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Shira Plus-R

Ururu Sarara

Dış ünite
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Üstün konfor. En yüksek 
kalite düşünülerek 
tasarlandı.
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Neden Daikin'ı tercih 
etmeliyim?
Tasarım ve yüksek kalite anlayışıyını merkeze alarak 
teknolojik mükemmeliğe ulaşmak için kendimizi 
adıyoruz.

Teknolojik açıdan hep ilerlemeyi amaçlarken, 
gezegenimizi çok önemsiyor ve HVAC-R çözümlerinin 
çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmak için 
inovasyona kesintisiz devam ediyoruz. 

Güven, saygı ve güvenirlik üzerine kurulu uzun vadeli 
ve katma değer yaratan ilişliler kurarak, 90 yıllık 
deneyimimizle birlikte tüm pazarda uzmanlığımız 
sayesinde küresel liderliğimizi devam ettiriyoruz. 

Müşterimizin ihtiyaçlarına yönelik özel ve güvenilir aynı 
zamanda zamanında yanıt veren servis merkezlerimizle 
her zaman müşteri öncelikli hareket ederiz. 
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Neden bir Daikin split veya 
multi sistem tercih etmeliyim?

Uygulama açısından avantajları
KOLAY MONTAJ
Montaj ve değişikliklerin daha kolay yapılabilmesi 
için Daikin tüm önemli bileşenleri "tak&çalıştır 
şeklinde" daha modüler sunmak için çalışır. .

SERVİS
Gerçek zamanlı, uzaktan performans takibinin 
kullanılması sayesinde servisler en verimli şekilde 
önceden planlanabilmektedir. Bu şekilde servis 
yetkilileri , zamanında teslim edilmesi için parçaları 
önceden sipariş ederek sistemin devre dışı kaldığı 
süreyi en aza indirebilmekte ve müşterinin işletme 
gereksinimlerine uygun olarak servis ziyaretlerini 
önceden planlayabilmektedir.

GÜVENİLİR ÜRÜNLER 
Daikin, en üstün güvenirlik için ürünlerinin en 
yüksek kaliteli malzemeler kullanılarak en verimli 
üretim standartlarına uygun olarak imal edileceğini 
garanti etmektedir. Bu da uzmanların Daikin’ı 
üstün performans için büyük bir güvenle tavsiye 
etmelerine imkan sağlar.

İster bir oda ister daha fazlası, tercih sizin.

Bir multi dış ünite seçerek beş adede kadar iç üniteyi tek bir dış üniteye bağlayarak 
evinizin her yerinde mükemmel bir ortam havası ve gerekirse sıcak su temin 
edebilirsiniz. Tüm iç üniteleri bireysel olarak kontrol edebilirsiniz, aynı modda farklı 
sıcaklıklarda iç ortam konforu sağlayabilirsiniz.
Multi ünite, birden fazla sayıda bire bir split kurulumlara kıyasla yerden tasarruf 
sağlar, daha sessizdir, montajı ve servisi kolaydır.

Havadan havaya ısı pompası nedir?

Isı pompaları, hava soğuk olsa dahi dış ortam havasındaki ısıyı alır. Elektrikle 
çalıştırılan bir kompresör kullanır. Bu, daire ve müstakil evlerin ısıtılması için son 
derece etkilidir. için son derece etkilidir. Daikin ısı pompaları sessizdir ve dikkat 
çekmez. Enerji faturalarınızı mümkün olduğu kadar düşürmek için en son teknolojiyi 
kullanır. Bir Daikin ısı pompasıyla evinizin ısıtılması için kullanılan enerjinin %80’i 
tamamen bedelsiz ve yenilebilir bir kaynak olan dış ortam havasından elde edilir. 
Soğutma için sistem ters çevrilir, bu defa iç ortam havasındaki ısı alınır.

%100 enerji

%80  
ortam havası

%20  
elektrik
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Döşeme (yer) tipi ünite
Döşeme tipi üniteler, alan kullanımının kritik olduğu odalara kolayca monte edilebilir.  
Örneğin, duvarların genellikle alçak olduğu tavan araları için idealdir. Döşeme tipi 
üniteler, ısıtılmış havayı alttan ve üstten deşarj etmeleri ve böylece mükemmel 
bir iletim etkisi sağlamaları sayesinde ısıtma konusunda çok iyidir. Odalarınız ister 
büyük ister küçük olsun istediğiniz iç ortam havasını sağlayabilecek ünitelere sahibiz. 
Döşeme tipi üniteler, düşük sıcaklıklı radyatörlere kıyasla daha kompakttır. Tüm 
modeller, Daikin Çevrimiçi Kumanda sayesinde WLAN kontrol seçeneğine sahiptir.

Gizli tavan tipi ünite
Gizli tavan tipi üniteler, kompakt yapıları ve sadece deşarj ve giriş ızgaralarının 
görünmesi sayesinde "görünmez” bir çözüm sunar. Ayrıca, zemin ve duvar alanının 
maksimum ölçüde kullanılmasına izin vererek iç mekanınızı istediğiniz gibi dekore 
etmenizi sağlar. Düşük enerji tüketimli DC fan motor maksimum enerji tasarrufu 
sağlar. Ve tabii ki, her boyutta odaya uygun geniş bir ünite aralığına sahibiz. Üstün 
kullanım kolaylığı için opsiyonel bir çevrimiçi kumanda sunulmaktadır.

Duvar tipi ünite
Duvar tipi ünitelerin montajı kolaydır. Duvara yüksek bir konuma akıllıca 
yerleştirilebilir, böylece dekora değer katar. Odalarınız ister büyük ister küçük olsun 
istediğiniz iç ortam havası koşullarını sağlayacak kapasitelere ve bütçenize uygun 
ünitelere sahibiz. Yüksek verimli tasarım ünitelerden parasının tam karşılığını sunan 
ünitelere kadar geniş bir aralıkta ünite temin edebiliriz. Tüm modeller üstün kullanım 
kolaylığı sunmak üzere Daikin Çevrimiçi Kumanda için WLAN kontrol seçeneğine 
sahiptir.

Avantajları neler?

Çoklu bölgelere ayırma kiti

 › Bölgelere ayırma kiti; Split, Sky Air ve VRV sistem 
uygulamalarının esnekliğini taşır ve tek bir iç ünitenin birden 
fazla, bireysel olarak kontrol edilebilen iklim bölgelerine 
hizmet vermesine olanak sağlar.

Kendi kendini temizleyen filtre

 › Filtre temizliği, uzaktan kumandadan ayarlanan zamanlarda 
otomatik olarak gerçekleştirilir.

 › Toz, üniteye entegre bir toz kutusunda toplanır 
 › Toz kutusu olduğunda toz, ünitenin açılmasına gerek 
kalmadan bir elektrikli süpürgeyle kolayca temizlenebilir

Gizli tavan tipi üniteler şunlarla birlikte kullanılabilir:



8

Nerede olursanız olun 
kontrol daima sizde olsun

Daikin Çevrimiçi Kumanda uygulaması sisteminizin 
(50’ye kadar) durumunu kontrol ve takip edebilir ve şu 
işlemlere izin verir: 

İzleme: 
 › Klimanızın veya ısıtma sisteminizin durumu
 › Enerji tüketimi grafiklerine bakın 

Kontrol: 
 › Çalışma modu, ayar sıcaklığı, fan devri ve güçlü mod, 
hava yönü ve filtreleme (streamer) işlevi 

 › Sisteminizi ve kullanım sıcak suyunu uzaktan kontrol 
edin

 › Bölge kontrolü: birden fazla üniteyi aynı anda kontrol 
edin (sadece Split ve Daikin Altherma entegre çift 
bölge)

Programlama: 
 › Ayar sıcaklığını ve çalışma modunu haftanın 7 günü 
için günde 6 işleme kadar programlayın

 › Tatil modunu etkinleştirin 
 › Sezgisel modda görüntüleyin
 › IFTTT üzerinden 3. taraf ürün ve servis entegrasyonu
 › Talep kontrolü/güç sınırlama (sadece Split)

Kontrol

Çalışma modu, sıcaklık, 
hava temizleme, fan devri 

ve yönünü kontrol edin

Ayar sıcaklığı, çalışma 
modu ve fan devrini 

programlayın

Enerji tüketimini izleyin, 
tatil programını belirleyin

(Belirli modellerde)

Evinizdeki odaları 
tanımlayın

Programlama İzleme Belirleme

Sezgisel arayüzlü uygulama 
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Avrupa'nın enerji etiketi
Akıllı tercihleri teşvik eden etiketleme
Müşterilerin tek bir etiketleme kriterine göre karşılaştırma yapmasına 
ve satın alma kararlarını daha doğru vermesine imkan tanımak için 
Avrupa, enerji etiketlerini çıkardı. Klimalara yönelik 1992 yılında 
çıkarılan önceki Avrupa enerji etiketi bu zamana kadar görevini 
layıkıyla yerine getirdi. 2013 yılında Avrupa Sezonsal Enerji Etiketi 
Yönetmeliği'ni çıkardı. Bu etiket, son kullanıcıların daha bilinçli 
kararlar vermesine olanak sağlamıştır, çünkü sezonsal verimlilik, 

klimaların tüm sezon boyunca verimliliğini yansıtmaktadır. Enerji 
etiketi, A+++ ile D arasında değişen birden fazla sınıflandırmaya 
sahiptir ve bu sınıflar koyu yeşil (en yüksek enerji verimliliği) ile 
kırmızı (en düşük enerji verimliliği) arasında değişen renklerle 
vurgulanır. Etiketteki bilgiler sadece ısıtma (SCOP) ve soğutma (SEER) 
için sezonsal verimlilik değerlerini değil, aynı zamanda yıllık enerji 
tüketimlerini ve çalışma sesi seviyelerini de göstermektedir.

Etiket ayrıntıları

FTXZ25NV1B / RXZ25NV1B

A+++ A+++

2.50
9.54
92

x 3.50 x

x 5.90 x

x 831 x

54.0

Üreticinin adı ve ürünün adı

SEER: soğutma için sezonsal verimlilik değerleri

A+++ (en yüksek enerji verimliliği) ile D (en 

düşük enerji verimliliği) arasında değişen sınıflar

Soğutma için tasarım yükü

Soğutma için (SEER) sezonsal verimlilik değerleri

Bir soğutma sezonunda yardımcı 

modlar da dahil yıllık enerji tüketimi

İç üniteler için hedef ses gücü değeri

Dış üniteler için hedef ses gücü değeri

İç ve dış ünite kombinasyonu

SCOP: ısıtma için sezonsal verimlilik değerleri

A+++ (en yüksek enerji verimliliği) ile D (en düşük 
enerji verimliliği) arasında değişen sınıflar

Isıtma için tasarım yükü

Isıtma için (SCOP) sezonsal verimlilik değerleri

Bir ısıtma sezonunda yardımcı modlar 
da dahil yıllık enerji tüketimi

Geniş koşul aralığının dikkate alınabilmesi için soğuk, 
ılıman ve sıcak olmak üzere 3 iklim bölgesi kullanılır

mavi = soğuk iklim (opsiyonel)
yeşil = iliman iklim (zorunlu)
turuncu = sicak iklim (opsiyonel)

Avrupa F Gaz yönetmeliğine göre 2025 yılından 
itibaren soğutucu akışkan şarjı 3 kg’ın altında olan tüm 
bire bir split klimalar için GWP değeri 750’nin altındaki 
soğutucu akışkanların kullanımı yasaklanacaktır. 

1. Düşük küresel ısınma potansiyeli
Daikin, R-32'yi ilk olarak 2012 yılında piyasaya sürdü. 
675 değerindeki düşük GWP’si, rekabetçi enerji 
verimliliği, güvenliği ve düşük maliyeti nedeniyle 
oldukça cazip bir soğutucu akışkandır. 2016 yılından 
itibaren Daikin, bire bir ve multi ünitelerden meydana 
gelen benzersiz bir iklimlendirme deneyimi sunmaya 
başlamış ve konut tipi klimalarda bir kez daha standardı 
belirlemiştir. 

2. Üstün verimlilik
Akıllı ve taze bir tasarım fikriyle birlikte üstün konfor 
özellikleriyle önde gelen verimlilik değerleri bir 
araya getirilmiştir. 

3. Eski bir dost size sorun çıkarmaz
R-32'nin kullanımı bilinmeyen bir alan değildir, çünkü 
R-410A, %50 oranında R-32 ile %50 oranında R-125’in 
karışımından meydana gelmektedir. Tek bileşenli 
bir soğutucu akışkan olan R-32'nin sunduğu ilave 
avantajlar arasında ayrılma ve kayma sorunlarının 
önlenmesi ve daha kolay geri besleme ve geri 
dönüştürme yer almaktadır.

İstediğiniz gibi kullanın: R-410A’ya benzer çalışma 
basınçlarıyla, hem sıvı hem gaz fazında besleme 
imkanı ve hem R-32 hem R-410A ekipmanlar için 
uygun aletlerin mevcut olması servis hizmetinizi en iyi 
seviyede tutar.

%100 Çevreci ürünler üretiyoruz 
Bugünün ötesinde düşünüyoruz
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Ururu Sarara  

En iyinin en iyisi 
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Neden Ururu Sarara'yı tercih 
etmeliyim?
Daikin Ururu Sarara, klima kontrolüne yeni, gelişmiş bir yaklaşım 
getiriyor. Toplam konfor çözümü sunmak üzere beş hava işleme 
tekniğine sahiptir. Ayrıca, Ururu Sarara serisi, enerji verimli 
kompresörü ve ısı eşanjörü sayesinde SEER ve SCOP A+++ 
değerlerine sahiptir. Yenilikçi teknolojisi ve tasarımıyla Red Dot 
tasarım ödülüne layık görülmüştür.

5 hava işleme tekniği

 › Mevcut en yüksek enerji verimlilik değerleriyle yıl boyu konfor 
için ısıtma ve soğutma tek bir sistemdedir

 › Kış aylarında Ururu işlevi, havadaki nemi yükselterek konforlu 
bir his sağlar ve gereksiz ısıtmayı engeller

 › Yaz aylarında ise Sarara işlevi, aşırı nemi alarak eşit bir sıcaklık 
dağılımı sağlar ve böylece ekstra soğutma ihtiyacını ortadan 
kaldırır

 › Pencereler kapalıyken dahi taze havayla havalandırma sağlanır

Flash Streamer*: havada askıda bulunan partiküllerle kimyasal 

reaksiyonları tetikleyen elektronlar kullanan Flash Streamer, polen 

ve fungal alerjenler gibi alerjenleri parçalar ve kötü kokuları daha iyi, 

daha temiz bir havayla değiştirir

Titanyum apatit filtre: tütün 

ve evcil hayvan kokuları gibi 

istenmeyen kokuları giderir

A+++

Opsiyonel

Nemlendirme
Nem alma

Taze hava  
girişiyle  

havalandırma

Hava temizlemeIsıtma/soğutma

* Flash Streamer teknolojisi medikal amaçlarla kullanım için tasarlanmamıştır
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Daikin Emura
Görünüm. İşlev. Yeniden tasarlandı.

Neden Daikin Emura'yı seçmeliyim?
• Eşsiz tasarım 

Avrupa'da sizler için tasarlandı.

• Haftalık zamanlayıcı ve hareket algılama sensörü 

gibi enerji tasarrufu teknikleriyle daha da geliştirilmiş 

yüksek sezonsal verimlilik

• 2 bölgeli hareket algılama sensörü, fısıltı kadar 

sessiz çalışma ve çevrimiçi kumanda gibi gelişmiş 

teknolojiler sayesinde optimum konfor

Avantajları
 › Simgesel tasarım ile mühendislik harikasının 
heyecan verici bir karışımıdır

 › Mat kristal beyaz ve gümüş renkte şık tasarım
 › 19 dBA'ya kadar düşen çalışma sesleriyle fısıltı 
kadar sessiz çalışma

 › Yatay ve düşey otomatik salınım
 › 2 bölgeli hareket algılama sensörü, odada kimse 
yokken ayar noktasını düşürerek enerji tasarrufu 
sağlar ve havayı insanların olmadığı bölgelere 
doğru üfleyerek, soğuk hava etkisini önler

 › Haftalık zamanlayıcı
 › Bire bir, multi ve (mini) VRV'ye bağlanabilir
 › Çevrimiçi kumanda: Nerede olursanız  
olun kontrol daima sizde olsun 

Standart
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emura

Benzersiz tasarım

Daikin, müşterilerin ihtiyaçlarının tam 
olarak karşılanması için Avrupa'da 
Avrupa pazarı için Avrupa teknik 
ve tasarım standartları kullanılarak 
tasarlanan bir tasarım modeli sunan tek 
üreticidir.
Daikin Türkiye, Daikin Emura'nın çeşitli 
tasarım ödüllerine layık görüldüğünü 
duyurmaktan gurur duyar.

Gelişmiş enerji verimliliği

Sezonsal verimlilik klimaların tüm bir 
ısıtma veya soğutma sezonu boyunca 
ne kadar verimli çalıştığını daha gerçekçi 
bir şekilde gösterir. Etiket, A+++ ila G 
arası birden fazla sınıflandırma içerir. 
Daikin Emura yüksek enerji verimlilikleri 
sunar:

 › A+++ ’ya kadar SEER
 › A++ ’ya kadar SCOP

En düşük çevresel etki

 › R-32 modelinde mevcuttur

Konfor

2 bölgeli hareket algılama sensörü:  
Hava, odada insanların bulunmadığı 
alanlara doğru üflenir. Oda içerisinde 
insan varlığı tespit edilmezse, ünite 
otomatik olarak enerji tasarruf ayarına 
geçer.
 › Çok sessiz çalışma:  
Daikin Emura, 19 dBA'ya kadar düşen 
çalışma sesleriyle fısıltı kadar sessiz 
çalışır.
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Işıma öncesi ve sonrası polen bazlı alerjen Işıma öncesi ve sonrası fungal alerjenler

Neden Shira Plus'ı tercih 
etmeliyim? 
Verimlilik

Shira Plus FTXM-N ve FTXM-R’nin geliştirilmiş 
tasarımı, önceki modellere kıyasla daha üstün bir 
enerji verimliliği sunar. SEER değerini 8,65’e ve SCOP 
değerini 5,1’e yükseltir. A+++’ya çıkan sezonsal 
verimlilik değerleriyle ve daha düşük işletme 
maliyetleriyle sınıfının en iyisi performans sağlar. 

Çalışma sıcaklık aralığı

Güncellenen Shira Plus ayrıca daha da geniş bir 
çalışma sıcaklık aralığı,-10°C’den 50°C’ye kadar etkili 
soğutma ve 24°C’den -20°C’ye kadar etkili ısıtma 
sağlar. 

Konfor

Bu güvenilir performans, Avrupa’daki tüm aşırı iklim 
koşullarında sağlanır. 3 boyutlu hava akışı ve 2 alanlı 
hareket algılama sensörü sayesinde mükemmel ve 
rahatsız etmeyen bir hava akışı sağlanır.  

Çalışma sesi
 
Çalışma sesi seviyeleri hem iç ünitelerde hem dış 
ünitelerde daha da düşürülmüş ve neredeyse sessiz 
çalışması sağlanmıştır, bu nedenle bu nedenle Yeni 
Shira Plus'ın ses seviyeleri kentsel alanlar için idealdir.

Daikin Flash Streamer ile daha yüksek hava 
kalitesi*

Hepsi bir arada ısıtma ve soğutma ünitesi, havayı yıl 
boyu temizler. Havada askıda bulunan partiküllerle 
kimyasal reaksiyonları tetikleyen elektronlar kullanan 
Flash Streamer, polen ve fungal alerjenler gibi 
alerjenleri parçalar ve kötü kokuları daha iyi, daha temiz 
bir havayla değiştirir.

Nerede olursanız olun kontrol daima sizde 
olsun 

Daikin Çevrimiçi Kumanda ve standart WiFi işlevi 
sayesinde iç ortam havanızı nerede olursanız olun bir 
uygulama, yerel ağ veya İnternet üzerinden kontrol 
edebilir ve enerji tüketiminizi takip edebilirsiniz.

Ultra Isıtma

Heat boost, evinizi hızla ısıtır. Ayarlanan
sıcaklığa normal bir klimadan %14* daha
hızlı ulaşılır
* Heat Plus test koşulu: 50 sınıfı, dış ortam sıcaklığı

2° C -iç ortam sıcaklığı 10° C, R / C ayarı: 23° C

Alerjenler, Streamer deşarj ünitesindeki elektrota tutturulmuş ve ardından ışınım sonrası bir elektron mikroskobu tarafından 

fotoğraflanmıştır.

(Test kurumu: Yamagata Üniversitesi ve Wakayama Tıp Fakültesi)

Neden Shira Plus'ı tercih etmeliyim?

Shira Plus-R
Standart WLAN ile geleceğin 
vizyonunu hissedin

maks.maks.

ısıtmadasoğutmada

A+++A+++

* Flash Streamer teknolojisi medikal amaçlarla kullanım için tasarlanmamıştır
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Shira Eco
Yüksek verimlilik ve konfor 

sağlayan şık duvar tipi ünite

Neden Shira Eco'yu tercih etmeliyim?

A++ 

soğutmada

Verimlilik 

Bir R-32 ürünü tercih ederek, R-410A'ya kıyasla sistemin 
çevre üzerindeki olumsuz etkilerini %68 oranında 
düşürebilir ve yüksek enerji verimliliği sayesinde 
doğrudan düşük bir enerji tüketimi elde edebilirsiniz.  
Soğutma ve ısıtmada A++’ya ulaşan sezonsal verimlilik 
değerleri

Konfor 

3 boyutlu hava akışı, geniş alanların bile her köşesine 
sıcak/soğuk havayı ulaştırmak için düşey ve yatay 
otomatik salınım özelliğini birleştirir.

maks.

ısıtmada

A++ 

  

Çevrimiçi kumanda (opsiyonel): nerede 
olursanız olun iç ünitenizi bir uygulama 
kullanarak, yerel ağ veya internet üzerinden 
kontrol edebilir ve enerji tüketiminizi takip edebilirsiniz

Gümüş alerjenleri uzaklaştırma 
ve hava temizleme filtresi  

Gümüş alerjen temizleme ve hava temizleme filtresi: 
polen vb. alerjenleri yakalayarak kararlı şekilde temiz 
hava besler.

Titanyum apetit hava temizleme filtresi

Havayla taşınan toz partikülleri ve alerjenler gibi zararlı 
organik kimyasal maddeleri yakalar ve tütün ve evcil 
hayvanların kokularını giderir.

19 dBA'ya varan düşük iç ortam 
ses seviyeleri 

Fısıltı kadar sessiz çalışma: ünitenin çalışma sesi 
neredeyse duyulmaz. Ses basıncı seviyesi 19 dBA'ya 
kadar iner.

Opsiyonel
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Sensira-C 
Tazeleyici yenilik

Neden Sensira’yı tercih etmeliyim? 
Yüksek Verimlilik

maks.

Çalışma sesi

Çalışma sesi 20 dBA’ya kadar düşen yeni FTXF-C 
neredeyse sessiz çalışarak mükemmel bir gece uykusu 
çekmenize izin verir.

Cep telefonunuzdan kontrol

Nerede olursanız olun kontrol daima 
sizde olsun

Daikin Çevrimiçi Kumanda uygulaması, klimanızın 
durumunu kontrol ve takip edebilir ve şu işlemlere izin 
verir:

İzleme
 › Klimanızın durumu
 › Enerji tüketimi grafiklerine bakın

Kumanda
 › Çalışma modu, ayar sıcaklığı, fan devri ve güçlü mod, 
hava yönü

 › Sisteminizi uzaktan kontrol edin

Programlama
 › Ayar sıcaklığını ve çalışma modunu haftanın 7 günü 
için günde 6 işleme kadar programlayın.

 › Tatil modunu etkinleştirin
 › Sezgisel modda görüntüleyin
 › Talep kontrolü/güç sınırlama

Mükemmel bir iç ortam havasının 

yaratılması tüm Daikin klimalarda 

ortak amaçtır. 

A++ 

soğutmada Evinizde taze iç ortam havası yaratılması konforunuzu 
doğrudan olumlu etkiler. Daikin sistemleri hem 
cebinize hem çevreye dosttur.  
Gelecek nesil soğutucu akışkan R-32 ve optimize edilen 
kompresörler konfor bölgenizde kalmanızı garanti 
eder. 
Ürünlerimizin düşük enerji tüketimi, enerji faturalarınızı 
düşürerek en yüksek enerji verimliliği seviyelerine 
ulaşmanızı sağlar.

maks.

A+  

ısıtmada

20

FTXF-A/B/C

Opsiyonel
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FDXM-F9
Yalnızca 200 mm yükseklikte 
kompakt gizli tavan tipi ünite

 › Ünite tavana gömülü şekilde monte edildiğinden 
ünite görünmez: dışarıdan yalnızca emiş ve deşarj 
ızgaraları görülebilir 

 › Tozlar bir elektrikli süpürgeyle kolayca 
temizlenebildiğinden (kendi kendini temizleme kiti 
seçeneğiyle) daha yüksek oda havası kalitesi, daha 
yüksek verimlilik ve daha düşük bakım maliyetleri 

 › Kompakt boyutları sayesinde yalnızca 240 mm’lik bir 
asma tavan boşluğuna kolayca monte edilebilir 

 › Çevrimiçi kumanda (opsiyonel): nerede olursanız 
olun iç ünitenizi bir uygulama kullanarak, yerel ağ 
veya internet üzerinden kontrol edebilir ve enerji 
tüketiminizi takip edebilirsiniz 

 › DC fan motoru sayesinde düşük enerji tüketimi

EŞSİZ 
Patent 

bekleniyor

hava akışı 
yönü

Kendi kendini temizleyen filtre seçeneği

Filtre temizliği, uzaktan kumandadan ayarlanan 
zamanlarda otomatik olarak gerçekleştirilir. Toz, üniteye 
entegre bir toz kutusunda toplanır.  
Toz kutusu olduğunda toz, ünitenin açılmasına 
gerek kalmadan bir elektrikli süpürgeyle kolayca 
temizlenebilir.

'Tak ve çalıştır'

Çoklu bölgelere ayırma: tek bir iç ünitenin 
birden fazla odada kullanımını sağlar

Bölgelere ayırma kiti; Split, Sky Air ve VRV sistem 
uygulamalarının esnekliğini taşır ve tek bir iç ünitenin 
birden fazla, bireysel olarak kontrol edilebilen iklim 
bölgelerine hizmet vermesine olanak sağlar.
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Dünyanıza konfor sağlar

Perfera
Yer tipi ünite

Gününüzle ne yapmayı planlıyorsanız yapın, bunu yaparken rahat olmak istersiniz. İster bir yaz esintisinin serinliği 
isterse kışın rahatlığı olsun, yaşam alanınız tüm yıl boyunca o lezzetli esenlik hissine ihtiyaç duyar. Perfera göze 
çarpmaz ve şık tasarımlı bir ön panele, fısıltı sessizliğinde çalışmaya ve azaltılmış hava akışına sahiptir ve her odayı 
gerçek bir göze çarpan konfor cennetine dönüştürür.

 Konfor: çift hava akışı 
Hava akışının daha kolay bireysel kontrolü
Perfera yer tipi ünitenin çift hava akışı, ideal ısıtma seviyesini oluşturmak 
için mükemmeldir. Eşit sıcak hava dağılımı sağlamak için hava hem yukarı 
hem aşağı doğru yönlendirilir. Perfera ısıtma modundayken ayaklarınız 
sıcak kalır ve oda boyunca sıcaklık eşit olarak dağıtılarak maksimum konfor 
sağlanır. 

 Hava kalitesi
Flash streamer/titanyum apetit koku giderici filtre
Flash streamer: Havadaki partiküllerle kimyasal reaksiyonları tetiklemek 
için elektronları kullanan Flash Streamer, polen ve mantar gibi alerjenleri 
ortadan kaldırarak istenmeyen kokuları ortadan kaldırır ve daha iyi, daha 
temiz hava sağlar. Titanyum apatit koku giderici filtre, tütün dumanı ve 
evcil hayvanlar gibi kokularla mücadele etmek için çok çalışır.

 Sessiz çalışma
Perfera, hava akışını optimize eden ve düşük ses seviyelerinde yüksek enerji 
verimliliği sağlayan özel olarak tasarlanmış bir turbo fan kullanır. 
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Sezgisel çevrimiçi ve
sesli kontrol

Uygulama
İster ankastre ister duvara monte edilmiş olsun, Perfera arka plana uyum sağlar ve 
iç mekanınıza sorunsuz bir şekilde sığar.

standart 
uygulama

ankastre
uygulama

3 benzersiz ısıtma özelliği

YENİ Sisteminizi kontrol edin ve sadece sesinizi kullanarak maksimum 
konforun tadını çıkarın. Amazon Alexa veya Google Assistant 
aracılığıyla sıcaklık ayar noktası, çalışma modu, fan hızı ve çok daha 
fazlasını kontrol edebilirsiniz! (sadece ingilizce)

 Ultra ısıtma
Ultra ısıtma, klimanızı çalıştırırken evinizi hızla ısıtır. Ayarlanan sıcaklığa 
normal bir klimadan% 14 daha hızlı * ulaşılır.
* Heat Plus test koşulu: 50 sınıfı, dış ortam sıcaklığı 2 ° C - İç ortam sıcaklığı 10 ° C, R / C ayarı: 23 ° C

 Yerden ısıtma 
Yerden ısıtma işlevi, sıcak havayı ünitenin altından dağıtarak ısı dağılımını 
optimize eder.

 Heat plus
Heat plus işlevi, 30 dakika boyunca radyan ısıyı simüle ederek rahat ısıtma 
sağlar. Daha sonra önceki ayarlar tekrar etkinleştirilir.

ultra ısıtma

yerden ısıtma

heat plus
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Multi Split Konforunuzu yükseltir!

Daha az montaj alanı, daha 
az görünürlük, daha düşük 
çalışma sesi
 › Yerden tasarruf sağlar: Ön cepheye çok sayıda ünite 
yerleştirilmesi için gereken alanı önemli ölçüde azaltır

 › Daha az fark edilir: İç ortam dekorunuzun keyfini çıkarın.  
Tek bir saklanma yeri bulunması çok daha kolaydır

 › Daha düşük çalışma sesi: Sadece tek bir ünite çalıştığından 
iki veya daha fazla üniteden çok daha sessizdir

Daha kolay montaj, kablolar, 
borular ve bakım 

 › Montaj ekipmanlarından tasarruf edin: Bir dış ünite monte 
etmek istediğinizde her ünitenin sabitlenmesi ve sorunsuz 
çalışması için bir montaj çalışması yürütmeniz gerekir

 › Zamandan tasarruf edin: Tek bir sistemin fiziksel montajı, 
kablo bağlantıları, drenaj boruları ve ilk kurulumu çok daha 
kolay ve hızlıdır

 › İki veya daha fazla sayıda dış ünite yerine tek bir dış ünite 
kullanıldığında ihtiyacınız olmayan her bir üniteyle birlikte 
olası teknik sorun ihtimali istatistiksel olarak azalır. 

Daha fazla esneklik: Stili ne 
olursa olsun 5 adede kadar iç 
ünite bağlayın
Konfor açısından bir multi split çözümden çok sayıda avantaj 
elde edersiniz. 

 › Tek bir dış üniteye 5 adede kadar iç ünite bağlanabilir
 › Her bir iç ünite ayrı olarak kontrol edilebilir.
 › Split ve Sky Ait serilerinden çok daha fazla sayıda 
bağlanabilecek iç ünite tipi seçilebilir

 › Özellikle küçük odalar için tasarlanan, sadece bir multi split 
sisteme bağlanabilecek düşük kapasiteli iç üniteleri kullanın

 › Daha sonra ilave bir iç ünite monte etmeyi mi 
planlıyorsunuz? Bugünden daha yüksek kapasiteli bir dış 
ünite seçin, daha sonra kolayca bağlayın

Daha düşük güç tüketimi, 
yüksek verimlilik
 › Daha düşük güç tüketimi: Büyük kompresörlerimiz 
toplamda aynı kapasiteye sahip olan birden fazla küçük 
kompresörden daha verimli çalışabilir. Ayrıca, bekleme 
modu sayesinde önemli miktarda enerji tasarrufu sağlar.

Daikin multi split sistem konforlu ve rahat bir ev ortamı için size sonsuz seçenek sunmaktadır. 
Çevresel etki ve mali yönler gibi sınırlandırıcıları azaltmanız için eşsiz bir çözüm

Bire bir split veya multi split kombinasyon - 
doğrudan sistem karşılaştırması

Klimasız odalar için klasik 
bire bir split kurulumu

Sadece tek bir multi split dış 
üniteyle benzer durumlara 
uygun çözüm

Daha azı 

daha iyi
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Shira Plus Emura

4MXM-N

FDXM-F9

FVXM-A
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* Opsiyoneldir.

** Flash Streamer teknolojisi medikal amaçlarla kullanım için tasarlanmamıştır

Duvar tipi Gizli tavan tipi Döşeme tipi

FTXZ-N FTXJ-MW/S FTXM-N FTXM-R FTXP-M(9) FTXF-B/A FTXF-C FDXM-F9 FVXM-F FVXM-A

Eco modu •• •• •• •• •• •• •• •• ••
2 bölgeli 
hareket algılama sensörü

•• •• ••

3
3 bölgeli 
hareket algılama sensörü

••
Bekleme modunda enerji 
tasarrufu

•• •• •• •• •• •• •• ••

Evde yokken çalışma ••

Gece ayar modu •• •• •• •• •• ••

Sadece fan •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
Kendi kendini temizleyen 
filtre

•• ••* 

Konfor modu •• •• •• •• •• •• ••

Güçlü mod •• •• •• •• •• •• •• •• ••
Otomatik soğutma-ısıtma 
geçişi

•• •• •• •• •• •• •• •• ••
Fısıltı kadar sessiz çalışma 
(19 dBA'ya kadar)

•• •• •• •• ••
Neredeyse duyulmayacak 
kadar sessiz

•• •• •• ••

Sessiz çalışan iç ünite •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Konforlu uyku modu ••

Dış ünite sessiz çalışma •• •• •• •• •• ••

Ultra Isıtma •• ••

Heat Plus ••

Yer Isıtma ••

3D Hava Akışı •• •• •• •• ••

Düşey otomatik swing •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Yatay otomatik swing •• •• •• •• ••

Otomatik fan devri •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Fan devri kademeleri 5 5 5 5 5 3 3 3 5 5

Akıllı termal sensör

Coanda Etkisi ••
(yalnız soğutma)

Ururu - nemlendirme ••

Sarara - nem alma ••

Nem alma programı •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Flash Streamer** •• •• •• ••
Titanyum apatit koku giderici 
filtre

•• •• •• •• •• •• ••
Gümüş alerjenleri uzaklaştırma 
ve hava temizleme filtresi

•• ••

Hava filtresi •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Çevrimiçi kumanda / WLAN ••* •• •• •• ••* ••* ••* ••* ••* ••* 

Daikin residental controller ••* •• •• •• ••* ••* ••* ••* ••* ••* 

Haftalık zamanlayıcı •• •• •• •• •• ••

24 Saat zamanlayıcı •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Uzaktan kumanda •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Kablolu kumanda ••* ••* ••* ••* 

Merkezi kumanda •• •• •• •• •• •• ••

Çoklu bölgelere ayırma resmi ••

Otomatik yeniden çalışma •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Otomatik hata tespiti •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Multi model uygulama •• •• ••
20,25,35 sınıfı •• ••



23

Tam Split  iç ünite serisi
Soğutucu akışkan Tipi Model Ürün adı 15 20 25 30 35 40 42 50 60 71

Standart
Seri

Duvar 
tipi

Ururu Sarara
Isıtma ve soğutma modunda üstün verimliliklerle 
nemlendirme, nem alma, hava temizleme ve 
havalandırma dahil eksiksiz klima kontrolü

FTXZ-N (yalnızca 
bire bir)

(yalnızca 
bire bir)

(yalnızca 
bire bir)

Daikin Emura
Üstün verimlilik ve konfor sunan tasarım harikası FTXJ-MW/S

Shira Plus
Yüksek performans ve yüksek iç ortam havası 
kalitesi için duvar tipi ünite tasarımı

FTXM-N

Shira Plus
Yüksek performans ve yüksek iç ortam havası 
kalitesi için duvar tipi ünite tasarımı

FTXM-R

Shira Eco
Yüksek verimlilik ve konfor sağlayan şık duvar tipi 
ünite

FTXP-M9 (yalnızca 
bire bir)

(yalnızca 
bire bir)

(yalnızca 
bire bir)

Sensira
Düşük enerji tüketimi ve yüksek konfor için duvar 
tipi ünite

FTXF-B/A (yalnızca 
bire bir)

(yalnızca 
bire bir)

(yalnızca 
bire bir)

(yalnızca 
bire bir)

(yalnızca 
bire bir)

(yalnızca 
bire bir)

Sensira
Düşük enerji tüketimi ve yüksek konfor için duvar 
tipi ünite

FTXF-C (yalnızca 
bire bir)

(yalnızca 
bire bir)

(yalnızca 
bire bir)

(yalnızca 
bire bir)

Döşeme 
tipi

Döşeme tipi ünite
Çift hava akışı sayesinde optimum ısıtma konforu 
için döşeme tipi ünite

FVXM-F

Perfera döşeme tipi ünite
Çift hava akışı sayesinde optimum ısıtma konforu 
için döşeme tipi ünite

FVXM-A

Soğutma ve ısıtmada enerji verimlilik sınıfı (ılıman iklim)

Ürün 
portföyü
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Tam  dış ünite serisi
Her evde çalışan esnek yapılandırmalar
İster tek bir oda çözümü ister tüm eviniz için genel bir sistem arıyor olun 
ihtiyaçlarınızı karşılayacağımızdan emin olabilirsiniz.

Soğutucu akışkan Tipi Model Ürün adı 20 25 30 35 40 42 50 52 60 68 71 80 90

Standart 
seri

Isıtma ve soğutma

RXZ-N   

RXJ-M/N    

RXM-N(9)       

RXM-R       

RXP-M      

RXF-A/B/C      

Multi ısı pompası

2 portlu MXM-M(9)  
3 portlu MXM-N 
4 portlu MXM-N  
5 portlu MXM-N 

Bire bir split veya multi split kombinasyon - 
doğrudan sistem karşılaştırması

Klimasız odalar için klasik 
bire bir split kurulumu

Sadece tek bir multi split dış 
üniteyle benzer durumlara 
uygun çözüm
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Opsiyonel
ARC477A1 BRP069B42RXZ-N

FTXZ-N

Verimlilik verileri FTXZ + RXZ 25N + 25N 35N + 35N 50N + 50N
Soğutma kapasitesi Min./Nom./Maks. kW 0,6/2,5/3,9 0,6/3,5/5,3 0,6/5,0/5,8
Isıtma kapasitesi Min./Nom./Maks. kW 0,6/3,6/7,5 0,6/5,0/9,0 0,6/6,3/9,4
Çekilen güç Soğutma Min./Nom./Maks. kW 0,11/0,41/0,88 0,11/0,66/1,33 0,11/1,10/1,60

Isıtma Min./Nom./Maks. kW 0,10/0,62/2,01 0,10/1,00/2,53 0,10/1,41/2,64
Alan soğutma Enerji verimliliği sınıfı

Kapasite Ptasarım kW 2,50 3,50 5,00
SEER 9,54 9,00 8,60
Yıllık enerji tüketimi kWs/yıl 92 136 203

Alan ısıtma (Ilıman 
iklim)

Enerji verimliliği sınıfı
Kapasite Ptasarım kW 3,50 4,50 5,60
SCOP/A 5,90 5,73 5,50
Yıllık enerji tüketimi kWs/yıl 831 1.100 1.427

Nominal verimlilik EER 6,10 5,30 4,55
COP 5,80 5,00 4,47
Yıllık enerji tüketimi kWh 205 330 550 
Enerji Etiketleme Direktifi Soğutma/Isıtma A/A

İç ünite FTXZ 25N 35N 50N
Boyutlar Birim YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 295x798x372
Ağırlık Birim kg 15
Hava filtresi Tipi Kendi kendini temizleyen filtre
Fan Hava debisi Soğutma Sessiz çalışma/Düşük/Yüksek m³/dk 4,0/5,3/10,7 4,0/5,6/12,1 4,6/6,6/15,0

Isıtma Sessiz çalışma/Düşük/Yüksek m³/dk 4,8/6,7/11,7 4,8/6,9/13,3 5,9/7,7/14,4
Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 54 57 60

Isıtma dBA 56 57 59
Ses basıncı seviyesi Soğutma Sessiz çalışma/Düşük/Nom./Yüksek dBA 19/26/33/38 19/27/35/42 23/30/38/47

Isıtma Sessiz çalışma/Düşük/Nom./Yüksek dBA 19/28/35/39 19/29/36/42 24/31/38/44
Kontrol sistemleri Uzaktan kumanda ARC477A1

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

Dış ünite RXZ 25N 35N 50N
Boyutlar Birim YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 693x795x300
Ağırlık Birim kg 50
Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 59 61 63

Isıtma dBA 59 61 64
Ses basıncı seviyesi Soğutma Yüksek dBA 46 48 49

Isıtma Yüksek dBA 46 48 50
Çalışma sıcaklık aralığı Soğutma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C KT -10~43

Isıtma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C YT -20~18
Soğutucu akışkan Tipi R-32

GWP 675
Şarj kg/TCO2Eq 1,34/0,9

Boru bağlantıları Sıvı DÇ mm 6,35
Gaz DÇ mm 9,5
Boru uzunluğu DÜ - İÜ Maks. m 10
Kot farkı İÜ - DÜ Maks. m 8

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

Duvar tipi ünite

Isıtma ve soğutma modunda üstün verimliliklerle 
nemlendirme, nem alma, hava temizleme ve 
havalandırma dahil eksiksiz klima kontrolü

 › Nemlendirme, havalandırma, hava temizleme ve ısıtma + soğutma 
için 1 sistemde benzersiz kombinasyon

 › 3 bölgeli hareket algılama sensörü: hava, odada insanların 
bulunmadığı alanlara doğru üflenir. 3 yönde tespit mümkündür: 
sol, ön ve sağ. Oda içerisinde insan varlığı tespit edilmezse, ünite 
otomatik olarak enerji tasarruf ayarına geçer.

 › Çevrimiçi kumanda (opsiyonel): nerede olursanız olun iç ünitenizi 
bir uygulama kullanarak, yerel ağ veya internet üzerinden kontrol 
edebilir ve enerji tüketiminizi takip edebilirsiniz

 › Kendi kendine temizleme özelliği sayesinde filtrelerin 
temizlenmesine gerek yoktur

 › Sezonsal verimlilik değerleri: soğutma ve ısıtmada tüm seri A+++
 › Fısıltı kadar sessiz çalışma: ünitenin çalışma sesi neredeyse 
duyulmaz. Ses basıncı seviyesi 19 dBA'ya kadar iner!

 › 3 boyutlu hava akışı, geniş alanların bile her köşesine sıcak/soğuk 
havayı ulaştırmak için düşey ve yatay otomatik salınım özelliğini 
birleştirir

 › 2013 Reddot tasarım ödülü

FTXZ-N + RXZ-N
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Verimlilik verileri FTXJ + RXJ 20MW + 20M 20MS + 20M 25MW + 25M 25MS + 25M 35MW + 35M 35MS + 35M 50MW + 50N 50MS + 50N
Soğutma kapasitesi Min./Nom./Maks. 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
Isıtma kapasitesi Min./Nom./Maks. 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
Çekilen güç Soğutma Nom. kW 0,50 0,51 0,86 1,43

Isıtma Nom. kW 0,50 0,70 0,99 1,59
Alan soğutma Enerji verimliliği sınıfı

Kapasite Ptasarım kW 2,30 2,40 3,50 4,80
SEER 8,73 8,64 7,19 7,02
Yıllık enerji tüketimi kWs/yıl 92 97 170 239

Alan ısıtma (Ilıman 
iklim)

Enerji verimliliği sınıfı
Kapasite Ptasarım kW 2,10 2,70 3,00 4,60
SCOP/A 4,60 4,28
Yıllık enerji tüketimi kWs/yıl 639 821 913 1.505

Nominal verimlilik EER 4,64 4,73 4,09 3,35
COP 5,00 4,57 4,04 3,65
Yıllık enerji tüketimi kWh 248 254 428 715
Enerji Etiketleme Direktifi Soğutma/Isıtma A/A

İç ünite FTXJ/FTXJ 20MW 20MS 25MW 25MS 35MW 35MS 50MW 50MS
Boyutlar Birim YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 303x998x212
Ağırlık Birim kg 12
Hava filtresi Tipi Çıkartılabilir / yıkanabilir
Fan Hava debisi Soğutma Sessiz çalışma/

Düşük/Orta/Yüksek
m³/dk 2,6/4,4/6,6/8,9 2,9/4,8/7,8/10,9 3,6/6,8/8,9/10,9

Isıtma Sessiz çalışma/
Düşük/Orta/Yüksek

m³/dk 3,8/6,3/8,4/10,2 3,8/6,3/8,6/11,0 4,1/6,9/9,6/12,4 5,0/8,1/10,5/12,6

Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 54 59 60
Isıtma dBA 56 59 60

Ses basıncı seviyesi Soğutma Sessiz çalışma/Düşük/Yüksek dBA 19/25/38 20/26/45 25/35/46
Isıtma Sessiz çalışma/Düşük/Yüksek dBA 19/28/40 19/28/41 20/29/45 25/35/47

Kontrol sistemleri Uzaktan kumanda ARC466A9
Kablolu kumanda -

Dış ünite RXJ/RXJ 20M 20M 25M 25M 35M 35M 50N 50N
Boyutlar Birim YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 550x765x285 734x870x373
Ağırlık Birim kg 32 50
Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 59 61 63,0

Isıtma dBA 59 61 63,0
Ses basıncı seviyesi Soğutma Nom. dBA 46 49 48,0

Isıtma Nom. dBA 47 49 48,0
Çalışma sıcaklık aralığı Soğutma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C KT -10~46

Isıtma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C YT -15~18
Soğutucu akışkan Tipi R-32

GWP 675,0
Şarj kg/TCO2Eq 0,76/0,52 1,15/0,78

Boru bağlantıları Sıvı DÇ mm 6,35 6,4
Gaz DÇ mm 9,50 12,7
Boru uzunluğu DÜ - İÜ Maks. m 20 30
İlave soğutucu akışkan şarjı kg/m 0,02 (10 m'yi geçen boru uzunlukları için)
Kot farkı İÜ - DÜ Maks. m 15,0 20

Güç beslemesi Faz/Frekans/Gerilim Hz/V 1~/50/220-240
Akım - 50 Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A 10 13

Nominal verimlilik: 35°/27° nominal yükte soğutma, 7°/20° nominal yükte ısıtma | 240 V | 230 V | 220 V | Elektrik verileri için ayrı çizime bakın | Çalışma sıcaklık aralığı için ayrı çizime bakın | Florlu sera gazları içerir | Nominal 
ısıtma kapasiteleri şu parametrelere dayanmaktadır: iç ortam sıcaklığı: 20°C KT, dış ortam sıcaklığı: 7°C KT, 6°C YT, eşdeğer boru uzunluğu: 5 m, kot farkı: 0 m. | Nominal soğutma kapasiteleri şu koşullara bağlıdır: iç ortam 
sıcaklığı: 27°C KT, 19°C YT, dış ortam sıcaklığı: 35°C KT, eşdeğer boru uzunluğu: 5 m, kot farkı: 0 m.

Standart

FTXJ-MS

ARC466A9RXJ-M

FTXJ-MW

Duvar tipi ünite

Üstün verimlilik ve konfor sunan tasarım harikası

 › Simgeleşen tasarım ve mühendislik harikasının mat kristal beyaz ve 
gümüş rengi şık yüzeyle inanılmaz uyumu

 › Mükemmel tasarımı sayesinde Daikin Emura pek çok kez 
ödüllendirilmiştir

 › Gümüş alerjen temizleme ve hava temizleme filtresi: polen vb. 
alerjenleri yakalayarak kararlı şekilde temiz hava besler

 ›  Çevrimiçi kumanda: nerede olursanız olun iç ünitenizi bir 
uygulama kullanarak, yerel ağ veya internet üzerinden 
kontrol edebilirsiniz

 › Fısıltı kadar sessiz çalışma: ünitenin çalışma sesi neredeyse 
duyulmaz. Ses basıncı seviyesi 19 dBA'ya kadar iner!

 › 2 bölgeli hareket algılama sensörü: hava, o anda kimsenin olmadığı 
bir alana doğru üflenir; odada kimse tespit edilmezse, ünite 
otomatik olarak enerji tasarrufu ayarına geçer

 › Bir R-32 ürünü tercih ederek, R-410A'ya kıyasla sistemin çevre 
üzerindeki olumsuz etkilerini %68 oranında düşürebilir ve yüksek 
enerji verimliliği sayesinde doğrudan düşük bir enerji tüketimi elde 
edebilirsiniz

 › Soğutma ve ısıtmada A+++’ya ulaşan sezonsal verimlilik değerleri

FTXJ-MW/S + RXJ-M/N

 › 3 boyutlu hava akışı, geniş alanların bile her köşesine sıcak/soğuk 
havayı ulaştırmak için düşey ve yatay otomatik salınım özelliğini 
birleştirir

BRP069B42

STANDART 
ÜRÜNE 
DAHİL
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Verimlilik verileri FTXM + RXM 20N + 20N9 25N + 25N9 35N + 35N9 42N + 42N9 50N + 50N9 60N + 60N9 71N + 71N
Soğutma kapasitesi Min./Nom./Maks. kW 1,30/2,00/2,60 1,30/2,50/3,20 1,40/3,40/4,00 1,70/4,20/5,00 1,70/5,00/6,00 1,70/6,00/7,00 2,30/7,10/8,50
Isıtma kapasitesi Min./Nom./Maks. kW 1,30/2,50/3,50 1,30/2,80/4,70 1,40/4,00/5,20 1,70/5,40/6,00 1,70/5,80/7,70 1,70/7,00/8,00 2,30/8,20/10,20
Çekilen güç Soğutma Nom. kW 0,44 0,56 0,80 0,97 1,36 1,77 2,34

Isıtma Nom. kW 0,50 0,56 0,99 1,31 1,45 1,94 2,57
Alan soğutma Enerji verimliliği sınıfı

Kapasite Ptasarım kW 2,00 2,50 3,40 4,20 5,00 6,00 7,10
SEER 8,65 7,85 7,41 6,90 6,20
Yıllık enerji tüketimi kWs/yıl 81 101 138 187 236 304 401

Alan ısıtma (Ilıman 
iklim)

Enerji verimliliği sınıfı
Kapasite Ptasarım kW 2,30 2,40 2,50 4,00 4,60 4,80 6,20
SCOP/A 5,10 4,71 4,30 4,10
Yıllık enerji tüketimi kWs/yıl 632 659 687 1.189 1.369 1.562 2.115

Nominal verimlilik EER 4,57 4,50 4,23 4,33 3,68 3,39 3,03
COP 5,00 4,04 4,12 4,00 3,61 3,19
Yıllık enerji tüketimi kWh 219 278 402 485 679 885 1.172
Enerji Etiketleme Direktifi Soğutma/Isıtma A/A B/D

İç ünite FTXM 20N 25N 35N 42N 50N 60N 71N
Boyutlar Birim YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 294x811x272 300x1.040x295
Ağırlık Birim kg 10,0 14,5
Hava filtresi Tipi Çıkartılabilir / yıkanabilir
Fan Hava debisi Soğutma Sessiz çalışma/

Düşük/Orta/Yüksek
m³/dk 4,4/6,0/7,9/11,1 4,4/6,2/8,1/11,1 4,6/6,4/8,3/12,3 4,6/7,1/9,5/12,6 8,1/11,6/14,2/16,1 9,1/12,0/14,6/17,1 10,1/12,5/15,0/17,6

Isıtma Sessiz çalışma/
Düşük/Orta/Yüksek

m³/dk 5,3/6,5/8,7/10,8 5,3/6,8/8,7/10,8 5,3/7,1/9,0/10,8 5,3/7,1/10,4/13,0 10,7/12,2/14,6/17,1 11,2/12,6/15,6/17,7 11,9/13,0/16,2/18,4

Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 57 58 60 58 60
Isıtma dBA 54 60 58 59 61

Ses basıncı seviyesi Soğutma Sessiz çalışma/Düşük/Yüksek dBA 19/25/41 19/29/45 21/30/45 27/36/44 30/37/46 32/38/47
Isıtma Sessiz çalışma/Düşük/Yüksek dBA 20/26/39 20/27/39 20/28/39 21/29/45 31/34/43 33/36/45 34/37/46

Kontrol sistemleri Uzaktan kumanda ARC466A33
Kablolu kumanda BRC073A1

Dış ünite RXM/RXM 20N9 25N9 35N9 42N9 50N9 60N9 71N
Boyutlar Birim YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 550x765x285 734x870x373 734x870x320
Ağırlık Birim kg 32 50 56
Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 59 58 61 62 63 66

Isıtma dBA 59 61 62 63 67
Ses basıncı seviyesi Soğutma Nom. dBA 46 49 48 47

Isıtma Nom. dBA 47 49 48 49 48
Çalışma sıcaklık aralığı Soğutma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C KT -10~50 -10~46

Isıtma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C YT -20~24 -15~18
Soğutucu akışkan Tipi R-32

GWP 675
Şarj kg/TCO2Eq 0,76/0,52 1,10/0,75 1,15/0,78

Boru bağlantıları Sıvı DÇ mm 6,35 6,4
Gaz DÇ mm 9,50 12,7 15,90
Boru 
uzunluğu

DÜ - İÜ Maks. m 20 30
Sistem Şarjsız m 10 -

İlave soğutucu akışkan şarjı kg/m 0,02 (10 m'yi geçen boru uzunlukları için)
Kot farkı İÜ - DÜ Maks. m 15 20

Güç beslemesi Faz/Frekans/Gerilim Hz/V 1~/50/220-240
Akım - 50 Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A 10 13 20

Nominal ısıtma kapasiteleri şu koşullara bağlıdır: iç ortam sıcaklığı: 20°C KT, dış ortam sıcaklığı: 7°C KT, 6°C YT, eşdeğer boru uzunluğu: 5 m, kot farkı: 0 m. | Nominal soğutma kapasiteleri şu koşullara bağlıdır: iç ortam 
sıcaklığı: 27°C KT, 19°C YT, dış ortam sıcaklığı: 35°C KT, eşdeğer boru uzunluğu: 5 m, kot farkı: 0 m. | Elektrik verileri için ayrı çizime bakın | Çalışma sıcaklık aralığı için ayrı çizime bakın | Isıtma: iç ortam sıcaklığı 20°C KT / 
dış ortam sıc. 7°C KT, 6°C YT; eşdeğer boru uzunluğu: 5 m | Soğutma: iç ortam sıcaklığı 27°C KT, 19,0°C YT; dış ortam sıcaklığı 35°C KT, 24°C YT; eşdeğer boru uzunluğu: 5 m | Sadece CTXM*M2V1B, ATXM*M2V1B, 
FTXM*M2V1B, FVXM*FV1B, FCAG*AVEB, FFA*A2VEB9, FBA*A2VEB9, FHA*AVEB9, FDXM*F3V1B9 ve FNA*A2VEB9 ile birlikte kullanılabilir | Sadece CTXM*N2V1B, ATXM*N2V1B ve FTXM*N2V1B ile birlikte kullanılabilir | 
Florlu sera gazları içerir | Soğutma: iç ortam sıcaklığı 27°C KT, 19°C YT; dış ortam sıcaklığı 35°C KT, 24°C YT; eşdeğer boru uzunluğu: 5 m

Standart

ARC466A33RXM20-35N9

FTXM20-42N

Duvar tipi ünite

Mükemmel iç hava kalitesi sunan şık duvar tipi tasarım

 › Soğutma ve ısıtmada A+++’ya ulaşan sezonsal verimlilik değerleri
 › Neredeyse işitilemez: ünite o kadar sessiz çalışır ki, varlığını 
unutacaksınız.

 › Havada askıda bulunan partiküllerle kimyasal reaksiyonları tetikleyen 
elektronlar kullanan Flash Streamer, polen ve fungal alerjenler gibi 
alerjenleri parçalar ve kötü kokuları daha iyi, daha temiz bir havayla 
değiştirir.

 › 2 bölgeli hareket algılama sensörü: Hava, o anda kimsenin olmadığı 
bir alana doğru üflenir; odada kimse tespit edilmezse, ünite 
otomatik olarak enerji tasarrufu ayarına geçer

 ›  Çevrimiçi kumanda: Nerede olursanız olun iç ünitenizi bir uygulama 
kullanarak, yerel ağ veya internet üzerinden kontrol edebilir 
ve enerji tüketiminizi takip edebilirsiniz
 › İç tasarımla ilgili Avrupa duyarlılıklarına uygun ince, göze 

batmayan klima ünitesi
 › Bir R-32 ürünü tercih ederek, R-410A'ya kıyasla sistemin çevre 
üzerindeki olumsuz etkilerini %68 oranında düşürebilir ve yüksek 
enerji verimliliği sayesinde doğrudan düşük bir enerji tüketimi elde 
edebilirsiniz

FTXM-N + RXM-N(9)

 › 3 boyutlu hava akışı, geniş alanların bile her köşesine sıcak/soğuk 
havayı ulaştırmak için düşey ve yatay otomatik salınım özelliğini 
birleştirir

BRP069B41

STANDART 
ÜRÜNE 
DAHİL

shira plus
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Verimlilik verileri FTXM + RXM 20R + 20R 25R + 25R 35R + 35R 42R + 42R 50R + 50R 60R + 60R 71R + 71R
Soğutma kapasitesi Min./Nom./Maks. kW 1.30/2.00/2.60 1.30 /2.50 /3.20 1.40 /3.40 /4.00 1.70/4.20/5.00 1.70 /5.00 /6.00 1.70 /6.00 /7.00 2.30 /7.10 /8.50 
Isıtma kapasitesi Min./Nom./Maks. kW 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 /7.70 1.70 /7.00 /8.00 2.30 /8.20 /10.20 
Çekilen güç Soğutma Nom. kW 0.44 0.56 0.80 0.97 1.36 1.77 2.34 

Isıtma Nom. kW 0.50 0.56 0.99 1.31 1.45 1.94 2.57 
Alan soğutma Enerji verimliliği sınıfı

Kapasite Ptasarım kW 2.00 2.50 3.40 4.20 5.00 6.00 7.10 
SEER 8.65 7.85 7.41 6.90 6.20 
Yıllık enerji tüketimi kWs/yıl 81 101 137 187 236 304 401 

Alan ısıtma (Ilıman 
iklim)

Enerji verimliliği sınıfı
Kapasite Ptasarım kW 2.30 2.40 2.50 4.00 4.60 4.80 6.20 
SCOP/A 5.10 4.71 4.30 4.10 
Yıllık enerji tüketimi kWs/yıl 631 659 686 1,189 1,368 1,562 2,117 

Nominal verimlilik EER 4.57 4.50 4.23 4.33 3.68 3.39 3.03 
COP 5.00 4.04 4.12 4.00 3.61 3.19 
Yıllık enerji tüketimi kWh 219 278 402 485 679 885 1,172 
Enerji Etiketleme Direktifi Soğutma/Isıtma A/A B/D

İç ünite FTXM 20R 25R 35R 42R 50R 60R 71R
Boyutlar Birim YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 295x778x272 299x998x292
Ağırlık Birim kg 10,0 14,5
Hava filtresi Tipi Çıkartılabilir / yıkanabilir
Fan Hava debisi Soğutma Sessiz çalışma/

Düşük/Orta/Yüksek
m³/dk 4.3/5.7/7.5/10.5 4.1/5.7/7.6/10.5 4.2/6.0/7.8/11.3 4.3/6.5/9.0/11.9 8.3/11.4/14/15.8 9.1/11.8/14/16.7 10.0/12.2/15/16.9

Isıtma Sessiz çalışma/
Düşük/Orta/Yüksek

m³/dk 5.1/6.2/8.2/9.3 4.9/6.3/8.0/9.8 4.9/6.5/8.5/9.8 4.9/6.5/9.7/12.4 10.5/12.0/14.2/15.8 11.1/12.4/15.2/16.5 11.6/12.7/15.8/17.7

Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 57 58 60 58.0 60.0
Isıtma dBA 54 60 58.0 59.0 61.0

Ses basıncı seviyesi Soğutma Sessiz çalışma/Düşük/Yüksek dBA 19/25/41 19/29/45 21/30/45 27.0/36.0/44.0 30.0/37.0/46.0 32.0/38.0/47.0
Isıtma Sessiz çalışma/Düşük/Yüksek dBA 20/26/39 20/27/39 20/28/39 21/29/45 31.0/34.0/43.0 33.0/36.0/45.0 34.0/37.0/46.0

Kontrol sistemleri Uzaktan kumanda ARC466A67
Kablolu kumanda BRC073A1

Dış ünite RXM/RXM 20R 25R 35R 42R 50R 60R 71R
Boyutlar Birim YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 550x765x285 734x870x373 734x954x401
Ağırlık Birim kg 32 49.0 55
Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 59 58 61 62.0 63.0 66.0

Isıtma dBA 59 61 62.0 63.0 67.0
Ses basıncı seviyesi Soğutma Nom. dBA 46 49 48.0 47.0

Isıtma Nom. dBA 47 49 48.0 49.0 48.0
Çalışma sıcaklık aralığı Soğutma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C KT -10~50°C

Isıtma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C YT -20~25°C
Soğutucu akışkan Tipi R-32

GWP 675
Şarj kg/TCO2Eq 0.76/0.52 1.10/0.750 1.15/0.780

Boru bağlantıları Sıvı DÇ mm 6,35
Gaz DÇ mm 9.50 12.7 15.9
Boru 
uzunluğu

DÜ - İÜ Maks. m 20 30
Sistem Şarjsız m 10 -

İlave soğutucu akışkan şarjı kg/m 0,02 (10 m'yi geçen boru uzunlukları için)
Kot farkı İÜ - DÜ Maks. m 15 20

Güç beslemesi Faz/Frekans/Gerilim Hz/V 1~/50/220-240
Akım - 50 Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A 10 13 20

Nominal ısıtma kapasiteleri şu koşullara bağlıdır: iç ortam sıcaklığı: 20°C KT, dış ortam sıcaklığı: 7°C KT, 6°C YT, eşdeğer boru uzunluğu: 5 m, kot farkı: 0 m. | Nominal soğutma kapasiteleri şu koşullara bağlıdır: iç ortam 
sıcaklığı: 27°C KT, 19°C YT, dış ortam sıcaklığı: 35°C KT, eşdeğer boru uzunluğu: 5 m, kot farkı: 0 m. | Elektrik verileri için ayrı çizime bakın | Çalışma sıcaklık aralığı için ayrı çizime bakın | Isıtma: iç ortam sıcaklığı 20°C KT / 
dış ortam sıc. 7°C KT, 6°C YT; eşdeğer boru uzunluğu: 5 m | Soğutma: iç ortam sıcaklığı 27°C KT, 19,0°C YT; dış ortam sıcaklığı 35°C KT, 24°C YT; eşdeğer boru uzunluğu: 5 m | Sadece CTXM*M2V1B, ATXM*M2V1B, 
FTXM*M2V1B, FVXM*FV1B, FCAG*AVEB, FFA*A2VEB9, FBA*A2VEB9, FHA*AVEB9, FDXM*F3V1B9 ve FNA*A2VEB9 ile birlikte kullanılabilir | Sadece CTXM*N2V1B, ATXM*N2V1B ve FTXM*N2V1B ile birlikte kullanılabilir | 
Florlu sera gazları içerir | Soğutma: iç ortam sıcaklığı 27°C KT, 19°C YT; dış ortam sıcaklığı 35°C KT, 24°C YT; eşdeğer boru uzunluğu: 5 m

Standart

ARC466A33RXM20-35R

FTXM20-42R

Duvar tipi ünite

Mükemmel iç hava kalitesi sunan duvar tipi şık tasarım

 › Son teknolojisi ve dahili zekası sayesinde, soğutma ve ısıtma 
modunda A+++‘a kadar sezonsal verimlilik değerleri.

 › Isıtma güçlendirme, klimanız ilk çalıştırıldığında evinizi kısa sürede 
ısıtır. Ayar sıcaklığına, klasik bir klimaya (sadece bire bir) kıyasla %14 
daha hızlı ulaşılır

 › Havada askıda olan partiküllerle kimyasal reaksiyonları tetiklemek 
için elektronları kullanan Flash Streamer, polen ve mantar alerjenler 
gibi alerjenleri giderir ve kötü kokuları gidererek daha kaliteli, daha 
temiz bir hava sağlar.

 › Gümüş alerjen giderici ve hava temizleme filtresi, polen vb. 
alerjenleri yakalayarak kararlı bir temiz hava beslemesi sağlar

 › Daikin Konut tipi kumanda: iç ünitenizi uygulamayı kullanarak yerel 
ağınız veya İnternet üzerinden istediğiniz yerden kontrol edin.

 › Ayar noktası, çalıştırma modu, fan devri vb. gibi temel işlevleri 
kontrol etmek için Amazon Alexa veya Google Assistant üzerinden 
ses komutu(ingilizce)

 › Sessiz çalışma: 19dBA‘ya kadar düşen ses basıncı seviyesi
 › 3 yöne hava üfleme, sıcak veya soğuk havanın geniş alanların bil 
eher köşesine ulaştırılması için düşey ve yatay auto-swing özelliğini 
birleştirir

FTXM-R + RXM-R

BRP069B41

shira plus-Rshira plus-R
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Verimlilik verileri FTXP + RXP 20M9 + 20M 25M9 + 25M 35M9 + 35M 50M + 50M 60M + 60M 71M + 71M
Soğutma kapasitesi Min./Nom./Maks. kW 1,3/2,00/2,6 1,3/2,50/3,0 1,3/3,50/4,0 1,7/5,0/6,0 1,7/6,0/7,0 2,3/7,1/7,3
Isıtma kapasitesi Min./Nom./Maks. kW 1,30/2,50/3,50 1,30/3,00/4,00 1,30/4,00/4,80 1,7/6,0/7,7 1,7/7,0/8,0 2,3/8,2/9,0
Çekilen güç Soğutma Min./Nom./Maks. kW 0,31/0,50/0,72 0,31/0,65/0,72 0,29/1,01/1,30 0,320/1,385/1,826 0,332/1,824/2,980 0,449/2,689/3,274

Isıtma Min./Nom./Maks. kW 0,25/0,52/0,95 0,25/0,69/0,95 0,29/1,00/1,29 0,440/1,579/2,356 0,456/1,928/2,787 0,617/2,571/3,306
Alan soğutma Enerji verimliliği sınıfı

Kapasite Ptasarım kW 2,00 2,50 3,50 5,0 6,0 7,1
SEER 6,79 6,92 6,62 7,30 6,82 6,20
Yıllık enerji tüketimi kWs/yıl 103 126 186 240 308 401

Alan ısıtma (Ilıman 
iklim)

Enerji verimliliği sınıfı
Kapasite Ptasarım kW 2,20 2,40 2,80 4,60 4,80 6,20
SCOP/A 4,65 4,61 4,64 4,40 4,10 4,01
Yıllık enerji tüketimi kWs/yıl 662 728 845 1.463 1.638 2.166

Nominal verimlilik EER 4,02 3,83 3,49 3,61 3,29 2,64
COP 4,77 4,36 4,02 3,80 3,63 3,19
Yıllık enerji tüketimi kWh 249 326 - 693 912 1.345
Enerji Etiketleme Direktifi Soğutma/Isıtma A/A -/-

İç ünite FTXP 20M9 25M9 35M9 50M 60M 71M
Boyutlar Birim YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 286x770x225 295x990x263
Ağırlık Birim kg 8,50 9,00 13,5
Hava filtresi Tipi Çıkartılabilir / yıkanabilir
Fan Hava debisi Soğutma Sessiz çalışma/

Düşük/Orta/Yüksek
m³/dk 4,2/5,6/7,4/9,5 4,2/5,8/7,7/9,7 4,5/6,3/8,3/11,5 8,3/11,5/14,0/16,3 9,2/11,8/14,4/16,8 10,1/11,8/14,4/16,8

Isıtma Sessiz çalışma/
Düşük/Orta/Yüksek

m³/dk 5,2/6,2/8,1/10,4 5,2/6,4/8,1/10,4 5,3/7,0/9,0/11,5 10,4/11,8/14,4/17,3 11,0/12,4/15,3/17,9

Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 55 58 59 60 62
Isıtma dBA 55 58 61 62

Ses basıncı seviyesi Soğutma Sessiz çalışma/Düşük/Yüksek dBA 19/25/39 19/26/40 20/27/43 27/34/43 30/36/45 32/37/46
Isıtma Sessiz çalışma/Düşük/Yüksek/Süper yüksek dBA 21/28/39/- 21/28/40/- 21/29/40/- -/30/38/42 -/32/40/44 -/33/41/45

Kontrol sistemleri Uzaktan kumanda ARC480A53
Kablolu kumanda BRC944B2 / BRC073A1 -

Dış ünite RXP 20M 25M 35M 50M 60M 71M
Boyutlar Birim YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 550x658x275 734x870x373
Ağırlık Birim kg 26 28 46,0 50,0
Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 60 62 61 63 66

Isıtma dBA 61 62 61 63 65
Ses basıncı seviyesi Soğutma Nom./Yüksek dBA -/46 -/48 47/- 49/- 52/-

Isıtma Nom./Yüksek dBA -/47 -/48 49/- 52/-
Çalışma sıcaklık aralığı Soğutma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C KT -10~46

Isıtma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C YT -15~18
Soğutucu akışkan Tipi R-32

GWP 675,0
Şarj kg/TCO2Eq 0,55/0,37 0,70/0,48 0,90/0,61 1,15/0,78

Boru bağlantıları Sıvı DÇ mm 6,35 6,4
Gaz DÇ mm 9,5 12,7
Boru uzunluğu DÜ - İÜ Maks. m 15 30
İlave soğutucu akışkan şarjı kg/m 0,02 (10 m'yi geçen boru uzunlukları için)
Kot farkı İÜ - DÜ Maks. m 12 20

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

Elektrik verileri için ayrı çizime bakın | Nominal ısıtma kapasiteleri şu koşullara bağlıdır: iç ortam sıcaklığı: 20°C KT, dış ortam sıcaklığı: 7°C KT, 6°C YT, eşdeğer boru uzunluğu: 5 m, kot farkı: 0 m. | Nominal soğutma 
kapasiteleri şu koşullara bağlıdır: iç ortam sıcaklığı: 27°C KT, 19°C YT, dış ortam sıcaklığı: 35°C KT, eşdeğer boru uzunluğu: 5 m, kot farkı: 0 m. | Florlu sera gazları içerir | Çalışma sıcaklık aralığı için ayrı çizime bakın

Opsiyonel

BRP069B45ARC480A11 (2MXM40-50, 
3MXM52)

RXP20-35M

FTXP20-35M9

Duvar tipi ünite

Yüksek verimlilik ve konfor sağlayan şık duvar tipi ünite

 › Neredeyse işitilemez: ünite o kadar sessiz çalışır ki, varlığını 
unutacaksınız.

 › Çevrimiçi kumanda (opsiyonel): nerede olursanız olun iç ünitenizi 
bir uygulama kullanarak, yerel ağ veya internet üzerinden kontrol 
edebilir ve enerji tüketiminizi takip edebilirsiniz

 › Gümüş alerjen temizleme ve titanyum apetit hava temizleme filtresi: 
polen vb. alerjenleri yakalayarak kararlı şekilde temiz hava besler

 › 3 boyutlu hava akışı, geniş alanların bile her köşesine sıcak/soğuk 
havayı ulaştırmak için düşey ve yatay otomatik salınım özelliğini 
birleştirir

 › Ünitenin kompakt boyutları sayesinde yenileme projeleri, özellikle 
de kapı üstü kurulumları için ideal bir seçenektir

 › Bir R-32 ürünü tercih ederek, R-410A'ya kıyasla sistemin çevre 
üzerindeki olumsuz etkilerini %68 oranında düşürebilir ve yüksek 
enerji verimliliği sayesinde doğrudan düşük bir enerji tüketimi elde 
edebilirsiniz

 › Soğutma ve ısıtmada A++’ya varan sezonsal verimlilik değerleri
 › Yerden tasarruf sağlayan modern duvar tipi tasarım

FTXP-M(9) + RXP-M shira eco
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sensirasensira

Opsiyonel

BRC52A BRP069B45RXF20-35B/A

FTXF-B/A

Verimlilik verileri FTXF + RXF 20B + 20B 25B + 25B 35A + 35A 50A + 50B 60A + 60B 71A + 71A
Soğutma kapasitesi Min./Nom./Maks. kW 1,3/2,00/2,6 1,3/2,50/3,0 1,3/3,30/3,8 1,7/5,0/6,0 1,7/6,0/7,0 2,3/7,1/7,3
Isıtma kapasitesi Min./Nom./Maks. kW 1,30/2,50/3,50 1,30/2,80/4,00 1,30/3,50/4,80 1,7/6,0/7,70 1,7/6,4/8,00 2,3/8,2/9,00
Çekilen güç Soğutma Min./Nom./Maks. kW 0,31/0,51/0,72 0,31/0,76/1,05 0,29/1,00/1,30 0,320/1,502/1,826 0,332/1,846/2,980 0,449/2,773/3,274

Isıtma Min./Nom./Maks. kW 0,25/0,60/0,95 0,25/0,70/1,11 0,29/0,94/1,29 0,440/1,617/2,356 0,456/1,628/2,787 0,617/2,603/3,306
Alan soğutma Enerji verimliliği sınıfı

Kapasite Ptasarım kW 2,00 2,50 3,50 5,00 6,00 7,10
SEER 6,15 6,22 6,21 6,15 5,15
Yıllık enerji tüketimi kWs/yıl 114 141 197 282 342 483

Alan ısıtma (Ilıman 
iklim)

Enerji verimliliği sınıfı
Kapasite Ptasarım kW 2,20 2,40 2,80 4,60 4,80 6,20
SCOP/A 4,10 4,06 3,81
Yıllık enerji tüketimi kWs/yıl 751 827 965 1.585 1.653 2.278

Nominal verimlilik EER 3,94 3,30 3,33 3,25 2,56
COP 4,19 4,01 3,71 3,93 3,15
Yıllık enerji tüketimi kWh 255 380 500 751 923 1.387 
Enerji Etiketleme Direktifi Soğutma/Isıtma A/A -/-

İç ünite FTXF 20B 25B 35A 50A 60A 71A
Boyutlar Birim YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 286x770x225 295x990x263
Ağırlık Birim kg 8,5 9,0 13,5
Hava filtresi Tipi Çıkartılabilir / yıkanabilir
Fan Hava debisi Soğutma Sessiz çalışma/

Düşük/Orta/Yüksek
m³/dk 4,4/5,9/7,9 /9,8 4,4/6,1/8,1 /10,1 4,5/6,3/8,3 /11,5 10,5/11,9/14,4 /16,8 10,7/12,2/14,8 /17,3

Isıtma Sessiz çalışma/
Düşük/Orta/Yüksek

m³/dk 5,3/6,5/8,4 /10,3 5,3/6,7/8,6 /10,3 5,3/7,0/9,0 /11,5 10,7/12,2/14,8 /17,3 11,3/12,8/15,8 /17,9

Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 55 58 59 60 62
Isıtma dBA 55 58 61 62

Ses basıncı seviyesi Soğutma Sessiz çalışma/Düşük/Yüksek dBA 20/25/39 20/26/40 20/27/43 31/34/43 33/36/45 34/37/46
Isıtma Sessiz çalışma/Düşük/Yüksek dBA 21/28/39 21/28/40 21/29/40 30/33/42 32/35/44 33/36/45

Kontrol sistemleri Uzaktan kumanda ARC470A1
Kablolu kumanda BRC944B2 / BRC073A1 BRC073A1

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

Dış ünite RXF 20B 25B 35A 50B 60B 71A
Boyutlar Birim YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 550x658x275 734x870x373
Ağırlık Birim kg 26 28 46,0 50,0
Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 60 62 61 63 66

Isıtma dBA 61 62 61 63 65
Ses basıncı seviyesi Soğutma Nom./Yüksek dBA -/46 -/48 47/- 49/- 52/-

Isıtma Nom./Yüksek dBA -/47 -/48 49/- 52/-
Çalışma sıcaklık aralığı Soğutma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C KT -10~46

Isıtma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C YT -15~25
Soğutucu akışkan Tipi R-32

GWP 675,0
Şarj kg/TCO2Eq 0,65/0,44 0,70/0,48 0,90/0,61 1,15/0,78

Boru bağlantıları Sıvı DÇ mm 6,35 6,4
Gaz DÇ mm 9,5 12,7
Boru uzunluğu DÜ - İÜ Maks. m 15 30
İlave soğutucu akışkan şarjı kg/m 0,02 (10 m'yi geçen boru uzunlukları için)
Kot farkı İÜ - DÜ Maks. m 12 20

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

Duvar tipi ünite

Düşük enerji tüketimi ve yüksek konfor için duvar tipi ünite

 › A++'ya kadar varan sezonsal verimlilik değerleri
 › Çevrimiçi kumanda (opsiyonel): nerede olursanız olun iç ünitenizi 
bir uygulama kullanarak, yerel ağ veya internet üzerinden kontrol 
edebilir ve enerji tüketiminizi takip edebilirsiniz

 › 21 dBA'ya kadar düşen çalışma seslerine sahiptir
 › Bir R-32 ürünü tercih ederek, R-410A'ya kıyasla sistemin çevre 
üzerindeki olumsuz etkilerini %68 oranında düşürebilir ve yüksek 
enerji verimliliği sayesinde doğrudan düşük bir enerji tüketimi elde 
edebilirsiniz

FTXF-B/A + RXF-A/B
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sensira-Csensira-C

Opsiyonel

BRC52A BRP069B45RXF20-35C

FTXF-C

Duvar tipi ünite

Düşük enerji tüketimi ve yüksek konfor için duvar tipi ünite

 › A++'ya varan sezonsal verimlilik değerleri
 › Çevrimiçi kumanda (opsiyonel): nerede olursanız olun iç ünitenizi 
bir uygulama kullanarak, yerel ağ veya internet üzerinden kontrol 
edebilir ve enerji tüketiminizi takip edebilirsiniz

 › 21 dBA'ya kadar düşen çalışma seslerine sahiptir
 › Bir R-32 ürünü tercih ederek, R-410A'ya kıyasla sistemin çevre 
üzerindeki olumsuz etkilerini %68 oranında düşürebilir ve yüksek 
enerji verimliliği sayesinde doğrudan düşük bir enerji tüketimi elde 
edebilirsiniz

FTXF-C + RXF-C

Enerji verileri FTXF + RXF 20C + 20C 25C + 25C 35C + 35C 42C + 42C
Soğutma kapasitesi Min./Nom./Maks. kW 1,3 /2,00 /2,4 1,3 /2,50 /2,8 1,3 /3,30 /3,8 1,4 /4,20 /4,3 
Isıtma kapasitesi Min./Nom./Max. kW 1,30 /2,40 /3,30 1,30 /2,80 /3,70 1,30 /3,50 /4,40 1,40 /4,60 /5,00 
Güç Girişi Soğutma Min./Nom./Maks. kW 0,31 /0,592 /0,72 0,31 /0,779 /1,05 0,31 /1,00 /1,40 0,31 /1,27 /1,50 

Isıtma Min./Nom./Maks. kW 0,25 /0,650 /0,95 0,25 /0,770 /1,11 0,25 /0,940 /1,50 0,25 /1,24 /1,40 
Alan soğutma Enerji verimlilik sınıfı

Kapasite Ptasarım kW 2,00 2,50 3,50 4,20 
SEER 6,22 6,50 
Yıllık enerji tüketimi kWh/a 113 141 197 226 

Alan ısıtma (Ilıman 
iklim)

Enerji verimliliği sınıfı
Kapasite Ptasarım kW 2,20 2,40 2,60 3,30 
SCOP/A 4,11 4,30 
Yıllık enerji tüketimi kWh/a 749 817 885 1.075 

Nominal verimlilik EER 3,38 3,21 3,30 
COP 3,69 3,64 3,72 3,70 
Enerji etiketi Direktifi Soğutma/Isıtma A/A

İç ünite FTXF 20C 25C 35C 42C
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 286 x770 x225 
Ağırlık Ünite kg 8,00 8,50 9,00 
Hava filtresi Tip Çıkartılabilir/yıkanabilir
Fan Hava akış 

hızı
Soğutma Sessiz çalışma/Düşük/Medium/

Yüksek
m³/min 3,6 /4,6 /6 /8,3 3,6 /4,6 /6 /8,5 4,4 /6,4 /8 /11,8 4,9 /6,9 /9 /12,6 

Isıtma Sessiz çalışma / Düşük / Medium 
/ Yüksek

m³/min 4,6  / 5,8  / 7,8  / 9,7  / 4,6  / 
4,6  / 5,8  / 7,8  / 9,7 

4,6  / 6,0  / 7,9  / 9,7  / 4,6  / 
4,6  / 6,0  / 7,9  / 9,7 

5,3  / 6,5  / 8,6  / 11,9  / 5,3  / 
5,3  / 6,5  / 8,6  / 11,9 

5,2  / 6,7  / 8,8  / 12,8  / 5,2  / 
5,2  / 6,7  / 8,8  / 12,8 

Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 53,0 54,0 59,0 
Isıtma dBA 55,0 56,0 59,0 

Ses basıncı seviyesi Soğutma Sessiz çalışma/Düşük/Yüksek dBA 20,0 /25,0 /39,0 20,0 /26,0 /40,0 20,0 /27,0 /43,0 22,0 /30,0 /45,0 
Isıtma Sessiz çalışma/Düşük/Yüksek dBA 21,0 /28,0 /39,0 21,0 /28,0 /40,0 21,0 /29,0 /40,0 22,0 /28,0 /44,0 

Kontrol sistemleri Uzaktan kumanda ARC470A1
Kablolu kumanda BRC073A1

Dış ünite RXF 20C 25C 35C 42C
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 550 x658 x275 
Ağırlık Ünite kg 25,5 26,0 28,0 
Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 60,0 61,0 

Isıtma dBA 60,0 62,0 
Ses basıncı seviyesi Soğutma Yüksek dBA 46,0 48,0 

Isıtma Yüksek dBA 47,0 48,0 
Çalışma sıcaklık aralığı Soğutma Ortam Min.~Maks. °CDB -10~46

Isıtma Ortam Min.~Maks. °CWB -15~25
Soğutucu akışkan Tip R-32

GWP 675,0 
Şarj kg/TCO2Eq 0,450 /0,300 0,550 /0,370 0,750 /0,510 

Boru bağlantıları Sıvı OD mm 6,35 
Gaz DÇ mm 9,50 
Boru 
uzunluğu

Maks. OU - IU m 20 

Ek soğutucu yükü kg/m 0,02 (10m üzerindeki boru uzunlukları için)
Kot farkı IU - OU Maks. m 12,0 

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

Verimlilik verileri FVXM + RXM 25F + 25R 35F + 35R 50F + 50R
Soğutma kapasitesi Min./Nom./Maks. kW 1,30 /2,50 /3,00 1,40 /3,50 /3,80 1,40 /5,00 /5,60 
Isıtma kapasitesi Min./Nom./Maks. kW 1,30 /3,40 /4,50 1,40 /4,50 /5,00 1,40 /5,80 /8,10 
Çekilen güç Soğutma Nom. kW 0,60 1,09 1,55 

Isıtma Nom. kW 0,77 1,19 1,60 
Alan soğutma Enerji verimliliği sınıfı

Kapasite Ptasarım kW 2,50 3,50 5,00 
SEER 7,20 6,43 6,80 
Yıllık enerji tüketimi kWs/yıl 120 190 257 

Alan ısıtma (Ilıman 
iklim)

Enerji verimliliği sınıfı
Kapasite Ptasarım kW 2,40 2,90 4,20 
SCOP/A 4,56 4,00 
Yıllık enerji tüketimi kWs/yıl 737 1.015 1.471 

Nominal verimlilik EER 4,20 3,21 3,23 
COP 4,42 3,78 3,63 
Yıllık enerji tüketimi kWh 298 545 773 
Enerji Etiketleme Direktifi Soğutma/Isıtma A/A

İç ünite FVXM 25F 35F 50F
Boyutlar Birim YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 600 x700 x210 
Ağırlık Birim kg 14 
Hava filtresi Tipi Çıkartılabilir/yıkanabilir
Fan Hava debisi Soğutma Sessiz çalışma/

Düşük/Orta/Yüksek
m³/dk 4,1 /4,8 /6,5 /8,2 4,5 /4,9 /6,7 /8,5 6,6 /7,8 /8,9 /10,1 

Isıtma Sessiz çalışma/
Düşük/Orta/Yüksek

m³/dk 4,4  /  5,0  /  6,9  /  8,8 4,7  /  5,2  /  7,3  /  9,4 7,1  /  8,5  /  10,1  /  11,8 

Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 52 57 
Isıtma dBA 52 58 

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

Kontrol sistemleri Uzaktan kumanda ARC452A1
Kablolu kumanda -

Dış ünite RXM 25R 35R 50R
Boyutlar Birim YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 550 x765 x285 734 x870 x373 
Ağırlık Birim kg 32 49,0 
Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 58 61 62,0 

Isıtma dBA 59 61 62,0 
Ses basıncı seviyesi Soğutma Nom. dBA 46 49 48,0 

Isıtma Nom. dBA 47 49 49,0 
Çalışma sıcaklık aralığı Soğutma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C KT -10~50

Isıtma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C YT -20~24
Soğutucu akışkan Tipi R-32

GWP 675 675,0 
Şarj kg/TCO2Eq 0,76 /0,52 1,15 /0,780 

Boru bağlantıları Sıvı DÇ mm 6,35 
Gaz DÇ mm 9,50 12,7 
Boru 
uzunluğu

DÜ - İÜ Maks. m 20 30 
Sistem Şarjsız m 10 -

İlave soğutucu akışkan şarjı kg/m 0,02 (10m üzerindeki boru uzunlukları için)
Kot farkı İÜ - DÜ Maks. m 15 20,0 

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

Elektrik verileri için ayrı çizime bakın | Çalışma sıcaklık aralığı için ayrı çizime bakın | Nominal soğutma kapasiteleri şu koşullara bağlıdır: iç ortam sıcaklığı: 27°C KT, 19°C YT, dış ortam sıcaklığı: 35°C KT, eşdeğer boru 
uzunluğu: 5 m, kot farkı: 0 m. | Nominal ısıtma kapasiteleri şu koşullara bağlıdır: iç ortam sıcaklığı: 20°C KT, dış ortam sıcaklığı: 7°C KT, 6°C YT, eşdeğer boru uzunluğu: 5 m, kot farkı: 0 m. | 240 V | 230 V | 220 V | 50 Hz, 
220-230-240 V | Sadece CTXM*M2V1B, ATXM*M2V1B, FTXM*M2V1B, FVXM*FV1B, FCAG*AVEB, FFA*A2VEB9, FBA*A2VEB9, FHA*AVEB9, FDXM*F3V1B9 ve FNA*A2VEB9 ile birlikte kullanılabilir | Sadece CTXM*N2V1B, 
ATXM*N2V1B ve FTXM*N2V1B ile birlikte kullanılabilir | Florlu sera gazları içerir

FVXM-F + RXM-R

ARC452A1 BRP069B42RXM20-35R

FVXM25-35-50F

Döşeme tipi ünite

Çift hava akışı sayesinde optimum ısıtma 
konforu için döşeme tipi ünite

 › A++'ya kadar çıkan sezonsal verimlilik değerleri
 › Yüksek olmamasından dolayı (620 mm) pencere altına uyumlu 
şekilde monte edilebilir

 › Çevrimiçi kumanda (opsiyonel): nerede olursanız olun iç ünitenizi 
bir uygulama kullanarak, yerel ağ veya internet üzerinden kontrol 
edebilir ve enerji tüketiminizi takip edebilirsiniz

 › Çok sessiz çalışma: 23 dBA'ya kadar düşen ses basıncı seviyesi
 › Bir R-32 ürünü tercih ederek, R-410A'ya kıyasla sistemin çevre 
üzerindeki olumsuz etkilerini %68 oranında düşürebilir ve yüksek 
enerji verimliliği sayesinde doğrudan düşük bir enerji tüketimi elde 
edebilirsiniz



33

FVXM-A + RXM-R

ARC452A1 BRP069B42RXM20-35R

FVXM25-35-50A

Döşeme tipi ünite

Çift hava akışı sayesinde optimum ısıtma 
konforu için döşeme tipi ünite

 › A++'ya varan sezonsal verimlilik değerleri
 › Yüksek olmamasından dolayı (620 mm) pencere altına uyumlu 
şekilde monte edilebilir

 › Çevrimiçi kumanda (standart): Nerede olursanız olun iç ünitenizi 
bir uygulama kullanarak, yerel ağ veya internet üzerinden kontrol 
edebilir ve enerji tüketiminizi takip edebilirsiniz

 › Çok sessiz çalışma: 20 dBA'ya kadar düşen ses basıncı seviyesi
 › Bir R-32 ürünü tercih ederek, R-410A'ya kıyasla sistemin çevre 
üzerindeki olumsuz etkilerini %68 oranında düşürebilir ve yüksek 
enerji verimliliği sayesinde doğrudan düşük bir enerji tüketimi elde 
edebilirsiniz

Verimlilik verileri FVXM + RXM 25A + 25R 35A + 35R 50A + 50R
Soğutma kapasitesi Min./Nom./Maks. kW 1,30 /2,40 /3,50 1,40 /3,40 /4,00 1,40 /5,00 /5,80 
Isıtma kapasitesi Min./Nom./Max. kW 1,30 /3,40 /4,70 1,40 /4,50 /5,80 1,40 /5,80 /8,10 
Güç Girişi Soğutma Nom. kW 0,52 0,83 1,26 

Isıtma Nom. kW 0,75 1,18 1,49 
Alan soğutma Enerji verimlilik sınıfı

Kapasite Ptasarım kW 2,40 3,40 5,00 
SEER 8,55 8,11 7,30 
Yıllık enerji tüketimi kWh/a 98 147 240 

Alan ısıtma (Ilıman 
iklim)

Enerji verimliliği sınıfı
Kapasite Ptasarım kW 2,30 2,80 4,10 
SCOP/A 4,65 4,63 4,31 
Yıllık enerji tüketimi kWh/a 692 847 1.332 

Nominal verimlilik EER 4,63 4,08 3,97 
COP 4,55 3,82 3,90 
Annual energy consumption kWh 259 417 630 
Enerji etiketi Direktifi Soğutma/Isıtma A/A

İç ünite FVXM 25A 35A 50A
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 600 x750 x238 
Ağırlık Ünite kg 17 
Hava filtresi Tip Çıkartılabilir/yıkanabilir
Fan Hava akış 

hızı
Cooling Sessiz çalışma/Düşük/Medium/

Yüksek
m³/min 4,1 /4,9 /7 /8,7 4,1 /4,9 /7 /9,2 5,4 /6,6 /9 /11,6 

Isıtma Sessiz çalışma / Düşük / Medium 
/ Yüksek

m³/min 4,1  / 5,6  / 7,2  / 9,2  / 4,1  / 4,1  / 5,6  / 
7,2  / 9,2 

4,1  / 5,6  / 7,2  / 9,8  / 4,1  / 4,1  / 5,6  / 
7,2  / 9,8 

5,9  / 8,4  / 10,0  / 12,8  / 5,9  / 5,9  / 8,4  
/ 10,0  / 12,8 

Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 52,0 53,0 61,0 
Isıtma dBA 52,0 53,0 62,0 

Ses basıncı seviyesi Soğutma Sessiz çalışma/Düşük/Yüksek dBA 20,0 /25,0 /38,0 20,0 /25,0 /39,0 27,0 /31,0 /44,0 
Isıtma Sessiz çalışma/Düşük/Yüksek dBA 19,0 /25,0 /38,0 19,0 /25,0 /39,0 29,0 /35,0 /46,0 

Kontrol sistemleri Infrared remote control ARC466A66
Wired remote control BRC073A1

Dış ünite RXM 25R 35R 50R
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 550 x765 x285 734 x870 x373 
Ağırlık Ünite kg 32 49,0 
Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 58 61 62,0 

Isıtma dBA 59 61 62,0 
Ses basıncı seviyesi Soğutma Nom. dBA 46 49 48,0 

Isıtma Nom. dBA 47 49 49,0 
Çalışma sıcaklık aralığı Soğutma Ortam Min.~Maks. °CDB -10~50

Isıtma Ortam Min.~Maks. °CWB -20~24
Soğutucu akışkan Tip R-32

GWP 675 675,0 
Şarj kg/TCO2Eq 0,76 /0,52 1,15 /0,780 

Boru bağlantıları Sıvı OD mm 6,35 
Gaz DÇ mm 9,50 12,7 
Boru 
uzunluğu

Maks. OU - IU m 20 30 
Sistem Yüksüz m 10 -

Ek soğutucu yükü kg/m 0,02 (10m üzerindeki boru uzunlukları için)
Kot farkı IU - OU Maks. m 15 20,0 

 Nominal ısıtma kapasiteleri şu koşullara bağlıdır: iç ortam sıcaklığı: 20°C KT, dış ortam sıcaklığı: 7°C KT, 6°C YT, eşdeğer boru uzunluğu: 5 m, kot farkı: 0 m. | Nominal soğutma kapasiteleri şu koşullara bağlıdır: iç ortam 
sıcaklığı: 27°C KT, 19°C YT, dış ortam sıcaklığı: 35°C KT, eşdeğer boru uzunluğu: 5 m, kot farkı: 0 m. Çalışma sıcaklık aralığı için ayrı çizime bakın | Elektrik verileri için ayrı çizime bakın | Sadece CTXM*M2V1B, ATXM*M2V1B, 
FTXM*M2V1B, FVXM*FV1B, FCAG*AVEB, FFA*A2VEB9, FBA*A2VEB9, FHA*AVEB9, FDXM*F3V1B9 ve FNA*A2VEB9 ile birlikte kullanılabilir | Sadece CTXM*N2V1B, ATXM*N2V1B ve FTXM*N2V1B ile birlikte kullanılabilir | 
Florlu sera gazları içerir

Standart

shira plusshira plus perferaperfera
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BRP069B81
Opsiyonel

Verimlilik verileri FDXM + RXM 25F9 + 25R 35F9 + 35R 50F9 + 50R 60F9 + 60R
Soğutma kapasitesi Min./Nom./Maks. kW 1,30 /2,40 /3,00 1,40 /3,40 /3,80 1,70 /5,00 /5,30 1,70 /6,00 /6,50 
Isıtma kapasitesi Min./Nom./Maks. kW 1,30 /3,20 /4,50 1,40 /4,00 /5,00 1,70 /5,80 /6,00 1,70 /7,00 /7,10 
Alan soğutma Enerji verimliliği sınıfı

Kapasite Ptasarım kW 2,40 3,40 5,00 6,00 
SEER 5,68 5,26 5,77 5,56 
ηs,c % -
Yıllık enerji tüketimi kWs/yıl 148 226 303 378 

Alan ısıtma (Ilıman 
iklim)

Enerji verimliliği sınıfı
Kapasite Ptasarım kW 2,60 2,90 4,00 4,60 
SCOP/A 4,24 3,88 3,93 3,80 
ηs,h % -
Yıllık enerji tüketimi kWs/yıl 858 1.046 1.424 1.693 

İç ünite FDXM 25F9 35F9 50F9 60F9
Boyutlar Birim YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 200 x750 x620 200 x1.150 x620 
Ağırlık Birim kg 21 28 
Hava filtresi Tipi Çıkartılabilir/yıkanabilir
Fan Hava debisi Soğutma Düşük/Orta/Yüksek m³/dk 7,3 /8,0 /8,7 13,3 /14,6 /15,8 13,5 /14,8 /16,0 

Isıtma Düşük/Orta/Yüksek m³/dk 7,3  /  8,0  /  8,7 13,3  /  14,6  /  15,8 13,5  /  14,8  /  16,0 
Cihaz dışı 
statik basınç

Nom. Pa 30 40 

Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 53,0 55,0 56,0 
Isıtma dBA 53,0 55,0 56,0 

Ses basıncı seviyesi Soğutma Düşük/Yüksek dBA 27,0 /35,0 30,0 /38,0 
Isıtma Düşük/Yüksek dBA 27,0 /35,0 30,0 /38,0 

Kontrol sistemleri Uzaktan kumanda -
Kablolu kumanda BRC˜Hˇ˜K

Dış ünite RXM 25R 35R 50R 60R
Boyutlar Birim YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 550 x765 x285 734 x870 x373 
Ağırlık Birim kg 32 49,0 
Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 58 61 62,0 63,0 

Isıtma dBA 59 61 62,0 63,0 
Ses basıncı seviyesi Soğutma Nom. dBA 46 49 48,0 

Isıtma Nom. dBA 47 49 49,0 
Çalışma sıcaklık aralığı Soğutma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C KT -10~50

Isıtma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C YT -20~24
Soğutucu akışkan Tipi R-32

GWP 675 675,0 
Şarj kg/TCO2Eq 0,76 /0,52 1,15 /0,780 

Boru bağlantıları Sıvı DÇ mm 6,35 
Gaz DÇ mm 9,50 12,7 
Boru 
uzunluğu

DÜ - İÜ Maks. m 20 30 
Sistem Şarjsız m 10 -

İlave soğutucu akışkan şarjı kg/m 0,02 (10m üzerindeki boru uzunlukları için)
Kot farkı İÜ - DÜ Maks. m 15 20,0 

Güç beslemesi Faz/Frekans/Gerilim Hz/V 1~/50 /220-240
Akım - 50 Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A 13

Nominal ısıtma kapasiteleri şu koşullara bağlıdır: iç ortam sıcaklığı: 20°C KT, dış ortam sıcaklığı: 7°C KT, 6°C YT, eşdeğer boru uzunluğu: 5 m, kot farkı: 0 m. | Nominal soğutma kapasiteleri şu koşullara bağlıdır: iç ortam 
sıcaklığı: 27°C KT, 19°C YT, dış ortam sıcaklığı: 35°C KT, eşdeğer boru uzunluğu: 5 m, kot farkı: 0 m. Çalışma sıcaklık aralığı için ayrı çizime bakın | Elektrik verileri için ayrı çizime bakın | Sadece CTXM*M2V1B, ATXM*M2V1B, 
FTXM*M2V1B, FVXM*FV1B, FCAG*AVEB, FFA*A2VEB9, FBA*A2VEB9, FHA*AVEB9, FDXM*F3V1B9 ve FNA*A2VEB9 ile birlikte kullanılabilir | Sadece CTXM*N2V1B, ATXM*N2V1B ve FTXM*N2V1B ile birlikte kullanılabilir | 
Florlu sera gazları içerir

BRC1H51KRXM20-35N9

FDXM25-35F3

Gizli tavan tipi ünite

Yalnızca 200 mm yükseklikte kompakt gizli tavan tipi ünite

 › Ünite tavana gömülü şekilde monte edildiğinden ünite görünmez: 
dışarıdan yalnızca emiş ve deşarj ızgaraları görülebilir

 › Kompakt boyutları sayesinde yalnızca 240 mm’lik bir asma tavan 
boşluğuna kolayca monte edilebilir

 › 40 Pa’ya kadar, orta seviyede cihaz dışı statik basınç, farklı 
uzunluklardaki esnek kanalların kullanılabilmesini sağlar

 › R-32 ve R-410A için tek iç ünite serisi
 › Kendi kendini temizleyen filtre seçeneği düzenli filtre temizliği 
sayesinde maksimum verimlilik, konfor ve güvenirlik sunar

 › Çoklu bölge kiti bir iç ünitenin birden fazla sayıda, bağımsız olarak 
kontrol edilen klima bölgesine hizmet vermesine imkan tanır

 › Çevrimiçi kumanda (opsiyonel): nerede olursanız olun iç ünitenizi 
bir uygulama kullanarak, yerel ağ veya internet üzerinden kontrol 
edebilir ve enerji tüketiminizi takip edebilirsiniz

 › DC fan motoru sayesinde düşük enerji tüketimi

FDXM-F9 + RXM-R

dışarı üfleme

alttan  
emiş

arkadan  
emiş
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Dış ünite 2MXM40M 2MXM50M9 3MXM52N9 4MXM68N 4MXM80N 5MXM90N
Boyutlar Birim YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 550x765x285 734x958x340
Ağırlık Birim kg 36 41 57 63 67 68
Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 60 59 61 64

Isıtma dBA 62 59 61 64
Ses basıncı seviyesi Soğutma Nom./Yüksek dBA -/46 -/48 46/- 48/- 49/- 52/-

Isıtma Nom./Yüksek dBA -/48 -/50 47/- 48/- 49/- 52/-
Çalışma sıcaklık aralığı Soğutma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C KT -10~46

Isıtma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C YT -15~18
Soğutucu akışkan Tipi R-32

GWP 675
Şarj kg/TCO2Eq 0,88/0,60 1,15/0,78 1,80/1,2 2,00/1,4 2,40/1,6

Boru bağlantıları Sıvı DÇ mm 6,4 6,35
Gaz DÇ mm 9,5
Boru uzunluğu DÜ - İÜ Maks. m 20 25
İlave soğutucu akışkan şarjı kg/m 0,02 (20 m'yi geçen boru uzunlukları için) 0,02 (30 m'yi geçen boru uzunlukları için)
Kot farkı İÜ - DÜ Maks. m 15,0

Güç beslemesi Faz/Frekans/Gerilim Hz/V 1~/50/220-230-240 1~/50/220-240
Akım - 50 Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A 20 25

Florlu sera gazları içerir | Elektrik verileri için ayrı çizime bakın | Çalışma sıcaklık aralığı için ayrı çizime bakın | Tek oda için

3/4/5MXM-N2MXM-M(9)

Multi model uygulama

 › Güncel teknoloji ve akıllı sistem sayesinde soğutmada A+++ ve 
ısıtmada A++’ya ulaşan sezonsal verimlilik değerleri

 › 1 multi dış üniteye 5 iç ünite bağlanabilir; tüm iç üniteler bağımsız 
şekilde kontrol edilebilir ve bu iç ünitelerin aynı odaya veya aynı 
zamanda monte edilmesine gerek yoktur. İç üniteler, aynı ısıtma 
veya soğutma modunda eşzamanlı olarak çalışır.

 › Bir R-32 ürünü tercih ederek, R-410A'ya kıyasla sistemin çevre 
üzerindeki olumsuz etkilerini %68 oranında düşürebilir ve yüksek 
enerji verimliliği sayesinde doğrudan düşük bir enerji tüketimi elde 
edebilirsiniz

 › Farklı tiplerde iç üniteler bağlanabilir: ör. duvar tipi, tek yöne üflemeli 
kaset tipi, gizli tavan tipi vb.

 › Dış üniteler, düşük çalışma sesi ve yüksek enerji verimliliği için 
yenilenen bir swing kompresörle donatılmıştır

2/3/4/5MXM-M(9)/N

BAĞLANABİLİR 
İÇ ÜNİTELER

Duvar tipi Gizli tavan tipi Döşeme tipi Dairesel atışlı Tam düz Tavan tipi

FTXM-R FTXJ-M FTXP-M9 FDXM-F9 FBA-A9 FVXM-F FCAG-B FFA-A9 FHA-A9

20 25 35 42 50 60 71 20 25 35 50 20 25 35 25 35 50 60 35 50 60 25 35 50 35 50 60 25 35 50 60 35 50 60

2MXM40M •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
2MXM50M9 •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
3MXM52N •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
4MXM68N •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
4MXM80N •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
5MXM90N •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
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Seçenekler - Split

(1) Sadece KRP980A1 ile birlikte kullanılabilir
(2) WLAN montaj kiti, PCB arayüz adaptörünü içerir
(3)  BRC1E53A: içerdiği diller: İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Hollandaca, 

Yunanca, Rusça, Türkçe, Portekizce, Lehçe
(4)  BRC1E53B: içerdiği diller: İngilizce, Almanca, Çekçe, Macarca, Romence, Slovence, Bulgarca, 

Slovakça, Sırpça, Arnavutça
(5) BRC1E53C: içerdiği diller
(6)  PCB adaptörü için montaj kutusu gereklidir. Saat ölçer sahadan temin edilir ve ekipman içine 

monte edilmemelidir. 

(7)  PCB adaptörü için montaj kutusu gereklidir. Bu seçenekler KRP4A96 montaj levhası gerektirir ve 
maksimum 2 opsiyonel PCB monte edilebilir.

(8)  Sadece basitleştirilmiş uzaktan kumanda BRC2E52C veya BRC3E52C ile birlikte mümkündür. 
(9) Daikin tarafından tedarik edilen kablo adaptörü. Saat ve diğer cihazlar: lokal olarak temin  
      edilecektir. 
(10)  Standart bu iç üniteyle birlikte uzaktan kumanda teslim edilmez. Kablolu veya kızılötesi 

kumanda ayrı sipariş edilecektir.
(11) Ünite ile birlikte standart teslim edilir.
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İÇ ÜNİTELER FTXZ-N FTXJ-MW/S FTXM-N FTXM-R FTXP-M(9) FTXF-B/A FTXF-C FDXM-F9 FVXM-F FVXM-A

Çe
vr

im
içi

 
ku

ma
nd

a 
sis

te
mi BRP069B*

Daikin çevrimiçi kumanda
Akıllı telefonlar için WIFI adaptör

BRP069B42 Standart olarak gelir Standart olarak gelir Standart olarak gelir BRP069B45 BRP069B45 BRP069B45 BRP069A81 BRP069B42 Standart olarak gelir

Bi
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da
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ri

BRC1E53A/B/C (3)(4)(5) / BRC1H51(9)W/S/K / BRC1H81W/S
Tam metinli arayüz ve arkadan aydınlatmalı premium kablolu kumanda ••
BRC073A1 (9)
Kablolu kumanda (kumanda kablosu gerekir) •• •• •• •• •• •• •• ••
BRC2E52C
Basitleştirilmiş uzaktan kumanda (çalışma modu seçim düğmesiyle)  ••
BRC3E52C
Otel kullanımı için uzaktan kumanda ••
BRC4C65
Uzaktan kumanda ••  (10)

BRCW901A03
Kablolu kumanda uzatma kablosu (3 m) •• •• •• •• •• ••
BRCW901A08
Kablolu kumanda uzatma kablosu (8 m) •• •• •• •• •• ••

M
er

ke
zi

 k
um

an
da

 s
is

te
m

le
ri

KRC72A
Merkezi kumanda kartı (5 odaya kadar) •• •• •• •• ••

DCC601A51
Bulut bağlantılı merkezi kumanda (KRP928 adaptörle*) •• •• •• •• •• •• ••

DCS302CA51
Merkezi kumanda •• •• •• •• •• •• •• ••
DCS301BA51
Birleşik AÇMA/KAPATMA kumandası •• •• •• •• •• •• •• ••
DCS303A51
Konut tipi merkezi kumanda ••
DST301BA51
Program zamanlayıcısı •• •• •• •• •• •• •• ••
DCM601A5A
Intelligent Touch Manager •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Bi
na

 Y
ön

et
im

 S
is

te
m

i 
ve

 S
ta

nd
ar

t p
ro

to
ko

l 
ar

ay
üz

ü

EKMBDXA
Modbus arayüzü •• •• •• •• •• •• •• •• ••
RTD-RA (9)
Modbus geçidi •• •• •• •• •• •• •• •• ••
KLIC-DD (9)
KNX Arayüzü •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

A
da

pt
ör

le
r

BRP7A54 (7)(8)
Ara kilit için PCB adaptörü (anahtar kart, …) ••
KRP1B56
Kablo adaptörü ••
KRP413AB1S
Kablo adaptörü normalde açık kontak/normalde açık darbeli kontak 
(saat ve diğer cihazlar lokal olarak satın alınacaktır)

•• •• •• •• •• •• ••

KRP4A54
Harici AÇMA/KAPAMA adaptörü ve elektrik cihazları takibi ••

KRP2A53
Elektrikli cihazlar için kablo adaptörü ••

Adaptör PCB’leri için montaj kutusu (anahtar kutusunda yer 
olmadığında) KRP1BA101

KRP980A1
Kablolu kumanda arayüz adaptörü  
KRP928BB2S
DIII-net için arayüz adaptörü •• •• •• •• •• •• •• ••
DTA114A61
Çoklu kullanıcı ••
KRCS01-4
Harici kablolu sıcaklık sensörü ••
KJB212AA/KJB311A
Topraklama terminalli elektrik kutusu (2 bloklu / 3 bloklu) ••

Fi
lt

re
le

r

KAF970A46
Titanyum apatit koku giderici filtre (çerçevesiz) •• •• •• •• ••
KAF057A41
Gümüş partikül filtresi (Ag iyon filtresi) (çerçeveli) •• •• ••
KAF046A41
Çerçeveli, arı kovanı modeli koku giderici ve hava temizleyici filtre ••
KAF968A42
Çerçeveli, arı kovanı modeli koku giderici ve hava temizleyici filtre ••
KEK26-1A
Gürültü filtresi (yalnızca elektromanyetik kullanım için) ••
BAE20A62/102
Kendi kendini temizleyen filtre (küçük/büyük) ••

D
iğ

er
le

ri
 Uzaktan kumanda için hırsızlığa karşı koruma KKF936A4 KKF910AA4 KKF936A4 KKF936A4 KKF910AA4

S21 konektörünün bağlanması için kablo demeti EKRS21
KDT25N32/50/63
Yüksek nem için yalıtım kiti ••
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İÇ ÜNİTELER FTXZ-N FTXJ-MW/S FTXM-N FTXM-R FTXP-M(9) FTXF-B/A FTXF-C FDXM-F9 FVXM-F FVXM-A

Çe
vr

im
içi

 
ku

ma
nd

a 
sis

te
mi BRP069B*

Daikin çevrimiçi kumanda
Akıllı telefonlar için WIFI adaptör

BRP069B42 Standart olarak gelir Standart olarak gelir Standart olarak gelir BRP069B45 BRP069B45 BRP069B45 BRP069A81 BRP069B42 Standart olarak gelir

Bi
re

ys
el

 k
um

an
da

 s
is

te
m

le
ri

BRC1E53A/B/C (3)(4)(5) / BRC1H51(9)W/S/K / BRC1H81W/S
Tam metinli arayüz ve arkadan aydınlatmalı premium kablolu kumanda ••
BRC073A1 (9)
Kablolu kumanda (kumanda kablosu gerekir) •• •• •• •• •• •• •• ••
BRC2E52C
Basitleştirilmiş uzaktan kumanda (çalışma modu seçim düğmesiyle)  ••
BRC3E52C
Otel kullanımı için uzaktan kumanda ••
BRC4C65
Uzaktan kumanda ••  (10)

BRCW901A03
Kablolu kumanda uzatma kablosu (3 m) •• •• •• •• •• ••
BRCW901A08
Kablolu kumanda uzatma kablosu (8 m) •• •• •• •• •• ••

M
er

ke
zi

 k
um

an
da

 s
is

te
m

le
ri

KRC72A
Merkezi kumanda kartı (5 odaya kadar) •• •• •• •• ••

DCC601A51
Bulut bağlantılı merkezi kumanda (KRP928 adaptörle*) •• •• •• •• •• •• ••

DCS302CA51
Merkezi kumanda •• •• •• •• •• •• •• ••
DCS301BA51
Birleşik AÇMA/KAPATMA kumandası •• •• •• •• •• •• •• ••
DCS303A51
Konut tipi merkezi kumanda ••
DST301BA51
Program zamanlayıcısı •• •• •• •• •• •• •• ••
DCM601A5A
Intelligent Touch Manager •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Bi
na

 Y
ön

et
im

 S
is

te
m

i 
ve

 S
ta

nd
ar

t p
ro

to
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l 
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üz

ü

EKMBDXA
Modbus arayüzü •• •• •• •• •• •• •• •• ••
RTD-RA (9)
Modbus geçidi •• •• •• •• •• •• •• •• ••
KLIC-DD (9)
KNX Arayüzü •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

A
da

pt
ör

le
r

BRP7A54 (7)(8)
Ara kilit için PCB adaptörü (anahtar kart, …) ••
KRP1B56
Kablo adaptörü ••
KRP413AB1S
Kablo adaptörü normalde açık kontak/normalde açık darbeli kontak 
(saat ve diğer cihazlar lokal olarak satın alınacaktır)

•• •• •• •• •• •• ••

KRP4A54
Harici AÇMA/KAPAMA adaptörü ve elektrik cihazları takibi ••

KRP2A53
Elektrikli cihazlar için kablo adaptörü ••

Adaptör PCB’leri için montaj kutusu (anahtar kutusunda yer 
olmadığında) KRP1BA101

KRP980A1
Kablolu kumanda arayüz adaptörü  
KRP928BB2S
DIII-net için arayüz adaptörü •• •• •• •• •• •• •• ••
DTA114A61
Çoklu kullanıcı ••
KRCS01-4
Harici kablolu sıcaklık sensörü ••
KJB212AA/KJB311A
Topraklama terminalli elektrik kutusu (2 bloklu / 3 bloklu) ••

Fi
lt

re
le

r

KAF970A46
Titanyum apatit koku giderici filtre (çerçevesiz) •• •• •• •• ••
KAF057A41
Gümüş partikül filtresi (Ag iyon filtresi) (çerçeveli) •• •• ••
KAF046A41
Çerçeveli, arı kovanı modeli koku giderici ve hava temizleyici filtre ••
KAF968A42
Çerçeveli, arı kovanı modeli koku giderici ve hava temizleyici filtre ••
KEK26-1A
Gürültü filtresi (yalnızca elektromanyetik kullanım için) ••
BAE20A62/102
Kendi kendini temizleyen filtre (küçük/büyük) ••

D
iğ

er
le

ri
 Uzaktan kumanda için hırsızlığa karşı koruma KKF936A4 KKF910AA4 KKF936A4 KKF936A4 KKF910AA4

S21 konektörünün bağlanması için kablo demeti EKRS21
KDT25N32/50/63
Yüksek nem için yalıtım kiti ••

(1) Sadece KRP980A1 ile birlikte kullanılabilir
(2) WLAN montaj kiti, PCB arayüz adaptörünü içerir
(3)  BRC1E53A: içerdiği diller: İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Hollandaca, 

Yunanca, Rusça, Türkçe, Portekizce, Lehçe
(4)  BRC1E53B: içerdiği diller: İngilizce, Almanca, Çekçe, Macarca, Romence, Slovence, Bulgarca, 

Slovakça, Sırpça, Arnavutça
(5) BRC1E53C: içerdiği diller
(6)  PCB adaptörü için montaj kutusu gereklidir. Saat ölçer sahadan temin edilir ve ekipman içine 

monte edilmemelidir. 

(7)  PCB adaptörü için montaj kutusu gereklidir. Bu seçenekler KRP4A96 montaj levhası gerektirir ve 
maksimum 2 opsiyonel PCB monte edilebilir.

(8)  Sadece basitleştirilmiş uzaktan kumanda BRC2E52C veya BRC3E52C ile birlikte mümkündür. 
(9) Daikin tarafından tedarik edilen kablo adaptörü. Saat ve diğer cihazlar: lokal olarak temin  
      edilecektir. 
(10)  Standart bu iç üniteyle birlikte uzaktan kumanda teslim edilmez. Kablolu veya kızılötesi 

kumanda ayrı sipariş edilecektir.
(11) Ünite ile birlikte standart teslim edilir.
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NOTLAR



Daikin multi split klimalarla birlikte 
Tüm iç üniteler için sadece tek bir dış ünitenin kullanılması sayesinde:
 › Daha az montaj alanı, daha az görünürlük, daha düşük çalışma sesi 
 › Daha kolay montaj, daha az kablo ve boru kullanımı ve daha düşük 
bakım ihtiyacı

 › Daha düşük güç tüketimi, daha yüksek verimlilikler
 › Daha fazla esneklik: Stili ne olursa olsun 5 adede kadar iç ünite 
bağlayın

Daikin multi splitle konforunuzu yükseltin! 

Daha azı 

daha iyi

Önce: bire bir split Şimdi: multi split

Multi Seçim Aracını keşfedin

Bu yayın yalnızca bilgilendirme amaçlı olarak hazırlanmıştır ve Daikin A.Ş.’yi bağlayıcı 
bir teklif niteliği taşımamaktadır. Daikin A.Ş. bu yayının içeriğini sahip olduğu tüm 
bilgiler ışığında titizlikle derlemiştir. Ancak, kitapçığın içeriği ve bu kitapçıkta adı 
geçen ürün ve hizmetlerin eksiksizliği, doğruluğu, güvenirliği veya belirli bir amaca 
uygunluğuna ilişkin doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir garanti verilmez. Özellikler 
önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. Daikin A.Ş. bu yayının 
kullanımıyla ve/veya yorumlanmasıyla bağlantılı olarak en geniş anlamda hiçbir 
doğrudan veya dolaylı hasar veya zarardan dolayı sorumluluk kabul etmeyecektir. 
Tüm içeriğin telif hakkı Daikin A.Ş.’ye aittir.

Daikin Europe N.V şirketi Sıvı Soğutma Grubu Paketleri (LCP), 
Klima santralleri (AHU), Fan coil cihazları (FCU) ve değişken 
soğutucu akışkanlı sistemler (VRF) için Eurovent Serti�kasyon 
Programına dahildir. Serti�kaların devam eden geçerliliklerini 
online olarak www.eurovent-certi�cation.com veya 
www.certi�ash.com adresinden kontrol edebilirsiniz.

www.daikin.com.tr  • 444 999 0

Yetkili Satıcı

DAIKIN A.Ş. / TÜRKİYE
Genel Müdürlük Daikin Plaza Gülsuyu Mah. Fevzi Çakmak Cad. Burçak Sk. 
No:20 34848 Maltepe/İSTANBUL Tel: (0216) 453 27 00 Faks: (0216) 671 06 00
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