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Diskrétní
komfort

V JAKÉMKOLIV USPOŘÁDÁNÍ

Proč zvolit
Daikin?
Dokonalý komfort
Plochý, stylový čelní panel snadno splyne s interiérem
a snadněji se čistí. Funkce svislého automatického natáčení
směruje klapky této nástěnné jednotky na výstupu nahoru
a dolů, čímž zajišťuje účinnou distribuci vzduchu a tepla po
celé místnosti. Režim turbo dokáže vytopit nebo vychladit
místnost rychle a zajistit tak maximální komfort.

Nízká hlučnost
Nízký akustický tlak až 21 dBA. Nová jednotka FTXB-C v noci,
když spíte, funguje téměř neslyšně.

Údaje o účinnosti
FTXB + RXB

Jmenovitý výkon
Štítek spotřeby
(kW)

Pdesign
(kW)

SEER

SCOP

4,10

Chlazení Vytápění Chlazení Vytápění Chlazení Vytápění
FTXB20C + RXB20C

2,0

2,5

A+

A+

2,00

2,20

5,98

FTXB25C + RXB25C

2,5

2,8

A+

A+

2,50

2,40

6,02

4,01

FTXB35C + RXB35C

3,30

3,5

A+

A+

3,30

2,80

6,05

4,06

FTXB50C + RXB50C

5,48

5,6

A+

A+

5,48

3,64

5,93

4,27

FTXB60C + RXB60C

6,23

6,4

A+

A+

6,23

3,80

6,09

4,06

Obsahuje fluorované skleníkové plyny

Jednoduché ovládání
Infračervené dálkové ovládání je uživatelsky přívětivé a je
vybavené funkcí časovače umožňující naprogramovat jednotku
tak, aby se spustila nebo zastavila v požadovanou dobu.

Svislé
natáčení
účinná
distribuce
vzduchu

Výkonný režim
rychlé vytápění
a chlazení

Komfort

Časovač

Inteligentní proud
vzduchu se nedostane
do přímého kontaktu
s lidmi

umožňuje jednotku
programovat, včetně
zapínání a vypínání
a nastavení nočního
režimu*
*1 hodinu po aktivaci nočního
režimu se teplota chlazení zvýší
nebo se sníží teplota vytápění
pro zajištění komfortních
podmínek pro spánek

Dálkové ovládání pro
FTXB20-35C

Roční spotřeba
energie (kWh)

Rozměry
vnitřní
jednotky

Hladina
Hladina
Chladivo
akustického výkonu akustického výkonu
(R-410A)
– uvnitř (dBA)
– venku (dBA)

Chlazení Vytápění V x Š x H (mm) ChlazeníVytápěníChlazeníVytápění
117

751

145

838

283x770x216

55

55

60

61

55

55

60

61

191

966

58

58

62

62

324

1.195

55

55

64

64

359

1.311

61

61

65

65

310x1065x224

Náplň

Vliv na globální
kg / TCO2Eq
oteplování (GWP)
0,74 / 1,54
2.087,5

1,0 / 2,09
1,45 / 3,02

Čistý vzduch
Fotokatalytický filtr s apatitem titanu odstraňuje mikroskopické
částice ve vzduchu a rozkládá pachy například z tabáku nebo
domácích mazlíčků. Také zachytává a deaktivuje škodlivé
organické chemické látky, jako jsou bakterie, viry a alergeny,
a zajišťuje pro vás neustále čistý vzduch.

denní světlo
FOTOKATALYTICKÝ FILTR
S APATITEM TITANU

ABSORBUJE

denní světlo

ODSTRAŇUJE
rozložené

pachy

bakterie a
viry

ČISTÝ
VZDUCH

deaktivovány

Vytvoření dokonalého vnitřního
klimatu – k tomu jsou určeny
jednotky Daikin. Tyto nástěnné
jednotky jsou nenápadné a vytvářejí
komfortní atmosféru a mají nízkou
Dálkové ovládání
pro FTXB50-60C

spotřebu energie.

Co je tepelné čerpadlo
využívající technologii
vzduch-vzduch?
Tepelná čerpadla získávají teplo z venkovního vzduchu,
i když je venku zima. Používají elektřinou poháněný
kompresor a jsou mimořádně účinná při vytápění bytu
nebo domu. Tepelná čerpadla Daikin mají velmi tichý chod
a používají nejmodernější technologie, aby vaše účty za
energii byly co nejnižší. S tepelným čerpadlem Daikin 80 %
energie využité pro vytápění vašeho domova pochází
z venkovního vzduchu, což je bezplatný a nekonečně
obnovitelný zdroj energie! Pro chlazení se cyklus systému
obrátí a teplo se odebírá ze vzduchu uvnitř.

80%

okolní vzduch

100%

energie

20%

elektřina

Spotřeba energie pro více než
2 hodiny klimatizace

Spotřeba energie při 1 cyklu mytí
+ sušení

Víte, že ...
Souvislé používání klimatizace po dobu více než
2 hodiny spotřebuje stejně málo energie, jako vyprání
a usušení jedné pračky prádla*.
Porovnání spotřeby energie typického cyklu praní a sušení (pračka

*

A+++ a sušička A+++) s chladicí jednotkou 2,5 kW.
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Tato publikace je určena pouze pro informaci a nepředstavuje
závaznou nabídku společnosti Daikin Europe N.V. Společnost
Daikin Europe N.V. sestavila obsah této publikace podle svých
nejlepších vědomostí. Na obsah tohoto prospektu, na výrobky
a služby v něm uvedené, na úplnost, přesnost, hodnověrnost
nebo vhodnost pro konkrétní účel není poskytována žádná
výslovná ani předpokládaná záruka. Technické údaje se mohou
měnit bez předchozího upozornění. Společnost Daikin Europe
N.V. výslovně odmítá jakoukoliv zodpovědnost za jakékoliv
přímé či nepřímé škody, v nejširším slova smyslu, které by mohly
vzniknout z použití a/nebo interpretace této publikace, nebo by
se k ní mohly vztahovat. Veškerý obsah je chráněn autorskými
právy společnosti Daikin Europe N.V.
Vytištěno na bezchlórovém papíru.

