
 › Šetřete energii bez nutnosti kompromisů vašeho vnitřního pohodlí.

 › Zapněte si Comfort mód, lehněte si a relaxujte, jednoduše perfektní pocit pro každého.

 › Zabudovaný čisticí fi ltr odstraňuje 97 % alergenů.

 › Užijte si klidný spánek i během horkých nocí, zapnutá jednotka vás z něj nebude rušit.

 › Wi-Fi adaptér vám umožňuje plně ovládat vaši jednotku odkudkoli, kdykoli, snadno 

z vašeho smartphonu nebo tabletu. Ihned po vybalení z krabice!

Nástěnná jednotka poskytující vysokou účinnost a pohodlí i při 
venkovních teplotách až do -25 °C

Nástěnná 

jednotka
FTXLJV

-25°

Wifi zdarma!

Světová jednička v klimatizacích již od roku 1924



A+

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - CZECH REPUBLIC, spol. s r. o.

Pobřežní ,   Praha  · Tel.: +    · Fax: +    · E-mail: office@daikin.cz · www.daikin.cz

Společnost Daikin Europe N.V. se podílí na Programu 
Eurovent pro certifikaci kapalinového chlazení (LCP) 
a ventilátorových jednotek (FCU). Zkontrolujte aktuální 
platnost certifikátu na Internetu: 
www.eurovent-certification.com 
nebo: www.certiflash.com

Váš Home C°mfort Expert:

Tato publikace slouží pouze k informačním účelům a nepředstavuje žádnou závaznou nabídku ze strany 
Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe 
HandelsGmbH sestavila obsah tohoto katalogu podle svých nejlepších vědomostí. Nepřebíráme žádné 
výslovné nebo z okolností vyplývající záruky úplnosti, přesnosti, spolehlivosti nebo vhodnosti pro určitý účel 
vztahující se na obsah, produkty a služby zde zmíněné. Technické údaje se mohou měnit bez předchozího 
upozornění. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH se výslovně zříká odpovědnosti za 
jakékoli přímé či nepřímé škody, v nejširším slova smyslu, vzniklé nebo jakkoliv se vztahující k obsahu nebo 
výkladu tohoto katalogu. Veškerý obsah je chráněn autorskými právy společnosti Daikin Europe N.V. 

DACE FTXL-JV Single Sheet 2015-2016 | Vyhrazujeme si práva na tiskové chyby a změny modelů.

FTXL-JV

NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA

Nástěnná jednotka poskytující vysokou účinnost 
a pohodlí i při venkovních teplotách až do -25 °C

Účinnost až

Tak tichý, že nebudete 

slyšet nic. Sladké sny 

a dobrou noc.

Perfektní vytápění se 

skvělou účinností i při 

venkovních teplotách až 

-25 °C!

Ovládejte jednotku 

kdekoliv a kdykoliv 

z vašeho smartphonu.

Ani studené nohy, ani 

nastydnutí, pouze perfektní 

komfort.
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Data účinnosti FTXL + RXL 25JV + 25M3 35JV + 35M3

Chladicí výkon Min./Jmen./Max. kW 1,2/2,5/3,4 1,3/3,5/3,8

Topný výkon Min./Jmen./Max. kW 1,1/3,2/5,5 / 3,24 1,2/3,8/6,0 / 3,62

Sezónní účinnost 

(podle EN14825)

Chlazení Energetický štítek A+

Pdesign kW 2,50 3,50

SEER 6,01 5,87

Roční spotřeba energie kWh 146 209

Vytápění 

(mírné klima)

Energetický štítek A+

Pdesign kW 2,50 3,00

SCOP 4,37 4,21

Roční spotřeba energie kWh 793 998

Vnitřní jednotka FTXL 25JV 35JV

Opláštění Barva Bílá

Rozměry Jednotka Výška x šířka x hloubka mm 283x770x198

Hladina akustického 

tlaku

Chlazení Vysoký/Jmen./Nízký/Tichý provoz dBA 41/34/27/23

Vytápění Vysoký/Jmen./Nízký/Tichý provoz dBA 41/35/29/26

Venkovní jednotka RXL 25M3 35M3

Rozměry Jednotka Výška x šířka x hloubka mm 550x858x330

Provozní rozsah Chlazení Okolní prostředí Min.~Max. °CDB -10~46

Vytápění Okolní prostředí Min.~Max. °CWB -25~18

Připojovací rozměry Délka potrubí Ven.j.-vnitř.j. Max. m 20

Rozdíl úrovní Vnitř.j.-ven.j. Max. m 15

Proud - 50Hz Max. proudová hodnota pojistky (MFA) A 20

Chladivo Typ/Náplň/TCO
2
/GWP R-410A/1/2,1/2.087,5

Ceny CE.FTXL25JV.WIFI + RXL25M3 CE.FTXL35JV.WIFI + RXL35M3

Daikin cena vnitřní jednotky CZK 12.214,- 14.245,-

Daikin cena venkovní jednotky CZK 22.615,- 26.348,-

Daikin cena sady CZK 34.829,- 40.593,-

Obsahuje fl uorované skleníkové plyny.

Změny technických dat vyhrazeny. Uvedené ceny jsou doporučené ceny bez DPH.




