
Daikin Sensira R-32 

Odświeżająco 
nowa

Dyskretna jednostka naścienna zapewnia wysoką efektywność i komfort



Dlaczego warto wybrać 
rozwiązania Daikin
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Urządzenia Daikin są przeznaczone do tworzenia 

doskonałego klimatu w pomieszczeniach. 

Dzięki ponad 90-letniemu doświadczeniu 

w dziedzinie technologii sterowania klimatem 

rozumiemy, czego potrzeba dla stworzenia 

komfortowego środowiska w Twoim domu, 

przedsiębiorstwie, czy biurze. To dlatego jesteśmy 

dumni z wprowadzenia na rynek najnowszej 

wersji naszej gamy systemów Split: Sensira R-32. 

System Sensira, zaopatrzony w czynnik chłodniczy 

R-32 oraz udoskonalone funkcje, wykorzystuje 

najnowsze technologie do uzyskiwania większej 

efektywności energetycznej i oszczędności 

energii. 

Dowiedz się, jak Sensira R-32 może pomóc Ci 

w uzyskaniu doskonałego klimatu. 

Dlaczego warto wybrać 
rozwiązania Daikin
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  Efektywność klasy  
 
Sensira R-32 tworzy komfortowe środowisko 
w pomieszczeniach, utrzymując równocześnie 
znakomitą klasę efektywności energetycznej.    

 › Współczynnik efektywności sezonowej podaje 
bardziej realne informacje dotyczące wydajności 
pracy klimatyzatorów w całym sezonie grzewczym 
lub chłodniczym. Wybór produktu z czynnikiem 
chłodniczym R-32 zmniejsza oddziaływanie na 
środowisko o 68% w porównaniu z produktami 
z czynnikiem chłodniczym R-410A i dzięki wysokiej 
efektywności energetycznej prowadzi bezpośrednio 
do obniżenia zużycia energii Sensira R-32 osiąga klasę 
A++ w trybie ogrzewania z zastosowaniem czynnika 
chłodniczego R-32

  Niezawodność
 
Systemy serii Sensira R-32 oferują udoskonalone 
funkcje, aby zagwarantować bezproblemową 
pracę układu ogrzewania: 

 › 2-komorowa sprężarka typu swing: udoskonalona 
sprężarka, która wykorzystuje technologię sterowania 
inwerterowego oraz stopnie o małej pojemności 
w celu dostosowania mocy jednostki oraz spełnienia 
wymagań dotyczących energii. W porównaniu ze 
sprężarką rotacyjną, 2-komorowa sprężarka typu 
swing zapewnia większe oszczędności energii, 
obniżenie ryzyka awarii oraz pracuje ciszej i bez 
wibracji.

 › Rozległe badania nowych jednostek przed 
opuszczeniem fabryki

Dlaczego warto wybrać system Daikin 

Sensira R-32
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  Komfort 
 
Dzięki serii Sensira R-32 nie musisz rezygnować 
z komfortu na rzecz efektywności energetycznej. 

Doskonały komfort 

Płaski, atrakcyjny panel przedni idealnie komponuje 
się z wystrojem wnętrza i jest łatwy w czyszczeniu. 
Automatyczny swing pionowy w tych jednostkach 
naściennych przesuwa w górę i w dół żaluzje 
wylotowe, zapewniając efektywny rozkład powietrza 
i temperatury w pomieszczeniu. Tryb Turbo oznacza, 
że możliwe jest szybkie schłodzenie lub ogrzanie 
pomieszczenia dla zapewnienia maksymalnego 
komfortu. 

Świeże i zdrowe powietrze  

Tytanowo-apatytowy filtr Daikin, eliminujący zapachy, 
usuwa obecne w powietrzu cząsteczki kurzu, 
przechwytuje nieprzyjemne zapachy, takie jak dym 
tytoniowy i zapach zwierząt. Przechwytuje także, 
a nawet dezaktywuje szkodliwe organiczne substancje 
chemiczne, takie jak bakterie, wirusy oraz alergeny 
i zapewnia stały dopływ czystego powietrza. 

Niski poziom głośności
 
Dzięki ciśnieniu akustycznemu na poziomie do 
21dBA, nowy system Sensira pracuje w sposób prawie 
niezauważalny, zapewniając spokojny sen w nocy.

FILTR FOTOKATALITYCZNY TYTANOWO-APATYTOWY

POCHŁANIA USUWA

CZYSTE 
POWIETRZE

naturalne 
oświetlenie

naturalne 
oświetlenie

dezaktywacja

zapachy

bakterie 
i wirusy
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  Łatwe sterowanie  
 

Dysponując aplikacją Daikin Online Controller (Sterownik online), możesz 
tworzyć harmonogramy, zarządzać i monitorować swój system ogrzewania 
z dowolnego miejsca.  

Wystarczy podłączyć urządzenie do Wi-Fi i pobrać aplikację, aby zmienić 
temperaturę, ustawić harmonogramy, zobaczyć, jak wygląda zużycie energii 
i opracować własną organizację zadań „If this, then that”. Dostępna jest także 
aplikacja Daikin Online Controller, jako wbudowana funkcja w Twojej jednostce 
Daikin (opcjonalnie).

Twój dom
Ten ekran przedstawia 
podgląd Twojego 
domu oraz dostęp 
do wszystkich funkcji, 
oferując możliwość 
sterowania aż 50 
jednostkami naraz. 

Poszczególne 
pomieszczenia
Dostosowanie 
temperatury, trybu pracy, 
oczyszczania powietrza 
i wentylatorów 
w poszczególnych 
pomieszczeniach za 
pomocą interaktywnego 
termostatu. 

Programowanie
Tworzenie różnych 
harmonogramów 
z maksymalnie 6 akcjami 
dziennie na 7 dni 
i aktywacja określonych 
trybów pracy.

Zużycie energii
Odpowiednie ikony 
pokazują w jaki sposób 
oszczędzasz energię  
i pieniądze. 

Jeżeli to, wtedy tamto
Zaprogramuj twój 
klimatyzator w zgodzie 
z Twoim życiem.Możliwość 
łączenia z różnymi 
urządzeniami poprzez 
platformę iFTTT, dzięki czemu 
możesz zdalnie sterować 
klimatem w pomieszczeniach.  
Na przykład: Możesz 
uaktywnić zasadę, kiedy 
wychodzę z domu, wtedy 
wyłącza się ogrzewanie.
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Zdalny sterownik na podczerwień jest łatwy w obsłudze i posiada funkcję 
programowanego zegara, która pozwala tak zaprogramować urządzenie, aby 
włączyło lub wyłączyło się o określonej porze. 

Zdalny sterownik na podczerwień jest łatwy w obsłudze i posiada funkcję 
programowanego zegara, która pozwala tak zaprogramować urządzenie, aby 
włączyło lub wyłączyło się o określonej porze.

Zdalny sterownik dla 
FTXB20-35C

Tryb pełnej 
mocy

szybkie ogrzanie 

i schłodzenie

Komfort
Inteligentny nawiew 

powietrza omija 

osoby 

Swing 
pionowy
efektywny rozkład 

powietrza

Programowany zegar
pozwala zaprogramować urządzenie, 

między innymi aktywację trybu 

włączenia/wyłączenia i trybu 

ustawień nocnych*
*1 godz. po aktywacji trybu nocnego, 

wartość zadana jest zwiększana w trybie 
chłodzenia lub zmniejszana w trybie 

grzania, aby zapewnić komfortowe 
warunki do spania
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Dane dotyczące efektywności FTXF + RXF 20A + 20A 25A + 25A 35A + 35A 50A + 50A 60A + 60A
Wydajność chłodnicza Min./Nom./Maks. kW 1,3/2,00/2,6 1,3/2,50/3,0 1,3/3,30/3,8 1,7/5,00/6,0 1,7/6,00/7,0
Wydajność grzewcza Min./Nom./Maks. kW 1,30/2,50/3,50 1,30/2,80/4,00 1,30/3,50/4,80 1,70/6,00/7,70 1,70/6,40/8,00
Pobór mocy Chłodzenie Min./Nom./Maks. kW 0,31/0,51/0,72 0,31/0,76/1,05 0,29/1,00/1,30 0,32/1,50/1,83 0,33/1,85/2,98

Ogrzewanie Min./Nom./Maks. kW 0,25/0,60/0,95 0,25/0,70/1,11 0,29/0,94/1,29 0,44/1,62/2,36 0,46/1,63/2,79
Chłodzenie 
pomieszczeń

Klasa efektywności energetycznej A++
Wydajność Pdesign kW 2,00 2,50 3,50 5,00 6,00
SEER 6,15 6,22 6,21 6,15
Roczne zużycie energii kWh/a 114 141 197 282 342

Ogrzewanie 
pomieszczeń 
(przeciętny klimat)

Klasa efektywności energetycznej A+
Wydajność Pdesign kW 2,20 2,40 2,80 4,60 4,80
SCOP/A 4,10 4,06
Roczne zużycie energii kWh/a 751 827 965 1.584 1.655

Efektywność 
nominalna

EER 3,94 3,30 3,33 3,25
COP 4,19 4,01 3,71 3,93
Dyrektywa dot. etykietowania Chłodzenie/Ogrzewanie A/A

Jednostka wewnętrzna FTXF 20A 25A 35A 50A 60A
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Głęb. mm 286x770x225 295x990x263
Masa Jednostka kg 9,00 13,5
Filtr powietrza Typ Odłączalny / zmywalny
Wentylator Natężenie 

przepł. pow.
Chłodzenie Cicha praca/niski/średni/wysoki m³/min 4,4/5,9/7,9 /9,8 4,4/6,1/8,1 /10,1 4,5/6,3/8,3 /11,5 10,5/11,9/14,4 /16,8 10,7/12,2/14,8 /17,3
Ogrzewanie Cicha praca/niski/średni/wysoki m³/min 5,3/6,5/8,4 /10,3 5,3/6,7/8,6 /10,3 5,3/7,0/9,0 /11,5 10,7/12,2/14,8 /17,3 11,3/12,8/15,8 /17,9

Poziom mocy akustycznej Chłodzenie/Ogrzewanie dBA 55/55 58/58 59/61 60/62
Poziom ciśnienia 
akustycznego

Chłodzenie Cicha praca/niski/wysoki dBA 20/25/39 20/26/40 20/27/43 31/34/43 33/36/45
Ogrzewanie Cicha praca/niski/wysoki dBA 21/28/39 21/28/40 21/29/40 30/33/42 32/35/44

Systemy sterowania Zdalny sterownik bezprzewodowy ARC470A1
Sterownik przewodowy BRC944B2 / BRC073A1

Zasilanie energią elektryczną Fazy/częstotliwość/napięcie Hz/V 1~/50/220-240

Jednostka zewnętrzna RXF 20A 25A 35A 50A 60A
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Głęb. mm 550x658x275 735x825x300
Masa Jednostka kg 28 47
Poziom mocy akustycznej Chłodzenie/Ogrzewanie dBA 60/61 62/62 61/61 63/63
Poziom ciśnienia 
akustycznego

Chłodzenie Wys. dBA 46 48 47 49
Ogrzewanie Wys. dBA 47 48 49

Czynnik chłodniczy Typ/GWP R-32/675,0
Ładunek kg/TCO2Eq 0,70/0,48 1,40/0,95 1,45/0,98

Połączenia 
instalacji rurowej

Ciecz Śr. zew. mm 6,35 6,4
Gaz Śr. zew. mm 9,5 12,7
Długość instalacji rurowej JZ-JW Maks. m 15 30
Dodatkowy ładunek czynnika chłodniczego kg/m 0,02 (dla dł. inst. rurowej przekraczającej 10m)
Różnica poziomów JW-JZ Maks. m 12 20,0

Zasilanie energią elektryczną Fazy/częstotliwość/napięcie Hz/V 1~/50/220-240

RXF20-35A

FTXF-A 

Jednostka naścienna

Jednostka naścienna oferuje niskie zużycie energii 
i przyjemny komfort

 › Sprawność sezonowa do A++ w trybie chłodzenia
 › Sterownik online (opcja): sterowanie jednostką wewnętrzną 
z każdego miejsca za pośrednictwem aplikacji, przez sieć lokalną 
lub Internet, podgląd zużycia energii

 › Cicha praca przy poziomie głośności obniżonym do 21 dBA
 › Wybór produktu z czynnikiem chłodniczym R-32 zmniejsza 
oddziaływanie na środowisko o 68% w porównaniu do 
produktów z czynnikiem chłodniczym R-410A i dzięki wysokiej 
efektywności energetycznej prowadzi bezpośrednio do 
obniżenia rachunków za prąd

FTXF-A + RXF-A


