
11

Стенно тяло 

Stylish

Елегантен дизайн и Smart технологии
 ʯ Компактен и функционален дизайн, подходящ за всеки интериор
 ʯ � елегантни цвята: бял, сребърен, черно дърво
 ʯ Енергиен клас до A+++ за отопление и охлаждане
 ʯ Филтър от титаниев апатит и сребърен филтър за пречистване на въздуха
 ʯ Технология Flash Streamer за свеж, здравословен въздух
 ʯ Реконструираният вентилатор работи изключително тихо
 ʯ Интелигентен термален сензор и Ефектът на Коанда осигуряват отлично 
разпределение на температурата и въздуха

 ʯ Интегриран Wi-Fi адаптер за лесно управление от смартфон
 ʯ Работи в сплит & мултисплит приложение
 ʯ Широка гама от мощности от �,� до �,� kW

Енергийна ефективност до

A+++

FTXA-AW FTXA-AS FTXA-AT

RXA20-35A ARC466A58
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Modbus 
KNX

DIII-Net
(�)

Цени FTXA + RXA CTXA15* 20* + 20A 25* + 25A 35* + 35A 42* + 42B 50* + 50B
Цена на комплект (вътрешно тяло + външно тяло + дистанционно управление) с FTXA-AW лв. - 2.658,- 2.80�,- 3.285,- 3.868,- 4.304,-
Цена на комплект (вътрешно тяло + външно тяло + дистанционно управление) с FTXA-AS лв. - 2.�15,- 2.865,- 3.348,- 3.�42,- 4.3�8,-
Цена на комплект (вътрешно тяло + външно тяло + дистанционно управление) с FTXA-AT лв. - 2.83�,- 2.��4,- 3.4��,- 4.0��,- 4.55�,-
Цена на вътрешното тяло (C/FTXA-AW) лв. 1.111,- 1.16�,- 1.234,- 1.255,- 1.481,- 1.562,-
Цена на вътрешното тяло (C/FTXA-AS) лв. 1.163,- 1.226,- 1.2�2,- 1.318,- 1.555,- 1.636,-
Цена на вътрешното тяло (C/FTXA-AT) лв. - 1.350,- 1.421,- 1.44�,- 1.�12,- 1.815,-
Цена на външното тяло лв. - 1.48�,- 1.5�3,- 2.030,- 2.38�,- 2.�42,-

Ефективност FTXA + RXA CTXA1�AW/AS/AT ��AW/AS/AT + ��A ��AW/AS/AT + ��A ��AW/AS/AT + ��A ��AW/AS/AT + ��B ��AW/AS/AT + ��B
Капацитет на охлаждане Ном. kW

Налично
само за мулти
приложение

�,� �,5 �,� �,� 5,�
Капацитет на отопление Ном. kW �,5 �,8 �,� 5,� 5,8
Входяща мощност Отопление Ном. kW �,5� �,56 �,99 �,�� �,�5
Сезонна 
ефективност 
(съгласно 
EN��8�5)

Охлаждане Енергиен клас A+++ A++
Проектен капацитет kW �,�� �,5� �,�� �,�� 5,��
SEER 8,75 8,7� 8,7� 7,5� 7,��
Годишен разход на електроенергия      kWh 8� ��� ��6 �96 ��9

Отопление
(умерен климат)

Енергиен клас A+++ A++
Проектен капацитет kW �,�� �,�5 �,5� �,8� �,��
SCOP/A 5,�5 �,6�
Годишен разход на електроенергия kWh 65� 666 679 �.�56 �.��7

Технически данни - Външно тяло FTXA CTXA1�AW/AS/AT ��AW/AS/AT ��AW/AS/AT ��AW/AS/AT ��AW/AS/AT ��AW/AS/AT
Размери Тяло В х Ш х Д mm �95x798x�89
Въздушен филтър Тип Сваляем / миещ се
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Високо/Ниско/Безшумен режим dBA �9/�5/�9 ��/�5/�9 ��/�5/�9 �5/�9/�� �6/��/��
Отопление Високо/Ниско/Безшумен режим dBA �9/�5/�9 ��/�5/�9 ��/�5/�9 �5/�9/�� �6/��/��

Технически данни - Външно тяло RXA ��A ��A ��A ��B ��B
Размери Тяло В х Ш х Д mm 

Налично
само за мулти
приложение

55�x765x�85 7�5x8�5x���
Weight Тяло kg �� �7
Ниво на звуково налягане Охлаждане Високо dBA �6 �9 �8
Работен диапазон Охлаждане Външна темп. Мин.~Макс. °CDB -�� ~ �6

Heating Външна темп. Мин.~Макс.  °CWB -�5 ~ �8
Хладилен агент Тип/Зареждане/GWP kg/TCO�Eq R-��/�,76/�,5�/675 R-��/�,�/�,88/675
Тръбни 
съединения

Дължина на тръбите ВнТ-ВтТ Макс. m �� ��
Разлика в нивата ВтТ-ВнТ Макс. m �5 ��

Ток - 5�Hz Максимален ток за предпазителя (MFA) Hz/V 10 13 16

(�) Тялото FTXA-A включва както сребърния филтър за премахване на алергени, така и филтъра за пречистване на въздуха и филтъра за миризми с титаниев апатит

Всички цени са с включен ДДС и не включват цена за монтаж.


