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Ontworpen voor een 
comfortabel leven: 
oplossingen voor zelfs de koudste regio’s
Klimaatregeling betekent voor de meeste mensen dat ze de gewenste temperatuur in elke kamer kunnen kiezen en 
dat ze deze temperatuur kunnen handhaven ongeacht welke temperatuur er buiten heerst – zelfs wanneer het 
-20ºC is – en dit op een kosteneffectieve en energiezuinige manier, zonder tocht, lawaai en onooglijke 
apparaten. In een residentiële omgeving betekent dit dat verwarming, koeling en een goede luchtkwaliteit nodig is 
om het hele jaar door een optimaal comfort te bereiken. 

Bij Daikin weten we dat optimale energie-efficiëntie het best kan worden bereikt door een warmtepomp te installeren, 
die tot wel 75% van de afgegeven warmte onttrekt uit een duurzame energiebron (buitenlucht), en vervolgens het 
systeem continu op te volgen met behulp van inverterbesturing. Speciaal voor de koudste regio's zijn de 
buitenunits van deze warmtepomp aangepast om extreme weersomstandigheden te kunnen trotseren. Ook de 
binnenunits van deze warmtepomp hebben we geïnnoveerd om hun rendement te optimaliseren en toch een 
fluisterstille werking te garanderen die de gezuiverde lucht zo verdeeld, dat geen onaangename tocht 
wordt gegenereerd. Onze units hebben prestigieuze ontwerpprijzen gewonnen, ze zijn de hoogste 
waarden in energierendement toegekend en zijn bijna iconische ontwerpen die passen in elk interieur. Kortom, op en 
top design.
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 Optimale 
verwarmingssystemen

 Past discreet in elk 
interieur

 Voorkomt dat 
vakantiehuizen 
bevriezen tijdens  
de winter

 Fluisterstille werking

 Energiezuinig
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Belangrijkste 
kenmerken

 Speciaal ontworpen 
voor koudere klimaten:

Geoptimaliseerde verwarmings-

systemen voor buitentemperaturen 

tot -20°C

 Past discreet in elk 
interieur

Mensen die wonen in koudere 

k l imaten brengen meer tijd 

binnenshuis door. Daarom is het van 

cruciaal belang dat de verwarmings- 

en koelingssystemen uiterste 

functioneel én mooi ontworpen 

zijn. Onze vloer- en wandmoddelen 

zijn ontworpen om functionaliteit 

te bieden in combinatie met een 

gestroomlijnde vormgeving die past 

in elke interieur. 

 Voorkomt dat uw vakantiehuis bevriest 
tijdens de winter

Om leegstaande vakantiehuizen, garages en kelders te beschermen 

tijdens de winter, kan het systeem handmatig zo worden ingesteld, dat 

het inschakelt wanneer de binnentemperatuur onder 10°C zakt, om te 

voorkomen dat de waterleidingen bevriezen. Door deze temperatuur 

te handhaven, worden de kosten van de verwarming tijdens de winter 

binnen de perken gehouden.
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 Bekroond ontwerp
Daikin Emura is bekroond met verschillende prestigieuze 

designprijzen: de iF Product Design Award 2010, een 

eervolle vermelding bij de Reddot Design Awards 2010, 

de Good Design Award 2011 en een nominatie voor 

de Designpreis Deutschland 2011. De Daikin Emura 

werd beoordeeld op basis van diverse criteria, onder 

meer design, kwaliteit, vakmanschap, materiaalkeuze, 

innovatief karakter, functionaliteit, ergonomie en 

veiligheid.
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VOLLEDIG ASSORTIMENT 

ENERGIELABEL A

* EU-doelstelling COM (2008)/30

Wist u dit...
Lucht/lucht warmtepompen 

halen 75% van hun energie 

uit een hernieuwbare bron : 

de omgevingslucht, die 

tegelijk hernieuwbaar en 

onuitputtelijk is*. Uiteraard 

verbruiken warmtepompen ook 

elektriciteit om het systeem te 

laten werken, maar ook deze 

elektriciteit kan in toenemende 

mate worden opgewekt 

met hernieuwbare energie 

(zonne-energie, windkracht, 

waterkracht, biomassa). Het 

energierendement van een 

warmtepomp wordt uitgedrukt 

met de prestatiecoëfficiënt 

(COP) voor verwarmen en het 

koelrendement (EER) voor koelen.

 Invertertechnologie
De invertertechnologie van Daikin is een ware innovatie op het gebied 

van klimaatregeling. Het principe is eenvoudig: inverters regelen het 

toegevoerde vermogen in functie van de reële behoefte - niet meer, 

niet minder! Deze technologie biedt twee concrete voordelen:

Comfort
Met een inverter investeert u in comfortverhoging. Een invertergestuurd 

warmtepompsysteem past de koeling en verwarming continu 
aan volgens de temperatuur in de kamer, wat 
resulteert in hogere comfortniveaus. De inverter verkort 

de systeemopstarttijd, waardoor de vereiste kamertemperatuur sneller 

wordt bereikt. Zodra de correcte temperatuur is bereikt, zorgt de inverter 

ervoor dat deze stabiel blijft.

Energiezuinig 
Doordat een Inverter de omgevingstemperatuur bewaakt en bijregelt 

indien nodig, daalt het energieverbruik met 30% in 

vergelijking met een traditioneel aan/uit-systeem!

Het Europese systeem voor de beoordeling van het energierendement 

is opgericht om consumenten te informeren over het 

energieverbruik van verschillende soorten apparaten wat betreft 

de energie die nodig is om de gewenste vermogen te produceren.   

Deze Daikin-warmtepompen zijn de meest energiezuinige in 

hun categorie en dragen allemaal het A-label.

 Zeer energiezuinig: A-labels voor de hele reeks

Innovatie in actie

Europa heeft uitdagende milieudoelstellingen vooropgesteld 

voor 2020, die een nauwkeurigere meting van het 'werkelijke' 

energierendement van verwarmings- en koelsystemen vereisen. Deze 

nieuwe vorm van meting, die verplicht wordt vanaf 2013, is genaamd 

het 'seizoensrendement' en wordt uitgedrukt in SEER (Seasonal Energy 

Efficiency Ratio) en SCOP (Seasonal Coefficient of Performance). 

Het meet namelijk de prestatie gedurende het hele verwarmings- 

en koelingsseizoen in plaats van op één vast moment (EER/COP). 

Als marktleider die vandaag al de principes van de toekomst 

implementeert,is Daikin de eerste fabrikant die nu al 
het principe van Eco-design toepast in de licht commerciële 

toepassingen en die de seizoensprestatie voor alle residentiële en licht 

commerciële installaties publiceert.

 Daikin en seizoensrendement
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Gewenste 
kamertemperatuur 

optimaal  
bewaard

22°C

 Daikin warmtepomp-modellen

Met een warmtepompsysteem combineert u onovertroffen rendement 

met een comfortabel binnenklimaat het hele jaar door.

 Online controller

Om uw warmtepompsysteem van waaruit ook te volgen of te bedienen via een app of het internet.

0.75 kW

0.25 kW

1 kW 
+

duurzame energie (lucht)

energie

Prestatiecoëfficiënt 4,67
Warmtepompsysteem

3/4  kW 

1/4  kW 

4/4  kW 
+

3/4  kW 

1/4  kW 

4/4  kW 
+

700mm

Console
Daikin 

 600mm

 600mm

2000mm
Radiateur standard basse température

3/4  kW 

1/4  kW 

4/4  kW 
+

3/4  kW 

1/4  kW 

4/4  kW 
+

11

Prestatiecoëfficiënt 1
Traditioneel elektrisch verwarmings-
systeem:

in vergelijking met 

75%  
Duurzame  

energie (lucht)

25% 
Elektrische 

energie
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 Zuivere binnenlucht

Voor een gezonde woonomgeving is het van cruciaal belang dat 

de lucht die we inademen vrij is van stof, bacteriën en andere 

schadelijke deeltjes. Om dit aan te pakken heeft Daikin alle 

binnenunits uitgerust met een tweefasig luchtzuiveringssysteem. 

De lucht wordt eerst door een luchtfilter geblazen die grotere 

deeltjes zoals stof opvangt. Vervolgens stroomt de lucht door een 

speciale fotokatalytische luchtzuiveringsfilter uit 
titaan. Deze vangt microscopische deeltjes op en tegelijkertijd 

breekt hij geuren af en doodt hij bacteriën, virussen en microbes, 

om ervoor te zorgen dat enkel schone, zuivere lucht het huis 

binnenstroomt.

Fotokatalytisch luchtzuiveringsfilter uit 
titaniumapatiet: vangt microscopische 
deeltjes, breekt geuren af en schakelt 
zelfs bacteriën en virussen uit.

Luchtfilter: 
vangt stof

Verontreinigde  
lucht

Zuivere 
lucht

 Stille binnenunits... fluisterstil...

10Geritsel van bladeren

20Fluisterstille werking

30

60

100

stil gesprek

gesprek tussen meerdere mensen

een vliegtuig dat vertrekt

GELUIDSSCHAAL in dB(A)

Een verwarmings- en koelsysteem moet onopvallend zijn, en daarom 

heeft Daikin zijn binnenunits zo ontworpen, dat ze fluisterstil werken.  

Alle binnenunits produceren slechts het geluidsniveau van een stil 

gesprek, en het vloermodel Nexura is met 19 dBA zelfs nog stiller: amper 

luider dan het geluid van ritselende bladeren.

Nexura-systeem
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FTXG-JW/A / RXLG-K Wandmodel

FTXG-JW FTXG-JA ARC466A1

emura

RXLG-K

Comfort & Zuinigheid
 › Optimaal verwarmingssysteem voor uw woning
 › Energiezuinige units: volledig assortiment energielabel A
 › Opmerkelijke mix van minimalistisch design en 

technisch meesterschap, elegant uitgevoerd in 
geborsteld aluminium of mat kristalwit.

 › Comfortmodus garandeert een tochtvrije werking door te 
voorkomen dat warme of koude lucht rechtstreeks op het 
lichaam wordt geblazen

 › De bewegingssensor beperkt het stroomverbruik 
in lege kamers tot een minimum en schakelt het 
systeem opnieuw in wanneer iemand binnenkomt

 › De nachtmodus spaart energie door afkoeling of 
opwarming in de nachtelijke uren te voorkomen

 › Fluisterstille werking: geluidsdrukniveau tot amper 22 dBA
 › Fluisterstille werking binnen-/buitenunit: "Silent"-knoppen 

op de afstandsbediening verminderen het bedrijfsgeluid 
van de binnen- en/of buitenunit telkens met 3dBA

 › Power-modus voor snel verwarmen of koelen; 
wannneer de gewenste temperatuur is bereikt, schakelt 
het toestel naar de oorspronkelijke instelling over

Filter
 › Fotokatalytisch luchtzuiveringsfilter uit titaniumapatiet 

verwijdert microscopische zwevende deeltjes, breekt 
onaangename geuren krachtig af en beperkt de 
verspreiding van bacteriën, virussen en microben 
voor een constante toevoer van schone lucht

Buitenunits ontworpen 
voor koude klimaten
 › De buitenunits zijn geoptimaliseerd voor 

extreem koude weersomstandigheden
 › Uitgebreid werkbereik voor verwarming tot -20°C
 › Buitenunits voor pair-toepassingen

FUNCTIONALITEIT
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5 stappen optie

Verwarmen & koelen
BINNENUNIT FTXG25JW FTXG35JW FTXG25JA FTXG35JA
Koelcapaciteit min./nom./max. kW 1,3/2,5/3,0 1,4/3,5/3,8 1,3/2,5/3,0 1,4/3,5/3,8
Verwarmingscapaciteit min./nom./max. kW 1,3/3,4/4,5 1,4/4,5/5,0 1,3/3,4/4,5 1,4/4,5/5,0
Opgenomen 
vermogen

koelen min./nom./max. kW 0,56 0,89 0,56 0,89
verwarmen min./nom./max. kW 0,78 1,11 0,78 1,11

EER / COP 4,46/4,36 3,93/4,04 4,46/4,36 3,93/4,04
Jaarlijks stroomverbruik kWu 280 445 280 445
Energielabel koelen/verwarmen A/A A/A
Behuizing kleur Mat kristalwit Geborsteld aluminium
Afmetingen unit H x B x D mm 295x915x155 295x915x155
Gewicht unit kg 11 11
Ventilator - 
Luchtdebiet

koelen hoog/nom./laag/stil m³/min 8,8/6,8/4,7/3,8 10,1/7,3/4,6/3,9 8,8/6,8/4,7/3,8 10,1/7,3/4,6/3,9
verwarmen hoog/nom./laag/stil m³/min 9,6/7,9/6,2/5,4 10,8/8,6/6,4/5,6 9,6/7,9/6,2/5,4 10,8/8,6/6,4/5,6

Geluidsniveau
koelen hoog dBA 54 58 54 58
verwarmen hoog dBA 55 58 55 58

Geluidsdrukniveau
koelen hoog/nom./laag/stil dBA 38/32/25/22 42/34/26/23 38/32/25/22 42/34/26/23
verwarmen hoog/nom./laag/stil dBA 39/34/28/25 42/36/29/26 39/34/28/25 42/36/29/26

Koelmiddel type R-410A R-410A
Leidingaansluitingen vloeistof/gas UD mm 6,35/9,5 6,35/9,5/16 of 18
Voeding fase/frequentie/voltage Hz / V 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240

BUITENUNIT RXLG25K RXLG35K RXLG25K RXLG35K
Afmetingen unit H x B x D mm 550x765x285 550x765x285
Gewicht unit kg 34 34
Ventilator - 
Luchtdebiet

koelen hoog/super laag m³/min 33,5/30,1 36,0/30,1 33,5/30,1 36,0/30,1
verwarmen hoog/super laag m³/min 28,3/25,6 30,2/25,6 28,3/25,6 30,2/25,6

Geluidsniveau koelen nom./hoog dBA -/61 -/63 -/61 -/63

Geluidsdrukniveau
koelen hoog/fluisterstil dBA 46/43 48/44 46/43 48/44
verwarmen hoog/fluisterstil dBA 47/44 48/45 47/44 48/45

Werkingsbereik
koelen omgevingstemp. min.~max. °CDB -10~46 -10~46
verwarmen omgevingstemp. min.~max. °CNB -20~20 -20~20

Koelmiddel type R-410A R-410A

Leidingaansluitingen
hoogteverschil Bin.-Buit. max. m 15 15
totale leidinglengte systeem reëel m - -

Voeding fase/frequentie/voltage Hz / V 1~ / 50 / 220-230-240 1~ / 50 / 220-230-240
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FVXG-K / RXLG-K Vloermodel met 
verwarmingspaneel

ARC466A2

Logo grijs

FVXG-K

Verwarmings-
paneel

Buitenunits 
ontworpen voor 
koude klimaten
 › De buitenunits zijn 

geoptimaliseerd voor 
extreem koude 
weersomstandigheden

 › Uitgebreid werkbereik voor 
verwarming tot -20°C 

 › Buitenunits voor  
pair-toepassingen

Comfort & Zuinigheid
 › Optimaal verwarmingssysteem voor uw woning
 › Energiezuinige units: volledig assortiment energielabel A
 › Het aluminiumgedeelte van het voorpaneel van de Nexura-

binnenunit kan warmte uitstralen zoals een traditionele 
radiator, voor extra comfort op koude dagen

 › Comfortabele verticale autoswing garandeert een 
tochtvrije werking en voorkomt plafondvervuiling

 › De nachtmodus spaart energie door afkoeling of 
opwarming in de nachtelijke uren te voorkomen

 › De ECONO-modus vermindert het stroomverbruik
 › De binnenunit verdeelt de lucht op een fluisterstille manier.  

Het geproduceerde geluid bedraagt amper 22dB(A) in koelmodus en 
19dB(A) in verwarmingsmodus.
Ter vergelijking: het omgevingsgeluid in een 
stille kamer bedraagt gemiddeld 40dB(A).

 › Fluisterstille werking van binnenunit: "Silent"-
knop op de afstandsbediening vermindert het 
bedrijfsgeluid van de binnenunit met 3dBA

 › Power-modus voor snel verwarmen of koelen; 
wannneer de gewenste temperatuur is bereikt, schakelt 
het toestel naar de oorspronkelijke instelling over

 › De timer kan zo worden geprogrammeerd, dat hij op een bepaald 
tijdstip van de dag of week begint te koelen/verwarmen

Filter
 › Fotokatalytisch luchtzuiveringsfilter uit titaniumapatiet 

verwijdert microscopische zwevende deeltjes, breekt 
onaangename geuren krachtig af en beperkt de 
verspreiding van bacteriën, virussen en microben 
voor een constante toevoer van schone lucht

Flexibele installatie
 › Ideaal voor montage onder een raam
 › Geschikt voor montage op de wand of 

gedeeltelijke inbouw in de wand

RXLG-K

Het beste uit twee werelden
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optie

Verwarmen & koelen
BINNENUNIT FVXG25K FVXG35K
Koelcapaciteit min./nom./max. kW 1,3/2,5 /3,0 1,4/3,5 /3,8
Verwarmingscapaciteit min./nom./max. kW 1,3/3,4 /4,5 1,4/4,5 /5,0
Opgenomen 
vermogen

koelen nom. kW 0,55 0,95
verwarmen nom. kW 0,78 1,21

EER / COP 4,55 / 4,36 3,68 / 3,72
Jaarlijks stroomverbruik kWu 275 476
Energielabel koelen/verwarmen A/A
Behuizing kleur Fris wit (6,5Y 9,5/0,5)
Afmetingen unit H x B x D mm 600x950x215
Gewicht unit kg 22
Ventilator - 
Luchtdebiet

koelen hoog/nom./laag/stil m³/min 8,9/7,0/5,3/4,5 9,1/7,2/5,3/4,5
verwarmen hoog/nom./laag/stil m³/min 9,9/7,8/5,7/4,7 10,2/8,0/5,8/5,0

Geluidsniveau
koelen nom. dBA 54 55
verwarmen nom. dBA 55 56

Geluidsdrukniveau
koelen hoog/nom./laag/stil dBA 38/32/26/23 39/33/27/24
verwarmen hoog/nom./laag/stil dBA 39/32/26/22 40/33/27/23

Koelmiddel type R-410A
Leidingaansluitingen vloeistof/gas UD mm 6,35 / 9,5
Voeding fase/frequentie/voltage Hz / V 1~ / 50 / 220-240

BUITENUNIT RXLG25K RXLG35K
Afmetingen unit H x B x D mm 550x765x285
Gewicht unit kg 34
Ventilator - 
Luchtdebiet

koelen hoog/super laag m³/min 33,5/30,1 36,0/30,1
verwarmen hoog/super laag m³/min 28,3/25,6 30,2/25,6

Geluidsniveau koelen nom./hoog dBA -/61 -/63

Geluidsdrukniveau
koelen hoog/fluisterstil dBA 46/43 48/44
verwarmen hoog/fluisterstil dBA 47/44 48/45

Werkingsbereik
koelen omgevingstemp. Min.~Max. °CDB -10~46
verwarmen omgevingstemp. Min.~Max. °CNB -20~20

Koelmiddel type R-410A

Leidingaansluitingen
hoogteverschil Bin.-Buit. Max. m 15
totale leidinglengte systeem Reëel m -

Voeding fase/frequentie/voltage Hz / V 1~ / 50 / 220-230-240
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FTXS-J / RXL-J Wandmodel

FTXS-J

Comfort & Zuinigheid
 › Optimaal verwarmingssysteem voor uw woning
 › Energiezuinige units: volledig assortiment energielabel A
 › 2-zone-bewegingssensor: de luchtstroom wordt naar 

een andere zone gericht dan die, waar de aanwezige 
zich bevindt. Als er twee personen in de kamer worden 
gedetecteerd, wordt de stroom weggeleid van de twee 
aanwezigen. Als er geen aanwezigen worden gedetecteerd, 
schakelt de unit automatisch in spaarmodus.

 › De ECONO-modus vermindert het stroomverbruik
 › Comfortmodus garandeert een tochtvrije werking door te 

voorkomen dat warme of koude lucht rechtstreeks op het 
lichaam wordt geblazen

 › Energiebesparing in standby-modus: vermindert het 
stroomverbruik met ongeveer 80% in standby.   
Als gedurende meer dan 20 minuten geen 
aanwezigen worden gedetecteerd, schakelt het 
systeem automatisch in de spaarmodus.

 › De nachtmodus spaart energie door afkoeling of 
opwarming in de nachtelijke uren te voorkomen

 › Fluisterstille werking: geluidsdrukniveau tot amper 22 dBA
 › Fluisterstille werking van binnenunit: "Silent"-

knop op de afstandsbediening vermindert het 
bedrijfsgeluid van de binnenunit met 3dBA

 › Power-modus voor snel verwarmen of koelen; 
wannneer de gewenste temperatuur is bereikt, schakelt 
het toestel naar de oorspronkelijke instelling over

Filter
 › Fotokatalytisch luchtzuiveringsfilter uit titaniumapatiet 

verwijdert microscopische zwevende deeltjes, breekt 
onaangename geuren krachtig af en beperkt de verspreiding 
van bacteriën, virussen en microben voor een constante 
toevoer van schone lucht

ARC452A3

RXL-J

Buitenunits ontworpen 
voor koude klimaten
 › De buitenunits zijn 

geoptimaliseerd voor 
extreem koude 
weersomstandigheden

 › Uitgebreid werkbereik voor 
verwarming tot -20°C

 › Buitenunits voor  
pair-toepassingen
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5 stappen

Verwarmen & koelen
BINNENUNIT FTXS20J FTXS25J FTXS35J
Koelcapaciteit min./nom./max. kW 1,3/2,0 /2,8 1,3/2,5 /3,2 1,4/3,5 /4,0
Verwarmingscapaciteit min./nom./max. kW 1,3/2,7 /4,3 1,3/3,3 /4,7 1,4/4,0 /5,2
Opgenomen 
vermogen

koelen nom. kW 0,45 0,54 0,86
verwarmen nom. kW 0,61 0,71 0,95

EER / COP 4,44 / 4,43 4,67 / 4,65 4,07 / 4,21
Jaarlijks stroomverbruik kWu 225 268 430
Energielabel koelen/verwarmen A/A
Behuizing kleur Wit
Afmetingen unit H x B x D mm 295x800x215
Gewicht unit kg 9 10
Ventilator - 
Luchtdebiet

koelen hoog/nom./laag/stil m³/min 9,4/7,4/5,5/4,1 10,8/7,9/5,2/3,7 11,4/8,7/5,8/4,4
verwarmen hoog/nom./laag/stil m³/min 9,9/8,2/6,6/6,2 11,9/9,1/6,4/5,9 12,4/9,5/6,8/6,0

Geluidsniveau
koelen nom. dBA 54 57 61
verwarmen nom. dBA 54 58 61

Geluidsdrukniveau
koelen hoog/nom./laag/stil dBA 38/32/25/22 41/33/25/22 45/37/29/23
verwarmen hoog/nom./laag/stil dBA 38/33/28/25 42/35/28/25 45/39/29/26

Koelmiddel type R-410A
Leidingaansluitingen vloeistof/gas UD mm 6,35 / 9,5
Voeding fase/frequentie/voltage Hz / V 1~ / 50 / 220-240

BUITENUNIT RXL20J RXL25J RXL35J
Afmetingen unit H x B x D mm 550x765x285
Gewicht unit kg 32 34
Ventilator - 
Luchtdebiet

koelen hoog/super laag m³/min 36,2/32,7 33,5/30,1 36,0/30,1
verwarmen hoog/super laag m³/min 30,6/28,5 28,3/25,6

Geluidsniveau koelen nom./hoog dBA -/61 -/63

Geluidsdrukniveau
koelen hoog/fluisterstil dBA 46/43 48/44
verwarmen hoog/fluisterstil dBA 47/44 48/45

Werkingsbereik
koelen omgevingstemp. min.~max. °CDB -10~46
verwarmen omgevingstemp. min.~max. °CNB -20~20

Koelmiddel type R-410A

Leidingaansluitingen
hoogteverschil Bin.-Buit. max. m 15
totale leidinglengte systeem reëel m -

Voeding fase/frequentie/voltage Hz / V 1~ / 50 / 220-230-240
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FVXS-F / RXL-J Vloermodel

ARC452A1FVXS-F

Comfort & Zuinigheid
 › Optimaal verwarmingssysteem voor uw woning
 › Energiezuinige units: volledig assortiment energielabel A
 › Het verticale auto-swingsysteem zet de 

uitblaaslamellen omhoog en omlaag om de lucht 
doeltreffend te verspreiden in de ruimte

 › De nachtmodus spaart energie door afkoeling of 
opwarming in de nachtelijke uren te voorkomen

 › Fluisterstille werking: geluidsdrukniveau beperkt tot 23 dBA
 › POWER-modus voor snel koelen of verwarmen
 › De afwezigheidsfunctie bespaart 

energie terwijl u afwezig bent
 › Weektimer: hiermee kan de unit op 

weekbasis worden geprogrammeerd

Filter
 › Het fotokatalytisch luchtzuiveringsfilter uit titaniumapatiet 

absorbeert microscopische deeltjes, breekt geuren 
af en schakelt zelfs bacteriën en virussen uit

Flexibele installatie 
 › Ideaal voor montage onder een raam
 › Geschikt voor montage op de wand of 

gedeeltelijke inbouw in de wand

Buitenunits ontworpen 
voor koude klimaten
 › De buitenunits zijn geoptimaliseerd voor 

extreem koude weersomstandigheden
 › Uitgebreid werkbereik voor verwarming tot -20°C
 › Buitenunits voor pair-toepassingen

RXL-J
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Vloermodel

standaard

5 stappen

Verwarmen & koelen
BINNENUNIT FVXS25F FVXS35F
Koelcapaciteit min./nom./max. kW 1,3/2,5 /3,0 1,4/3,5 /3,8
Verwarmingscapaciteit min./nom./max. kW 1,3/3,4 /4,5 1,4/4,5 /5,0
Opgenomen 
vermogen

koelen nom. kW 0,57 0,81
verwarmen nom. kW 0,99 1,22

EER / COP 4,39 / 3,43 4,30 / 3,69
Jaarlijks stroomverbruik kWu 285 407
Energielabel koelen/verwarmen A/B A/A
Behuizing kleur Wit
Afmetingen unit H x B x D mm 600x700x210
Gewicht unit kg 14
Ventilator - 
Luchtdebiet

koelen hoog/nom./laag/stil m³/min 8,2/6,5/4,8/4,1 8,5/6,7/4,9/4,5
verwarmen hoog/nom./laag/stil m³/min 8,8/6,9/5,0/4,4 9,4/7,3/5,2/4,7

Geluidsniveau
koelen hoog dBA 54 55
verwarmen hoog dBA 54 55

Geluidsdrukniveau
koelen hoog/nom./laag/stil dBA 38/32/26/23 39/33/27/24
verwarmen hoog/nom./laag/stil dBA 38/32/26/23 39/33/27/24

Koelmiddel type R-410A
Leidingaansluitingen vloeistof/gas UD mm 6,35 / 9,5
Voeding fase/frequentie/voltage Hz / V 1~ / 50 / 220-240

BUITENUNIT RXL25J RXL35J
Afmetingen unit H x B x D mm 550x765x285
Gewicht unit kg 34
Ventilator - 
Luchtdebiet

koelen hoog/super laag m³/min 33,5/30,1 36,0/30,1
verwarmen hoog/super laag m³/min 28,3/25,6

Geluidsniveau koelen nom./hoog dBA -/61 -/63

Geluidsdrukniveau
koelen hoog/fluisterstil dBA 46/43 48/44
verwarmen hoog/fluisterstil dBA 47/44 48/45

Werkingsbereik
koelen omgevingstemp. min.~max. °CDB -10~46
verwarmen omgevingstemp. min.~max. °CNB -20~20

Koelmiddel type R-410A

Leidingaansluitingen
hoogteverschil Bin.-Buit. max. m 15
totale leidinglengte systeem reëel m -

Voeding fase/frequentie/voltage Hz / V 1~ / 50 / 220-230-240
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Overzicht voordelen

In deze catalogus zijn 
enkele pictogrammen 
gemarkeerd in het groen 
om productkenmerken 
aan te geven die 
bijdragen tot een lager 
energieverbruik.

'We Care'- 
pictogrammen

Energiebesparende  
techniek

2-zone-
bewegingssensor

Alleen ventilator

Energiebesparing in 
standby-modus

Bewegingssensor

Econo-modus

Nachtmodus

Invertertechnologie

Comfort

POWER-modus
Als de temperatuur in de ruimte te hoog/laag is, kan de ruimte snel 
worden afgekoeld/opgewarmd door de Power-modus stand te activeren.  
Wanneer de gewenste temperatuur is bereikt, schakelt het toestel naar de 
oorspronkelijke instelling over.

Comfortmodus
De nieuwe klep verstelt de uitblaashoek horizontaal om te koelen en 
verticaal en neerwaarts om te verwarmen. Zo wordt verhinderd dat koude of 
warme lucht rechtstreeks op het lichaam wordt geblazen.

Fluisterstille werking
Daikin binnenunits zijn fluisterstil.  Ook de buitenunits zullen de rust in de 
buurt beslist niet verstoren.

Fluisterstille werking van buitenunit
Vermindert het bedrijfsgeluid van de buitenunit met 3dB(A) om de rust 
in de buurt niet te verstoren.

Verwarmingspaneel
Het voorpaneel van de binnenunit geeft warmte af, voor extra comfort op 
koude dagen.

Automatische omschakeling koelen/verwarmen 
Schakelt automatisch om tussen koeling en verwarming, om de vooraf 
ingestelde temperatuur te behouden (alleen bij warmtepompen).

Fluisterstille werking van binnenunit
Vermindert het bedrijfsgeluid van de binnenunit met 3dB(A). Deze functie is 
handig als u studeert of slaapt.

Luchtzuivering
Fotokatalytisch luchtzuiveringsfilter van titaan
Verwijdert zwevende stofdeeltjes, bestrijdt onaangename geuren en 
beperkt de verspreiding van bacteriën, virussen en microben om een 
constante toevoer van schone, gezonde lucht te garanderen.

Vochtregeling
Ontvochtigingsprogramma
Vermindert de luchtvochtigheid zonder variaties van de kamertemperatuur.

Horizontale autoswing
Mogelijkheid om de uitblaaslamellen automatisch horizontaal te 
laten bewegen, zodat in de kamer een gelijkmatige luchtstroom en 
temperatuurverdeling ontstaat.

Automatische ventilatorsnelheid
Kiest automatisch de juiste ventilatorsnelheid om de ingestelde 
temperatuur te bereiken of te behouden.

Verticale autoswing
Mogelijkheid om de uitblaasliniaal automatisch verticaal te laten bewegen, 
zodat in de kamer een gelijkmatige luchtstroom en temperatuurverdeling 
ontstaat.

Ventilatortoerentallen 
Mogelijkheid om vooraf ingestelde ventilatorsnelheden te selecteren.

Luchtdebiet

Afstandsbediening & timer
Weektimer
Mogelijkheid om de timer te programmeren, zodat deze op een 
bepaald tijdstip van de dag of week begint te verwarmen of koelen.

Bedrade afstandsbediening
Bedrade afstandsbediening met de mogelijkheid om de warmtepomp op 
afstand te starten, te stoppen en te regelen.

24 uur timer
Mogelijkheid om de warmtepomp zodanig te programmeren dat hij 
op een bepaald tijdstip het koelen/verwarmen start (in 24-uurmodus).

Infrarood-afstandsbediening
Infrarood afstandsbediening met groot, duidelijk LCD-display om de 
warmtepomp op afstand te starten, te stoppen en te regelen.

Centrale afstandsbediening
Bedrade afstandsbediening met de mogelijkheid om meerdere 
warmtepomp vanaf een centraal punt te starten, te stoppen en te regelen.

Online controller
Om uw warmtepompsysteem van waaruit ook te volgen of te bedienen 
via een app of het internet.

Overige functies
Automatische herstart
Na een stroomonderbreking wordt de unit automatisch opnieuw opgestart 
met de oorspronkelijke instellingen.

Zelfdiagnose
Vereenvoudigt het onderhoud door systeemfouten of bedrijfsstoringen aan 
te geven.
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Overige functies
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Daikin Europe NV neemt deel aan het Eurovent-certificatieprogramma voor airconditioners (AC), 
vloeistofkoel-systemen (LCP) en ventilatorconvectoren (FCU). Controleer de lopende validiteit van het 
certificaat online: www.eurovent-certification.com of via: www.certiflash.com

www.daikin.be info@daikin.be

Daikin Belgium Gent
Tél. 09/244 66 44 - Fax 09/220 65 10

Daikin Belgium Herentals
Tél. 014/28 23 30 - Fax 014/28 23 39

Daikin A/C Belgium Wavre
Tél. 010/23 72 23 - Fax 010/24 49 10Deze brochure dient uitsluitend ter informatie en verbindt Daikin Europe N.V. 

tot geen enkele prestatie. Daikin Europe N.V. heeft de inhoud van deze brochure 
met grote zorg samengesteld. Er wordt echter geen enkele garantie geboden 
voor de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid 
voor een bepaald gebruiksdoel van de inhoud van deze publicatie en de 
producten en diensten die erin worden beschreven. De specificaties kunnen 
zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Daikin Europe N.V. wijst 
uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor directe of indirecte schade in de 
ruimste betekenis, die zou voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik 
en/of de interpretatie van deze brochure. De inhoud is onderworpen aan het 
auteursrecht van Daikin Europe N.V.

Door haar unieke positie als fabrikant van airconditioners, 
compressoren en koelmiddelen is Daikin sterk begaan 
met het milieu. Sinds een aantal jaren streeft Daikin naar 
de positie van marktleider op het gebied van producten 
met een beperkte impact op het milieu. Om dit te 
bereiken moet een breed assortiment producten op 
ecologisch verantwoorde wijze worden ontworpen en 
ontwikkeld. Bovendien moet een energiebeheersysteem 
worden ingevoerd om energie te besparen en afval te 
beperken. 

Daikin-producten worden verdeeld door:




