
DAIKIN FTXM-M / RXM-M (R-
32) 

 

 
 

Το πρώτο κλιματιστικό στο κόσμο με τεχνολογία flash streamer, η Daikin έχει 

αναπτύξει τα τελευταία  χρόνια την τεχνολογία “Flash Streamer”, δηλαδή μία τεχνολογία 

εκκένωσης πλάσματος, η οποία πραγματοποιεί ευρεία τρισδιάστατη διασπορά  

ηλεκτρονίων υψηλή ταχύτητας με υψηλή οξειδωτική ικανότητα.  

Το κλιματιστικό FTXM-M ψύχει, θερμαίνει και κάνει τριπλό καθαρισμό του αέρα: 

-Αφαίρεση αλλεργιογόνων 

-Αφαίρεση ιών και βακτηρίων 

-Αφαίρεση οσμών 

Προηγμένο σύστημα φιλτραρίσματος 6 επιπέδων.  

1. Εκπομπή ηλεκτρονίων υψηλής ταχύτητας που επιτρέπουν την αποσύνθεση και την 

αφαίρεση – Προφίλτρο 

2. Κατακράτηση σκόνης – Αφαίρεση βακτηρίων και αλλεργιογόνων ουσιών 

3. Ηλεκτρική φόρτιση σκόνης και γύρης και προώθησή της στο φίλτρο – Ιονιστής πλάσμα 

4. Απορρόφηση σκόνης και γύρης από ηλεκτρικά φορτισμένο φίλτρο – Ηλεκτροστατικό 

φίλτρο (έμπροσθεν του πτυχωτού φίλτρου) 

5. Θέση υπό έλεγχο των οσμών και ιών από φωτοκαταλύτη – Φίλτρο τιτανίου απατίτη 



(όπισθεν πτυχωτού φίλτρου) 

6. Αποσύνθεση φορμαλδεΰδης και οσμών – Αποσμητικό καταλυτικό φίλτρο 

• SEER / SCOP έως A+++. 

• Μέσω της επιλογής ενός προϊόντος R-32 μειώνονται οι περιβαλλοντικές 

επιδράσεις κατά 68% σε σύγκριση με το R-410A και επιτυγχάνεται χαμηλότερη 

κατανάλωση ρεύματος χάρη στην υψηλή ενεργειακή απόδοση 

• Διακριτικός, μοντέρνος σχεδιασμός. Οι απαλές του καμπύλες ταιριάζουν όμορφα 

με τον τοίχο, με αποτέλεσμα μια καλαίσθητη παρουσία, η οποία ταιριάζει σε κάθε 

εσωτερική διακόσμηση. 

• Φινίρισμα σε ματ κρυσταλλικό λευκό υψηλής ποιότητας 

• Αθόρυβη λειτουργία: η λειτουργία της μονάδας δεν ακούγεται σχεδόν καθόλου. Η 

στάθμη ηχητικής πίεσης φτάνει έως τα 19dBA ! 

• Ιδανικό για εγκατάσταση σε υπνοδωμάτια (κατηγορία 20,25) και σε μεγαλύτερους 

χώρους κατοικιών ή σε χώρους με ιδιόμορφο σχήμα (κατηγορία 35,42,50) 

• Intelligent eye 2 περιοχών: η παροχή αέρα αποστέλλεται σε ζώνη άλλη από 

εκείνη που βρίσκεται το άτομο εκείνη τη στιγμή.; Εάν δεν εντοπιστούν άτομα, η 

μονάδα επιστρέφει αυτόματα στη θέση ενεργειακά αποδοτικής λειτουργίας. 

(κατηγορία 35,42,50) 

• Νέο σχέδιο τηλεχειριστηρίου και σε υψηλής ποιότητας ματ λευκό φινίρισμα ώστε 

να ταιριάζει απόλυτα στην εσωτερική μονάδα 

• Εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη λειτουργία αναμονής: ελαττώνει την 

κατανάλωση ρεύματος κατά περίπου 80 % κατά τη λειτουργία σε κατάσταση 

αναμονής. Εάν δεν εντοπιστούν άτομα για περισσότερο από 20 λεπτά, το 

σύστημα γυρίζει αυτόματα σε λειτουργία εξοικονόμησης ρεύματος. 

• Online ελεγκτής: ελέγχετε την εσωτερική σας μονάδα από οποιαδήποτε 

τοποθεσία με εφαρμογή, μέσω του τοπικού σας δικτύου ή του διαδικτύου 



• Πτερύγιο εναλλάκτη θερμότητας εξωτερικής με αντιδιαβρωτική προστασία 

•  Οι εξωτερικές μονάδες της Daikin είναι κομψές, γερές και μπορούν εύκολα να 

τοποθετηθούν στην οροφή, τη βεράντα ή σε εξωτερικό τοίχο. 

• Οι εξωτερικές μονάδες είναι εξοπλισμένες με σπειροειδή συμπιεστή που 

διακρίνεται για τη χαμηλή στάθμη θορύβου και την υψηλή ενεργειακή του 

απόδοση. 

• Εξωτερικές μονάδες με δυνατότητα σύνδεσης ζεύγους 

• Το Online controller δεν περιλαμβάνεται . 

 
 

DAIKIN ΜΕ INVERTER ( R 32 ) 

                                                                    958 € 1079 € 1219 € 1579 €  1709 €  2039 € 

Εσωτερική Μονάδα  FTXM20M FTXM25M FTXM35M FTXM42M FTXM50M FTXM60M FTXM71M 
Απόδοση ψύξης Ελάχιστη-Ονομαστική-Μέγιστη kW -/2.0/- -/2.5/- -/3.5/- 1.7/4.2/5.0 1.7/5.0/5.3 -/6.0/- -/7.1/- 
Απόδοση θέρμανσης Ελάχιστη-Ονομαστική-Μέγιστη kW -/2.5/- -/2.8/- -/4.0/- 1.7/5.4/6.0 1.7/5.8/6.5 -/7.0/- -/8.2/- 

Ισχύς 
ψύξης Ονομαστική kW 0.44 0.56 0.80 1.12 1.36 1.77 2.34 

θέρμανσης Ονομαστική kW 0.50 0.56 0.99 1.31 1.45 1.94 2.57 
SEER 8.53 8.52 8.51 7.50 7.33 6.90 6.11 
COP 5.00 4.04 4.12 4.00 3.61 3.19 
Ενεργειακή 
σήμανση   

Ψύξη / Θέρμανση A+++ A++ A++ / A+ A++ / A 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας       Θέρμανση kWh 219 278 402 560 682 885 1,172 
Διαστάσεις Ύψος x Πλάτος x Βάθος mm 297 x 810 x 270 299 x 1.040 x 289 
Βάρος kg 9 13 
Παροχή Ψύξη Y / Μ / Χ / Αθόρυβο m3/min 10.2/- 12.8/- 17.5/- 19.1/- 20.5/- 

Ηχητική πίεση Ψύξη 
Y / Μ / Χ / 
Αθόρυβο 

dBA 41/33/25/19 45/39/33/21 46/42/37/34 48/44/39/36 50/46/41/38 

Τροφοδοσία ισχύος Hz/V 1~/50/220-240 
    
Εξωτερική Μονάδα   RXM20M RXM25M RXM35M RXM42M RXM50M RXM60M RXM71M 
Διαστάσεις Ύψος x Πλάτος x Βάθος mm 550x765x285 735x825x300 770x900x320 



Βάρος kg 31.5 44 

Εύρος λειτουργίας 
Ψύξη Ελάχιστo ~ Μέγιστo oCDB -10 ~ +46 
Θέρμανση Ελάχιστo ~ Μέγιστo oCWB -15 ~ +24 

Ηχητική πίεση Ψύξη Ονομαστική dBA 59  61 63 66 
Ψυκτικό υγρό R-32 / 1.2 / 0.8 / 675 
Τροφοδοσία ισχύος 1~ 220 -240V / 50Hz 

 

 


