
Nejluxusnější komfort zabalený  
do svěžího evropského designu.

Perfera 
OPTIMALIZOVANÁ PRO VYTÁPĚNÍ 

FTXTM + RXTM

Světová jednička v klimatizacích již od roku 1924

 › Atraktivní elegantní design s nádechem budoucnosti 

 › Čerstvý čistý vzduch díky technologii Daikin Flash Streamer:  
Hluboce se nadechněte a užijte si dokonalého klimatu. 

 › 3D proudění vzduchu vám umožní vychutnat si  
ve zdech domova příjemný pocit komfortu. 

 › Víceprostorový inteligentní senzor Daikin Eye detekuje  
vaši přítomnost a chrání vás před přímými průvany. 

 › Wi-Fi adaptér vám umožňuje získat úplnou kontrolu nad vaší jednotkou odkudkoli, 
kdykoli a snadno z vašeho chytrého telefonu nebo tabletu.
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DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - CZECH REPUBLIC, spol. s r. o.
Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 – Michle · Tel.: +420 221 715 700, Fax: +420 221 715 701 · e-mail: office@daikin.cz · www.daikin.cz

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

Váš Home C°mfort Expert:

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 FTXTM Single Sheet 2018-2019 | Vyhrazujeme si práva na tiskové chyby a změny modelů.

Perfera (optimalizovaná pro vytápění)
NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA 

Nejluxusnější komfort zabalený  
do svěžího evropského designu.

Energetická třída až

A+++

Data účinnosti FTXTM + RXTM 30M + 30N 40M + 40N
Chladicí výkon Min./Jmen./Max. kW 0,7/3,0/4,5 0,7/4,0/5,1
Topný výkon Min./Jmen./Max.(1) kW 0,8/3,2/6,7 0,8/4,0/7,2
Příkon Chlazení Jmen. kW 0,74 1,09

Vytápění Jmen. kW 0,61 0,78
Sezónní účinnost 
(podle normy EN 
14825) 

Chlazení Energetický štítek A++
Pdesign kW 3,00 4,00
SEER 7,60 7,70
Roční spotřeba energie kWh/a 138 182

Vytápění 
(Průměrné klima)

Energetický štítek A+++
Pdesign kW 3,00 3,80
SCOP/A 5,12 5,30
Roční spotřeba energie kWh 821 1.004

Technické údaje vnitřní jednotka FTXTM 30M 40M
Rozměry Jednotka Výška×Šířka×Hloubka mm 294x811x272 300x1.040x295
Vzduchový filtr Typ Vyjímatelný/omyvatelný
Hladina 
akustického tlaku

Chlazení Vysoký/Nízký/Tichý provoz dBA 45/25/21 46/24/20
Vytápění Vysoký/Nízký/Tichý provoz dBA 45/22/19 46/22/19

Technické údaje - venkovní jednotka RXTM 30N 40N
Rozměry Jednotka Výška×Šířka×Hloubka mm 551x763x312
Hladina 
akustického tlaku

Chlazení Jmen. dBA 48
Vytápění Jmen. dBA 49

Provozní rozsah Chlazení Okolní prostř. Min.~Max. °CDB -10~46
Vytápění Okolní prostř. Min.~Max. °CWB -25~18

Chladivo Typ/Náplň/GWP Náplň: kg / TCO₂eq R-32/1,1/-/675
Připojení trubek Délka trubek Venk.-vnitř. jedn. Max. m 20

Rozdíl úrovní Vnitř.-venk. jedn. Max. m 15

(1) Maximální topný výkon při venkovní teplotě -15 °C

FTXTM30M

Ani studené nohy, ani 
nastydnutí, pouze  
perfektní komfort.

Účinnost nadevše. Jak ve 
vytápění, tak i při chlazení.

Čistý vzduch bez alergenů, 
virů, bakterií a formaldehy-
dů po celý rok.

25°C

25°C

až

Efektivní vytápění s vysokou 
účinností i při teplotách 
-25 °C!

až do




