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★ 24- часов таймер 
★ Изключително тих режим на работа  
★ Висока сезонна енергийна ефективност за цялата 

серия 
★ Функция “спокоен сън” 
★ Магнитнoсъпротивителен, инверторен, правотоков 

"суинг" компресор - патент на DAIKIN. 
★ Функция "пълна мощност" и автоматичен рестарт 
★ Фотокаталитичен филтър от титаниев апатит 
★ Вертикален суинг на въздушните клапи

 DC ИНВЕРТОРНА СПЛИТ СИСТЕМА  

Национален телефон: 0 700 20 290     Варна -  София - Бургас - Русе    www.mmc.bg    office@mmc.bg

Всички цени са препоръчителни в български лева. 
Цените за монтаж се отнасят за стандартен монтаж при общ 
тръбен път до 4 линейни метра. За всеки допълнително 
монтиран линеен метър тръбен път се начисляват по 36 лв. с 
включен ДДС. 
Гаранционният период е 36 месеца от датата на монтаж и 
реализирано плащане.
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Home Comfort Expert logo
The Home Comfort Expert (HCE) logo will be awarded 
to Daikin retail partners which fulfil certain required 
criteria (see brochure “Daikin HCE Bonus List”). Only 
certified Daikin partners are allowed to use the HCE 
logo within their corporate marketing materials and 
shops.

The HCE logo comes as a sub-brand to Daikin. 
Therefore Daikin corporate identity rules always have 
to be respected.

Logo versions
The HCE logo comes in two different versions:  
HCE stand-alone version (without Daikin logo) and 
the Daikin HCE logo lockup version.

Please note, that usage of the HCE stand-alone logo 
is only allowed in situations, where the combined 
logo cannot be used. The Daikin logo must be placed 
somewhere next to the HCE stand-alone logo and the 
Daikin logo must always be bigger in size than the 
HCE logo! Usage of the HCE stand-alone logo needs 
approval of the local Daikin marketing expert. 

Colour
The Daikin HCE logo lockup always uses the colour  
of the Daikin logo typeface. 

The standard colour version of the logo should always
be used if technically possible. The logo is always set
on a white background.

Monochrome version can be used, if this is the only 
technical option.

Reversed version in white (on Daikin blue background) 
is only to be used in special cases, e.g. co-branding on 
HCE cars (see car-branding on page 13).

Construction of logo lockup
› Width of HCE logo equals 3x width of Daikin big 

triangle.
› Position of roof edge aligns with lower corner of 

Daikin big triangle. Left end of roof positions to 
elongation of the „N“ of the Daikin typeface.  
(see fig.)
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Daikin HCE logo lockup, standard colour

Daikin HCE logo lockup, single colour

Daikin HCE logo lockup, black and white

Construction of Daikin HCE logo lockup
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HCE stand-alone logo, standard colour

HCE stand-alone logo, single colour (= black and white)

СТЕНЕН КЛИМАТИК  FTXC FTXC50A FTXC60A
BTU / прибл. площ / обем 18 / 40 m2/ 105 m3 20 / 50 m2/ 130 m3

Капацитет охлаждане - номинален кВт 5.48 6.23
Капацитет отопление - номинален кВт 5.60 6.40

Сезонна ефективност 
охлаждане

Енергиен етикет A ++ A ++
Проектен капацитет кВт 5.48 6.24
SEER 6.79 6.21
Годишен разход кВтч 283 352

Сезонна ефективност 
отопление

Енергиен етикет A + A +
Проектен капацитет кВт 3.57 4.16

SCOP 4.30 4.21
Годишен разход кВтч 1163 1385

Номинална ефективност/охлaждане EER 3,54 / A 3,44 / A
Номинална ефективност/отопление COP 3.70 / A 3.93 / A
Капацитет на  Отопление  при ( -10°C) кВт 3.44 3.92
Енериен разход  при ( -10°С) кВт 1.28 1.37
Дебит вентилация m3/h 630/714/1008 642/732/1038

Шумово налягане dB(A) 32/35/44 33/37/46
Размери в мм ВхШхД 310 x 1124 x 237 
ВЪНШЕН АГРЕГАТ RXC RXC50A RXC60A
Компресор DC инверторен  херметичен суинг компресор
Шумово налягане dB(A) 51 51
Ел. захранване V/Hz/A монофазно 220 V / 50 Hz / 20 A

макс.тръбен път/денивелация m 30 м / 15 м
тръби течна фаза/газ mm Ф 6 мм/ ф 12 мм

t° на приложение
t° охлаждане от - 10°С до + 46°С
t° отопление от - 15°С до + 18°С

Тегло кг. 41 44
Размери  Вис. х Шир. х Дълб. мм 628 х 855 х 328 753 х 855 х 328
Цена без ДДС стенен климатик FTXC лв. 540 667.50

Цена без ДДС външен агрегат RXC лв. 1082.5 1335
Цена на система без ДДС лв. 1622.5 2002.5
Цена на система с  вкл. ДДС лв. 1947 2403
Монтаж с вкл. ДДС лв. 240 240
Цена на система с вкл. монтаж лв. 2187 2643

сенсира
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