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Split - Sky Air

Система 
тип Мулти
MXS-E/F/G/H/K / RXYSQ

Перфектен
комфорт
във всяка
стая

> Едно външно тяло може 
да се свърже с до девет 
вътрешни тела

> Широк избор от 
вътрешни тела (стенни, 
подови и др.) и възможност 
да създадете собствени 
комбинации

> Повече свободно място 
и енергийна ефективност 
само с едно външно тяло

> Контрол поотделно над 
всяко едно тяло
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Тела 2MXS40H 2MXS50H 3MXS40K 3MXS52E 3MXS68G 4MXS68F 4MXS80E 5MXS90E RXYSQ4P8 RXYSQ5P8 RXYSQ6P8 

Daikin Emura стенни тела FTXG20LS

FTXG25LS

FTXG35LS

FTXG50LS

FTXG20LW

FTXG25LW

FTXG35LW

FTXG50LW

Стенни тела CTXS15K

CTXS35K

FTXS20K

FTXS25K

FTXS35K

FTXS42K

FTXS50K

FTXS60G

FTXS71G

FTX20JV

FTX25JV

FTX35JV

Nexura подови тела FVXG25K

FVXG35K

FVXG50K

Подови тела FVXS25F

FVXS35F

FVXS50F

Подово-таванни тела Flexi FLXS25B

FLXS35B9

FLXS50B

FLXS60B

Таванно тяло за открит монтаж FHQ35C

FHQ50C

FHQ60C

Kасета с кръгъл поток FCQG35F

FCQG50F

FCQG60F

Напълно плоска касета FFQ25C

FFQ35C

FFQ50C

FFQ60C

Таванно тяло за скрит монтаж FDXS25F

FDXS35F

FDXS50F9

FDXS60F

FDBQ25B

FBQ35C8

FBQ50C8

FBQ60C8

Таблица с комбинациите от възможните вътрешни тела, които могат се свържат.

за Свързване
вътрешни тела

Направена за Теб.
Направена за Твоя дом.
Единично външно тяло може да отоплява или 
охлажда цяла къща. Можете да се наслаждавате на 
приятен климат в помещението, докато работите на 
бюрото следобед, както и на постоянна температура 
в дневната и на здравословен хлад в спалните 
през нощта. Не се притеснявайте от температури 
падащи дори до -20ºC, ние сме се погрижили за вас 
- икономично, ефективно и надеждно.

 

 

 

 

 

DaiKin aiRCOnDiTiOninG CEnTRaL EUROPE HandelsgmbH
campus 21, Europaring F12/402, A – 2345 Brunn/Gebirge
Тел.: +43 / 22 36 / 3 25 57-0, Факс: +43 / 22 36 / 3 25 57-900 
e-mail: office@daikin.at, www.daikin.bg

Продуктите на Daikin се разпространяват от:

Настоящата публикация е изготвена само с цел информация и не представлява предложение, задължаващо Daikin Europe 
N.V.. Daikin Europe N.V. е изготвил настоящата брошура на базата на информацията, с която разполага. Няма явна или неявна 
гаранция за пълнотата, точността, надеждността или годността за конкретна цел на нейното съдържание и на изделията 
и услугите, представени в нея. Техническите данни подлежат на промяна без предварително уведомяване. Daikin Europe 
N.V. не носи никаква отговорност за преки или косвени щети в най-широкия смисъл, произтичащи от или свързани с 
използването и/или тълкуването на тази брошура. Daikin Europe N.V. има авторско право върху цялото съдържание.

Daikin Europe N.V. участва в Програмата за 
сертификация Eurovent за климатици (AC), агрегати 
за охлаждане на течности (LCP), въздухообработващи 
климатични камери (AHU) и вентилаторни конвектори 
(FCU); Проверете валидността на сертификата онлайн: 
www.eurovent-certification.com или чрез: www.certiflash.com

Отпечатано на хартия E-coat на Arjo Wiggins. Всички влакна са от устойчиво горско 
стопанство и от контролирани източници. Използваната целулоза за хартията 
E-coat е избелена по стандарти ECF и TCF. Повторно използване на рециклирани 
фибри, пълнители и покриващи пигменти. E-coat има сертификати FSC и ISO 14001.



Мулти
система тип

 › Климатизация във всяка стая
Система Мулти позволява работа на до  
9 вътрешни тела само с едно външно тяло, като по този 
начин се намалява необходимото място и разходите за монтаж. 
Всички вътрешни тела могат да се контролират поотделно и няма нужда да 
се монтират по същото време - по-късно могат да се добавят допълнителни тела (максимум до 9).

 › Най-богатият избор
Различни типове вътрешни тела - стенни, за скрит монтаж в тавана, подови и т. н. - с различен 
капацитет могат да се комбинират заедно в приложения на система Мулти. Затова може да се 
избере идеалното тяло за спалнята, дневната, офиса или която и да е друга стая в зависимост от 
мястото за монтаж или персоналните изисквания.

 › Идеален климат в помещението
Единично външно тяло може да отоплява или охлажда цяла къща, офис или малък магазин по 
различно време. Можете да се наслаждавате на приятна климатична среда докато работите на 
бюрото следобед, както и на постоянна температура в дневната и на здравословен хлад в спалните 
през нощта.

MXS

До 5 вътрешни тела

RXYSQ

До 9 вътрешни тела

МУЛТИ Супер мулти плюс: VRVIII-S за жилищно приложение

ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДАНЕ

МАКС. БРОЙ ВЪТРЕШНИ ТЕЛА 5 9

МАКС. ДЪЛЖИНА НА ТРЪБИТЕ 75 m 145 m

РАБОТЕН ДИАПАЗОН ПРИ ОТОПЛЕНИЕ -15°C~15.5°C -20°C~15.5°C

Възможности на система Мулти
Система Мулти за до 5 или до 9 стаи - изборът е ваш!

 » Избор от 2 до 5 портови тела

 » Възможност за свързване до 5 вътрешни тела

 » Индивидуален контрол над всички вътрешни тела, като няма нужда 

да се инсталират в една и съща стая или дори по едно и също време

 » Външните тела ползват суинг компресор, известен с ниския си шум и 

високата енергийна ефективност

 » Различни типове вътрешни тела - стенни, за скрит монтаж в тавана, 

подови, за открит монтаж в тавана, касета с кръгъл поток или 

четиристранно таванно тяло могат да се комбинират заедно

 » Енергийно ефективни отоплителни системи на базата на термопомпена технология с 

въздушен източник
 » Ниски сметки за ток и ниски емисии на въглероден двуокис

 » Възможност за свързване до 9 вътрешни тела

 » Индивидуален контрол над всички вътрешни тела, като няма  нужда да се инсталират 

в една и съща стая или дори по едно и също време
 » Различни типове вътрешни тела - стенни, за скрит монтаж в тавана, подови, за открит монтаж 

в тавана, касета с кръгъл поток или четиристранно тяло  могат да се комбинират заедно
 » Елегантен дизайн и гъвкава инсталация

 » Лесна инсталация, благодарение на автоматичното зареждане на хладилен агент, и 

автоматичното тестване
 » Възможност за ограничаване на пиковото потребление на енергия между 30 и 80%

Гъвкава инсталация
На разположение е широка - от 2- до 5-портови тела, което прави възможно всички приложения. 
До 5 вътрешни тела могат да бъдат свързани с едно външно тяло мулти. Всички вътрешни тела 
могат да бъдат индивидуално контролирани с дистанционно управление и не е необходимо да 
бъдат инсталирани в същата стая или дори по същото време. Външните тела са чисти и здрави и 
могат да се монтират лесно на покрив, тераса или просто да се поставят до външна стена.

Ползите от система 
тип Мулти

RXYSQ-P8V1

BP Refnet

BP

BP

Разклонителна кутия5MXS90E 3MXS52E

ВЪНШНО ТЯЛО RXYSQ4P8 (V1/Y1) RXYSQ5P8 (V1/Y1) RXYSQ6P8 (V1/Y1)
Диапазон на мощност HP 4 5 6
Капацитет на охлаждане Ном. kW 12.6 14.0 15.5 
Капацитет на отопление Ном. kW 14.2 16.0 18.0 
Входяща мощност 
- 50Hz

Охлаждане Ном. kW 3.24 3.51 4.53
Отопление Ном. kW 3.12 3.86 4.57

EER 3.89 3.99 3.42
COP 4.55 4.15 3.94
Максимален брой комбинируеми вътрешни тела 8 (1) / 8 (2) 10 (1) / 9 (2) 12 (1) / 9 (2)
Индекс за
свързване на
вътрешни тела

Мин. 50 62.5 70
Ном. -
Макс. 130 162.5 182

Размери Тяло В х Ш х Д mm 1,345x900x320
Тегло Тяло kg 120
Вентилатор Дебит на възд. поток Охлаждане Ном. m³/min
Звукова мощност Охлаждане Ном. dBA 66 67 69
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Ном. dBA 50 51 53
Отопление Ном. dBA 52 53 55

Работен диапазон Охлаждане Мин.~Макс. °CDB -5~46
Отопление Мин.~Макс. °CWB -20~15.5

Хладилен агент Тип R-410A
Тръбни 
съединения

Течност OD mm 9.52
Газ OD mm 19.1
Обща дължина на тръбите Система Действителна m 115 135 145

Електрозахранване Фаза/Честота/Напрежение Hz/V  (V1) / 3N~/50/380-415 (Y1)
Ток - 50Hz Максимален ток на предпазител в ампери (MFA) A  (V1) / 16.0 (Y1)

Техническа забележка: 3-фазните външни тела (Y1) са ЕМС продукти клас А - В домашна среда този продукт може да причини радиосмущения,  

като в такъв случай може да се наложи потребителят да вземе подходящи мерки.

Разклонителна кутия BPMKS967a2 BPMKS967a3

Комбинируеми вътрешни тела 1~2 1~3

Макс.капацитет за свързване на вътрешни тела 14.2 20.8
Макс. комбинация за свързване 71+71 60+71+71
Размери В х Ш х Д mm 180x294x350
Тегло kg 7 8

Отопление     Охлаждане
ВЪТРЕШНО ТЯЛО 2MXS40H 2MXS50H 3MXS40K 3MXS52E 3MXS68G 4MXS68F 4MXS80E 5MXS90E
Размери Тяло В х Ш х Д mm 550x765x285 735x936x300 770x900x320
Тегло Тяло kg 38 42 49 58 72 73
Вентилатор - Дебит
на въздушния поток

Охлаждане Висок/Ном./Нисък m³/min 36/33/30 37/34/34 45/45/41 45/45/45 52.7/49.4/43.5 54.5/46/46.0 57.1/54.5/46.0
Отопление Висок/Ном./Нисък m³/min 32/32/32 34/34/34 45/-/41 46.4/44.5/16.3 46.0/-/14.7 52.5/-/14.7

Звукова мощност Охлаждане dBA 62 63 59 61 62 66
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Ном. dBA 47 48 46 48 52
Отопление Ном. dBA 48 50 47 49 52

Работен диапазон Охлаждане Oколна темп. Мин.~Макс. °CDB 10~46 -10~46
Отопление Oколна темп. Мин.~Макс. °CWB -15~18

Хладилен агент Тип/Потенциал на глобално затопляне R-410A/1,975
Тръбни 
съединения

Дължина на тръбите Вн.Т - Вт.Т Макс. m 20 25
Разлика в 
нивата

Вт.Т - Вн.Т Макс. m 15
Вт.Т - Вт.Т Макс. m 7.5

Електрозахранване Фаза/Честота/Напрежение Hz / V 1~ / 50 / 220-240
Ток - 50Hz Максимален ток на предпазител в ампери (MFA) A 16 20

ВЪНШНО 
ТЯЛО ВЪТРЕШНО ТЯЛО SEER Енергиен 

клас

Годишна 
консумация 
на енергия 

kWh/a

Проектен 
капацитет 

kW
SCOP Енергиен 

клас

Годишна 
консумация 
на енергия 

kWh/a

Проектен 
капацитет 

при  
-10°C kW

Обявен 
капацитет на 

отопление 
при -10°C

Резервен 
капацитет на 

отопление 

2MXS40H3V1B FTXS20K2V1B, FTXS20K2V1B 6.61 A++ 212 4.0 4.12 A+ 1029 3.1 2.5 0.6
2MXS50H3V1B FTXS25K2V1B, FTXS25K2V1B 6.61 A++ 265 5.0 4.00 A+ 1466 4.2 3.4 0.8
3MXS40K3V1B FTXS20K2V1B, FTXS20K2V1B 6.9 A++ 203 4.0 4.05 A+ 1641 4.8 3.9 0.9
3MXS52E4V1B CTXS15K2V1B, CTXS15K2V1B, FTXS20K2V1B 7.15 A++ 245 5.0 4.31 A+ 1605 5.0 4.0 1.0
3MXS68G3V1B CTXS15K2V1B, FTXS20K2V1B, FTXS35K2V1B 5.34 A 446 6.8 4.00 A+ 1868 5.4 4.4 1.0
4MXS68F3V1B CTXS15K2V1B, CTXS15K2V1B, FTXS20K2V1B, FTXS20K2V1B 5.68 A+ 420 6.8 4.15 A+ 1953 5.8 4.7 1.1
4MXS80E3V3B CTXS15K2V1B, CTXS15K2V1B, CTXS15K2V1B, FTXS35K2V1B 6.16 A++ 416 7.4 4.00 A+ 2194 6.3 5.1 1.2
5MXS90E3V3B CTXS15K2V1B, CTXS15K2V1B, FTXS20K2V1B, FTXS20K2V1B, FTXS20K2V1B 6.42 A++ 424 7.8 4.19 A+ 2161 6.5 5.3 1.2

Отопление     Охлаждане

Гъвкава инсталация
До 9 вътрешни тела могат да се свържат с 1 външно тяло мулти.  Всички вътрешни тела могат да бъдат 
индивидуално контролирани с дистанционно управление и не е необходимо да бъдат инсталирани 
в същата стая или дори по същото време. Тънките тръби за хладилен агент улесняват инсталацията 
и поддръжката, като при това времето за инсталация е значително намалено. Тройниците REFNET 
намаляват количеството работа необходимо за инсталацията и повишават надеждността на системата.

Режим охлаждане Режим отопление

›

›

›

2MXS
2 вътрешни тела

4MXS
4 вътрешни тела

RXYSQ-P8
9 вътрешни тела

5MXS
5 вътрешни тела

3MXS
3 вътрешни тела


