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� Jó ár-érték arány

� SEER érték A+

� Napi időzítő egyszerű kezelése

� Nagyteljesítményű üzemmód

� Áramellátás a kültéri egységtől

JÓ ÁR-ÉRTÉK ARÁNY
ÚJ

21 FTXB50/60C

P RXB…C

FTXB20/25/25C
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BELTÉRI MEGJELENÉSE

20 / 25 / 35 méret 50 / 60 méret

283 x 770 x 216 310 x 1065 x 224

matt burkolat fényes burkolat
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TÁVIRÁNYÍTÓ MEGJELENÉSE

20 / 25 / 35 méret 50 / 60 méret
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JELLEMZŐK:

�Az egész sorozat SEER értéke A+

�Az egész sorozat SCOP értéke A+

�Kellemes légáramlás a Komfort üzemmóddal; Függőleges légterelés és 
Nagyteljesítményű üzemmód

�Csendes beltéri egység

�Tiszta levegő a titánium apatit fotokatalitikus szűrőnek köszönhetően 

�Az időzítő egyszerű használata

�2~ 6,23 kW hűtési teljesítményben érhető el
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JELLEMZŐK: Komfortos beltéri klimatizálás

� Komfortos légáramlás

� Hűtési üzemmódban a levegőt 
automatikusan felfelé irányítja, hogy a 
helyiségben tartózkodó embereket 
megvédje a huzathatástól 

� Fűtési üzemmódban a levegőt 
automatikusan lefelé irányítja, hogy 
elkerülje a „hideg láb és boka” érzetet

csak a 20 / 25 / 35 méret
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20 / 25 / 35 méret 50 / 60 méret

A Nagyteljesítményű üzemmód 
az infrás távirányítón keresztül 
aktiválható és 20 perc múlva 
automatikusan kikapcsol

A Turbó üzemmód az infrás
távirányítón keresztül aktiválható 
és ugyanezzel a gombbal 
állítható le, vagy a 
ventilátorfokozat változtatásával

JELLEMZŐK: Komfortos beltéri klimatizálás

� A Nagyteljesítményű üzemmód a maximális fűtési vagy hűtési teljesítménnyel 
gyorsan eléri a kívánt hőmérsékletet
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JELLEMZŐK: Komfortos beltéri klimatizálás

� Légáramlás iránya

� Fel/le automatikus legyezés

� Vagy a lamellák rögzítése a kívánt pozícióban

Függőleges 
légáramlás
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JELLEMZŐK: Csendes beltéri egység

� Alacsony hangszint

Akár 21dB(A) hangnyomás szinttel az új, FTXB-C beltéri szinte hangtalan működésével biztosítja

a nyugodt éjszakai alvást

21dBA

20/25

21 dBA
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� Alacsony hangszint

22dB(A) hangnyomás szinttel az új, FTXB-C beltéri szinte hangtalan működésével biztosítja

a nyugodt éjszakai alvást

JELLEMZŐK: Csendes beltéri egység

20 / 25 / 35 méret 50 / 60 méret

A  FAN gomb (Ventilátor 
gomb) legalacsonyabb 
fokozatával választható

A QUIET gomb (Csendes
gomb) megnyomásával
aktiválható az infrás
távirányítón
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JELLEMZŐK: Tiszta levegő

� Tiszta levegő a titánium apatit fotokatalitikus szűrőnek köszönhetően
� Erős elnyelési erő

� A kálcium hidroxiapatit elnyeli a baktériumokat, vírusokat, ammóniát, nitirogén-oxidot, stb.

� Fotokatalizátor funkció
� a titán-oxid a természetes fény hatására aktiválódik
� hidroxil szabadgyököket hoz létre
� a felszívott anyagokat ártalmatlanítja, vízzé és szén-dioxiddá oldja fel

� Szűrő élettartam 3 év csere nélkül, ha minden hatodik hónapban ki van mosva

szagok

baktérium és vírusok

szagok

baktérium és vírusok

természetes 
fény

LEBONTOTT

HATÁSTALANÍTOTT

TITÁNIUM APATIT
FOTOKATALIZÁTOR

TITÁNIUM APATIT
FOTOKATALIZÁTOR

TITÁNIUM APATIT
FOTOKATALIZÁTOR

ELNYELI ELTÁVOLÍTJA ELTÁVOLÍTJAtermészetes 
fény
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JELLEMZŐK: Időzítő

� Az egyszerűsített időzítővel az egység 
automatikusan KI/BEkapcsolható

� Az éjszakai üzemmód optimalizálja a 
helyiség hőmérsékletét az éjszaka folyamán
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JELLEMZŐK: Időzítő

� Egyszerűsített időzítő

20 / 25 / 35 méret 50 / 60 méret

• KI időzítés beállítható 1-9 óra időtartamra, 
a beállítástól számítva

• BE időzítés beállítható 1-12 óra időtartamra, 
a beállítástól számítva

• BE/KI időzítés kombinálva alkalmazható

• BE vagy KI időzítés adott időre 
állítható be

• Az aktuális idő az infrás távirányítón 
állítható be pontosan (CLOCK gomb –
ÓRA gomb segítségével) 



JELLEMZŐK: Időzítő

� Éjszakai üzemmód
� Az éjszakai üzemmód automatikusa aktiválható a KI időzítővel

� Az időzítő aktiválása után 1 órával hűtésben emelkedik vagy fűtésben csökken a beállított hőmérsékleti
érték, hogy megakadályozza a túlhűtést/túlfűtést, így biztosítva a kényelmes alvási feltételeket

� Példa:

FŰTÉS

22.00 04.00KI időzítő programozása hajnal 4 órára

KI

22.00 23.00 04.00

22°

20°

HŰTÉS
KI24,5°

24 °

20 / 25 / 35 méret

RXB-C/FTXB-C split14



RXB-C/FTXB-C split15

JELLEMZŐK: Időzítő

� Egyszerűsített időzítő

� Éjszakai üzemmód
� A SLEEP (ALVÁS) üzemmód az infrás távirányítón

aktiválható

� Az ALVÁS üzemmódban energia takarítható meg
azáltal, hogy fokozatosan változik a beállított
hőmérsékleti érték az éjszaka során

� Hűtésben a beállított hőmérsékleti érték 30 perc után
0,5°C–kal emelkedik és ismét 0,5°C–kal egy óra
múlva. További 1 óra múlva 1°C–kal emelkedik a
hőmérséklet.

� Fűtésben a beállított hőmérsékleti érték 30 perc után
0,5°C–kal csökken és ismét 0,5°C–kal egy óra múlva.
További 1 óra múlva 1°C–kal csökken a hőmérséklet.

50 / 60 méret
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JELLEMZŐK: hibaolvasás az infrás távirányítóról

� Az infrás távirányítóról leolvasható 
a hibakód, így gyorsan és hatékonyan 
orvosolható a probléma

RXB-C/FTXB-C split16
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SOROZAT

ÚJ

Daikin

kültéri beltéri

20 RXB20C FTXB20C

25 RXB25C FTXB25C

35 RXB35C FTXB35C

50 RXB50C FTXB50C

60 RXB60C FTXB60C

Az FTXB-C beltéri egység csak a saját kültéri egységére köthető, 
nincs lehetőség multis alkalmazásra.
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JELLEMZŐK
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JELLEMZŐK

Működési üzemtartomány

Beltéri beállítási értékek:

20 / 25 / 35 méret

50 / 60 méret 16 – 30°C

Hűtés: 18 – 32°C
Fűtés: 10 – 30°C

Működési 
üzemtartomány

Hűtés
Min. - 10 °C
Max. + 46 °C

Fűtés
Min. - 15 °C
Max. + 18°C
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JELLEMZŐK

Áramellátás a KÜLTÉRI EGYSÉGTŐL
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JELLEMZŐK

Minimum szükséges telepítési helyigény 
Csak a 20 / 25 / 35 méret

MIN 75 mm

A front panel alakja és nyitása
miatt (szűrő takarítás, stb.) a
minimális helyigény a beltéri
egység és a mennyezet között
7,5 cm.

A 50/60-as méretnél ez a
szükséges helyigény a
szokásos 3 cm.
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OPCIÓK

Az RXB-C kültéri egyéghez és FTXB-C beltéri egységhez NINCS opció.


