
 › Plochý štýlový čelný panel, ktorý sa hodí univerzálne do každého interiéru.

 › Rovnomerná distribúcia vzduchu a teploty po celej miestnosti.

 › Tichá prevádzka poskytuje lepší komfort.

 › 24 hodinový časovač vám poskytuje väčšiu flexibilitu po celý deň.

Prináša okamžité, príjemné pohodlie do vášho domova. Plochý, štýlový 
čelný panel, jeho funkcia vytvorí skvelú atmosféru za dostupnú cenu.

Nástenná 

jednotka
FTXBC

* FTXB25-35C* FTXB25-35C

Vyrobené v EÚ

*

Svetová jednotka v klimatizáciách už od roku 1924



A+

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE – SLOVAKIA, s.r.o. 

Galvaniho /C, SK-  Bratislava, Tel.: + /  /    , Fax: + /  /    , e-mail: office@daikin.sk, www.daikin.sk

Spoločnosť Daikin Europe N.V. sa podieľa na programe Eurovent 

pre certifikáciu klimatizačných jednotiek (AC), kvapalinového 

chladenia (LCP), VZT jednotiek (AHU) a izbového klimatizačného 

zariadenia (FCU). Pozrite si pokračujúcu platnosť certifikátu na 

webovej stránke: www.eurovent-certification.com 

alebo www.certiflash.com

Váš Home C°mfort Expert:

Aktuálna publikácia slúži iba na informatívne účely a nepredstavuje záväznú ponuku spoločnosti 
Daikin Europe N.V.. Spoločnosť Daikin Europe N.V. zostavila obsah tohto letáku podľa svojich najlepších 
vedomostí. Nedáva ani výslovnú, ani implicitnú záruku za úplnosť, presnosť, spoľahlivosť alebo vhodnosť 
na určitý účel jeho obsahu a tu prezentovaných produktov a služieb. Technické údaje sa môžu zmeniť 
bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Daikin Europe N.V. otvorene odmieta akúkoľvek 
zodpovednosť za akékoľvek priame alebo nepriame škody v širšom slova zmysle, vyplývajúce z alebo 
vzťahujúce sa k používaniu a/alebo interpretácii tohto letáku. Celý obsah je chránený autorskými právami 
spoločnosti Daikin Europe N.V

DACE FTXB-C Single Sheet 2015-2016 | Vyhradzujeme si právo na tlačové chyby a zmeny modelov.

FTXB-C

NÁSTENNÁ JEDNOTKA

Prináša okamžité, príjemné pohodlie do vášho 
domova. Plochý, štýlový čelný panel, jeho funkcia 
vytvorí skvelú atmosféru za dostupnú cenu.

Účinnosť až

Zabudnite na baktérie, vírusy 

a pach. Užívajte si čistý 

vzduch.

Vyrobené v Európe, pre 

Európu. To je garancia 

kvality!*

Vynikajúce účinnosti 

naprieč celou radou - ako 

pre chladenie, tak aj pre 

kúrenie.

Už nikdy studené nohy, 

žiadne nachladnutie, len 

perfektný komfort.

25°C

25°C

Technické dáta FTXB + RXB 20C + 20C 25C + 25C 35C + 35C 50C + 50C 60C + 60C

Chladiaci výkon Min./Nom./Max. kW ,/,/, 1,3/2,5/3,0 1,3/3,3/3,8 -/5,48/- -/6,23/-

Vykurovací výkon Min./Nom./Max. kW ,/,/, 1,3/2,8/4,0 1,3/3,5/4,8 -/5,6/- -/6,4/-

Sezónna účinnosť 

(na základe EN14825)

Chladenie Energetický štítok A+

Pdesign kW 2,00 2,50 3,30 5,48 6,23

SEER 5,98 6,00 6,05 5,93 6,09

Ročná spotreba el. energie kWh 117 146 191 323 358

Vykurovanie

(mierne klimatické

pásmo)

Energetický štítok A+

Pdesign kW 2,20 2,40 2,80 3,64 3,80

SCOP 4,10 4,01 4,06 4,27 4,06

Ročná spotreba el. energie kWh 751 838 966 1.193 1.310

Vnútorná jednotka FTXB 20C 25C 35C 50C 60C

Opláštenie Farba Biela

Rozmery Jednotka Výška x Šírka x Hĺbka mm 283x770x216 310x1065x224

Hlučnosť

(akustický tlak)

Chladenie Vysoký/Nom./Nízky/Tichý režim dBA /// /// /// /// ///

Vykurovanie Vysoký/Nom./Nízky/Tichý režim dBA /-//- -//// -//// //// ////

Vonkajšia jednotka RXB 20C 25C 35C 50C 60C

Rozmery Jednotka Výška x Šírka x Hĺbka mm xx 753x855x328

Hlučnosť

(akustický tlak)

Chladenie dBA 60 62 64 65

Vykurovanie dBA 60 62 64 65

Prevádzkový rozsah Chladenie Vonk. teplota Min.~Max. °CDB -10~46

Vykurovanie Vonk. teplota Min.~Max. °CWB -15~18

Pripojovacie rozmery Dĺžka potrubí Vonk.-Vnút. jedn. Max. m  

Prevýšenie Vnút.-Vonk. jedn. Max. m  

Istenie - 50Hz Odporúčané istenie (MFA) A -

Chladivo Typ/Náplň/TCO
2
/GWP R-410A / - / - / 2,087.5

Cena FTXB20C + RXB20C FTXB25C + RXB25C FTXB35C + RXB35C FTXB50C + RXB50C FTXB60C + RXB60C

Cena za set (vnút. + vonk. jednotka + ovladáč) s DPH/Home Comfort Expert cena s DPH € 762,- / 647,- 786,- / 673,- 1.277,- / 1.100,- 1.672,- / 1.424,-

*Európska výroba neplatí pre celú radu.

Obsahuje fl uorované skleníkové plyny.

Zmeny technických dát vyhradené. Uvedené ceny sú odporúčané ceny s DPH.




