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DEN ULTIMATIVE FORM FOR 

KLIMASTYRING
TIL BOLIGEN

H E L E  S E R I E N 

H A R  A-KLASSE 
ENERGIMÆRKNING

luft til luft-varmepumper



BEHAGELIG KLIMASTYRING 

ER NU INDEN FOR ALLE 

MENNESKERS RÆKKEVIDDE

Ud over sund kost og regelmæssig motion, er det stadig 

mere vigtigt at sørge for sunde omgivelser i dagligdagen. 

Det er derfor mange mennesker i dag meget velovervejet 

vælger komforten ved at have klimastyring i eget hjem. 

Der er ingen tvivl om, vejafbalanceret luftbehandling i 

hjemmet præger, hvordan både krop og psyke 

fungerer.

I et indeklima med behagelig temperatur og luftfugtighed, føler 

man sig godt tilpas og aktiv hele dagen, og man sover virkelig 

godt om natten. Det bliver også hurtigt dejlig varmt om foråret 

og efteråret, fordi Daikin klimaanlæg med varmepumpe - som 

både varmer og køler - straks begynder at varme fra det øjeblik, 

de aktiveres. Det betyder, at dit centralvarmesystem kan forblive 

slukket, og at du nyder godt af lavere brændstofomkostninger.

Denne Daikin vægmodel kombinerer strømlinet design med en 

hidtil uset energibesparelse. Det er kompakt teknologi - komplet 

med brugervenlig fjernbetjening. Kort sagt, elegant design med 

nyskabende teknologi, der passer til din livsstil.



DENNE DAIKIN VÆGMODEL 

ER TIL MENNESKER, DER 

VÆRDSÆTTER BÅDE DESIGN OG 

KVALITET.

DESIGN  
VÆGMODEL  
FTXG/CTXG
Daikin vægmodeller har en pladsbesparende, moderne 

profil og er udformet, så de kan monteres højt oppe på 

væggen. Det giver optimal luftfordeling i hele rummet 

og lydsvag drift. Den designede vægmodel FTXG/

CTXG er smal, kompakt (kun 15 cm dyb), og materiale, 

form og farve er virkelig elegant. Frontpanelet er af 

gennemsigtigt syntetisk materiale med mat krystalhvid 

og mat krystalsølv overflade. Det er ikke så mærkeligt, 

at FTXG/CTXG modtog prisen "Good Design Award 

2004", en prestigefyldt japansk udmærkelse inden for 

industrielt design.

ULTRATYND SENSATION:  
KUN 15 CM DYB

Frontpanelet glider op. >

I standbyfunktion er udblæsningsåbningen lukket, hvilket gør, at enheden 

er knap 15 cm i dybden. Når enheden startes, glider hele frontpanelet 

op langs med flappen, så luftudblæsningen bliver helt synlig.

Effektiv varmeveksler med slidslameller >

De tyndere slidser mellem lamellerne øger den varmetransporterende 

overflade med 10%. Varmeveksleren med slidslameller begrænser 

luftmodstanden, så den fungerer optimalt.

Mindre ventilator som blæser på tværs >

Vingekonfigurationen er optimeret, så den garanterer lydsvag drift og 

kraftig luftstrøm. Det er gjort ved hjælp af en ventilatordiameter, der er 

20% mindre end almindelige modeller.

PRISEN FOR 
GODT DESIGN 
2004 I JAPAN



MERE KOMFORT, MEGET MINDRE 
FORBRUGSOMKOSTNINGER

Energimærkat:  > Klasse A

Ved at anvende en særlig teknik opnår Daikin vægmodeller en 

energikoefficient på ca. 4,0. Det betyder i praksis, at systemet leverer hele 

4 kilowatt køle- eller varmekapacitet for hver 1 kilowatt elektricitet. Alle seriens 

enheder har A-mærke i henhold til den europæiske energiklassificering.

Inverterstyring >

Daikins inverterteknologi er én af de sidste nye opfindelser inden for 

klimastyring. Invertersystemet har fået navn fra inverterkompressoren, der 

let og meget hurtigt kan levere al køle- eller varmekapacitet mellem 0% og 

100%. Den tilførte køle- eller varmekapacitet reguleres hele tiden i forhold 

til den ønskede og målte temperatur såvel indendørs som udendørs. På 

grund af denne inverterteknik kan de årlige energiomkostningerne blive 

30% mindre.

ENERGIBESPARENDE  
TEKNOLOGI

Den uovertrufne energibesparelse er mulig, fordi der anvendes 3 typer  >

nyskabende, energibesparende teknik: Reguleringen af PAM, DC 

reluktansmotoren og DC ventilatormotoren samt svingkompressoren.

Reluktans- og ventilatormotor med DC (jævnstrøm): >

Effekten øges kraftigt ved at anvende reluktansmomentet på en 

jævnstrømsmotor til udendørs enheder. DC ventilatormotoren giver store 

energibesparelser med sin præcise rotationsregulering.

Svingkompressor >

Friktion og kølemiddellækage forhindres, samtidig minimeres støjniveauet. 

Resultatet er endnu større energibesparelse.

Langsom opstart

Temperaturen forbliver stabil
Temperatur/Strømforbrug

Tid

Indstillet 
temp.

Klimaanlæg 
med inverter

Klimaanlæg 
uden inverter

Opvarmning:



HYPERMODERNE TEKNOLOGI,  
ENKEL REGULERING OG 
HOLDBARHED I ÉN KOMPAKT ENHED

Bevægelsessensor >

Bevægelsessensoren registrerer, om en person befinder sig i området. 

Er der ingen i rummet i 20 minutter, slår klimaanlæggets over på den 

energibesparende indstilling. I det øjeblik en person træder ind i rummet, 

starter klimaanlægget igen. 

Natindstilling >

Aktiveres timeren, indstiller klimaanlægget automatisk temperaturen - med 

0,5 °C højere, når der køles, og 2 °C lavere, når der varmes - så rummet ikke 

afkøles eller opvarmes for hurtigt, og du sover mere behageligt.

Autosving og 3D luftfordeling >

Det lodrette autosvingsystem får automatisk de udadgående lameller 

til at bevæge sig op og ned, hvilket sikrer ensartet luftfordeling og 

temperatur i rummet. Vandret autosving bevæger de udadgående 

lameller fra venstre mod højre, så kølig eller varm luft cirkulerer overalt 

i rummet. Fordelingsfunktionen 3D (dvs. 3-dimensionel) kombinerer 

lodret og vandret autosving, så luftstrømmen fordeles ensartet, selv ud 

i store lokalers fjerneste hjørner.



Komfortfunktion >

Komfortfunktionen sikrer drift uden trækgener. Når der køles, er flappen i 

vandret position, så kold luftstrøm ikke kan blæse direkte på kroppen. Når 

der varmes, vender flappen lodret nedad, så den varme luft sendes mod 

lokalets gulv.

Lydsvag drift >

Indendørs enheden spreder luften, næsten uden at det kan høres: Den 

frembragte lyd er fra knap 22 dB(A).

Kraftig drift >

Powerful drift aktiverer maksimal luftmængde i 20 minutter, eksempelvis når 

man kommer hjem på en varm dag og gerne hurtigt vil nedkøle rummet. 

Derefter vender klimaanlægget automatisk tilbage til den oprindelige 

indstilling.



VIDSTE DU at ...
INDÅND DEN FRISKE LUFT

Fotokatalytisk 
luftrensningsfilter 
med titaniumapatit: 
Absorberer alle 
mikroskopiske partikler, 
nedbryder lugte og 
deaktiverer tilmed 
bakterier og virusser.

Luftfilter: Opfanger støv.

Den omgivende lyd i et helt stille rum 

gennemsnitligt er 40 dB(A)? Sammenlignet er 

Daikins vægmodeller med minimalt lyd niveau 

på 22 dB(A) næsten lydløse.

Fotokatalytisk luftrensningsfilter med titaniumapatit >

Filteret opfanger mikroskopiske støvpartikler i luften, absorberer organiske 

forureningskilder, såsom bakterier og vira, og nedbryder tilmed lugte.

FLEKSIBEL INSTALLATION,  
ENKEL REGULERING

Udendørs enheden kan monteres på tag, terrasse eller op ad en  >

ydermur. På grund af ventilatorens og varmevekslerens særlige 

korrosionshæmmende behandling, kan udendørs enheden modstå 

syreregn og saltkorrosion. En rustfri stålplade nede under enheden 

sørger for ekstra beskyttelse.

Det er let at regulere indendørs enheden  >

via den trådløse fjerbetjening, som 

medfølger som standard. Skulle der være 

en funktionsfejl i klimaanlægget, kan koden 

aflæses på fjernbetjeningens skærm, og 

det er let at finde frem til den rette løsning.

Indendørs enheden kan anvendes i flere  >

kombinationer - 1 indendørs enhed koblet 

til 1 udendørs - eller en kombination med 

flere rum - med højst 9 indendørs enheder 

i forskellige rum koblet til 1 udendørs 

enhed.

'Komfortfunktion’ 
med et enkelt tryk
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Bemærkninger:
1) Energimærkat: skala fra A (mest effektiv) til G (mindre effektiv)
2) Årligt strømforbrug: Baseret på gennemsnitlig brug på 500 driftstimer om året ved fuld belastning (= nominelle betingelser)

KAPACITET OG EFFEKTFORBRUG

VARME & KØLING - INVERTERSTYRET (luftkølet)
FTXG25E-W/S FTXG35E-W/S CTXG50E-W/S

RXG25E RXG35E 2,3,4,5MXS-E/RMXS-E

Kølekapacitet (min.~nom.~maks.)
køling kW 1,30~2,50~3,00 1,40~3,50~3,80

For at få mere detaljerede oplysninger 
om kapacitet, strømtilførsel, EER/COP, 
energimærkat og årligt energiforbrug, 

vær venlig at læse vores katalog/
kombinationstabeller for Multi Model 

og kataloget for Super Multi Plus 
eller hør nærmere hos den lokale 

forhandler,

varme kW 1,30~3,40~4,50 1,40~4,20~5,00

Strømtilførsel (min.~nom.~maks.)
køling kW 0,30~0,62~0,95 0,30~1,06~1,29

varme kW 0,29~0,82~1,42 0,31~1,13~1,56

EER 4,03 3,30

COP 4,15 3,72

Energiklasse
køling A A

varme A A

Årligt energiforbrug køling kWh 310 530

MULIGE KOMBINATIONER
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Max. antal indendørs enheder 2 2 3 3 4 4 5 6 8 9

Varme & køling

FTXG25E-W • • • • • • • • • •

FTXG25E-S • • • • • • • • • •

FTXG35E-W • • • • • • • • • •

FTXG-35E-S • • • • • • • • • •

CTXG50E-W • • • • • • • • •

CTXG50E-S • • • • • • • • •

Max. køleeffekt kW 4,50 5,40 7,30 8,42 8,73 9,60 10,50 11,2 14,0 15,5

Max. varmeeffekt kW 4,70 6,30 8,30 10,63 10,68 11,00 11,50 12,5 16,0 17,5

Max. PI køling kW 1,35 1,73 2,25 3,33 2,95 3,56 4,01 3,50 5,09 5,40

Max. PI opvarmning kW 1,18 1,68 2,51 3,30 2,58 3,11 3,46 3,93 5,21 5,43

Bemærkninger:
1 Få mere udførlige oplysninger ved at læse katalogtabellerne over vore multi-modeller / kombinationer eller kontakt forhandleren
2 (1) De anførte tal for køle- og varmekapacitet og effekt er typiske og taget fra vægmodelserie D, E (klasse 20, 25, 35)
   2 (1) De anførte tal for køle- og varmekapacitet og effekt er typiske og taget fra vægmodelserie G (klasse 20, 25, 35, 42, 50) / F (klasse 60)
   3 (1) De anførte tal for køle- og varmekapacitet og effekt er typiske og taget fra vægmodelserie D (klasse 20, 25, 35,) / E (klasse 50)
   4 (1) De anførte tal for køle- og varmekapacitet og effekt er typiske og taget fra vægmodelserie D (klasse 20, 25, 35, 50) / F (klasse 60, 71)
   5 (1) De anførte tal for køle- og varmekapacitet og effekt er typiske og taget fra vægmodelserie D (klasse 20, 25, 35, 50) / E (klasse 60, 71)
3 N/A betyder "ikke relevant" (not applicable), da denne enhed kun køler
4) * Der skal tilsluttes mindst 2 indendørs enheder til disse udendørs multi-enheder.



INDENDØRS ENHED FTXG25E-W/S FTXG35E-W/S CTXG50E-W/S

Ledningsadapter til tidsur/fjernbetjening (1)  
(normalt åben/åben impulskontakt)

KRP413A1S

Central kontrolenhed op til 5 rum (2) KRC72

Central fjernbetjening DCS302C51

Central ON / OFF-styring DCS301B51

Timer DST301B51

Interfaceadapter (3) KRP928A2S

Fotokatalytisk luftrensningsfilter med titaniumapatit (med ramme) KAF952B41

Fotokatalytisk luftrensningsfilter med titaniumapatit (uden ramme) KAF952B42

Tyverisikring til fjernbetjening KKF917AA4

SPECIFIKATIONER AF INDENDØRS ENHEDER

STYRESYSTEMER & TILBEHØR

UDENDØRS ENHED RXG25E  RXG35E

Rist til indstilling af luftretningen KPW937A4

TILBEHØR

VARME & KØLING FTXG25E-W/S FTXG35E-W/S CTXG50E-W/S

Dimensioner H x B x D mm 275 x 840 x 150

Vægt kg 9,0

Frontpanels farve Mat krystalhvid (W)/Mat krystalsølv (S)

Luftmængde
køling H / L / SL m3 / min 7,7 / 4,7 / 3,8 8,1 / 4,9 / 4,1 11,3 / 7,1 / 6,7

varme H / L / SL m3 / min 9,0 / 6,7 / 5,4 9,6 / 6,7 / 5,9 12,6 / 8,7 / 7,7

Ventilatorhastighed trin 5 trin, lydsvag og automatisk

Lydtryk
køling H / L / SL dB(A) 38 / 25 / 22 39 / 26 / 23 47 / 35 / 32

varme H / L / SL dB(A) 38 / 28 / 25 39 / 29 / 26 47 / 35 / 32

Lydeffektniveau køling H dB(A) 56 57 64

Varme & køling RXG25E RXG35E

Dimensioner H x B x D mm 550 x 765 x 285

Vægt kg 32

Udvendig farve Elfenbenshvid

Lydtryk
køling H / L dB(A) 46 / 43 47 / 44

varme H / L dB(A) 47 / 44 48 / 45

Lydeffektniveau køling H dB(A) 61 62

Kompressor Hermetisk lukket svingtype

Maksimal rørføringslængde m 20

Maks. niveauforskel m 15

Standarddriftsområde
køling fra  ~  til °CDB +10 ~ 46

varme fra  ~  til °CWB -15 ~ 20

SPECIFIKATIONER AF UDENDØRS ENHEDER

Højde 275 mm

Bredde 840 mm

Dybde 150 mm

Højde 550 mm

Bredde 765 mm

Dybde 285 mm



ANDRE FINESSER

Automatisk genstart
Enheden genstartes automatisk ved de oprindelige indstillinger efter et strømsvigt.

Central styring (valgfri)
Centralstyring til at starte, stoppe og regulere flere klimaanlæg fra ét centralt punkt.

Automatisk køle-/varmeskift 
Vælger automatisk køle- eller varmefunktion for at opnå den indstillede temperatur.

Automatisk ventilatorhastighed
Vælger automatisk den ventilatorhastighed, der skal til at nå eller holde den indstillede temperatur.

Ventilatorhastighedstrin 
Gør det muligt at vælge op til det givne antal trin for ventilatorhastigheden.

24-timers timer
Timeren kan indstilles til at starte med at køle/varme på ethvert tidspunkt inden for 24 timer.

Selvdiagnose
Forenkler vedligeholdelsen ved at indikere, hvor der er systemfejl eller noget unormalt i driften.

Udendørs enhed med lydsvag drift
Den udendørs enheds driftslyd sænkes 3 dB(A), så man kan være sikker på, at nabolaget får ro.

Indendørs enhed med lydsvag drift
Den indendørs enheds driftslyd sænkes 3 dB(A). Denne funktion er også nyttig, mens der skal studeres eller 
soves.
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KVALITETSDESIGN 
OG -TEKNOLOGI
FTXG/CTXG modtog  p r i sen 

"Good Design Award 2004", det 

enes te  bedømmelsesk r i te r ium 

for industrielt design i Japan.

Naamloze Vennootschap

Zandvoordestraat 300

B-8400 Oostende, Belgien

www.daikin.eu

BTW: BE 0412 120 336

RPR Oostende

Daikins produkter forhandles af:

Denne brochure er kun udarbejdet som information og udgør 
ikke et tilbud, der forpligter Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. 
har samlet denne brochures indhold efter bedste overbevisning. 
Der gives ingen udtrykkelige eller underforståede garantier for, at 
indholdet og de produkter og tjenester, der præsenteres heri, er 
komplette, nøjagtige, pålidelige eller egnede til et bestemt formål. 
Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. Daikin Europe 
N.V. afviser udtrykkeligt ethvert ansvar for nogen form for direkte 
eller indirekte skader, forstået i ordets bredeste betydning, som 
er opstået på grund af eller i forbindelse med denne brochures 
brug og/eller fortolkning Daikin Europe N.V. har copyright på hele 
indholdet.

Daikin Europe N.V. er godkendt for sit 
kvalitetsstyringssystem af LRQA (Lloyd’s Register 
Quality Assurance) ifølge standarden ISO9001. 
ISO9001 vedrører kvalitetssikring i alle faser fra 
konstruktion, udvikling og produktion til service i 
forbindelse med produktet.

ISO14001 sikrer et effektivt miljøstyringssystem, som 
beskytter mennesker og miljø mod mulige påvirkninger 
fra vore aktiviteter, produkter og tjenester, og som 
medvirker til at bevare og forbedre miljøkvaliteten.

Daikins anlæg overholder de europæiske 
lovbestemmelser, som garanterer produktets 
sikkerhed.

Daikin Europe N.V. deltager i “Eurovent Certification 
Programme for Air Conditioners” (AC), “Liquid Chilling 
Packages” (LCP) og “Fan Coil Units” (FC); de certificerede 
modellers certificerede data er anført i Eurovent 
Directory. Multi-enheder er Eurovent certificerede for 
kombinationer med op til 2 indendørs enheder.

Daikins enestående position som producent af 
klimaanlægsudstyr, kompressorer og kølemidler 
har ført til målrettet involvering i miljømæssige 
problemstillinger. 
Det har i flere år været Daikins målsætning at 
blive førende inden for levering af produkter, 
der har begrænset indvirkning på miljøet. 
Denne udfordring stiller krav om økologisk 
design og udvikling af et bredt produktsortiment 
samt et energistyringssystem, der fører til 
energibesparelser og mindre affald. 


