
Vlerësuar me çmim si pionir i teknologisë me 5 teknikat e trajtimit të
ajrit, ndikim jashtëzakonisht të ulët mjedisor dhe konsum shumë të
ulët të energjisë.

Ururu
Sarara
FTXZ-N / RXZ-N

 › Ftohje, ngrohje, pastrim i ajrit, ventilim, lagështi dhe tharje, të gjitha në një njësi.
 › Pastrimi automatik i filtrit ju kursen kohë dhe redukton shpenzimin e energjisë për 25%.
 › Syri inteligjent 3-zonësh drejton rrjedhën e ajrit larg nga njerëzit për të shmangur 
ftohjet direkte.

 › 3D rrjedha e ajrit siguron që ajri i pastër të arrijë edhe cepet më të largëta të dhomës.
 › Pajisja Wi-Fi ju jep kontrollë të plotë mbi njësinë tuaj nga kudo, në çdo kohë, lehtë nga 
smartphoni apo tableti juaj. 
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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 FTXZ-N Single Sheet 2019-2020 | Daikin ruan të drejtën e gabimeve të shtypit dhe ndryshimeve të modeleve.

Vlerësuar me çmim si pionir i teknologisë 
me 5 teknikat e trajtimit të ajrit, ndikim 
jashtëzakonisht të ulët mjedisor dhe konsum
shumë të ulët të energjisë.

Njësi me montim në mur 

Ururu Sarara 

Kategoria e efikasitetit energjetik

ARC477A1RXZ-N

FTXZ-N
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Modbus 
KNX

DIII-Net -20°
(opsionale)

(ftohje)

A+++

Efikasiteti FTXZ + RXZ 25N + 25N 35N + 35N 50N + 50N
Kapaciteti i ftohjes Min./Nom./Maks. kW 0,6/2,5/3,9 0,6/3,5/5,3 0,6/5,0/5,8
Kapaciteti i ngrohjes Min./Nom./Maks. kW 0,6/3,6/7,5 0,6/5,0/9,0 0,6/6,3/9,4
Fuqia hyrëse Ftohje Nom. kW 0,41 0,66 1,10

Ngrohje Nom. kW 0,62 1,00 1,41
Efikasiteti sezonal
(sipas EN14825) 
 

Ftohje Klasi i efikasitetit energjetik A+++
Kapaciteti energjetik kW 2,50 3,50 5,00
SEER 9,54 9,00 8,60
Konsumi vjetor i energjisë kWh 92 136 203

Ngrohje
(klimë e 
moderuar)

Klasi i efikasitetit energjetik A+++
Kapaciteti energjetik kW 3,50 4,50 5,60
SCOP/A 5,90 5,73 5,50
Konsumi vjetor i energjisë kWh 831 1.100 1.427

Të dhëna teknike - Njësia e brendshme FTXZ 25N 35N 50N
Përmasat Njësia L х Gj х Th mm 295x798x372
Filtri i ajrit Lloji Pastrimi automatik i filtrit
Niveli i presionit
të zhurmës

Ftohje I lartë/i ulët/i qetë dBA 38/26/19 42/27/19 47/30/23
Ngrohje I lartë/i ulët/i qetë dBA 39/28/19 42/29/19 44/31/24

Të dhënat teknike – njësia e 
jashtme RXZ 25N 35N 50N

Përmasat Njësia L х Gj х Th mm 693x795x300
Niveli i presionit
të zhurmës

Ftohje I lartë dBA 46 48 49
Ngrohje I lartë dBA 46 48 50

Diapazoni i 
funksionimit

Ftohje Temp. jashtme Min.~Maks. °CDB -10~43
Ngrohje Temp. jashtme Min.~Maks. °CWB -20~18

Agjenti ftohës Lloji/Ngarkesa/GWP TCO₂Eq/GWP R-32/1,34/0,9/675
Lidhja e 
tubacioneve

Gjatësia e tubacioneve NJ - NB Maks. m 10
Ndryshimi i nivelit NB - NJ Maks. m 8

Rryma - 50Hz Amperazhi maksimal i siguresës (MFA) A 16


