Sisteme de aer condiţionat

Încălzire şi răcire
Unitate de perete

»» SEER de până la A++
»» Unitate discretă, »
cu design modern
»» Funcţionare
silenţioasă
»» Unitatea interioara
potrivită pentru
camera potrivită
»» Sistem de pompă »
de căldură
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FTXS-20-25K/CTXS-15-35K

FTXS35-42-50K

FTXS-60-71G

Soluţia ideală
Unităţile noastre de perete utilizează cea mai recentă tehnologie
a pompelor de căldură, combinată cu procesele de producţie
avansate şi cu design-ul modern, pentru a le face ideale pentru
orice încăpere din locuinţă. Armonizându-se uşor în decorul
interior şi funcţionând extrem de silenţios, aceste unităţi furnizează
climatizarea optimă de-a lungul întregului an, reprezentând
soluţia ideală pentru camerele reamenajate şi locuinţele bine
izolate.
Concepute pentru a răspunde cerinţelor concrete ale unei
locuinţe moderne, dar şi pentru a furniza o performanţă care
depăşeşte cu mult normele impuse de eficiență sezonieră, aceste
unităţi de perete cu pompă de căldură şi tehnologie inverter
permit obţinerea unei amprente de carbon reduse, la care se
adaugă costuri de încălzire şi răcire reduse.

Tehnologia inverter
Tehnologia inverter dezvoltată de Daikin este o inovaţie incontestabilă în
domeniul climatizării. Principiul este simplu: inverterele reglează puterea
utilizată pentru a corespunde unei cerinţe reale - nici mai mult, nici mai
puţin! Această tehnologie vă oferă două beneficii concrete:

Confortul: Investiţia în tehnologia inverter este recuperată de
multe ori prin îmbunătăţirea confortului. Sistemul de aer condiționat cu
inverter reglează în mod continuu capacitatea de răcire şi încălzire pentru
a corespunde temperaturii din cameră, îmbunătăţind astfel nivelurile
confortului. Inverterul reduce timpul de pornire a sistemului, permiţând
atingerea mai rapidă a unei temperaturi solicitate în cameră. Imediat ce
temperatura este atinsă, inverterul asigură menţinerea constantă a acelei
temperaturi.
Eficienţa energetică: Deoarece inverterul monitorizează şi
reglează temperatura interioară ori de câte ori este nevoie, consumul de
energie scade cu 30% în comparaţie cu sistemul tradiţional cu pornire/
oprire (fără inverter).
Funcţionarea în modul încălzire:
Temperatură/Putere absorbită
Pornire lentă
Temp. setată

Temperatura rămâne stabilă
Aer condiţionat fără
inverter
Aer condiţionat cu
inverter
Timp

Combinând eficienţa ridicată şi confortul tot anul cu un sistem de pompă de căldură
Ştiaţi că?

3/4 kW

temperatură mediu ambiant

+

4/4 kW
energie

1/4 kW
electricitate

Pompele de căldură aer-aer obţin 75% din energia produsă dintr-o sursă
regenerabilă: aerul ambiant, care este o sursă regenerabilă şi inepuizabilă.
Bineînţeles, pompele de căldură necesită electricitate pentru funcţionarea
sistemului, dar, tot mai mult, această electricitate poate fi, de asemenea,
generată din surse regenerabile de energie (energie solară, energie
eoliană, energie hidroelectrică, biomasă). Eficienţa unei pompe de căldură
este măsurată în SCOP (coeficientul de performanţă sezonieră) în cazul
încălzirii, şi în SEER (eficienţa energetică sezonieră) în cazul răcirii.

Design optim şi confort
pentru întreaga locuinţă
Design integrat
›› Unitate discretă, cu design modern. Curba sa lină se
armonizează frumos cu peretele, fiind o prezenţă
discretă, adecvată pentru orice interior.
› Finisaj alb cristal mat de înaltă calitate.
›› Design nou al telecomenzii, cu acelaşi finisaj alb
mat de calitate, pentru a se asorta perfect cu
unitatea interioară.

Performanţa superioară
Seria FTXS-K oferă o performanţă superioară cu eficienţe energetice
sezoniere de până la A++, fiind echipată cu un programator
săptămânal şi cu ochi inteligent pentru a asigura economie
suplimentară de energie. Programatorul săptămânal vă permite să
programaţi unitatea în funcţie de nevoi, în timp ce ochiul inteligent
detectează prezenţa persoanelor în cameră şi activează modul
economic atunci când camera este goală.

Unitatea interioară potrivită pentru
camera potrivită
Avem o întreagă gamă de unităţi de perete care oferă designul şi
confortul optime pentru orice încăpere din locuinţă.
Unităţile de perete de dimensiuni mici (CTXS15,35K şi FTXS20,25K)
sunt create pentru dormitoarele moderne.
›› Luând în considerare trendul actual pentru dormitoarele mai
puţin spaţioase cu o izolație îmbunătăţită, am extins gama
adăugând clasa 15 pentru a oferi confortul perfect pentru
camerele de dimensiuni mai mici.
›› În general, liniştea este mai importantă în dormitoare decât
în zonele de zi: seria de unităţi de perete de mici dimensiuni
trece aproape neobservată, graţie nivelurilor de zgomot din
timpul funcţionării de până la 19 dBA.
Unităţile de perete de dimensiuni mai mari (FTXS35, 42, 50K)
furnizează confortul perfect pentru zonele de zi.
››

››

››

Noul model de refulare a aerului, care foloseşte efectul
Coandă, furnizează o lungime mai mare a jetului de aer,
garantând confortul perfect în toate colţurile sufrageriei.
Ochiul inteligent pe două zone detectează locaţia persoanelor
din cameră şi poate direcţiona jetul de aer departe de
ocupanţi pentru a evita curentul direct.
Pentru optimizarea mai avansată a confortului, noua seria de
perete este silenţioasă în funcţionare.

Deschidere

Telecomandă cu infraroşu
(standard) ARC466A1

Confort ultraeficient în încălzirea locuinţei
La selectarea modului de economisire a energiei ECONO ,
consumul de electricitate scade, permiţând utilizarea altor
aparate cu un consum mai mare de energie.

Inteligenţă nativă
Telecomanda cu infraroşu este uşor de utilizat şi are funcţii de
economisire a energiei, precum programatorul săptămânal.
Acest programator vă permite să realizaţi un program pentru 7 zile,
cu 4 acţiuni zilnice diferite.

Fără curenţi de aer, deoarece jetul de aer este direcţionat departe
de ocupanții încăperii. Dacă ochiul inteligent pe 2 zone
detectează persoane în cameră, jetul de aer este direcţionat
într-o zonă în care nu se află persoane în acel moment. Dacă nu
sunt detectate persoane, unitatea comută la setarea eficientă
din punct de vedere energetic (FTXS35,42,50K).

Încălzire sau răcire rapidă a camerei în 20 de minute cu
modul putere. După această perioadă, unitatea revine la
setarea originală.
Funcţionare silenţioasă: zgomotul produs de unitatea
interioara este atât de redus, încât este greu perceptibil: seria
FTXS/CTXS-K ajunge până la 19 dBA!

Ochiul inteligent pe o zonă detectează dacă sunt persoane
în cameră. În cazul în care camera este goală, unitatea
comută în modul economic după 20 de minute şi reporneşte
în momentul în care o persoană intră în cameră (CTXS15,35K
şi FTXS20,25K).

Prin apăsarea butonului pentru funcţionarea silenţioasă
a unităţii interioare, unităţile interioare vor reduce emisiile
sonore cu încă 3 dBA!

Pentru a garanta un mediu silenţios în vecinătate, zgomotul în
timpul funcţionării al unităţii exterioare poate fi redus cu 3 dBA.

Economisirea energiei în timpul funcţionării în modul
aşteptare: consumul de curent este redus cu aproximativ 80%
în modul de funcţionare în aşteptare (clasele 20, 25, 35, 42).

Dețineți controlul, indiferent de locaţie! Există posibilitatea
de a controla unitatea interioară din orice locaţie folosind
o aplicaţie sau prin internet. (FTXS35,42,50,60,71)

Modul de noapte: garantează un somn odihnitor şi
economiseşte energie prin prevenirea supraîncălzirii sau a
suprarăcirii pe timp de noapte.

O sursă de aer curat
Modul confort garantează funcţionarea fără curenţi în
modul încălzire, aerul cald fiind direcţionat către podea.
În modul răcire, aerul rece este direcţionat către tavan.

Distribuţia 3D a aerului: combinaţie de baleiere pe verticală
şi pe orizontală pentru circularea uniformă a aerului chiar şi în
încăperi spaţioase sau în colţuri (FTXS35,42,50K).

Praful şi mirosurile neplăcute sunt captate de filtrul fotocatalitic din
apatit de titan pentru purificarea aerului , dar şi bacteriile şi virusurile
se descompun pentru a furniza un aer curat.

Aer viciat

Aer curat
Filtru de aer:
captează praful

Filtrul fotocatalitic din apatit
de titan pentru purificarea
aerului: captează particulele
microscopice, descompune
mirosurile neplăcute şi
dezactivează bacteriile şi
virusurile.

Noua etichetare energetică europeană:
ridică nivelul de eficienţă energetică
Pentru a-şi atinge obiectivele ambițioase de mediu 20-20-20, Europa impune cerinţe
privind eficienţa minimă pentru proiectele cu impact energetic. Aceste cerinţe minime
vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2013 şi vor fi revizuite pe parcursul următorilor ani.
Directiva Eco-Design nu numai că ridică cerinţele minime privind performanţa de mediu,
ci şi modifică metoda utilizată pentru măsurarea acestei performanţe pentru a reflecta
mai bine condiţiile reale. Noua valoare a performanţei sezoniere furnizează o imagine
mult mai exactă a eficienţei energetice optime pe parcursul unui sezon întreg de încălzire
sau răcire.
Noua clasificare energetică a UE vine să întregească aceste acţiuni. Clasificarea actuală,
introdusă în 1992 şi modificată pe parcurs, permite consumatorilor să compare şi să
ia decizii de cumpărare pe baza unor criterii de etichetare uniforme. Noua etichetare
include mai multe clase, de la A+++ până la G, exprimate prin tonuri de culoare, de
la verde închis (cel mai eficient energetic) la roşu (cel mai puţin eficient). Informaţiile
din noua clasificare energetică includ nu numai noile valori ale eficienţei sezoniere
pentru încălzire (SCOP) şi răcire (SEER), ci şi consumul anual de energie şi nivelurile
zgomotului. Noua clasificare va permite utilizatorilor finali să ia decizii mai bine
fundamentate, deoarece eficienţa sezonieră reflectă eficienţa unui aparat de aer
condiţionat sau a unei pompe de căldură pe parcursul unui sezon întreg.

Încălzire şi răcire
UNITATE INTERIOARĂ
Capacitate de răcire Min./nom./max.
Capacitate de încălzire Min./nom./max.
Eficienţă sezonieră Răcire
Clasă de energie
(conform
Pdesign
EN14825)
SEER
Consum anual de energie
Încălzire (climă Clasă de energie
temperată)
Pdesign
SCOP
Consum anual de energie
Eficienţă nominală
EER
(răcire la 35°/27°, sarcină COP
nominală, încălzire la
Consum anual de energie
7°/20°, sarcină nominală)
Clasă de energie Răcire/Încălzire
Carcasă
Culoare
Înălţime x lăţime x adâncime
Dimensiuni
Unitate
Greutate
Unitate
Ridicat/nom./scăzut/funcţionare silenţioasă
Ventilator - Debit Răcire
de aer
Încălzire
Ridicat/nominal
Nivel putere
Răcire
Ridicat/nominal
sonoră
Încălzire
Ridicat/nominal
Ridicat/nom./scăzut/funcţionare silenţioasă
Nivel presiune
Răcire
sonoră
Ridicat/nom./scăzut/funcţionare silenţioasă
Încălzire
Racorduri ţevi
Lichid
Dext
Gaz
Dext
Condens
Dext
Alimentare electrică Fază/frecvenţă/tensiune
UNITATE EXTERIOARĂ
Dimensiuni
Unitate
Înălţime x lăţime x adâncime
Greutate
Unitate
Ventilator - Debit Răcire
Ridicat/scăzut
de aer
Încălzire
Ridicat/scăzut
Nivel putere sonoră Răcire
Nom./ridicat
Ridicat/scăzut/funcţionare silenţioasă
Nivel presiune
Răcire
sonoră
Ridicat/scăzut/funcţionare silenţioasă
Încălzire
Domeniu de
Răcire
Ambiant Min~Max
funcţionare
Încălzire
Ambiant Min~Max
Agent frigorific
Tip/GWP
Lungime tubulatură UE - UI Max.
Racorduri ţevi
Diferenţă de nivel UI - UE Max.
Alimentare electrică Fază/frecvenţă/tensiune
Curent - 50 Hz
Amperaj maxim pe siguranţă (MFA)

CTXS15K

CTXS35K

kW
kW
kW
kWh
kW

Disponibilă numai în
aplicaţii multimodel

kWh

kWh

mm
kg
m³/min
m³/min
dBA
dBA
dBA
dBA
mm
mm
mm
Hz/V

mm
kg
m³/min
m³/min
dBA
dBA
dBA
°CDB
°CWB
m
m
Hz/V
A

Alb
289 x 780 x 215
8
7,9/6,3/4,7/3,9 9,2/7,2/5,2/3,9
9,0/7,5/6,0/4,3 10,1/8,1/6,3/4,3
53
58
54
57
37/31/25/21 42/35/28/21
38/33/28/21 41/36/30/21
6,35
9,52
18,0
1~ / 50 / 220-240

Disponibilă numai în
aplicaţii multimodel

FTXS20K
1,3/2,0/2,8
1,3/2,5/4,3
A+
2,00
5,71
123
A++
2,30
4,75
678
4,65
4,55
215
A/A
Alb
289 x 780 x 215
8
8,8/6,7/4,7/3,9
9,5/7,8
-/56
-/56
40/32/24/19
40/34/27/19
6,35
9,5
18,0
1~ / 50 / 220-240

FTXS25K
1,3/2,5/3,2
1,3/2,8/4,7
A++
2,50
6,37
137
A++
2,50
4,63
755
4,39
4,52
285
A/A
Alb
289 x 780 x 215
8
9,1/7,0/5,0/3,9
10,0/8,0
-/57
-/57
41/33/25/19
41/34/27/19
6,35
9,5
18,0
1~ / 50 / 220-240

FTXS35K
1,4/3,5/4,0
1,4/4,0/5,2
A++
3,5
6,97
176
A++
3,60
4,71
1071
4,17
4,76
420
A/A
Alb
298 x 900 x 215
11
11,2/8,5/5,8/4,1
12,1/9,3/6,5/4,2
59/59/45/37/29/19
45/39/29/19
6,35
9,5
18
1~ / 50 / 220-240

FTXS42K
1,7/4,2/5,0
1,7/5,4/6,0
A++
4,2
6,60
223
A+
4,00
4,09
1371
3,56
4,12
590
A/A
Alb
298 x 900 x 215
11
11,2/9,1/7,0/4,1
12,4/10,0/7,8/5,2
59/59/45/39/33/21
45/39/33/22
6,35
9,5
18
1~ / 50 / 220-240

FTXS50K
1,7/5,0/5,3
1,7/5,8/6,5
A++
5
6,60
265
A+
4,60
4,10
1571
3,55
4,00
705
A/A
Alb
298 x 900 x 215
11
11,9/9,6/7,4/4,5
13,3/10,8/8,4/5,5
60/60/46/40/34/23
47/40/34/24
6,35
12,7
18
1~ / 50 / 220-240

FTXS60G
1,7/6,0/6,7
1,7/7,0/8,0
A
6,00
5,35
393
A
4,80
3,75
1790
3,02
3,43
995
B/B
Alb
290 x 1050 x 250
12
16,0/13,5/11,3/10,1
17,2/14,9
61/60/45/41/36/33
44/40/35/32
6,35
12,7
18,0
1~ / 50 / 220-240

FTXS71G
2,3/7,1/8,5
2,3/8,2/10,2
A
7,10
5,23
475
A
6,50
3,59
2529
3,02
3,22
1175
B/C
Alb
290 x 1050 x 250
12
17,2/14,5/11,5/10,5
19,5/16,7
62/62/46/42/37/34
46/42/37/34
6,35
15,9
18,0
1~ / 50 / 220-240

RXS20K
RXS25K
RXS35K
RXS42K
RXS50K
RXS60F
RXS71F
550 x 765 x 285 550 x 765 x 285 550 x 765 x 285 550 x 765 x 285 735 x 825 x 300 735 x 825 x 300 770 x 900 x 320
34
34
34
39
47
48
71
33,5/30,1
33,5/30,1
36/30
37,3/30,6
50,9/48,9
50,9/42,4
54,5/57,1
28,3/25,6
28,3/25,6
28,3/25,6
31,3/27,2
45/43,1
46,3/42,4
52,5/46,0
-/61
-/61
-/63
-/63
-/63
63/66/46/-/43
46/-/43
48/-/44
48/-/44
48/-/44
49/46/52/49/47/-/44
47/-/44
48/-/45
48/-/45
48/-/45
49/46/52/49/-10~46
-10~46
-10~46
-10~46
-10~46
-10~46
-10~46
-15~18
-15~18
-15~18
-15~18
-15~18
-15~20
-15~20
R-410A/1,975 R-410A/1,975 R-410A/1,975 R-410A/1,975 R-410A/1,975 R-410A/1,975 R-410A/1,975
20
20
20
20
30
30
30
15
15
15
15
20
20
20
1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240
10
10
10
20
20
20
20

(1) EER/COP conform Eurovent 2012

Telecomandă cu infraroşu
ARC466A1

Poziţia unică a Daikin, în calitate de producător de
echipamente de aer condiţionat, compresoare şi agenţi
frigorifici, a condus la implicarea sa strânsă în problemele
legate de mediul ambiant. De câţiva ani, Daikin
intenţionează să devină lider în fabricarea produselor
cu impact limitat asupra mediului ambiant. Această
provocare necesită ecoproiectarea şi conceperea unei
largi game de produse şi a unui sistem de gestionare
a energiei care să ducă la conservarea acesteia şi la
reducerea pierderilor.

Broşura este doar informativă şi nu reprezintă o ofertă cu caracter de obligativitate
din partea Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. a alcătuit conţinutul acestei
broşuri cât mai adecvat posibil. Nu se oferă niciun fel de garanţie, explicită
sau implicită, cu privire la completitudinea, acurateţea, gradul de încredere
sau adecvarea pentru un anume scop a conţinutului broşurii sau a produselor
şi serviciilor prezentate aici. Specificaţiile pot fi modificate fără o notificare
prealabilă. Daikin Europe N.V. respinge explicit orice răspundere legală pentru
orice pierderi directe sau indirecte, în cel mai larg sens, ca rezultat al utilizării sau
în legătură cu utilizarea şi/sau interpretarea acestei broşuri. Întregul conţinut
cade sub incidenţa drepturilor de autor ale Daikin Europe N.V.

Daikin Airconditioning Central Europe - Romania SRL
Calea Floreasca 169A, Corp B, etaj 8, RO - 014459 Bucureşti
Tel.: +40/21/30797-00, Fax: +40/21/30797-29
E-mail: office@daikin.ro, www.daikin.ro

Unitatea exterioară
RXS20,25K

Daikin Europe N.V. este parte a Programului
de Certificare Eurovent pentru sisteme de aer
condiţionat (AC), echipamente de răcire a lichidelor
(LCP) şi aparate de ventilaţie (FC). Verificaţi online
valabilitatea continuă a certificatului la adresa:
www.eurovent-certification.com
sau
folosiţi:
www.certiflash.com
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Unitate interioară
FTXS20,25K/CTXS15,35K

