
 ʯ Рамен, стилски преден панел лесно се вклопува во било кој внатрешен декор и 
може полесно да се чисти 

 ʯ Тивкото работење обезбедува подобра удобност. 

 ʯ Вертикалното автоматско нишање ги поместува капаците за дување нагоре и 
надоле за ефикасно распространување на воздушната температура низ целата соба 

 ʯ 24-часовниот тајмер може да се постави да стартува греење или ладење во секое 
време при 24-часовен период

Таа носи пријатна удобност во вашиот дом.
Стилски преден панел и неговите функции создава одлична атмосфера за 
прифатлива цена.

Високоѕидна 
единица
FTXB-C
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A+

ВИСОКОЅИДНА ЕДИНИЦА

Таа носи пријатна удобност во вашиот дом.
Стилски преден панел и неговите функции создава 
одлична атмосфера за прифатлива цена.

Енергетска ефикасност

Кажете им збогум на 
бактерии, вируси и мириси. 
Кажете здраво на чистиот 
воздух.

Произведени во Европа да 
ги исполни потребите на 
европскиот пазар.*

Највисока ефикасност на
пазарот и за ладење и
греење.

Нема повеќе студени нозе 
и главоболка, само добро 
чувство.

25°C

25°C

Податоци за ефикасност FTXB + RXB 20C + 20C 25C + 25C 35C + 35C 50C + 50C 60C + 60C
Капацитет на ладење Мин./Ном./Макс. kW ,/,/, 1,3/2,5/3,0 1,3/3,3/3,8 -/5,48/- -/6,23/-
Капацитет на греење Мин./Ном./Макс. kW ,/,/, 1,3/2,8/4,0 1,3/3,5/4,8 -/5,6/- -/6,4/-
Сезонска ефикасност 
(според EN14825) 
 

Ладење Ознака за енергија A+
Pdesign kW 2,00 2,50 3,30 5,48 6,23
SEER 5,98 6,00 6,05 5,93 6,09
Годишна потрошувачка на енергија kWh 117 146 191 323 358

Греење (Просечна 
клима)

Ознака за енергија A+
Pdesign kW 2,20 2,40 2,80 3,64 3,80
SCOP 4,10 4,01 4,06 4,27 4,06
Годишна потрошувачка на енергија kWh 751 838 966 1.193 1.310

Внатрешна единица FTXB 20C 25C 35C 50C 60C
Куќиште Боја Бела
Димензии Единица ВисинаxШиринаxДлабочина mm 283x770x216 310x1065x224
Ниво на притисок 
на звук

Ладење Висока/Ном./Ниска/Тивка работа dBA /// /// /// /// ///
Греење Висока/Ном./Ниска/Тивка работа dBA (не е достапна во моментот на печатењето)

Надворешна единица RXB 20C 25C 35C 50C 60C
Димензии Единица ВисинаxШиринаxДлабочина mm xx 753x855x328
Sound power level Ладење dBA 60 62 64 65

Греење dBA 60 62 64 65
Оперативен опсег Ладење Амбиент Мин.~Макс. °CDB -~-

Греење Амбиент Мин.~Макс. °CWB -~-
Поврзувања на 
цевките

Должина на цевки НЕ - ВЕ Макс. m  
Висинска разлика ВЕ - НЕ Макс. m  

Струја - 50Hz Максимална јачина на струја на осигурувач (MFA) A -
Разладно средство Тип/Полнење/TCO

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

Цени FTXB20C + RXB20C FTXB25C + RXB25C FTXB35C + RXB35C FTXB50C + RXB50C FTXB60C + RXB60C
Цена на внатрешна единица €
Цена на комплетот (внатрешна единица + надворешна единица + далечински управувач)€

*Европското производство не важи за целата гама
Содржат флуоринирани стаклени гасови

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH 

campus , Europaring F/, A– Brunn am Gebirge · Tel.: + /  /  · Fax: + /  / - ·  e-mail: office@daikin.at · www.daikin-ce.com

Daikin Europe N.V. учествува во Eurovent програмата за 

сертификати, за климатизери (AC), пакети за течно ладење 

(LCP), Клима комори (AHU) и фенкојлери (FCU), Проверете 

ја тековната валидност на сертификатот онлајн: www.

eurovent-certification.com или на: www.certiflash.com

Daikin производите се дистрибуираат по:

Оваа објава е направена во вид на информација и не се смета за понуда обврзувачка за Daikin 
Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe 
HandelsGmbH ја составија содржината на оваа објава согласно нивните најдобри познавања. Не 
се дава јасна или имплицитна гаранција за комплетноста, точноста, сигурноста или соодветноста 
за одредена цел на содржината и производите и услугите тука презентирани. Спецификациите 
се предмет на измена без претходно известување. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe 
HandelsGmbH јасно одбиваат секаква одговорност за директна или индиректна штета, во најширока 
смисла, која би се појавила од или во врска со употребата и/или толкувањето на оваа објава. Целата 
содржина е авторско право на Daikin Europe N.V. 
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