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komfort

PRI KAŽDOM NASTAVENÍ

Prečo si
vybrať Daikin?
Ideálny komfort
Plochý, štýlový predný panel ľahko splynie s ľubovoľnou
výbavou interiéru a jednoduchšie sa čistí. Vertikálny
automatický pohyb týchto nástenných jednotiek pohybuje
výfukovými lamelami hore a dolu pre rovnomerné prúdenie
vzduchu a rozloženie teploty po celej miestnosti. Turbo režim
umožňuje rýchle zohriatie alebo ochladenie miestnosti počas
niekoľkých minút pre dosiahnutie maximálneho komfortu.

Nízka hlučnosť
Nová jednotka FTXB-C, s akustickým tlakom zníženým na
21 dBA, pracuje takmer nenápadne a zaisťuje spokojný spánok.

Údaje o účinnosti Nominálny výkon
Energetická trieda
FTXB + RXB
(kW)

P návrh (kW)

SEER

SCOP

4,10

Chladenie Vykurovanie Chladenie Vykurovanie Chladenie Vykurovanie
FTXB20C + RXB20C

2,0

2,5

A+

A+

2,00

2,20

5,98

FTXB25C + RXB25C

2,5

2,8

A+

A+

2,50

2,40

6,02

4,01

FTXB35C + RXB35C

3,30

3,5

A+

A+

3,30

2,80

6,05

4,06

FTXB50C + RXB50C

5,48

5,6

A+

A+

5,48

3,64

5,93

4,27

FTXB60C + RXB60C

6,23

6,4

A+

A+

6,23

3,80

6,09

4,06

Obsahuje fluórované skleníkové plyny

Jednoduché ovládanie
Infračervené diaľkové ovládanie sa jednoducho ovláda a je
vybavené časovačom, ktorým môžete nastaviť jednotku na
spustenie alebo zastavenie v požadovanom čase.

Vertikálny
pohyb
účinný rozvod

Režim zvýšeného
výkonu

vzduchu

rýchle zahriatie alebo
ochladenie

Časovač

Komfort

umožňuje
programovanie jednotky,
vrátane zap./vyp. a
nastavenia nočného
režimu*

Inteligentný prietok
vzduchu sa vyhýba
priamemu kontaktu
s ľuďmi

*1 hodinu po aktivácii nastavenia
nočného režimu sa nastavená
teplota zvýši pri chladení alebo
zníži pri vykurovaní, aby sa
dosiahli komfortné podmienky
na spanie

Diaľkový ovládač pre
FTXB20-35C

Ročná spotreba
energie (kWh)

Rozmery
vnútorných
jednotiek

Akustický
výkon – vnút.
jed. (dBA)

Akustický
výkon – vonk.
jed. (dBA)

Chladenie Vykurovanie V xŠ x H (mm) Chladenie Vykurovanie Chladenie Vykurovanie
117

751

145

838

283x770x216

55

55

60

61

55

55

60

61

191

966

58

58

62

62

324

1,195

55

55

64

64

359

1,311

61

61

65

65

310x1.065x224

Chladivo
(R-410A)

Množstvo

GWP

kg / TCO2Eq
0,74 / 1,54

2.087,5

1,0 / 2,09
1,45 / 3,02

Čistý vzduch
Titánium-apatitový fotokatalytický filter Daikin odstraňuje
čiastočky prachu zo vzduchu a rozkladá napríklad pachy
tabakových výrobkov a domácich zvierat. Zachytáva tiež
a dokonca deaktivuje škodlivé organické chemické látky, ako
sú baktérie, vírusy a alergény, čím sa zaručí stály prívod čistého
vzduchu.

TITÁNIUM APATITOVÝ
FOTOKATALYTICKÝ FILTER

prirodzené
svetlo

ABSORBUJE
pachy

baktérie
a vírusy

prirodzené
svetlo

ODSTRAŇUJE
rozložené

ČISTÝ
VZDUCH

deaktivované

Jednotky Daikin sú hlavne
o vytvorení ideálnej vnútornej
klímy. Tieto nástenné jednotky sú
nenápadné a vytárajú komfortné
prostredie pri nižšej spotrebe energie.
Diaľkový ovládač
pre FTXB50-60C

Aké je to tepelné čerpadlo
vzduch-vzduch?
Tepelné čerpadlá získavajú teplo z vonkajšieho
vzduchu aj v chladnom počasí. Využívajú elektrický
kompresor a sú mimoriadne účinné pri vykurovaní
bytu alebo domu. Tepelné čerpadlá Daikin sú
tiché, nenápadné a využívajú najmodernejšiu
technológiu, ktorá udržuje čo najnižšie účty za energiu.
Pomocou tepelného čerpadla Daikin pochádza 80%
spotrebovanej energie na vykurovanie vášho domu
z vonkajšieho vzduchu – bezplatného a obnoviteľného
zdroja! Pri chladení, zase naopak, systém získava teplo
z vnútorného vzduchu.

80%

z okolitého
vzduchu

100%

energie

20%

elektrická energia

Spotreba energie klimatizačnej
jednotky, ktorá je v prevádzke
2 hodiny

Spotreba energie
1 cyklu prania + sušenia

Vedeli ste, že...
Nepretržité používanie klimatizačnej jednotky dlhšie
než 2 hodiny spotrebuje toľko energie, koľko pranie
a sušenie 1 várky prádla*.
Porovnanie príkonu bežného cyklu prania a sušenia (práčka triedy

*

A+++ a sušička triedy A+++) s 2,5 kW jednotkou pri chladení.
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Aktuálna publikácia slúži iba na informatívne účely a nepredstavuje
záväznú ponuku spoločnosti Daikin Europe N.V. Spoločnosť
Daikin Europe N.V. zostavila obsah tejto publikácie podľa svojich
najlepších vedomostí. Nedáva ani výslovnú, ani implicitnú záruku
za úplnosť, presnosť, spoľahlivosť alebo vhodnosť na určitý účel
jeho obsahu a tu prezentovaných produktov a služieb. Technické
údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Spoločnosť Daikin Europe N.V. výslovne odmieta akúkoľvek
zodpovednosť za priame alebo nepriame škody v najširšom
zmysle slova vyplývajúce alebo týkajúce sa používania alebo
interpretácie tejto publikácie. Celý obsah je chránený autorskými
právami spoločnosti Daikin Europe N.V.
Vytlačené na nechlórovanom papieri.

