Klimatizace

Vytápění a chlazení
Nástěnná jednotka

»» SEER až A++
»» Nenápadný,
moderní design
»» Velmi tichý provoz
»» Do každé místnosti
správná vnitřní
jednotka
»» Systém tepelného
čerpadla
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FTXS-20-25K/CTXS-15-35K

FTXS35-42-50K

FTXS-60-71G

Ideální řešení
Naše nástěnné jednotky využívají nejmodernější technologie
tepelných čerpadel kombinované s moderní konstrukcí
a designem, a jsou tak ideálním řešením do každé místnosti
v domě. Snadno zapadnou do jakéhokoli interiéru a jejich provoz
je velmi tichý. Umožňují optimální řízení klimatu během celého
roku, a jsou tak ideální do místností v rekonstruovaných a dobře
izolovaných domech.
Tyto jednotky jsou navrženy tak, aby splňovaly náročné požadavky
moderních domácností, a současně dodávaly výkon, který daleko
přesahuje nároky na celoroční účinnost, vyžadované evropskými
předpisy. Nástěnné jednotky s tepelným čerpadlem a s technologií
řízení invertorem mají současně nižší dopad na životní prostředí
i nižší energetické nároky, tudíž představují nemalé úspory výdajů
za vytápění a chlazení.

Technologie řízení invertorem
Technologie řízení invertorem Daikin je skutečnou inovací v oblasti
řízení klimatu. Princip je jednoduchý: invertory upravují příkon podle
aktuální potřeby - nic víc, nic míň! Tato technologie vám poskytuje
dvě konkrétní výhody:

Komfort:

Investice do invertorů se vám bohatě vrátí
v podobě mnohem vyššího komfortu. Klimatizační systém s invertorem
nepřetržitě upravuje chladicí a topný výkon podle aktuální teploty
v místnosti, čímž vylepšuje hladinu komfortu. Invertor též zkracuje
dobu rozběhu, a požadované teploty v místnosti lze tak dosáhnout
mnohem rychleji. Po dosažení správné teploty pak invertor zajistí její
nepřetržité udržování.

Energetická účinnost:

Vzhledem k tomu, že invertor
monitoruje a upravuje teplotu prostředí kdykoli je třeba, klesá spotřeba
energie v porovnání s tradičními systémy, které pracují systémem
zapnout/vypnout, až o 30 %. (bez invertoru).
Vytápění:
Teplota / Příkon
Pomalý rozběh
Nastavená teplota

Teplota zůstává stabilní
Klimatizace
bez invertoru
Klimatizace
s invertorem
Čas

Kombinace nejvyšší účinnosti a celoročního komfortu se systémem tepelného čerpadla
Víte, že...

3/4 kW

teplota okolí

+

4/4 kW
energie

1/4 kW
elektřina

Tepelná čerpadla vzduch-vzduch získávají 75 % své výstupní energie
z obnovitelného a nevyčerpatelného zdroje - z okolního vzduchu.
Samozřejmě, že tepelná čerpadla také potřebují ke svému fungování
energii, avšak tu lze ve stále větší míře vyrobit též z obnovitelných
zdrojů (solární, větrná, vodní energie, biomasa). Účinnost tepelných
čerpadel se měří ve SCOP (koeficient celoročního výkonu) v případě
vytápění a SEER (poměr celoroční energetické účinnosti) v případě
chlazení.

Optimální design
a komfort pro celý domov
Integrovaný design
›› Nenápadný, moderní design. Jeho hladké křivky
krásně a stylově splývají se zdí, takže jednotka
vzhledově nenarušuje design interiéru.
› Vysoce kvalitní povrch v matné krystalické bílé
barvě.
›› Nový design dálkového ovladače, také s vysoce
kvalitním povrchem v matné bílé barvě, který se
stylově hodí k vnitřní jednotce.

Špičkový výkon
Řady FTXS-K s energetickou účinností až A++ dodávají vynikající
výkon a s pomocí týdenního časovače a inteligentního čidla mohou
být energetické úspory ještě vyšší. Týdenní časovač umožňuje
naprogramovat jednotku tak, aby maximálně odrážela vaše potřeby,
a inteligentní čidlo dokáže rozpoznat přítomnost osob v místnosti
a aktivovat ekonomický režim, pokud je místnost prázdná.

Do každé místnosti správná vnitřní
jednotka
Máme úplný sortiment nástěnných jednotek nabízející optimální
design a komfort pro jakoukoli místnost vašeho domova.
Naše malé nástěnné jednotky (CTXS15,35K a FTXS20,25K) jsou
optimalizovány pro moderní ložnice.
›› V reakci na současný trend prostorově menších a lépe izolovaných
ložnic jsme rozšířili sortiment o třídu 15, která vytvářeným
komfortem dokonale vyhovuje menším místnostem.
›› V ložnicích je mnohem důležitější zachování ticha než v ostatních
obytných prostorách. Naše nástěnná řada je téměř neslyšitelná
a její provozní hlučnost se pohybuje na hranici pouhých 19 dBA.
Naše větší nástěnné jednotky (FTXS35, 42, 50K) dodají vašemu
obývacímu pokoji dokonalý komfort.
››

››

››

Nové uspořádání výstupu vzduchu, které využívá tzv. Coanda
efektu, zaručuje vyšší délku proudu vzduchu, jež se tak dostane
do každého koutu vašeho obýváku.
Prostorové inteligentní čidlo rozpoznává místo, ve kterém se
v pokoji nacházejí osoby, a systém pak dokáže nasměrovat proud
vzduchu jinam, aby tyto osoby nepociťovaly žádný průvan.
K další optimalizaci vašeho komfortu je nová řada nástěnných
jednotek navíc velmi tichá.

Otevřené

Infračervené dálkové
ovládání (standard)
ARC466A1

Ultra efektivní komfort vytápění domova
Při výběru funkce energetické úspory Režim ECONO dochází
ke snížení spotřeby energie, kterou tak mohou využívat jiná
zařízení s vyššími energetickými nároky.

Zabudovaná inteligence
Infračervené dálkové ovládání je uživatelsky přívětivé a je vybaveno
funkcemi energetických úspor, jako je například týdenní časovač.
Tento časovač umožňuje naprogramovat až 7denní plán se 4 různými
akcemi na den.

Již žádný průvan, neboť je proud vzduchu nasměrován pryč
od osob. Když prostorová inteligentní čidla rozpoznají
přítomnost osob v místnosti, proud vzduchu je nasměrován
do jiné zóny, než ve které se v daném okamžiku nacházejí
lidé. Jestliže čidlo nedetekuje žádné osoby v místnosti,
jednotka přejde do úsporného nastavení (FTXS35,42,50K).

Ve výkonném režimu rychle ohřeje nebo ochladí místnost
během 20 minut. Po uplynutí této doby se jednotka vrátí ke
svému původnímu nastavení.
Velmi tichý provoz: hlučnost vnitřních jednotek je tak nízká,
že jsou sotva slyšitelné: řady FTXS/CTXS-K vykazují hlučnost
pouhých 19dBA!.

Prostorové inteligentní čidlo detekuje přítomnost osob
v místnosti. Pokud v místnosti nikdo není, jednotka se
po 20 minutách přepne do ekonomického režimu, a po
příchodu osoby do místnosti se znovu spustí ((CTXS15,35K
a FTXS20,25K).

Nastavením tichého provozu vnitřní jednotky tato jednotka
sníží svou hlučnost o další 3 dBA!

Pro zajištění ticha a klidu v sousedství je možné provozní
hlučnost venkovní jednotky snížit o 3 dBA.

Energeticky úsporný provoz v pohotovostním režimu:
spotřeba proudu je v pohotovostním režimu snížena o přibl.
80 % (třídy 20, 25, 35 ,42).

Stále pod dohledem - bez ohledu na to, kde se nacházíte.
Možnost ovládání vnitřní jednotky z kteréhokoli místa
prostřednictvím mobilní aplikace nebo Internetu.
(FTXS35,42,50,60,71)

Tichý noční režim: zaručuje dobrý spánek a úsporu energie,
předchází přehřívání nebo přechlazování místnosti v noci.

Komfortní režim zaručuje bezprůvanový provoz v režimu
vytápění, neboť je teplý vzduch směrován k podlaze.
V režimu chlazení je studený vzduch směrován ke stropu.

Prostorová distribuce: kombinace svislého a vodorovného
automatického natáčení pro rovnoměrné rozdělování
vzduchu, a to i ve velkých místnostech a do rohů
(FTXS35,42,50K).

Zdroj čistého vzduchu
Při čištění vzduchu fotokatalytickým filtrem s apatitem titanu
dochází k rozkladu zachyceného prachu a pachů a k usmrcování
bakterií a virů; vzduch je tak mnohem čistší.

Znečištěný
vzduch

Čistý
vzduch
Vzduchový filtr:
zachytává
prach

Fotokatalytický filtr s apatitem
titanu pro čištění vzduchu:
zachytává mikroskopické
částečky, rozkládá pachy
a dokonce usmrcuje bakterie
a viry.

Nový evropský energetický štítek:
zdvihání laťky v oblasti energetické účinnosti
Aby bylo možné dosáhnout cílů 20-20-20 týkajících se ochrany životního prostředí, stanoví
Evropa minimální požadavky na účinnost projektů souvisejících se spotřebou energií. Tyto
minimální požadavky vstoupily v platnost dnem 1. ledna 2013 a v následujících letech
budou dále revidovány.
Směrnice o ekodesignu nejenže systematicky zvyšuje minimální požadavky s ohledem
na životní prostředí, ale dochází i ke změnám metod používaných k měření výkonů tak,
aby tyto lépe odrážely skutečné podmínky. Nové údaje celoroční účinnosti poskytují
mnohem přesnější obrázek o skutečné energetické účinnosti po celý rok - tedy jak během
topného, tak i chladicího období.
Tento obrázek pak dokresluje nový energetický štítek, platný v zemích EU. Současný
štítek, který byl zaveden v roce 1992 a v průběhu dalších let byl dále upravován,
umožňuje spotřebitelům porovnávat a rozhodovat se podle jednotných kritérií,
která štítek uvádí. Nové štítky obsahují klasifikaci zařízení v rozsahu od A+++ až do D,
s barevným kódováním od tmavě zelené (energeticky nejúčinnější) až po červenou
(nejméně účinné). Mezi informacemi uvedenými na novém štítku není jen hodnota
celoroční účinnosti pro vytápění (SCOP) a chlazení (SEER), nýbrž také celoroční
spotřeba energie a údaje o hlučnosti. Koneční uživatelé jsou tak při svém rozhodování
ještě lépe informováni, neboť celoroční účinnost odráží účinnost klimatizace nebo
tepelného čerpadla po všechna roční období.

Vytápění a chlazení
VNITŘNÍ JEDNOTKA
Chladicí výkon
Min./Jmen./Max.
kW
Topný výkon
Min./Jmen./Max.
kW
Celoroční účinnost Chlazení
Štítek spotřeby
(podle EN 14825)
Pnávrh
kW
SEER
Roční spotřeba energie kWh
Vytápění
Štítek spotřeby
(průměrné
Pnávrh
kW
klima)
SCOP
Roční spotřeba energie kWh
Jmenovitá účinnost (chlazení EER
při 35°/27°, jmenovité
COP
zatížení, vytápění při 7°/20°, Roční spotřeba energie
kWh
jmenovité zatížení)
Štítek spotřeby Chlazení / Vytápění
Opláštění
Barva
Výška x šířka x hloubka mm
Rozměry
Jednotka
Hmotnost
Jednotka
kg
Vysoký/Jmenovitý/Nízký/Tichý m³/min
Ventilátor - průtok Chlazení
vzduchu
Vytápění
Vysoký/Jmen.
m³/min
Hladina
Chlazení
Vysoký/Jmen.
dBA
akustického výkonu Vytápění
Vysoký/Jmen.
dBA
Vysoký/Jmenovitý/Nízký/Tichý dBA
Hladina
Chlazení
akustického tlaku Vytápění
Vysoký/Jmenovitý/Nízký/Tichý dBA
Připojovací
Kapalina
Vnější průměr
mm
rozměry
Plyn
Vnější průměr
mm
Odvod kondenzátu Vnější průměr
mm
Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí
Hz / V
VENKOVNÍ JEDNOTKA
Rozměry
Jednotka
Výška x šířka x hloubka
Hmotnost
Jednotka
Ventilátor - průtok Chlazení
Vysoké/nízké
vzduchu
Vytápění
Vysoké/nízké
Hladina akustického výkonu Chlazení
Jmen./Vysoký
Vysoký/Nízký/Tichý provoz
Hladina
Chlazení
akustického tlaku Vytápění
Vysoký/Nízký/Tichý provoz
Okolní prostředí Min.~Max.
Provozní rozsah
Chlazení
Okolní prostředí Min.~Max.
Vytápění
Chladivo
Typ/Dopad na globální oteplování
Venkovní jedn. - Vnitřní jedn. Max.
Připojovací
Délka potrubí
rozměry
Vnitřní jedn. - Venkovní jedn. Max.
Rozdíl úrovní
Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí
Proud - 50 Hz
Max. proudová hodnota pojistky (MFA)

mm
kg
m³/min
m³/min
dBA
dBA
dBA
°CST
°CMT
m
m
Hz / V
A

CTXS15K

CTXS35K

K dispozici pouze u aplikací
s modely Multi

Bílá
289x780x215
8
7,9/6,3/4,7/3,9 9,2/7,2/5,2/3,9
9,0/7,5/6,0/4,3 10,1/8,1/6,3/4,3
53
58
54
57
37/31/25/21 42/35/28/21
38/33/28/21 41/36/30/21
6,35
9,52
18,0
1~ / 50 / 220-240

FTXS20K
1,3/2,0/2,8
1,3/2,5/4,3
A+
2,00
5,71
123
A++
2,30
4,75
678
4,65
4,55
215
A/A
Bílá
289x780x215
8
8,8/6,7/4,7/3,9
9,5/7,8
-/56
-/56
40/32/24/19
40/34/27/19
6,35
9,5
18,0
1~ / 50 / 220-240

FTXS25K
1,3/2,5/3,2
1,3/2,8/4,7
A++
2,50
6,37
137
A++
2,50
4,63
755
4,39
4,52
285
A/A
Bílá
289x780x215
8
9,1/7,0/5,0/3,9
10,0/8,0
-/57
-/57
41/33/25/19
41/34/27/19
6,35
9,5
18,0
1~ / 50 / 220-240

FTXS35K
1,4/3,5/4,0
1,4/4,0/5,2
A++
3,5
6,97
176
A++
3,60
4,71
1.071
4,17
4,76
420
A/A
Bílá
298x900x215
11
11,2/8,5/5,8/4,1
12,1/9,3/6,5/4,2
59/59/45/37/29/19
45/39/29/19
6,35
9,5
18
1~ / 50 / 220-240

FTXS42K
1,7/4,2/5,0
1,7/5,4/6,0
A++
4,2
6,60
223
A+
4,00
4,09
1.371
3,56
4,12
590
A/A
Bílá
298x900x215
11
11,2/9,1/7,0/4,1
12,4/10,0/7,8/5,2
59/59/45/39/33/21
45/39/33/22
6,35
9,5
18
1~ / 50 / 220-240

FTXS50K
1,7/5,0/5,3
1,7/5,8/6,5
A++
5
6,60
265
A+
4,60
4,10
1.571
3,55
4,00
705
A/A
Bílá
298x900x215
11
11,9/9,6/7,4/4,5
13,3/10,8/8,4/5,5
60/60/46/40/34/23
47/40/34/24
6,35
12,7
18
1~ / 50 / 220-240

FTXS60G
1,7/6,0/6,7
1,7/7,0/8,0
A
6,00
5,35
393
A
4,80
3,75
1.790
3,02
3,43
995
B/B
Bílá
290x1.050x250
12
16,0/13,5/11,3/10,1
17,2/14,9
61/60/45/41/36/33
44/40/35/32
6,35
12,7
18,0
1~ / 50 / 220-240

FTXS71G
2,3/7,1/8,5
2,3/8,2/10,2
A
7,10
5,23
475
A
6,50
3,59
2.529
3,02
3,22
1.175
B/C
Bílá
290x1.050x250
12
17,2/14,5/11,5/10,5
19,5/16,7
62/62/46/42/37/34
46/42/37/34
6,35
15,9
18,0
1~ / 50 / 220-240

RXS20K
RXS25K
RXS35K
RXS42K
RXS50K
RXS60F
RXS71F
550x765x285 550x765x285 550x765x285 550x765x285 735x825x300 735x825x300 770x900x320
34
34
34
39
47
48
71
33,5/30,1
33,5/30,1
36/30
37,3/30,6
50,9/48,9
50,9/42,4
54,5/57,1
28,3/25,6
28,3/25,6
28,3/25,6
31,3/27,2
45/43,1
46,3/42,4
52,5/46,0
-/61
-/61
-/63
-/63
-/63
63/66/46/-/43
46/-/43
48/-/44
48/-/44
48/-/44
49/46/52/49/47/-/44
47/-/44
48/-/45
48/-/45
48/-/45
49/46/52/49/K dispozici pouze u aplikací
s modely Multi
-10~46
-10~46
-10~46
-10~46
-10~46
-10~46
-10~46
-15~18
-15~18
-15~18
-15~18
-15~18
-15~20
-15~20
R-410A/1.975 R-410A/1.975 R-410A/1.975 R-410A/1.975 R-410A/1.975 R-410A/1.975 R-410A/1.975
20
20
20
20
30
30
30
15
15
15
15
20
20
20
1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240
10
10
10
20
20
20
20

(1) EER/COP podle Eurovent 2012

Infračervené dálkové ovládání
ARC466A1

Tato publikace slouží pouze k informačním účelům a nepředstavuje žádnou
závaznou nabídku ze strany Daikin Europe N.V. Společnost Daikin Europe N.V.
sestavila obsah tohoto katalogu podle svých nejlepších vědomostí. Nepřebíráme
žádné výslovné nebo z okolností vyplývající záruky úplnosti, přesnosti,
spolehlivosti nebo vhodnosti pro určitý účel vztahující se na obsah, produkty
a služby zde zmíněné. Technické údaje se mohou měnit bez předchozího
upozornění. Daikin Europe N.V. se výslovně zříká odpovědnosti za jakékoli přímé
či nepřímé škody, v nejširším slova smyslu, vzniklé nebo jakkoliv se vztahující
k obsahu nebo výkladu tohoto katalogu. Veškerý obsah je chráněn autorskými
právy společnosti Daikin Europe N.V.

Venkovní jednotka
RXS20,25K

Společnost Daikin Europe N.V. se účastní
certifikačního programu Eurovent pro klimatizace
(AC), pro jednotky chlazení kapalin (LCP),
vzduchotechnické jednotky (AHU) a jednotky Fan Coil
(FCU). Aktuální platnost certifikace si můžete ověřit na
webových stránkách: www.eurovent-certification.
com nebo na: www.certiflash.com
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