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Concebido para viver: 
Soluções mesmo para as regiões mais frias
Para a maioria das pessoas, o controle climático total nas suas casas significa poder seleccionar a temperatura que 

desejam para cada divisão e manter essa temperatura independentemente da temperatura que se faça sentir 

no exterior – mesmo quando estiverem -20ºC – e poder fazê-lo com eficiência de custos e 

eficiência energética, sem correntes de ar e ruído, e integrando-se ainda em qualquer decoração de interior. 

Num ambiente doméstico, isto significa que é necessário aquecimento, arrefecimento e uma elevada qualidade de ar 

para um conforto ao longo de todo o ano. 

Na Daikin sabemos que a melhor forma de obter eficiência energética passa pela instalação de uma bomba de calor, 

que vai buscar até 75% do calor de saída a energia renovável (ar do exterior), e pela monitorização contínua do sistema 

pelos controlos do inverter. Especialmente para as regiões mais frias, as unidades exteriores desta bomba 

de calor foram reconcebidas para resistirem a condições climatéricas extremas. Também reconcebemos as unidades 

interiores desta bomba de calor de forma inovadora para optimizar a sua saída, enquanto trabalha num modo 

silencioso que distribui ar purificado de uma maneira que não provoca correntes de ar desagradáveis. As 

nossas unidades ganharam prestigiados prémios de design, as máximas classificações de eficiência 

energética e possuem um design quase icónico que se integra na sua decoração. 

Verdadeiramente controle climático através de design.
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 Soluções de 
aquecimento 
optimizadas

 Insere-se de forma 
discreta em qualquer 
decoração de interior

 Evita o frio invernal nas 
casas de Verão

 Silencioso

 Eficiência energética
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Principais 
características

 Especialmente 
concebido para 
climas mais frios

S oluções  de  aquec imento 

optimizadas até temperaturas 

exteriores de -20°C

 Insere-se de forma 
discreta em qualquer 
decoração de interior

Uma vez que as pessoas que moram 

em climas mais frios passam mais 

tempo dentro de casa, é imperativo 

que as unidades de aquecimento e 

arrefecimento interiores combinem 

elevados níveis de utilidade funcional 

com designs que não se imponham. 

As nossas unidades de chão e de 

parede foram concebidas para 

proporcionarem uma funcionalidade 

combinada com linhas atraentes e 

modernas premiadas que se integram 

na decoração de qualquer divisão. 

 Evita o frio invernal 
na sua casa de Verão

O sistema pode ser ajustado manualmente, para se ligar quando as 

temperaturas interiores caírem abaixo dos 10ºC, evitando assim tubagens 

congeladas e proporcionando protecção do Inverno nas casas de Verão 

não habitadas, garagens e caves. Ao manter esta temperatura, o sistema 

reduz os custos de aquecimento ao longo do Inverno.



5

 Design premiado
A Daikin orgulha-se em anunciar que a gama Daikin 
Emura foi reconhecida com vários prémios de design 
prestigiados: prémio relativo ao design de produtos iF 
Product Design Award em 2010, menção honrosa no 
prémio relativo ao design Reddot design award em 2010, 
nomeação para o prémio Good Design and Designpreis 
Deutschland 2011.  A Daikin Emura foi avaliada tendo 
em conta um vasto conjunto de critérios, incluindo 
a qualidade do design, a mão-de-obra, a escolha de 
materiais, o nível de inovação, o respeito pelo ambiente, 
a funcionalidade, a ergonomia e a segurança.
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E T I Q U E T A  
D E  C L A S S E  

ENERGÉ TICA
 C O M P L E T AA

Contacte o seu representante local para mais informações sobre a eficiência sazonal.
* Objectivo EU COM (2008) /30

Sabia que…
As bombas de calor ar/ar obtêm 

75% da energia de uma fonte 

renovável: o ar ambiente, que 

simultaneamente é renovável 

e inesgotável*. Obviamente, 

as bombas de calor também 

necessitam de electricidade 

para ligar o sistema, mas cada 

vez mais esta electricidade pode 

também ser produzida a partir 

de fontes de energia renováveis 

(energia solar, energia eólica, 

energia hidráulica, biomassa). A 

eficiência de uma bomba de calor 

é medida em COP (Coeficiente de 

performance) para aquecimento 

e EER (Relação de eficiência 

energética) para arrefecimento.

 Tecnologia inverter
A tecnologia inverter da Daikin é uma verdadeira inovação no campo do 

controlo climático. O princípio é simples: A tecnologia inverter ajusta a 

energia utilizada, por forma a adaptar-se às necessidades actuais - nem 

mais, nem menos! Esta tecnologia proporciona duas vantagens concretas:

Conforto
Melhorando o conforto, o sistema inverter recupera inúmeras vezes 

o seu investimento. Um sistema de ar condicionado inverter ajusta 

continuamente a potência de arrefecimento e 
aquecimento para se adaptar à temperatura na 
divisão, melhorando assim os níveis de conforto. O sistema inverter reduz 

o tempo de arranque do sistema, permitindo que a temperatura ambiente 

necessária seja alcançada mais rapidamente. Logo que a temperatura 

correcta seja atingida, o inverter garante que é constantemente mantida.

Eficiência energética 
Uma vez que um sistema inverter monitoriza e ajusta a temperatura 

ambiente sempre que necessário, o consumo de energia é 
reduzido em 30% em comparação com um sistema convencional 

de ligar/desligar (não inverter)!

O sistema de classificação de eficiência energética da EU foi 

concebido para informar os consumidores sobre o consumo 

energético dos vários tipos de aplicação, em termos da 

energia usada para produzir o rendimento necessário.   

Estas bombas de calor da Daikin possuem a maior eficiência 
energética da sua classe e todas possuem etiquetas A.

 Elevada eficiência energética: 
 gama completa com etiquetas A 

Inovação em acção

A Europa definiu objectivos ambientais desafiantes para 2020, 

e tal requer uma maior precisão na medição da classificação de 

eficiência energética na "vida real" dos sistemas de aquecimento e 

arrefecimento. Este novo regime de medição, designado de ‘eficiência 

sazonal’ ou SEER (rácio de eficiência energética) e SCOP (coeficiente 

de desempenho sazonal) será obrigatório a partir de 2013 e mede 

o desempenho ao longo de toda a estação de aquecimento e 

arrefecimento, em vez de seleccionar um ponto fixo (EER/COP). 

Enquanto líderes de mercado na integração dos princípios de design 

ecológico no futuro a Daikin é o primeiro fabricante a 
aplicar o princípio de Eco-Design à sua gama comercial 

ligeira e a publicar os desempenho sazonais das suas instalações 

residenciais e comerciais ligeiras.

 A Daikin adere à sazonalidade
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Manutenção 
optimizada da 
temperatura 

ambiente pretendida

22°C

 Modelos de bomba de calor Daikin

Combinar a máxima eficiência e conforto durante todo o ano com um sistema bomba de calor.

 Controlador online

Para monitorizar e controlar o seu sistema de bomba de calor a partir de qualquer local através de uma 

aplicação ou a internet.

0.75 kW

0.25 kW

1 kW 
+

energia renovável (ar)

energia

COP 4.67
Sistema bomba de calor

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

COP 1
Sistema de aquecimento  
eléctrico tradicional:

em comparação com 

75%  
energia  

renovável (ar)

25%  
energia  
eléctrica
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 Ar puro dentro de casa

Para uma vida saudável é essencial que o ar que respiramos 

não contenha pó, bactérias e outras partículas nocivas. Para dar 

resposta a esta situação, a Daikin equipou todas as unidades 

interiores com um sistema de filtragem de duas fases. Primeiro, 

o ar passa através de um filtro de ar que capta as partículas 

maiores como o pó; em seguida passa através do nosso filtro 
purificador de ar fotocatalítico de titânio 
especial. Este processo recolhe as partículas microscópicas 

enquanto simultaneamente decompõe odores e elimina 

bactérias, vírus e micróbios, por forma a assegurar que apenas 

ar puro limpo entra na casa.

Filtro purificador de ar fotocatalítico de 
apatite de titânio: recolhe partículas 
microscópicas, decompõe odores 
e até elimina bactérias e vírus.

Filtro de ar: 
apanha pó

Ar sujo Ar limpo

 As unidades interiores têm um funcionamento 
silencioso: mesmo silencioso!

10Restolhar das folhas

20Silencioso

30

60

100

conversa em voz baixa

conversa entre pessoas

um avião a levantar voo

ESCALA SONORA em dB(A)

Um sistema de aquecimento e arrefecimento não se deve impor e é 

por isso que a Daikin concebeu as suas unidades interiores com um 

funcionamento silencioso. Todas as nossas unidades interiores têm um 

funcionamento mais silencioso do que uma conversa em voz baixa e 

o sistema de chão Nexura, com uma emissão de 19 dBA, é ainda mais 

silencioso – imperceptivelmente mais alto do que o restolhar  das folhas.

Sistema Nexura
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FTXG-JW/A / RXLG-K Unidade Mural

FTXG-JW FTXG-JA ARC466A1

emura

RXLG-K

Conforto e eficiência
 › Solução  de aquecimento optimizada para o seu lar
 › Unidades de baixo consumo energético: etiquetas 

energéticas de toda a gama classe A
 › Fusão notável de design icónico e excelência de 

engenharia com um acabamento elegante em 
alumínio escovado ou branco cristal mate

 › O modo conforto garante um funcionamento sem 
correntes de ar, evitando que o ar frio ou quente 
seja projectado directamente para o corpo

 › O sensor de movimento reduz o consumo de energia em 
divisões vazias e reinicia quanto alguém entra na divisão

 › O modo de funcionamento nocturno poupa energia, evitando 
o sobre-arrefecimentos ou o sobre-aquecimentos durante a noite

 › Funcionamento silencioso: até 22 dBA 
de nível de pressão sonora

 › Funcionamento silencioso da unidade interior/exterior: 
os botões de "silêncio" no comando à distância baixam o ruído 
de funcionamento da unidade interior e/ou exterior em 3dBA

 › O modo de potência pode ser seleccionado para aquecimento 
ou arrefecimento rápido; depois de desligar o modo de potência, 
a unidade regressa à configuração inicialmente pré-seleccionada

Filtro
 › O filtro purificador de ar fotocatalítico de apatite de titânio 

remove as partículas microscópicas de pó contidas no ar,  
decompõe eficazmente os odores e ajuda a evitar a 
propagação de bactérias, vírus e micróbios, por forma a 
garantir um fornecimento ininterrupto de ar limpo

Unidades exteriores concebidas para o frio
 › Unidades exteriores optimizadas para resistir 

a condições de frio extremo
 › Limites de funcionamento alargados para aquecimento até -20°C
 › Unidades exteriores para aplicação em par

FORMA. FUNÇÃO. REDEFINIDAS.
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5 passos opcional

Aquecimento e Arrefecimento
UNIDADE INTERIOR FTXG25JW FTXG35JW FTXG25JA FTXG35JA
Capacidade de arrefecimento mín./nom./máx. 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
Potência de aquecimento mín./nom./máx. 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
Potência 
absorvida

arrefecimento mín./nom./máx. kW 0,56 0,89 0,56 0,89
aquecimento mín./nom./máx. 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
Consumo anual de energia kWh 280 445 280 445
Etiqueta Energética arrefecimento/aquecimento A/A A/A
Envolvente cor Branco cristal mate Alumínio escovado
Dimensões unidade alturaxlarguraxprofundidade mm 295x915x155 295x915x155
Peso unidade kg 11 11
Ventilador - 
Caudal de ar

arrefecimento funcionamento alto/nom./baixo/silencioso 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
aquecimento funcionamento alto/nom./baixo/silencioso 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

Nível de potência 
sonora

arrefecimento elevada dBA 54 58 54 58
aquecimento elevada dBA 55 58 55 58

Nível de pressão 
sonora

arrefecimento funcionamento alto/nom./baixo/silencioso dBA 38/32/25/22 42/34/26/23 38/32/25/22 42/34/26/23
aquecimento funcionamento alto/nom./baixo/silencioso dBA 39/34/28/25 42/36/29/26 39/34/28/25 42/36/29/26

Fluido frigorigéneo tipo R-410A  R-410A 
Ligações das tubagens líquido/gás DE mm 6,35/9,5 6,35/9,5/16 ou 18
Alimentação eléctrica fase/frequência/tensão Hz/V 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240

UNIDADE EXTERIOR RXLG25K RXLG35K RXLG25K RXLG35K
Dimensões unidade alturaxlarguraxprofundidade mm 550x765x285 550x765x285
Peso unidade kg 34 34
Ventilador - 
Caudal de ar

arrefecimento alto/super baixo m³/min 33,5/30,1 36,0/30,1 33,5/30,1 36,0/30,1
aquecimento alto/super baixo m³/min 28,3/25,6 30,2/25,6 28,3/25,6 30,2/25,6

Nível de potência sonora arrefecimento nom./alto dBA -/61 -/63 -/61 -/63
Nível de pressão 
sonora

arrefecimento funcionamento alto/silencioso dBA 46/43 48/44 46/43 48/44
aquecimento funcionamento alto/silencioso dBA 47/44 48/45 47/44 48/45

Limites de funcionamento
arrefecimento ambiente mín.~máx. °CBs -10~46 -10~46
aquecimento ambiente mín.~máx. °CBh -20~20 -20~20

Fluido frigorigéneo tipo R-410A  R-410A 
Ligações das 
tubagens

diferença de nível UE - UI máx. m 15 15
comprimento total da tubagem sistema de monitorização actual m - -

Alimentação eléctrica fase/frequência/tensão Hz/V 1~ / 50 / 220-230-240 1~ / 50 / 220-230-240
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FVXG-K / RXLG-K Unidade de chão com painel 
de aquecimento radiante

ARC466A2

Logo grijs

FVXG-K

Radiação 
térmica

Unidades exteriores 
concebidas para o frio
 › Unidades exteriores 

optimizadas para resistir a 
condições de frio extremo

 › Limites de funcionamento 
alargados para 
aquecimento até -20°C

 › Unidades exteriores para 
aplicação em par

Conforto e eficiência
 › Solução  de aquecimento optimizada para o seu lar
 › Unidades de baixo consumo energético: etiquetas 

energéticas de toda a gama classe A
 › A peça de alumínio do painel frontal da unidade interior 

Nexura aquece como um radiador tradicional, para 
proporcionar ainda mais conforto nos dias frios

 › O confortável sistema de oscilação automática 
vertical garante um funcionamento sem correntes 
de ar e evita a formação de manchas no tecto

 › O modo de funcionamento nocturno poupa energia, evitando 
o sobre-arrefecimentos ou o sobre-aquecimentos durante a noite

 › O modo ECONO diminui o consumo de energia para que possam 
ser utilizados outros aparelhos que consumam bastante energia

 › A unidade interior distribui o ar de forma silenciosa.  
O ruído gerado não chega aos 22dB(A) no modo de arrefecimento 
e 19dB(A) no modo de radiação térmica.
Em comparação, o som ambiente numa divisão 
silenciosa, em média, é de 40dB(A)

 › Funcionamento silencioso da unidade interior: Os botões 
de "silêncio" no comando à distância baixam o ruído 
de funcionamento da unidade interior em 3dBA

 › O modo de potência pode ser seleccionado para aquecimento 
ou arrefecimento rápido; depois de desligar o modo de potência, 
a unidade regressa à configuração inicialmente pré-seleccionada

 › O temporizador semanal pode ser ajustado para 
iniciar o aquecimento ou arrefecimento a qualquer 
altura, diariamente ou semanalmente

Filtro
 › O filtro purificador de ar fotocatalítico de apatite de 

titânio remove as partículas microscópicas de pó contidas 
no ar, decompõe eficazmente os odores e ajuda a evitar 
a propagação de bactérias, vírus e micróbios, por forma a 
garantir um fornecimento ininterrupto de ar limpo

Instalação flexível
 › Ideal para instalação sob uma janela
 › Pode ser instalada na parede ou embutida

RXLG-K

Aliando o melhor de dois mundos
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opcional

Aquecimento e Arrefecimento
UNIDADE INTERIOR FVXG25K FVXG35K
Capacidade de arrefecimento mín./nom./máx. kW 1,3/2,5 /3,0 1,4/3,5 /3,8
Potência de aquecimento mín./nom./máx. kW 1,3/3,4 /4,5 1,4/4,5 /5,0
Potência 
absorvida

arrefecimento nom. kW 0,55 0,95
aquecimento nom. kW 0,78 1,21

EER / COP 4,55 / 4,36 3,68 / 3,72
Consumo anual de energia kWh 275 476
Etiqueta Energética arrefecimento/aquecimento A/A
Envolvente cor Branco (6,5Y 9,5/0,5)
Dimensões unidade alturaxlarguraxprofundidade mm 600x950x215
Peso unidade kg 22
Ventilador - 
Caudal de ar

arrefecimento funcionamento alto/nom./baixo/silencioso m³/min 8,9/7,0/5,3/4,5 9,1/7,2/5,3/4,5
aquecimento funcionamento alto/nom./baixo/silencioso m³/min 9,9/7,8/5,7/4,7 10,2/8,0/5,8/5,0

Nível de potência 
sonora

arrefecimento nom. dBA 54 55
aquecimento nom. dBA 55 56

Nível de pressão 
sonora

arrefecimento funcionamento alto/nom./baixo/silencioso dBA 38/32/26/23 39/33/27/24
aquecimento funcionamento alto/nom./baixo/silencioso dBA 39/32/26/22 40/33/27/23

Fluido frigorigéneo tipo R-410A 
Ligações das tubagens líquido/gás DE mm 6,35 / 9,5
Alimentação eléctrica fase/frequência/tensão Hz/V 1~ / 50 / 220-240

UNIDADE EXTERIOR RXLG25K RXLG35K
Dimensões unidade alturaxlarguraxprofundidade mm 550x765x285
Peso unidade kg 34
Ventilador - 
Caudal de ar

arrefecimento alto/super baixo m³/min 33,5/30,1 36,0/30,1
aquecimento alto/super baixo m³/min 28,3/25,6 30,2/25,6

Nível de potência sonora arrefecimento nom./alto dBA -/61 -/63
Nível de pressão 
sonora

arrefecimento funcionamento alto/silencioso dBA 46/43 48/44
aquecimento funcionamento alto/silencioso dBA 47/44 48/45

Limites de funcionamento
arrefecimento ambiente Mín.~Máx. °CBs -10~46
aquecimento ambiente Mín.~Máx. °CBh -20~20

Fluido frigorigéneo tipo R-410A
Ligações das 
tubagens

diferença de nível UE - UI Máx. m 15
comprimento total da tubagem sistema de monitorização Real m -

Alimentação eléctrica fase/frequência/tensão Hz/V 1~ / 50 / 220-230-240
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FTXS-J / RXL-J Unidade Mural

FTXS-J

Conforto e eficiência
 › Solução  de aquecimento optimizada para o seu lar
 › Unidades de baixo consumo energético: etiquetas energéticas 

de toda a gama classe A
 › Sensor inteligente de 2 áreas: nesse momento, o caudal de 

ar é reencaminhado para uma zona diferente do local onde 
se encontra a pessoa; se forem detectadas duas pessoas na 
divisão, o caudal de ar é projectado para longe das mesmas; 
se não forem detectadas pessoas, a unidade comuta 
automaticamente para a definição de eficiência energética

 › O modo ECONO diminui o consumo de energia 
para que possam ser utilizados outros aparelhos 
que consumam bastante energia

 › O modo conforto garante um funcionamento sem correntes de 
ar, evitando que o ar frio ou quente seja projectado directamente 
para o corpo

 › Poupança de energia durante o modo standby: reduz 
o consumo de corrente em cerca de 80% ao funcionar 
em modo de standby. Caso não sejam detectadas 
pessoas durante mais de 20 minutos, o sistema comuta 
automaticamente para o modo de poupança de corrente

 › O modo de funcionamento nocturno poupa energia, evitando 
o sobre-arrefecimentos ou o sobre-aquecimentos durante a noite

 › Funcionamento silencioso: até 22 dBA de nível de pressão 
sonora

 › Funcionamento silencioso da unidade interior: Os botões 
de "silêncio" no comando à distância baixam o ruído 
de funcionamento da unidade interior em 3dBA

 › O modo de potência pode ser seleccionado para aquecimento 
ou arrefecimento rápido; depois de desligar o modo de potência, 
a unidade regressa à configuração inicialmente pré-seleccionada

Filtro
 › O filtro purificador de ar fotocatalítico de apatite de 

titânio remove as partículas microscópicas de pó contidas 
no ar, decompõe eficazmente os odores e ajuda a evitar 
a propagação de bactérias, vírus e micróbios, por forma a 
garantir um fornecimento ininterrupto de ar limpo

ARC452A3

RXL-J

Unidades exteriores 
concebidas para o frio
 › Unidades exteriores 

optimizadas para resistir a 
condições de frio extremo

 › Limites de funcionamento 
alargados para 
aquecimento até -20°C

 › Unidades exteriores para 
aplicação em par
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5 passos

Aquecimento e Arrefecimento
UNIDADE INTERIOR FTXS20J FTXS25J FTXS35J
Capacidade de arrefecimento mín./nom./máx. kW 1,3/2,0 /2,8 1,3/2,5 /3,2 1,4/3,5 /4,0
Potência de aquecimento mín./nom./máx. kW 1,3/2,7 /4,3 1,3/3,3 /4,7 1,4/4,0 /5,2
Potência 
absorvida

arrefecimento nom. kW 0,45 0,54 0,86
aquecimento nom. kW 0,61 0,71 0,95

EER / COP 4,44 / 4,43 4,67 / 4,65 4,07 / 4,21
Consumo anual de energia kWh 225 268 430
Etiqueta Energética arrefecimento/aquecimento A/A
Envolvente cor Branco
Dimensões unidade alturaxlarguraxprofundidade mm 295x800x215
Peso unidade kg 9 10
Ventilador - 
Caudal de ar

arrefecimento funcionamento alto/nom./baixo/silencioso 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
aquecimento funcionamento alto/nom./baixo/silencioso 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

Nível de potência 
sonora

arrefecimento nom. dBA 54 57 61
aquecimento nom. dBA 54 58 61

Nível de pressão 
sonora

arrefecimento funcionamento alto/nom./baixo/silencioso dBA 38/32/25/22 41/33/25/22 45/37/29/23
aquecimento funcionamento alto/nom./baixo/silencioso dBA 38/33/28/25 42/35/28/25 45/39/29/26

Fluido frigorigéneo tipo R-410A 
Ligações das tubagens líquido/gás DE mm 6,35 / 9,5
Alimentação eléctrica fase/frequência/tensão Hz/V 1~ / 50 / 220-240

UNIDADE EXTERIOR RXL20J RXL25J RXL35J
Dimensões unidade alturaxlarguraxprofundidade mm 550x765x285
Peso unidade kg 32 34
Ventilador - 
Caudal de ar

arrefecimento alto/super baixo m³/min 36,2/32,7 33,5/30,1 36,0/30,1
aquecimento alto/super baixo m³/min 30,6/28,5 28,3/25,6

Nível de potência sonora arrefecimento nom./alto dBA -/61 -/63
Nível de pressão 
sonora

arrefecimento funcionamento alto/silencioso dBA 46/43 48/44
aquecimento funcionamento alto/silencioso dBA 47/44 48/45

Limites de funcionamento
arrefecimento ambiente mín.~máx. °CBs -10~46
aquecimento ambiente mín.~máx. °CBh -20~20

Fluido frigorigéneo tipo R-410A 
Ligações das 
tubagens

diferença de nível UE - UI máx. m 15
comprimento total da tubagem sistema de monitorização actual m -

Alimentação eléctrica fase/frequência/tensão Hz/V 1~ / 50 / 220-230-240
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FVXS-F / RXL-J Unidade de Chão

ARC452A1FVXS-F

Conforto e eficiência
 › Solução de aquecimento optimizada para o seu lar
 › Unidades de baixo consumo energético: etiquetas 

energéticas de toda a gama classe A
 › A função de auto-oscilação vertical move as alhetas 

de insuflação para cima e para baixo, por forma a garantir 
uma eficiente distribuição de ar no local climatizado

 › O modo de funcionamento nocturno poupa 
energia, evitando o sobre-arrefecimentos ou 
o sobre-aquecimentos durante a noite

 › Funcionamento silencioso: até 23 dBA de nível de pressão 
sonora

 › É possível seleccionar o modo de potência para 
um arrefecimento ou aquecimento rápido 

 › O modo de ausência poupa energia quando está ausente
 › Temporizador semanal: permite programar 

a unidade numa base semanal

Filtro
 › O filtro purificador de ar fotocatalítico de apatite 

de titânio absorve partículas microscópicas, 
decompõe odores e até elimina bactérias e vírus

Instalação flexível 
 › Ideal para instalação sob uma janela
 › Pode ser instalada na parede ou embutida

Design das unidades exteriores
 › Unidades exteriores optimizadas para resistir 

a condições de frio extremo
 › Limites de funcionamento alargados 

para aquecimento até -20°C
 › Unidades exteriores para aplicação em par

RXL-J
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Unidade de Chão

normal

5 passos

Aquecimento e Arrefecimento
UNIDADE INTERIOR FVXS25F FVXS35F
Capacidade de arrefecimento mín./nom./máx. kW 1,3/2,5 /3,0 1,4/3,5 /3,8
Potência de aquecimento mín./nom./máx. kW 1,3/3,4 /4,5 1,4/4,5 /5,0
Potência 
absorvida

arrefecimento nom. kW 0,57 0,81
aquecimento nom. kW 0,99 1,22

EER / COP 4,39 / 3,43 4,30 / 3,69
Consumo anual de energia kWh 285 407
Etiqueta Energética arrefecimento/aquecimento A/B A/A
Envolvente cor Branco
Dimensões unidade alturaxlarguraxprofundidade mm 600x700x210
Peso unidade kg 14
Ventilador - 
Caudal de ar

arrefecimento funcionamento alto/nom./baixo/silencioso m³/min 8,2/6,5/4,8/4,1 8,5/6,7/4,9/4,5
aquecimento funcionamento alto/nom./baixo/silencioso m³/min 8,8/6,9/5,0/4,4 9,4/7,3/5,2/4,7

Nível de potência 
sonora

arrefecimento elevado. dBA 54 55
aquecimento elevado. dBA 54 55

Nível de pressão 
sonora

arrefecimento funcionamento alto/nom./baixo/silencioso dBA 38/32/26/23 39/33/27/24
aquecimento funcionamento alto/nom./baixo/silencioso dBA 38/32/26/23 39/33/27/24

Fluido frigorigéneo tipo R-410A 
Ligações das tubagens líquido/gás DE mm 6,35 / 9,5
Alimentação eléctrica fase/frequência/tensão Hz/V 1~ / 50 / 220-240

UNIDADE EXTERIOR RXL25J RXL35J
Dimensões unidade alturaxlarguraxprofundidade mm 550x765x285
Peso unidade kg 34
Ventilador - 
Caudal de ar

arrefecimento alto/super baixo m³/min 33,5/30,1 36,0/30,1
aquecimento alto/super baixo m³/min 28,3/25,6

Nível de potência sonora arrefecimento nom./alto dBA -/61 -/63
Nível de pressão 
sonora

arrefecimento funcionamento alto/silencioso dBA 46/43 48/44
aquecimento funcionamento alto/silencioso dBA 47/44 48/45

Limites de funcionamento
arrefecimento ambiente mín.~máx. °CBs -10~46
aquecimento ambiente mín.~máx. °CBh -20~20

Fluido frigorigéneo tipo R-410A 
Ligações das 
tubagens

diferença de nível UE - UI máx. m 15
comprimento total da tubagem sistema de monitorização actual m -

Alimentação eléctrica fase/frequência/tensão Hz/V 1~ / 50 / 220-230-240
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Descrição geral dos benefícios

Uma variedade de 

ícones encontram-se 

destacados a verde e 

indicam características 

do produto que têm 

impacto na redução do 

consumo de energia.

Ícones "Nós 
preocupamo-nos" Eficiência energética

Sensor inteligente 
de duas áreas

Apenas ventilador

Poupança de energia 
durante o modo standby

Sensor de movimento

Modo Econo

Modo de funcionamento 
nocturno

Tecnologia inverter

Conforto

Modo de potência
Se a temperatura da sala for demasiado alta/baixa, pode a mesma ser refrigerada/
aquecida rapidamente se se seleccionar o ‘modo de potência’.  Depois de desligar o 
modo de potência, a unidade regressa à configuração inicialmente pré-seleccionada.

Modo de conforto
A nova aba altera o ângulo de descarga, horizontalmente, para aquecimento e para 
baixo, verticalmente, para aquecimento. Isto destina-se a evitar que o ar frio ou 
quente seja soprado directamente para o corpo.

Silencioso
As unidades interiores Daikin são silenciosas.  As unidades exteriores não perturbam 
a vizinhança.

Funcionamento silencioso da unidades exteriores
Reduz a intensidade sonora do funcionamento da unidade exterior em 3dB(A) 
para assegurar um ambiente sonoro confortável à vizinhança.

Radiação térmica
O painel frontal da unidade interior irradia calor adicional por forma a aumentar o 
seu conforto nos dias frios.

Alteração automática de arrefecimento-aquecimento 
Selecciona automaticamente o modo de arrefecimento ou aquecimento para obter 
uma temperatura fixa (apenas unidades com bomba de calor).

Funcionamento silencioso das unidades interiores
Reduz o som em funcionamento da interior em 3dB(A). Esta função é útil, por 
exemplo, para estudar ou dormir.

Tratamento do ar
Filtro purificador de ar fotocatalítico de apatite de titânio
Remove as partículas de pó contidas no ar, decompõe os odores e limita a 
reprodução de bactérias, vírus e micróbios, por forma a garantir um fornecimento 
ininterrupto de ar limpo.

Controle de humidade
Programa seco
Permite que os níveis de humidade sejam reduzidos sem alterar a temperatura 
da divisão.

Oscilação automática horizontal
Opção para seleccionar o movimento horizontal automático da grelha de ventilação,  
para uma distribuição uniforme do ar e da temperatura.

Velocidade do ventilador automática
Efectua automaticamente a selecção da velocidade do ventilador necessária 
para que a temperatura ajustada seja alcançada ou mantida.

Oscilação automática vertical
Possibilidade de seleccionar o movimento vertical automático da grelha de descarga 
para obter um fluxo de ar e uma distribuição de temperatura uniformes.

Incrementos da velocidade do ventilador 
Permite seleccionar até um determinado número da velocidade do ventilador.

Caudal de ar

Controle remoto e temporizador
Temporizador semanal
O temporizador pode ser ajustado para iniciar o aquecimento ou 
arrefecimento a qualquer altura, diária ou semanalmente.

Controle remoto com fios
Controlo remoto com fios para ligar, desligar e ajustar os sistemas de ar condicionado 
à distância.

Temporizador de 24 horas
O temporizador pode ser ajustado para que o arrefecimento/aquecimento 
comece a qualquer momento, durante um período de 24 horas.

Controlo remoto por infravermelhos
O controle remoto de infra-vermelhos com LCD para ligar, desligar e regular o ar 
condicionado à distância.

Indicação de controlo centralizado
Controlo centralizado para ligar, desligar e regular várias unidades de ar condicionado 
a partir de um ponto central.

Controlador online
Para monitorizar ou controlar o seu sistema de bomba de calor a partir de 
qualquer local através de uma aplicação ou a internet.

Outras funções
Reinício automática
A unidade reinicia automaticamente com as definições originais após uma quebra 
de energia.

Auto-diagnóstico
Simplifica a manutenção indicando avarias do sistema ou anomalias de 
funcionamento.
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Outras funções
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O presente folheto pretende ser apenas informativo e não constitui uma oferta 
contratual com a Daikin Europe N.V.. A Daikin Europe N.V. compilou o conteúdo 
deste folheto de acordo com o melhor dos seus conhecimentos. Não é dada 
qualquer garantia expressa ou implícita no que toca à totalidade, precisão, 
fiabilidade ou adequação para um determinado fim do seu conteúdo e dos 
produtos e serviços que apresenta. As especificações estão sujeitas a alterações 
sem aviso prévio. A Daikin Europe N.V. rejeita explicitamente quaisquer danos 
directos ou indirectos, no seu sentido mais amplo, resultantes ou relacionados 
com a utilização e/ou interpretação deste folheto. Todos os conteúdos estão ao 
abrigo de copyright da Daikin Europe N.V.

A posição única da Daikin enquanto fabricante de 
equipamento de ar condicionado, compressores e 
fluidos frigorigéneos levou ao seu envolvimento de perto 
em questões ambientais. Há vários anos que a Daikin 
tenciona tornar-se líder no fornecimento de produtos 
com impacto limitado no ambiente. Este desafio obriga a 
uma concepção ecológica e ao desenvolvimento de uma 
vasta gama de produtos e de um sistema de gestão de 
energia, resultando na conservação de energia e redução 
de desperdícios.

Os produtos Daikin são distribuídos por:

A Daikin Europe N.V. participa no Programa 
de Certificação Eurovent para Sistemas de Ar 
Condicionado (AC), Conjuntos de Chillers Líquidos 
(LCP), Unidades Ventilo-convectoras (FCU) e Unidades 
de Tratamento de Ar (AHU): Para verificar a validade 
do certificado online: www.eurovent-certification.
com ou utilizando: www.certiflash.com




