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Mi is az a levegő-levegő 
hőszivattyú?
Az elektromos áram felhasználásával a  kompresszor 
rendkívüli hatékonyságról tesz tanúbizonyságot, 
lakások és családi házak fűtése esetén is.
A Daikin hőszivattyúk csendesek, minden környezetbe 
beleillenek és olyan csúcstechnológiát alkalmaznak, 
hogy az Ön energiaszámláit a lehető legalacsonyabban 
tarthassák.
A Daikin hőszivattyúval a fűtésre felhasznált energia 
80%-a a külső levegőből érkezik, mely egy szabad és 
mindig megújuló energiaforrás!
A hűtési körfolyamatnál mindez megfordul, a beltéri 
levegőből nyeri ki a hőt.
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Tudta Ön azt, hogy…
A légkondicionáló több, mint két órányi üzemeltetése 
olyan kevés energiát fogyaszt, mint 1 adag ruha 
mosása és szárítása*.

* Egy 2,5 kW hűtési teljesítményű légkondicionáló felvett 

teljesítményének  összehasonlítása  egy  (A+++  mosógép  és  A+++ 

szárítógép) mosási és szárítási ciklus felvett teljesítményével.

A légkondicionáló több, mint 
két órányi energiafogyasztása
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  Tökéletes komfort

A stílusos előlap bármely belső környezetbe jól illeszkedik és 
könnyen tisztítható.
Az automatikus függőleges légterelés a lamellák le- és felfelé 
történő mozgatásával hatékony levegő- és hőmérséklet 
eloszlást biztosít az egész helyiségben.
A maximális kényelem fokozásáért a turbó üzemmód 
választásával a helyiséget gyorsan felfűti, vagy lehűti.

  Könnyű szabályzás

Az infrás távirányító felhasználóbarát és az időzítő segítségével 
akkor kapcsolhatja ki és be az egységet, amikor csak Ön szeretné.
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  Alacsony zajszint

21 dB(A)  hangnyomás  szintjével  az  új  FTXB-C beltéri  egység 
szinte észrevétlenül biztosítja a nyugodt éjszakai alvást.
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Hűtőközeg 
(R-410A)

Hűtés Fűtés Hűtés Fűtés Hűtés Fűtés Hűtés Fűtés Mag.xszél.xMély. 
(mm) Hűtés Fűtés Hűtés Fűtés GWP

FTXB20C + RXB20C 2.0 2.5 A+ A+ 2.00 2.20 5.98 4.10 117 751

283x770x198

55 55 60 61

2,087.5

FTXB25C + RXB25C 2.5 2.8 A+ A+ 2.50 2.40 6.02 4.01 145 838 55 55 60 61

FTXB35C + RXB35C 3.30 3.5 A+ A+ 3.30 2.80 6.05 4.06 191 966 58 58 62 62

FTXB50C + RXB50C 5.48 5.6 A+ A+ 5.48 3.64 5.93 4.27 324 1,195
310x1,065x224

55 55 64 64

FTXB60C + RXB60C 6.23 6.4 A+ A+ 6.23 3.80 6.09 4.06 359 1,311 61 61 65 65

Megteremteni a tökéletes beltéri 

klímát, ez az amiről a Daikin szól.

Ezek a diszkrét megjelenésű 

beltéri egységek alacsony 

energiafelhasználással biztosítanak 

kellemes légkört.

FTXB20-35C
infrás távirányítója

*Az éjszakai üzemmód  
aktiválása után 1 órával a 
beállított érték hűtésben nő, 
vagy fűtésben csökken, így 
biztosítva a kényelmes alvási 
feltételeket.
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üzemmódot* is

  Tiszta levegő

A Daikin titánium apatit fotokatalitikus szűrő eltávolítja a 
levegőben szálló részecskéket és lebontja a szagokat, úgymint 
a dohány és a házi állatok szagát.
Csapdába ejti még a hatástalanított káros szerves vegyi 
anyagokat is, mint a baktériumokat, vírusokat és allergéneket, 
hogy folyamatosan tiszta levegőt biztosítson a helyiségben.

FTXB50-60C
infrás távirányítója

Fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaz
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