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Vrhunsko udobje. 
Zasnovano s ciljem 
najboljše kakovosti.
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Zakaj izbrati Daikin?

Obljubljamo vam, da bomo poskrbeli, da se 
lahko vaše stranke zanesejo na znamko Daikin 
za vrhunsko udobje. Svoje delo smo posvetili 
tehnološki odličnosti s poudarkom na 
oblikovanju in najvišji kakovosti.

Absolutno skrbimo za okolje. Naši izdelki so med 
vodilnimi na področju nizke porabe energije, 
ob tem pa stalno uvajamo inovacije za še dodatno 
zmanjšanje vpliva rešitev HVACR na okolje.

Ohranili bomo svoj svetovno vodilni položaj, 
saj imamo ogromno strokovnega znanja na vseh 
sektorjih trga, ob tem pa tudi 90 let izkušenj, 
tako da lahko zagotavljamo dodano vrednost za 
dolgoročna partnerstva, ki temeljijo na zaupanju, 
spoštovanju in verodostojnosti.

Servisni centri Daikin vam bodo zagotovili tehnično 
podporo pred in po prodaji, pa tudi ob dobavi naših 
izdelkov. Delajo hitro, zanesljivo in z razumevanjem, 
njihovi nasveti pa so prilagojeni posebnim 
potrebam naših strank: podpora na kraju samem 
za vas in vaše stranke, pomoč pri vgradnji, reševanju 
težav ter vzdrževanju.

Zagotavljamo tehnično usposabljanje za izdelke, 
tako da lahko hitro in profesionalno ukrepate, 
ko vas stranke potrebujejo.

3
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Zakaj izbrati 
deljeni sistem 
Daikin?

Prednosti za 
monterja

Preprosta vgradnja
Podjetje Daikin je svetovno vodilno podjetje 
na področju klimatizacije in ogrevanja. 
To pomeni, da boste lahko v naši široki 
ponudbi vedno našli idealno rešitev za točno 
določene potrebe svojih strank. Smo okoljsko 
odgovorno podjetje, zato so vsi naši izdelki 
zasnovani za največjo možno učinkovitost 
skozi vse leto. Nizka poraba energije pomeni 
tudi to, da bodo imele vaše stranke nižje 
račune za energijo.

Servis
Naše strokovno znanje olajša življenje vašim 
strankam, saj ponujamo funkcije, kot so 
pametno oko, tedenska časovna nastavitev 
in uporabniku prijazno daljinsko upravljanje, 
s katerim lahko upravljajo svoje sisteme. 
Cenile bodo kot šepet tiho delovanje naših 
enot, popolni vzorci zračnega toka pa 
zagotavljajo idealno klimo zaprtih prostorov.

Zanesljivi izdelki
Zagotovite jim lahko, da so izdelki Daikin 
znani po svoji zanesljivosti in da bodo lahko, 
če bodo potrebovali servisiranje, računali 
na našo popolno podporo za vas – in vaše 
stranke.

• Idealna rešitev za vsak način uporabe s široko

ponudbo razpoložljivih izdelkov za hlajenje

in ogrevanje.

• Nizki stroški energije po zaslugi visokih

sezonskih učinkovitosti do razreda A+++

in energijsko varčnih funkcij, kot sta pametno

oko in tedenska časovna nastavitev.

• Upravljanje z aplikacijo za pametni

telefon ali uporabniku prijaznim daljinski

upravljalnikom.

• Popolno udobje: Kot šepet tiho delovanje

in popolni vzorec zračnega toka.
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Kaj je toplotna 
črpalka zrak–zrak?
Toplotne črpalke črpajo toplotno energijo iz zunanjega 
zraka tudi v hladnem vremenu. Uporabljajo kompresor 
z električnim pogonom in so izredno učinkovite za 
ogrevanje stanovanj ter hiš. Toplotne črpalke Daikin 
so tihe in diskretne, s svojo najsodobnejšo tehnologijo 
pa vzdržujejo najnižje možne stroške za energijo. 
S toplotnimi črpalkami Daikin lahko 80 % energije, 
ki jo porabite za ogrevanje svojega doma, dobite 
iz okoliškega zraka, brezplačnega in popolnoma 
obnovljivega vira! Pri hlajenju se sistem obrne in 
toploto izloča iz zraka v notranjosti.

Ena soba ali več, 
izbira je vaša.
Z izbiro zunanje enote za več notranjih enot lahko 
na eno zunanjo enoto priključite do devet stenskih 
notranjih enot, da ustvarite popolno notranjo klimo 
povsod po svoji hiši. Vse notranje enote je mogoče 
individualno krmiliti in jih ni treba vgraditi v isti prostor, 
pa tudi ne hkrati.

100 % 
energije

80 % zraka 
okolja

20 % 
električne 
energije

5MXS90E
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Serija Daikin Emura je rezultat stalnih raziskav na 
področju vrhunskih rešitev klimatizacije za Evropo. 
Dodatne funkcije nove generacije pomenijo, da je še 
primernejša za evropske domove. To potrjuje dejstvo, 
da je serija Daikin Emura prejela prestižno oblikovno 
nagrado Red Dot za leto 2014 in nagrade German 
Design Award - Special Mention 2015, Focus Open 
2014 Silver, Good Design Award 2014 in iF design 
award 2015.

Daikin Emura
Oblika. Funkcija. Nova zasnova.

 › Vrhunsko oblikovanje z dvema elegantnima končnima 
obdelavama v srebrni ter antracitni ali čisti mat beli barvi.

 › Visoka sezonska učinkovitost do A+++.
 › Srebrni filter za odstranjevanje alergenov in 
prečiščevanje zraka: Ujame alergene, kot so cvetni 
prah in pršice.

 › Kot šepet tiho delovanje navzdol do 19 dB.
 › Upravljanje z aplikacijo za pametni telefon, 
ki omogoča tudi nadzor porabe energije, 
ali uporabniku prijaznim daljinski upravljalnikom.

Zakaj izbrati Daikin Emura?

A+++
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Emura
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Ponudba R-410A

Vgradnja na steno Vgradnja na steno
Optimizirano ogrevanje

Vgradnja na steno
Samostoječe

Prilagodljive 
enote

Skrita 
stropna 
enota

FTXJ-MW/S FTX-KV FTXB-C FTXG-LW/S CTXS-K FTXS-K FTXS-G FTX-KV FTX-J3 FTX-GV FTXB-C FTXLS-K3 FTXL-JV FVXG-K FVXS-F FLXS-B(9) FDXS-F(9)

Varčni način Ta funkcija zmanjša porabo moči, tako da lahko uporabljate druge porabnike 
z visoko porabo moči. Ta funkcija tudi prihrani energijo.              

Dvopodročno 
inteligentno oko

Tok zraka je usmerjen v območje, kjer trenutno ni nikogar. Če v prostoru ni ljudi, 
bo enota samodejno preklopila na energetsko učinkovito nastavitev.  

Razred 35, 42, 50 

3
Tripodročno 
inteligentno oko

Tok zraka je usmerjen v območje, kjer trenutno ni nikogar. Zaznavanje 
poteka v treh smereh: levo, spredaj in desno. Če v prostoru ni ljudi, bo 
enota samodejno preklopila na energetsko učinkovito nastavitev.



Tipalo gibanja Tipalo zazna, ko je kdo v prostoru. Ko je prostor prazen, se enota po 20 minutah 
preklopi v ekonomični način in znova zažene, ko oseba vstopi v prostor.  

Razred 20, 25  
Varčevanje z energijo med 
pripravljenostjo

Poraba električne energije se med pripravljenostjo zmanjša za približno 80 %. Če več kot 20 
minut ni zaznanih ljudi, sistem samodejno preklopi v način za varčevanje z električno energijo.          

Delovanje pri 
odsotnosti od doma Med odsotnostjo lahko notranjo temperaturo vzdržujete na določeni ravni.  

Nočna nastavitev Prihrani energijo s preprečevanjem čezmernega hlajenja ali ogrevanja ponoči.              

Samo ventilator Klimatsko napravo lahko uporabljate kot ventilator brez ogrevanja ali hlajenja.



               

Samočistilni filter Filter se vsak dan samodejno očisti. Preprosto vzdrževanje pomeni optimalno energetsko 
učinkovitost in največje možno udobje brez potrebe po dragem ali zamudnem vzdrževanju.



Udobni način Enota samodejno spreminja kot izhodnega krilca za zrak glede na način. Pri hlajenju bo zrak usmerjen 
bolj navzgor, da je preprečen prepih, med ogrevanjem pa navzdol, da vas ne bo zeblo v noge.            

Močni način Če je temperatura v prostoru previsoka/prenizka, jo lahko naglo spremenite z močnim 
načinom. Po izklopu močnega načina se enota vrne v prednastavljeni način.                

Samodejni preklop 
hlajenje/ogrevanje

Samodejno izbere način hlajenja ali ogrevanja, da je dosežena 
nastavljena temperatura (samo tipi s toplotno črpalko).                

Neslišno Notranje enote Daikin so v tihem načinu neslišne.

Kot šepet tiho delovanje 
(navzdol do 19 dBA) Notranje enote Daikin so tihe kot šepet.        

Sevana toplota Čelna plošča notranje enote seva dodatno toploto za še malo več udobja v hladnih dneh. 
Tiho delovanje 
notranje enote

Za tiho delovanje med študijem ali spanjem lahko uporabnik z daljinskim 
upravljalnikom zmanjša glasnost notranje enote za 3 dBA.                

Udobni način za 
spanje Funkcija za izboljšano udobje, ki sledi določenemu ritmu nihanja temperature. 
Tiho delovanje 
zunanje enote

Za tiho okolje v soseski lahko uporabnik z daljinskim upravljalnikom 
zmanjša glasnost zunanje enote za 3 dBA. 



          

3D-zračni tok Ta funkcija združuje samodejno vodoravno in navpično nagibanje, ki tok 
hladnega/toplega zraka usmeri do vogalov tudi v velikih prostorih.   

Razred 35, 42, 50   
Samodejno 
navpično nihanje

Možnost izbire samodejnega navpičnega premikanja lopatice za izpust zraka, 
kar zagotavlja enakomeren tok zraka in porazdelitev temperature.                

Samodejno 
vodoravno nihanje

Možnost izbire samodejnega vodoravnega premikanja lopatice za izpust zraka, 
kar zagotavlja enakomeren tok zraka in porazdelitev temperature.   

Razred 35, 42, 50   
Samodejna hitrost 
ventilatorja

Samodejno se izbere potrebna hitrost ventilatorja za dosego 
ali vzdrževanje nastavljene temperature.                

Koraki hitrosti 
ventilatorja Omogoča izbiro do navedenega števila korakov hitrosti ventilatorja. 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3

Ururu – vlaženje Vlaga se vpija iz zunanjosti in enakomerno porazdeli po notranjih prostorih.

Sarara – 
razvlaževanje Zmanjša vlažnost prostorov brez vplivanja na temperaturo, tako da zmeša suh hladen zrak s toplim.

Suhi program Omogoča zmanjšanje vlažnosti brez spreminjanja temperature prostora.                

Flash Streamer Flash Streamer proizvaja hitre elektrone, ki učinkovito uničijo 
bakterije, viruse in alergene, da je zrak čistejši.



Srebrni filter za 
odstranjevanje alergenov 
in prečiščevanje zraka

Ujame alergene, kot so cvetni prah in pršice. Filter odstrani najmanj 99 % cvetnega prahu in pršic.

Fotokatalitični filter iz 
titana za čiščenje zraka

Odstrani delce prahu iz zraka in razgradi vonjave, na primer tobaka ter domačih živali. 
Razgradi tudi škodljive organske kemikalije, na primer bakterije, viruse in alergene.             

Fotokatalitični filter za 
odstranjevanje vonjev

Odstranjuje prašne delce iz zraka, razgrajuje vonje in pomaga preprečevati širjenje 
bakterij, virusov ter mikrobov, ter s tem zagotavlja stalno oskrbo s čistim zrakom. 

Zračni filter Odstrani prašne delce iz zraka, kar zagotavlja stalno oskrbo s čistim zrakom.   

W
i-F

i C
ontrol

Spletni krmilnik(1) Svojo notranjo enoto lahko upravljate od koder koli preko aplikacije.  



           
Tedenska časovna 
nastavitev Časovnik lahko nastavite za poljuben zagon za vsak dan ali tedensko.         odvisno od 

krmilnika

24-urni časovnik Časovnik lahko nastavite za začetek ogrevanja ali hlajenja kadar koli v 24-urnem obdobju.               odvisno od 
krmilnika

Infrardeči daljinski 
upravljalnik

Infrardeči daljinski upravljalnik s prikazovalnikom LCD za daljinski 
zagon, izklop in upravljanje klimatske naprave.                

Ožičeni daljinski 
upravljalnik Ožičeni daljinski upravljalnik za daljinski zagon, izklop in upravljanje klimatske naprave.            
Centralizirani 
daljinski upravljalnik

Centralizirani daljinski upravljalnik za zagon, izklop in upravljanje 
več klimatskih naprav na enem mestu. 



         
Samodejni 
ponovni zagon Če pride do izpada napajanja, se enota samodejno znova zažene s prvotnimi nastavitvami.                 

Samodiagnostika Poenostavi vzdrževanje s prikazom sistemskih napak ali neobičajnega delovanja.                 
Uporaba multi 
modela

Do pet notranjih enot (tudi različnih moči) je mogoče priključiti na eno zunanjo enoto. 
Vse notranje enote je mogoče upravljati ločeno, dokler so v istem načinu.           

VRV za stanovanja Do devet notranjih enot (tudi različnih moči do razreda 71) je mogoče priključiti na eno 
zunanjo enoto. Vse notranje enote je mogoče upravljati ločeno, dokler so v istem načinu.       

-25°
Delovanje je zajamčeno 
navzdol do –25 °C

Izdelki Daikin so primerni za vsa podnebja in prenesejo tudi ostre 
zime z območjem delovanja navzdol do –25 °C.  

Pregled prednosti 

deljenih sistemov
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(1) Standardno za FTXJ-MW/S. Dodatna oprema za vse druge omenjene enote.
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Podatki o izkoristku FTXJ + RXJ 20MW + 20M 20MS + 20M 25MW + 25M 25MS + 25M 35MW + 35M 35MS + 35M 50MW + 50M 50MS + 50M
Zmogljivost hlajenja Najmanj/Nazivno/Največ kW 1,30/2,30/2,80 0,90/2,40/3,30 0,90/3,50/4,10 1,40/4,80/5,50
Zmogljivost ogrevanja Najmanj/Nazivno/Največ kW 1,30/2,50/4,30 0,90/3,20/4,70 0,90/4,00/5,10 1,10/5,80/7,00
Vhodna moč Hlajenje Najmanj/Nazivno/Največ kW 0,320/0,495/0,760 0,230/0,507/0,820 0,230/0,855/1,360 0,270/1,432/1,950

Ogrevanje Najmanj/Nazivno/Največ kW 0,310/0,500/1,120 0,180/0,700/1,340 0,180/0,990/1,480 0,240/1,590/2,120
Sezonska 
učinkovitost  
(po EN14825) 

Hlajenje Energijska nalepka A+++ A++
Pnazivna kW 2,30 2,40 3,50 4,80
SEER 8,73 8,64 7,19 7,02
Letna poraba energije kWh 92 97 170 239

Ogrevanje 
(Povprečno 
podnebje)

Energijska nalepka A++ A+
Pnazivna kW 2,10 2,70 3,00 4,60
SCOP 4,61 4,60 4,24
Letna poraba energije kWh 638 822 913 1.505

Zmogljivost pomožnega grelnika pri projektnih pogojih 0,30 0,52 0,39 0,44
Nazivna 
učinkovitost

EER 4,64 4,73 4,09 3,35
COP 5,00 4,57 4,04 3,65
Letna poraba energije kWh 248 254 428 716
Energijska nalepka Hlajenje/ogrevanje A/A

Notranja enota FTXJ 20MW 20MS 25MW 25MS 35MW 35MS 50MW 50MS
Mere Enota Višina x širina x globina mm 303x998x212
Masa Enota kg 12
Zračni filter Tip Snemljiv/pralni/odporen proti plesni
Ventilator – pretok 
zraka

Hlajenje Visoko/Nazivno/Nizko/Tiho delovanje m³/min 8,9/6,6/4,4/2,6 10,9/7,8/4,8/2,9 10,9/8,9/6,8/3,6
Ogrevanje Visoko/Nazivno/Nizko/Tiho delovanje m³/min 10,2/8,4/6,3/3,8 11,0/8,6/6,3/3,8 12,4/9,6/6,9/4,1 12,6/10,5/8,1/5,0

Raven zvočne moči Hlajenje dBA 54 59 60
Ogrevanje dBA 56 59 60

Raven zvočnega 
tlaka

Hlajenje Visoko/Nazivno/Nizko/Tiho delovanje dBA 38/32/25/19 45/34/26/20 46/40/35/32
Ogrevanje Visoko/Nazivno/Nizko/Tiho delovanje dBA 40/34/28/19 41/34/28/19 45/37/29/20 47/41/35/32

Krmilni sistemi Infrardeči daljinski upravljalnik ARC466A9
Napajanje Faza/Frekvenca/Napetost Hz/V 1~ / 50 / 220-240

Zunanja enota RXJ 20M 25M 35M 50M
Mere Enota Višina x širina x globina mm 550x765x285 735x825x300
Masa Enota kg 34 44
Raven zvočne moči Hlajenje dBA 61 63

Ogrevanje dBA 62 63
Raven zvočnega 
tlaka

Hlajenje Visoko/Tiho delovanje dBA 46/43 48/45
Ogrevanje Visoko/Tiho delovanje dBA 47/44 48/45

Območje delovanja Hlajenje Okolje Od najmanj do največ °CDB -10~46
Ogrevanje Okolje Od najmanj do največ °CWB -15~20

Hladilno sredstvo Tip/polnitev/TCO₂Eq/GWP R-32/0,9/0,6/675 R-32/1,30/0,9/675
Cevni priključki Tekočina ZP mm 6,35

Plin ZP mm 9,5 12,7
Dolžina 
napeljave

ZE–NE Največ m 20 30
Sistem Brez polnjenja m 10

Dodatna polnitev hladilnega sredstva kg/m 0,02 (za dolžino napeljave nad 10 m)
Višinska razlika NE–ZE Največ m 15 20

Napajanje Faza/Frekvenca/Napetost Hz/V 1~ / 50 / 220-240
Tok – 50 Hz Največji nazivni tok varovalke (MFA) A 10 15

* Opomba: Modre celice vsebujejo začasne podatke.

(1) EER/COP po Eurovent 2012, samo za uporabo zunaj EU (2) MFA se uporablja za izbiro varovalke in diferenčnega zaščitnega odklopnika. Za podrobnejše informacije o vsaki kombinaciji glejte električni načrt.

Enota za vgradnjo na steno

Vrhunsko oblikovanje z izredno energetsko 
učinkovitostjo in udobjem

 › Vrednosti sezonske učinkovitosti do A+++
 › Izbira izdelka s hladilnim sredstvom R-32 zmanjša vpliv na okolje 
za 68 % v primerjavi s hladilnim sredstvom R-410A in neposredno 
zagotavlja nižjo porabo energije zaradi visoke energetske učinkovitosti.

 › Izredno zlitje izrazitega oblikovanja in tehnološke odličnosti z elegantno 
končno obdelavo v srebrni ter antracitni barvi ali mat kristalno beli barvi.

 › Serija Daikin Emura je za svoje vrhunsko oblikovanje prejela številne 
nagrade.

 › Srebrni filter za odstranjevanje alergenov in prečiščevanje zraka: 
Ujame alergene, kot so cvetni prah in pršice. Filter odstrani najmanj 
99 % cvetnega prahu in pršic.

 › Spletni krmilnik (standardna oprema): Notranjo enoto upravljajte 
od koder koli z aplikacijo preko krajevnega omrežja ali interneta, 
nadzorujete pa lahko tudi porabo energije.

 › Kot šepet tiho delovanje: Delovanje enote je komaj mogoče slišati. 
Raven zvočnega tlaka lahko znaša tudi le 19 dBA!

FTXJ-MW/S + RXJ-M

W
ith

W
i-F

i Control
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ARC466A9RXJ20-35M

FTXJ-MS

FTXJ-MW
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Podatki o izkoristku FTX + RX 20KV + 20K 25KV + 25K 35KV + 35K 50KV + 50K 60KV + 60K 71KV+ 71K
Zmogljivost hlajenja Najmanj/Nazivno/Največ kW 1,3/2,0/2,6 1,3/2,5/3,0 1,3/3,5/4,0 1,7/5,0/6,0 1,7/6,0/7,0 2,3/7,1/7,3
Zmogljivost ogrevanja Najmanj/Nazivno/Največ kW 1,3/2,5/3,5 1,3/3,0/4,0 1,3/4,0/4,8 1,7/6,0/7,7 1,7/7,0/8,0 2,3/8,2/9,5
Vhodna moč Hlajenje Najmanj/Nazivno/Največ kW 0,310/0,503/0,720 0,310/0,661/0,720 0,290/1,020/1,3 0,295/1,397/1,542 0,295/1,644/2,255 -/2,72/-

Ogrevanje Najmanj/Nazivno/Največ kW 0,250/0,524/0,950 0,250/0,688/0,950 0,290/0,995/1,290 0,329/1,579/1,565 0,381/1,929/2,380 -/2,57/-
Sezonska 
učinkovitost  
(po EN14825) 

Hlajenje Energijska nalepka A++ A
Pnazivna kW 2,00 2,50 3,50 5,00 6,00 7,10
SEER 6,66 6,55 6,42 6,59 6,76 5,25
Letna poraba energije kWh 105 134 180 266 311 473

Ogrevanje 
(Povprečno 
podnebje)

Energijska nalepka A++ A+ A
Pnazivna kW 2,20 2,40 2,80 4,60 4,80 6,20
SCOP 4,65 4,61 4,64 4,10 3,81
Letna poraba energije kWh 662 729 845 1.570 1.640 2.278

Nazivna 
učinkovitost

EER 3,98 3,78 3,4 3,58 3,65 2,61
COP 4,77 4,36 4,0 3,80 3,63 3,19
Letna poraba energije kWh 251 331 510 698 822 1.360
Energijska nalepka Hlajenje/ogrevanje A/A D/D

Notranja enota FTX 20KV 25KV 35KV 50KV 60KV 71KV
Mere Enota Višina x širina x globina mm 285x770x223 295x990x263
Masa Enota kg 8 12
Zračni filter Tip Snemljiv/pralni/odporen proti plesni
Ventilator – pretok 
zraka

Hlajenje Visoko/Nazivno/
Nizko/Tiho delovanje

m³/min 9,9/7,8/5,8/4,8 10,4/8,0/6,1/4,8 11,8/8,2/6,3/4,9 16,0/13,7/11,1/10,1 17,6/14,9/12,2/11,2 17,6/-/-/-

Ogrevanje Visoko/Nazivno/
Nizko/Tiho delovanje

m³/min 10,9/8,5/6,4/5,2 11,1/8,5/6,7/5,2 12,8/8,5/6,9/5,2 16,7/14,7/12,2/10,9 18,9/16,7/13,7/12,1 -/-/-/-

Raven zvočne moči Hlajenje dBA 55 58 59 60 62
Ogrevanje dBA 55 58 59 -

Raven zvočnega 
tlaka

Hlajenje Visoko/Nazivno/
Nizko/Tiho delovanje

dBA 39/33/25/20 40/33/26/20 43/34/27/20 43/39/34/31 45/41/36/33 46/42/37/34

Ogrevanje Visoko/Nazivno/
Nizko/Tiho delovanje

dBA 39/34/28/23 40/34/28/23 43/35/29/26 42/38/33/30 44/40/35/32 -/-/-/-

Krmilni sistemi Infrardeči daljinski upravljalnik ARC480A11
Ožičeni daljinski upravljalnik BRC944B2

Napajanje Faza/Frekvenca/Napetost Hz/V 1~ / 50 / 220-240

Zunanja enota RX 20K 25K 35K 50K 60K 71K
Mere Enota Višina x širina x globina mm 550x658x275 735x870x320
Masa Enota kg 28 44 49
Raven zvočne moči Hlajenje dBA 60 62 61 63 66

Ogrevanje dBA 61 62 63
Raven zvočnega 
tlaka

Hlajenje Visoka dBA 46 48 47 49 52
Ogrevanje Visoka dBA 47 48 49

Območje delovanja Hlajenje Okolje Od najmanj do največ °CDB -10~46
Ogrevanje Okolje Od najmanj do največ °CWB -15~24

Hladilno sredstvo Tip/polnitev/TCO₂Eq/GWP R-410A/0,74/1,5/2.087,5 R-410A/1,0/2,1/2.087,5 R-410A/1,13/2,4/2.087,5 R-410A/1,45/3,0/2.087,5
Cevni priključki Tekočina ZP mm 6,35

Plin ZP mm 9,5 12,7
Dolžina 
napeljave

ZE–NE Največ m 15 30
Sistem Brez polnjenja m 10

Dodatna polnitev hladilnega sredstva kg/m 0,02 (za dolžino napeljave nad 10 m)
Višinska razlika NE–ZE Največ m 12 20

Napajanje Faza/Frekvenca/Napetost Hz/V 1~ / 50 / 220-240
Tok – 50 Hz Največji nazivni tok varovalke (MFA) A 16 20

* Opomba: Modre celice vsebujejo začasne podatke.

(1) EER/COP po Eurovent 2012, samo za uporabo zunaj EU (2) MFA se uporablja za izbiro varovalke in diferenčnega zaščitnega odklopnika. Za podrobnejše informacije o vsaki kombinaciji glejte električni načrt.

Enota za vgradnjo na steno

Diskretna stenska enota zagotavlja 
visoko učinkovitost in udobje

 › SEER/SCOP do A++.
 › Diskretna in elegantna čelna plošča se lepo zlije s steno ter se 
prilega vsaki notranji opremi prostora.

 › Spletni krmilnik (dodatna oprema): Notranjo enoto upravljajte 
od koder koli z aplikacijo preko krajevnega omrežja ali interneta.

 › Program za sušenje omogoča zmanjšanje vlažnosti brez 
spreminjanja temperature prostora.

 › Na eno zunanjo enoto je mogoče priključiti do dve notranji enoti. 
Vse notranje enote je mogoče upravljati ločeno in jih ni treba 
vgraditi v isti prostor, pa tudi ne hkrati.

FTX-KV + RX-K
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Podatki o izkoristku FTXB + RXB 20C + 20C 25C + 25C 35C + 35C 50C + 50C 60C + 60C
Zmogljivost hlajenja Najmanj/Nazivno/Največ kW 1,3/2,0/2,6 1,3/2,5/3,0 1,3/3,3/3,8 1,630/5,480/6,200 1,750/6,230/6,500
Zmogljivost ogrevanja Najmanj/Nazivno/Največ kW 1,3/2,5/3,5 1,3/2,8/4,0 1,3/3,5/4,8 1,170/5,620/6,600 1,200/6,400/7,100
Vhodna moč Hlajenje Najmanj/Nazivno/Največ kW 0,310/0,510/0,720 0,310/0,770/1,050 0,290/1,030/1,300 0,280/1,700/1,910 0,280/1,931/2,000

Ogrevanje Najmanj/Nazivno/Največ kW 0,250/0,600/0,950 0,250/0,700/1,110 0,290/0,940/1,290 0,240/1,500/1,880 0,240/1,680/2,000
Sezonska 
učinkovitost  
(po EN14825) 

Hlajenje Energijska nalepka A+
Pnazivna kW 2,00 2,50 3,30 5,48 6,23
SEER 5,98 6,02 6,05 5,93 6,09
Letna poraba energije kWh 117 145 191 324 359

Ogrevanje 
(Povprečno 
podnebje)

Energijska nalepka A+
Pnazivna kW 2,20 2,40 2,80 3,64 3,80
SCOP 4,10 4,01 4,06 4,27 4,06
Letna poraba energije kWh 751 838 966 1.195 1.311

Nazivna 
učinkovitost

EER 3,94 3,25 3,21 3,22 3,23 
COP 4,19 4,01 3,71 3,75 3,81 
Letna poraba energije kWh 254 385 514 851 964
Energijska nalepka Hlajenje/ogrevanje A/A

Notranja enota FTXB 20C 25C 35C 50C 60C
Mere Enota Višina x širina x globina mm 283x770x216 310x1.065x224
Masa Enota kg 8 14
Zračni filter Tip Snemljiv/pralni/odporen proti plesni Saranet
Ventilator – pretok 
zraka

Hlajenje Supervisoko/Visoko/Nazivno/
Nizko/Tiho delovanje

m³/min -/9,1/7,4/5,9/4,7 -/9,2/7,6/6,0/4,8 -/9,3/7,7/6,1/4,9 16,38/15,00/13,32/11,82/10,62 19,92/18,5/16,56/14,34/12,36

Ogrevanje Supervisoko/Visoko/Nazivno/
Nizko/Tiho delovanje

m³/min -/9,4/7,8/6,3/5,5 -/9,7/8,0/6,3/5,5 -/10,1/8,4/6,7/5,7 16,38/15,00/13,32/11,82/10,62 19,92/18,54/16,56/14,3/12,36

Raven zvočne moči Hlajenje dBA 55 58 55 61
Ogrevanje dBA 55 58 -

Raven zvočnega 
tlaka

Hlajenje Supervisoko/Visoko/Nazivno/
Nizko/Tiho delovanje

dBA -/39/33/25/21 -/40/33/26/21 -/41/34/27/23 44/40/38/35/32 46/43/41/37/33

Ogrevanje Supervisoko/Visoko/Nazivno/
Nizko/Tiho delovanje

dBA -/39/34/28/25 -/40/34/28/25 -/41/35/29/26 44/40/38/35/32 46/43/41/37/33

Krmilni sistemi Infrardeči daljinski upravljalnik ARC470A1 -
Napajanje Faza/Frekvenca/Napetost Hz/V 1~ / 50 / 220-240

Zunanja enota RXB 20C 25C 35C 50C 60C
Mere Enota Višina x širina x globina mm 550x658x275 753x855x328
Masa Enota kg 28 30 44
Raven zvočne moči Hlajenje dBA 60 62 64 65

Ogrevanje dBA 61 62 -
Raven zvočnega 
tlaka

Hlajenje Visoko/nazivno dBA 46/- 48/- -/51
Ogrevanje Visoko/nazivno dBA 47/- 48/- -/51

Območje delovanja Hlajenje Okolje Od najmanj do največ °CDB -10~46
Ogrevanje Okolje Od najmanj do največ °CWB -15~18

Hladilno sredstvo Tip/polnitev/TCO₂Eq/GWP R-410A/0,74/1,5/2.087,5 R-410A/1,0/2,1/2.087,5 R-410A/1,45/3,0/2.087,5
Cevni priključki Tekočina ZP mm 6,35

Plin ZP mm 9,5 12,70 15,90
Dolžina 
napeljave

ZE–NE Največ m 15 30
Sistem Brez polnjenja m 10 7,5

Višinska razlika NE–ZE Največ m 12 10
Napajanje Faza/Frekvenca/Napetost Hz/V 1~ / 50 / 220-240
Tok – 50 Hz Največji nazivni tok varovalke (MFA) A 16 20

(1) EER/COP po Eurovent 2012, samo za uporabo zunaj EU (2) MFA se uporablja za izbiro varovalke in diferenčnega zaščitnega odklopnika. Za podrobnejše informacije o vsaki kombinaciji glejte električni načrt.

Enota za vgradnjo na steno

Stenska enota za nizko porabo energije in prijetno udobje

 › Vrednosti sezonske učinkovitosti do A+.
 › Ploska in elegantna sprednja plošča se prilega vsaki notranji opremi 
in jo je lažje čistiti.

 › Infrardeči daljinski upravljalnik je uporabniku prijazen in opremljen 
s funkcij časovnika, s katero lahko enoto programirate za zagon ter 
zaustavitev enote ob želenem času.

 › Funkcija samodejnega vertikalnega nagiba premika izpustne 
lopatice gor in dol za učinkovito porazdelitev zraka ter temperature 
po prostoru.

 › 24-urni časovnik lahko nastavite za začetek ogrevanja ali hlajenja 
kadar koli v 24-urnem obdobju.

FTXB-C + RXB-C
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Bodite 

prvi!

Odkrijte novi standard prihodnosti

Pripravite se na zagon: www.daikin-ce.com

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH 

campus 21, Europaring F12/402, A–2345 Brunn am Gebirge · Tel.: +43 / 2236 / 32557 · Faks: +43 / 2236 / 32557-910 ·  e-pošta: o�ce@daikin.at · www.daikin-ce.com

Podjetje Daikin Europe N.V. sodeluje v programu odobritev Eurovent 
za tekoče hladilne pakete (LCP), enote za obdelavo zraka (AHU), 
konvektorje (FCU) in sisteme s spremenljivim pretokom hladilnega 
sredstva (VRF). Trenutne veljavnosti certi�katov preverite na spletnih 
mestih www.eurovent-certi�cation.com ali www.certi�ash.com

Ta prospekt je namenjen samo informiranju in nikakor ne predstavlja zavezujoče ponudbe za podjetje Daikin Europe 
N.V. /Daikin Central Europe HandelsGmbH. Podjetje Daikin Europe N.V. /Daikin Central Europe HandelsGmbH je 
sestavilo vsebino te publikacije po svojem najboljšem vedenju. Za celovitost, točnost, zanesljivost ali primernost za 
določen namen tukaj predstavljenih vsebin, izdelkov in storitev ne dajemo nikakršne izrecne ali naznačene garancije. 
Tehnični podatki se lahko nenapovedano spremenijo. Podjetje Daikin Europe N.V. /Daikin Central Europe HandelsGmbH 
v najširšem smislu izrecno zavrača vsakršno odgovornost za posredno ali neposredno škodo, ki bi lahko nastala ali bila 
povezana z rabo in/ali interpretacijo te publikacije. Vsa vsebina je avtorska last podjetja Daikin Europe N.V.

Katalog deljenih sistemov 2016–2017: ECPSL16-000_02DACE; Pridržujemo si pravico do tiskarskih napak in sprememb modelov.
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›  Vrhunska učinkovitost hlajenja in ogrevanja do A+++/A+++ na
napravah v paru in deljenih sistemih z več notranjimi enotami.

›  Vrhunska kakovost zraka z najboljšim patentiranim sistemom
za prečiščevanje zraka: Daikin Flash Streamer.

› Tako tiha, da je ne slišite! 
› Vrhunsko udobje s 3D-zračnim tokom Daikin.
› Nova zasnova, pripravljena v Evropi
› Popolna ponudba za vse vaše potrebe.
› Novo hladilno sredstvo R-32 z nizkim vplivom na okolje.




