
Най-съвременен комфорт,  
съчетан със свеж европейски дизайн

 › До A +++ при охлаждане и отопление
 › Ускорено отопление: бързо затопляне на помещението след стартиране на уреда
 › Гарантирано качество на въздуха в помещенията с Flash streamer и сребърен филтър 
за отстраняване на алергени и пречистване на въздуха

 › Интегриран Wi-Fi адаптер за онлайн управление с възможност за свързване с гласов 
контрол

 › Безшумна работа: ниво на звуково налягане до 19 dBA
 › Перфектен комфорт благодарение на 3D въздушен поток и двузонов сензор за 
откриване на движение

 › Може да се комбинира със сплит и с до 5-портово външно тяло мулти-сплит

Perfera
Стенно тяло 
FTXM-R / RXM-R 



Желаете оптимален комфорт през целия ден, независимо какво е времето навън.

Perfera инстинктивно знае как да поддържа температурата в стаята във вашето жилищно или работно 

пространство на идеалното ниво, така че вие и хората около вас да можете да се отпуснете, 

да се насладите - и да бъдете продуктивни. Стилно проектираният преден панел, безшумната работа и 

перфектната циркулация на хладния или топлия въздух помагат да направите всяка стая мястото,  

в което вие и всички останали винаги искате да бъдете.

Интелигентен - Комфортен - Тих

3-D Въздушен поток
Чрез натискане на бутоните на дистанционното управление, тази 
функция комбинира вертикално и хоризонтално автоматично 
завъртане, за да циркулира потока от хладен или топъл въздух точно 
до ъглите на дори големи пространства.

Безшумна работа
Perfera използва специално проектиран вентилатор, който  
оптимизира въздушния поток за по-висока енергийна ефективност 
при ниски нива на шум. За още по-висока енергийна ефективност, 
Daikin е проектирал нов вентилатор, който пасва идеално на 
компактните размери на Perfera.

В комбинация вентилаторът и топлообменникът постигат върхова 
енергийна ефективност и работят при ниво на шум, което е 
практически неосезаемо. Шшшт!
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Perfera 
Перфектното решение

за удобен дом



FLASH STREAMER

Интуитивно онлайн и  
гласово управление

НОВО Управлявайте вашата система и се наслаждавайте на 
максимален комфорт само с помощта на вашия глас. Чрез 
Amazon Alexa или Google Assistant можете да управлявате 
основните функции като настройка на температура, работен 
режим, скорост на вентилатора и много други! 

 Ускорено отопление 
 Функцията ускорено отопление загрява бързо вашия дом с включването на климатика.  

 Зададената температура се достига 14% по-бързо*, отколкото с обикновен климатик   
 (само за сплит система).
 *Ускорено отопление условия за изпитване: капацитетен клас 50, външна температура 2°C - вътрешна температура 10°C,   

 настройка Д/У:23°C

Качество на въздуха
Flash streamer/обезмирисяващ филтър с титаниев апатит
Flash streamer: Като използва електрони, за да предизвика химически реакции с частиците във 
въздуха, технологията Flash Streamer унищожава алергени като полени и гъбични алергени и 
премахва натрапчивите миризми, за да осигури по-здравословен и по-чист въздух. 

А обезмирисяващият филтър с титаниев апатит работи усилено, за да се бори с миризми като 
тютюнев дим и миризми от домашни любимци.

Енергийна ефективност
Подобрената конструкция на Perfera подобрява енергийната ефективност още повече в 
сравнение с предишните модели. Той достига сезонен коефициент на енергийна ефективност 
(SEER) до 8,65 и сезонен коефициент на преобразуване на енергията (SCOP) до 5,10. Това дава на 
Perfera най-добрата в своя клас производителност, със стойности на сезонна ефективност до 
A+++ при охлаждане и отпление и води до ниски експлоатационни разходи.

Откъдето и да се погледне, Perfera е победител в енергоспестяването.

се разграждат

ОБЕЗМИРИСЯВАЩ ФИЛТЪР С ТИТАНИЕВ АПАТИТ

ЧИСТ 
ВЪЗДУХ

миризмите

ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР

Сребърен филтър за отстраняване на алергени
Сребърният филтърът за отстраняване на алергени и пречистване на въздуха е вашето 
решение, защото улавя алергени като полени, за да осигури стабилно подаване на чист въздух.

при охлаждане

до

при отопление

до



DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH 

Lemböckgasse 59/1/1, 1230 Vienna, Austria · Tel.: + 43 (0) 1 253 21 11 · e-mail: office@daikin-ce.com · www.daikin.bg

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 

Продуктите на Daikin се разпространяват от:

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. 
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Ефективност FTXM + RXM CTXM15R 20R + 20R 25R + 25R 35R + 35R 42R + 42R 50R + 50R 60R + 60R 71R + 71R
Капацитет на охлаждане Мин./Ном./Макс. kW

Налично
само за 
мулти

приложение

1,3/2,0/2,6 1,3/2,5/3,2 1,4/3,4/4,0 1,7/4,2/5,0 1,7/5,0/6,0 1,7/6,0/7,0 2,3/7,1/8,5
Капацитет на отопление Мин./Ном./Макс. kW 1,3/2,5/3,5 1,3/2,8/4,7 1,4/4,0/5,2 1,7/5,4/6,0 1,7/5,8/7,7 1,7/7,0/8,0 2,3/8,2/10,2
Входяща мощност Охлаждане Ном. kW 0,44 0,56 0,80 0,97 1,36 1,77 2,34 

Отопление Ном. kW 0,50 0,56 0,99 1,31 1,45 1,94 2,57 
Сезонна 
ефективност 
(охлаждане)

Енергиен клас
Капацитет Pdesign kW 2,00 2,50 3,40 4,20 5,00 6,00 7,10 
SEER 8,65 7,85 7,41 6,90 6,20 
Годишен разход на електроенергия kWh/a 81 101 137 187 236 304 401 

Сезонна 
ефективност 
при отопление 
(умерен климат)

Енергиен клас
Капацитет Pdesign kW 2,30 2,40 2,50 4,00 4,60 4,80 6,20 
SCOP/A 5,10 4,71 4,30 4,10 
Годишен разход на електроенергия kWh/a 631 659 686 1.189 1.368 1.562 2.117 

Технически данни - Вътрешно тяло FTXM CTXM15R 20R 25R 35R 42R 50R 60R 71R
Размери Тяло В х Ш х Д mm 295x778x272 299x998x292
Тегло Тяло kg 10,0 14,5
Въздушен филтър Тип Сваляем / миещ се
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Безшумен режим/Ниско/Ном./Високо dBA 19/25/33/41 19/29/33/45 21/30/39/45 27/36/40/44 30/37/42/46 32/38/43/47
Отопление Безшумен режим/Ниско/Ном./Високо dBA 20/26/34/39 20/27/34/39 20/28/35/39 21/29/39/45 31/34/39/43 33/36/41/45 34/37/42/46

Технически данни - Външно тяло RXM 20R 25R 35R 42R 50R 60R 71R
Размери Тяло В х Ш х Д mm

Налично
само за 
мулти

приложение

552x840x350 734x954x401
Тегло Тяло kg 32 49 55
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Ном. dBA 46 49 48 47
Отопление Ном. dBA 47 49 48 49 48

Работен диапазон Охлаждане Външна темп. Мин.~Макс. °CDB -10~50°C -10~46°C
Отопление Външна темп. Мин.~Макс. °CWB -20~24°C -15~24°C

Хладилен агент Тип / GWP / Зареждане kg / TCO2Eq R-32/675/0,76/0,52 R-32/675,0/1,10/0,750 R-32/675,0/1,15/0,780
Тръбни 
съединения

Дължина 
на тръбите

ВнТ-ВтТ Макс. m 20 30
Система Без заряд m 10

Разлика в 
нивата

ВтТ-ВнТ Макс. m 15 20

Ток - 50Hz Максимален ток за предпазителя (MFA) A 10 13 16 20 
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интегрирано

Modbus 
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DIII-Net -20°
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