
Атрактивно подово тяло за идеален комфорт при отопление

 › Впечатляващ съвременен дизайн 
 › До A ++ при отопление и A +++ при охлаждане
 › С три уникални функции за отопление: ускорено отопление, затопляне на пода, 
допълнително отопление

 › Двоен въздушен поток за по-добро разпределение на въздуха
 › Качеството на въздуха в помещенията е гарантирано с Flash streamer
 › Интегриран Wi-Fi адаптер за онлайн управление с възможност за свързване с гласов 
контрол

 › Изключително тих: само 19 dBA при работа в безшумен режим
 › Може да се до 5-портови мулти външни тела

Perfera 
FVXM
Подов климатик



Както и да планирате да прeкарате деня си, желаете да се чувствате комфортно. Независимо дали става 

въпрос за прохладата на летния бриз или за уюта през зимата, вашето жилищно пространство се нуждае от 

чудесното усещане за благополучие през цялата година. С ненатрапчив дизайн и стилно проектиран преден 

панел, безшумна работа и намален въздушен поток, Perfera превръща всяко помещение в уютен кът със 

забележителен комфорт.

 Комфортно: Двоен въздушен поток 

По-лесно индивидуално управление на въздушния поток
Двойният въздушен поток на подовото тяло Perfera е идеален за 
създаване на перфектната топлина. Въздухът се насочва както нагоре, 
така и надолу, за да осигури още по-равномерно разпределение на 
топлия въздух. А когато Perfera е в режим на отопление, стъпалата 
ви остават топли, а температурата в цялата стая е равномерна, което 
гарантира максимален комфорт. Истинско блаженство!

 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.

 Безшумна работа
Perfera използва специално проектиран турбо вентилатор, който 
оптимизира въздушния поток за по-висока енергийна ефективност при 
ниски нива на шум.

Perfera подов климатик
прави вашия свят комфортен
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ОБЕЗМИРИСЯВАЩ ФИЛТЪР С ТИТАНИЕВ АПАТИТ

ЧИСТ 
ВЪЗДУХ

миризмите

ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР



Интуитивно онлайн и 
гласово управление

Инсталация
Независимо дали е вградена или монтирана на стена, Perfera се слива с фона 
и се вписва във вашия интериор без проблем.

стандартна 
инсталация

вградена 
 инсталация

3 уникални функции за отопление

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 зададена точка за 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

 Затопляне на пода
Функцията за затопляне на пода оптимизира конвекцията чрез 
разпределение на топлия въздух от долната част на уреда.

 Допълнително отопление
Функцията за допълнително отопление осигурява уютна топлина 
като симулира топлина подобна на лъчисто отопление за 30 минути. 
След това отново се включват предишните настройки.

Ускорено отопление

Затопляне на пода

Допълнително 
отопление
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Атрактивно подово тяло за идеален комфорт  
при отопление

Подово тяло 

Perfera FVXM-A 

Енергийна ефективност до

RXM-R9

Версия 04/2023

A+++

FVXM-A9

Ефективност C/FVXM + RXM CVXM20A9 25A9+ 25R9 35A9 + 35R9 50A9 + 50R
Капацитет на охлаждане Мин./Ном./Макс. kW

Налично
само за мулти
приложение

1,3/2,4/3,5 1,4/3,4/4,0 1,4/5,0/5,8
Капацитет на отопление Мин./Ном./Макс. kW 1,3/3,4/4,7 1,4/4,5/5,8 1,4/5,8/8,1
Входяща мощност Охлаждане Ном. kW 0,54 0,85 1,31

Отопление Ном. kW 0,75 1,15 1,52
Сезонна 
ефективност при 
охлаждане

Енергиен клас
Капацитет Pdesign kW 2,40 3,40 5,00
SEER 8,55 8,11 7,30
Годишен разход на електроенергия kWh/a 98 147 240

Сезонна 
ефективност 
при отопление 
(умерен климат)

Енергиен клас
Капацитет Pdesign kW 2,30 2,80 4,10
SCOP/A 4,65 4,63 4,31
Годишен разход на електроенергия kWh/a 693 847 1.330

Технически данни - Вътрешно тяло C/FVXM CVXM20A9 25A9 35A9 50A9
Размери Тяло В х Ш х Д mm 600x750x238
Тегло Тяло kg 17
Въздушен филтър Тип Сваляем / миещ се
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Безшумен режим/Ниско/Ном./Високо dBA 22/25/32/38 20/25/32/38 20/25/32/39 27/31/38/44
Отопление Безшумен режим/Ниско/Ном./Високо dBA 21/25/32/38 19/25/32/38 19/25/32/39 29/35/40/46

Технически данни - Външно тяло RXM 25R9 35R9 50R
Размери Тяло В х Ш х Д mm

Налично
само за мулти
приложение

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

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

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

Хладилен агент Тип / GWP / Зареждане kg / TCO2Eq R-32/675/0,76/0,52 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 13 16 
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