
ARC466A9
перебуваючи де завгодно, за допомогою спеціальної програми 
через локальну мережу або Інтернет.

 ʯ Дуже тихий: шум під час роботи блока майже не чути. Рівень 
звукового тиску 19 дБА!

 ʯ 2-зонний датчик руху: ця функція дозволяє направляти 
повітряний потік у зону, де в цей момент немає людей. Якщо 
людей у приміщенні немає, то блок автоматично переходить в 
енергозберігаючий режим

 ʯ Вибір системи на R-32 зменшує рівень впливу на навколишнє 
середовище на 68% порівняно з R-410A і безпосередньо знижує 
споживання енергії завдяки високій енергоефективності

FTXJ-MW/S

Настінний блок

Прекрасний дизайн, що забезпечує 
високу ефективність і комфорт

ʯ Чудове поєднання зразкового дизайну й передового технічного 
виконання з елегантним сріблястим оздобленням

ʯ Видатне сполучення промислового дизайну та технологічної 
досконалості в цьому матовому кристально-білому кондиціонері 

ʯ Блок Daikin Emura одержав багато нагород за свій відмінний 
дизайн

ʯ Срібляний фільтр для очищення повітря та вилучення алергенів: 
затримує алергени, такі як пилок і пилові кліщі. Фільтр уловлює 
99% або більше пилка й пилових кліщів

ʯ Онлайн-контролер: ви можете управляти внутрішнім блоком, 

Внутрішній блок FTXJ 20MW 20MS 25MW 25MS 35MS 35MW 50MW 50MS
Розміри Блок ВхШхГ мм 303x998x212
Вага Блок кг 12
Повітряний фільтр Тип Знімний/миється/із захистом від виникнення цвілі
Вентилятор – Витрата повітря Охолодження Вис./Низьк./Тиха робота м³/хв 8,9/4,4/2,6 10,9/4,8/2,9 10,9/6,8/3,6

Нагрівання Вис./Низьк./Тиха робота м³/хв 10,2/6,3/3,8 11,0/6,3/3,8 12,4/6,9/4,1 12,6/8,1/5,0
Рівень звукової потужності Охолодження дБA 54 59 60

Нагрівання дБA 56 59 60
Рівень звукового 
тиску

Охолодження Вис./Низьк./Тиха робота дБA 38/25/19 45/26/20 46/35/32
Нагрівання Вис./Низьк./Тиха робота дБA 40/28/19 41/28/19 45/29/20 47/35/32

Системи управління Інфрачервоний пульт дистанційного керування ARC466A9
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~ / 50 / 220-240

 ʯ Значення сезонної ефективності до A+++ у режимі охолодження 
й нагрівання

 ʯ Функція рівномірного розподілу потоку повітря по всьому 
простору дозволяє використовувати поєднання горизонтальної 
та вертикальної зміни положення жалюзійних решіток для 
забезпечення циркуляції потоків холодного або теплого повітря 
навіть у віддалених кутах великих приміщень

FTXJ-MS

FTXJ-MW




