
Dizajn elegant dhe teknologji e zgjuar.

Stylish
Njësi me montim në mur 
FTXA-AW/S/T / RXA-A/B

 › Dizajn kompakt dhe funksional i përshtatshëm për çdo enterier
 › 3 ngjyra elegante: e bardhë, ngjyrë argjendi, drur i zi
 › Efikasiteti energjetik deri A +++ në ngrohje dhe ftohje
 › Titan apatit filtër dhe filtër argjendi për pastrimin e ajrit
 › Teknologjia Flash Streamer gjeneron ajër të freskët
 › Ventilatori i rikonstruktuar punon kryesisht në heshtje
 › Sensori termik inteligjent dhe efekti Coanda shpërndajnë ajrin dhe 
temperaturën në mënyrë të shkëlqyeshme

 › Efikasitet më të lartë të energjisë dhe më pak ndikim në mjedis nëpërmjet 
agjentit ftohës R32 

 › Wi-Fi adapter i integruar, për menaxhim të lehtë nëpërmjet  telefonit
 › Një gamë e gjerë e njësive që variojnë nga 1.5 në 5.0 kW



Dizajn elegant dhe teknologji e zgjuar.

Me montim në mur

Stylish 

Kategoria e efikasitetit energjetik deri në

Modbus 
KNX

DIII-Net
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Daikin Europe N.V. është pjesë e Programit të Certifikimit 
Eurovent për Kondicionerët e Ajrit (AC), Paketat Ftohëse 
të Lëngshme (LCP), Njësitë e trajtimit të ajrit (AHU) dhe 
Ventilkonvektorët (FCU). Kontrolloni vlefshmërinë e 
vazhdueshme të certifikatës në internet:
www.euroventcertification.com ose www.certiflash.com.

Produktet Daikin shpërndahen nga:

Publikimi aktual është hartuar vetëm nëpërmjet informacionit dhe nuk përbën ndonjë ofertë detyruese 
për Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe 
HandelsGmbH e ka hartuar përmbajtjen e kësaj broshure me njohuritë e saj më të mira. Nuk jepet asnjë 
garanci e shprehur ose e nënkuptuar për plotësinë, saktësinë, besueshmërinë ose përshtatshmërinë 
për qëllime të veçanta të përmbajtjes së saj dhe të produkteve dhe shërbimeve të paraqitura këtu. 
Specifikimet i nënshtrohen ndryshimeve pa njoftim paraprak. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe 
HandelsGmbH refuzon në mënyrë të qartë çdo përgjegjësi për dëmtim direkt ose indirekt, në kuptimin 
më të gjerë, i cili lind ose lidhet me përdorimin dhe/ose interpretimin e kësaj broshure. E drejta e autorit 
për të gjithë përmbajtjen është e Daikin Europe N.V.
DACE FTXA Single Sheet 2019-2020 | Daikin ruan të drejtën e gabimeve të shtypit dhe ndryshimeve të 
modeleve.
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FTXA-AW FTXA-AS FTXA-AT

RXA20-35A ARC466A58

A+++

(1)

Efikasiteti FTXA + RXA CTXA15AW/AS/AT 20AW/AS/AT + 20A 25AW/AS/AT + 25A 35AW/AS/AT + 35A 42AW/AS/AT + 42B 50AW/AS/AT + 50B
Kapaciteti i ftohjes Nom. kW

I disponueshëm
vetëm për

modelet multi

2,0 2,5 3,4 4,2 5,0
Kapaciteti i ngrohjes Nom. kW 2,5 2,8 4,0 5,4 5,8
Fuqia hyrëse Ngrohje Nom. kW 0,50 0,56 0,99 1,31 1,45
Efikasiteti sezonal
(sipas EN14825)

Ftohje Klasi i efikasitetit 
energjetik A+++ A++

Kapaciteti i energjisë kW 2,00 2,50 3,40 4,20 5,00
SEER 8,75 8,74 8,73 7,50 7,33
Konsumi vjetor i energjisë kWh 80 100 136 196 239

Ngrohje (klimë e 
moderuar)

Klasi i efikasitetit 
energjetik A+++ A++

Kapaciteti i energjisë kW 2,40 2,45 2,50 3,80 4,00
SCOP/A 5,15 4,60
Konsumi vjetor i energjisë kWh 652 666 679 1.156 1.217

Të dhëna teknike - Njësia e brendshme FTXA CTXA15AW/AS/AT 20AW/AS/AT 25AW/AS/AT 35AW/AS/AT 42AW/AS/AT 50AW/AS/AT
Përmasat Njësia L х Gj х Th mm 295x798x189
Filtri i ajrit Lloji Mund të hiqet / të lahet
Niveli i presionit
të zhurmës

Ftohje I lartë/i ulët/i qetë dBA 39/25/19 40/25/19 41/25/19 45/29/21 46/31/24
Ngrohje I lartë/i ulët/i qetë dBA 39/25/19 40/25/19 41/25/19 45/29/21 46/31/24

Të dhënat teknike – njësia e jashtme RXA 20A 25A 35A 42B 50B
Përmasat Njësia L х Gj х Th mm 

I disponueshëm
vetëm për

modelet multi

550x765x285 735x825x300
Pesha Njësia kg 32 47
Niveli i presionit të zhurmës Ftohje I lartë dBA 46 49 48
Diapazoni i 
funksionimit

Ftohje Temp. jashtme Min.~Maks. °CDB -10 ~ 46
Ngrohje Temp. jashtme Min.~Maks.  °CWB -15 ~ 18

Agjenti ftohës Lloji/Ngarkesa/GWP kg/TCO2Eq R-32/0,76/0,51/675 R-32/1,3/0,88/675
Lidhjet e 
tubacioneve

Gjatësia e tubacioneve NJ - NB Maks. m 20 30
Ndryshimi i nivelit NB - NJ Maks. m 15 20

Rryma - 50Hz Amperazhi maksimal i siguresës (MFA) Hz/V 10 13 16
(1) Njësia FTXA-A përmban një filtër argjendi për heqjen e alergeneve, filtrin e pastrimit të ajrit dhe filtrin e apatitit të titanit për heqjen e erërave të këqija


