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Ismerje meg  

a split rendszereink által  

nyújtott komfortérzést  

a Daikin bemutatótermeiben. 

Első magyarországi  
Daikin márkabolt
 

2020. áprilisában a Daikin Hungary Kft. megnyitotta első, 300 
négyzetméteres márkaboltját. A márkaboltban egy átlagos otthon 
főbb helyiségei megtalálhatók, így lakó-, vagy hálószobára optimalizált 
fűtő-hűtő klímaberendezések, illetve hőszivattyúk és légtisztítók is 
megtekinthetők működés közben. 

A kiszolgáló személyzet nem csupán a készülékekről ad tájékoztatást, 
hanem tanácsadással is szolgál az érdeklődőknek a megfelelő 
megoldások kiválasztásához. A márkabolt üzleti megoldásokat is 
bemutat és a jövőben kiterjesztett valóság (AR) megoldással fog bővülni: 
ez a szolgáltatás életre kelti a gépészetet azáltal, hogy betekintést nyújt 
a gépek, berendezések működésébe.

Cím: 
Promenade Gardens Irodaház
XIII. kerület, Váci út 80.
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MEGJEGYZÉS:

A Daikin Általános Kereskedelmi Feltételei vannak érvényben (lásd https://www.daikin.hu/hu_hu/terms-conditions.html weboldalon). A nyomdahibákért ill. modellváltozá-
sokért felelősséget nem vállalunk. A katalógusban szereplő berendezések (kivéve légtisztítók és kiegészítők) R-410A vagy R-32 hűtőközeggel működnek, fluor-tartalmú üveg-
házhatású gázokat tartalmaznak. A hűtőközeg-szivárgás hozzájárulhat  klímaváltozáshoz. Az alacsonyabb globális felmelegedési potenciállal (GWP) rendelkező hűtőközegek 
kevésbé vannak hatással a globális felmelegedésre, mint a magasabb GWP értékűek, ha azok kiszivárognának a légkörbe. Az R-410A GWP-je 2088, míg az R-32 hűtőközegé 675. 
Soha ne próbáljon a hűtőközeg körhöz nyúlni, vagy magától megszerelni a berendezést, mindig kérje szakértő segítségét.

https://www.daikin.hu/hu_hu/terms-conditions.html


Újdonságok

Vezetékes távirányító
BRC1H52W/S/K

Új funkciókkal
 ʯ Új, szimbolikus nézet
 ʯ Mezőbeállítások és ütemezések mentése és 
feltöltése többféle vezérlőbe

ÚJ

FTXC-C

 ʯ Megújult, stílusos előlap 
 ʯ Egyes funkciók hangvezérléssel is irányíthatók 
 ʯ Online szabályzó (opcionális): vezérlés és 
energiafogyasztás monitorozása applikáción 
keresztül bárhonnan, bármikor.

 ʯ Szezonális energiabesorolás (hűtés) akár A++ 
értékig.

ÚJ

Perfera oldalfali egység

 ʯ Akár A+++ hatékonyság hűtési és fűtési üzemmódban is
 ʯ A “Gyors felfűtés” funkció az egység bekapcsolása után 
rendkívül gyors fűtést tesz lehetővé

 ʯ A Flash Streamer, a titánium-apatit szagtalanító szűrő 
és az ezüst allergén- és légtisztító szűrők garantálják a 
tiszta beltéri levegőt

 ʯ Egyes funkciók hangvezérléssel is irányíthatók 
 ʯ Csendes működés: akár 19 dB(A) hangnyomásszint
 ʯ Tökéletes komfort a 3D-légáramlásnak és a 2-zónás 
mozgásérzékelőnek köszönhetően

 ʯ Mono- vagy multi-split rendszerhez is csatlakoztatható 
(akár 5 beltéri 1 kültéri egységgel)

ÚJ

ezüst 
RAL 9006 (fémszínű) 

BRC1H52S

fekete  
RAL 9005 (matt) 

BRC1H52K

fehér  
RAL9003 (fényes)  

BRC1H52W

Perfera parapetes egység

 › Modern, vonzó dizájn
 › Fűtésben akár A++, hűtésben akár A+++ energia-
osztályú teljesítmény

 › 3 egyedülálló fűtési funkció: gyors felfűtés, padló 
fűtése, hő plusz (radiátorszerűen sugárzó hő)

 › Az egyenletesebb légeloszlás érdekében kétirányú 
levegőkiáramlás

 › A Flash Streamernek köszönhetően a kiváló beltéri 
levegőminőség biztosított

 › Az online szabályzó alaptartozék, ami akár hangve-
zérléshez is kapcsolható 

 › Csendes működés: csak 19 dB(A) csendes üzem-
módban

 › Monosplitként vagy 2-es, 3-as multi split kültérivel 
kombinálható

ÚJ
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Miért válassza a Daikint? 
Ügyfeleinknek lehetővé tesszük, hogy a Daikinra bízzák a tökéletes 
kényelem megvalósítását, így szabadon összpontosíthassanak  
a munkájukra és magánéletükre. 

Elkötelezettek vagyunk a technológiai kiválóság, a tervezés-
központúság és a legmagasabb minőségi követelmények mellett,  
így ügyfeleink bízhatnak az általunk biztosított kényelemben. 

Teljes mértékben elkötelezettek vagyunk bolygónk védelme iránt is. 
Termékeink az alacsony energia-felhasználású termékek élvonalába 
tartoznak, és célunk, hogy tovább csökkentsük a HVACR (Heating, 
Ventilation, Air Conditioning and Refrigeration, azaz fűtés, ventilláció, 
légkondicionálás, hűtés) megoldások környezeti hatásait.

Mi az élen járunk ott, ahol mások csak követők.

Továbbra is globális vezető szerepet töltünk be a HVACR megoldások 
terén, köszönhetően annak, hogy a valamennyi piaci szegmensre 
kiterjedő speciális szaktudásunkhoz 90 év tapasztalata társul. Mindez 
lehetővé teszi számunkra, hogy hozzáadott értéket adjunk a tartós, 
bizalmon, tiszteleten és hitelességen alapuló kapcsolatainkhoz.

Ígérjük, hogy munkánkat továbbra is az előrelátás szellemiségében 
végezzük, és a kihívásokat lehetőségekként kezeljük annak 
érdekében, hogy egyre jobb megoldásokkal tudjunk előállni.

További innovációkat hajtunk végre, mindent megteszünk  
a vásárlóink és a cég közös érdeke mentén. 

Körültekintőek leszünk, és nyitottak arra, hogy másképp tegyünk, 
mint mások.

Továbbra is biztosítjuk a márkánkhoz kapcsolódó ezen alapértékeket, 
és élvezzük a folyamatos fejlődéssel járó fenntartható sikert.

Miért érdemes a Home 
Comfort Expert partnert 
választani?
Töretlen fejlődésünk arról tanúskodik, hogy sikerült 
kivívnunk és megtartanunk ügyfeleink megtisztelő 
bizalmát. A Home Comfort Expert partnereinket 
rendkívül körültekintően választjuk ki annak 
érdekében, hogy biztosított legyen a szolgáltatás és 
a támogatás maximális színvonala, a végfelhasználók 
igényeihez messzemenőkig igazodva. 

A Daikin által nyújtott speciális támogatásnak és 
képzésnek köszönhetően a Home Comfort Expert 
partnerek képesek exkluzív szolgáltatást és személyre 
szabott segítséget biztosítani Önnek, és még 
vonzóbb ajánlatokkal állnak a rendelkezésére, mint 
más kereskedők. Ezért ne aggódjon, ha a tökéletes 
légkondicionáló kiválasztásáról van szó, akkor a lehető 
legjobb helyen jár!

A tökéletes 
klíma kialakítása  

Önnek

A Daikin több mint 90 éve foglalkozik kiváló minőségű légkondicionáló rendszerek 

fejlesztésével és gyártásával, melyek a hűtési és fűtési megoldások optimális kombinációját 

nyújtják. Tökéletes kényelmet és teljes körű megoldást biztosítunk mind otthona, mind 

vállalkozása számára, miközben tekintettel vagyunk a környezettel kapcsolatos egyre fokozódó 

aggodalmakra is, amelyek megkövetelik a legmagasabb szintű innovációt és minőséget.
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Tudta Ön, hogy mit jelent a levegő-levegő 
hőszivattyú?

A hőszivattyúk a hőt a kültéri levegőből vonják ki, még hideg 
időjárás esetén is. Elektromos kompresszort használnak, és rendkívül 
hatásosak egy lakás vagy egy ház fűtésekor.
A Daikin hőszivattyúi csendesek, diszkrétek, és a legkorszerűbb 
technológiát alkalmazzák annak érdekében, hogy az energiaszámláit 
a lehető legalacsonyabban tartsák.

A Daikin hőszivattyújával a fűtésre használt energia 80% -a a kültéri 
levegőből, vagyis egy ingyenes és végtelenül megújuló forrásból 
érkezik! Hűtés esetén a rendszer fordítottan működik, a berendezés 
a beltéri levegőből vonja ki a hőt.

Tudta Ön, hogy mi a különbség 
az R-410A és az R-32 hűtőközegek között?

Jelenleg az R-410A hűtőközeget használják a legtöbb 
klímaberendezésben a piacon. Ez egy vegyes összetételű 
hűtőközeg, amely két összetevőből áll, és számos előnyének 
köszönhetően széles körben használják.

Azonban 2025-től kezdődően ennek a hűtőközegeknek a használata 
tilos lesz, mert magas a globális felmelegedési potenciálja (GWP = 
Global Warming Potential: az a szám, amely megmutatja, hogy egy 
adott hűtőközeg milyen potenciális hatást gyakorolna a globális 
felmelegedésre, amennyiben azt kibocsátanánk az atmoszférába). 

Tudta Ön, hogy mit jelent 
az "inverter" kifejezés?

Amikor egy mechanikus eszköz beindul, gyakran egy kiugrás is észreve-
hető a beindulásához szükséges energiafogyasztásban. Ez az erőteljes 
kiugrás magas működési költséget eredményez, mivel a készüléknek 
több elektromosságra van szüksége a működésbe lépéskor. Az inverter 
úgy működik, mint a karburátor az autóban. A kezdeti magas áramfel-
vétel helyett az inverter lassan fut fel.

Gyakran előfordul, hogy amikor az inverteres légkondicionáló berende-
zés elindul, akkor azt Ön észre sem veszi. A berendezés jóval egyenle-
tesebben gyorsul fel, és kerüli a kezdeti magas áramfelvételeket, ami 
az inverteres meghajtású klímaberendezések elektromos fogyasztását 
körülbelül 30-50% -kal csökkenti egy teljes hűtési szezonon belül.

100%
energia

80%
kültéri 
levegő

20%
elektromosság

Ez az oka annak, hogy a Daikin már bevezette az R-32 hűtőközeggel 
ellátott klímaberendezést, amelynek a globális felmelegedési 
potenciálja az R-410A-énak csupán egyharmada, ezért jóval inkább 
környezetbarát. Továbbá az R-32 alkalmazása könnyebbé teszi a 
telepítők és a szerelők munkáját, mivel egyrészről magán hordozza 
az R-410A néhány jellemző tulajdonságát, másrészt azonban ez egy 
egykomponensű hűtőközeg, nem keverék, ezért a kezelése és az 
újrahasznosítása egyszerűbb.

Tudta Ön?
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Lelki nyugalom 

A Daikin Szerviz és a Szerviz Partner Hálózatunk 
intelligens szolgáltatások és megoldások 
kifejlesztésére törekszik annak érdekében, hogy 
felülmúlja az Ön elvárásait. Az Ön nyugalmát szolgálja, 
hogy a légkondicionáló berendezését szakemberek 
tartják karban. 

Egészséges levegő 

Egy megfelelően karbantartott légkondicionáló 
berendezés biztosítja az optimális levegő minőséget 
amellett, hogy hűvösen vagy melegen tartja otthonát. 
A berendezés légszűrőinek és hőcserélőinek rendszeres 
tisztítása révén biztos lehet abban, hogy Ön és  
a családja egészséges, tiszta levegőt lélegeznek be.

Magasabb hatásfok

A rendszeres karbantartásnak, ellenőrzéseknek, 
a szakszerű alkatrészcserének és más 
kisebb beavatkozásoknak köszönhetően 
az Ön légkondicionáló berendezése sokkal 
hatékonyabban működhet. Cserébe Ön élvezheti 
az energia megtakarítás előnyeit, mivel a készüléke 
csúcsteljesítményt fog nyújtani.

Költségmegtakarítás

Hosszú távon a karbantartás mindig olcsóbb, mint  
az eseti szervizelés. A megelőző karbantartás lehetővé 
teszi Ön és a Daikin számára, hogy előre tervezzenek, 
és ezzel elkerüljék a sürgős és ez esetben költségesebb 
beavatkozásokat. A világos, átlátható és előre 
tervezhető költségek a készülék teljes életciklusa alatt. 

Minimalizált rendszer leállás

Az ütemezett karbantartás átlátható, könnyen 
tervezhető, és lehetővé teszi a látogatás legmegfelelőbb 
időpontjának megtalálását annak érdekében, hogy 
elkerüljük az Önnek okozott kényelmetlenségeket. 
Kevésbé valószínű, hogy egy rendszeresen 
karbantartott légkondicionáló berendezés elromlik 
a főszezonban. A berendezés rendszeres ellenőrzése 
és karbantartása biztosítja, hogy Önnek ne kelljen 
aggódnia amiatt, hogy az éppen akkor áll le, amikor  
a legnagyobb szükség lenne rá.

Miért  
szükséges  
a karbantartás?
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Továbbfejlesztett biztonság

Ha egy készülék hosszabb ideig nem megfelelő, 
esetleg hibás  állapotban működik, akkor veszélyes 
munkafeltételeket, illetve baleseteket okozhat.  
A rendszeres karbantartás biztosítja a légkondicionáló 
berendezés biztonságos üzemelését és megfelel 
a helyi előírásoknak és követelményeknek.

Eredeti alkatrészek, eszközök és felszerelés

A pótalkatrészek, amelyeket a Daikin Szerviz 
vagy Szerviz Partnerhálózatunk használ, Daikin 
tanúsítvánnyal rendelkeznek. Ez azt jelenti, hogy 
a meghibásodás és egyéb működési zavarok 
kockázata alacsony, ráadásul a garancia érvényessége 
sem kerül veszélybe.
Abban az esetben, ha nyitásra, nagyjavításra vagy 
javításra van szükség, a Daikin mint OEM gyártó 
rendelkezik az összes eredeti szerszámmal és 
szükséges eszközzel a javítás elvégzéséhez.
A szervizelés minden esetben a gyári ajánlások szerint 
történik.

A Daikin olyan szervizeszközöket használ, amelyek 
a legmegfelelőbbek az adott készülék számára.  
Ezek olyan, piaci forgalomban nem kapható eszközök, 
amelyek jelentősen megkönnyítik a hibaelhárítási 
és riportolási munkálatokat, biztosítják, hogy 
a készülékek optimálisan kerüljenek beállításra 
és paraméterezésre, illetve ellenőrzött legyen 
a légkondicionáló rendszer integritása. 

Teljes jogi megfelelőség

A folyamatosan karbantartott és 
szervizelt rendszer biztosíték a törvényi 
követelményeknek való teljes megfelelésre 
(úgy mint az F-gáz szabályozás)
A 2014. április 16-i EURÓPAI PARLAMENT 
ÉS TANÁCS 517/2014 / EU RENDELETE 
a fluortartalmú üvegházhatású gázokról 
illetve a rendelet hatályon kívül helyezéséről 
(EC)842/2006. 
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Út a maximális ügyfélelégedettség felé

A Stand By Me platform egy kidolgozott, értékesítést követő 

szolgáltatás amelynek célja, hogy Önnek a lehető legmagasabb 

szintű kiszolgálásban legyen része Daikin készülék megvásárlása 

után is. 

A Daikin szerződött partnerei segítségével igénybe tudja venni 

Stand By Me szolgáltatásunkat, ezáltal a minőségi szerviz is 

garantált az Ön által megvásárolt készülékekhez.

KITERJESZTETT GARANCIA

A végfelhasználó képes lesz 
alkatrészekre is kiterjesztett 
garanciát érvényesíteni illetve 
a közeljövőben kiegészítő 
garanciacsomagokat vásárolni.

TELJES NYOMONKÖVETHETŐSÉG

Egy kattintással minden információ 
elérhető a telepített készülékekről: 
szerviztörténet, karbantartások, 
esetleges javítások.

KARBANTARTÁSI EMLÉKEZTETŐK

Ön és az Ön szerviz partnere is 
emlékeztetőt kapnak az esedékes 
karbantartások előtt, nagyban 
megkönnyítve a munkák tervezését.

KARBANTARTÁSI IDŐZÍTÉS

A karbantartási emlékeztető után 
időpontot is javasol a rendszer 
a munkálatok elvégzésére.

EGYSZERŰ KAPCSOLATTARTÁS

Bármilyen kérdés, műszaki 
információkérés esetére az Ön Daikin 
szervizpartnerének elérhetősége és 
kapcsolattartási adatai egyszerűen 
elérhetőek a felületen.

GARANCIA INFORMÁCIÓK

Egyértelmű, könnyedén elérhető, 
összegyűjtött információk a garanciális 
tudnivalókról és a garancia részleteiről.

Miért érdemes élni a Stand By Me nyújtotta lehetőségekkel?

Figyelem: a részletek és a Daikin által ajánlott feltételek minden országban eltérhetnek. Kérjük, keresse a Daikint az Ön országában érvényes pontos 

feltételekért!
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Hogyan regisztrálhat?
Az Ön szerződött Daikin partnere három egyszerű lépésben elvégzi a regisztrációt Ön helyett:

Tudjon meg többet
Látogasson el a Stand By Me weboldalra és 
tudjon meg többet a szolgáltatásról:

https://standbyme.daikin.hu

Regisztráció

A szerződött Daikin partner rögzíti a 
telepítés adatait, a pontos címet és az 

Ön elérhetőségeit a rendszerben.

Megerősítés 

Az Ön részéről mindössze a regisztráció 
megerősítésére van szükség, ehhez 

kérjük ellenőrizze a megadott e-mail 
címhez tartozó postafiókját és kövesse 

az e-mailben kapott instrukciókat 
a regisztráció véglegezéséhez.

Visszajelzés 
(nem kötelező)

Nem kötelező, de számunkra sokat 
jelent, ha a megerősített regisztráció 

után elmondja véleményét a 
folyamatról és a Daikinról.

Tudta?
Az üzemeltetési költségek akár 
40%-át tehetik ki a légszűrőkkel 
kapcsolatos költségek

A nem tisztított légszűrők akár 37%-
kal magasabb üzemeltetési költséget 
jelenthetnek!*

*függ a helyi körülményektől és az egység használati mintájától
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Adapterek a Residential Controller applikációhoz

Beltéri egység
Wi-Fi adapterek LAN adapter WLAN adapterek

BRP069B41 BRP069B42 BRP069B45 BRP069A81 BRP069B82 BRP069A61 BRP069A62 BRP069A71 BRP069A78
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Ururu Sarara (FTXZ-N) ••

Stylish (C/FTXA-A/B) Wi-Fi adapter gyárilag beépítve

Daikin Emura(1) (FTXJ-M) ••

Perfera(1) (C/FTXM-R) Wi-Fi adapter gyárilag beépítve

Comfora (FTXP-M) ••

Sensira (FTXF-A/C) ••

Oldalfali egység (FTXC-C) ••

Perfera parapetes egység (FVXM-A) Wi-Fi adapter gyárilag beépítve

Padlón álló egység (FVXM-F) ••

Fűtésre opt. Perfera R-32 (FTXTM-M) ••

Fűtésre opt. Comfora (FTXTP-K) ••

BL
U

EV
O

LU
TI

O
N

 S
K

Y 
A

IR

Körbe kifúvó kazettás egység 
(FCAHG-H, FCAG-B)

••

Teljesen sík, raszter méretű kazettás 
egység (FFA-A9)

••

FDXM-F9 ••

FBA-A(9) ••

FDA-A (3) •• ••

FHA-A(9) ••

FUA-A ••

FAA-A ••

FVA-A ••

FNA-A9 ••

D
A

IK
IN

 A
LT

H
ER

M
A

(2
)

Daikin Altherma 3 R • • (4) • • (5)

Daikin Altherma 3 H •• ••

Daikin Altherma 3 M ••

Daikin Altherma 3 H HT •• ••

Daikin Altherma 3 GEO • • (6)

Daikin Altherma R •• ••

Daikin Altherma M •• ••

Daikin Altherma GEO •• ••

Daikin Altherma R Hybrid •• ••

 

Új applikáció!
A Daikin új, felhő alapú applikációja Residential Controller app néven már elérhető, 

és összesen akár 50 split légkondicionáló egység monitorozására, vezérlésére 

alkalmas. Mindegyik Bluevolution egység kompatibilis az új applikációval!

(1) FTXJ-MW/S egységekbe BRP069B41 Wi-Fi adapter gyárilag beépítve.
(2) A BRP069A61/62 LAN adapterek a Daikin Altherma készülékekhez. Részletes 
információk a Daikin Business Portálon találhatók, vagy keresse a Daikin 
képviseletet.

(3) BRP069B82 adapter a FDA200A és az FDA250A egységekhez.
(4) Esetleges opció BRP069A78 helyett.
(5) A készülékkel együtt szállítva.
(6) Gyárilag beépített.
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Residential Controller

Felhő alapú online irányítás és hangvezérlés

Vezérlés
A fő vezérlő képernyő alatt megjelennek a kiválasztott 
készüléknél elérhető beállítások, melyeknek saját megnevezés 
is adható, így az ikon mellett egyértelműen szerepel, melyik 
készülékről van szó.

Azonosítás
Ház/lakás egyes helyiségeinek beállítása.

Monitorozás
Kövesse nyomon pontosan az egyes készülékek 
energiafogyasztását, állítson be nyaralás üzemmódot!

Időzítés
Hőmérséklet, működési mód és ventilátor 
sebesség beállítása időzítve.

Maximális kényelem és minimális erőfeszítés: irányítsa Daikin rendszereit 
hangvezérléssel! Amazon Alexa vagy Google Assistant segítségével könnyedén 
állíthatja a hőmérsékletet, a működési üzemmódot, ventilátor sebességét és sok 
egyéb funkciót.

Előnyök
 ʯ A beltéri levegőminőség számos funkcióval irányítható, befolyásolható
 ʯ Hőmérséklet, működési mód, légtisztítás stb. funkciók mind egy interaktív 

termosztát segítségével változtathatók.
 ʯ A felhő alapú működés lehetővé teszi, hogy a korábbi Online Controller  

applikációtól eltérően ne kelljen külön beállítani az "Otthon" vagy "Házon kívül" 
üzemmódot, bárhonnan, bármikor irányíthatóak az applikációhoz kapcsolt 
készülékek.

 ʯ Energiafogyasztás pontos kimutatása



KIEMELT ELŐNYÖK

Miért válassza a Daikin  
split rendszert?

Bármilyen típusú beltéri egység

1. Oldalfali egység: 
kiemelkedő hatékonyságú és tervezésű, kiváló ár-érték arányú 
egységek széles választéka.

2. Padlón álló egység: 
a fűtési komfort szakértője, olyan egyedülálló fűtési funkciókkal, 
mint: gyors felfűtés, vagy hő plusz (radiátorszerűen sugárzó hő).

3. Légcsatornázható egység: 
mivel mennyezeti nyílásba szerelhető, diszkréten illeszkedik 
bármely környezetbe, csak a kifúvó rácsok láthatók.

Forma. Funkció. Újragondolva. – Emura
Stílusos megjelenés kiemelkedő  

hatékonysággal és komfortszinttel.

Elegáns külső, intelligens belső – Stylish
Prémium minőségű klímemegoldás –  

a technológia és a dizájn találkozása.

A legjobbak legjobbika – Ururu Sarara
Teljes klímaszabályozás párásítással/párátlanítással, 

levegő tisztítással és szellőztetéssel, a legjobb 

fűtési és hűtési hatékonysággal.

A jövő légkondicionálója – Perfera
Vonzó, falra szerelt kivitel, tökéletes beltéri 

levegőminőséggel.

Diszkrét és komfortos – Comfora
A diszkrét, stílusos első panel, tökéletesen 

illeszkedik a falba, minden enteriőrhöz jól illik.

A legnépszerűbb választás – Sensira
Minden egyben az optimális beltéri 

levegőminőséghez, és egy kicsit több.

Légcsatornázható egység 
Diszkréten illeszkedik a mennyezetbe, 

csak a beszívó és a kifújó rácsok láthatóak.

Parapetes egység 
Padlón álló egység az optimális 

fűtési komfort biztosításához kettős 

légáramlással.

Teljes komfort az otthonában   

•  A széles termékválasztéknak köszönhetően 

ideális megoldást nyújt hűtési és fűtési 

alkalmazásokra egyaránt.

•  A magas, akár A+++ besorolású szezonális 

hatékonyságnak és az olyan energiatakarékos 

funkcióknak köszönhetően, mint az intelligens 

termikus szem és heti programozható időkapcsoló, 

jelentősen csökken az energiaköltség.

•  A rendszer okostelefon alkalmazásról vagy 

felhasználóbarát távszabályzóról vezérelhető.

•  Tökéletes beltéri klíma: extra csendes működés 

és tökéletes légszállítás beállítás.

Egy vagy több helyiség? 
A választás az Öné

1 multi kültéri egységhez akár 5 vagy 9* beltéri egység  
csatlakoztatható. Mindegyik beltéri egység külön távvezérelhető.

* az RXYS(C)Q-TV1-el
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Csak levegőtisztítás Párásítás  
+  

Levegő-
tisztítás

Alkalmazható helyiség
 
 

 ~23m2

Javasolt helyiségméret max.
 
 

 82 m2*

500ml/h

PORGYŰJTÉSPÁRÁSÍTÁS

LEVEGŐTISZTÍTÁS PÁRÁSÍTÓ KAPACITÁS

SZAGTALANÍTÁS

Kapacitás, turbó üzemmódban

MCK55W

Légáramlás

5,5m3/perc.   330 m3/óra

Párásítás x

Hőmérséklet és páratartalom érzékelők x

Por (PM
2.5

/por) és szagérzékelő lámpák x

Flash Streamer kisülés x

Aktív plazmaion x

Elektrosztatikus HEPA szűrők x

Streamer regenerált szagtalanító szűrő x

Nedves üzemmód x

Econo mód x

Automatikus ventilátor mód x

Pollenellenes mód x

Turbo mód x

Gyerekbiztos zár x

A fényerő beállítása x

Automatikus újraindítás áramkimaradást követően x

Funkciók

Erőteljes levegőtisztítás és 
párásítás egyben

Csípje el a vírusokat és a kellemetlen szagokat, éljen 
allergénmentes otthonban!

akár

*Erőteljes és rendkívül csendes szívófunkció, mely akár 82 m²-t képes lefedni  
(a kanadai NRCC-54013-2011 szabvány szerint)
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MCK55W

Tiszta levegő az aktív plazma-ion kisülés és a flash streamer 
technológia révén.
Erőteljes nedvesítés a légszárazság és a vírusok ellen

Modell MCK55W
Szín Fehér
Mód Légtisztítás Párásítás és légtisztítás
Alkalmazható helyiség 
mérete*

Levegőtisztítás m2 82 -
Levegőtisztítás + 
párásítás

m2 82 23

Tápegység 1 fázis, 220-240/220-230v, 50/60hz
Csatlakozó C típus
Mód Csendes Alacsony Standard Turbo Csendes Alacsony Standard Turbo
Légáramlási sebesség m3/min. 0,9 2,0 3,2 5,5 1,7 2,4 3,2 5,5
Energiafogyasztás W 7 10 17 56 11 14 19 58
Hangnyomás-szint dB(A) 19 29 39 53 25 33 39 53
Párásítás ml/h - - - - 200 240 300 500
Méretek mm M 700 (718 görgővel) x Sz 270 x M 270
Súly kg 9,5 (víz nélkül)
Porgyűjtő szűrő Elektrosztatikus HEPA szűrő
Párásítási módszer Párolgás típusú

Tartály kapacitása 2,7l

MC55W

Modell MC55W
Szín Fehér
Mód Légtisztítás
Alkalmazható helyiség 
mérete*

Levegőtisztítás m2 82

Tápegység 1 fázis, 220-240/220-230v, 50/60hz
Csatlakozó C típus
Mód Csendes Alacsony Standard Turbó
Légáramlási sebesség m3/min. 1,1 2,0 3,2 5,5
Energiafogyasztás W 8 10 15 37
Hangnyomás szint dB(A) 19 29 39 53
Méretek mm M 500 x Sz 270 x M 270
Súly kg 6,8
Porgyűjtő szűrő Elektrosztatikus HEPA szűrő

Légtisztító

Légtisztító és párásító

Kompakt, hatékony és csendes az új, innovatív felépítésnek 
köszönhetően.

A British Allergy Foundation (Brit Allergia 
Szövetség) pecsétje a biztosíték arra, hogy a 
termék kiszűri az allergéneket, baktériumokat és 
vírusokat tartalmazó részecskéket, csökkentve 
ezáltal az egészségügyi kockázatot.

A British Allergy Foundation (Brit Allergia 
Szövetség) pecsétje a biztosíték arra, hogy a 
termék kiszűri az allergéneket, baktériumokat és 
vírusokat tartalmazó részecskéket, csökkentve 
ezáltal az egészségügyi kockázatot.

* a kanadai NRCC-54013-2011 szabvány szerint számolva
 

* a kanadai NRCC-54013-2011 szabvány szerint számolva
 

16  



17

ÉRVEK

Első a legjobbak között

Miért az Ururu Sarara?
A Daikin Ururu Sarara a kifinomult irányítás új szintjét nyújtja a 
légkondicionálásban. Öt levegőkezelési technológia egyesül 
egyetlen rendszerben, ezáltal nyújt tökéletes kényelmet. Az Ururu 
Sarara termékcsalád rendkívüli hatékonyságú kompresszorának és 
hőcserélőjének köszönhetően SEER és SCOP A +++ besorolással 
rendelkezik. Az Ururu Sarara forradalmi technológiája és a 
különleges formatervezés együttesen kiérdemelték a rangos Red 
Dot design díjat 2013-ban.

5 levegőkezelési technológia egy rendszerben

 ʯ Klasszikus hűtő-fűtő funkció az elérhető legmagasabb 
energiahatékonysággal

 ʯ A téli fűtés szárítja a levegőt, ezt pedig a test hidegebbnek 
érzékeli. Az Ururu párásítással a beállított hőmérséklet emelése 
nélkül melegebbnek érezheti a helyiség levegőjét.

 ʯ Nyári időszakban inkább párátlanításra van szükség, amelyet 
az Ururu állandó hőmérséklet fenntartása mellett végez el, 
akadályozva ezzel a helyiség túlhűtését.

 ʯ Szellőztetés – friss levegő zárt ablakok mellett is
 ʯ Légtisztítás – folyamatosan tiszta, vírus, baktérium és 

allergénmentes levegő, automatikusan tisztuló szűrővel

Flash Streamer: erős oxidációs erejű nagysebességű 

elektronokat bocsát ki

Az előszűrő összegyűjti a port

Szagtalanító szűrő: elnyeli 

és lebontja a szagokat, mielőtt 

a levegő visszajut a helyiségbe

A+++

Párásítás
Párátlanítás

Szellőztetés friss,  
kezelt levegővel

LégtisztításFűtés/hűtés



FTXZ-N + RXZ-N

Névleges teljesítmény

(kW)
Energiacímke SEER SCOP

Éves energiafogyasztás

(kWh)

Beltéri
egység
méretei

(mm)

Kültéri
egység 
méretei

(mm)

Beltéri hangnyomásszint
(dBA)

magas/alacsony/csendes
üzemmód

Hűtés Fűtés Hűtés Fűtés Hűtés Fűtés Ma.*Szé.*Mé. Ma.*Szé.*Mé. Hűtés Fűtés

FTXZ25N+RXZ25N 2,5 3,6 A+++ A+++ 9,54 5,90 92 831 295x798x372 693x795x300 38/26/19 39/28/19

FTXZ35N+RXZ35N 3,5 5,0 A+++ A+++ 9,00 5,73 136 1100 295x798x372 693x795x300 42/27/19 42/29/19

FTXZ50N+RXZ50N 5,0 6,3 A+++ A+++ 8,60 5,50 203 1427 295x798x372 693x795x300 47/30/23 44/31/24

Ururu Sarara

Fehér

Névleges teljesítmény

(kW)
Energiacímke SEER SCOP

Éves energiafogyasztás

(kWh)

Beltéri
egység
méretei

(mm)

Kültéri
egység 
méretei

(mm)

Beltéri hangnyomásszint
(dBA),

magas/alacsony/csendes
üzemmód

Hűtés Fűtés Hűtés Fűtés Hűtés Fűtés Ma.*Szé.*Mé. Ma.*Szé.*Mé. Hűtés Fűtés

FTXJ20MW+RXJ20M 2,3 2,5 A+++ A++ 8,73 4,61 92 638 303x998x212 550x765x285 38/25/19 40/28/19
FTXJ25MW+RXJ25M 2,4 3,2 A+++ A++ 8,64 4,6 97 822 303x998x212 550x765x285 38/25/19 41/28/19
FTXJ35MW+RXJ35M 3,5 4,0 A++ A++ 7,19 4,6 170 913 303x998x212 550x765x285 45/26/20 45/29/20
FTXJ50MW+RXJ50N 4,8 5,8 A++ A+ 7,02 4,28 239 1505 303x998x212 735x825x300 46/35/32 47/35/32

Ezüst

Névleges teljesítmény

(kW)
Energiacímke SEER SCOP

Éves energiafogyasztás

(kWh)

Beltéri
egység
méretei

(mm)

Kültéri
egység 
méretei

(mm)

Beltéri hangnyomásszint
(dBA),

magas/alacsony/csendes
üzemmód

Hűtés Fűtés Hűtés Fűtés Hűtés Fűtés Ma.*Szé.*Mé. Ma.*Szé.*Mé. Hűtés Fűtés

FTXJ20MS+RXJ20M 2,3 2,5 A+++ A++ 8,73 4,61 92 638 303x998x212 550x765x285 38/25/19 40/28/19

FTXJ25MS+RXJ25M 2,4 3,2 A+++ A++ 8,64 4,6 97 822 303x998x212 550x765x285 38/25/19 41/28/19
FTXJ35MS+RXJ35M 3,5 4,0 A++ A++ 7,19 4,6 170 913 303x998x212 550x765x285 45/26/20 45/29/20
FTXJ50MS+RXJ50N 4,8 5,8 A++ A+ 7,02 4,28 239 1505 303x998x212 735x825x300 46/35/32 47/35/32

Emura

Energiabesorolás

A+++

A hatékonyság és a stílus egyszerre van jelen ebben  
a díjnyertes modellben. Egyszerűen bele lehet szeretni.

 ʯ Úgy tervezték, hogy eleget tegyen az egyedülállóan európai stílusnak.
 ʯ Az ezüst allergén szűrő és a légtisztító szűrő megszűri az allergének és  
a poratkák akár 99%-át. 

 ʯ A 3D légáram biztosítja, hogy a levegő elérje a helyiség legtávolabbi sarkait is. 
 ʯ A több területet látó intelligens szem észleli az Ön jelenlétét, és védi 
Önt a közvetlen huzattól.

 ʯ A Wi-Fi adapter lehetővé teszi az egység teljes vezérlését bárhonnan, 
bármikor, okostelefonjáról vagy táblagépéről. 

Energiabesorolás akár

A+++

Díjnyertes technológia, rendkívül alacsony káros  
környezeti hatással és nagyon alacsony 
energiafogyasztással, 5 levegőkezelési technikával!

 ʯ Hűtés, fűtés, párásítás, párátlanítás, szellőztetés, levegőtisztítás 
egyetlen rendszerben

 ʯ Automatikusan tisztuló szűrőrendszer, ami amellett, hogy munkát 
spórol Önnek, 25%-kal csökkenti az energiafogyasztást is

 ʯ A 3-zónás intelligens szem észleli az Ön jelenlétét és védi Önt 
a közvetlen huzattól

 ʯ A 3D légáram biztosítja, hogy a tiszta levegő elérje a helyiség 
legtávolabbi sarkait is

3

Modbus 
KNX

DIII-Net -20°
(opció*)

(hűtés)

2
Modbus 

KNX
DIII-Net

*2021 decemberéig a Residential Controller applikációval párhuzamosan elérhető az Online Controller alkalmazás is. Egy adott berendezéshez tartozó Wi-Fi adaptert párhuzamosan csak egy alkalmazással lehet használni. 
Az Online Controller alkalmazásból lehetőség van a regisztrált Wi-Fi adaptert az új Residential Controller alkalmazásba migrálni, ehhez a Residential Controller alkalmazás segítséget nyújt lépésről-lépésre.

Az új Residential Controller alkalmazás speciális funkciói (pl.: hangvezérlés) nem minden országban érhetőek még el, az elérhető funkciók listájáról és egyéb kérdések esetén forduljon Daikin képviselőjéhez vagy partnereinkhez.18  
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Stylish, az intelligencia és a dizájn találkozása

4 elegáns színben 
 › 4 egyedi, elegáns szín: fehér, fekete, ezüst és feketeakác
 › Lekerekített, szemet gyönyörködtető ívek és extra kis helyigény 
 › Keskeny kivitel, az elérhető legkompaktabb készülék a piacon
 › A kompakt és funkcionális dizájn minden belső térbe passzol
 › Legnevesebb formatervezési nagydíjak nyertese: Reddot és Good Design Award 
2018 a forradalmi külső és kiemelkedő funkcionalitás jegyében

A Coanda-hatás két különböző léáramlási mintát hoz létre attól 
függően, hogy a fűtési vagy hűtési üzemmódban használja a Stylish 
egységet. A felső képen a Coanda-hatás hűtési üzemmódban 
(mennyezeti légáramlás) látható, az alsó képen pedig a Coanda-
hatás fűtési üzemmódban (függőleges légáramlás) tekinthető meg.

A Coanda-hatás 
A csúcsmodell Ururu Sarara által már megismert 
Coanda-hatás biztosítja a tökéletes levegő 
és hőmérséklet eloszlást az egész szobában, 
a speciálisan tervezett terelőlapok segítségével.

Fehér FTXA-AW Ezüst FTXA-BS

Fekete FTXA-BB Feketeakác FTXA-BT

ÚJ, FEKETE SZÍN

Új szín!
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A hangszóródás és a zajcsökkentés az új ventilátor 
dizájn eredménye.

Egyedülállóan csendes 
A Stylish a légáramlás optimalizálása érdekében egy teljesen újratervezett ventilátort 
használ, hogy a lehető legalacsonyabb zajszint mellett magasabb energiahatékonyságot érjen 
el, biztosítva Önnek a tökéletes pihenést és kikapcsolódást otthonában.

Daikin Online Controller
Hamarosan a Stylish légkondicionáló is kompatibilis lesz az új Residential Controller 
applikációval!

Az Ön előnyei

Számos funkcióval irányíthatja a beltéri levegőt
 › Kezelje a hőmérsékletet, az üzemmódot, a légtisztítást és a ventilátorokat interaktív 
termosztáttal

 › Állítson be különböző ütemezési és működési módokat
 › Kövesse nyomon az energiafogyasztást
 › Kompatibilis az If This Then That (IFTTT) alkalmazással

Stabil szobahőmérséklet
A Stylish különleges kialakítású intelligens szenzort használ, amely érzékeli a különböző 
felületek, például a padló és a falak hőmérséklet különbségeit, és ezt az információt használja 
fel a hőmérséklet intelligens kiegyenlítésére az Ön szobájában..

Miután meghatározta a pillanatnyi szobahőmérsékletet, az érzékelő a levegőt egyenletesen 
oszlatja el a szobában, majd átkapcsol egy olyan légáramlási mintára, amely a meleg vagy 
a hideg levegőt a megfelelő helyekre irányítja.Az intelligens szenzor méri a helyiség felületi 

hőmérsékletét – ehhez 64 különböző négyzetet 
tartalmazó rácsra osztja fel a helyiséget.



Stylish

Feketeakác

Névleges teljesítmény

(kW)
Energiacímke SEER SCOP

Éves energiafogyasztás

(kWh)

Beltéri
egység
méretei

(mm)

Kültéri
egység 
méretei

(mm)

Beltéri 
hangnyomásszint

(dBA)
csendes/alacsony/ 

magas

Hűtés Fűtés Hűtés Fűtés Hűtés Fűtés Ma.*Szé.*Mé. Ma.*Szé.*Mé. Hűtés

CTXA15BT Csak multi kültéri egységekhez csatlakoztatható. 295x798x189  21/25/39

FTXA20BT + RXA20A 2,00 2,5 A+++ A+++ 8,75 5,15 80 653 295x798x189 550x765x285 19/25/39

FTXA25BT + RXA25A 2,50 2,8 A+++ A+++ 8,74 5,15 101 666 295x798x189 550x765x285 19/25/40
FTXA35BT + RXA35A 3,40 4,0 A+++ A+++ 8,73 5,15 137 680 295x798x189 550x765x285 19/25/41
FTXA42BT + RXA42B 4,20 5,4 A++ A++ 7,50 4,60 196 1150 295x798x189 734x870x373 21/29/45
FTXA50BT + RXA50B 5,00 5,8 A++ A++ 7,33 4,60 239 1217 295x798x189 734x870x373 24/31/46

Ezüst

Névleges teljesítmény

(kW)
Energiacímke SEER SCOP

Éves energiafogyasztás

(kWh)

Beltéri
egység
méretei

(mm)

Kültéri
egység 
méretei

(mm)

Beltéri 
hangnyomásszint

(dBA)
csendes/alacsony/ 

magas

Hűtés Fűtés Hűtés Fűtés Hűtés Fűtés Ma.*Szé.*Mé. Ma.*Szé.*Mé. Hűtés

CTXA15BS Csak multi kültéri egységekhez csatlakoztatható. 295x798x189  21/25/39

FTXA20BS + RXA20A 2,00 2,5 A+++ A+++ 8,75 5,15 80 653 295x798x189 550x765x285 19/25/39

FTXA25BS + RXA25A 2,50 2,8 A+++ A+++ 8,74 5,15 101 666 295x798x189 550x765x285 19/25/40

FTXA35BS + RXA35A 3,40 4,0 A+++ A+++ 8,73 5,15 137 680 295x798x189 550x765x285 19/25/41

FTXA42BS + RXA42B 4,20 5,4 A++ A++ 7,50 4,60 196 1150 295x798x189 734x870x373 21/29/45

FTXA50BS + RXA50B 5,00 5,8 A++ A++ 7,33 4,60 239 1217 295x798x189 734x870x373 24/31/46

Fekete

Névleges teljesítmény

(kW)
Energiacímke SEER SCOP

Éves energiafogyasztás

(kWh)

Beltéri
egység
méretei

(mm)

Kültéri
egység 
méretei

(mm)

Beltéri 
hangnyomásszint

(dBA)
csendes/alacsony/ 

magas

Hűtés Fűtés Hűtés Fűtés Hűtés Fűtés Ma.*Szé.*Mé. Ma.*Szé.*Mé. Hűtés

CTXA15BB Csak multi kültéri egységekhez csatlakoztatható. 295x798x189  21/25/39

FTXA20BB + RXA20A 2,00 2,5 A+++ A+++ 8,75 5,15 80 653 295x798x189 550x765x285 19/25/39

FTXA25BB + RXA25A 2,50 2,8 A+++ A+++ 8,74 5,15 101 666 295x798x189 550x765x285 19/25/40

FTXA35BB + RXA35A 3,40 4,0 A+++ A+++ 8,73 5,15 137 680 295x798x189 550x765x285 19/25/41

FTXA42BB + RXA42B 4,20 5,4 A++ A++ 7,50 4,60 196 1150 295x798x189 734x870x373 21/29/45

FTXA50BB + RXA50B 5,00 5,8 A++ A++ 7,33 4,60 239 1217 295x798x189 734x870x373 24/31/46

Elegáns külső, intelligens belső

 ʯ A kompakt és funkcionális dizájn minden belső térbe passzol
 ʯ 4 elegáns szín: fehér, fekete, ezüst és feketeakác
 ʯ A+++ besorolás a fűtés és huóűtés tekintetében is
 ʯ Titánium-apatit + ezüst alapú allergén eltávolító légszűrő
 ʯ A Flash Streamer technológia friss, egészséges levegőt biztosít
 ʯ A továbbfejlesztett ventilátor garantálja, hogy az egység zajtalan legyen
 ʯ Intelligens érzékelő és Coanda-hatáson alapuló légáramlás szabályozás 
gondoskodik a tökéletes hőmérséklet és levegő elosztásról

 ʯ Beépített Wifi adapterrel okostelefonról egyszerűen szabályozható
 ʯ Két- vagy több modelles alkalmazásban is üzemeltethető
 ʯ Teljesítmények széles választéka 1,5 és 5,0 kW között

Energiabesorolás akár

A+++

Fehér

Névleges teljesítmény

(kW)
Energiacímke SEER SCOP

Éves energiafogyasztás

(kWh)

Beltéri
egység
méretei

(mm)

Kültéri
egység 
méretei

(mm)

Beltéri 
hangnyomásszint

(dBA)
csendes/alacsony/ 

magas

Hűtés Fűtés Hűtés Fűtés Hűtés Fűtés Ma.*Szé.*Mé. Ma.*Szé.*Mé. Hűtés

CTXA15AW Csak multi kültéri egységekhez csatlakoztatható. 295x798x189  21/25/39

FTXA20AW + RXA20A 2,00 2,5 A+++ A+++ 8,75 5,15 80 653 295x798x189 550x765x285 19/25/39

FTXA25AW + RXA25A 2,50 2,8 A+++ A+++ 8,74 5,15 101 666 295x798x189 550x765x285 19/25/40

FTXA35AW + RXA35A 3,40 4,0 A+++ A+++ 8,73 5,15 137 680 295x798x189 550x765x285 19/25/41

FTXA42AW + RXA42B 4,20 5,4 A++ A++ 7,50 4,60 196 1150 295x798x189 734x870x373 21/29/45

FTXA50AW + RXA50B 5,00 5,8 A++ A++ 7,33 4,60 239 1217 295x798x189 734x870x373 24/31/46

Modbus 
KNX

DIII-Net

FTXA-BB FTXA-BS FTXA-BTFTXA-AW

*2021 decemberéig a Residential Controller applikációval párhuzamosan elérhető az Online Controller alkalmazás is. Egy adott berendezéshez tartozó Wi-Fi adaptert párhuzamosan csak 
egy alkalmazással lehet használni. Az Online Controller alkalmazásból lehetőség van a regisztrált Wi-Fi adaptert az új Residential Controller alkalmazásba migrálni, ehhez a Residential Cont-
roller alkalmazás segítséget nyújt lépésről-lépésre. Az új Residential Controller alkalmazás speciális funkciói (pl.: hangvezérlés) nem minden országban érhetőek még el, az elérhető funkciók 
listájáról és egyéb kérdések esetén forduljon Daikin képviselőjéhez vagy partnereinkhez.

(*)
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FTXP-M(9) + RXP-M

Névleges teljesítmény

(kW)
Energiacímke SEER SCOP

Éves energiafogyasztás

(kWh)

Beltéri
egység
méretei

(mm)

Kültéri
egység 
méretei

(mm)

Beltéri hangnyomásszint
(dBA),

magas/alacsony/csendes
üzemmód

Hűtés Fűtés Hűtés Fűtés Hűtés Fűtés Ma.*Szé.*Mé. Ma.*Szé.*Mé. Hűtés Fűtés

FTXP20M9 + RXP20M 2,0 2,5 A++ A++ 6,79 4,65 103 662 286x770x225 550x658x275 39/25/19 39/28/21

FTXP25M9 + RXP25M 2,5 3,0 A++ A++ 6,92 4,61 126 728 286x770x225 550x658x275 40/26/19 40/28/21

FTXP35M9 + RXP35M 3,5 4,0 A++ A++ 6,62 4,64 186 845 286x770x225 550x658x275 43/27/20 40/29/21

FTXP50M + RXP50M 5,0 6,0 A++ A+ 7,30 4,40 240 1463 295x990x263 734x870x373 43/34/27 -/30/38

FTXP60M + RXP60M 6,0 7,0 A++ A+ 6,82 4,10 308 1639 295x990x263 734x870x373 45/36/30 -/32/40

FTXP71M + RXP71M 7,1 8,2 A++ A+ 6,20 4,01 401 2166 295x990x263 734x870x373 46/37/32 -/33/41

Comfora

FTXM-R + RXM-R

Névleges teljesítmény

(kW)
Energiacímke SEER SCOP

Éves energiafogyasztás

(kWh)

Beltéri
egység
méretei

(mm)

Kültéri
egység 
méretei

(mm)

Beltéri hangnyomásszint
(dBA)

magas/alacsony/csendes
üzemmód

Hűtés Fűtés Hűtés Fűtés Hűtés Fűtés Ma.*Szé.*Mé. Ma.*Szé.*Mé. Hűtés Fűtés

CTXM15R Csak multi alkalmazásban 295x778x272 Csak multi alkalmazásban 41/25/19 39/26/20

FTXM20R + RXM20R 2,0 2,5 A+++ A+++ 8,65 5,10 81 631 295x778x272 550x765x285 41/25/19 39/27/20

FTXM25R + RXM25R 2,5 2,8 A+++ A+++ 8,65 5,10 101 659 295x778x272 550x765x285 41/25/19 39/27/20

FTXM35R + RXM35R 3,4 4,0 A+++ A+++ 8,65 5,10 137 686 295x778x272 550x765x285 45/29/19 39/28/20

FTXM42R + RXM42R 4,2 5,4 A++ A++ 7,85 4,71 187 1189 295x778x272 734x870x373 45/30/21 45/29/21

FTXM50R + RXM50R 5,0 5,8 A++ A++ 7,41 4,71 236 1368 299x998x292 734x870x373 44/36/27 43/34/31

FTXM60R + RXM60R 6,0 7,0 A++ A+ 6,90 4,30 304 1562 299x998x292 734x870x373 46/37/30 45/36/33

FTXM71R + RXM71R 7,1 8,2 A++ A+ 6,20 4,10 401 2117 299x998x292 734x954x401 47/38/32 46/37/34

Perfera FTXM-R
Energiabesorolás akár

A+++

Energiabesorolás akár

A++

Diszkrét oldalfali egység magas hatékonysággal es komfortszinttel

 ʯ Extra csendes működés akár 19 dBA értékig.
 ʯ 3D légáramlás
 ʯ Ezüst allergén szűrő
 ʯ Kis helyigenyű, modern kialakitasú oldalfali dizájn

Legújabb technológián alapuló kényelem, friss európai  
formába csomagolva

 ʯ Akár A+++ hatékonyság hűtési és fűtési üzemmódban is
 ʯ A “Gyors felfűtés” funkció az egység bekapcsolása után rendkívül gyors 
fűtést tesz lehetővé

 ʯ A Flash Streamer, a titánium-apatit szagtalanító szűrő és az ezüst allergén-  
és légtisztító szűrők garantálják a tiszta beltéri levegőt

 ʯ Szinte hangtalan működés: akár 19 dB(A) hangnyomásszint
 ʯ Tökéletes komfort a 3D-légáramlásnak és a 2-zónás mozgásérzékelőnek 
köszönhetően

 ʯ Egyes funkciók hangvezérléssel is irányíthatók 
 ʯ Mono- vagy multi-split rendszerhez is csatlakoztatható  
(akár 5 beltéri 1 kültéri egységgel)

Modbus 
KNX

DIII-Net

(opció*)(1)

2
Modbus 

KNX
DIII-Net -20°

ÚJ

*2021 decemberéig a Residential Controller applikációval párhuzamosan elérhető az Online Controller alkalmazás is. Egy adott berendezéshez tartozó Wi-Fi adaptert párhuzamosan csak 
egy alkalmazással lehet használni. Az Online Controller alkalmazásból lehetőség van a regisztrált Wi-Fi adaptert az új Residential Controller alkalmazásba migrálni, ehhez a Residential Cont-
roller alkalmazás segítséget nyújt lépésről-lépésre. Az új Residential Controller alkalmazás speciális funkciói (pl.: hangvezérlés) nem minden országban érhetőek még el, az elérhető funkciók 
listájáról és egyéb kérdések esetén forduljon Daikin képviselőjéhez vagy partnereinkhez.
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Sensira FTXF-D

FTXF-D + RXF-D

Névleges teljesítmény

(kW)
Energiacímke SEER SCOP

Éves energiafogyasztás

(kWh)

Beltéri
egység
méretei

(mm)

Kültéri
egység 
méretei

(mm)

Beltéri hangnyomásszint
(dBA),

csendes/alacsony/magas
üzemmód

Hűtés Fűtés Hűtés Fűtés Hűtés Fűtés Ma.*Szé.*Mé. Ma.*Szé.*Mé. Hűtés Fűtés

FTXF20D + RXF20D 2,0 2,4 A++ A+ 6,22 4,11 113 749 286 x770 x225 550x658x225 39/25/20 39/28/21

FTXF25D + RXF25D 2,5 2,8 A++ A+ 6,22 4,11 141 817 286 x770 x225 550x658x225 40/26/20 40/28/21

FTXF35D + RXF35D 3,5 3,5 A++ A+ 6,22 4,11 197 885 286 x770 x225 550x658x225 43/27/20 40/29/21

FTXF42D + RXF42D 4,2 4,6 A++ A+ 6,50 4,30 226 1075 286 x770 x225 550x658x225 45/30/22 44/28/22

FTXF50D + RXF50D 5,0 6,0 A++ A+ 6,21 4,06 282 1584 295 x990 x263 735X825X300 43/34/31 42/33/30

FTXF60D + RXF60D 6,0 6,4 A++ A+ 6,15 4,06 342 1653 295 x990 x263 735x825x300 45/36/33 44/35/32

FTXF71D + RXF71D 7,1 8,2 A A 5,15 3,81 483 2278 295 x990 x263 734x870x373 46/37/34 45/36/33

 ʯ A diszkrét, stílusos előlap tökéletesen illeszkedik a falba, minden belső 
enteriőrhöz jól illik.

 ʯ Barátságos környezetet kiváló energiahatékonysági jellemzőkkel 
kombinálva.

 ʯ Az opcionális online vezérlő segít a légkondicionáló rendszer 
ütemezését, kezelését és figyelését.

ÚJ

FTXC-C

FTXC-C + RXC-C

Névleges teljesítmény

(kW)
Energiacímke SEER SCOP

Éves energiafogyasztás

(kWh)

Beltéri
egység
méretei

(mm)

Kültéri
egység 
méretei

(mm)

Beltéri hangnyomásszint
(dBA),

csendes/alacsony/magas
üzemmód

Hűtés Fűtés Hűtés Fűtés Hűtés Fűtés Ma.*Szé.*Mé. Ma.*Szé.*Mé. Hűtés

FTXC20C + RXC20C 2,08 2,5 A++ A+ 6,89 4,40 106 594 288x770x234 550x658x273 38/26/20

FTXC25C + RXC25C 2,57 2,84 A++ A+ 6,84 4,45 132 700 288x770x234 550x658x273 38/26/20

FTXC35C + RXC35C 3,44 4,0 A++ A+ 6,87 4,28 175 732 288x770x234 550x658x273 39/26/ 21

FTXC50C + RXC50C 5,08 5,62 A++ A+ 6,45 4,42 276 1236 288x770x234 615x845x300 45/33/29

FTXC60C + RXC60C 6,21 6,4 A++ A+ 6,40 4,24 340 1354 297x990x273 615x845x300 46/38/30

FTXC71C + RXC71C 6,96 8,0 A A 5,30 3,81 459 2334 297x990x273 695x930x350 46/38/30

Modbus 
KNX

DIII-Net

(opció)

(opció)
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Energiabesorolás akár

A++

Magas hatékonyság és kényelem a legújabb
technológiáknak köszönhetően

 ʯ A diszkrét, stílusos előlap tökéletesen illeszkedik a falra, minden 
enteriőrhöz jól illik.

 ʯ Kiváló energiahatékonyság: akár A++ hűtési üzemmódban.
 ʯ Az opcionális online vezérlő segítségével bárhonnan
 ʯ szabályozhatja a légkondicionáló működését.

Energiabesorolás akár

A++

Használja a legújabb technológiát a magas hatékonyság 
és a kiváló kényelem eléréshez



FVXM-F + RXM-R

Névleges teljesítmény

(kW)
Energiacímke SEER SCOP

Éves energiafogyasztás

(kWh)

Beltéri
egység
méretei

(mm)

Kültéri
egység 
méretei

(mm)

Beltéri hangnyomásszint
(dBA)

csendes/alacsony/magas
üzemmód

Hűtés Fűtés Hűtés Fűtés Hűtés Fűtés Ma.*Szé.*Mé. Ma.*Szé.*Mé. Hűtés Fűtés

FVXM25F + RXM25R 2,50 3,4 A++ A+ 7,20 4,56 120 737 600x700x210 550x765x285 38/26/23 38/26/23

FVXM35F + RXM35R 3,50 4,5 A++ A+ 6,43 4,00 190 1015 600x700x210 550x765x285 39/27/24 39/27/24

FVXM50F + RXM50R 5,00 5,8 A++ A+ 6,80 4,00 257 1471 600x700x210 734x870x373 44/36/32 44/36/32

FVXM-F

 ʯ Felejtse el a hideg lábakat, élvezze, ahogy a meleg levegő a padló 
közelében is áramlik.

 ʯ Alacsony méretének köszönhetően az ablak alá is helyezhető.
 ʯ A függőleges automatikus lengés elosztja a levegőt és  
a hőmérsékletet az egész helyiségben

 ʯ Egy csendes társ, amely semmilyen módon nem zavarhatja Önt.

Az az egység, amely meghallgatja minden igényét és  
biztosítja a tökéletes klímát az otthonában egész nap,  
a lábujjaitól a feje búbjáig.

Energiahatékonyság akár

A++
Modbus 

KNX
DIII-Net

(opció)

Perfera FVXM-A 

Energiahatékonyság akár

A++

Modern, vonzó dizájn és tökéletes beltéri levegő 

 ʯ Fűtésben akár A++, hűtésben akár A+++ energiaosztályú teljesít-
mény

 ʯ 3 egyedülálló fűtési funkció: gyors felfűtés, padló fűtése, hő plusz 
(radiátorszerűen sugárzó hő)

 ʯ Az egyenletesebb légeloszlás érdekében kétirányú levegőkiáramlás
 ʯ  A Flash Streamernek köszönhetően a kiváló beltéri levegőminőség 
biztosított

 ʯ Az online szabályzó alaptartozék, ami akár hangvezérléshez is  
kapcsolható (1)

 ʯ Csendes működés: csak 19 dB(A) csendes üzemmódban
 ʯ Monosplitként vagy 2-es, 3-as multi split kültérivel kombinálható (2)

FVXM-A+ RXM-R

Névleges teljesítmény

(kW)
Energiacímke SEER SCOP

Éves energiafogyasztás

(kWh)

Beltéri
egység
méretei

(mm)

Kültéri
egység 
méretei

(mm)

Beltéri hangnyomásszint
(dBA)

csendes/alacsony/magas
üzemmód

Hűtés Fűtés Hűtés Fűtés Hűtés Fűtés Ma.*Szé.*Mé. Ma.*Szé.*Mé. Hűtés Fűtés

CVXM20A Csak multi alkalmazásokhoz

FVXM25A + RXM25R 2,40 3,4 A+++ A++ 8,55 4,65 98 692 600x750x238 550x765x285 20/25/38 19/25/38

FVXM35A + RXM35R 3,40 4,5 A++ A++ 8,11 4,63 147 847 600x750x238 550x765x285 20/25/39 19/25/39

FVXM50A + RXM50R 5,50 5,8 A++ A+ 7,30 4,31 240 1332 600x750x238 734x870x373 27/31/44 29/35/46

(1)

(1) csak 2 és 3 portos multi esetén  
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FDXM-F9 + RXM-R

Névleges teljesítmény

(kW)
Energiacímke SEER SCOP

Éves energiafogyasztás

(kWh)

Beltéri
egység
méretei

(mm)

Kültéri
egység 
méretei

(mm)

Beltéri hangnyomásszint
(dBA)

magas/alacsony/csendes
üzemmód

Hűtés Fűtés Hűtés Fűtés Hűtés Fűtés Ma.*Szé.*Mé. Ma.*Szé.*Mé. Hűtés Fűtés

FDXM25F9 + RXM25R 2,4 3,2 A+ A+ 5,68 4,24 148 858 200x750x620 550x765x285 35/27 35/27

FDXM35F9 + RXM35R 3,4 4,0 A A 5,26 3,88 226 1046 200x750x620 550x765x285 35/27 35/27

FDXM50F9 + RXM50R 5,0 5,8 A+ A 5,77 3,93 303 1424 200x1150x620 734x870x373 38/30 38/30

FDXM60F9 + RXM60R 6,0 7,0 A A 5,56 3,80 315 1693 200x1150x620 734x870x373 38/30 38/30

FDXM-F9 

Energiabesorolás akár

A+

ÚJ
többzónás

opcióval

Burkolat nélküli légcsatornázható egység 

 ʯ Diszkréten illeszkedik a mennyezetbe, így elegáns módon szállítja  
a tiszta levegőt.

 ʯ Az egyenáramú ventilátormotornak köszönhetően csökken  
az áramfogyasztás.

 ʯ A száraz program lehetővé teszi a páratartalom csökkentését,  
a szoba hőmérsékletének változása nélkül. 

 ʯ Kompakt méretének köszönhetően akár 240 mm magas álmennyezetbe is 
telepíthető

 ʯ Opcionális automatikusan tisztuló légszűrővel

(1) Vezetékes R / C-vel; (2) Vezeték nélküli R / C-vel. Megjegyzés: A rotáció és a tartalék funkciók csak bizonyos beltéri egységekkel és csak a szabadban lévő szezonális magas inverterrel 
működnek. Az online vezérlő működtetéséhez a vezetékes távirányítót csatlakoztatni kell a beltéri egységhez.

Modbus 
KNX

DIII-Net -20°
(1) (2) (opció)(opció)
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Multi-split megoldás, MXM-N(8/9)

 ʯ Szezonális hatékonyság A +++ hűtésig.
 ʯ Kültéri egységek többféle alkalmazáshoz.
 ʯ Legfeljebb 5 beltéri egység csatlakoztatható 1 multi kültéri 
egységhez; az összes beltéri egység külön-külön vezérelhető, és 
nem kell ugyanabba a helyiségbe vagy ugyanabban az időben 
telepíteni. Minden egység külön-külön és egymástól függetlenül 
működik az alapjel és a ventilátor sebessége tekintetében, 
ugyanabban a hűtési vagy fűtési módban.

 ʯ Különböző típusú beltéri egységek csatlakoztathatók: pl. falra 
szerelhető egységek, rejtett mennyezeti egységek.

Beltéri egység 2MXM40N 2MXM50N 2MXM68N 3MXM40N8 3MXM52N8 3MXM68N9 4MXM68N9 4MXM80N9 5MXM90N9
Méretek Egység Mag. x Szél. x Mély. mm 550x765x285 734x958x340

Tömeg Egység kg 36 41 60 57 62 63 67 68
Hangteljesítmény 
szint

Hűtés dBA 60 61 59 61 64
Fűtés dBA 62 61 59 61 64

Hangnyomás szint Hűtés Nom./Magas dBA -/46 -/48 48/- 46/- 48/- 52/-
Fűtés Nom./Magas dBA -/48 -/50 48/- -/- 49/- 52/-

Működési tartomány Hűtés Körny. Min.~Max. °CDB -10~46
Fűtés Körny. Min.~Max. °CWB -15~18

Hűtőközeg Típus R-32
GWP 675
Töltet kg/TCO

2
Eq 0,88/0,60 1,15/0,78 2,00/1,35 1,80/1,22 2,00/1,35 2,40/1,62

Csőcsatlakozás Folyadék OD mm 6,35
Gáz OD mm 9,50
Csőhossz K.E.-B.E. Max. m 20 (1) 25 (1)

Rendszer Töltet nélkül m - 30
Hűtőközeg utántöltés kg/m 0,02 (20 m-nél hosszabb 

csővezetékhossz esetén)
0,02  (30 m-nél hosszabb csővezetékhossz esetén)

Szint-
különbség

B.E. - K.E Max. m 15

Tápegység Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V 1~/50/220-230-240
Áramfelvétel Biztosíték mérete (MFA) A 16 20 25 32

(1) Egy helyiséghez | Működési tartomány információk külön rajzon | Elektronikus adat információk külön rajzon | Fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmaz
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EGYSÉGEK 2MXM40N 2MXM50N 2MXM68N 3MXM40N8 3MXM52N8 3MXM68N9 4MXM68N9 4MXM80N9 5MXM90N9

OLDALFALI

CTXA15AW •• •• •• •• •• •• •• •• ••

CTXA15BB •• •• •• •• •• •• •• •• ••

CTXA15BS •• •• •• •• •• •• •• •• ••

CTXA15BT •• •• •• •• •• •• •• •• ••

FTXA20AW •• •• •• •• •• •• •• •• ••

FTXA20BB •• •• •• •• •• •• •• •• ••

FTXA20BS •• •• •• •• •• •• •• •• ••

FTXA20BT •• •• •• •• •• •• •• •• ••

FTXA25AW •• •• •• •• •• •• •• •• ••

FTXA25BB •• •• •• •• •• •• •• •• ••

FTXA25BS •• •• •• •• •• •• •• •• ••

FTXA25BT •• •• •• •• •• •• •• •• ••

FTXA35AW •• •• •• •• •• •• •• •• ••

FTXA35BB •• •• •• •• •• •• •• •• ••

FTXA35BS •• •• •• •• •• •• •• •• ••

FTXA35BT •• •• •• •• •• •• •• •• ••

FTXA42AW •• •• •• •• •• •• ••
FTXA42BB •• •• •• •• •• •• ••
FTXA42BS •• •• •• •• •• •• ••
FTXA42BT •• •• •• •• •• •• ••
FTXA50AW •• •• •• •• •• •• ••
FTXA50BB •• •• •• •• •• •• ••
FTXA50BS •• •• •• •• •• •• ••
FTXA50BT •• •• •• •• •• •• ••
FTXJ20MW •• •• •• •• •• •• •• •• ••
FTXJ20MS •• •• •• •• •• •• •• •• ••
FTXJ25MW •• •• •• •• •• •• •• •• ••
FTXJ25MS •• •• •• •• •• •• •• •• ••
FTXJ35MW •• •• •• •• •• •• •• •• ••
FTXJ35MS •• •• •• •• •• •• •• •• ••
FTXJ50MW •• •• •• •• •• •• ••
FTXJ50MS •• •• •• •• •• •• ••
CTXM15R •• •• •• •• •• •• •• •• ••
FTXM20R •• •• •• •• •• •• •• •• ••
FTXM25R •• •• •• •• •• •• •• •• ••
FTXM35R •• •• •• •• •• •• •• •• ••
FTXM42R •• •• •• •• •• •• ••
FTXM50R •• •• •• •• •• •• ••
FTXM60R •• •• •• •• ••
FTXM71R •• ••
FTXP20M9 •• •• •• •• ••
FTXP25M9 •• •• •• •• ••
FTXP35M9 •• •• •• •• ••

PADLÓNÁLLÓ

CVXM20A •• •• •• ••
FVXM25A •• •• •• ••
FVXM35A •• •• •• ••
FVXM50A •• ••
FVXM25F •• •• •• •• •• •• •• •• ••
FVXM35F •• •• •• •• •• •• •• •• ••
FVXM50F •• •• •• •• •• •• ••

LÉGCSATORNÁZHATÓ

FDXM25F9 •• •• •• •• •• •• •• •• ••
FDXM35F9 •• •• •• •• •• •• •• •• ••
FDXM50F9 •• •• •• •• •• •• ••
FDXM60F9 •• •• •• •• ••
FBA35A9 •• •• •• •• •• •• ••
FBA50A9 •• •• •• •• •• ••
FBA60A9 •• •• •• •• ••

KAZETTÁS
(a panelek 
kivételével)

FCAG35B •• •• •• •• •• •• ••
FCAG50B •• •• •• •• •• ••
FCAG60B •• •• •• •• ••
FFA25A9 •• •• •• •• •• •• •• ••
FFA35A9 •• •• •• •• •• •• •• ••
FFA50A9 •• •• •• •• •• •• ••
FFA60A9 •• •• •• •• ••

MENNYEZETRE 
FÜGGESZTETT

FHA35A9 •• •• •• •• •• ••
FHA50A9 •• •• •• •• ••
FHA60A9 •• •• •• ••

REJTETT, PADLÓ

FNA25A9 •• •• •• •• •• •• ••
FNA35A9 •• •• •• •• •• •• ••
FNA50A9 •• •• •• •• •• ••
FNA60A9 •• •• •• •• ••

ALTHERMA HYBRID
CHYHBH05AV32 •• •• •• •• ••
CHYHBH08AV32 •• ••
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Típus Modell Termék neve 25 30 35 40

Falra 
szerelt 
egység

Stylish: Ahol az innováció találkozik a kreativitással, akár -25°C-os 
környezeti hőmérséklet mellett is

FTXTA-AW A+++  
(csak 

párban)

Perfera: Diszkrét, modern formatervezés az optimális haté- 
konyságért és kényelemért a kétzónás mozgásérzékelőnek 
köszönhetően

FTXTM-M
A+++

(csak 
párban)

A+++

(csak 
párban)

Comfora: Falra szerelhető egység, amely nagy hatékonyságot és 
kényelmet biztosít.

FTXTP-K
A++

 
(csak 

párban)

A++
 

(csak 
párban)

Parapetes
Perfera parapetes egység optimális fűtési kényelem a kettős 
légáramlásnak köszönhetően, egy formatervezett egységben

FVXM-A
A+

 
(csak 

párban)

A+
 

(csak 
párban)

• Csatlakoztatható beltéri egységek széles tartománya (oldalfali, 
padlón álló) garantált fűtési kapacitással akár –25 °C-ig 

• Egyedülálló, szabadon függő hőcserélő technológia: 
továbbfejlesztett leolvasztási ciklus, amelynek eredményeként 
csökken az energiaköltség és elkerülhető a jégképződés.

A legtöbb ember számára a teljes beltéri komfort szabályzása azt 
jelenti, hogy a ház minden helyiségében megválasztható a kívánt 
hőmérséklet, és ez a hőmérséklet akár –25 °C külső hőmérsékletig 
tartható. Ez a háztartási környezetben egész évben kényelmet  
biztosító fűtést, hűtést és tiszta levegőt jelent.

A hidegebb régiók számára a Daikin a hőszivattyú kültéri egységeit 
újra tervezte, így azok bírják a rendkívüli időjárási feltételeket, kiváló 
energiahatékonysági értékekkel. Beltéri egységeink tekintélyes 
elismerésekben részesültek az ikonikus tervezésért, így bármely belső 
enteriőrbe jól illeszkednek.

A beltéri egységek suttogó csendes üzemmódban működnek  
és a tisztított levegőt oly módon oszlatják szét, amely nem hoz létre 
kellemetlen légáramokat. Valódi, hatékony klímaszabályozás dizájnnal 
karöltve.

Életre tervezve: megoldások a leghidegebb területekre

Fűtésre optimalizált terméksorozatok

Fűtésre optimalizálva

* Az energiahatékonysági osztály fűtés esetén, kontinentális éghajlaton

Fűtésre optimalizálva



Stylish

FTXTA-A + RXTA-B
Névleges teljesítmény

(kW)
Energiacímke SEER SCOP

Éves energiafogyasztás

(kWh)

Beltéri
egység
méretei

(mm)

Kültéri
egység 
méretei

(mm)

Beltéri hangnyomásszint
(dBA)

csendes/alacsony/magas
üzemmód

Hűtés Fűtés Hűtés Fűtés Hűtés Fűtés Ma.*Szé.*Mé. Ma.*Szé.*Mé. Hűtés Fűtés

FTXTA30A+RXTA30B 3,00 3,20 A++ A+++ 7,63 5,10 138 714 295x798x189 551x763x312 20/25/43 19/24/41

FTXTM-M + RXTM-R

Névleges teljesítmény

(kW)
Energiacímke SEER SCOP

Éves energiafogyasztás

(kWh)

Beltéri
egység
méretei

(mm)

Kültéri
egység 
méretei

(mm)

Beltéri hangnyomásszint
(dBA)

csendes/alacsony/magas
üzemmód

Hűtés Fűtés Hűtés Fűtés Hűtés Fűtés Ma.*Szé.*Mé. Ma.*Szé.*Mé. Hűtés Fűtés

FTXTM30M+RXTM30R 3,00 3,20 A++ A+++ 7,60 5,12 138 821 294x811x272 551x763x312 21/25/45 19/22/45

FTXTM40M+RXTM40R 4,00 4,00 A++ A+++ 7,70 5,30 182 1004 300x1040x295 551x763x312 20/24/46 19/22/46

Fűtésre optimalizált Perfera 

Energiabesorolás akár

A+++

Legújabb technológián alapuló kényelem, friss európai 
formába csomagolva

 ʯ Garantált fűtési teljesítmény –25 °C-ig.
 ʯ Vonzó, csábító formatervezés a jövőt sugallva. 
 ʯ Friss, tiszta levegő a Daikin Flash Streamer technológiájának köszönhetően. 
 ʯ A 3D légáramnak köszönhetően akár a nagyobb helyiségek sarkaiba is eljut 
a hideg vagy meleg levegő. 

 ʯ A több területet figyelő intelligens szem észleli az Ön jelenlétét, és védi Önt 
a közvetlen huzathatástól; ha senkit nem érzékel a helyiségben, akkor pedig 
energiatakarékos üzzemódba kapcsol. 

 ʯ Az opcionális WiFi adapter lehetővé teszi az egység teljes körű 
szabályozását bárhonnan, bármikor okostelefonjáról vagy táblagépéről. 

 ʯ Elegáns, visszafogott megjelenés az európaiak ízléséhez igazodva. 2
Modbus 

KNX
DIII-Net -25°

(opció*)

*2021 decemberéig a Residential Controller applikációval párhuzamosan elérhető az Online Controller alkalmazás is. Egy adott berendezéshez tartozó Wi-Fi adaptert párhuzamosan csak 
egy alkalmazással lehet használni. Az Online Controller alkalmazásból lehetőség van a regisztrált Wi-Fi adaptert az új Residential Controller alkalmazásba migrálni, ehhez a Residential Cont-
roller alkalmazás segítséget nyújt lépésről-lépésre. Az új Residential Controller alkalmazás speciális funkciói (pl.: hangvezérlés) nem minden országban érhetőek még el, az elérhető funkciók 
listájáról és egyéb kérdések esetén forduljon Daikin képviselőjéhez vagy partnereinkhez.

(*)

28  

Elegáns külső, intelligens belső – akár -25 ° C-on is!

Energiabesorolás akár

A+++

 ʯ A kompakt és funkcionális dizájn minden belső térbe passzol.
 ʯ 4 elegáns szín: fehér, ezüst, matt fekete és feketeakác.
 ʯ Titánium apatit és ezüst allergén szűrő.
 ʯ A Flash Streamer technológia friss, egészséges levegőt biztosít.
 ʯ A továbbfejlesztett ventilátor garantálja, hogy az egység  
szinte hangtalan legyen.

 ʯ Az intelligens termikus szem és a Coanda légáramlás tökéletes 
hőmérsékletet és levegőeloszlást biztosítanak.

 ʯ Beépített Wi-Fi adapterrel okostelefonról egyszerűen szabályozható.
 ʯ Két- vagy több modelles alkalmazásban is üzemeltethető.
 ʯ Teljesítmények széles választéka 1,5 és 5,0 kW között.

Modbus 
KNX

DIII-Net -25°



FTXTP-K + RXTP-N8

Névleges teljesítmény

(kW)
Energiacímke SEER SCOP

Éves energiafogyasztás

(kWh)

Beltéri
egység
méretei

(mm)

Kültéri
egység 
méretei

(mm)

Beltéri hangnyomásszint
(dBA)

csendes/alacsony/magas
üzemmód

Hűtés Fűtés Hűtés Fűtés Hűtés Fűtés Ma.*Szé.*Mé. Ma.*Szé.*Mé. Hűtés Fűtés

FTXTP25K+RXTP25N8 2,5 3,2 A++ A++ 7,10 4,98 123 703 285x770x225 551x763x312 21/26/43 21/26/43

FTXTP35K+RXTP35N8 3,5 4,0 A++ A++ 7,20 4,81 170 873 285x770x225 551x763x312 21/26/43 21/26/43

Fűtésre optimalizált Comfora

Energiabesorolás

A++

Diszkrét oldalfali egység magas hatékonysággal  
és komfortszinttel.

 ʯ Garantált fűtési teljesítmény –25 °C-ig.
 ʯ Kis helyigényű, modern kialakítású oldalfali dizájn; kis mérete miatt ideális 
felújításoknál ajtó feletti elhelyezésre is.

 ʯ Extra csendes működés akár 20 dBA értékig.
 ʯ Online szabályzó (opcionális): egy alkalmazás segítségével helyi  
hálózaton vagy interneten keresztül bárhonnan szabályozhatja  
a berendezést és követheti az energiafogyasztást.

 ʯ A diszkrét, stílusos első panel tökéletesen illeszkedik a falba, minden 
belső enteriőrbe jól illik.

 ʯ A szárítóprogram lehetővé teszi a páratartalom csökkentését,  
a helyiség hőmérsékletének változása nélkül. 

 ʯ A légtisztítással eltávolítható az allergének 97%-a, így semmi  
egyebet, csak a tiszta levegőt lélegezhetjük be.

Modbus 
KNX

DIII-Net

(opció*)
-25°

Perfera FVXM-A 

Energiahatékonyság akár

A++

Kellemes légáramlást biztosít a padlószinten is, most R-32 hűtőközeggel
és nagyobb hatékonysággal - kifejezetten zord időjárási körülményekhez tervezve.

 ʯ Felejtse el a fázós lábakat, csak élvezze a padlón áramló meleg levegőt.
 ʯ Flexibilis és elég kicsi ahhoz, hogy elférjen az ablak alatt.
 ʯ A függőleges automatikus légterelés egyenletesen osztja el a levegőt és 
a hőmérsékletet a szobában.

 ʯ Csendes társ, amely semmilyen módon nem zavarja környezetét.

FVXM-A+ RXTP-N8

Névleges teljesítmény

(kW)
Energiacímke SEER SCOP

Éves energiafogyasztás

(kWh)

Beltéri
egység
méretei

(mm)

Kültéri
egység 
méretei

(mm)

Beltéri hangnyomásszint
(dBA)

alacsony/közepes/magas
üzemmód

Hűtés Fűtés Hűtés Fűtés Hűtés Fűtés Ma.*Szé.*Mé. Ma.*Szé.*Mé. Hűtés Fűtés

FVXM25A + RXTP25N8 2,50 3,20 A++ A++ 6,50 4,70 135 744 600x750x238 551x763x312 20,0/25,0/38,0 19,0/25,0/38,0

FVXM35A + RXTP35N8 3,50 4,00 A++ A++ 6,10 4,60 201 913 600x750x238 551x763x312 20,0/25,0/39,0 19,0/25,0/39,0

*2021 decemberéig a Residential Controller applikációval párhuzamosan elérhető az Online Controller alkalmazás is. Egy adott berendezéshez tartozó Wi-Fi adaptert párhuzamosan csak 
egy alkalmazással lehet használni. Az Online Controller alkalmazásból lehetőség van a regisztrált Wi-Fi adaptert az új Residential Controller alkalmazásba migrálni, ehhez a Residential Cont-
roller alkalmazás segítséget nyújt lépésről-lépésre. Az új Residential Controller alkalmazás speciális funkciói (pl.: hangvezérlés) nem minden országban érhetőek még el, az elérhető funkciók 
listájáról és egyéb kérdések esetén forduljon Daikin képviselőjéhez vagy partnereinkhez.
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Coanda-hatás hűtés
Ugyanazt a levegőhőmérsékleti eloszlást teszi lehetővé, 
észrevehető légáramlás nélkül, azokon a területeken, ahol az 
emberek tartózkodnak.

Intelligens thermikus szem
Ez az érzékelő érzékeli a különféle felületek, például a padló 
és a falak hőmérsékleti különbségeit, és a rendelkezésre 
álló információk segítségével intelligensen elosztja a 
hőmérsékletet a szobában.

Coanda-hatás fűtés
Ugyanazt a levegőhőmérsékleti eloszlást teszi lehetővé, 
észrevehető légáramlás nélkül, azokon a területeken, ahol az 
emberek tartózkodnak.

3-D légáramlás
A 3-D légáramlás funkcióval rendelkező berendezések képesek a légá-
ramlást nemcsak horizontálisan, de vertikálisan is irányítani – a felhasználó 
kérésére vagy akár automatikusan. Ezáltal tökéletes levegőeloszlás érhető 
el, vagy lehetőséget ad a felhasználó számára, hogy ő válassza meg a 
légáramlás irányát.

LÉGÁRAMLÁS

Gazdaságos üzemmód
A gazdaságos üzemmód lehetővé teszi, hogy korlátozza a légkondicionáló 
maximális teljesítményfelvételét, abban az estben, ha más berendezések 
is egyidejűleg be vannak kapcsolva (porszívó, mikrohullámú sütő stb.), 
és ezáltal a kismegszakító gyakran kiold, vagy ha csak korlátozni akarja a 
teljesítményfelvételt. 

Automatikusan tisztuló szűrő 
Az automatikusan tisztuló szűrű gondoskodik arról, hogy a por 
ne halmozódjon fel a beltéri egység szűrőjén, így biztosítva a 
leghatékonyabb és legkényelmesebb üzemállapotot a berendezés egész 
élettartamára. A por eltávolítása is sokkal egyszerűbb és könnyebb, mint 
az automatikusan tisztuló szűrővel nem rendelkező berendezéseknél, 
ahol a szűrőket rendszeresen el kell távolítani és ki kell mosni.

Nagyteljesítményű üzemmód
A nagyteljesítményű üzemmód lehetővé teszi, hogy elérje a maximális 
teljesítményt egyetlen gombnyomással és mégsem kell aggódnia 
a villanyszámla miatt abban az esetben, ha elfelejtené kikapcsolni a 
funkciót. Ezzel a funkcióval hűtheti le vagy fűtheti fel a helyiséget a lehető 
legrövidebb idő alatt és 20 perc elteltével a berendezés automatikusan 
visszavált normál üzemmódra, megakadályozva az energiapazarlást.

Komfort légáramlás üzemmód 
Automatikusan állítja be a légáramlást, a legkellemesebb 
hőmérsékleteloszlás érdekében, anélkül, hogy közvetlenül az 
emberekre irányítaná a légáramot.

Csendes üzemmód kültéri egység
A kültéri egység csendes üzemmódja korlátozza a kültéri egység 
zajszintjét, tehát Ön nyugodtan üzemeltetheti a légkondicionálót 
anélkül, hogy bárkit zavarna ezzel.

Kényelmes alvás üzemmód
Egyedülálló funkció, amely pontosan szabályozza a szoba 
hőmérsékletét az emberi alvási ciklusnak megfelelően, javítva 
az alvás minőségét.

Gyors felfűtés
Gyorsan felmelegíti otthonát, amikor beindítja a légkondicionálót. A 
beállított hőmérséklet 20%-kal gyorsabban elérhető el, mint egy átlagos 
készülék esetén. (csak páros alkalmazásban érhető el).

Padlófűtés
Optimalizálja a hősugárzást úgy, hogy a meleg levegőt alulról 
oszlatja el a készülék.

Hő plusz
Radiátorszerűen sugárzó hő, 30 percen keresztül.

Csendes üzemmód beltéri egység
Sok esetben kell vigyázni arra, hogy ne zavarja a szomszédokat 
az éjszaka folyamán – különösen a sűrűn lakott területeken vagy 
a társasházakban. Alváshoz mindannyian a csendes környezetet 
kedveljük. 

Kandalló-működés
Fűtőberendezés (pl. kandalló vagy sütő) közelébe telepített 
készülék a beállított hőmérséklet elérve nem áll le, a ventilátor 
folyamatosan jár annak érdekében, hogy egyenletes hőmérséklet 
legyen az egész házban. 

Többzónás intelligens szem
A többzónás intelligens szemmel rendelkező berendezések automatikusan 
elirányítják a légáramlást az észlelt emberekről. Ezáltal elkerülhető a 
diszkomfort lehetősége, melyet a huzathatás érzete okozna, ha a berendezés 
közvetlenül az emberekre irányítaná a légáramot. Természetesen az 
energiamegtakarító funkció – ha 20 percig egyik zónában sem észlel emberi 
jelenlétet – ezekben a berendezésekben is megtalálható.

Padló és jelenlét szenzor
A jelenlét szenzor észleli a helyiségben tartózkodó személyeket 
és a légáramlás szabályozó bekapcsolásával máshová irányítja a 
levegőt, elkerülve a direkt huzatot. A padló szenzor érzékeli az átlagos 
padlóhőmérséklet és biztosítja az egyenletes hőmérsékletet eloszlás a 
mennyezet és a padló között.

Éjszakai csendes üzemmód (csak hűtés)
Automatikusan csökkenti a kültéri egység működésének zaját éjszaka.  
A funkciót a készülék telepítésekor külön be kell állítani a kültéri 
egységen vagy a vezetékes távirányítón, modelltől függően.

LÉGTISZTÍTÁS

Ezüst allergén eltávolító
A Daikin magas színvonalú légtisztító szűrői képesek abszorbeálni és 
eltávolítani a baktériumokat, vírusokat, ammóniát, nitrogén-oxidot és 
más káros anyagokat, például a dohány és a háziállatok szagát, valamint 
minden egyéb kellemetlen szagot, amely behatolhatott otthonába.

Flash Streamer*
Ez a funkció gyorsan bomlasztja az allergéneket, például penészt, 
atkákat és pollenek nagysebességű elektronokkal, amelyek 
nagymértékben képesek oxidálni.

Légszűrő
Ez a szűrő nagy porrészecskéket fog fel, észrevehetetlenül 
biztosít allergénmentes, tiszta és tiszta levegőt.

Titánium-apatit szagtalanító szűrő
A szagokat és a vírusokat ez a légtisztító szűrő ellenőrzi, amely 
fotokatalitikus szagtalanító funkcióval képes mikroszkopikus 
részecskék csapdájára, bomlasztására, a baktériumok 
eltávolítására és a vírusok deaktiválására.

KOMFORT FUNKCIÓK

KÉNYELMI FUNKCIÓK

Jellemzők és funkciók magyarázata 

*A Flash Streamer technológia nem orvostechnikai célokra lett kifejlesztve.
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IRÁNYÍTÁS ÉS IDŐZÍTÉS

Heti időzítő
Az időzítő beállítható úgy, hogy bármikor, napi vagy heti 
rendszerességgel elinduljon.

24 órás időzítés
A heti időzítő lehetővé teszi, hogy egész hétre beprogramozza a 
légkondicionálót, így nem kell bajlódnia a berendezés manuális 
ki- és bekapcsolásával. L

Daikin Residential controller applikáció
Irányítsa kényelmesen, bárhonnan készülékét okostelefonon 
vagy tableten keresztül.

Több zóna
A többzónás rendszer növeli a Split, a Sky Air és a VRV 
rendszer alkalmazásának rugalmasságát azáltal, hogy 
lehetővé teszi egyedileg vezérelt klímazónák  
kiszolgálását egy beltéri egység számára.

Online vezérlés
Az Online Szabályozási lehetőséggel rendelkező egységek 
bármikor és bárhonnan vezérelhetőek mobiltelefonról vagy 
táblagépről is. Ez a funkció egy opcionális kiegészítőt igényel, 
valamint egy meglévő WLAN hálózatot, amire rácsatlakoztatja a 
berendezést. Amellett, hogy mobiltelefonról egyszerűen, könnyen 
és közvetlenül szabályozható, a legtöbb egységnél lehetőség van 
arra is, hogy kifinomult otthoni, vagy épületfelügyeleti redszerre 
csatlakozzon Modbus, vagy KNX kommunikációs protokollon 
keresztül, vagy Daikin központi vezérlőre.

Modbus 
KNX

DIII-Net

EGYÉB FUNKCIÓK
Multi-split alkalmazás
Ez a beltéri egység csatlakoztatható Multi split kültéri egységre. A Multi 
split alkalmazás lehetővé teszi számos helyiség légkondicionálását 
egyetlen kültéri egységről, mely olyan előnyökkel jár, mint egyszerűbb 
és elegánsabb telepítés, kisebb kültéri helyigénnyel. A Multi split kültéri 
egységekre 2-5 beltéri egység csatlakoztatható, míg a Super Multi Plus 
rendszerekre akár 9 beltéri egység is.

Extra széles üzemi tartomány
Milyen nagyszerű érzés a meleg szobában lenni, miközben kinn 
dermesztő hideg van – számos terméksorozatunk akár -20 °C vagy -25 
°C kültéri hőmérsékleten is tökéletes fűtést biztosít! 

Technológiai hűtés
Bizonyos műszaki berendezések azonban akkor is felmelegedhetnek, 
ha kinn hideg van. Az ezzel a címkével ellátott egységek megbízható 
hűtést biztosítanak egészen -15 °C kültéri hőmérsékletig. (Nem 
vonatkozik a Multi-Split alkalmazásokra).

-20°
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Daikin products are distributed by:

A jelen kiadvány csak tájékoztatóul szolgál, nem tekinthető a Daikin Europe N.V./ Daikin Central Europe HandelsGmbH vállalatot bármire 

is kötelező ajánlatnak. A Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH a jelen kiadványt a legjobb tudása alapján állította 

össze. A tartalom teljessége, pontossága, megbízhatósága vagy adott célra való alkalmassága, valamint az általa bemutatott termékek és 

szolgáltatások tekintetében semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállalunk. A műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül 

is változhatnak. A Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH kifejezetten elutasítja a felelősséget mindenféle a legtágabb 

értelemben vett olyan közvetlen vagy közvetett kárért, ami a jelen kiadvány használatából és/vagy értelmezéséből ered vagy ahhoz

kapcsolódik. A teljes tartalom szerzői joga a Daikin Europe N.V. vállalatot illeti.

Lakossági klímakatalógus 2021-2022 | 2022. januári verzió

Fenntartjuk a jogot az esetleges változásokra, a nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. 

A Daikin termékek forgalmazója:
A Daikin Europe N.V. a légkondicionálók (AC), a folyadékhűtők 
(LCP), a légkezelő egységek (AHU) és a fan-coil egységek 
(FCU) vonatkozásában is részt vesz az Eurovent tanusítási 
programban. Ellenőrizze online a tanusítvanyok érvényességét:  
www.eurovent-certification.com vagy www.certiflash.com

A dizájn és komfort 
találkozása

       
parapetes egység
• Modern, vonzó dizájn
• Fűtésben akár A++, hűtésben akár A+++ energiaosztályú teljesítmény
• 3 egyedülálló fűtési funkció: gyors felfűtés, padló fűtése, hő plusz (radiátorszerűen sugárzó hő)
• Az egyenletesebb légeloszlás érdekében kétirányú levegőkiáramlás
• A Flash Streamernek köszönhetően a kiváló beltéri levegőminőség biztosított
• Az online szabályzó alaptartozék, ami akár hangvezérléshez is kapcsolható 
• Csendes működés: csak 19 dB(A) csendes üzemmódban
• Monosplitként vagy 2-es, 3-as multi split kültérivel kombinálható

ÚJ
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