
Jednostka 
naścienna
FTXP-M

System ‘Multi’

(Tylko 2 porty)

Sterownik online 

poprzez aplikację

Nawiew  

przestrzenny 3-D

Oszczędzanie energii 

w trybie gotowości

Praktycznie 

nieuchwytny dla 

ucha

 › Praca cicha jak szept. 

 › Sterownik online (opcja): 
kontroluje klimat w pomieszczeniu  
z dowolnego miejsca za pośrednictwem 
aplikacji, sieci lokalnej lub Internetu,  
pozwala na monitorowanie zużycia energii. 

 › Filtr usuwa alergeny i oczyszcza powietrze z. 

 › Przepływ powietrza 3-D: 
powietrze jest kierowane do wszystkich 
narożników w pomieszczeniu. 

 › Rozwiązanie idealnie nadaje się do instalacji 
nad drzwiami. 

 › Mniejsze oddziaływanie na środowisko dzięki 
czynnikowi chłodniczemu R-32. 

 › Wartości sprawności sezonowej do A++ 
zarówno w trybie chłodzenia jak i ogrzewania. 

 › Jednostka naścienna o nowoczesnym 
wzornictwie, nie zajmująca dużo miejsca. 

Dyskretna jednostka naścienna zapewnia dużą efektywność i komfort



Zalety jednostki naściennej FTXP-M:
- Praktycznie nie słychać pracy urządzenia:
w trybie cichej pracy, jednostka wewnętrzna osiąga (19dBA),
to tak cicho, że możesz nawet zapomnieć, że w ogóle jest.

- W trybie gotowości pobór prądu jest ograniczony aż o ok. 80%.
- Posiada funkcję łączcą automatyczny ruch w kierunku
pionowym i poziomym, dzięki czemu strumień chłodnego
lub ciepłego powietrza dociera do rogów nawet w dużych
pomieszczeniach.

- Możliwość sterowania jednostką wewnętrzną z dowolnego
miejsca poprzez aplikację. (opcjonalnie adapter WLAN)
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Niniejsza publikacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie jest ofertą wiążącą firmy 
Daikin Europe N.V. Treść tej publikacji powstała dzięki wiedzy Daikin Europe N.V. Nie 
udzielamy pośredniej i bezpośredniej gwarancji na kompletność, dokładność, rzetelność 
lub przydatność do określonego celu treści oraz produktów i usług przedstawionych 
w niniejszym katalogu. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego 
powiadomienia. Daikin Europe N.V. nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie 
lub pośrednie uszkodzenia, wynikające z lub związane z użyciem i/lub sposobem 
interpretacji niniejszego katalogu. Firma Daikin Europe N.V. posiada prawa autorskie całości 
przedstawionej treści.

FTXP-M

FTXP20-71M_L

Jednostka wewnętrzna FTXP 20M 25M 35M 50M 60M 71M
Wymiary Jednostka WysokośćxSzerokośćxGłębokość mm 286x770x225 295x990x263
Ciężar Jednostka kg 8,50 9,00 13,5
Filtr powietrza Type Odłączalny/zmywalny
Wentylator

Natężenie 
przepływu 
powietrza

Chłodzenie
Cicha praca/Niski/
Medium/Wysoki

m³/min 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

Ogrzewanie
Cicha praca/Niski/
Medium/Wysoki

m³/min 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

Poziom mocy 
akustycznej

Chłodzenie dBA 55 58 59 60 62
Grzanie dBA 55 58 61 62

Poziom ciśnienia 
akustycznego

Chłodzenie Cicha praca/Niski/Wysoki dBA 19/25/39 19/26/40 20/27/43 27/34/43 30/36/45 32/37/46
Grzanie Cicha praca/Niski/Wysoki/Bardzo wysoki dBA 21/28/39/- 21/28/40/- 21/29/40/- -/30/38/42 -/32/40/44 -/33/41/45

Systemy 
sterowania

Zdalny sterownik bezprzewodowy ARC480A53
Sterownik przewodowy BRC944B2 / BRC073A1 -

Zasilanie Faza/Częstotliwość/Napięcie Hz/V 1~/50/220-240

Niezależnie od wielkości budynku, oraz tego czy jest to nowy, czy też remontowany 
obiekt, mamy systemy, które zapewnią idealny klimat. 

Autoryzowany Partner Daikin służy poradą przy doborze systemu o najdłuższym 
okresie eksploatacji i najniższych kosztach energii. Instalator doradzi, który system 
oferuje najlepsze połączenie komfortu i odpowiedzialności za środowisko. 

Stworzyliśmy najnowocześniejszą technologię, która spełni wszystkie oczekiwania 
w zakresie komfortu przy minimalnym wpływie na środowisko.




