
Ceník Split / SkyAir !"!"-!"!# !$

Reziden!ní splity - párové kombinace

Stylish 
Nást"nná jednotka

Elegantní z vn%j&ku, chytré uvnit'.

Modbus 

KNX

DIII-Net

FTXA-BW FTXA-BS FTXA-BT

 RXA20-35A

P'íslu&enství pro Stylish jednotky
Typ materiálu Popis Cena CZK

EKRS!" Kabelov# svazek (po$adovan# pro spojení S%&) na vy#ádání

ARC$%%A&' Infra!erven# dálkov# ovlada! je obsa$en jako standard standard

((A)*(" Náhradní Titanium Apatitov# deodoriza!ní 'ltr (bez ráme!ku), & set (doporu!ujeme m"nit ka$dé ( roky) na vy#ádání

&)"%+*+ + &))"$*) St)íbrn# !áste!n" antibakteriální 'ltr (s ráme!kem) % sady (doporu!ená v#m"na ka$dé ( roky) na vy#ádání

Ceny FTXA + RXA CTXA"&* !)* + !)A !&* + !&A *&B* + *&A $!* + $!B &)* + &)B

Cena za set (vnit)ní j.+ venkovní j.+ ovlada! R/C) s FTXA-AW CZK - 51.879,- 54.592,- 62.752,- 73.802,- 82.140,-
Cena za set (vnit)ní j.+ venkovní j.+ ovlada! R/C) s FTXA-BB CZK - 52.260,- 54.993,- 63.225,- 74.360,- 82.728,-
Cena za set (vnit)ní j.+ venkovní j.+ ovlada! R/C) s FTXA-BS CZK - 53.477,- 56.124,- 64.519,- 76.422,- 84.111,-
Cena za set (vnit)ní j.+ venkovní j.+ ovlada! R/C) s FTXA-BT CZK - 55.172,- 57.977,- 66.697,- 76.927,- 95.529,-
Cena vnit)ní jednotky (C/FTXA-AW) 18.088,- 19.041,- 20.049,- 23.712,- 27.914,- 29.394,-
Cena vnit)ní jednotky (C/FTXA-BB) CZK 18.449,- 19.422,- 20.450,- 24.185,- 28.472,- 29.982,-
Cena vnit)ní jednotky (C/FTXA-BS) CZK 19.617,- 20.639,- 21.581,- 25.479,- 30.534,- 31.365,-
Cena vnit)ní jednotky (C/FTXA-BT) CZK 20.254,- 22.334,- 23.434,- 27.657,- 31.039,- 42.783,-
Cena venkovní jednotky CZK - 32.838,- 34.543,- 39.040,- 45.888,- 52.746,-

Ú,innost FTXA + RXA CTXA15AW/BB/BS/BT 20AW/BB/BS/BT + 20A 25AW/BB/BS/BT + 25A 35AW/BB/BS/BT + 35A 42AW/BB/BS/BT + 42B 50AW/BB/BS/BT + 50B
Chladící v#kon Jmen. kW

P)ipojitelné 
pouze k multi 

venkovním 
jednotkám

2,0 2,5 3,4 4,2 5,0
Topn# v#kon Jmen. kW 2,5 2,8 4,0 5,4 5,8
P)íkon Vytáp"ní Jmen. kW 0,50 0,56 0,99 1,31 1,45
Sezónní ú!innost
(podle EN14825)

Chlazení Energetick# *títek A+++ A++
Pdesign kW 2,00 2,50 3,40 4,20 5,00
SEER 8,75 8,74 8,73 7,50 7,33
Ro!ní spot)eba energie kWh 80 100 136 196 239

Vytáp"ní 
(Pr+m"rné 
klima)

Energetick# *títek A+++ A++
Pdesign kW 2,40 2,45 2,50 3,80 4,00
SCOP/A 5,15 4,60
Ro!ní spot)eba energie kWh 652 666 679 1.156 1.217

Nominální  
ú!innost

EER 4,57 4,46 3,75 3,68
COP 5,00 4,04 4,12 4,00

Technická data - vnit-ní jednotky FTXA CTXA15AW/BB/BS/BT 20AW/BB/BS/BT 25AW/BB/BS/BT 35AW/BB/BS/BT 42AW/BB/BS/BT 50AW/BB/BS/BT
Rozm"ry Jednotka V#*ka x *í)ka x hloubka mm 295x798x189
Hmotnost Jednotka kg 12,0
Vzduchov# 'ltr Typ Odnímateln# / omyvateln#
Ventilátor - pr+tok 
vzduchu 

Chlazení Vysoké/Jmen./Nízké/
Tich# provoz

m,/min 
11,0/8/6,1/4,6 11,5/9,0/6,1/4,6 11,9/9/6,1/4,6 13,1/10,0/7,2/4,6 13,5/10,0/7,6/5,2

Vytáp"ní Vysoké/Jmen./Nízké/
Tich# provoz

m,/min
10,9/8,7/6,4/4,5 11,1/9,0/6,4/4,5 11,5/9,0/6,4/4,5 14,6/10,5/7,7/5,2 15,1/11,1/8,2/5,7

Hladina akust. v#konu Chlazení dBA 57 60
Hladina akust. 
tlaku 

Chlazení Vysoké/Nízké/Tich# provoz dBA 39/25/19 40/25/19 41/25/19 45/29/21 46/31/24
Vytáp"ní Vysoké/Nízké/Tich# provoz dBA 39/25/19 40/25/19 41/25/19 45/29/21 46/31/24

Ovládání Infra!erven# ovlada! ARC466A58
El. napájení Fáze / Frekvence / Nap"tí  Hz/V 1~/50/220-240

Technická data - venkovní jednotky RXA 20A 25A 35A 42B 50B
Rozm"ry Jednotka V#*ka x *í)ka x hloubka mm 

P)ipojitelné 
pouze k multi 

venkovním 
jednotkám

550x765x285 735x825x300
Hmotnost Jednotka kg 32 47
Hladina akust. v#konu Chlazení dBA 59 61 62
Hladina akust. tlaku Chlazení Vysoké dBA 46 49 48
Provozní limit Chlazení Venkovní Min.~Max. °CDB -10 ~ 46

Vytáp"ní Venkovní Min.~Max.  °CWB -15 ~ 18
Chladivo Typ/Nápl-/GWP kg/TCO

2
Eq R-32/0,76/0,51/675 R-32/1,3/0,88/675

P)ipojení potrubí Kapalina OD mm 6,35
Plyn OD mm 9,5 12,7

Délka potrubí OU - IU Max. m 20 30
Systém P)edpln"no m 10
Mno$ství dopl-ovaného chladiva kg/m 0,02 (pro délku potrubí nad 10m)
V#*kov# rozdíl IU - OU Max. m 15 20

El. napájení Fáze / Frekvence / Nap"tí Hz/V 1~/50/220-240 
Proud - 50Hz Max. hodnota proudového ji*t"ní (MFA) A 10 13 16

ARC466A58

NOVÉ 
BARVY

FTXA-AW

Ing. Ivan Špaňár
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T"denní +asova+ - t$%te se na pohodlí domova
T&denní 'asova' umo()uje naprogramovat cel& t&den 
provozu klimatizace, tak(e se nemusíte obt$(ovat 
s ka(dodenním manuálním nastavováním. Pro ka(d& 
den v t&dnu lze naprogramovat a( * provozy. Jednotky 
bez t&denního 'asova'e mají +* hodinov& 'asova', kter& 
umo()uje nastavit 'as, kdy se jednotka ka(d& den zapne 
a vypne.

Tich" provoz (vnit!ní/venkovní jednotky) - proto(e ticho je k nezaplacení!
N$které z na%ich vnit,ních jednotek mohou dosáhnout mimo,ádn$ nízk&ch hladin zvuku, 
které klesají a( na úrove) -. dBA, co( je sotva sly%itelné, stejn$ jako n$kolik list/ letících 
se ve v$tru. Díky tomu lze jednotky zapnout i b$hem spánku. N$které venkovní jednotky 
jsou také schopné tichého provozu, kter& m/(e b&t velmi u(ite'n& v hust$ obydlen&ch 
oblastech nebo bytov&ch domech, kde nebudou ru%it okolí ani v noci.

Senzor pohybu
Jednotky vybavené pohybov&m 'idlem mají schopnost 
automaticky sm$rovat proud vzduchu pry' od osob 
v místnosti. To zabra)uje pocitu nepohodlí, kter& m/(e b&t 
zp/soben p,ím&m foukáním vzduchu na 'lov$ka. 0idlo má 
funkci úspory energie, pokud není zji%t$na p,ítomnost lidí 
v místnosti po dobu +1 minut.

Re1im komfortního proud/ní - pohodlí v lét$ i v zim$
Re(im komfortního proud$ní automaticky sm$,uje proud vzduchu tak, aby bylo dosa(eno co 
nejp,íjemn$j%í distribuce teploty v místnosti a p,itom nedocházelo k foukání vzduchu p,ímo na 
p,ítomné osoby.

Inteligentní teplotní senzor
Tento speciáln$ navr(en& senzor detekuje teplotní rozdíly r/zn&ch povrch/, jako je nap,íklad podlaha a st$ny, a získané 
informace pou(ívá k inteligentnímu rozlo(ení teploty ve va%em pokoji.

Coanda efekt
Umo()uje rovnom$rné rozlo(ení teploty vzduchu bez znatelného proud$ní v místech, kde jsou p,ítomni lidé.

V"konn" re1im - maximální v&kon, okam(ité pohodlí
V&konn& re(im umo()uje dosa(ení maximálního v&konu jednotky stisknutím jediného tla'ítka, 
a p,esto se nemusíte bát ú'tu za elekt,inu. Tato funkce umo()uje zchladit nebo vytopit místnost 
v co nejkrat%ím 'ase a po +1 minutách se jednotka automaticky p,epne do normálního provozu, aby 
zamezila pl&tvání energie.

Ekonomick" re1im - komfort bez rizika v&padku ji%t$ní
Ekonomick& re(im umo()uje omezit maximální spot,ebu energie klimatizace 
v p,ípad$, (e máte problémy s pojistkami p,i soub$hu více za,ízení (vysava', 
mikrovlnka, atd.), nebo chcete omezit spot,ebu elektrické energie. Tuto funkci lze 
jednodu%e deaktivovat, pokud budete pot,ebovat maximální v&kon!

Vlastnosti a popis funkcí
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--D pr0tok vzduchu - stejná teplota v celé místnosti
Jednotky vybavené touto funkcí mají schopnost sm$,ovat vzduch nejen nahoru a dol/, ale 
také do stran - v závislosti na po(adavku u(ivatele nebo automaticky. Tímto dosáhnou perfektní 
distribuce vzduchu nebo vám umo(ní ovládat proud vzduchu p,esn$ podle va%eho p,ání.

3D

Samo+istící 2ltr - optimální komfort a ú'innost za v%ech okolností
Automatické 'i%t$ní filtru zaru'uje, (e se na filtru jednotky nehromadí (ádn& prach, co( zaji%2uje nejú'in$j%í a nejpohodln$j%í ovládání po 
celou dobu provozu (ivotnosti jednotky, proud$ní vzduchu tím pádem není blokováno naakumulovan&m prachem. Odstran$ní prachu je 
mnohem jednodu%%í a snadn$j%í, ne( u jednotek bez automatického 'i%t$ní, kde se musí pravideln$ filtr odejmout a vy'istit.

V"kon se sni1uje  
nebo se klimatizace vypne

pry'
min

Re1im komfortního spánku
Jedine'ná funkce, která velmi p,esn$ upravuje teplotu místnosti v souladu s lidsk&m spánkov&m cyklem, 'ím( zlep%uje 
hloubku spánku.

2
+1
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Online ovládání - absolutní ovládání kdykoliv a kdekoliv
Jednotky vybaveny funkcí Online Controller lze ovládat odkudkoli a kdykoli, jednodu%e pomocí 
chytrého telefonu nebo tabletu. Tato funkce vy(aduje vybavení voliteln&m p,íslu%enstvím 
a p,ipojení k místní síti. Krom$ tohoto jednoduchého ovládání jednotek p,es mobilní za,ízení, má 
také v$t%ina jednotek k dispozici mo(nost p,ipojení k sofistikované domácí síti nebo centrálnímu 
,ízení budovy pou(itím adaptér/ pro Modbus, KNX nebo centrálnímu ,ízení DAIKIN (p,ipojení 
k BACnet nebo LON je mo(né p,es Daikin DIII-Net)

Extra-,irok" provozní rozsah - m/(ete si b&t jisti, (e bude fungovat, kdy( ho nejvíce pot,ebujete
Není nic p,íjemn$j%ího ne( útuln&, vyh,át& ob&vací pokoj, zatímco je venku zima a mrzne - produkty z na%í ,ady zaru'ují teplo
i b$hem velmi nízk&ch venkovních teplot kolem -+1 °C, nebo dokonce a( -+! °C.

Nep,etr(ité chlazení, i kdy( je venkovní teplota -+1 °C.

Multi-Split aplikace - komfort pro cel& d/m z jedné venkovní jednotky
Tato jednotka m/(e b&t p,ipojena k multi-splitové venkovní jednotce. Multi-splitové aplikace umo()ují chladit n$kolik 
místností pomocí jedné venkovní jednotky, která umo()uje jednodu%%í a elegantn$j%í instalaci s ni(%ími nároky na prostor. Na 
multi-splitové venkovní jednotky lze napojit +-! vnit,ních jednotek. Se systémem Super-Multi-Plus lze p,ipojit a( . vnit,ních 
jednotek.

SkyAir Twin/Triple/Double Twin aplikace - v%ude stejná teplota i v rozsáhl&ch místnostech
Chlazení velkého spojitého prostoru nelze v(dy ú'inn$ dosáhnout s jednou vnit,ní jednotkou. SkyAir aplikace Twin, Triple 
a Double-Twin umo()ují rozd$lit v&kon jedné venkovní jednotky mezi dv$, t,i, respektive 'ty,i vnit,ní jednotky. Tím je 
dosa(eno kvalitního a rovnom$rného proud$ní vzduchu a rozlo(ení teploty v celém prostoru. Tato ikona symbolizuje 
mo(nost pou(ití vnit,ních jednotek v takov&ch aplikacích. 

Rotace a záloha jednotek ve standardu  
Funkce rotace a zálohování jsou pro aplikace chlazení infrastruktury klí'ové. Obvykle jsou tyto funkce realizovány pomocí 
dodate'n&ch adaptér/. V p,ípad$ venkovních jednotek Sky Air Smart nebo Sky Air Alpha jsou funkce rotace a zálohování 
obsa(eny p,ímo v dálkovém ovlada'i BRC-E!4 * / BRC-H!- *.

3erpadlo kondenzátu
Tato jednotka je standardn$ vybavena (nebo dopl)kov$, pokud je uvedeno) 'erpadlem kondenzátu. Kondenzát, kter& vzniká 
b$hem chlazení, m/(e b&t jednodu%e vypu%t$n pomocí potrubí, které m/(e b&t umíst$no i nad jednotkou. Originální Daikin 
'erpadla jsou spolehlivá, mají tich& provoz a nízkou spot,ebu energie díky pou(ití DC motor/.

Multi zoning
Vícezónov& systém zvy%uje flexibilitu systémov&ch aplikací Split, Sky Air a VRV tím, (e umo()uje více individuáln$ ovládan&ch
klimatizovan&ch zón obsluhovan&ch jednou vnit,ní jednotkou.

-25°

Modbus 

KNX

DIII-Net

-20°

Flash Streamer: Generováním vysokorychlostních elektron/, které mají vysokou oxida'ní sílu, se dosáhne nejen rozkládání 
plísní, rozto,/, pyl/ ale také ni'ení bakterií, vir/ a dokonce i rozkládání formaldehyd/.

Deodoriza+ní titanovo apatitov" 2ltr: Pachy a viry jsou udr(ovány pod kontrolou pomocí tohoto filtru 'istícího vzduch, kter& 
je schopen zachytit mikroskopické 'ástice, rozkládat pachy a dokonce odstra)ovat bakterie a deaktivovat viry pomocí své 
fotokatalytické deodoriza'ní funkce.

Filtr s obsahem st!íbra na odstran/ní alergen0 a +i,t/ní vzduchu: Vysoce kvalitní filtry na 'i%t$ní vzduchu Daikin jsou schopné 
absorbovat a odstranit bakterie, viry, amoniak, oxidy dusíku a dal%í %kodlivé látky, v'etn$ pachu tabáku a domácích zví,at, spolu s 
dal%ími nep,íjemn&mi pachy, které by mohly proniknout do va%eho domova.

Vzduchov" 2ltr: Tento filtr zachycuje velké prachové 'ástice a zanechává vám 'ist& vzduch bez alergen/ nepost,ehnuteln&m 
zp/sobem.

Vzduchové 2ltry - 'ist& vzduch, proto(e se staráme!


