
DAIKIN SENSIRA
Osviežujúco nová
Daikin Sensira vám poskytne príjemný komfort za mimoriadne priaznivú cenu. Spotrebuje pritom minimum elektrickej energie, je tichá a perfektne sa hodí do 
každého interiéru. Ide o najdostupnejšiu nástennú klimatizáciu v portfóliu DAIKIN a je dôkazom toho, že špičkovú japonskú klimatizáciu si môžete dopriať bez 
toho, aby ste zaťažili svoj rodinný rozpočet. 

Prečo si vybrať Daikin Sensira FTXF-A/B
1.   Je to cenovo najdostupnejšia nástenná klimatizácia značky DAIKIN.
2.  Vyniká nízkou spotrebou a príjemným komfortom. 
3.  Dosahuje sezónnu energetickú účinnosť až do triedy A++ pri chladení. 
4.  Má tichú prevádzku na úrovni iba 20 dB.
5.  S aplikáciou Daikin Online Controller môžete ovládať a monitorovať stav klimatizácie.

Odporúčaná kombinácia
Vnútorná nástenná jednotka Sensira FTXF-A/B + vonkajšia jednotka RXF-A/B

Využite všetky výhody a funkcie

Energeticky úsporná prevádzka počas pohotovostného režimu 
(Veľkosť 25, 35)
Znižuje spotrebu prúdu o približne 80% pri prevádzke v pohotovostnom 
režime.

Online ovládač
Ovládajte vnútornú jednotku z akéhokoľvek miesta pomocou smartfónu, 
laptopu, počítača, tabletu alebo dotykovej obrazovky

Režim Econo (Veľkosť 25, 35)
Znižuje spotrebu energie, takže je možné použiť ďalšie zariadenia s veľkou 
spotrebou. Táto funkcia je tiež úsporná.

Iba ventilátor
Jednotku je možné použiť ako ventilátor, ktorý fúka vzduch bez ohrievania 
či chladenia.

Režim komfortu (Veľkosť 25, 35)
Zaručuje prevádzku bez prievanu tým, že zabraňuje, aby teplý či studený 
vzduch prúdil priamo na telo človeka.

Výkonný režim
Je možné ho zvoliť pre rýchle zohriatie alebo ochladenie; po vypnutí 
výkonného režimu sa jednotka vráti do prednastaveného režimu.

Automatické prepínanie chladenia-ohrievania
Automaticky zvolí režim ohrievania alebo chladenia, aby sa dosiahla 
nastavená teplota.

Tichá prevádzka vnútornej jednotky
Tlačidlo „Silent“ na diaľkovom ovládači zníži prevádzkovú hlučnosť 
vnútornej jednotky o 3 dB(A)

Zvislá automatická oscilácia
Možnosť zvoliť automatický zvislý pohyb klapiek vypúšťania vzduchu pre 
účinné rozloženie vzduchu a teploty po celej miestnosti.

Automatická rýchlosť ventilátora
Automaticky zvolí potrebnú rýchlosť ventilátora na dosiahnutie alebo 
udržiavanie nastavenej teploty.

Stupne rýchlosti ventilátora (5 stupňov)
Umožňuje zvoliť niektorú z daného počtu rýchlostí ventilátora.

Suchý program
Umožňuje znížiť úroveň vlhkosti bez kolísania teploty v miestnosti.

Vzduchový filter
Odstraňuje prachové častice zo vzduchu, čím zaisťuje stály prívod čistého 
vzduchu.

24-hodinový časovač
Je možné nastaviť na spustenie prevádzky kedykoľvek podľa denného 
programu

Infračervené diaľkové ovládanie
Spúšťa, zastavuje a reguluje klimatizáciu z diaľky.

Automatický reštart
Jednotka sa po výpadku prúdu automaticky znovu spustí s pôvodnými 
nastaveniami.

Samodiagnostika
Zjednodušuje údržbu indikáciou systémových porúch a prevádzkových 
anomálií.



DAIKIN COMFORA
Úsporná, kompaktná a diskrétna
Daikin Comfora je kompaktná klimatizácia s moderným dizajnom pre optimálnu vnútornú klímu a maximálny komfort. Dosahuje vysokú účinnosť a má 
veľmi nízku spotrebu energie. Určite tiež oceníte jej diskrétny dizajn a v neposlednom rade rozumnú cenu. To všetko z nej robí jednu z najpopulárnejších a 
najpredávanejších klimatizácií nielen na našom trhu. 

Prečo si vybrať Daikin Comfora FTXP-M
1.   Vyniká skvelým pomerom výkon/cena.
2.  Jej kompaktné rozmery šetria priestor, vďaka čomu je ideálnym riešením pre inštaláciu na stenu a nad dverami. 
3.  Dosahuje sezónnu energetickú účinnosť až do triedy A++ pri chladení aj vykurovaní. 
4.  Využíva inovatívne funkcie pre čo najlepšiu účinnosť, spoľahlivosť a jednoduchosť ovládania.
5.  Je to najpredávanejšia klimatizácia v portfóliu Daikin a jedna z najpredávanejších klimatizácii vôbec.

Odporúčaná kombinácia
Vnútorná nástenná jednotka Comfora FTXP-M + vonkajšia jednotka RXP-N

Využite všetky výhody a funkcie

Energeticky úsporná prevádzka počas pohotovostného režimu
Znižuje spotrebu prúdu o približne 80 % pri prevádzke v pohotovostnom 
režime.

3-D prúdenie vzduchu
Predstavuje kombináciu funkcie horizontálneho a vertikálneho otáčania 
tak, aby prúd horúceho alebo studeného vzduchu cirkuloval až do rohov 
veľkých priestorov.

Online ovládač cez aplikáciu
Ovládajte vnútornú jednotku z akéhokoľvek miesta cez aplikáciu

Prakticky nepočuteľná
Prakticky nepočuteľná: prevádzka jednotky je taká tichá, že takmer 
zabudnete, že ju tam máte.

Viacmodelové zostavy
K jednej vonkajšej jednotke je možné pripojiť až 5 vnútorných jednotiek, aj 
ak majú rôzne výkony. Všetky vnútorné jednotky je možné prevádzkovať 
jednotlivo v rámci rovnakého vykurovacieho alebo chladiaceho režimu.

Režim Econo
Znižuje spotrebu energie, takže je možné použiť ďalšie zariadenia s veľkou 
spotrebou. Táto funkcia je tiež úsporná.

Režim nočného nastavenia
Šetrí energiu tým, že zabraňuje prechladeniu alebo prehriatiu počas noci.

Iba ventilátor
Jednotku je možné použiť ako ventilátor, ktorý fúka vzduch bez ohrievania 
či chladenia.

Režim komfortu
Zaručuje prevádzku bez prievanu tým, že zabraňuje, aby teplý či studený 
vzduch prúdil priamo na telo človeka.

Výkonný režim
Je možné ho zvoliť pre rýchle zohriatie alebo ochladenie; po vypnutí 
výkonného režimu sa jednotka vráti do prednastaveného režimu.

Automatické prepínanie chladenia-ohrievania
Automaticky zvolí režim ohrievania alebo chladenia, aby sa dosiahla 
nastavená teplota.

Tichá prevádzka vnútornej jednotky
Tlačidlo „Silent“ na diaľkovom ovládači zníži prevádzkovú hlučnosť 
vnútornej jednotky o 3 dB(A)

24-hodinový časovač
Je možné nastaviť na spustenie prevádzky kedykoľvek podľa denného 
programu

Infračervené diaľkové ovládanie
Spúšťa, zastavuje a reguluje klimatizáciu z diaľky.

Zvislá automatická oscilácia
Možnosť zvoliť automatický zvislý pohyb klapiek vypúšťania vzduchu pre 
účinné rozloženie vzduchu a teploty po celej miestnosti.

Vodorovná automatická oscilácia
Možnosť zvoliť automatický vodorovný pohyb lamely vypúšťania vzduchu 
pre rovnomerné prúdenie vzduchu a rozloženie teploty.

Automatický reštart
Jednotka sa po výpadku prúdu automaticky znovu spustí s pôvodnými 
nastaveniami.

Samodiagnostika
Zjednodušuje údržbu indikáciou systémových porúch a prevádzkových 
anomálií.

Automatická rýchlosť ventilátora
Automaticky zvolí potrebnú rýchlosť ventilátora na dosiahnutie alebo 
udržiavanie nastavenej teploty.

Stupne rýchlosti ventilátora (5 stupňov)
Umožňuje zvoliť niektorú z daného počtu rýchlostí ventilátora.

Suchý program
Umožňuje znížiť úroveň vlhkosti bez kolísania teploty v miestnosti.

Deodorizačný titánium apatitový filter
Decomposes bothersome odours of for example tobacco and pets

Vzduchový filter
Odstraňuje prachové častice zo vzduchu, čím zaisťuje stály prívod čistého 
vzduchu.

Chýba
ikona

Strieborný filter na odstraňovanie alergénov a čistenie vzduchu
Zachytáva také alergény ako sú peľ a prachové roztoče. Filter potláča peľ a 
roztoče na minimálne 99 %.



DAIKIN PERFERA
Perfektná v chladení, vykurovaní aj čistení vzduchu
Daikin Perfera predstavuje inteligentné, výkonné a voči životnému prostrediu šetrné riešenie, ktoré plne vyhovie vašim potrebám vykurovania, chladenia a 
čistenia vzduchu. Je dokonalým stelesnením inteligentného komfortu, ktorý vás bude sprevádzať každý deň v roku. Okrem optimálnej teploty vám poskytne 
ideálnu kvalitu vzduchu a zaujme tiež atraktívnym nástenným dizajnom.

Prečo si vybrať Daikin Perfera FTXM-N
1.   Poskytuje trojaké využitie v jednom: chladenie, vykurovanie a čistenie vzduchu.
2.  Vyniká perfektným pomerom výkon/cena – jedným z najlepších na trhu. 
3.  Dosahuje sezónnu energetickú účinnosť až do triedy A+++ pri chladení aj vykurovaní.  
4.  Využíva inovatívne funkcie pre čo najlepšiu účinnosť, spoľahlivosť a jednoduchosť ovládania. 
5.  V rámci portfólia Daikin predstavuje zlatú strednú cestu, ktorú oceňuje množstvo spokojných zákazníkov. 

Odporúčaná kombinácia
Vnútorná nástenná jednotka Perfera FTXM-N + vonkajšia jednotka RXM-N.

Využite všetky výhody a funkcie
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Dvojzónový snímač pohybu Inteligentné oko
Prúdenie vzduchu je nasmerované mimo zóny miestnosti, kde sa práve 
nachádza človek. Ak sa v miestnosti nenachádzajú žiadne osoby, jednotka 
sa automaticky prepne do energeticky úsporného režimu.

Energeticky úsporná prevádzka počas pohotovostného režimu
Znižuje spotrebu prúdu o približne 80% pri prevádzke v pohotovostnom 
režime.

Chýba
ikona

Online ovládač
Ovládajte vnútornú jednotku z akéhokoľvek miesta cez aplikáciu

Prakticky nepočuteľná
Prakticky nepočuteľná: prevádzka jednotky je taká tichá, že takmer 
zabudnete, že ju tam máte.

Viacmodelové zostavy
K jednej vonkajšej jednotke je možné pripojiť až 5 vnútorných jednotiek, aj 
ak majú rôzne výkony. Všetky vnútorné jednotky je možné prevádzkovať 
jednotlivo v rámci rovnakého vykurovacieho alebo chladiaceho režimu. 

Režim Econo
Znižuje spotrebu energie, takže je možné použiť ďalšie zariadenia s veľkou 
spotrebou. Táto funkcia je tiež úsporná.

Režim nočného nastavenia
Šetrí energiu tým, že zabraňuje prechladeniu alebo prehriatiu počas noci.

Iba ventilátor
Jednotku je možné použiť ako ventilátor, ktorý fúka vzduch bez ohrievania 
či chladenia.

Režim komfortu
Zaručuje prevádzku bez prievanu tým, že zabraňuje, aby teplý či studený 
vzduch prúdil priamo na telo človeka.

Výkonný režim
Je možné ho zvoliť pre rýchle zohriatie alebo ochladenie; po vypnutí 
výkonného režimu sa jednotka vráti do prednastaveného režimu.

Automatické prepínanie chladenia-ohrievania
Automaticky zvolí režim ohrievania alebo chladenia, aby sa dosiahla 
nastavená teplota.

Tichá prevádzka vnútornej jednotky
Tlačidlo „Silent“ na diaľkovom ovládači zníži prevádzkovú hlučnosť 
vnútornej jednotky o 3 dB(A)

Deodorizačný titánium apatitový filter
Decomposes bothersome odours of for example tobacco and pets

Vzduchový filter
Odstraňuje prachové častice zo vzduchu, čím zaisťuje stály prívod čistého 
vzduchu.

Tichá prevádzka vonkajšej jednotky
Tlačidlo „Silent“ na diaľkovom ovládači zníži prevádzkovú hlučnosť vonkajšej 
jednotky o 3 dB(A), čím zabezpečí tiché prostredie pre okolie.

3-D prúdenie vzduchu
Predstavuje kombináciu funkcie horizontálneho a vertikálneho otáčania 
tak, aby prúd horúceho alebo studeného vzduchu cirkuloval až do rohov 
veľkých priestorov.

Týždenný časovač
Je možné ho nastaviť na spustenie kúrenia alebo chladenia kedykoľvek na 
základe denného alebo týždenného nastavenia.

24-hodinový časovač
Je možné nastaviť na spustenie prevádzky kedykoľvek podľa denného 
programu

Zvislá automatická oscilácia
Možnosť zvoliť automatický zvislý pohyb klapiek vypúšťania vzduchu pre 
účinné rozloženie vzduchu a teploty po celej miestnosti.

Vodorovná automatická oscilácia
Možnosť zvoliť automatický vodorovný pohyb lamely vypúšťania vzduchu 
pre rovnomerné prúdenie vzduchu a rozloženie teploty.

Infračervené diaľkové ovládanie
Spúšťa, zastavuje a reguluje klimatizáciu z diaľky.

Automatický reštart
Jednotka sa po výpadku prúdu automaticky znovu spustí s pôvodnými 
nastaveniami.

Automatická rýchlosť ventilátora
Automaticky zvolí potrebnú rýchlosť ventilátora na dosiahnutie alebo 
udržiavanie nastavenej teploty.

Stupne rýchlosti ventilátora (5 stupňov)
Umožňuje zvoliť niektorú z daného počtu rýchlostí ventilátora.

Centralizované ovládanie
Spúšťa, zastavuje a reguluje viacero klimatizačných jednotiek z jedného 
centrálneho miesta.

Diaľkové ovládanie s káblom
Spúšťa, zastavuje a reguluje klimatizáciu.

Suchý program
Umožňuje znížiť úroveň vlhkosti bez kolísania teploty v miestnosti.

Flash Streamer
Using electrons to trigger chemical reactions with air borne particles, the 
Flash Streamer breaks down allergens such as pollen and fungal allergens 
and removes bothersome odours providing a better, cleaner air

Samodiagnostika
Zjednodušuje údržbu indikáciou systémových porúch a prevádzkových 
anomálií.



DAIKIN EMURA
Forma. Funkcia. Nový zmysel. 
Daikin Emura prináša najvyššiu účinnosť a komfort v nádhernom imidžovom prevedení. Za svoj trendový dizajn navrhnutý špeciálne pre európske interiéry 
získala niekoľko prestížnych medzinárodných ocenení, ako napríklad iF Design Award, Reddot 2014 či Nemecké ocenenie za dizajn – Special Mention 2015. Extra 
funkcie novej generácie posunú váš komfort na úplne novú úroveň. 

Prečo si vybrať Daikin Emura FTXJ
1.   Vyniká medzinárodne oceňovaným dizajnom s dvoma elegantnými povrchovými úpravami: v striebornej a antracitovej alebo snehobielej matnej farbe.
2.  Dosahuje sezónnu energetickú účinnosť až do triedy A+++ pri chladení aj vykurovaní. 
3.  Poskytuje trojaké využitie v jednom: chladenie, vykurovanie a čistenie vzduchu.
4.  Je mimoriadne tichá – hlučnosť prevádzky je znížená na 19 dB.
5.  Využíva extra funkcie novej generácie pre čo najlepšiu účinnosť, spoľahlivosť a jednoduchosť ovládania – a to aj online pomocou jednoduchej aplikácie  

 v smartfóne.

Odporúčaná kombinácia
Vnútorná nástenná jednotka Emura FTXJ + vonkajšia jednotka RXJ-N

Využite všetky výhody a funkcie
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Dvojzónový snímač pohybu Inteligentné oko
Prúdenie vzduchu je nasmerované mimo zóny miestnosti, kde sa práve 
nachádza človek. Ak sa v miestnosti nenachádzajú žiadne osoby, jednotka 
sa automaticky prepne do energeticky úsporného režimu.

Energeticky úsporná prevádzka počas pohotovostného režimu
Znižuje spotrebu prúdu o približne 80% pri prevádzke v pohotovostnom 
režime.

Veľmi tiché
Vnútorné jednotky Daikin sú veľmi tiché. Takisto je zaručené, že vonkajšie 
jednotky nerušia ticho okolia.

Online ovládač
Ovládajte vnútornú jednotku z akéhokoľvek miesta cez aplikáciu

Viacmodelové zostavy
K jednej vonkajšej jednotke je možné pripojiť až 5 vnútorných jednotiek, aj 
ak majú rôzne výkony. Všetky vnútorné jednotky je možné prevádzkovať 
jednotlivo v rámci rovnakého vykurovacieho alebo chladiaceho režimu. 

Režim Econo
Znižuje spotrebu energie, takže je možné použiť ďalšie zariadenia s veľkou 
spotrebou. Táto funkcia je tiež úsporná.

Režim nočného nastavenia
Šetrí energiu tým, že zabraňuje prechladeniu alebo prehriatiu počas noci.

Iba ventilátor
Jednotku je možné použiť ako ventilátor, ktorý fúka vzduch bez ohrievania 
či chladenia.

Režim komfortu
Zaručuje prevádzku bez prievanu tým, že zabraňuje, aby teplý či studený 
vzduch prúdil priamo na telo človeka.

Výkonný režim
Je možné ho zvoliť pre rýchle zohriatie alebo ochladenie; po vypnutí 
výkonného režimu sa jednotka vráti do prednastaveného režimu.

Automatické prepínanie chladenia-ohrievania
Automaticky zvolí režim ohrievania alebo chladenia, aby sa dosiahla 
nastavená teplota.

Tichá prevádzka vnútornej jednotky
Tlačidlo „Silent“ na diaľkovom ovládači zníži prevádzkovú hlučnosť 
vnútornej jednotky o 3 dB(A)

Deodorizačný titánium apatitový filter
Decomposes bothersome odours of for example tobacco and pets

Tichá prevádzka vonkajšej jednotky
Tlačidlo „Silent“ na diaľkovom ovládači zníži prevádzkovú hlučnosť vonkajšej 
jednotky o 3 dB(A), čím zabezpečí tiché prostredie pre okolie.

3-D prúdenie vzduchu
Predstavuje kombináciu funkcie horizontálneho a vertikálneho otáčania 
tak, aby prúd horúceho alebo studeného vzduchu cirkuloval až do rohov 
veľkých priestorov.

Infračervené diaľkové ovládanie
Spúšťa, zastavuje a reguluje klimatizáciu z diaľky.

Zvislá automatická oscilácia
Možnosť zvoliť automatický zvislý pohyb klapiek vypúšťania vzduchu pre 
účinné rozloženie vzduchu a teploty po celej miestnosti.

Vodorovná automatická oscilácia
Možnosť zvoliť automatický vodorovný pohyb lamely vypúšťania vzduchu 
pre rovnomerné prúdenie vzduchu a rozloženie teploty.

Centralizované ovládanie
Spúšťa, zastavuje a reguluje viacero klimatizačných jednotiek z jedného 
centrálneho miesta.

Automatická rýchlosť ventilátora
Automaticky zvolí potrebnú rýchlosť ventilátora na dosiahnutie alebo 
udržiavanie nastavenej teploty.

Stupne rýchlosti ventilátora (5 stupňov)
Umožňuje zvoliť niektorú z daného počtu rýchlostí ventilátora.

Samodiagnostika
Zjednodušuje údržbu indikáciou systémových porúch a prevádzkových 
anomálií.

Suchý program
Umožňuje znížiť úroveň vlhkosti bez kolísania teploty v miestnosti.

24-hodinový časovač
Je možné nastaviť na spustenie prevádzky kedykoľvek podľa denného 
programu

Automatický reštart
Jednotka sa po výpadku prúdu automaticky znovu spustí s pôvodnými 
nastaveniami.

Diaľkové ovládanie s káblom
Spúšťa, zastavuje a reguluje klimatizáciu.

Strieborný filter na odstraňovanie alergénov a čistenie vzduchu
Zachytáva také alergény ako sú peľ a prachové roztoče. Filter potláča peľ a 
roztoče na minimálne 99%.

Týždenný časovač
Je možné ho nastaviť na spustenie kúrenia alebo chladenia kedykoľvek na 
základe denného alebo týždenného nastavenia.



DAIKIN STYLISH
Kde sa inovácia stretáva s kreativitou
Prémiová klimatizácia Daikin Stylish dodá vášmu bývaniu komfort a štýl. Spája špičkový výkon, podmanivý dizajn a pokročilé technológie v jednom inovatívnom 
zariadení, ktoré sa dokonale hodí do každého interiéru. Potvrdzuje to aj celý rad prestížnych medzinárodných ocenení, ako napríklad Reddot Design Award 2018, 
iF Design Award 2018 či Good Design Award 2017. Okrem vzhľadu a výkonu na nej oceníte aj vysokú spoľahlivosť a takmer nehlučnú prevádzku.

Prečo si vybrať Daikin Stylish FTXA
1.   Dokonale vyvažuje funkčnosť, najmodernejšie technológie a estetický vzhľad.
2.  Je to najtenšia a najkompaktnejšia jednotka v dizajnovom segmente nástenných jednotiek.
3.  Dosahuje energetickú účinnosť až do triedy A+++ pri chladení aj vykurovaní. 
4.  Využíva množstvo inovatívnych funkcií pre čo najlepšiu účinnosť, spoľahlivosť a jednoduchosť ovládania – a to aj online pomocou aplikácie v smartfóne.
5.  V portfóliu Daikin je to najoceňovanejšia klimatizácia za dizajn a jedna z najštýlovejších jednotiek na trhu vôbec. 

Odporúčaná kombinácia
Vnútorná nástenná jednotka Stylish FTXA + vonkajšia jednotka RXA – A/B

Využite všetky výhody a funkcie

Coanda efekt – chladenie
Coanda efekt optimalizuje prietok vzduchu pri chladení. Špeciálne 
navrhnuté lamely zaisťujú cielenejšie prúdenie vzduchu, ktoré umožňuje 
lepšiu distribúciu teploty po celej miestnosti

Coanda efekt – vykurovanie
Coanda efekt optimalizuje prietok vzduchu pri vykurovaní. Špeciálne 
navrhnuté lamely zaisťujú cielenejšie prúdenie vzduchu, ktoré umožňuje 
lepšiu distribúciu teploty po celej miestnosti

Inteligentný tepelný snímač
Pred prepnutím na rozsah prúdenia vzduchu, ktorý nasmeruje teplý alebo 
studený vzduch do potrebných oblastí, inteligentný tepelný snímač zisťuje 
aktuálnu teplotu v miestnosti a smeruje fúkanie vzduchu rovnomerne po 
celej miestnosti

Online ovládač
Ovládajte vnútornú jednotku z akéhokoľvek miesta cez aplikáciu

Viacmodelové zostavy
K jednej vonkajšej jednotke je možné pripojiť až 5 vnútorných jednotiek, aj 
ak majú rôzne výkony. Všetky vnútorné jednotky je možné prevádzkovať 
jednotlivo v rámci rovnakého vykurovacieho alebo chladiaceho režimu. 

Režim Econo
Znižuje spotrebu energie, takže je možné použiť ďalšie zariadenia s veľkou 
spotrebou. Táto funkcia je tiež úsporná.

Energeticky úsporná prevádzka počas pohotovostného režimu
Znižuje spotrebu prúdu o približne 80% pri prevádzke v pohotovostnom 
režime.

Režim nočného nastavenia
Šetrí energiu tým, že zabraňuje prechladeniu alebo prehriatiu počas 
noci.

Chýba
ikona

Iba ventilátor
Jednotku je možné použiť ako ventilátor, ktorý fúka vzduch bez ohrievania 
či chladenia.

Výkonný režim
Je možné ho zvoliť pre rýchle zohriatie alebo ochladenie; po vypnutí 
výkonného režimu sa jednotka vráti do prednastaveného režimu.

Prakticky nepočuteľná
Prakticky nepočuteľná: prevádzka jednotky je taká tichá, že takmer 
zabudnete, že ju tam máte.

Režim komfortu
Zaručuje prevádzku bez prievanu tým, že zabraňuje, aby teplý či studený 
vzduch prúdil priamo na telo človeka.

Tichá prevádzka vnútornej jednotky
Tlačidlo „Silent“ na diaľkovom ovládači zníži prevádzkovú hlučnosť 
vnútornej jednotky o 3 dB(A)

Flash Streamer
Flash Streamer používa elektróny na spustenie chemických reakcií s 
molekulami vzduchu a tým rozkladá alergény, ako sú peľ a plesne, a 
rozkladá pachy, čím poskytuje lepší a čistejší vzduch

Deodorizačný titánium apatitový filter
Rozkladá pachy, napríklad z tabakových výrobkov a domácich zvierat

Tichá prevádzka vonkajšej jednotky
Tlačidlo „Silent“ na diaľkovom ovládači zníži prevádzkovú hlučnosť vonkajšej 
jednotky o 3 dB(A), čím zabezpečí tiché prostredie pre okolie.

3-D prúdenie vzduchu
Predstavuje kombináciu funkcie horizontálneho a vertikálneho otáčania 
tak, aby prúd horúceho alebo studeného vzduchu cirkuloval až do rohov 
veľkých priestorov.

Vzduchový filter
Odstraňuje prachové častice zo vzduchu, čím zaisťuje stály prívod čistého 
vzduchu.

Týždenný časovač
Je možné ho nastaviť na spustenie kúrenia alebo chladenia kedykoľvek na 
základe denného alebo týždenného nastavenia.

Zvislá automatická oscilácia
Možnosť zvoliť automatický zvislý pohyb klapiek vypúšťania vzduchu pre 
účinné rozloženie vzduchu a teploty po celej miestnosti.

Vodorovná automatická oscilácia
Možnosť zvoliť automatický vodorovný pohyb lamely vypúšťania vzduchu 
pre rovnomerné prúdenie vzduchu a rozloženie teploty.

Infračervené diaľkové ovládanie
Spúšťa, zastavuje a reguluje klimatizáciu z diaľky.

Automatický reštart
Jednotka sa po výpadku prúdu automaticky znovu spustí s pôvodnými 
nastaveniami.

Automatická rýchlosť ventilátora
Automaticky zvolí potrebnú rýchlosť ventilátora na dosiahnutie alebo 
udržiavanie nastavenej teploty.

Stupne rýchlosti ventilátora (5 stupňov)
Umožňuje zvoliť niektorú z daného počtu rýchlostí ventilátora.

Centralizované ovládanie
Spúšťa, zastavuje a reguluje viacero klimatizačných jednotiek z jedného 
centrálneho miesta.

Diaľkové ovládanie s káblom
Spúšťa, zastavuje a reguluje klimatizáciu.

Suchý program
Umožňuje znížiť úroveň vlhkosti bez kolísania teploty v miestnosti.

Strieborný filter na odstraňovanie alergénov a čistenie vzduchu
Zachytáva také alergény ako sú peľ a prachové roztoče. Filter potláča peľ a 
roztoče na minimálne 99%.

Samodiagnostika
Zjednodušuje údržbu indikáciou systémových porúch a prevádzkových 
anomálií.



DAIKIN URURU SARARA
Najlepšia z najlepších
Existuje veľa klimatizačných jednotiek, ale iba jedna Ururu Sarara. Ide o vôbec najlepšiu klimatizáciu dostupnú na celosvetovom trhu. Okrem dizajnu a 
špičkového výkonu s triedou energetickej účinnosti A+++ ju robí výnimočnou najmä univerzálnosť jej využitia. Nielenže chladí, vykuruje a čistí vzduch, ale 
navyše i vetrá, zvlhčuje a odvhlčuje – to všetko, aby vám poskytla tú najvyššiu kvalitu vzduchu a komfortnú teplotu. Aj vďaka tomu je Ururu Sarara oprávnene 
považovaná za majstrovské dielo v segmente klimatizačných technológií. 

Prečo si vybrať Daikin Ururu Sarara FTXZ-N
1.   Je to vlajková loď v portfóliu Daikin, absolútna svetová špička medzi klimatizáciami. 
2.  Poskytuje unikátnu kombináciu zvlhčovania, odvlhčovania, vetrania, čistenia vzduchu, ako aj vykurovania a chladenia  v jednom systéme.
3.  Dosahuje energetickú účinnosť až do triedy A+++ pri chladení aj vykurovaní. 
4.  Disponuje až piatimi spôsobmi čistenia a úpravy vzduchu, pričom na filtráciu využíva unikátnu technológiu Streamer, ktorá rozkladá čiastočky prachu,  

 alergény a nepríjemné pachy. 
5.  Využíva množstvo inovatívnych funkcií pre čo najlepšiu účinnosť, spoľahlivosť a novú úroveň sofistikovaného ovládania – a to aj online pomocou aplikácie  

 v smartfóne.

Odporúčaná kombinácia
Vnútorná nástenná jednotka Ururu Sarara FTXZ-N + vonkajšia jednotka RXZ-N

Využite všetky výhody a funkcie

3

Trojzónový snímač pohybu Inteligentné oko
Prúdenie vzduchu je nasmerované mimo zóny miestnosti, kde sa práve 
nachádza človek. Detekcia sa vykonáva 3 smermi: vľavo, dopredu a vpravo. 
Ak sa v miestnosti nenachádzajú žiadne osoby, jednotka sa automaticky 
prepne do energeticky úsporného režimu.

Energeticky úsporná prevádzka počas pohotovostného režimu
Znižuje spotrebu prúdu o približne 80% pri prevádzke v pohotovostnom 
režime.

Ururu - zvlhčovanie
Absorbuje vlhkosť z vonkajšieho vzduchu a rovnomerne ju rozptýli po 
celom vnútornom priestore.

Sarara - odvlhčovanie
Znižuje vnútornú vlhkosť bez toho, aby ovplyvnila vnútornú teplotu 
zmiešaním chladného suchého vzduchu s teplým vzduchom.

Online ovládač cez aplikáciu (Voliteľné)
Ovládajte vnútornú jednotku z akéhokoľvek miesta cez aplikáciu

Invertor
Kompresory invertora neustále nastavujú rýchlosť kompresora podľa 
aktuálnej potreby. Spustenia a zastavenia pri nižšej spotrebe energie 
vplývajú na zníženie 'celkovej spotreby energie (až o 30 %) a stabilizujú 
teploty.

Výkonný režim
Je možné ho zvoliť pre rýchle zohriatie alebo ochladenie; po vypnutí 
výkonného režimu sa jednotka vráti do prednastaveného režimu.

Režim Econo
Znižuje spotrebu energie, takže je možné použiť ďalšie zariadenia s veľkou 
spotrebou. Táto funkcia je tiež úsporná.

Režim komfortu
Zaručuje prevádzku bez prievanu tým, že zabraňuje, aby teplý či studený 
vzduch prúdil priamo na telo človeka.

Veľmi tiché
Vnútorné jednotky Daikin sú veľmi tiché. Takisto je zaručené, že vonkajšie 
jednotky nerušia ticho okolia.

Automatické prepínanie chladenia-ohrievania
Automaticky zvolí režim ohrievania alebo chladenia, aby sa dosiahla 
nastavená teplota.

Tichá prevádzka vonkajšej jednotky
Tlačidlo „Silent“ na diaľkovom ovládači zníži prevádzkovú hlučnosť vonkajšej 
jednotky o 3 dB(A), čím zabezpečí tiché prostredie pre okolie.

Tichá prevádzka vnútornej jednotky
Tlačidlo „Silent“ na diaľkovom ovládači zníži prevádzkovú hlučnosť 
vnútornej jednotky o 3 dB(A)

24-hodinový časovač
Je možné nastaviť na spustenie prevádzky kedykoľvek podľa denného 
programu

Infračervené diaľkové ovládanie
Spúšťa, zastavuje a reguluje klimatizáciu z diaľky.

3-D prúdenie vzduchu
Predstavuje kombináciu funkcie horizontálneho a vertikálneho otáčania 
tak, aby prúd horúceho alebo studeného vzduchu cirkuloval až do rohov 
veľkých priestorov.

Režim komfortného spánku
Funkcia zvýšeného komfortu, ktorá sa riadi špecifickým rytmom kolísania 
teploty.

Flash Streamer
Flash Streamer používa elektróny na spustenie chemických reakcií s 
molekulami vzduchu a tým rozkladá alergény, ako sú peľ a plesne, a 
rozkladá pachy, čím poskytuje lepší a čistejší vzduch.

Vodorovná automatická oscilácia
Možnosť zvoliť automatický vodorovný pohyb lamely vypúšťania vzduchu 
pre rovnomerné prúdenie vzduchu a rozloženie teploty.

Zvislá automatická oscilácia
Možnosť zvoliť automatický zvislý pohyb klapiek vypúšťania vzduchu pre 
účinné rozloženie vzduchu a teploty po celej miestnosti.

Stupne rýchlosti ventilátora (5 stupňov)
Umožňuje zvoliť niektorú z daného počtu rýchlostí ventilátora.

Automatická rýchlosť ventilátora
Automaticky zvolí potrebnú rýchlosť ventilátora na dosiahnutie alebo 
udržiavanie nastavenej teploty.

Deodorizačný titánium apatitový filter
Decomposes bothersome odours of for example tobacco and pets

Automatický reštart
Jednotka sa po výpadku prúdu automaticky znovu spustí s pôvodnými 
nastaveniami.



DAIKIN FVXM-F 
Ideálne riešenie pod okno 
Vnútorná parapetná jednotka Daikin FVXM-F poskytuje optimálny chladiaci a vykurovací komfort vďaka duálnemu prietoku. Je nízka iba 620 mm, vďaka čomu je 
ideálnym riešením pre inštaláciu pod oknom v parapete. To všetko z nej robí praktickú voľbu pre každý interiér. 

Prečo si vybrať Daikin FVXM-F
1.   Poskytuje komfortnú teplotu prostredníctvom duálneho prietoku. 
2.  Má tichú prevádzku na úrovni iba 23 dB.
3.  Ide o najobľúbenejšiu parapetnú jednotku v portfóliu Daikin. 

Odporúčaná kombinácia
Vnútorná parapetná jednotka Daikin FVXM-F + vonkajšia jednotka RXM-N(9)

Využite všetky výhody a funkcie

Online ovládač cez aplikáciu (Voliteľné)
Ovládajte vnútornú jednotku z akéhokoľvek miesta cez aplikáciu

Viacmodelové zostavy
K jednej vonkajšej jednotke je možné pripojiť až 5 vnútorných jednotiek, aj 
ak majú rôzne výkony. Všetky vnútorné jednotky je možné prevádzkovať 
jednotlivo v rámci rovnakého vykurovacieho alebo chladiaceho režimu. 

Iba ventilátor
Jednotku je možné použiť ako ventilátor, ktorý fúka vzduch bez ohrievania 
či chladenia.

Režim nočného nastavenia
Šetrí energiu tým, že zabraňuje prechladeniu alebo prehriatiu počas noci.

Režim Econo
Znižuje spotrebu energie, takže je možné použiť ďalšie zariadenia s veľkou 
spotrebou. Táto funkcia je tiež úsporná.

Výkonný režim
Je možné ho zvoliť pre rýchle zohriatie alebo ochladenie; po vypnutí 
výkonného režimu sa jednotka vráti do prednastaveného režimu.

Automatické prepínanie chladenia-ohrievania
Automaticky zvolí režim ohrievania alebo chladenia, aby sa dosiahla 
nastavená teplota.

Tichá prevádzka vnútornej jednotky
Tlačidlo „Silent“ na diaľkovom ovládači zníži prevádzkovú hlučnosť 
vnútornej jednotky o 3 dB(A)

Tichá prevádzka vonkajšej jednotky
Tlačidlo „Silent“ na diaľkovom ovládači zníži prevádzkovú hlučnosť vonkajšej 
jednotky o 3 dB(A), čím zabezpečí tiché prostredie pre okolie.

Zvislá automatická oscilácia
Možnosť zvoliť automatický zvislý pohyb klapiek vypúšťania vzduchu pre 
účinné rozloženie vzduchu a teploty po celej miestnosti.

Automatická rýchlosť ventilátora
Automaticky zvolí potrebnú rýchlosť ventilátora na dosiahnutie alebo 
udržiavanie nastavenej teploty.

Deodorizačný titánium apatitový filter
Rozkladá pachy, napríklad z tabakových výrobkov a domácich zvierat

Suchý program
Umožňuje znížiť úroveň vlhkosti bez kolísania teploty v miestnosti.

Stupne rýchlosti ventilátora
Umožňuje zvoliť niektorú z daného počtu rýchlostí ventilátora.

Týždenný časovač
Je možné ho nastaviť na spustenie kúrenia alebo chladenia kedykoľvek na 
základe denného alebo týždenného nastavenia.

Centralizované ovládanie
Spúšťa, zastavuje a reguluje viacero klimatizačných jednotiek z jedného 
centrálneho miesta.

Infračervené diaľkové ovládanie
Spúšťa, zastavuje a reguluje klimatizáciu z diaľky.

Samodiagnostika
Zjednodušuje údržbu indikáciou systémových porúch a prevádzkových 
anomálií.

Automatický reštart
Jednotka sa po výpadku prúdu automaticky znovu spustí s pôvodnými 
nastaveniami.

24-hodinový časovač
Je možné nastaviť na spustenie prevádzky kedykoľvek podľa denného 
programu



DAIKIN FDXM-F9
Kompaktná kanálová jednotka
Vnútorná kanálová jednotka Daikin FDXM-F9 je nenápadná svojou kompaktnosťou, zato veľmi nápadná svojou účinnosťou, spoľahlivosťou a komfortom. Ide o 
skrytú stropnú klimatizáciu, to znamená, že z nej je vidno iba nasávaciu a výfukovú mriežku. Perfektné riešenie všade tam, kde je nedostatok priestoru. 

Prečo si vybrať Daikin FDXM-F9
1.   Vyniká kompaktnosťou s výškou iba 200 mm.
2.  Má veľmi nízku spotrebu energie vďaka DC monitoru ventilátora.
3.  Disponuje samočistiacim filtrom a prach odstránite jednoducho pomocou vysávača bez toho, aby ste museli otvoriť jednotku. 
4.  Ide o najobľúbenejšiu kanálovú skrytú stropnú jednotku v portfóliu Daikin. 

Odporúčaná kombinácia
Vnútorná kanálová jednotka Daikin FDXM-F9 + vonkajšia jednotka RXM-N(9).

Využite všetky výhody a funkcie

Iba ventilátor
Jednotku je možné použiť ako ventilátor, ktorý fúka vzduch bez ohrievania 
či chladenia.

Samočistiaci filter
Filter sa automaticky vyčistí. Jednoduchosť údržby znamená optimálnu 
energetickú účinnosť a maximálny komfort bez potreby nákladnej alebo 
časovo náročnej údržby.

Viacmodelové zostavy
K jednej vonkajšej jednotke je možné pripojiť až 5 vnútorných jednotiek, aj 
ak majú rôzne výkony. Všetky vnútorné jednotky je možné prevádzkovať 
jednotlivo v rámci rovnakého vykurovacieho alebo chladiaceho režimu. 

Zónovanie
S jednou vnútornou jednotkou umožňuje až 6 samostatných zón s rôznou 
klímou

Stupne rýchlosti ventilátora (3 stupňov)
Umožňuje zvoliť niektorú z daného počtu rýchlostí ventilátora.

Suchý program
Umožňuje znížiť úroveň vlhkosti bez kolísania teploty v miestnosti.

Vzduchový filter
Odstraňuje prachové častice zo vzduchu, čím zaisťuje stály prívod čistého 
vzduchu.

Týždenný časovač
Je možné ho nastaviť na spustenie kúrenia alebo chladenia kedykoľvek na 
základe denného alebo týždenného nastavenia.

24-hodinový časovač
Je možné nastaviť na spustenie prevádzky kedykoľvek podľa denného 
programu

Infračervené diaľkové ovládanie
Spúšťa, zastavuje a reguluje klimatizáciu z diaľky.

Diaľkové ovládanie s káblom
Spúšťa, zastavuje a reguluje klimatizáciu.

Automatický reštart
Jednotka sa po výpadku prúdu automaticky znovu spustí s pôvodnými 
nastaveniami.

Online ovládač
Ovládajte vnútornú jednotku z akéhokoľvek miesta cez aplikáciu

Centralizované ovládanie
Spúšťa, zastavuje a reguluje viacero klimatizačných jednotiek z jedného 
centrálneho miesta.

Samodiagnostika
Zjednodušuje údržbu indikáciou systémových porúch a prevádzkových 
anomálií.


