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Съдържание

БЕЛЕЖКИ
Ценовата листа е валидна от 01.04.2015 г. Всички предишни ценови листи след това няма да са валидни. Прилагат се търговските условия на Daikin  (http://www.daikin-ce.com). 

Безплатен Wi-Fi контролер се предлага само за продукти, които имат маркировка за комплект „CE. … .WiFi“. Офертата е валидна само, ако е направена поръчка за дадения комплект 

„CE. … .WIFI”. Всички тела в ценовата листа (с изключение на въздухопречиствателите и аксесоарите) използват R410A хладилен агент с GWP 2088 или R32 хладилен агент с GWP 675. 

Течовете на хладилен агент влияят върху климатичните промени. Хладилните агенти с нисък GWP (Global Warming Potential – потенциал за глобално затопляне) допринасят по-малко 

към глобалното затопляне, сравнени с тези с по-висок GWP в случаи на изтичане към атмосферата. Уредите съдържат хладилен агент с GWP от 2088 (R410A) или 675(R32). Това означава 

че ако 1кг. от хладилния агент проникне в атмосферата, влиянието върху глобалното затопляне ще бъде 2088 или 675 пъти по-високо от 1кг. CO2 за период от 100 години. Никога не 

се опитвайте сами да работите по тръбите с хладилен агент или да разглобявате продуктите. Винаги търсете помощта на професионалисти! Всички цени са в лв. с включено ДДС.
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Почувствайте перфектен Кºмфорт у дома

90 години опит в климатичния контрол

От 1924 г. разработваме иновации и произвеждаме климатични решения за охлаждане и отопление от най-висок клас.
Ние покриваме целия производствен процес на модулите и дори разработваме нови хладилни агенти в нашите заводи
в Япония и Европа. Нашата основна цел като лидер в климатичния контрол - вече 90 години - е да осигурим перфектен 
комфорт за нашите клиенти, чрез най-високо качество на климатична техника.

Ние ви предлагаме широка гама от климатици, които работят в режим, както на охлаждане, така и на отопление,
благодарение на нашата ефективна термопомпена технология. В зависимост от модела и желанието, климатиците на
Daikin предоставят атрактивен дизайн, интегрирани решения за спестяване на пространство за по-малки стаи, вид и
функции на класически радиатор, както и почти невидими, скрити в тавана решения. Всички наши тела ще ви помогнат
да създадете свой собствен перфектен комфорт.

Home C°mfort Expert
Опит и поддръжка - както никъде другаде

Нашата програма Home C°mfort Expert е специална услуга предназначена крайните 
клиенти, нуждаещи се от жилищна климатизация. Благодарение на специалната поддръжка 
от Daikin, нашите добре обучени и внимателно подбрани Home C°mfort Expert партньори 
ви предлагат по-добри цени, изключителни услуги и поддръжка и по-атрактивни оферти, в 
сравнение с другите представители на Daikin. 
В техните шоуруми можете сами да видите, тествате и сравните телата, за да изберете най-
доброто решение. Така че не се тревожете - вие сте на най-доброто място, когато става 
въпрос за избор на идеалния климатик.

Какво е климатик Сплит и как е направен?

Сплит климатичните системи са съставени от 3 
части: външно тяло, което е разположено извън 
вашият дом и неговата работа е да отведе топлината 
от помещенията чрез кондензация; вътрешно 
тяло, което охлажда до желаната температура и 
дистанционно управление, което може да е жично 
или безжично. Управлението може да се замени 
дори от вашият смарт телефон или таблет. Можете да 
видите това в края на брошурата.

Daikin определя тенденциите за енергийна ефективност

Сезонната ефективност е мярка с мандат от Европейския съюз, за да се оптимизира потреблението 
на енергия и да запознае хората с реалната ефективност и енергийната консумация на 
климатиците по време на целия сезон. Горди сме, че всички наши продукти - жилищни, търговски 
и промишлени, са сезонно ефективни, като по този начин всички те намаляват консумацията на 
енергия и ви спестяват пари по най-интелигентния начин.
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3-D въздушен поток - еднаква температура в цялата стая

Триизмерният въздушен поток може да се регулира, не само нагоре и надолу, но също и 
на ляво и дясно - според вашите изисквания или автоматично. Това позволява перфектно 
разпределение на въздуха, както и да контролирате точно къде се насочва въздушния поток.

Икономичен режим - без проблеми за електрозахранването

Икономичният режим ви позволява да настроите колко енергия да използва 
вашия климатик, ако имате проблем с голямо натоварване на електрическата 
мрежа, когато други електроуреди (прахосмукачка, микровълнова фурна, 
и др.) са включени по едно и също време или ако желаете да намалите 
консумацията на енергия. Но не забравяйте - вие контролирате, така че, 
когато имате нужда от засилено охлаждане или отопление, можете да изключите икономичния режим.

Интелигентно око за няколко зони -  
предотвратява течения

Климатиците с интелигентното око за няколко зони могат 
да насочват автоматично въздушния поток встрани от 
хората в помещението. Така се избягва възможността за 
дискомфорт, от въздушно течение, насочено директно към присъстващите. Разбира се енергоспестяващата функция - 
ако в дадено помещение не бъде регистрирано присъствие на хора за 20 минути, е налична и за тези климатици.

Интелигентно око - спестява пари

Интелигентното око е невероятна енергоспестяваща функция, 
тъй като то отчита кога присъстващите напускат стаята, но 
оставят включен климатика. Ако никой не се върне в стаята 
в рамките на 20 минути, уредът автоматично преминава в 
енергоспестяващ режим, охлажда или отоплява по-малко, но 
въпреки това поддържа комфортни условия в стаята.

Безшумна работа на вътрешно тяло - ще усетите комфорта, без да го чувате

Климатиците с такъв режим, са в състояние да достигнат изключително ниски нива на шум - като шепот на листа, които 
се движат от вятъра (19db (A)). Това е перфектната функция за климатици, монтирани в спалните, защото позволява 
необезпокояван сън дори когато устройството е включено.

Обяснение на характеристиките и функциите
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Самопочистващ се филтър - оптимален комфорт и ефективност през цялото време

Автоматичното почистване на филтъра на Daikin запазва въздуха чист и предотвратява натрупването на прах в 
тялото, което гарантира че енергийната ефективност остава висока, както и комфортът в помещенията. В допълнение, 
премахването на прах е много по-лесно отколкото на климатик без автоматично самопочистване, където филтрите 
трябва да бъдат отстранявани и почиствани редовно.

Комфортен въздушен поток - удобство при отопление 
и охлаждане

Режимът на комфортен въздушен поток автоматично регулира 
въздушния поток в помещението, за да постигне възможно 
най-комфортното разпределение на температурата в стаята, 
избягвайки да насочва течението директно към хора.

Режим пълна мощност - максимален капацитет, бърз комфорт

Режимът на пълна мощност позволява само с натискане на един бутон да се 
достигне максимален капацитет. Така една стая може да се затопли или охлади за 
възможно най-кратко време и след 20 минути климатикът автоматично превключва 
обратно към нормален режим на работа. Така дори ако го забравите няма нужда да 
се притеснявате за по-високите сметки.



Седмичен таймер - очаквайте с нетърпение да се върнете към удобния дом

Седмичният таймер позволява да зададете до четири работни 
периода в денонощието, седем дни в седмицата, така че да не 
се безпокоите да включвате или изключвате климатика ръчно. 
Климатиците без седмичен таймер имат 24-часов таймер, който 
ви дава свобода да програмирате едно време за включване и едно за изключване на климатика всеки ден.

Безшумна работа на външното тяло - без безпокойство нито 
за вас, нито за съседите

Трябва да внимаваме да не се наруши спокойствието на квартала през 
нощта - например в гъсто населени места или в жилищни блокове. 
Ние всички искаме тиха среда за сън. Режимът безшумна работа на 
външното тяло ограничава нивото на шума на външното тяло, така че 
можете да оставите климатикът да работи, без да безпокоите никого.

Възможност за онлайн управление - абсолютен контрол, от всякъде, по всяко време

Онлайн контролерът ви позволява да управлявате вашия климатик от всякъде, по всяко време, 
от компютър, смартфон или таблет. Тази функционалност изисква закупуването на допълнителен 
аксесоар, както и локална мрежа към която да свържете устройството. В допълнение повечето 
тела имат възможности за свързване към сложни системи за автоматизация на дома или за сградно 
управление с комуникационни протоколи Modbus или KNX или за Daikin централен контрол. 
(Връзка чрез BACnet, LON, или Daikin DIII-Net)

Разширен диапазон на работа - за да сте сигурни, че ще работи, когато имате най-много нужда от него!
 
Няма нищо по-хубаво от уютен топъл хол, когато е студено навън - много от климатиците гарантирано отопляват, дори 
когато навън е  -20 ° C, или дори -25 ° C!
Някои технически приложения може да имат нужда от охлаждане, дори когато навън е студено. Климатици, 
обозначени с тази иконка, могат да работят надеждно в режим на охлаждане дори при външни температури до -15 ° C. 
(Не се отнася за мултисплит приложения)

Мултисплит приложения - комфорт за целия дом от едно външно тяло

Това тяло може да се свързва с Мултисплит външни тела. Мултисплит приложенията ви позволяват да климатизирате 
няколко стаи с помощта на едно външно тяло, което дава по-проста и по-елегантна инсталация с по-ниски изисквания 
за място навън. Външните тела Мултисплит могат да се свързват с 2 до 5 вътрешни тела, а със системата Super-Multi-
Plus до 9 вътрешни тела.

SkyAir двойни, тройни, сдвоени двойни приложения - равномерна температура навсякъде, дори и в големи пространства

Климатизацията на големи помещения не винаги може да се направи ефективно само с едно вътрешно тяло. Sky Air двойни, тройни 
и сдвоени двойни приложения позволяват да се раздели капацитета на едно външно тяло между две, три или четири вътрешни 
тела. Това осигурява равномерно разпределение на въздуха и температурата в цялото помещение, без да са необходими няколко 
по-малки външни тела. Тази икона символизира възможността за използване на вътрешното тяло в такива приложения.

Дренажна помпа

Този климатик е оборудван (стандартно или като опция) с дренажна помпа. Кондензата, която се образува по време на охлаждане 
може лесно да се отцеди през тръбопроводи, намиращи се дори доста над климатика. Оригиналните дренажни помпи Daikin са 
безшумни, надеждни и имат ниска консумация на енергия, благодарение на използването на постоянно токови двигатели.
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Фотокаталитичен филтър от титаниев апатит за пречистване на въздух - чист въздух във вашия дом!

Пречиства въздуха чрез дискретни химични реакции: първо, калциевия хидроксиапатитен слой във филтъра 
абсорбира бактерии, вируси, амоняк, азотен оксид и други вредни вещества. След това, титаниев оксид, активиран 
от излагане на естествена светлина, генерира хидроксилни радикали, които разтварят абсорбираните вещества в 
безвредни вода и въглероден диоксид. Напълно незабележимо - само свеж и чист въздух в помещението.



Daikin Emura FTXJ-L / FTXG-L

Елегантният климатик Daikin Emura е 
великолепно съчетание между ефективност 
и лукс. Можете просто да се влюбите в 
него.

FTXM-K / FTXS-K

Перфектен комфорт в една дискретна, 
модерна опаковка, отговаряща 
универсално за всички ваши нужди.

FTX-J3/GV

Този климатик има една задача и я върши 
безпогрешно: да ви осигури перфектния
домашен комфорт, който заслужавате. 
Всъщност прави дори повече от това.

FTXB-C

Той донася незабавно комфорт във вашия 
дом. Плоският, стилен преден панел и 
неговите функции създават невероятна 
атмосфера при това на достъпни цени.

FTX-K

Познатите меки извивки и висока
енергийна ефективност. Тихо осигурява 
комфорт за всички.

Нашата пълна гама от стенни тела предлагат решение за всяка 
потребност. Няма значение, дали сте фен на високите технологии 
или просто искате да осигурите основен комфорт, всички наши 
климатици ще направят вашия дом идеалното място да се отпуснете 
и да се насладите.

Стенни климатици
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Ururu Sarara FTXZ-N

Всепризната водеща технология с 
5 техники за третиране на въздуха, 
изключително ниско въздействие върху 
околната среда и много ниска консумация 
на енергия.



Гамата R32 се разширява 

Новите климатици с хладилен агент R32 
предлагат по-добра ефективност и 
по-малко въздействие върху околната 
среда.

 › Daikin Emura FTXJ-LW/S
 › FTXM-K

Онлайн контролер

Управление през телефон е вече достъпно 
за почти всички вътрешни тела сплит чрез 
безплатно приложение!
 › Следене на състоянието на вашия 
климатик

 › Контролирайте режима на работа, 
настройката на температурата, скоростта 
и посоката на въздушния поток

 › Програмирайте режим на температура и 
работа с до 4 действия на ден за 7 дни

 › Предоставено, безплатно като част от  
“CE. ... .WIFI“ пакет за избрани тела

Сплит климатици, оптимизирани за 
отопление

 › Широка гама от вътрешни тела (стенни, 
подови) с гарантирана възможност 
за отопление до -25 ° C външна 
температура

 › Уникална технология на свободно висящ 
топлообменник: цикълът на размразяване 
се подобрява, не се натрупва заледяване, 
експлоатационните разходи са по-ниски 

Акценти  
от нашите решения
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Стенни тела

FTXM-K / FTXM-K

DAIKIN EMURA R-32 FTXJ-LW / FTXG-LW

URURU SARARA FTXZ-N



FTX-K

FTX-GV

FTXS-G
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Какво са хладилните агенти?

Хладилните агенти циркулират вътре в климатика и пренасят топлина: т.е. те са  “жизнената сила” на продукта.

Защо Daikin?

Като част от нашия ангажимент към околната среда, ние се стремим да разработим системи, които имат по-слабо въздействие върху 
околната среда. Хладилния агент е ключов фактор в стремежа за по-малко увеличаване на глобалното затопляне.

Ние провеждаме изследвания, насочени към постигането на практическо използване на следващото поколение хладилни агенти 
и се съсредоточаваме не само върху тяхното пряко въздействие върху глобалното затопляне, но и по отношение на влиянието им 
през целия жизнен цикъл, включително енергийната ефективност при използване на климатика.

Ние вземаме решения, основани на следните фактори:
 › Въздействието на хладилните агенти върху околната среда,
 › Факторите за безопасност, като горимост и токсичност,
 › Разходите за производство на климатиците, използващи тези хладилни агенти.

Защо да изберем хладилен агент R-32?

Като единствената в света компания, която произвежда едновременно климатици и хладилни агенти, ние сме приели нов хладилен 
агент - R-32, който има само една трета от потенциала за глобално затопляне на други конвенционални хладилни агенти. Още през 
ноември 2012 г. пуснахме за първи път в света климатика Ururu Sarara с хладилен агент R-32. От 2015 ние разширяваме използването 
на този по-екологичен хладилен агент към по-широка гама от продукти.

Ние сме подготвени за бъдещето. Ще се присъедините ли?

R-32 хладилен агент  
Стъпка към по-добро бъдеще



Най-висока ефективност 
на пазара при отопление 
и охлаждане

Пречистен, свободен от алергени 
свеж въздух, без прекъсване 
и през цялата година

Равномерно разпределение 
на въздуха в цялото 
помещение - до 12 м.

Уникално овлажняване 
без допълнителен 
резервоар за вода

Стенно тяло 

FTXZ-N  

Всепризната водеща технология с 5 техники за третиране 
на въздуха, изключително ниско въздействие върху 
околната среда и много ниска консумация на енергия.

›   Охлаждане, отопление, пречистване на въздуха, вентилация, 
овлажняване и изсушаване на въздуха в едно тяло.

›   Автоматичното почистване на въздушния филтър ви спестява 
работа и намалява консумацията на енергия с 25%.

›   3-зоновото интелигентно око насочва въздушния поток далеч 
от хората, за да се намалят преките въздушни течения.

›    3-D въздушен поток гарантира, че свеж чист въздух 
достига дори най-далечните ъгли на стаята.
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Енергийна ефективност

A+++

3

Modbus 
KNX

DIII-Net -20°

Ефективност FTXZ + RXZ 25N + 25N 35N + 35N 50N + 50N
Капацитет на охлаждане Мин./Ном./Макс. kW 0,6/2,5/3,9 0,6/3,5/5,3 0,6/5,0/5,8
Капацитет на отопление Мин./Ном./Макс. kW 0,6/3,6/7,5 0,6/5,0/9,0 0,6/6,3/9,4
Сезонна 
ефективност
(съгласно En14825) 
 

Охлаждане Енергиен клас A+++
Проектен капацитет kW 2,50 3,50 5,00
SEER 9,54 9,00 8,60
Годишен разход на електроенергия kWh 92 136 203

Отопление
(умерен климат)

Енергиен клас A+++
Проектен капацитет kW 3,50 4,50 5,60
SCoP 5,90 5,73 5,50
Годишен разход на електроенергия kWh 831 1.100 1.427

Вътрешно тяло FTXZ 25N 35N 50N
Корпус Цвят Бял
Размери Тяло В х Ш х Д mm 295x798x372
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Високо/Ном./Ниско/Безшумен режим dBA 38/33/26/19 42/35/27/19 47/38/30/23
Отопление Високо/Ном./Ниско/Безшумен режим dBA 39/35/28/19 42/36/29/19 44/38/31/24

Външно тяло RXZ 25N 35N 50N
Размери Тяло В х Ш х Д mm 693x795x300
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Високо dBA 46 48 49
Отопление Високо dBA 46 48 50

Работен диапазон Охлаждане Външна темп. Мин.~Макс. °CDB -10~43
Отопление Външна темп. Мин.~Макс. °CWB -20~18

Тръбни съединения Дължина на тръбите ВнТ-ВтТ Мин. m 10
Разлика в нивата ВтТ-ВнТ Мин. m 8

Ток - 50Hz Максимален ток на предпазителя (MfA) A 16
Хладилен агент Тип/Зареждане/TCo2/GWP R32 / 1,34 / 0,9 / 675

Цени CE.FTXZ25N.WIFI + RXZ25N CE.FTXZ35N.WIFI + RXZ35N CE.FTXZ50N.WIFI + RXZ50N
Цена на вътрешното тяло лв. 1325 1427 1564
Цена на комплект (вътрешно тяло + външно тяло + дистанционно управление) лв. 3816 4204 4462
Съдържа флуорирани парникови газове

W
ith

 W
i-F

i Control



Стенно тяло 

DAikiN EmurA r-32

 
Елегантният климатик Daikin Emura е великолепно 
съчетание между ефективност и лукс. 
Можете просто да се влюбите в него.

FTXJ-LW

FTXJ-LS

Енергийна ефективност до

A+++

Контролирайте чрез вашия 
смартфон от всякъде 
по всяко време.

Красота без разсейване. 
Дори няма да чуете климатика 
по време на работа.

Без повече студени 
крака и главоболие, само 
перфектно усещане.

Превъзходна ефективност 
при охлаждане в комбинация 
с изключителен дизайн.

W
ith

 W
i-F

i Control

Modbus 
KNX

DIII-Net

2

emura

Ефективност FTXJ + RXJ 20LW/S + 20L 25LW/S + 25L 35LW/S + 35L 50LW/S + 50L
Капацитет на охлаждане Мин./Ном./Макс. kW 1,30/2,30/2,80 0,90/2,40/3,30 0,90/3,50/4,10 1,40/4,80/5,50
Капацитет на отопление Мин./Ном./Макс. kW 1,30/2,50/4,30 0,90/3,20/4,70 0,90/4,00/5,10 1,10/5,80/7,00
Сезонна 
ефективност
(съгласно En14825) 
 

Охлаждане Енергиен клас A+++ A++
Проектен капацитет kW 2,30 2,40 3,50 4,80
SEER 8,73 8,64 7,19 7,02
Годишен разход на електроенергия kWh 92 97 170 239

Отопление
(умерен климат)

Енергиен клас A++ A+
Проектен капацитет kW 2,10 2,70 3,00 4,60
SCoP 4,61 4,60 4,28
Годишен разход на електроенергия kWh 638 822 913 1.505

Вътрешно тяло FTXJ 20LW/S + 20L 25LW/S + 25L 35LW/S + 35L 50LW/S + 50L
Корпус Цвят Бял/Сребърен
Размери Тяло В х Ш х Д mm 303x998x212
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Високо/Ном./Ниско/Безшумен режим dBA 38/32/25/19 45/34/26/20 46/40/35/32
Отопление Високо/Ном./Ниско/Безшумен режим dBA 40/34/28/19 41/34/28/19 45/37/29/20 47/41/35/32

Външно тяло RXJ 20L 25L 35L 50L
Размери Тяло В х Ш х Д mm 550x765x285 735x825x300
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Високо/Безшумен режим dBA 46/43 48/45
Отопление Високо/Безшумен режим dBA 47/44 48/45

Работен диапазон Охлаждане Външна темп. Мин.~Макс. °CDB -10~46
Отопление Външна темп. Мин.~Макс. °CWB -15~18

Тръбни съединения Дължина на тръбите ВнТ-ВтТ Мин. m 20 30
Разлика в нивата ВтТ-ВнТ Мин. m 15 20

Ток - 50Hz Максимален ток на предпазителя (MfA) A 16 20
Хладилен агент Тип/Зареждане/TCo2/GWP R-32/0,72/0,5/675 R-32/1,30/0,9/675

Цени CE.FTXJ20LW.
WIFI + RXJ20L

CE.FTXJ20LS.
WIFI + RXJ20L

CE.FTXJ25LW.
WIFI + RXJ25L

CE.FTXJ25LS.
WIFI + RXJ25L

CE.FTXJ35LW.
WIFI + RXJ35L

CE.FTXJ35LS.
WIFI + RXJ35L

CE.FTXJ50LW.
WIFI + RXJ50L

CE.FTXJ50LS.
WIFI + RXJ50L

Цена на вътрешното тяло лв. 956 986 1007 1037 1027 1230 1276 1520
Цена на комплект (вътрешно тяло + външно тяло + дистанционно управление) лв. 2176 2205 2293 2323 2686 2889 3518 3762
Съдържа флуорирани парникови газове

up
to

25°C

25°C

12  

›    Проектиран за да удовлетвори уникалното 
европейско чувство за стил.

›    Пречистването на въздуха премахва 97% от 
алергените, така че да дишате само чист въздух.

›     3-D въздушен поток гарантира, че въздухът достига 
дори най-далечните ъгли на стаята ви.

›    Многозоновото интелигентно око установява вашето 
присъствие и ви защитава от въздушни течения.

›   Wi-Fi адаптерът ви позволява да контролирате климатика 
от всяка точка и по всяко време с вашия смартфон или 
таблет. И при това е включен безплатно в пакета!
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Стенно тяло 

FTXm-k 

Перфектен комфорт в една дискретна, модерна опаковка, 
отговаряща универсално за всички ваши нужди.

Енергийна ефективност до

A++

W
ith

 W
i-F

i Control

Modbus 
KNX

DIII-Net

2

Ефективност FTXM + RXM 20K + 20L 25K + 25L 35K + 35L 42K + 42L 50K + 50L
Капацитет на охлаждане Мин./Ном./Макс. kW 1,30/2,00/2,80 1,30/2,50/3,20 1,40/3,50/4,00 1,70/4,20/5,00 1,70/5,02/5,30
Капацитет на отопление Мин./Ном./Макс. kW 1,30/2,50/4,30 1,30/2,80/4,70 1,40/4,00/5,20 1,70/5,40/6,00 1,70/5,80/6,50
Сезонна 
ефективност
(съгласно En14825) 
 

Охлаждане Енергиен клас A++
Проектен капацитет kW 2,00 2,50 3,50 4,20 5,00
SEER 7,79 8,30 7,81 7,14 7,22
Годишен разход на електроенергия kWh 90 105 157 206 242

Отопление
(умерен климат)

Енергиен клас A++ A+
Проектен капацитет kW 2,30 2,50 3,60 4,00 4,60
SCoP 4,77 4,78 4,85 4,38 4,55
Годишен разход на електроенергия kWh 675 733 1.039 1.278 1.416

Вътрешно тяло FTXM 20K 25K 35K 42K 50K
Корпус Цвят Бял
Размери Тяло В х Ш х Д mm 289x780x215 298x900x215
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Високо/Ном./Ниско/Безшумен режим dBA 40/32/24/19 41/33/25/19 45/37/29/19 45/39/33/21 46/40/34/23
Отопление Високо/Ном./Ниско/Безшумен режим dBA 40/34/27/19 41/34/27/19 45/39/29/19 45/39/33/22 47/40/34/24

Външно тяло RXM 20L 25L 35L 42L 50L
Размери Тяло В х Ш х Д mm 550x765x285 735x825x300
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Високо/Безшумен режим dBA 47/43 49/44 47/44
Отопление Високо/Безшумен режим dBA 48/44 49/45 48/45

Работен диапазон Охлаждане Външна темп. Мин.~Макс. °CDB -10~46
Отопление Външна темп. Мин.~Макс. °CWB -15~18

Тръбни съединения Дължина на тръбите ВнТ-ВтТ Мин. m 20 30
Разлика в нивата ВтТ-ВнТ Мин. m 15 20

Ток - 50Hz Максимален ток на предпазителя (MfA) A 10 15
Хладилен агент Тип/Зареждане/TCo2/GWP R-32/0,72/0,5/675 R-32/0,8/0,5/675 R-32/1,50/1,0/675

Цени CE.FTXM20K.WIFI + 
RXM20L

CE.FTXM25K.WIFI + 
RXM25L

CE.FTXM35K.WIFI + 
RXM35L

CE.FTXM42K.WIFI + 
RXM42L

CE.FTXM50K.WIFI + 
RXM50L

Цена на вътрешното тяло лв. 615 637 786 944 1022
Цена на комплект (вътрешно тяло + външно тяло + дистанционно управление) лв. 1681 1798 2003 2571 3013

FTXM20~25K има интелигентно око. FTXM35~50K има интелигентно око за няколко зони.
Съдържа флуорирани парникови газове

Контролирайте чрез вашия 
смартфон от всякъде 
по всяко време.

Комфорт съобразен за 
вас, всеки час на деня 
през цялата седмица.

Без повече студени 
крака и главоболие, само 
перфектно усещане.

Толкова тих, че няма 
да чуете нищо.
Сладки сънища и лека нощ.

25°C

25°C

›   Елегантен, модерен дизайн, подходящ за всеки интериор и среда
›   Усъвършенстваният въздушен поток осигурява перфектен 

комфорт в стаята ви. Навсякъде, всеки път.
›    Контролът е във ваши ръце със седмичния таймер. 

Управлявайте вашият перфектен комфорт.
›  Вашият най-добър избор за спалнята. Толкова е тихо и спокойно!
›   Wi-Fi адаптерът ви позволява да контролирате климатика 

от всяка точка и по всяко време с вашия смартфон или 
таблет. И при това е включен безплатно в пакета!



Стенно тяло 

DAikiN EmurA

 
FTXG-LW

FTXG-LS

Енергийна ефективност до

A+++

W
ith

 W
i-F

i Control

Modbus 
KNX

DIII-Net

Ефективност FTXG + RXG 20LW/S + 20L 25LW/S + 25L 35LW/S + 35L 50LW/S + 50L
Капацитет на охлаждане Мин./Макс. kW 1,3/2,8 1,3/3,0 1,4/3,8 1,7/5,3
Капацитет на отопление Мин./Макс. kW 1,3/4,3 1,3/4,5 1,4/5,0 1,7/6,5
Сезонна 
ефективност
(съгласно En14825) 
 

Охлаждане Енергиен клас A+++ A++
Проектен капацитет kW 2,30 2,40 3,50 4,80
SEER 8,52 8,50 7,00 6,70
Годишен разход на електроенергия kWh 94 99 175 251

Отопление
(умерен климат)

Енергиен клас A++ A+
Проектен капацитет kW 2,10 2,70 3,00 4,60
SCoP 4,60 4,24
Годишен разход на електроенергия kWh 639 821 913 1.519

Вътрешно тяло FTXG 20LW/S 25LW/S 35LW/S 50LW/S
Корпус Цвят Бял/Сребърен
Размери Тяло В х Ш х Д mm 303x998x212
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Високо/Ном./Ниско/Безшумен режим dBA 38/32/25/19 45/34/26/20 46/40/35/32
Отопление Високо/Ном./Ниско/Безшумен режим dBA 40/34/28/19 41/34/28/19 45/37/29/20 47/41/35/32

Външно тяло RXG 20L 25L 35L 50L
Размери Тяло В х Ш х Д mm 550x765x285 735x825x300
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Високо/Безшумен режим dBA 46/43 48/44
Отопление Високо/Безшумен режим dBA 47/44 48/45 48/44

Работен диапазон Охлаждане Външна темп. Мин~Макс °CDB -10~46 (3)
Отопление Външна темп. Мин~Макс °CWB -15~18

Тръбни съединения Дължина на тръбите ВнТ-ВтТ Мин. m 20 30
Разлика в нивата ВтТ-ВнТ Мин. m 15 20

Ток - 50Hz Максимален ток на предпазителя (MfA) A 16 20
Хладилен агент Тип/Зареждане/TCo2/GWP R-410A / 1,05 / 2,2 / 2.087,5 R-410A / 1,6 / 3,3 / 2.087,5

Цени CE.FTXG20LW.
WIFI + RXG20L

CE.FTXG20LS.
WIFI + RXG20L

CE.FTXG25LW.
WIFI + RXG25L

CE.FTXG25LS.
WIFI + RXG25L

CE.FTXG35LW.
WIFI + RXG35L

CE.FTXG35LS.
WIFI + RXG35L

CE.FTXG50LW.
WIFI + RXG50L

CE.FTXG50LS.
WIFI + RXG50L

Цена на вътрешното тяло лв. 910 939 959 988 978 1171 1215 1447
Цена на комплект (вътрешно тяло + външно тяло + дистанционно управление) лв. 2071 2100 2184 2213 2559 2752 3350 3582 
Съдържа флуорирани парникови газове

emura

2

25°C

25°C

Контролирайте чрез вашия 
смартфон от всякъде 
по всяко време.

up
to

14  

Елегантният климатик Daikin Emura е великолепно 
съчетание между ефективност и лукс. 
Можете просто да се влюбите в него.

›    Проектиран за да удовлетвори уникалното 
европейско чувство за стил.

›    Пречистването на въздуха премахва 97% от 
алергените, така че да дишате само чист въздух.

›     3-D въздушен поток гарантира, че въздухът достига 
дори най-далечните ъгли на стаята ви.

›    Многозоновото интелигентно око установява вашето 
присъствие и ви защитава от въздушни течения.

›   Wi-Fi адаптерът ви позволява да контролирате климатика 
от всяка точка и по всяко време с вашия смартфон или 
таблет. И при това е включен безплатно в пакета!

Красота без разсейване. 
Дори няма да чуете климатика 
по време на работа.

Без повече студени 
крака и главоболие, само 
перфектно усещане.

Превъзходна ефективност 
при охлаждане в комбинация 
с изключителен дизайн.
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Стенно тяло 

CTXS-k / FTXS-k / FTXS-G 

Перфектен комфорт в една дискретна, модерна опаковка, 
отговаряща универсално за всички ваши нужди.

›  Елегантен, модерен дизайн, подходящ за всеки интериор и среда
›   Усъвършенстваният въздушен поток осигурява перфектен 

комфорт в стаята ви. Навсякъде, всеки път.
›    Контролът е във ваши ръце със седмичния таймер. 

Управлявайте вашият перфектен комфорт.
›  Вашият най-добър избор за спалнята. Толкова е тихо и спокойно! 
›  Wi-Fi адаптерът ви позволява да контролирате климатика 

от всяка точка и по всяко време с вашия смартфон или 
таблет. И при това е включен безплатно в пакета!

Енергийна ефективност до

Контролирайте чрез вашия 
смартфон от всякъде 
по всяко време.

Комфорт съобразен за 
вас, всеки час на деня 
през цялата седмица.

Без повече студени 
крака и главоболие, само 
перфектно усещане.

Толкова тих, че няма 
да чуете нищо.
Сладки сънища и лека нощ.

A++

W
ith

 W
i-F

i Control

Modbus 
KNX

DIII-Net

2

Ефективност FTXS + RXS 20K + 20L3 25K + 25L3 35K + 35L3 42K + 42L 50K + 50L 60G + 60L 71G + 71F8
Капацитет на охлаждане Мин./Ном./Макс. kW

Налично само 
за Мултисплит 
приложения

1,3/2,0/2,6 1,3/2,5/3,2 1,4/3,5/4,0 1,7/4,20/5,0 1,7/5,00/5,3 1,7/6,0/6,7 2,3/7,10/8,5
Капацитет на отопление Мин./Ном./Макс. kW 1,3/2,5/3,5 1,3/2,8/4,7 1,4/4,0/5,2 1,7/5,40/6,0 1,7/5,80/6,5 1,7/7,0/8,0 2,3/8,20/10,2
Сезонна 
ефективност
(съгласно En14825) 
 

Охлаждане Енергиен клас A++ A++ A
Проектен капацитет kW 2,00 2,50 3,50 4,20 5,00 6,00 7,10
SEER 7,40 7,90 7,47 6,80 5,58 5,28
Годишен разход на електроенергия kWh 95 111 164 216 257 376 471

Отопление
(умерен климат)

Енергиен клас A++ A+ A
Проектен капацитет kW 2,30 2,50 3,60 4,00 4,60 4,80 6,20
SCoP 4,77 4,78 4,85 4,20 3,89 3,81
Годишен разход на електроенергия kWh 675 732 1.039 1.334 1.535 1.728 2.276

Вътрешно тяло CTXS15K CTXS35K FTXS 20K FTXS 25K FTXS 35K FTXS 42K FTXS 50K FTXS 60G FTXS 71G
Корпус Цвят Бял Бял
Размери Тяло В х Ш х Д mm 289x780x215 289x900x215 298x900x215 290x1.050x250
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Високо/Ном./Ниско/Безшумен режим dBA 37/31/25/21 42/35/28/21 40/32/24/19 41/33/25/19 45/37/29/19 45/39/33/21 46/40/34/23 45/41/36/33 46/42/37/34
Отопление Високо/Ном./Ниско/Безшумен режим dBA 38/33/28/21 41/36/30/21 40/34/27/19 41/34/27/19 45/39/29/19 45/39/33/22 47/40/34/24 44/40/35/32 46/42/37/34

Външно тяло RXS 20L3 25L3 35L3 42L 50L 60L 71F8
Размери Тяло В х Ш х Д mm

Налично само 
за Мултисплит 
приложения

550x765x285 550x765x285 735x825x300 770x900x320
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Високо/Ниско/Безшумен режим dBA 46/-/43 48/-/44 48/44/- 49/46/- 52/-/49
Отопление Високо/Ниско/Безшумен режим dBA 47/-/44 48/-/45 48/45/- 49/46/- 52/-/49

Работен диапазон Охлаждане Външна темп. Мин.~Макс. °CDB -10~46 -10~46
Отопление Външна темп. Мин.~Макс. °CWB -15~18 -15~18

Тръбни съединения Дължина на тръбите ВнТ-ВтТ Мин. m 20 30
Разлика в нивата ВтТ-ВнТ Мин. m 15 20

Ток - 50Hz Максимален ток на предпазителя (MfA) A 16 16 20 -
Хладилен агент Тип/Зареждане/TCo2/GWP

R-410A / 1 / 2,1 / 2.087,5 R-410A / 1,2 / 
2,5 / 2.087,5

R-410A / 1,3 / 
2,7 / 2.087,5

R-410A / 1,7 / 
3,5 / 2.087,5

R-410A / 1,5 / 
3,1 / 2.087,5

R-410A / 2,3 / 
4,8 / 2.087,5

Цени CE.CTXS15K.
WIFI

CE.CTXS35K.
WIFI

CE.FTXS20K.
WIFI + RXS20L3

CE.FTXS25K.
WIFI + RXS25L3

CE.FTXS35K.
WIFI + RXS35L3

CE.FTXS42K.
WIFI + RXS42L

CE.FTXS50K.
WIFI + RXS50L

CE.FTXS60G.
WIFI + RXS60L

CE.FTXS71G.
WIFI + RXS71F8

Цена на вътрешното тяло лв. 554 749 586 607 749 900 973 1193 1396
Цена на комплект (вътрешно тяло + външно тяло + дистанционно управление) лв. - 1600 1713 1908 2449 2869 3125 4033

FTXS20~25K и CTXS-K имат интелигентно око. FTXS35~50K има интелигентно око за няколко зони; Възможността за Онлайн контролер е за 35~50;

Съдържа флуорирани парникови газове

CTXS-K / FTXS-K

FTXS-G

25°C

25°C
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Стенно тяло 

FTX-k

 
Познатите меки извивки и висока енергийна 
ефективност. Тихо осигурява комфорт за всички.

›   Елегантен, модерен дизайн вписващ се 
във всеки интериор и среда.

›  Вашият най-добър избор за спалнята. Толкова е тихо и спокойно! 
›   Въздушен филтър премахва бактерии и вируси, 

за да се осигури непрекъснат чист въздух.
›   Wi-Fi адаптерът ви позволява да контролирате климатика 

от всяка точка и по всяко време с вашия смартфон или 
таблет. И при това е включен безплатно в пакета!

Енергийна ефективност до

A++

Без повече студени 
крака и главоболие, само 
перфектно усещане.

Толкова тих, че няма 
да чуете нищо.
Сладки сънища и лека нощ.

Кажете „сбогом“ на бактерии, 
вируси и миризми. Кажете 
„здравей“ на чистия въздух.

Контролирайте чрез вашия 
смартфон от всякъде 
по всяко време.

W
ith

 W
i-F

i Control

Modbus 
KNX

DIII-Net

Ефективност FTX + RX 20K + 20K 25K + 25K 35K + 35K 50K + 50K 60K + 60K
Капацитет на охлаждане Мин./Ном./Макс. kW 1,3/2,0/2,6 1,3/2,5/3,0 1,3/3,5/4,0 1,7/5,0/6,0 1,7/6,0/7,0
Капацитет на отопление Мин./Ном./Макс. kW 1,3/2,5/3,5 1,3/3,0/4,0 1,3/4,0/4,8 1,7/6,0/7,7 1,7/7,0/8,0
Сезонна 
ефективност
(съгласно En14825) 
 

Охлаждане Енергиен клас A++
Проектен капацитет kW 2,00 2,50 3,50 5,00 6,00
SEER 6,66 6,33 6,42 6,59 7,76
Годишен разход на електроенергия kWh 105 138 191 266 271

Отопление
(умерен климат)

Енергиен клас A++ A+
Проектен капацитет kW 2,20 2,40 2,80 4,60 4,80
SCoP 5,02 4,70 4,74 4,39 4,34
Годишен разход на електроенергия kWh 614 715 827 1.467 1.548

Вътрешно тяло FTX 20K 25K 35K 50K 60K
Корпус Цвят Бял
Размери Тяло В х Ш х Д mm 550x658x275 735x870x320
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Високо/Ном./Ниско/Безшумен режим dBA 39/33/25/20 40/33/26/20 43/34/27/20 43/39/34/31 45/41/36/33
Отопление Високо/Ном./Ниско/Безшумен режим dBA 39/33/25/20 40/33/26/20 43/34/27/20 43/39/34/31 45/41/36/33

Външно тяло RX 20K 25K 35K 50K 60K
Размери Тяло В х Ш х Д mm 550x658x275 735x870x320
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Високо/Ном./Ниско/Безшумен режим dBA 39/33/25/22 40/33/26/22 41/34/27/23 47/-/44/- 49/-/46/-
Отопление Високо/Ном./Ниско/Безшумен режим dBA 39/34/28/25 40/34/28/25 41/35/29/26 48/-/45/- 49/-/46/-

Работен диапазон Охлаждане Външна темп. Мин.~Макс. °CDB 10~46 -~-
Отопление Външна темп. Мин.~Макс. °CWB -15~18 -~-

Тръбни съединения Дължина на тръбите ВнТ-ВтТ Мин. m -
Разлика в нивата ВтТ-ВнТ Мин. m -

Ток - 50Hz Максимален ток на предпазителя (MfA) A 16 20
Хладилен агент Тип/Зареждане/TCo2/GWP R-410A / - / - / 2,087.5

Цени CE.FTX20K.WIFI + 
RX20K

CE.FTX25K.WIFI + 
RX25K

CE.FTX35K.WIFI + 
RX35K

CE.FTX50K.WIFI + 
RX50K

CE.FTX60K.WIFI + 
RX60K

Цена на вътрешното тяло лв. 590 622 703 1108 1188
Цена на комплект (вътрешно тяло + външно тяло + дистанционно управление) лв. 1217 1300 1435 2264 2425

Връзка с Мултисплит е възможна само за FTX20~35K и само за дву-портово Мулти
Съдържа флуорирани парникови газове

25°C

25°C
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Стенно тяло 

FTX-J3/GV 
Енергийна ефективност до

Чистият въздух достига до 
всички кътчета у дома ви.

Може да отоплява, дори 
при -15°C навън.

Произведени в Европа, за 
да отговорят на нуждите 
на европейския пазар.*

Кажете „сбогом“ на бактерии, 
вируси и миризми. Кажете 
„здравей“ на чистия въздух.

A++

W
ith

 W
i-F

i ControlModbus 
KNX

DIII-Net

FTX-GV

FTX-J3Този климатик има една задача и я върши безпогрешно: 
да ви осигури перфектния домашен комфорт, който 
заслужавате. Всъщност прави дори повече от това.

›   Спестява енергия, без компромис по отношение на 
комфортa, благодарение на режима на готовност

›   Включете комфортния режим, облегнете се назад и се 
отпуснете. Без течение, просто перфектно усещане за всеки.

› Вградения въздухопречиствател премахва 97% от алергените. 
›  Спете добре при включен климатик тъй 

като не се чува нищо от него.

Ефективност FTX + RX 20J3 + 20K 25J3 + 25K 35J3 + 35K 50GV + 50GV 60GV + 60GVB 71GV + 71GVB
Капацитет на охлаждане Мин./Ном./Макс. kW 1,3/2,0/2,6 1,3/2,5/3,0 1,3/3,3/3,8 1,7/5,0/6,0 1,7/6,0/6,7 2,3/7,10/8,5
Капацитет на отопление Мин./Ном./Макс. kW 1,3/2,5/3,5 1,3/2,8/4,0 1,3/3,5/4,8 1,7/5,8/7,7 1,7/7,0/8,0 2,3/8,20/10,2
Сезонна 
ефективност
(съгласно En14825) 
 

Охлаждане Енергиен клас A++ A+ A B
Проектен капацитет kW 2,00 2,50 3,30 5,00 6,00 7,10
SEER 6,10 5,63 5,37 4,97
Годишен разход на електроенергия kWh 115 143 189 311 391 500

Отопление
(умерен климат)

Енергиен клас A+ A+ A
Проектен капацитет kW 2,20 2,40 2,80 4,60 4,80 6,20
SCoP 4,26 4,10 4,08 3,88 3,81
Годишен разход на електроенергия kWh 723 820 956 1.578 1.730 2.276

Вътрешно тяло FTX 20J3 25J3 35J3 50GV 60GV 71GV
Корпус Цвят Бял Бял
Размери Тяло В х Ш х Д mm 283x770x198 290x1.050x238
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Високо/Ном./Ниско/Безшумен режим dBA 39/33/25/22 40/33/26/22 41/34/27/23 43/39/34/31 45/41/36/33 46/42/37/34
Отопление Високо/Ном./Ниско/Безшумен режим dBA 39/34/28/25 40/34/28/25 41/35/29/26 42/38/33/30 44/40/35/32 46/42/37/34

Външно тяло RX 20K 25K 35K 50GV 60GVB 71GVB
Размери Тяло В х Ш х Д mm 550x658x275 735x825x300 770x900x320
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Високо/Ном./Ниско/Безшумен режим dBA 39/33/25/22 40/33/26/22 41/34/27/23 47/-/44/- 49/-/46/- 52/-/49/-
Отопление Високо/Ном./Ниско/Безшумен режим dBA 39/34/28/25 40/34/28/25 41/35/29/26 48/-/45/- 49/-/46/- 52/-/49/-

Работен диапазон Охлаждане Външна темп. Мин.~Макс. °CDB 10~46 -10~46
Отопление Външна темп. Мин.~Макс. °CWB -15~18 -15~18

Тръбни съединения Дължина на тръбите ВнТ-ВтТ Мин. m - 30
Разлика в нивата ВтТ-ВнТ Мин. m - 20

Ток - 50Hz Максимален ток на предпазителя (MfA) A 16 20
Хладилен агент Тип/Зареждане/TCo2/GWP R-410A / 0,74 / 1,5 / 2.087,5 R-410A / 1 / 2,1 / 2.087,5 R-410A / 1,5 / 3,1 / 2.087,5 R-410A / 2,3 / 4,8 / 2.087,5

Цени FTX20J3 + RX20K FTX25J3 + RX25K FTX35J3 + RX35K FTX50GV + RX50GV FTX60GV + RX60GVB FTX71GV + RX71GVB
Цена на вътрешното тяло лв. 362 393 425 639 778 823
Цена на комплект (вътрешно тяло + външно тяло + дистанционно управление) лв. 1035 1122 1212 1829 2256 3139
Интелигентно око само за FTX-GV; Икономичен режим само за FTX-J3; Възможност за свързване само с 2-портово Мулти; Wi-Fi управление като опция
*Производството в Европа не е за цялата гама
Съдържа флуорирани парникови газове
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Стенно тяло 

FTXB-C

 
Той донася незабавно комфорт във вашия дом. Плоският, 
стилен преден панел и неговите функции създават 
невероятна атмосфера, при това на достъпни цени.

› Стилният плосък преден панел се вписва във всеки интериор
›  Вертикалното автоматично завъртане на жалузите разпределя 

въздуха и температурата равномерно в цялата стая
› Почти безшумна работа ви осигурява по-голям комфорт
› 24-часовият таймер ви дава по-голяма гъвкавост през деня

Енергийна ефективност

Произведени в Европа, за 
да отговорят на нуждите 
на европейския пазар.*

Висока ефективност на цялата 
гама, както за отопление 
така и за охлаждане.

Ефективност FTXB + RXB 20C + 20C 25C + 25C 35C + 35C 50C + 50C 60C + 60C
Капацитет на охлаждане Мин./Ном./Макс. kW 1,3/2,0/2,6 1,3/2,5/3,0 1,3/3,3/3,8 -/5,48/- -/6,23/-
Капацитет на отопление Мин./Ном./Макс. kW 1,3/2,5/3,5 1,3/2,8/4,0 1,3/3,5/4,8 -/5,6/- -/6,4/-
Сезонна 
ефективност
(съгласно En14825) 
 

Охлаждане Енергиен клас A+
Проектен капацитет kW 2,00 2,50 3,30 5,48 6,23
SEER 5,98 6,00 6,05 5,93 6,09
Годишен разход на електроенергия kWh 117 146 191 323 358

Отопление
(умерен климат)

Енергиен клас A+
Проектен капацитет kW 2,20 2,40 2,80 3,64 3,80
SCoP 4,10 4,01 4,06 4,27 4,06
Годишен разход на електроенергия kWh 751 838 966 1.193 1.310

Вътрешно тяло FTXB 20C 25C 35C 50C 60C
Корпус Цвят Бял
Размери Тяло В х Ш х Д mm 283x770x216 310x1065x224
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Високо/Ном./Ниско/Безшумен режим dBA 39/33/25/21 40/33/26/21 41/34/27/21 44/40/38/32 46/43/37/33
Отопление Високо/Ном./Ниско/Безшумен режим dBA (не е налична информация до момента на отпечатване)

Външно тяло RXB 20C 25C 35C 50C 60C
Размери Тяло В х Ш х Д mm 550x658x275 753x855x328
Звукова мощност Охлаждане dBA 60 62 64 65

Отопление dBA 60 62 64 65
Работен диапазон Охлаждане Външна темп. Мин.~Макс. °CDB -~-

Отопление Външна темп. Мин.~Макс. °CWB -~-
Тръбни съединения Дължина на тръбите ВнТ-ВтТ Мин. m 15 30

Разлика в нивата ВтТ-ВнТ Мин. m 12 10
Ток - 50Hz Максимален ток на предпазителя (MfA) A -
Хладилен агент Тип/Зареждане/TCo2/GWP R-410A / - / - / 2,087.5

Цени FTXB20C + RXB20C FTXB25C + RXB25C FTXB35C + RXB35C FTXB50C + RXB50C FTXB60C + RXB60C
Цена на вътрешното тяло лв. 281 296 320 511 595
Цена на комплект (вътрешно тяло + външно тяло + дистанционно управление) лв. 804 849 915 1460 1698

*Производството в Европа не е за цялата гама
Съдържа флуорирани парникови газове

Без повече студени 
крака и главоболие, само 
перфектно усещане.

25°C

25°C

Кажете „сбогом“ на бактерии, 
вируси и миризми. Кажете 
„здравей“ на чистия въздух.
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NEXURA FVXG-K

FVXS-F

Подови тела 
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Подово тяло

NEXurA FVXG-k 

Най-доброто от два свята, обединени по най-стилен 
начин. Без компромиси, просто перфектен комфорт, 
излъчван във вашия дом.

›     Уникалният преден панел излъчва топлина за комфортна 
и естествена атмосфера в студените дни

›  Предлага максимална гъвкавост: може да се инсталира 
в ниша, на стената или на крачета на пода

› Въздухът се разпространява безшумно като шепот
›   Елегантният, заоблен дизайн го прави 

привлекателна част от дома ви

Енергийна ефективност до

A++

Уникално усещане за топлина,
излъчвана от вградения 
радиатор.

На стената, в ниша или 
върху стойка.
Инсталирайте както искате!

Толкова тих, че няма 
да чуете нищо.
Сладки сънища и лека нощ.

Кажете „сбогом“ на бактерии, 
вируси и миризми. Кажете 
„здравей“ на чистия въздух.

Modbus 
KNX

DIII-Net W
ith

 W
i-F

i Control

Ефективност FVXG + RXG 25K + 25L 35K + 35L 50K + 50L
Капацитет на охлаждане Мин./Ном./Макс. kW 1,3/2,5/3,0 1,4/3,5/3,8 1,7/5,0/5,6
Капацитет на отопление Мин./Ном./Макс. kW 1,3/3,4/4,5 1,4/4,5/5,0 1,7/5,8/8,1
Сезонна 
ефективност
(съгласно En14825) 
 

Охлаждане Енергиен клас A++ A
Проектен капацитет kW 2,50 3,50 5,00
SEER 6,53 6,48 5,41
Годишен разход на електроенергия kWh 134 189 324

Отопление
(умерен климат)

Енергиен клас A++ A+
Проектен капацитет kW 2,80 3,10 4,60
SCoP 4,65 4,00 4,18
Годишен разход на електроенергия kWh 842 1.087 1.543

Вътрешно тяло FVXG 25K 35K 50K
Корпус Цвят Свежо бяло (6.5Y 9.5/0.5)
Размери Тяло В х Ш х Д mm 600x950x215
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Високо/Ном./Ниско/Безшумен режим dBA 38/32/26/23 39/33/27/24 44/40/36/32
Отопление Високо/Ном./Ниско/Безшумен режим/Лъчиста топлина dBA 39/32/26/22/19 40/33/27/23/19 46/40/34/30/26

Външно тяло RXG 25L 35L 50L
Размери Тяло В х Ш х Д mm 550x765x285 735x825x300
Работен диапазон Охлаждане Външна темп. Мин.~Макс. °CDB 10~46

Отопление Външна темп. Мин.~Макс. °CWB -15~18
Тръбни съединения Дължина на тръбите ВнТ-ВтТ Мин. m 20 30

Разлика в нивата ВтТ-ВнТ Мин. m 15 20
Ток - 50Hz Максимален ток на предпазителя (MfA) A 16 20
Хладилен агент Тип/Зареждане/TCo2/GWP R-410A / 1,05 / 2,2 / 2.087,5 R-410A / 1,6 / 3,3 / 2.087,5

Цени FVXG25K + RXG25L FVXG35K + RXG35L FVXG50K + RXG50L
Цена на вътрешното тяло лв. 1410 1520 2203
Цена на комплект (вътрешно тяло + външно тяло + дистанционно управление) лв. 2635 3101 4338
Wi-Fi управление като опция
Съдържа флуорирани парникови газове
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Подово тяло

FVXS-F 

Тялото, което отговаря на всички ваши нужди и осигурява 
перфектен климат в дома ви 24 часа, 7 дни в седмицата. 
От пръстите на краката до върха на главата ви.

›   Забравете за студените крака, насладете се на 
топъл въздушен поток близо до пода

›   Достатъчно компактни да се поберат под прозорец
›    Вертикалното автоматично завъртане на жалузите разпределя 

равномерно въздуха и температурата в цялото помещение
›   Тихо присъствие, което няма да ви притеснява по никакъв начин

Инсталацията в ниша или полу-
ниша осигурява гъвкавост.

Енергийна ефективност до

A+

Комфорт съобразен за 
вас, всеки час на деня 
през цялата седмица.

Свежият въздух достига всички
ъгли на вашата стая

Може да отоплява, дори 
при -15°C навън.

Modbus 
KNX

DIII-Net W
ith

 W
i-F

i Control

Ефективност FVXS + RXS 25F + 25L3 35F + 35L3 50F + 50L
Капацитет на охлаждане Мин./Ном./Макс. kW 1,3/2,5/3,0 1,4/3,5/3,8 1,4/5,0/5,6
Капацитет на отопление Мин./Ном./Макс. kW 1,3/3,4/4,5 1,4/4,5/5,0 1,4/5,8/8,1
Сезонна 
ефективност
(съгласно En14825) 
 

Охлаждане Енергиен клас A+
Проектен капацитет kW 2,50 3,50 5,00
SEER 5,74 5,60 5,89
Годишен разход на електроенергия kWh 152 219 297

Отопление
(умерен климат)

Енергиен клас A+ A
Проектен капацитет kW 2,60 2,90 4,20
SCoP 4,56 3,93 3,80
Годишен разход на електроенергия kWh 798 1.033 1.546

Вътрешно тяло FVXS 25F 35F 50F
Корпус Цвят Бял
Размери Тяло В х Ш х Д mm 600x700x210
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Високо/Ном./Ниско/Безшумен режим dBA 38/32/26/23 39/33/27/24 44/40/36/32
Отопление Високо/Ном./Ниско/Безшумен режим dBA 38/32/26/23 39/33/27/24 45/40/36/32

Външно тяло RXS 25L3 35L3 50L
Размери Тяло В х Ш х Д mm 550x765x285 735x825x300
Работен диапазон Охлаждане Външна темп. Мин.~Макс. °CDB -10~46

Отопление Външна темп. Мин.~Макс. °CWB -15~18
Тръбни съединения Дължина на тръбите ВнТ-ВтТ Мин. m 20 30

Разлика в нивата ВтТ-ВнТ Мин. m 10 20
Ток - 50Hz Максимален ток на предпазителя (MfA) A 16 20
Хладилен агент Тип/Зареждане/TCo2/GWP R-410A/1/2,1/2.087,5 R-410A/1,2/2,5/2.087,5 R-410A/1,7/3,5/2.087,5

Цени FVXS25F + RXS25L3 FVXS35F + RXS35L3 FVXS50F + RXS50L
Цена на вътрешното тяло лв. 846 927 1310

Цена на комплект (вътрешно тяло + външно тяло + дистанционно управление) лв. 1952 2086 3206
Wi-Fi управление като опция
Съдържа флуорирани парникови газове

до
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Оптимизирани за отопление

Какво още трябва да знаете за нашата гама, 
оптимизирана за отопление?

 › Широка гама от вътрешни тела, (стенни, подови) 
с  гарантирана възможност за отопление до -25°C 
външна температура.

 › Уникалната технология на свободно висящ 
топлообменник: цикълът на размразяване 
се подобрява, не се натрупва заледяване, 
експлоатационните разходи са по-ниски.

За повечето хора, пълният контрол върху 
вътрешния климат означава да имате възможността 
да изберете желаната температура за всяко 
помещение в дома и тя да се поддържа без 
значение от температурата навън - дори когато 
тя е до -25°C. Това означава, че е необходимо 
отопление, охлаждане и високо качество на 
въздуха за комфорт през всички сезони.

Външните тела на тази термопомпа са преработени 
от Daikin за най-студените региони, така че да 
издържат на екстремни атмосферни условия с 
отлични стойности на енергийна ефективност. 
Нашите вътрешни тела са спечелили престижни 
награди за дизайн за своите почти емблематични 
проекти, които ще се вписват във всеки интериор.

Създадени за живот: решения за дори най-студените 
региони

Вътрешните тела са проектирани да работят в 
безшумен режим и да разпространяват пречистен 
въздух, при това без неприятни въздушни течения. 
Истински добре проектиран контрол на климата. 

FTXLS-K / RXLS-M
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Гама, оптимизирана за отопление

DAikiN EmurA

 
Елегантният Daikin Emura е великолепно съчетание 
между ефективност и лукс. Можете просто да се влюбите 
в него, дори когато навън е -25°C.

›    Проектиран за да удовлетвори уникалното 
европейско чувство за стил.

›    Пречистването на въздуха премахва 97% от 
алергените, така че да дишате само чист въздух.

›     3-D въздушен поток гарантира, че въздухът достига 
дори най-далечните ъгли на стаята ви.

›   Wi-Fi адаптерът ви позволява да контролирате климатика 
от всяка точка и по всяко време с вашия смартфон или 
таблет. И при това е включен безплатно в пакета!

FTXG-LW

FTXG-LS

Енергийна ефективност

A++

W
ith

 W
i-F

i Control

Modbus 
KNX

DIII-Net

emura

-25°

Ефективност FTXG + RXLG 25LS + 25M 35LS + 35M 25LW + 25M 35LW + 35M
Капацитет на охлаждане Мин./Ном./Макс. kW 1,3/2,5/4,0 1,4/3,5/4,6 1,3/2,5/4,0 1,4/3,5/4,6
Капацитет на отопление Мин./Ном./Макс. kW 1,0/4,4/6,1 / 3,6 1,0/5,1/6,7 / 4,2 1,0/4,4/6,1 / 3,6 1,0/5,1/6,7 / 4,2
Сезонна 
ефективност
(съгласно En14825) 
 

Охлаждане Енергиен клас A++
Проектен капацитет kW 2,50 3,50 2,50 3,50
SEER 7,04 6,67 7,04 6,67
Годишен разход на електроенергия kWh 124 184 124 184

Отопление
(умерен климат)

Енергиен клас A++
Проектен капацитет kW 2,50 3,00 2,50 3,00
SCoP 4,64 4,60 4,64 4,60
Годишен разход на електроенергия kWh 755 913 755 913

Вътрешно тяло FTXG 25LS 35LS 25LW 35LW
Корпус Цвят Сребърен Бял
Размери Тяло В х Ш х Д mm 303x998x212
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Високо/Ном./Ниско/Безшумен режим dBA 38/32/25/19 45/34/26/20 38/32/25/19 45/34/26/20
Отопление Високо/Ном./Ниско/Безшумен режим dBA 41/34/28/19 45/37/29/20 41/34/28/19 45/37/29/20

Външно тяло RXLG 25M 35M 25M 35M
Размери Тяло В х Ш х Д mm 550x858x330
Работен диапазон Охлаждане Външна темп. Мин.~Макс. °CDB -10~46

Отопление Външна темп. Мин.~Макс. °CWB -25~18
Тръбни съединения Дължина на тръбите ВнТ-ВтТ Мин. m 20

Разлика в нивата ВтТ-ВнТ Мин. m 15
Ток - 50Hz Максимален ток на предпазителя (MfA) A 20
Хладилен агент Тип/Зареждане/TCo2/GWP R-410A/1/2,1/2.087,5

Цени CE.FTXG25LS.WIFI + 
RXLG25M

CE.FTXG35LS.WIFI+ 
RXLG35M

CE.FTXG25LW.WIFI+ 
RXLG25M

CE.FTXG35LW.WIFI+ 
RXLG35M

Цена на вътрешното тяло лв. 988 1171 959 978
Цена на комплект (вътрешно тяло + външно тяло + дистанционно управление) лв. 3762 4421 3733 4228

Съдържа флуорирани парникови газове

2

Красота без разсейване. 
Дори няма да чуете климатика 
по време на работа.

Без повече студени 
крака и главоболие, само 
перфектно усещане.

25°C

25°C

Контролирайте чрез вашия 
смартфон от всякъде 
по всяко време.

Ефективно отопление с 
голяма ефективност, дори 
когато навън е -25°C.

до
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Гама, оптимизирана за отопление

FTXLS-k
Енергийна ефективност

A++

Modbus 
KNX

DIII-Net

2

-25°

W
ith

 W
i-F

i Control

Ефективност FTXLS + RXLS 25K + 25M 35K + 35M
Капацитет на охлаждане Мин./Ном./Макс. kW 1,6/2,5/4,4 1,7/3,5/5,0
Капацитет на отопление Мин./Ном./Макс. kW 1,0/4,7/6,6 1,0/5,4/7,2
Сезонна 
ефективност
(съгласно En14825) 
 

Охлаждане Енергиен клас A++
Проектен капацитет kW 2,50 3,50
SEER 6,62 6,91
Годишен разход на електроенергия kWh 132 177

Отопление
(умерен климат)

Енергиен клас A++
Проектен капацитет kW 3,20 3,80
SCoP 4,62 4,60
Годишен разход на електроенергия kWh 947 1.147

Вътрешно тяло FTXLS 25K 35K
Корпус Цвят Бял
Размери Тяло В х Ш х Д mm 298x900x215
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Високо/Ном./Ниско/Безшумен режим dBA 45/39/33/21
Отопление Високо/Ном./Ниско/Безшумен режим dBA 47/39/33/19

Външно тяло RXLS 25M 35M
Размери Тяло В х Ш х Д mm 550x858x330
Работен диапазон Охлаждане Външна темп. Мин.~Макс. °CDB -10~46

Отопление Външна темп. Мин.~Макс. °CWB -25~18
Тръбни съединения Дължина на тръбите ВнТ-ВтТ Мин. m 20

Разлика в нивата ВтТ-ВнТ Мин. m 15
Ток - 50Hz Максимален ток на предпазителя (MfA) A 20
Хладилен агент Тип/Зареждане/TCo2/GWP R-410A / 1,3 / 2,7 / 2.087,5

Цени CE.FTXLS25K.WIFI + RXLS25M CE.FTXLS35K.WIFI + RXLS35M
Цена на вътрешното тяло лв. 969 1139
Цена на комплект (вътрешно тяло + външно тяло + дистанционно управление) лв. 2767 3252
Съдържа флуорирани парникови газове

Контролирайте чрез вашия 
смартфон от всякъде 
по всяко време.

Комфорт съобразен за 
вас, всеки час на деня 
през цялата седмица.

Ефективно отопление с 
голяма ефективност, дори 
когато навън е -25°C.

Толкова тих, че няма 
да чуете нищо.
Сладки сънища и лека нощ.

до

Дискретен модерен дизайн за оптимална ефективност, 
дори при външна температура от -25°C

›  Елегантен, модерен дизайн, подходящ за всеки интериор и среда
›   Усъвършенстваният въздушен поток осигурява перфектен 

комфорт в стаята ви. Навсякъде, всеки път.
›    Контролът е във ваши ръце със седмичния таймер. 

Управлявайте Вашият перфектен комфорт.
›  Вашият най-добър избор за спалнята. Толкова е тихо и спокойно! 
›  Wi-Fi адаптерът ви позволява да контролирате климатика 

от всяка точка и по всяко време с вашия смартфон или 
таблет. И при това е включен безплатно в пакета!



25

Гама, оптимизирана за отопление

FTXL-JV 
Енергийна ефективност

Modbus 
KNX

DIII-Net

Стенно тяло, осигуряване на висока ефективност
и комфорт, дори и при външни температури до -25 ° С

›   Спестява енергия, без компромис по отношение на 
комфортa, благодарение на режима на готовност

›   Включете комфортния режим, облегнете назад и се отпуснете. 
Без течение, просто перфектно усещане за всеки.

› Вградения въздухопречиствател премахва 97% от алергените. 
›  Спете добре при включен климатик, 

тъй като не се чува нищо от него.

W
ith

 W
i-F

i Control

A+

-25°

Ефективност FTXL + RXL 25JV + 25M3 35JV + 35M3
Капацитет на охлаждане Мин./Ном./Макс. kW 1,2/2,5/3,4 1,3/3,5/3,8
Капацитет на отопление Мин./Ном./Макс. kW 1,1/3,2/5,5 / 3,24 1,2/3,8/6,0 / 3,62
Сезонна 
ефективност
(съгласно En14825) 
 

Охлаждане Енергиен клас A+
Проектен капацитет kW 2,50 3,50
SEER 6,01 5,87
Годишен разход на електроенергия kWh 146 209

Отопление
(умерен климат)

Енергиен клас A+
Проектен капацитет kW 2,50 3,00
SCoP 4,37 4,21
Годишен разход на електроенергия kWh 793 998

Вътрешно тяло FTXL 25JV 35JV
Корпус Цвят Бял
Размери Тяло В х Ш х Д mm 283x770x198
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Високо/Ном./Ниско/Безшумен режим dBA 41/34/27/23
Отопление Високо/Ном./Ниско/Безшумен режим dBA 41/35/29/26

Външно тяло RXL 25M3 35M3
Размери Тяло В х Ш х Д mm 550x858x330
Работен диапазон Охлаждане Външна темп. Мин.~Макс. °CDB -10~46

Отопление Външна темп. Мин.~Макс. °CWB -25~18
Тръбни съединения Дължина на тръбите ВнТ-ВтТ Мин. m 20

Разлика в нивата ВтТ-ВнТ Мин. m 15
Ток - 50Hz Максимален ток на предпазителя (MfA) A 20
Хладилен агент Тип/Зареждане/TCo2/GWP R-410A/1/2,1/2.087,5

Цени CE.FTXL25JV.WIFI + RXL25M3 CE.FTXL35JV.WIFI + RXL35M3
Цена на вътрешното тяло лв. 686 754
Цена на комплект (вътрешно тяло + външно тяло + дистанционно управление) лв. 1952 2147
Съдържа флуорирани парникови газове

Контролирайте чрез вашия 
смартфон от всякъде 
по всяко време.

Без повече студени 
крака и главоболие, само 
перфектно усещане.

Ефективно отопление с 
голяма ефективност, дори 
когато навън е -25°C.

Толкова тих, че няма 
да чуете нищо.
Сладки сънища и лека нощ.

до
25°C

25°C
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Гама, оптимизирана за отопление

NEXurA FVXG-k 
Енергийна ефективност до

A++

Modbus 
KNX

DIII-Net W
ith

 W
i-F

i Control

-25°

Ефективност FVXG + RXLG 25K + 25M 35K + 35M
Капацитет на охлаждане Мин./Ном./Макс. kW 1,2/2,5/5,1 1,4/3,5/5,6
Капацитет на отопление Мин./Ном./Макс. kW 1,0/4,5/6,5 / 3,5 1,1/5,6/7,0 / 4,0
Сезонна 
ефективност
(съгласно En14825) 
 

Охлаждане Енергиен клас A++
Проектен капацитет kW 2,50 3,50
SEER 6,99 6,59
Годишен разход на електроенергия kWh 131 186

Отопление
(умерен климат)

Енергиен клас A+
Проектен капацитет kW 3,00 3,40
SCoP 4,25 4,01
Годишен разход на електроенергия kWh 989 1.187

Вътрешно тяло FVXG 25K 35K
Корпус Цвят Свежо бял (6.5Y 9.5/0.5)
Размери Тяло В х Ш х Д mm 600x950x215
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Високо/Ном./Ниско/Безшумен режим dBA 38/32/26/23 39/33/27/24
Отопление Високо/Ном./Ниско/Безшумен р-м/Лъчиста топлина dBA 39/32/26/22/19 40/33/27/23/19

Външно тяло RXLG 25M 35M
Размери Тяло В х Ш х Д mm 550x858x330
Работен диапазон Охлаждане Външна темп. Мин.~Макс. °CDB -10~46

Отопление Външна темп. Мин.~Макс. °CWB -25~18
Тръбни съединения Дължина на тръбите ВнТ-ВтТ Мин. m 20

Разлика в нивата ВтТ-ВнТ Мин. m 15
Ток - 50Hz Максимален ток на предпазителя (MfA) A 20
Хладилен агент Тип/Зареждане/TCo2/GWP R-410A/1/2,1/2.087,5

Цени FVXG25K + RXLG25M FVXG35K + RXLG35M
Цена на вътрешното тяло лв. 1410 1520
Цена на комплект (вътрешно тяло + външно тяло + дистанционно управление) лв. 4184 4770

Wi-Fi управление като опция
Съдържа флуорирани парникови газове

до

Най-доброто от два свята, обединени по най-стилен начин. 
Без компромиси, просто перфектен комфорт, излъчван във 
вашия дом, дори при външна температура от -25°C.

›     Уникалният преден панел излъчва топлина за 
комфортна и естествена топлина в студените дни

›  Предлага максимална гъвкавост: може да се инсталира 
в ниша, на стената или на крачета на пода

› Въздухът се разпространява безшумно като шепот
›   Елегантният заоблен дизайн го прави 

привлекателна част от дома ви

Уникално усещане за топлина,
излъчвана от вградения 
радиатор.

На стената, в ниша или 
върху стойка.
Инсталирайте както искате!

Толкова тих, че няма 
да чуете нищо.
Сладки сънища и лека нощ.

Ефективно отопление с 
голяма ефективност, дори 
когато навън е -25°C.



27

Гама, оптимизирана за отопление

FVXS-F 
Енергийна ефективност до

Modbus 
KNX

DIII-Net W
ith

 W
i-F

i Control

-25°

Ефективност FVXS + RXL 25F + 25M3 35F + 35M3
Капацитет на охлаждане Мин./Ном./Макс. kW 1,2/2,5/5,1 1,4/3,5/5,6
Капацитет на отопление Мин./Ном./Макс. kW 1,0/4,5/6,5 / 3,4 1,1/5,6/7,0 / 3,8
Сезонна 
ефективност
(съгласно En14825) 
 

Охлаждане Енергиен клас A
Проектен капацитет kW 2,50 3,50
SEER 5,10 5,21
Годишен разход на електроенергия kWh 173 235

Отопление
(умерен климат)

Енергиен клас A+ A
Проектен капацитет kW 3,20 3,60
SCoP 4,04 3,80
Годишен разход на електроенергия kWh 1.109 1.326

Вътрешно тяло FVXS 25F 35F
Корпус Цвят Бял
Размери Тяло В х Ш х Д mm 600x700x210
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Високо/Ном./Ниско/Безшумен режим dBA 38/32/26/23 39/33/27/24
Отопление Високо/Ном./Ниско/Безшумен режим dBA 38/32/26/23 39/33/27/24

Външно тяло RXL 25M3 35M3
Размери Тяло В х Ш х Д mm 550x858x330
Работен диапазон Охлаждане Външна темп. Мин.~Макс. °CDB -10~46

Отопление Външна темп. Мин.~Макс. °CWB -25~18
Тръбни съединения Дължина на тръбите ВнТ-ВтТ Мин. m 20

Разлика в нивата ВтТ-ВнТ Мин. m 15
Ток - 50Hz Максимален ток на предпазителя (MfA) A 20
Хладилен агент Тип/Зареждане/TCo2/GWP R-410A/1/2,1/2.087,5

Цени FVXS25F + RXL25M3 FVXS35F + RXL35M3
Цена на вътрешното тяло лв. 846 927
Цена на комплект (вътрешно тяло + външно тяло + дистанционно управление) лв. 2113 2320
Wi-Fi управление като опция
Съдържа флуорирани парникови газове

Комфорт съобразен за 
вас, всеки час на деня 
през цялата седмица.

до

A+

Ефективно отопление с 
голяма ефективност, дори 
когато навън е -25°C.

Инсталацията в ниша или полу-
ниша осигурява гъвкавост.

Свежият въздух достига всички
ъгли на вашата стая

Тялото, което отговаря на всички ваши нужди и осигурява 
перфектен климат в дома ви 24 часа, 7 дни в седмицата, 
дори при външна температура от -25°C.

›   Забравете за студените крака, насладете се на 
топъл въздушен поток близо до пода

›   Достатъчно компактни да се поберат под прозорец
›    Вертикалното автоматично завъртане на жалузите разпределя 

равномерно въздуха и температурата в цялото помещение
›   Тихо присъствие, което няма да ви притеснява по никакъв начин
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mC70L 
ВъЗДУХОПРЕЧИСТВАТЕЛ STREAMER

6-филтърна бариера пред почти всички бактерии и 
алергени, при това с изненадващо малък и мобилен 
корпус. Създаден, за да се грижи за вашето здраве.

Daikin вече получи похвала за своите въздухопречистватели: одобрението на Британската 
фондация за алергии и сертификатът TÜV Nord потвърждават ефективността на уредите ни.

›   Използват се 6 филтъра за да се разгради формалдехида, 
да се премахнат частиците прах, цветен прашец, 
бактерии, алергени, както и да се намалят миризмите

›  Лек и преносим, позволява максимална мобилност за всеки
›   Не изисква инсталация, готов за употреба 

след изваждане от кутията
›   Супер безшумната работа гарантира спокоен 

нощен сън за семейството

Чист въздух, защото Daikin се грижи

Въздухопречистватели

Тяло MC70L
Приложение Подов тип
Приложим размер на стая 46
Корпус Цвят Бял
Размери Тяло В х Ш х Д mm 576x403x241
Тегло Тяло 8.5
Вентилатор Тип Многолопатков вентилатор (Вентилатор тип Sirocco с корпус)

Дебит на въздушния поток Пречистване на въздуха Турбо/В/Ср./Н/Безшумно m3/h 420/285/210/130/55
Ниво на звуково налягане Пречистване на въздуха Турбо/В/Ср./Н/Безшумно dBA 48.0/39.0/32.0/24.0/16.0
Пречистване на въздуха Входяща мощност Турбо/В/Ср./Н/Безшумно kW 0.065/0.026/0.016/0.010/0.007
Метод за обезмирисяване flash streamer / Фотокаталитичен филтър от титаниев апатит/ Обезмирисяващ каталитичен 

филтър
Метод за премахване на бактерии flash streamer / Фотокаталитичен филтър от титаниев апатит
Метод за обезпрашаване Плазмен йонизатор / Електростатичен филтър за улавяне на прах
Електрозахранване Фаза/Напрежение V 1~/220-240/220-230

Цена
Цена за въздухопречиствател MC70L лв. 786
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mCk75J 
ВъЗДУХОПРЕЧИСТВАТЕЛ URURU

Насладете се на комфорта и увереността, че 
дишате здравословен чист въздух, с уникалния 
въздухопречиствател Ururu.

›    Вграден резервоар за вода за бързо овлажняване
›   Проверява и показва нивата на прах и миризми в дома ви
›   6 резервни филтри, включени безплатно
›    Не изисква инсталация, готов за употреба 

след изваждане от кутията

Чист и овлажнен въздух - през цялата година

Въздухопречистватели

Тяло MCK75J
Приложение Подов тип
Приложим размер на стая 46
Корпус Цвят Черно (n1) (Цвят на панела - сребро)
Размери Тяло В х Ш х Д mm 590/395/268
Тегло Тяло 11.0
Вентилатор Тип Многолопатков вентилатор (Вентилатор тип Sirocco с корпус)

Дебит на 
въздушния поток

Пречистване на въздуха Турбо/В/Ср./Н/Безшумно m3/h 450/330/240/150/60
Овлажняване Турбо/В/Ср./Н/Безшумно m3/h 450/330/240/150/120

Ниво на звуково 
налягане

Пречистване на въздуха Турбо/В/Ср./Н/Безшумно dBA 50/43/36/26/17
Овлажняване Турбо/В/Ср./Н/Безшумно dBA 50/43/36/26/23

Режим на овлажняване Входяща мощност Турбо/В/Ср./Н/Безшумно kW 0.084/0.037/0.020/0.013/0.012
Овлажняване Турбо/В/Ср./Н/Безшумно ml/h 600/470/370/290/240
Капацитет на резервоара l 4.0

Въздушен филтър Полипропиленова мрежа с катехин
Пречистване на въздуха Входяща мощност Турбо/В/Ср./Н/Безшумно kW 0.081/0.035/0.018/0.011/0.008
Метод за обезмирисяване flash streamer / Фотокаталитичен филтър от титаниев апатит/ Обезмирисяващ каталитичен филтър
Метод за обезпрашаване Плазмен йонизатор / Електростатичен филтър за улавяне на прах
Означения Прах: 3 фази, Миризми: 3 фази, Дебит на въздушния поток: auto/LL/L/M/H, Турбо режим HH, режим

премахване на полени, Таймер за изключване: 1/4/8h; Пречистване: йонизация/streamer

Електрозахранване Име / Фаза / Честота / Напрежение Hz / V VM / 1~ / 50/60 / 220-240/220-230
Тип Овлажняващ въздухопречиствател

Цена
Цена за въздухопречиствател MCK75J лв. 942



Таванно тяло за скрит монтаж 

FDXS-F(9)

Контролерът не е включен в това тяло.
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Modbus 
KNX

DIII-Net -15°

Ефективност FDXS + RXS 25F + 25L3 35F + 35L3 50F9 + 50L 60F + 60L
Капацитет на охлаждане Мин./Ном./Макс. kW -/2.4/- -/3.4/- 1.7/5.0/5.3 1.7/6.0/6.5
Капацитет на отопление Мин./Ном./Макс. kW -/3.2/- -/4/- 1.7/5.8/6.0 1.7/7.0/8.0
Сезонна ефективност
(съгласно En14825) 
 

Охлаждане Енергиен клас A+ A A+ A
Проектен капацитет kW 2.4 3.40 5.00 6.00
SEER 5.63 5.21 5.72 5.51
Годишен разход на електроенергия kWh 149 228 306 381

Отопление
(умерен климат)

Енергиен клас A+ A A
Проектен капацитет kW 2.3 2.57 4.00 4.60
SCoP 4.24 3.88 3.93 3.80
Годишен разход на електроенергия kWh 759 927 1,425 1,693

Вътрешно тяло FDXS 25F 35F 50F9 60F
Размери Тяло В х Ш х Д mm 200x750x620 200x1,150x620
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Високо/Ном./Ниско dBA 35/33/27 38/36/30
Отопление Високо/Ном./Ниско dBA 35/33/27 38/36/30

Външно тяло RXS 25L3 35L3 50L 60L
Размери Тяло В х Ш х Д mm 550x765x285 735x825x300
Работен диапазон Охлаждане Външна темп. Мин.~Макс. °CDB -10~46 -10~46

Отопление Външна темп. Мин.~Макс. °CWB -15~18 -15~18
Тръбни съединения Дължина на тръбите ВнТ-ВтТ Мин. m 20 30

Разлика в нивата ВтТ-ВнТ Мин. m 15 20
Ток - 50Hz Максимален ток на предпазителя (MfA) A - -
Хладилен агент Тип/Зареждане/TCo2/GWP R-410A/1/2.1/2,087.5 R-410A/1.2/2.5/2,087.5 R-410A/1.7/3.5/2,087.5 R-410A/1.5/3.1/2,087.5

Цени
Цена на вътрешното тяло лв. 556 707 1134 1483
Цена на комплект (вътрешно тяло + външно тяло) лв. 1661 1866 3030 3416

Съдържа флуорирани парникови газове.

Енергийна ефективност до

A+

Перфектен комфорт
по невидим начин

Дори няма да забележите това тяло, а само усещането 
за комфорт което то създава у дома ви. Интериорен 
дизайн и перфектен комфорт без компромиси.
›  Наистина невидимо тяло, което се съчетава 

безпроблемно с всеки таван
›  Максимални икономии на енергия чрез 

революционна технология на вентилатора
›  Контролирайте своя домашен комфорт чрез едно 

просто, лесно за употреба устройство



Подово-таванно тяло

FLXS-B  
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Ефективност FLXS + RXS 25B + 25L3 35B9 + 35L3 50B + 50L 60B
Капацитет на охлаждане Мин./Ном./Макс. kW 1,2/2,5 /3,0 1,2/3,5 /3,8 0,9/4,9 /5,3

Налични само за 
Мултисплит приложения

Капацитет на отопление Мин./Ном./Макс. kW 1,2/3,4 /4,5 1,4/4,0 /5,0 0,9/6,1 /7,5
Сезонна ефективност
(съгласно En14825) 
 

Охлаждане Енергиен клас A B A
Проектен капацитет kW 2,5 3,5 4,9
SEER 5,19 4,87 5,25
Годишен разход на електроенергия kWh 169 252 326

Отопление
(умерен климат)

Енергиен клас A A A
Проектен капацитет kW 2,5 2,9 4,2
SCoP 3,80
Годишен разход на електроенергия kWh 921 1.068 1.546

Вътрешно тяло FLXS 25B 35B9 50B 60B
Корпус Цвят Бадемово бял
Размери Тяло В х Ш х Д mm 490x1.050x200
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Високо/Ном./Ниско/Безшумен режим dBA 37/34/31/28 38/35/32/29 47/43/39/36 48/45/41/39
Отопление Високо/Ном./Ниско/Безшумен режим dBA 37/34/31/29 46/36/33/30 46/41/35/33 47/42/37/34

Външно тяло RXS 25L3 35L3 50L 60L
Размери Тяло В х Ш х Д mm 550x765x285 735x825x300

Налични само за 
Мултисплит приложения

Работен диапазон Охлаждане Външна темп. Мин.~Макс. °CDB -10~46 -10~46
Отопление Външна темп. Мин.~Макс. °CWB -15~18 -15~18

Тръбни съединения Дължина на тръбите ВнТ-ВтТ Мин. m 20 30
Разлика в нивата ВтТ-ВнТ Мин. m 15 20

Ток - 50Hz Максимален ток на предпазителя (MfA) A - -
Хладилен агент Тип/Зареждане/TCo2/GWP R-410A/1/2.1/2,087.5 R-410A/1.2/2.5/2,087.5 R-410A/1.7/3.5/2,087.5

Цени
Цена на вътрешното тяло лв. 805 912 1322 1654
Цена на комплект (вътрешно тяло + външно тяло + дистанционно управление) лв. 1910 2071 3218 -

Wi-Fi управление като опция.
Съдържа флуорирани парникови газове

Енергийна ефективност до

A

Гъвкаво решение, което отговаря на всички
ваши нужди

Без повече пречки при инсталация - този климатик ви дава пълна 
гъвкавост и перфектен комфорт, независимо дали е монтиран на 
стена или таван. Вие решавате.
›  Гъвкав дизайн, може да се монтира на всяка стена или таван
›  Усъвършенстваният въздушен поток гарантира 

комфорт навсякъде в помещението
›  Комфорт у дома, независимо от времето
›  Контролирайте климатика от вашия таблет или 

смартфон чрез онлайн контролера (опция)

Modbus 
KNX

DIII-Net -15° W
ith

 W
i-F

i Control
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Daikin Emura

Nexura

Външно тялоUruru Sarara



Мултисплит приложения
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Мултисплит приложения (MXS) 

Вътрешни тела за свързване 2mXS40H 2mXS50H 3mXS40k 3mXS52E 3mXS68G 4mXS68F 4mXS80E 5mXS90E
Цена на 

вътрешното 
тяло (в лв.)

Daikin Emura стенно тяло CE.fTXG20LS.WIfI 939

CE.fTXG25LS.WIfI 988

CE.fTXG35LS.WIfI 1171

CE.fTXG50LS.WIfI 1447

CE.fTXG20LW.WIfI 910

CE.fTXG25LW.WIfI 959

CE.fTXG35LW.WIfI 978

CE.fTXG50LW.WIfI 1215

Стенни тела CE.CTXS15K.WIfI 554

CE.CTXS35K.WIfI 749

CE.fTXS20K.WIfI 586

CE.fTXS25K.WIfI 607

CE.fTXS35K.WIfI 749

CE.fTXS42K.WIfI 900

CE.fTXS50K.WIfI 973

CE.fTXS60G.WIfI 1193

CE.fTXS71G.WIfI 1396

fTX20J3 362

fTX25J3 393

fTX35J3 425

CE.fTX20K.WIfI 590

CE.fTX25K.WIfI 622

CE.fTX35K.WIfI 703

nexura floor подово тяло fVXG25K 1410

fVXG35K 1520

fVXG50K 2203

Подово тяло fVXS25f 847

fVXS35f 927

fVXS50f 1310

Подово-таванно тяло fLXS25B 805

fLXS35B9 912

fLXS50B 1322

fLXS60B 1654

Таванно тяло за скрит монтаж fDXS25f 556

fDXS35f 707

fDXS50f9 1134

fDXS60f 1483

До пет вътрешни тела, свързани с едно външно тяло  
Обикновено всяко вътрешно тяло трябва да бъде свързано към свое отделно външно тяло. Въпреки това, с Мултисплит телата MXS, 
можете да контролирате индивидуално до 5 вътрешни тела от едно единствено външно тяло. В таблицата по-долу можете да видите 
голямото разнообразие възможни комбинации.

Външни тела 2MXS40H 2MXS50H 3MXS40K 3MXS52E 3MXS68G 4MXS68F 4MXS80E 5MXS90E
Капацитет на охлаждане kW 4.0 5.0 4.0 5.2 6.8 6.8 8.0 9.0
Капацитет на отопление kW 4.4 5.7 4.4 6.8 8.6 8.6 9.6 10.4
Макс. брой вътрешни тела 2 2 2~3 2~3 2~3 2~4 2~4 2~5
Макс. брой вътрешни тела kW 6.0 8.5 7.0 9.0 11.0 11.0 14.5 15.6
Сезонна 
ефективност
(според EN 14825 –
най-ниската за 
Мултисплит
комбинациите)

Охлаждане Енергиен клас A+ A+ A++ A++ B B A A
Проектен капацитет kW 4.0 5.0 4.0 5.2 6.8 6.8 7.2 7.0
SEER 5.87 5.95 6.49 6.53 4.62 4.62 5.27 5.41
A.E.C. kWh 239 295 216 279 516 516 478 454

Отопление Енергиен клас A A A A A A A A
Проектен капацитет kW 3.0 4.1 4.5 4.6 4.4 4.4 4.1 4.3
SCoP 3.91 3.80 3.69 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80
A.E.C. kWh 1067 1539 1690 1681 1636 1636 1517 1577

Цени на външното тяло лв. 2140 2618 2503 2781 3430 3499 4277 4706



Характеристики на
продукта

Ururu Sarara R32 Emura R32 R32 Стенно 
тяло Daikin Emura Стенни тела Стенни тела nexura Подово тяло Тънко таванно 

тяло Подово-таванно тяло

fTXZ-n fTXJ-LW/S fTXM-K fTXG-LW/S CTXS-K / fTXS-K fTXS-G fTX-K fTX-J3/GV fTXB-C fTXLS-K fTXL-JV fVXG-K fVXS-f fDXS-f fLXS-B

Интелигентно око - -  (1) -  (1) - -  (4) - - - - - - -

Интелигентно око за
няколко зони    (2)   (2) - - - -  - - - - -

Икономичен режим         (3) -     - -

Самопочистващ се филтър  - - - - - - - - - - - - - -

Комфортен въздушен
поток          (1)     - 
Триизмерен въздушен
поток      (2)  -  (4) -  - - - - -

Режим на висока мощност              - 
Безшумна работа на
вътрешното тяло              - 
Безшумна работа на
външното тяло         -     - 

Седмичен таймер -      - - -  -   С жично дистанционно
управление -

24-часов таймер             
С безжично 

дистанционно
управление



Онлайн контролер        Опция -   Опция Опция - Опция

MoDBUS/KnX/DIII-nET Опция Опция Опция Опция Опция Опция Опция Опция Опция Опция Опция Опция Опция Опция

Фотокаталитичен филтър от 
титаниев апатит              
Подходящо за
технологично охлаждане

- -  -   - - - - - - -  

Мултисплит приложения - - -    Само 2-портово  
мулти

Само 2-портово  
мулти - - -    

Работа по двойни/тройни/сдвоени
двойни приложения на SkyAir

- - - - - - - - - - - - -  -

Дренажна помпа - - - - - - - - - - - - - - -

1) Само размер 20-25 | 2) Само размер 35-50 | 3) FTX-J3 | 4) FTX-GV

5) за FTXS20~25K, CTXS-K | 6) за FTXS35~50K | 7) за FTX20~35K | 8) за FTX50~60K | 9) за FTX-J3 | 10) за FTX-GV

Контролери и аксесоари fTXZ-n fTXJ-L fTXM-K fTXG-L CTXS-K / fTXS-K fTXS-G fTX-K fTX-J3/GV fTXB-C fTXLS-K fTXL-JV fVXG-K fVXS-f fDXS-f fLXS-B

Жично дистанционно управление Попитайте BRC944 BRC944 BRC944 BRC944 BRC944 BRC944 BRC944 BRC944 - BRC944 BRC944 BRC944 BRC944 BRC1E52B BRC944

BRCW901A03 3m кабел за дистанционно управление BRC944 415 лв         -     - 

BRCW901A08 8m кабел за дистанционно управление BRC944 415 лв         -     - 

Инфра-червено безжично дистанционно управление

Цена при 
запитване

стандартно стандартно стандартно стандартно стандартно стандартно стандартно стандартно стандартно стандартно стандартно стандартно стандартно BRC4C65 стандартно

KNX протокол интерфейс адаптер KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DI KLIC-DD

ModBus протокол интерфейс адаптер RTD-RA RTD-RA RTD-RA RTD-RA RTD-RA RTD-RA RTD-RA RTD-RA RTD-RA RTD-RA RTD-RA RTD-RA RTD-NET RTD-RA

S21 адаптер 
(Когато това е включено, е необходимо да се свърже с 
контролерите по-горе. Когато не е в списъка, това не е 
необходимо. Предлаганите чрез маркировката CE... .WIFI
комплекти вече включват адаптер, ако е необходимо)

- - - - KRP980A1(5) -
KRP067A41(7) 
KRP980B2(8)

KRP980A1(9) - - KRP980A1 - - - -

WiFi контрол адаптер
(стандартно включен в комплекта CE. … .WIFI)

BRP069A42 BRP069A41 BRP069A42 BRP069A41
BRP069A43(5) 
BRP069A42(6)

BRP069A42
BRP069A43(7) 
BRP069A44(8)

BRP069A43(9)

BRP069A42(10)
- BRP069A42 BRP069A43 BRP069A42 BRP069A42 - BRP069A42

34  

-15°

W
ith

 W
i-F

i Control

Характеристики и аксесоари

Контролери и аксесоари

Преглед на характеристиките

Modbus 
KNX

DIII-Net
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Характеристики на
продукта

Ururu Sarara R32 Emura R32 R32 Стенно 
тяло Daikin Emura Стенни тела Стенни тела nexura Подово тяло Тънко таванно 

тяло Подово-таванно тяло

fTXZ-n fTXJ-LW/S fTXM-K fTXG-LW/S CTXS-K / fTXS-K fTXS-G fTX-K fTX-J3/GV fTXB-C fTXLS-K fTXL-JV fVXG-K fVXS-f fDXS-f fLXS-B

Интелигентно око - -  (1) -  (1) - -  (4) - - - - - - -

Интелигентно око за
няколко зони    (2)   (2) - - - -  - - - - -

Икономичен режим         (3) -     - -

Самопочистващ се филтър  - - - - - - - - - - - - - -

Комфортен въздушен
поток          (1)     - 
Триизмерен въздушен
поток      (2)  -  (4) -  - - - - -

Режим на висока мощност              - 
Безшумна работа на
вътрешното тяло              - 
Безшумна работа на
външното тяло         -     - 

Седмичен таймер -      - - -  -   С жично дистанционно
управление -

24-часов таймер             
С безжично 

дистанционно
управление



Онлайн контролер        Опция -   Опция Опция - Опция

MoDBUS/KnX/DIII-nET Опция Опция Опция Опция Опция Опция Опция Опция Опция Опция Опция Опция Опция Опция

Фотокаталитичен филтър от 
титаниев апатит              
Подходящо за
технологично охлаждане

- -  -   - - - - - - -  

Мултисплит приложения - - -    Само 2-портово  
мулти

Само 2-портово  
мулти - - -    

Работа по двойни/тройни/сдвоени
двойни приложения на SkyAir

- - - - - - - - - - - - -  -

Дренажна помпа - - - - - - - - - - - - - - -

Контролери и аксесоари fTXZ-n fTXJ-L fTXM-K fTXG-L CTXS-K / fTXS-K fTXS-G fTX-K fTX-J3/GV fTXB-C fTXLS-K fTXL-JV fVXG-K fVXS-f fDXS-f fLXS-B

Жично дистанционно управление Попитайте BRC944 BRC944 BRC944 BRC944 BRC944 BRC944 BRC944 BRC944 - BRC944 BRC944 BRC944 BRC944 BRC1E52B BRC944

BRCW901A03 3m кабел за дистанционно управление BRC944 415 лв         -     - 

BRCW901A08 8m кабел за дистанционно управление BRC944 415 лв         -     - 

Инфра-червено безжично дистанционно управление

Цена при 
запитване

стандартно стандартно стандартно стандартно стандартно стандартно стандартно стандартно стандартно стандартно стандартно стандартно стандартно BRC4C65 стандартно

KNX протокол интерфейс адаптер KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DI KLIC-DD

ModBus протокол интерфейс адаптер RTD-RA RTD-RA RTD-RA RTD-RA RTD-RA RTD-RA RTD-RA RTD-RA RTD-RA RTD-RA RTD-RA RTD-RA RTD-NET RTD-RA

S21 адаптер 
(Когато това е включено, е необходимо да се свърже с 
контролерите по-горе. Когато не е в списъка, това не е 
необходимо. Предлаганите чрез маркировката CE... .WIFI
комплекти вече включват адаптер, ако е необходимо)

- - - - KRP980A1(5) -
KRP067A41(7) 
KRP980B2(8)

KRP980A1(9) - - KRP980A1 - - - -

WiFi контрол адаптер
(стандартно включен в комплекта CE. … .WIFI)

BRP069A42 BRP069A41 BRP069A42 BRP069A41
BRP069A43(5) 
BRP069A42(6)

BRP069A42
BRP069A43(7) 
BRP069A44(8)

BRP069A43(9)

BRP069A42(10)
- BRP069A42 BRP069A43 BRP069A42 BRP069A42 - BRP069A42

Преглед на характеристиките на продуктите / Онлайн контролер и аксесоари 

Характеристики и аксесоари



Сбогом
Дистанционно 
управление

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

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 

Вашият Daikin Home C°mfort Expert:

Настоящата публикация е изготвена само с цел информация и не представлява предложение, 
задължаващо Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V. / Daikin 
Central Europe HandelsGmbH е изготвил настоящата брошура на базата на информацията, с която 
разполага. Няма явна или неявна гаранция за пълнотата, точността, надеждността или годността за 
конкретна цел на нейното съдържание и на изделията и услугите, представени в нея. Техническите 
данни подлежат на промяна без предварително уведомяване. Daikin Europe N.V. / Daikin Central 
Europe HandelsGmbH не носи никаква отговорност за преки или косвени щети в най- широкия 
смисъл, произтичащи от или свързани с използването и/или тълкуването на тази брошура. Daikin 
Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH има авторско право върху цялото съдържание. 

Daikin Home Comfort Expert Ценаlist 2015-2016 | Ние си запазваме правото за печатни грешки и 
технически промени. 

Приложението Daikin Online Controller комбинирано с  
plug-and-play WiFi адаптер ви дава пълен контрол върху вашия 
климатик от всяко място и по всяко време. Сега WiFi адаптерът е 
включен БЕЗПЛАТНО с повечето от стенните тела на Daikin. Кажете 
„Сбогом“ на дистанционното управление и кажете „Здравей“ на  
по-голяма свобода и гъвкавост.

Изтеглете приложението на вашите iOS или Android смартфон и се 
радвайте на по-високо ниво на комфорт.


