệnh ngoại vi
Vận hành và giám sát bằng tín hiệu từ hộp điều khiển vận 
hành tạl phòng giám sát (an ninh) của tòa nhà.
*càn trang bị phụ kiên tủy chọn.

Điều khiển bằng 2 bộ điều khiển từ xa
Sử dụng 2 bộ điều khiển từ xa bạn có thể vận hành thiết bị 
tại chỗ hay từ một vị trí khác ở xa.
Chú ý: Khi sử dụng điều khiển từ xa khỗng dây, khống thể điều khiển bằng 
2 bộ điều khiển từ xa.

Điều khiển nhóm bằng 1 bộ điều khiển từ xa
Có thể bật/tắt 16 dàn lạnh cùng lúc bằng một điều khiển từ 
xa. (Khi các dàn lạnh được kết nối VỚI nhau, các cài đặt phải 
giống nhau và bật/tắt cũng phải đồng thời).

Điều khiển từ xa trung tâm
Thiết bị điều khiển từ xa trung tâm tủy chọn điều khiển tập trung 
tới 1024 dàn lạnh (64 nhóm) từ vi trí xa tới 1 km.

Điều khiển khóa liên động
Cho phép điều khiển bằng thiết bị ngoại vl như hệ thống 
thông gió tái thu hồi nhiệt (HRV).

Kết nối DIII-NET tiêu chuẩn
Được trang bị giao diện tiêu chuẩn, cho phép kết nối với hệ 
tháng điều khiển trung tâm mà không cần adaptor.

Các thiết bị tùy chọn
_l Phin lọc hiệu suất cao

Có hai loại: độ màu 65% và 90%.

Bộ cấp gió tươi
CÓ thề cắp khí trong lành từ bên ngoài cho hệ thống điều hòa. 
Đặc biệt tiện lợi ở những nơi không thể lắp quạt thông gió.

_i Phin lọc siêu bền
Không cần bảo trì trong khoảng 4 năm* (10.000 giờ) ở các 
cửa hàng và văn phòng.
*Đối với hàm lượng bụi là 0,15 mg/m3

Lưu ý: *Các ống nối, lưới chắn côn trùng, đệm chống cháy, phin lọc khí và các 
phụ kiện cần thiết khác được mua tại chỗ.
**cần có quạt không khí bên ngoài lắp kèm thiết bj điều hòa không khí.
Càn có thiết bị tùy chọn PCB (KRP1C63) để thực hiện khóa lẫn.
***Khuyến cáo lưu lượng gió ngoài trời cấp vào qua bộ lấy gió tươi chỉ tối 
đa là 1ũ% lưu lượng gió của dàn lạnh. Trong trường hợp lưu lượng này 
quá cao sẽ gây ra tiếng ồn cũng như sự không ổn định về nhiệt độ

Các tính năng khác
Dàn trao đổi nhiệt được xử lý chống ăn mòn

Để nâng cao độ bền bằng cách cài thiện khả năng chịu đựng ăn mòn do muối và ô nhiễm không khí, dàn trao đổi nhiệt được xử lý 
chống ăn mòn (đã được xử lý sơ bộ bằng acryl) được sử dụng cho dàn trao đỏl nhiệt tạl dàn nóng.
ở những khu vực ăn mòn cao, cần thực hiện bào dưỡng thường xuyên.
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í THÔNG SỐ KỸ THUẬT __________________________________

I LOẠI CASSETTE ÂM TRẰN ĐA HƯỚNG THỎI
ị 13 18 21 42 48

Tên model
Dàn lạnh FCNQ13MV1 FCNQ18MV1 FCNQ21MV1 FCNQ26MV1 FCNQ30MV1 FCNQ36MV1 FCNQ42MV1 FCNQ48MV1

Dàn nóng
V1 RNQ13MV1 RNQ18MV1 RNQ21MV1 RNQ26MV1 RNQ30MV1 RNQ36MV1 — —

Y1 — — — RNQ26MY1 RNQ30MY1 RNQ36MY1 RNQ42MY1 RNQ48MY1
Nguồn điện

Dàn nóng
V1 1 Pha, 220-240 V, 50 Hz —

Y1 — 3 Pha, 380-415 V, 50 Hz

Công suất lạnh1-2 kW 3.8 5.3 6.2 7.6 8.8 10.6 12.5 14.1
Btu/h 13,000 18,000 21,000 26,000 30,000 36,000 42,600 48,000

Công suẩt điện tiêu thụ Làm lạnh1 kW 1.24 1.89 2.21 2.53 2.73 3.31 4.15 5.04
COP w/w 3.07 2.80 3.00 3.22 3.20 3.01 2.80
CSPF Wh/Wh 3.26 2.97 3.19 3.42 3.39 3.20 2.97
Dàn lạnh Màu mặt nạ Thiết bi —

Mặt nạ Tráng

Lưu lượng gió (Cao/Thấp) mVmin 13/10 21/13.5 32/20 33/22.5
cfm 459/353 741/477 1,130/706 1,165/794

Độ ồn (Cao/Thấp)3 dB(A) 31/28 35/28 43/32 44/34 44/36

Kích thước 
(Cao X rộng X dày)

Thiết bị mm 256x840x840 298x840x840
Mặt nạ mm 50x950x950

Mạchine 
weight

Thiết bị kg 19.5 í 21 í 24
Mặt nạ kg 5.5

Dãy hoạt động được chứng nhận °CWB 14 đến 23 I 14 đắn 25

Dàn nóng Màu sắc Trắng ngà

Máy nén Loại Dạng ro-to kín Kiều xoắn ốc dạng kín
Công suất động cơ điện kW 0.9 1.4 1.8 2.2 2.7 3.75 4.5

Môi chắt lạnh (R-410A)
kg

1.2 
(Nạp cho 10 m)

1.4 
(Nạp cho 10 m)

1.5
(Nạp cho 10 m)

2.0 
(Nạp cho 10 m)

1.9 
(Nạp cho 15 m)

3.2 
(Nạp cho 15 m)

2.7
(Nạp cho 15 m)

3.2 
(Nạp cho 15 m)

Độ ồn3 dB(A) 49 51 52 54 55 54 56 58

Kích thước (Cao X Rộng X Dày) mm 550X765X285 595X845X300 735X825X300 990X940X320 1,345X900X320
Khối lượng V1

kg
36 40 49 56 77 103 — —

Y1 — — — 56 74 103 107 111
Dãy hoạt động được chứng nhận °CDB 19.4 đến 46 21 đến 46

Kích cỡ đường 
ống

Lỏng mm 06.4 09.5
Hơi mm 012.7 015.9
ống xả Dàn lạnh mm VP25 (I.D025x0.D 032)

Dàn nóng mm 018.0 (Lỗ) 026.0 (Lỗ)
Chiều dài đường ống tối đa

m 30 30 
(Chiều dài tương đương 50

50 
(Chiều dài tương đương 70)

Chênh lệch độ cao tối đa khi lắp đặt m 10 15 20 30

Cách nhiệt Cả ống hơi và ống lỏng

Lưu ý:
1Công suất lạnh danh đính dựa trên các điều kiện sau: Nhiệt độ trong nhà: 27“CDB, 19.0°CWB; Nhiệt độ ngoài trời 35’CDB, 24“CWB. Độ dài tương đương 7.5 m (nằm ngang).
2Công suất ròng, đã trừ đi việc làm mát cho động cơ quạt dàn lạnh.
3Giá tộ được đo trong phòng cách âm theo tiêu chuẩn và thông số JIS. Trong hoạt động thực tế những giá trị này có thề cao hơn do ành hường của điều kiện xung quanh.
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■ LOẠI AP TRĂN

Tên model
Dàn lạnh FHNQ13MV1V FHNQ18MV1V FHNQ21MV1V FHNQ24MV1V FHNQ26MV1

Dàn nóng
V1 RNQ13MV1V RNQ18MV1V RNQ21MV1V RNQ24MV1V —

Y1 — — — — RNQ26MY1

Nguồn điện Dàn nóng V1 1 Pha, 220-240 V, 50 Hz —

Y1 — 3 Pha, 380-415 V, 50 Hz

Công suất lạnh1-2 kW 3.8 5.3 6.2 7.1 7.6
Btu/h 13,000 18,000 21,000 24,200 26,000

Công suất điện tiêu thụ Làm lạnh1 kW 1.04 1.62 2.10 2.37 2.65
OOP w/w 3.65 3.27 2.95 3.00 2.87
CSPF Wh/Wh 3.88 3.47 3.13 3.19 3.05

Dàn lạnh Màu mặt nạ Trắng

Lưu lượng gió (CaofThấp) lĩí/min 16/13 22-23/19-20 26/22 26-27/22-23
cfm 565/- 777-812/671-706 918/777 918-953/777-812

Độ ồn (Cao/Thấp) (220 V)3 dB(A) 43/39 44/40 45/40

Kích thước (Cao X Rộng X Dày) mm 195x960x680 195x1,160x680 195x1,400x680
Khối lượng kg 24 26 32
Dãy hoạt động được chứng nhận °CWB 14 to 23 14 to 25

Dàn nóng
Màu sắc Trắng ngà

Máy nén Loại rotary dạng kín
Công suất động cơ điện kW 0.9 1.4 1.8 1.9 2.2

Môi chất lạnh (R-41 OA) kg 1.2 
(Nạp cho 10 m)

1.4 
(Nạp cho 10 m)

1.5 
(Nạp cho 10 m)

1.9 
(Nạp cho 10 m)

2.0 
(Nạp cho 10 m)

Độ ồn34 dB(A) 49 51 52 54

Kích thước (Cao X Rộng X Dày) mm 550x765x285 595X845X300 735x825x300
Khối lưựng V1 kg 36 40 49 57 —

Y1 kg ____ ____ ____ — 56
Dãy hoạt động được chứng nhận °CDB 19.4 đến 46 21 đốn 46

Kích cỡ đường 
ống

Lỏng mm 06.4 09.5
Hơi mm 012.7 015.9
ống xả Dàn lạnh mm VP20 (I.D020X0.D026)

Dàn nóng mm 018.0 (Lỗ)
Chiều dài đường ống tối đa

m 30 30
(Chiều dài tương đương 50)

Chênh lệch độ cao tối đa m 10 15 20

Cách nhiệt Cả ống lỏng và ống hơi

I LOẠI ẤP TRẰN
30 36 42 48

Tên model
Dàn lạnh FHNQ30MV1V FHNQ30MV1 FHNQ36MV1V FHNQ36MV1 FHNQ42MV1 FHNQ48MV1

Dàn nóng
V1 RNQ30MV1V — RNQ36MV1V — — —

Y1 — RNQ30MY1 — RNQ36MY1 RNQ42MY1 RNQ48MY1

Nguồn điện Dàn nóng V1 1 Pha, 220-240 V, 50 Hz — 1 Pha, 220-240 V, 50 Hz —

Y1 — 3 Pha, 380-415 V, 50 Hz — 3 Pha, 380-415 V, 50 Hz

Công suất lạnh1'2 kW 8.8 10.1 10.4 12.3 14.1

Btu/h 30,000 34,500 35,000 42,000 48,000
Công suốt điện tiêu thụ Làm lạnh1 kW 3.07 i 3.07 3.43 3.64 4.51 5.51
COP w/w 2.87 2.94 2.86 2.73 2.56
CSPF Wh/Wh 3.05 3.12 3.04 2.90 2.72

Dàn lạnh Màu mặt nạ Trắng
Lưu lượng gió (Cao/Tháp) mVmin 26-27/22-23 38-40/23-25 42-44/24-26

cfm 918-953/777-812 1,341-1,412/812-883 1,483-1,553/847-918
Độ ồn (Cao/Thấp) (220 v)3 dB(A) 45/40 48/42 49/43
Kích thước (Cao X Rộng X Dày) mm 195x1,400x680 195x1,590x680
Khối lượng kg 32 35
Dãy hoạt động được chứng nhận °CWB 14 to 25

Dàn nóng
Màu sắc Trắng ngà

Máy nén Loại rotary dạng kín scroll dạng kín
Công suất động cơ điện kW 2.2 2.7 3.75 4.5

Môi Chắt lạnh (R-410A)
kg 1.9 

(Nạp cho 15 m)
3.4 

(Nạp cho 15 m)
3.2 

(Nạp cho 15 m)
2.7 

(Nạp cho 15 m)
3.2 

(Nạp cho 15 m)

Độ ồn3-4 dB(A) 55 57 54 56 58
Kích thước (Cao X Rộng X Dày) mm 990X940X320 1,430X940X320 1,345X900X320
Khối lượng V1 kg 77 — 97 — — —

Y1 kg — 74 — 103 107 111
Dãy hoạt động được chứng nhận °CDB 21 đến 46

Kích cỡ đường 
ống

Lỏng mm 09.5
Hơi mm 015.9
ỏng xả Dàn lạnh mm VP20 (I.D1020x0.D026)

Dàn nóng mm 026.0 (Lỗ)

Chiều dài đường ống tối đa
m

50 
(Chiều dài tương đương 70)

Chônh lệch độ cao tối đa m 30
Cách nhiệt Cà ống lỏng và ống hơi

Lưu ý:
1Công suất lạnh danh định dựa trên các điều kiện sau: Nhiệt độ trong nhà: 27“CDB, 19.0°CWB; Nhiệt độ ngoài trời 35“CDB, 24“CWB. Độ dải tương đương 7.5 m (nằm ngang).
2Công suất ròng, đã trừ đi việc làm mát cho động cơ quạt dàn lạnh.
3Giá trị được đo trong phòng cách âm theo tiêu chuẩn và thông số JIS. Trong hoạt động thực tế những giá trị này có thể cao hơn do ảnh hưởng của điều kiện xung quanh.
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[ THÔNG SỐ KỸ THUẬt\________________________________

■ LOẠI GIẤU TRẰN NỒI ỎNG GIÓ ÁP SUẤT TĨNH THẤP

Tên model
Dàn lạnh FDBNQ09MV1V FDBNQ13MV1V FDBNQ18MV1V FDBNQ21MV1V FDBNQ24MV1V FDBNQ26MV1

Dàn nóng
VI RNQ09MV1V RNQ13MV1V RNQ18MV1V RNQ21MV1V RNQ24MV1V —

Y1 — — — — — RNQ26MY1

Nguồn điện
Dàn nóng

VI 1 Pha, 220-240 V, 50 Hz

Y1 — 3 Pha, 380-415 V, 50 Hz
Công suất lạnh1'2 kw 2.7 3.8 5.2 6.2 7.1 7.6

Btu/h 9,200 13,000 17,700 21,000 24,200 26,000
Công suất điện tiêu thụ Làm lạnh1 kw 0.72 1.09 1.68 2.04 2.40 2.62
COP w/w 3.75 3.49 3.10 3.04 2.96 2.90
CSPF Wh/Wh 3.98 3.71 3.29 3.23 3.14 3.08

Dàn lạnh
Màu sắc —

Quạt Lưu lượng gió (CaoẨTháp)3 m7min 13/11 18/15 35/24 18/15
cfm 459/388 635/530 1236/847 635/530

Tỷ lệ bên ngoài áp suất tĩnh3 mmHỉO 2.0
Độ ồn (CaoÁrhấp) (220 vỵ dB(A) 41/38 43/40 46/39 43/40
Kích thước (Cao X Rộng X Dày) mm 260X900X580 260X1,300X580 305X1,550X680 260X1,300X580
Khối lượng kg 25 32 51 32
Dãy hoạt động được chứng nhận °CWB 14 to 23 14 to 25

Dàn nóng
Màu sắc Tráng ngà

Máy nén Loại Kiểu quay dạng kín
Cỗng suất động cơ điện kw 0.65 0.9 1.4 1.8 1.9 2.2

Môi chất lạnh 
(R-410A) kg 0.9

(Nạp cho 10 m)
1.2 

(Nạp cho lOm)
1.4 

(Nạp cho 10 m)
1.5

(Nạp cho 10 m)
1.9 

(Nạp cho lOm)
2.0 

(Nạp cho 10 m)

Độ ồn4,5 dB(A) 48 49 51 52 54
Kích thước (Cao X Rộng X Dày) mm 550x765x285 595X845X300 735X825X300
Khối lượng V1 

Y1
kg

35 36 40 49 57
56

Dãy hoạt động được chứng nhận °CDB 19.4 đến 46 21 to 46
Kích cỡ đường 
ống

Lồng mm 06.4 09.5
Hơi mm 095 012.7 015.9
Ống xả Dàn lạnh mm 3/4B (I.D021.6XO.D0272)

Dàn nóng mm 018.0 (Lò)
Chiều dài đường ống tối đa

m 30 30
(Chiều dài tương đương 50 m)

Chênh lệch độ cao tối đa m 10 15 20

Cách nhiệt Cả ống lỏng và ống hơi

■ LOẠI GIẨU TRẰN NÓI ỎNG GIỎ ÁP SUẲT TĨNH TRUNG BÌNH

Tên model
Dàn lạnh FDMNQ26MV1 FDMNQ30MV1 FDMNQ36MV1 FDMNQ42MV1 FDMNQ48MV1

Dàn nóng VI RNQ26MV1 RNQ30MV1 RNQ36MV1 — —

Y1 RNQ26MY1 RNQ30MY1 RNQ36MY1 RNQ42MY1 RNQ48MY1

Nguồn điện Dàn nóng VI 1 Pha, 220-240 V, 50 Hz —

Y1 3 Pha, 380-415 V, 50 Hz

Công suất lạnh12 kw 7.6 8.8 10.6 12.3 14.1
Btu/h 26,000 30,000 36,000 42,000 48,000

Công suất điện tiêu thụ Làm lạnh1 kw 2.62 3.03 3.53 4.49 5.56
COP w/w 2.90 3.00 2.74 2.54
CSPF Wh/Wh 3.08 3.19 2.91 2.70

Dàn lạnh Màu sắc —

Quạt Lưu lượng gió (Cao/Thấp)3 mViĩìin 23 37 42
cfm 812 1,306 1,483

Tỷ lệ bên ngoài áp suất tĩnh3 rnmHĩO 8.5 9.8 8.0
Độ ồn (CaoĂrhấp) (220 vỵ dB(A) 42/38 44/36 45/37 46/37
Kích thước (Cao X Rộng x Dày) mm 305X1,350X680 305X1,550X680
Khối lượng kg 43 52
Dãy hoạt động được chứng nhận °CWB 14 đến 25

Dàn nóng
Màu sắc Trắng ngà

Máy nén Loại Kiểu quay dạng kín Kiểu xoắn ốc dạng kín
Công suất động cơ điện kw 2.2 2.7 3.75 4.5

Mối chất lạnh 
(R-410A) kg 2.0 

(Nạp cho 10m)
1.9 

(Nạp cho 15 m)
3.2 

(Nạp cho 15 m)
2.7 

(Nạp cho 15 m)
3.2 

(Nạp cho 15 m)

Độ ồn4,5 dB(A) 54 55 54 56 58
Kích thước (Cao X Rộng X Dày) mm 735X825X300 990x940x320 1,345X900X320
Khối lượng VI

kg
56 77 103 — —

Y1 56 74 103 107 111
Dãy hoạt động được chứng nhận °CDB 21 to 46

Kích cỡ đường 
ống

Lỏng mm 09.5
Hơi mm 015.9
ỏng xả Dàn lạnh mm 3/4B (I.D021.6XO.D027.2)

Dàn nóng mm 018.0 (Lỗ) 026.0 (Lỗ)
Chiều dài đường ống tối đa

m
30

(Chiều dài tương đương 50 m)
50

(Chiều dài tương đương 70 m)

Chênh lệch độ cao tối đa m 20 30
Cách nhiệt Cả ống lỏng và ống hơi

Lưu ý:
1Công suất lạnh danh đinh dựa trên các điều kiện sau: Nhiệt độ trong nhà, 27‘CDB, 19.0“CWB; Nhiệt độ ngoài trời: 35°CDB, 24°CWB. Độ dài ống tương đương 7.5 m (nằm ngang).
2Công suất ròng, đã trừ đi việc làm mát cho động cơ quạt dàn lạnh.
3Xem tài liệu về đặc tính quạt đề biết thêm chi tiết.
4Những giá trị này có thề cao hơn do ành hường cùa điều kiện xung quanh.

21



___________________________________ /PHỤ KIỆN TÙY CHỌN 1
Dàn lạnh
ILOẠI CASSETTE ÂM TRẰN ĐA HƯỚNG THÔI

Lưu ý: 1Xsm trang 6 đồ biết thêm chi tiết.
2Yêu cầu lắp đặt phin lọc hiệu suất cao hoặc phin lọc siêu bền.
3Đầu dây nối cho các điều khiển từ xa phải tự trang bị.
4Dàn lạnh được trang bị tiêu chuẩn với giao diện adaptor cho các seri SkyAir. Không cần phụ kiện.
5Hộp lap đặt cho bộ chuyển mạch PCB (KRP1H98) là cần thiết.

Tên phụ kiện Ghi chú Tên model
PCNQ13MV1 1 PCNQ18MV1 1 ECNQ21MV1 1 FCNQ26MV1 1 FCNQ30MV1 1 FCNQ36MV1 1 FCNQ42MV1 1 FCNQ48MV1

Mặt nạ trang trí BYCP125K-VV1
Tấm chắn miệng gió KDBH55K160F
Tấm đệm mặt nạ KDBP55H160FA

Bộ nạp 
gió tươi1

Loại buồng Không có ống nối T và quạt gió KDDP55B160 (Thành phán: KDDP55C160-1, KDDP55B160-2)2
CÓ ống nối T, không quạt gió KDDP55B160K (Thành phán:KDDP55Cl 60-1, KDDP55B160K2)2

Loại lắp trực tiếp KDDP55X160A
Phụ kiện nối2 KKSJ55KA160
Bộ cách điện cho độ ẩm cao KDTP55K80 KDTP55K160
Bộ lọc hiệu suất cao 
(Bao gồm buồng lọc)

(Phương pháp đo màu 65%) KAFP556B80 KAFP556B160
(Phương pháp đo màu 90%) KAFP557B80 KAFP557B160

Bộ lọc hiệu suất cao 
thay thế

(Phương pháp đo màu 65%) KAFP552B80 KAFP552B160
(Phương pháp đo màu 90%) KAFP553B80 KAFP553B160

Buồng lọc KDDFP55B160
Phin lọc tuổi thọ cao thay thế KAFP551K160
Phin lọc siêu bền KAFP55B160
Phin lọc siêu bền thay thế KAFP55H160H
Buồng thổi nhanh KDJP55B80 1 KD3P55B160

Điều khiển từ xa Loại không dây Chỉ làm lạnh BRC7F633F
Loại có dây3 BRC1C61

Điều khiển điều hướng từ xa Loại có dây3 BRC1E62
Đièu khiển từ xa trung tãm4 DCS302CA61
Đièu khiền TẢT/MỞ đồng nhất4 DCS301BA61
Bộ lập trình thời gian4 DST301BA61
Bộ điều khiển cảm ứng thông minh4 DCS601C51
Bộ điều hợp5 KRP1C63
Bộ điều hợp dùng cho các thiết bị điện5 KRP4AA53
Hộp lắp đặt dùng cho bồ đièu hợp PCB KRP1H98A
Càm biến từ xa KRCS01-4B

Loại thổi tròn: danh sách các phụ kiện tùy chọn cần trang bị để đạt được các hướng thổi khác nhau
Đối với từng kiều thổi gió - Thỏi tròn, 4 hướng, 3 hướng, 2 hướng, kết nối ống nhánh - khả năng tương thích của mỗi tùy chọn cài đặt một cách độc lập (hiền thị 
trong cột bên trái) đề lựa chọn phụ kiện (được liệt kê trên đầu trang cùa mỗl bàng) được thề hiện trong các ô nơi hàng có liên quan và cột giao nhau.
Một vòng tròn (o) cho tháy khả năng tương thích, và một cây thánh glá (x) chì ra sự không tương thích. Bắt kỳ tùy chọn không hiền thị dưới đây là không thích 
hợp cho cài đặt độc lập hoặc phụ kiện.

Thổi tròn và thổi 4 hướng
------------________ Phụ kiện tùy chọn

Phụ kiện tủy chọn có thẻ lắp đặt độc lập -
Tám đệm 
mặt nạ1

Điều khiển từ xa 
không dây

Bộ nạp gió tươi 
(Loại buồng)1-2

Bộ nạp gió tươi 
(Loại gắn trực tiếp)

Bộ vận hành 
độ ẩm cao

Bộ lọc hiệu 
suất cao2

Phin lọc siồu 
bền2

Mặt nạ/miệng gió Tấm đệm mặt nạ1 o o 0 X 0 0

Điều khiển hoạt động Điều khiển từ xa không dây 0 0 0 0 0 0

Chức năng phụ trợ Bộ nạp gió tươi (Loại buồng)1-2 o o X X 0 0

Bộ nạp gió tươi (Loại gắn trực tiếp) 0 0 X 0 0 0

Bộ vận hành độ ẳm cao X o X 0 X X

Bộ lọc Bộ lọc hiệu suất cao2 0 0 0 0 X X

Phin lọc siêu bền2 o o o 0 X X

Thổi 3 hướng và thổi 2 hướng
—___ ______ Phụ kiện tùy chọn

Phụ kiện tùy chọn cổ thể lắp đặt độc lập —- ______
Tấm đệm 
mặt nạ1

Điều khiển từ xa 
không dây

Bộ nạp gió tươi 
(Loại buồng)1-2

Bộ nạp gió tươi 
(Loại gắn trực tiếp)

Bộ vận hành 
độ ẩm cao

Bộ lọc hiệu 
suất cao2

Phin lọc siỗu 
bồn2

Mặt nạ/miệng gió Tấm đệm mặt nạ1 O3 O3 O3 X X O3

Điều khiển hoạt động Điều khiển từ xa không dây O3 0 0 0 X 0

Chức nâng phụ trợ Bộ nạp gió tươi (Loại buồng)1-2 0’ 0 X X X 0

Bộ nạp gió tươi (Loại gắn trực tiếp) O3 0 X 0 X 0

Bộ vận hành độ ẩm cao X 0 X 0 X X

Bộ lọc Phin lọc siêu bền2 O3 0 0 0 X X

Kết nối ống nhánh
- Phụ kiện tùy chọn

Phụ kiện tùy chọn có thể lắp đặt độc lập —
Tấm đệm 
mặt nạ1

Điều khiển từ xa 
không dây

Bộ nạp gió tươi 
(Loại buồng)1-2

Bộ nạp gió tươi 
(Loại gắn trực tiếp)

Bộ vận hành 
độ ẩm cao

Bộ lọc hiệu 
suất cao2

Phin lọc siâu 
bồn2

Ổng nhánh1 
(Loại buồng) 
(Loại ống tròn)

ống nhánh 1 hướng thổi/Máy 3 hưởng thổi 0 0 0 0* X X 0
ỏng nhánh 2 huúng thổi/Máy 2 hướng thổi X 0 0 0* X X 0
ỏng nhánh 1 huứng thổi/Máy 2 hướng thổi X 0 0 0* X X 0

1Trong một số trường hợp, tùy thuộc vào mức độ âm sâu vào trần mà máy được lắp, việc sử dụng ống nhánh và bộ nạp gió tươi có thể không thực hiện được. Trước khi lắp đặt, cần kiểm tra 
kỹ cổ thồ lắp đặt két nối không. Đặc biệt, đảm bảo rằng các vị trí cố định thấp hơn do việc lắp thêm các miếng đệm mặt nạ có thể chấp nhận được.

2Sử dụng bộ kết nối khoang nếu sử dụng cả hai loại khoang tùy chọn khác nhau. Trong trường hợp này, bộ nạp gió tươi cần được lắp đặt ở vj trl bên trên.
3Không thể sử dụng miếng đệm mặt nạ trường hợp lắp đặt sử dụng 2 hướng thổi.
4Không thể lắp đặt ống nhánh cùng phla với bộ nạp gió tươi.
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[ THÔNG SỐ KỸ THUẬt\________________________________
Dàn lạnh
I LOẠI ẤP trằn

Lưu ý: 1Dây đầu nối cho bộ điều khiền từ xa phải tự trang bị.

Tên phụ kiện Ghi chú
Tên model

FHNQ13MV1V FHNQ18MV1V FHNQ21MV1V FHNQ24MV1V — FHNQ30MV1V FHNQ36MV1V — —
— — — — FHNQ26MV1 FHNQ30MV1 FHNQ36MV1 FHNQ42MV1 FHNQ48MV1

Phin lọc tuổi thọ cao thay thế Lưới nhựa KAF501DA56 KAF501DA80 KAF501DA112 KAF501DA160
Phụ kiện nối ống chữ L (Hướng lên trên) KHFJ5F50 KHFJ5F60 KHFP5MA160

Điều khiển từ xa Loại không dây BRC7NU66
Loại có dây1 BRC1NU61

I LOẠI GIẤU TRẦN NÔI ỒNG GIÓ ÁP SUẮT TĨNH THẮP

Lưu ý: 1Dây đằu nối cho bộ điều khiển từ xa phài tự trang bị.

Tên phụ kiện Ghi chú
Tên model

FDBNQ09MV1V FDBNQ13MV1V FDBNQ18MV1V FDBNQ21MV1V FDBNQ24MV1V FDBNQ26MV1

Điều khiển từ xa Loại khống dây BRC4C64
Loại có dây1 BRC1C61

Điều khiển điều hưởng từ xa Loại có dây1 BRC1E62

Lưu ý: 1Dây đằu nối cho bộ điều khiẻn từ xa phài tự trang bị.

1 LOẠI GIẤU TRẦ N Nỏl ỐNG GIÓ ÁP SUẤT TĨNH TRUNG BÌNH
Tên phụ kiện Ghi chú Tên model

FDMNQ26MV1 FDMNQ3OMV1 FDMNQ36MV1 FDMNQ42MV1 FDMNQ48MV1
Điều khiển từ xa Loại không dây BRC4C64

Loai có dâv1 BRC1C61
Điều khiển điều hướng từ xa Loại có dây1 BRC1E62

Dàn nóng

Tên phụ kiện

Tôn model
RNQ09MV1V RNQ13MV1V RNQ18MV1V RNQ21MV1V RNQ24MV1V — RNQ30MV1V RNQ36MV1V — — —

— RNQ13MV1 RNQ18MV1 RNQ21MV1 — RNQ26MV1 RNQ30MV1 — RNQ36MV1 — —
— — — — — RNQ26MY1 RNQ30MY1 — RNQ36MY1 RNQ42MY1 RNQ48MY1

Nút xả trung tâm — KKP014A4 — KKPJ5G280 KKPJ5F18O
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KÍCH THƯỚC (Đơn vị: mm)

LOẠI CASSETTE ÂM TRẰN 4 HƯỚNG THỔI

[FCNQ13-48MV1J [FCNQ13-48MV1J [FCNQ13-26MV1J [FCNQ30-48MV1]

Nhln theo mũi tên B Nhìn theo mũi tôn B

840
81 2x100=200 85

h3j0 860~910(Không gian cửa tròn) (Lưu ý 4) 
nhỏ hơn

[FCNQ13-26MV1]

124

Ít
350

(Lưu ý 4) 
VJ trí kết nối ống 
nhánh

8] 3

Bu-lfing treo 
4-M8~M10

Vj ữí két nối Ồng nhánh 
(Loại tròn)

71O(ĐỘ dồc bu-lông treo)

[FCNQ13-25MV1]

16-M4 Lỗ khoan sln
55

"I |‘ Vị trí kết nối ống nhánh
840

[FCNQ13-26MV1J

80 2x100=200 80

124

(Loại vuông)

20-M4 Lỗ khoan sền

Yjtrf tó■I lyyỊHỵl I nhanh
(Lưu ý 4) Ịi

- ỵVịtrí két nổi ổng nhánh ễ Ệ Ễ
(LÕậÌtròn) (Loại vuông) nĩỉ

7//////////////////////7777777777. 1 5
7////////////////////////////////////z

160
Vị trí kết néi ổng nhánh 
(Loại vuông) 

20-M4 ,
Lỗ khoan sẵn

VỊ trí kết nối ống

(Loại tròn)
Vị trí kết nổi bộ hút 
gió tươi

[FCNQ30-48MV1]

■đi? nhành
(Loại tròn)

(Loại lắp trực tiếp) Nhìn theo mũi tên c (Loại lăptrực tiếp) Nhìn theo mũi tên c

Vị trí két noi ống nhánh 
(Loại vuông) 

20-M4

.^/Ọo VJ trí kết nối õng 
nhánh

Không gian yêu cầu 1 
200mm hoặc hơn

hoặc hơn Ỉ8Ỉ

1.5ỌỌmm
>\^chơiiỉ8í15ọpmm

hoặc hơn
200mm
hoặc hơn^ 1500mm hoặc hơn ìỉí

ỉ&Không gian cần thiết là 500mm hoặc hơn khi 
miệng gió bị đóng bằng phụ kiện.
Ngoài ra khi khu vực tại các góc bị đóng 
(cả bên trái và bên phải miệng gió bị đóng), 
không gian cần thiết là 200mm hoặc hơn.

Lưu ý:
1VỊ trí bảng tên thiết bị
Tại dàn lạnh: Hộp công tắc bên trong bề mặt lưới hút gió.
Tại mặt nạ trang trí: mặt nạ trang trí che phủ bề mặt bên trang.

2Khi sử dụng điều khiển từ xa không dây, vj trí này dành cho bộ nhận tín hiệu. Tham khảo bản vỗ của điều khiển từ xa để biết thêm 
chi tiết.

3Khi nhiệt độ và độ ẩm trần vượt quá 30 độ c và RH 80% hoặc khi gió tươi bj hút vào hoặc khi máy đâ hoạt động liên tục 24 giờ, 
cần thực hiện cách nhiệt bổ sung (độ dày 10mm hoặc hơn dưới dạng bông thủy tinh hoặc polyethylene).

4Mặc dù không gian lắp đặt có thồ chấp nhận được tối đa là 910mm cửa trần vuông nhưng nôn giữ khoảng cách 30mm hoặc lt hơn 
giữa dàn lạnh và trần mở để cánh đảo gió có thể hoạt động.

5Không đặt vật có độ ầm bên dưới dàn lạnh. Trường hợp độ ẩm đạt 80% hoặc hơn, ống nước xả bj tắc, phin lọc bẩn, hiện tượng 
đọng sương có thể xảy ra.

® Kết nối ống lỏng
(2) Kết nối ống hơi
® Kết nối ống xà
@ Kết nối dây điện của máy và 

dây điện nguồn.
® Kết nối dây/điều khiển từ xa 

có dây
® Miệng gió
® Lưới hút gió
® Mặt nạ trang trí góc
(9) ỏng nước ngưng (Phụ kiện)
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KÍCH THƯỚC (Đơn vị: mm)

LOẠI ẤP TRẦN

[FHNQ13/18/21 /24/26/30/36/42/48MV1 (V)]
A B

FHNQ13MV1V 920 960

FHNQ18MV1V 1120 1160

FHNQ21MV1V 1120 1160

FHNQ24MV1V 1360 1400

FHNQ26MV1 1360 1400

FHNQ30MV1(V) 1360 1400

FHNQ36MV1(V) 1550 1590

FHNQ42MV1 1550 1590

FHNQ48MV1 1550 1590

(Không gian bào trì)

30 hoặc hơn

Bu-lông treo 
4-M8-M10

(V trí treo)

30 hoặc hơn
(Không gian bảo tri)

Vj trí: Lỗ trên tường để lầy ổng ra phía sau 
(Nhìn từ phía trước)

J8 NO m
LẠ

—Trổ

18
51

19
2 

J

50

Vị trí cát lỗ đề láy ống ra 
(Nhìn từ phía trước)

Đàu ống nước ngưng VP20 
(Ông bên trái)

Mặt tnf ờc
Báng tên 
(LƯU ý 2)

Lưu ý:
1Vị trí của bảng tên thiết bị: Dưới đây lồng quạt bên trong miệng hút.
2Trong trường hợp sử dụng bộ điều khiển từ xa không dây, bộ nhận tín hiệu sẽ ở vị trl này.
Tham khảo chi tiốt trong bản vẽ của bộ điều khiển từ xa không dây.

3Mã đièu khiển từ xa là mã tiôu chuẩn (cách mấy khoảng 3m).
(0.5mm2 X 2 bấc X đường kính 05.4) (Không được đính kèm với VRV).

©Miệng thổi
©Miệng hút
©Bộ lọc
© Nối ống hơi
©Nối ống lỏng
©Nối ống nước ngưng
©Thanh nối đất (bên trong hộp điện)
©Giá treo
©Nắp mờ cho ống và nổi dây điều khiển ra phía sau 
© Nắp mờ cho ống và nối dây điều khiển hướng lên 
©Nối ống bên phải
©Nối ống nước ngưng bên trái phía sau
® Nối ổng nước ngưng bên trái
® Nối ổng nước ngưng bên phải
® Lỗ trôn tường để láy ống ra đằng sau
©Nối ống nước ngưng hướng lên
©Nối ống gas hướng lên
® Nối ống lỏng hướng lên

§1
.5

LOẠI GIẮU TRẰN NỐI ỐNG GIÓ ẤP SUẮT TĨNH THẮP

[FDBNQ09/13/18MV1V]

Không gian bảo trì

® Nối ống lòng
® Nối ống hơi
® Nối ống nước ngưng
® Thanh nối đất

® Hộp công tắc
® Lỗ đi dây điều khiển (cho điều khiển từ xa)
® Lỗ đi dây điều khiển (cho dàn nóng)
® Giá treo Lưu ý: 1Vj trí bàng tên của thiết bị: Nắp khoang
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LOẠI GIẮU TRẰN NỐI ỐNG GIÓ ẤP SUẮT TĨNH THẮP

[FDBNQ21MV1V, FDBNQ26MV1]

® Nối ống lỏng

(2) Nối ống hơi
(3) Nối ống nước ngưng 
©Thanh nối đất

® Hộp công tắc
@ Lỗ đi dây điếu khiển (cho điều khiển từ xa) 
® Lỗ đi dây điểu khiển (cho dàn nóng) 

® Giá treo Lưu ý: 15Ạ trí bảng tên của thiết bị: Nắp khoang

LOẠI GIẮU TRẦN NỐI ỐNG GIÓ ÃP SUẮT TĨNH TRUNG BÌNH

[FDMNQ26MV1]

® Nối ống lỏng
(2) Nối ống hơi
® Nối ống nước ngưng
® Thanh nối đất

® Hộp công tắc
® Lõ đi dãy điều khiển (cho điều khiên từ xa)
® Lỗ đi dây điều khiển (cho dàn nóng)
® Giá treo Lưu ý. 1V| trf bảng tẽn của thiết bj: Nắp khoang.
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KÍCH THƯỚC (Đơn vị: mm)

LOẠI GIẤU TRẰN NỐI ỐNG GIÓ ẤP SUẮT TĨNH TRUNG BÌNH

[FDBNQ24MV1V] 
[FDMNQ30/36/42/48MV1 ]

Không gian bảo trì

L5 18-M4
Xung quanh

1550

1334
1314

7xP150=1050

1550

Xung quanh

® Nối ống lòng
(2> Nối ống hơi
® Nối ống nơớc ngưng
® Thanh nối đất

® Hộp công tắc
® Lã đi dây điều khiển (cho điều khiển từ xa)
® Lỗ đi dây điều khiển (cho dàn nóng)
® Giá treo Lưu ý: 1Vj trí bàng tên cùa thiết bị: Nắp khoang

DÀN NỐNG // RNQ09MV1V, RNQ13MV1(V)

27

4 - Lỗ bu-lông 
(M8 hoặc M10)Lỗ thoát nước xả 

(LD.Ộ15.9 Két nối ống)

Logo nhãn hiệu

Nhãn của nhà 
sản xuâti—

Cổng 
bảo tri

Đầu và 
dây điện

Van chặn ống lỏng
□ (Ộ6.4CUT)

Trường hợp tháo gỡ \
vỏ van chặn Van chặn ống lỏng

(ộ15.9CuT đối với RNQ13) 
(4>9.5CuT đối với RNQ09)

'/////////////////////////////.

Không gian tồi thiểu để gió thổi qua



DÀN NÓNG // RNQ18/21MV1(V)

Điểm nối đất

DÀN NÓNG // RNQ24MV1V, RNQ26MV1, RNQ26MY1

Không gian tối thiểu để gió thổi qua Chiểu cao tường ở 
mặt gió ra ổ 1200

'77777777777777777777777777777
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KÍCH THƯỚC (đơn vị: mm)

DÀN NỐNG // RNQ30MV1(V), RNQ30MY1

® Nối ống hơi
(2) Nối ống lỏng
(D Cồng bảo trì
® Thanh nối đất
® Nơi đi ống gas lạnh
® Lỗ kéo dây nguồn điện
® Lỗ kéo dây điều khiển
® Nối ống nước ngưng

DÀN NỐNG // RNQ36MV1V

® Nối ống hơi
(2) Nối ống lỏng 
® Cổng bảo trl 
@ Thanh nối đất 
® Nơi đi ống gas lạnh 
® Lỗ kéo dây nguồn điện 
® Lỗ kéo dây điều khiển 
® ồng thoát nước thải 
® Cổng nước xả
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DÀN NỐNG // RNQ36MV1, RNQ36/42/48MY1

(5) Nối ống hơi
(2) Nối ống lỏng
® Nơi bảo trì
® Thanh nối đất
© Nơi đi ống gas lạnh
© Lỗ kéo dây nguồn điện 
® Lỗ kéo dây điều khiển 
© Nối ống nước ngưng
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KÍCH THƯỚC (đơn vị: mm)

ĐIÈU KHIỂN Từ XA

(Loại không dây > • Kích thước bộ điều khiển từ xa

BRC7F633F BRC4C64 LOAI CASSETTE ÂM TRẰN <Thổl tròn>

31

•Cách lắp đặt đế giữ 
điều khiển từ xa 
<Lắp đạt vào tường>

BRC7NU66

{ Loai có dây } • Kích thước bộ điều khiển từ xa

BRC1C61

• Cách lắp bộ nhận tln hiệu • Chi tiết bộ nhận tín hiệu

Phía ống 
nước 
ngưng

Phía ống 
gas lạnh

■ Chì tiét bộ nhận tín hiệu

• Chi tiết bộ nhận tín hiệu

Khổng gian báo tri cho lắp trằn

Lưu ý:
Khàng được lắp hơn 3 bộ nhộn 
tín hiệu cùa các kiều mây gàn nhau 
Với 4 hoặc hơn 4 bộ luôn luôn 
xảy ra lỗi.

lclThãn nồi, dây đi chìm

Lưu ý: 1. Dãy dẫn của bộ điều khiển 
từ xa và kạp dây không có 
sơ đồ kèm theo, khách 
được cáp khi lắp đặt

Thông số dây dẫn

* Cho những nước yêu càu EMC: dây bọc chống nhiễu (độ dày cách điện: 1mm hoặc hơn)

Loại * Dây dẫn với vỏ bọc hoặc cáp điện (Độ dày cách điện, 1 mm hoặc hơn)

Kích cỡ 0.75-1.25 mm2
Tổng chièu dà 500 m

Lưu ý:
1. Dây dẫn của bộ điều khiển từ xa và kẹp dãy không có sơ đồ kèm theo, 2.Néu kích cở lỗ là quá lớn hoặc vị trí là khống 
khảch được cấp khi lắp đặt thích hợp, lõ có thể đi ra từ bộ điều khiển tử

Thông số dây dẫn »•

BRC1NU61

Loại Dây dẫn với vỏ bọc hoặc cáp điện (Độ dày cách điện, 1 mm hoặc hơn)

Kích cỡ 0.75-1.25 mm2

Tổng chiều dài 500 m



I KHÔNG GIAN CẦN THIẾT ĐỂ LẮP ĐẶT DÀN NỐNG (Đơnvi:mrnìv_

■ Đối với RNQ30-48MV1(V)/Y1

DI Khi có vật cản ở phía hút vào 0] Khi có vật cản ở phía thổi ra

1) Khi phía trên là khoảng không

1. Khi lắp đặt máy đơn lẻ

Khi chỉ có vật cản ở 
phía hút vào

1) Khi phía trên là khoảng không

1. Khl lắp đặt máy đơn lẻ

Khi chỉ có vật cản 
ở cả 2 phía

2. Khl lắp đặt nhiều máy 
(nhiều hơn 2)

2. Khl lắp đặt nhiều máy 
(Nhiều hơn 2)

Khi có vật cản 
ở hal phía

2) Khi có vật cản ở phía trên

1. Khl lắp đặt máy đơn lẻ

Khi chỉ có vật cản ở 
phía hút vào

Vật cản ở phía trên

13 Khi có vật cản ở cả phía hút vào và phía thổi ra
(Khi vật cản ở phía thổi ra cao hơn thiết bị)

1) Khi phía trên là khoảng không
Không hạn chế chiều cao vật cản ờ phía thồl ra

1. Khl lắp đặt đơn lẻ

2. Khl lắp đặt nhiều máy (Nhiều hơn 2)

Khi có vật cản ở phía thổi ra 
và hal bên

Lưu ý: Đề biết thêm các mẫu hình lắp đặt khác, vul lòng tham khảo tàl liệu hướng dẫn lắp đặt hoặc tài liệu kỹ thuật
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57 Song Hành, P. An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM
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