
SPLIT

Wandmodel
Perfera
FTXM-R + RXM-R

Multi-

splitcombinaties

Zilver!lter voor 

allergeenbestrijding 

en luchtzuivering

Daikin  

Residential Controller

Heat Boost

Nauwelijks hoorbaar
 › Seizoensrendement tot A+++ in koel- en 
verwarmingsmodus.

 › Heat Boost: snelle opwarming van de woning 
tijdens het opstarten van het systeem.

 › Optimale binnenluchtkwaliteit en krachtige 
luchtzuivering dankzij de Flash Streamer-
technologie.

 › Zilver!lter voor allergeenbestrijding en 
luchtzuivering.

 › Fluisterstil: geluidsdruk van slechts "#$dB(A).

 › Geïntegreerde Daikin Residential Controller 
voor online bediening met een app vanaf een 
smartphone of tablet.

 › Spraakbediening mogelijk door integratie met 
Google Assistant en Amazon Alexa.

 › %D-luchtstroom: door een combinatie van de 
verticale en horizontale auto-swing bereikt de 
koude/warme luchtstroom de verste hoeken, 
zelfs in grote ruimtes.

 › &-zonebewegingssensor voor energiebesparing.

Aantrekkelijk wandmodel voor een perfecte binnenluchtkwaliteit en een koele leef- en 
werkomgeving.

www.maxi-trade.nl

Wandmodel
Perfera  

Single-split set
FTXM-R + RXM-R



Voorzien van de
Flash Streamer-

technologie

Daikin Europe N.V. neemt deel aan het Eurovent-
certificatieprogramma voor ventilatorconvectoren en variabele 
koudemiddelstroomsystemen. Controleer de lopende validiteit 
van het certificaat: www.eurovent-certification.com

Daikin Nederland  Bel naar '(( %&) *) +' (keuze %), whatsapp naar '(( %&) *) **, stuur een e-mail naar verkoop@daikin.nl of kijk voor meer informatie op www.daikin.nl/Perfera.
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FTXM-R + RXM-R

Lees meer over de  
Flash Streamer-technologie  
en het Covid-!" virus!

FTXM-R

(WLAN-adapter
geïntegreerd)

RXM-R

ARC466A33

Set FTXM + RXM CTXM!"R #$R + #$R #"R + #"R %"R + %"R &#R + &#R "$R + "$R '$R + '$R (!R + (!R
Totale koelcapaciteit Min./Nom./Max. kW

Alleen 
beschikbaar 
voor multi-

combinaties

!,#/$,%/$,& !,#/$,'/#,$ !,(/#,(/(,% !,)/(,$/',% !,)/',%/&,% !,"/&,%/&,) $,#/),!/*,'
Totale verwarmingscapaciteit Min./Nom./Max. kW !,#/$,'/#,' !,#/$,*/(,) !,(/(,%/',$ !,)/',(/&,% !,)/',*/),) !,)/),%/*,% $,#/*,$/!%,$
Totale verwarmingscapaciteit bij -!%°C kW $,$( $,#% $,#' #,&) #,*' #,"" ',%!
Opgenomen 
vermogen

Koelen Min./Nom./Max. kW %,$)/%,((/%,&# %,$)/%,'&/%,)* %,#!/%,*%/!,%( %,(#/%,")/!,() -/!,#&/- %,#%/!,))/$,#% %,("/$,#(/#,((
Verwarmen Min./Nom./Max. kW %,$(/%,'%/%,"! %,$(/%,'&/!,$$ %,#$/%,""/!,&) %,#*/!,#!/!,*" -/!,('/- %,$)/!,"(/$,(% %,('/$,')/#,'!

Seizoensrendement 
(volgens EN!(*$') 
 

Koelen Energielabel
Pdesign kW $,%% $,'% #,(% (,$% ',%% &,%% ),!%
SEER *,&' ),*' ),(! &,"% &,$%
Jaarlijks energieverbruik kWh *! !%! !#* !*) $#& #%( (%!

Verwarmen 
(gematigd 
klimaat)

Energielabel
Pdesign kW $,#% $,(% $,'% (,%% (,&% (,*% &,$%
SCOP set/buitendeel ',!%/',(' ',!%/',#" ',!%/',(# (,)!/(,"! (,)!/(,"( (,#%/(,(* (,!%/(,$'
Voordeel Energie Investeringsaftrek (EIA) Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nee
Jaarlijks energieverbruik kWh &#! &'" &*& !!*" !#&* !'&$ $!!)

Afzekerwaarde (advies) A !% !& $%

Binnendeel FTXM CTXM!"R #$R #"R %"R &#R "$R '$R (!R
Afmetingen Unit HxBxD mm $"(x*!!x$)$ #%%x!.%(%x$"'
Gewicht Unit kg !% !(,'
Unit Kleur Wit
Ventilator - 
Luchthoeveelheid

Koelen Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog m+/h $'*/#($/('%/&#% $(&/#($/('&/&#% $'$/#&%/(&*/&)* $'*/#"%/'(%/)!( ("*/&*(/*(%/"(* '(&/)%*/*(%/!%%$ &%%/)#$/"%%/!%!(
Verwarmen Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog m+/h #%&/#)$/("$/''* $"(/#"%/(*%/'** $"(/#"%/'!%/'** $"(/#"%/'*$/)(( &#%/)$%/*'$/"(* &&&/)((/"!$/""% &"&/)&$/"(*/!%&$

Geluidsvermogenniveau Koelen dB(A) ') '* &% '* &%
Verwarmen dB(A) '( &% '* '" &!

Geluidsdrukniveau Koelen Fluisterstil/Laag/Hoog dB(A) !"/$'/(! !"/$"/(' $!/#%/(' $)/#&/(( #%/#)/(& #$/#*/()
Verwarmen Fluisterstil/Laag/Hoog dB(A) $%/$&/#" $%/$)/#" $%/$*/#" $!/$"/(' #!/#(/(# ##/#&/(' #(/#)/(&

Buitendeel RXM !"R #$R #"R %"R &#R "$R '$R (!R
Afmetingen Unit HxBxD mm

Alleen 
beschikbaar 
voor multi-

combinaties

''%x)&'x$*' )#(x*)%x#)# )#(/"'(/(%!
Gewicht Unit kg #$ (" ''
Geluidsvermogenniveau Koelen dB(A) '" '* &! &$ &# &&

Verwarmen dB(A) '" &! &$ &# &)
Geluidsdrukniveau Koelen Hoog dB(A) (& (" (* ()

Verwarmen Hoog dB(A) () (" (* (" (*
Werkingsbereik Koelen Min.~Max. °CDB -!%~'% -!%~(&

Verwarmen Min.~Max. °CWB -$%~$' -!'~!*
Koudemiddel Type/Inhoud kg/Inhoud TCO,eq/GWP R-#$/%,)&/%,'$/&)' R-#$/!,!%/%,)'/&)' R-#$/!,!'/%,)*/&)'
Koelleidingmaten Vloeistof inch !/(“

Gas inch #/*“ !/$“ '/*”
Leidinglengte Max. m $% #%

Voorgevuld tot m !%
Additionele vulling (handmatig) kg/m %,%$% (voor leidinglengte van meer dan !% m)
Hoogteverschil Max. m !' $%

Spanningsvorm Fase/Frequentie/Spanning Hz/V !~/'%/$$%-$(%
Wanneer aangesloten op een Multi-splitbuitendeel, raadpleeg dan de speci!caties van het Multi-splitbuitendeel dat aangesloten moet worden.
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Voorzien van de 
Flash Streamer- 

technologie
Binnenunit FTXM-R

Buitenunit RXM-R

Afstandsbediening 
RXM-R

Bediening via app
(WLAN-adapter 
geïntegreerd)


