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Nekompromisní komfort. 
Konstruováno pro 
nejvyšší kvalitu.



Proč zvolit Daikin

Slibujeme, že se vaši zákazníci budou moci spolehnout 
na společnost Daikin při zajišťování naprostého 
komfortu. Slibujeme, že se oddáme technologické 
výjimečnosti, standardům vysoké kvality a 
budeme se soustředit na design.

Naše starost o planetu je nepochybná. Naše 
produkty mají nejnižší spotřebu energie. Neustále 
je inovujeme, abychom ještě více snížili dopad 
řešení HVACR (Heating, Ventilation, Air conditioning, 
Refrigeration) na životní prostředí.

Budeme pokračovat ve vedoucí celosvětové 
pozici, a to díky našim specializovaným odborným 
znalostem ve všech tržních sektorech, které se 
kombinují s 90 roky zkušeností. To vše nám umožňuje 
poskytovat přidanou hodnotu v rámci dlouhodobých 
vztahů, které jsou založeny na důvěře, respektu 
a důvěryhodnosti.

Servisní střediska Daikin vám poskytnou technickou 
podporu před i po prodeji a při dodávce našich 
produktů. Jsou rychlá, spolehlivá a chápou vaše 
potřeby. Jejich rady jsou přizpůsobeny konkrétním 
požadavkům zákazníků: poskytují vám a vašim 
zákazníkům pomoc přímo v místě instalace, 
pomáhají s instalací, řešením problémů a údržbou.

Poskytneme vám technické školení pro produkty, 
takže můžete rychle a profesionálně reagovat, 
když vás zákazníci potřebují.
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Proč si vybrat  
systém  
Daikin split?

Výhody pro 
instalační techniky

Jednoduchá instalace
Společnost Daikin je světovým leaderem 
v odvětví klimatizací a vytápění. Takže pro 
všechny potřeby vašich zákazníků budete 
schopni v naší široké škále produktů najít 
řešení chlazení a vytápění, které je pro ně 
ideální. Chováme se zodpovědně k životnímu 
prostředí, proto jsou naše produkty 
konstruovány tak, aby měly vysokou účinnost 
po celý rok. Nízká spotřeba energie také 
znamená, že vaši zákazníci budou mít nižší 
náklady na energii.

Služby
Naše technické vymoženosti usnadňují 
život vašim zákazníkům funkcemi, jako jsou 
inteligentní čidlo a týdenní časovač, stejně 
tak jako aplikace pro chytrý telefon nebo 
uživatelsky přívětivé dálkové ovládání pro 
ovládání jejich systémů. Zákazníci ocení 
velmi tichý provoz a dokonalé usměrňování 
proudění vzduchu, které vytváří dokonalé 
klima uvnitř místnosti.

Spolehlivé produkty
Můžete své zákazníky ujistit, že jsou produkty 
Daikin pověstné svou spolehlivostí, a pokud 
potřebují údržbu, jsme tady, abychom pomohli 
vám a vašim zákazníkům se vším, co potřebují.

• Ideální řešení pro každou aplikaci díky široké 

škále dostupných produktů pro chlazení 

i vytápění

• Nízké náklady na energii díky vysoké 

celoroční účinnosti až do úrovně A+++ 

a funkcím, které umožňují šetřit energií, 

jako je inteligentní čidlo a týdenní časovač

• Ovládání pomocí aplikace v chytrém 

telefonu nebo pomocí uživatelsky přívětivého 

dálkového ovládání

• Dokonalý komfort: velmi tichý provoz 

a dokonalé uspořádání proudění vzduchu
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Co je tepelné čerpadlo 
využívající technologii 
vzduch-vzduch?
Tepelná čerpadla získávají teplo z venkovního vzduchu, 
i když je venku zima. Používají elektřinou poháněný 
kompresor a jsou mimořádně účinné při vytápění bytu 
nebo domu. Tepelná čerpadla Daikin mají velmi tichý 
chod a používají nejmodernější technologie, aby vaše 
účty za energii byly co nejnižší. S tepelným čerpadlem 
Daikin pochází z venkovního vzduchu 80 % energie 
využité pro vytápění vašeho domova, což je bezplatný 
a nekonečně obnovitelný zdroj energie! Pro chlazení 
se cyklus systému obrátí a teplo se odebírá ze vzduchu 
uvnitř.

Jedna nebo  
více místností,  
volba je na vás.
Pokud zvolíte venkovní jednotku multi, můžete k ní 
připojit až 9 nástěnných vnitřních jednotek a vytvořit 
tak dokonalé klima v celém domě. Všechny vnitřní 
jednotky lze samostatně ovládat a nemusí být 
instalovány ve stejné místnosti ani ve stejnou dobu.

100 % 
energie

80 %  
okolní vzduch

20 % 
elektřina

5MXS90E
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Jaké jsou výhody 
nástěnné jednotky?
Nástěnné jednotky lze snadno instalovat a zasahují do 
interiéru méně, než jednotky parapetní. Mohou být 
umístěné nenápadně vysoko na stěně, kde nenarušují 
vzhled interiéru. Ať je vaše místnost malá nebo velká, 
máme jednotky s výkonem, které zajistí klima, jaké si 
přejete a jaké vyhovuje vašemu rozpočtu. Můžeme 
nabídnout cokoliv od vysoce účinných designových 
jednotek až po jednotky, které mají vynikající poměr 
ceny a výkonu.

Jaké jsou výhody 
jednotky do podhledu?
Jednotky do podhledu nabízejí mimořádně 
nenápadné řešení, protože mají malé rozměry 
a vidět jsou pouze mřížky výstupu a sání vzduchu. 
Navíc nezabírají místo na podlaze nebo na zdi, takže 
můžete zařídit místnost libovolně podle vašich přání. 
Jejich nové motory DC ventilátorů mají sníženou 
spotřebu a nabízejí tak maximální úsporu energie. 
A samozřejmě máme širokou řadu jednotek, které 
vyhovují místnostem všech velikostí. 

Jaké jsou výhody 
parapetní jednotky?
Parapetní jednotky se snadno instalují v místnostech, 
ve kterých jde především o prostor. Jsou například 
ideální pro prostory v podkroví, kde jsou některé stěny 
nižší. Parapetní jednotky jsou vhodné pro vytápění, 
protože ohřátý vzduch proudí od spodní strany 
jednotky, a vytváří tak vhodné proudění vzduchu.  
Ať se jedná o velkou nebo malou místnost, máme 
jednotky, které vytvoří klima, které vyžadujete. 
Naše parapetní jednotky mají menší rozměry než 
nízkoteplotní radiátory. Jednotka Nexura má navíc 
sálající přední panel.



9



Nový evropský 
štítek spotřeby
Značení pomáhá chytrému výběru

Aby mohli zákazníci srovnávat a rozhodovat se podle 
jednotných kritérií, jsou v Evropě zaváděny štítky 
spotřeby. V Evropě dříve používané štítky spotřeby pro 
klimatizace, které byly zavedeny v roce 1992, odvedly 
svou práci. V roce 2013 se v Evropě zavedlo značení 
štítkem celoroční účinnosti. Díky tomuto značení jsou 
koncoví uživatelé více poučeni, protože celoroční 
účinnost vypovídá o účinnosti klimatizace v průběhu 
celého roku.

Na štítku spotřeby je několik klasifikací od A+++ do 
D, reprezentovaných barevnými odstíny od tmavě 
zelené (energeticky nejefektivnější) po červenou 
(nejméně účinné). Informace na štítku zahrnují nejen 
hodnocení celoroční účinnosti pro vytápění (SCOP) 
a chlazení (SEER), ale také roční spotřebu energie 
a hladinu hluku.

Podrobněji o štítku

Název výrobce 
a produktu

SEER: celoroční účinnost 
při chlazení

Klasifikace od A+++ 
(energeticky nejúčinnější) 

do D (nejméně účinné)

Projektované zatížení 
pro chlazení

Hodnocení celoroční 
účinnosti při chlazení (SEER)

Roční spotřeba energie 
v průběhu sezóny chlazení, 
včetně pomocných režimů

Akustický výkon 
vnitřní jednotky

Akustický výkon 
venkovní jednotky

Kombinace vnitřních 
a venkovních jednotek

SCOP: celoroční účinnost 
při vytápění

Klasifikace od A+++ 
(energeticky nejúčinnější) 
do D (nejméně účinné)

Projektované zatížení pro vytápění
Hodnocení celoroční účinnosti 
při vytápění (SCOP)

Roční spotřeba energie 
v průběhu sezóny vytápění, 
včetně pomocných režimů

Bere do úvahy širokou škálu 
podmínek, jsou použity 3 zóny 
klimatu: chladné, průměrné a teplé

modrá = chladnější klima (volitelné)
zelená = průměrné klima (povinné)
oranžová = teplejší klima (volitelné)
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Jedním z opatření, kterými chce Evropa dosáhnout náročných cílů ochrany životního prostředí v programu 
20-20-20, je nastavení minimálních požadavků na účinnost klimatizací s výkonem pod 12 kW. Tato směrnice 
o ekodesignu změnila způsob měření tohoto výkonu, který lépe odpovídá skutečným podmínkám.

Nové evropské štítky spotřeby
Zvyšování požadavku na energetickou účinnost

Celoroční 
účinnost
inteligentní využití energie

Jmenovitá účinnost představuje 

údaj o účinnosti klimatizace 

při provozu při jmenovitých 

podmínkách.

Celoroční účinnost představuje 

údaj o účinnosti klimatizace 

v průběhu celého roku, 

tedy po celou sezónu 

vytápění nebo chlazení.

Marketingové nástroje

 › Navštivte náš extranet: http://my.daikin.eu
 › Stáhněte si software kalkulačky celoroční účinnosti:  
http://seasoncalc.daikin.eu 

Celoroční účinnost

Celoroční účinnost je nový způsob měření skutečné 
energetické účinnosti vytápění a chlazení v průběhu 
celého roku. Hodnocení celoroční účinnosti tak 
poskytuje přesnější obraz účinnosti v reálném provozu 
po celou sezónu vytápění nebo chlazení, protože bere 
do úvahy různé hodnoty teplot a zatížení.

Inspiruje k inovacím

Protože měření celoroční účinnosti přináší nový 
a mnohem komplexnější pohled na energetickou 
účinnost, výrobci se musí vypořádat s mnoha novými 
výzvami. Nutí je to konstruovat jejich produkty tak, aby 
byly ještě více energeticky účinné a měly menší dopad 
na ekologii.

Co je SEER/SCOP

Celoroční účinnost odráží skutečnou spotřebu energie 
tepelného čerpadla nebo klimatizace vyjádřenou 
jako roční spotřebu energie a účinnost (hodnota 
SEER pro chlazení a SCOP pro vytápění) v typickém 
každodenním používání po delší dobu. Bere do úvahy 
kolísání teploty a období pohotovostního režimu, 
čímž poskytuje jasné a spolehlivé údaje o energetické 
účinnosti v průběhu celého období vytápění nebo 
chlazení.

 Nízký dopad na životní prostředí
Naše invertorem řízená tepelná čerpadla tvoří 
základ našeho současného produktového portfolia. 
Již jsme vytáhli kartu klimatizačních a vytápěcích 
systémů šetrných k životnímu prostředí.

 Nízké provozní náklady
Protože jsme jedničkou v odvětví a v přístupu 
k optimální celoroční účinnosti, chceme také 
razit cestu s vysoce účinnými systémy chlazení 
a vytápění, které zajistí nízké provozní náklady 
po celý rok.

Výhody



Daikin je první společností na světě, která 
představila klimatizace plněné chladivem R-32. 
Toto chladivo přináší pro životní prostředí několik výhod. Je energeticky vysoce účinné a umožňuje 
používat menší hmotnost náplně chladiva ekvivalentu CO

2
. Nové evropské předpisy pro fluorované 

plyny 517/2014 zahrnují zákaz některých chladiv pro určité aplikace.

U nových klimatizací typu Single Split s objemem chladiva pod 3 kg bude zakázáno používat chladivo R-410A 
od roku 2025 a povinně budou muset být používána chladiva s hodnotou GWP menší než 750. Chladivo R-32 
je dokonalou odpovědí na tento předpis. Se společností Daikin jste tak připraveni na budoucnost!
Instalační a servisní postupy jsou u chladiva R-32 stejné jako u chladiva R-410A. Jelikož se jedná 
o čisté chladivo, lze R-32 rovněž snadněji regenerovat a opětovně použít.

Co je R-32?

Chemický název chladiva R-32 je difluorometan. Jedná se o chladivo, 
které se řadu let používá jako složka směsi R-410A (obsahuje 50 % 
R-32 a 50 % R-125). 
Daikin byla první společnost, která uznala několik výhod používání 
čistého chladiva R-32 místo jeho použití ve směsi. Řada dalších hráčů 
v oboru nyní sleduje tento přechod.

Výhody chladiva R-32

R-32 má řadu zajímavých výhod pro životní prostředí: Ve srovnání 
s běžně používaným chladivem R-410A činí hodnota GWP (potenciál 
globálního oteplování) chladiva R-32 pouze jednu třetinu (GWP 
chladiva R-32 je 675, u chladiva R-410A činí 2 087,5), přičemž 
umožňuje používat mnohem menší objem chladiva a přináší vysokou 
energetickou účinnost. 

Jako jednosložkové chladivo se R-32 rovněž snadněji recykluje 
a opětovně používá, což je další přínos pro životní prostředí. Pro 
instalační a servisní techniky je navíc práce s chladivem R-32 snadná, 
protože jej lze plnit v kapalné i plynné fázi, přičemž provozní tlak je 
stejný jako u R-410A. Jelikož chladivo R-32 není směsí, nemusíte se 
také bát frakčních procesů či problémů s vazkostí.

GWP není jediným parametrem

Neexistuje chladivo, které by splňovalo potřeby všech možných 
aplikací. To znamená, že musí společnost Daikin pečlivě vyhodnotit 
možnosti, zohlednit nejen GWP či množství chladiva, ale také aspekty, 
jako je energetická účinnost, bezpečnost a dostupnost. 
Například výběr chladiva s nižší hodnotou GWP, které však vede 
k vyšší spotřebě, nepředstavuje dobrou volbu, jelikož je takové 
řešení kontraproduktivní s ohledem na celkový dopad na globální 
oteplování. Společnost Daikin a po ní i další hráči v oboru volí 
chladivo R-32, protože přispívá k dosažení cílů evropské legislativy 
o fluorovaných plynech a zároveň je energeticky účinné, bezpečné 
a dostupné.
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Pomáháme spotřebitelům 
se správným rozhodnutním

Hlavní dopad klimatizací a tepelných 
čerpadel na globální oteplování představuje 
elektřina, kterou používají

Pokud je elektřina vyráběna z obnovitelných zdrojů, 
tento dopad může být téměř nulový. Pokud však 
pochází z elektráren na fosilní paliva, její dopad je 
mnohem vyšší. V každém případě, i když má zdroj 
elektřiny nízké emise, nadále je důležité zajistit 
energetickou účinnost a omezit plýtvání energií.

Evropské štítky spotřeby (A+++, A++, A+, A, B, C atd.) 
umožňují spotřebitelům porovnávat energetickou 
účinnost klimatizací a tepelných čerpadel.

  Doporučte svým zákazníkům, aby si vybrali 
model z nejvyšší energetické třídy

Dopad na globální oteplování má 
dále chladicí plyn, který cirkuluje  
v systému

Přestože lze tento dopad omezit prevencí úniků 
a zajištěním správné recyklace po skončení životnosti, 
výběr chladiva s nižší hodnotou GWP (nižší vliv na 
globální oteplování) a menším objemem chladiva 
snižuje riziko možného dopadu na životní prostředí, 
pokud by došlo k úniku.

  Doporučte svým zákazníkům, aby si 
vybrali model s náplní chladiva s nízkým 
ekvivalentem CO2.

Ekvivalent CO
2
 je udáván v propagačních materiálech 

(katalogy, web Daikin). Jedná se o množství chladiva 
v kg vynásobené hodnotou GWP. 

Jak pomoci s výběrem klimatizace nebo tepelného čerpadla 
s nižším dopadem na globální oteplování

Příklad: Daikin Emura – 3,5 kW

Pokud si váš zákazník vybere 3,5 kW klimatizaci 
Daikin Emura s chladivem R-32, na jeho štítku 
spotřeby bude pro režim chlazení uvedeno 
A+++ a pro režim vytápění A++. Navíc je 
ekvivalent CO

2
 náplně chladiva o 78 % nižší než 

u stejného modelu s chladivem R-410A. Je to 
proto, že chladivo R-32 má hodnotu GWP, která 
odpovídá 1/3 hodnoty GWP chladiva R-410A, 
a objem chladiva je rovněž o 31 % nižší.

Hodnota GWP Náplň chladiva  
(kg)

Potenciální dopad na 
globální oteplování

(ekvivalent CO2 náplně 
chladiva:  

kg × GWP)

100% 100% 100%

32%

69%

22%

78%

R-410A R-32

Štítky spotřeby nejvyšší třídy

Nástěnné jednotky Daikin R-32 jsou označeny jako 
velmi úsporné pomocí štítků spotřeby A+ a dále. 
Řada Ururu Sarara dosahuje nejvyššího hodnocení 
spotřeby A+++ v režimu chlazení i vytápění.  

<
Spotřeba energie jednotkou 

Ururu Sarara za 10 h

Spotřeba energie při 

1 cyklu praní
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R-32 – často kladené dotazy

1. Je R-32 bezpečné chladivo?
Jelikož patří R-32 do kategorie méně hořlavých 
chladiv (třída 2L normy ISO 817), lze jej bezpečně 
používat ve většině klimatizací a tepelných 
čerpadel. Pokyny od výrobců zařízení pro R-32 a od 
dodavatelů lahví chladiva R-32 je samozřejmě nutné 
dodržovat stejně jako evropská a národní pravidla 
bezpečnosti, jako je tomu u všech ostatních typů 
chladiv.

R-32 se nevznítí, pokud úroveň koncentrace 
v místnosti zůstane pod dolní mezí hoření 
(0,306 kg/m³). 

Mezinárodní a evropská legislativa týkající se 
bezpečnosti a normy, jako je EN 60335-2-40 a EN 378, 
definují požadavky pro zajištění výrazně nižší hodnoty 
dolní meze hoření v případě nehody s únikem.

R-32 se rovněž těžko podpaluje. Jiskry produkované 
relé či přepínači u domácích zařízení stejně jako běžná 
statická elektřina nemají dostatečnou energii pro 
zapálení R-32.

R-32 je chladivo s nízkou toxicitou, které spadá do 
stejné klasifikace nízké toxicity jako R-410A.

Minimální požadovaná 
podlahová plocha 

Typická podlahová 
plocha pro tyto modely

Je v pořádku 
instalovat R-32?

Daikin 
Emura

FTXJ20 -RXJ20 bez omezení 20 m² Ano
FTXJ25-RXJ25 bez omezení 25 m² Ano
FTXJ35 -RXJ35 bez omezení 35 m² Ano
FTXJ50-RXJ50 2,76 m² 50 m² Ano

FTXM FTXM20-RXM20 bez omezení 20 m² Ano
FTXM25-RXM25 bez omezení 25 m² Ano
FTXM35-RXM35 bez omezení 35 m² Ano
FTXM42-RXM42 3,44 m² 42 m² Ano
FTXM50-RXM50 3,44 m² 50 m² Ano

Například: Stávající modelové řady Daikin používající chladivo R-32 mají 
následující požadavky pro zajištění bezpečného používání, které lze v praxi 
dokonale splnit.

Vypočítáno na základě požadavků bezpečnostní normy EN 60335-2-40 s použitím maximální náplně chladiva 
pro maximální délku potrubí mezi vnitřní a venkovní jednotkou.

Zejména je důležité ověřit, že lze s chladivem R-32 
používat příruby, detektory úniku a rekuperační 
čerpadla. K dispozici jsou nástroje, které jsou přípustné 
a vhodné pro chladivo R-32 i R-410A. V případě 
pochybností se obracejte na dodavatele nástroje. Pro 

4. Potřebuji jako technik k instalaci a servisu 
zařízení R-32 nové nástroje?

obnovu chladiva R-32 potřebujete schválenou lahev 
určenou pro obnovu chladiva R-32.
Ostatní montážní nástroje, jako je plnicí hadice, měrka, 
momentový klíč, nástroj pro převlečné spoje, ohýbačka 
trubek či vývěva jsou stejné, takže můžete používat 
montážní nástroje určené pro chladivo R-410A.

2. Liší se nějak instalace a servis zařízení R-32 
od zařízení R-410A?
Postupy instalace i servisu u R-32 a R-410A jsou 
velmi podobné. 
 › Provozní tlak u R-32 a R-410A je stejný (konstrukční 
tlak pro R-410A: 4,15 MPa, pro R-32: 4,29 MPa)

 › Plnění je jednodušší u R-32, protože lze plnit 
v plynné i kapalné fázi (R-410A takovou možnost 
nenabízí a vždy musí být plněno v kapalném 
stavu. Doplňování chladiva R-410A v plynné formě 
může způsobit změnu složení chladiva, a tím vést 
k narušení normálního provozu).

Samozřejmě je nutné dbát bezpečnostních pokynů 
výrobců zařízení a dodavatelů lahví s chladivem.
 › Pro zařízení jsou tyto pokyny stejné jako pro chladivo 
R-410A (vyžadováno odvětrávání, zákaz kouření 
atd.). Nicméně, u některých modelů R-32 je několik 
dalších ukazatelů pro zajištění minimální požadované 
velikosti místnosti (viz tabulka výše u otázky 1).

 › Při opravě vnitřní jednotky je nutné vytvořit průvan 
pro zajištění dobrého větrání, kdy vzduch proudí 
zevnitř ven. Toho lze například docílit otevřením 
všech oken a dveří v budově, kdy dojde k odvodu 
vzduchu z místnosti a jeho náhradě čerstvým 
vzduchem.

Další dotazy 
ohledně 
chladiva R32?
Neváhejte 
a obraťte se 
na zástupce 
společnosti Daikin!
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Nová modernizovaná 
doplňující funkce 
Wi-Fi
Intuitivní řešení přinášející 
úsporu energie

Nová modernizovaná doplňující funkce Wi-Fi, která je dostupná u většiny vnitřních 

jednotek Split, umožňuje koncovým uživatelům odkudkoliv snadno regulovat 

jednotku klimatizace. V roce 2016 nabízí tato vylepšená nová aplikace další možnosti, 

a tím maximalizuje energetickou účinnost a komfort.

Intuitivní řešení

Společnost Daikin se zaměřila zejména na vývoj 
v oblasti intuitivní obsluhy a na zlepšení funkcí. 
Uživatelé s nainstalovanou předchozí verzí budou 
upozorněni na aktualizaci, aby mohli využít všechny 
funkce.

Ovládání všech vlastností a funkcí pomocí 
aplikace

Pokud jednotka nabízí Econo režim, výkonný režim 
nebo funkci Flash Streamer, lze je aktivovat pomocí 
této aplikace. Můžete tak zapomenout na běžné 
dálkové ovládání.

Co je dobré vědět: Co je IFTTT?
IFTTT: tato zkratka označuje anglické „IF THIS THEN THAT“ (tj. pokud se stane toto, 
proveďte následující), takže vám umožňuje automaticky provést nějakou činnost, 
pokud je splněna aktivační událost.
IFTTT je jednoduché a kreativní řešení zapojení produktů a aplikací. Pomocí této 
platformy umožňuje integrovat produkty a aplikace od stejných i různých výrobců.
 
Příklad:
Pokud je teplota okolního prostředí nižší než 10 °C, zapněte klimatizaci.

Stáhněte si  
novou aplikaci Daikin Wifi 

pro systém iOS či Android 

a vyzkoušejte si nové funkce!

Uživatelsky přívětivé ovládání

Prostřednictvím zón lze najednou ovládat několik 
jednotek, například přepnout všechny jednotky 
v ložnicích na 22 °C.
Předem definovat lze také situace a IFTTT.

Řízení energetické spotřeby a integrace

Nové sledování spotřeby energie nabízí denní, týdenní 
a roční hodnoty. To je užitečné zejména pro porovnání 
výkonu během let či během období vytápění 
a chlazení.
Tyto funkce jsou podporovány v párové aplikaci nové 
jednotky EMURA II FTXJ-M a FTXM-M.

15
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Ururu Sarara 

Nejlepší z nejlepších 
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5 technologií úpravy vzduchu

1  Vytápění a chlazení jednou jednotkou, 
celoroční komfort s nejlepším štítkem spotřeby

2  V zimě funkce Ururu udržuje vlhkost vzduchu 
a pocit komfortu bez zbytečného vytápění

3  V létě funkce Sarara odstraňuje přebytečnou vlhkost 
a udržuje stálou teplotu bez zbytečného chlazení

4  Větrání, čerstvý vzduch i při zavřených oknech
5  Čištění vzduchu a automatické čištění filtru pro 

nepřetržitou dodávku čistého vzduchu bez 
alergenů

Jednotka Daikin Ururu Sarara přináší novou úroveň 
chytrého ovládání klimatizace. Používá pět technik 
úpravy vzduchu, které dohromady tvoří dokonalé 
řešení komfortu. Navíc díky účinnému kompresoru 
a výměníku tepla má řada Ururu Sarara hodnocení 
SEER a SCOP A+++. Inovativní technologie a design 
Ururu Sarara byly v roce 2013 oceněny prestižní 
cenou Red Dot.

Předfiltr: zachycuje prach

Flash Streamer generuje proud 

vysokorychlostních elektronů se 

silným oxidačním účinkem

Pachový filtr: pachy jsou pohlcovány 

a rozkládány předtím, než je vzduch 

vrácen zpět do místnosti

Proč si vybrat Ururu Sarara?

Zvlhčování
Odvlhčování

Větrání s přívodem 
čerstvého vzduchu

Čištění vzduchuVytápění/chlazení

A+++
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Klimatizace Daikin Emura je výsledkem dlouhodobého 
výzkumu zaměřeného na tvorbu špičkových 
klimatizačních řešení pro evropské budovy. Díky 
novým funkcím je tato jednotka ještě vhodnější pro 
domy v Evropě. To bylo potvrzeno tím, že jednotka 
Daikin Emura získala prestižní ceny Reddot design 
award v roce 2014, German Design Award – Special 
Mention v roce 2015, Focus Open v roce 2014, Silver 
Good Design Award v roce 2014 a ocenění za design iF 
v roce 2015.

Daikin Emura
Tvar. Funkce. Nová konstrukce.

 › Špičkový design se stylovými povrchovými úpravami, 
stříbrnou a antracitovou nebo čistě matně bílou

 › Vysoká celoroční účinnost až A+++
 › Stříbrný filtr odstraňuje alergeny a čistí vzduch: 
zachytává alergeny, jako jsou pyly a trus roztočů

 › Velmi tichý provoz s hladinou hluku 19 decibelů
 › Mějte kontrolu a přehled o vaší spotřebě energie 
prostřednictvím aplikace pro chytré telefony nebo 
uživatelsky přívětivého dálkového ovládání

Proč si vybrat Daikin Emura

A+++
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emura
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FTXM-M
Pozitivní vize budoucnosti
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Dopřejte si nejmodernější možnosti komfortu

Tato jednotka znázorňuje vizi budoucnosti 
klimatizování společnosti Daikin. Ve svěžím evropském 
provedení dělá dojem svými skvělými hodnotami 
celoroční účinnosti dosahujícími až A+ + + bez 
kompromisů komfortu. Mimořádný Flash Streamer 
od společnosti Daikin je zárukou vynikajícího čištění 
vzduchu. Rovněž zobrazuje spotřebu energie 
pro všechny produkty R-32. 3D průtok vzduchu 
a prostorové inteligentní čidlo pohybu vytvářejí 
dokonalý a neinvazivní průtok vzduchu. A to vše při 
dokonale tichém provozu. Tato kompletní řada je 
ideální pro většinu aplikací. Dopřejte si útulný domov – 
a bez kompromisů.

Lepší kvalita vzduchu díky technologii 
Flash Streamer od společnosti Daikin

Tato univerzální jednotka pro vytápění i chlazení čistí 
vzduch po celý rok. Technologie Flash Streamer využívá 
elektronů k aktivaci chemických reakcí s molekulami 
vzduchu, ničí plísně, viry či NOx a zajišťuje vzduch zcela 
bez alergenů. 

A+++

Viry a alergeny byly umístěny 

na elektrodu jednotky 

s obloukovým výbojem 

a poté vyfotografovány po 

ozáření pomocí elektronového 

mikroskopu.

(Zkušební organizace: 

Yamagata University 

a Wakayama Medical University)

Virus  
před a po ozáření

Alergenní pyl  
před a po ozáření

Plísňový alergen  
před a po ozáření

Zvířecí alergeny  
před a po ozáření



Řada R-32 Řada R-410A

Nástěnná jednotka
Jednotka 

do 
podhledu

Nástěnná jednotka
Optimalizované vytápění

Nástěnná jednotka
Parapetní

Jednotka 
typu Flexi

Jednotka do 
podhledu

FTXZ-N FTXJ-MW/S C/FTXM-M FTXP-KV FDXM-F FTXG-LW/S CTXS-K FTXS-K FTXS-G FTX-KV FTX-J3 FTX-GV FTXB-C FTXLS-K3 FTXL-JV FVXG-K FVXS-F FLXS-B(9) FDXS-F(9)

Econo režim Tato funkce snižuje spotřebu energie, takže lze použít další zařízení 
s velkou spotřebou. Tímto způsobem tedy můžete šetřit energii.               

Dvojité prostorové 
inteligentní čidlo pohybu

Proud vzduchu je nasměrován do zóny, ve které se právě nenachází osoba. Pokud není zjištěna 
přítomnost osob v místnosti, přepne se jednotka automaticky do režimu šetřícího energii.    

Třída 35, 42, 50 

3
Trojité prostorové 
inteligentní čidlo pohybu

Proud vzduchu je nasměrován do zóny, ve které se právě nenachází osoba. Detekce 
se provádí ve třech směrech: vlevo, vepředu a vpravo. Pokud není zjištěna přítomnost 
osob v místnosti, přepne se jednotka automaticky do režimu šetřícího energii.



Čidlo pohybu Snímač detekuje, zda se v místnosti nachází lidé. Pokud je místnost prázdná, jednotka se po 
20 minutách přepne na úsporný režim. Pokud do místnosti někdo vstoupí, jednotka se znovu spustí.   

Třída 20, 25  
Během pohotovostního režimu 
dochází k úspoře energie

V pohotovostním režimu je současná spotřeba snížena o asi 80 %. Pokud není zjištěna přítomnost 
osob po dobu více než 20 minut, systém se automaticky přepne do režimu šetřícího energii.           

Režim 
nepřítomnosti osob Během nepřítomnosti osob může být vnitřní teplota udržována na určité hodnotě.  

Noční režim Šetří energii, zabraňuje podchlazení nebo přehřátí v průběhu noci.               

Pouze ventilátor Klimatizační jednotku lze používat jako ventilátor, který fouká 
vzduch bez další úpravy (chlazení či vytápění).                   

Automatické 
čištění filtru

Filtr se automaticky čistí jednou denně. Jednoduchost údržby znamená optimální energetickou 
účinnost a maximální pohodlí, bez nutnosti nákladné a časově náročné údržby. 

Komfortní režim
Jednotka automaticky mění úhel natočení výstupní klapky v závislosti na režimu. Během 
chlazení je vzduch směřován spíše nahoru, aby nedocházelo ke studenému průvanu. 
Během vytápění je vzduch směřován spíše dolů, čímž zabrání „chladnu od nohou“.

            

Výkonný režim Je-li teplota v místnosti příliš vysoká nebo nízká, lze vzduch rychle ochladit či ohřát navolením 
výkonného režimu. Po vypnutí výkonného režimu se jednotka vrátí zpět k nastavenému režimu.                 

Režim automatického 
přepínání chlazení / vytápění

Automatická volba režimu chlazení nebo vytápění pro dosažení 
nastavené teploty (pouze typy s tepelným čerpadlem).                 

Naprosté ticho Vnitřní jednotky Daikin jsou v tichém režimu naprosto nehlučné.  
Velmi tichý provoz 
(do 19 dBA) Vnitřní jednotky Daikin mají velmi tichý provoz.         

Sálavé teplo Čelní panel vnitřní jednotky sálá teplo, a dodává tak pocit komfortu v chladných dnech 
Tichý provoz 
vnitřní jednotky

Pro zajištění tichého prostředí vhodného ke studiu či spaní může uživatel pomocí 
dálkového ovládání snížit provozní hluk vnitřní jednotky o 3 dB(A).                 

Režim komfortního 
spánku Zlepšená funkce, teplota se během noci mění dle předem navoleného režimu.  
Tichý provoz 
venkovní jednotky

Pro zajištění tichého prostředí v okolí může uživatel pomocí dálkového 
ovládání snížit provozní hluk venkovní jednotky o 3 dB(A).              

3D průtok vzduchu Tato funkce kombinuje automatické svislé a vodorovné natáčení, aby proud 
studeného/teplého vzduchu cirkuloval i do koutů velkých prostor.     

Třída 35, 42, 50   
Svislé automatické 
natáčení

Možnost volby automatického svislého natočení výstupní klapky 
pro homogenní průtok vzduchu a rozdělení teploty.                 

Vodorovné 
automatické natáčení

Možnost volby automatického vodorovného natočení výstupní klapky 
pro homogenní průtok vzduchu a rozdělení teploty.     

Třída 35, 42, 50   
Automatické 
otáčky ventilátoru

Automaticky volí otáčky ventilátoru, které jsou zapotřebí 
k dosažení nebo udržení nastavené teploty.                 

Stupně otáček 
ventilátoru Umožňuje vybrat počet stupňů otáček ventilátoru. 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3

Ururu – zvlhčování Vlhkost je odebírána z venkovního vzduchu a rovnoměrně distribuována do vnitřních prostor. 
Sarara – 
odvlhčování

Směšováním suchého studeného a teplého vzduchu snižuje 
vlhkost uvnitř místnosti bez ovlivnění teploty. 

Program vysoušení Umožňuje snížit vlhkost v místnosti bez teplotních výkyvů.                  

Flash Streamer Technologie Flash Streamer generuje vysokorychlostní elektrony, které účinně 
ničí bakterie, viry a alergeny, čímž zajišťuje ještě vyšší čistotu vzduchu.  

Stříbrný filtr 
odstraňující alergeny 
a čistící vzduch

Zachytává alergeny, jako jsou pyly a trus roztočů. Odstraňuje pyly a roztoče na 99 % i více. 
Fotokatalytický filtr s apatitem 
titanu pro čištění vzduchu

Odstraňuje prachové částice ze vzduchu a rozkládá pachy například z tabáku či od domácích 
mazlíčků. Rovněž rozkládá škodlivé organické chemické látky, jako jsou bakterie, viry a alergeny.              

Deodorizační 
fotokatalytický filtr

Odstraňuje ze vzduchu prachové částice, účinně rozkládá pachy a brání množení 
bakterií, virů, mikrobů, a zajišťuje tak stálý přívod čistého vzduchu. 

Vzduchový filtr Odstraňuje prachové částice ze vzduchu a zajišťuje stálý přívod čistého vzduchu.    

W
i-F

i C
ontrol

Online controller(1) Možnost regulace vnitřní jednotky odkudkoli prostřednictvím aplikace.                

Týdenní časovač Časovač lze nastavit tak, aby se provoz spustil kdykoli během dne nebo týdne.           v závislosti na 
controlleru

Časovač na 24 
hodin Časovač lze nastavit tak, aby se chlazení nebo vytápění spustilo kdykoli během 24 hodin.                  v závislosti na 

controlleru

Infračervené 
dálkové ovládání

Infračervené dálkové ovládání s LCD displejem slouží ke 
spuštění, vypnutí a regulaci klimatizace na dálku.                  

Kabelové dálkové 
ovládání Kabelové dálkové ovládání slouží ke spuštění, vypnutí a regulaci klimatizace z dálky.              
Centrální dálkové 
ovládání

Centrální řízení slouží ke spuštění, vypnutí a regulaci několika 
klimatizačních jednotek z centrálního bodu.              

Automatický 
restart Jednotka se po výpadku napájení znovu automaticky spustí s původním nastavením.                   

Vlastní diagnostika Zjednodušuje údržbu, protože oznamuje systémové chyby nebo provozní odchylky.                   

Multi systém K jediné venkovní jednotce lze připojit až 5 vnitřních jednotek (i s rozdílným výkonem). 
Všechny vnitřní jednotky mohou být provozovány nezávisle v rámci stejného režimu.              

VRV pro rezidenční 
aplikace

K jediné venkovní jednotce lze připojit až 9 vnitřních jednotek (i s rozdílným jmenovitým výkonem 
a až po třídu 71). Všechny vnitřní jednotky mohou být provozovány nezávisle v rámci stejného režimu.       

-25°
Zaručený provoz při 
okolní teplotě do -25 °C

Jednotky Daikin jsou vhodné do jakéhokoliv podnebí, neboť dokáže odolat 
i nejtvrdším zimním podmínkám díky provoznímu rozsahu až do teploty -25 °C.  

Přehled výhod jednotek  
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(1) Standardně u FTXJ-MW/S. Volitelně u všech ostatních uvedených jednotek.



Řada R-32 Řada R-410A

Nástěnná jednotka
Jednotka 

do 
podhledu

Nástěnná jednotka
Optimalizované vytápění

Nástěnná jednotka
Parapetní

Jednotka 
typu Flexi

Jednotka do 
podhledu

FTXZ-N FTXJ-MW/S C/FTXM-M FTXP-KV FDXM-F FTXG-LW/S CTXS-K FTXS-K FTXS-G FTX-KV FTX-J3 FTX-GV FTXB-C FTXLS-K3 FTXL-JV FVXG-K FVXS-F FLXS-B(9) FDXS-F(9)

Econo režim Tato funkce snižuje spotřebu energie, takže lze použít další zařízení 
s velkou spotřebou. Tímto způsobem tedy můžete šetřit energii.               

Dvojité prostorové 
inteligentní čidlo pohybu

Proud vzduchu je nasměrován do zóny, ve které se právě nenachází osoba. Pokud není zjištěna 
přítomnost osob v místnosti, přepne se jednotka automaticky do režimu šetřícího energii.    

Třída 35, 42, 50 

3
Trojité prostorové 
inteligentní čidlo pohybu

Proud vzduchu je nasměrován do zóny, ve které se právě nenachází osoba. Detekce 
se provádí ve třech směrech: vlevo, vepředu a vpravo. Pokud není zjištěna přítomnost 
osob v místnosti, přepne se jednotka automaticky do režimu šetřícího energii.



Čidlo pohybu Snímač detekuje, zda se v místnosti nachází lidé. Pokud je místnost prázdná, jednotka se po 
20 minutách přepne na úsporný režim. Pokud do místnosti někdo vstoupí, jednotka se znovu spustí.   

Třída 20, 25  
Během pohotovostního režimu 
dochází k úspoře energie

V pohotovostním režimu je současná spotřeba snížena o asi 80 %. Pokud není zjištěna přítomnost 
osob po dobu více než 20 minut, systém se automaticky přepne do režimu šetřícího energii.           

Režim 
nepřítomnosti osob Během nepřítomnosti osob může být vnitřní teplota udržována na určité hodnotě.  

Noční režim Šetří energii, zabraňuje podchlazení nebo přehřátí v průběhu noci.               

Pouze ventilátor Klimatizační jednotku lze používat jako ventilátor, který fouká 
vzduch bez další úpravy (chlazení či vytápění).                   

Automatické 
čištění filtru

Filtr se automaticky čistí jednou denně. Jednoduchost údržby znamená optimální energetickou 
účinnost a maximální pohodlí, bez nutnosti nákladné a časově náročné údržby. 

Komfortní režim
Jednotka automaticky mění úhel natočení výstupní klapky v závislosti na režimu. Během 
chlazení je vzduch směřován spíše nahoru, aby nedocházelo ke studenému průvanu. 
Během vytápění je vzduch směřován spíše dolů, čímž zabrání „chladnu od nohou“.

            

Výkonný režim Je-li teplota v místnosti příliš vysoká nebo nízká, lze vzduch rychle ochladit či ohřát navolením 
výkonného režimu. Po vypnutí výkonného režimu se jednotka vrátí zpět k nastavenému režimu.                 

Režim automatického 
přepínání chlazení / vytápění

Automatická volba režimu chlazení nebo vytápění pro dosažení 
nastavené teploty (pouze typy s tepelným čerpadlem).                 

Naprosté ticho Vnitřní jednotky Daikin jsou v tichém režimu naprosto nehlučné.  
Velmi tichý provoz 
(do 19 dBA) Vnitřní jednotky Daikin mají velmi tichý provoz.         

Sálavé teplo Čelní panel vnitřní jednotky sálá teplo, a dodává tak pocit komfortu v chladných dnech 
Tichý provoz 
vnitřní jednotky

Pro zajištění tichého prostředí vhodného ke studiu či spaní může uživatel pomocí 
dálkového ovládání snížit provozní hluk vnitřní jednotky o 3 dB(A).                 

Režim komfortního 
spánku Zlepšená funkce, teplota se během noci mění dle předem navoleného režimu.  
Tichý provoz 
venkovní jednotky

Pro zajištění tichého prostředí v okolí může uživatel pomocí dálkového 
ovládání snížit provozní hluk venkovní jednotky o 3 dB(A).              

3D průtok vzduchu Tato funkce kombinuje automatické svislé a vodorovné natáčení, aby proud 
studeného/teplého vzduchu cirkuloval i do koutů velkých prostor.     

Třída 35, 42, 50   
Svislé automatické 
natáčení

Možnost volby automatického svislého natočení výstupní klapky 
pro homogenní průtok vzduchu a rozdělení teploty.                 

Vodorovné 
automatické natáčení

Možnost volby automatického vodorovného natočení výstupní klapky 
pro homogenní průtok vzduchu a rozdělení teploty.     

Třída 35, 42, 50   
Automatické 
otáčky ventilátoru

Automaticky volí otáčky ventilátoru, které jsou zapotřebí 
k dosažení nebo udržení nastavené teploty.                 

Stupně otáček 
ventilátoru Umožňuje vybrat počet stupňů otáček ventilátoru. 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3

Ururu – zvlhčování Vlhkost je odebírána z venkovního vzduchu a rovnoměrně distribuována do vnitřních prostor. 
Sarara – 
odvlhčování

Směšováním suchého studeného a teplého vzduchu snižuje 
vlhkost uvnitř místnosti bez ovlivnění teploty. 

Program vysoušení Umožňuje snížit vlhkost v místnosti bez teplotních výkyvů.                  

Flash Streamer Technologie Flash Streamer generuje vysokorychlostní elektrony, které účinně 
ničí bakterie, viry a alergeny, čímž zajišťuje ještě vyšší čistotu vzduchu.  

Stříbrný filtr 
odstraňující alergeny 
a čistící vzduch

Zachytává alergeny, jako jsou pyly a trus roztočů. Odstraňuje pyly a roztoče na 99 % i více. 
Fotokatalytický filtr s apatitem 
titanu pro čištění vzduchu

Odstraňuje prachové částice ze vzduchu a rozkládá pachy například z tabáku či od domácích 
mazlíčků. Rovněž rozkládá škodlivé organické chemické látky, jako jsou bakterie, viry a alergeny.              

Deodorizační 
fotokatalytický filtr

Odstraňuje ze vzduchu prachové částice, účinně rozkládá pachy a brání množení 
bakterií, virů, mikrobů, a zajišťuje tak stálý přívod čistého vzduchu. 

Vzduchový filtr Odstraňuje prachové částice ze vzduchu a zajišťuje stálý přívod čistého vzduchu.    
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Online controller(1) Možnost regulace vnitřní jednotky odkudkoli prostřednictvím aplikace.                

Týdenní časovač Časovač lze nastavit tak, aby se provoz spustil kdykoli během dne nebo týdne.           v závislosti na 
controlleru

Časovač na 24 
hodin Časovač lze nastavit tak, aby se chlazení nebo vytápění spustilo kdykoli během 24 hodin.                  v závislosti na 

controlleru

Infračervené 
dálkové ovládání

Infračervené dálkové ovládání s LCD displejem slouží ke 
spuštění, vypnutí a regulaci klimatizace na dálku.                  

Kabelové dálkové 
ovládání Kabelové dálkové ovládání slouží ke spuštění, vypnutí a regulaci klimatizace z dálky.              
Centrální dálkové 
ovládání

Centrální řízení slouží ke spuštění, vypnutí a regulaci několika 
klimatizačních jednotek z centrálního bodu.              

Automatický 
restart Jednotka se po výpadku napájení znovu automaticky spustí s původním nastavením.                   

Vlastní diagnostika Zjednodušuje údržbu, protože oznamuje systémové chyby nebo provozní odchylky.                   

Multi systém K jediné venkovní jednotce lze připojit až 5 vnitřních jednotek (i s rozdílným výkonem). 
Všechny vnitřní jednotky mohou být provozovány nezávisle v rámci stejného režimu.              

VRV pro rezidenční 
aplikace

K jediné venkovní jednotce lze připojit až 9 vnitřních jednotek (i s rozdílným jmenovitým výkonem 
a až po třídu 71). Všechny vnitřní jednotky mohou být provozovány nezávisle v rámci stejného režimu.       

-25°
Zaručený provoz při 
okolní teplotě do -25 °C

Jednotky Daikin jsou vhodné do jakéhokoliv podnebí, neboť dokáže odolat 
i nejtvrdším zimním podmínkám díky provoznímu rozsahu až do teploty -25 °C.  

*Poznámka: modré buňky obsahují předběžné údaje
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Ururu Sarara FTXZ-N Daikin Emura FTXJ-MW

FTXM-M



Nástěnná jednotka Jednotka do podhledu

Daikin Emura FTXJ-MW/S CTXM-M FTXM-M FTXP-KV FDXM-F
Připojitelné 

vnitřní jednotky 20 25 35 50 15 20 25 35 42 50 60 71 20 25 35 25 35 50 60

2MXM40M • • • • • • • • • • • •
2MXM50M • • • • • • • • • • • • • • • •
3MXM40M • • • • • • • • •
3MXM52M • • • • • • • • • • • • •
3MXM68M • • • • • • • • • • • • • • •
4MXM68M • • • • • • • • • • • • • • •
4MXM80M • • • • • • • • • • • • • • • •
5MXM90M • • • • • • • • • • • • • • • •

*Poznámka: modré buňky obsahují předběžné údaje

Typ Model Název výrobku 15 20 25 35 42 50 60 71 strana

Nástěnná 
jednotka

Ururu Sarara
Úplné ovládání klimatu s (od)vlhčováním, 
čištěním vzduchu a větráním s nejvyšší 
účinností při vytápění a chlazení

FTXZ-N

A+++

(pouze 
párové 

aplikace)

A+++

(pouze 
párové 

aplikace)

A+++

(pouze 
párové 

aplikace)

26

Daikin Emura
Nejlepší design přinášející vynikající 
účinnost a pohodlí

FTXJ-MW/S A+++ A+++ A++ A++ 27

Nástěnná jednotka
Diskrétní moderní design pro optimální 
účinnost a komfort díky dvojitému 
prostorovému inteligentnímu čidlu 
pohybu

CTXM-M
(pouze 

aplikace 
multi)

28

FTXM-M A+++ A+++ A+++ A++ A++ A++ A++ 28

FTXP-KV
(pouze 

aplikace 
multi)

(pouze 
aplikace 

multi)

(pouze 
aplikace 

multi)

28

Jednotka do 
podhledu

Jednotka do podhledu – nízká
Kompaktní jednotka do podhledu, vysoká 
pouze 200 mm

FDXM-F
(pouze 

aplikace 
multi)

(pouze 
aplikace 

multi)

(pouze 
aplikace 

multi)

(pouze 
aplikace 

multi)

30

25

Řada vnitřních jednotek 

R-32
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Údaje o účinnosti FTXZ + RXZ 25N + 25N 35N + 35N 50N + 50N
Chladicí výkon Min./Jmen./Max. kW 0,6/2,5/3,9 0,6/3,5/5,3 0,6/5,0/5,8
Topný výkon Min./Jmen./Max. kW 0,6/3,6/7,5 0,6/5,0/9,0 0,6/6,3/9,4
Příkon Chlazení Min./Jmen./Max. kW 0,11/0,41/0,88 0,11/0,66/1,33 0,11/1,10/1,60

Vytápění Min./Jmen./Max. kW 0,10/0,62/2,01 0,10/1,00/2,53 0,10/1,41/2,64
Celoroční účinnost 
(podle EN14825) 
 

Chlazení Štítek spotřeby A+++
Pdesign kW 2,50 3,50 5,00
SEER 9,54 9,00 8,60
Roční spotřeba 
energie

kWh
92 136 203

Vytápění 
(průměrné 
podmínky)

Štítek spotřeby A+++
Pdesign kW 3,50 4,50 5,60
SCOP 5,90 5,73 5,50
Roční spotřeba 
energie

kWh
831 1 100 1 427

Jmenovitá účinnost EER 6,10 5,30 4,55
COP 5,80 5,00 4,47
Roční spotřeba energie kWh 205 330 550
Štítek spotřeby Chlazení / Vytápění A/A

Vnitřní jednotka FTXZ 25N 35N 50N
Rozměry Jednotka Výška x šířka x hloubka mm 295x798x372
Hmotnost Jednotka kg 15
Vzduchový filtr Typ Automatické čištění filtru
Ventilátor – průtok 
vzduchu

Chlazení Vysoká/Jmenovitá/
Nízká/Tichá

m³/min
10,7/7,5/5,3/4,0 12,1/8,4/5,6/4,0 15,0/9,2/6,6/4,6

Vytápění Vysoká/Jmenovitá/
Nízká/Tichá

m³/min
11,7/8,6/6,7/4,8 13,3/9,2/6,9/4,8 14,4/10,7/7,7/5,9

Hladina 
akustického výkonu

Chlazení dBA 54 57 60
Vytápění dBA 56 57 59

Hladina 
akustického tlaku

Chlazení Vysoká/Jmenovitá/
Nízká/Tichá

dBA
38/33/26/19 42/35/27/19 47/38/30/23

Vytápění Vysoká/Jmenovitá/
Nízká/Tichá

dBA
39/35/28/19 42/36/29/19 44/38/31/24

Řídicí systémy Infračervené dálkové ovládání ARC477A1
Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí Hz / V 1~ / 50 / 220-240

Venkovní jednotka RXZ 25N 35N 50N
Rozměry Jednotka Výška x šířka x hloubka mm 693x795x300
Hmotnost Jednotka kg 50
Hladina 
akustického výkonu

Chlazení dBA 59 61 63
Vytápění dBA 59 61 64

Hladina 
akustického tlaku

Chlazení Vysoká dBA 46 48 49
Vytápění Vysoká dBA 46 48 50

Provozní rozsah Chlazení Okolní prostředí Min.~Max. °CDB -10~43
Vytápění Okolní prostředí Min.~Max. °CWB -20~18

Chladivo Typ/náplň kg-TCO₂Eq/GWP R-32/1,34/0,9/675
Připojovací 
rozměry

Kapalina Vnější průměr mm 6,35
Plyn Vnější průměr mm 9,5
Délka potrubí Venk. jedn. - Vnitř. jedn. Max. m 10
Rozdíl úrovní Vnitř. jedn. – Venk. jedn. Max. m 8

Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí Hz / V 1~ / 50 / 220-240
Proud – 50 Hz Max. proudová hodnota pojistky (MFA) A 16

(1) EER/COP podle Eurovent 2012, pouze pro použití mimo EU (2) MFA se používá k výběru jističe a přerušovače zemní ochrany (jistič uzemnění). Podrobnější informace o jednotlivých kombinacích naleznete ve 
výkresech elektrického zapojení.

Nástěnná jednotka

Úplné ovládání klimatu s (od)vlhčováním, čištěním vzduchu 
a větráním s nejvyšší účinností při vytápění a chlazení

 › SEER + SCOP = A+++ pro všechny jednotky z řady
 › Samočisticí filtr nevyžaduje manuální čištění
 › Jedinečná kombinace zvlhčování, odvlhčování, větrání, 
čištění vzduchu a vytápění a chlazení v jednom systému

 › Trojité prostorové inteligentní čidlo pohybu: průtok vzduchu je 
nasměrován do zóny, ve které se právě nenachází žádná osoba. 
Detekce se provádí ve třech směrech: vlevo, vepředu a vpravo. 
Pokud není zjištěna přítomnost osob v místnosti, přepne se 
jednotka automaticky do režimu šetřícího energii

 › Vítěz ceny za výjimečný design Reddot 2013
 › Online controller (doplněk): řízení vnitřního prostředí z jakéhokoliv 
místa pomocí aplikace, přes vaši místní síť nebo Internet

 › Na evropském trhu první tepelné čerpadlo vzduch–vzduch 
používající chladivo R-32

FTXZ-N + RXZ-N

26

ARC477A1RXZ-N

FTXZ-N

Cena na str. 165



Údaje o účinnosti FTXJ + RXJ 20MW + 20M 20MS + 20M 25MW + 25M 25MS + 25M 35MW + 35M 35MS + 35M 50MW + 50M 50MS + 50M
Chladicí výkon Min./Jmen./Max. kW 1,30/2,30/2,80 0,90/2,40/3,30 0,90/3,50/4,10 1,40/4,80/5,50
Topný výkon Min./Jmen./Max. kW 1,30/2,50/4,30 0,90/3,20/4,70 0,90/4,00/5,10 1,10/5,80/7,00
Příkon Chlazení Min./Jmen./Max. kW 0,320/0,495/0,760 0,230/0,507/0,820 0,230/0,855/1,360 0,270/1,432/1,950

Vytápění Min./Jmen./Max. kW 0,310/0,500/1,120 0,180/0,700/1,340 0,180/0,990/1,480 0,240/1,590/2,120
Celoroční účinnost 
(podle EN14825) 
 

Chlazení Štítek spotřeby A+++ A++
Pdesign kW 2,30 2,40 3,50 4,80
SEER 8,73 8,64 7,19 7,02
Roční spotřeba energie kWh 92 97 170 239

Vytápění 
(průměrné 
podmínky)

Štítek spotřeby A++ A+
Pdesign kW 2,10 2,70 3,00 4,60
SCOP 4,61 4,60 4,24
Roční spotřeba energie kWh 638 822 913 1 505

Požadovaný limit záložního vytápění za konstrukčních podmínek 0,30 0,52 0,39 0,44
Jmenovitá účinnost EER 4,64 4,73 4,09 3,35

COP 5,00 4,57 4,04 3,65
Roční spotřeba energie kWh 248 254 428 716
Štítek spotřeby Chlazení / Vytápění A/A

Vnitřní jednotka FTXJ 20MW 20MS 25MW 25MS 35MW 35MS 50MW 50MS
Rozměry Jednotka Výška x šířka x hloubka mm 303x998x212
Hmotnost Jednotka kg 12
Vzduchový filtr Typ Demontovatelný / omyvatelný / odolný proti plísním
Ventilátor – průtok 
vzduchu

Chlazení Vysoká/Jmenovitá/Nízká/Tichá m³/min 8,9/6,6/4,4/2,6 10,9/7,8/4,8/2,9 10,9/8,9/6,8/3,6
Vytápění Vysoká/Jmenovitá/Nízká/Tichá m³/min 10,2/8,4/6,3/3,8 11,0/8,6/6,3/3,8 12,4/9,6/6,9/4,1 12,6/10,5/8,1/5,0

Hladina 
akustického výkonu

Chlazení dBA 54 59 60
Vytápění dBA 56 59 60

Hladina 
akustického tlaku

Chlazení Vysoká/Jmenovitá/Nízká/Tichá dBA 38/32/25/19 45/34/26/20 46/40/35/32
Vytápění Vysoká/Jmenovitá/Nízká/Tichá dBA 40/34/28/19 41/34/28/19 45/37/29/20 47/41/35/32

Řídicí systémy Infračervené dálkové ovládání ARC466A9
Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí Hz / V 1~ / 50 / 220-240

Venkovní jednotka RXJ 20M 25M 35M 50M
Rozměry Jednotka Výška x šířka x hloubka mm 550x765x285 735x825x300
Hmotnost Jednotka kg 34 44
Hladina 
akustického výkonu

Chlazení dBA 61 63
Vytápění dBA 62 63

Hladina 
akustického tlaku

Chlazení Hlučný/tichý provoz dBA 46/43 48/45
Vytápění Hlučný/tichý provoz dBA 47/44 48/45

Provozní rozsah Chlazení Okolní prostředí Min.~Max. °CDB -10~46
Vytápění Okolní prostředí Min.~Max. °CWB -15~20

Chladivo Typ/náplň kg-TCO₂Eq/GWP R-32/0,9/0,6/675 R-32/1,30/0,9/675
Připojovací 
rozměry

Kapalina Vnější průměr mm 6,35
Plyn Vnější průměr mm 9,5 12,7
Délka potrubí Venk. jedn. - Vnitř. jedn. Max. m 20 30

Systém Není nutno doplňovat m 10
Doplnění náplně chladiva kg/m 0,02 (pro délku potrubí přesahující 10 m)
Rozdíl úrovní Vnitř. jedn. – Venk. jedn. Max. m 15 20

Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí Hz / V 1~ / 50 / 220-240
Proud – 50 Hz Max. proudová hodnota pojistky (MFA) A 10 15

*Poznámka: modré buňky obsahují předběžné údaje

(1) EER/COP podle Eurovent 2012, pouze pro použití mimo EU (2) MFA se používá k výběru jističe a přerušovače zemní ochrany (jistič uzemnění). Podrobnější informace o jednotlivých kombinacích naleznete ve 
výkresech elektrického zapojení.

Nástěnná jednotka

Nejlepší design přinášející vynikající účinnost a pohodlí

 › Celoroční účinnost až A+++
 › Výběr produktu R-32 snižuje dopad na životní prostředí o 68 % 
v porovnání s produktem R-410A, a vede k nižší spotřebě energie 
díky vysoké energetické účinnosti

 › Neobyčejná souhra nápaditého designu a technické dokonalosti 
s elegantním povrchem ve stříbrné a antracitové nebo matné 
krystalicky bílé barvě

 › Za svůj excelentní design získala jednotka Daikin Emura mnoho 
ocenění

 › Stříbrný filtr odstraňující alergeny a čistící vzduch: zachytává 
alergeny, jako jsou pyly a trus roztočů. Odstraňuje pyly a roztoče 
na 99 % i více

 › Online controller (standardně): ovládejte vaši vnitřní jednotku 
z jakéhokoliv místa pomocí aplikace přes vaši místní síť nebo 
internet a mějte přehled o vaší spotřebě energie

 › Velmi tichý provoz: provoz jednotky je sotva slyšitelný. Hladina 
akustického tlaku je pouhých 19 dBA!

FTXJ-MW/S + RXJ-M
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Údaje o účinnosti FTXM + RXM *20M + 
20M

*25M + 
25M

*35M + 
35M

*42M + 
42M

*50M + 
50M

*60M + 
60M

*71M + 
71M

Chladicí výkon Min./Jmen./Max. kW

pouze 
vícečetné 
zapojení

1,3/2,0/2,6 1,3/2,5/3,2 1,4/3,5/4,0 1,7/4,2/5,0 1,7/5,02/5,3 -/6,00/- -/7,10/-
Topný výkon Min./Jmen./Max. kW 1,3/2,5/3,5 1,3/2,8/4,7 1,4/4,0/5,2 1,7/5,4/6,0 1,7/5,8/6,5 -/7,00/- -/8,20/-
Příkon Chlazení Jmen. kW 0,44 0,56 0,80 1,12 1,36 1,77 2,34

Vytápění Jmen. kW 0,50 0,56 0,99 1,31 1,45 1,94 2,57
Celoroční účinnost 
(podle EN14825) 
 

Chlazení Štítek spotřeby A+++ A++
Pdesign kW 2,00 2,50 3,40 4,20 5,00 6,00 6,80
SEER 8,53 8,52 8,51 7,50 7,33 6,90 6,11
Roční spotřeba energie kWh 83 103 140 196 239 304 390

Vytápění 
(průměrné 
podmínky)

Štítek spotřeby A+++ A++ A+ A
Pdesign kW 2,30 2,40 2,50 4,00 4,60 6,20
Roční spotřeba energie kWh 632 659 686 1 217 1 400 1 498 2 278

Jmenovitá účinnost EER 4,57 4,50 4,23 3,75 3,68 3,39 3,03
COP 5,00 4,04 4,12 4,00 3,61 3,19
Roční spotřeba energie kWh 219 278 402 560 682 885 1 172
Štítek spotřeby Chlazení / Vytápění A/A B/D

Vnitřní jednotka CTXM15M FTXM20M FTXM25M FTXM35M FTXM42M FTXM50M FTXM60M FTXM71M
Rozměry Jednotka Výška x šířka x hloubka mm 297x810x270 272x811x294 295x1 040x300
Hmotnost Jednotka kg 10 14,5
Ventilátor – průtok vzduchu Chlazení Vysoká m³/min - 10,2 12,8 17,5 19,1 20,5
Hladina akustického výkonu Chlazení dBA - 57 60 61 60 61 62
Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí Hz / V 1~ / 50 / 220-240

Venkovní jednotka RXM *20M *25M *35M *42M *50M *60M *71M
Rozměry Jednotka Výška x šířka x hloubka mm

pouze 
vícečetné 
zapojení

550x765x285 735x825x300 735x870x320
Hmotnost Jednotka kg 31,5 44
Hladina akustického výkonu Chlazení dBA 59 61 63 66
Hladina akustického tlaku Chlazení Hlučný/tichý provoz dBA -/- 48/44 47/-
Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí Hz / V 1~ / 50 / 220-240
Provozní rozsah Chlazení Okolní prostředí Min.~Max. °CDB -10~46

Vytápění Okolní prostředí Min.~Max. °CWB -15~24
Chladivo Typ/náplň kg-TCO₂Eq/GWP R-32/1,2/0,8/675 R-32/1,4/1,0/675 R-32/1,3/0,9/675 R-32/1,5/1,0/675 R-32/1,7/1,1/675
Připojovací 
rozměry

Délka potrubí Venk. jedn. - Vnitř. jedn. Max. m -
Rozdíl úrovní Vnitř. jedn. – Venk. jedn. Max. m -

Proud – 50 Hz Max. proudová hodnota pojistky (MFA) A -

*Poznámka: modré buňky obsahují předběžné údaje

 EER/COP dle normy Eurovent 2012, pouze pro použití mimo EU | Jmenovitá účinnost: chlazení při jmenovitém zatížení 35 °/27 °, vytápění při jmenovitém zatížení 7 °/20 °

Nástěnná jednotka

Atraktivní design nástěnné jednotky 
s dokonalou kvalitou vzduchu uvnitř

 › Díky nejmodernější technologii a vestavěné inteligenci dosahují 
hodnoty celoroční účinnosti při chlazení a vytápění až A+++

 › Téměř neslyšná: jednotka je za provozu tak tichá, že téměř 
zapomenete, že tam je

 › Čerstvější a čistší vzduch díky technologii Daikin Flash Streamer: 
můžete zhluboka dýchat beze strachu ze znečištěného vzduchu

 › Dvojité prostorové inteligentní čidlo pohybu: průtok vzduchu je 
nasměrován do prostoru, kde nejsou v daném okamžiku osoby; 
pokud nejsou rozpoznány osoby, jednotka se automaticky přepne 
do úsporného režimu

 › Proudění vzduchu 3D kombinuje automatické svislé a vodorovné 
natáčení, aby proud studeného/teplého vzduchu cirkuloval i do 
koutů velkých prostor

 › Online controller (volitelně): ovládejte vaši vnitřní jednotku 
z jakéhokoliv místa pomocí aplikace přes vaši místní síť nebo 
internet a mějte přehled o vaší spotřebě energie

 › Elegantní, nevtíravá jednotka klimatizace, která vyhovuje Evropským 
představám o designu interiéru

 › Výběr produktu R-32 snižuje dopad na životní prostředí o 68 % 
v porovnání s produktem R-410A, a vede k nižší spotřebě energie 
díky vysoké energetické účinnosti

C/FTXM-M + RXM-M
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Vnitřní jednotka FTXP *20KV *25KV *35KV
Rozměry Jednotka Výška x šířka x hloubka mm 286x770x225
Hmotnost Jednotka kg 8
Vzduchový filtr Typ Demontovatelný / omyvatelný / odolný proti plísním
Ventilátor – průtok 
vzduchu

Chlazení Vysoká/Jmenovitá/Nízká/Tichá m³/min 9,9/7,8/5,8/4,8 10,4/8,0/6,1/4,8 11,8/8,2/6,3/4,9
Vytápění Vysoká/Jmenovitá/Nízká/Tichá m³/min 10,9/8,5/6,4/5,2 11,1/8,5/6,7/5,2 12,8/8,5/6,9/5,2

Hladina 
akustického výkonu

Chlazení dBA 55 58
Vytápění dBA 55 58

Hladina 
akustického tlaku

Chlazení Vysoká/Jmenovitá/Nízká/Tichá dBA 39/33/25/20 40/33/26/20 43/34/27/20
Vytápění Vysoká/Jmenovitá/Nízká/Tichá dBA 39/34/28/23 40/34/28/23 43/35/29/26

Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí Hz / V 1~ / 50 / 220-240
Řídicí systémy Infračervené dálkové ovládání ARC480A11

Kabelové dálkové ovládání BRC073 / BRC944B2

*Poznámka: modré buňky obsahují předběžné údaje

Nástěnná jednotka

Diskrétní nástěnná jednotka Siesta poskytující 
vysokou účinnost a komfort

 › Diskrétní, stylový přední panel, který snadno splyne se stěnou 
a vyhovuje jakémukoliv vybavení interiéru

 › Online controller (volitelně): ovládejte vaši vnitřní jednotku 
z jakéhokoliv místa pomocí aplikace přes vaši místní síť nebo 
internet a mějte přehled o vaší spotřebě energie

 › Výběr produktu R-32 snižuje dopad na životní prostředí o 68 % 
v porovnání s produktem R-410A, a vede k nižší spotřebě energie 
díky vysoké energetické účinnosti

 › Program redukce vlhkosti umožňuje snížit úroveň vlhkosti, 
aniž by došlo ke změně pokojové teploty

 › K jedné venkovní jednotce Multi lze připojit až dvě vnitřní jednotky; 
všechny vnitřní jednotky lze samostatně ovládat a nemusí být 
instalovány ve stejné místnosti ani ve stejnou dobu

FTXP-KV

FTXP20-35KV
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Vnitřní jednotka FDXM 25F 35F 50F 60F
Rozměry Jednotka Výška x šířka x hloubka mm 200x750x620 200x1 150x620
Hmotnost Jednotka kg 21 30
Vzduchový filtr Typ Demontovatelný / omyvatelný / odolný proti plísním
Ventilátor – průtok 
vzduchu

Chlazení Vysoká/Jmenovitá/Nízká m³/min 8,7/8,0/7,3 12,0/11,0/10,0 16,0/14,8/13,5
Vytápění Vysoká/Jmenovitá/Nízká m³/min 8,7/8,0/7,3 16,0/14,8/13,5

Externí statický tlak ventilátoru Jmen./Max. dostupný/Vysoký Pa 30/- 40/-
Hladina 
akustického výkonu

Chlazení dBA 53 55 56
Vytápění dBA 53 55 56

Hladina 
akustického tlaku

Chlazení Vysoká/Jmenovitá/Nízká dBA 35/33/27 38/36/30 38/35/30
Vytápění Vysoká/Jmenovitá/Nízká dBA 35/33/27 38/36/30

Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí Hz / V 1~ / 50 / 230 1~ / 50 / 220-240
Řídicí systémy Infračervené dálkové ovládání BRC4C65

Kabelové dálkové ovládání BRC1D52

*Poznámka: modré buňky obsahují předběžné údaje

Jednotka do podhledu

Kompaktní jednotka do podhledu, vysoká pouze 200 mm

 › Malé rozměry, lze ji snadno namontovat do nízkého volného 
prostoru v podhledu o výšce pouze 240 mm

 › Diskrétní ukrytí do podhledu: viditelné jsou pouze mřížky sání 
a výdechu

 › Výběr produktu R-32 snižuje dopad na životní prostředí o 68 % 
v porovnání s produktem R-410A, a vede k nižší spotřebě energie 
díky vysoké energetické účinnosti

 › Nízká spotřeba energie díky stejnosměrným motorům ventilátorů
 › Střední externí statický tlak až 40 Pa usnadňuje použití jednotky 
s flexibilním potrubím o různých délkách

FDXM-F
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Nástěnná jednotka Jednotka do podhledu
Daikin Emura FTXJ-MW/S CTXM-M FTXM-M FTXP-KV FDXM-F

Připojitelné 
vnitřní jednotky 20 25 35 50 15 20 25 35 42 50 60 71 20 25 35 25 35 50 60

2MXM40M • • • • • • • • • • • •
2MXM50M • • • • • • • • • • • • • • • •
3MXM40M • • • • • • • • •
3MXM52M • • • • • • • • • • • • •
3MXM68M • • • • • • • • • • • • • • •
4MXM68M • • • • • • • • • • • • • • •
4MXM80M • • • • • • • • • • • • • • • •
5MXM90M • • • • • • • • • • • • • • • •

*Poznámka: modré buňky obsahují předběžné údaje

Venkovní jednotka *2MXM40M *2MXM50M *3MXM40M *3MXM52M *3MXM68M *4MXM68M *4MXM80M *5MXM90M
Rozměry Jednotka Výška x šířka x hloubka mm 550x765x285 735x870x320
Hmotnost Jednotka kg -
Hladina akustického výkonu Chlazení dBA 60 61 59 61 62 66
Hladina 
akustického tlaku

Chlazení Jmen. dBA 46 48 46 48 52
Vytápění Jmen. dBA 48 50 47 48 49 52

Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí Hz / V 1~ / 50 / 220-240
Provozní rozsah Chlazení Okolní prostředí Min.~Max. °CDB -10~46

Vytápění Okolní prostředí Min.~Max. °CWB -15~24
Chladivo Typ/náplň kg-TCO₂Eq/GWP R-32/1,2/-/675 R-32/1,6/-/675 R-32/2/-/675 R-32/2/-/675 R-32/2,59/-/675 R-32/2,6/-/675 R-32/2,99/-/675 R-32/2,99/-/675
Připojovací 
rozměry

Délka potrubí Venk. jedn. - Vnitř. jedn. Max. m 20 25
Rozdíl úrovní Vnitř. jedn. – Venk. jedn. Max. m 15

Proud – 50 Hz Max. proudová hodnota pojistky (MFA) A -

*Poznámka: modré buňky obsahují předběžné údaje

Multi systém

 › Celoroční účinnost při chlazení až A+++
 › Venkovní jednotky pro Multi systém
 › Venkovní jednotky jsou osazeny swing kompresorem, který je 
známý svou nízkou hlučností a vysokou energetickou účinností

 › K jedné venkovní jednotce Multi lze připojit až pět vnitřních 
jednotek; všechny vnitřní jednotky lze samostatně ovládat a nemusí 
být instalovány ve stejné místnosti ani ve stejnou dobu. Každá 
jednotka funguje samostatně a nezávisle na ostatních pokud jde 
o bod nastavení a otáčky ventilátoru, avšak ve stejném režimu 
chlazení nebo vytápění

 › Možnost připojení různých typů vnitřních jednotek: např. nástěnné 
jednotky, jednotky do podhledu

 › Výběr produktu R-32 snižuje dopad na životní prostředí o 68 % 
v porovnání s produktem R-410A, a vede k nižší spotřebě energie 
díky vysoké energetické účinnosti

2/3/4/5MXM-M

31
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Nástěnná jednotka Parapetní Jednotka 
typu Flexi

Kazetová jednotka 
s kruhovým 
výdechem

Kazetová jednotka 
s plochým 

dekoračním panelem
Jednotka do podhledu Podstropní 

jednotka

Neopláštěná 
parapetní 
jednotka

FTXG-L CTXS-K FTXS-K FTXS-G FTX-J3 FTX-KV FVXG-K FVXS-F FLXS-B(9) FCQG-F FFQ-C FDXS-F(9) FDBQ-B/
FBQ-D FHQ-C FNQ-A

Připojitelné 
vnitřní jednotky

20 25 35 50 15 35 20 25 35 42 50 60 71 20 25 35 20 25 35 25 35 50 25 35 50 25 35 50 60 35 50 60 25 35 50 60 25 35 50 60 25 35 50 60 35 50 60 25 35 50 60

2MXS40H • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
2MXS50H • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
3MXS40K • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
3MXS52E • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
3MXS68G • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
4MXS68F • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
4MXS80E • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
5MXS90E • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

* Poznámka: Modré buňky obsahují předběžné údaje.
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Vnitřní jednotky 
řady R-410A
Typ Model Název výrobku 15 20 25 35 42 50 60 71 strana

Nástěnná 
jednotka

Daikin Emura
Nejlepší design přinášející vynikající 
účinnost a pohodlí

FTXG-LW/S A+++ A+++ A++ A++ 34

Nástěnná jednotka
Diskrétní moderní design pro optimální 
účinnost a komfort díky dvojitému 
prostorovému inteligentnímu čidlu 
pohybu

CTXS-K
(pouze 

aplikace 
multi)

(pouze 
aplikace 

multi)

35

FTXS-K/G A++ A++ A++ A++ A++ A A 35

Nástěnná jednotka
Nabízí vysokou účinnost a komfort

FTX-KV A++ A++ A++

A++

(pouze 
párové 

aplikace)

A++

(pouze 
párové 

aplikace)

A 36

FTX-J3/GV A++ A++ A++

A+

(pouze 
párové 

aplikace)

A
(pouze 
párové 

aplikace)

B
(pouze 
párové 

aplikace)

37

Nástěnná jednotka
Pro nízkou spotřebu energie
a příjemný komfort

FTXB-C

A+

(pouze 
párové 

aplikace)

A+

(pouze 
párové 

aplikace)

A+

(pouze 
párové 

aplikace)

A+

(pouze 
párové 

aplikace)

A+

(pouze 
párové 

aplikace)

38

Parapetní

Nexura – parapetní jednotka se sálavým 
panelem
Stylová parapetní jednotka se sálavým 
panelem pro pohodlné vytápění a velmi 
nízkou hlučnost

FVXG-K A++ A++ A 40

Parapetní jednotka
Parapetní jednotka pro optimální pohodlí 
díky duálnímu průtoku vzduchu

FVXS-F A+ A+ A+ 41

Jednotka 
typu Flexi

Jednotka typu Flexi
Flexibilní jednotka, ideální pro místnosti 
bez podhledů, lze ji instalovat přímo na 
strop nebo na zeď

FLXS-B(9) A B A
(pouze 

aplikace 
multi)

42

Jednotka do 
podhledu

Jednotka do podhledu – nízká
Kompaktní jednotka do podhledu, 
vysoká pouze 200 mm

FDXS-F(9) A+ A A+ A 43



Údaje o účinnosti FTXG + RXG 20LW + 20L 20LS + 20L 25LW + 25L 25LS + 25L 35LW + 35L 35LS + 35L 50LW + 50L 50LS + 50L
Chladicí výkon Min./Max. kW 1,3/2,8 1,3/3,0 1,4/3,8 1,7/5,3 
Topný výkon Min./Max. kW 1,3/4,3 1,3/4,5 1,4/5,0 1,7/6,5 
Příkon Chlazení Min./Jmen./Max. kW 0,320/0,501/0,760 0,320/0,523/0,820 0,350/0,882/1,190 0,370/1,360/1,880 

Vytápění Min./Jmen./Max. kW 0,310/0,500/1,120 0,310/0,769/1,320 0,320/0,985/1,490 0,310/1,589/2,490 
Celoroční účinnost 
(podle EN14825) 
 

Chlazení Štítek spotřeby A+++ A++
Pdesign kW 2,30 2,40 3,50 4,80
SEER 8,52 8,50 7,00 6,70
Roční spotřeba 
energie

kWh
94 99 175 251

Vytápění 
(průměrné 
podmínky)

Štítek spotřeby A++ A+
Pdesign kW 2,10 2,70 3,00 4,60
SCOP 4,60 4,24
Roční spotřeba 
energie

kWh
639 821 913 1 519

Jmenovitá účinnost EER 4,59 3,97 3,53 
COP 5,00 4,42 4,06 3,65 
Roční spotřeba energie kWh 250,5 261,5 441 680
Štítek spotřeby Chlazení / Vytápění A/A

Vnitřní jednotka FTXG 20LW 20LS 25LW 25LS 35LW 35LS 50LW 50LS
Rozměry Jednotka Výška x šířka x hloubka mm 303x998x212
Hmotnost Jednotka kg 12
Vzduchový filtr Typ Demontovatelný / omyvatelný / odolný proti plísním
Ventilátor – průtok 
vzduchu

Chlazení Vysoká/Jmenovitá/
Nízká/Tichá

m³/min
8,9/6,6/4,4/2,6 10,9/7,8/4,8/2,9 10,9/8,9/6,8/3,6

Vytápění Vysoká/Jmenovitá/
Nízká/Tichá

m³/min
10,2/8,4/6,3/3,8 11,0/8,6/6,3/3,8 12,4/9,6/6,9/4,1 12,6/10,5/8,1/5,0

Hladina 
akustického výkonu

Chlazení dBA 54 59 60
Vytápění dBA 56 59 60

Hladina 
akustického tlaku

Chlazení Vysoká/Jmenovitá/
Nízká/Tichá

dBA
38/32/25/19 45/34/26/20 46/40/35/25

Vytápění Vysoká/Jmenovitá/
Nízká/Tichá

dBA
40/34/28/19 41/34/28/19 45/37/29/20 47/41/35/25

Řídicí systémy Infračervené dálkové ovládání ARC466A1
Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí Hz / V 1~ / 50 / 220-240

Venkovní jednotka RXG 20L 25L 35L 50L
Rozměry Jednotka Výška x šířka x hloubka mm 550x765x285 735x825x300
Hmotnost Jednotka kg 35 48
Hladina 
akustického výkonu

Chlazení dBA 61 63
Vytápění dBA 62 63

Hladina 
akustického tlaku

Chlazení Hlučný/tichý provoz dBA 46/43 48/44
Vytápění Hlučný/tichý provoz dBA 47/44 48/45 48/44

Provozní rozsah Chlazení Okolní prostředí Min.~Max. °CDB -10~46
Vytápění Okolní prostředí Min.~Max. °CWB -15~18

Chladivo Typ/náplň kg-TCO₂Eq/GWP R-410A/1,05/2,2/2 087,5 R-410A/1,6/3,3/2 087,5
Připojovací 
rozměry

Kapalina Vnější průměr mm 6,35
Plyn Vnější průměr mm 9,5 12,7
Délka potrubí Venk. jedn. - Vnitř. jedn. Max. m 20 30

Systém Není nutno doplňovat m 10
Doplnění náplně chladiva kg/m 0,02 (pro délku potrubí přesahující 10 m)
Rozdíl úrovní Vnitř. jedn. – Venk. jedn. Max. m 15 20

Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí Hz / V 1~ / 50 / 220-240
Proud – 50 Hz Max. proudová hodnota pojistky (MFA) A 16 20

(1) EER/COP podle Eurovent 2012, pouze pro použití mimo EU (2) MFA se používá k výběru jističe a přerušovače zemní ochrany (jistič uzemnění). Podrobnější informace o jednotlivých kombinacích naleznete ve 
výkresech elektrického zapojení.

Nástěnná jednotka

Nejlepší design přinášející vynikající účinnost a pohodlí

 › Celoroční účinnost až A+++
 › Neobyčejná souhra nápaditého designu a technické dokonalosti 
s elegantním povrchem ve stříbrné a antracitové nebo matné 
krystalicky bílé barvě

 › Vynikající design jednotky Daikin Emura ocenila mezinárodní porota 
cenou za design Reddot 2014

 › Konstruováno tak, aby došlo k dokonalému vyvážení nejlepších 
technologií a krásné aerodynamiky

 › Online controller (doplněk): řízení vnitřního prostředí z jakéhokoliv 
místa pomocí aplikace, přes vaši místní síť nebo Internet

 › Velmi tichý provoz: provoz jednotky je sotva slyšitelný. Hladina 
akustického tlaku je pouhých 19 dBA!
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Údaje o účinnosti FTXS + RXS 20K + 20L3 25K + 25L3 35K + 35L3 42K + 42L 50K + 50L 60G + 60L 71G + 71F8
Chladicí výkon Min./Jmen./Max. kW

K dispozici pouze 
u aplikací s modely 

Multi

-/2,00/- -/2,5/- 1,4/3,5/4,0 1,7/4,20/5,0 1,7/5,00/5,3 1,7/6,0/6,7 2,3/7,10/8,5
Topný výkon Min./Jmen./Max. kW 1,3/2,5/4,3 1,3/2,8/4,7 1,4/4,00/5,2 1,7/5,40/6,0 1,7/5,80/6,5 1,7/7,0/8,0 2,3/8,20/10,2
Příkon Chlazení Min./Jmen./Max. kW 0,320/0,455 

/0,760
0,320/0,593 

/1,000
0,350/0,860 

/1,190
0,320/1,253 

/2,330
0,350/1,506 

/1,810
0,440/1,990 

/2,400
0,570/2,350 

/3,200
Vytápění Min./Jmen./Max. kW 0,310/0,530 

/1,120
0,310/0,600 

/1,410
0,340/0,840 

/1,460
0,400/1,310 

/1,980
0,300/1,450 

/2,000
0,400/2,040 

/2,810
0,520/2,550 

/3,820
Celoroční účinnost 
(podle EN14825) 
 

Chlazení Štítek spotřeby A++ A
Pdesign kW 2,00 2,50 3,50 4,20 5,00 6,00 7,10
SEER 7,40 7,90 7,47 6,80 5,58 5,28
Roční spotřeba 
energie

kWh
95 111 164 216 257 376 471

Vytápění 
(průměrné 
podmínky)

Štítek spotřeby A++ A+ A
Pdesign kW 2,30 2,50 3,60 4,00 4,60 4,80 6,20
SCOP 4,77 4,78 4,85 4,20 3,89 3,81
Roční spotřeba 
energie

kWh
675 732 1 039 1 334 1 535 1 728 2 276

Jmenovitá účinnost EER 4,39 4,21 3,89 3,35 3,32 3,02
COP 4,72 4,67 4,76 4,12 4,00 3,43 3,22
Roční spotřeba energie kWh 228 297 450 627 753 995 1 175
Štítek spotřeby Chlazení / Vytápění A/A B/B B/C

Vnitřní jednotka FTXS CTXS15K CTXS35K 20K 25K 35K 42K 50K 60G 71G
Rozměry Jednotka Výška x šířka x hloubka mm 289x780x215 298x900x215 290x1 050x250
Hmotnost Jednotka kg 8 11 12
Vzduchový filtr Typ Demontovatelný / omyvatelný / odolný proti plísním
Ventilátor – průtok 
vzduchu

Chlazení Vysoká/Jmenovitá/
Nízká/Tichá

m³/min 7,9/6,3/ 
4,7/3,9

9,2/7,2/ 
5,2/3,9

8,8/6,7/ 
4,7/3,9

9,1/7,0/ 
5,0/3,9

11,2/8,5/ 
5,8/4,1

11,2/9,1/ 
7,0/4,1

11,9/9,6/ 
7,4/4,5

16,0/16,0/ 
11,3/10,1

17,2/17,2/ 
11,5/10,5

Vytápění Vysoká/Jmenovitá/
Nízká/Tichá

m³/min 9,0/7,5/ 
6,0/4,3

10,1/8,1/ 
6,3/4,3

9,5/7,8/ 
6,0/4,3

10,0/8,0/ 
6,0/4,3

12,1/9,3/ 
6,5/4,2

12,4/10,0/ 
7,8/5,2

13,3/10,8/ 
8,4/5,5

17,2/14,9/ 
12,6/11,3

19,5/16,7/ 
14,2/12,6

Hladina 
akustického výkonu

Chlazení dBA 55 59 58 59 60 63
Vytápění dBA 58 59 60 59 62

Hladina 
akustického tlaku

Chlazení Vysoká/Jmenovitá/
Nízká/Tichá

dBA
37/31/25/21 42/35/28/21 40/32/24/19 41/33/25/19 45/37/29/19 45/39/33/21 46/40/34/23 45/41/36/33 46/42/37/34

Vytápění Vysoká/Jmenovitá/
Nízká/Tichá

dBA
38/33/28/21 41/36/30/21 40/34/27/19 41/34/27/19 45/39/29/19 45/39/33/22 47/40/34/24 44/40/35/32 46/42/37/34

Řídicí systémy Infračervené dálkové ovládání - ARC466A6 ARC466A9 ARC452A3
Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí Hz / V 1~ / 50 / 220-240

Venkovní jednotka RXS 20L3 25L3 35L3 42L 50L 60L 71F8
Rozměry Jednotka Výška x šířka x hloubka mm

K dispozici pouze 
u aplikací s modely 

Multi

550x765x285 735x825x300 770x900x320
Hmotnost Jednotka kg 34 39 47 48 71
Hladina 
akustického výkonu

Chlazení dBA 59 61 62 65
Vytápění dBA 58 59 61 62 66

Hladina 
akustického tlaku

Chlazení Vysoký/nízký/tichý chod ventilátoru dBA 46/-/43 48/-/44 48/44/- 49/46/- 52/-/49
Vytápění Vysoký/nízký/tichý chod ventilátoru dBA 47/-/44 48/-/45 48/45/- 49/46/- 52/-/49

Provozní rozsah Chlazení Okolní prostředí Min.~Max. °CDB -10~46
Vytápění Okolní prostředí Min.~Max. °CWB -15~18

Chladivo Typ/náplň kg-TCO₂Eq/GWP
R-410A/1,0/2,1/2 087,5

R-410A/1,2/ 
2,5/2 087,5

R-410A/1,3/ 
2,7/2 087,5

R-410A/1,7/ 
3,5/2 087,5

R-410A/1,5/ 
3,1/2 087,5

R-410A/2,3/ 
4,8/2 087,5

Připojovací 
rozměry

Kapalina Vnější průměr mm 6,35
Plyn Vnější průměr mm 9,5 9,5 12,7 15,9
Délka potrubí Venk. jedn. - Vnitř. jedn. Max. m 20 30

Systém Není nutno doplňovat m 10
Doplnění náplně chladiva kg/m

0,02 (pro délku potrubí přesahující 10 m)

Rozdíl úrovní Vnitř. jedn. – Venk. jedn. Max. m 15 20,0
Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí Hz / V 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-230-240 1~ / 50 / 220-240
Proud – 50 Hz Max. proudová hodnota pojistky (MFA) A 10 20

(1) EER/COP podle Eurovent 2012, pouze pro použití mimo EU (2) MFA se používá k výběru jističe a přerušovače zemní ochrany (jistič uzemnění). Podrobnější informace o jednotlivých kombinacích naleznete ve 
výkresech elektrického zapojení.

Nástěnná jednotka

Diskrétní moderní design pro optimální účinnost a komfort 
díky dvojitému prostorovému inteligentnímu čidlu pohybu

 › Diskrétní, moderní design. Hladké křivky krásně splývají se stěnou. 
Výsledkem je nevtíravý vzhled, který se hodí ke každému vybavení interiéru

 › Vysoce kvalitní matný bílý povrch
 › Velmi tichý provoz: provoz jednotky je sotva slyšitelný. Hladina 
akustického tlaku je pouhých 19 dBA!

 › Ideální pro instalaci v ložnicích (třída 20, 25) a větších obytných 
místnostech nepravidelných tvarů (třída 35, 42 a 50)

 › Dvojité prostorové inteligentní čidlo pohybu: průtok vzduchu je 
nasměrován do prostoru, kde nejsou v daném okamžiku osoby; 
pokud nejsou rozpoznány osoby, jednotka se automaticky přepne 
do úsporného režimu

 › Online controller (volitelně): Řízení vnitřní jednotky z jakéhokoliv 
místa pomocí aplikace přes vaši místní síť nebo internet
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Údaje o účinnosti FTX + RX 20KV + 20K 25KV + 25K 35KV + 35K 50KV + 50K 60KV + 60K 71KV+ 71K
Chladicí výkon Min./Jmen./Max. kW 1,3/2,0/2,6 1,3/2,5/3,0 1,3/3,5/4,0 1,7/5,0/6,0 1,7/6,0/7,0 2,3/7,1/7,3
Topný výkon Min./Jmen./Max. kW 1,3/2,5/3,5 1,3/3,0/4,0 1,3/4,0/4,8 1,7/6,0/7,7 1,7/7,0/8,0 2,3/8,2/9,5
Příkon Chlazení Min./Jmen./Max. kW 0,310/0,503/0,720 0,310/0,661/0,720 0,290/1,020/1,3 0,295/1,397/1,542 0,295/1,644/2,255 -/2,72/-

Vytápění Min./Jmen./Max. kW 0,250/0,524/0,950 0,250/0,688/0,950 0,290/0,995/1,290 0,329/1,579/1,565 0,381/1,929/2,380 -/2,57/-
Celoroční účinnost 
(podle EN14825) 
 

Chlazení Štítek spotřeby A++ A
Pdesign kW 2,00 2,50 3,50 5,00 6,00 7,10
SEER 6,66 6,55 6,42 6,59 6,76 5,25
Roční spotřeba energie kWh 105 134 180 266 311 473

Vytápění 
(průměrné 
podmínky)

Štítek spotřeby A++ A+ A
Pdesign kW 2,20 2,40 2,80 4,60 4,80 6,20
SCOP 4,65 4,61 4,64 4,10 3,81
Roční spotřeba energie kWh 662 729 845 1 570 1 640 2 278

Jmenovitá účinnost EER 3,98 3,78 3,4 3,58 3,65 2,61
COP 4,77 4,36 4,0 3,80 3,63 3,19
Roční spotřeba energie kWh 251 331 510 698 822 1 360
Štítek spotřeby Chlazení / Vytápění A/A D/D

Vnitřní jednotka FTX 20KV 25KV 35KV 50KV 60KV 71KV
Rozměry Jednotka Výška x šířka x hloubka mm 285x770x223 295x990x263
Hmotnost Jednotka kg 8 12
Vzduchový filtr Typ Demontovatelný / omyvatelný / odolný proti plísním
Ventilátor – průtok 
vzduchu

Chlazení Vysoká/Jmenovitá/
Nízká/Tichá

m³/min 9,9/7,8/5,8/4,8 10,4/8,0/6,1/4,8 11,8/8,2/6,3/4,9 16,0/13,7/11,1/10,1 17,6/14,9/12,2/11,2 17,6/-/-/-

Vytápění Vysoká/Jmenovitá/
Nízká/Tichá

m³/min 10,9/8,5/6,4/5,2 11,1/8,5/6,7/5,2 12,8/8,5/6,9/5,2 16,7/14,7/12,2/10,9 18,9/16,7/13,7/12,1 -/-/-/-

Hladina 
akustického výkonu

Chlazení dBA 55 58 59 60 62
Vytápění dBA 55 58 59 -

Hladina 
akustického tlaku

Chlazení Vysoká/Jmenovitá/
Nízká/Tichá

dBA 39/33/25/20 40/33/26/20 43/34/27/20 43/39/34/31 45/41/36/33 46/42/37/34

Vytápění Vysoká/Jmenovitá/
Nízká/Tichá

dBA 39/34/28/23 40/34/28/23 43/35/29/26 42/38/33/30 44/40/35/32 -/-/-/-

Řídicí systémy Infračervené dálkové ovládání ARC480A11
Kabelové dálkové ovládání BRC944B2

Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí Hz / V 1~ / 50 / 220-240

Venkovní jednotka RX 20K 25K 35K 50K 60K 71K
Rozměry Jednotka Výška x šířka x hloubka mm 550x658x275 735x870x320
Hmotnost Jednotka kg 28 44 49
Hladina 
akustického výkonu

Chlazení dBA 60 62 61 63 66
Vytápění dBA 61 62 63

Hladina 
akustického tlaku

Chlazení Vysoká dBA 46 48 47 49 52
Vytápění Vysoká dBA 47 48 49

Provozní rozsah Chlazení Okolní prostředí Min.~Max. °CDB -10~46
Vytápění Okolní prostředí Min.~Max. °CWB -15~24

Chladivo Typ/náplň kg-TCO₂Eq/GWP R-410A/0,74/1,5/2 087,5 R-410A/1,0/2,1/2 087,5 R-410A/1,13/2,4/2 087,5 R-410A/1,45/3,0/2 087,5
Připojovací 
rozměry

Kapalina Vnější průměr mm 6,35
Plyn Vnější průměr mm 9,5 12,7
Délka potrubí Venk. jedn. - Vnitř. jedn. Max. m 15 30

Systém Není nutno doplňovat m 10
Doplnění náplně chladiva kg/m 0,02 (pro délku potrubí přesahující 10 m)
Rozdíl úrovní Vnitř. jedn. – Venk. jedn. Max. m 12 20

Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí Hz / V 1~ / 50 / 220-240
Proud – 50 Hz Max. proudová hodnota pojistky (MFA) A 16 20

*Poznámka: modré buňky obsahují předběžné údaje

(1) EER/COP podle Eurovent 2012, pouze pro použití mimo EU (2) MFA se používá k výběru jističe a přerušovače zemní ochrany (jistič uzemnění). Podrobnější informace o jednotlivých kombinacích naleznete ve 
výkresech elektrického zapojení.

Nástěnná jednotka

Diskrétní nástěnná jednotka Siesta poskytující 
vysokou účinnost a komfort

 › SEER / SCOP až do A++
 › Diskrétní, stylový přední panel, který snadno splyne se stěnou 
a vyhovuje jakémukoliv vybavení interiéru

 › Online controller (doplněk): řízení vnitřního prostředí z jakéhokoliv 
místa pomocí aplikace, přes vaši místní síť nebo Internet

 › Program redukce vlhkosti umožňuje snížit úroveň vlhkosti, 
aniž by došlo ke změně pokojové teploty

 › K jedné venkovní jednotce Multi lze připojit až dvě vnitřní jednotky; 
všechny vnitřní jednotky lze samostatně ovládat a nemusí být 
instalovány ve stejné místnosti ani ve stejnou dobu

FTX-KV + RX-K
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Údaje o účinnosti FTX + RX 20J3 + 20K 25J3 + 25K 35J3 + 35K 50GV + 50GV 60GV + 60GVB 71GV + 71GVB
Chladicí výkon Min./Jmen./Max. kW 1,3/2,0/2,6 1,3/2,5/3,0 1,3/3,3/3,8 1,7/5,0/6,0 1,7/6,0/6,7 2,3/7,10/8,5
Topný výkon Min./Jmen./Max. kW 1,3/2,5/3,5 1,3/2,8/4,0 1,3/3,5/4,8 1,7/5,8/7,7 1,7/7,0/8,0 2,3/8,20/10,2
Příkon Chlazení Min./Jmen./Max. kW 0,310/0,490/0,720 0,310/0,700/1,050 0,290/1,030/1,300 0,440/1,550/2,080 0,440/1,990/2,400 0,570/2,350/3,200

Vytápění Min./Jmen./Max. kW 0,250/0,590/0,950 0,250/0,690/1,110 0,290/0,930/1,290 0,400/1,600/2,530 0,400/2,040/2,810 0,520/2,550/3,820
Celoroční účinnost 
(podle EN14825) 
 

Chlazení Štítek spotřeby A++ A+ A B
Pdesign kW 2,00 2,50 3,30 5,00 6,00 7,10
SEER 6,11 6,15 5,63 5,37 4,97
Roční spotřeba energie kWh 115 143 188 311 391 500

Vytápění 
(průměrné 
podmínky)

Štítek spotřeby A+ A
Pdesign kW 2,20 2,40 2,80 4,60 4,80 6,20
SCOP 4,34 4,16 4,14 4,08 3,88 3,81
Roční spotřeba energie kWh 710 808 947 1 578 1 730 2 276

Jmenovitá účinnost EER 4,09 3,55 3,21 3,23 3,02
COP 4,24 4,06 3,76 3,63 3,43 3,22
Roční spotřeba energie kWh 244 352 514 775 995 1 175
Štítek spotřeby Chlazení / Vytápění A/A B/B B/C

Vnitřní jednotka FTX 20J3 25J3 35J3 50GV 60GV 71GV
Rozměry Jednotka Výška x šířka x hloubka mm 283x770x198 290x1 050x238
Hmotnost Jednotka kg 7 12
Vzduchový filtr Typ Demontovatelný / omyvatelný / odolný proti plísním
Ventilátor – průtok 
vzduchu

Chlazení Vysoká/Jmenovitá/Nízká/Tichá m³/min 9,1/7,4/5,9/4,7 9,2/7,6/6,0/4,8 9,3/7,7/6,1/4,9 14,7/14,7/10,3/9,5 16,2/16,2/11,4/10,2 17,4/14,6/11,6/10,6
Vytápění Vysoká/Jmenovitá/Nízká/Tichá m³/min 9,4/7,8/6,3/5,5 9,7/8,0/6,3/5,5 10,1/8,4/6,7/5,7 16,1/13,9/11,5/10,2 17,4/15,1/12,7/11,4 19,7/16,9/14,3/12,7

Hladina 
akustického výkonu

Chlazení dBA 55 58 59 60 63
Vytápění dBA 55 58 59 62

Hladina 
akustického tlaku

Chlazení Vysoká/Jmenovitá/Nízká/Tichá dBA 39/33/25/22 40/33/26/22 41/34/27/23 43/39/34/31 45/41/36/33 46/42/37/34
Vytápění Vysoká/Jmenovitá/Nízká/Tichá dBA 39/34/28/25 40/34/28/25 41/35/29/26 42/38/33/30 44/40/35/32 46/42/37/34

Řídicí systémy Infračervené dálkové ovládání ARC433A87 ARC433B70
Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí Hz / V 1~ / 50 / 220-240

Venkovní jednotka RX 20K 25K 35K 50GV 60GVB 71GVB
Rozměry Jednotka Výška x šířka x hloubka mm 550x658x275 735x825x300 770x900x320
Hmotnost Jednotka kg 28 48 47 71
Hladina 
akustického výkonu

Chlazení dBA 60 62 63 62 65
Vytápění dBA 61 62 64 62 66

Hladina 
akustického tlaku

Chlazení Vysoká/nízká dBA 46/- 48/- 47/44 49/46 52/49
Vytápění Vysoká/nízká dBA 47/- 48/- 48/45 49/46 52/49

Provozní rozsah Chlazení Okolní prostředí Min.~Max. °CDB -10~46 -10~46
Vytápění Okolní prostředí Min.~Max. °CWB -15~18

Chladivo Typ/náplň kg-TCO₂Eq/GWP R-410A/0,74/1,5/2 087,5 R-410A/1,0/2,1/2 087,5 R-410A/1,5/3,1/2 087,5 R-410A/2,3/4,8/2 087,5
Připojovací 
rozměry

Kapalina Vnější průměr mm 6,35
Plyn Vnější průměr mm 9,5 12,7 15,9
Délka potrubí Venk. jedn. - Vnitř. jedn. Max. m 15 30

Systém Není nutno doplňovat m 10
Doplnění náplně chladiva kg/m 0,02 (pro délku potrubí přesahující 10 m)
Rozdíl úrovní Vnitř. jedn. – Venk. jedn. Max. m 12 20

Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí Hz / V 1~ / 50 / 220-240
Proud – 50 Hz Max. proudová hodnota pojistky (MFA) A 16 20

(1) EER/COP podle Eurovent 2012, pouze pro použití mimo EU (2) MFA se používá k výběru jističe a přerušovače zemní ochrany (jistič uzemnění). Podrobnější informace o jednotlivých kombinacích naleznete ve 
výkresech elektrického zapojení.

Nástěnná jednotka

Nástěnná jednotka poskytující vysokou účinnost a komfort

 › Režim ECONO snižuje spotřebu energie, takže lze použít další 
zařízení s velkou spotřebou

 › Komfortní režim zaručuje provoz bez průvanu, neboť předchází 
tomu, aby studený nebo teplý vzduch foukal přímo na tělo

 › Fotokatalytický filtr s apatitem titanu pro čištění vzduchu odstraňuje 
mikroskopické částice ze vzduchu, účinně rozkládá pachy a brání 
rozmnožování bakterií, virů, mikroorganismů, čímž zajišťuje přívod 
čistého vzduchu

 › Online controller (doplněk): řízení vnitřního prostředí z jakéhokoliv 
místa pomocí aplikace, přes vaši místní síť nebo Internet

FTX-J3/GV + RX-K/GV(B)
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Údaje o účinnosti FTXB + RXB 20C + 20C 25C + 25C 35C + 35C 50C + 50C 60C + 60C
Chladicí výkon Min./Jmen./Max. kW 1,3/2,0/2,6 1,3/2,5/3,0 1,3/3,3/3,8 1,630/5,480/6,200 1,750/6,230/6,500
Topný výkon Min./Jmen./Max. kW 1,3/2,5/3,5 1,3/2,8/4,0 1,3/3,5/4,8 1,170/5,620/6,600 1,200/6,400/7,100
Příkon Chlazení Min./Jmen./Max. kW 0,310/0,510/0,720 0,310/0,770/1,050 0,290/1,030/1,300 0,280/1,700/1,910 0,280/1,931/2,000

Vytápění Min./Jmen./Max. kW 0,250/0,600/0,950 0,250/0,700/1,110 0,290/0,940/1,290 0,240/1,500/1,880 0,240/1,680/2,000
Celoroční účinnost 
(podle EN14825) 
 

Chlazení Štítek spotřeby A+
Pdesign kW 2,00 2,50 3,30 5,48 6,23
SEER 5,98 6,02 6,05 5,93 6,09
Roční spotřeba energie kWh 117 145 191 324 359

Vytápění 
(průměrné 
podmínky)

Štítek spotřeby A+
Pdesign kW 2,20 2,40 2,80 3,64 3,80
SCOP 4,10 4,01 4,06 4,27 4,06
Roční spotřeba energie kWh 751 838 966 1 195 1 311

Jmenovitá účinnost EER 3,94 3,25 3,21 3,22 3,23 
COP 4,19 4,01 3,71 3,75 3,81 
Roční spotřeba energie kWh 254 385 514 851 964
Štítek spotřeby Chlazení / Vytápění A/A

Vnitřní jednotka FTXB 20C 25C 35C 50C 60C
Rozměry Jednotka Výška x šířka x hloubka mm 283x770x216 310x1 065x224
Hmotnost Jednotka kg 8 14
Vzduchový filtr Typ Demontovatelný / omyvatelný / odolný proti plísním Saranet
Ventilátor – průtok 
vzduchu

Chlazení Velmi vysoké/vysoké/
jmenovité/nízké/tichý provoz

m³/min -/9,1/7,4/5,9/4,7 -/9,2/7,6/6,0/4,8 -/9,3/7,7/6,1/4,9 16,38/15,00/13,32/11,82/10,62 19,92/18,5/16,56/14,34/12,36

Vytápění Velmi vysoké/vysoké/
jmenovité/nízké/tichý provoz

m³/min -/9,4/7,8/6,3/5,5 -/9,7/8,0/6,3/5,5 -/10,1/8,4/6,7/5,7 16,38/15,00/13,32/11,82/10,62 19,92/18,54/16,56/14,3/12,36

Hladina 
akustického výkonu

Chlazení dBA 55 58 55 61
Vytápění dBA 55 58 -

Hladina 
akustického tlaku

Chlazení Velmi vysoké/vysoké/
jmenovité/nízké/tichý provoz

dBA -/39/33/25/21 -/40/33/26/21 -/41/34/27/23 44/40/38/35/32 46/43/41/37/33

Vytápění Velmi vysoké/vysoké/
jmenovité/nízké/tichý provoz

dBA -/39/34/28/25 -/40/34/28/25 -/41/35/29/26 44/40/38/35/32 46/43/41/37/33

Řídicí systémy Infračervené dálkové ovládání ARC470A1 -
Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí Hz / V 1~ / 50 / 220-240

Venkovní jednotka RXB 20C 25C 35C 50C 60C
Rozměry Jednotka Výška x šířka x hloubka mm 550x658x275 753x855x328
Hmotnost Jednotka kg 28 30 44
Hladina 
akustického výkonu

Chlazení dBA 60 62 64 65
Vytápění dBA 61 62 -

Hladina 
akustického tlaku

Chlazení Vysoká/Jmen. dBA 46/- 48/- -/51
Vytápění Vysoká/Jmen. dBA 47/- 48/- -/51

Provozní rozsah Chlazení Okolní prostředí Min.~Max. °CDB -10~46
Vytápění Okolní prostředí Min.~Max. °CWB -15~18

Chladivo Typ/náplň kg-TCO₂Eq/GWP R-410A/0,74/1,5/2 087,5 R-410A/1,0/2,1/2 087,5 R-410A/1,45/3,0/2 087,5
Připojovací 
rozměry

Kapalina Vnější průměr mm 6,35
Plyn Vnější průměr mm 9,5 12,70 15,90
Délka potrubí Venk. jedn. - Vnitř. jedn. Max. m 15 30

Systém Není nutno doplňovat m 10 7,5
Rozdíl úrovní Vnitř. jedn. – Venk. jedn. Max. m 12 10

Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí Hz / V 1~ / 50 / 220-240
Proud – 50 Hz Max. proudová hodnota pojistky (MFA) A 16 20

(1) EER/COP podle Eurovent 2012, pouze pro použití mimo EU (2) MFA se používá k výběru jističe a přerušovače zemní ochrany (jistič uzemnění). Podrobnější informace o jednotlivých kombinacích naleznete ve 
výkresech elektrického zapojení.

Nástěnná jednotka

Nástěnná jednotka pro nízkou spotřebu 
energie a příjemný komfort

 › Celoroční účinnost až A+
 › Plochý, stylový čelní panel snadno splyne s interiérem a snadněji 
se čistí

 › Infračervené dálkové ovládání je uživatelsky přívětivé a je vybavené 
funkcí časovače umožňující naprogramovat jednotku tak, aby se 
spustila nebo zastavila v požadovanou dobu

 › Funkce svislého automatického natáčení směruje klapky na výstupu 
nahoru a dolů, čímž zajišťuje účinnou distribuci vzduchu a tepla po 
celé místnosti

 › 24hodinový časovač může být nastaven tak, aby zapnul vytápění 
nebo chlazení kdykoliv během 24hodinové periody

FTXB-C + RXB-C
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Údaje o účinnosti FVXG + RXG 25K + 25L 35K + 35L 50K + 50L
Chladicí výkon Min./Jmen./Max. kW 1,3/2,5/3,0 1,4/3,5/3,8 1,7/5,0/5,6
Topný výkon Min./Jmen./Max. kW 1,3/3,4/4,5 1,4/4,5/5,0 1,7/5,8/8,1
Příkon Chlazení Min./Jmen./Max. kW 0,30/0,54/0,79 0,31/0,94/1,15 4,50/1,51/2,00

Vytápění Min./Jmen./Max. kW 0,29/0,77/1,27 0,29/1,21/1,46 0,50/1,57/2,66
Celoroční účinnost 
(podle EN14825) 
 

Chlazení Štítek spotřeby A++ A
Pdesign kW 2,50 3,50 5,00
SEER 6,53 6,48 5,41
Roční spotřeba 
energie

kWh
134 189 324

Vytápění 
(průměrné 
podmínky)

Štítek spotřeby A++ A+
Pdesign kW 2,80 3,10 4,60
SCOP 4,65 4,00 4,18
Roční spotřeba 
energie

kWh
842 1 087 1 543

Jmenovitá účinnost EER 4,63 3,72 3,31
COP 4,42 3,75 3,69
Roční spotřeba energie kWh 270 470 755
Štítek spotřeby Chlazení / Vytápění A/A

Vnitřní jednotka FVXG 25K 35K 50K
Rozměry Jednotka Výška x šířka x hloubka mm 600x950x215
Hmotnost Jednotka kg 22
Vzduchový filtr Typ Demontovatelný / omyvatelný / odolný proti plísním
Ventilátor – průtok 
vzduchu

Chlazení Vysoká/Jmenovitá/
Nízká/Tichá

m³/min
8,9/8,9/5,3/4,5 9,1/9,1/5,3/4,5 10,6/10,3/7,3/6,0

Vytápění Vysoká/Jmenovitá/
Nízká/Tichá

m³/min
9,9/7,8/5,7/4,7 10,2/8,0/5,8/5,0 12,2/10,0/7,8/6,8

Hladina 
akustického výkonu

Chlazení dBA 52 58
Vytápění dBA 53 60

Hladina 
akustického tlaku

Chlazení Vysoká/Jmenovitá/
Nízká/Tichá

dBA
38/32/26/23 39/33/27/24 44/40/36/32

Vytápění Vysoká/Jmenovitá/
Nízká/Tichá/Sálavé teplo

dBA
39/32/26/22/19 40/33/27/23/19 46/40/34/30/26

Řídicí systémy Infračervené dálkové ovládání ARC466A2
Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí Hz / V 1~ / 50 / 220-240

Venkovní jednotka RXG 25L 35L 50L
Rozměry Jednotka Výška x šířka x hloubka mm 550x765x285 735x825x300
Hmotnost Jednotka kg 35 48
Hladina 
akustického výkonu

Chlazení dBA 61 63
Vytápění dBA 62 63

Hladina 
akustického tlaku

Chlazení Hlučný/tichý provoz dBA 46/43 48/44
Vytápění Hlučný/tichý provoz dBA 47/44 48/45 48/44

Provozní rozsah Chlazení Okolní prostředí Min.~Max. °CDB 10~46
Vytápění Okolní prostředí Min.~Max. °CWB -15~18

Chladivo Typ/náplň kg-TCO₂Eq/GWP R-410A/1,05/2,2/2 087,5 R-410A/1,6/3,3/2 087,5
Připojovací 
rozměry

Kapalina Vnější průměr mm 6,35
Plyn Vnější průměr mm 9,5 12,7
Délka potrubí Venk. jedn. - Vnitř. jedn. Max. m 20 30

Systém Není nutno doplňovat m 10
Doplnění náplně chladiva kg/m 0,02 (pro délku potrubí přesahující 10 m)
Rozdíl úrovní Vnitř. jedn. – Venk. jedn. Max. m 15 20

Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí Hz / V 1~ / 50 / 220-240
Proud – 50 Hz Max. proudová hodnota pojistky (MFA) A 16 20

(1) EER/COP podle Eurovent 2012, pouze pro použití mimo EU (2) MFA se používá k výběru jističe a přerušovače zemní ochrany (jistič uzemnění). Podrobnější informace o jednotlivých kombinacích naleznete ve 
výkresech elektrického zapojení.

Parapetní jednotka se sálavým 
panelem

Stylová parapetní jednotka se sálavým panelem 
pro pohodlné vytápění a velmi nízkou hlučnost

 › Hliníková část čelního panelu vnitřní jednotky Nexura se zahřívá 
(sálá teplo jako klasický radiátor), a dodává tak pocit pohodlí 
v chladných dnech

 › Tichá a diskrétní jednotka Nexura vám nabízí to nejlepší ve vytápění 
a chlazení, pohodlí a designu

 › Vnitřní jednotka distribuuje vzduch velmi tichým způsobem. 
Produkovaný hluk je sotva 22 dBA při chlazení a 19 dBA při režimu 
sálavého tepla. Pro porovnání, hladina hluku okolního prostředí 
v tiché místnosti dosahuje v průměru 40 dBA

 › Pohodlné svislé automatické natáčení zajišťuje bezprůvanový 
provoz a zabraňuje možnosti znečištění stropu

 › Online controller (doplněk): řízení vnitřního prostředí z jakéhokoliv 
místa pomocí aplikace, přes vaši místní síť nebo Internet

 › Lze nainstalovat na stěnu nebo částečně zapustit do stěny
 › Díky své malé výšce se jednotka dobře vejde i pod okno
 › Týdenní časovač může být nastaven tak, aby spustil vytápění nebo 
chlazení podle dnů nebo týdnů

FVXG-K + RXG-L
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Údaje o účinnosti FVXS + RXS 25F + 25L3 35F + 35L3 50F + 50L
Chladicí výkon Min./Jmen./Max. kW 1,3/2,5/3,0 1,4/3,5/3,8 1,4/5,0/5,6
Topný výkon Min./Jmen./Max. kW 1,3/3,4/4,5 1,4/4,5/5,0 1,4/5,8/8,1
Příkon Chlazení Min./Jmen./Max. kW 0,300/0,606/0,920 0,300/1,060/1,250 0,500/1,550/2,000

Vytápění Min./Jmen./Max. kW 0,290/0,770/1,390 0,310/1,190/1,880 0,500/1,600/2,600
Celoroční účinnost 
(podle EN14825) 
 

Chlazení Štítek spotřeby A+
Pdesign kW 2,50 3,50 5,00
SEER 5,74 5,60 5,89
Roční spotřeba 
energie

kWh
152 219 297

Vytápění 
(průměrné 
podmínky)

Štítek spotřeby A+ A
Pdesign kW 2,60 2,90 4,20
SCOP 4,56 3,93 3,80
Roční spotřeba 
energie

kWh
798 1 033 1 546

Jmenovitá účinnost EER 4,12 3,30 3,23
COP 4,42 3,78 3,63
Roční spotřeba energie kWh 303 530 775
Štítek spotřeby Chlazení / Vytápění A/A

Vnitřní jednotka FVXS 25F 35F 50F
Rozměry Jednotka Výška x šířka x hloubka mm 600x700x210
Hmotnost Jednotka kg 14
Vzduchový filtr Typ Demontovatelný / omyvatelný / odolný proti plísním
Ventilátor – průtok 
vzduchu

Chlazení Vysoká/Jmenovitá/
Nízká/Tichá

m³/min
8,2/8,2/4,8/4,1 8,5/8,5/4,9/4,5 10,7/10,7/7,8/6,6

Vytápění Vysoká/Jmenovitá/
Nízká/Tichá

m³/min
8,8/6,9/5,0/4,4 9,4/7,3/5,2/4,7 11,8/10,1/8,5/7,1

Hladina 
akustického výkonu

Chlazení dBA 52 60
Vytápění dBA 52 60

Hladina 
akustického tlaku

Chlazení Vysoká/Jmenovitá/
Nízká/Tichá

dBA
38/32/26/23 39/33/27/24 44/40/36/32

Vytápění Vysoká/Jmenovitá/
Nízká/Tichá

dBA
38/32/26/23 39/33/27/24 45/40/36/32

Řídicí systémy Infračervené dálkové ovládání ARC452A1
Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí Hz / V 1~ / 50 / 220-240

Venkovní jednotka RXS 25L3 35L3 50L
Rozměry Jednotka Výška x šířka x hloubka mm 550x765x285 735x825x300
Hmotnost Jednotka kg 34 47
Hladina 
akustického výkonu

Chlazení dBA 59 61 62
Vytápění dBA 59 61 62

Hladina 
akustického tlaku

Chlazení Vysoký/nízký/tichý chod ventilátoru dBA 46/-/43 48/-/44 48/44/-
Vytápění Vysoký/nízký/tichý chod ventilátoru dBA 47/-/44 48/-/45 48/45/-

Provozní rozsah Chlazení Okolní prostředí Min.~Max. °CDB -10~46
Vytápění Okolní prostředí Min.~Max. °CWB -15~18

Chladivo Typ/náplň kg-TCO₂Eq/GWP R-410A/1,0/2,1/2 087,5 R-410A/1,2/2,5/2 087,5 R-410A/1,7/3,5/2 087,5
Připojovací 
rozměry

Kapalina Vnější průměr mm 6,35
Plyn Vnější průměr mm 9,5 12,7
Délka potrubí Venk. jedn. - Vnitř. jedn. Max. m 20 30

Systém Není nutno doplňovat m 10
Doplnění náplně chladiva kg/m 0,02 (pro délku potrubí přesahující 10 m) 0 020 (pro délku potrubí přesahující 10 m)
Rozdíl úrovní Vnitř. jedn. – Venk. jedn. Max. m 15 20,0

Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí Hz / V 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-230-240
Proud – 50 Hz Max. proudová hodnota pojistky (MFA) A 10 20

(1) EER/COP podle Eurovent 2012, pouze pro použití mimo EU (2) MFA se používá k výběru jističe a přerušovače zemní ochrany (jistič uzemnění). Podrobnější informace o jednotlivých kombinacích naleznete ve 
výkresech elektrického zapojení.

Parapetní jednotka

Parapetní jednotka pro optimální pohodlí 
díky duálnímu průtoku vzduchu

 › Díky své malé výšce se jednotka dobře vejde i pod okno
 › Lze nainstalovat na stěnu nebo částečně zapustit do stěny
 › Funkce svislého automatického natáčení směruje klapky na 
výstupu nahoru a dolů, čímž zajišťuje účinnou distribuci vzduchu 
a tepla po celé místnosti

 › Online controller (doplněk): řízení vnitřního prostředí z jakéhokoliv 
místa pomocí aplikace, přes vaši místní síť nebo Internet

FVXS-F + RXS-L(3)
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Údaje o účinnosti FLXS + RXS 25B + 25L3 35B9 + 35L3 50B + 50L 60B
Chladicí výkon Min./Jmen./Max. kW 1,2/2,5/3,0 -/3,5/- 0,9/4,9/5,3 -
Topný výkon Min./Jmen./Max. kW 1,2/3,4/4,5 1,4/4,0/5,0 0,9/6,1/7,5 -
Příkon Chlazení Min./Jmen./Max. kW 0,300/0,668/0,860 0,300/1,215/1,260 0,450/1,720/1,950 -

Vytápění Min./Jmen./Max. kW 0,290/0,960/1,490 0,290/1,120/1,850 0,310/1,820/3,540 -
Celoroční účinnost 
(podle EN14825) 
 

Chlazení Štítek spotřeby A B A

K dispozici pouze 
u aplikací s modely Multi

Pdesign kW 2,50 3,50 4,90
SEER 5,19 4,87 5,25
Roční spotřeba 
energie

kWh
169 252 326

Vytápění 
(průměrné 
podmínky)

Štítek spotřeby A
Pdesign kW 2,50 2,90 4,20
SCOP 3,80
Roční spotřeba 
energie

kWh
921 1 068 1 546

Jmenovitá účinnost EER 3,74 2,88 2,85
COP 3,54 3,57 3,35
Roční spotřeba energie kWh 334 608 860
Štítek spotřeby Chlazení / Vytápění A/B B/A C/C

Vnitřní jednotka FLXS 25B 35B9 50B 60B
Rozměry Jednotka Výška x šířka x hloubka mm 490x1 050x200
Hmotnost Jednotka kg 16 17
Vzduchový filtr Typ Demontovatelný / omyvatelný / odolný proti plísním
Ventilátor – průtok 
vzduchu

Chlazení Vysoká/Jmenovitá/
Nízká/Tichá

m³/min
7,6/7,6/6,0/5,2 8,6/7,6/6,6/5,6 11,4/11,4/8,5/7,5 12,0/10,7/9,3/8,3

Vytápění Vysoká/Jmenovitá/
Nízká/Tichá

m³/min
9,2/8,3/7,4/6,6 12,8/10,4/8,0/7,2 12,1/9,8/7,5/6,8 12,8/10,6/8,4/7,5

Hladina 
akustického výkonu

Chlazení dBA 51 53 60
Vytápění dBA 51 59 - 59

Hladina 
akustického tlaku

Chlazení Vysoká/Jmenovitá/
Nízká/Tichá

dBA
37/34/31/28 38/35/32/29 47/43/39/36 48/45/41/39

Vytápění Vysoká/Jmenovitá/
Nízká/Tichá

dBA
37/34/31/29 46/36/33/30 46/41/35/33 47/42/37/34

Řídicí systémy Infračervené dálkové ovládání ARC433B67
Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí Hz / V 1~ / 50/60 / 220-240/220-230 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50/60 / 220-240/220-230

Venkovní jednotka RXS 25L3 35L3 50L
Rozměry Jednotka Výška x šířka x hloubka mm 550x765x285 735x825x300

K dispozici pouze 
u aplikací s modely Multi

Hmotnost Jednotka kg 34 47
Hladina 
akustického výkonu

Chlazení dBA 59 61 62
Vytápění dBA 59 61 62

Hladina 
akustického tlaku

Chlazení Vysoký/nízký/tichý chod ventilátoru dBA 46/-/43 48/-/44 48/44/-
Vytápění Vysoký/nízký/tichý chod ventilátoru dBA 47/-/44 48/-/45 48/45/-

Provozní rozsah Chlazení Okolní prostředí Min.~Max. °CDB -10~46
Vytápění Okolní prostředí Min.~Max. °CWB -15~18

Chladivo Typ/náplň kg-TCO₂Eq/GWP R-410A/1,0/2,1/2 087,5 R-410A/1,2/2,5/2 087,5 R-410A/1,7/3,5/2 087,5
Připojovací 
rozměry

Kapalina Vnější průměr mm 6,35
Plyn Vnější průměr mm 9,5 12,7
Délka potrubí Venk. jedn. - Vnitř. jedn. Max. m 20 30

Systém Není nutno doplňovat m 10
Doplnění náplně chladiva kg/m 0,02 (pro délku potrubí přesahující 10 m)
Rozdíl úrovní Vnitř. jedn. – Venk. jedn. Max. m 15 20,0

Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí Hz / V 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-230-240
Proud – 50 Hz Max. proudová hodnota pojistky (MFA) A -

(1) EER/COP podle Eurovent 2012, pouze pro použití mimo EU (2) MFA se používá k výběru jističe a přerušovače zemní ochrany (jistič uzemnění). Podrobnější informace o jednotlivých kombinacích naleznete ve 
výkresech elektrického zapojení.

Jednotka typu Flexi

Flexibilní jednotka, ideální pro místnosti bez podhledů, 
lze ji instalovat přímo na strop nebo na zeď

 › Lze osadit buď na strop, nebo na zeď nad podlahou; jednotka se 
díky své malé výšce pohodlně vejde i pod okno

 › Funkce svislého automatického natáčení směruje klapky na výstupu 
nahoru a dolů, čímž zajišťuje účinnou distribuci vzduchu a tepla po 
celé místnosti

 › Režim nepřítomnosti osob udržuje teplotu v místnosti na úrovni 
zadané pro dobu nepřítomnosti osob, čímž šetří energii

 › Online controller (doplněk): řízení vnitřního prostředí z jakéhokoliv 
místa pomocí aplikace, přes vaši místní síť nebo Internet

FLXS-B(9) + RXS-L(3)
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Údaje o účinnosti FDXS + RXS 25F + 25L3 35F + 35L3 50F9 + 50L 60F + 60L
Chladicí výkon Min./Jmen./Max. kW 1,3/2,4/3,0 1,4/3,4/3,8 1,7/5,0/5,3 1,7/6,0/6,5
Topný výkon Min./Jmen./Max. kW 1,3/3,2/4,5 1,4/4,0/5,0 1,7/5,8/6,0 1,7/7,0/8,0
Příkon Chlazení Jmen. kW 0,641 1,148 1,650 2,060

Vytápění Jmen. kW 0,800 1,150 1,870 2,180
Celoroční účinnost 
(podle EN14825) 
 

Chlazení Štítek spotřeby A+ A A+ A
Pdesign kW 2,40 3,40 5,00 6,00
SEER 5,63 5,21 5,72 5,51
Roční spotřeba energie kWh 149 228 306 381

Vytápění 
(průměrné 
podmínky)

Štítek spotřeby A+ A
Pdesign kW 2,60 2,90 4,00 4,60
SCOP 4,24 3,88 3,93 3,80
Roční spotřeba energie kWh 858 1 047 1 425 1 693

Jmenovitá účinnost EER 3,74 2,96 3,03 2,91
COP 4,00 3,48 3,10 3,21
Roční spotřeba energie kWh 321 574 825 1 030
Štítek spotřeby Chlazení / Vytápění A/A B/A B/D C/C

Vnitřní jednotka FDXS 25F 35F 50F9 60F
Rozměry Jednotka Výška x šířka x hloubka mm 200x750x620 200x1 150x620
Hmotnost Jednotka kg 21 30
Vzduchový filtr Typ Demontovatelný / omyvatelný / odolný proti plísním
Ventilátor – průtok 
vzduchu

Chlazení Vysoká/Jmenovitá/Nízká m³/min 8,7/8,7/7,3 12,0/11,0/10,0 16,0/16,0/13,5
Vytápění Vysoká/Jmenovitá/Nízká m³/min 8,7/8,0/7,3 16,0/14,8/13,5

Externí statický tlak ventilátoru Jmen. Pa 30 40
Hladina 
akustického výkonu

Chlazení dBA 53 55 56
Vytápění dBA 53 55 56

Hladina 
akustického tlaku

Chlazení Vysoká/Jmenovitá/Nízká dBA 35/33/27 38/36/30
Vytápění Vysoká/Jmenovitá/Nízká dBA 35/33/27 38/36/30

Řídicí systémy Kabelové dálkové ovládání BRC1E52A/B
Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí Hz / V 1~ / 50 / 230 1~ / 50 / 220-240

Venkovní jednotka RXS 25L3 35L3 50L 60L
Rozměry Jednotka Výška x šířka x hloubka mm 550x765x285 735x825x300
Hmotnost Jednotka kg 34 47 48
Hladina 
akustického výkonu

Chlazení dBA 59 61 62
Vytápění dBA 59 61 62

Hladina 
akustického tlaku

Chlazení Vysoký/nízký/tichý chod ventilátoru dBA 46/-/43 48/-/44 48/44 49/46/-
Vytápění Vysoký/nízký/tichý chod ventilátoru dBA 47/-/44 48/-/45 48/45 49/46/-

Provozní rozsah Chlazení Okolní prostředí Min.~Max. °CDB -10~46
Vytápění Okolní prostředí Min.~Max. °CWB -15~18

Chladivo Typ/náplň kg-TCO₂Eq/GWP R-410A/1,0/2,1/2 087,5 R-410A/1,2/2,5/2 087,5 R-410A/1,7/3,5/2 087,5 R-410A/1,5/3,1/2 087,5
Připojovací 
rozměry

Kapalina Vnější průměr mm 6,35
Plyn Vnější průměr mm 9,5 12,7
Délka potrubí Venk. jedn. - Vnitř. jedn. Max. m 20 30

Systém Není nutno doplňovat m 10
Doplnění náplně chladiva kg/m 0,02 (pro délku potrubí přesahující 10 m)
Rozdíl úrovní Vnitř. jedn. – Venk. jedn. Max. m 15 20,0

Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí Hz / V 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-230-240
Proud – 50 Hz Max. proudová hodnota pojistky (MFA) A 20

(1) EER/COP podle Eurovent 2012, pouze pro použití mimo EU (2) MFA se používá k výběru jističe a přerušovače zemní ochrany (jistič uzemnění). Podrobnější informace o jednotlivých kombinacích naleznete ve 
výkresech elektrického zapojení.

Jednotka do podhledu

Kompaktní jednotka do podhledu, vysoká pouze 200 mm

 › Malé rozměry, lze ji snadno namontovat do nízkého volného 
prostoru v podhledu o výšce pouze 240 mm

 › Diskrétní ukrytí do podhledu: viditelné jsou pouze mřížky sání 
a výdechu

 › Nízká spotřeba energie díky stejnosměrným motorům ventilátorů
 › Střední externí statický tlak až 40 Pa usnadňuje použití jednotky 
s flexibilním potrubím o různých délkách

FDXS-F(9) + RXS-L(3)
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Multi systémy

MXS
Flexibilní instalace

 › K dispozici je velmi široký sortiment 2portových 
až 5portových jednotek umožňujících libovolnou 
aplikaci.

 › K jedné venkovní jednotce Multi lze připojit až 
5 vnitřních jednotek.

 › Venkovní split jednotky Multi jsou osazeny swing 
kompresorem Daikin, který je znám svou nízkou 
hlučností a vysokou účinností.

 › Venkovní jednotky jsou elegantní a stabilní, lze 
je snadno namontovat na střechu nebo terasu, 
případně jednoduše umístit na venkovní zeď.

VŠECHNY APLIKACE 
JSOU MOŽNÉ
Multi systémy

RXYS(C)Q
Flexibilní instalace

 › K jedné venkovní jednotce VRV lze připojit až 
64 vnitřních jednotek

 › Maximální celková délka potrubí 300 m nabízí značně 
vyšší flexibilitu při výběru místa instalace

• Všechny vnitřní jednotky lze ovládat samostatně a nemusí být 

instalovány ve stejné místnosti.

• Kombinujte různé typy vnitřních jednotek: nástěnné, parapetní, 

podstropní, kazetové s kruhovým výdechem, do podhledu.

• Možnost instalace po etapách.
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Venkovní jednotka 2MXS40H 2MXS50H 3MXS40K 3MXS52E 3MXS68G 4MXS68F 4MXS80E 5MXS90E
Rozměry Jednotka Výška x šířka x hloubka mm 550x765x285 735x936x300 770x900x320
Hmotnost Jednotka kg 38 42 49 58 72 73
Hladina 
akustického výkonu

Chlazení dBA 62 63 59 61 62 66
Vytápění dBA - 60 -

Hladina 
akustického tlaku

Chlazení Jmen. dBA 47 48 46 48 52
Vytápění Jmen. dBA 48 50 47 49 52

Provozní rozsah Chlazení Okolní prostředí Min.~Max. °CDB 10~46 -10~46
Vytápění Okolní prostředí Min.~Max. °CWB -15~18

Chladivo Typ/náplň kg-TCO₂Eq/GWP R-410A/1,20/ 
2,5/2 087,5

R-410A/1,60/ 
3,3/2 087,5

R-410A/2,0/ 
4,2/2 087,5

R-410A/2,59/ 
5,4/2 087,5

R-410A/2,6/ 
5,4/2 087,5 R-410A/2,99/6,2/2 087,5

Připojovací 
rozměry

Kapalina Vnější průměr mm 6,35x2 6,35x3 6,35x4 6,35x5
Plyn Vnější průměr mm

9,52x1 12,7x1 9,52x3 9,52x2 
12,7x1

9,52x1  
12,7x2

9,52x2 
12,7x2

9,52x1  
12,7x1  
15,9x2

9,52x2  
12,7x1  
15,9x2

Délka potrubí Venk. jedn. - Vnitř. jedn. Max. m 20 25
Doplnění náplně chladiva kg/m 0,02 (pro délku potrubí přesahující 20 m) 0,02 (pro délku potrubí přesahující 30 m)
Rozdíl úrovní Vnitř. jedn. – Venk. jedn. Max. m 15

Vnitř. jedn. – Vnitř. jedn. Max. m 7,5
Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí Hz / V 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 230
Proud – 50 Hz Max. proudová hodnota pojistky (MFA) A 16 20

Multi systém

 › Venkovní jednotky pro Multi systém
 › Venkovní jednotky jsou osazeny swing kompresorem, který je 
známý svou nízkou hlučností a vysokou energetickou účinností

 › K jedné venkovní jednotce Multi lze připojit až pět vnitřních 
jednotek; všechny vnitřní jednotky lze samostatně ovládat 
a nemusí být instalovány ve stejné místnosti ani ve stejnou dobu. 
Každá jednotka funguje samostatně a nezávisle na ostatních pokud 
jde o bod nastavení a otáčky ventilátoru, avšak ve stejném režimu 
chlazení nebo vytápění

 › Možnost připojení různých typů vnitřních jednotek: např. nástěnná 
jednotka, kazetové jednotky, jednotka do podhledu

2/3/4/5MXS-E/F/G/H/K

PŘIPOJITELNÉ 
VNITŘNÍ 

JEDNOTKY

Nástěnná jednotka
Parapetní 
jednotka

Jednotka 
typu Flexi

Kazetová jednotka 
s kruhovým 
výdechem

Kazetová jednotka 
s plochým 

dekoračním panelem
Jednotka do podhledu

Podstropní 
jednotka

Neopláštěná 
parapetní 
jednotka

FTXG-L CTXS-K FTXS-K FTXS-G FTX-J3 FTX-KV FVXG-K FVXS-F FLXS-B(9) FCQG-F FFQ-C FDXS-F(9)
FDBQ-B/

FBQ-D
FHQ-C FNQ-A

20 25 35 50 15 35 20 25 35 42 50 60 71 20 25 35 20 25 35 25 35 50 25 35 50 25 35 50 60 35 50 60 25 35 50 60 25 35 50 60 25 35 50 60 35 50 60 25 35 50 60
2MXS40H • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
2MXS50H • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
3MXS40K • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
3MXS52E • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
3MXS68G • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
4MXS68F • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
4MXS80E • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
5MXS90E • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

* Poznámka: Modré buňky obsahují předběžné údaje.
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PŘIPOJITELNÉ 
VNITŘNÍ 

JEDNOTKY

Nástěnná jednotka Parapetní jednotka
Jednotka typu 

Flexi
Kazetová jednotka 

s kruhovým výdechem
Kazetová jednotka s plochým 

dekoračním panelem
Jednotka do podhledu

Podstropní 
jednotka

FTXG-L CTXS-K FTXS-K FTXS-G FVXG-K FVXS-F FLXS-B(9) FCQG-F FFQ-C FDXS-F(9) FDBQ-B /FBQ-D FHQ-C

20 25 35 50 15 35 20 25 35 42 50 60 71 25 35 50 25 35 50 25 35 50 60 35 50 60 25 35 50 60 25 35 50 60 25 35 50 60 35 50 60
RXYSCQ-TV1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Venkovní jednotka RXYSCQ 4TV1 5TV1
Výkonová řada HP 4 5
Chladicí výkon Jmen. kW 12,1 14,0
Topný výkon Jmen. kW 12,1 14,0

Max. kW 14,2 16,0
Příkon – 50 Hz Chlazení Jmen. kW 3,43 4,26

Vytápění Jmen. kW 3,18 3,91
Max. kW 4,14 5,00

EER kW 3,53 3,29
COP při jmenovitém výkonu kW 3,81 3,58
COP při maximálním výkonu kW 3,43 3,20
Maximální počet připojitelných vnitřních jednotek 64 (1)
Index 
napojitelnosti 
vnitřních jednotek

Min. 50 62,5
Jmen. -
Max. 130 162,5

Rozměry Jednotka Výška x šířka x hloubka mm 823x940x460
Hmotnost Jednotka kg 94
Ventilátor Průtok vzduchu Chlazení Jmen. m³/min 91
Hladina akustického výkonu Chlazení Jmen. dBA 68 69
Hladina akustického tlaku Chlazení Jmen. dBA 51 52
Provozní rozsah Chlazení Min.~Max. °CDB -5~46

Vytápění Min.~Max. °CWB -20~15,5
Chladivo Typ R-410A

Náplň kg 3,7
TCO₂Eq 7,7

Vliv na globální oteplování (GWP) 2 087,5
Připojovací 
rozměry

Kapalina Vnější průměr mm 9,52
Plyn Vnější průměr mm 15,9
Celková délka potrubí Systém Skutečná m -

Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí Hz/V 1~/50/220-240
Proud – 50 Hz Max. proudová hodnota pojistky (MFA) A 32

(1) Skutečný počet jednotek závisí na typu vnitřních jednotek (vnitřní VRV DX, RA DX atd.) a omezení poměru propojení pro systém (bývá; 50 % ≤ CR ≤ 130 %). 
(2) Obsahuje fluorované skleníkové plyny

Rozvětvení BP BPMKS967B2 BPMKS967B3
Připojitelné vnitřní jednotky 1~2 1~3
Max. výkon připojitelných vnitřních jednotek 14,2 20,8
Max. připojitelná kombinace 71+71 60+71+71
Rozměry Výška x šířka x hloubka mm 180x294x350
Hmotnost kg 7 8

Kompaktní tepelné čerpadlo 
VRV IV S-series

VRV s nejmenšími rozměry

 › Kompaktní a lehká konstrukce s jedním ventilátorem činí jednotku 
téměř nepostřehnutelnou

 › Pokrývá všechny požadavky budovy přes jedno kontaktní 
místo: přesné řízení teploty, větrání, vzduchotechnické jednotky 
a vzduchové clony Biddle

 › Široká škála vnitřních jednotek: Lze buď připojit VRV nebo stylové 
vnitřní jednotky, jako např. Daikin Emura, Nexura...

 › Používá standardy a technologie VRV IV: variabilní teplota chladiva 
a kompresory plně osazené invertory

 › 3 stupně v tichém nočním režimu: stupeň 1: 47 dBA, stupeň 2: 
44 dBA, stupeň 3: 41 dBA

 › Možnost omezení spotřeby ve špičkách v rozsahu 30 až 80 %, 
např. během období s vysokou poptávkou po výkonu

 › Má všechny standardní funkce VRV

RXYSCQ-TV1
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PŘIPOJITELNÉ 
VNITŘNÍ 

JEDNOTKY

Nástěnná jednotka Parapetní
Jednotka typu 

Flexi
Kazetová jednotka 

s kruhovým výdechem
Kazetová jednotka s plochým 

dekoračním panelem Jednotka do podhledu Podstropní 
jednotka

FTXG-L CTXS-K FTXS-K FTXS-G FVXG-K FVXS-F FLXS-B(9) FCQG-F FFQ-C FDXS-F(9) FDBQ-B /FBQ-D FHQ-C

20 25 35 50 15 35 20 25 35 42 50 60 71 25 35 50 25 35 50 25 35 50 60 35 50 60 25 35 50 60 25 35 50 60 25 35 50 60 35 50 60
RXYSQ-TV1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Venkovní jednotka RXYSQ-TV1 4TV1 5TV1 6TV1
Výkonová řada HP 4 5 6
Chladicí výkon Jmen. kW 12,1 14,0 15,5
Topný výkon Jmen. kW 12,1 14,0 15,5 

Max. kW 14,2 16,0 18,0 
Příkon – 50 Hz Chlazení Jmen. kW 3,03 3,73 4,56

Vytápění Jmen. kW 2,68 3,27 3,97 
Max. kW 3,43 4,09 5,25 

EER kW 4,00 3,75 3,40
COP při jmenovitém výkonu kW 4,52 4,28 3,90 
COP při maximálním výkonu kW 4,14 3,91 3,43 
Maximální počet připojitelných vnitřních jednotek 64 (1)
Index 
napojitelnosti 
vnitřních jednotek

Min. 50 62,5 70
Jmen. -
Max. 130 162,5 182

Rozměry Jednotka Výška x šířka x hloubka mm 1 345x900x320
Hmotnost Jednotka kg 104
Ventilátor Průtok vzduchu Chlazení Jmen. m³/min 106
Hladina akustického výkonu Chlazení Jmen. dBA 68 69 70
Hladina akustického tlaku Chlazení Jmen. dBA 50 51
Provozní rozsah Chlazení Min.~Max. °CDB -5~46

Vytápění Min.~Max. °CWB -20~15,5
Chladivo Typ R-410A

Náplň kg 3,6
TCO₂Eq 7,5

Vliv na globální oteplování (GWP) 2 087,5
Připojovací 
rozměry

Kapalina Vnější průměr mm 9,52
Plyn Vnější průměr mm 15,9 19,1
Celková délka potrubí Systém Skutečná m -

Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí Hz/V 1N~/50/220-240
Proud – 50 Hz Max. proudová hodnota pojistky (MFA) A 32

(1) Skutečný počet jednotek závisí na typu vnitřních jednotek (vnitřní VRV DX, RA DX atd.) a omezení poměru propojení pro systém (bývá; 50 % ≤ CR ≤ 130 %).  
(2) Obsahuje fluorované skleníkové plyny

Rozvětvení BP BPMKS967B2 BPMKS967B3
Připojitelné vnitřní jednotky 1~2 1~3
Max. výkon připojitelných vnitřních jednotek 14,2 20,8
Max. připojitelná kombinace 71+71 60+71+71
Rozměry Výška x šířka x hloubka mm 180x294x350
Hmotnost kg 7 8

Tepelné čerpadlo VRV IV 
S-series

Řešení šetřící prostor při zachování účinnosti

 › Kompaktní a lehká konstrukce činí jednotku téměř 
nepostřehnutelnou

 › Pokrývá všechny požadavky budovy přes jedno kontaktní 
místo: přesné řízení teploty, větrání, vzduchotechnické jednotky 
a vzduchové clony Biddle

 › Široká škála vnitřních jednotek: Lze buď připojit VRV nebo stylové 
vnitřní jednotky, jako např. Daikin Emura, Nexura...

 › Používá standardy a technologie VRV IV: variabilní teplota chladiva 
a kompresory plně osazené invertory

 › 3 stupně v tichém nočním režimu: stupeň 1: 47 dBA, stupeň 2: 
44 dBA, stupeň 3: 41 dBA

 › Možnost omezení spotřeby ve špičkách v rozsahu 30 až 80 %, např. 
během období s vysokou poptávkou po výkonu

 › Má všechny standardní funkce VRV

RXYSQ-TV1
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RXYSQ4-6TV1

Cena na str. 199
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Nexura FVXG-K

Daikin Emura FTXG-LW/S
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Optimalizované 
pro vytápění

Určeno pro život:  
řešení i pro  
nejchladnější oblasti
 › Široká řada připojitelných vnitřních jednotek 
(nástěnných, parapetních) se zaručeným topným 
výkonem do venkovní teploty až do -25 °C

 › Unikátní technologie volně zavěšeného výměníku: 
lepší cyklus odmrazování, což vyústí v nižší náklady 
na provoz a žádnou námrazu

Pro většinu lidí celkové vnitřní klima znamená možnost 
vybrat požadovanou teplotu pro každý prostor 
v domě a udržování této teploty bez ohledu na to, 
jaká je teplota venku – i když je -25 °C. V domácnosti to 
znamená vytápění, chlazení a vysokou kvalitu vzduchu 
po celý rok.

Společnost Daikin pro nejchladnější oblasti změnila 
konstrukci venkovních jednotek tohoto tepelného 
čerpadla tak, aby odolávala extrémním povětrnostním 
podmínkám s vynikající energetickou účinností. Naše 
vnitřní jednotky získaly prestižní ocenění za svůj téměř 
ikonický design, který zapadne do jakéhokoliv interiéru.

Vnitřní jednotky mají velmi tichý provoz a rozvádějí 
vyčištěný vzduch způsobem, který nevytváří 
nepříjemné proudění vzduchu. Skutečné, záměrné 
řízení klimatu. 

Typ Model Název výrobku 25 35 strana

Nástěnná 
jednotka

Daikin Emura
Nejlepší design přinášející vynikající 
účinnost a pohodlí

FTXG-LW/S A++ A++ 50

Nástěnná jednotka
Diskrétní moderní design pro optimální 
účinnost a komfort díky dvojitému 
prostorovému inteligentnímu čidlu pohybu

FTXLS-K3 A++

(pouze párové aplikace)
A++

(pouze párové aplikace)
53

Nástěnná jednotka
Nabízí vysokou účinnost a komfort FTXL-JV A+

(pouze párové aplikace)
A+

(pouze párové aplikace)
52

Parapetní

Nexura – parapetní jednotka se sálavým 
panelem
Stylová volně stojící jednotka se sálavým 
panelem pro pohodlné vytápění a velmi 
nízkou hlučnost

FVXG-K A++ A++ 53

Parapetní jednotka
Parapetní jednotka pro optimální pohodlí 
díky duálnímu průtoku vzduchu

FVXS-F A A 54



Údaje o účinnosti FTXG + RXLG 25LS + 25M 25LW + 25M 35LS + 35M 35LW + 35M
Chladicí výkon Min./Jmen./Max. kW 1,3/2,5/4,0 1,4/3,5/4,6
Topný výkon Min./Jmen./Max. /Max. při -15 °C kW 1,0/4,4/6,1/3,6 1,0/5,1/6,7/4,2
Příkon Chlazení Min./Jmen./Max. kW 0,250/0,680/1,090 0,250/0,980/1,240

Vytápění Min./Jmen./Max. kW 0,250/1,020/1,610 0,250/1,310/2,070
Celoroční účinnost 
(podle EN14825) 
 

Chlazení Štítek spotřeby A++
Pdesign kW 2,50 3,50
SEER 7,04 6,67
Roční spotřeba energie kWh 124 184

Vytápění 
(průměrné 
podmínky)

Štítek spotřeby A++
Pdesign kW 2,50 3,00
SCOP 4,64 4,60
Roční spotřeba energie kWh 755 913

Vytápění (chladné podmínky) SCOP 4,02 3,80
Jmenovitá účinnost EER 3,68 3,57

COP 4,31 3,89
Roční spotřeba energie kWh 340 490
Štítek spotřeby Chlazení / Vytápění A/A

Vnitřní jednotka FTXG 25LS 25LW 35LS 35LW
Rozměry Jednotka Výška x šířka x hloubka mm 303x998x212
Hmotnost Jednotka kg 12
Vzduchový filtr Typ Demontovatelný / omyvatelný / odolný proti plísním
Ventilátor – průtok 
vzduchu

Chlazení Vysoká/Jmenovitá/
Nízká/Tichá

m³/min
8,9/6,6/4,4/2,6 10,9/7,8/4,8/2,9

Vytápění Vysoká/Jmenovitá/
Nízká/Tichá

m³/min
11,0/8,6/6,3/3,8 12,4/9,6/6,9/4,1

Hladina 
akustického výkonu

Chlazení dBA 54 59
Vytápění dBA 56 59

Hladina 
akustického tlaku

Chlazení Vysoká/Jmenovitá/
Nízká/Tichá

dBA
38/32/25/19 45/34/26/20

Vytápění Vysoká/Jmenovitá/
Nízká/Tichá

dBA
41/34/28/19 45/37/29/20

Řídicí systémy Infračervené dálkové ovládání ARC466A1
Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí Hz / V 1~ / 50 / 220-240

Venkovní jednotka RXLG 25M 35M
Rozměry Jednotka Výška x šířka x hloubka mm 550x858x330
Hmotnost Jednotka kg 40
Hladina 
akustického výkonu

Chlazení dBA 61
Vytápění dBA 61

Hladina 
akustického tlaku

Chlazení Vysoká/nízká dBA 48/44
Vytápění Vysoká/nízká dBA 49/45

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

Chladivo Typ/náplň kg-TCO₂Eq/GWP R-410A/1/2,1/2 087,5
Připojovací 
rozměry

Kapalina Vnější průměr mm 6,35
Plyn Vnější průměr mm 9,5
Délka potrubí Venk. jedn. - Vnitř. jedn. Max. m 20

Systém Není nutno doplňovat m 10
Doplnění náplně chladiva kg/m 0,02 (pro délku potrubí přesahující 10 m)
Rozdíl úrovní Vnitř. jedn. – Venk. jedn. Max. m -

Vnitř. jedn. – Vnitř. jedn. Max. m 15
Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí Hz / V 1~ / 50 / 220-240
Proud – 50 Hz Max. proudová hodnota pojistky (MFA) A 20

(1) EER/COP podle Eurovent 2012, pouze pro použití mimo EU (2) MFA se používá k výběru jističe a přerušovače zemní ochrany (jistič uzemnění). Podrobnější informace o jednotlivých kombinacích naleznete ve 
výkresech elektrického zapojení.

Nástěnná jednotka

Nástěnná jednotka poskytuje vysokou účinnost 
a komfort i při teplotách okolí až do -25 °C

 › Neobyčejná směsice nápaditého designu a technické dokonalosti 
s elegantním povrchem v matné krystalicky bílé barvě

 › Vynikající design jednotky Daikin Emura ocenila mezinárodní porota 
cenou za design Reddot 2014

 › Konstruováno tak, aby došlo k dokonalému vyvážení nejlepších 
technologií a krásné aerodynamiky

 › Online controller (doplněk): řízení vnitřního prostředí z jakéhokoliv 
místa pomocí aplikace, přes vaši místní síť nebo Internet

 › Velmi tichý provoz: provoz jednotky je sotva slyšitelný. Hladina 
akustického tlaku je pouhých 19 dB(A)!

 › Garantovaný topný výkon při nízké teplotě okolí až do -25 °C
 › Díky unikátní technologii volně zavěšeného výměníku je cyklus 
odmrazování vylepšený, což vyústí v nižší náklady na provoz 
a žádnou námrazu

FTXG-LW/S + RXLG-M

50

ARC466A1RXLG-M

FTXG-LW

FTXG-LS

Cena na str. 171



Údaje o účinnosti FTXLS + RXLS 25K3 + 25M 35K3 + 35M
Chladicí výkon Min./Jmen./Max. kW 1,6/2,5/4,4 1,7/3,5/5,0
Topný výkon Min./Jmen./Max./Max. při -15 °C kW 1,0/4,7/6,6/3,98 1,0/5,4/7,2/4,51
Příkon Chlazení Min./Jmen./Max. kW 0,320/0,669/2,330 0,320/0,951/2,330

Vytápění Min./Jmen./Max. kW 0,240/1,100/2,360 0,240/1,310/2,880
Celoroční účinnost 
(podle EN14825) 
 

Chlazení Štítek spotřeby A++
Pdesign kW 2,50 3,50
SEER 6,62 6,91
Roční spotřeba energie kWh 132 177

Vytápění 
(průměrné 
podmínky)

Štítek spotřeby A++
Pdesign kW 3,20 3,80
SCOP 4,62 4,60
Roční spotřeba energie kWh 947 1 147

Vytápění (chladné podmínky) SCOP 3,76 3,65
Jmenovitá účinnost EER 3,74 3,69

COP 4,27 4,12
Roční spotřeba energie kWh 334,5 475,5
Štítek spotřeby Chlazení / Vytápění A/A

Vnitřní jednotka FTXLS 25K3 35K3
Rozměry Jednotka Výška x šířka x hloubka mm 298x900x215
Hmotnost Jednotka kg 12
Vzduchový filtr Typ Demontovatelný / omyvatelný / odolný proti plísním
Ventilátor – průtok 
vzduchu

Chlazení Vysoká/Jmenovitá/
Nízká/Tichá

m³/min
11,2/9,1/7,0/4,1

Vytápění Vysoká/Jmenovitá/
Nízká/Tichá

m³/min
13,3/10,0/7,8/4,2

Hladina 
akustického výkonu

Chlazení dBA 59
Vytápění dBA 62

Hladina 
akustického tlaku

Chlazení Vysoká/Jmenovitá/
Nízká/Tichá

dBA
45/39/33/21

Vytápění Vysoká/Jmenovitá/
Nízká/Tichá

dBA
47/36/23/19

Řídicí systémy Infračervené dálkové ovládání ARC466A9
Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí Hz / V 1~ / 50 / 220-240

Venkovní jednotka RXLS 25M 35M
Rozměry Jednotka Výška x šířka x hloubka mm 550x858x330
Hmotnost Jednotka kg 40
Hladina 
akustického výkonu

Chlazení dBA 61
Vytápění dBA 61

Hladina 
akustického tlaku

Chlazení Vysoká/nízká dBA 48/44
Vytápění Vysoká/nízká dBA 49/45

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

Chladivo Typ/náplň kg-TCO₂Eq/GWP R-410A/1,3/2,7/2 087,5
Připojovací 
rozměry

Kapalina Vnější průměr mm 6,35
Plyn Vnější průměr mm 9,5
Délka potrubí Venk. jedn. - Vnitř. jedn. Max. m 20

Systém Není nutno doplňovat m 10
Doplnění náplně chladiva kg/m 0,02 (pro délku potrubí přesahující 10 m)
Rozdíl úrovní Vnitř. jedn. – Venk. jedn. Max. m -

Vnitř. jedn. – Vnitř. jedn. Max. m 15
Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí Hz / V 1~ / 50 / 220-240
Proud – 50 Hz Max. proudová hodnota pojistky (MFA) A 20

(1) EER/COP podle Eurovent 2012, pouze pro použití mimo EU (2) MFA se používá k výběru jističe a přerušovače zemní ochrany (jistič uzemnění). Podrobnější informace o jednotlivých kombinacích naleznete ve 
výkresech elektrického zapojení.

Nástěnná jednotka

Diskrétní moderní design pro optimální účinnost 
a komfort díky dvojitému prostorovému inteligentnímu 
čidlu pohybu i při teplotách okolí až do -25 °C

 › Vysoce kvalitní matný bílý povrch
 › Vynikající proudění a distribuce vzduchu
 › Velmi tichý provoz: provoz jednotky je sotva slyšitelný. Hladina 
akustického tlaku je pouhých 19 dB(A)!

 › Nový design dálkového ovladače, také s vysoce kvalitním povrchem 
v matné bílé barvě, který se stylově hodí k vnitřní jednotce

 › Online controller (doplněk): řízení vnitřního prostředí z jakéhokoliv 
místa pomocí aplikace, přes vaši místní síť nebo Internet

 › Garantovaný topný výkon při nízké teplotě okolí až do -25 °C
 › Díky unikátní technologii volně zavěšeného výměníku je cyklus 
odmrazování vylepšený, což vyústí v nižší náklady na provoz 
a žádnou námrazu

FTXLS-K3 + RXLS-M

51

ARC466A9RXLS-M

FTXLS-K3

Cena na str. 174



Údaje o účinnosti FTXL + RXL 25JV + 25M3 35JV + 35M3
Chladicí výkon Min./Jmen./Max. kW 1,2/2,5/3,4 1,3/3,5/3,8
Topný výkon Min./Jmen./Max./Max. při -15 °C kW 1,1/3,2/5,5/3,24 1,2/3,8/6,0/3,62
Příkon Chlazení Min./Jmen./Max. kW 0,290/0,801/1,300 0,290/1,140/1,300

Vytápění Min./Jmen./Max. kW 0,240/0,722/2,142 0,240/0,902/2,890
Celoroční účinnost 
(podle EN14825) 
 

Chlazení Štítek spotřeby A+
Pdesign kW 2,50 3,50
SEER 6,01 5,87
Roční spotřeba 
energie

kWh
146 209

Vytápění 
(průměrné 
podmínky)

Štítek spotřeby A+
Pdesign kW 2,50 3,00
SCOP 4,37 4,21
Roční spotřeba 
energie

kWh
793 998

Vytápění (chladné podmínky) SCOP 3,60 3,43
Jmenovitá účinnost EER 3,12 3,07

COP 4,43 4,21
Roční spotřeba energie kWh 400,5 570
Štítek spotřeby Chlazení / Vytápění B/A A/A

Vnitřní jednotka FTXL 25JV 35JV
Rozměry Jednotka Výška x šířka x hloubka mm 283x770x198
Hmotnost Jednotka kg 8
Vzduchový filtr Typ Demontovatelný / omyvatelný / odolný proti plísním
Ventilátor – průtok 
vzduchu

Chlazení Vysoká/Jmenovitá/
Nízká/Tichá

m³/min
9,3/7,7/6,1/4,9

Vytápění Vysoká/Jmenovitá/
Nízká/Tichá

m³/min
10,1/8,4/6,7/5,7

Hladina 
akustického výkonu

Chlazení dBA 57
Vytápění dBA 57

Hladina 
akustického tlaku

Chlazení Vysoká/Jmenovitá/
Nízká/Tichá

dBA
41/34/27/23

Vytápění Vysoká/Jmenovitá/
Nízká/Tichá

dBA
41/35/29/26

Řídicí systémy Infračervené dálkové ovládání ARC433A87
Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí Hz / V 1~ / 50 / 220-240

Venkovní jednotka RXL 25M3 35M3
Rozměry Jednotka Výška x šířka x hloubka mm 550x858x330
Hmotnost Jednotka kg 40
Hladina 
akustického výkonu

Chlazení dBA 61
Vytápění dBA 61

Hladina 
akustického tlaku

Chlazení Vysoká/nízká dBA 48/44
Vytápění Vysoká/nízká dBA 49/45

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

Chladivo Typ/náplň kg-TCO₂Eq/GWP R-410A/1/2,1/2 087,5
Připojovací 
rozměry

Kapalina Vnější průměr mm 6,35
Plyn Vnější průměr mm 9,5
Délka potrubí Venk. jedn. - Vnitř. jedn. Max. m 20

Systém Není nutno doplňovat m 10
Doplnění náplně chladiva kg/m 0,02 (pro délku potrubí přesahující 10 m)
Rozdíl úrovní Vnitř. jedn. – Venk. jedn. Max. m 15

Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí Hz / V 1~ / 50 / 220-240
Proud – 50 Hz Max. proudová hodnota pojistky (MFA) A 20

(1) EER/COP podle Eurovent 2012, pouze pro použití mimo EU (2) MFA se používá k výběru jističe a přerušovače zemní ochrany (jistič uzemnění). Podrobnější informace o jednotlivých kombinacích naleznete ve 
výkresech elektrického zapojení.

Nástěnná jednotka

Nástěnná jednotka poskytuje vysokou účinnost 
a komfort i při teplotách okolí až do -25 °C

 › Malé rozměry jednotky ji předurčují pro rekonstrukční projekty, 
především pak pro instalace nad dveře

 › Vynikající proudění a distribuce vzduchu
 › Online controller (doplněk): řízení vnitřního prostředí z jakéhokoliv 
místa pomocí aplikace, přes vaši místní síť nebo Internet

 › Garantovaný topný výkon při nízké teplotě okolí až do -25 °C
 › Díky unikátní technologii volně zavěšeného výměníku je cyklus 
odmrazování vylepšený, což vyústí v nižší náklady na provoz 
a žádnou námrazu

FTXL-JV + RXL-M3

52

ARC433A87RXL-M3

FTXL-JV

Cena na str. 176



Údaje o účinnosti FVXG + RXLG 25K + 25M 35K + 35M
Chladicí výkon Min./Jmen./Max. kW 1,2/2,5/5,1 1,4/3,5/5,6
Topný výkon Min./Jmen./Max./Max. při -15 °C kW 1,0/4,5/6,5/3,5 1,1/5,6/7,0/4,0
Příkon Chlazení Min./Jmen./Max. kW 0,250/0,710/1,850 0,250/1,020/2,040

Vytápění Min./Jmen./Max. kW 0,250/1,160/1,840 0,250/1,550/2,350
Celoroční účinnost 
(podle EN14825) 
 

Chlazení Štítek spotřeby A++
Pdesign kW 2,50 3,50
SEER 6,99 6,59
Roční spotřeba energie kWh 131 186

Vytápění 
(průměrné 
podmínky)

Štítek spotřeby A+
Pdesign kW 3,00 3,40
SCOP 4,25 4,01
Roční spotřeba energie kWh 989 1 187

Vytápění (chladné podmínky) SCOP 3,43 3,24
Jmenovitá účinnost EER 3,52 3,43

COP 3,88 3,61
Roční spotřeba energie kWh 355 510
Štítek spotřeby Chlazení / Vytápění A/A

Vnitřní jednotka FVXG 25K 35K
Rozměry Jednotka Výška x šířka x hloubka mm 600x950x215
Hmotnost Jednotka kg 22
Vzduchový filtr Typ Demontovatelný / omyvatelný / odolný proti plísním
Ventilátor – průtok 
vzduchu

Chlazení Vysoká/Jmenovitá/Nízká/Tichá m³/min 8,9/8,9/5,3/4,5 9,1/9,1/5,3/4,5
Vytápění Vysoká/Jmenovitá/Nízká/Tichá m³/min 9,9/7,8/5,7/4,7 10,2/8,0/5,8/5,0

Hladina 
akustického výkonu

Chlazení dBA 52
Vytápění dBA 53

Hladina 
akustického tlaku

Chlazení Vysoká/Jmenovitá/Nízká/Tichá dBA 38/32/26/23 39/33/27/24
Vytápění Vysoká/Jmenovitá/

Nízká/Tichá/Sálavé teplo
dBA

39/32/26/22/19 40/33/27/23/19

Řídicí systémy Infračervené dálkové ovládání ARC466A2
Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí Hz / V 1~ / 50 / 220-240

Venkovní jednotka RXLG 25M 35M
Rozměry Jednotka Výška x šířka x hloubka mm 550x858x330
Hmotnost Jednotka kg 40
Hladina 
akustického výkonu

Chlazení dBA 61
Vytápění dBA 61

Hladina 
akustického tlaku

Chlazení Vysoká/nízká dBA 48/44
Vytápění Vysoká/nízká dBA 49/45

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

Chladivo Typ/náplň kg-TCO₂Eq/GWP R-410A/1/2,1/2 087,5
Připojovací 
rozměry

Kapalina Vnější průměr mm 6,35
Plyn Vnější průměr mm 9,5
Délka potrubí Venk. jedn. - Vnitř. jedn. Max. m 20

Systém Není nutno doplňovat m 10
Doplnění náplně chladiva kg/m 0,02 (pro délku potrubí přesahující 10 m)
Rozdíl úrovní Vnitř. jedn. – Venk. jedn. Max. m -

Vnitř. jedn. – Vnitř. jedn. Max. m 15
Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí Hz / V 1~ / 50 / 220-240
Proud – 50 Hz Max. proudová hodnota pojistky (MFA) A 20

(1) EER/COP podle Eurovent 2012, pouze pro použití mimo EU (2) MFA se používá k výběru jističe a přerušovače zemní ochrany (jistič uzemnění). Podrobnější informace o jednotlivých kombinacích naleznete ve 
výkresech elektrického zapojení.

Parapetní jednotka se sálavým 
panelem

Stylová parapetní jednotka se sálavým panelem 
pro pohodlné vytápění a velmi nízkou hlučnost 
při venkovních teplotách až do -25 °C

 › Hliníková část čelního panelu vnitřní jednotky Nexura se zahřívá (sálá teplo 
jako klasický radiátor), a dodává tak pocit pohodlí v chladných dnech

 › Tichá a diskrétní jednotka Nexura vám nabízí to nejlepší ve vytápění 
a chlazení, pohodlí a designu

 › Vnitřní jednotka distribuuje vzduch velmi tichým způsobem. Produkovaný 
hluk je sotva 22 dBA při chlazení a 19 dBA při režimu sálavého tepla. Pro 
porovnání, hladina hluku okolního prostředí v tiché místnosti dosahuje 
v průměru 40 dBA.

 › Pohodlné svislé automatické natáčení zajišťuje bezprůvanový provoz 
a zabraňuje možnosti znečištění stropu

 › Online controller (doplněk): řízení vnitřního prostředí z jakéhokoliv místa 
pomocí aplikace, přes vaši místní síť nebo Internet

 › Lze nainstalovat na stěnu nebo částečně zapustit do stěny
 › Garantovaný topný výkon při nízké teplotě okolí až do -25 °C
 › Díky unikátní technologii volně zavěšeného výměníku je cyklus 
odmrazování vylepšený, což vyústí v nižší náklady na provoz a žádnou 
námrazu

FVXG-K + RXLG-M
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Údaje o účinnosti FVXS + RXL 25F + 25M3 35F + 35M3
Chladicí výkon Min./Jmen./Max. kW 1,2/2,5/5,1 1,4/3,5/5,6
Topný výkon Min./Jmen./Max./Max. při -15 °C kW 1,0/4,5/6,5/3,4 1,1/5,6/7,0/3,8
Příkon Chlazení Min./Jmen./Max. kW 0,250/0,740/1,920 0,250/1,070/2,120

Vytápění Min./Jmen./Max. kW 0,250/1,190/2,330 0,250/1,620/2,650
Celoroční účinnost 
(podle EN14825) 
 

Chlazení Štítek spotřeby A
Pdesign kW 2,50 3,50
SEER 5,10 5,21
Roční spotřeba 
energie

kWh
173 235

Vytápění 
(průměrné 
podmínky)

Štítek spotřeby A+ A
Pdesign kW 3,20 3,60
SCOP 4,04 3,80
Roční spotřeba 
energie

kWh
1 109 1 326

Vytápění (chladné 
podmínky)

SCOP
3,41 3,10

Jmenovitá účinnost EER 3,38 3,27
COP 3,78 3,46
Roční spotřeba energie kWh 370 535
Štítek spotřeby Chlazení / Vytápění A/A

Vnitřní jednotka FVXS 25F 35F
Rozměry Jednotka Výška x šířka x hloubka mm 600x700x210
Hmotnost Jednotka kg 14
Vzduchový filtr Typ Demontovatelný / omyvatelný / odolný proti plísním
Ventilátor – průtok 
vzduchu

Chlazení Vysoká/Jmenovitá/
Nízká/Tichá

m³/min
8,2/8,2/4,8/4,1 8,5/8,5/4,9/4,5

Vytápění Vysoká/Jmenovitá/
Nízká/Tichá

m³/min
8,8/6,9/5,0/4,4 9,4/7,3/5,2/4,7

Hladina 
akustického výkonu

Chlazení dBA 52
Vytápění dBA 52

Hladina 
akustického tlaku

Chlazení Vysoká/Jmenovitá/
Nízká/Tichá

dBA
38/32/26/23 39/33/27/24

Vytápění Vysoká/Jmenovitá/
Nízká/Tichá

dBA
38/32/26/23 39/33/27/24

Řídicí systémy Infračervené dálkové ovládání ARC452A1
Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí Hz / V 1~ / 50 / 220-240

Venkovní jednotka RXL 25M3 35M3
Rozměry Jednotka Výška x šířka x hloubka mm 550x858x330
Hmotnost Jednotka kg 40
Hladina 
akustického výkonu

Chlazení dBA 61
Vytápění dBA 61

Hladina 
akustického tlaku

Chlazení Vysoká/nízká dBA 48/44
Vytápění Vysoká/nízká dBA 49/45

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

Chladivo Typ/náplň kg-TCO₂Eq/GWP R-410A/1/2,1/2 087,5
Připojovací 
rozměry

Kapalina Vnější průměr mm 6,35
Plyn Vnější průměr mm 9,5
Délka potrubí Venk. jedn. - Vnitř. jedn. Max. m 30

Systém Není nutno doplňovat m 10
Doplnění náplně chladiva kg/m 0,02 (pro délku potrubí přesahující 10 m)
Rozdíl úrovní Vnitř. jedn. – Venk. jedn. Max. m 15

Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí Hz / V 1~ / 50 / 220-240
Proud – 50 Hz Max. proudová hodnota pojistky (MFA) A 20

(1) EER/COP podle Eurovent 2012, pouze pro použití mimo EU (2) MFA se používá k výběru jističe a přerušovače zemní ochrany (jistič uzemnění). Podrobnější informace o jednotlivých kombinacích naleznete ve 
výkresech elektrického zapojení.

Parapetní jednotka

Parapetní jednotka pro optimální vytápění díky duálnímu 
průtoku vzduchu i při venkovních teplotách až -25 °C

 › Díky své malé výšce se jednotka dobře vejde i pod okno
 › Lze nainstalovat na stěnu nebo částečně zapustit do stěny
 › Funkce svislého automatického natáčení směruje klapky na 
výstupu nahoru a dolů, čímž zajišťuje účinnou distribuci vzduchu 
a tepla po celé místnosti

 › Online controller (doplněk): řízení vnitřního prostředí z jakéhokoliv 
místa pomocí aplikace, přes vaši místní síť nebo Internet

 › Garantovaný topný výkon při nízké teplotě okolí až do -25 °C
 › Díky unikátní technologii volně zavěšeného výměníku je cyklus 
odmrazování vylepšený, což vyústí v nižší náklady na provoz 
a žádnou námrazu
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