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Vsebina

OPOMBE
Cenik velja od 1. aprila 2015. Vsi prejšnji ceniki so neveljavni. Veljajo določila in pogoji za poslovanje podjetja Daikin (http://www.daikin-ce.com).

Upravljanje Wi-Fi je brezplačno na voljo samo za enote, ki imajo zapisan prodajni komplet »CE. … .WIFI«, in veljajo samo pri naročilih za točno določene prodajne komplete »CE. … .WIFI«.

Vse enote v tem ceniku (razen prečiščevalnikov zraka in dodatne opreme) delujejo s hladilnim sredstvom R410A ali, če so tako označene, s hladilnim sredstvom R32 – to pomeni, 

da vsebujejo fluorirane toplogredne pline. Sredstvo R410A ima vrednost GWP 2088, sredstvo R32 pa 675. Puščanje hladilnih sredstev prispeva k podnebnim spremembam. Hladilno 

sredstvo z nižjim potencialom svetovnega segrevanja (GWP) ima ob izpustu v ozračje manjši prispevek k svetovnemu segrevanju kot hladilno sredstvo z višjo vrednostjo GWP. Te naprave 

vsebujejo hladilno sredstvo z vrednostjo GWP 2088 ali 675, odvisno od vrste (R410A ali R32). To pomeni, da bi imel 1 kg hladilnega sredstva ob izpustu v ozračje v 100 letih 2088- ali 

675-krat močnejši učinek na svetovno segrevanje kot 1 kg CO2. V hladilni tokokrog nikoli ne posegajte sami, izdelka ne poskušajte razstaviti in za pomoč vedno prosite strokovnjaka.
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Dobrodošli v popolnem udobju svojega doma

90 let izkušenj na področju klimatizacije

Od leta 1924 uvajamo inovacije in izdelujemo vrhunske rešitve za klimatizacijo tako za ogrevanje kot tudi za hlajenje. Celoten 
postopek proizvodnje enot obvladujemo sami (v svojih proizvodnih obratih na Japonskem in v Evropi), od vijakov do razvoja 
novih hladilnih sredstev. Zagotavljanje popolnega udobja za naše stranke z najkakovostnejšo opremo za klimatizacijo je od 
nekdaj naš glavni cilj, ki smo mu popolnoma zavezani že 90 let, kot svetovna številka 1 na področju rešitev za klimatizacijo pa 
bomo s tem tudi nadaljevali.

Ponujamo široko ponudbo klimatskih naprav, ki lahko z našo tehnologijo učinkovitih toplotnih črpalke hladijo in ogrevajo. 
Odvisno od modela in vaših želja zagotavljajo klimatske naprave Daikin privlačne oblikovne poudarke skupaj z rešitvami za 
varčevanje s prostorom v manjših prostorih, klasičnim videzom in delovanjem po načelu radiatorja ali praktično nevidne rešitve, 
skrite v stropu. Vse naše enote vam bodo pomagale ustvariti lastno popolno udobje.

Kaj so deljene klimatske naprave in kako so zgrajene?

Deljeno klimatsko napravo sestavljajo 3 elementi: enota, ki 
je nameščena v vašem domu, se imenuje notranja enota in 
ima nalogo hlajenja zraka v vašem domu, tako da iz njega 
odvaja toploto. Odvedena toplota se po majhnih ceveh 
odvaja v zunanjo enoto, ki toploto odda v zunanji zrak, v njej 
pa je vgrajen kompresor, ki omogoča to prenašanje toplote. 
Druga možnost je, da s tem sistemom svoj dom ogrevate, kar 
dosežemo s preprostim obratom smeri prenosa toplote – ta 
funkcija je vgrajena v vse naše klimatske naprave. Sistem lahko 
krmilite z infrardečim ali ožičenim daljinskim upravljalnikom 
(vgrajenim na steni) ali celo s pametnim telefonom ali tabličnim 
računalnikom. Ti so opisani na koncu brošure.

Podjetje Daikin postavlja trende na področju učinkovite rabe električne energije

Sezonska učinkovitost je merilo, ki ga predpisuje Evropska unija za optimizacijo porabe energije s ciljem 
izboljšanja ozaveščenosti uporabnikov o energetski učinkovitosti in porabi določenih enot. Podjetje 
Daikin je ponosno, da so vsi naši izdelki (stanovanjski, komercialni in industrijski) sezonsko učinkoviti, saj 
s tem najpametneje zmanjšajo porabo energije in vam prihranijo denar.
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Posebno široko območje delovanja – zanesite se na delovanje, kadar ga najbolj potrebujete!
 
Nič ni lepšega od udobno toplega prostora, ko zunaj zmrzuje. Številni naši modeli zajamčeno grejejo tudi pri zunanjih 
temperaturah do –20 ali celo –25 °C!

Pri določenih tehničnih načinih uporabe pa lahko postane vroče tudi, ko je zunaj mrzlo. Enote s to oznako lahko zanesljivo 
delujejo v hladilnem načinu pri zunanjih temperaturah navzdol do –15 °C (to ne velja za večdelne deljene načine uporabe).

Inteligentno oko – prihrani denar

Inteligentno oko je enkratna funkcija za varčevanje z energijo, saj 
zazna, če ljudje zapustijo prostor pri vključeni klimatski napravi. Če se 
v prostor v 20 minutah nihče ne vrne, se enota samodejno preklopi v 
varčevalni način, v katerem manj hladi ali ogreva, vseeno pa ohranja 
udobje v prostoru.

Večpodročno inteligentno oko – preprečuje prepih

Enote z večpodročnim inteligentnim očesom lahko tok 
zraka samodejno usmerijo stran od zaznanih oseb. S tem 
je preprečeno vsakršno neudobje zaradi toka zraka, ki je 
usmerjen neposredno v osebo. Te enote imajo seveda tudi 
funkcijo za varčevanje z energijo (če približno 20 minut ne 
zaznajo nikogar v nobenem od področij).

Način udobnega zračnega toka – udobje pri hlajenju 
in ogrevanju

Način udobnega zračnega toka samodejno prilagaja smer 
zračnega toka, da doseže najudobnejšo razporeditev 
temperature zraka v prostoru, ob tem pa preprečuje pihanje v 
ljudi.

3D-zračni tok – enaka temperatura po celotnem prostoru

Enote s 3D-zračnim tokom imajo možnost usmerjanja zračnega toka ne le navzgor ali navzdol, 
ampak tudi levo ali desno – na uporabnikovo zahtevo ali samodejno. To zagotavlja popolno 
porazdelitev zraka ali pa vam omogoča natančno določitev, kam naj potuje zrak.

Zmogljivi način – največja moč, hitro udobje

Zmogljivi način omogoča doseganje največje možne moči enote z enim pritiskom 
gumba, vseeno pa vam ni treba skrbeti za račun za električno energijo, če enoto pozabite 
vključeno. Ta funkcija ogreje ali ohladi prostor v najkrajšem možnem času, po 20 minutah 
pa se samodejno preklopi na običajno delovanje, da ne zapravlja energije.

Tiho delovanje notranje enote – udobje boste le čutili, ne pa tudi slišali

Enote s tem načinom lahko dosežejo osupljivo nizke ravni hrupnosti – nekatere je dejansko težko slišati, saj so glasne toliko kot 
listje v vetru (19 dB(A)). To je idealna funkcija za enote v spalnicah, saj omogoča nemoteno spanje tudi pri vključeni enoti.

Razlage funkcij in značilnosti
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Možnost krmiljenja preko interneta – popoln nadzor, kadar koli in kjer koli

Enote z možnostjo krmiljenja preko interneta je mogoče preprosto upravljati kadar koli in od koder koli s 
pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom. Ta funkcija zahteva nakup dodatne opreme, za priključitev 
enote pa morate imeti vzpostavljeno krajevno omrežje. Poleg preprostega upravljanja neposredno iz mobilne 
naprave ima večina enot na voljo možnosti za povezovanje z zapletenimi sistemi za avtomatizacijo doma ali 
upravljanje zgradb s komunikacijskimi protokoli Modbus ali KNX ali s centralnim upravljanjem Daikin. (Sistem 
Daikin DIII-Net omogoča tudi priključitev preko sistemov BACnet ali LON.)
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Varčni način – udobje brez težav za vaše električno omrežje

Varčni način omogoča omejevanje največje porabe klimatske naprave, 
če imate težave s pogostim proženjem varovalk, ko hkrati delujejo druge 
naprave (sesalnik, mikrovalovna pečica itd.), ali če želite preprosto omejiti 
porabo energije. Seveda imate vse v svojih rokah, tako da lahko funkcijo 
kadar koli izklopite, kadar potrebujete največjo možno moč hlajenja ali 
ogrevanja!

Poraba energije v 10 urah  

za sistem Ururu Sarara

Samočistilni filter – vedno optimalno udobje in učinkovitost

Samodejno čiščenje filtra zagotavlja, da se v filtru prahu v enotah ne nabira prah, kar zagotavlja najučinkovitejše in najudobnejše 
delovanje skozi celotno življenjsko dobo enote, saj se tok zraka ne zamaši zaradi nabiranja prahu. Dodatno je odstranjevanje 
prahu bistveno preprostejše in lažje kot pri enotah brez samodejnega čiščenja, kjer morate filtre redno odstranjevati in prati.

Tedenski časovnik – veselite se vrnitve v udoben dom

Tedenski časovnik omogoča programiranje delovanja klimatske 
naprave za ves teden, tako da se vam ne bo treba ukvarjati z ročnim 
vključevanjem ali izključevanjem. Programirate lahko do 4 dogodke 
za vsak dan v tednu. Enote brez tedenskega časovnika imajo 24-urni 
časovnik, ki omogoča nastavljanje enega časa vklopa in enega časa 
izklopa za vsak dan.

Tiho delovanje zunanje enote – brez motenj za vas ali vaše sosede

V številnih primerih je treba paziti, da ponoči ne motite sosedov, na primer v 
gosto poseljenih bivalnih naseljih ali blokih. Vsi si želimo tišine za spanje. Tihi 
način delovanja zunanje enote omejuje hrupnost zunanje enote, tako da lahko 
pustite klimatsko napravo delovati, vseeno pa ste lahko prepričani, da nikogar 
ne motite.

Fotokatalitični filter za čiščenje zraka iz titanovega apatita – čist zrak v vašem domu!

Zrak čisti s čudovitimi, vendar diskretnimi, kemičnimi reakcijami: prva plast filtra je plast kalcijevega hidroksiapatita, ki vpije 
bakterije, viruse, amoniak, dušikove okside in druge škodljive snovi. Sledi titanov oksid, ki ga aktivira izpostavljenost naravni 
svetlobi, zaradi česar oddaja hidroksilne radikale, ki vpite snovi razgradijo v neškodljivo vodo in ogljikov dioksid. Vse skupaj je 
popolnoma neopazno, razen svežega in čistega zraka v prostoru.

Večdelni deljeni načini uporabe – udobje za ves dom z eno zunanjo enoto

To enoto lahko uporabite v povezavi z zunanjimi enotami za večdelne deljene sisteme. Večdelni deljeni sistemi omogočajo 
klimatizacijo več prostorov z eno samo zunanjo enoto, kar zagotavlja preprostejšo in elegantnejšo vgradnjo, ki zahteva manj 
prostora. Na voljo so zunanje enote za večdelne deljene sisteme z od 2 do 5 notranjimi enotami, sistem Super-Multi-Plus pa 
lahko oskrbuje do 9 notranjih enot.

Dvojni/trojni/dvakratni dvojni sistemi SkyAir – enaka temperatura povsod, tudi v velikih prostorih

Klimatizacija velikih prostorov ni vedno učinkovito izvedljiva z le eno notranjo enoto. Dvojni/trojni/dvakratni dvojni sistemi 
SkyAir omogočajo delitev ene zunanje enote med dvema, tremi ali štirimi notranjimi enotami. To zagotavlja dobro in 
enakomerno porazdelitev zraka ter temperature po prostoru brez potrebe po več manjših zunanjih enotah. Ikona označuje 
možnost uporabe notranje enote v takih sistemih. 

Črpalka na odvodu

Enota ima standardno (ali dodatno, če je tako označena) vgrajeno črpalko za kondenzat. Kondenzat, ki se nabere med 
hlajenjem, lahko nato zlahka odvedete s cevmi, ki so lahko nameščene tudi visoko nad enoto. Originalne črpalke za kondenzat 
Daikin delujejo tiho in zanesljivo ter imajo nizko porabo energije, saj uporabljajo enosmerne motorje.

Zvočna raven  
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Ururu Sarara FTXZ-N

Nagrajeni tehnološki pionir s 5 tehnologijami 
obdelave zraka, izredno majhnim vplivom na 
okolje in zelo nizko porabo energije.

Daikin Emura FTXJ-L/FTXG-L

Ta nagrajena enota združuje učinkovitost in 
prestiž. Vanjo se boste preprosto zaljubili.

FTXM-K/FTXS-K

Popolno udobje v diskretnem in sodobnem 
ohišju, ki se prilega vsem vašim potrebam.

FTXB-C

V vaš dom prinese takojšnje prijetno udobje. 
Ploska in elegantna sprednja plošča s 
številnimi funkcijami zagotavlja izvrstno 
vzdušje za dostopno ceno.

FTX-K

Znani gladki obrisi in visoka energetska 
učinkovitost. Tiho udobje za vsakogar.

Naša celovita ponudba stenskih deljenih klimatskih naprav zagotavlja 
rešitve za vsako potrebo. Ste ljubitelj visoke tehnologije? Ali pa si želite 
le osnovnega udobja za svoj dom? Vse naše enote vam bodo zagotovile 
prijetno sprostitev brez motenj.

Stenske enote
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Razširjena ponudba R32

Ponujamo nove serije s hladilnim sredstvom 
R32, ki zagotavljajo višje izkoristke in majhen 
vpliv na okolje.

 › Daikin Emura FTXJ-LW/S
 › FTXM-K

Spletni krmilnik

Upravljanje z mobilno aplikacijo je zdaj 
BREZPLAČNO na voljo za skoraj vse deljene 
notranje enote!

 › Nadzorujte stanje svoje enote
 › Upravljajte način delovanja, nastavljeno 
temperaturo in smer ter pretok zraka

 › Pripravite urnik temperatur in načinov 
delovanja z do 4 dogodki na dan za 7 dni

 › Brezplačno na voljo s prodajnimi kompleti 
»CE. … .WIFI« za izbrane enote

Ponudba deljenih sistemov, prilagojenih za 
ogrevanje

 › Široka ponudba skritih notranjih enot 
(stenske, prostostoječe) z zajamčeno 
sposobnostjo ogrevanja do zunanje 
temperature –25 °C.

 › Edinstvena tehnologija prostovisečega 
toplotnega izmenjevalnika: Cikel 
odmrzovanja je izboljšan, kar zagotavlja 
nižje stroške delovanja in odpravlja 
nabiranje ledu.

Poudarki 
naših rešitev 
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Stenske enote

FTXS-K/FTXM-K

DAIKIN EMURA R-32 FTXJ-LW/FTXG-LW

URURU SARARA FTXZ-N



FTX-K

FTXS-G
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Kaj so hladilna sredstva?

Hladilna sredstva krožijo po klimatski napravi in po njej prenašajo toploto, tako da so kot »kri« izdelka. 

Zakaj izdelki Daikin?

Skladno z našo zavezo varovanju okolja si prizadevamo razvijati sisteme, ki imajo manjši vpliv na okolje. Izbira hladilnega sredstva je ključni 
dejavnik pri prizadevanjih za zmanjšanje svetovnega segrevanja.

Izvajamo raziskave, ki so namenjene doseganju praktične uporabe hladilnih sredstev naslednje generacije, kjer se ne ukvarjamo le z njihovim 
neposrednim učinkom na svetovno segrevanje, ampak tudi na njihove učinke skozi celotno življenjsko dobo, kar vključuje energetsko 
učinkovitost med rabo klimatske naprave.

Odločamo se na podlagi vseh dejavnikov:
 › Vpliv samih hladilnih sredstev na okolje
 › Varnostni dejavniki, kot sta vnetljivost in strupenost
 › Stroški proizvodnje klimatskih naprav, ki uporabljajo hladilna sredstva

Zakaj smo izbrali R-32?

Kot edino svetovno podjetje, ki izdeluje klimatske naprave in hladilna sredstva, smo uvedli novo hladilno sredstvo za klimatske naprave, R-32, ki 
ima le tretjino učinka na svetovno segrevanje v primerjavi z drugimi klasičnimi hladilnimi sredstvi. Prvo klimatsko napravo na svetu s hladilnim 
sredstvom R-32 smo predstavili že novembra 2012, model Ururu Sarara. Z letom 2015 širimo uporabo tega okolju prijaznejšega hladilnega 
sredstva na širšo paleto izdelkov.

Pripravljeni smo za prihodnost. Se nam boste pridružili?

Hladilno sredstvo 
R-32
Korak v lepši jutri 



Največja učinkovitost na trgu tako 
za hlajenje kot za ogrevanje.

Vedno prečiščen zrak brez 
alergenov skozi vse leto.

Enakomerna porazdelitev zraka 
po celotnem prostoru do razdalje 
12 m.

Edinstveno vlaženje brez 
ločenega dovoda vode.

Stenska enota 

FTXZ-N  
 

Nagrajeni tehnološki pionir s 5 tehnologijami obdelave zraka, 
izredno majhnim vplivom na okolje in zelo nizko porabo 
energije.

› Hlajenje, ogrevanje, prečiščevanje zraka, prezračevanje, vlaženje in  
 razvlaževanje v eni sami enoti 
› Samodejno čiščenje zračnega filtra vam prihrani delo in zmanjša  
 porabo energije za 25 % 
› 3-področno inteligentno oko usmeri tok zraka stran od ljudi, da  
 zmanjša prepih 
› 3D-zračni tok zagotavlja, da čisti zrak doseže tudi najbolj odmaknjene  
 kotičke prostora
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Energetska učinkovitost

A+++

3

Modbus 
KNX

DIII-Net -20°

Podatki o izkoristku FTXZ + RXZ 25N + 25N 35N + 35N 50N + 50N
Moč hlajenja najmanj/nazivno/največ kW 0,6/2,5/3,9 0,6/3,5/5,3 0,6/5,0/5,8
Moč ogrevanja najmanj/nazivno/največ kW 0,6/3,6/7,5 0,6/5,0/9,0 0,6/6,3/9,4
Sezonska učinkovitost 
(po EN14825) 
 

Hlajenje Energijska nalepka A+++
Pnazivna kW 2,50 3,50 5,00
SEER 9,54 9,00 8,60
Letna poraba energije kWh 92 136 203

Ogrevanje 
(Povprečno 
podnebje)

Energijska nalepka A+++
Pnazivna kW 3,50 4,50 5,60
SCOP 5,90 5,73 5,50
Letna poraba energije kWh 831 1.100 1.427

Notranja enota FTXZ 25N 35N 50N
Ohišje Barva Bela
Mere Enota Višina x širina x globina mm 295x798x372
Raven zvočnega tlaka Hlajenje Visoko/Nazivno/Nizko/Tiho delovanje dBA 38/33/26/19 42/35/27/19 47/38/30/23

Ogrevanje Visoko/Nazivno/Nizko/Tiho delovanje dBA 39/35/28/19 42/36/29/19 44/38/31/24

Zunanja enota RXZ 25N 35N 50N
Mere Enota Višina x širina x globina mm 693x795x300
Raven zvočnega tlaka Hlajenje Visoko dBA 46 48 49

Ogrevanje Visoko dBA 46 48 50
Območje delovanja Hlajenje Okolje od najmanj do največ °CDB -10~43

Ogrevanje Okolje od najmanj do največ °CWB -20~18
Priključki napeljave Dolžina napeljave ZE–NE največ m 10

Višinska razlika NE–ZE največ m 8
Tok – 50 Hz Nazivni tok varovalke A 16
Hladilno sredstvo Tip/polnitev/TCO2/GWP R32/1,34/0,9/675

Cene CE.FTXZ25N.WIFI + RXZ25N CE.FTXZ35N.WIFI + RXZ35N CE.FTXZ50N.WIFI + RXZ50N
Cena notranje enote € 711,– 782,– 833,–
Cena kompleta (notranja enota + zunanja enota + daljinski upravljalnik) € 2.059,– 2.175,– 2.377,–
Vsebuje fluorirane pline, ki imajo toplogredni učinek
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Stenska enota

DAIKIN EMURA R-32

 
 Ta nagrajena enota združuje učinkovitost in prestiž. 
Vanjo se boste preprosto zaljubili.

› Oblika je skladna z edinstveno evropskim občutkom za slog 
› Prečiščevanje zraka odstrani 97 % alergenov, tako da dihate samo čist  
 zrak 
› 3D-zračni tok zagotavlja, da zrak doseže tudi najbolj odmaknjene  
 kotičke prostora 
› Večpodročno inteligentno oko zazna vašo prisotnost in vas varuje pred  
 neposrednim prepihom
› Adapter Wi-Fi omogoča popoln nadzor nad enoto od koder koli in  
 kadar koli, preprosto s pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom.  
 Priložen je brezplačno kot del paketa!

FTXJ-LW

FTXJ-LS

Energetska učinkovitost do 

A+++

Upravljanje s pametnim 
telefonom, kadar koli in kjer koli.

Lepota brez motenj. Med 
delovanjem je ne boste niti slišali.

Konec mrzlih nog in glavobola, 
ostane le popoln občutek.

Vrhunski izkoristek hlajenja 
v kombinaciji z izvrstnim 
oblikovanjem.

W
ith

 W
i-F

i Control

Modbus 
KNX

DIII-Net

2

emura

Podatki o izkoristku FTXJ + RXJ 20LW/S + 20L 25LW/S + 25L 35LW/S + 35L 50LW/S + 50L
Moč hlajenja najmanj/nazivno/največ kW 1,30/2,30/2,80 0,90/2,40/3,30 0,90/3,50/4,10 1,40/4,80/5,50
Moč ogrevanja najmanj/nazivno/največ kW 1,30/2,50/4,30 0,90/3,20/4,70 0,90/4,00/5,10 1,10/5,80/7,00
Sezonska učinkovitost 
(po EN14825) 
 

Hlajenje Energijska nalepka A+++ A++
Pnazivna kW 2,30 2,40 3,50 4,80
SEER 8,73 8,64 7,19 7,02
Letna poraba energije kWh 92 97 170 239

Ogrevanje 
(Povprečno 
podnebje)

Energijska nalepka A++ A+
Pnazivna kW 2,10 2,70 3,00 4,60
SCOP 4,61 4,60 4,28
Letna poraba energije kWh 638 822 913 1.505

Notranja enota FTXJ 20LW/S + 20L 25LW/S + 25L 35LW/S + 35L 50LW/S + 50L
Ohišje Barva Bela/srebrna
Mere Enota Višina x širina x globina mm 303x998x212
Raven zvočnega tlaka Hlajenje Visoko/Nazivno/Nizko/Tiho delovanje dBA 38/32/25/19 45/34/26/20 46/40/35/32

Ogrevanje Visoko/Nazivno/Nizko/Tiho delovanje dBA 40/34/28/19 41/34/28/19 45/37/29/20 47/41/35/32

Zunanja enota RXJ 20L 25L 35L 50L
Mere Enota Višina x širina x globina mm 550x765x285 735x825x300
Raven zvočnega tlaka Hlajenje Visoko/Tiho delovanje dBA 46/43 48/45

Ogrevanje Visoko/Tiho delovanje dBA 47/44 48/45
Območje delovanja Hlajenje Okolje od najmanj do največ °CDB -10~46

Ogrevanje Okolje od najmanj do največ °CWB -15~18
Priključki napeljave Dolžina napeljave ZE–NE največ m 20 30

Višinska razlika NE–ZE največ m 15 20
Tok – 50 Hz Nazivni tok varovalke A 16 20
Hladilno sredstvo Tip/polnitev/TCO2/GWP R-32/0,72/0,5/675 R-32/1,30/0,9/675

Cene CE.FTXJ20LW.
WIFI + RXJ20L

CE.FTXJ20LS.
WIFI + RXJ20L

CE.FTXJ25LW.
WIFI + RXJ25L

CE.FTXJ25LS.
WIFI + RXJ25L

CE.FTXJ35LW.
WIFI + RXJ35L

CE.FTXJ35LS.
WIFI + RXJ35L

CE.FTXJ50LW.
WIFI + RXJ50L

CE.FTXJ50LS.
WIFI + RXJ50L

Cena notranje enote € 462,– 503,– 476,– 516,– 497,– 590,– 717,– 857,–
Cena kompleta (notranja enota + zunanja enota + daljinski upravljalnik) € 1.171,– 1.212,– 1.244,– 1.284,– 1.446,– 1.539,– 2.014,– 2.154,–
Vsebuje fluorirane pline, ki imajo toplogredni učinek

up
to

25°C

25°C
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Stenska enota 

FTXM-K 
 

Popolno udobje v diskretnem in sodobnem ohišju,  
ki se prilega vsem vašim potrebam.

› Izpopolnjen pretok zraka zagotavlja popolno udobje v vašem prostoru.  
 Povsod in vedno. 
› S tedenskim časovnikom imate nadzor nad vsem. Prevzemite nadzor  
 nad svojim popolnim udobjem. 
› Najboljša izbira za spalnico. Tako tiha je, da lahko uživate v sanjah o  
 popolnem udobju. 
› Možnost hlajenja tehničnih prostorov do -15°C temperature okolice. 
› Adapter Wi-Fi omogoča popoln nadzor nad enoto od koder koli in  
 kadar koli, preprosto s pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom.  
 Priložen je brezplačno kot del paketa!

Energetska učinkovitost do 

A++

W
ith

 W
i-F

i Control

Modbus 
KNX

DIII-Net

2

Podatki o izkoristku FTXM + RXM 20K + 20L 25K + 25L 35K + 35L 42K + 42L 50K + 50L
Moč hlajenja najmanj/nazivno/največ kW 1,30/2,00/2,80 1,30/2,50/3,20 1,40/3,50/4,00 1,70/4,20/5,00 1,70/5,02/5,30
Moč ogrevanja najmanj/nazivno/največ kW 1,30/2,50/4,30 1,30/2,80/4,70 1,40/4,00/5,20 1,70/5,40/6,00 1,70/5,80/6,50
Sezonska učinkovitost 
(po EN14825) 
 

Hlajenje Energijska nalepka A++
Pnazivna kW 2,00 2,50 3,50 4,20 5,00
SEER 7,79 8,30 7,81 7,14 7,22
Letna poraba energije kWh 90 105 157 206 242

Ogrevanje 
(Povprečno 
podnebje)

Energijska nalepka A++ A+
Pnazivna kW 2,30 2,50 3,60 4,00 4,60
SCOP 4,77 4,78 4,85 4,38 4,55
Letna poraba energije kWh 675 733 1.039 1.278 1.416

Notranja enota FTXM 20K 25K 35K 42K 50K
Ohišje Barva Bela
Mere Enota Višina x širina x globina mm 289x780x215 298x900x215
Raven zvočnega tlaka Hlajenje Visoko/Nazivno/Nizko/Tiho delovanje dBA 40/32/24/19 41/33/25/19 45/37/29/19 45/39/33/21 46/40/34/23

Ogrevanje Visoko/Nazivno/Nizko/Tiho delovanje dBA 40/34/27/19 41/34/27/19 45/39/29/19 45/39/33/22 47/40/34/24

Zunanja enota RXM 20L 25L 35L 42L 50L
Mere Enota Višina x širina x globina mm 550x765x285 735x825x300
Raven zvočnega tlaka Hlajenje Visoko/Tiho delovanje dBA 47/43 49/44 47/44

Ogrevanje Visoko/Tiho delovanje dBA 48/44 49/45 48/45
Območje delovanja Hlajenje Okolje od najmanj do največ °CDB -10~46

Ogrevanje Okolje od najmanj do največ °CWB -15~18
Priključki napeljave Dolžina napeljave ZE–NE največ m 20 30

Višinska razlika NE–ZE največ m 15 20
Tok – 50 Hz Nazivni tok varovalke A 10 15
Hladilno sredstvo Tip/polnitev/TCO2/GWP R-32/0,72/0,5/675 R-32/0,8/0,5/675 R-32/1,50/1,0/675

Cene CE.FTXM20K.WIFI + 
RXM20L

CE.FTXM25K.WIFI + 
RXM25L

CE.FTXM35K.WIFI + 
RXM35L

CE.FTXM42K.WIFI + 
RXM42L

CE.FTXM50K.WIFI + 
RXM50L

Cena notranje enote € 301,– 306,– 381,– 459,– 623,–
Cena kompleta (notranja enota + zunanja enota + daljinski upravljalnik) € 858,– 891,– 1.023,– 1.301,– 1.604,–

Enote FTXM20–25K imajo inteligentno oko. Enote FTXM35–50K imajo večpodročno inteligentno oko.
Vsebuje fluorirane pline, ki imajo toplogredni učinek

Upravljanje s pametnim 
telefonom, kadar koli in kjer koli.

Vam prilagojeno udobje vsako 
uro skozi ves teden.

Tako tiha, da je sploh ne boste 
slišali. Dobro spite, lahko noč.

-15°

Ogreje vas tudi pri zunanji 
temperaturi navzdol do –15 °C.



Stenska enota 

DAIKIN EMURA

 
 Ta nagrajena enota združuje učinkovitost in prestiž. 
Vanjo se boste preprosto zaljubili.

› Oblika je skladna z edinstveno evropskim občutkom za slog. 
› Prečiščevanje zraka odstrani 97 % alergenov, tako da dihate samo čist  
 zrak. 
› 3D-zračni tok zagotavlja, da zrak doseže tudi najbolj odmaknjene kotičke  
 prostora. 
› Večpodročno inteligentno oko zazna vašo prisotnost in vas varuje pred  
 neposrednim prepihom.
› Adapter Wi-Fi omogoča popoln nadzor nad enoto od koder koli in kadar  
 koli, preprosto s pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom.  
 Priložen je brezplačno kot del paketa!

FTXG-LW

FTXG-LS

Energetska učinkovitost do

A+++

Lepota brez motenj. Med 
delovanjem je ne boste niti slišali.

Konec mrzlih nog in glavobola, 
ostane le popoln občutek.

W
ith

 W
i-F

i Control

Modbus 
KNX

DIII-Net

Podatki o izkoristku FTXG + RXG 20LW/S + 20L 25LW/S + 25L 35LW/S + 35L 50LW/S + 50L
Moč hlajenja najmanj/največ kW 1,3/2,8 1,3/3,0 1,4/3,8 1,7/5,3
Moč ogrevanja najmanj/največ kW 1,3/4,3 1,3/4,5 1,4/5,0 1,7/6,5
Sezonska učinkovitost 
(po EN14825) 
 

Hlajenje Energijska nalepka A+++ A++
Pnazivna kW 2,30 2,40 3,50 4,80
SEER 8,52 8,50 7,00 6,70
Letna poraba energije kWh 94 99 175 251

Ogrevanje 
(Povprečno 
podnebje)

Energijska nalepka A++ A+
Pnazivna kW 2,10 2,70 3,00 4,60
SCOP 4,60 4,24
Letna poraba energije kWh 639 821 913 1.519

Notranja enota FTXG 20LW/S 25LW/S 35LW/S 50LW/S
Ohišje Barva Bela/srebrna
Mere Enota Višina x širina x globina mm 303x998x212
Raven zvočnega tlaka Hlajenje Visoko/Nazivno/Nizko/Tiho delovanje dBA 38/32/25/19 45/34/26/20 46/40/35/32

Ogrevanje Visoko/Nazivno/Nizko/Tiho delovanje dBA 40/34/28/19 41/34/28/19 45/37/29/20 47/41/35/32

Zunanja enota RXG 20L 25L 35L 50L
Mere Enota Višina x širina x globina mm 550x765x285 735x825x300
Raven zvočnega tlaka Hlajenje Visoko/Tiho delovanje dBA 46/43 48/44

Ogrevanje Visoko/Tiho delovanje dBA 47/44 48/45 48/44
Območje delovanja Hlajenje Okolje od najmanj do največ °CDB -10~46 (3)

Ogrevanje Okolje od najmanj do največ °CWB -15~18
Priključki napeljave Dolžina napeljave ZE–NE največ m 20 30

Višinska razlika NE–ZE največ m 15 20
Tok – 50 Hz Nazivni tok varovalke A 16 20
Hladilno sredstvo Tip/polnitev/TCO2/GWP R-410A/1,05/2,2/2.087,5 R-410A/1,6/3,3/2.087,5

Cene CE.FTXG20LW.
WIFI + RXG20L

CE.FTXG20LS.
WIFI + RXG20L

CE.FTXG25LW.
WIFI + RXG25L

CE.FTXG25LS.
WIFI + RXG25L

CE.FTXG35LW.
WIFI + RXG35L

CE.FTXG35LS.
WIFI + RXG35L

CE.FTXG50LW.
WIFI + RXG50L

CE.FTXG50LS.
WIFI + RXG50L

Cena notranje enote € 440,– 479,– 453,– 491,– 473,– 562,– 683,– 816,–
Cena kompleta (notranja enota + zunanja enota + daljinski upravljalnik) € 1.115,– 1.154,– 1.184,– 1.222,– 1.377,– 1.466,– 1.918,– 2.051,– 
Vsebuje fluorirane pline, ki imajo toplogredni učinek

emura

2

25°C

25°C

Upravljanje s pametnim telefonom, 
kadar koli in kjer koli.

Vrhunski izkoristek hlajenja 
v kombinaciji z izvrstnim 
oblikovanjem.

up
to

14
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Stenska enota 

CTXS-K/FTXS-K/FTXS-G 
 

Popolno udobje v diskretnem in sodobnem ohišju, ki se 
prilega vsem vašim potrebam.

› Izpopolnjen pretok zraka zagotavlja popolno udobje v vašem prostoru.  
 Povsod in vedno. 
› S tedenskim časovnikom imate nadzor nad vsem. Prevzemite nadzor  
 nad svojim popolnim udobjem. 
› Najboljša izbira za spalnico. Tako tiha je, da lahko uživate v sanjah o  
 popolnem udobju. 
› Možnost hlajenja tehničnih prostorov do -15°C temperature okolice. 
› Adapter Wi-Fi omogoča popoln nadzor nad enoto od koder koli in  
 kadar koli, preprosto s pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom.  
 Priložen je brezplačno kot del paketa!

Energetska učinkovitost do 

Upravljanje s pametnim 
telefonom, kadar koli in kjer koli.

Vam prilagojeno udobje vsako 
uro skozi ves teden.

Tako tiha, da je sploh ne boste 
slišali. Dobro spite, lahko noč.

A++

W
ith

 W
i-F

i Control

Modbus 
KNX

DIII-Net

2

Podatki o izkoristku FTXS + RXS 20K + 20L3 25K + 25L3 35K + 35L3 42K + 42L 50K + 50L 60G + 60L 71G + 71F8
Moč hlajenja najmanj/nazivno/največ kW

Na voljo samo pri 
uporabi z več modeli

1,3/2,0/2,6 1,3/2,5/3,2 1,4/3,5/4,0 1,7/4,20/5,0 1,7/5,00/5,3 1,7/6,0/6,7 2,3/7,10/8,5
Moč ogrevanja najmanj/nazivno/največ kW

1,3/2,5/3,5 1,3/2,8/4,7 1,4/4,0/5,2 1,7/5,40/6,0 1,7/5,80/6,5 1,7/7,0/8,0 2,3/8,20 
/10,2

Sezonska učinkovitost 
(po EN14825) 
 

Hlajenje Energijska nalepka A++ A++ A
Pnazivna kW 2,00 2,50 3,50 4,20 5,00 6,00 7,10
SEER 7,40 7,90 7,47 6,80 5,58 5,28
Letna poraba energije kWh 95 111 164 216 257 376 471

Ogrevanje 
(Povprečno 
podnebje)

Energijska nalepka A++ A+ A
Pnazivna kW 2,30 2,50 3,60 4,00 4,60 4,80 6,20
SCOP 4,77 4,78 4,85 4,20 3,89 3,81
Letna poraba energije kWh 675 732 1.039 1.334 1.535 1.728 2.276

Notranja enota CTXS15K CTXS35K FTXS 20K FTXS 25K FTXS 35K FTXS 42K FTXS 50K FTXS 60G FTXS 71G
Ohišje Barva Bela Bela
Mere Enota Višina x širina x globina mm 289x780x215 289x900x215 298x900x215 290x1.050x250
Raven zvočnega tlaka Hlajenje Visoko/Nazivno/Nizko/Tiho delovanje dBA 37/31/25/21 42/35/28/21 40/32/24/19 41/33/25/19 45/37/29/19 45/39/33/21 46/40/34/23 45/41/36/33 46/42/37/34

Ogrevanje Visoko/Nazivno/Nizko/Tiho delovanje dBA 38/33/28/21 41/36/30/21 40/34/27/19 41/34/27/19 45/39/29/19 45/39/33/22 47/40/34/24 44/40/35/32 46/42/37/34

Zunanja enota RXS 20L3 25L3 35L3 42L 50L 60L 71F8
Mere Enota Višina x širina x globina mm

Na voljo samo pri 
uporabi z več modeli

550x765x285 550x765x285 735x825x300 770x900x320
Raven zvočnega tlaka Hlajenje Visoko/Nizko/Tiho delovanje dBA 46/-/43 48/-/44 48/44/- 49/46/- 52/-/49

Ogrevanje Visoko/Nizko/Tiho delovanje dBA 47/-/44 48/-/45 48/45/- 49/46/- 52/-/49
Območje delovanja Hlajenje Okolje od najmanj do največ °CDB -10~46 -10~46

Ogrevanje Okolje od najmanj do največ °CWB -15~18 -15~18
Priključki napeljave Dolžina napeljave ZE–NE največ m 20 30

Višinska razlika NE–ZE največ m 15 20
Tok – 50 Hz Nazivni tok varovalke A 16 16 20 -
Hladilno sredstvo Tip/polnitev/TCO2/GWP

R-410A/1/2,1/2.087,5 R-410A/1,2/2,5/2.087,5 R-410A/1,3/2,7/2.087,5 R-410A/1,7/3,5/2.087,5 R-410A/1,5/3,1/2.087,5 R-410A/2,3/4,8/2.087,5

Cene CE.CTXS15K.
WIFI

CE.CTXS35K.
WIFI

CE.FTXS20K.
WIFI + RXS20L3

CE.FTXS25K.
WIFI + RXS25L3

CE.FTXS35K.
WIFI + RXS35L3

CE.FTXS42K.
WIFI + RXS42L

CE.FTXS50K.
WIFI + RXS50L

CE.FTXS60G.
WIFI + RXS60L

CE.FTXS71G.
WIFI + RXS71F8

Cena notranje enote € 254,– 344,– 287,– 291,– 363,– 437,– 593,– 748,– 907,–
Cena kompleta (notranja enota + zunanja enota + daljinski upravljalnik) € - 817,– 848,– 974,– 1.239,– 1.527,– 1.856,– 2.194,–
Enote FTXS20–25K in CTXS-K imajo inteligentno oko. Enote FTXS35–50K imajo večpodročno inteligentno oko. Možnost spletnega upravljanja je na voljo za enote od 35 do 50.

Vsebuje fluorirane pline, ki imajo toplogredni učinek

CTXS-K/FTXS-K

FTXS-G

-15°

Ogreje vas tudi pri zunanji 
temperaturi navzdol do –15 °C.
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Stenska enota 

FTX-K

 
 Znani gladki obrisi in visoka energetska učinkovitost. 
Tiho udobje za vsakogar.

› Elegantna sodobna zasnova se ujame z vsako opremo in okoljem 
› Najboljša izbira za spalnico. Tako tiha je, da lahko uživate v sanjah o  
 popolnem udobju. 
› Zračni filter odstranjuje bakterije in viruse, da zagotavlja stalno čist zrak. 
› Adapter Wi-Fi omogoča popoln nadzor nad enoto od koder koli in  
 kadar koli, preprosto s pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom.  
 Priložen je brezplačno kot del paketa!

Energetska učinkovitost do 

A++

Konec mrzlih nog in glavobola, 
ostane le popoln občutek.

Tako tiha, da je sploh ne boste 
slišali. Dobro spite, lahko noč.

Poslovite se od bakterij, virusov in 
neprijetnih vonjav. Pozdravite čist 
zrak.

Upravljanje s pametnim telefonom, 
kadar koli in kjer koli.

W
ith

 W
i-F

i Control

Modbus 
KNX

DIII-Net

Podatki o izkoristku FTX + RX 20K + 20K 25K + 25K 35K + 35K 50K + 50K 60K + 60K
Moč hlajenja najmanj/nazivno/največ kW 1,3/2,0/2,6 1,3/2,5/3,0 1,3/3,5/4,0 1,7/5,0/6,0 1,7/6,0/7,0
Moč ogrevanja najmanj/nazivno/največ kW 1,3/2,5/3,5 1,3/3,0/4,0 1,3/4,0/4,8 1,7/6,0/7,7 1,7/7,0/8,0
Sezonska učinkovitost 
(po EN14825) 
 

Hlajenje Energijska nalepka A++
Pnazivna kW 2,00 2,50 3,50 5,00 6,00
SEER 6,66 6,33 6,42 6,59 7,76
Letna poraba energije kWh 105 138 191 266 271

Ogrevanje 
(Povprečno 
podnebje)

Energijska nalepka A++ A+
Pnazivna kW 2,20 2,40 2,80 4,60 4,80
SCOP 5,02 4,70 4,74 4,39 4,34
Letna poraba energije kWh 614 715 827 1.467 1.548

Notranja enota FTX 20K 25K 35K 50K 60K
Ohišje Barva Bela
Mere Enota Višina x širina x globina mm 286/770/225 295/990/263
Raven zvočnega tlaka Hlajenje Visoko/Nazivno/Nizko/Tiho delovanje dBA 39/33/25/20 40/33/26/20 43/34/27/20 43/39/34/31 45/41/36/33

Ogrevanje Visoko/Nazivno/Nizko/Tiho delovanje dBA 39/33/25/20 40/33/26/20 43/34/27/20 43/39/34/31 45/41/36/33

Zunanja enota RX 20K 25K 35K 50K 60K
Mere Enota Višina x širina x globina mm 550x658x275 735x870x320
Raven zvočnega tlaka Hlajenje Visoko/Nazivno/Nizko/Tiho delovanje dBA 39/33/25/22 40/33/26/22 41/34/27/23 47/-/44/- 49/-/46/-

Ogrevanje Visoko/Nazivno/Nizko/Tiho delovanje dBA 39/34/28/25 40/34/28/25 41/35/29/26 48/-/45/- 49/-/46/-
Območje delovanja Hlajenje Okolje od najmanj do največ °CDB -10~46 -~-

Ogrevanje Okolje od najmanj do največ °CWB -15~18 -~-
Priključki napeljave Dolžina napeljave ZE–NE največ m -

Višinska razlika NE–ZE največ m -
Tok – 50 Hz Nazivni tok varovalke A 16 20
Hladilno sredstvo Tip/polnitev/TCO2/GWP R-410A/-/-/2.087,5

Cene CE.FTX20K.WIFI + 
RX20K

CE.FTX25K.WIFI + 
RX25K

CE.FTX35K.WIFI + 
RX35K

CE.FTX50K.WIFI + 
RX50K

CE.FTX60K.WIFI + 
RX60K

Cena notranje enote € 230,– 242,– 283,– 408,– 437,–
Cena kompleta (notranja enota + zunanja enota + daljinski upravljalnik) € 655,– 690,– 807,– 1.164,– 1.248,–

Večkratno povezovanje je mogoče samo za modele FTX20–35K in to samo na večdelnih enotah z 2 priključkoma.
Vsebuje fluorirane pline, ki imajo toplogredni učinek

25°C

25°C
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A+

Stenska enota 

FTXB-C

 
 V vaš dom prinese takojšnje prijetno udobje. 
Ploska in elegantna sprednja plošča s številnimi funkcijami 
zagotavlja izvrstno vzdušje za dostopno ceno.

› Ploska in elegantna sprednja plošča se prilega vsaki notranji opremi 
› Funkcija samodejnega navpičnega nagiba izhodnih lopatic zagotavlja  
 učinkovito porazdelitev zraka in temperature po celotnem prostoru 
› Kot šepet tiho delovanje za popolno počutje in udobje 
› 24-urni časovnik omogoča večjo prilagodljivost skozi dan

Energetska učinkovitost

Izdelano v Evropi za potrebe 
evropskega trga.*

Izvrsten izkoristek celotne 
serije tako pri ogrevanju kot pri 
hlajenju.

Podatki o izkoristku FTXB + RXB 20C + 20C 25C + 25C 35C + 35C 50C + 50C 60C + 60C
Moč hlajenja najmanj/nazivno/največ kW 1,3/2,0/2,6 1,3/2,5/3,0 1,3/3,3/3,8 -/5,48/- -/6,23/-
Moč ogrevanja najmanj/nazivno/največ kW 1,3/2,5/3,5 1,3/2,8/4,0 1,3/3,5/4,8 -/5,6/- -/6,4/-
Sezonska učinkovitost 
(po EN14825) 
 

Hlajenje Energijska nalepka A+
Pnazivna kW 2,00 2,50 3,30 5,48 6,23
SEER 5,98 6,00 6,05 5,93 6,09
Letna poraba energije kWh 117 146 191 323 358

Ogrevanje 
(Povprečno 
podnebje)

Energijska nalepka A+
Pnazivna kW 2,20 2,40 2,80 3,64 3,80
SCOP 4,10 4,01 4,06 4,27 4,06
Letna poraba energije kWh 751 838 966 1.193 1.310

Notranja enota FTXB 20C 25C 35C 50C 60C
Ohišje Barva Bela
Mere Enota Višina x širina x globina mm 283x770x216 310x1065x224
Raven zvočnega tlaka Hlajenje Visoko/Nazivno/Nizko/Tiho delovanje dBA 39/33/25/21 40/33/26/21 41/34/27/21 44/40/38/32 46/43/37/33

Ogrevanje Visoko/Nazivno/Nizko/Tiho delovanje dBA (ob tiskanju podatek ni bil razpoložljiv)

Zunanja enota RXB 20C 25C 35C 50C 60C
Mere Enota Višina x širina x globina mm 550x658x275 753x855x328
Raven zvočne moči Hlajenje dBA 60 62 64 65

Ogrevanje dBA 60 62 64 65
Območje delovanja Hlajenje Okolje od najmanj do največ °CDB -~-

Ogrevanje Okolje od najmanj do največ °CWB -~-
Priključki napeljave Dolžina napeljave ZE–NE največ m 15 30

Višinska razlika NE–ZE največ m 12 10
Tok – 50 Hz Nazivni tok varovalke A -
Hladilno sredstvo Tip/polnitev/TCO2/GWP R-410A/-/-/2.087,5

Cene FTXB20C + RXB20C FTXB25C + RXB25C FTXB35C + RXB35C FTXB50C + RXB50C FTXB60C + RXB60C
Cena notranje enote € 192,– 202,– 213,– 315,– 346,–
Cena kompleta (notranja enota + zunanja enota + daljinski upravljalnik) € 546,– 575,– 609,– 903,– 990,–

* Proizvodnja v Evropi ne velja za celotno serijo.
Vsebuje fluorirane pline, ki imajo toplogredni učinek

Konec mrzlih nog in glavobola, 
ostane le popoln občutek.

25°C

25°C

Poslovite se od bakterij, virusov in 
neprijetnih vonjav. Pozdravite čist 
zrak.
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Daikin Emura

Nexura

Zunanja enotaUruru Sarara



19

NEXURA FVXG-K

FVXS-F

Samostoječe enote
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Samostoječa enota

NEXURA FVXG-K 
 

Najboljše iz dveh svetov smo združili na najelegantnejši način. 
Brez kompromisov, preprosto popolno udobje seva skozi vaš 
celoten dom.

› Edinstvena sevalna čelna plošča zagotavlja udobno in naravno toploto  
 v hladnih dneh 
› Največja možna prilagodljivost: Vgradnja je lahko skrita, ob steni ali na  
 stojalu 
› Zračni tok je tih kot šepet, sploh ga ne boste opazili 
› Elegantna zaobljena oblika privlačno dopolni vaš dom

Energetska učinkovitost do 

A++

Edinstveni občutek toplega 
radiatorja je že vgrajen.

Ob steni, skrito ali na nogi. Vgradite 
jo tako, kot želite!

Tako tiha, da je sploh ne boste 
slišali. Dobro spite, lahko noč.

Poslovite se od bakterij, virusov in 
neprijetnih vonjav. Pozdravite čist 
zrak.

Modbus 
KNX

DIII-Net W
ith

 W
i-F

i Control

Podatki o izkoristku FVXG + RXG 25K + 25L 35K + 35L 50K + 50L
Moč hlajenja najmanj/nazivno/največ kW 1,3/2,5/3,0 1,4/3,5/3,8 1,7/5,0/5,6
Moč ogrevanja najmanj/nazivno/največ kW 1,3/3,4/4,5 1,4/4,5/5,0 1,7/5,8/8,1
Sezonska učinkovitost 
(po EN14825) 
 

Hlajenje Energijska nalepka A++ A
Pnazivna kW 2,50 3,50 5,00
SEER 6,53 6,48 5,41
Letna poraba energije kWh 134 189 324

Ogrevanje 
(Povprečno 
podnebje)

Energijska nalepka A++ A+
Pnazivna kW 2,80 3,10 4,60
SCOP 4,65 4,00 4,18
Letna poraba energije kWh 842 1.087 1.543

Notranja enota FVXG 25K 35K 50K
Ohišje Barva Sveže bela (6.5Y 9.5/0.5)
Mere Enota Višina x širina x globina mm 600x950x215
Raven zvočnega tlaka Hlajenje Visoko/Nazivno/Nizko/Tiho delovanje dBA 38/32/26/23 39/33/27/24 44/40/36/32

Ogrevanje Visoko/Nazivno/Nizko/Tiho delovanje/Sevalna toplota dBA 39/32/26/22/19 40/33/27/23/19 46/40/34/30/26

Zunanja enota RXG 25L 35L 50L
Mere Enota Višina x širina x globina mm 550x765x285 735x825x300
Območje delovanja Hlajenje Okolje od najmanj do največ °CDB 10~46

Ogrevanje Okolje od najmanj do največ °CWB -15~18
Priključki napeljave Dolžina napeljave ZE–NE največ m 20 30

Višinska razlika NE–ZE največ m 15 20
Tok – 50 Hz Nazivni tok varovalke A 16 20
Hladilno sredstvo Tip/polnitev/TCO2/GWP R-410A/1,05/2,2/2.087,5 R-410A/1,6/3,3/2.087,5

Cene FVXG25K + RXG25L FVXG35K + RXG35L FVXG50K + RXG50L
Cena notranje enote € 740,– 793,– 1.167,–
Cena kompleta (notranja enota + zunanja enota + daljinski upravljalnik) € 1.471,– 1.697,– 2.402,–
Upravljanje preko Wi-Fi je na voljo kot dodatna oprema
Vsebuje fluorirane pline, ki imajo toplogredni učinek
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Samostoječa enota

FVXS-F 
 

Enota, ki posluša vse vaše potrebe in zagotavlja popolno 
klimo vašega doma 24 ur na dan ter 7 dni v tednu.  
Od prstov na nogah do glave.

› Pozabite na hladne noge, preprosto uživajte v toku toplega zraka po  
 tleh 
› Prilagodljiva in dovolj majhna za vgradnjo pod okno 
› Funkcija samodejnega navpičnega nagiba izhodnih lopatic zagotavlja  
 učinkovito porazdelitev zraka in temperature po celotnem prostoru 
› Tiha družba, ki vas nikakor ne bo zmotila

Skrita ali napol skrita vgradnja 
zagotavlja prilagodljivost.

Energetska učinkovitost do 

A+

Vam prilagojeno udobje vsako 
uro skozi ves teden.

Svež zrak doseže vse vogale 
prostora.

Ogreje vas tudi pri zunanji 
temperaturi navzdol do –15 °C.

Modbus 
KNX

DIII-Net W
ith

 W
i-F

i Control

Podatki o izkoristku FVXS + RXS 25F + 25L3 35F + 35L3 50F + 50L
Moč hlajenja najmanj/nazivno/največ kW 1,3/2,5/3,0 1,4/3,5/3,8 1,4/5,0/5,6
Moč ogrevanja najmanj/nazivno/največ kW 1,3/3,4/4,5 1,4/4,5/5,0 1,4/5,8/8,1
Sezonska učinkovitost 
(po EN14825) 
 

Hlajenje Energijska nalepka A+
Pnazivna kW 2,50 3,50 5,00
SEER 5,74 5,60 5,89
Letna poraba energije kWh 152 219 297

Ogrevanje 
(Povprečno 
podnebje)

Energijska nalepka A+ A
Pnazivna kW 2,60 2,90 4,20
SCOP 4,56 3,93 3,80
Letna poraba energije kWh 798 1.033 1.546

Notranja enota FVXS 25F 35F 50F
Ohišje Barva Bela
Mere Enota Višina x širina x globina mm 600x700x210
Raven zvočnega tlaka Hlajenje Visoko/Nazivno/Nizko/Tiho delovanje dBA 38/32/26/23 39/33/27/24 44/40/36/32

Ogrevanje Visoko/Nazivno/Nizko/Tiho delovanje dBA 38/32/26/23 39/33/27/24 45/40/36/32

Zunanja enota RXS 25L3 35L3 50L
Mere Enota Višina x širina x globina mm 550x765x285 735x825x300
Območje delovanja Hlajenje Okolje od najmanj do največ °CDB -10~46

Ogrevanje Okolje od najmanj do največ °CWB -15~18
Priključki napeljave Dolžina napeljave ZE–NE največ m 20 30

Višinska razlika NE–ZE največ m 10 20
Tok – 50 Hz Nazivni tok varovalke A 16 20
Hladilno sredstvo Tip/polnitev/TCO2/GWP R-410A/1/2,1/2.087,5 R-410A/1,2/2,5/2.087,5 R-410A/1,7/3,5/2.087,5

Cene FVXS25F + RXS25L3 FVXS35F + RXS35L3 FVXS50F + RXS50L
Cena notranje enote € 450,– 595,– 701,–
Cena kompleta (notranja enota + zunanja enota + daljinski upravljalnik) € 1.007,– 1.206,– 1.635,–
Upravljanje preko Wi-Fi je na voljo kot dodatna oprema
Vsebuje fluorirane pline, ki imajo toplogredni učinek
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Prilagojeno za ogrevanje

Kaj še morate vedeti o naši ponudbi, optimizirani za 
ogrevanje?

 › Široka ponudba primernih notranjih enot (stenske, 
prostostoječe) z zajamčeno sposobnostjo ogrevanja 
do zunanje temperature –25 °C

 › Edinstvena tehnologija prostovisečega toplotnega 
izmenjevalnika: Cikel odmrzovanja je izboljšan, 
kar zagotavlja nižje stroške delovanja in odpravlja 
nabiranje ledu.

Za večino ljudi pomeni popoln nadzor nad klimo imeti 
možnost nastavljanja želene temperature v vsakem 
prostoru v hiši in vzdrževanje te temperature ne glede 
na zunanjo temperaturo – tudi če pade na –25 °C.  
To doma pomeni, da za celoletno udobje 
potrebujemo ogrevanje, hlajenje in visoko kakovost 
zraka.

Enote Daikin za najhladnejša območja imajo zunanje 
enote toplotnih črpalk zasnovane na novo, tako da 
prenesejo tudi najbolj izredne vremenske pogoje 
z izvrstnimi vrednostmi izkoristka energije. Naše 
notranje enote so prejele prestižne nagrade za 
oblikovanje za svoj včasih prav ikoničen videz, ki se 
ujame z vsako notranjo opremo. 
 
 

Zasnovano za življenje: Rešitve tudi za najhladnejša območja

Notranje enote so zasnovane za delovanje, tiho kot 
šepet, prečiščeni zrak pa po prostoru porazdelijo tako, 
da ne prihaja do neprijetnega prepiha. To je resnično 
premišljena klimatizacija.

FTXLS-K/RXLS-M
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Ponudba, prilagojena za ogrevanje

DAIKIN EMURA

 
 Ta nagrajena enota združuje učinkovitost in prestiž. 
Vanjo se boste preprosto zaljubili, tudi če je zunaj –25 °C.

› Oblika je skladna z edinstveno evropskim občutkom za slog 
› Prečiščevanje zraka odstrani 97 % alergenov, tako da dihate samo čist  
 zrak 
› 3D-zračni tok zagotavlja, da zrak doseže najbolj odmaknjene kotičke  
 prostora 
› Večpodročno inteligentno oko zazna vašo prisotnost in vas varuje pred  
 neposrednim prepihom
› Adapter Wi-Fi omogoča popoln nadzor nad enoto od koder koli in  
 kadar koli, preprosto s pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom.  
 Priložen je brezplačno kot del paketa!

FTXG-LW

FTXG-LS

Energetska učinkovitost

A++

W
ith

 W
i-F

i Control

Modbus 
KNX

DIII-Net

emura

-25°

Podatki o izkoristku FTXG + RXLG 25LS + 25M 35LS + 35M 25LW + 25M 35LW + 35M
Moč hlajenja najmanj/nazivno/največ kW 1,3/2,5/4,0 1,4/3,5/4,6 1,3/2,5/4,0 1,4/3,5/4,6
Moč ogrevanja najmanj/nazivno/največ kW 1,0/4,4/6,1/(3,6*) 1,0/5,1/6,7/(4,2*) 1,0/4,4/6,1/(3,6*) 1,0/5,1/6,7/(4,2*)
Sezonska učinkovitost 
(po EN14825) 
 

Hlajenje Energijska nalepka A++
Pnazivna kW 2,50 3,50 2,50 3,50
SEER 7,04 6,67 7,04 6,67
Letna poraba energije kWh 124 184 124 184

Ogrevanje 
(Povprečno 
podnebje)

Energijska nalepka A++
Pnazivna kW 2,50 3,00 2,50 3,00
SCOP 4,64 4,60 4,64 4,60
Letna poraba energije kWh 755 913 755 913

Notranja enota FTXG 25LS 35LS 25LW 35LW
Ohišje Barva Srebrna Bela
Mere Enota Višina x širina x globina mm 303x998x212
Raven zvočnega tlaka Hlajenje Visoko/Nazivno/Nizko/Tiho delovanje dBA 38/32/25/19 45/34/26/20 38/32/25/19 45/34/26/20

Ogrevanje Visoko/Nazivno/Nizko/Tiho delovanje dBA 41/34/28/19 45/37/29/20 41/34/28/19 45/37/29/20

Zunanja enota RXLG 25M 35M 25M 35M
Mere Enota Višina x širina x globina mm 550x858x330
Območje delovanja Hlajenje Okolje od najmanj do največ °CDB -10~46

Ogrevanje Okolje od najmanj do največ °CWB -25~18
Priključki napeljave Dolžina napeljave ZE–NE največ m 20

Višinska razlika NE–ZE največ m 15
Tok – 50 Hz Nazivni tok varovalke A 20
Hladilno sredstvo Tip/polnitev/TCO2/GWP R-410A/1/2,1/2.087,5

Cene CE.FTXG25LS.WIFI + 
RXLG25M

CE.FTXG35LS.WIFI + 
RXLG35M

CE.FTXG25LW.WIFI + 
RXLG25M

CE.FTXG35LW.WIFI + 
RXLG35M

Cena notranje enote € 491,– 562,– 453,– 473,–
Cena kompleta (notranja enota + zunanja enota + daljinski upravljalnik) € 1.603,– 1.894,– 1.565,– 1.805,–

Vsebuje fluorirane pline, ki imajo toplogredni učinek
* Moč podana pri -15°C temperaturi okolice

2

Lepota brez motenj. Med 
delovanjem je ne boste niti slišali.

Konec mrzlih nog in glavobola, 
ostane le popoln občutek.

25°C

25°C

Upravljanje s pametnim telefonom, 
kadar koli in kjer koli.

Učinkovito ogrevanje z visokim 
izkoristkom tudi pri zunanji 
temperaturi navzdol do –25 °C.



24

Ponudba, prilagojena za ogrevanje 

FTXLS-K

Diskretna sodobna zasnova za optimalni izkoristek tudi pri 
zunanjih temperaturah navzdol do –25 °C

› Elegantna sodobna zasnova se ujame z vsako opremo in okoljem 
› Izpopolnjen pretok zraka zagotavlja popolno udobje v vašem prostoru.  
 Povsod in vedno. 
› S tedenskim časovnikom imate nadzor nad vsem. Prevzemite nadzor  
 nad svojim popolnim udobjem. 
› Najboljša izbira za spalnico. Tako tiha je, da lahko uživate v sanjah o  
 popolnem udobju. 
› Adapter Wi-Fi omogoča popoln nadzor nad enoto od koder koli in  
 kadar koli, preprosto s pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom.  
 Priložen je brezplačno kot del paketa!

Energetska učinkovitost

A++

Modbus 
KNX

DIII-Net

2

-25°

W
ith

 W
i-F

i Control

Podatki o izkoristku FTXLS + RXLS 25K + 25M 35K + 35M
Moč hlajenja najmanj/nazivno/največ kW 1,6/2,5/4,4 1,7/3,5/5,0
Moč ogrevanja najmanj/nazivno/največ kW 1.0/4.7/6.6/(4.0*) 1.0/5.4/7.2/(4.5*)
Sezonska učinkovitost 
(po EN14825) 
 
 
 

Hlajenje Energijska nalepka A++
Pnazivna kW 2,50 3,50
SEER 6,62 6,91
Letna poraba energije kWh 132 177

Ogrevanje 
(Povprečno 
podnebje)

Energijska nalepka A++
Pnazivna kW 3,20 3,80
SCOP 4,62 4,60
Letna poraba energije kWh 947 1.147

Notranja enota FTXLS 25K 35K
Ohišje Barva Bela
Mere Enota Višina x širina x globina mm 298x900x215
Raven zvočnega tlaka Hlajenje Visoko/Nazivno/Nizko/Tiho delovanje dBA 45/39/33/21

Ogrevanje Visoko/Nazivno/Nizko/Tiho delovanje dBA 47/39/33/19

Zunanja enota RXLS 25M 35M
Mere Enota Višina x širina x globina mm 550x858x330
Območje delovanja Hlajenje Okolje od najmanj do največ °CDB -10~46

Ogrevanje Okolje od najmanj do največ °CWB -25~18
Priključki napeljave Dolžina napeljave ZE–NE največ m 20

Višinska razlika NE–ZE največ m 15
Tok – 50 Hz Nazivni tok varovalke A 20
Hladilno sredstvo Tip/polnitev/TCO2/GWP R-410A/1,3/2,7/2.087,5

Cene CE.FTXLS25K.WIFI + RXLS25M CE.FTXLS35K.WIFI + RXLS35M
Cena notranje enote € 406,– 512,–
Cena kompleta (notranja enota + zunanja enota + daljinski upravljalnik) € 1.178,– 1.392,–
Vsebuje fluorirane pline, ki imajo toplogredni učinek
* Moč podana pri -15°C temperaturi okolice

Upravljanje s pametnim 
telefonom, kadar koli in kjer koli.

Vam prilagojeno udobje vsako 
uro skozi ves teden.

Učinkovito ogrevanje z visokim 
izkoristkom tudi pri zunanji 
temperaturi navzdol do –25 °C.

Tako tiha, da je sploh ne boste 
slišali. Dobro spite, lahko noč.
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Ponudba, prilagojena za ogrevanje

FTXL-JV 
 Energetska učinkovitost

Modbus 
KNX

DIII-Net

Stenska enota zagotavlja visok izkoristek in udobje tudi pri 
zunanjih temperaturah navzdol do –25 °C

› Prihranite energijo brez poslabšanja udobja z načinom pripravljenosti 
› Vklopite udobni način in se sprostite. Brez prepiha, samo popoln  
 občutek za vsakogar. 
› Vgrajeni prečiščevalnik zraka odstrani 97 % alergenov. 
› Dobro spite pri vključeni enoti, saj jo komaj slišite.

W
ith

 W
i-F

i Control

A+

-25°

Podatki o izkoristku FTXL + RXL 25JV + 25M3 35JV + 35M3
Moč hlajenja najmanj/nazivno/največ kW 1,2/2,5/3,4 1,3/3,5/3,8
Moč ogrevanja najmanj/nazivno/največ kW 1,1/3,2/5,5/(3,24*) 1,2/3,8/6,0/(3,62*)
Sezonska učinkovitost 
(po EN14825) 
 

Hlajenje Energijska nalepka A+
Pnazivna kW 2,50 3,50
SEER 6,01 5,87
Letna poraba energije kWh 146 209

Ogrevanje 
(Povprečno 
podnebje)

Energijska nalepka A+
Pnazivna kW 2,50 3,00
SCOP 4,37 4,21
Letna poraba energije kWh 793 998

Notranja enota FTXL 25JV 35JV
Ohišje Barva Bela
Mere Enota Višina x širina x globina mm 283x770x198
Raven zvočnega tlaka Hlajenje Visoko/Nazivno/Nizko/Tiho delovanje dBA 41/34/27/23

Ogrevanje Visoko/Nazivno/Nizko/Tiho delovanje dBA 41/35/29/26

Zunanja enota RXL 25M3 35M3
Mere Enota Višina x širina x globina mm 550x858x330
Območje delovanja Hlajenje Okolje od najmanj do največ °CDB -10~46

Ogrevanje Okolje od najmanj do največ °CWB -25~18
Priključki napeljave Dolžina napeljave ZE–NE največ m 20

Višinska razlika NE–ZE največ m 15
Tok – 50 Hz Nazivni tok varovalke A 20
Hladilno sredstvo Tip/polnitev/TCO2/GWP R-410A/1/2,1/2.087,5

Cene CE.FTXL25JV.WIFI + RXL25M3 CE.FTXL35JV.WIFI + RXL35M3
Cena notranje enote € 302,– 342,–
Cena kompleta (notranja enota + zunanja enota + daljinski upravljalnik) € 861,– 976,–
Vsebuje fluorirane pline, ki imajo toplogredni učinek
* Moč podana pri -15°C temperaturi okolice

Upravljanje s pametnim 
telefonom, kadar koli in kjer koli.

Konec mrzlih nog in glavobola, 
ostane le popoln občutek.

Učinkovito ogrevanje z visokim 
izkoristkom tudi pri zunanji 
temperaturi navzdol do –25 °C.

Tako tiha, da je sploh ne boste 
slišali. Dobro spite, lahko noč.

25°C

25°C
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Ponudba, prilagojena za ogrevanje

NEXURA FVXG-K 
 

Najboljše iz dveh svetov smo združili na najelegantnejši način. 
Brez kompromisov, preprosto popolno udobje seva skozi 
vaš celoten dom, tudi pri zunanjih temperaturah navzdol do 
–25 °C.

› Edinstvena sevalna čelna plošča zagotavlja udobno in naravno toploto  
 v hladnih dneh 
› Največja možna prilagodljivost: Vgradnja je lahko skrita, ob steni ali na  
 stojalu 
› Zračni tok je tih kot šepet, sploh ga ne boste opazili 
› Elegantna zaobljena oblika privlačno dopolni vaš dom

Energetska učinkovitost do

A++

Modbus 
KNX

DIII-Net W
ith

 W
i-F

i Control

-25°

Podatki o izkoristku FVXG + RXLG 25K + 25M 35K + 35M
Moč hlajenja najmanj/nazivno/največ kW 1,2/2,5/5,1 1,4/3,5/5,6
Moč ogrevanja najmanj/nazivno/največ kW 1,0/4,5/6,5/(3,5*) 1,1/5,6/7,0/(4,0*)
Sezonska učinkovitost 
(po EN14825) 
 
 

Hlajenje Energijska nalepka A++
Pnazivna kW 2,50 3,50
SEER 6,99 6,59
Letna poraba energije kWh 131 186

Ogrevanje 
(Povprečno 
podnebje)

Energijska nalepka A+
Pnazivna kW 3,00 3,40
SCOP 4,25 4,01
Letna poraba energije kWh 989 1.187

Notranja enota FVXG 25K 35K
Ohišje Barva Sveže bela (6.5Y 9.5/0.5)
Mere Enota Višina x širina x globina mm 600x950x215
Raven zvočnega tlaka Hlajenje Visoko/Nazivno/Nizko/Tiho delovanje dBA 38/32/26/23 39/33/27/24

Ogrevanje Visoko/Nazivno/Nizko/Tiho delovanje/Sevalna toplota dBA 39/32/26/22/19 40/33/27/23/19

Zunanja enota RXLG 25M 35M
Mere Enota Višina x širina x globina mm 550x858x330
Območje delovanja Hlajenje Okolje od najmanj do največ °CDB -10~46

Ogrevanje Okolje od najmanj do največ °CWB -25~18
Priključki napeljave Dolžina napeljave ZE–NE največ m 20

Višinska razlika NE–ZE največ m 15
Tok – 50 Hz Nazivni tok varovalke A 20
Hladilno sredstvo Tip/polnitev/TCO2/GWP R-410A/1/2,1/2.087,5

Cene FVXG25K + RXLG25M FVXG35K + RXLG35M
Cena notranje enote € 740,– 793,–
Cena kompleta (notranja enota + zunanja enota + daljinski upravljalnik) € 1.852,– 2.125,–

Upravljanje preko Wi-Fi je na voljo kot dodatna oprema
Vsebuje fluorirane pline, ki imajo toplogredni učinek
* Moč podana pri -15°C temperaturi okolice

Edinstveni občutek toplega 
radiatorja je že vgrajen.

Ob steni, skrito ali na nogi. Vgradite 
jo tako, kot želite!

Učinkovito ogrevanje z visokim 
izkoristkom tudi pri zunanji 
temperaturi navzdol do –25 °C.

Tako tiha, da je sploh ne boste 
slišali. Dobro spite, lahko noč.
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Ponudba, prilagojena za ogrevanje

FVXS-F 
 

Enota, ki posluša vse vaše potrebe in zagotavlja popolno 
klimo vašega doma 24 ur na dan ter 7 dni v tednu, tudi pri 
zunanjih temperaturah navzdol do –25 °C.

› Pozabite na hladne noge, preprosto uživajte v toku toplega zraka po  
 tleh 
› Prilagodljiva in dovolj majhna za vgradnjo pod okno 
› Funkcija samodejnega navpičnega nagiba izhodnih lopatic zagotavlja  
 učinkovito porazdelitev zraka in temperature po celotnem prostoru 
› Tiha družba, ki vas nikakor ne bo zmotila

Energetska učinkovitost do

Modbus 
KNX

DIII-Net W
ith

 W
i-F

i Control

-25°

Podatki o izkoristku FVXS + RXL 25F + 25M3 35F + 35M3
Moč hlajenja najmanj/nazivno/največ kW 1,2/2,5/5,1 1,4/3,5/5,6
Moč ogrevanja najmanj/nazivno/največ kW 1,0/4,5/6,5/(3,4*) 1,1/5,6/7,0/(3,8*)
Sezonska učinkovitost 
(po EN14825) 
 

Hlajenje Energijska nalepka A
Pnazivna kW 2,50 3,50
SEER 5,10 5,21
Letna poraba energije kWh 173 235

Ogrevanje 
(Povprečno 
podnebje)

Energijska nalepka A+ A
Pnazivna kW 3,20 3,60
SCOP 4,04 3,80
Letna poraba energije kWh 1.109 1.326

Notranja enota FVXS 25F 35F
Ohišje Barva Bela
Mere Enota Višina x širina x globina mm 600x700x210
Raven zvočnega tlaka Hlajenje Visoko/Nazivno/Nizko/Tiho delovanje dBA 38/32/26/23 39/33/27/24

Ogrevanje Visoko/Nazivno/Nizko/Tiho delovanje dBA 38/32/26/23 39/33/27/24

Zunanja enota RXL 25M3 35M3
Mere Enota Višina x širina x globina mm 550x858x330
Območje delovanja Hlajenje Okolje od najmanj do največ °CDB -10~46

Ogrevanje Okolje od najmanj do največ °CWB -25~18
Priključki napeljave Dolžina napeljave ZE–NE največ m 20

Višinska razlika NE–ZE največ m 15
Tok – 50 Hz Nazivni tok varovalke A 20
Hladilno sredstvo Tip/polnitev/TCO2/GWP R-410A/1/2,1/2.087,5

Cene FVXS25F + RXL25M3 FVXS35F + RXL35M3
Cena notranje enote € 450,– 595,–
Cena kompleta (notranja enota + zunanja enota + daljinski upravljalnik) € 1.009,– 1.229,–
Upravljanje preko Wi-Fi je na voljo kot dodatna oprema
Vsebuje fluorirane pline, ki imajo toplogredni učinek
* Moč podana pri -15°C temperaturi okolice

Skrita ali napol skrita vgradnja 
zagotavlja prilagodljivost.

Vam prilagojeno udobje vsako 
uro skozi ves teden.

Svež zrak doseže vse vogale 
prostora.

Učinkovito ogrevanje z visokim 
izkoristkom tudi pri zunanji 
temperaturi navzdol do –25 °C.

A+
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MC70L 
PREČIŠČEVALNIK ZRAKA STREAMER

Pregrada iz 6 filtrov, ki bo zaustavila skoraj vse bakterije in 
alergene, vseeno pa je vgrajena v presenetljivo majhno in 
mobilno ohišje. 
Zasnovano s skrbjo za vaše zdravje.

Podjetje Daikin je že prejelo velike pohvale za svoje prečiščevalnike zraka: odobritev združenja British Allergy 
Foundation in oznaka za preizkus TÜV Nord potrjujeta učinkovitost naših enot.

› 6 filtrov razkroji formaldehid in odstrani prah, pelod, lebdeče bakterije,  
 alergene ter neprijetne vonje 
› Prenosna in lahka naprava zagotavlja popolno mobilnost za vsakogar 
› Vgradnja ni potrebna, naprava je pripravljena za uporabo, takoj ko  
 odstranite embalažo 
› Izredno tiho delovanje zagotavlja dobro spanje za vso družino

Čist zrak, saj podjetju Daikin ni vseeno

Prečiščevalniki zraka

Notranja enota MC70L
Uporaba Samostoječa enota
Uporabna površina sobe 46
Ohišje Barva Bela
Mere Enota Višina x širina x globina mm 576x403x241
Masa Enota 8,5
Ventilator Tip Ventilator z velikim številom lopatic (ventilator Sirocco z okrovom)

Pretok zraka Čiščenje zraka Turbo/V/S/N/Tiho m3/h 420/285/210/130/55
Raven zvočnega tlaka Čiščenje zraka Turbo/V/S/N/Tiho dBA 48,0/39,0/32,0/24,0/16,0
Čiščenje zraka Vhodna moč Turbo/V/S/N/Tiho kW 0,065/0,026/0,016/0,010/0,007
Metoda odstranjevanja neprijetnih vonjev Flash Streamer/fotokatalitični filter iz titanovega apatita/katalizator za odstranjevanje neprijetnih vonjev
Metoda filtriranja bakterij Flash Streamer/fotokatalitični filter iz titanovega apatita
Način zbiranja prahu Plazemski ionizator/elektrostatični filter za zbiranje prahu
Napajanje Faze/Napetost V 1~/od 220 do 240/od 220 do 230

Cena
Cena za prečiščevalnik zraka MC70L € 488,–
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MCK75J 
PREČIŠČEVALNIK ZRAKA URURU

Uživajte v udobju in brezskrbnosti, ki ju prinaša zdrav ter čist 
zrak z edinstvenim prečiščevalnikom zraka Ururu.

› Vgrajena posoda za vodo za takojšnje vlaženje 
› Preverja in prikaže ravni prahu ter neprijetnih vonjev v vašem domu 
› 6 dodatnih filtrov je že priloženih brezplačno 
› Vgradnja ni potrebna, naprava je pripravljena za uporabo, takoj ko  
 odstranite embalažo

Čist in navlažen zrak – vse leto

Prečiščevalniki zraka

Notranja enota MCK75J
Uporaba Samostoječa enota
Uporabna površina sobe 46
Ohišje Barva Črna (N1) (Barva plošče: srebrna)
Mere Enota Višina x širina x globina mm 590/395/268
Masa Enota 11,0
Ventilator Tip Ventilator z velikim številom lopatic (ventilator Sirocco z okrovom)

Pretok zraka Čiščenje zraka Turbo/V/S/N/Tiho m3/h 450/330/240/150/60
Vlaženje Turbo/V/S/N/Tiho m3/h 450/330/240/150/120

Raven zvočnega tlaka Čiščenje zraka Turbo/V/S/N/Tiho dBA 50/43/36/26/17
Vlaženje Turbo/V/S/N/Tiho dBA 50/43/36/26/23

Vlaženje Vhodna moč Turbo/V/S/N/Tiho kW 0,084/0,037/0,020/0,013/0,012
Vlaženje Turbo/V/S/N/Tiho ml/h 600/470/370/290/240
Kapaciteta posode za vodo l 4,0

Zračni filter Polipropilenska mreža s katehinom
Čiščenje zraka Vhodna moč Turbo/V/S/N/Tiho kW 0,081/0,035/0,018/0,011/0,008
Metoda odstranjevanja neprijetnih vonjev Flash Streamer/fotokatalitični filter iz titanovega apatita/katalizator za odstranjevanje neprijetnih vonjev
Način zbiranja prahu Plazemski ionizator/elektrostatični filter za zbiranje prahu
Znak Prah: 3 stopnje; Vonj: 3 stopnje; Pretok zraka: samodejno/NN/N/S/V, turbonačin VV, način proti pelodu, časovnik za 

izklop: 1/4/8 h; Čiščenje: ionizacija/streamer

Napajanje Ime/Faze/Frekvenca/Napetost Hz/V VM/1~/50/60/od 220 do 240/od 220 do 230
Tip Prečiščevalnik z vlaženjem zraka

Cena
Cena za prečiščevalnik zraka MCK75J € 585,–



Kategorija energijske učinkovitosti do

Krmilnik ni priložen.

Krmilnik ni priložen.

Popolno udobje na nevidni 
način

Enote sploh ne boste opazili, videli 
boste le udobje, ki ga ustvari v 
vašem domu. Prijeten videz in 
popolno udobje brez kompromisov 
 
› Resnično nevidna enota, ki se  
 neopazno skrije v vsak strop 
› Največji možni prihranki energije  
 z revolucionarno novo tehnologijo  
 ventilatorja 
› Udobje svojega doma lahko  
 upravljate z eno samo uporabniku  
 prijazno napravo

Kategorija energijske učinkovitosti do

Udobje na nevidni način

Polna oblika enote se ujame z 
vsako notranjo opremo. Idealno za 
trgovine in srednjevelike pisarne. 
Prva enota, ki se prilega v eno 
standardno evropsko stropno 
ploščo. 
 
› Preprosta vgradnja zaradi  
 samodejne prilagoditve zračnega  
 toka 
› Nižja poraba energije zaradi  
 enosmernih inverterskih  
 ventilatorjev 
› Kot šepet tiho delovanje: raven  
 zvočnega tlaka navzdol do 29 dBA 
› To enoto lahko povežete s širšim  
 sistemom za upravljanje zgradbe

Skrita stropna enota

FDXS-F(9)

30

A+

Skrita stropna enota

FBQ-D  
 

Modbus 
KNX

DIII-Net -15°

Skrite stropne in kasetne enote 

Podatki o izkoristku FDXS + RXS 25F + 25L3 35F + 35L3 50F9 + 50L 60F + 60L
Moč hlajenja najmanj/nazivno/največ kW -/2,4/- -/3,4/- 1,7/5,0/5,3 1,7/6,0/6,5
Moč ogrevanja najmanj/nazivno/največ kW -/3,2/- -/4/- 1,7/5,8/6,0 1,7/7,0/8,0
Sezonska učinkovitost  
(po EN14825) 
 

Hlajenje Energijska nalepka A+ A A+ A
Pnazivna kW 2,4 3,40 5,00 6,00
SEER 5,63 5,21 5,72 5,51
Letna poraba energije kWh 149 228 306 381

Ogrevanje 
(Povprečno 
podnebje)

Energijska nalepka A+ A A
Pnazivna kW 2,3 2,57 4,00 4,60
SCOP 4,24 3,88 3,93 3,80
Letna poraba energije kWh 759 927 1.425 1.693

Notranja enota FDXS 25F 35F 50F9 60F
Mere Enota Višina x širina x globina mm 200x750x620 200x1.150x620
Raven zvočnega tlaka Hlajenje Visoko/Nazivno/Nizko dBA 35/33/27 38/36/30

Ogrevanje Visoko/Nazivno/Nizko dBA 35/33/27 38/36/30

Zunanja enota RXS 25L3 35L3 50L 60L
Mere Enota Višina x širina x globina mm 550x765x285 735x825x300
Območje delovanja Hlajenje Okolje od najmanj do največ °CDB -10~46 -10~46

Ogrevanje Okolje od najmanj do največ °CWB -15~18 -15~18
Priključki napeljave Dolžina napeljave ZE–NE največ m 20 30

Višinska razlika NE–ZE največ m 15 20
Tok – 50 Hz Nazivni tok varovalke A - -
Hladilno sredstvo Tip/polnitev/TCO2/GWP R-410A/1/2,1/2.087,5 R-410A/1,2/2,5/2.087,5 R-410A/1,7/3,5/2.087,5 R-410A/1,5/3,1/2.087,5

Cene
Cena notranje enote € 356,– 444,– 697,– 906,–
Cena kompleta (notranja enota + zunanja enota + daljinski upravljalnik) € 913,– 1.055,– 1.631,– 2.014,–

Vsebuje fluorirane pline, ki imajo toplogredni učinek

Podatki o izkoristku FBQ + RXS 35D + 35L3 50D + 50L 60D + 60L
Moč hlajenja najmanj/nazivno/največ kW 1,4/3,5/3,9 1,7/5,0/5,3 1,7/5,7/6,5
Moč ogrevanja najmanj/nazivno/največ kW 1,3/4,0/5,0 1,7/5,5/6,0 1,7/7,0/8,0
Sezonska učinkovitost  
(po EN14825) 
 

Hlajenje Energijska nalepka A++ A+
Pnazivna kW 3,4 5,0 5,7
SEER 6,17 6,21 5,86
Letna poraba energije kWh 193 282 340

Ogrevanje 
(Povprečno 
podnebje)

Energijska nalepka A+
Pnazivna kW 2,9 4,4 4,6
SCOP 4,07 4,06 4,01
Letna poraba energije kWh 998 1.517 1.606

Notranja enota  FBQ 35D 50D 60D
Mere Enota Višina x širina x globina mm 245x700x800 245x1.000x800
Raven zvočnega tlaka Hlajenje Visoko/Nazivno/Nizko dBA 35/32/29 30/28/25

Zunanja enota RXS 35L3 50L 60L
Mere Enota Višina x širina x globina mm 550x765x285 735x825x300
Območje delovanja Hlajenje Okolje od najmanj do največ °CDB -10~46

Ogrevanje Okolje od najmanj do največ °CWB -15~18
Priključki napeljave Dolžina napeljave ZE–NE največ m 20 30

Višinska razlika NE–ZE največ m 15 20
Tok – 50 Hz Nazivni tok varovalke A -
Hladilno sredstvo Tip/polnitev/TCO2/GWP R-410A/1,2/2.087,5 R-410A/1,7/2.087,5 R-410A/1,5/2.087,5

Cene
Cena notranje enote € 835,– 850,– 917,–
Cena kompleta (notranja enota + zunanja enota + daljinski upravljalnik) € 1.446,– 1.784,– 2.025,–

Vsebuje fluorirane pline, ki imajo toplogredni učinek

Modbus 
KNX

DIII-Net -15°

A++



Kategorija energijske učinkovitosti do

Kategorija energijske učinkovitosti do

360° udobja z najvišjo 
učinkovitostjo

Popolno udobje iz vseh strani v 
kombinaciji z najsodobnejšimi 
tehnologijami. Celovita enota, ki 
skrbi za vse vaše potrebe. 

› Edinstven 360-stopinjski zračni tok,  
 da se zrak enakomerno porazdeli  
 po celotnem prostoru 
› Samodejno čiščenje filtra izboljša  
 učinkovitost in zmanjša stroške  
 vzdrževanja ter delovanja 
› Tipali za prisotnost in tla za  
 pametno porabo energije ter  
 optimalno udobje 
› Obnavljate prostor? Preprosto  
 zaprite loputo, da se prilagodite  
 novemu okolju.

* BYCQ140D7W1 = čista bela plošča s sivimi lopaticami; 
BYCQ140D7W1W = čista bela standardna plošča 
z belimi lopaticami; BYCQ140D7GW1 = čista bela 
samočistilna plošča. 

 * BYFQ60CW: Popolnoma ploska kaseta – bela; 
BYFQ60CS: Popolnoma ploska kaseta – srebrna-bela; 
BYFQ60B2: starejša plošča – videz kot pri prejšnji seriji.

Dovršenost oblike in 
tehnologije v enem

Edinstven tihi genij, poln 
najnovejših tehnoloških inovacij 
podjetja Daikin. Poleg tega je 
popolnoma poravnan s stropom in 
zasede le eno ploščo. 
 
› Prva enota, ki se prilega v eno  
 standardno evropsko stropno  
 ploščo 
› Vsako loputo individualno  
 prilagodite vsaki postavitvi  
 prostora za največje udobje 
› Tipali za prisotnost in tla za  
 pametno porabo energije ter  
 optimalno udobje 
› Izpopolnjeni filtri zagotavljajo  
 stalen tok čistega zraka po prostoru 
› Zmanjšanje vlažnosti brez  
 spreminjanja temperature
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Skrite stropne in kasetne enote 

A++

Kaseta s krožnim tokom

FCQG-F 
 

A++

Popolnoma ploska kaseta

FFQ-C 

4

4

Modbus 
KNX

DIII-Net

Modbus 
KNX

DIII-Net

-15°

-15°

Podatki o izkoristku FCQG + RXS 35F + 35L3 50F + 50L 60F + 60L
Moč hlajenja najmanj/nazivno/največ kW 1,3/3,4/4,0 1,7/5,0/5,3 1,7/5,7/5,7
Moč ogrevanja najmanj/nazivno/največ kW 1,3/4,2/5,2 1,7/6,00/6,0 1,7/7,0/7,0
Sezonska učinkovitost  
(po EN14825) 
 

Hlajenje Energijska nalepka A++
Pnazivna kW 3,50 5,00 5,70
SEER 6,35 6,48 6,22
Letna poraba energije kWh 193 270 321

Ogrevanje 
(Povprečno 
podnebje)

Energijska nalepka A++ A++ A+
Pnazivna kW 3,32 4,36 4,71
SCOP 4,9 4,29 4,00
Letna poraba energije kWh 949 1.426 1.646

Notranja enota FCQG 35F 50F 60F
Mere Enota Višina x širina x globina mm 245x700x800 245x1.000x800
Okrasna plošča Model BYCQ140D7W1/BYCQ140D7W1W/BYCQ140D7GW1*

Barva Čista bela (RAL 9010)
Mere Višina x širina x globina mm 50 x 950 x 950/50 x 950 x 950/130 x 950 x 950

Raven zvočnega tlaka Hlajenje Visoko/Nazivno/Nizko dBA 31/29/27 33/31/28
Ogrevanje Visoko/Nazivno/Nizko dBA 31/29/27 33/31/28

Zunanja enota RXS 35L3 50L 60L
Mere Enota Višina x širina x globina mm 550x765x285 735x825x300
Območje delovanja Hlajenje Okolje od najmanj do največ °CDB -10~46

Ogrevanje Okolje od najmanj do največ °CWB -15~18
Priključki napeljave Dolžina napeljave ZE–NE največ m 20 30

Višinska razlika NE–ZE največ m 15 20
Tok – 50 Hz Nazivni tok varovalke A -
Hladilno sredstvo Tip/polnitev/TCO2/GWP R-410A/1,2/2.087,5 R-410A/1,7/2.087,5 R-410A/1,5/2.087,5

Cene
Cena notranje enote € 620,– 645,– 666,–
Cena kompleta (notranja enota + zunanja enota + plošča BYCQ140D) € 1.508,– 1.856,– 2.051,–
Cene okrasnih plošč € BYCQ140D: 277,– / BYCQ140DW: 312,– / BYCQ140DG: 501,–

Vsebuje fluorirane pline, ki imajo toplogredni učinek

Podatki o izkoristku FFQ + RXS 25C + 25L3 35C + 35L3 50C + 50L 60C + 60L
Moč hlajenja najmanj/nazivno/največ kW 1,4/2,5/4,0 1,4/3,4/4,0 1,7/5,0/5,3 1,7/5,7/6,5
Moč ogrevanja najmanj/nazivno/največ kW 1,3/3,2/5,1 1,3/4,2/5,1 1,7/5,8/6,0 1,7/7,0/8,0
Sezonska učinkovitost  
(po EN14825) 
 

Hlajenje Energijska nalepka A++ A+
Pnazivna kW 2,50 3,4 5,00 5,70
SEER 6,11 6,32 5,93 5,71
Letna poraba energije kWh 143 188 295 349

Ogrevanje 
(Povprečno 
podnebje)

Energijska nalepka A+ A A+
Pnazivna kW 2,31 3,1 3,84 3,96
SCOP 4,24 4,1 3,90 4,04
Letna poraba energije kWh 763 1.059 1.378 1.373

Notranja enota FFQ 25C 35C 50C 60C
Mere Enota Višina x širina x globina mm 260x575x575
Okrasna plošča Model BYFQ60CW/BYFQ60CS/BYFQ60B3W1*

Barva Bela (N9,5)/Bela (N9,5) + Srebrna/Bela (RAL9010)
Mere Višina x širina x globina mm 46 x 620 x 620/46 x 620 x 620/55 x 700 x 700

Raven zvočnega tlaka Hlajenje Visoko/Nazivno/Nizko dBA 31/28,5/25 34/30,5/25 39/34/27 43/40/32
Ogrevanje Visoko/Nazivno/Nizko dBA 31/28,5/25 34/30,5/25 39/34/27 43/40/32

Zunanja enota RXS 25L3 35L3 50L 60L
Mere Enota Višina x širina x globina mm 550x765x285 735x825x300
Območje delovanja Hlajenje Okolje od najmanj do največ °CDB -10~46

Ogrevanje Okolje od najmanj do največ °CWB -15~18
Priključki napeljave Dolžina napeljave ZE–NE največ m 20 30

Višinska razlika NE–ZE največ m 15 20
Tok – 50 Hz Nazivni tok varovalke A - -
Hladilno sredstvo Tip/polnitev/TCO2/GWP R-410A/1/2.087,5 R-410A/1,2/2.087,5 R-410A/1,7/2.087,5 R-410A/1,5/2.087,5

Cene
Cena notranje enote € 558,– 597,– 627,– 809,–
Cena kompleta (notranja enota + zunanja enota + plošča BYFQ60CW) € 1.298,– 1.391,– 1.744,– 2.100,–
Cene okrasnih plošč € BYFQ60CW: 183,– / BYFQ60CS: 183,– / BYFQ60B3: 183,–

Vsebuje fluorirane pline, ki imajo toplogredni učinek



Kategorija energijske učinkovitosti do 

Učinkovita zasnova, ki  
prihrani prostor

Enoto zlahka vgradite v kote in 
ozke prostore. Enota FHQ je idealna 
rešitev za prostore brez ali z ozkim 
spuščenim stropom. 
 
 
› Potrebuje samo 30 mm stranskega  
 prostora za servis 
› Možnost vgradnje v nove in  
 obstoječe zgradbe 
› Zrak je mogoče brez izgube  
 zmogljivosti porazdeliti po  
 prostorih z višino stropa do 3,8 m 
› Zrak je mogoče razpršiti pod širšim  
 kotom, do 100°

Kategorija energijske učinkovitosti do

Prilagodljiva rešitev, ki ustreza 
vsem vašim potrebam

Konec ovir pri gradnji, saj je enota 
popolnoma prilagodljiva. Udobje 
lahko vgradite v steno ali strop. 
Odločite se sami.

› Prilagodljiva oblika je primerna za  
 vsako steno ali strop 
› Izpopolnjen pretok zraka  
 zagotavlja udobje povsod po  
 prostoru 
› V domu imate zagotovljeno  
 udobje, ne glede na vreme 
› Enoto lahko preko dodatnega  
 spletnega krmilnika upravljate  
 s tabličnim računalnikom ali  
 pametnim telefonom

Stropna viseča enota

FHQ-C
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Spuščene stropne enote in enote Flexi

Enota Flexi

FLXS-B 
 

A++

A

Modbus 
KNX

DIII-Net -15°

Podatki o izkoristku FHQ + RXS 35C + 35L3 50C + 50L 60C + 60L
Moč hlajenja najmanj/nazivno/največ kW -/3,4/- 1,7/5,0/5,3 1,7/5,7/5,7
Moč ogrevanja najmanj/nazivno/največ kW -/4/- 1,7/6,0/6,0 1,7/7,20/7,2
Sezonska učinkovitost  
(po EN14825) 
 

Hlajenje Energijska nalepka A++ A+
Pnazivna kW 3,4 5,00 5,70
SEER 6,18 5,87 6,02
Letna poraba energije kWh 193 298 332

Ogrevanje 
(Povprečno 
podnebje)

Energijska nalepka A+ A
Pnazivna kW 3,1 4,35 4,71
SCOP 4,43 3,86 3,87
Letna poraba energije kWh 980 1.578 1.705

Notranja enota FHQ 35C 50C 60C
Ohišje Barva Sveža bela
Mere Enota Višina x širina x globina mm 235x960x690 235x1.270x690
Raven zvočnega tlaka Hlajenje Visoko/Nazivno/Nizko dBA 36/34/31 37/35/32 37/35/33

Ogrevanje Visoko/Nazivno/Nizko dBA 36/34/31 37/35/32 37/35/33

Zunanja enota RXS 35L3 50L 60L
Mere Enota Višina x širina x globina mm 550x765x285 735x825x300
Območje delovanja Hlajenje Okolje od najmanj do največ °CDB -10~46

Ogrevanje Okolje od najmanj do največ °CWB -15~18
Priključki napeljave Dolžina napeljave ZE–NE največ m 20 30

Višinska razlika NE–ZE največ m 15 20
Tok – 50 Hz Nazivni tok varovalke A -
Hladilno sredstvo Tip/polnitev/TCO2/GWP R-410A/1,2/2.087,5 R-410A/1,7/2.087,5 R-410A/1,5/2.087,5

Cene
Cena notranje enote € 949,– 972,– 1.086,–
Cena kompleta (notranja enota + zunanja enota) € 1.560,– 1.906,– 2.194,–

Vsebuje fluorirane pline, ki imajo toplogredni učinekKrmilnik ni priložen.

Podatki o izkoristku FLXS + RXS 25B + 25L3 35B9 + 35L3 50B + 50L 60B
Moč hlajenja najmanj/nazivno/največ kW 1,2/2,5/3,0 1,2/3,5/3,8 0,9/4,9/5,3

Na voljo samo pri 
uporabi z več modeli

Moč ogrevanja najmanj/nazivno/največ kW 1,2/3,4/4,5 1,4/4,0/5,0 0,9/6,1/7,5
Sezonska učinkovitost  
(po EN14825) 
 

Hlajenje Energijska nalepka A B A
Pnazivna kW 2,5 3,5 4,9
SEER 5,19 4,87 5,25
Letna poraba energije kWh 169 252 326

Ogrevanje 
(Povprečno 
podnebje)

Energijska nalepka A A A
Pnazivna kW 2,5 2,9 4,2
SCOP 3,80
Letna poraba energije kWh 921 1.068 1.546

Notranja enota FLXS 25B 35B9 50B 60B
Ohišje Barva Mandljevo bela
Mere Enota Višina x širina x globina mm 490x1.050x200
Raven zvočnega tlaka Hlajenje Visoko/Nazivno/Nizko/Tiho delovanje dBA 37/34/31/28 38/35/32/29 47/43/39/36 48/45/41/39

Ogrevanje Visoko/Nazivno/Nizko/Tiho delovanje dBA 37/34/31/29 46/36/33/30 46/41/35/33 47/42/37/34

Zunanja enota RXS 25L3 35L3 50L 60L
Mere Enota Višina x širina x globina mm 550x765x285 735x825x300

Na voljo samo pri 
uporabi z več modeli

Območje delovanja Hlajenje Okolje od najmanj do največ °CDB -10~46 -10~46
Ogrevanje Okolje od najmanj do največ °CWB -15~18 -15~18

Priključki napeljave Dolžina napeljave ZE–NE največ m 20 30
Višinska razlika NE–ZE največ m 15 20

Tok – 50 Hz Nazivni tok varovalke A - -
Hladilno sredstvo Tip/polnitev/TCO2/GWP R-410A/1/2,1/2.087,5 R-410A/1,2/2,5/2.087,5 R-410A/1,7/3,5/2.087,5

Cene
Cena notranje enote € 436,– 517,– 747,– 935,–
Cena kompleta (notranja enota + zunanja enota + daljinski upravljalnik) € 993,– 1.128,– 1.681,– -

Upravljanje preko Wi-Fi je na voljo kot dodatna oprema.
Vsebuje fluorirane pline, ki imajo toplogredni učinek

Modbus 
KNX

DIII-Net -15° W
ith

 W
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Načini uporabe z več modeli (MXS)

Ustrezne notranje enote 2MXS40H 2MXS50H 3MXS40K 3MXS52E 3MXS68G 4MXS68F 4MXS80E 5MXS90E Cena notranje enote €
Stenske enote  

Daikin Emura

CE.FTXG20LS.WIFI 479,–

CE.FTXG25LS.WIFI 491,–

CE.FTXG35LS.WIFI 562,–

CE.FTXG50LS.WIFI 816,–

CE.FTXG20LW.WIFI 440,–

CE.FTXG25LW.WIFI 453,–

CE.FTXG35LW.WIFI 473,–

CE.FTXG50LW.WIFI 683,–

Stenske enote CE.CTXS15K.WIFI 254,–

CE.CTXS35K.WIFI 344,–

CE.FTXS20K.WIFI 287,–

CE.FTXS25K.WIFI 291,–

CE.FTXS35K.WIFI 363,–

CE.FTXS42K.WIFI 437,–

CE.FTXS50K.WIFI 593,–

CE.FTXS60G.WIFI 748,–

CE.FTXS71G.WIFI 907,–

CE.FTX20K.WIFI 230,–

CE.FTX25K.WIFI 242,–

CE.FTX35K.WIFI 283,–

Samostoječe enote Nexura FVXG25K 740,–

FVXG35K 793,–

FVXG50K 1.167,–

Samostoječe enote FVXS25F 450,–

FVXS35F 595,–

FVXS50F 701,–

Enote Flexi FLXS25B 436,–

FLXS35B9 517,–

FLXS50B 747,–

FLXS60B 935,–

Spuščene stropne enote FHQ35C 949,–

FHQ50C 972,–

FHQ60C 1.086,–

Kasetne enote s krožnim 

tokom (dekorativna plošča 

BYCQ140D)

FCQG35F 620,–

FCQG50F 645,–

FCQG60F 666,–

Popolnoma ploske kasetne 

enote (dekorativna plošča 

BYFQ60CW)

FFQ25C 558,–

FFQ35C 597,–

FFQ50C 627,–

FFQ60C 809,–

Skrite stropne enote FDXS25F 356,–

FDXS35F 444,–

FDXS50F9 697,–

FDXS60F 906,–

FBQ35D 835,–

FBQ50D 850,–

FBQ60D 917,–

Do 5 notranjih enot je z eno zunanjo enoto 
 
Običajno je treba vsako notranjo enoto povezati z drugo zunanjo enoto. Z večdelnim deljenim sistemom MXS pa lahko krmilite do 5 notranjih enot 
z eno samo zunanjo enoto.Širok razpon možnih kombinacij lahko vidite v spodnji tabeli.

Zunanja enota 2MXS40H 2MXS50H 3MXS40K 3MXS52E 3MXS68G 4MXS68F 4MXS80E 5MXS90E
Moč hlajenja kW 4,0 5,0 4,0 5,2 6,8 6,8 8,0 9,0
Moč ogrevanja kW 4,4 5,7 4,4 6,8 8,6 8,6 9,6 10,4
Ustrezne notranje enote 2 2 2~3 2~3 2~3 2~4 2~4 2~5
Največja skupna moč notranjih enot kW 6,0 8,5 7,0 9,0 11,0 11,0 14,5 15,6
Sezonska učinkovitost
(po standardu EN 14825) – 
najslabši primer za  
večdelno kombinacijo)

Hlajenje Energijska nalepka A+ A+ A++ A++ B B A A
Pnazivna kW 4,0 5,0 4,0 5,2 6,8 6,8 7,2 7,0
SEER 5,87 5,95 6,49 6,53 4,62 4,62 5,27 5,41
A.E.C. kWh 239 295 216 279 516 516 478 454

Ogrevanje Energijska nalepka A A A A A A A A
Pnazivna kW 3,0 4,1 4,5 4,6 4,4 4,4 4,1 4,3
SCOP 3,91 3,80 3,69 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80
A.E.C. kWh 1067 1539 1690 1681 1636 1636 1517 1577

Cena zunanje enote € 961,– 1.106,– 1.237,– 1.294,– 1.873,– 2.075,– 2.387,– 2.624,–



Značilnosti izdelka
Ururu Sarara R32 Emura R32 R32 za vgradnjo na steno Daikin Emura Stenske enote Stenske enote Nexura Samostoječa 

enota
Tanka skrita 

enota Skrita enota Kaseta s 
krožnim tokom

Popolnoma 
ploska kaseta

Spuščena 
stropna enota Tip Flexi

FTXZ-N FTXJ-LW/S FTXM-K FTXG-LW/S CTXS-K/FTXS-K FTXS-G FTX-K FTXB-C FTXLS-K FTXL-JV FVXG-K FVXS-F FDXS-F FBQ-D FCQG-F FFQ-C FHQ-C FLXS-B

INTELIGENTNO OKO - -  (1) -  (1) - - - - - - - - - - - - -

VEČPODROČNO INTELIGENTNO OKO    (2)   (2) - - -  - - - - - Dodatna 
oprema

Dodatna 
oprema - -

VARČNI NAČIN        -     - - - - - -

SAMOČISTILNI FILTER  - - - - - - - - - - - - - Dodatna 
oprema - - -

NAČIN UDOBNEGA ZRAČNEGA TOKA         (1)     - - - - - 

3D-ZRAČNI TOK      (2)  - -  - - - - - - - - -

MOČNI NAČIN             - - - - - 

TIHO DELOVANJE NOTRANJE ENOTE             - - - - - 

TIHO DELOVANJE ZUNANJE ENOTE        -     - - - - - 

TEDENSKI ČASOVNIK -      - -  -   Z ožičenim daljinskim 
upravljalnikom

Z ožičenim daljinskim 
upravljalnikom

Z ožičenim daljinskim 
upravljalnikom

Z ožičenim daljinskim 
upravljalnikom

Z ožičenim daljinskim 
upravljalnikom -

24-URNI ČASOVNIK             Z brezžičnim daljinskim 
upravljalnikom

Z brezžičnim daljinskim 
upravljalnikom

Z brezžičnim daljinskim 
upravljalnikom

Z brezžičnim daljinskim 
upravljalnikom

Z brezžičnim daljinskim 
upravljalnikom 

MOŽNOST SPLETNEGA UPRAVLJANJA        -   Dodatna 
oprema

Dodatna 
oprema - - - - - Dodatna 

oprema

MODBUS/KNX/DIII-NET Dodatna 
oprema

Dodatna 
oprema

Dodatna 
oprema

Dodatna 
oprema

Dodatna 
oprema

Dodatna 
oprema

Dodatna 
oprema

Dodatna 
oprema

Dodatna 
oprema

Dodatna 
oprema

Dodatna 
oprema

Dodatna 
oprema

Dodatna 
oprema

Dodatna 
oprema

Dodatna 
oprema

Dodatna 
oprema

Dodatna 
oprema

FOTOKATALITIČNI FILTER IZ 
TITANOVEGA APATITA             

PRIMERNO ZA TEHNIČNO HLAJENJE - -  -   - - - - - -      
Način uporabe z večdelnim deljenim 
sistemom

- - -    Samo večdelni sistem z 2 
priključkoma - - -        

Dvojni/trojni/dvakratni dvojni sistemi 
SkyAir

- - - - - - - - - - - -      -

Črpalka na odvodu - - - - - - - - - - - - -    Dodatna 
oprema -

1) Samo velikosti 20–25 | 2) Samo velikosti 35–50 | 3) FTX-J3 | 4) FTX-GV

5) za FTXS20–25K, CTXS-K | 6) za FTXS35–50K | 7) za FTX20–35K | 8) za FTX50–60K | 9) za FTX-J3 | 10) za FTX-GV

Dodatna oprema za krmiljenje FTXZ-N FTXJ-L FTXM-K FTXG-L CTXS-K/FTXS-K FTXS-G FTX-K FTXB-C FTXLS-K FTXL-JV FVXG-K FVXS-F FDXS-F FBQ-D FCQG-F FFQ-C FHQ-C FLXS-B

Ožičeni daljinski upravljalnik

Cena na 
zahtevo

BRC944 BRC944 BRC944 BRC944 BRC944 BRC944 BRC944 - BRC944 BRC944 BRC944 BRC944 BRC1E52B BRC1E52B BRC1E52B BRC1E52B BRC1E52B BRC944

BRCW901A03 3 m kabla za daljinski upravljalnik BRC944        -     - - - - - 

BRCW901A08 8 m kabla za daljinski upravljalnik BRC944        -     - - - - - 

Infrardeči brezžični daljinski upravljalnik standardno standardno standardno standardno standardno standardno standardno standardno standardno standardno standardno standardno BRC4C65 BRC4C65 BRC7FA532F BRC7F530(W/S) BRC7G53 standardno

Adapter za vmesnik za protokol KNX KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DI KLIC-DI KLIC-DI KLIC-DI KLIC-DI KLIC-DD

Adapter za vmesnik za protokol ModBus RTD-RA RTD-RA RTD-RA RTD-RA RTD-RA RTD-RA RTD-RA RTD-RA RTD-RA RTD-RA RTD-RA RTD-NET RTD-NET RTD-NET RTD-NET RTD-NET RTD-RA

Adapter S21  
(Kadar je naveden, je potreben za priključitev zgoraj omenjene 
dodatna oprema za krmiljenje. Če ni naveden, ni potreben. Enote v 
ponudbi CE. ... .WIFI že vključujejo adapter, kadar je potreben.)

- - - - KRP980A1(5) -

KRP067A41(7) 

 

KRP980B2(8)

- - KRP980A1 - - - - - - - -

Adapter za krmiljenje WiFi 
(standardno priloženo kompletu CE. … .WIFI)

BRP069A42 BRP069A41 BRP069A42 BRP069A41

BRP069A43(5) 

 

BRP069A42(6)

BRP069A42

BRP069A43(7) 

 

BRP069A44(8)

- BRP069A42 BRP069A43 BRP069A42 BRP069A42 - - - - - BRP069A42
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Značilnosti in dodatna oprema

Dodatna oprema za krmiljenje

Pregled značilnosti

Modbus 
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Značilnosti izdelka
Ururu Sarara R32 Emura R32 R32 za vgradnjo na steno Daikin Emura Stenske enote Stenske enote Nexura Samostoječa 

enota
Tanka skrita 

enota Skrita enota Kaseta s 
krožnim tokom

Popolnoma 
ploska kaseta

Spuščena 
stropna enota Tip Flexi

FTXZ-N FTXJ-LW/S FTXM-K FTXG-LW/S CTXS-K/FTXS-K FTXS-G FTX-K FTXB-C FTXLS-K FTXL-JV FVXG-K FVXS-F FDXS-F FBQ-D FCQG-F FFQ-C FHQ-C FLXS-B

INTELIGENTNO OKO - -  (1) -  (1) - - - - - - - - - - - - -

VEČPODROČNO INTELIGENTNO OKO    (2)   (2) - - -  - - - - - Dodatna 
oprema

Dodatna 
oprema - -

VARČNI NAČIN        -     - - - - - -

SAMOČISTILNI FILTER  - - - - - - - - - - - - - Dodatna 
oprema - - -

NAČIN UDOBNEGA ZRAČNEGA TOKA         (1)     - - - - - 

3D-ZRAČNI TOK      (2)  - -  - - - - - - - - -

MOČNI NAČIN             - - - - - 

TIHO DELOVANJE NOTRANJE ENOTE             - - - - - 

TIHO DELOVANJE ZUNANJE ENOTE        -     - - - - - 

TEDENSKI ČASOVNIK -      - -  -   Z ožičenim daljinskim 
upravljalnikom

Z ožičenim daljinskim 
upravljalnikom

Z ožičenim daljinskim 
upravljalnikom

Z ožičenim daljinskim 
upravljalnikom

Z ožičenim daljinskim 
upravljalnikom -

24-URNI ČASOVNIK             Z brezžičnim daljinskim 
upravljalnikom

Z brezžičnim daljinskim 
upravljalnikom

Z brezžičnim daljinskim 
upravljalnikom

Z brezžičnim daljinskim 
upravljalnikom

Z brezžičnim daljinskim 
upravljalnikom 

MOŽNOST SPLETNEGA UPRAVLJANJA        -   Dodatna 
oprema

Dodatna 
oprema - - - - - Dodatna 

oprema

MODBUS/KNX/DIII-NET Dodatna 
oprema

Dodatna 
oprema

Dodatna 
oprema

Dodatna 
oprema

Dodatna 
oprema

Dodatna 
oprema

Dodatna 
oprema

Dodatna 
oprema

Dodatna 
oprema

Dodatna 
oprema

Dodatna 
oprema

Dodatna 
oprema

Dodatna 
oprema

Dodatna 
oprema

Dodatna 
oprema

Dodatna 
oprema

Dodatna 
oprema

FOTOKATALITIČNI FILTER IZ 
TITANOVEGA APATITA             

PRIMERNO ZA TEHNIČNO HLAJENJE - -  -   - - - - - -      
Način uporabe z večdelnim deljenim 
sistemom

- - -    Samo večdelni sistem z 2 
priključkoma - - -        

Dvojni/trojni/dvakratni dvojni sistemi 
SkyAir

- - - - - - - - - - - -      -

Črpalka na odvodu - - - - - - - - - - - - -    Dodatna 
oprema -

Dodatna oprema za krmiljenje FTXZ-N FTXJ-L FTXM-K FTXG-L CTXS-K/FTXS-K FTXS-G FTX-K FTXB-C FTXLS-K FTXL-JV FVXG-K FVXS-F FDXS-F FBQ-D FCQG-F FFQ-C FHQ-C FLXS-B

Ožičeni daljinski upravljalnik

Cena na 
zahtevo

BRC944 BRC944 BRC944 BRC944 BRC944 BRC944 BRC944 - BRC944 BRC944 BRC944 BRC944 BRC1E52B BRC1E52B BRC1E52B BRC1E52B BRC1E52B BRC944

BRCW901A03 3 m kabla za daljinski upravljalnik BRC944        -     - - - - - 

BRCW901A08 8 m kabla za daljinski upravljalnik BRC944        -     - - - - - 

Infrardeči brezžični daljinski upravljalnik standardno standardno standardno standardno standardno standardno standardno standardno standardno standardno standardno standardno BRC4C65 BRC4C65 BRC7FA532F BRC7F530(W/S) BRC7G53 standardno

Adapter za vmesnik za protokol KNX KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DI KLIC-DI KLIC-DI KLIC-DI KLIC-DI KLIC-DD

Adapter za vmesnik za protokol ModBus RTD-RA RTD-RA RTD-RA RTD-RA RTD-RA RTD-RA RTD-RA RTD-RA RTD-RA RTD-RA RTD-RA RTD-NET RTD-NET RTD-NET RTD-NET RTD-NET RTD-RA

Adapter S21  
(Kadar je naveden, je potreben za priključitev zgoraj omenjene 
dodatna oprema za krmiljenje. Če ni naveden, ni potreben. Enote v 
ponudbi CE. ... .WIFI že vključujejo adapter, kadar je potreben.)

- - - - KRP980A1(5) -

KRP067A41(7) 

 

KRP980B2(8)

- - KRP980A1 - - - - - - - -

Adapter za krmiljenje WiFi 
(standardno priloženo kompletu CE. … .WIFI)

BRP069A42 BRP069A41 BRP069A42 BRP069A41

BRP069A43(5) 

 

BRP069A42(6)

BRP069A42

BRP069A43(7) 

 

BRP069A44(8)

- BRP069A42 BRP069A43 BRP069A42 BRP069A42 - - - - - BRP069A42

Pregled značilnosti izdelka/spletni krmilnik in dodatna oprema
 
 Značilnosti in dodatna oprema



NASVIDENJE,  

DALJINSKI UPRAVLJALNIK!

Aplikacija Daikin Online Controller vam v kombinaciji z brezžičnim Wi-Fi 
vmesnikom ob vsakem trenutku daje poln nadzor nad vašo klimatsko 
napravo od koderkoli. Zdaj je vmesnik BREZPLAČNO priložen večini 
stenskih notranjih enot Daikin. Poslovite se od daljinskega upravljalnika 
in pozdravite večjo svobodo ter prilagodljivost.

Aplikacijo prenesite v svoj pametni telefon iOS ali Android in uživajte v 
višji ravni udobja.

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsGmbH 

campus 21, Europaring F12/402, A–2345 Brunn am Gebirge, Avstrija · 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 Eurovent 
Certification za klimatske naprave (AC), tekoče hladilne 
pakete (LCP), enote za predelavo zraka (AHU) in kaloriferje 
(FCU). Tekočo veljavnost potrdila preverite na spletnem 
naslovu: www.eurovent-certification.com ali: www.
certiflash.com

Izdelke Daikin distribuira:

Ta publikacija je namenjena samo informiranju in ne predstavlja zavezujoče ponudbe s strani podjetja 
Daikin Europe N.V. /Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V. /Podjetje Daikin Central 
Europe HandelsGmbH je sestavilo vsebino te publikacije po svojem najboljšem vedenju. Za celovitost, 
natančnost in zanesljivost tukaj navedenih informacij ali primernost tukaj predstavljenih izdelkov ter 
storitev za določen namen ne dajemo nikakršnega jamstva. Tehnični podatki se lahko spremenijo brez 
vnaprejšnjega opozorila. Daikin Europe N.V. /Podjetje Daikin Central Europe HandelsGmbH v najširšem 
smislu izrecno zavrača vsakršno odgovornost za posredno ali neposredno škodo, ki bi lahko nastala ali bila 
povezana z rabo in/ali interpretacijo te publikacije. Vsa vsebina je avtorsko delo podjetja Daikin Europe N.V. 

Cenik split zdelkov za 2015–2016 | Pridržujemo si pravico do tiskarskih napak in sprememb modelov.


