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Мулти-сплит приложения
Перфектен комфорт във всяка стая

Климатизация във 
всяка стая

Най-богатият избор

Идеален климат в помещенията, съобразен с вашите нужди

Свържете до 9 вътрешни тела към едно 
външно тяло за да намалите разходите 
и мястото, необходимо за инсталация. 
Всички тела могат да бъдат контролирани 
поотделно и не е необходимо да бъдат 
инсталирани по едно и също време - 
допълнителни тела могат да се добавят и 

по-късно. (Максимум до 9)

Различни видове вътрешни тела 
- стенни, таванни, подови и др. - 
с различни капацитети могат да 
бъдат съчетани заедно с мулти-
сплит приложения. Така идеалното 
вътрешното тяло може да бъде 
избрано за спалня, хол, офис или 
където и да е, в зависимост от 

вашите нужди и вкус.

Едно външно тяло може да стопли или охлади цяла къща, офис или 
малък магазин. Може да се насладите на приятен климат, докато работите 
на бюрото в следобедните часове, както и постоянна температура в хола 

и прохладни спални през нощта.



Стенни тела

>  Охлаждане, отопление, пречистване на въздуха, 
вентилация, овлажняване и изсушаване на въздуха в 
едно тяло 

> Автоматично почистване на въздушния филтър 
>  3-зоновото интелигентно око насочва въздушния поток 

далеч от хората, за да се намалят директните течения 
>  3D въздушен поток гарантира, че чистия въздух достига 

дори най-далечните ъгли на помещението

>  елегантен, модерен дизайн, който се вписва във 
всеки интериор

>  Подобрения въздушен поток осигурява перфектен 
комфорт в стаята ви. Винаги и навсякъде.

>  Управлението е във вашите ръце със седмичния  
таймер. Управлявайте своя перфектен комфорт!

>  Вашият най-добър избор за спални помещения. 
Толкова е тихо и спокойно можете да се насладите 
на перфектна почивка.

>  Проектиран да задоволи уникалното европейско 
чувство за стил

>  Пречистването на въздуха премахва 97% от 
алергените, така че можете да дишате чист въздух

>  3D въздушен поток гарантира, че въздухът достига 
дори най-далечните ъгли на вашата стая

>  Интелигентното око открива присъствието ви и ви 
предпазва от преки течения

Ururu Sarara

FTXS-k

Daikin Emura

решение за пълен комфорт

Оптимален дизайн и комфорт за вашия дом

Нека да се влюбим

НОВО

НОВО

НОВО

a+++
енергийна ефективност:

a+++
енергийна ефективност (до):

a++
енергийна ефективност (до):



Стенни тела

>  Може да бъде избран режим на висока мощност за 
бързо отопление или охлаждане

>  Той е толкова мощен, че издухваният въздух 
достига дори най-далечните ъгли на вашата стая

> Кажете сбогом на безсънни нощи, благодарение на тихия режим

>  Режимът “ECONO” намалява консумацията на 
енергия, така че да могат да се използват други 
уреди с голяма консумация

>  Плоския, солиден преден панел подхожда на всеки 
интериор

>  4 интелигентни програми, предназначени за 
Вашия комфорт: програма за изсушаване, Топъл 
старт, Турбо режим и X-Fan

>  Без повече обърквания с лесното за използване 
дистанционно управление

> Спестяващ енергия режим на готовност

>  Включете комфортния режим, облегнете се 
назад и се отпуснете. Без течения, просто 
перфектно усещане.

> Филтърът за пречистване на въздуха премахва  
 97% от алергените

>  Спете добре при включен климатик, тъй като 
почти не го чувате

FTXS-G

FTXV-aB

FTX-JV/GV

Правилният размер за всяка стая

Комфорт по най-простия начин

Най-добрият климат в помещението. И нещо повече ...

НОВО

a
енергийна ефективност

a
енергийна ефективност:

a+
енергийна ефективност (до):



Подови и подово-таванни тела

>  Предният панел излъчва допълнителна топлина за 
да добави още повече комфорт в студените дни

>  Може да бъде инсталиран на стена, в ниша или да 
бъде поставен на крачета на пода

> Вътрешното тяло разпределя въздуха почти безшумно

>  елегантният, с плавни извивки дизайн лесно се 
съчетава със съвременните интериори

> Гъвкав дизайн, подходящ за всяка стена или таван

>  Подобрения въздушен поток осигурява перфектен 
комфорт в стаята ви 

>  Комфортът е сигурен в дома ви независимо от 
времето навън

>  Онлайн контролер (опция): управлявайте 
вътрешното тяло от всяко място чрез смартфон 
или таблет

>  Създавайки въздушен поток близо до пода, оставя в 
миналото усещането за студени крака през зимата

>  Mалката височина на тялото, позволява монтирането 
му под прозорец

>  Вертикално завъртане на въздухоразпределителните 
жалузи осигурява ефективно разпределяне на 
въздушния поток и температура в помещението

> Tихо присъствие, което няма да ви притеснява по никакъв начин

nexura

Подово-таванно тяло

FVXS-F

Най-доброто от двата свята

Гъвкаво решение за Вашите потребности

Постоянен комфорт в съвременна опаковкаa+
енергийна ефективност (до):

a
енергийна ефективност (до):

a++
енергийна ефективност (до):



Таванни тела за скрит монтаж

>  Напълно невидимото тяло се вписва във 
всеки таван

>  Максимални икономии на енергия чрез 
революционна технология на вентилатор

>  Контролирайте комфорта у дома с лесното 
за използване дистанционно управление

> Проектирано предимно за хотелски стаи

>  Компактни размери (230mm височина 
652mm дълбочина) за лесен монтаж в 
окачен таван

>  Безшумна работа: до 28dBA ниво на 
звуково налягане

Перфектен комфорт по невидим начин

То се грижи за комфорта. Вие се насладете на престоя.

Тънко таванно тяло

Малко таванно тяло

a+
енергийна ефективност (до):

енергийна ефективност:

Само за мулти приложения
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Чист въздух защото Daikin мисли за вас

Насладете се на уют, спокойствие и здравословен 
чист въздух с уникалния въздухопречиствател Ururu

6-филтърна бариера пред почти всички бактерии и 
алергени, при това с изненадващо малък и мобилен корпус

Въздухопречиствател  
Ururu Air

Въздухопречиствател  
Streamer

> Стилен дизайн 
> Подобрени характеристики 
> Безпрецедентен комфорт 
> Супер тиха работа 
> Лесен за поддръжка 
> Преносим 
> Не е необходима инсталация

>  Овлажняване, благодарение 
на тънкия резервоар за вода 

> Пречистване на въздуха 
>  Уникална технология Flash 

Streamer 
>  Висока ефективност за 

премахване на миризми 
> Тиха работа 
>  Включва допълнителни 

филтри

Въздухопречистватели

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 подбрал съдържанието на тази брошура според наличната до момента 
информация. За конкретна цел на съдържанието и продуктите, представени тук, не може да се даде 
изрична или подразбираща се гаранция за пълнота, точност, надеждност или годност. Спецификациите
подлежат на промяна без предизвестие. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH не носи
никаква отговорност за преки или косвени щети в най-широкия смисъл на понятието, възникнали 
от или свързани с използването и/или тълкуването на тази брошура. Daikin Europe N.V. има авторско
право върху цялото съдържание.

Daikin aiRCOnDiTiOninG CEnTRaL EUROPE HandelsgmbH
campus 21, Europaring F12/402, A – 2345 Brunn/Gebirge
Тел.: +43 / 22 36 / 3 25 57-0, Факс: +43 / 22 36 / 3 25 57-900 
e-mail: office@daikin.at, www.daikin.bg

Отпечатано на хартия E-coat на Arjo Wiggins. Всички влакна са 
от устойчиво горско стопанство и от контролирани източници. 
Използваната целулоза за хартията E-coat е избелена по стандарти 
ECF и TCF. Повторно използване на рециклирани фибри, пълнители и 
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