Наша мета:

Ваша ідеальна
атмосфера

Інформація для кінцевих користувачів:
найвища ефективність і комфорт

FTXZ-N, стор. 12
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FTXA-AS, стор. 14

Готові?

Еволюція чистого комфорту
Відкрийте для себе
комфорт нового покоління
Якщо йдеться про ваш будинок, для нього підходить
тільки найкраще. Компанія Daikin виводить комфорт
на абсолютно новий рівень — лінійка продукції
Bluevolution забезпечує бездоганну атмосферу в
домі. Вибір технологій Daikin означає впевненість
у підтриманні комфорту протягом усього року,
енергоефективності, надійності та можливостях
управління.

FTXJ-MW, стор. 16

Висока сезонна ефективність гарантує комфортні
умови взимку та влітку без значних витрат.

Холодоагент R-32 є більш екологічним у порівнянні
з попередніми холодоагентами. Багаторічний досвід
компанії Daikin і широка номенклатура продукції
означає, що ви завжди зможете вибрати надійний
та довговічний продукт, який ідеально підходить
для вашого будинку. Навіть перебуваючи не вдома,
ви можете регулювати температуру в приміщенні й
режим роботи за допомогою зручної програми для
смартфона. Дозвольте компанії Daikin допомогти
вам створити ідеальний мікроклімат.
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Дихайте глибоко

Чисте повітря
Багатство вибору
Рішення Daikin є привабливими, тихими та
енергоефективними. Широка номенклатура блоків
Daikin дозволяє підібрати ідеальне рішення як для
однієї кімнати, так і для кількох.

Чому слід вибрати Daikin?
Серія Daikin з холодоагентом R-32 пропонує найкращу
енергоефективність, дизайн та стиль. Не має значення,
чи потрібне вам опалення або охолодження одного
або кількох приміщень, з використанням настінних
блоків або блоків канального типу, — у Daikin є модель,
яка відповідатиме вашим потребам.

Повний комфорт:
Ururu Sarara
Комплексний кліматконтроль з осушенням,
зволоженням,
очищенням повітря
і вентиляцією з
найвищими рівнями
ефективності
при нагріванні та
охолодженні.

Несподівано:
Stylish
Інновації +
креативність.

Зразковий
комфорт:
Daikin Emura
Найвища
ефективність і
комфорт у поєднанні
з чудовим дизайном.
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Розумний комфорт:
Perfera
Привабливий настінний
блок, що забезпечує
ідеальну якість повітря в
приміщенні.

Стриманий комфорт:
Comfora
Стильний дизайн
передньої панелі
гармонує з будь-яким
інтер'єром, пропонуючи
режим зниження
вологості.

Вигідне
співвідношення
ціни та якості:
Sensira
Блок настінного типу,
що забезпечує низький
рівень споживання
електроенергії й
оптимальний комфорт.

Блок канального
типу: FDXM-F3
Видимі тільки
повітрозабірні й
повітророзподільні
решітки.

Блок підлогового
типу:
FVXM-F

Зробіть правильний вибір партнера:
парні та мультисистеми
Виберіть зовнішній блок, який найкраще відповідає вашим
потребам. У парних системах до одного зовнішнього блока
підключають один внутрішній блок. Мультисистеми забезпечують
економію місця для розташування обладнання, оскільки до
одного зовнішнього блока можна підключити до п'яти внутрішніх
блоків у кількох приміщеннях.

Поєднайте кондиціонування повітря
з оптимальним комфортом для
опалення та ГВП:
Гібридний тепловий насос Daikin Altherma.
Гібридна технологія, що поєднує використання
газу й теплового насоса повітря-вода для
опалення та ГВП.

Для комерційних застосувань:
Внутрішні блоки Sky Air
Для вибору доступні круглопотоковий або абсолютно
плоский касетний блок, канальний підлоговий блок або блок
підстельового типу.

Блок підлогового
типу, що забезпечує
оптимальне комфортне
нагрівання завдяки
подвійному потоку
повітря
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Чому слід
вибрати Daikin?
Енергоефективність
Створення свіжого мікроклімату вдома — це
більше, ніж просто чистий комфорт. Системи Daikin
піклуються про навколишнє середовище та ваш
гаманець. Холодоагент R-32 нового покоління
та оптимізовані компресори гарантують, що ви
залишатиметесь у своїй зоні комфорту.

A

+++

До
у режимі
нагрівання й
охолодження

Сезонна ефективність при нагріванні та
охолодженні
Сучасні енергозберігаючі технології, втілювані
компанією Daikin, забезпечують високу (до A +++)
сезонну ефективність як у режимі нагрівання,
так і в режимі охолодження, а її нові роторні
компресори стали ще більш ефективними. Сезонна
ефективність являє собою новий метод оцінювання
систем нагрівання та охолодження на основі їх
енергоефективності протягом усього року.

Ідеальний комфорт
Дуже тиха робота
Забудьте про шумні блоки. Системи Daikin
практично не чутно. Насолоджуйтесь цілорічним
комфортом без неприємного шуму.

Поліпшення якості повітря завдяки
використанню Flash Streamer компанії
Daikin
Ururu Sarara, Stylish і Perfera Daikin — системи
опалення та охолодження «все-в-одному», які
очищають повітря цілий рік. Використовуючи
електрони, що спричиняють хімічні реакції з
молекулами повітря, Flash Streamer знищує віруси,
забезпечуючи вам чисте повітря без алергенів.

R-32: більш ефективний холодоагент
із меншим впливом на навколишнє
середовище
У своїх блоках компанія Daikin використовує
холодоагент R-32, з яким пов'язано менше викидів
CO2. Це означає, що він має менший потенціал
глобального потепління та в цілому є більш
ефективним.
Пристрій Flash Streamer генерує електрони, що рухаються з високою швидкістю
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Інтелектуальний розподіл повітря

2-зонний датчик руху

Кондиціонери створюють більш комфортні умови
в приміщеннях, розподіляючи в них свіже повітря.
Технології, які використовує компанія Daikin, спрямовані
насамперед на забезпечення вам комфортних умов,
тому ви навіть не відчуєте шкірою руху повітря.

Якщо ви виходите з кімнати, система автоматично
перемикається в енергозберігаючий режим. Коли
ви повернетесь, вона перейде до початкового
налаштування, але спрямовуватиме повітряний потік у
бік від вас: жодних холодних протягів.

Растровий датчик
Растровий датчик визначає поточну температуру в
приміщенні, після чого рівномірно розподіляє повітря
по всій кімнаті, а потім блок переходить в потоковий
режим, спрямовуючи тепле або прохолодне повітря у
відповідні області.

Ефект Коанда

на 20м
відстані
Зменшена продуктивність

Тривимірний розподіл повітряного потоку
Температура в приміщенні залишається
постійною завдяки поєднанню автоматичної зміни
положення жалюзійної решітки у вертикальному та
горизонтальному напрямках. Повітря рівномірно
розподіляється по всьому приміщенню навіть у
віддалених кутах великих просторів.

Ефект Коанда оптимізує повітряний потік для
створення комфортних умов у приміщенні.
Використання заслінок особливої форми дозволяє
сформувати спрямований повітряний потік, що
забезпечує більш рівномірний розподіл температури
в усьому приміщенні. Пристрій визначає потік повітря
залежно від того, потрібне нагрівання чи охолодження.
Тривимірний
розподіл
Створення двох потоків із різними напрямками
повітряного
потоку
запобігає виникненню протягів і встановлює більш
стабільну та комфортну для мешканців температуру в
приміщенні.
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Завжди під контролем, де б ви не знаходились
Програма онлайн-контролера Daikin Online Controller може управляти й
виконувати моніторинг стану системи нагрівання або до 50 спліт-блоків для
кондиціонування, а також надає такі можливості:
Моніторинг:
› Стан кондиціонера повітря або системи нагрівання
› Перегляд діаграм енергоспоживання
Управління:
› Режим роботи, установлена температура, швидкість вентилятора,
високопродуктивний режим, напрямок потоку повітря й фільтрування
(streamer)
› Дистанційне керування системою опалення і ГВП
› Зональний контроль: керування кількома блоками одночасно (тільки для
спліт-систем та Daikin Altherma з інтегрованим двозонним модулем)
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Графік роботи:
› Програмування установок температури й режимів
роботи для макс. 6 дій на добу протягом 7 днів
› Активація режиму «відпустка»
› Зрозумілий режим перегляду
› Інтеграція продуктів і послуг інших виробників та
постачальників за допомогою IFTTT
› Обмеження навантаження/потужності (тільки
спліт-системи)

Якщо це, то
Програмуйте блок відповідно до свого способу життя. Підключення різних приладів
здійснюється через платформу iFTTT, отже ви можете дистанційно контролювати всі елементи
свого будинку. Наприклад: Якщо ви виходите з дому, тоді опалення вимикається.

IFTTT: складіть власну послідовність
IFTTT — це рішення для підключення сумісних продуктів і послуг сторонніх виробників
(смартметрів, ламп, термостатів, ...) для забезпечення їхньої оптимальної роботи.
У IFTTT можна виконати 2 робочі налаштування:
› ВИКОНАТИ: просте виконання дії (наприклад, увімкнення/вимкнення)
› IFTTT є абревіатурою If This Then That (якщо це, тоді те) і дозволяє автоматизувати дії (тоді те)
при наявності певних умов (якщо це)

Приклад
ЯКЩО ви виходите з визначеної зони, ТОДІ вимкнути опалення.

Умовою виступає місце розташування, що визначається за допомогою вашого
смартфону. Якщо ви виходите з якогось приміщення, наприклад, із дому, опалення буде
автоматично вимкнено.

Програма зі зрозумілою структурою

Управління

Графік роботи

Моніторинг

Визначення

Контроль режиму
роботи, температури,
очищення повітря,
швидкості вентилятора
й напрямку потоку

Програмування
установленої
температури, режиму
роботи й швидкості
вентилятора

Моніторинг
енергоспоживання,
налаштування режиму
«відпустка»

Визначення приміщень
у будинку
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Обслуговування: засоби підтримки

Сервісне обслуговування Daikin
Створення ідеального клімату в приміщеннях виходить за рамки придбання та встановлення
обладнання. Воно також включає забезпечення комфорту протягом усього року, енергоефективності,
надійності та управління. Daikin пропонує різноманітні послуги з сервісного та технічного
обслуговування, щоб забезпечити оптимальну роботу системи протягом усього терміну служби.

Оптимальна установка з мінімальними витратами
Завдяки зусиллям нашої сервісної служби система,
що добре обслуговується, забезпечує такі переваги:
		Більш висока енергоефективність
		Більш тривалий строк служби
		Відповідність вимогам нового законодавства та
нормативних документів

Постачальник продукції та послуг
Від вибору правильного кліматичного
рішення до запуску, моніторингу та технічного
обслуговування — компанія Daikin готова надати
вам підтримку на кожному етапі процесу. Навіть
якщо у вас немає установки Daikin, все одно
ви можете скористатись послугами Daikin, які
надаються співробітниками нашої служби технічної
підтримки, а також нашою командою кваліфікованих
фахівців та інженерів сервісної служби.

Що ми пропонуємо?
		Експлуатація, технічне обслуговування та ремонт
Разом з нашими сервісними партнерами ми прагнемо запропонувати вам низку
сервісних планів для нагляду за вашим обладнанням, керування та моніторингу його
роботи
		Модернізація й оптимізація
Ми розробили численні оновлення для підвищення продуктивності роботи вашої
системи та продовження її терміну служби
		Служба введення в експлуатацію Daikin
З моменту запуску та тестування до остаточного точного налаштування —
представники служби Daikin готові надати підтримку на кожному етапі процесу
установки обладнання. Наша економічно ефективна та продуктивна робота
допомагає всім установникам гарантувати, що обладнання Daikin продовжуватиме
працювати з максимально високими експлуатаційними показниками
		Підтримка проектів та служба технічної підтримки Daikin
Наші досвідчені фахівці та інженери готові допомогти вам у вирішенні будь-яких
питань — від вибору правильного рішення для вашого проекту до інтеграції наших
систем HVAC-R у наявну систему управління будинком
		Гарантійна політика Daikin
Daikin має широку та прозору гарантійну політику. Для певних контрактів ви можете
отримати на додаток до заводської гарантії на деталі гарантію на виконані роботи
		Компоненти, яким можна довіряти
Всі компоненти, з яких складаються рішення Daikin, мають високу якість. Це
означає, що у випадку заміни компонента установником Daikin ви можете бути
впевнені, що ваше обладнання і далі працюватиме з максимальною ефективністю та
продуктивністю.
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Stand By Me,
мій клімат безпеки
Нове обладнання Daikin і сервісна програма Stand By Me гарантують, що ваші клієнти
отримуватимуть вигоду від найбільшого комфорту, найвищих енергоефективності, зручності
використання й обслуговування серед доступних на ринку.

Безкоштовне
розширення
гарантії

БЕЗКОШТОВНО

Швидка підтримка від
сервісних партнерів Daikin

поширюється на роботи і запчастини

Сервісні партнери Daikin автоматично
отримують повідомлення, коли клієнт
реєструє своє обладнання на сайті
www.standbyme.daikin.eu, яке потребує
техобслуговування.

починається відразу після реєстрації

Вашому клієнту гарантовані:

Перша перевага Stand By Me — це
безкоштовне розширення гарантії:

швидкий і надійний сервіс
управління всією інформацією,
пов'язаною з його обладнанням,
такою як реєстраційні документи,
звіти про візити спеціалістів, звіти про
техобслуговування тощо.
негайний доступ до правильної
інформації сприяє бездоганному
обслуговуванню

Розширена гарантія на
запчастини
За невелику плату клієнти можуть поширити
гарантію на певні компоненти. Stand By Me
гарантує:
швидку заміну кожного компонента
відсутність фінансових несподіванок
тривалий термін служби, безперебійну
роботу та всі інші переваги обладнання
Daikin
надійне обслуговування від офіційних
сервісних партнерів Daikin
Сервісні партнери Daikin працюють
виключно з запчастинами Daikin і мають всі
необхідні технічні знання для вирішення
будь-якої проблеми, що може виникнути

Зареєструйте
свій блок Daikin:
www.standbyme.daikin.eu
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Ururu Sarara
Повний комфорт

Ururu = зволоження
Температура не може надати повне
уявлення про умови в приміщенні.
Повітря навколо нас природним чином містить
певну кількість вологи. Це характеризується
показником вологості. Взимку занадто сухе повітря
не тільки створює відчуття холоду (яке змусить
вас включити опалювальні прилади на велику
потужність), а й призводить до болю в горлі та
сухості шкіри. Воно навіть може негативно вплинути
на стан меблів, дерев'яних підлог, книг і творів
мистецтва.

На термограмі
показано розподіл
температури шкіри
через 30 хвилин після
входу в приміщення

Температура: 25°C
Вологість: 50%
Осушене повітря створює
відчуття прохолоди

Температура: 25°C
Вологість: 80%
Вологе повітря створює
відчуття тепла, навіть при
постійній температурі

Інтелектуальна система зволоження Ururu Sarara
подає з зовнішнього повітря в приміщення точно
необхідну кількість вологи.

FTXZ-N + RXZ-N
Ефективність
Сезонна ефективність
Розміри
(відповідно до EN14825)
Охолодження/Нагрівання
Нагрівання Охолодження/Нагрівання
Охолодження
Блок
(середньоклімат.)
(середньоклімат.) (середньоклімат.)
Mін./Ном./
Річне
Макс. (кВт)
Клас
Pdesign
SEER
SCOP/A
споживання
ВхШxГ (мм)
енергоефективності (кВт)
енергії (кВтг)
0,6/3,6/7,5
2,50/3,50
9,54
5,90
92/831
0,6/5,0/9,0
9,00
5,73
136/1100
A+++/A+++ 3,50/4,50
295x798x372
0,6/6,3/9,4
5,00/5,60
8,60
5,50
203/1427

Холодопродуктивність Теплопродуктивність

Mін./Ном./
Макс. (кВт)
FTXZ25NV1B / RXZ25NV1B
FTXZ35NV1B / RXZ35NV1B
FTXZ50NV1B / RXZ50NV1B
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0,6/2,5/3,9
0,6/3,5/5,3
0,6/5,0/5,8

Внутрішній блок
Рівень звукового тиску
Охолодження

Нагрівання

Безшумна робота/ Безшумна робота/
Низьк./Ном./Вис. Низьк./Ном./Вис.
(дБА)
(дБА)
19/26/33/38
19/28/35/39
19/27/35/42
19/29/36/42
23/30/38/47
24/31/38/44

Зовнішній блок
Рівень звукової Рівень звукової
Холодоагент
потужності
потужності
Охолодження/ Охолодження/
Тип/GWP
Нагрівання Нагрівання
(ПГП)
(дБА)
(дБА)
54/56
57/57
60/59

59/59
61/61
63/64

R-32/675

Заправлення
(кг/екв. т CO2)

1,34/0,9

Системи вентиляції та
очищення повітря
Свіже повітря, навіть при закритих вікнах
На відміну від традиційного кондиціонера,
Ururu Sarara забезпечує приміщення свіжим
кондиціонованим повітрям бажаної температури
без будь-яких теплових втрат. Фільтр із функцією
самоочищення блоку Daikin видаляє бруд та дрібні
частинки, що не тільки зберігає чистоту повітря,
але й забезпечує найвищу ефективність роботи
Ururu Sarara. Технологія Flash Streamer Daikin
гарантує автоматичне очищення повітря від бруду
та неприємних запахів.

Flash Streamer випускає потоки електронів, які мають
високу швидкість і сильну
окисну здатність
Фільтр попереднього
очищення уловлює
Дезодоруючий фільтр абсорбує і знищує

пил

запахи при поверненні повітря в
приміщення

Sarara = осушення
Існує кілька способів, щоб охолодити
приміщення влітку
Влітку вологість навколишнього повітря
підвищується. Подібно до того, як сухе повітря
дає відчуття прохолоди, вологе повітря створює
спекотну та гнітючу атмосферу в приміщенні. При
використанні традиційних систем у вас не було б
іншого вибору — тільки знижувати температуру,
даремно витрачаючи енергію та електроенергію.
Однак інтелектуальна система осушення Ururu
Sarara пропонує більш елегантне рішення.
Вона автоматично видаляє надлишок вологи з
приміщення, підтримуючи температуру постійною.
Таким чином, витрачається менше ресурсів, а умови
в приміщенні виявляються більш комфортними.

Оптимальна схема розподілу
повітряних потоків для вашого будинку
3-зонний датчик руху
Зрозуміло, що повітря в приміщенні повинно
охолоджуватися або нагріватися тільки тоді, коли в
ньому хтось є. А також те, що ви і ваші гості не хочете
відчувати на собі потоки повітря. Ось чому компанія
Daikin розробила «розумне око» для Ururu Sarara.
Це датчик руху, який не тільки визначає присутність
людей у приміщенні, але й знижує потужність, коли
в кімнаті нікого немає, і спрямовує повітряний
потік від людей у приміщенні. Простіше кажучи, це
більш розумний спосіб регулювання температури в
приміщенні, не порушуючи комфортну атмосферу.

Як працює 3-зонний
датчик руху?

уставка температури
знижується і блок вимикається
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Stylish

Створений для комфорту

Переваги дизайну Stylish
Сьогодні більшість споживачів прагнуть отримати
систему кондиціонування повітря, яка б поєднувала
найкращі експлуатаційні якості та дизайн. Daikin
Stylish гармонійно поєднує в собі функціональність та
естетику, що робить його інноваційним продуктом,
який підходить до будь-якого інтер'єру.

Чому слід вибрати Stylish?
У Stylish поєднується відмінний дизайн та технологія,
що забезпечує комплексне кліматичне рішення для
будь-якого інтер'єру. Невеликий розмір Stylish усього
лише 189 мм робить його найтоншим блоком на
ринку в дизайнерському сегменті настінних блоків,
який, до того ж, оснащений інноваційними функціями
для досягнення найвищого ступеню комфорту,
енергоефективності, надійності та управління.

Відзначений нагородами дизайн
Натхненний своїми попередниками, Daikin Emura
та Ururu Sarara, Stylish заслужив нагороди Good
Design та iF Award за свій інноваційний вигляд та
функціональні можливості. Ці нагороди визнають
Stylish за здатність відповідати найвищим стандартам
комфорту та енергоефективності у галузі HVAC-R.
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› На вибір пропонуються три різні кольори
(білий, сріблястий та чорне дерево)
› Згладжені кути визначають ненав'язливий дизайн
блока, що не займає багато місця
› Ідеальна якість повітря: Flash Streamer знищує віруси й
алергени, забезпечуючи вам чистіше повітря в приміщенні
› Простий дизайн панелі дозволяє легко підібрати
потрібну текстуру та колір, що ідеально пасуватиме
інтер'єру будь-якого приміщення

Інтелектуальна й
ефективна конструкція
› Інтелектуальні сенсори оптимізують продуктивність
› Ефект Коанда оптимізує розподіл температури у приміщенні
› Покращена конструкція вентилятора забезпечує
високу ефективність роботи з низьким рівнем шуму
› Новітня технологія дає змогу створити більший
комфорт та енергоефективність
› Компактна і функціональна конструкція має
відмінний вигляд у будь-якому інтер'єрі
› Нагрівання й охолодження на рівні класу A+++
› Завдяки використанню холодоагенту R-32
підвищується енергоефективність та знижується
вплив на навколишнє середовище
› Нові технології створюють ідеальну температуру в
приміщенні
› Покращена конструкція вентилятора гарантує
повну безшумність блоку
› Просте управління за допомогою онлайнконтролера Daikin Online Controller
› Технологія Flash Streamer забезпечує свіже, здорове повітря

Ефект Коанда
Створюваний Ururu Sarara ефект Коанда оптимізує повітряний потік для
забезпечення комфортних умов у приміщенні. Використання заслінок особливої
форми дозволяє сформувати спрямований повітряний потік, що забезпечує
більш рівномірний розподіл температури в усьому приміщенні.

Як це працює
Stylish визначає потік повітря залежно від того, потрібне нагрівання чи
охолодження. У режимі нагрівання дві заслінки Stylish спрямовують повітря
вниз (вертикальний потік), а в режимі охолодження — вгору (стельовий потік).
Створення блоком Stylish двох потоків із різними напрямками запобігає
виникненню протягів і встановлює більш стабільну та комфортну для мешканців
температуру в приміщенні.

Білий: FTXA-AW

Сріблястий: FTXA-AS

Чорне дерево: FTXA-AT

FTXA-AW/S/T + RXA-A
Холодопродуктивність Теплопродуктивність

CTXA15AW/S/T
FTXA20AW/S/T/ RXA20A2V1B
FTXA25AW/S/T/ RXA25A2V1B
FTXA35AW/S/T / RXA35A2V1B
FTXA42AW/S/T / RXA42A2V1B
FTXA50AW/S/T / RXA50A2V1B

Ном.
(кВт)

Ном.
(кВт)

1,3/2,0/2,6
1,3/2,5/3,2
1,4/3,4/4,0
1,7/4,2/5,0
1,7/5,0/5,3

1,30/2,50/3,50
1,30/2,80/4,70
1,40/4,00/5,20
1,70/5,40/6,00
1,70/5,80/6,50

Ефективність
Сезонна ефективність
Розміри
(відповідно до EN14825)
Охолодження/Нагрівання
Нагрівання Охолодження/Нагрівання
Охолодження
Блок
(середньоклімат.)
(середньоклімат.) (середньоклімат.)
Річне
Клас
Pdesign
SEER
SCOP/A
споживання
ВхШxГ (мм)
енергоефективності (кВт)
енергії (кВтг)
Тільки мульти-підключення
295x798x189
A+++/A+++ 2,00/2,40
8,75
5,15
80/653
2,50/2,45
8,74
5,15
101/666
3,40/2,50
8,73
5,15
137/680
A++/A++
4,20/3,80
7,50
4,60
196/1150
5,00/4,00
7,33
4,60
239/1217

Внутрішній блок
Рівень звукового тиску
Охолодження

Нагрівання

Безшумна робота/ Безшумна робота/
Низьк./Вис. (дБА) Низьк./Вис. (дБА)
21/25/39
19/25/39
19/25/40
19/25/41
21/29/45
24/31/46

21/25/39
19/25/39
19/25/40
19/25/41
21/29/45
24/33/46

Зовнішній блок
Рівень звукової Рівень звукової
Холодоагент
потужності
потужності
Охолодження/ Охолодження/
Тип/GWP
Нагрівання Нагрівання
(ПГП)
(дБА)
(дБА)

Заправлення
(кг/екв. т CO2)

57

Тільки мульти-підключення
59/59
R-32/675,0
0,76/0,52

60

61/61
62/62

1,30/0,88
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Daikin Emura
Зразковий комфорт

Стильний Daikin Emura

Відмінний дизайн

Лаконічний, мінімалістичний і гладкий Daikin Emura,
розроблений у Європі для Європи, пропонує
елегантний клімат-контроль, що заслуговує на вашу
увагу. Але, оскільки його інтелектуальні технології
роблять ваш будинок настільки комфортним, ви
майже забудете про наявність блока.

Система Daikin Emura була відзначена нагородами
за дизайн Reddot design award 2014 року, German
Design Award - Special mention 2015 («Особливе
згадування»), Focus Open 2014 Silver, Good Design
Award 2014 і iF Design award 2015.

Чому слід вибрати Daikin Emura?
› Чудовий дизайн з двома стильними варіантами
оздоблення: сріблястим/антрацитовим і
нейтральним білим матовим
› Висока сезонна енергоефективність до A+++
› Дуже тиха робота з рівнем шуму всього 19 дБ
› Керування за допомогою програми на смартфоні
або зручного пульта дистанційного управління
› 2-зонний датчик руху
› У тихому режимі неможливо почути
› Висока якість повітря в приміщенні завдяки
титано-апатитовому дезодоруючому фільтру та
новому срібному фільтру для видалення алергенів
і фільтру очищення повітря
16

FTXJ-MW/S + RXJ-M

FTXJ20MV1BS / RXJ20M2V1B
FTXJ25MV1BS / RXJ25M2V1B
FTXJ35MV1BS / RXJ35M2V1B
FTXJ50MV1BS / RXJ50MV1B
FTXJ20MV1BW / RXJ20M2V1B
FTXJ25MV1BW / RXJ25M2V1B
FTXJ35MV1BW / RXJ35M2V1B
FTXJ50MV1BW / RXJ50MV1B

Ефективність
Сезонна ефективність
Холодопродуктивність Теплопродуктивність
Розміри
(відповідно до EN14825)
Охолодження/Нагрівання
Нагрівання Охолодження/Нагрівання
Охолодження
Блок
(середньоклімат.)
(середньоклімат.) (середньоклімат.)
Ном.
Ном.
Річне
(кВт)
(кВт)
Клас
Pdesign
ВхШxГ (мм)
SEER
SCOP/A
споживання
енергоефективності (кВт)
енергії (кВтг)
2,3
2,5
2,30/2,10
8,73
4,61
92/638
A+++/A++
2,4
3,2
2,40/2,70
8,64
97/822
4,60
3,5
4
A++/A++
3,50/3,00
7,19
170/913
4,80
5,80
A++/A+
4,80/4,60
7,02
4,28
239/1505
303x998x212
2,3
2,5
2,30/2,10
8,73
4,61
92/638
A+++/A++
2,4
3,2
2,40/2,70
8,64
97/822
4,60
3,5
4
A++/A++
3,50/3,00
7,19
170/913
4,80
5,80
A++/A+
4,80/4,60
7,02
4,28
239/1505

Внутрішній блок
Рівень звукового тиску
Охолодження

Нагрівання

Безшумна робота/ Безшумна робота/
Низьк./Вис. (дБА) Низьк./Вис. (дБА)
19/25/38
20/26/45
32/35/46
19/25/38
20/26/45
32/35/46

19/28/40
19/28/41
20/29/45
32/35/47
19/28/40
19/28/41
20/29/45
32/35/47

Зовнішній блок
Рівень звукової Рівень звукової
Холодоагент
потужності
потужності
Охолодження/ Охолодження/
Тип/GWP
Нагрівання Нагрівання
(ПГП)
(дБА)
(дБА)
54 /56

61 /62

59 /59
60 /60

63 /63

54 /56

61 /62

59 /59
60 /60

63 /63

Заправлення
(кг/екв. т CO2)

0,72/0,5
R-32/675

1,30/0,9
0,72/0,5
1,30/0,9
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Perfera

Бачення майбутнього крізь призму створення дійсно комфортних умов

A

+++

Комфорт завдяки найновішим
досягненням науки та техніки
Цей пристрій — прообраз бачення компанією
Daikin майбутнього кондиціонування повітря.
Маючи оригінальний європейський дизайн,
блок відрізняється ще й відмінними значеннями
сезонної ефективності до А+ + +, які не заважають
йому створювати максимально комфортні умови в
приміщенні. А Flash Streamer — гордість компанії
Daikin — гарантує чудове очищення повітря. За
допомогою програми онлайн-контролера Daikin
Online Controller для мобільних пристроїв ви можете
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керувати блоком звідусіль, де б ви не знаходилися.
Вона також відображає споживання енергії для всіх
блоків, що працюють на R-32. Спрямований у всі
сторони повітряний потік і 2-зонний датчик руху
створюють ідеальні умови без неприємних протягів.
І все це при неймовірно тихій роботі. Ця серія із
повним спектром обладнання є ідеальним вибором
для більшості застосувань. Насолоджуйтесь
домашнім затишком без необхідності йти на
компроміси.

Поліпшення якості повітря завдяки
використанню Flash Streamer компанії
Daikin
Цей блок, призначений і для нагрівання, і для
охолодження, очищає повітря протягом усього року.
Використовуючи електрони, що спричиняють хімічні
реакції з молекулами повітря, Flash Streamer знищує
віруси й алергени, забезпечуючи вам чистіше
повітря.

Технологія
Flash Streamer

Віруси та алергени
помістили на електрод
блоку стримерного
розряду, а потім
сфотографували через
електронний мікроскоп
після опромінення.
(Організація, що проводила
випробування: Університет
Ямагата і Медичний
Університет Вакаяма)

Вірус до і після опромінення

Грибковий алерген до й після опромінення

Пилковий алерген до і після опромінення

C/FTXM-M + RXM-M(9)
Холодопродуктивність Теплопродуктивність

CTXM15M
FTXM20M2V1B / RXM20M3V1B9
FTXM25M2V1B / RXM25M3V1B9
FTXM35M2V1B / RXM35M3V1B9
FTXM42M2V1B / RXM42M3V1B9
FTXM50M2V1B / RXM50M3V1B9
FTXM60M2V1B / RXM60M3V1B9
FTXM71M2V1B / RXM71M2V1B

Mін./Ном./
Макс. (кВт)

Mін./Ном./
Макс. (кВт)

1,3/2,0/2,6
1,3/2,5/3,2
1,4/3,4/4,0
1,70/4,20/5,00
1,70/5,00/5,30
1,90/6,00/6,70
2,30/7,10/8,50

1,30/2,50/3,50
1,30/2,80/4,70
1,40/4,00/5,20
1,70/5,40/6,00
1,70/5,80/6,50
1,70/7,00/8,00
2,30/8,20/10,20

Ефективність
Внутрішній блок
Сезонна ефективність
Рівень звукової
Розміри
Рівень звукового тиску
(відповідно до EN14825)
потужності
Охолодження/Нагрівання
Нагрівання Охолодження/Нагрівання
Охолодження
Блок
Охолодження Нагрівання
(середньоклімат.)
(середньоклімат.) (середньоклімат.)
Охолодження/
Річне
Безшумна робота/ Безшумна робота/ Нагрівання
Клас
Pdesign
(дБА)
SEER
SCOP/A
споживання
ВхШxГ (мм)
Низьк./Ном./Вис. Низьк./Ном./Вис.
енергоефективності (кВт)
енергії (кВтг)
(дБА)
(дБА)
Тільки мульти-підключення
20/26/34/39
19/25/33/41
57 /54
2,00/2,30
8,53
83/632
294x811x272
8,52
103/659
20/27/34/39
A+++/A+++ 2,50/2,40
5,10
3,40/2,50
8,51
140/686
19/29/33/45
20/28/35/39
60 /54
4,20/4,00
7,50
196/1216
21/30/39/45
21/29/39/45
60 /60
A++/A++
4,60
5,00/4,60
7,33
239/1400
32/36/40/44
31/34/39/43
59 /58
A++/A+
6,00/4,60
6,90
4,30
304/1496
33/36/41/45
60/59
300x1040x295 34/37/42/46
A++ /A
7,10/6,20
6,11
3,81
407/2276
35/38/43/47
34/37/42/46
60 /61

Зовнішній блок
Рівень звукової
Холодоагент
потужності
Охолодження/
Тип/GWP
Нагрівання
(ПГП)
(дБА)

Заправлення
(кг/екв. т CO2)

Тільки мульти-підключення
59/59

R-32/675,0

0,76/0,52

61/61
62/62
63/63
66 /67

R-32/675
R-32/675,0

1,30/0,88
1,40/0,95
1,45/0,98
1,15/0,78
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Висока ефективність і комфорт
› Дуже тиха робота, рівень шуму всього 20 дБА
› Онлайн-контролер (опція): програма дозволяє управляти
внутрішнім блоком звідусюди — локальною мережею або через
інтернет, а також збирати дані про споживання енергії
› Компактні розміри блока роблять його ідеальним для проектів

реконструкції, особливо для установки над дверима
› Значення сезонної ефективності до A++ у режимі охолодження й
нагрівання
› Для обладнання потрібно мінімум місця завдяки сучасній підвісній
настінній конструкції

FTXP-L + RXP-L
Холодопродуктивність Теплопродуктивність

FTXP20L2V1B / RXP20L2V1B
FTXP25L2V1B / RXP25L2V1B
FTXP35L2V1B / RXP35L2V1B
FTXP50L2V1B / RXP50L2V1B
FTXP60L2V1B / RXP60L2V1B
FTXP71L2V1B / RXP71L2V1B

Mін./Ном./
Макс. (кВт)

Mін./Ном./
Макс. (кВт)

1,3/2,00/2,6
1,3/2,50/3,0
1,3/3,50/4,0
-/5,0/-/6,0/-/7,1/-

1,30/2,50/3,50
1,30/3,00/4,00
1,30/4,00/4,80
-/6,0/-/7,0/-/8,2/-

Ефективність
Сезонна ефективність
Розміри
(відповідно до EN14825)
Охолодження/Нагрівання
Нагрівання Охолодження/Нагрівання
Охолодження
Блок
(середньоклімат.)
(середньоклімат.) (середньоклімат.)
Річне
Клас
Pdesign
SEER
SCOP/A
споживання
ВхШxГ (мм)
енергоефективності (кВт)
енергії (кВтг)
2,00/2,20
6,79
4,65
104/662
2,50/2,40
6,92
4,61
127/728
A++/A++
286x770x225
3,50/2,80
6,62
4,64
186/845
5,0
260
A++
6,0
308
295x990x263
A
7,1
469

Внутрішній блок
Рівень звукового тиску
Охолодження

Нагрівання

Безшумна робота/ Безшумна робота/
Низьк./Вис. (дБА) Низьк./Вис. (дБА)
20/25/39
20/26/40
20/27/43
31/34/43
33/36/45
34/37/46

21/28/39
21/28/40
21/29/40
30/33/42
32/35/44
33/36/45

Зовнішній блок
Рівень звукової Рівень звукової
Холодоагент
потужності
потужності
Охолодження/ Охолодження/
Тип/GWP
Нагрівання Нагрівання
(ПГП)
(дБА)
(дБА)
55/55

60/61

58/58
59/61
60/62
62/62

62/62
61/61
63/63
66/65

Заправлення
(кг/екв. т CO2)

0,70/0,48
R-32/675,0

1,40/0,95
1,45/0,98
1,15/0,78

Блок настінного типу, економічний і комфортний, забезпечує стабільну подачу чистого повітря
› Показники сезонної ефективності до A++ у режимі охолодження
› Онлайн-контролер (опція): програма дозволяє управляти
внутрішнім блоком звідусюди — локальною мережею або через
інтернет, а також збирати дані про споживання енергії

› Зниження рівня шуму при роботі до 21 дБ(A)
› Вибір системи на R-32 зменшує рівень впливу на навколишнє
середовище на 68% порівняно з R-410A і безпосередньо знижує
споживання енергії завдяки високій енергоефективності

FTXF-A + RXF-A
Холодопродуктивність Теплопродуктивність

FTXF20A2V1B / RXF20A2V1B
FTXF25A2V1B / RXF25A2V1B
FTXF35A2V1B / RXF35A2V1B
FTXF50A2V1B / RXF50A2V1B
FTXF60A2V1B / RXF60A2V1B

Mін./Ном./
Макс. (кВт)

Mін./Ном./
Макс. (кВт)

1,3/2,00/2,6
1,3/2,50/3,0
1,3/3,30/3,8
1,7/5,00/6,0
1,7/6,00/7,0

1,30/2,50/3,50
1,30/2,80/4,00
1,30/3,50/4,80
1,70/6,00/7,70
1,70/6,40/8,00

Ефективність
Сезонна ефективність
Розміри
(відповідно до EN14825)
Охолодження/Нагрівання
Нагрівання Охолодження/Нагрівання
Охолодження
Блок
(середньоклімат.)
(середньоклімат.) (середньоклімат.)
Річне
Клас
Pdesign
SEER
SCOP/A
споживання
ВхШxГ (мм)
енергоефективності (кВт)
енергії (кВтг)
2,00/2,20 6,15/4,10
114/751
83/632
2,50/2,40 6,22/4,06
141/827
103/659
286x770x225
A++/A+
3,50/2,80
197/965
140/686
6,21/4,06
5,00/4,60
282/1584
196/1216
295x990x263
6,00/4,80 6,15/4,06
342/1655
239/1400

Внутрішній блок
Рівень звукового тиску
Охолодження

Нагрівання

Безшумна робота/ Безшумна робота/
Низьк./Вис. (дБА) Низьк./Вис. (дБА)
20/25/39
20/26/40
20/27/43
31/34/43
33/36/45

21/28/39
21/28/40
21/29/40
30/33/42
32/35/44

Зовнішній блок
Рівень звукової Рівень звукової
Холодоагент
потужності
потужності
Охолодження/ Охолодження/
Тип/GWP
Нагрівання Нагрівання
(ПГП)
(дБА)
(дБА)
55/55

60/61

58/58
59/61
60/62

62/62
61/61
63/63

Заправлення
(кг/екв. т CO2)

0,70/0,48
R-32/675,0
1,40/0,95
1,45/0,98

Блок настінного типу, економічний і комфортний, забезпечує стабільну подачу чистого повітря
› Плоска стильна фронтальна панель відмінно пасує до будьякого інтер'єру і легко миється

› Зниження рівня шуму при роботі до 21 дБ(A)
› Показники сезонної ефективності до A++ у режимі охолодження

FTXC-A + RXC-A
Ефективність
Сезонна ефективність
Розміри
(відповідно до EN14825)
Охолодження/Нагрівання
Нагрівання Охолодження/Нагрівання
Охолодження
Блок
(середньоклімат.)
(середньоклімат.) (середньоклімат.)
Mін./Ном./
Річне
Макс. (кВт)
Клас
Pdesign
SEER
SCOP/A
споживання
ВхШxГ (мм)
енергоефективності (кВт)
енергії (кВтг)
2,84
2,56/2,41
6,14
146/773
4,00
288x859x209
3,58
3,37/2,19
6,11
193/768
A++/A+
5,62
5,48/3,57
6,79
4,30
283/1163
310x1124x237
6,40
6,24/4,16
6,21
4,21
352/1385

Холодопродуктивність Теплопродуктивність

Mін./Ном./
Макс. (кВт)
FTXC25AV1B / RXC25AV1B
FTXC35AV1B / RXC35AV1B
FTXC50AV1B / RXC50AV1B
FTXC60AV1B / RXC60AV1B
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2,56
3,37
5,48
6,23

Внутрішній блок
Рівень звукового тиску
Охолодження
Безшумна робота/Низьк./Вис./
Дуже вис. (дБА)
21/29/40/41
22/30/41/42
32/35/40/44
33/37/43/46

Зовнішній блок
Рівень звукової Рівень звукової
Холодоагент
потужності
потужності
Охолодження/ Охолодження/
Тип/GWP
Нагрівання Нагрівання
(ПГП)
(дБА)
(дБА)
53
54
55
61

58 /60 /64 /65 /-

R-32/675

Заправлення
(кг/екв. т CO2)
0,60/0,41
0,80/0,54
1,10/0,74
1,20/0,81

Компактний блок канального типу
› Блок практично непомітний завдяки тому, що компоненти
системи приховані у стелі: видимі тільки повітрозабірні й
повітророзподільні решітки
› Покращена якість повітря в приміщенні, більш висока
ефективність і менші витрати на обслуговування завдяки простому
вилученню пилу пилососом (комплект самоочищення — опція)
› Компактні розміри дозволяють легко встановити блок у просторі
між підвісною стелею й перекриттям, потрібен запас простору
всього лише 240 мм

› Онлайн-контролер (опція): програма дозволяє управляти
внутрішнім блоком звідусюди — локальною мережею або через
інтернет, а також збирати дані про споживання енергії
› Зменшення споживання електроенергії завдяки використанню
двигуна вентилятора постійного струму
› Комплект для багатозональної роботи дозволяє
використовувати один внутрішній блок для обслуговування
кількох кліматичних зон із роздільним регулюванням (опція)

FDXM-F3 + RXM-M9
Холодопродуктивність Теплопродуктивність

FDXM25F3V1B / RXM25M3V1B9
FDXM35F3V1B / RXM35M3V1B9
FDXM50F3V1B / RXM50M3V1B9
FDXM60F3V1B / RXM60M3V1B9

Ном. (кВт)

Ном. (кВт)

2,40
3,40
5,00
6,00

3,20
4,00
5,80
7,00

Ефективність
Внутрішній блок
Сезонна ефективність
Рівень звукової
Розміри
Рівень звукового тиску
(відповідно до EN14825)
потужності
Охолодження/Нагрівання
Нагрівання Охолодження/Нагрівання
Охолодження
Блок
Охолодження Нагрівання
(середньоклімат.)
(середньоклімат.) (середньоклімат.)
Охолодження/
Нагрівання
Річне
Клас
Pdesign
(дБА)
SEER
SCOP/A
споживання
ВхШxГ (мм)
Низьк./Вис. (дБА) Низьк./Вис. (дБА)
енергоефективності (кВт)
енергії (кВтг)
A+/A+
2,40/2,60
5,68
4,24
148/858
200x750x620
27/35
27/35
53 /53
A/A
3,40/2,90
5,26
3,88
226/1046
-/-/-/200x1150x620
30/38
30/38
55 /55
56 /56

Зовнішній блок
Рівень звукової
Холодоагент
потужності
Охолодження/
Тип/GWP
Нагрівання
(ПГП)
(дБА)
59/59
61/61
62/62
63/63

Заправлення
(кг/екв. т CO2)

R-32/675,0

0,76/0,52

R-32/675

1,40/0,95
1,45/0,98

Блок підлогового типу
› Показники сезонної ефективності до A++ у режимі охолодження
› Невеликі габарити блоку дозволяють виконати монтаж під
вікном

› Онлайн-контролер (опція): програма дозволяє управляти
внутрішнім блоком звідусюди — локальною мережею або через
інтернет, а також збирати дані про споживання енергії
› Тиха робота: рівень звукового тиску до 23 дБА

FVXM-F + RXM-M9
Холодопродуктивність Теплопродуктивність

FVXM25FV1B / RXM25M3V1B9
FVXM35FV1B / RXM35M3V1B9
FVXM50FV1B / RXM50M3V1B9

Ном. (кВт)

Ном. (кВт)

2,50
3,50
5,00

3,40
4,50
5,80

Ефективність
Сезонна ефективність
Розміри
(відповідно до EN14825)
Охолодження/Нагрівання
Нагрівання Охолодження/Нагрівання
Охолодження
Блок
(середньоклімат.)
(середньоклімат.) (середньоклімат.)
Річне
Клас
Pdesign
SEER
SCOP/A
споживання
ВхШxГ (мм)
енергоефективності (кВт)
енергії (кВтг)
A++/A+
2,50/2,40
7,20
4,56
120/737
600x700x210
3,50/2,90
6,43
4,00
190/1015
5,00/4,20
6,80
257/1471

Внутрішній блок
Рівень звукового тиску
Охолодження

Нагрівання

Безшумна робота/ Безшумна робота/
Низьк./Вис. (дБА) Низьк./Вис. (дБА)
23/26/38
24/27/39
32/36/44

23/26/38
24/27/39
32/36/45

Зовнішній блок
Рівень звукової Рівень звукової
Холодоагент
потужності
потужності
Охолодження/ Охолодження/
Тип/GWP
Нагрівання Нагрівання
(ПГП)
(дБА)
(дБА)
52 /52
57 /58

59/59
61/61
62/62

Заправлення
(кг/екв. т CO2)

R-32/675,0

0,76/0,52

R-32/675

1,40/0,95

Примітка: Клас ефективності LOT 10 від A+++ до D

21

Гібридний тепловий насос
Daikin Altherma + застосування
в мультисистемах
Гібридна мультисистема поєднує мультисистему з гібридним тепловим насосом. Завдяки виділеному порту одночасно з охолодженням
вашого будинку забезпечується гаряче водопостачання. Отже, гібридна мультисистема Hybrid Multi являє собою комплексне рішення
для охолодження, опалення та гарячого водопостачання. Вона легко встановлюється і надає можливість управління за допомогою
програми на смартфоні або планшеті.

Наші мультисистемні зовнішні блоки Bluevolution не
тільки пропонують найвищу ефективність, але й тепер
можуть використовуватись для ГВП!

Гібридний тепловий насос (газ і повітря) може
виробляти гарячу воду для радіаторів опалення та
системи теплої підлоги

› 3-, 4- і 5-портові зовнішні блоки мультисистеми
› Можливість поєднання з різними внутрішніми блоками
спліт-системи (Daikin Emura, Perfera, Comfora, FDXM)
› Один порт може використовуватись для ГВП
› Управління за допомогою програми з використанням
онлайн-контролера Daikin

› Опалення приміщень за допомогою радіаторів та системи теплої
підлоги: найбільш економічний режим роботи вибирається
залежно від тарифу на електроенергію, температури
зовнішнього повітря й внутрішнього теплового навантаження
› Гаряче водопостачання: використання газоконденсаційної
технології для отримання гарячої води
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Багато варіантів установки —

елегантний вибір
Охолодження з рівнем
ефективності A+++

Використання зовнішніх
блоків мультисистем для
економії місця

Більшість наших блоків обладнані
енергоефективними компресорами та
холодоагентами, завдяки чому не тільки
забезпечують оптимальну продуктивність, але також
можуть скоротити споживання енергії на 80%.

Ви можете підключити до п'яти внутрішніх блоків до
одного зовнішнього. Це оптимальне рішення для
випадків, коли потрібне охолодження і нагрівання в
кількох приміщеннях.

Зовнішні блоки та внутрішні блоки, що можуть підключатись
Абсолютно
Канальний
Підлоговий Круглопотоковий
Підстельовий
плоский
підлоговий
Настінний блок
Блок канального типу
ВНУТРІШНІ
блок
касетний блок
блок
касетний
блок
блок
БЛОКИ, ЩО
CTXAМОЖУТЬ
FVXM-F
FCAG-A
FFA-A
FHA-A
FNA-A
FTXA-AW/S/T
CTXM-M
FTXM-M
FTXJ-M
FTXP-L
FDXM-F3
FDBQ-B FBA-A
AW/S/T
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