Světová jednička v klimatizacích již od roku 1924

Nástěnná
jednotka
FTXV-AB

Výkonný režim

Výkonný režim umožňuje dosažení maximálního výkonu jednotky stisknutím jediného tlačítka.
Tato funkce umožnuje zchladit nebo vytopit místnost v co nejkratším čase.

Tichý provoz vnitřní jednotky

Díky funkci spánku zajistíte příjemný komfort s nízkou hlučností tak,
aby vás provoz klimatizace nerušil.

Denní časovač

24-hodinový časovač umožňuje nastavit čas, kdy jednotka bude zapnuta a vypnuta každý den.
Časovač šetří provozni náklady, neboť plánovaný a pozvolný provoz je úspornější, nežli provoz výkonného režimu.

Ekonomický režim

Pomocí funkce SAVE lze nastavit ekonomický režim,
tedy ideální poměr mezi komfortem a provozními náklady.

FTXV-AB
NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA
Účinnost až

A+
Okamžité pohodlí zmáčknutím jediného tlačítka.
Za bezkonkurenční ceny.
• Plochý stylový čelní panel
• Chytré komfortní funkce: Odvlhčování, HOT start, Turbo a X-Fan
(vysušení výměníku)
• Velice snadné ovládání

V režimu chlazení dosahuje
účinnosti až A+.
Data účinnosti
Chladicí výkon
Topný výkon
Sezónní účinnost
(podle EN14825)

Min./Jmen./Max.
Min./Jmen./Max.
Chlazení

Vytápění
(mírné klima)

Vnitřní jednotka
Opláštění
Barva
Rozměry
Jednotka
Hladina akustického tlaku Chlazení

Snadné ovládání.
Vše pro váš komfort.
FTXV + RXV
kW
kW
Energetický štítek
Pdesign
SEER
Roční spotřeba energie
Energetický štítek
Pdesign
SCOP
Roční spotřeba energie

Výška x šířka x hloubka
Vysoký/Jmen./Nízký/Tichý provoz

Venkovní jednotka
Rozměry
Jednotka
Výška x šířka x hloubka
Hladina akustického tlaku Chlazení
Vysoký
Okolní prostředí Min.~Max.
Provozní rozsah
Chlazení
Okolní prostředí Min.~Max.
Vytápění
Připojovací rozměry
Délka potrubí
Ven.j.-vnitř.j. Max.
Rozdíl úrovní
Vnitř.j.-ven.j. Max.
Elektrické napájení
Počet fází / Frekvence / Napětí
Ceny
Daikin cena sady

Zhodnoťte své investice.
Excelentní poměr
cena/výkon.
25AB + 25AB
0.6/2.65/3.2
0.8/2.8/3.6

kW

2.65

kWh

166

kW
kWh

2.8
3.80
1,032

FTXV

25AB

mm
dBA
RXV
mm
dBA
°CDB
°CWB
m
m
Hz / V

CZK

Chytré funkce pro lepší
účinnost a vyšší komfort.

35AB + 35AB
0.6/3.4/3.9
0.88/3.84/4.4
A+
3.4
5.6
213
A
3.2
3.92
1,143

50AB + 50AB
1.26/5.2/6.0
1.12/5.65/6.8

35AB
Bílá

50AB

5.2
325
4.5
3.80
1,658

275x845x180
41/39/34/28
25AB

42/40/35/30

298x940x200
48/43/40/35

35AB

50AB

53
18~43
-10~24

56

540x776x320
51

15

25

10.0
Příkon je dodáván z vnitřní jednotky
FTXV25AB + RXV25AB
16.990,-

FTXV35AB + RXV35AB
17.990,-

FTXV50AB + RXV50AB
28.990,-

Obsahuje fluorované skleníkové plyny.
Změny technických dat vyhrazeny. Uvedené ceny jsou doporučené ceny bez DPH.

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - CZECH REPUBLIC, spol. s r. o.
Pobřežní 3, 186 00 Praha 8 · Tel.: +420 221 715 700 · E-mail: office@daikin.cz · www.daikin.cz
Kompletní řešení Daikin na klíč vám poskytne:

Společnost Daikin Europe N.V. se podílí na Programu
Eurovent pro certifikaci kapalinového chlazení (LCP)
a ventilátorových jednotek (FCU). Zkontrolujte aktuální
platnost certifikátu na Internetu:
www.eurovent-certification.com
nebo: www.certiflash.com
Tato publikace slouží pouze k informačním účelům a nepředstavuje žádnou závaznou nabídku ze strany
Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe
HandelsGmbH 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./Daikin Central Europe HandelsGmbH 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.
DACE FTXV-AB Single Sheet 2016-2017 | Vyhrazujeme si práva na tiskové chyby a změny modelů.

