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Autor:  

PŘEDMĚT: Sales launch ofSensira FTXF-D/RXF-D andSiesta Brand ATXF-D/ARXF-D 

 
Vážená paní, vážený pane, 
 
tímto bychom vás rádi informovali o uvedení nové řady jednotek SENSIRA FTXF-D/RXF-D a Siesta ATXF- D/ARXF-D 
na trh. 
 
Řada 
Níže najdete srovnání staré a nové řady jednotek. 
U vnitřních/venkovních jednotek řady Siesta velikosti 50, 60 a 70 nedošlo k žádným změnám. 
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Vzhled 

U vnitřní jednotky, venkovní jednotky ani dálkového ovládání nedošlo k žádným změnám vzhledu. 

 
 
 

Vylepšení 
Ve snaze udržet konkurenceschopnost v segmentu cenově dostupných jednotek došlo k následujícímu zlepšení 
specifikace jednotek řady Sensira D a rozšíření jejich provozního rozsahu: 
• U jednotek velikosti 20, 25 a 35 se zvýšila hodnota SEER z 6,22 na 6,5. 
• Provozní rozsah při chlazení: u kompletní řady jednotek došlo ke zvýšení max. venkovní teploty ze 46 °C na 48 °C. 

http://www.daikin-ce.com/
mailto:office@daikin-ce.com


 

 

 
 
 

Externí info – RYCHLÉ ZPRÁVY 
 

Č. DACE-106997871-1340 
Strana | 3 

 
Daikin Airconditioning Central Europe HandelsgmbH 

Lemböckgasse 59/1/1 | 1230 Vídeň | Rakousko 
Tel.:+43 (0) 1 253 21 11 

www.daikin-ce.com, office@daikin-ce.com 
 
  

Řada jednotek D přináší rovněž jednodušší označení kompletní řady, které dříve tvořily výrobky A/B/C 
(viz výše uvedený odstavec ŘADA). 
Pro vaši informaci níže uvádíme srovnání celého rozsahu segmentu cenově dostupných jednotek: 
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Kombinace 

U kombinací více jednotek nedošlo k žádným změnám.Kombinaci napříč řadami budou k dispozici. 

◎ Oficiální kombinace viz poznámka ※1 

○ Neoficiální kombinace viz poznámka ※2 
 

 
 
※1 Údaje o odběru el. energie sady MDM u nejlepší/nejhorší oficiální kombinace se uvádějí pouze pro výkonový poměr = 1 (+/-5 %). Údaje 

pro širší zbytek rozsahu výkonových poměrů oficiálních kombinací jsou k dispozici pouze v elektronické verzi, kterou je třeba nahrát do 
systému Free Access Web (FAW). 

※2 Údaje pro neoficiální kombinace lze poskytnout na vyžádání. 

※3 Jednotky SIESTA ATXF/ARXF nejsou dostupné v regionu DACE. 

  

http://www.daikin-ce.com/
mailto:office@daikin-ce.com


 

 

 
 
 

Externí info – RYCHLÉ ZPRÁVY 
 

Č. DACE-106997871-1340 
Strana | 5 

 
Daikin Airconditioning Central Europe HandelsgmbH 

Lemböckgasse 59/1/1 | 1230 Vídeň | Rakousko 
Tel.:+43 (0) 1 253 21 11 

www.daikin-ce.com, office@daikin-ce.com 
 
  

Vždy pod kontrolou – odkudkoli 

Volitelný doplněk WLAN umožňuje ovládání jednotek 
na chytrém telefonu nebo tabletu pomocí bezplatné aplikace,  
která je dostupná pro zařízení se systémem Android  
nebo Apple.Funkce WPS umožňuje snadné připojení 
k domácí síti. 
 
 
Volitelné doplňky 

 
 

 

Zahájení prodeje 

 
Zahájení prodeje je naplánováno na leden 2022. 

 

 
Informace uvedené v tomto dokumentu se mohou bez předchozího upozornění změnit. 
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