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modele NAŚCIENNEKlimatyzatory pompa ciepła, inwerter R -410A

 

 
 

 

 
 

Klimatyzatory  pompa  ciepła  ,  inwerter  R-‐410A                                       modele  NAŚCIENNE  

OPCJE  i  AKCESORIA

FTXZ
FTXG
FTXS


Model  /  typ Opis   CENA    
za  szt  [PLN]

BRC944 Sterownik  przewodowy  wymaga  dodatkowego  kabla  BRCW901*  (nie  do  FTXZ)

BRCW901A03 Kabel    3m,  do  sterownika  przewodowego  BRC944  (nie  do  FTXZ)

BRCW901A08 Kabel    8m,  do  sterownika  przewodowego  BRC944  (nie  do  FTXZ)

BRP069A41 Sterownik  ON-‐LINE  dla  Emury  FTXG

Seria    FTXG  
DAIKIN  EMURA

NOWA  GENERACJA    -‐  urządzenia  grzewczo-‐chłodzące,  łączące    doskonałość  techniczną  z  elegancją  wykonania  
jednostki  wewnętrznej  w  kolorze    krystaliczno  -‐białym  lub    srebrnym,    najwyższe  współczynniki  efektywności  sezonowej  
A+++,    ze  sterownikiem  bezprzewodowym,  poziom  ciśnienia  akustycznego  już  od  19dB(A),    sterowanie    ON-‐LINE  w  
opcji    -‐  ROZSZERZONY  TYPOSZEREG    -‐  od  klasy  20  do  50

–  10  do  +  46oC  
–  15  do  +  20oC  

SREBRNE

Jednostka  
wewnętrzna


Zewnętrzny  
agregat  
sprężarkowy

Sterownik  /  panel  dekoracyjny



Nominalna  
wydajność  [kW]

Sezonowa  klasa  
energet.  chłodz/

grzanie

CENA    
za  kpl  
[PLN]

CHŁ GRZ  

FTXG20LS RXG20L Sterownik  bezprzewodowy  w  standardzie 2,0 2,5 A+++/A++ 
FTXG25LS RXG25L Sterownik  bezprzewodowy  w  standardzie 2,5 3,4 A+++/A++ 
FTXG35LS RXG35L Sterownik  bezprzewodowy  w  standardzie 3,5 4,0 A++/A++ 
FTXG50LS RXG50L Sterownik  bezprzewodowy  w  standardzie 5,0 5,8 A++/A+ 

BIAŁE

FTXG20LW RXG20L Sterownik  bezprzewodowy  w  standardzie 2,5 3,4 A+++/A++ 
FTXG25LW RXG25L Sterownik  bezprzewodowy  w  standardzie 2,5 3,4 A+++/A++ 
FTXG35LW RXG35L Sterownik  bezprzewodowy  w  standardzie 3,5 4,0 A++/A++ 
FTXG50LW RXG50L Sterownik  bezprzewodowy  w  standardzie 5,0 5,8 A++/A+ 

Seria  FTXZ
URURU  SARARA

JESZCZE  BARDZIEJ  DOSKONAŁA      -‐  urządzenie    grzewczo-‐chłodzące,  łączące  5  technik  obróbki  powietrza  :    
CHŁODZENIE,  OGRZEWANIE,  WENTYLACJA,  OCZYSZCZANIE  POWIETRZA,    NAWILŻANIE  I  OSUSZANIE  ,  o  
najwyższych  współczynnikach  efektywności  sezonowych  A+++,  i  niskim  współczynniku  GWP  ,  utrzymuje  idealny  
komfort  pomieszczenia    przy  niskich  kosztach  ,  wyposażona  w  sterownik  bezprzewodowy,  poziom  ciśnienia    
akustycznego  już  od  23dB(A)  ,  sterowanie    ON-‐LINE  w  opcji–  10  do  +  43oC  

–  20  do  +  18oC  

Jednostka  
wewnętrzna

Zewnętrzny  
agregat  
sprężarkowy

Sterownik  /  panel  dekoracyjny


Nominalna  
wydajność  [kW]

Sezonowa  klasa  
energet.  chłodz/

grzanie

CENA    
za  kpl  
[PLN]

CHŁ GRZ

FTXZ25N RXZ25N Sterownik  bezprzewodowy  w  standardzie 2,5 3,6 A+++/A+++ 
FTXZ35N RXZ35N Sterownik  bezprzewodowy  w  standardzie 3,5 5,0 A+++/A+++ 
FTXZ50N RXZ50N Sterownik  bezprzewodowy  w  standardzie 5,0 6,3 A+++/A+++ 

Nowość 2014

Nowość 2014

PIERWSZA w EUROPIE
POMPA CIEPŁA na R-32

emura

6.300

6.650

8.300

12.100

5.900

6.280

7.760

11.470

8.920

11.530

12.330 

400

90

140

200

1.120

* pełna specyfikacja sterownika ON - LINE str. 37

KKRP01A* Sterownik ON-LINE dla URURU & PROFESSIONAL FTXZ/FTXS
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modele NAŚCIENNEKlimatyzatory pompa ciepła, inwerter R-410A

 

 
 

 

 
 

Klimatyzatory  pompa  ciepła  ,  inwerter  R-‐410A                                       modele  NAŚCIENNE  

Seria  FTXS
PROFESSIONAL

urządzenia  grzewczo-‐chłodzące,  ze  STYLOWYM  PANELEM,  o  łagodnie  zaokrąglonych  krawędziach,  w  krystalicznie  
białej  matowej  obudowie,    ze  sterownikiem  bezprzewodowym,  dopasowujące  się  do  każdego  wnętrza,  CICHE  jak  
SZEPT  -‐  poziom  ciśnienia    akustycznego  JUŻ  od  19dB(A)  –  sterowanie  ON-‐LINE  w  opcji,  idealne  do  małych  
pomieszczeń  i  sypialni,  funkcję  2-‐obszarowego  inteligentnego  oka    zapobiega  przeciągom,      
UJEDNOLICONA  OBUDOWA  dla  JEDNOSTEK  od  klasy  15,(tylko  dla  MulM)  do  klasy  50,    

  

Jednostka  
wewnętrzna


Zewnętrzny  
agregat  
sprężarkowy

Sterownik  /  panel  dekoracyjny



Nominalna  wydajność  
[kW]

Sezonowa  
klasa  energet.  
chłodz/grzanie

CENA    
za  kpl  
[PLN]

CHŁ GRZ



FTXS20K RXS20L Sterownik  bezprzewodowy  w  standardzie 2,0 2,5 A++/A++ 
FTXS25K RXS25L Sterownik  bezprzewodowy  w  standardzie 2,5 2,8 A++/A++ 
FTXS35K RXS35L Sterownik  bezprzewodowy  w  standardzie 3,5 4,0 A++/A++ 
FTXS42K RXS42L Sterownik  bezprzewodowy  w  standardzie 4,2 5,4 A++/A+ 
FTXS50K RXS50L Sterownik  bezprzewodowy  w  standardzie 5,0 5,8 A++/A+ 

–  10  do  +  46oC  
–  15  do  +  20oC  

FTXS60G RXS60L Sterownik  bezprzewodowy  w  standardzie 6,0 7,0 A/A

FTXS71G RXS71F8 Sterownik  bezprzewodowy  w  standardzie 7,1 8,2 A/A 

Seria    FTX  
COMFORT

urządzenia  grzewczo-‐chłodzące,  ze  stylowym  panelem  naściennym  i  sterownikiem  bezprzewodowym,  wysoce  
energooszczędne,  szczególnie  w  trybie  czuwania    -‐  redukcja  poboru  energii  o  80%  ,  tryb  komfortowy  zabezpiecza  
przed  odczuciem  przeciągu,  wyjątkowo  cicha  praca  dzięki  poziomowi  ciśnienia  akustycznego  od  22dB(A),  sterowanie  
ON-‐LINE  w  opcji

Jednostka  
wewnętrzna


Zewnętrzny  
agregat  
sprężarkowy

Sterownik  /  panel  dekoracyjny



Nominalna  
wydajność  [kW]

Sezonowa  klasa  
energet.  chłodz/

grzanie

CENA    
za  kpl  
[PLN]

CHŁ GRZ

10  do  +  46oC  
–  15  do  +  18oC  



FTX20JV RX20JV Sterownik  bezprzewodowy  w  standardzie 2,0 2,5 A+/A++ 
FTX25JV  RX25JV Sterownik  bezprzewodowy  w  standardzie 2,5 2,8 A+/A+ 
FTX35JV RX35JV Sterownik  bezprzewodowy  w  standardzie 3,3 3,5 A+/A+ 

–  10  do  +  46oC  
–  15  do  +  18oC  

FTX50GV RX50GV Sterownik  bezprzewodowy  w  standardzie 5,0 5,8 A+/A+ 
FTX60GV RX60GVB Sterownik  bezprzewodowy  w  standardzie 6,0 7,0 A/A 
FTX71GV RX71GVB Sterownik  bezprzewodowy  w  standardzie 7,1 8,2 B/A

Seria  FTXN
EASY  INWERTER
 

      10  do  +  46oC  
–  15  do  +  18oC  

Jednostka  
wewnętrzna


Zewnętrzny  
agregat  
sprężarkowy

Sterownik  /  panel  dekoracyjny



Nominalna  
wydajność  [kW]

Sezonowa  klasa  
energet.  chłodz/

grzanie

CENA    
za  kpl  
[PLN]

CHŁ GRZ

FTXN25MB RXN25MB Sterownik  bezprzewodowy  w  standardzie 2,5 3,4 A/A 
FTXN35MB RXN35MB Sterownik  bezprzewodowy  w  standardzie 3,5 4,0 A/A 
FTXN50MB RXN50MB Sterownik  bezprzewodowy  w  standardzie 5,0 5,8 A/A 
FTXN60MB RXN60MB Sterownik  bezprzewodowy  w  standardzie 6,0 6,8 A/A 

10 do + 46°C
– 15 do + 18°C

Nowość 2014

4.890

5.150

6.540

7.340

7.800

9.610

12.020

3.760

3.900

4.950

6.460

8.070

10.170

3.090

3.430

4.890

5.670

urządzenie grzewczo-chłodzące, z dedykowanym panelem naściennym i sterownikiem bezprzewodowym, 
energooszczędne, wyposażone w tryb: auto swing, funkcję turbo, funkcję cichej pracy, 3 prędkości wentylatora + 
tryb automatyczny, tryb pracy nocnej – co pozwala na obniżenie nastaw i utrzymywanie automatyczne komfortu, 
programator czasowy z funkcją ON i OFF

Sterownik KKRP01A ON - LINE - zamawiany oddzielnie wg specyfikacji na str. 37

Sterownik KKRP01A ON - LINE - zamawiany oddzielnie wg specyfikacji na str. 37

* Urządzenia dostarczane zgodnie z minimum logistycznym 
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modele NAŚCIENNEKlimatyzatory pompa ciepła, inwerter R-410A

 

 
 

 

 
 

Klimatyzatory  pompa  ciepła  ,  inwerter  R-‐410A                                       modele  NAŚCIENNE  

Seria    FAQ-‐C
SMART


urządzenia  grzewczo-‐chłodzące,  idealne  do  sklepów,  restauracji  i  biur,  gdzie  nie  ma  stropu  podwieszanego,  płaski  
stylowy  panel  komponuje  się  z  każdym  wnętrzem,  poziom  ciśnienia  akustycznego  od  40dB(A),  szeroki  zakres  pracy,  
wysoka  energooszczędność  –  PODWYŻSZONA  sezonowa  klasa  energetyczna  A++/A+,  możliwość  bezpośredniego  
podłączenia  do  DIII–  15  do  +  50oC  

–  20  do  +  15,5oC  

Jednostka  
wewnętrzna


Zewnętrzny  agregat  
sprężarkowy

Sterownik  /  panel  dekoracyjny



Nominalna  
wydajność  [kW]

Sezonowa  klasa  
energet.  chłodz/

grzanie

CENA    
za  kpl  
[PLN]

CHŁ GRZ

1-‐  faza  
    1~/50/230

FAQ71C RZQG71L8V1 Sterownik  jako  wymagana  opcja 6,8 7,5 A++/A+ 
FAQ100C RZQG100L8V1 Sterownik  jako  wymagana  opcja 9,5 10,8 A++/A+ 

3-‐  fazy  
3N~/50/380

FAQ71C RZQG71L8Y1 Sterownik  jako  wymagana  opcja 6,8 7,5 A++/A+ 
FAQ100C RZQG100L8Y1 Sterownik  jako  wymagana  opcja 9,5 10,8 A++/A+ 

Seria    FAQ-‐C
CLASSIC


urządzenia  grzewczo-‐chłodzące,  idealne  do  sklepów,  restauracji  i  biur,  gdzie  nie  ma  stropu  podwieszanego,  płaski  
stylowy  panel  komponuje  się  z  każdym  wnętrzem,  poziom  ciśnienia  akustycznego  od  40dB(A),  5  różnych  pozycji  klap  
nawiewu  powietrza  wybieranych  na  sterowniku,  możliwość  bezpośredniego  podłączenia  do  DIII    PODWYŻSZONA  
SEZONOWA  KLASA  ENERGETYCZNA  –  15  do  +  50oC  

–  20  do  +  15,5oC  

Jednostka  
wewnętrzna


Zewnętrzny  agregat  
sprężarkowy

Sterownik  /  panel  dekoracyjny



Nominalna  
wydajność  [kW]

Sezonowa  klasa  
energet.  chłodz/

grzanie

CENA    
za  kpl  
[PLN]

CHŁ GRZ

1-‐  faza  
    1~/50/230

FAQ71C RZQSG71L3V1 Sterownik  jako  wymagana  opcja 6,8 7,5 A+/A 
FAQ100C RZQSG100L8V1 Sterownik  jako  wymagana  opcja 9,5 10,8 A+/A+ 

3-‐  fazy  
3N~/50/380

FAQ100C RZQSG100L8Y1 Sterownik  jako  wymagana  opcja 9,5 10,8 A+/A+ 

OPCJE  i  AKCESORIA

FAQ-‐C


Model  /  typ Opis   CENA    
za  szt  [PLN]

BRC1D52 Sterownik  przewodowy

BRC1E52A Sterownik  przewodowy

BRC7EB518 Sterownik  bezprzewodowy  

BRC2C51 Sterownik  uproszczony

BRC3A61 Sterownik  hotelowy

K-‐KDU572EVE Pompka  skroplin

Seasonal Smart

15.640

18.600

 

15.930

18.260

 

13.560

16.580
 

16.870

280

470

700

720

1.470

1.440
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modele SZAFKOWEKlimatyzatory pompa ciepła, inwerter R-410A

 

 
 

 

 
 

                    Klimatyzatory  pompa  ciepła  ,  inwerter  R-‐410A                                             modele  SZAFKOWE  

OPCJE  i  AKCESORIA


Model  /  typ Opis   CENA    

za  szt  [PLN]

BRC944 Sterownik  przewodowy  wymaga  dodatkowego  kabla

BRCW901A03 Kable    3m,  do  sterownika  przewodowego  BRC944

BRCW901A08 Kable    8m,  do  sterownika  przewodowego  BRC944

Seria    FVXG  
NEXURA


urządzenia  grzewczo-‐chłodzące,  szaAowe  z  RADIACYJNYM  panelem  frontowym,  który  zapewnia  przyjemne  ciepło  i  
pełen  komfort  w  chłodne  dni,  ze  sterownikiem  bezprzewodowym,  CICHE  jak  SZEPT  -‐  poziom  ciśnienia  akustycznego  JUŻ  
od  19dB(A),  sterowanie  ON-‐LINE  w  opcji    PODWYŻSZONA  SEZONOWA  KLASA  ENERGETYCZNA  10  do  +  46oC  

–  15  do  +  20oC  

Jednostka  
wewnętrzna


Zewnętrzny  
agregat  
sprężarkowy

Sterownik  /  panel  dekoracyjny


Nominalna  
wydajność  [kW]

Sezonowa  klasa  
energet.  chłodz/

grzanie

CENA    
za  kpl  
[PLN]

CHŁ GRZ

FVXG25K RXG25L Sterownik  bezprzewodowy  w  standardzie 2,5 3,4 A++/A++ 
FVXG35K RXG35L Sterownik  bezprzewodowy  w  standardzie 3,5 4,5 A++/A+ 
FVXG50K RXG50L Sterownik  bezprzewodowy  w  standardzie 5,0 5,8 A/A+ 

Seria  FVX
PROFESSIONAL


urządzenia  grzewczo-‐chłodzące,  szaAowe  z    płaskim  panelem  frontowym  do  montażu  we  wnęce  podokiennej  lub  
przy  ścianie  ,  z  możliwością  częściowej  zabudowy,  który  zapewnia  przyjemne  ciepło  i  pełen  komfort  w  chłodne  dni,  ze  
sterownikiem  bezprzewodowym,  poziom  ciśnienia  akustycznego  od  23dB(A),  szeroki  zakres  pracy,    sterowanie  ON-‐
LINE  w  opcji    PODWYŻSZONA  SEZONOWA  KLASA  ENERGETYCZNA

  -‐  10  do  +  46oC  
–  15  do  +  18oC  

Jednostka  
wewnętrzna


Zewnętrzny  
agregat  
sprężarkowy

Sterownik  /  panel  dekoracyjny



Nominalna  
wydajność  [kW]

Sezonowa  klasa  
energet.  chłodz/

grzanie

CENA    
za  kpl  
[PLN]

CHŁ GRZ

FVXS25F RXS25L Sterownik  bezprzewodowy  w  standardzie 2,5 3,4 A+/A+ 
FVXS35F RXS35L Sterownik  bezprzewodowy  w  standardzie 3,5 4,5 A+/A 
FVXS50F RXS50L Sterownik  bezprzewodowy  w  standardzie 5,0 5,8 A+/A 

6.530

7.960

11.930

5.300

6.440

7.820

400

90

140

1.120KKRP01A* Sterownik ON-LINE dla URURU & PROFESSIONAL FTXZ/FTXS

* pełna specyfikacja sterownika ON - LINE str. 37

FVXS-F
FVXG-K
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modele SZAFKOWEKlimatyzatory pompa ciepła, inwerter R-410A

 

 
 

 

 
 

Klimatyzatory  pompa  ciepła  ,  inwerter  R-‐410A                                             modele  SZAFKOWE  

Seria  FVQ-‐C
SMART


urządzenia  grzewczo-‐chłodzące,  idealne  do  sklepów,  restauracji  i  biur,  gdzie  nie  ma  stropu  podwieszanego,  bardzo  
efektywne  w  pomieszczeniach  wysokich,  energooszczędne  dzięki  agregatom  „seasonal”  i  wentylatorowi  z  silnikiem  DC,  
poziom  ciśnienia  akustycznego  od  38dB(A),  szeroki  zakres  pracy,  możliwość  bezpośredniego  podłączenia  do  DIII  
PODWYŻSZONA  SEZONOWA  KLASA  ENERGETYCZNA

–  15  do  +  50oC  
–  20  do  +  15,5oC  

Jednostka  
wewnętrzna


Zewnętrzny  agregat  
sprężarkowy

Sterownik  /  panel  dekoracyjny



Nominalna  wydajność  
[kW]

Sezonowa  klasa  
energet.  chłodz/

grzanie

CENA    
za  kpl  *  
[PLN]

CHŁ GRZ

1-‐  faza  
    1~/50/230



FVQ71C RZQG71L8V1 Sterownik  jako    wymagana  opcja 6,8 7,5 A++/A+ 
FVQ100C RZQG100L8V1 Sterownik  jako    wymagana  opcja 9,5 10,8 A+/A+ 
FVQ125C RZQG125L8V1 Sterownik  jako    wymagana  opcja 12,0 13,5 A+/A 
FVQ140C RZQG140L7V1 Sterownik  jako    wymagana  opcja 13,4 13,5 -‐/-‐ 

3-‐  fazy  
3N~/50/380



FVQ71C RZQG71L8Y1 Sterownik  jako    wymagana  opcja 6,8 7,5 A++/A+ 
FVQ100C RZQG100L8Y1 Sterownik  jako    wymagana  opcja 9,5 10,8 A+/A+ 
FVQ125C RZQG125L8Y1 Sterownik  jako    wymagana  opcja 12,0 13,5 A+/A 
FVQ140C RZQG140LY1 Sterownik  jako    wymagana  opcja 13,4 13,5 -‐/-‐ 

Seria  FVQ-‐C
CLASSIC


urządzenia  grzewczo-‐chłodzące,  idealne  do  sklepów,  restauracji  i  biur,  gdzie  nie  ma  stropu  podwieszanego,  bardzo  
efektywne  w  pomieszczeniach  wysokich,  energooszczędne  dzięki  agregatom  „seasonal”  i  wentylatorowi  z  silnikiem  DC,  
poziom  ciśnienia  akustycznego  od  38dB(A),  możliwość  bezpośredniego  podłączenia  do  DIII    
PODWYŻSZONA  SEZONOWA  KLASA  ENERGETYCZNA–  5  do  +  46oC  

–  15  do  +  15,5oC  

Jednostka  
wewnętrzna


Zewnętrzny  agregat  
sprężarkowy

Sterownik  /  panel  dekoracyjny



Nominalna  wydajność  
[kW]

Sezonowa  klasa  
energet.  chłodz/

grzanie

CENA    
za  kpl  *  
[PLN]

CHŁ GRZ

1-‐  faza  
    1~/50/230



FVQ71C RZQSG71L3V1 Sterownik  jako    wymagana  opcja 6,8 7,5 A/A 
FVQ100C RZQSG100L8V1 Sterownik  jako    wymagana  opcja 9,5 10,8 A/A+ 
FVQ125C RZQSG125L8V1 Sterownik  jako    wymagana  opcja 12,0 13,5 A/A 
FVQ140C RZQSG140LV1 Sterownik  jako    wymagana  opcja 13,4 13,5 -‐/-‐ 

3-‐  fazy  
3N~/50/380



FVQ100C RZQSG100L8Y1 Sterownik  jako    wymagana  opcja 9,5 10,8 A/A+ 
FVQ125C RZQSG125L8Y1 Sterownik  jako    wymagana  opcja 12,0 13,5 A/A 
FVQ140C RZQSG140LY1 Sterownik  jako    wymagana  opcja 13,4 13,5 -‐/-‐     

OPCJE  i  AKCESORIA

FVQ-‐C


Model  /  typ Opis   CENA    
za  szt  [PLN]

BRC1D52 Sterownik  przewodowy

BRC1E52A Sterownik  przewodowy

BRC2C51 Sterownik  uproszczony

BRC3A61 Sterownik  hotelowy

*  Cena  kpl  nie  obejmuje  sterownika

*  Cena  kpl  nie  obejmuje  sterownika

Seasonal Smart

16.490

19.490

20.990

23.090

 

16.780

19.150

20.600

22.680

14.410

17.470

18.570

20.430

17.760

18.890

20.770

280

470

720

1.470




