
Какво е термопомпа 
въздух-въздух?
Термопомпите извличат топлина от външния 
въздух, дори и при студено време. Те използват 
електрически компресор и са изключително 
ефективни при отопление на апартамент или къща. 
Климатиците на Daikin имат функция на 
термопомпа, те са тихи и дискретни и използват 
най-съвременна технология, за да запазят сметките 
ви за енергия възможно най-ниски.  
С климатик Daikin 80% от енергията, използвана 
за отопление на дома ви, идва от външния въздух, 
безплатен и безкрайно възобновяем ресурс! 
За охлаждане работата на системата се обръща, 
като извлича топлината от вътрешния въздух.

100%
енергия

80% 
енергия от 

околния 
въздух

20%
електричество

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH 

campus 21, Europaring F12/402, A–2345 Brunn am Gebirge  

Тел.: +43 / 2236 / 32557 · Факс: +43 / 2236 / 32557-910 

e-mail: office@daikin.at · www.daikin.bg

Продуктите на Daikin се разпространяват от:

Daikin Europe N.V. участва в Програмата за 
сертификация Eurovent за климатици (AC), агрегати 
за охлаждане на течности (LCP), и вентилаторни 
конвектори (FC). 
Вижте валидността на сертификатите онлайн: 
www.eurovent-certification.com или www.certiflash.com 
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  Висока ефективност

Създаването на свеж климат у дома е нещо повече от 
само комфорт. Daikin Sensira FTXC-B e с достъпна цена 
и в същото време опазва околната среда. Климатикът 
използва новото поколение хладилен агент R-32 и е с 
оптимизиран компресор.
А високата енергийна ефективност означава  
за вас и по-ниска сметка за електроенергия.

  WiFi управление (опция)

Винаги имате контрол, без значение къде се намирате 
Приложението за онлайн контрол на Daikin може 
да контролира и наблюдава състоянието на вашата 
климатична инсталация и ви позволява да:

Наблюдавайте
 › Статусът на вашия климатик

 
Управлявайте
 › Режимът на работа, зададената температура, скоростта 
на вентилатора и режимът пълна мощност

 › Дистанционно управлявайте системата си

Планирайте
 › Планирайте настройки на температурата и режим на 
работа с до 6 действия на ден за 7 дни

 › Активиране на режима за почивка
 › Преглед в интуитивен режим
 › Ограничение за контрол / мощност

Защо да изберете 

Daikin Sensira?

  Нисък шум

Със звуковото налягане до 20 dBA новият Daikin Sensira 
FTXC-B работи почти незабелязано, осигурявайки добър 
нощен сън.

Климатиците на Daikin са предназначени да 

създават перфектен вътрешен климат. 

Дискретните стенни тела ви осигуряват  

комфортна атмосфера при ниска консумация 

на енергия.

  Чист въздух 

Дезодориращият филтър от титанов апатит на Daikin 
премахва праховите частици от въздуха и разлага 
миризмите на тютюн и домашни любимци, и др.  
Филтърът улавя и деактивира вредните органични 
химически вещества като бактерии, вируси и алергени, 
за да се гарантира, че се наслаждавате на постоянен 
източник на чист въздух.

 Сините клетки съдържат предварителни данни. Съдържа парникови газове.
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Ефективност
FTXB + RXB

Номинален 
капацитет (kW) Енергиен етикет Проектен 

капацитет (kW) SEER SCOP Годишна консумация на 
енергия (kWh)

Размери на 
вътрешното 

тяло

Ниво на звуково
налягане ВтТ

(dBA)

Ниво на звуково
налягане ВнТ

(dBA)

Хладилен 
агент 
(R-32)

Зареждане

Охлаждане Отопление Охлаждане
Отопление

(умерен 
климат)

Охлаждане Отопление Охлаждане Отопление В x Ш x Д (mm) Охлаждане
(безшумен режим)

Охлаждане
(високо) GWP kg / TCO2Eq

FTXC20B + RXC20B 2,00 2,50 A++ A+ 2,08 1,87 6,89 4,40 106 594

288x785x250

20 45

675,0

0,550/0,371
FTXC25B + RXC25B 2,56 2,84 A++ A+ 2,57 2,23 6,84 4,45 132 700

FTXC35B + RXC35B 3,50 4,00 A++ A+ 3,44 2,24 6,87 4,28 175 732 21 46 0,750/0,506

FTXC50B + RXC50C 5,10 5,62 A++ A+ 5,08 3,90 6,45 4,42 276 1.236 29 51 1,00/0,675

FTXC60B + RXC60B 6,23 6,40 A++ A+ 6,21 4,10 6,40 4,24 340 1.354
297x1.010x288 30 54

1,10/0,743

FTXC71B + RXC71B 7,10 8,00 A A 6,96 6,35 5,30 3,81 459 2.334 1,15/0,776
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