
 

Wandmodellen

Het ultieme comfort voor bij u thuis
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Waarom kiezen voor  
een wandmodel?
 
Wandmodellen zijn eenvoudig te installeren en zijn 
minder opvallend dan vloermodellen. Ze kunnen 
subtiel geplaatst worden, hoog op een muur, waar 
ze het decor niet ontsieren. Het maakt niet uit of uw 
kamers groot of klein zijn. Onze units kunnen het door 
u gewenste klimaat bieden voor een betaalbare prijs. 
We kunnen u alles bieden: van designunits met een 
hoog rendement tot units met een uitstekende prijs/
kwaliteitsverhouding.

Wat is een lucht-lucht 
warmtepomp?
Warmtepompen halen warmte uit de buitenlucht, zelfs 
bij koud weer. Ze maken gebruik van een elektrisch 
aangedreven compressor en kunnen een appartement 
of huis doeltreffend verwarmen. Daikin warmtepompen 
zijn stil en discreet, en ze gebruiken moderne 
technologie om uw energiefactuur zo laag mogelijk te 
houden. Een warmtepomp van Daikin haalt 80% van de 
energie die gebruikt wordt om uw huis te verwarmen 
uit de buitenlucht, een gratis en oneindig hernieuwbare 
bron! Voor koeling werkt het systeem omgekeerd en 
wordt er warmte uit de binnenlucht gehaald.

100% 
energie

80%  
omgevingslucht

20% 
elektriciteit

Waarom kiezen voor Daikin?

Comfort
 We bieden een uitgebreid gamma aan 

producten en leveren altijd de ideale oplossing, 
zowel voor residentiële, commerciële als 
industriële toepassingen.

 Onze units zijn fluisterstil en dankzij hun perfecte 
luchtstroompatroon zorgen ze binnen voor het 
ideale klimaat.

Bediening
 Onze expertise maakt uw leven makkelijker, want 

u kunt uw systeem bedienen met een app voor 
uw smartphone of een gebruiksvriendelijke 
afstandsbediening.

Energierendement
 Als milieubewust bedrijf willen we graag een 

bijdrage leveren aan een gezond ecosysteem.

 Onze producten zijn ontworpen om het hele jaar 
door zeer efficiënt te zijn.

 Het lage energieverbruik van onze producten 
vertaalt zich in een lage energiefactuur voor u.

Betrouwbaarheid
 Producten van Daikin staan bekend om hun 

betrouwbaarheid. 

Daikin is wereldleider op het vlak van airconditioning en verwarming. Dankzij onze 

constante innovaties op het vlak van comfort, energierendement, bediening en 

betrouwbaarheid bepalen wij de kwaliteitsnorm in onze sector.
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Slechts één kamer of meer,
de keuze is aan u
 
Met een multi-buitenunit kunt u tot negen 
binnenunits aansluiten op één buitenunit en zo om 
het even waar in uw huis het perfecte klimaat creëren. 
Alle binnenunits kunnen afzondelijk bediend worden 
en hoeven niet in dezelfde kamer of zelfs op hetzelfde 
moment geïnstalleerd te worden.

Bespaar ruimte met  
een multi-buitenunit 
 
Op een multi-buitenunit kunnen tot negen 
binnenunits aangesloten worden en het bespaart u 
ruimte op uw balkon, terras, muur of tuin, aangezien u 
maar één buitenunit nodig hebt voor al uw koeling en 
verwarming.
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Ururu Sarara  

Het beste van het beste 
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5 luchtbehandelingstechnieken

1  Verwarming en koeling in één unit, voor comfort 
het hele jaar door met het hoogst beschikbare 
energielabel

2  In de winter voegt de Ururu vocht toe aan de lucht 
voor een comfortabel gevoel zonder onnodige 
verwarming

3  In de zomer haalt de Sarara overtollig vocht uit de 
lucht en wordt er een gelijkmatige temperatuur 
aangehouden, zodat er geen extra koeling nodig is

4  Ventilatie van verse lucht, zelfs met de ramen dicht
5  Luchtzuivering en automatische filterreiniging, voor 

continu gezuiverde en allergievrije lucht

De Ururu Sarara van Daikin introduceert een compacte 
unit in de wereld van de airconditioning met vijf 
technieken die samen zorgen voor een algemeen 
comfort. Bovendien heeft de Daikin Ururu Sarara 
een zuinige compressor en warmtewisselaar die de 
beoordeling A+++ hebben gekregen voor SEER en 
SCOP. Dankzij de innovatieve technologie en het 
ontwerp heeft deze in 2013 de Red Dot design award 
gewonnen.

A+++

Voorfilter: verzamelt stof

Flashstreamer: genereert stromen van 

ultrasnelle elektronen met een 

hoog oxidatievermogen

Reukverdrijvende filter: geuren worden 

geabsorbeerd en afgebroken, voordat de 

lucht in de kamer wordt teruggevoerd

Waarom kiezen voor Ururu Sarara?

Bevochtiging
Ontvochtiging

Ventilatie met 
aanzuiging van verse lucht

LuchtzuiveringVerwarming/koeling
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De Daikin Emura is het resultaat van jarenlang 
onderzoek naar kwaliteitsvolle aircosystemen 
voor Europese interieurs. De extra nieuwe functies 
maken deze zelfs nog beter geschikt voor Europese 
woningen. Dat blijkt ook uit het feit dat de Daikin 
Emura de winnaar is van de prestigieuze iF Design 
Award, de Reddot design award 2014, de German 
Design Award - special mention 2015, de Focus Open 
2014 Silver and Good Design Award 2014

Daikin Emura
Vorm. Functie. Design.

 › Topdesign met twee stijlvolle afwerkingen: zilver en 
antraciet of puur mat wit

 › Hoge seizoensrendementen tot A+++
 › Beschikbaar met koelmiddel R-32 en R-410A
 › Fluisterstille geluidsniveaus tot minimaal 19 dB(A)
 › Bediening via een app op de smartphone of via een 
gebruiksvriendelijke afstandsbediening

A+++

Waarom kiezen voor Daikin Emura?
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emura
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Ururu Sarara
Volledige klimaatregeling met 
bevochtiging/ontvochtiging, luchtzuivering 
en ventilatie met toprendementen voor 
verwarming en koeling.
Details op pagina 13

Daikin Emura
Design op zijn best, met een superieur 
rendement en comfort.
Details model R-32 op pagina 13

Details model R-410A op pagina 13

Daikin Comfort
Discreet, met een optimaal rendement 
en comfort dankzij de intelligente 
bewegingssensor met 2 zones.
Details model R-410A op pagina 15

Daikin Budget
Wandmodel met hoog rendement en 
comfort. 
Details standaardmodel op pagina 15

Wandmodel voor laag energieverbruik  
en aangenaam comfort.
Details standaardmodel op pagina 15
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Energierendement

Energie besparen is niet alleen goed voor het milieu, 
maar ook voor uw portemonnee.

Sommige van onze units gebruiken een nieuw 
koelmiddel (R-32), dat niet alleen milieuvriendelijker 
is, maar ook efficiënter koelt. Al onze units zijn 
ontworpen voor een optimale koeling en verwarming, 
ongeacht het seizoen. 

In de stand-bymodus verlagen de meeste van onze 
units hun verbruik met 80%. In Econo-modus wordt 
het verbruik verlaagd zodat er andere apparaten 
kunnen worden gebruikt die veel energie verbruiken. 
De intelligente bewegingssensor met 2 zones richt de 
luchtstroom naar een andere zone dan de zone waarin 
u zich bevindt. Als er niemand wordt gedetecteerd, 
wordt er overgeschakeld naar de energiezuinige 
instelling. 

Perfect comfort

Bij de units van Daikin draait het allemaal om het 
creëren van het perfecte klimaat. Om een perfecte 
balans te krijgen in de comfortmodus wordt de 
koellucht naar boven gericht om koude tocht te 
vermijden en wanneer de unit de kamer aan het 
verwarmen is, wordt de warme lucht naar beneden 
gericht om koude lucht bij de vloer te vermijden. Als 
de temperatuur in de kamer te hoog of te laag is, dan 
zal de 'krachtige modus' de temperatuur snel afstellen 
tot de kamer de juiste temperatuur heeft.  
De units van Daikin doen dat bijna volledig geruisloos.  
Ze produceren slechts 19 dB(A), wat niet meer is dan 
ritselende bladeren.

Luchtstroom

De 3D-luchtstroom in units van Daikin combineert 
verticale en horizontale autoswing en zorgt ervoor 
dat de warme of koude luchtstroom zelfs in grote 
ruimten de verste hoeken bereikt. De automatische 
ventilatorsnelheid zorgt ervoor dat de ventilator met 
de juiste snelheid draait om de gekozen temperatuur 
te bereiken of aan te houden.

Filter

Voor uw gezondheid wilt u natuurlijk dat de lucht die 
u inademt geen stof, bacteriën of andere schadelijke 
deeltjes bevat. Het fotokatalytisch apatietfilter van 
titaan verwijdert stofdeeltjes uit de lucht en breekt de 
geurtjes van bijvoorbeeld tabak en huisdieren af. Het 
vangt ook schadelijke organische chemicaliën zoals 
bacteriën, virussen en allergenen op en maakt ze zelfs 
onschadelijk.

Bediening

De wandmodellen van Daikin worden standaard 
geleverd met een draadloze afstandsbediening. Onze 
online controller zorgt ervoor dat u om het even waar 
de controle hebt. U kan uw binnenunits met een app 
bedienen (beschikbaar voor iOS en Android).  
De weektimer kan zodanig ingesteld worden dat de 
unit op een bepaald wekelijks tijdstip start.

Daikin 
wandmodellen  
bieden verscheidene voordelen  
op verschillende vlakken.

Comfortmodus

3D-luchtstroom

Krachtige modus

Automatische 

ventilator

Fotokatalytisch 

apatietfilter van 

titaan

Online controller

Econo-modus

Intelligente 

bewegingssensor 

met twee zones

Fluisterstille 

werking
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Econo-modus Verlaagt het verbruik zodat andere apparaten met een hoog verbruik kunnen worden gebruikt.

Intelligente bewegingssensor met 
2 zones

De luchtstroom wordt telkens naar een zone gericht, waar op dat moment niemand aanwezig is. De detectie 
verloopt in 2 richtingen: links en rechts. Als er niemand wordt gedetecteerd, schakelt de unit automatisch over op de 
energiebesparingsmodus. klasse 35,42,50 

3
Intelligente bewegingssensor met 
3 zones

De luchtstroom wordt telkens naar een zone gericht waar op dat moment niemand aanwezig is. De detectie verloopt 
in 3 richtingen: links, voor en rechts. Als er niemand wordt gedetecteerd, schakelt de unit automatisch over op de 
energiebesparingsmodus en wordt deze uiteindelijk uitgeschakeld.

Bewegingssensor
De sensor detecteert of er iemand in de ruimte aanwezig is. Wanneer er niemand in de kamer aanwezig is, schakelt de unit na 20 min. naar de 
energiespaarstand over. Zodra er iemand in de kamer komt, wordt de unit opnieuw opgestart. klasse 20,25 

Energiebesparing in stand-bymodus Het stroomverbruik wordt met ongeveer 80% verminderd in de stand-bymodus.

Afwezigheidsfunctie Tijdens uw afwezigheid kan de binnentemperatuur op een bepaald niveau worden gehouden.

Nachtmodus Spaart energie door overmatige afkoeling of opwarming 's nachts te voorkomen.

Alleen ventilator
De airconditioner kan worden gebruikt als ventilator, waardoor de lucht in de ruimte kan circuleren zonder deze te 
koelen of te verwarmen.

Zelfreinigend filter
Eén keer per dag reinigt het filter zichzelf automatisch. Eenvoudig onderhoud betekent een optimaal 
energierendement en maximaal comfort zonder dat daarvoor een dure en tijdrovende service nodig is.

Comfortmodus
De unit past de hoek van het luchtuitblaasrooster automatisch aan, afhankelijk van de modus. In koelmodus wordt 
de lucht eerder naar boven gericht om koude tocht tegen te gaan en in verwarmmodus wordt de lucht eerder naar 
beneden gericht om koude voeten te vermijden.

Krachtige modus
Als de temperatuur in de ruimte te hoog/laag is, kan de ruimte snel worden afgekoeld/opgewarmd door de 
'krachtige modus' te activeren. Wanneer de krachtige modus weer uitgeschakeld is, schakelt de unit naar de 
oorspronkelijke modus over.

Automatische omschakeling koelen-
verwarmen

Schakelt automatisch tussen koelen en verwarmen om de vooraf ingestelde temperatuur te behouden.

Fluisterstille werking 
(tot minimaal 19 dBA)

De units van Daikin zijn fluisterstil, met geluidsniveaus die tot minimaal 19 dBA gaan.

Fluisterstille werking van binnenunit
Om in stilte te kunnen studeren of slapen, kan de gebruiker via de afstandsbediening het bedrijfsgeluid van de 
binnenunit met 3 dBA verlagen.

Comfortabele slaapmodus Functie voor meer comfort doordat een specifiek temperatuurverloop wordt gevolgd.

Fluisterstille werking van buitenunit
Om stilte te creëren voor de omgeving, kan de gebruiker via de afstandsbediening het bedrijfsgeluid van de 
buitenunit met 3 dBA verlagen.

3D-luchtstroom
Deze functie combineert verticale met horizontale autoswing en zorgt ervoor dat een koele/warme luchtstroom zelfs 
in grote ruimten de verste hoeken bereikt. klasse 35,42,50 

Verticale autoswing
Mogelijkheid om het luchtuitblaasrooster automatisch verticaal te laten bewegen, zodat er een gelijkmatige 
luchtstroom en temperatuurverdeling ontstaat.

Horizontale autoswing
Mogelijkheid om het luchtuitblaasrooster automatisch horizontaal te laten bewegen, zodat een gelijkmatige 
luchtstroom en temperatuurverdeling ontstaat. klasse 35,42,50 

Automatische ventilatorsnelheid
Selecteert automatisch de vereiste ventilatorsnelheid voor het bereiken en aanhouden van de ingestelde 
temperatuur.

Ventilatorsnelheden Alle opgegeven ventilatorsnelheden zijn selecteerbaar. 5 5 5 5 5 5 5 5 3

Ururu - bevochtiging Onttrekt vocht aan de buitenlucht en verspreidt deze gelijkmatig over de binnenruimtes.

Sarara - ontvochtiging
Verlaagt de luchtvochtigheid binnen zonder de kamertemperatuur te beïnvloeden, door koele, droge lucht te 
vermengen met warme lucht.

Droog programma Hiermee kan de vochtigheidsgraad naar omlaag zonder schommelingen in de kamertemperatuur.

Flashstreamer De flashstreamer produceert uiterst snelle elektronen die op een krachtige manier geuren en formaldehyde afbreken

Fotokatalytisch luchtzuiveringsfilter 
van titaan

Verwijdert stofdeeltjes uit de lucht en breekt de lucht van bijvoorbeeld tabak en huisdieren af. Het breekt ook 
schadelijke organische chemicaliën af, zoals bacteriën, virussen en allergenen.

Luchtfilter Verwijdert stofdeeltjes voor een constante toevoer van verse lucht.

Online controller via app Bedien uw binnenunit vanaf elke locatie via de app (optionele WLAN-adapter).

Weektimer De timer kan zodanig ingesteld worden dat de unit op een bepaald dagelijks of wekelijks tijdstip start.

24-uurtimer
De timer kan zodanig ingesteld worden dat de unit op een bepaald tijdstip in een periode van 24 uur het koelen/
verwarmen start.

Infraroodafstandsbediening Infraroodafstandsbediening met LCD om de airconditioning op afstand te starten, te stoppen en te regelen.

Afstandsbediening met draad Afstandsbediening met draad om de airconditioning op afstand te starten, te stoppen en te regelen.

Centrale afstandsbediening Centrale bediening om verschillende binnenunits vanaf één centraal punt te starten, te stoppen en te regelen.

Automatische herstart Na een stroomuitval wordt de unit automatisch opnieuw opgestart met de oorspronkelijke instellingen.

Zelfdiagnose Vereenvoudigt het onderhoud door systeemfouten of bedrijfsstoringen aan te geven.

Multicombinatie
Er kunnen tot 5 binnenunits (zelfs met verschillende vermogens) op één buitenunit aangesloten worden. Alle binnenunits 
kunnen afzonderlijk worden bestuurd in dezelfde modus.

VRV voor residentiële toepassingen
Er kunnen tot 9 binnenunits (zelfs met verschillende vermogens en tot klasse 71) op één buitenunit aangesloten worden. 
Alle binnenunits kunnen afzonderlijk worden bestuurd in dezelfde modus.

Wandmodel

FTXZ-N FTXJ-LW/S
FTXG-LW/S CTXS-K FTXS-K FTXS-G FTX-J3 FTX-GV FTXB-C
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*Opmerking: blauwe cellen bevatten voorlopige gegevens

Econo-modus Verlaagt het verbruik zodat andere apparaten met een hoog verbruik kunnen worden gebruikt.

Intelligente bewegingssensor met 
2 zones

De luchtstroom wordt telkens naar een zone gericht, waar op dat moment niemand aanwezig is. De detectie 
verloopt in 2 richtingen: links en rechts. Als er niemand wordt gedetecteerd, schakelt de unit automatisch over op de 
energiebesparingsmodus. klasse 35,42,50 

3
Intelligente bewegingssensor met 
3 zones

De luchtstroom wordt telkens naar een zone gericht waar op dat moment niemand aanwezig is. De detectie verloopt 
in 3 richtingen: links, voor en rechts. Als er niemand wordt gedetecteerd, schakelt de unit automatisch over op de 
energiebesparingsmodus en wordt deze uiteindelijk uitgeschakeld.

Bewegingssensor
De sensor detecteert of er iemand in de ruimte aanwezig is. Wanneer er niemand in de kamer aanwezig is, schakelt de unit na 20 min. naar de 
energiespaarstand over. Zodra er iemand in de kamer komt, wordt de unit opnieuw opgestart. klasse 20,25 

Energiebesparing in stand-bymodus Het stroomverbruik wordt met ongeveer 80% verminderd in de stand-bymodus.

Afwezigheidsfunctie Tijdens uw afwezigheid kan de binnentemperatuur op een bepaald niveau worden gehouden.

Nachtmodus Spaart energie door overmatige afkoeling of opwarming 's nachts te voorkomen.

Alleen ventilator
De airconditioner kan worden gebruikt als ventilator, waardoor de lucht in de ruimte kan circuleren zonder deze te 
koelen of te verwarmen.

Zelfreinigend filter
Eén keer per dag reinigt het filter zichzelf automatisch. Eenvoudig onderhoud betekent een optimaal 
energierendement en maximaal comfort zonder dat daarvoor een dure en tijdrovende service nodig is.

Comfortmodus
De unit past de hoek van het luchtuitblaasrooster automatisch aan, afhankelijk van de modus. In koelmodus wordt 
de lucht eerder naar boven gericht om koude tocht tegen te gaan en in verwarmmodus wordt de lucht eerder naar 
beneden gericht om koude voeten te vermijden.

Krachtige modus
Als de temperatuur in de ruimte te hoog/laag is, kan de ruimte snel worden afgekoeld/opgewarmd door de 
'krachtige modus' te activeren. Wanneer de krachtige modus weer uitgeschakeld is, schakelt de unit naar de 
oorspronkelijke modus over.

Automatische omschakeling koelen-
verwarmen

Schakelt automatisch tussen koelen en verwarmen om de vooraf ingestelde temperatuur te behouden.

Fluisterstille werking 
(tot minimaal 19 dBA)

De units van Daikin zijn fluisterstil, met geluidsniveaus die tot minimaal 19 dBA gaan.

Fluisterstille werking van binnenunit
Om in stilte te kunnen studeren of slapen, kan de gebruiker via de afstandsbediening het bedrijfsgeluid van de 
binnenunit met 3 dBA verlagen.

Comfortabele slaapmodus Functie voor meer comfort doordat een specifiek temperatuurverloop wordt gevolgd.

Fluisterstille werking van buitenunit
Om stilte te creëren voor de omgeving, kan de gebruiker via de afstandsbediening het bedrijfsgeluid van de 
buitenunit met 3 dBA verlagen.

3D-luchtstroom
Deze functie combineert verticale met horizontale autoswing en zorgt ervoor dat een koele/warme luchtstroom zelfs 
in grote ruimten de verste hoeken bereikt. klasse 35,42,50 

Verticale autoswing
Mogelijkheid om het luchtuitblaasrooster automatisch verticaal te laten bewegen, zodat er een gelijkmatige 
luchtstroom en temperatuurverdeling ontstaat.

Horizontale autoswing
Mogelijkheid om het luchtuitblaasrooster automatisch horizontaal te laten bewegen, zodat een gelijkmatige 
luchtstroom en temperatuurverdeling ontstaat. klasse 35,42,50 

Automatische ventilatorsnelheid
Selecteert automatisch de vereiste ventilatorsnelheid voor het bereiken en aanhouden van de ingestelde 
temperatuur.

Ventilatorsnelheden Alle opgegeven ventilatorsnelheden zijn selecteerbaar. 5 5 5 5 5 5 5 5 3

Ururu - bevochtiging Onttrekt vocht aan de buitenlucht en verspreidt deze gelijkmatig over de binnenruimtes.

Sarara - ontvochtiging
Verlaagt de luchtvochtigheid binnen zonder de kamertemperatuur te beïnvloeden, door koele, droge lucht te 
vermengen met warme lucht.

Droog programma Hiermee kan de vochtigheidsgraad naar omlaag zonder schommelingen in de kamertemperatuur.

Flashstreamer De flashstreamer produceert uiterst snelle elektronen die op een krachtige manier geuren en formaldehyde afbreken

Fotokatalytisch luchtzuiveringsfilter 
van titaan

Verwijdert stofdeeltjes uit de lucht en breekt de lucht van bijvoorbeeld tabak en huisdieren af. Het breekt ook 
schadelijke organische chemicaliën af, zoals bacteriën, virussen en allergenen.

Luchtfilter Verwijdert stofdeeltjes voor een constante toevoer van verse lucht.

Online controller via app Bedien uw binnenunit vanaf elke locatie via de app (optionele WLAN-adapter).

Weektimer De timer kan zodanig ingesteld worden dat de unit op een bepaald dagelijks of wekelijks tijdstip start.

24-uurtimer
De timer kan zodanig ingesteld worden dat de unit op een bepaald tijdstip in een periode van 24 uur het koelen/
verwarmen start.

Infraroodafstandsbediening Infraroodafstandsbediening met LCD om de airconditioning op afstand te starten, te stoppen en te regelen.

Afstandsbediening met draad Afstandsbediening met draad om de airconditioning op afstand te starten, te stoppen en te regelen.

Centrale afstandsbediening Centrale bediening om verschillende binnenunits vanaf één centraal punt te starten, te stoppen en te regelen.

Automatische herstart Na een stroomuitval wordt de unit automatisch opnieuw opgestart met de oorspronkelijke instellingen.

Zelfdiagnose Vereenvoudigt het onderhoud door systeemfouten of bedrijfsstoringen aan te geven.

Multicombinatie
Er kunnen tot 5 binnenunits (zelfs met verschillende vermogens) op één buitenunit aangesloten worden. Alle binnenunits 
kunnen afzonderlijk worden bestuurd in dezelfde modus.

VRV voor residentiële toepassingen
Er kunnen tot 9 binnenunits (zelfs met verschillende vermogens en tot klasse 71) op één buitenunit aangesloten worden. 
Alle binnenunits kunnen afzonderlijk worden bestuurd in dezelfde modus.

Wandmodel

FTXZ-N FTXJ-LW/S
FTXG-LW/S CTXS-K FTXS-K FTXS-G FTX-J3 FTX-GV FTXB-C
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COMFORT FTXS-K

DAIKIN EMURA FTXG-LW

URURU SARARA FTXZ-N
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Rendements-
gegevens

Nominaal vermogen 
(kW)

Energielabel
Ontwerp 

capaciteit  
(kW)

SEER SCOP
Jaarlijks 

energieverbruik 
(kWh)

Afmetingen 
binnenunit

Geluids-
vermogenniveau 

binnen
(dBA)

Geluids-
vermogenniveau 

buiten 
(dBA)

Geluidsdrukniveau 
binnen (Hoog/Nom/

Laag/Fluisterstille 
werking) 

dBA

Koelmiddel 
(R-32)

Koelen Verwarmen Koelen Verwarmen Koelen Verwarmen Koelen Verwarmen H x B x D (mm) Koelen Verwarmen Koelen Verwarmen Koelen Verwarmen GWP
Vulling 

(kg/TCO2Eq)

 

FTXZ-N
+ RXZ-N

25 0,6/2,5/3,9 0,6/3,6/7,5

A+++ A+++

2,50 3,50 9,54 5,90 92 831

295x798x372

54 56 59 59 38/33/26/19 39/35/28/19

675 1,34 / 0,935 0,6/3,5/5,3 0,6/5,0/9,0 3,50 4,50 9,00 5,73 136 1.100 57 57 61 61 42/35/27/19 42/36/29/19

50 0,6/5,0/5,8 0,6/6,3/9,4 5,00 5,60 8,60 5,50 203 1.427 60 59 63 64 47/38/30/23 44/38/31/24

Bevat gefluoreerde broeikasgassen

Rendements-
gegevens

Nominaal vermogen 
(kW)

Energielabel
Ontwerp 

capaciteit  
(kW)

SEER SCOP
Jaarlijks 

energieverbruik 
(kWh)

Afmetingen 
binnenunit

Geluids-
vermogenniveau 

binnen
(dBA)

Geluids-
vermogenniveau 

buiten 
(dBA)

Geluidsdrukniveau 
binnen (Hoog/Nom/

Laag/Fluisterstille 
werking) 

dBA

Koelmiddel 
(R-32)

Koelen Verwarmen Koelen Verwarmen Koelen Verwarmen Koelen Verwarmen H x B x D (mm) Koelen Verwarmen Koelen Verwarmen Koelen Verwarmen GWP
Vulling 

(kg/TCO2Eq)

 
FTXJ-LW/S

+ RXJ-L

20 1,3/2,3/2,8 1,3/2,5/4,3
A+++

A++

2,30 2,10 8,73 4,61 92 638

303x998x212

54 56 61 62 38/32/25/19
40/34/28/19

675
0,72/0,525 0,9/2,4/3,0 0,9/3,2/4,7 2,40 2,70 8,64

4,60
97 822 41/34/28/19

35 0,9/3,5/4,1 0,9/4,0/5,1
A++

3,50 3,00 7,19 170 913 59 59
63 63

45/34/26/20 45/37/29/20

50 1,4/4,8/5,5 1,1/5,8/7,0 A+ 4,80 4,60 7,02 4,28 239 1.505 60 60 46/40/35/32 47/41/35/32 1,30/0,9

Bevat gefluoreerde broeikasgassen

Rendements-
gegevens

Nominaal vermogen 
(kW)

Energielabel
Ontwerp 

capaciteit  
(kW)

SEER SCOP
Jaarlijks 

energieverbruik 
(kWh)

Afmetingen 
binnenunit

Geluids-
vermogenniveau 

binnen
(dBA)

Geluids-
vermogenniveau 

buiten 
(dBA)

Geluidsdrukniveau 
binnen (Hoog/Nom/

Laag/Fluisterstille 
werking) 

dBA

Koelmiddel 
(R-410A)

Koelen Verwarmen Koelen Verwarmen Koelen Verwarmen Koelen Verwarmen H x B x D (mm) Koelen Verwarmen Koelen Verwarmen Koelen Verwarmen GWP
Vulling 

(kg/TCO2Eq)

 
FTXG-LW/S

+ RXG-L

20 1,3/2,8 1,3/4,3
A+++

A++

2,30 2,10 8,52

4,60

94 639

303x998x212

54 56 61 62 38/32/25/19
40/34/28/19

2.087,5
1,05/2,225 1,3/3,0 1,3/4,5 2,40 2,70 8,50 99 821 41/34/28/19

35 1,4/3,8 1,4/5,0
A++

3,50 3,00 7,00 175 913 59 59
63 63

45/34/26/20 45/37/29/20

50 1,7/5,3 1,7/6,5 A+ 4,80 4,60 6,70 4,24 251 1.519 60 60 46/40/35/32 47/41/35/32 1,6/3,3

Bedrijfsbereik in combinatie met Nexura, FVXG-K, koeling: min. 10°CDB - max. 46°CDB; verwarming: min. -15°CWB - max. 18°CWB  

Bevat gefluoreerde broeikasgassen
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Rendements-
gegevens

Nominaal vermogen 
(kW)

Energielabel
Ontwerp 

capaciteit  
(kW)

SEER SCOP
Jaarlijks 

energieverbruik 
(kWh)

Afmetingen 
binnenunit

Geluids-
vermogenniveau 

binnen
(dBA)

Geluids-
vermogenniveau 

buiten 
(dBA)

Geluidsdrukniveau 
binnen (Hoog/Nom/

Laag/Fluisterstille 
werking) 

dBA

Koelmiddel 
(R-410A)

Koelen Verwarmen Koelen Verwarmen Koelen Verwarmen Koelen Verwarmen H x B x D (mm) Koelen Verwarmen Koelen Verwarmen Koelen Verwarmen GWP
Vulling 

(kg/TCO2Eq)

CTXS
15K

N.v.t. (alleen beschikbaar in multicombinatie) 289x780x215
55 56

N.v.t.
37/31/25/21 38/33/28/21

N.v.t.
35K 59 58 42/35/28/21 41/36/30/21

 
FTXS-K/G + 

RXS-L(3)/
F8

20K -2,0/- 1,3/2,5/4,3

A++

A++

2,00 2,30 7,40 4,77 95 675
289x780x215 58 58 59

58 40/32/24/19 40/34/27/19

2.087,5

1/2,1
25K -/2,5/- 1,3/2,8/4,7 2,50 2,50 7,90 4,78 111 732 59 41/33/25/19 41/34/27/19

35K 1,4/3,5/4,0 1,4/4,0/5,2 3,50 3,60 7,47 4,85 164 1.039

298x900x215
59 59 61 61

45/37/29/19 45/39/29/19 1,2/2,5

42K 1,7/4,20/5,0 1,7/5,40/6,0
A+

4,20 4,00
6,80 4,20

216 1.334 45/39/33/21 45/39/33/22 1,3/2,7

50K 1,7/5,00/5,3 1,7/5,80/6,5 5,00 4,60 257 1.535
60

60
62 62

46/40/34/23 47/40/34/24 1,7/3,5

60G 1,7/6,0/6,7 1,7/7,0/8,0
A A

6,00 4,80 5,58 3,89 376 1.728
290x1.050x250

59 45/41/36/33 44/40/35/32 1,5/3,1

71G 2,3/7,10/8,5 2,3/8,20/10,2 7,10 6,20 5,28 3,81 471 2.276 63 52 65 66 46/42/37/34 46/42/37/34 2,3/4,8

Bevat gefluoreerde broeikasgassen

C/FTXS-K/G + RXS-L(3)/F8

FTX-J3/GV + RX-K/GV(B)

Rendements-
gegevens

Nominaal vermogen 
(kW)

Energielabel
Ontwerp 

capaciteit  
(kW)

SEER SCOP
Jaarlijks 

energieverbruik 
(kWh)

Afmetingen 
binnenunit

Geluids-
vermogenniveau 

binnen
(dBA)

Geluids-
vermogenniveau 

buiten 
(dBA)

Geluidsdrukniveau 
binnen (Hoog/Nom/

Laag/Fluisterstille 
werking) 

dBA

Koelmiddel 
(R-410A)

Koelen Verwarmen Koelen Verwarmen Koelen Verwarmen Koelen Verwarmen H x B x D (mm) Koelen Verwarmen Koelen Verwarmen Koelen Verwarmen GWP
Vulling 

(kg/TCO2Eq)

 
FTX-J3/GV

+ RX-K/
GV(B)

20J3 1,3/2,0/2,6 1,3/2,5/3,5

A++
A+

2,00 2,20 6,11 4,34 115 711

283x770x198
55 55 60 61

39/33/25/22 39/34/28/25

2.087,5

0,74/1,5
25J3 1,3/2,5/3,0 1,3/2,8/4,0 2,50 2,40

6,15
4,16 142 809 40/33/26/22 40/34/28/25

35J3 1,3/3,3/3,8 1,3/3,5/4,8 3,30 2,80 4,14 188 947 58
58

62 62 41/34/27/23 41/35/29/26 1/2,1

50GV 1,7/5,0/6,0 1,7/5,8/7,7 A+ 5,00 4,60 5,63 4,08 311 1.578

290x1.050x238

59 63 64 43/39/34/31 42/38/33/30
1,5/3,1

60GV 1,7/6,0/6,7 1,7/7,0/8,0 A
A

6,00 4,80 5,37 3,88 391 1.730 60 59 62 62 45/41/36/33 44/40/35/32

71GV 2,3/7,10/8,5 2,3/8,20/10,2 B 7,10 6,20 4,97 3,81 500 2.276 63 62 65 66 46/42/37/34 46/42/37/34 2,3/4,8

Bevat gefluoreerde broeikasgassen

Rendements-
gegevens

Nominaal vermogen 
(kW)

Energielabel
Ontwerp 

capaciteit  
(kW)

SEER SCOP
Jaarlijks 

energieverbruik 
(kWh)

Afmetingen 
binnenunit

Geluids-
vermogenniveau 

binnen
(dBA)

Geluids-
vermogenniveau 

buiten 
(dBA)

Geluidsdrukniveau 
binnen (Hoog/Nom/

Laag/Fluisterstille 
werking) 

dBA

Koelmiddel 
(R-410A)

Koelen Verwarmen Koelen Verwarmen Koelen Verwarmen Koelen Verwarmen H x B x D (mm) Koelen Verwarmen Koelen Verwarmen Koelen Verwarmen GWP
Vulling 

(kg/TCO2Eq)

 
FTXB-C
+ RXB-C

20 1,3/2,0/2,6 1,3/2,5/3,5

A+ A+

2,00 2,20 5,98 4,10 117 751

283x770x216
55 55 60 61

-/39/33/25/21 -/39/34/28/25

2.087,5

0,74 / 1,5
25 1,3/2,5/3,0 1,3/2,8/4,0 2,50 2,40 6,02 4,01 145 838 -/40/33/26/21 -/40/34/28/25

35 1,3/3,3/3,8 1,3/3,5/4,8 3,30 2,80 6,05 4,06 191 966 58 58 62 62 -/41/34/27/23 -/41/35/29/26 1,0 / 2,10

50 1,63/5,48/6,2 1,17/5,62/6,6 5,48 3,64 5,93 4,27 324 1.195
310x1.065x224

55
-

64
-

44/40/38/35/32 44/40/38/35/32
1,45 / 3,0

60 1,75/6,23/6,5 1,2/6,4/7,1 6,23 3,80 6,09 4,06 359 1.311 61 65 46/43/41/37/33 46/43/41/37/33

Bevat gefluoreerde broeikasgassen

FTXB-C + RXB-C
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