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Ravna, moderna dekorativna plošča se 
odlično prilega ostali opremi vašega doma.
Navpično avtomatsko nihanje enakomerno 
razporeja zrak in temperaturo po celotnem 
prostoru.

skozi ves dan.
Šepetajoče tiho delovanje prinaša večje udobje, 
zagotavlja nižjo porabo energije zaradi visoke 
energetske učinkovitosti.
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Udobni način

Močni način

Tiho delovanje 
notranje enote

24-urni časovnik

iz titana za 
čiščenje zraka

V vaš dom prinaša nenehno udobje. Ravna, 
moderna dekorativna plošča - njene funkcije 
ustvarjajo odlično ozračje po zmerni ceni.
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STENSKA ENOTA

V vaš dom prinaša nenehno udobje. Ravna,   moderna
dekorativna plošča in njene funkcije ustvarjajo odlično
ozračje po zmerni ceni.

Energetska učinkovitost

Rečite zbogom bakterijam,
virusom in vonjavam. 
Pozdravite čisti zrak.

Proizvedeno v Evropi, da
zadovolji potrebe evropskega
trga.*

Odlična učinkovitost v
ogrevanju in hlajenju.

Nič več hladnih nog & 
glavobola, ampak le
popoln občutek.

25°C
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FTXB + RXB 20C + 20C 25C + 25C 35C + 35C 50C + 50C 60C + 60C
Hladilna kapaciteta Min./Nom./Maks. kW , / , / , 1,3/2,5/3,0 1,3/3,3/3,8 1,6/5,5/6,2 1,8/6,2/6,5
Grelna kapaciteta Min./Nom./Maks. kW , / , / , 1,3/2,8/4,0 1,3/3,5/4,8 1,2/5,6/6,6 1,2/6,4/7,1
Sezonska učinkovitost
(v skladu z
EN14825) 
 

Hlajenje Energetska oznaka A+
Pdesign 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 117 146 191 323 358

Ogrevanje 
(povprečno podnebje)

Energetska oznaka A+
Pdesign 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 1.193 1.310

Notranja enota FTXB 20C 25C 35C 50C 60C
Ohišje Barva Bela
Dimenzije Enota VišinaxŠirinaxGlobina mm 283x770x216 310x1065x224
Raven zvočnega tlaka Hlajenje Visoko/Nom./Nizko/Tiho delovanje        dBA / / / / / / / / / / / / / / /

Ogrevanje Visoko/Nom./Nizko/Tiho delovanje        dBA

Zunanja enota RXB 20C 25C 35C 50C 60C
Dimenzije Enota VišinaxŠirinaxGlobina mm x x 753x855x328
Raven zvočne moči Hlajenje dBA 60 62 64 65

Ogrevanje dBA 60 62 64 65
Območje delovanja Hlajenje Okolica Min.~Maks. °CDB -~-

Ogrevanje Okolica Min.~Maks °CWB -~-
Priključki napeljave Dolžina napeljave OU - IU Maks.             m

Višinska razlika IU - OU Maks.             m
Tok - 50Hz Maks. amp. varovalke (MFA) A -
Hladilno sredstvo Tip/Polnitev/TCO

2
/GWP R-410A / - / - / 2,087.5

*Evropska proizvodnja ne velja za celotno ponudbo.
Vsebuje ourirane toplogredne pline.

Podatki o učinkovitosti

Daikin Europe N.V. sodeluje v programu Eurovent 

na tekočino (LCP), enote za predelavo zraka (AHU) in 
kaloriferje z ventilatorji (FCU). Trenutno veljavnost atestov

Ta brošura je pripravljena zgolj v informativne namene in ne predstavlja ponudbe, ki bi bila obvezujoča za podjetje 
Daikin Europe N.V. Podjetje Daikin Europe N.V. je sestavilo vsebino tega prospekta po svojem najboljšem vedenju. 
Glede vsebine ter izdelkov in storitev, ki so tu predstavljene, ni danega nobenega izrecnega ali naznačenega 
jamstva za popolnost, natančnost, zanesljivost ali primernost za določen namen.  se lahko spremenijo 
brez predhodnega obvestila. Podjetje Daikin Europe N.V. izrecno zavrača kakršno koli odgovornost za vsakršno 
neposredno ali posredno škodo, v širšem pomenu, ki nastane ali do katere pride v zvezi z uporabo in/ali interpretacijo 
tega prospekta. Vsa vsebina je zaščitena z avtorskimi pravicami podjetja Daikin Europe N.V.
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