
Konforlu ısı akışı

YENİ Perfera 
döşeme tipi ünite
Daha fazla bilgi için www.daikin.eu adresini ziyaret edin
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Perfera, 
dünyanızı daha 
konforlu hale 
getirir. 



Perfera döşeme tipi ünite

Konfor için tasarlandı 

Isıtma ve soğutma bir arada
Sessiz ve göze çarpmayan Perfera hem ısıtma ve soğutma seçenekleri, hem de konfor ve 
tasarım açısından en iyiyi sunuyor. Ayrıca, yeni Perfera, hayatınızı daha da konforlu hale 
getirmek için şimdi 3 ilave ısıtma özelliği içeriyor: güçlü ısıtma, yerden ısıtma ve heat plus.

Yeni Perfera’nın özellikleri
• Göz alıcı modern tasarım
• Isıtmada A++’a ve soğutmada A+++’a kadar
•  3 benzersiz ısıtma özelliği: güçlü ısıtma, yerden ısıtma ve heat plus
• Daha iyi hava dağılımı için çift hava üfleme ağzı
• Flash streamer ile iç ortam havası kalitesi garanti edilir
• Sesli kontrole bağlanabilen dahili çevrimiçi kumanda
• Çok sessiz: sessiz modda çalışırken 19 dBA’ya kadar düşer
• İkili, 2 portlu ve 3 portlu* multi dış ünitelerle birlikte kullanılabilir

Perfera, dünyanızı daha konforlu hale getirir. 
Gününüzü nasıl geçirmeyi planlıyor olursanız olun planlarınızı konforlu bir şekilde 
gerçekleştirmek istersiniz. İster bir yaz esintisi serinliği ister kışın sıcaklığı yaşam alanınızın 
yıl boyu huzurlu ve konforlu bir his vermesi önemlidir. Perfera, engel oluşturmak ve şık 
tasarlanmış bir ön panel içerir, fısıltı kadar sessiz çalışır ve hava akışı düşüktür,  
böylece her bir odayı gerçek bir konfor cennetine dönüştürebilirsiniz.
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* 3MXM40N8 ve 3MXM52N8 kombinasyonlarında kurulumun maksimum boru uzunluğu mutlaka 30 m ile sınırlandırılmalıdır



ayrıltırılır

        Konforlu: Çift hava akışı  
(daha kolay bireysel hava akışı kontrolü)

Perfera döşeme tipi ünitenin çift hava akışı, idela ısıtma seviyesini elde etmeniz 
için mükemmeldir. Hava, eşit bir hava dağılımının elde edilmesi için yukarı ve 
aşağı doğru üflenir. Perfera, ısıtma modundayken ayaklarınız sıcak kalır ve odadaki 
sıcaklık eşit şekilde dağıldığından maksimum konfor garanti edilir. İdeal mutluluk!

        Hava kalitesi
Flash streamer/ titanyum apatit fotokatalitik filtre

Flash streamer: havada askıda bulunan partiküllerle kimyasal reaksiyonları 
tetikleyen elektronlar kullanan Flash Streamer, polen ve fungal alerjenler gibi 
alerjenleri parçalar ve kötü kokuları daha iyi, daha temiz bir havayla değiştirir. 
Titanyum apatit fotokatalitik filtre de tütün ve evcil hayvan kokuları gibi 
istenmeyen kokularla güçlü şekilde mücadele eder.

         Sessiz çalışma
Perfera daha düşük çalışma sesi seviyelerinde yüksek bir enerji verimliliği için hava 
akışını optimize etmek üzere özel bir fan tasarımı kullanır. Daikin daha da yüksek 
bir enerji verimliliği için Perfera‘nın kompakt boyutlarına tam olarak uyan yeni bir 
fan tasarlamıştır.

Buna ek olarak, fan ve ısı eşanjörü üstün bir enerji performansı sunarken 
kullanıcılar tarafından neredeyse duyulamayacak bir çalışma sesi üretir. Şişş!
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Akıllı
 Güçlü - Sessiz



       Heat plus

       Güçlü ısıtma
Güçlü ısıtma, klimanız başlatılırken evinizi kısa sürede ısıtır. 
Normal (bire bir) bir klimaya kıyasla ayar sıcaklığına %14 daha kısa sürede* ulaşılır

      Alttan ısıtma
Alttan ısıtma işlevi, sıcak havayı ünitenin altından dağıtırak ısı iletişimini optimize eder

Heat plus işlevi, 30 dakika boyunca radyant ısı dağıtarak konforlu bir ısıtma sağlar. 
Ardından, önceki ayarlar tekrar etkinleştirilir.
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3 Benzersiz ısıtma özelliği

*Heat Plus test koşulu: 50 sınıfı, dış ortam sıcaklığı 2°C - İç ortam sıcaklığı 10°C, Uzaktan kumanda ayarı: 23°C



Perfera döşeme tipi ünitenin görünümü fonksiyonel, ancak yine de şıktır. 

İnce tasarımı ve kibar hatları her türlü iç dekora sorunsuz uyum sağlar.  

Güçlü sessiz çalışma özelliği, istediğiniz zaman sizin için uygun sıcaklığı 

sağlayabilir. Aslında, Perfera sizin için konfor hissi oluşturur, benzersiz ısıtma 

özellikleri sayesinde kışın hiç bitmemesini istersiniz...

İdeal bir iklim çözümü için teknoloji, 

tasarım ile buluşuyor

Perfera’nın tasarım avantajları
 › Yeni Perfera’nın kompakt tasarımı, her yere, hatta pencerenin altına bile monte 
etmenize izin verir

Akıllı ve verimli tasarım
 › Çift hava akışı ve geniş hava çekişi, Perfera’nın yüksek verimliliğe ulaşmasını sağlar
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Enerji etiketi
Perfera’nın gelişmiş tasarımı önceki modellere kıyasla enerji verimliliğini daha da artırır. Sezonsal enerji verimliliği oranını (SEER)  
8,55’e kadar sezonsal performans katsayısını (SCOP) 4,70’e kadar yükseltir. A++’ya çıkan sezonsal verimlilik değerleriyle ve daha düşük 
işletme maliyetleriyle Perfera, sınıfının en iyisi performans sağlar. 
Perfera her açıdan enerji tasarrufu sağlar. 
 

Biraz da enerji verimliliği  
hakkında konuşalım

Geniş üst kanat
 › Sıcak veya soğuk havanın tam olarak istediğiniz yönde üflenmesini sağlar
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Dış ortam sıcaklığının -25°C’ye kadar düştüğü günlerde 
dahi mükemmel ısıtma için optimize edilmiştir
Isıtma sisteminizin eksi 25°C’ye kadar düşen dış ortam sıcaklıklarında dahi sorunsuz çalışmasını garanti etmek için
Daikin Isıtmaya Optimize 4 serisi, yaşam alanınızı konforlu şekilde ısıtacak özelliklerle donatılmıştır. 

Bire Bir veya Multi bağlantı
Perfera bir dış üniteye bir iç ünitenin bağlandığı tek odalı bir uygulamada kullanılabileceği gibi,  
bir dış üniteye dokuza kadar iç ünitenin bağlandığı çok odalı uygulamalarda da kullanılabilir. 
Dış ünite çatıya, terasa veya binanın dış duvarına monte edilebilir.

Geniş ürün aralığı
 › Yeni Perfera kapasitesi, multi uygulamalar için 20 sınıfı da dahil geniş bir çalışma sıcaklık aralığına sahiptir.
 › 4 kapasite sunar: 20, 25, 35 ve 50 sınıfı

Yeni Perfera ile  

konforlu şekilde uyuyun

Uygulama
-25°

Daikin gece ayar modu, daha konforlu uyumanıza yardımcı olmak için gece aşırı ısıtmayı veya aşırı soğutmayı 
önler. Zamanlayıcı açık konumdaysa, ünite, sıcaklığı otomatik olarak ısıtma modunda 2°C daha düşük ve 
soğutma modunda 0,5°C daha yüksek bir değere ayarlar. Bu da ortam sıcaklığını konforlu bir derecede korur 
ve hatta, uykunuzda sizi rahatsız edebilecek hızlı değişiklikleri engeller.

Eco modu
Eco modu, güç tüketimini azaltır ve diğer ev aletleri kullanımdayken elektrik devrelerinin aşırı yüklenmesini 
önler. Eco modu etkinleştirilerek, maksimum çalışma gücü ve enerji tüketimi başlatma sırasında yaklaşık %30 
oranında düşürülür.

Daikin Eye
Daikin Eye sadece Daikin tasarımının bir göstergesi değildir,  
aynı zamanda farklı renklerle çalışmayı da gösterir.
Ayrıca, daha konforlu uyumanız için Daikin Eye ışığı, uzaktan 
kumandayla kısılabilir.

Gece ayar modu
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Montaj
İster ankastre, ister duvar tipi, ister döşeme tipi olsun, kısacası nereye monte edilirse edilsin, Perfera göze batmaz ve her türlü iç dekora sorunsuz uyum sağlar.

Esnek kontrol
İç ünite, ürünle birlikte standart olarak verilen bir kızılötesi uzaktan 
kumanda ile kolayca kontrol edilebilir. Bu kumandada ayrıca haftanın yedi 
günü için günde dört farklı çalışma modu programlayabilmenize olanak 
sağlayan bir haftalık zamanlayıcı bulunur.

Perfera üniteyi akıllı telefonunuzu kullanarak yönetebilirsiniz. Evinizde 
mükemmel bir iç ortam havası yaratmaya başlamak için Wi-Fi bağlantısı 
yaparak Daikin Online Controller uygulamasını indirmeniz yeterlidir.

YENİ Sisteminizi sesinizle kontrol edin ve maksimum konforun keyfini 
çıkarın. Amazon Alexa veya Google Assistant ile sıcaklık ayar noktası, 
çalışma modu, fan devri gibi ana işlevleri ve çok daha fazlasını kontrol 
edebilirsiniz!

Avantajlarınız 
 › İç ortam havanızı kontrol etmeniz için çeşitli özelliklere erişim sağlarsınız
 › Sıcaklığı, çalışma modunu, hava temizleme işlevini ve fanları etkileşimli 
termostatla yönetirsiniz

 › Farklı çalışma programları ve modları oluşturursunuz
 › Enerji tüketiminizi takip edersiniz

Isıtma ve soğutma bir arada
monte edilmesi ve kontrol edilmesi kolaydır

standart 
montaj

ankastre 
montaj
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Sezgisel çevrimiçi ve sesli kontrol
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Perfera yüksek enerji verimlilikleri 
sayesinde optimum ısıtma konforu sağlar

STANDART

Verimlilik verileri
CVXM20A2V1B 

+ Multi
FVXM25A + 

RXM25R
FVXM35A + 

RXM35R
FVXM50A + 

RXM50R
Soğutma kapasitesi Nom. kW 

Sadece multi 
dış ünitelere 
bağlanabilir

2,40 3,40 5,00
Min. kW 1,30 1,40 1,40
Maks. kW 3,50 4,00 5,80

Isıtma kapasitesi Nom. kW 3,40 4,50 5,80
Min. 1,30 1,30 1,40
Maks. 4,70 5,80 8,10

Sezonsal verimlilik 
(EN14825 uyarınca)

Soğutma Enerji verimliliği sınıfı kW
Ptasarım kW 2,40 3,40 5,00
SEER kW 8,55 8,11 7,30

Isıtma 
(Ortalama İklim)

Enerji verimliliği sınıfı kW
Ptasarım 2,30 2,80 4,10
SCOP/A 4,65 4,63 4,31

İç ünite CVXM20A FVXM25A FVXM35A FVXM50A
Boyutlar Birim YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 600x750x238
Ağırlık Birim kg 17
Hava filtresi Tipi çıkartılabilir / yıkanabilir
Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 52/52 52/52 53/53 61/62

Isıtma dBA 52/52 52/52 53/53 61/62
Ses basıncı seviyesi Soğutma Sessiz çalışma/Düşük/Yüksek dBA 22**/25/32/38 20/25/32/38 20/25/32/39 27/31/38/44

Isıtma Sessiz çalışma/Düşük/Yüksek dBA 21**/25/32/38 19/25/32/38 19/25/32/39 29/35/40/46
Güç beslemesi Faz/Frekans/Gerilim

Dış ünite RXM25R RXM35R RXM50R
Boyutlar Birim YükseklikxGenişlikxDerinlik mm

Sadece multi 
dış ünitelere 
bağlanabilir

550x765x285 550x765x285 734x870x373
Ağırlık Birim kg 32 50
Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 58 61 62

Isıtma dBA 59 61 62
Ses basıncı seviyesi Soğutma Nom. dBA 46 49 48

Isıtma Nom. dBA 47 49 49
Çalışma sıcaklık 
aralığı

Soğutma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C KT  -10 ~ +46 
Isıtma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C YT  -15 ~ +18 

Soğutucu akışkan Tipi R-32
GWP 675
Şarj kg/TCO2Eq 0,76/0,52 1,15/0,78

Boru bağlantıları Sıvı DÇ mm 6,35
Gaz DÇ mm 9,5 12,7
Boru uzunluğu DÜ - İÜ Maks. m 20 30

Sistem Şarjsız m 10
İlave soğutucu akışkan şarjı kg/m 0,02 (10 m'yi geçen boru uzunlukları için)
Kot farkı İÜ - DÜ Maks. m 15 20

Güç beslemesi Faz/Frekans/Gerilim Hz/V 1~/50/220-240
Akım - 50 Hz Devre kesici değeri A 13 16

ISITMAYA OPTİMİZE

FVXM25A + 
RXTP25N8

FVXM35A + 
RXTP35N8

2,50 3,50
1,00 1,10
4,20 4,30
3,20 4,00
1,00 1,10
5,70 6,20

2,50 3,50
6,50 6,10

2,50 3,00
4,70 4,60

FVXM25A FVXM35A
600x750x238

17
çıkartılabilir / yıkanabilir
52/52 53/53
52/52 53/53

21*/25/32/38 21*/25/32/39
20*/25/32/38 20*/25/32/39

RXTP25N8 RXTP35N8
551x763x312

38
61
61
48
49

 -10 ~ +46 
-25 ~ +18 

R-32
675

1,10/0,75
6,35
9,5
20
10

0,02 (10 m’yi aşan boru uzunlukları için)
15

1~/50/220-240
16

Elektrik verileri için ayrı çizime bakın | Çalışma sıcaklık aralığı için ayrı çizime bakın | Nominal soğutma kapasiteleri şu koşullara bağlıdır: iç ortam sıcaklığı: 27°C KT, 19°C YT, dış ortam sıcaklığı: 35°C KT, eşdeğer boru uzunluğu: 
5 m, kot farkı: 0 m. | Nominal ısıtma kapasiteleri şu koşullara bağlıdır: iç ortam sıcaklığı: 20°C KT, dış ortam sıcaklığı: 7°C KT, 6°C YT, eşdeğer boru uzunluğu: 5 m, kot farkı: 0 m. | Florlu sera gazları içerir

* 3MXM40N8 ve 3MXM52N8 kombinasyonlarında kurulumun maksimum boru uzunluğu mutlaka 30 m ile sınırlandırılmalıdır

** Multi kombinasyonda SL-tap için +2 dBA

* RXTP kombinasyonunda SL-tap için +1 dBA

Multi Model Uygulama CVXM20A FVXM25A FVXM35A FVXM50A

2MXM40N ✔ ✔ ✔ -

2MXM50N ✔ ✔ ✔ ✔

3MXM40N8* ✔ ✔ ✔ -

3MXM52N8* ✔ ✔ ✔ ✔



Daikin tarafından geliştirilen inverter teknolojisi, iklim kontrolü alanında 
gerçek bir yeniliktir. Çalışma prensibi oldukça basittir: inverterler gücü 
gerçek ihtiyaca göre ayarlar. Ne fazlası, ne eksiği.  
Bu akıllı teknoloji iki somut avantajı beraberinde getirir:

Konfor
Inverter, konforunuzu arttırırken yatırım maliyetini fazlasıyla çıkartır. İnverterli bir heat pump sistemi, soğutma 
ve ısıtma gücünü sürekli olarak odadaki sıcaklığa göre ayarlar. İnverter, sistemin başlama süresini kısaltarak 
gereken oda sıcaklığına daha hızlı biçimde ulaşılmasını sağlar. Inverter ayrıca doğru sıcaklık elde edilir edilmez 
sıcaklığın sabit tutulmasını sağlar. 

Enerji verimliliği
İnverter, ortam sıcaklığını sürekli olarak izleyip, gerektiğinde  
ayarladığından klasik bir açma/kapatma sistemine (invertersiz)  
kıyasla % 30 daha az enerji tüketir.

Yararınıza olan gerçek bir yenilik

Inverter Teknolojisi

%30
DAHA AZ ENERJİ TÜKETİLİR

%100 Bluevolution serisi 
Bugünün ötesinde düşünüyoruz
Avrupa F Gazı yönetmeliğine göre 2025 yılından itibaren soğutucu akışkan şarjı 3 kg’ın altında 
olan tüm bire bir split klimalar için GWP değeri 750’nin altındaki soğutucu akışkanların kullanımı 
yasaklanacaktır. Daikin, R-32 ile halihazırda bu yönetmeliğe yıllar öncesinden hazırdır.
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Yavaş 
başlatma

Sıcaklık sabit kalır
Sıcaklık / Çekilen güç

Süre

Sıcaklık 
ayarı

Inverter  
heat pump

Non-inverter  
heat pump

Isıtma çalışması:
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