
FTXC-A
Стенно тяло

Стенно тяло с отлично качество на разумна цена,  
което осигурява постоянен приток на чист въздух

 › Плоският, стилен преден панел лесно се вписва във всеки интериор и се 
почиства с лекота

 › Изборът на климатик с хладилен агент R-32, намалява въздействито върху 
околната среда с 68%, в сравнение с R-410A и води директно към по-ниска 
консумация на ел. енергия  

 › Сезонна ефективност до A++ при охлаждане
 › Външните тела Daikin могат лесно да се монтират на покрив или тераса, 
или просто да се поставят върху външна стена

 › Външни тела за сплит приложения
 › Произведено от Daikin Malaysia
 › Няма възможност за свързване към WiFi



Стенно тяло 

Енергийна ефективност до

A++

FTXC25-35A

BRC52A

RXC25-35A

Daikin Europe N.V. участва в Програмата за сертификация 

Eurovent за климатици (AC), агрегати за охлаждане на 

течности (LCP), и вентилаторни конвектори (FC). 

Вижте валидността на сертификатите онлайн:  

www.eurovent-certification.com или www.certiflash.com

Настоящата публикация е изготвена само с цел информация и не представлява предложение, задължаващо 
Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH е 
изготвил настоящата брошура на базата на информацията, с която разполага. Няма явна или неявна гаранция за 
пълнотата, точността, надеждността или годността за конкретна цел на нейното съдържание и на изделията и 
услугите, представени в нея. Техническите данни подлежат на промяна без предварително уведомяване. Daikin 
Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH не носи никаква отговорност за преки или косвени щети в 
най- широкия смисъл, произтичащи от или свързани с използването и/или тълкуването на тази брошура. Daikin 
Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH има авторско право върху цялото съдържание.

FTXC-A + RXC-A

Ефективност FTXC + RXC 50A + 50A 60A + 60A
Капацитет на охлаждане Мин./Ном./Макс. kW 5,48 6,23
Капацитет на отопление Мин./Ном./Макс. kW 5,62 6,40
Входяща мощност Отопление Ном. kW 1.520 1.630
Сезонна 
ефективност 
(съгласно 
EN14825) 
 

Охлаждане Енергиен клас A++
Проектен капацитет kW 5,48 6,24
SEER 6,79 6,21
Годишен разход на електроенергия kWh 283 352

Отопление  
(умерен 
климат)

Енергиен клас A+
Проектен капацитет kW 3,57 4,16
SCOP/A 4,30 4,21
Годишен разход на електроенергия kWh 1.163 1.385

Технически данни - Вътрешно тяло FTXC 50A 60A
Размери Тяло В х Ш х Д mm 310x1.124x237
Въздушен филтър Тип Сваляем / миещ се
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Супер високо/Високо/
Ниско/Безшумен режим

dBA 44/40/35/32 46/43/37/33

Технически данни - Външно тяло RXC 50A 60A
Размери Тяло В х Ш х Д mm 628x855x328 753x855x328
Ниво на звукова мощност Охлаждане dBA 64 65
Работен диапазон Охлаждане Външна темп. Мин.~Макс. °CDB -10~46

Отопление Външна темп. Мин.~Макс. °CWB -15~18
Хладилен агент Тип / Зареждане/ GWP Зареждане: kg / TCO₂eq R-32/ 1,10/0,74 / 675 R-32/ 1,20/0,81 / 675
Тръбни 
съединения

Течност Външен диаметър mm 6,4
Газ Външен диаметър mm 12,7
Дължина на  тръбите ВнТ-ВтТ Макс. m 30
Разлика в нивата ВтТ-ВнТ Макс. m 15

Ток - 50Hz Максимален ток за предпазителя (MFA) A -
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което осигурява постоянен приток на чист въздух


