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Zakaj izbrati Daikin?
1. Popolnoma zanesljive 
in posebej zasnovane za 
hladnejša podnebja
Zajamčeno delovanje navzdol do -25 °C 

V ekstremnih okoliščinah je bolj kot kdajkoli 
pomembno, da vaš sistem za ogrevanje deluje 
neprekinjeno. Naša napredna zaščita pred 
zamrzovanjem in nastajanjem ledu pomeni jamstvo za 
odlične zmogljivosti ogrevanja tudi pri temperaturah 
do -25 °C.
Naša zunanja enota ima edinstveno prosto visečo 
tuljavo, ki zagotavlja, da se na spodnjem delu enote ne 
nabira led. Pri -15 °C ima enota zmogljivost ogrevanja 
do 4,50 kW ter je visoko učinkovita s SCOP faktorjem 
do A++.

Preprečevanje zmrzovanja pozimi v vašem 
domu 

Sistem lahko nastavite na vklop vedno, ko se notranja 
temperatura spusti pod 10 °C. To prepreči, da bi 
zmrznile cevi, in tako zagotovi zaščito pozimi za 
nenaseljena počitniška stanovanja, garaže in kleti.  
Z ohranjanjem te temperature sistem znižuje stroške za 
ogrevanje pozimi.

Z našim spletnim krmilnikom pa lahko nadzorujete 
svoj sistem ogrevanja tudi, ko vas ni doma.

2. Optimalna energijska 
učinkovitost
 
Visoka sezonska energijska učinkovitost:  
Do A++

Daikinove toplotne črpalke, zasnovane za hladnejša 
podnebja, se ponašajo z odličnimi ocenami sezonske 
učinkovitosti. 

 › SEER do  A++

 › SCOP do  A++

Ste vedeli, da...

…boste, če uporabljate klimatsko napravo 
neprekinjeno dve uri, porabili manj energije, kot če 
likate 1 uro?*

…pri uporabi klimatske naprave neprekinjeno 2 uri 
porabite prav tako malo energije kot pri pranju in 
sušenju enega stroja perila?**

<

=
* Primerjava (nominalne) vhodne moči povprečnega likalnika (1.000 W) z 2,5 kW 

enoto med hlajenjem.
** Primerjava vhodne moči običajnega cikla pranja in sušenja (A+++ pralni stroj in 

A++ sušilni stroj) z 2,5 kW enoto pri hlajenju.

Poraba energije  
za 2 uri delovanja 
klimatske naprave

Poraba energije  
za 2 uri delovanja 
klimatske naprave

Poraba energije  
za 1 uro likanja

Poraba energije  
za pranje in sušenje enega 

stroja perila
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3. Udobje skozi vse leto
Notranje enote so med delovanjem tihe:  
kot šepet!

Vaš sistem ogrevanja in hlajenja se mora odlikovati 
po tem, kako deluje, in ne potem, kako zveni. Zato 
smo zasnovali naše notranje enote tako, da so tihe 
kot šepet. Vse naše notranje enote delujejo pri ravneh 
zvoka, ki so nižje od tihega pogovora, pri 19 dB, 
samostoječa enota Nexura, stenska Daikin Emura in 
serija FTXLS-K pa so celo še tišje, komaj kaj glasnejše 
od šelestenja listja.

Spletni krmilnik  
Imejte nadzor, vedno in kjerkoli že ste

Izbirna WLAN naprava po principu poženi-in-priključi 
vam omogoča, da z uporabo iOS in Android sistemov 
nastavite in celo načrtujete temperaturo, od kjerkoli že 
ste. 

Tako lahko enoto upravljate, tudi ko vas ni doma, 
ali celo nastavite temperaturo v počitniški hiši, kar 
vam omogoča optimalni nadzor in obenem prihrani 
energijo.

Čist zrak v hiši

Dihanje zraka, ki je brez prahu, bakterij in drugih 
škodljivih delcev, je zagotovo boljše za vaše zdravje. 
Zato imajo vse Daikinove notranje enote sistem z 
dvostopenjskim filtriranjem. Zrak potuje skozi prvi filter, 
ki ustavi večje delce, na primer prah. Nato nadaljuje 
pot skozi naš posebni fotokatalitični zračni filter iz 
titanovega apatita. 

Ta filter lovi mikroskopske delce, razgrajuje vonjave in 
celo onesposablja bakterije in viruse. Zato je zrak, ki ga 
dihate, v resnici čist.

4. Širok izbor notranjih 
enot
Daikin ponuja na tržišču vodilni izbor sistemov, ki 
so optimalno prirejeni za katero koli okolje. Glede 
na primernost enot za svoj dom lahko izbirate med 
samostoječimi ali stenskimi enotami.

Prestižna zasnova

Naše enote v sebi združujejo vrhunsko učinkovitost z 
nagrajeno obliko, ki se v popolnosti prilega vsakemu 
domu.

Neslišno

Tiho kot 
šepet

Tih pogovor

Pogovor

Letalo med vzletom

Zvočna raven v dBA

Nexura, Daikin Emura, FTXLS-K
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Fotokatalitični filter 

za čiščenje zraka iz 

titanovega apatita: 

lovi mikroskopske delce, 

razgrajuje vonjave 

in celo onesposablja 

bakterije in viruse.

Zračni filter:  

lovi prah

Umazan zrak Čisti zrak

Nagrajena zasnova 
Daikin Europe N.V. s ponosom oznanja, da je 
Daikin Emura prejela nagrado Reddot design za 
2014, nemško posebno priznanje German Design 
Award za leto 2015, nagrado Focus Open 2014 
Silver, nagrado iF design za 2015 in nagrado 
Good Design za 2014. Enoto Daikin Emura  
je ocenjevala mednarodna žirija, ki podeljuje 
ta znak kakovosti samo izdelkom, ki izstopajo 
zahvaljujoč svoji odlični zasnovi.
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Zasnovano za 
hladnejša podnebja: 
Rešitve tudi za najhladnejše kraje 

Prijetno počutje doma ob popolni temperaturi v 
vsakem prostoru je lahko pravi izziv, če se zunanja 
temperatura spusti celo na -25 °C. Udobne 
temperature pa ni potrebno ohranjati zgolj doma. 
Z ohranjanjem toplote v vaši počitniški hiši 
tudi pozimi lahko zmanjšate nevarnosti poškodb 
vodovodne napeljave in drugih gradbenih elementov. 
Želite si enote, ki so tihe, ki ne ustvarjajo prepiha in ki 
se bodo zlile z notranjo opremo prostorov. Pomembna 
vidika pa sta seveda tudi energijska učinkovitost in 
strošek za energijo.

Zakaj bi torej morali izbrati Daikin? Ker vemo, da je 
najboljši način za zagotovitev udobne, cenovno 
ugodne notranje klime namestitev toplotne črpalke. 
Naše toplotne črpalke so posebej zasnovane za 
zagotovitev udobja tudi v najhladnejših podnebjih in 
imajo odlične ocene sezonske učinkovitosti. Pomagajo 
lahko pri preprečevanju zmrzovanja v vaši počitniški 
hiši pozimi.

Toda učinkovitost je samo ena plat medalje. Naše 
notranje enote so oblikovane tako, da se prilegajo 
vsakemu slogu notranje opreme, na voljo pa je širok 
izbor modelov, med katerimi lahko izbirate. Tihe so 
kot šepet in zrak z izbrano temperaturo razporejajo 
tako, da ne čutite niti najmanjšega prepiha. Daikinovi 
izdelki slovijo po zanesljivosti in učinkovitosti, prav tako 
pa tudi njihovi servisi.

Široko omrežje Daikinovih monterjev zagotavlja 
popolno servisiranje vašega sistema.

Sistem toplotne črpalke Tradicionalni električni 

sistem ogrevanja

Modeli Daikinove toplotne 
črpalke
Združitev najvišje učinkovitosti in celoletnega udobja s 
sistemom toplotne črpalke.

Ste vedeli, da...

Toplotne črpalke zrak-zrak dobijo 80% oddane energije iz 
obnovljivega vira: zraka iz okolice, ki je hkrati brezplačen 
in neizčrpen. Seveda toplotne črpalke za svoje delovanje 
potrebujejo tudi električno energijo, toda čedalje bolj je 
mogoče tudi to elektriko pridobivati iz obnovljivih virov 
energije (sončna energija, veter, vodna energija, biomasa).
Celoletna učinkovitost toplotne črpalke se meri v SCOP 
(količnik sezonskega delovnega učinka) za ogrevanje in 
v SEER ( količnik sezonske energijske učinkovitosti) za 
hlajenje.

100% 
energije

20%  
elektrike

80%  
zraka iz okolice

1 kW 1 kW

v primerjavi z 
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Evropska energijska oznaka:
dviguje raven standarda energijske 
učinkovitosti 

Da bi lahko uresničila zahtevne okoljevarstvene cilje 
20-20-20, Evropa uveljavlja minimalne zahteve za 
energijsko učinkovitost za klimatske naprave z močjo 
pod 12 kW. Ta direktiva Eco-design ne le sistematično 
dviguje minimalne zahteve glede energijske 
učinkovitosti, temveč spreminja tudi način merjenja 
te učinkovitosti, tako da ta bolje odraža resnične 
pogoje. Ta nova ocena sezonske učinkovitosti ponuja 
natančnejšo sliko dejanske energijske učinkovitosti 
skozi celotno sezono ogrevanja in hlajenja, tako da 
upošteva različne temperature in obremenitve.

Invertersko krmiljenje 
optimalno izboljšuje 
učinkovitost

Daikinova tehnologija inverterja prilagaja porabo 
moči v skladu z natančno zahtevano temperaturo, 
nič višjo, nič manjšo. In ker inverter nenehno prilagaja 
moč ogrevanja in hlajenja glede na temperaturo, ki jo 
potrebujete, se vedno počutite prijetno. 

Druga pomembna prednost inverterja je v tem, da 
se zaradi nenehnega spremljanja in prilagajanja 
temperature poraba energije zniža za približno 30% 
v primerjavi z običajnimi sistemi na vklop/izklop.

Pomožni načini

Nazivna učinkovitost omogoča vpogled v učinkovitost klimatske naprave, ko ta deluje pri nazivnih pogojih. 
Sezonska učinkovitost pa omogoča vpogled v učinkovitost klimatske naprave, ki deluje skozi celotno sezono hlajenja ali 
ogrevanja.

1 Temperaturni 
pogoj:  

35 °C za hlajenje  
7 °C za ogrevanje 

Se ne pojavlja 
pogosto v 

resničnosti

Ne odraža delne 
zmogljivosti

Prednosti 
inverterske 

tehnologije niso 
vidne

Ne upošteva 
pomožnih 

načinov moči

IMENSKO IMENSKO IMENSKOSEZONSKO SEZONSKO SEZONSKO
Več temperatur 
za ocenjevanje 
hlajenja in 
ogrevanja, 
ki odražajo 
dejansko 
učinkovitost 
med celotno 
sezono

Vključuje 
delovanje pri 
delni namesto 
pri polni 
zmogljivosti

Prednosti 
inverterske 
tehnologije so 
vidne

Vključuje 
pomožne načine 
porabe energije:

 › Termostat 
izključen

 › Način 
pripravljenosti

 › Način IZKLOP
 › Grelnik 

oljnega korita

Temperatura Zmogljivost

   
  

  

      

z 

inverterjem

brez 

inverterja
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Notranje enote
Zakaj izbrati stensko enoto?
 
Stenske enote so enostavne za montažo. Namestite 
jih lahko diskretno, visoko na steno, kjer ne odvračajo 
pozornosti od notranje opreme prostora. Ne glede 
na to, ali so prostori veliki ali majhni, imamo na voljo 
enote z zmogljivostmi, ki bodo zagotovile okolje, 
kot ga želite in bodo ustrezale tudi vašim finančnim 
zmožnostim. Ponudimo vam lahko vse, od visoko 
učinkovitih dizajnerskih enot do enot, ki zagotavljajo 
odlično kakovost za vaš denar.

Zakaj izbrati samostoječo enoto?
 
Samostoječe talne enote zaradi svoje velikosti 
ponavadi omogočajo večjo zmogljivost ogrevanja. 
Postavite jih lahko pod okna kot običajne konvekcijske 
grelnike ali v vdolbine za boljše zlitje z notranjo 
opremo prostora.
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Zunanje enote

S padcem temperatur je bolj kot kdajkoli pomembno, 
da vaše ogrevanje deluje čim bolj učinkovito. Zato 
so Daikinove zunanje enote za hladnejše podnebje 
zasnovane z lastnostmi, ki zagotavljajo, da se lahko 
spopadejo tudi z najbolj ekstremnimi pogoji, ki jih 
prinaša zima v okolju, kjer živite.

Opremljene so s prosto visečimi tuljavami, ki 
preprečujejo nabiranje ledu. Monter bo postavil enoto 
na najustreznejše mesto, da bo zaščitena pred vetrom, 
ki ponavadi še poveča občutek nizkih temperatur. 
Daikinove zunanje enote pa so zasnovane tudi tako, 
da jih lahko obesite tako visoko, da jih ne bo dosegel 
snežni metež, ki je pozimi lahko zelo pogost.
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Notranje enote
Preglednica izdelkov
Tip Model Ime izdelka

Stenske  
enote

Daikin Emura
Nagrajena zasnova 
Najopaznejša prednost enote Daikin Emura je njen videz.
Zadržana, toda sodobna oblika prispeva svojo dimenzijo k Daikinovim dobro poznanim standardom 
vrhunskega udobja in kakovosti. Daikin je edini proizvajalec, ki ponuja model z zasnovo, ustvarjeno v Evropi 
za evropsko tržišče, z uporabo evropskih tehničnih standardov, tako da v celoti ustreza potrebam naših 
kupcev. Daikin prav tako s ponosom oznanja, da je Daikin Emura prejela nagrado Reddot design za 2014, 
nemško posebno priznanje German Design Award, nagrado Focus Open 2014 Silver, nagrado iF design za 
2015 in nagrado Good Design za 2014.

Optimalna sezonska učinkovitost  
Sezonska učinkovitost ponuja realnejšo sliko delovanja klimatske naprave med celotno sezono ogrevanja 
ali hlajenja. Oznaka vključuje kategorije od A+++ do G. Daikin Emura dosega visoke ravni energijske 
učinkovitosti: SEER do A++ in SCOP do A++.
 
Udobje 
Daikin Emura je opremljena z 2-področnim inteligentnim očesom: Zračni tok je usmerjen na območje, kjer 
se trenutno ne nahaja noben človek. Če v prostoru ni ljudi, bo enota samodejno preklopila na energijsko 
varčno nastavitev.
Tiho kot šepet: Daikin Emura je tiha kot šepet z ravnmi zvoka do 19 dB. Daikin Emuro lahko upravljate s 
spletnim krmilnikom prek aplikacije od koderkoli, kjer je na voljo internetni dostop.

FTXG-LW/S

Stenska enota
Optimalna sezonska učinkovitost
Ta stenska enota ima oceni SEER in SCOP do A++.

Udobje 
Diskretna in sodobno zasnovana stenska enota z elegantno ukrivljenim dizajnom, ki se neopazno zlije z vsemi 
vrstami notranje opreme. Z 2-področnim inteligentnim očesom optimalno uravnava zračni tok in zagotavlja 
najvišjo raven udobja. Opremljena je z daljinskim upravljalnikom in izbirnim spletnim krmilnikom, ki omogoča 
upravljanje notranje enote prek aplikacije od koderkoli, kjer je na voljo internetni dostop. Enota je tiha kot 
šepet, saj je pri delovanju z 19 dB komaj slišna.

FTXLS-K

Stenska enota
Visoka sezonska učinkovitost
Ta stenska enota ima oceni SEER in SCOP do A+.

Udobje 
Ta enota je kompaktna in preprosta za namestitev na nevpadljiva mesta in je odlična izbira za obnovitve ali 
vašo počitniško hišo, še posebej za montažo na mesta nad vrati. Zagotavlja odličen zračni tok in njegovo 
razporeditev. Upravljate jo lahko s spletnim krmilnikom prek aplikacije od koderkoli, kjer je na voljo internetni 
dostop.

FTXL-JV

Stenska  
enota

Enota za stensko montažo
Visoka sezonska učinkovitost
Ta stenska enota ima oceni SEER in SCOP do A+.

Udobje 
Zaradi svojih kompaktnih dimenzij je ta Siesta enota odlična za obnovitve ali počitniške poletne hiše, še 
posebej za montažo na mesta nad vrati. Z njenim izbirnim spletnim krmilnikom jo lahko upravljate od 
koderkoli, kjer je na voljo internetni dostop. Zagotavlja odličen zračni tok in njegovo razporeditev.

ATXL-JV

Samostoječa

Nexura - samostoječa enota s sevalno ploščo
Optimalna sezonska učinkovitost
Nexura ima oceno SEER do A++ in oceno SCOP do A+.

Vrhunsko udobje 
Tiha in diskretna Nexura samostoječa enota ponuja najboljše za udobje ogrevanja in hlajenja skupaj z 
brezčasno sodobno obliko. Aluminijasta sprednja plošča ogreva kot tradicionalni radiator in zagotavlja 
dodaten občutek toplote ob posebej mrzlih dneh. Navpični samodejni nagib je jamstvo za delovanje brez 
prepiha in preprečuje mazanje stropa.

Nexura je tiha kot šepet in deluje s samo 23 dB pri hlajenju in komaj 19 dB v načinu sevanja toplote. To je manj 
kot polovica glasnosti zvoka iz okolice v tihi sobi! Z njenim izbirnim spletnim krmilnikom jo lahko upravljate 
prek aplikacije od koderkoli, kjer je na voljo internetni dostop. Ne glede na to, ali stoji ob steni ali v vdolbini, jo 
lahko zaradi njene nizke višine postavite pod okno.

FVXG-K

Samostoječa enota
Visoka sezonska učinkovitost
Ta samostoječa enota ima oceno SEER do A in SCOP do A+.

Udobje 
To diskretno, kompaktno enoto lahko postavite ob steno, v vdolbino in je dovolj nizka, da stoji pod oknom. 
Funkcija samodejnega navpičnega nagiba zagotavlja enakomerno porazdelitev zraka in temperature po 
vsem prostoru. Z njenim izbirnim spletnim krmilnikom jo lahko upravljate prek aplikacije od koderkoli, kjer je 
na voljo internetni dostop.

FVXS-F
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Stenske enote Samostoječe

FTXG-LW/S FTXLS-K FTXL-JV ATXL-JV FVXG-K FVXS-F

Ik
on

e 
W

e 
ca

re

Ekonomični način Zmanjša porabo energije, tako da se lahko uporabljajo druge naprave, ki imajo veliko porabo energije.

Dvopodročno inteligentno oko Zračni tok je usmerjen na območje, kjer se trenutno ne nahaja noben človek. Zaznava poteka v 2 smereh : levo in desno. 
Če v prostoru ni ljudi, bo enota samodejno preklopila na energijsko varčno nastavitev.

Prihranek energije med stanjem 
pripravljenosti Tekoča poraba je zmanjšana za približno 80% pri delovanju v stanju pripravljenosti.

Nočna nastavitev Prihrani energijo, saj preprečuje pretirano hlajenje ali ogrevanje ponoči.

Samo ventilator Klimatsko napravo je mogoče uporabljati kot ventilator, ki piha zrak brez hlajenja ali ogrevanja.

U
do

bj
e

Udobni način Enota samodejno spreminja nagib izpustne lopatice za zrak glede na način delovanja. Med hlajenjem je zrak usmerjen navzgor, da prepreči 
hladen prepih, pri ogrevanju pa navzdol, da prepreči občutek mraza v nogah.

Močni način Če je temperatura v sobi previsoka/prenizka, je možno prostor hitro ohladiti/ogreti z izbiro ‘močnega načina’. Ko se močni način izključi, se 
enota vrne v privzeti način delovanja.

Samodejni preklop hlajenje-
ogrevanje Samodejno izbere načina ogrevanja ali hlajenja, da doseže nastavljeno temperaturo.

Tiho kot šepet Daikinove enote so tihe kot šepet 19 dBA.

Sevajoča toplota Sprednja plošča notranje enote seva dodatno toploto, ki povečuje udobje ob hladnih dneh.

Tiho delovanje notranje enote Za zagotovitev tišine v prostoru za študij ali spanje lahko uporabnik prek daljinskega krmilnika zniža zvok delovanja notranje enote za 3 dBA.

Tiho delovanje zunanje enote Za zagotovitev tišine za sosede v okolici lahko uporabnik prek daljinskega krmilnika zniža zvok delovanja zunanje enote za 3 dBA.

Zr
ač

ni
 to

k

3-D zračni tok Ta funkcija kombinira vodoravno in navpično samodejno nagibanje za širjenje toka hladnega/toplega zraka prav v vse kotičke celo v velikih 
prostorih.

Samodejno navpično nagibanje Možnost izbire samodejnega navpičnega premikanja loput za izpust zraka za enakomernost zračnega toka in porazdelitve temperature.

Samodejno vodoravno 
nagibanje Možnost izbire samodejnega vodoravnega premikanja loput za izpust zraka za enakomeren tok zraka in porazdelitev temperature.

Samodejna hitrost ventilatorja Samodejno izbere potrebno hitrost ventilatorja za doseganje ali vzdrževanje nastavljene temperature.

Koraki hitrosti ventilatorja Omogoča izbiro želene številke hitrosti ventilatorja. 5 5 5 5 5 5

Pr
ed

el
av

a 
zr

ak
a Suhi program Omogoča, da se ravni vlažnosti v prostoru zmanjšajo brez sprememb v temperaturi.

Fotokatalitični čistilni filter iz 
titana za čiščenje zraka

Odstranjuje po zraku plavajoče delce prahu in razkraja vonj po na primer tobaku ali domačih živalih. Razgrajuje tudi škodljive organske 
kemijske substance, kot so bakterije, virusi in alergeni.

D
al

jin
sk

i u
pr

av
lja

ln
ik

 in
 č

as
ov

ni
k Spletni krmilnik prek aplikacije Upravljajte notranjo enoto od kjerkoli prek aplikacije (izbirni WLAN adapter).

Tedenska časovna nastavitev Časovnik je mogoče nastaviti za začetek delovanja kadarkoli na dnevni ali tedenski osnovi.

24-urna časovna nastavitev Čas lahko nastavite na začetek hlajenja/ogrevanja kadarkoli v 24-urnem obdobju.

Infrardeči daljinski krmilnik Infrardeči daljinski upravljalnik z LCD zaslonom za zagon, izklop in uravnavanje klimatske naprave od daleč.

Ožičeni daljinski krmilnik Ožičeni daljinski krmilnik za zagon, izklop in uravnavanje notranje enote od daleč.

Centralizirani daljinski 
upravljalnik Centralizirano krmiljenje za zagon, izklop in uravnavanje večjega števila notranjih enot z ene centralne točke.

O
st

al
e 

fu
nk

ci
je Samodejni ponovni zagon Enota se po prekinitvi napajanja samodejno ponovno zažene s prvotnimi nastavitvami.

Samodiagnostika Poenostavi vzdrževanje tako, da nakaže odpovedi sistema ali napake pri delovanju.

Zajamčeno delovanje navzdol 
do -25 °C Daikinove toplotne črpalke so primerne za hladna podnebja in z delovanjem navzdol do -25 °C, celo za ekstremne zimske vremenske pogoje.

Preglednica  
koristi
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Stenske enote Samostoječe

FTXG-LW/S FTXLS-K FTXL-JV ATXL-JV FVXG-K FVXS-F

Ik
on

e 
W

e 
ca

re

Ekonomični način Zmanjša porabo energije, tako da se lahko uporabljajo druge naprave, ki imajo veliko porabo energije.

Dvopodročno inteligentno oko Zračni tok je usmerjen na območje, kjer se trenutno ne nahaja noben človek. Zaznava poteka v 2 smereh : levo in desno. 
Če v prostoru ni ljudi, bo enota samodejno preklopila na energijsko varčno nastavitev.

Prihranek energije med stanjem 
pripravljenosti Tekoča poraba je zmanjšana za približno 80% pri delovanju v stanju pripravljenosti.

Nočna nastavitev Prihrani energijo, saj preprečuje pretirano hlajenje ali ogrevanje ponoči.

Samo ventilator Klimatsko napravo je mogoče uporabljati kot ventilator, ki piha zrak brez hlajenja ali ogrevanja.

U
do

bj
e

Udobni način Enota samodejno spreminja nagib izpustne lopatice za zrak glede na način delovanja. Med hlajenjem je zrak usmerjen navzgor, da prepreči 
hladen prepih, pri ogrevanju pa navzdol, da prepreči občutek mraza v nogah.

Močni način Če je temperatura v sobi previsoka/prenizka, je možno prostor hitro ohladiti/ogreti z izbiro ‘močnega načina’. Ko se močni način izključi, se 
enota vrne v privzeti način delovanja.

Samodejni preklop hlajenje-
ogrevanje Samodejno izbere načina ogrevanja ali hlajenja, da doseže nastavljeno temperaturo.

Tiho kot šepet Daikinove enote so tihe kot šepet 19 dBA.

Sevajoča toplota Sprednja plošča notranje enote seva dodatno toploto, ki povečuje udobje ob hladnih dneh.

Tiho delovanje notranje enote Za zagotovitev tišine v prostoru za študij ali spanje lahko uporabnik prek daljinskega krmilnika zniža zvok delovanja notranje enote za 3 dBA.

Tiho delovanje zunanje enote Za zagotovitev tišine za sosede v okolici lahko uporabnik prek daljinskega krmilnika zniža zvok delovanja zunanje enote za 3 dBA.

Zr
ač

ni
 to

k

3-D zračni tok Ta funkcija kombinira vodoravno in navpično samodejno nagibanje za širjenje toka hladnega/toplega zraka prav v vse kotičke celo v velikih 
prostorih.

Samodejno navpično nagibanje Možnost izbire samodejnega navpičnega premikanja loput za izpust zraka za enakomernost zračnega toka in porazdelitve temperature.

Samodejno vodoravno 
nagibanje Možnost izbire samodejnega vodoravnega premikanja loput za izpust zraka za enakomeren tok zraka in porazdelitev temperature.

Samodejna hitrost ventilatorja Samodejno izbere potrebno hitrost ventilatorja za doseganje ali vzdrževanje nastavljene temperature.

Koraki hitrosti ventilatorja Omogoča izbiro želene številke hitrosti ventilatorja. 5 5 5 5 5 5

Pr
ed

el
av

a 
zr

ak
a Suhi program Omogoča, da se ravni vlažnosti v prostoru zmanjšajo brez sprememb v temperaturi.

Fotokatalitični čistilni filter iz 
titana za čiščenje zraka

Odstranjuje po zraku plavajoče delce prahu in razkraja vonj po na primer tobaku ali domačih živalih. Razgrajuje tudi škodljive organske 
kemijske substance, kot so bakterije, virusi in alergeni.

D
al

jin
sk

i u
pr

av
lja

ln
ik

 in
 č

as
ov

ni
k Spletni krmilnik prek aplikacije Upravljajte notranjo enoto od kjerkoli prek aplikacije (izbirni WLAN adapter).

Tedenska časovna nastavitev Časovnik je mogoče nastaviti za začetek delovanja kadarkoli na dnevni ali tedenski osnovi.

24-urna časovna nastavitev Čas lahko nastavite na začetek hlajenja/ogrevanja kadarkoli v 24-urnem obdobju.

Infrardeči daljinski krmilnik Infrardeči daljinski upravljalnik z LCD zaslonom za zagon, izklop in uravnavanje klimatske naprave od daleč.

Ožičeni daljinski krmilnik Ožičeni daljinski krmilnik za zagon, izklop in uravnavanje notranje enote od daleč.

Centralizirani daljinski 
upravljalnik Centralizirano krmiljenje za zagon, izklop in uravnavanje večjega števila notranjih enot z ene centralne točke.

O
st

al
e 

fu
nk

ci
je Samodejni ponovni zagon Enota se po prekinitvi napajanja samodejno ponovno zažene s prvotnimi nastavitvami.

Samodiagnostika Poenostavi vzdrževanje tako, da nakaže odpovedi sistema ali napake pri delovanju.

Zajamčeno delovanje navzdol 
do -25 °C Daikinove toplotne črpalke so primerne za hladna podnebja in z delovanjem navzdol do -25 °C, celo za ekstremne zimske vremenske pogoje.
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Nominalna kapaciteta (kW) Energijska oznaka Pnazivna (kW)

SEER SCOP SCOP hladno 
podnebje

Letna poraba energije (kWh) Mere notranje 
enote

Raven zvočne 
moči znotraj 

(dBA)

Raven zvočne 
moči zunaj 

(dBA)

Raven zvočnega tlaka znotraj 
(Visoka/Nom/Nizka/Tiho) 

dBA

Hladilno 
sredstvo 
(R-410A)

Hlajenje Ogrevanje Hlajenje Ogrevanje Hlajenje Ogrevanje Hlajenje Ogrevanje V x Š x G (mm) Hlajenje Hlajenje Hlajenje Ogrevanje GWP Polnitev  
(kg/TCO2Eq)

Daikin Emura
Dovršenost dizajna za izredno 
učinkovitost in udobje

FTXG25LW/S + RXLG25M 1,3/2,5/4,0 1,0/4,4/6,1 / 
3,6 (3)

A++

2,50 7,04 4,64 4,02 124 755

303x998x212

54

61

38/32/25/19 41/34/28/19

2.087,5 1/2,1

FTXG35LW/S + RXLG35M 1,4/3,5/4,6 1,0/5,1/6,7 / 
4,2 (3) 3,50 3,00 6,67 4,60 3,80 184 913 59 45/34/26/20 45/37/29/20

Stenska enota
Diskretna sodobna 
oblika za optimalno 
učinkovitost in udobje 
zahvaljujoč 2-področnemu 
inteligentnemu očesu

FTXLS25K + RXLS25M 1,6/2,5/4,4 1,0/4,7/6,6 / 
3,98 (3)

A++

2,50 3,20 6,62 4,62 3,76 132 947

298x900x215 59 61 45/39/33/21 47/39/33/19 2.087,5 1,3/2,7

FTXLS35K + RXLS35M 1,7/3,5/5,0 1,0/5,4/7,2 / 
4,51 (3) 3,50 3,80 6,91 4,60 3,65 177 1.147

Enota za stensko montažo
Zagotavlja visoko raven 
učinkovitosti in udobja

FTXL25JV + RXL25M3 1,2/2,5/3,4 1,1/3,2/5,5 / 
3,24 (3)

A+

2,50 6,01 4,37 3,60 146 793

283x770x198 57 61 41/34/27/23 41/35/29/26 2.087,5 1/2,1

FTXL25JV + RXL25M3 1,3/3,5/3,8 1,2/3,8/6,0 / 
3,62 (3) 3,50 3,00 5,87 4,21 3,43 209 998

Siesta enota za stensko 
montažo
Zagotavlja visoko raven 
učinkovitosti in udobja

ATXL25JV + ARXL25M 1,2/2,5/3,4 1,1/3,2/5,5 / 
3,14 (3)

A+

2,50 6,01 4,37 3,60 146 793

283x770x198 57 61 41/34/27/23 41/35/29/26 2.087,5 1/2,1

ATXL35JV + ARXL35M 1,3/3,5/3,8
1,2/3,8/6,0 / 

3,54 (3)
3,50 3,00 5,87 4,21 3,43 209 998

Nominalna kapaciteta (kW) Energijska oznaka Pnazivna (kW)

SEER SCOP SCOP hladno 
podnebje

Letna poraba energije (kWh) Mere notranje 
enote

Raven zvočne 
moči znotraj 

(dBA)

Raven zvočne 
moči zunaj 

(dBA)

Raven zvočnega tlaka znotraj 
(Visoka/Nom/Nizka/Tiho) 

dBA

Hladilno 
sredstvo 
(R-410A)

Hlajenje Ogrevanje Hlajenje Ogrevanje Hlajenje Ogrevanje Hlajenje Ogrevanje V x Š x G (mm) Hlajenje Hlajenje Hlajenje Ogrevanje GWP Polnitev  
(kg/TCO2Eq)

Sodobno oblikovana 
samostoječa enota s toplotno 
sevalno ploščo za udobje 
pri ogrevanju in zelo nizko 
ravnijo zvoka

FVXG25K + RXLG25M 1,2/2,5/5,1 1,0/4,5/6,5 / 
3,53 (3)

A++ A+

2,50 3,00 6,99 4,25 3,43 131 989

600x950x215 52 61

38/32/26/23 39/32/26/22/19*

2.087,5 1/2,1

FVXG35K + RXLG35M 1,4/3,5/5,6 1,1/5,6/7,0 / 
4,04 (3) 3,50 3,40 6,59 4,01 3,24 186 1.187 39/33/27/24 40/33/27/23/19*

Samostoječa enota za 
optimalno udobje ogrevanja 
zahvaljujoč dvojnemu 
zračnemu toku

FVXS25F + RXL25M3 1,2/2,5/5,1 1,0/4,50/6,5 / 
3,44 (3)

A

A+ 2,50 3,20 5,10 4,04 3,41 173 1.109

600x700x210 52 61

38/32/26/23 38/32/26/23*

2.087,5 1/2,1

FVXS35F + RXL35M3 1,4/3,5/5,6 1,1/5,6/7,0 / 
3,81 (3) A 3,50 3,60 5,21 3,80 3,10 235 1.326 39/33/27/24 39/33/27/24*

Enote za montažo na steno

Samostoječe enote

(1) Vsebuje fluorirane toplogredne pline  
(2) Nominalna zmogljivost: hlajenje pri 35 °/27 ° nominalne obremenitve, ogrevanje pri 7 °/20 ° nominalne obremenitve 
(3) Najvišja povprečna zmogljivost ogrevanja pri zunanji temperaturi -15 °C

*Opomba: modre celice vsebujejo preliminarne podatke

(1) Vsebuje fluorirane toplogredne pline  
(2) Nominalna zmogljivost: hlajenje pri 35 °/27 ° nominalne obremenitve, ogrevanje pri 7 °/20 ° nominalne obremenitve 
(3) Najvišja povprečna zmogljivost ogrevanja pri -15 °C
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Nominalna kapaciteta (kW) Energijska oznaka Pnazivna (kW)

SEER SCOP SCOP hladno 
podnebje

Letna poraba energije (kWh) Mere notranje 
enote

Raven zvočne 
moči znotraj 

(dBA)

Raven zvočne 
moči zunaj 

(dBA)

Raven zvočnega tlaka znotraj 
(Visoka/Nom/Nizka/Tiho) 

dBA

Hladilno 
sredstvo 
(R-410A)

Hlajenje Ogrevanje Hlajenje Ogrevanje Hlajenje Ogrevanje Hlajenje Ogrevanje V x Š x G (mm) Hlajenje Hlajenje Hlajenje Ogrevanje GWP Polnitev  
(kg/TCO2Eq)

Daikin Emura
Dovršenost dizajna za izredno 
učinkovitost in udobje

FTXG25LW/S + RXLG25M 1,3/2,5/4,0 1,0/4,4/6,1 / 
3,6 (3)

A++

2,50 7,04 4,64 4,02 124 755

303x998x212

54

61

38/32/25/19 41/34/28/19

2.087,5 1/2,1

FTXG35LW/S + RXLG35M 1,4/3,5/4,6 1,0/5,1/6,7 / 
4,2 (3) 3,50 3,00 6,67 4,60 3,80 184 913 59 45/34/26/20 45/37/29/20

Stenska enota
Diskretna sodobna 
oblika za optimalno 
učinkovitost in udobje 
zahvaljujoč 2-področnemu 
inteligentnemu očesu

FTXLS25K + RXLS25M 1,6/2,5/4,4 1,0/4,7/6,6 / 
3,98 (3)

A++

2,50 3,20 6,62 4,62 3,76 132 947

298x900x215 59 61 45/39/33/21 47/39/33/19 2.087,5 1,3/2,7

FTXLS35K + RXLS35M 1,7/3,5/5,0 1,0/5,4/7,2 / 
4,51 (3) 3,50 3,80 6,91 4,60 3,65 177 1.147

Enota za stensko montažo
Zagotavlja visoko raven 
učinkovitosti in udobja

FTXL25JV + RXL25M3 1,2/2,5/3,4 1,1/3,2/5,5 / 
3,24 (3)

A+

2,50 6,01 4,37 3,60 146 793

283x770x198 57 61 41/34/27/23 41/35/29/26 2.087,5 1/2,1

FTXL25JV + RXL25M3 1,3/3,5/3,8 1,2/3,8/6,0 / 
3,62 (3) 3,50 3,00 5,87 4,21 3,43 209 998

Siesta enota za stensko 
montažo
Zagotavlja visoko raven 
učinkovitosti in udobja

ATXL25JV + ARXL25M 1,2/2,5/3,4 1,1/3,2/5,5 / 
3,14 (3)

A+

2,50 6,01 4,37 3,60 146 793

283x770x198 57 61 41/34/27/23 41/35/29/26 2.087,5 1/2,1

ATXL35JV + ARXL35M 1,3/3,5/3,8
1,2/3,8/6,0 / 

3,54 (3)
3,50 3,00 5,87 4,21 3,43 209 998

Nominalna kapaciteta (kW) Energijska oznaka Pnazivna (kW)

SEER SCOP SCOP hladno 
podnebje

Letna poraba energije (kWh) Mere notranje 
enote

Raven zvočne 
moči znotraj 

(dBA)

Raven zvočne 
moči zunaj 

(dBA)

Raven zvočnega tlaka znotraj 
(Visoka/Nom/Nizka/Tiho) 

dBA

Hladilno 
sredstvo 
(R-410A)

Hlajenje Ogrevanje Hlajenje Ogrevanje Hlajenje Ogrevanje Hlajenje Ogrevanje V x Š x G (mm) Hlajenje Hlajenje Hlajenje Ogrevanje GWP Polnitev  
(kg/TCO2Eq)

Sodobno oblikovana 
samostoječa enota s toplotno 
sevalno ploščo za udobje 
pri ogrevanju in zelo nizko 
ravnijo zvoka

FVXG25K + RXLG25M 1,2/2,5/5,1 1,0/4,5/6,5 / 
3,53 (3)

A++ A+

2,50 3,00 6,99 4,25 3,43 131 989

600x950x215 52 61

38/32/26/23 39/32/26/22/19*

2.087,5 1/2,1

FVXG35K + RXLG35M 1,4/3,5/5,6 1,1/5,6/7,0 / 
4,04 (3) 3,50 3,40 6,59 4,01 3,24 186 1.187 39/33/27/24 40/33/27/23/19*

Samostoječa enota za 
optimalno udobje ogrevanja 
zahvaljujoč dvojnemu 
zračnemu toku

FVXS25F + RXL25M3 1,2/2,5/5,1 1,0/4,50/6,5 / 
3,44 (3)

A

A+ 2,50 3,20 5,10 4,04 3,41 173 1.109

600x700x210 52 61

38/32/26/23 38/32/26/23*

2.087,5 1/2,1

FVXS35F + RXL35M3 1,4/3,5/5,6 1,1/5,6/7,0 / 
3,81 (3) A 3,50 3,60 5,21 3,80 3,10 235 1.326 39/33/27/24 39/33/27/24*

(1) Vsebuje fluorirane toplogredne pline  
(2) Nominalna zmogljivost: hlajenje pri 35 °/27 ° nominalne obremenitve, ogrevanje pri 7 °/20 ° nominalne obremenitve 
(3) Najvišja povprečna zmogljivost ogrevanja pri zunanji temperaturi -15 °C

* V načinu sevalne toplote

(1) Vsebuje fluorirane toplogredne pline  
(2) Nominalna zmogljivost: hlajenje pri 35 °/27 ° nominalne obremenitve, ogrevanje pri 7 °/20 ° nominalne obremenitve 
(3) Najvišja povprečna zmogljivost ogrevanja pri -15 °C
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Ta publikacija je namenjena samo informiranju in ne predstavlja zavezujoče ponudbe s strani podjetja Daikin 

Europe N.V. Podjetje Daikin Europe N.V. je sestavilo vsebino te publikacije po svojem najboljšem vedenju. 

Za celovitost, natančnost, zanesljivost ali primernost za določen namen vsebine ter izdelkov in storitev, ki so 

predstavljeni tu, ni podana nikakršna garancija. Specifikacije se lahko spremenijo brez vnaprejšnjega opozorila. 

Podjetje Daikin Europe N.V. izrecno zavrača vsako odgovornost za posredno ali neposredno škodo v najširšem 

smislu, ki bi lahko bila posledica ali povezana z rabo in/ali interpretacijo tega prospekta. Vsa vsebina je avtorsko delo 

Daikin Europe N.V. 

Ta publikacija nadomesti publikacijo ECPSL15-004. Natisnjeno na nekloriranem papirju. 

Daikin Airconditioning Central Europe HandelsgmbH campus 21, Europaring F12/402, A · 2345 Brunn am Gebirge · Tel.: +43 / 2236 / 32557 · Faks: +43 / 2236 / 32557-910 · e-pošta: office@daikin.at · www.daikin-ce.com

Daikin Europe N.V. sodeluje v programu atestiranja Eurovent za 
tekoče hladilne pakete (LCP), enote za predelavo zraka (AHU), 
kaloriferje z ventilatorjem (FCU) in sisteme s spremenljivim 
pretokom hladilnega sredstva (VRF). Trenutno veljavnost 
certifikatov preverite na spletni strani: www.eurovent-
certification.com ali na: www.certiflash.com

ECPSL15-004A CD · 08/15


