
Еко Комфорт
Стенен климатик

Вътрешно тяло на FTYN-GX

Стил и елегантност
Стенните климатици са особено търсени и идеални за

по-малки помещения. Те са модерният, икономичен и

ефикасен начин пролетта да влезе във вашия дом. 

В дневната, в кухнята или спалнята. Ден и нощ, през

цялата година.

• инфрачервено дистанционно управление
• автоматично превключване от охлаждане

на отопление 
• филтър за пречистване на въздуха
• автоматично регулиране на скоростта на

въздуха
• автоматично регулиране на скоростта на

въздуха (3 за GS сериите)
• автоматично устройство за движение на

потока във вертикална посока
• режим с увеличена мощност
• 24-часов таймер
• тиха работа
• нощен режим
• автоматична диагностика
• автоматично стартиране след спиране на

електричеството
• програма за намаляване на влажността
• Горещ старт (за избягване на студен въздух)
• температурен обхват само за охлаждане

до +10 °С (GS сериите), -10 °С (Е сериите)
• температурен обхват само за затопляне

от -10 °С (-15 °С Е сериите)
• антикорозионно покритие на ламелите на

топлообменника на външното тяло
• конструкция, оптимизирана специално за

хладилен агент R410 A



Продуктите на Daikin се дистрибутират от:

Стенен климатик
FTYN

Вътрешно тяло FTYN 25, 35 GX

Външно тяло RYN 25, 35 GX

C
op

yr
ig

ht
 ©

 D
A

IK
IN

 ·
С

пе
ци

ф
ик

ац
ии

те
, д

из
ай

на
 и

 и
нф

ор
м

ац
ия

та
 в

 т
аз

и 
бр

ош
ур

а 
м

ог
ат

 д
а 

се
 п

ро
м

ен
ят

 б
ез

 п
ре

д
ва

ри
те

лн
о 

из
ве

ст
ие

.

1 Енергийна ефективност/число на мощност 
2 Годишна консумация на енергия: базирана на 500 часа работа за година при охлаждане.
* Първоначални данни
• Данните не са налични към момента на печат

термопомпа

Вътрешно тяло с дистанционно управление FTYN 25 GX* FTYN 35 GX* FTYN 50 F FTYN 60 F

Вътрешно тяло FTYN 25 GX FTYN 35 GX FTYN 50 F FTYN 60 F

Дистанционно управление включено в доставката включено в доставкатавключено в доставката включено в доставката

Охлаждаща мощност мин./ номин./макс. квт 2.5 3.21 5.0 6.0

Отоплителна мощност мин./ номин./макс. квт 2.78 3.58 5.8 7.0

Цвят бял бял бял бял

Степени на вентилатора 3 3 5 5

Обем на въздушния поток макс. само охлажд. в куб. м/час 510 540 882 972

Ниво на звуковото. ниско dB(A) 27 29 34 36

Размери височина в мм 288 288 290 290

ширина в мм 800 800 1050 1050

дълбочина в мм 204 204 238 238

Тегло кг • • 12 12

Свързване за течност диаметър. в мм ø 6.4 ø 6.4 ø 6.4 ø 6.4

за газ диаметър. в мм ø 9.5 ø 9.5 ø 12.7 ø 12.7

Съвместимост за мултисплит – – – –

Външно тяло RYN 25 GX* RYN 35 GX* RYN 50 E RYN 60 E

Хладилен агент R410A R410A R410A R410A

Ниво на звуково само охлаждане dB(A) 48 49 47 49

отопление dB(A) 49 50 48 49

Размери височина в мм 550 550 735 735

ширина в мм 765 765 825 825

дълбочина в мм 285 285 300 300

Тегло кг • • 48 48

Максимална дължина на тръбите м 15 15 30 30

Максимална развиlка във височините м 10 10 20 20

Температурен само охлаждане °CDB +10 to +46 +10 to +46 -10 to +46 -10 to +46

интервал на работа отопление °CWB -10 to +24 -10 to +24 -15 to +18 -15 to +18

Система

Номинална ел. само охлаждане kW 0.78 1.0 1.55 1.99

мощност отопление kW 0.77 0.99 1.6 2.04

EER 1 само охлаждане 3.21 3.21 3.23 3.02

COP 1 отопление 3.61 3.61 3.63 3.43

Клас на енерг. ефективност 2 kWh 390 500 775 995

FTYN 25, 35 GX

RYN 25, 35 GX

FTYN 50, 60 F

RYN 50, 60 E


