
FTXS-K / RXS-L3
Vægmodel

MEDIE

GENEREL INFORMATION

Produktfunktion

Udendørs enhed med lydsvag drift: Knappen "Silent" på fjernbetjeningen sænker den udendørs enheds driftslyd med 3 dBA, så man kan
være sikker på, at nabolaget får ro.

Diskret, moderne design Dens glatte kurver harmonerer smukt med væggen og giver en glidende tilstedeværelse, der matcher med alle
indendørs indretninger.

Intelligent øje dækker 2 områder: Luftstrømmen sendes til en anden zone end dér, hvor personen befinder sig i netop det øjeblik.; Hvis
der slet ikke spores nogen personer, vil enheden automatisk skifte til indstilling for energibesparelse. (klasse 35,42,50)

Mat krystalhvid finish i høj kvalitet.

Stilledrift: enheden kan stort set ikke høres, når den er i drift. Lydniveauet er helt ned til 19 dBA !

Ideel til installation i soveværelser (klasse 20,25) og større eller uregelmæssigt udformede opholdsrum (klasse 35,42,50)

Nyt design på fjernbetjening, også i høj kvalitet, mat krystalhvid for at matche perfekt med indendørs enheden

Energibesparende i standby: strømforbruget mindskes med ca. 80%, når den er i standby. Registreres der ingen personer i mere end 20
minutter, skifter systemet automatisk over til strømsparetilstand.

Online betjening: betjen din indendørs enhed fra hvor som helst med en app via dit lokale netværk eller internettet

Daikin udendørs enheder er pæne og robuste og kan let monteres på et tag eller terrasse eller blot placeres op af en udendørs mur;

Udendørs enheder er udstyret med en svingkompressor, som er kendt for at være lydsvag og særdeles strømbesparende.

Udendørs enheder til parvis kombination

Udendørs varmevekslerlamel med korrosionshæmmende behandling

Fordele



TEGNINGER

English

Måltegninger ctxs15-35k_ftxs20-25k_dim_3d092255_en PDF

Måltegninger ftxs35-42k_dim_3d092256_en PDF

Måltegninger ftxs50k_dim_3d092257_en PDF

Måltegninger rxs20-35l3_dim_3d091996_en PDF

Driftsområde rxs20-35l3_operange_3d091960_en PDF

PRODUKTSPECIFIKATION

Dette sæt indeholder følgende indendørs og udendørs enhed

FTXS-K

RXS-L3

Tekniske detaljer

FTXS-K / RXS-L3

FTXS-K / RXS-L3
Vægmodel

MEDIE

GENEREL INFORMATION

Produktfunktion

Udendørs enhed med lydsvag drift: Knappen "Silent" på fjernbetjeningen sænker den udendørs enheds driftslyd med 3 dBA, så man kan
være sikker på, at nabolaget får ro.

Diskret, moderne design Dens glatte kurver harmonerer smukt med væggen og giver en glidende tilstedeværelse, der matcher med alle
indendørs indretninger.



Intelligent øje dækker 2 områder: Luftstrømmen sendes til en anden zone end dér, hvor personen befinder sig i netop det øjeblik.; Hvis
der slet ikke spores nogen personer, vil enheden automatisk skifte til indstilling for energibesparelse. (klasse 35,42,50)

Mat krystalhvid finish i høj kvalitet.

Stilledrift: enheden kan stort set ikke høres, når den er i drift. Lydniveauet er helt ned til 19 dBA !

Ideel til installation i soveværelser (klasse 20,25) og større eller uregelmæssigt udformede opholdsrum (klasse 35,42,50)

Nyt design på fjernbetjening, også i høj kvalitet, mat krystalhvid for at matche perfekt med indendørs enheden

Energibesparende i standby: strømforbruget mindskes med ca. 80%, når den er i standby. Registreres der ingen personer i mere end 20
minutter, skifter systemet automatisk over til strømsparetilstand.

Online betjening: betjen din indendørs enhed fra hvor som helst med en app via dit lokale netværk eller internettet

Daikin udendørs enheder er pæne og robuste og kan let monteres på et tag eller terrasse eller blot placeres op af en udendørs mur;

Udendørs enheder er udstyret med en svingkompressor, som er kendt for at være lydsvag og særdeles strømbesparende.

Udendørs enheder til parvis kombination

Udendørs varmevekslerlamel med korrosionshæmmende behandling

Fordele

TEGNINGER

English

Måltegninger ctxs15-35k_ftxs20-25k_dim_3d092255_en PDF

Måltegninger ftxs35-42k_dim_3d092256_en PDF

Måltegninger ftxs50k_dim_3d092257_en PDF

Måltegninger rxs20-35l3_dim_3d091996_en PDF

Driftsområde rxs20-35l3_operange_3d091960_en PDF

PRODUKTSPECIFIKATION

Dette sæt indeholder følgende indendørs og udendørs enhed

FTXS-K

RXS-L3

Tekniske detaljer

FTXS-K / RXS-L3


