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Čištění vzduchu díky 
fotokatalitickému 
titan-apatitovému 
fi ltru 

Program vysoušení

Automatická 

rychlost ventilátoru

Vertikální 

naklánění lamel

Úspora provozních 

nákladů během 

režimu standby 

 › Diskrétní a stylový design, který perfektně 
ladí s jakýmkoliv interiérem

 › Program vysoušení vám umožní snížení 
vlhkosti v místnosti bez výrazné změny 
teploty

 › Daikin venkovní jednotka je elegantní, 
kompaktní a pevná a může být snadno 

umístěna na terase, balkónu, střeše 
nebo venkovní stěně

 › Ve venkovní jednotce je Daikin swing 
kompresor, který je oblíbený pro svoji 
vysokou účinnost a nízkou hlučnost

 › Venkovní a vnitřní jednotka je pouze 
pro párové použití split

Diskrétní nástěnná jednotka poskytující 
perfektní komfort s vysokou účinností 
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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

Instalační společnost:

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 FTX-MK 2017 | Vyhrazujeme si práva na tiskové chyby a změny modelů.

FTX-KM

Dálkový infra ovladač

RX-KM

FTX-KM + RX-KM

Vnitřní jednotka FTX 25KM 35KM

Přední panel Barva Bílá

Rozměry Jednotka Výška x šířka x hloubka mm 285x770x225

Hladina 

aktustického výkonu

Chlazení dBA 55

Vytápění dBA 55 56

Hladina 

aktustického tlaku

Chlazení Vysoké/nízké/tichý režim dBA 40/26/20 43/27/20

Vytápění Vysoké/nízké/tichý režim dBA 40/28/25 43/29/26

Ovládání Dálkový infra ovladač (standard) ARC470A1

Kabelový ovladač (volitelný) BRC944B2 / BRC073A1

Účinnost FTX + RX 25KM + 25KM 35KM + 35KM

Výkon chlazení Nom. kW 2.5 3.5

Výkon vytápění Nom. kW 2.8 3.3

El. příkon Chlazení Nom. kW 0.706 1.028

Vytápění Nom. kW 0.698 0.943

Sezónní účinnost 

(dle EN14825)

Chlazení Energetický štítek A+

Pdesign kW 2.50 3.30

SEER 5.93 6.02

Roční spotřeba energie kWh 148 192

Vytápění 

(mírné klima)

Energetický štítek A+

Pdesign kW 2.40 2.80

SCOP/A 4.01 4.04

Roční spotřeba energie kWh 838 970

Venkovní jednotka RX 25KM 35KM

Rozměry Jednotka Výška x šířka x hloubka mm 550x675x284

Hladina 

aktustického výkonu

Chlazení dBA 60 62

Vytápění dBA 61 63

Hladina 

aktustického tlaku

Chlazení Vysoký dBA 46 48

Vytápění Vysoký dBA 47 48

Provozní rozsah Chlazení Venkovní Min.~Max. °CDB 10 ~46

Vytápění Venkovní Min.~Max. °CWB -15~18

Chladivo Typ/Náplň/GWP kg/TCO2eq R-410A/0.70/1.5/2,087.5 R-410A/0.94/2.1/2,087.5

El. napájení Fáze / frekvence / napětí Hz/V 1~/50/220-240

Ceny FTX25KM + RX25KM FTX35KM + RX35KM

Daikin cena sady (bez DPH) CZK 21.238,- 22.488,-

Tak tichý, že nebudete 

slyšet nic. Sladké sny 

a dobrou noc.

25°C

25°C

Ani studené nohy, ani 

nastydnutí, pouze perfektní 

komfort.

20

Zapomeňte na bakterie, 

viry a pachy a užívejte si 

čistý vzduch.

Vytápějte celoročně 

a nebojte se mrazů.

Typické hladké křivky a vysoká 

energetická účinnost zajišťující 

pohodlí pro každého.

›  Elegantní, moderní design, který se hodí do každého interiéru

› Vzduchový filtr odstraňuje bakterie a viry, čímž zajišťuje neustále

 čistý a zdravý vzduch

› Nejlepší volba pro ložnice. Je tak tichá, že ji ani neuslyšíte

A+

Účinnost až


