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FÖRUTOM EN BALANSERAD DIET OCH REGELBUNDEN

FYSISK TRÄNING HAR EN HÄLSOSAM BOSTADSMILJÖ BLIVIT

VIKTIGARE OCH VIKTIGARE. DETTA ÄR ANLEDNINGEN TILL

ATT MÅNGA I DAG VÄLJER MYCKET OMSORGSFULLT NÄR

DET GÄLLER KOMFORTEN FRÅN LUFTKONDITIONERING I

BOSTADEN. BALANSERAD LUFTKONDITIONERING I DITT HEM

ÅTERSPEGLAS OTVETYDIGT I HUR DU PRESTERAR TILL KROPP

OCH SJÄL.

I ett inomhusklimat med en behaglig temperatur och

luftfuktighetsnivå känner du dig pigg och aktiv under dagen,

och under natten kan du njuta av en bekväm vila. Dessutom

blir det snabbt varmt och skönt under våren och hösten

eftersom Daikins luftkonditioneringssystem med värmepump

– som både värmer och kyler – börjar producera värme från

det ögonblick den slås på. Det betyder att din centralvärme

kan vara frånslagen och att du får lägre bränslekostnader.

Daikins väggmodell kombinerar elegant design med superb

energieffektivitet som det aldrig tidigare har skådats. Detta

är komplett kompakt teknik med en användarvänlig

fjärrkontroll. Kort och gott är det en snygg design med

innovativ teknik som passar din livsstil.
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Daikins väggmonterade enheter tar liten plats, har

en modern profil och har designats för att kunna

monteras högt upp på väggen. Detta ger optimal

luftdistribution i rummet och tyst drift. FTXG/CTXG-

designen som är en väggmodell är elegant, kompakt

(bara 15 cm djup) och tillverkad i stilfullt material,

modern form och färg. Frontpanelen är tillverkad

av genomskinligt syntetiskt material med en yta i

matt kristallvit eller matt kristallsilver. Det är ingen

slump att FTXG/CTXG belönades med "Good Design

Award 2004", en prestigefull utmärkelse i Japan inom

industriell design.

Frontpanelen glider upp›

I standbyläge är luftutsläppet stängt vilket ger ett djup på knappt

15 cm. När enheten startas glider hela frontpanelen upp längs

luftriktaren, och därigenom görs luftutsläppet synligt.

Effektiv värmeväxlare med slitsade flänsar›

De smalare skårorna mellan flänsarna bidrar till att den

värmetransporterande ytan ökar med 10 %. Värmeväxlaren med

slitsade flänsar begränsar luftmotståndet och därigenom når den

topprestanda.

Liten tvärströmsfläkt›

Bladens utformning har optimerats för att garantera tyst drift och

kraftigt luftflöde. Detta görs med en fläktdiameter som är 20 %

mindre än hos konventionella modeller.
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Avfuktningsprogram›

Med den unika avfuktningsfunktionen reduceras luftfuktigheten i

rummet utan temperaturfluktuationer.

Kraftfull drift›

Den kraftfulla driften aktiverar det maximala luftflödet i 20 minuter, t.ex.

när du kommer hem en varm dag och vill kyla ner rummet snabbt. Därefter

återgår luftkonditioneringen automatiskt till ursprungsinställningen.

Nattdriftprogram›

Om timern är påslagen kommer luftkonditioneringen automatiskt att

ställa in temperaturen – en ökning på 0,5 °C vid kyla och en minskning

på 2 °C vid värme – för att förhindra att rummet snabbt kyls av eller

upphettas så att du kan sova bekvämare.

Närvarogivare›

Närvarogivaren känner av om en person finns inom ett område. Om

ingen befinner sig i rummet på 20 minuter kommer luftkonditioneringen

att ställas om till energisparläget. Så fort någon kommer in i rummet

sätter luftkonditioneringen på igen.

Ett rum eller flera rum›

Inomhusenheten kan installeras i ett enda rum – en inomhusenhet som

ansluts till en utomhusenhet – eller en installation i flera rum – maximalt

nio inomhusenheter i olika rum anslutna till en utomhusenhet.
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Genom att applicera inverterteknik i kombination med reluktansmotorer

ökar uteffekten ännu mer. Med en kylningskapacitet på 4,03 och

en prestandakoefficient på 4,15 uppnår väggmodellen avsevärda

energibesparingar i jämförelse med konventionella modeller.

Inverterstyrning›

Daikins inverterteknik är en av de senaste uppfinningarna

inom klimatstyrning. Invertersystemet har fått sitt namn från

inverterkompressorn som kan ge en kylningseffekt respektive

värmeeffekt mellan 0 och 100 % jämnt och snabbt. Kylnings- respektive

värmeeffekten som levereras är konstant anpassad till den önskade

temperaturen och de uppmätta inomhus- och utomhustemperaturerna.

Tack vare invertertekniken reduceras energikostnaderna med upp till

30% per år.

Unik energisparande teknik›

Den oöverträffade energieffektiviteten är möjlig genom tillämpningen av

tre innovativa energisparande tekniker: PAM-reglering, reluktansmotor

och likströmsfläktmotor samt swingkompressor.

PAM-inverterteknik›

Användningen av PAM-inverterteknik (pulsamplitudmodulering) ger

högre värme- och kylprestanda tillsammans med lägre energiförbrukning.

Med lite extra kapacitet får du maximal komfort.

Reluktansmotor och likströmsfläktmotor›

Uteffekten ökar mycket genom att ett reluktansmoment läggs på

en likströmsmotor för utomhusenheter. Med sin exakta rotation ger

likströmsfläktmotorn avsevärda energibesparingar.

Swingkompressor›

Friktion och läckage av köldmedium förhindras medan bullret också

minimeras. Det resulterar i ännu högre energieffektivitet.

Temperaturen hålls stabil

Långsam start

Luftkonditionering
utan inverter

Luftkonditionering
med inverter
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Energiklass› : Upp till klass A

Alla enheter i intervallet är av energiklass A enligt den Europeiska

energiklassificeringen.

Ett tryck för
”komfortläge”

Utomhusenheten kan monteras på ett tak, en balkong eller på en›

utvändig vägg. Tack vare en speciell rostskyddsbehandling på fläkten

och värmeväxlaren är utomhusenheten motståndskraftig mot surt regn

och saltkorrosion. En plåt av rostfritt stål under enheten ger ytterligare

skydd.

Inomhusenheten är lätt att styra med den›

infraröda fjärrkontrollen som levereras

som standard. Om det uppstår ett fel i

luftkonditioneringen kan du läsa felkoden

på fjärrkontrollens skärm och enkelt finna

den lämpliga lösningen
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Fotokatalytiskt luftreningsfilter med titanapatit›

Det här filtret fångar upp mikroskopiska dammpartiklar i luften,

absorberar organiska föroreningar som bakterier och virus och det bryter

till och med ner lukter.

Viskande tyst drift›

Inomhusenheten fördelar ut luft nästan helt ljudlöst: ljudet som uppstår

uppgår till knappt 22 dB(A).

Komfortläge›

Komfortläget garanterar en dragfri drift. När den kyler ställer sig

luftriktaren horisontellt för att förhindra att kall luft blåser rakt mot

kroppen. När den värmer ställer sig luftriktaren vertikalt nedåt för att

den varma luften ska nå rummets nedre delar.

Autoswing och tredimensionell luftfördelning›

Det vertikala autoswingsystemet gör automatiskt så att luftriktarna

för utflödet flyttas upp och ned, på så sätt fås en jämn luftfördelning

och en homogen temperatur i rummet. Det horisontella

autoswingsystemet flyttar luftriktarna för utflödet från vänster

till höger så att kall eller varm luft cirkulerar i hela rummet. Den

tredimensionella fördelningen kombinerar den vertikala och den

horisontella autoswingfunktionen så att luften till och med fördelas

in i de mest avlägsna hörnen i ett stort rum.

Fläkthastigheter›

Du kan välja mellan 5 fläkthastigheter: från hög till den lägsta

hastigheten.

Fotokatalytiskt
luftreningsfilter med
titanapatit :
absorberar mikroskopiska
partiklar effektivt,
bryter ner lukter och till
och med oskadliggör
bakterier och virus.

Luftfilter :fångar damm.

Omgivningsbruset i ett tyst rum når upp till

40 dB(A) i genomsnitt? Som en jämförelse är

Daikins väggmodeller knappt hörbara med

minimal ljudnivå på 22 dB(A).
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FTXG25E-W/S FTXG35E-W/S CTXG50E-W/S

RXG25E RXG35E 2,3,4,5MXS-E/RMXS-E

Anmärkningar:
1) Energiklass: skala från A (mest effektiv) till G (mindre effektiv)
2) Årlig energiförbrukning: baserad på genomsnittlig användning av 500 drifttimmar per år med full belastning (=nominella förhållanden)

Anmärkningar:
1 För ytterligare information, se tabellerna i vår multimodell-/kombikatalog eller hos din lokala återförsäljare.
2 (1) De indikerade kylnings-, värmekapaciteterna och ineffekt är indikativa och är de som är anslutna till en väggmonterad D,E (20,25,35-klass) serie

(2) De indikerade kylnings-, värmekapaciteterna och ineffekt är indikativa och är de som är anslutna till en väggmonterad G (20,25,35,42,50-klass) / F (60-klass) serie
(3) De indikerade kylnings-, värmekapaciteterna och ineffekt är indikativa och är de som är anslutna till en väggmonterad D (20,25,35-klass) / E (50-klass) serie
(4) De indikerade kylnings-, värmekapaciteterna och ineffekt är indikativa och är de som är anslutna till en väggmonterad D (20,25,35,50-klass) / F (60,71-klass) serie
(5) De indikerade kylnings-, värmekapaciteterna och ineffekt är indikativa och är de som är anslutna till en väggmonterad D (20,25,35,50-klass) / E (60,71-klass) serie

3 N/A betyder ej tillämpligt eftersom enheten enbart har kylfunktion
4 * Åtminstone två inomhusenheter bör anslutas till dessa multiutomhusenheter

VÄRMEPUMP – INVERTERSTYRD (luftkyld)

Kylkapacitet (min.~nom.~max.)
kyla kW

värme kW

Effektbehov (min.~nom.~max.)
kyla kW

värme kW

EER köldfaktor

COP värmefaktor

Energiklass
kyla

värme

Årlig energiförbrukning kyla kWh

1,30~2,50~3,00 1,40~3,50~3,80

Mer information om effekt,
ineffekt, EER/COP, energiklass
och årlig energiförbrukning,

finns i vår multimodellkatalog/
kombinationstabeller/

supermultipluskatalog eller hos
närmaste återförsäljare.

1,30~3,40~4,50 1,40~4,20~5,00

0,30~0,62~0,95 0,30~1,06~1,29

0,29~0,82~1,42 0,31~1,13~1,56

4,03 3,30

4,15 3,72

A A

A A

310 530

MÖJLIGA KOMBINATIONER

2M
X

S4
0G

*
(1

)

2M
X

S5
0G

*
(2

)

3M
X

S5
2E

*
(3

)

3M
X

S6
8G

*
(2

)

4M
X

S6
8F

*
(4

)

4M
X

S8
0E

*
(5

)

5M
X

S9
0E

*
(5

)

RM
X

S1
12

EV
*

RM
X

S1
40

EV
*

RM
X

S1
60

EV
*

Max antal inomhusenheter 2 2 3 3 4 4 5 6 8 9

Värmepump

FTXG25E-W

FTXG25E-S

FTXG35E-W

FTXG-35E-S

CTXG50E-W

CTXG50E-S

Max kylningskapacitet kW 4,50 5,40 7,30 8,42 8,73 9,60 10,50 11,2 14,0 15,5

Max uppvärmningskapacitet kW 4,70 6,30 8,30 10,63 10,68 11,00 11,50 12,5 16,0 17,5

Max PI-kylning kW 1,35 1,73 2,25 3,33 2,95 3,56 4,01 3,50 5,09 5,40

Max. PI-uppvärmning kW 1,18 1,68 2,51 3,30 2,58 3,11 3,46 3,93 5,21 5,43
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FTXG25E-W/S FTXG35E-W/S CTXG50E-W/S

RXG25E RXG35E

FTXG25E-W/S FTXG35E-W/S CTXG50E-W/S

RXG25E RXG35E

UTOMHUSENHET

Kopplingsadapter för tidsklocka/ / fjärrkontroll (1)
(normalt öppen/öppen pulskontakt)

Centralt placerad manöverpanel upp till 5 rum (2)

Central fjärrkontroll

Gemensam ON/OFF-kontroll

Timer för tidsschema

Gränssnittsadapter (3)

Fotokatalytiskt luftreningsfilter med titanapatit (med ram)

Fotokatalytiskt luftreningsfilter med titanapatit (utan ram)

Stöldskydd för fjärrkontroll

INOMHUS ENHET

Mått HxBxD mm

Vikt kg

Färg

Luftflöde
kyla H /L /SL m3/min

uppvärmning H/L /SL m3/min

Fläkthastighet steg

Ljudtrycksnivå
kyla H /L /SL dB(A)

uppvärmning H/L /SL dB(A)

Ljudeffektsnivå kyla H dB(A)

UTOMHUSENHET

Mått HxBxD mm

Vikt kg

Färg

Ljudtrycksnivå
kyla H /L dB(A)

värme H/L dB(A)

Ljudeffektsnivå kyla H dB(A)

Kompressor

Maximal rörledningslängd m

Maximal nivåskillnad m

Standardarbetsområde
kyla från~till °CTT

värme från~till °CVT

Höjd 275 mm

Bredd 840 mm

Djup 150 mm

RXG25E RXG35E

KPW937A4

FTXG25E-W/S FTXG35E-W/S CTXG50E-W/S

KRP413A1S

KRC72

DCS302C51

DCS301B51

DST301B51

KRP928A2S

KAF952B41

KAF952B42

KKF917AA4

FTXG25E-W/S FTXG35E-W/S CTXG50E-W/S

275x840x150

9.0

Matt kristallvit (W) /Matt kristallsilver (S)

7.7 /4.7 /3.8 8.1 /4.9 /4.1 11.3 /7.1 /6.7

9.0 /6.7 /5.4 9.6 /6.7 /5.9 12.6 /8.7 /7.7

5-steg, tyst och auto

38 /25 /22 39 /26 /23 47 /35 /32

38 /28 /25 39 /29 /26 47 /35 /32

56 57 64

RXG25E RXG35E

550x765x285

32

Elfenbensvit

46 /43 47 /44

47 /44 48 /45

61 62

Hermetiskt försluten swingtyp

20

15

+10~46

-15~20

UTOMHUSENHET

Luftriktningsgaller
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Automatisk återstart
Enheten startar automatiskt om i sitt ursprungliga läge efter ett strömavbrott.

Centralstyrning (tillval)
Centralt placerad manöverpanel för start, stop och reglering av flera luftkonditionerare från en central punkt.

Automatisk växling mellan värme/kyla
Väljer automatiskt kylnings- eller uppvärmningsläge för att uppnå den inställda temperaturen.

Automatisk fläkthastighetsväljare
Väljer automatiskt lämplig fläkthastighet för att uppnå eller upprätthålla den inställda temperaturen.

Fläkthastighetssteg
Gör det möjligt att ställa in upp till det givna antalet fläkthastighetssteg.

24-timmars timer
Timern kan ställas in för att starta kylning/värmning när som helst inom en 24-timmarsperiod.

Självdiagnos
Förenklar underhåll genom att indikera systemfel eller driftstörningar.

Extra tyst utomhusenhet
Reducerar utomhusenhetens driftsljud med 3 dB(A) för att inte störa grannarna.

Extra tyst inomhusenhet
Reducerar inomhusenhetens driftsljud med 3dB(A). Denna funktion är användbar när man studerar eller
sover.
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Köldmediet används för att transportera värme från insidan till utsidan och vice

versa. Köldmediet R-410A ger högre uteffekt och lägre energikonsumtion tack

vare ett högre energiinnehåll. Genom att använda R-410A kan dimensionerna

på både inomhus- och utomhusenheterna reduceras så mycket som möjligt.
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FTXG/CTXG belönades med "Good

Design Award 2004", det enda

bedömningskriteriet för industriell

design i Japan.

Daikins produkter distribueras av:

Den aktuella broschyren är enbart skapad i informationssyfte och
utgör därför inte något bindande erbjudande från Daikin Europe
N.V.. Daikin Europe N.V. har sammanställt denna broschyr efter
bästa förmåga. Ingen uttrycklig eller antydd garanti lämnas
för fullständighet, riktighet, tillförlitlighet eller lämplighet för
speciellt syfte av innehållet och produkterna och tjänsterna som
presenteras häri. Specifikationer kan komma att ändras utan
föregående avisering därom. Daikin Europe N.V. frånsäger sig
uttryckligen allt ansvar för eventuell direkt eller indirekt skada,
i den vidaste bemärkelse, som uppstår från eller är relaterad
till användningen och/eller tolkningen av denna broschyr. Allt
innehåll är upphovsrättsskyddat av Daikin Europe N.V.

Daikin Europe N.V:s kvalitetsstyrningssystem har
godkänts av LRQA i enlighet med standarden
ISO9001. ISO9001 innebär kvalitetsförsäkran av
konstruktion, utveckling och tillverkning liksom av
andra produktrelaterade tjänster.

ISO14001 garanterar ett effektivtmiljöhanterings-
system som skyddar hälsan och miljön mot
potentiell negativ inverkan från aktiviteter,
produkter och tjänster och bidrar till att bevara och
förbättra vår miljö.

Daikins enheter överensstämmer med samtliga
Europa-direktiv gällande säkerhet av produkten.

Daikin Europe N.V. deltar i Eurovent Certification
Programme för luftkonditionerare (AC), vätskekylare
(LCP) samt fancoil-enheter (FC); den certifierade
datan på certifierade modeller listas i Eurovent
Directory.Multienheter är certifierade av Eurovent
för kombinationer upp till två inomhusenheter.

Naamloze Vennootschap

Zandvoordestraat 300

B-8400 Oostende, Belgien

www.daikin.se

BTW: BE 0412 120 336

RPR Oostende

Daikins unika position som tillverkare av
luftkonditioneringsutrustning, kompressorer
och köldmedier har lett till att företaget är
starkt engagerat i miljöfrågor.
Sedan flera år tillbaka strävar Daikin efter att
bli den främsta leverantören av produkter
som har liten påverkan på miljön.
För att möta den utmaningen krävs ekologisk
design och utveckling av ett brett utbud av
produkter och ett energihanteringssystem,
som resulterar i energibesparing och
minskad mängd avfall.
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