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Daha soğuk
iklimler için

tasarlanmıştır
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Yaşam alanları için tasarlanmıştır:  
en soğuk bölgeler için bile çözüm sağlar
Birçok kişi için, evde tam iklim kontrolü yapmak, her odada istenen bir sıcaklığı seçebilmek ve söz konusu sıcaklığı 

dışarıdaki sıcaklık ne olursa olsun (hatta dışarıdaki sıcaklık -25ºC'ye düştüğünde bile) koruyabilmek ve 

bunu cereyan, gürültü oluşmadan ve hiçbir iç dekorasyonu bozmadan, maliyet ve enerji açısından etkin biçimde 

yapabilmek demektir. Bir ev ortamında bu, yıl boyunca konforlu olmak için ısıtma, soğutma ve yüksek hava kalitesi 

gerektiği anlamına gelir.

Daikin'de, enerji verimliliğini sağlamanın en iyi yolunun, çıkış ısısının %75'ini yenilenebilir enerjiden (dış ortam havası) 

çeken bir heat pump ünitesi takmak olduğunu biliriz. Özellikle en soğuk bölgelerde, bu heat pump ünitesinin dış 

üniteleri, mükemmel enerji verimliliği değerleriyle zorlu hava koşullarına dayanacak biçimde yeniden tasarlanmıştır. 

İç ünitelerimiz, neredeyse ikona dönüşmüş her dekora uyacak tasarımları sayesinde prestijli tasarım ödülleri almıştır. İç 

üniteleri çok sessiz modda çalışacak ve temizlenmiş havayı rahatsızlık veren hava cereyanları oluşturmayacak 

şekilde dağıtacak biçimde tasarladık.

Tasarım sayesinde gerçek iklim kontrolü.
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 -25°C'ye varan dış 
ortam sıcaklıkları için 
optimize edilmiş ısıtma 
çözümleri

 Tüm iç dekorlara 
mütevazi biçimde uyar

 Yazlıklarda kışın 
donduruculuğunu 
önler

 Çok sessiz çalışma

 Enerji verimliliği

Yaşam alanları için tasarlanmıştır:  
en soğuk bölgeler için bile çözüm sağlar
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Temel 
özellikler

 Özellikle daha 
soğuk iklimler için 
tasarlanmıştır

-25°C'ye düşen dış or tam 

sıcaklıkları için optimize edilmiş 

ısıtma çözümleri.

 Tüm iç dekorlara 
mütevazi biçimde 
uyar

Döşeme tipi ve duvar tipi ünitelerimiz, 

her odanın dekorasyonuna uyan ödül 
kazanmış çekici modern 
çizgilerle  işlevselliği bir 
arada sunmak üzere tasarlanmıştır.

 Geniş ürün yelpazesi 
mevcuttur

Daikin, 2,5 ila 8,1 kW ısıtma kapasitesi 

aralığındaki geniş yelpazede ünite 

seçenekleri sayesinde her ev için 

optimize edilmiş çözümler sunabilir.

 Yazlık evinizde kışın 
donduruculuğunu önler

Bu sistemi, iç ortam sıcaklıkları 10ºC'nin altına düştüğünde çalışacak 

biçimde ayarlamak mümkündür, böylece boruların donması önlenir ve 

oturulmayan yazlık evler, garajlar ve bodrumlar için kış koruması sağlar. 

Sistem, bu sıcaklığı koruyarak kışın aşırı ısıtma maliyetini azaltır.
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 Ödüllü tasarım 
Daikin Emura serimiz, birkaç prestijli tasarım ödülüne 

layık görülmüştür: 2010 iF Ürün Tasarımı ödülü ve 

2010 Reddot tasarım ödülü onur mansiyonu, Almanya 

2011 İyi Tasarım ve Tasarım Ödülü Adayı. Daikin Emura 

tasarım kalitesi, işçilik ve malzeme seçimi, yenilik düzeyi, 

çevreye duyarlılık, işlevsellik, ergonomi ve güvenliği 

içeren çeşitli kriterler göz önünde bulundurularak 

değerlendirilmiştir.
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 İnverter teknolojisi
Daikin'in inverter teknolojisi, iklim kontrolü alanında gerçek bir yeniliktir. 

Çalışma prensibi basittir: inverterler kullanılan gücü gerçek ihtiyaca göre 

ayarlar; ne eksik ne fazla! Bu teknoloji, size iki somut avantajı beraberinde 

getirir:

Konfor

İnverter, konforunuzu arttırırken yatırım maliyetini fazlasıyla çıkartır. 

İnverterli bir hava iklimlendirme sistemi, soğutma ve ısıtma gücünü sürekli 

olarak odadaki sıcaklığa göre ayarlar; böylece konfor 

seviyesi yükseltilir. İnverter, sistemin başlama süresini kısaltır böylece 

gereken oda sıcaklığına daha hızlı ulaşılmasını sağlar. Doğru sıcaklık elde 

edilir edilmez, inverter sıcaklığın sabit tutulmasını sağlar.

Enerji verimliliği 

İnverter, ortam sıcaklığını sürekli olarak izleyip, gerektiğinde ayarladığından, 

klasik açma/kapatma sistemlerine kıyasla enerji tüketimi %30 
oranında düşer!

Daha soğuk iklimler için tasarlanmış olan Daikin heat pump üniteleri, mükemmel mevsimsel verimlilik 

değerlerine sahiptir. A++ sınıfına kadar SCOP ve SEER

 Yüksek mevsimsel enerji verimliliği: A++ sınıfına kadar

Önlemde yenilik
Zorlu 20-20-20 çevre hedeflerini gerçekleştirmek üzere, Avrupa, enerji ile ilgili projeler için minimum verimlilik 

gereksinimlerini uygulamaya koymaktadır. Gücü 12 kW'ın altındaki klimalar için bu minimum gereksinimler 1 Ocak 

2013'te yürürlüğe girmiştir ve 2014'te ileriye yönelik olarak revize edilecektir. Ekonomik Tasarım Direktifi, enerji 

performansı ile ilgili minimum gereksinimleri yalnızca sistematik olarak yükseltmekle kalmaz, bu performansı ölçmek 

için kullanılan yöntem de gerçek yaşam koşullarını en iyi biçimde yansıtacak biçimde değiştirilmiştir. Çeşitli sıcaklıkların 

ve yük koşullarının dikkate alınması gerektiği için, yeni mevsimsel performans değeri, tüm ısıtma veya soğutma mevsimi 

boyunca beklenen gerçek enerji verimliliği resmini çok daha doğru biçimde ortaya koymaktadır.

 Avrupa'nın yeni enerji etiketi: enerji verimliliğinde çıtayı yükseltir

1 Sıcaklık durumu:
Soğutma için 35°C

Isıtma için 7°C

Gerçekte çok sık görülmez

NOMİNAL MEVSİMSEL
Tüm bir mevsim boyunca 
gerçek performansın 
görülebilmesi için 
soğutma ve ısıtma için 
birkaç farklı anma sıcaklığı

Sıcaklık

CAPACITY
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NOMİNAL MEVSİMSEL
Kısmi kapasiteyi 

yansıtmaz

İnverter teknolojisinin 
avantajları gözle 

görülebilir değildir

Tam kapasite yerine kısmi 
kapasitede çalışmayı 
dikkate alır

İnverter teknolojisinin 
avantajları gösterilir

Kapasite

NOMİNAL MEVSİMSEL
Yardımcı güç modlarını 

dikkate almaz
Yardımcı modlardaki 
tüketimleri dikkate alır:

• Termostat kapalı
• Bekleme modu
• KAPALI modu
• Karter ısıtıcısı

Yardımcı modlar

Nominal verimlilik, bir klimanın nominal koşullarda ne kadar verimli çalıştığının bir göstergesidir.
Mevsimsel verimlilik ise, bir klimanın tüm bir soğutma veya ısıtma mevsimi boyunca ne kadar verimli çalıştığının bir göstergesidir.
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Bunu biliyor muydunuz?
Havadan havaya heat pump üniteleri, çıkış enerjisinin %75'ini yenilenebilir bir kaynaktan alır: bu kaynak, 

ortam havası olup hem yenilenebilir hem de tükenmez bir kaynaktır. Heat pump üniteleri sistemi 

çalıştırmak için elbette elektrik enerjisini kullanır ancak gittikçe bu elektrik enerjisi de yenilenebilir enerji 

kaynaklarından (güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, hidroelektrik enerji, biyokütle) üretilmeye başlanabilir.  

Bir heat pump ünitesinin verimi, ısıtma için SCOP (Mevsimsel Performans Katsayısı) ve soğutma için SEER (Mevsimsel Enerji 

Verimi Oranı) ile ölçülür.

 Daikin heat pump modelleri

En yüksek verimliliği ve yıl boyunca konforu bir heat pump sisteminde bir araya getirir.

0.75 kW

0.25 kW

1 kW 
+

yenilenebilir enerji (hava)

enerji

COP 4,67
Heat pump sistemi:

3/4  kW 

1/4  kW 

4/4  kW 
+

3/4  kW 

1/4  kW 

4/4  kW 
+

700mm

Console
Daikin 

 600mm

 600mm

2000mm
Radiateur standard basse température

3/4  kW 

1/4  kW 

4/4  kW 
+

3/4  kW 

1/4  kW 

4/4  kW 
+
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COP 1
Klasik elektrikli 
ısıtma sistemi:

kıyaslandığı ürün 

PC
2

Akıllı telefon

3

Kablolu 
kumanda

1

 Çevrimiçi Kumanda

Heat pump sisteminizi herhangi bir yerden 

uygulama veya internet aracılığıyla izlemek 

veya kontrol etmek içindir. FTXG25-50JA/W,  

FVXG25-50K, FVXS25-50F ve FTXS35-50J 

ünitelerine bağlanabilir

Nominal verimlilik, bir klimanın nominal koşullarda ne kadar verimli çalıştığının bir göstergesidir.
Mevsimsel verimlilik ise, bir klimanın tüm bir soğutma veya ısıtma mevsimi boyunca ne kadar verimli çalıştığının bir göstergesidir.
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 Temiz ev havası

Sağlıklı yaşamak için, soluduğumuz havanın, tozdan, bakterilerden ve 

diğer zararlı partiküllerden arındırılmış olması gerekir. Daikin, bunu 

sağlamak için, iç ünitelerine iki kademeli bir hava filtreleme sistemi 

takmıştır. Hava önce, toz gibi daha büyük partiküllerin yakalandığı 

hava filtresinden geçer, ardından özel titanyum fotokatalitik 
hava temizleme filtremize iletilir. Bu filtre, mikroskobik 

partikülleri yakalar, aynı zamanda kokuları ayrıştırır ve eve yalnızca 

temiz hava girmesini sağlamak için bakterilerin, virüslerin ve 

mikropların etkinliğini bozar ve onları öldürür.

Titanyum apatit fotokatalitik hava 
temizleme filtresi: mikroskobik partikülleri 
hapseder, kokuları giderir ve hatta 
bakterileri ve virüsleri yok eder.

Hava filtresi: 
tozları yakalar

Kirli hava Temiz hava

 İç üniteler çalışırken çok sessizdir fısıltı 
sessizliğinde!

10Yaprak hışırtısı

20Çok sessiz çalışma

30

60

100

Sessiz konuşma

İnsanlar arasındaki konuşma

Havalanan bir uçak

dB(A) cinsinden SES ÖLÇEĞİ

Bir ısıtma ve soğutma sistemi göze çarpmamalıdır, bu nedenle Daikin, 

kendi iç ünitelerini fısıltı sessizliğinde çalışacak biçimde tasarlamıştır.  

İç ünitelerimizin hepsi sessiz bir konuşmadan daha düşük bir sesle 

çalışabilir ve 19 dBA ses düzeyindeki döşeme tipi Nexura sistemi ve duvar 

tipi FTXS-K serilerimiz çok daha sessizdir, neredeyse yaprak hışırtısı kadar 

ses çıkarırlar.

Nexura sistemi ve 
FTXS-K serileri
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FTXG-JW/A / RXLG-K Duvar Tipi Ünite

FTXG-JW FTXG-JA ARC466A1

emura

RXLG-K

Konfor ve Verimlilik
 › Çizgili alüminyum veya mat kristal beyaz 

şık görünümü ile ikonlaşmış tasarımın ve 
mühendislik harikasının muhteşem karışımı

 › Eviniz için optimize edilmiş ısıtma çözümü
 › Enerji tasarruflu üniteler: A++ sınıfına kadar 

mevsimsel verimlilik değerleri
 › Konfor modu, sıcak veya soğuk havanın insan vücuduna 

doğrudan üflenmesini engelleyerek cereyan oluşturmadan 
çalışmayı garanti eder

 › Hareket sensörü, boş odalarda güç tüketimini 
azaltır ve odaya biri girdiğinde yeniden çalışır

 › Gece modu, gece boyunca aşırı soğumayı veya 
aşırı ısınmayı önleyerek enerji tasarrufu sağlar

 › İç/dış ünite sessiz çalışma modu: uzaktan kumandadaki 
“sessiz” (silent) düğmeleri, iç ve/veya dış ünitenin her 
birinin çalışma sesini 3dBA oranında düşürür

 › Güçlü mod, hızlı soğutma veya ısıtma için 
seçilebilir. Güçlü mod kapatıldıktan sonra, ünite 
önceden ayarlanan moda geri döner

 › Haftalık zamanlayıcı, günlük veya haftalık 
olarak istediğiniz zaman ısıtmayı veya soğutmayı 
başlatacak şekilde ayarlanabilir

 › Çevrimiçi kumanda (isteğe bağlı): iç ünitenizi akıllı telefon, 
dizüstü bilgisayar, pc, tablet veya dokunmatik ekran 
aracılığıyla istediğiniz yerden kontrol edebilirsiniz

Filtre
 › Titanyum apatit fotokatalitik hava temizleme 

filtresi, sürekli olarak temiz hava sağlamak için 
havayla taşınan toz partiküllerini temizler, kokuları 
güçlü şekilde ayrıştırır ve bakterilerin, virüslerin ve 
mikropların çoğalmasını önlemeye yardımcı olur

BİÇİM. FONKSİYON.  
YENİDEN TANIMLANDI.

Dış üniteler 
soğuk ortam için 
tasarlanmıştır
 › Dış üniteler, aşırı soğuk 

koşullara dayanacak 
biçimde optimize edilmiştir

 › Isıtmada -25°C'ye 
düşen sıcaklıklarda 
geniş çalışma aralığı

 › İkili uygulama dış üniteleri
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Isıtma ve Soğutma
İÇ ÜNİTE FTXG25JW FTXG35JW FTXG50JW FTXG25JA FTXG35JA FTXG50JA

Soğutma kapasitesi Min./Nom./Maks. kW 1,3/2,5 /3,0 1,4/3,5 /3,8 1,7/5,0/5,3 1,3/2,5 /3,0 1,4/3,5 /3,8 1,7/5,0/5,3
Isıtma kapasitesi Min./Nom./Maks. kW 1,3/3,4 /4,5 1,4/4,0 /5,0 1,7/5,8/6,5 1,3/3,4 /4,5 1,4/4,0 /5,0 1,7/5,8/6,5

Mevsimsel 
verimlilik 
(EN14825'e göre)

Soğutma

Enerji etiketi A++ A A++ A
Güç tasarımı kW 2,50 3,50 5,00 2,50 3,50 5,00
SEER 6,53 6,51 5,45 6,53 6,51 5,45
Yıllık enerji tüketimi kWs 134 188 321 134 188 321

Isıtma (Normal 
iklim)

Enerji etiketi A+ A A+ A
Güç tasarımı kW 2,80 3,30 4,60 2,80 3,30 4,60
SCOP 4,25 4,16 3,83 4,25 4,16 3,83
Yıllık enerji tüketimi kWs 923 1.112 1.682 923 1.112 1.682

Nominal verimlilik 
(35°/27° nominal 
yükte soğutma, 7°/20° 
nominal yükte ısıtma)

EER 4,46 3,93 3,21 4,46 3,93 3,21 
COP 4,36 4,04 3,6 4,36 4,04 3,63 
Yıllık enerji tüketimi kWs 280 445 780 280 445 780
Enerji etiketi Soğutma/Isıtma A/A

Gövde Renk Mat kristal beyaz Çizgili alüminyum
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 295x915x155
Ağırlık Ünite kg 11

Fan - Hava debisi
Soğutma Yüksek/Nom./Düşük/Sessiz çalışma m³/dak 8,8/6,8/4,7/3,8 10,1/7,3/4,6/3,9 10,3/8,5/6,7/5,7 8,8/6,8/4,7/3,8 10,1/7,3/4,6/3,9 10,3/8,5/6,7/5,7
Isıtma Yüksek/Nom. m³/dak 9,6/7,9 10,8/8,6 11,4/9,8 9,6/7,9 10,8/8,6 11,4/9,8

Ses gücü seviyesi
Soğutma Yüksek/Nom. dBA 54/56 58/60 60/60 54/56 58/60 60/60
Isıtma Yüksek dBA 55 58 60 55 58 60

Ses basıncı seviyesi
Soğutma Yüksek/Nom./Düşük/Sessiz çalışma dBA 38/32/25/22 42/34/26/23 44/40/35/32 38/32/25/22 42/34/26/23 44/40/35/32
Isıtma Yüksek/Nom./Düşük/Sessiz çalışma dBA 39/34/28/25 42/36/29/26 44/40/35/32 39/34/28/25 42/36/29/26 44/40/35/32

Boru bağlantıları
Sıvı DÇ mm 6,35
Gaz DÇ mm 9,5 12,7 9,5 12,7
Drenaj DÇ mm 16 veya 18 18 16 veya 18 18

Güç beslemesi Faz/Frekans/Gerilim Hz / V 1~ / 50 / 220-240

DIŞ ÜNİTE RXLG25K RXLG35K RXLG50K RXLG25K RXLG35K RXLG50K 

Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 550x765x285 735x825x300 550x765x285 735x825x300
Ağırlık Ünite kg 34 48 34 48

Fan - Hava debisi
Soğutma Yüksek/Süper düşük m³/dak 33,5/30,1 36,0/30,1 50,9/48,9 33,5/30,1 36,0/30,1 50,9/48,9
Isıtma Yüksek/Süper düşük m³/dak 28,3/25,6 30,2/25,6 45/43,1 28,3/25,6 30,2/25,6 45/43,1

Ses gücü seviyesi Soğutma Yüksek dBA 61 63 61 63

Ses basıncı seviyesi
Soğutma Yüksek/Sessiz çalışma dBA 46/43 48/44 46/43 48/44
Isıtma Yüksek/Sessiz çalışma dBA 47/44 48/45 47/44 48/45

Çalışma aralığı
Soğutma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °CDB -10~46
Isıtma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °CWB -25~18

Soğutucu akışkan Tipi/GWP R-410A/1.975

Boru bağlantıları
Boru uzunluğu DÜ - İÜ Maks. m 20 30 20 30
Kot farkı İÜ - DÜ Maks. m 15 20 15 20

Güç beslemesi Faz/Frekans/Gerilim Hz / V 1~ / 50 / 220-240
Akım - 50Hz Maksimum sigorta akımı (MFA) A 16 20 16 20

(1) Eurovent 2012'ye göre EER/COP

down to 
-25°C
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FVXG-K / RXLG-K Radyan ısı panelli 
döşeme tipi ünite

ARC466A2FVXG-K

Radyan 
ısı

Dış üniteler soğuk 
ortam için tasarlanmıştır
 › Dış üniteler, aşırı soğuk 

koşullara dayanacak biçimde 
optimize edilmiştir

 › Isıtmada -25°C'ye düşen 
sıcaklıklarda geniş çalışma aralığı

 › İkili uygulama dış üniteleri

Konfor ve Verimlilik
 › Nexura iç ünitenin ön panelindeki alüminyum parça, klasik 

bir radyatör gibi ısınma kabiliyetine sahiptir ve böylece 
soğuk günlerde çok daha yüksek bir konfor sağlar

 › Konforlu düşey otomatik salınım, cereyan oluşturmadan 
çalışmayı sağlar ve tavanın kirlenmesini önler

 › Eviniz için optimize edilmiş ısıtma çözümü
 › Enerji tasarruflu üniteler: A++ sınıfına kadar 

mevsimsel verimlilik değerleri
 › Gece modu, gece boyunca aşırı soğumayı veya 

aşırı ısınmayı önleyerek enerji tasarrufu sağlar
 › ECONO (ekonomik) modu, güç tüketimini azaltır böylece 

fazla güç gerektiren diğer aletler de kullanılabilir
 › İç ünite havayı bir fısıltı sessizliğinde dağıtır.  

Çıkan ses seviyesi, soğutma sırasında neredeyse 22dB(A) ve radyan 
ısıtma modunda ise 19dB(A) değerindedir.
Karşılaştırmanız açısından, sessiz bir odadaki ortam sesinin 
ortalama 40dB(A) kadar olduğunu belirtmek isteriz

 › İç ünite sessiz çalışma modu: uzaktan kumandadaki "sessiz" 
düğmeleri, her bir iç ünitenin çalışma sesini 3dB(A) oranında azaltır

 › Güçlü mod, hızlı soğutma veya ısıtma için seçilebilir. Güçlü mod 
kapatıldıktan sonra, ünite önceden ayarlanan moda geri döner

 › Haftalık zamanlayıcı, günlük veya haftalık olarak istediğiniz 
zaman ısıtmayı veya soğutmayı başlatacak şekilde ayarlanabilir

 › Çevrimiçi kumanda (isteğe bağlı): iç ünitenizi akıllı telefon, 
dizüstü bilgisayar, pc, tablet veya dokunmatik ekran 
aracılığıyla istediğiniz yerden kontrol edebilirsiniz

Filtre
 › Titanyum apatit fotokatalitik hava temizleme filtresi, sürekli 

olarak temiz hava sağlamak için havayla taşınan toz partiküllerini 
temizler, kokuları güçlü şekilde ayrıştırır ve bakterilerin, virüslerin 

ve mikropların çoğalmasını önlemeye yardımcı olur

Esnek Kurulum
 › Pencere altına montaj için idealdir
 › Duvara takılabilir veya gömülebilir

RXLG-K

İki farklı dünyanın en iyileri birleşti!
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Isıtma ve Soğutma
İÇ ÜNİTE FVXG25K FVXG35K FVXG50K

Soğutma kapasitesi Min./Nom./Maks. kW 1,3/2,5 /3,0 1,4/3,5/3,8 1,7/5,0/5,6
Isıtma kapasitesi Min./Nom./Maks. kW 1,3/3,4 /4,5 1,4/4,5 /5,0 1,7/5,8/8,1

Mevsimsel 
verimlilik 
(EN14825'e göre)

Soğutma

Enerji etiketi A++ A
Güç tasarımı kW 2,50 3,50 5,00
SEER 6,46 6,33 5,31
Yıllık enerji tüketimi kWs 135 194 330

Isıtma (Normal 
iklim)

Enerji etiketi A+ A A+
Güç tasarımı kW 2,80 3,10 4,60
SCOP 4,47 3,87 4,08
Yıllık enerji tüketimi kWs 877 1.122 1.577

Nominal verimlilik 
(35°/27° nominal 
yükte soğutma, 7°/20° 
nominal yükte ısıtma)

EER 4,55 3,68 3,29 (1)
COP 4,36 3,72 3,67 (1)
Yıllık enerji tüketimi kWs 275 475 760
Enerji etiketi Soğutma/Isıtma A/A

Gövde Renk Beyaz (6,5Y 9,5/0,5)
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 600x950x215
Ağırlık Ünite kg 22

Fan - Hava debisi
Soğutma Yüksek/Nom./Düşük/Sessiz çalışma m³/dak 8,9/7,0/5,3/4,5 9,1/7,2/5,3/4,5 10,6/8,9/7,3/6,0
Isıtma Yüksek/Nom. m³/dak 9,9/7,8 10,2/8,0 12,2/10,0

Ses gücü seviyesi
Soğutma Nom. dBA 52 58
Isıtma Nom. dBA 52 58

Ses basıncı seviyesi
Soğutma Yüksek/Nom./Düşük/Sessiz çalışma dBA 38/32/26/23 39/33/27/24 44/40/36/32
Isıtma Y/N/D/Sessiz çalışma/Radyan ısıtma dBA 39/32/26/22/19 40/33/27/23/19 46/40/34/30/26

Boru bağlantıları
Sıvı DÇ mm 6,35
Gaz DÇ mm 9,5 12,7
Drenaj DÇ mm 18

Güç beslemesi Faz/Frekans/Gerilim Hz / V 1~ / 50 / 220-240

DIŞ ÜNİTE RXLG25K RXLG35K RXLG50K

Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 550x765x285 735x825x300
Ağırlık Ünite kg 34 48

Fan - Hava debisi
Soğutma Yüksek/Süper düşük m³/dak 33,5/30,1 36,0/30,1 50,9/48,9
Isıtma Yüksek/Süper düşük m³/dak 28,3/25,6 30,2/25,6 45/43,1

Ses gücü seviyesi Soğutma Yüksek dBA 61 63

Ses basıncı seviyesi
Soğutma Yüksek/Sessiz çalışma dBA 46/43 48/44
Isıtma Yüksek/Sessiz çalışma dBA 47/44 48/45

Çalışma aralığı
Soğutma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °CDB -10~46
Isıtma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °CWB -25~18

Soğutucu akışkan Tipi/GWP R-410A/1.975

Boru bağlantıları
Boru uzunluğu DÜ - İÜ Maks. m 20 30
Kot farkı İÜ - DÜ Maks. m 15 20

Güç beslemesi Faz/Frekans/Gerilim Hz / V 1~ / 50 / 220-240
Akım - 50Hz Maksimum sigorta akımı (MFA) A 16 20

(1) Eurovent 2012'ye göre EER/COP

down to 
-25°C
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FTXS-K / RXL-K Duvar Tipi Ünite

FTXS-K ARC466A1

RXL-K

Dış üniteler soğuk 
ortam için tasarlanmıştır
 › Dış üniteler, aşırı soğuk 

koşullara dayanacak biçimde 
optimize edilmiştir

 › Isıtmada -25°C'ye düşen 
sıcaklıklarda geniş çalışma 
aralığı

 › İkili uygulama dış üniteleri

Konfor ve Verimlilik
 › Sağduyulu, modern tasarım. Onun pürüzsüz hatları, tüm iç 

dekorlara gözü rahatsız etmeden uyacak biçimde duvarla 
mükemmel biçimde harmanlanır

 › Yüksek kaliteli mat kristal beyaz boya
 › Çok sessiz çalışma: 19dBA'ya kadar düşen ses basıncı seviyesi
 › Eviniz için optimize edilmiş ısıtma çözümü
 › Enerji tasarruflu üniteler: A++ sınıfına kadar mevsimsel 

verimlilik değerleri
 › ECONO (ekonomik) modu, güç tüketimini azaltır böylece 

fazla güç gerektiren diğer aletler de kullanılabilir
 › Konfor modu, sıcak veya soğuk havanın insan vücuduna 

doğrudan üflenmesini engelleyerek cereyan oluşturmadan 
çalışmayı garanti eder

 › Bekleme modunda (standby) enerji tasarrufu: Bekleme 
modunda çalışırken akım tüketimini yaklaşık %80 azaltır. 
20 dakikadan fazla kimse algılanmazsa, sistem 
otomatik olarak akım tasarruf moduna geçer

 › Gece modu, gece boyunca aşırı soğumayı veya 
aşırı ısınmayı önleyerek enerji tasarrufu sağlar

 › İç ünite sessiz çalışma modu: uzaktan 
kumandadaki "sessiz" düğmeleri, her bir iç ünitenin 
çalışma sesini 3dB(A) oranında azaltır

 › Güçlü mod, hızlı soğutma veya ısıtma için 
seçilebilir. Güçlü mod kapatıldıktan sonra, ünite 
önceden ayarlanan moda geri döner

Filtre
 › Titanyum apatit fotokatalitik hava temizleme filtresi, 

sürekli olarak temiz hava sağlamak için havayla taşınan toz 
partiküllerini temizler, kokuları güçlü şekilde ayrıştırır ve 
bakterilerin, virüslerin ve mikropların çoğalmasını önlemeye 
yardımcı olur
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Isıtma ve Soğutma
İÇ ÜNİTE FTXS20K FTXS25K

Soğutma kapasitesi Min./Nom./Maks. kW 1,3/2,0/2,8 1,3/2,5/3,2
Isıtma kapasitesi Min./Nom./Maks. kW 1,3/2,5/4,3 1,3/2,8/4,7

Mevsimsel 
verimlilik 
(EN14825'e göre)

Soğutma

Enerji etiketi A+ A++
Güç tasarımı kW 2,00 2,50
SEER 5,71 6,37
Yıllık enerji tüketimi kWs 123 137

Isıtma (Normal 
iklim)

Enerji etiketi A++ A+
Güç tasarımı kW 2,30 2,50
SCOP 4,62 4,51
Yıllık enerji tüketimi kWs 698 775

Nominal verimlilik 
(35°/27° nominal 
yükte soğutma, 7°/20° 
nominal yükte ısıtma)

EER 4,65 4,39
COP 4,55 4,52
Yıllık enerji tüketimi kWs 215 285
Enerji etiketi Soğutma/Isıtma A/A

Gövde Renk Beyaz
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 289x780x215
Ağırlık Ünite kg 8

Fan - Hava debisi
Soğutma Yüksek/Nom./Düşük/Sessiz çalışma m³/dak 8,8/6,7/4,7/3,9 9,1/7,0/5,0/3,9
Isıtma Yüksek/Nom. m³/dak 9,5/7,8 10,0/8,0

Ses gücü seviyesi
Soğutma Nom. dBA 58
Isıtma Nom. dBA 58

Ses basıncı seviyesi
Soğutma Yüksek/Nom./Düşük/Sessiz çalışma dBA 40/32/24/19 41/33/25/19
Isıtma Yüksek/Nom./Düşük/Sessiz çalışma dBA 40/34/27/19 41/34/27/19

Boru bağlantıları
Sıvı DÇ mm 6,35
Gaz DÇ mm 9,5
Drenaj DÇ mm 18

Güç beslemesi Faz/Frekans/Gerilim Hz / V 1~ / 50 / 220-240

DIŞ ÜNİTE RXL20K RXL25K

Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 550x765x285
Ağırlık Ünite kg 34

Ses gücü seviyesi
Soğutma Yüksek dBA 62
Isıtma Yüksek dBA 62

Ses basıncı seviyesi
Soğutma Yüksek/Sessiz çalışma dBA 46/43
Isıtma Yüksek/Sessiz çalışma dBA 47/44

Çalışma aralığı
Soğutma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °CDB -10~46
Isıtma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °CWB -25~18

Soğutucu akışkan Tipi/GWP R-410A/1.975

Boru bağlantıları
Boru uzunluğu DÜ - İÜ Maks. m 20
Kot farkı İÜ - DÜ Maks. m 15

Güç beslemesi Faz/Frekans/Gerilim Hz / V 1~ / 50 / 220-240
Akım - 50Hz Maksimum sigorta akımı (MFA) A 10

(1) Eurovent 2012'ye göre EER/COP

down to 
-25°C
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FTXS-J / RXL-J Duvar Tipi Ünite

FTXS-J ARC452A3

RXL-J

Dış üniteler soğuk 
ortam için tasarlanmıştır
 › Dış üniteler, aşırı soğuk 

koşullara dayanacak biçimde 
optimize edilmiştir

 › Isıtmada -25°C'ye düşen 
sıcaklıklarda geniş çalışma 
aralığı

 › İkili uygulama dış üniteleri

Konfor ve Verimlilik
 › Eviniz için optimize edilmiş ısıtma çözümü
 › Enerji tasarruflu üniteler: A++ sınıfına kadar mevsimsel 

verimlilik değerleri
 › 2 bölgeli akıllı göz: hava akışı, o anda kimsenin bulunmadığı 

bir alana gönderilir; odada iki kişi algılanırsa hava akışı içeride 
bulunan kişilere doğru üflenmez; hiç kimse algılanmazsa, 
ünite otomatik olarak enerji tasarruflu ayara geçiş yapar

 › ECONO (ekonomik) modu, güç tüketimini azaltır böylece 
fazla güç gerektiren diğer aletler de kullanılabilir

 › Konfor modu, sıcak veya soğuk havanın insan vücuduna 
doğrudan üflenmesini engelleyerek cereyan oluşturmadan 
çalışmayı garanti eder

 › Gece modu, gece boyunca aşırı soğumayı veya 
aşırı ısınmayı önleyerek enerji tasarrufu sağlar

 › İç ünite sessiz çalışma modu: uzaktan 
kumandadaki "sessiz" düğmeleri, her bir iç ünitenin 
çalışma sesini 3dB(A) oranında azaltır

 › Güçlü mod, hızlı soğutma veya ısıtma için 
seçilebilir. Güçlü mod kapatıldıktan sonra, ünite 
önceden ayarlanan moda geri döner

 › Çevrimiçi kumanda (isteğe bağlı): iç ünitenizi akıllı telefon, 
dizüstü bilgisayar, pc, tablet veya dokunmatik ekran 
aracılığıyla istediğiniz yerden kontrol edebilirsiniz

Filtre
 › Titanyum apatit fotokatalitik hava temizleme filtresi, 

sürekli olarak temiz hava sağlamak için havayla taşınan toz 
partiküllerini temizler, kokuları güçlü şekilde ayrıştırır ve 
bakterilerin, virüslerin ve mikropların çoğalmasını önlemeye 
yardımcı olur
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Isıtma ve Soğutma
İÇ ÜNİTE FTXS35J FTXS42J FTXS50J

Soğutma kapasitesi Min./Nom./Maks. kW 1,4/3,5/4,0 1,7/4,2/5,0 1,7/5,0/5,3
Isıtma kapasitesi Min./Nom./Maks. kW 1,4/4,0/5,2 1,7/5,4/6,0 1,7/5,8/6,5

Mevsimsel 
verimlilik 
(EN14825'e göre)

Soğutma

Enerji etiketi A++ A
Güç tasarımı kW 3,50 4,20 5,00
SEER 6,43 5,47 5,30
Yıllık enerji tüketimi kWs 190 269 330

Isıtma (Normal 
iklim)

Enerji etiketi A++ A
Güç tasarımı kW 3,60 3,90 4,60
SCOP 4,24 3,75 3,94
Yıllık enerji tüketimi kWs 1,188 1.453 1.634

Nominal verimlilik 
(35°/27° nominal 
yükte soğutma, 7°/20° 
nominal yükte ısıtma)

EER 4,07 3,47 3,42
COP 4,21 3,72 3,79
Yıllık enerji tüketimi kWs 430 605 730
Enerji etiketi Soğutma/Isıtma A/A

Gövde Renk Beyaz
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 295x800x215
Ağırlık Ünite kg 10

Fan - Hava debisi
Soğutma Yüksek/Nom./Düşük/Sessiz çalışma m³/dak 11,4/8,7/5,8/4,4 11,3/9,0/6,8/5,9 11,6/9,2/7,0/6,0
Isıtma Yüksek/Nom. m³/dak 12,4/9,5 12,2/9,7 12,1/9,8

Ses gücü seviyesi
Soğutma Nom. dBA 59 60
Isıtma Nom. dBA 59 60

Ses basıncı seviyesi
Soğutma Yüksek/Nom./Düşük/Sessiz çalışma dBA 45/37/29/23 45/39/33/30 46/40/34/31
Isıtma Yüksek/Nom./Düşük/Sessiz çalışma dBA 45/39/29/26 45/39/33/30 47/41/34/31

Boru bağlantıları
Sıvı DÇ mm 6,35
Gaz DÇ mm 9,5 12,7
Drenaj DÇ mm 18

Güç beslemesi Faz/Frekans/Gerilim Hz / V 1~ / 50 / 220-240

DIŞ ÜNİTE RXL35J RXL42J RXL50J

Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 550x765x285 735x825x300
Ağırlık Ünite kg 34 39 48

Ses gücü seviyesi
Soğutma Yüksek dBA 63
Isıtma Yüksek dBA 63

Ses basıncı seviyesi
Soğutma Yüksek/Sessiz çalışma dBA 48/44
Isıtma Yüksek/Sessiz çalışma dBA 48/45

Çalışma aralığı
Soğutma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °CDB -10~46
Isıtma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °CWB -25~18

Soğutucu akışkan Tipi/GWP R-410A/1.975

Boru bağlantıları
Boru uzunluğu DÜ - İÜ Maks. m 20 30
Kot farkı İÜ - DÜ Maks. m 15 20

Güç beslemesi Faz/Frekans/Gerilim Hz / V 1~ / 50 / 220-240
Akım - 50Hz Maksimum sigorta akımı (MFA) A 10 20

(1) Eurovent 2012'ye göre EER/COP

down to 
-25°C
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FVXS-F / RXL-K/J Döşeme Tipi Ünite

ARC452A1FVXS-F

Konfor ve Verimlilik
 › Eviniz için optimize edilmiş ısıtma çözümü
 › Düşey otomatik salınım fonksiyonu, havanın odaya daha iyi 

dağıtılması için üfleme kanatlarını yukarı ve aşağı hareket ettirir
 › Gece modu, gece boyunca aşırı soğumayı veya 

aşırı ısınmayı önleyerek enerji tasarrufu sağlar
 › Çok sessiz çalışma: 23 dBA'ya kadar düşen ses basıncı seviyesi
 › Güçlü mod, hızlı soğutma veya ısıtma için seçilebilir
 › Evde yokken çalışma fonksiyonu, evde 

kimse yokken enerji tasarrufu yapar
 › Haftalık zamanlayıcı: üniteyi haftalık olarak 

programlamaya olanak verir
 › Çevrimiçi kumanda (isteğe bağlı): iç ünitenizi akıllı telefon, 

dizüstü bilgisayar, pc, tablet veya dokunmatik ekran 
aracılığıyla istediğiniz yerden kontrol edebilirsiniz

Filtre
 › Titanyum apatit fotokatalitik hava temizleme 

filtresi, mikroskobik partikülleri emer, kokuları 
ayrıştırır ve hatta bakterileri ve virüsleri yok eder

Esnek Kurulum 
 › Pencere altına montaj için idealdir
 › Duvara takılabilir veya gömülebilir

Dış üniteler soğuk ortam için tasarlanmıştır
 › Dış üniteler, aşırı soğuk koşullara dayanacak 

biçimde optimize edilmiştir
 › Isıtmada -25°C'ye düşen sıcaklıklarda geniş çalışma aralığı
 › İkili uygulama dış üniteleri

RXL25K
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Döşeme Tipi Ünite

Isıtma ve Soğutma
İÇ ÜNİTE FVXS25F FVXS35F FVXS50F

Soğutma kapasitesi Min./Nom./Maks. kW 1,3/2,5 /3,0 1,4/3,50 /3,8 1,4/5,0 /5,6
Isıtma kapasitesi Min./Nom./Maks. kW 1,3/3,4 /4,5 1,4/4,50 /5,0 1,4/5,8 /8,1

Mevsimsel 
verimlilik 
(EN14825'e göre)

Soğutma

Enerji etiketi B B A
Güç tasarımı kW 2,5 3,50 5,00
SEER 4,71 4,93 5,53
Yıllık enerji tüketimi kWs 186 248 317

Isıtma (Normal 
iklim)

Enerji etiketi A+ A
Güç tasarımı kW 2,60 2,90 4,80
SCOP 4,28 3,83 3,59
Yıllık enerji tüketimi kWs 850 1.059 1.874

Nominal verimlilik 
(35°/27° nominal 
yükte soğutma, 7°/20° 
nominal yükte ısıtma)

EER 4,39 3,43 3,23
COP 4,30 3,69 3,63
Yıllık enerji tüketimi kWs 285 510 775
Enerji etiketi Soğutma/Isıtma A/A

Gövde Renk Beyaz
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 600x700x210
Ağırlık Ünite kg 14

Fan - Hava debisi
Soğutma Yüksek/Nom./Düşük/Sessiz çalışma m³/dak 8,2/6,5/4,8/4,1 8,5/6,7/4,9/4,5 10,7/9,2/7,8/6,6
Isıtma Yüksek/Nom./Düşük/Sessiz çalışma m³/dak 8,8/6,9/5,0/4,4 9,4/7,3/5,2/4,7 11,8/10,1/8,5/7,1

Ses gücü seviyesi
Soğutma Yüksek/Nom. dBA -/52 55/52 56/60
Isıtma Yüksek/Nom. dBA -/52 55/52 57/60

Ses basıncı seviyesi
Soğutma Yüksek/Nom./Düşük/Sessiz çalışma dBA 38/32/26/23 39/33/27/24 44/40/36/32
Isıtma Yüksek/Nom./Düşük/Sessiz çalışma dBA 38/32/26/23 39/33/27/24 45/40/36/32

Boru bağlantıları
Sıvı DÇ mm 6,35
Gaz DÇ mm 9,5 12,7
Drenaj DÇ mm 20

Güç beslemesi Faz/Frekans/Gerilim Hz / V 1~ / 50 / 220-240

DIŞ ÜNİTE RXL25K RXL35J RXL50J

Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 550x765x285 735x825x300
Ağırlık Ünite kg 34 48

Ses gücü seviyesi
Soğutma Yüksek dBA 62 63
Isıtma Yüksek dBA 62 63

Ses basıncı seviyesi
Soğutma Yüksek/Sessiz çalışma dBA 46/43 48/44
Isıtma Yüksek/Sessiz çalışma dBA 47/44 48/45

Çalışma aralığı
Soğutma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °CDB -10~46
Isıtma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °CWB -25~18

Soğutucu akışkan Tipi/GWP R-410A/1.975

Boru bağlantıları
Boru uzunluğu DÜ - İÜ Maks. m 20 30
Kot farkı İÜ - DÜ Maks. m 15 20

Güç beslemesi Faz/Frekans/Gerilim Hz / V 1~ / 50 / 220-240
Akım - 50Hz Maksimum sigorta akımı (MFA) A 10 20

(1) Eurovent 2012'ye göre EER/COP

down to 
-25°C
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Genel avantajları
İkonları önemsiyoruz

INVERTER

Konfor

Güçlü mod
Oda sıcaklığı çok yüksekse/düşükse, ‘güçlü mod’ seçilerek oda hızlı bir şekilde 
soğutulabilir/ısıtılabilir.  Güçlü modun kapatılmasının ardından, ünite önceden 
ayarlanmış moda geri döner.

Konfor modu
Yeni kapak, üfleme açısını soğutma için yatay olarak ve ısıtma için aşağıya doğru 
dikey olarak değiştirir. Bunun amacı soğuk veya sıcak havanın doğrudan vücuda 
üflenmesini önlemektedir.

Çok sessiz çalışma
Daikin iç üniteleri çok sessiz çalışır.  Ayrıca dış ünitelerin, komşularınızı rahatsız 
etmeyeceği de garantidir.

Dış üniteyi sessiz çalıştırma
Komşularınız için sessiz bir ortam sağlayacak şekilde dış ünitenin çalışma sesini 
3dB(A) kadar azaltır.

Otomatik soğutma-ısıtma geçişi 
Ayarlanan sıcaklığı elde etmek için soğutma veya ısıtma modunu otomatik olarak 
seçer (sadece heat pump tipi ünitelerde).

İç üniteyi sessiz çalıştırma
İç ünitenin çalışma sesini 3dB(A) azaltır. Bu fonksiyon, çalışırken veya uyurken 
faydalıdır.

Radyan ısı
İç ünitenin ön paneli, soğuk günlerde konforunuzu arttırmak için ilave ısı yayar.

Hava temizleme
Titanyum fotokatalitik hava temizleme filtresi
Havayla taşınan toz parçacıklarını temizler, kokuları ayrıştırır ve bakterilerin, virüslerin 
ve mikropların çoğalmasını önleyerek düzenli bir temiz hava akışı sağlar.

Nem kontrolü
Nem alma programı
Oda sıcaklığında değişiklik olmadan nem seviyelerinin düşürülmesini sağlar.

Yatay otomatik salınım
Düzenli hava akışı ve sıcaklık dağılımı için hava deşarj panjuru için otomatik yatay 
hareket seçilebilir.

Otomatik fan devri
Ayarlanan sıcaklığa ulaşmak veya bu sıcaklığı korumak için gereken fan hızını 
otomatik olarak seçer.

Düşey otomatik salınım
Düzenli hava akışı ve sıcaklık dağılımı için hava üfleme kanadının otomatik olarak 
düşey salınım yapması seçilebilir.

Fan devri kademeleri 
Sağlanan sayıda fan hız seviyesini seçmenize olanak sağlar.

Hava debisi

Diğer fonksiyonlar
Otomatik yeniden başlatma
Elektrik kesintisinin ardından ünite, orijinal ayarlarla otomatik olarak yeniden 
çalışmaya başlar.

Çoklu model uygulaması
Tek bir dış üniteye 5'e kadar iç ünite (farklı kapasitede olsa bile) bağlanabilir. Tüm iç 
üniteler aynı modda ayrı ayrı çalıştırılabilir.

Otomatik arıza tespiti
Sistem arızalarını ve çalışmadaki anormallikleri bildirerek bakımı kolaylaştırır.

Yerleşim yeri için VRV uygulaması
Tek bir dış üniteye 9'a kadar iç ünite (hatta farklı kapasitelerde ve sınıf 71’e kadar) 
bağlanabilir. Tüm iç üniteler aynı modda ayrı ayrı çalıştırılabilir.

Uzaktan kumanda ve zamanlayıcı
Haftalık zamanlayıcı
Zamanlayıcı, günlük veya haftalık olarak ısıtmayı veya soğutmayı başlatacak 
şekilde ayarlanabilir.

Kablolu kumanda
Kablolu kumanda, klimayı belirli bir mesafeden çalıştırır, durdurur ve ayarlar.

24 saatlik zamanlayıcı
Zamanlayıcı, 24 saatlik bir zaman aralığında herhangi bir anda soğutmayı/
ısıtmayı başlatacak şekilde ayarlanabilir.

Kızılötesi uzaktan kumanda
LCD’li uzaktan kumanda klimayı belirli bir mesafeden çalıştırır, durdurur ve ayarlar.

Merkezi kumanda
Tek bir merkezi noktadan birden fazla klimayı çalıştırır, durdurur ve ayarlar.

Çevrimiçi kumanda
Heat pump sisteminizi herhangi bir yerden uygulama veya internet aracılığıyla 
izlemek veya kontrol etmek içindir.

Mevsimsel verimlilik, enerjinin akıllı kullanımı 
Mevsimsel verimlilik, klimaların tüm bir ısıtma 
veya soğutma mevsimi boyunca ne kadar verimli 
çalıştığı konusunda daha gerçekçi bir gösterge 
sunar.

2 bölgeli akıllı göz
Hava akışı, o anda kimsenin bulunmadığı bir alana gönderilir.  
Odada iki kişinin varlığı algılanırsa, hava akışı odada kişilerin 
bulunduğu yerlerin dışındaki alanlara yönlendirilir.  Hiç kimse 
algılanmazsa, ünite otomatik olarak enerji tasarruf ayarına geçer.

Bekleme modunda enerji tasarrufu
Bekleme modunda çalışırken akım tüketimi yaklaşık %80 oranında 
düşer. 20 dakikadan fazla hiç kimse algılanmazsa, sistem otomatik 
olarak akım tasarruf moduna geçer.

Gece ayar modu
Gece havanın aşırı soğumasını veya aşırı ısınmasını önleyerek 
enerji tasarrufu sağlar.

Ekonomik mod
Bu fonksiyon, güç tüketimini azaltarak, fazla güç gerektiren diğer 
aletlerin de kullanılabilmesini sağlar. Bu fonksiyon enerji tasarrufu 
da sağlar.

Hareket sensörü
Bu sensör odada birisi olup olmadığını tespit eder. Oda 
boşaldığında, 20 dakika sonra ünite ekonomik moda geçer ve birisi 
odaya girdiğinde yeniden çalışmaya başlar.

İnverter teknolojisi
İnverter kontrollü dış üniteler ile kombinasyon.

Yalnızca fan
Klima, havayı soğutmadan veya ısıtmadan havayı üfleyen bir 
vantilatör olarak kullanılabilir.
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Duvar tipi ünite Döşeme tipi ünite

FTXG-J FTXS-K FTXS-J FVXG-K FVXS-F

İkonları önem
siyoruz

INVERTER
İnverter teknolojisi     

Ekonomik mod     

2 bölgeli akıllı göz 

Hareket sensörü   

Bekleme modunda enerji tasarrufu  

Gece ayar modu     

Yalnızca fan     

Konfor

Konfor modu   

Güçlü mod     

Otomatik soğutma-ısıtma geçişi     

Çok sessiz çalışma     
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Notlar
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Bu broşür yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve Daikin Europe N.V.’yi bağlayıcı 
bir teklif niteliği taşımaz. Daikin Europe N.V. bu broşürün içeriğini bilgisi sınırları 
dahilinde derlemiştir. Burada belirtilen içeriğin, ürünlerin ve hizmetlerin belirli 
bir amaca uygunluğu, bütünlüğü, doğruluğu ve güvenilirliği ile ilgili açık 
veya dolaylı herhangi bir garanti verilmez. Teknik özellikler önceden uyarı 
yapılmaksızın değiştirilebilir. Daikin Europe N.V., bu broşürün kullanımından ve/
veya yorumlanmasından kaynaklanan veya bununla ilişkili doğrudan yada dolaylı 
herhangi bir hasar için en geniş anlamıyla hiçbir sorumluluk kabul etmez. Tüm 
içerik Daikin Europe N.V. tarafından telif haklıdır.

Daikin ürünlerinin dağıtıcısı:

Daikin Europe N.V Klimaları (AC), Sıvı Soğutma 
Paketleri (LCP), Hava İşleme Üniteleri (AHU) ve 
Fan coil cihazları (FCU) için Eurovent Sertifikasyon 
Programına katılmıştır. Sertifikaların devam eden 
geçerliliklerini online olarak: www.eurovent-
certification.com veya: www.certiflash.com 
adresinden kontrol edebilirsiniz




