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Perfera FTXM-R
Nást!nná jednotka 
 
Atraktivní nást#nná jednotka zaji$%ující perfektní kvalitu vzduchu.

Reziden"ní splity - párové kombinace

2

Modbus 
KNX

DIII-Net -20°

P&íslu$enství pro jednotky Perfera FTXM-R
Typ materiálu Popis Cena CZK
EKRS!" Kabelov# svazek (vy$adováno pro p%ipojení S&') #$%,-
ARC&''A'( Infra"erven# dálkov# ovlada" je obsa$en jako standard standard
BRC)(# Kabelov# ovlada" 5.078,-
%%A)#%" Náhradní Titanium Apatitov# Deodoriza"ní (ltr (bez ráme"ku), ' sada (doporu"ujeme m!nit ka$dé ) roky) na vy*ádání

FTXM-R

Ceny FTXM + RXM CTXM"+R !)R + !)R !+R + !+R #+R + #+R &!R + &!R +)R + +)R ')R+ ')R ("R + ("R
Cena za set (vnit%ní j. + venkovní j. + ovlada" R/C) CZK 36.366,- 39.641,- 46.853,- 55.824,- 62.894,- 78.397,- 90.199,-
Cena vnit%ní jednotky CZK 11.908,- 12.806,- 13.990,- 16.825,- 19.808,- 23.886,- 33.531,- 38.631,-
Cena venkovní jednotky CZK 23.560,- 25.651,- 30.028,- 36.016,- 39.008,- 44.866,- 51.568,-

Údaje o ú,innosti FTXM + RXM CTXM"+R !)R + !)R !+R + !+R #+R + #+R &!R + &!R +)R + +)R ')R + ')R ("R + ("R
Chladící v#kon Min./Jmen./Max. kW

P!ipojitelné 
pouze k multi 

venkovním 
jednotkám

',)/&,*/&,+ ',)/&,,/),& ',-/),-/-,* ',./-,&/,,* ',./,,*/+,* ',./+,*/.,* &,)/.,'//,,
Topn# v#kon Min./Jmen./Max. kW ',)/&,,/),, ',)/&,//-,. ',-/-,*/,,& ',./,,-/+,* ',./,,//.,. ',./.,*//,* &,)//,&/',&
P%íkon Chlazení Jmen. kW *,-- *,,+ *,/* *,0. ',)+ ',.. &,)- 

Vytáp!ní Jmen. kW *,,* *,,+ *,00 ',)' ',-, ',0- &,,. 
Prostorové 
chlazení

Energetick# 1títek A+++ A++
Jmenovit# v#kon Pdesign kW &,** &,,* ),-* -,&* ,,** +,** .,'* 
SEER /,+, .,/, .,-' +,0* +,&* 
Ro"ní spot%eba energie kWh/a /' '*' '). '/. &)+ )*- -*' 

Prostorové 
vytáp!ní 
(pr2m!rné 
podmínky)

Energetick# 1títek A+++ A++ A+
Jmenovit# v#kon Pdesign kW &,)* &,-* &,,* -,** -,+* -,/* +,&* 
SCOP/A ,,'* -,.' -,)* -,'* 
Ro"ní spot%eba energie kWh/a +)' +,0 +/+ '.'/0 '.)+/ '.,+& &.''. 

Jmenovitá 
ú"innost

EER -,,. -,,* -,&) -,)) ),+/ ),)0 ),*) 
COP ,,** -,*- -,'& -,** ),+' ),'0 
Ro"ní spot%eba energie kWh &'0 &./ -*& -/, +.0 //, '.'.& 
Sm"rnice pro #títek spot!eby Chlazení/Vytáp!ní A/A B/D

Vnit-ní jednotka FTXM CTXM"+R !)R !+R #+R &!R +)R ')R ("R
Rozm!ry Jednotka V#1ka x 1í%ka x hloubka mm &0,x../x&.& &00x00/x&0&
Hmotnost Jednotka kg '*,* '-,,
Vzduchov# (ltr Typ Odnímateln#/omyvateln#
Ventilátor - pr2tok 
vzduchu

Chlazení Tich$ provoz/Nízké/St!ední/Vysoké m3/min -,)/,,./.,,/'*,, -,'/,,./.,+/'*,, -,&/+,*/.,//'',) -,)/+,,/0,*/'',0 /,)/'',-/'-/',,/ 0,'/'',//'-/'+,. %&,&/%','/%(/%),*
Vytáp!ní Tich$ provoz/Nízké/St!ední/Vysoké m3/min ,,'/+,&//,&/0,) -,0/+,)//,*/0,/ -,0/+,,//,,/0,/ -,0/+,,/0,./'&,- %&,(/%',&/%+,'/%(,, %%,%/%',+/%(,'/%),( %%,)/%',-/%(,,/%-,-

Hladina akust. 
v#konu

Chlazení dBA ,. ,/ +* ,/ +*
Vytáp!ní dBA ,- +* ,/ ,0 +'

Hladina akust. 
tlaku

Chlazení Tich# provoz/Nízké/Vysoké dBA '0/&,/-' '0/&0/-, &'/)*/-, &./)+/-- )*/)./-+ )&/)//-.
Vytáp!ní Tich# provoz/Nízké/Vysoké dBA &*/&+/)0 &*/&./)0 &*/&//)0 &'/&0/-, )'/)-/-) ))/)+/-, )-/)./-+

Venkovní jednotka RXM !)R !+R #+R &!R +)R ')R ("R
Rozm!ry Jednotka V#1ka x 1í%ka x hloubka mm

P!ipojitelné 
pouze k multi 

venkovním 
jednotkám

,,*x.+,x&/, .)-x/.*x).) .)-x0,-x-*'
Hmotnost Jednotka kg )& -0 ,,
Hladina akust. 
v#konu

Chlazení dBA ,0 ,/ +' +& +) ++
Vytáp!ní dBA ,0 +' +& +) +.

Hladina akust. 
tlaku

Chlazení Jmen. dBA -+ -0 -/ -.
Vytáp!ní Jmen. dBA -. -0 -/ -0 -/

Provozní rozsah Chlazení Okolní prost%edí Min.~Max. °CDB -'*~,*°C
Vytáp!ní Okolní prost%edí Min.~Max. °CWB -&*~&,°C -',~&,°C

Chladivo Typ/GWP/Nápl4 kg / TCO&Eq R-)&/+.,/*,.+/*,,& R-)&/+.,,*/','*/*,.,* R-)&/+.,,*/',',/*,./*
P%ipojení potrubí Kapalina/Plyn Vn!j1í pr2m!r mm +,),/0,,* +,),/'&,. +,),/',,0

Délka 
potrubí

Venk. jedn.-Vnit%. jedn. Max. m &* )*
Systém P%edpln!no m '* -

Dopln!ní nápln! chladiva kg/m *,*& (pro délku potrubí nad '*m)
V#1kov# 
rozdíl

Vnit%. jedn.-
Venk. jedn.

Max. m
', &*

Elektrické napájení Fáze/Frekvence/Nap!tí Hz/V '~/,*/&&*-&-*
Proud - ,*Hz Max. hodnota proudového ji1t!ní (MFA) A -
Provozní rozsah viz samostatn' v'kres | Elektrické údaje viz samostatn' v'kres | Jmenovité chladicí kapacity jsou zalo(eny na: vnit&ní teplot#: )*°CDB, !+°CWB, venkovní teplot#: ,-°CDB, ekvivalentním potrubím 
chladiva: - m, v'$kov' rozdíl: . m. | Jmenovité topné kapacity jsou zalo(eny na: vnit&ní teplot#: ).°CDB, venkovní teplot#: *°CDB, /°CWB, ekvivalentním potrubí chladiva: - m, v'$kovému rozdílu: . m. | Chlazení: 
vnit&ní teplota )*°CDB, !+,.°CWB; venkovní teplota ,-°CDB, )0°CWB; ekvivalentní délka potrubí: - m | Vytáp#ní: vnit&ní teplota ).°CDB; venkovní teplota *°CDB, /°CWB; ekvivalentní potrubí chladiva: - m | 
Obsahuje 1uorované skleníkové plyny

RXM-R

NOVINKA

BRNOCLIMA a.s., tel. 541 260 705-8, gsm 603 111 302, e-mail: obchod@brnoclima.cz


