
Стенно 
тяло
FTXLS-K

2 -25°
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!
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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 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 
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fTxLs-K
Подово тяло

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

Енергийна ефективност 

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

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

Контролирайте чрез 
вашия смартфон от 
всякъде по всяко време.

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