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NOVĚ: Čistička vzduchu s technologií Streamer – MC70LVM
> Stylový design
> Vyšší výkon
> Vyšší životnost filtru
> Velmi tichý provoz

3 PORTOVÉ VENKOVNÍ JEDNOTKY MULTI 40 – 3MXS40K
> Nová třída jednotek velikosti 15 reaguje na nové výkonové
požadavky nejmenších místností v budovách a umožňuje optimální
rozdělení výkonu nové 3 portové venkovní jednotky multi 40

Online controller
> Řešení pro monitorování a řízení hlavních funkcí vnitřních jednotek Split přes smart phony 
nebo online
> Optimální domácí komfort 
> Další pokročilé řešení pro komerční aplikace

Nová řada Split jednotek 
vyvinutých pro malé aplikace

> Vysoký výkon: celý sortiment nese označení energetické třídy A
> Velmi nízká hladina hluku – 19 dBA
> Kompaktní design: vysoce kvalitní zpracování
> Správné rozměry pro optimální komfort

Bezdrátový snímač pokojové teploty
> Flexibilní a snadná instalace
> Moderní design
> Snadné připojení k VRV® a Sky Air® – Plug & Play

KNX rozhraní
> Integrace vnitřních jednotek Split, Sky Air®
a VRV® do systémů HA/BMS
> Umožňuje monitorovat a řídit různá 
zařízení z jediné centrální řídicí jednotky 

Nová generace kazetových jednotek s kruhovým výdechem
> Optimalizovaná pro celoroční účinnost 
> Ještě vyšší energetická účinnost s novým čidlem přítomnosti osob
> Nabízí perfektní komfort díky novým podlahovým čidlům
> Flexibilita: lze snadno uzavřít jednu nebo více klapek, když
svůj interiér zmodernizujete nebo přeorganizujete

RTD – Univerzální řízení
> Rozhraní Modbus
> Integrace jednotek Sky Air®, VRV® 
a větracích jednotek do systémů HA/BMS
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Nástěnné jednotky
Párové aplikace
Tepelné čerpadlo Emura

Nástěnné jednotky
Párové aplikace
Tepelné čerpadlo Ururu Sarara

Vnitřní jednotka s infra ovladačem  FTXG25JA  FTXG25JW FTXG35JA  FTXG35JW FTXG50JA  FTXG50JW
Barva   hliník  bílá hliník  bílá hliník  bílá 
Ovladač – infračervený                                     včetně 
Cena  CZK 15.796,–  13.217,– 18.709,–  15.625,– 23.229,–  19.388,–

Vnitřní jednotka s infra ovladačem  FTXR28E FTXR42E FTXR50E
Ovladač – infračervený   včetně včetně včetně 
Cena  CZK 15.010,– 17.409,– 24.379,–

Venkovní jednotka 
Tepelné čerpadlo 

Typ 230V / 1~ / 50Hz  RXR28E RXR42E RXR50E 
Zvlhčovací hadice  8 m délka včetně včetně včetně 
Chladicí výkon  min./jmenovitý/max. kW 1,55/2,8/3,6 1,55/4,2/4,6 1,55/5,0/5,5
Topný výkon  min./jmenovitý/max. kW 1,3/3,6/5,0 1,3/5,1/5,6 1,3/6,0/6,2
Cena  CZK 28.325,– 31.174,– 45.302,–

Provozní rozsah jednotky RXR: Vytápění -20 °C až +18 °C / Chlazení -10 °C až +43 °C

Venkovní jednotka  
Tepelné čerpadlo 

Typ 230V / 1~ / 50Hz  RXG25K RXG35K RXG50K 
Chladicí výkon  min./jmenovitý/max. kW 1,3/2,5/3,0 1,4/3,5/3,8 1,4/5,0/5,3
Topný výkon  min./jmenovitý/max. kW 1,3/3,4/4,5 1,4/4,0/5,0 1,4/5,8/6,5
Cena  CZK 22.814,– 25.801,– 34.825,–

Operační rozsah jednotky RXG: vytápění -15 °C až +18 °C / chlazení -10 °C až + 46 °C

Cena za sadu venkovní a vnitřní jednotky
s infra ovladačem  CZK 43.335,– 48.583,– 69.681,–

Cena za sadu venkovní a vnitřní jednotky
s infra ovladačem  CZK 38.610,– 36.031,– 44.510,– 41.426,– 58.054,– 54.213,–
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Nástěnné jednotky
Párové aplikace
Tepelné čerpadlo Professional

Nástěnné jednotky
Multi Split systém
Tepelné čerpadlo Professional

 
Vnitřní jednotka s infra ovladačem  FTXS20K FTXS25K FTXS35J FTXS42J FTXS50J FTXS60G FTXS71G
Vnitřní jednotka   FTXS20K FTXS25K FTXS35J FTXS42J FTXS50J FTXS60G FTXS71G
Ovladač – infračervený   včetně včetně včetně včetně včetně včetně včetně
Cena  CZK 9.618,– 10.502,– 12.390,– 14.885,– 17.964,– 22.422,– 25.808,–
       
   

Venkovní jednotka  
Tepelné čerpadlo

Typ 230V / 1~ / 50Hz  RXS20K RXS25K RXS35J RXS42J RXS50J RXS60F RXS71F
Typ 400V / 3N~ / 50Hz  – – – – – – –
Chladicí výkon min./jmenovitý/max. kW 1,3/2,0/2,8 1,3/2,5/3,2 1,4/3,5/4,0 1,7/4,2/5,0 1,7/5,0/5,3 1,7/6,0/6,7 2,3/7,1/8,5
Topný výkon min./jmenovitý/max. kW 1,3/2,7/4,3 1,3/3,4/4,7 1,4/4,0/5,2 1,7/5,4/6,0 1,7/5,8/6,5 1,7/7,0/8,0 2,3/8,2/10,2
Cena 230V / 1~ / 50Hz CZK 16.547,– 18.020,– 21.092,– 25.281,– 27.393,– 31.502,– 36.229,–
Cena 400V / 3N~ / 50Hz CZK – –   – – –  –  –

Provozní rozsah jednotky RXS-K, RXS-J, RXS-F: Vytápění: -15 °C to +20 °C / Chlazení: -10 °C to +46 °C pro tech. aplikace možnost nast. do -15 °C (nutná změna nastavení)

Vnitřní jednotka s infra ovladačem  CTXS15K  CTXS35K
Vnitřní jednotka   CTXS15K  CTXS35K
Ovladač – infračervený   včetně  včetně
Cena  CZK 7.948,–  10.721,–

Poznámka: Tato vnitřní jednotka může být připojena k systému Multi Split. 

Cena za sadu venkovní a vnitřní jednotky
s infra ovladačem  CZK 26.165,– 28.522,– 33.482,– 40.166,– 45.357,– 53.924,– 62.037,–

J-model

K-Model
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Nástěnné jednotky
Párové aplikace
Tepelné čerpadlo Sky Air

 
Vnitřní jednotka s infra ovladačem   FAQ71C.IR FAQ100C.IR  FAQ125C.IR
Vnitřní jednotka    FAQ71C FAQ100C  FAQ125C
Ovladač – infračervený    BRC7EB518 BRC7EB518  BRC7EB518
Cena  CZK  30.876,– 32.068,–  34.774,–
Vnitřní jednotka s kabelovým ovladačem   FAQ71C.WR FAQ100C.WR  FAQ125C.WR
Vnitřní jednotka    FAQ71C FAQ100C  FAQ125C
Ovladač – kabelový    BRC1D52 BRC1D52  BRC1D52
Cena  CZK  28.556,– 29.747,–  32.453,–

BRC1D52    Standardní kabelový ovladač CZK  2.687,– 
BRC1E51A*    Kabelový dálkový ovladač Premium s plnotextovým rozhraním a podsvětlením CZK  3.533,– 

* Standardní kabelový ovladač musí být odstraněn ze sady jednotek, když je zvolen ovladač BRC1E.

Venkovní jednotka  
Tepelné čerpadlo

Typ 230V / 1~ / 50Hz  RZQG71L7V1 RZQG100L7V1 RZQG125L7V1 
Typ 400V / 3N~ / 50Hz  RZQG71LY1 RZQG100LY1 RZQG125LY1 
Chladicí výkon (přibližně) kW 7 10 13 
Topný výkon (přibližně) kW 8 11 14 
Cena 230V / 1~ / 50Hz CZK 53.328,– 66.885,– 72.364,– 
Cena 400V / 3N~ / 50Hz CZK 54.928,– 67.626,– 72.474,– 

Provozní rozsah jednotky RZQG: Vytápění: -20 °C to +15,5 °C / Chlazení: -15 °C to +50 °C

Cena za sadu venkovní a vnitřní jednotky
s infra ovladačem 230V / 1~ / 50Hz CZK 84.204,– 98.953,– 107.138,–
Cena za sadu venkovní a vnitřní jednotky
s kabelovým ovladačem 230V / 1~ / 50Hz CZK 81.884,– 96.632,– 104.818,–
Cena za sadu venkovní a vnitřní jednotky
s infra ovladačem 400V / 3N~ / 50Hz CZK 85.804,– 99.694,– 107.248,–
Cena za sadu venkovní a vnitřní jednotky
s kabelovým ovladačem 400V / 3N~ / 50Hz CZK 83.484,– 97.373,– 104.928,–

Venkovní jednotka  
Tepelné čerpadlo

Typ 230V / 1~ / 50Hz  RZQSG71LV1 RZQSG100LV1 RZQSG125LV1 
Typ 400V / 3N~ / 50Hz  – RZQSG100LY1 RZQSG125LY1 
Chladicí výkon (přibližně) kW 7 10 13 
Topný výkon (přibližně) kW 8 11 14 
Cena 230V / 1~ / 50Hz CZK 39.502,– 49.622,– 53.665,– 
Cena 400V / 3N~ / 50Hz CZK – 51.111,– 55.275,– 

Provozní rozsah jednotky RZQSG: Vytápění:-15,5 °C to +15,5 °C / Chlazení: -5 °C to +46 °C

Cena za sadu venkovní a vnitřní jednotky
s infra ovladačem 230V / 1~ / 50Hz CZK 70.378,– 81.690,– 88.439,–
Cena za sadu venkovní a vnitřní jednotky
s kabelovým ovladačem 230V / 1~ / 50Hz CZK 68.058,– 79.369,– 86.118,–
Cena za sadu venkovní a vnitřní jednotky
s infra ovladačem 400V / 3N~ / 50Hz CZK – 83.179,– 90.049,–
Cena za sadu venkovní a vnitřní jednotky
s kabelovým ovladačem 400V / 3N~ / 50Hz CZK – 80.858,– 87.728,–
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Nástěnné jednotky
Párové aplikace
Tepelné čerpadlo  Comfort

Nástěnné jednotky
Párové aplikace
Tepelné čerpadlo  

Vnitřní jednotka s infra ovladačem  FTX20JV FTX25JV FTX35JV FTX50GV FTX60GV FTX71GV
Ovladač – infračervený   včetně včetně včetně včetně včetně včetně
Cena  CZK 7.654,– 8.314,– 9.782,– 10.931,– 15.011,– 15.455,–

Venkovní jednotka 
Tepelné čerpadlo 

Typ 230V / 1~ / 50Hz  RX20JV RX25JV RX35JV RX50GV RX60GV RX71GV
Chladicí výkon min./jmenovitý/max. kW 1,3/2,0/2,6 1,3/2,5/3,0 1,3/3,2/3,8 1,7/5,0/6,0 1,7/6,0/6,7 2,3/7,1/8,5
Topný výkon min./jmenovitý/max. kW 1,3/2,5/3,5 1,3/2,8/4,0 1,3/3,4/4,8 1,7/5,8/7,7 1,7/7,0/8,0 2,3/8,2/10,2
Cena  CZK 11.472,– 12.472,– 14.673,– 18.919,– 23.616,– 30.081,–

Provozní rozsah jednotky RX-JV: Vytápění -15 °C až +20 °C / Chlazení +10 °C až +46 °C; RX-GV: Vytápění -15°C až +18°C / Chlazení -10°C až 46°C

Vnitřní jednotka s infra ovladačem  FTXN50K  FTXN60K
Ovladač – infračervený   včetně  včetně
Cena  CZK 7.606,–  11.483,–

Venkovní jednotka 
Tepelné čerpadlo 

Typ 230V / 1~ / 50Hz  RXN50K  RXN60K
Chladicí výkon min./jmenovitý/max. kW 1,7 / 5,0 /5,7  1,7 / 6,0 / 6,5
Topný výkon  min./jmenovitý/max.  kW 1,7 / 5,5 / 6,8  1,7 / 6,3 / 7,6
Cena  CZK 16.586,–  17.180,–

Cena za sadu venkovní a vnitřní jednotky
s infra ovladačem  CZK 24.192,–  28.662,–

Provozní rozsah jednotky RXN: Vytápění -15 °C až +18 °C; Chlazení: 10 °C až +46 °C

Cena za sadu venkovní a vnitřní jednotky
s infra ovladačem  CZK 19.126,– 20.786,– 24.455,– 29.850,– 38.627,– 45.536,–
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txt

Vnitřní jednotka s infra ovladačem  FVXG25K FVXG35K FVXG50K
Ovladač – infračervený   včetně včetně včetně
Cena  CZK 16.780,– 22.288,– 27.874,–

Parapetní jednotky se sálavým
panelem | Párové aplikace
Tepelné čerpadlo  Nexura

Venkovní jednotka 
Tepelné čerpadlo 

Typ 230V / 1~ / 50Hz  RXG25K RXG35K RXG50K
Chladicí výkon min./jmenovitý/max. kW 1,3/2,5/3,0 1,4/3,5/3,8 1,4/5,0/5,6
Topný výkon min./jmenovitý/max. kW 1,3/3,4/4,5 1,4/4,5/5,0 1,4/5,8/8,1
Cena  CZK 22.814,– 25.801,– 34.825,–

Cena za sadu venkovní a vnitřní jednotky
s infra ovladačem  CZK 39.594,– 48.089,– 62.699,–

BKS028A4    Nožičky CZK  12.192,– 

Provozní rozsah jednotky RXG: Vytápění -15 °C až +18 °C; Chlazení: -10 °C až +46 °C

Parapetní jednotky
Párové aplikace
Tepelné čerpadlo Professional

Vnitřní jednotka s infra ovladačem  FVXS25F FVXS35F FVXS50F
Ovladač – infračervený   včetně včetně včetně
Cena  CZK 12.954,– 15.318,– 19.770,–

Venkovní jednotka 
Tepelné čerpadlo  

Typ 230V / 1~ / 50Hz  RXS25K RXS35J RXS50J
Chladicí výkon min./jmenovitý/max. kW 1,3/2,5/3,0 1,4/3,5/3,8 1,4/5,0/5,6
Topný výkon min./jmenovitý/max. kW 1,3/3,4/4,5 1,3/4,5/5,0 1,4/5,8/8,1
Cena  CZK 18.020,– 21.092,– 27.393,–

Cena za sadu venkovní a vnitřní jednotky
s infra ovladačem  CZK 30.974,– 36.410,– 47.163,–

Provozní rozsah jednotky RXS: Vytápění: -15 °C až +20 °C / Chlazení: -10 °C až +46 °C pro tech. aplikace možnost nast. do -15 °C (nutná změna nastavení
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Podstropní jednotky s jedním 
výdechem | Párové aplikace
Tepelné čerpadlo Sky Air

Flexi jednotky
Párové aplikace
Tepelné čerpadlo Professional

Vnitřní jednotka s infra ovladačem  FLXS25B FLXS35B FLXS50B FLXS60B
Ovladač – infračervený   včetně včetně včetně včetně
Cena  CZK 12.390,– 14.697,– 21.218,– 26.616,–

Venkovní jednotka 
Tepelné čerpadlo  

Typ 230V / 1~ / 50Hz  RXS25K RXS35J RXS50J
Chladicí výkon min./jmenovitý/max. kW 1,2/2,5/3,0 1,2/3,5/3,8 0,9/4,9/5,3
Topný výkon  min./jmenovitý/max.  kW 1,2/3,4/4,5 1,2/4,0/5,0 0,9/6,1/7,5
Cena  CZK 18.020,– 21.092,– 27.393,–

Cena za sadu venkovní a vnitřní jednotky
s infra ovladačem  CZK 30.410,– 35.789,– 48.611,– Pouze Multi kombinace

Pouze Multi kombinace

Provozní rozsah jednotky RXS: Vytápění: -15 °C až +20 °C / Chlazení: -10 °C až +46 °C pro tech. aplikace možnost nast. do -15 °C (nutná změna nastavení)

 
Vnitřní jednotka s infra ovladačem   FHQ35B8.IR FHQ50B8.IR  FHQ60B8.IR
Vnitřní jednotka    FHQ35B8 FHQ50B8  FHQ60B8
Ovladač – infračervený    BRC7E63 BRC7E63  BRC7E63
Cena  CZK  32.018,– 32.646,–  35.710,–
Vnitřní jednotka s kabelovým ovladačem   FHQ35B8.WR FHQ50B8.WR  FHQ60B8.WR
Vnitřní jednotka    FHQ35B8 FHQ50B8  FHQ60B8
Ovladač – kabelový    BRC1D52 BRC1D52  BRC1D52
Cena  CZK  28.226,– 28.854,–  31.918,–

Venkovní jednotka 
Tepelné čerpadlo  

Typ 230V / 1~ / 50Hz  RXS35J RXS50J RXS60F
Typ 400V / 3N~ / 50Hz   – 
Chladicí výkon min./jmenovitý/max. kW 1,4/3,4/3,7 1,7/5,0/5,6 1,7/5,7/6,0
Topný výkon min./jmenovitý/max. kW 1,2/4,0/5,0 1,7/6,0/7,0 1,7/7,2/8,0
Cena 230V / 1~ / 50Hz CZK 21.092,– 27.393,– 31.502,–

Cena za sadu venkovní a vnitřní jednotky
s infra ovladačem 230V / 1~ / 50Hz CZK 53.110,– 60.039,– 67.212,–
Cena za sadu venkovní a vnitřní jednotky
s kabelovým ovladačem 230V / 1~ / 50Hz CZK 49.318,– 56.247,– 63.420,–

Provozní rozsah jednotky RXS-J, RXS-F: Vytápění: -15 °C až +20 °C / Chlazení: -10 °C až +46 °C pro tech. aplikace možnost nast. do -15 °C (nutná změna nastavení)

BRC1D52    Standardní kabelový ovladač CZK  2.687,– 
BRC1E51A*    Kabelový dálkový ovladač Premium s plnotextovým rozhraním a podsvětlením CZK  3.533,– 

* Standardní kabelový ovladač musí být odstraněn ze sady jednotek, když je zvolen ovladač BRC1E.
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Podstropní jednotky s jedním výdechem 
Párové aplikace
Tepelné čerpadlo  Sky Air

Vnitřní jednotka s kabelovým ovladačem  FHQG71C.WR FHQG100C.WR FHQG125C.WR FHQG140C.WR
Vnitřní jednotka   FHQG71C FHQG100C FHQG125C FHQG140C
Ovladač – kabelový   BRC1D52 BRC1D52 BRC1D52 BRC1D52
Cena   CZK 35.810,– 40.205,– 43.194,– 47.212,–

Vnitřní jednotka s infra ovladačem  FHQG71C.IR FHQG100C.IR FHQG125C.IR FHQG140C.IR
Vnitřní jednotka   FHQG71C FHQG100C FHQG125C FHQG140C
Ovladač – infračervený   BRC7G63 BRC7G63 BRC7G63 BRC7G63
Cena   CZK 39.929,– 44.324,– 47.312,– 51.330,–

Venkovní jednotka  
Tepelné čerpadlo

Typ 230V / 1~ / 50Hz  RZQG71L7V1 RZQG100L7V1 RZQG125L7V1 RZQG140L7V1
Typ 400V / 3N~ / 50Hz  RZQG71LY1 RZQG100LY1 RZQG125LY1 RZQG140LY1
Chladicí výkon (přibližně) kW 7 10 13 14
Topný výkon (přibližně) kW 8 11 14 16
Cena 230V / 1~ / 50Hz CZK 53.328,– 66.885,– 72.364,– 81.677,–
Cena 400V / 3N~ / 50Hz CZK 54.928,– 67.626,– 72.474,– 81.806,–

Provozní rozsah jednotky RZQG: Vytápění: -20 °C až +15,5 °C / Chlazení: -15 °C až +50 °C

Cena za sadu venkovní a vnitřní jednotky
s infra ovladačem 230V / 1~ / 50Hz CZK 93.257,– 111.209,– 119.676,– 133.007,–
Cena za sadu venkovní a vnitřní jednotky
s kabelovým ovladačem 230V / 1~ / 50Hz CZK 89.138,– 107.090,– 115.558,– 128.889,–
Cena za sadu venkovní a vnitřní jednotky
s infra ovladačem 400V / 3N~ / 50Hz CZK 94.857,– 111.950,– 119.786,– 133.136,–
Cena za sadu venkovní a vnitřní jednotky
s kabelovým ovladačem 400V / 3N~ / 50Hz CZK 90.738,– 107.831,– 115.668,– 129.018,–

Venkovní jednotka  
Tepelné čerpadlo

Typ 230V / 1~ / 50Hz  RZQSG71LV1 RZQSG100LV1 RZQSG125LV1 RZQSG140LV1
Typ 400V / 3N~ / 50Hz  – RZQSG100LY1 RZQSG125LY1 RZQSG140LY1
Chladicí výkon (přibližně) kW 7 10 13 14
Topný výkon (přibližně) kW 8 11 14 16
Cena 230V / 1~ / 50Hz CZK 39.502,– 49.622,– 53.665,– 59.014,–
Cena 400V / 3N~ / 50Hz CZK – 51.111,– 55.275,– 60.785,–

Provozní rozsah jednotky RZQSG: Vytápění: -15 °C až +15,5 °C / Chlazení: -5 °C až +46 °C

Cena za sadu venkovní a vnitřní jednotky
s infra ovladačem 230V / 1~ / 50Hz CZK 79.431,– 93.946,– 100.977,– 110.344,–
Cena za sadu venkovní a vnitřní jednotky
s kabelovým ovladačem 230V / 1~ / 50Hz CZK 75.312,– 89.827,– 96.859,– 106.226,–
Cena za sadu venkovní a vnitřní jednotky
s infra ovladačem 400V / 3N~ / 50Hz CZK – 95.435,– 102.587,– 112.115,–
Cena za sadu venkovní a vnitřní jednotky
s kabelovým ovladačem 400V / 3N~ / 50Hz CZK – 91.316,– 98.469,– 107.996,–

BRC1D52    Standardní kabelový ovladač CZK  2.687,– 
BRC1E51A*    Kabelový dálkový ovladač Premium s plnotextovým rozhraním a podsvětlením CZK  3.533,– 

* Standardní kabelový ovladač musí být odstraněn ze sady jednotek, když je zvolen ovladač BRC1E.
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Podstropní jednotky s jedním výdechem 
Párové aplikace
Tepelné čerpadlo Siesta Sky Air 

Vnitřní jednotka s infra ovladačem  AHQ71A.IR AHQ100A.IR AHQ125A.IR AHQ140A.IR
Vnitřní jednotka   AHQ71A AHQ100A AHQ125A AHQ140A
Ovladač – infračervený   ACRWLA ACRWLA ACRWLA ACRWLA
Cena   CZK 23.681,– 26.820,– 28.930,– 31.818,–

Venkovní jednotka  
Tepelné čerpadlo

Typ 230V / 1~ / 50Hz  AZQS71AV1 AZQS100AV1 AZQS125AV1 AZQS140AV1
Typ 400V / 3N~ / 50Hz  – AZQS100AW1 AZQS125AW1 AZQS140AW1
Chladicí výkon nom. (230V / 400V) kW 7,6 /  -  9,7 / 10,0 12,6 / 12,5 13,5 / 12,7
Topný výkon nom. (230V / 400V) kW 8,1 / -  11,4 / 11,2 15,4 / 14,0 16,6 / 15,1
Cena 230V / 1~ / 50Hz CZK 33.601,– 42.189,– 45.604,– 50.175,–
Cena 400V / 3N~ / 50Hz CZK – 43.018,– 46.533,– 51.154,–

Provozní rozsah jednotky AZQS: Vytápění: -20 °C až +15,5 °C / Chlazení: -15 °C až +50 °C

Cena za sadu venkovní a vnitřní jednotky
s infra ovladačem 230V / 1~ / 50Hz CZK 57.282,– 69.009,– 74.534,– 81.992,–
Cena za sadu venkovní a vnitřní jednotky
s infra ovladačem 400V / 3N~ / 50Hz CZK  –  69.838,– 75.463,– 82.972,–
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Podstropní jednotky se 4 výdechy 
Párové aplikace
Tepelné čerpadlo Sky Air 

Vnitřní jednotka s infra ovladačem  FUQ71B8.IR FUQ100B8.IR FUQ125B8.IR
Vnitřní jednotka   FUQ71B8 FUQ100B8 FUQ125B8
Ovladač – infračervený   BRC7C528 BRC7C528 BRC7C528
Cena  CZK 45.429,– 53.841,– 58.638,–
Vnitřní jednotka s kabelovým ovladačem  FUQ71B8.WR FUQ100B8.WR FUQ125B8.WR
Vnitřní jednotka   FUQ71B8 FUQ100B8 FUQ125B8
Ovladač – kabelový   BRC1D52 BRC1D52 BRC1D52
Cena   CZK 39.502,– 47.915,– 52.711,–

Venkovní jednotka 
Tepelné čerpadlo 

Typ  230V / 1~ / 50Hz  RZQG71L7V1 RZQG100L7V1 RZQG125L7V1
Typ  400V / 3N~ / 50Hz  RZQG71LY1 RZQG100LY1 RZQG125LY1
Chladicí výkon (přibližně) kW 7 10 13
Topný výkon (přibližně) kW 8 11 14
Cena 230V / 1~ / 50Hz CZK 53.328,– 66.885,– 72.364,–
Cena 400V / 3N~ / 50Hz CZK 54.928,– 67.626,– 72.474,–

Cena za sadu venkovní a vnitřní jednotky
s infra ovladačem 230V / 1~ / 50Hz CZK 98.757,– 120.726,– 131.002,–
Cena za sadu venkovní a vnitřní jednotky
s kabelovým ovladačem 230V / 1~ / 50Hz CZK 92.830,– 114.800,– 125.075,–
Cena za sadu venkovní a vnitřní jednotky
s infra ovladačem 400V / 3N~ / 50Hz CZK 100.357,– 121.467,– 131.112,–
Cena za sadu venkovní a vnitřní jednotky
s kabelovým ovladačem 400V / 3N~ / 50Hz CZK 94.430,– 115.541,– 125.185,–

Provozní rozsah jednotky RZQG: Vytápění: -20 °C až +15,5 °C / Chlazení: -15 °C až +50 °C

BRC1D52    Standardní kabelový ovladač CZK  2.687,– 
BRC1E51A*    Kabelový dálkový ovladač Premium s plnotextovým rozhraním a podsvětlením CZK  3.533,– 

* Standardní kabelový ovladač musí být odstraněn ze sady jednotek, když je zvolen ovladač BRC1E.
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Kazetové jednotky
Párové aplikace
Tepelné čerpadlo Sky Air 

Vnitřní jednotka s infra ovladačem  FCQG35F.IR FCQG50F.IR FCQG60F.IR FCQG71F.IR FCQG100F.IR FCQG125F.IR FCQG140F.IR
Vnitřní jednotka   FCQG35F FCQG50F FCQG60F FCQG71F FCQG100F FCQG125F FCQG140F
Dekorační panel s šedými lamelami (standard)  BYCQ140D BYCQ140D BYCQ140D BYCQ140D BYCQ140D BYCQ140D BYCQ140D
Ovladač – infračervený   BRC7F532F BRC7F532F BRC7F532F BRC7F532F BRC7F532F BRC7F532F BRC7F532F
Cena  CZK 27.147,– 27.825,– 28.352,– 31.240,– 38.723,– 47.312,– 50.803,–
Vnitřní jednotka s kabelovým ovladačem  FCQG35F.WR FCQG50F.WR FCQG60F.WR FCQG71F.WR FCQG100F.WR FCQG125F.WR FCQG140F.WR
Vnitřní jednotka   FCQG35F FCQG50F FCQG60F FCQG71F FCQG100F FCQG125F FCQG140F
Dekorační panel s šedými lamelami (standard)  BYCQ140D BYCQ140D BYCQ140D BYCQ140D BYCQ140D BYCQ140D BYCQ140D
Ovladač – kabelový   BRC1D52 BRC1D52 BRC1D52 BRC1D52 BRC1D52 BRC1D52 BRC1D52
Cena  CZK 25.539,– 26.217,– 26.745,– 29.633,– 37.116,– 45.705,– 49.195,–

*   Bílý (RAL9010) dekorační panel s bílými lamelami, volitelný.. DŮLEŽITÉ: Standardní panel BYCQ140D musí být odstraněn z objednávky jednotky..
**   Samočistící dekorační panel pro kazetové jednotky s kruhovým výdechem (pouze série C8!), volitelný. DŮLEŽITÉ: Standardní panel BYCQ140D a kabelový ovladač 

BRC1D52 musí být odstraněn z objednávky jednotky. Prosím vezměte na vědomí, že samočistící panel je třeba kombinovat s kabelovým ovladačem BRC1E51A k zajištění 
určitých nastavení a funkcí..

*** Standardní kabelový ovladač BRC1D52 musí být odstraněn ze sady jednotek, když je zvolen kabelový ovladač Premium.

Provozní rozsah jednotky RZQSG: Vytápění: -15 °C to +15,5 °C / Chlazení: -5 °C to +46 °C

Provozní rozsah jednotky RXS-K, RXS-J, RXS-J: Vytápění: -15 °C až +20 °C / Chlazení: -10 °C až +46 °C pro tech. aplikace možnost nast. do -15 °C (nutná změna nastavení)
Provozní rozsah jednotky RZQG: Vytápění: -20 °C až +15,5 °C / Chlazení: -15 °C až +50 °C

Venkovní jednotka  
Tepelné čerpadlo 

Typ  230V / 1~ / 50Hz  RXS35J RXS50J RXS60F RZQG71L7V1 RZQG100L7V1 RZQG125L7V1 RZQG140L7V1
Typ  400V / 3N~ / 50Hz   –  RZQG71LY1 RZQG100LY1 RZQG125LY1 RZQG140LY1
Chladicí výkon  (přibližně) kW */3,4/* */5,0/* 0,9/5,7/6,0 7 10 13 14
Topný výkon  (přibližně) kW */4,2/* */6,0/* 0,9/7,0/8,0 8 11 14 16
Cena  230V / 1~ / 50Hz CZK 21.092,– 27.393,– 31.502,– 53.328,– 66.885,– 72.364,– 81.677,–
Cena  400V / 3N~ / 50Hz CZK   54.928,–   67.626,– 72.474,– 81.806,–
 

Cena za sadu venkovní a vnitřní jednotky
s infra ovladačem 230V / 1~ / 50Hz CZK – –  – 70.742,– 88.345,–  100.977,– 109.817,–
Cena za sadu venkovní a vnitřní jednotky
s kabelovým ovladačem 230V / 1~ / 50Hz CZK – – – 69.135,– 86.738,– 99.370,– 108.209,–
Cena za sadu venkovní a vnitřní jednotky
s infra ovladačem 400V / 3N~ / 50Hz CZK   –   89.834,– 102.587,– 132.609,–
Cena za sadu venkovní a vnitřní jednotky
s kabelovým ovladačem 400V / 3N~ / 50Hz CZK   –   88.227,– 100.980,– 131.001,–

Cena za sadu venkovní a vnitřní jednotky
s infra ovladačem 230V / 1~ / 50Hz CZK 48.239,– 55.218,–  59.854,– 84.568,– 105.608,–  119.676,– 132.480,–
Cena za sadu venkovní a vnitřní jednotky
s kabelovým ovladačem 230V / 1~ / 50Hz CZK 46.631,– 53.610,– 58.247,– 82.961,– 104.001,– 118.069,– 130.872,–
Cena za sadu venkovní a vnitřní jednotky
s infra ovladačem 400V / 3N~ / 50Hz CZK   86.168,–   106.349,– 119.786,– 132.609,–
Cena za sadu venkovní a vnitřní jednotky
s kabelovým ovladačem 400V / 3N~ / 50Hz CZK   84.561,–   104.742,– 118.179,– 131.001,–

Venkovní jednotka
Tepelné čerpadlo 

Typ 230V / 1~ / 50Hz   –  RZQSG71LV1 RZQSG100LV1 RZQSG125LV1 RZQSG140LV1
Typ 400V / 3N~ / 50Hz   –   RZQSG100LY1 RZQSG125LY1 RZQSG140LY1
Chladicí výkon (přibližně) kW  –  7 10 13 14
Topný výkon (přibližně) kW  –  8 11 14 16
Cena  CZK  –  39.502,– 49.622,– 53.665,– 59.014,–
Cena  CZK  –   51.111,– 55.275,– 81.806,–

BRC1D52    Standardní kabelový ovladač CZK  2.687,– 
BYCQ140DW*    Dekorační panel s bílými lamelami* CZK  7.182,– 
BYCQ140DG**    Samočistící dekorační panel ** CZK  11.505,– 
BRC1E51A***    Kabelový dálkový ovladač Premium s plnotextovým rozhraním a podsvětlením *** CZK  3.533,– 
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*   Bílý (RAL9010) dekorační panel s bílými lamelami, volitelný. DŮLEŽITÉ: Standardní panel BYCQ140D musí být odstraněn z objednávky jednotky.
**   Samočistící dekorační panel pro kazetové jednotky s kruhovým výdechem (pouze série C8!), volitelný. DŮLEŽITÉ: Standardní panel BYCQ140D a kabelový ovladač 

BRC1D52 musí být odstraněn z objednávky jednotky. Prosím vezměte na vědomí, že samočistící panel je třeba kombinovat s kabelovým ovladačem BRC1E51A k zajištění 
určitých nastavení a funkcí.

*** Standardní kabelový ovladač BRC1D52 musí být odstraněn ze sady jednotek, když je zvolen kabelový ovladač Premium.

Provozní rozsah jednotky RZQSG: Vytápění: -15 °C až +15,5 °C / Chlazení: -5 °C až +46 °C

Provozní rozsah jednotky RZQG: Vytápění: -20 °C až +15,5 °C / Chlazení: -15 °C až +50 °C

Venkovní jednotka  
Tepelné čerpadlo  

Typ  230V / 1~ / 50Hz  RZQG71L7V1 RZQG100L7V1 RZQG125L7V1 RZQG140L7V1
Typ  400V / 3N~ / 50Hz  RZQG71LY1 RZQG100LY1 RZQG125LY1 RZQG140LY1
Chladicí výkon  (přibližně) kW 7 10 13 14
Topný výkon  (přibližně) kW 8 11 14 16
Cena  230V / 1~ / 50Hz CZK 53.328,– 66.885,– 72.364,– 81.677,–
Cena  400V / 3N~ / 50Hz CZK 54.928,– 67.626,– 72.474,– 81.806,–

Kazetové jednotky s vysokou účinností
Párové aplikace
Tepelné čerpadlo Sky Air

Vnitřní jednotka s infra ovladačem  FCQHG71F8.IR FCQHG100F8.IR FCQHG125F8.IR FCQHG140F8.IR
Vnitřní jednotka   FCQHG71D8 FCQHG100D8 FCQHG125D8 FCQHG140D8
Dekorační panel s šedými lamelami  BYCQ140D BYCQ140D BYCQ140D BYCQ140D
Ovladač – infračervený   BRC7F532F BRC7F532F BRC7F532F BRC7F532F
Cena   CZK 33.123,– 39.351,– 47.312,– 50.803,–
Vnitřní jednotka s kabelovým ovladačem  FCQHG71F8.WR FCQHG100F8.WR FCQHG125F8.WR FCQHG140F8.WR
Vnitřní jednotka   FCQHG71D8 FCQHG100D8 FCQHG125D8 FCQHG140D8
Dekorační panel s šedými lamelami  BYCQ140C BYCQ140C BYCQ140C BYCQ140C
Ovladač – kabelový   BRC1D52 BRC1D52 BRC1D52 BRC1D52
Cena   CZK 31.516,– 37.744,– 45.705,– 49.195,–

Venkovní jednotka
Tepelné čerpadlo 

Typ 230V / 1~ / 50Hz  RZQSG71LV1 RZQSG100LV1 RZQSG125LV1 RZQSG140LV1
Typ 400V / 3N~ / 50Hz  – RZQSG100LY1 RZQSG125LY1 RZQSG140LY1
Chladicí výkon  (přibližně) kW 7 10 13 14
Topný výkon  (přibližně) kW 8 11 14 16
Cena 230V / 1~ / 50Hz CZK 39.502,– 49.622,– 53.665,– 59.014,–
Cena 400V / 3N~ / 50Hz CZK – 51.111,– 55.275,– 60.785,–

Cena za sadu venkovní a vnitřní jednotky
s infra ovladačem 230V / 1~ / 50Hz CZK 72.625,– 88.973,– 100.977,– 109.817,–
Cena za sadu venkovní a vnitřní jednotky
s kabelovým ovladačem 230V / 1~ / 50Hz CZK 71.018,– 87.366,– 99.370,– 108.209,–
Cena za sadu venkovní a vnitřní jednotky
s infra ovladačem 400V / 3N~ / 50Hz CZK – 90.462,– 102.587,– 111.588,–
Cena za sadu venkovní a vnitřní jednotky
s kabelovým ovladačem 400V / 3N~ / 50Hz CZK – 88.855,– 100.980,– 109.980,–  

Cena za sadu venkovní a vnitřní jednotky
s infra ovladačem 230V / 1~ / 50Hz CZK 86.451,– 106.236,– 119.676,– 132.480,–
Cena za sadu venkovní a vnitřní jednotky
s kabelovým ovladačem 230V / 1~ / 50Hz CZK 84.844,– 104.629,– 118.069,– 130.872,–
Cena za sadu venkovní a vnitřní jednotky
s infra ovladačem 400V / 3N~ / 50Hz CZK 88.051,– 106.977,– 119.786,– 132.609,–
Cena za sadu venkovní a vnitřní jednotky
s kabelovým ovladačem 400V / 3N~ / 50Hz CZK 86.444,– 105.370,– 118.179,– 131.001,–

BRC1D52    Standardní kabelový ovladač CZK  2.687,– 
BYCQ140DW*    Dekorační panel s bílými lamelami* CZK  7.182,– 
BYCQ140DG**    Samočistící dekorační panel ** CZK  11.505,–
BRC1E51A***    Kabelový dálkový ovladač Premium s plnotextovým rozhraním a podsvětlením *** CZK  3.533,– 
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Kazetové jednotky se 4 výdechy
Párové aplikace
Tepelné čerpadlo Siesta Sky Air

Vnitřní jednotka s infra ovladačem  ACQ71A.IR ACQ100A.IR ACQ125A.IR 
Vnitřní jednotka   ACQ71A ACQ100A ACQ125A 
Ovladač – infračervený   ACRWLA ACRWLA ACRWLA 
Dekorační panel   ADP125A ADP125A ADP125A 
Cena   CZK 17.529,– 23.129,– 29.557,– 

Venkovní jednotka  
Tepelné čerpadlo

Typ 230V / 1~ / 50Hz  AZQS71AV1 AZQS100AV1 AZQS125AV1 
Typ 400V / 3N~ / 50Hz  – AZQS100AW1 AZQS125AW1 
Chladicí výkon nom. (230V / 400V) kW 7,4 / - 10,2 / 10,5 13,0 / 12,5
Topný výkon nom. (230V / 400V) kW 8,3 / -  11,9 / 11,2 14,1 / 14,0 
Cena 230V / 1~ / 50Hz CZK 33.601,– 42.189,– 45.604,– 
Cena 400V / 3N~ / 50Hz CZK – 43.018,– 46.533,– 

Provozní rozsah jednotky AZQS: Vytápění: -20 °C až +15,5 °C / Chlazení: -15 °C až +50 °C

Cena za sadu venkovní a vnitřní jednotky
s kabelovým ovladačem 230V / 1~ / 50Hz CZK 51.130,– 65.318,– 75.161,– 
Cena za sadu venkovní a vnitřní jednotky
s kabelovým ovladačem 400V / 3N~ / 50Hz CZK – 66.147,– 76.090,– 
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Venkovní jednotka 
Tepelné čerpadlo 

Typ 230V / 1~ / 50Hz  RXS25K RXS35J RXS50J RXS60F
Chladicí výkon  min./jmenovitý/max. kW */2,5/* */3,4/* */4,7/* */5,8/*
Topný výkon  min./jmenovitý/max. kW */3,2/* */4,0/* */5,5/* */7,0/*
Cena   CZK 18.020,– 21.092,– 27.393,– 31.502,–

Cena za sadu venkovní a vnitřní jednotky
s infra ovladačem  CZK 44.112,– 48.239,– 55.243,– 66.207,–
Cena za sadu venkovní a vnitřní jednotky
s kabelovým ovladačem CZK 42.505,– 46.631,– 53.636,– 64.600,–

Kazetové jednotky 600 x 600
Párové aplikace
Tepelné čerpadlo Sky Air 

Vnitřní jednotka s infra ovladačem  FFQ25B9V.IR FFQ35B9V.IR FFQ50B9V.IR FFQ60B9V.IR
Vnitřní jednotka   FFQ25B9V FFQ35B9V FFQ50B9V FFQ60B9V
Dekorační panel   BYFQ60B BYFQ60B BYFQ60B BYFQ60B
Ovladač - infračervený   BRC7E530 BRC7E530 BRC7E530 BRC7E530
Cena   CZK 26.092,– 27.147,– 27.850,– 34.705,–
Vnitřní jednotka s kabelovým ovladačem  FFQ25B9V.WR FFQ35B9V.WR FFQ50B9V.WR FFQ60B9V.WR
Vnitřní jednotka   FFQ25B9V FFQ35B9V FFQ50B9V FFQ60B9V
Dekorační panel   BYFQ60B BYFQ60B BYFQ60B BYFQ60B
Ovladač - infračervený   BRC1D52 BRC1D52 BRC1D52 BRC1D52
Cena   CZK 24.485,– 25.539,– 26.243,– 33.098,–

Provozní rozsah jednotky RXS-K, RXS-J, RXS-F: Vytápění: -15 °C až +20 °C / Chlazení: -10 °C až +46 °C pro tech. aplikace možnost nast. do -15 °C (nutná změna nastavení)

BRC1D52    Standardní kabelový ovladač CZK  2.687,– 
BRC1E51A*    Kabelový dálkový ovladač Premium s plnotextovým rozhraním a podsvětlením CZK  3.533,– 

* Standardní kabelový ovladač musí být odstraněn ze sady jednotek, když je zvolen ovladač BRC1E.
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Vestavěné jednotky
Párové aplikace
Tepelné čerpadlo Professional

Vnitřní jednotka s ovladačem  FDXS25E FDXS35E FDXS50C FDXS60C FDBQ25B.WR
Ovladač - infračervený   včetně včetně včetně včetně BRC1D52
Cena   CZK 12.236,– 14.456,– 20.932,– 26.145,– 17.554,–

Venkovní jednotka 
Tepelné čerpadlo

Typ 230V / 1~ / 50Hz  RXS25K RXS35J RXS50J RXS60F 
Chladicí výkon  min./jmenovitý/max. kW 1,3/2,4/3,0 1,4/3,4/3,8 1,7/5,0/5,3 1,7/6,0/6,5
Topný výkon  min./jmenovitý/max. kW 1,3/3,2/4,5 1,4/4,0/5,0 1,7/5,8/6,0 1,7/7,0/8,0
Cena  CZK 18.020,– 21.092,– 27.393,– 31.502,–

Pouze Multi 
kombinace

Provozní rozsah jednotky RXS-K, RXS-J, RXS-F: Vytápění: -15 °C až +20 °C / Chlazení: -10 °C až +46 °C pro tech. aplikace možnost nast. do -15 °C (nutná změna nastavení)
 

Cena za sadu venkovní a vnitřní jednotky
s infra ovladačem  CZK 30.256,– 35.548,– 48.325,– 57.647,–   kombinace 
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Vestavěné jednotky
Párové aplikace
Tepelné čerpadlo  Sky Air

Vnitřní jednotka s kabelovým ovladačem  FBQ35C8.WR FBQ50C8.WR FBQ60C8.WR FBQ71C8.WR FBQ100C8.WR FBQ125C8.WR FBQ140C8.WR
Vnitřní jednotka   FBQ35C8 FBQ50C8 FBQ60C8 FBQ71C8 FBQ100C8 FBQ125C8 FBQ140C8
Vzduchový filtr   včetně včetně včetně včetně včetně včetně včetně
Ovladač – kabelový   BRC1D52 BRC1D52 BRC1D52 BRC1D52 BRC1D52 BRC1D52 BRC1D52
Cena   CZK 25.891,– 26.217,– 28.151,– 31.717,– 38.422,– 39.778,– 44.273,–
Dekorační panel    BYBS45D  BYBS71D  BYBS125D  –
Rozměry dekoračního panelu  mm  800 x 500  1100 x 500  1500 x 500  –
Cena dekoračního panelu CZK  5.701,–  7.584,–  9.493,–  –

Venkovní jednotka  
Tepelné čerpadlo

Typ  230V / 1~ / 50Hz  RXS35J RXS50J RXS60F RZQG71L7V1 RZQG7100LV1 RZQG125L7V1 RZQG140L7V1
Typ  400V / 3N~ / 50Hz   –  RZQG71LY1 RZQG100LY1 RZQG125LY1 RZQG140LY1
Chladicí výkon  (přibližně) kW */3,4/* */5,0/* */5,7/* 7 10 13 14
Topný výkon  (přibližně) kW */4,0/* */6,0/* */7,0/* 8 11 14 16
Cena  230V / 1~ / 50Hz CZK 21.092,– 27.393,– 31.502,– 53.328,– 66.885,– 72.364,– 81.677,–
Cena  400V / 3N~ / 50Hz CZK  54.928,–   67.626,– 72.474,– 81.806,–

EKBYBSD    Montážní sada pro dekorační panel CZK 879,– 

Venkovní jednotka
Tepelné čerpadlo 

Typ 230V / 1~ / 50Hz   –  RZQSG71LV1 RZQSG100LV1 RZQSG125LV1 RZQSG140LV1
Typ 400V / 3N~ / 50Hz   –   RZQSG100LY1 RZQSG125LY1 RZQSG140LY1
Chladicí výkon (přibližně) kW  –  7 10 13 14
Topný výkon (přibližně) kW  –  8 11 14 16
Cena 230V / 1~ / 50Hz CZK  –  39.502,– 49.622,– 53.665,– 59.014,–
Cena 400V / 3N~ / 50Hz CZK  –   51.111,– 55.275,– 60.785,–

Provozní rozsah jednotky RXS-K, RXS-J, RXS-F: Vytápění: -15 °C až +20 °C / Chlazení: -10 °C až +46 °C pro tech. aplikace možnost nast. do -15 °C (nutná změna nastavení)
Provozní rozsah jednotky RZQG: Vytápění: -20 °C až +15,5 °C / Chlazení: -15 °C až +50 °C

Provozní rozsah jednotky RZQSG: Vytápění: -15 °C až +15,5 °C / Chlazení: -5 °C až +46 °C

Cena za sadu venkovní a vnitřní jednotky
s kabelovým ovladačem 230V / 1~ / 50Hz CZK 46.983,– 53.610,– 59.653,– 85.045,– 105.307,– 112.142,– 125.950,–
Cena za sadu venkovní a vnitřní jednotky
s kabelovým ovladačem 400V / 3N~ / 50Hz CZK – – – 86.645,– 106.048,– 112.252,– 126.079,–

Cena za sadu venkovní a vnitřní jednotky
s kabelovým ovladačem 230V / 1~ / 50Hz CZK  –  85.045,– 88.044,– 93.443,– 103.287,–
Cena za sadu venkovní a vnitřní jednotky
s kabelovým ovladačem 400V / 3N~ / 50Hz CZK  –  71.219,– 89.533,– 95.053,– 105.058,–

BRC1D52    Standardní kabelový ovladač CZK  2.687,– 
BRC1E51A*    Kabelový dálkový ovladač Premium s plnotextovým rozhraním a podsvětlením CZK  3.533,– 

* Standardní kabelový ovladač musí být odstraněn ze sady jednotek, když je zvolen ovladač BRC1E.
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Vestavěné jednotky
Párové aplikace
Tepelné čerpadlo Sky Air

Vnitřní jednotka s kabelovým ovladačem  FDQ125C.WR FDQ200B.WR  FDQ250B.WR
Vnitřní jednotka   FDQ125C FDQ200B  FDQ250B
Ovladač – kabelový   BRC1D52 BRC1D52  BRC1D52  
Cena   CZK 47.858,– 57.696,–  61.879,– 
 

Venkovní jednotka 
Tepelné čerpadlo 

Typ 230V / 1~ / 50Hz  RZQSG125LV1 – –
Typ 400V / 3N~ / 50Hz  RZQSG125LY1 – –
Chladicí výkon (přibližně) kW 13 – –
Topný výkon (přibližně) kW 14 – –
Cena  CZK 53.665,– – –
Cena  CZK 55.275,– – –

Cena za sadu venkovní a vnitřní jednotky
s kabelovým ovladačem 230V / 1~ / 50Hz CZK 101.523,– – –
Cena za sadu venkovní a vnitřní jednotky
s kabelovým ovladačem 400V / 3N~ / 50Hz CZK 103.133,– – –

Venkovní jednotka  
Tepelné čerpadlo 

Typ  230V / 1~ / 50Hz  RZQG125L7V1 – –
Typ  400V / 3N~ / 50Hz  RZQG125LY1 RZQ200C RZQ250C
Chladicí výkon (přibližně) kW 13 20,0 24,1
Topný výkon (přibližně) kW 14 23,0 26,4
Cena 230V / 1~ / 50Hz CZK 72.364,– –  –
Cena 400V / 3N~ / 50Hz CZK 72.474,– 124.975,– 145.761,– 
 
Cena za sadu venkovní a vnitřní jednotky
s kabelovým ovladačem 230V / 1~ / 50Hz CZK 120.222,– – –
Cena za sadu venkovní a vnitřní jednotky
s kabelovým ovladačem 400V / 3N~ / 50Hz CZK 120.332,– 182.671,– 207.640,–

Provozní rozsah jednotky RZQG: Vytápění: -20 °C až +15,5 °C / Chlazení: -15 °C až +50 °C
Provozní rozsah jednotky RZQ200/250: Vytápění -15 °C až +15 °C / Chlazení: -5 °C až +46 °C

Provozní rozsah jednotky RZQSG: Vytápění: -15 °C až +15,5 °C / Chlazení: -5 °C až +46 °C

BRC1D52    Standardní kabelový ovladač CZK  2.687,– 
BRC1E51A*    Kabelový dálkový ovladač Premium s plnotextovým rozhraním a podsvětlením CZK  3.533,– 

* Standardní kabelový ovladač musí být odstraněn ze sady jednotek, když je zvolen ovladač BRC1E.
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Vestavěné jednotky
Párové aplikace
Tepelné čerpadlo  Siesta Sky Air

Vnitřní jednotka s kabelovým ovladačem  ABQ71A.WR ABQ100A.WR ABQ125A.WR ABQ140A.WR
Vnitřní jednotka   ABQ71A ABQ100A ABQ125A ABQ140A
Ovladač – kabelový   ARCWA ARCWA ARCWA ARCWA
Cena   CZK 21.773,– 26.795,– 27.825,– 31.190,–

Venkovní jednotka  
Tepelné čerpadlo

Typ 230V / 1~ / 50Hz  AZQS71AV1 AZQS100AV1 AZQS125AV1 AZQS140AV1
Typ 400V / 3N~ / 50Hz  – AZQS100AW1 AZQS125AW1 AZQS140AW1
Chladicí výkon nom. (230V / 400V) kW 7,2 / -  10,2 / 10,2 13,3 / 12,5 13,9 / 14,0
Topný výkon nom. (230V / 400V) kW 8,3 / - 11,2 / 11,2 15,9 / 13,7 16,5 / 16,5
Cena 230V / 1~ / 50Hz CZK 33.601,– 42.189,– 45.604,– 50.175,–
Cena 400V / 3N~ / 50Hz CZK – 43.018,– 46.533,– 51.154,–

Provozní rozsah jednotky AZQS: Vytápění: -20 °C až +15,5 °C / Chlazení: -15 °C až +50 °C

Cena za sadu venkovní a vnitřní jednotky
s kabelovým ovladačem 230V / 1~ / 50Hz CZK 55.374,– 68.984,– 73.429,– 81.365,–
Cena za sadu venkovní a vnitřní jednotky
s kabelovým ovladačem 400V / 3N~ / 50Hz CZK – 69.813,– 74.358,– 82.344,–
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Daikin HRV
Větrací jednotky se zpětným
získáváním tepla

Čistička vzduchu Ururu 
MCK75J

Typ 230V / 1~ / 50Hz  MCK75J
Cena   CZK 13.477,–

Typ 230V / 1~ / 50Hz  MC70LVM
Cena   CZK 12.205,–

KAC972A4E    Náhradní set filtrů   CZK 1.728,– 

KAC017A4E    Náhradní set filtrů   CZK 2.880,– 

Čistička vzduchu
MC70LVM

HRV jednotka   VAM150FA VAM250FA VAM350FA VAM500FA VAM650FA VAM800FA VAM1000FA VAM1500FA VAM2000FA
Průtok vzduchu  m/h 150 250 350 500 650 800 1000 1500 2000
ESP (max.)  Pa 69 64 98 98 93 137 157 137 137
Cena  CZK 28.628,– 31.140,– 37.719,– 40.607,– 52.786,– 58.914,– 71.269,– 106.502,– 134.201,–

Doplněk  
Vzduchový fi ltr  
  
Příslušenství  
Ovladač  Cena CZK
BRC301B61 Kabelový ovladač pro HRV 4.445,–
BRC1D52 Standardní kabelový ovladač (pro kombinované řízení společně se standardními vnitřními jednotkami VRV) 2.687,–
BRC1E51A Kabelový dálkový ovladač Premium s plnotextovým rozhraním a podsvětlením 3.533,–
Adaptéry  
BRP4A50 Sada řízení pro pomocný ohřívač jiného dodavatele 4.244,–
KRP50-2* Adapt. s výstup. kontakty provoz/provozní režim 4.972,–
* KRP1B93 Box pro instalaci PCB 2.838,–



23
2012 / Uvedené ceny jsou ceníkové ceny bez DPH. Společnost Daikin si vyhrazuje právo k úpravě cen. Obchodní podmínky naleznete na poslední straně tohoto ceníku.

Nástěnné jednotky 
Multi Split systém 
Tepelné čerpadlo Ururu Multi

Vnitřní jednotka s infra ovladačem*  CTXU25G.H10 CTXU35G.H10 CTXU42G.H10 CTXU50G.H10
Vnitřní jednotka   CTXU25G CTXU35G CTXU42G CTXU50G
Ovladač – infračervený   včetně včetně včetně včetně
Zvlhčovací hadice  10 m délka KPMH996A10S KPMH996A10S KPMH996A10S KPMH996A10S
Cena   CZK 14.055,– 16.149,– 18.821,– 22.269,–
Vnitřní jednotka s infra ovladačem**  CTXU25G.H15 CTXU35G.H15 CTXU42G.H15 CTXU50G.H15
Vnitřní jednotka   CTXU25G CTXU35G CTXU42G CTXU50G
Ovladač – infračervený   včetně včetně včetně včetně
Zvlhčovací hadice   15 m délka KPMH996A15S KPMH996A15S KPMH996A15S KPMH996A15S
Cena   CZK 15.311,– 17.405,– 20.076,– 23.525,–

* Sada obsahuje zvlhčovací hadici o délce 10 metrů. Hadice je potřeba pro provoz zvlhčování.
** Sada obsahuje zvlhčovací hadici o délce 15 metrů. Hadice je potřeba pro provoz zvlhčování.

Venkovní jednotka  
Tepelné čerpadlo 

Typ  230V / 1~ / 50Hz  2MXU40G 2MXU50G – 
Chladicí výkon  jmenovitý kW 4 5 – 
Topný výkon  jmenovitý kW 4,4 5,7 – 
Cena   CZK 47.124,– 57.568,– – 

Kombinační tabulka Ururu Multi Split 

     Vnitřní jednotka
Venkovní jednotka   CTXU25G CTXU35G CTXU42G CTXU50G
   ●   

2MXU40G    ●  
   ● ●   
   ● ●

     Vnitřní jednotka
Outdoor unit 

  CTXU25G CTXU35G CTXU42G CTXU50G
   ●   
    ●

     ●

      ● 
   ● ● 

2MXU50G    ● ●

     ● ●  
   ● ●  
   ●  ● 
   ●   ●

    ● ● 
    ●  ● 
● = Jednotlivá kombinace (jedna vnitřní jednotka)      ● ●= Párová kombinace (dvě vnitřní jednotky)

KPMH996A10S    Zvlhčovací hadice 10 m délka   CZK 2.511,– 
KPMH996A15S    Zvlhčovací hadice 15 m délka   CZK 3.767,– 
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Invertor Multi Split
Multi Split systém
Tepelné čerpadlo Professional 

Nástěnné jednotky EMURA FTXG strana  5
Nástěnné jednotky FTXS strana  6
Nástěnné jednotky FTX strana  8
Parapetní jednotky NEXURA FVXG strana 9
Parapetní jednotky FVXS strana  9
Flexi jednotky FLXS strana  10
Podstropní jednotky s jedním výdechem FHQ strana  11
Kazetové jednotky FCQG strana  14
Kazetové jednotky 600 x 600 FFQ strana  16
Vestavěné jednotky FDXS strana  18
Vestavěné jednotky FBQ strana  19

Kombinační tabulka Multi Split – Invertor – Venkovní jednotka – Tepelné čerpadlo
Vnitřní jednotka                 CTXS / FTXS     FTX     FLXS
  15 20 25 35 42 50 60 71 20 25 35 25 35 50 60
Venkovní jedn.  2MXS40H ● ● ● ●     ● ● ● ● ●

 2MXS50H ● ● ● ● ● ●   ● ● ● ● ● ●

 3MXS40K ● ● ● ●        ● ● 

 3MXS52E ● ● ● ● ● ●      ● ● ●

 3MXS68G ● ● ● ● ● ● ●     ● ● ● ●

 4MXS68F ● ● ● ● ● ● ●     ● ● ● ●

 4MXS80E ● ● ● ● ● ● ● ●    ● ● ● ●

 5MXS90E ● ● ● ● ● ● ● ●    ● ● ● ●

Vnitřní jednotka     FDXS    FVXS  FCQG  FFQ
  25 35 50 60 25 35 50 35 50 60 25 35 50 60
Venkovní jedn.  2MXS40H ● ●   ● ●

 2MXS50H ● ● ●  ● ● ●    ● ● ●

 3MXS40K ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ● 

 3MXS52E ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ● 

 3MXS68G ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

 4MXS68F ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

 4MXS80E ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

 5MXS90E ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Vnitřní jednotka     F(D)BQ    FHQ   FTXG   FVXG
   25 35 50 60 35 50 60 25 35 50 25 35 50
Venkovní jedn.  2MXS40H        ● ●  ● ● 
 2MXS50H        ● ● ● ● ● ●

 3MXS40K ● ●   ●   ● ●  ● ● 
 3MXS52E ● ● ●  ● ●  ● ● ● ● ● ●

 3MXS68G ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

 4MXS68F ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

 4MXS80E ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

 5MXS90E ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Venkovní jednotka  
Tepelné čerpadlo 

Typ  230V / 1~ / 50Hz  2MXS40H 2MXS50H 3MXS40K 3MXS52E 3MXS68G 4MXS68F 4MXS80E 5MXS90E
Chladicí výkon  nom. kW 4,0 5,0 t.b.c. 5,2 6,8 6,8 8,0 9,0
Topný výkon  nom. kW 4,4 5,7 t.b.c. 6,8 8,6 8,6 9,6 10,4
Cena   CZK 30.711,– 37.551,– 36.008,– 40.009,– 49.244,– 52.310,– 61.462,– 67.610,–
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Připojitelné vnitřní jednotky 
   15 class 20 class 25 class 35 class 42 class 50 class 60 class 71 class
Nástěnné jednotky  Daikin Emura  – – FTXG25 FTXG35 – FTXG50 – –
  Professional CTXS15 FTXS20 FTXS25 FTXS35/ FTXS42 FTXS50 FTXS60 FTXS71
      CTXS35
Parapetní jednotky   – – FVXS25 FVXS35 – FVXS50 – –
  Nexura – – FVXG25 FVXG35 – FVXG50 –  –
Flexi jednotky   – – FLXS25 FLXS35 – FLXS50 FLXS60 –
Vestavěné jednotky – slim  – – FDXS25 FDXS35 – FDXS50 FDXS60 –
Vestavěné jednotky   – – FDBQ25B FBQ35 – FBQ50 FBQ60 –
Kazetové jednotky 600 x 600  – – FFQ25B FFQ35 – FFQ50 FFQ60 –
Kazetové jednotky   – – – FCQG35 – FCQG50 FCQG60 –
Podstropní jednotky s jedním výdechem  – – – FHQ35 – FHQ50 FHQ60 –

BP- boxy
Typ 230V / 1~ / 50Hz  BPMKS967A2 BPMKS967A3
Počet připojitelných vnitřních jednotek  1 až 2 1 až 3
Kapacitní index připojení  14,2 (7,1 + 7,1) 20,2 (6,0 + 7,1 + 7,1) 
Cena  CZK 16.198,– 17.252,–

Super-Multi-Plus
Multi Split systém
Tepelné čerpadlo Professional

Typ 230V / 1~ / 50 Hz  RXYSQ4P8V1 RXYSQ5P8V1 RXYSQ6P8V1
Chladicí výkon   kW 11,2 14,0 15,5
Topný výkon    kW 12,5 16,0 18,0
Cena  CZK 94.497,– 105.032,– 117.282,–

Typ 400V / 3N~ / 50 Hz  RXYSQ4P8Y1 RXYSQ5P8Y1 RXYSQ6P8Y1
Chladicí výkon   kW 11,2 14,0 15,5
Topný výkon    kW 12,5 16,0 18,0
Cena  CZK 94.497,– 105.032,– 117.282,–

Venkovní jednotka 
Tepelné čerpadlo

Provozní rozsah jednotky RXYSQ: Vytápění: -20 °C až +15,5 °C / Chlazení: -5 °C až +46 °C

Refnet pro 2-trubkové systémy - imperiální  KHRQ22M20T
Výkonový index   až 200
Cena   CZK 2.863,–

Refnet pro 2-trubkové systémy - metrický  KHRQM22M20T
Výkonový index   až 200
Cena   CZK 2.863,–

Refnet pro 2-trubkové systémy
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Komerční Multi Split
Tepelné čerpadlo

Vnitřní jednotka s infra ovladačem  FMCQ50A8.IR FMCQ60A8.IR FMCQ71A8.IR FMCQ100A8.IR FMCQ125A8.IR
Vnitřní jednotka   FMCQ50A8 FMCQ60A8 FMCQ71A8 FMCQ100A8 FMCQ125A8
Dekorační panel s šedými lamelami  BYCQ140C BYCQ140C BYCQ140C BYCQ140C BYCQ140C
Ovladač – infračervený   BRC7F532F BRC7F532F BRC7F532F BRC7F532F BRC7F532F
Cena   CZK 29.432,– 30.085,– 31.014,– 38.924,– 48.040,–
Vnitřní jednotka s infra ovladačem  FMCQ50A8.WR FMCQ60A8.WR FMCQ71A8.WR FMCQ100A8.WR FMCQ125A8.WR
Vnitřní jednotka   FMCQ50A8 FMCQ60A8 FMCQ71A8 FMCQ100A8 FMCQ125A8
Dekorační panel s šedými lamelami  BYCQ140C BYCQ140C BYCQ140C BYCQ140C BYCQ140C
Ovladač – kabelový   BRC1D52 BRC1D52 BRC1D52 BRC1D52 BRC1D52
Cena  CZK 27.825,– 28.478,– 29.407,– 37.317,– 46.433,–

Vnitřní jednotka s infra ovladačem  FMCQ50A8.IR-W FMCQ60A8.IR-W FMCQ71A8.IR-W FMCQ100A8.IR-W FMCQ125A8.IR-W
Vnitřní jednotka   FMCQ50A8 FMCQ60A8 FMCQ71A8 FMCQ100A8 FMCQ125A8
Dekorační panel s bílými lamelami  BYCQ140CW BYCQ140CW BYCQ140CW BYCQ140CW BYCQ140CW
Ovladač – infračervený   BRC7F532F BRC7F532F BRC7F532F BRC7F532F BR 7F532F
Cena   CZK 30.235,– 30.888,– 31.818,– 39.728,– 48.844,–
Vnitřní jednotka s infra ovladačem  FMCQ50A8.WR-W FMCQ60A8.WR-W FMCQ71A8.WR-W FMCQ100A8.WR-W FMCQ125A8.WR-W
Vnitřní jednotka   FMCQ50A8 FMCQ60A8 FMCQ71A8 FMCQ100A8 FMCQ125A8
Dekorační panel s bílými lamelami  BYCQ140CW BYCQ140CW BYCQ140CW BYCQ140CW BYCQ140CW
Ovladač – kabelový   BRC1D52 BRC1D52 BRC1D52 BRC1D52 BRC1D52
Cena  CZK 28.628,– 29.281,– 30.210,– 38.121,–  47.237,– 

Venkovní jednotka 
Tepelné čerpadlo 

Typ 400V / 3N~/50Hz  CMSQ200A CMSQ250A 
Chladicí výkon jmenovitý kW 20 25 
Topný výkon jmenovitý kW 22,4 28 
Cena   CZK 128.727,– 150.110,– 

Refnet header    KHRQ22M29H  
Cena    CZK  5.399,–  
Refnet    KHRQ22M20T  
Cena    CZK  2.863,–  
Refnet   –  KHRQ22M29T9 
Cena    CZK –  3.842,– 
Centrální vanička kondenzátu  KWC26B160  KWC26B280 
Cena    CZK 21.195,– 30.964,– 

BRC1D52    Standardní kabelový ovladač   CZK 2.687,– 
BRC1E51A*    Kabelový dálkový ovladač Premium s plnotextovým rozhraním a podsvětlením   CZK 3.533,– 

Provozní rozsah jednotky CMSQ-A: Vytápění: -20 °C až +15.5 °C / Chlazení: -5 °C až +43 °C

* Standardní kabelový ovladač musí být odstraněn ze sady jednotek, když je zvolen ovladač BRC1E.
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Komerční Multi Split
Tepelné čerpadlo

Vnitřní jednotka s infra ovladačem  FMDQ50B.IR FMDQ60B.IR FMDQ71B.IR FMDQ100B.IR FMDQ125B.IR
Vnitřní jednotka   FMDQ50B  FMDQ60B  FMDQ71B FMDQ100B FMDQ125B
Ovladač – infračervený   BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65
Cena   CZK 30.662,– 32.696,– 36.488,– 43.620,– 45.027,–
Vnitřní jednotka s infra ovladačem  FMDQ50B.WR FMDQ60B.WR FMDQ71B.WR FMDQ100B.WR FMDQ125B.WR
Vnitřní jednotka   FMDQ50B FMDQ60B FMDQ71B FMDQ100B FMDQ125B
Ovladač – kabelový   BRC1D52 BRC1D52 BRC1D52 BRC1D52 BRC1D52
Cena  CZK 27.624,– 29.658,– 33.450,– 40.582,– 41.988,–
  

Venkovní jednotka 
Tepelné čerpadlo 

Typ 400V / 3N~/50Hz  CMSQ200A CMSQ250A 
Chladicí výkon jmenovitý kW 20 25 
Topný výkon jmenovitý kW 22,4 28 
Cena   CZK 128.727,– 150.110,– 

Refnet header    KHRQ22M29H  
Cena    CZK  5.399,–  
Refnet    KHRQ22M20T  
Cena    CZK  2.863,–  
Refnet   –  KHRQ22M29T9 
Cena    CZK –  3.842,– 
Centrální vanička kondenzátu  KWC26B160  KWC26B280 
Cena    CZK 21.195,–  30.964,– 

Provozní rozsah jednotky CMSQ-A: Vytápění: -20 °C až +15.5 °C / Chlazení: -5 °C až +43 °C

Dekorační panel   BYBS45D  BYBS71D BYBS71D  BYBS125D
Cena dekoračního panelu CZK 5.701,–  7.584,– 7.584,–  9.493,–

BRC1D52    Standardní kabelový ovladač   CZK 2.687,– 
BRC1E51A    Kabelový ovladač Premium*   CZK 3.533,– 
EKBYBSD**    Montážní sada pro dekorační panel**   CZK 879,– 

*   Standardní kabelový ovladač BRC1D52 musí být odstraněn ze sady jednotek, když je zvolen kabelový ovladač Premium.
** Montážní sada EKBYBSD je požadována pouze v případě že dekorační panel je přímo instalován na kryt jednotky.
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Venkovní jednotky 
Twin/Triple/Double-Twin
Tepelné čerpadlo 

Venkovní jednotka
Tepelné čerpadlo  

Typ 230V / 1~ / 50Hz  RZQG71L7V1 RZQG100L7V1 RZQG125L7V1 RZQG140L7V1
Typ 400V / 3N~ / 50Hz  – RZQG100LY1 RZQG125LY1 RZQG140LY1
Chladicí výkon  (přibližně) kW 7 10 13 14
Topný výkon  (přibližně) kW 8 11 14 16
Cena  230V / 1~ / 50Hz CZK 53.328,– 66.885,– 72.364,– 81.677,–
Cena 400V / 3N~ / 50Hz CZK – 67.626,– 72.474,– 81.806,–

Venkovní jednotka Invertor 
Tepelné čerpadlo 

Typ 400V / 3N~ / 50Hz  RZQ200C RZQ250C
Chladicí výkon  jmenovitý kW 20 24,1
Topný výkon  jmenovitý kW 23 26,4
Cena   CZK 124.975,– 145.761,–

Provozní rozsah jednotky RZQG: Vytápění: -20 °C až +15,5 °C / Chlazení: -15 °C až +50 °C

Provozní rozsah jednotky RZQ: Vytápění: -15 °C až +15 °C / Chlazení: -5 °C až +46 °C

Venkovní jednotka 
Tepelné čerpadlo 

Typ 230V / 1~ / 50Hz  RZQSG71LV1 RZQSG100LV1 RZQSG125LV1 RZQSG140LV1
Typ 400V / 3N~ / 50Hz  – RZQSG100LY1 RZQSG125LY1 RZQSG140LY1
Chladicí výkon  (přibližně) kW 7 10 13 14
Topný výkon  (přibližně) kW 8 11 14 16
Cena 230V / 1~ / 50Hz CZK 39.502,– 49.622,– 53.665,– 59.014,–
Cena 400V / 3N~ / 50Hz CZK – 51.111,– 55.275,– 60.785,–

Provozní rozsah jednotky RZQSG: Vytápění: -15 °C až +15,5 °C / Chlazení: -5 °C až +46 °C
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txt
txt
Kombinační tabulka/připojitelné vnitřní jednotky
Twin/Triple/Double-Twin
Tepelné čerpadlo

Refnet
Refnet   KHRQ22M20TA KHRQ127H KHRQ250H7
Cena  CZK 2.888,– 4.269,– 4.872,–

Připojitelné vnitřní jednotky 
Nástěnné jednotky FAQ strana 7
Podstropní jednotky s jedním výdechem FHQ, FHQG strana  10, 11
Podstropní jednotky se 4 výdechy FUQ není k dispozici pro kombinaci s RZQSG strana 13
Kazetové jednotky FCQG strana 14
Kazetové jednotky s vysokou účinností FCQHG strana 15
Kazetové jednotky 600x600 FFQ strana 16
Vestavěné jednotky FBQ strana  19
Vestavěné jednotky FDQ strana 20

Venkovní jednotka Invertor

Kombinační tabulka 
Venkovní jednotka   Twin Triple Double-Twin
   (2 vnitřní jednotky) (3 vnitřní jednotky) (4 vnitřní jednotky)
RZQG71L7V1, RZQG71LY1, RZQSG71LV1  35 – 35
Výkon: 7,1 kW   KHRQ22M20TA (KHRQ58T)
RZQG100L7V1, RZQG100LY1, RZQSG100LV1,
RZQSG100LY1   50 – 50 35 – 35 – 35
Výkon: 10 kW   KHRQ22M20TA (KHRQ58T) KHRQ127H (KHRQ58H)
RZQG125L7V1, RZQG125LY1, RZQSG125LV1,
RZQSG125LY1   60 – 60 50 – 50 – 50 35 – 35 – 35 – 35 *
Výkon: 12,5 kW   KHRQ22M20TA (KHRQ58T) KHRQ127H (KHRQ58H) 3 x KHRQ22M20TA (KHRQ58T)
RZQG140L7V1, RZQG140LY1, RZQSG140LV1, 
RZQSG140LY1   71 – 71 50 – 50 – 50 35 – 35 – 35 – 35
Výkon: 14 kW   KHRQ22M20TA KHRQ127H (KHRQ58H) 3 x KHRQ22M20TA (KHRQ58T)
RZQ200C   100 – 100 60 – 60 – 60 50 – 50 – 50 – 50
Výkon: 20 kW   KHRQ22M20TA KHRQ250H7 3 x KHRQ22M20TA
    71 – 71 – 71
    KHRQ250H7
RZQ250C   125 – 125  60 – 60 – 60 – 60
Výkon: 25 kW   KHRQ22M20TA  3 x KHRQ22M20T

* Pouze pro jednotky RZQG- a RZQSG
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ERQ
Inverterové kondenzační jednotky
tepelné čerpadlo

 Typ pro napájení 1~ 230V ERQ100AV1 ERQ125AV1 ERQ140AV1
Výkonový index 100 125 140
Jmenovitý chladicí výkon kW 11,2 14,0 15,5
Jmenovitý topný výkon kW 12,5 16,0 18,0
Cena                                                           CZK 83.029,– 103.754,– 116.235,–

 Typ pro napájení for 3N~ 400V ERQ125AW1 ERQ200AW1 ERQ250AW1
Výkonový index 125 200 250
Jmenovitý chladicí výkon kW 14,0 22,4 28,0
Jmenovitý topný výkon kW 16,0 25,0 31,5
Cena                                                           CZK 90.408,– 144.182,– 168.125,–

Sada s expanzním ventilem Povolený výkon výměníku [kW] Kombinace
Minimum Maximum ERQ100- ERQ125- ERQ140- ERQ200- ERQ250- Cena CZK

EKEXV63 6.3 7.8 ● ● 3.993,–
EKEXV80 7.9 9.9 ● ● ● 4.244,–
EKEXV100 10.0 12.3 ● ● ● ● 4.395,–
EKEXV125 12.4 15.4 ● ● ● ● ● 4.646,–
EKEXV140 15.5 17.6 ● ● ● ● 4.796,–
EKEXV200 17.7 24.6 ● ● 5.223,–
EKEXV250 24.7 30.8 ● ● 5.550,–

 Příslušenství specifické pro jednotku ERQ~AV1 ERQ125AW1 ERQ 200~250 AW1 EKEQDCB EKEQFCB Cena CZK
BRC1D52 Standardní kabelový dálkový ovladač ● ● 2.687,–
BRC1E51A Kabelový dálkový ovladač Premium ● ● 3.533,–
KRP4A51 Adaptér pro externí řízení a monitoringl ● 4.319,–
KRCS01-1 Externí teplotní čidlo ● 2.059,–
KRC19-26 Mechanický přepínač chlazení/topení ● ● 1.406,–
KJB111A Instalační box pro mechanický přepínač ● ● 653,–
KWC26B160 Vanička s centrálním odvodem 

kondenzátu
● 21.195,–

KWC26B280 ● 30.964,–

Řídící box EKEQDCB EKEQFCB
Typ řízení Řízení DAIKIN Externí řízení 0-10V
Systém řízení Regulace dle teploty na sání (v místnosti)

kabelový ovladač (příslušenství)
externí teplotní čidlo (příslušenství)

0-10V přímé řízení výkonu
(5V = ustálený stav, >5V požadován chladnější vzduch, 

<5V požadován teplejší vzduch)
v dodávce je termistor pro připojení na výměník fixní vypařovací teplota / řízení kondenzační teploty

Cena                                                          CZK 17.001,– 17.218,–

Poznámka: 
- v případě připojení CYQ dveřní clony vyberte ERQ kondenzační jednotku se stejným nebo  větším kapacitním indexem než je index clony
- výkonové hodnotky jsou měřené při vypařovací teplotě 6 °C (chlazení) / kondenzační teplotě 46 °C (topení)

Poznámka: 
- řídící box je nutný pro připojení vzt jednotky, není nutný pro CYQ dveřní clony
- kabelový ovladač je nutný pro řízení DAIKIN (EKEQDCB) a doporučený pro řízení 0-10 V (EKEQFCB) – nutný pouze pro zprovoznění a servis
- přepnutí z chlazení na topení u řízení 0-10 V (EKEQFCB) musí být zajištěno externě nebo přes příslušenství KRC19-26 (přepínač chlazení/topení)

Poznámka: 
- sada s expanzním ventilem je nutná pro připojení vzt jednotky, není nutná pro CYQ dveřní clony
- sada musí být dimenzována na nominální výkon výměníku
- výměník musí být dimenzován na tlak 40 Bar s interním objemem 0,3-8,3 l (nepočítáno s koleny a distributory)
- výkonové hodnotky jsou měřené při vypařovací teplotě 6 °C (chlazení) / kondenzační teplotě 46 °C (topení)

Poznámka: 
- řídící box je nutný pro připojení vzt jednotky, není nutný pro CYQ dveřní clony
- kabelový ovladač je nutný pro řízení DAIKIN (EKEQDCB) a doporučený pro řízení 0-10 V (EKEQFCB) – nutný pouze pro zprovoznění a servis
- přepnutí z chlazení na topení u řízení 0-10 V (EKEQFCB) musí být zajištěno externě nebo přes příslušenství KRC19-26 (přepínač chlazení/topení)
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Vzduchové clony Biddle
pro kondenzační jednotky ERQ

Závěsný typ dveřní clony
Závěsný typ pro výšku dveří 200-240 cm  150 cm šířka 200 cm šířka 250cm šířka
Bílá barva (RAL9016)   CYQS150DK80FBN  CYQS200DK100FBN  CYQS250DK140FBN
Šedá barva (RAL9006)   CYQS150DK80FSN CYQS200DK100FSN CYQS250DK140FSN
Výkonový index   80 100 140
Cena   CZK 129.078,– 157.079,– 176.265,–

Závěsný typ pro výšku dveří 220-280 cm  100 cm šířka 150 cm šířka 200 cm šířka 250 cm šířka
Bílá barva (RAL9016)   CYQM100DK80FBN  CYQM150DK80FBN  CYQM200DK100FBN CYQM250DK140FBN
Šedá barva (RAL9006)   CYQM100DK80FSN CYQM150DK80FSN CYQM200DK100FSN CYQM250DK140FSN
Výkonový index   80 80 100 140
Cena   CZK 125.136,– 149.118,– 186.762,– 213.783,–

Závěsný typ pro výšku dveří 250-330 cm  100 cm šířka 150 cm šířka 200 cm šířka 250 cm šířka
Bílá barva (RAL9016)   CYQL100DK125FBN  CYQL150DK200FBN  CYQL200DK250FBN CYQL250DK250FBN
Šedá barva (RAL9006)   CYQL100DK125FSN CYQL150DK200FSN CYQL200DK250FSN CYQL250DK250FSN
Výkonový index   125 200 250 250
Cena   CZK 142.815,– 203.738,– 252.933,– 295.172,–

Kazetový typ dveřní clony
Kazetový typ pro výšku dvěří 200-240 cm  150 cm šířka 200 cm šířka 250cm šířka
Bílá barva (RAL9016)   CYQS150DK80CBN  CYQS200DK100CBN  CYQS250DK140CBN
Šedá barva (RAL9006)   CYQS150DK80CSN CYQS200DK100CSN CYQS250DK140CSN
Výkonový index   80 100 140
Cena   CZK 129.078,– 157.079,– 176.265,–

Kazetový typ pro výšku dvěří 220-280 cm  100 cm šířka 150 cm šířka 200 cm šířka 250 cm šířka
Bílá barva (RAL9016)   CYQM100DK80CBN  CYQM150DK80CBN  CYQM200DK100CBN CYQM250DK140CBN
Šedá barva (RAL9006)   CYQM100DK80CSN CYQM150DK80CSN CYQM200DK100CSN CYQM250DK140CSN
Výkonový index   80 80 100 140
Cena   CZK 125.136,– 149.118,– 186.762,– 213.783,–

Kazetový typ pro výšku dvěří 250-330 cm  100 cm šířka 150 cm šířka 200 cm šířka 250 cm šířka
Bílá barva (RAL9016)   CYQL100DK125CBN  CYQL150DK200CBN  CYQL200DK250CBN CYQL250DK250CBN
Šedá barva (RAL9006)   CYQL100DK125CSN CYQL150DK200CSN CYQL200DK250CSN CYQL250DK250CSN
Výkonový index   125 200 250 250
Cena   CZK 142.815,– 203.738,– 252.933,– 295.172,–

Zapuštěný typ vzduchové clony
Zapuštěný typ pro výšku dveří 200-240 cm  150 cm šířka 200 cm šířka 250cm šířka
Bílá barva (RAL9016)   CYQS150DK80RBN  CYQS200DK100RBN  CYQS250DK140RBN
Šedá barva (RAL9006)   CYQS150DK80RSN CYQS200DK100RSN CYQS250DK140RSN
Výkonový index   80 100 140
Cena   CZK 136.060,– 170.313,– 190.780,–

Zapuštěný typ pro výšku dveří 220-280 cm  100 cm šířka 150 cm šířka 200 cm šířka 250 cm šířka
Bílá barva (RAL9016)   CYQM100DK80RBN  CYQM150DK80RBN  CYQM200DK100RBN CYQM250DK140RBN
Šedá barva (RAL9006)   CYQM100DK80RSN CYQM150DK80RSN CYQM200DK100RSN CYQM250DK140RSN
Výkonový index   80 80 100 140
Cena   CZK 129.179,– 156.024,– 199.921,– 227.997,–

Zapuštěný typ pro výšku dveří 250-330 cm  100 cm šířka 150 cm šířka 200 cm šířka 250 cm šířka
Bílá barva (RAL9016)   CYQL100DK125RBN  CYQL150DK200RBN  CYQL200DK250RBN CYQL250DK250RBN
Šedá barva (RAL9006)   CYQL100DK125RSN CYQL150DK200RSN CYQL200DK250RSN CYQL250DK250RSN
Výkonový index   125 200 250 250
Cena   CZK 143.141,– 210.292,– 265.992,– 311.471,–
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Volitelné příslušenství pro vnitřní 
a venkovní jednotky

Ovladače a adaptéry pro vnitřní jednotky

Kombinační tabulka s vnitřními jednotkami – viz. str. 34–36 Cena CZK
BRC1E51A    
(Poznámka: bude nahrazen BRC1E52A a BRC1E52B – rozšíření jazykových verzí – během 2012) Premium kabelový ovladač – obsahuje vícejazyčné 
plnotextové rozhraní, podsvícení, týdenní časovač, integrované teplotní čidlo, regulaci jednotek VAM, omezený provoz a zobrazení teploty v místnosti. 
Připojuje se na svorky P1/P2. Nutný pro kazetu se samočistícím dekoračním panelem.

3.533,–

BRC1D52
Standardní kabelový dálkový ovladač – obsahuje týdenní časovač, integrované teplotní čidlo, regulaci jednotek VAM, omezený provoz. Připojuje se na 
svorky P1/P2.

2.687,–

BRC944
Volitelný kabelový ovladač pro vnitřní jednotky. Připojení k portu S21.

2.687,–

BRCW901A03
3 m kabel pro standardní ovladač BRC944.

527,–

BRCW901A08
8 m kabel pro standardní ovladač BRC944.

829,–

BRC4* / BRC7*
Infračervený bezdrátový dálkový ovladač – ve srovnání s BRC1D52 nemá časovač, teplotní čidlo, regulaci jednotek VAM a omezený provoz. 
Přijímač závisí na konkretním modelu / typu vnitřní jednotky a připojuje se k řidící desce vnitřní jednotky nebo na svorky P1/P2.

Typ a cena závisí na 
typu vnitřní jednotky

K.RSS
Externí bezdrátové teplotní čidlo – umožňuje měření teploty přímo v místě, kde jsou lidé. 
Připojuje se k PCB vnitřní jednotky místo standardního čidla teploty na sání.

3.074,–

KRCS01-*
Dalkové čidlo teploty vzduchu – umožňuje měření teploty přímo v místě, kde jsou v místnosti lidé. 
Připojuje se k PCB vnitřní jednotky místo standardního čidla teploty na sání.

Typ teplotního čidla závisí 
na typu vnitřní jednotky

2.059,–

KLIC-DI
KNX adaptér – možnost připojení 1 vnitřní VRV jednotky na KNX protokol. Připojení přes svorky P1, P. 
Kabelový ovladač BRC* může, ale také nemusí být připojen. Instalace mimo jednotku.

5.818,–

KLIC-DD 
KNX Adaptor for Split indoor units (for RXYSQ-P8 and RXYRQ systems) – provides a communication interface to the KNX protocol for 1 indoor unit. 
Connects to S21 terminal of the indoor unit.  For installation outside of the indoor unit.

5.155,–

RTD-10
Univerzální adaptér pro externí řízení – řízení/monitoring přes suché kontakty, odpor 0-10 kΩ, napětí 0-10 V DC, výstupní signály – provozní stav, 
defrost, porucha. Umožňuje připojení na protokol Modbus. Připojuje se na svorky P1, P2 – řízení až 16 jednotek. Ovladač BRC* není nutný. 
Instalace mimo jednotku.

8.514,–

RTD-HO
Adaptér pro inteligentní řízení pro hotelové aplikace – řízení přes hotelový kartový systém, okenní kontakt.
Umožňuje připojení na protokol Modbus. 
Připojuje se na svorky P1, P2 – řízení až 16 jednotek. Ovladač BRC* není nutný. Instalace mimo jednotku.

8.514,–

RTD-NET
Modbus adaptér – umožňuje připojení na protokol Modbus. 
Připojuje se na svorky P1, P2 – řízení až 16 jednotek. 
Ovladač BRC* není nutný. Instalace mimo jednotku.

6.385,–

DTA113B51
DS-Net Adapter – poskytuje autonomní zálohu a rotaci jednotek pro až 4 VRV nebo SkyAir jednotky. 
V kombinaci s GSM modemem (Wavecom Fastrack) umožňuje dálkové řízení přes SMS. 
GSM modem musí být zakoupen lokálně. Připojuje se na svorky P1, P2 a je nutný ovladač BRC1*.  

Typ a cena závisí na 
typu vnitřní jednotky

KRP4A*
Kabelový adaptér pro externí monitoring/řízení přes suché kontakty a regulované zadané hodnoty pomocí 0-140 Ω.
Připojuje se ke svorkám P1/P2 a vyžaduje, aby byl připojen také ovladač BRC 1/2/4/7. 

4.319,–

(E)KRP1B* / (E)KRP1C*
Adaptér pro 4 výstupní signály – suché kontakty pro aktivaci či deaktivaci zvlhčovače, elektrického ohřívače, externího ventilátoru atd.
Výstup – provoz kompresoru nebo porucha, provozní stav ventilátoru, signál pro zvlhčovač a ohřívač. 

Typ a cena závisí na 
typu vnitřní jednotky

KRP1B*
Adaptér pro 2 výstupní signály – suché kontakty pro aktivaci či deaktivaci zvlhčovače, elektrického ohřívače, externího ventilátoru atd.
Výstup – provoz kompresoru nebo porucha, provozní stav ventilátoru, signál pro zvlhčovač a ohřívač.

Typ a cena závisí na 
typu vnitřní jednotky
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Volitelné příslušenství 
k venkovním jednotkám 
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Kombinační tabulka s vnitřními jednotkami – viz. str. 34–36 Cena CZK
KRP413
Adaptér PCB otevřený od ot./zav., pulsní kontakt.

Typ a cena závisí 
na typu vnitřní 

jednotky

DTA112A52
Adaptér pro aplikaci více-uživateli. 

4.847,–

KRP928
Adaptér pro centrální řízení jednotek Split.

6.956,–

KRP980A1
Volitelný PCB pro vnitřní jednotky. Připojení k portu S21.

2.637,–

EKRORO
Konektor pro kontakt nuceného vypnutí.

628,–

KRP*
Instalační box pro adaptér.

Typ a cena závisí 
na typu vnitřní 

jednotky

Online Controller  

Internetové rozhraní pro vnitřní jednotky Split a příslušenství Cena CZK
KKRP01A
Adaptér pro napojení splitových jednotek lokální síť. Možnost ovládání jednotek přes internet nebo smartphone. V případě propojení lokální sítě na internet, je 
možné ovládat jednotky přes internet – web: www.onlinecontroller.eu. Není potřeba speciální konfigurace LAN. Je možné alternativně zajistit zálohování a rotaci 
jednotek pro technické aplikace. Lze také ovládat skupinu jednotek – nutný adaptér pro každou vnitřní jednotku. Připojení na svoru S21 vnitřní desky jednotky. 
Instalace mimo jednotku. Poznámka: ne všechny splitové jednotky jsou s adaptérem kompatibilní – podrobnější informace jsou uvedeny v ceníku splitů.

6.432,–

KBRCS01A
Jednoduchý ovladač pro online řízení. Vhodný pro skupinové ovládání jednotek nebo jako alternativa pro kabelový ovladač BRC944.
Propojení kabelem.

4.115,–

KBRC01A
Dotykový LCD ovladač pro online řízení. Vhodný pro skupinové ovládání jednotek nebo jako alternativa pro kabelový ovladač BRC944. 
Propojení kabelem.

10.027,–

KKRPM01A Externí sada – instalační box a prodloužení kabelu s konektorem S21 pro online adaptér KKRP01A. 1.324,–

KKRPW01A WiFi sada – zdroj napětí pro WiFi adaptér. 1.466,–

Ovladače a adaptéry pro venkovní jednotky Cena CZK
KRP58M51
Externí adaptér řízení pro venkovní jednotku – umožňuje aktivovat tichý režim a jeho 3 úrovně požadavků jsou limitovány přes externí suchý kontakt. 
Pro instalaci ve venkovní jednotce.  

4.771,–
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FTXR FTXG FTXS FAQ FTX
Cena CZK

BRC1E51A / BRC1E52A     
Kabelový dálkový ovladač Premium 
s plnotextovým rozhraním a podsvětlením

3.533,– - - - P -

BRC1D52
Standardní kab. dálkový ovladač s týdenním časovačem 2.687,– - - - P -

BRC944
Standardní kabelový ovladač pro vnitřní jednotky 2.687,– P P P - P*1

BRCW901A03
3 m kabel pro BRC944 527,– P P P - P*1

BRCW901A08
8 m kabel pro BRC944 829,– P P P - P*1

BRC4* / BRC7*
Infračervený bezdrátový ovladač

Typ a cena závisí na typu 
vnitřní jednotky

- - - n/a -

standard standard standard n/a standard

K.RSS
Externí bezdrátové teplotní čidlo 3.074,– - - - - -

KRCS01-*
Dálkové čidlo teploty vzduchu

Typ teplotního čidla závisí 
na typu vnitřní jednotky  

- - - - -
2.059,–

KLIC-DI
KNX adaptér – možnost připojení 1 
vnitřní VRV jednotky na KNX protokol

5.818,– - - - - -

KLIC-DD
KNX adaptér – možnost připojení vnitřní splitové 
jednotky na KNX protokol.

5.155,– P P P - P*1

RTD-10
Univerzální adaptér pro externí řízení 8.514,– - - - - -

RTD-HO
Adaptér pro inteligentní řízení pro hotelové aplikace 8.514,– - - - - -

RTD-NET
Modbus adaptér – umožnuje řízení přes MODBUS 6.385,– - - - - -

DTA113B51
DS-Net adaptér 15.068,– - - - - -

KRP4A*
Kabelový adaptér pro externí řízení a monitoring jedné jednotky

Typ teplotního čidla závisí 
na typu vnitřní jednotky - - - n/a -

4.319,–

(E)KRP1B* / (E)KRP1C*
Adaptér pro 4 výstupní signály

Typ a cena závisí na typu 
vnitřní jednotky

- - - n/a -

- - - n/a -

KRP1B*
Adaptér pro 2 výstupní signály

Typ a cena závisí na typu 
vnitřní jednotky

- - - n/a -

- - - n/a -

KRP413A1S
Adaptér PCB otevřený od ot./zav., pulsní kontakt 5.123,– P P P - -

DTA112A52
Adapér pro centrální řízení jednotek Sky Air s R410A 4.847,– - - - n/a -

KRP928A2S
Adaptér pro centrální řízení jednotek Split 6.956,– P P P - -

KKRP01A
Online controller 6.432,– P P P - -

KBRC01A
Dotykový LCD ovladač pro online řízení 10.027,– P P P - P*1

KBRCS01A
Jednoduchý ovladač pro online řízení 4.115,– P P P - P*1

KKRPM01A Externí sada – instalační box pro KKRP01A 1.324,– P P P - P*1

KKRPW01A WiFi sada pro KKRP01A 1.466,– P P P - P*1

KRP980A1
PCB deska s konektorem S21 2.637,– - - - - P
EKRORO
Konektor pro kontakt nuceného vypnutí

Typ a cena závisí na typu 
vnitřní jednotky

- - - n/a -

- - - n/a -

Instalační box / montážní deska pro adaptéry. 
Pouze adaptéry označené symbolem 
mouhou být instalovány na jednotce.

Typ a cena závisí na typu 
vnitřní jednotky

- - - n/a -

- - - n/a -
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*1 Only with KRP980A1   
n/a Information not available at time of printing

Kombinační tabulka
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FTXN FVXG FVXS FVQ FLXS FHQ FHQG FUQ
FCQ(H)G 
standarní 

panel

FCQ(H)G
samočistící 

panel FFQ

- - - P - P P P pouze 
BRC1E52A

pouze
BRC1E52A P

- - - P - P P P P - P

P*1 P P - P - - - - - -

P*1 P P - P - - - - - -

P*1 P P - P - - - - - -

- - - n/a - BRC7E63 BRC7G63 BRC7C528 BRC7F532F - BRC7E530

standard standard standard n/a standard 6.479,– 6.805,– 8.614,– 4.294,– - 4.294,–

- - - P - P P P P P P
- - - - - KRCS01-1 KRCS01-4 KRCS01-1 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-1

- - - P - P P P P P P

- P P - P - - - - - -

- - - P - P P P P P P
- - - P - P P P P P P

- - - P - P P P P P P

- - - P - P P P P P P
- - - n/a - KRP4A52 KRP4A52 KRP4A53 KRP4A53 - KRP4A53

- - - n/a - EKRP1B2 - - EKRP1C11 - -

- - - n/a - 3.641,– - - 1.936,– - -

- - - n/a - KRP1B54 KRP1B54 - KRP1B57 - KRP1B57

- - - n/a - 4.147,– 4.147,– - 3.516,– - 3.516,–

- P P - P - - - - - -

- - - n/a - P standard P standard standard P
- P P - P - - - - - -

- P P - P - - - - - -

- P P - P - - - - - -

- P P - P - - - - - -

- P P - P - - - - - -

- P P - P - - - - - -

P - - - - - - - - - -

- - - n/a - EKRORO EKRORO2 EKRORO EKRORO2 EKRORO2 EKRORO

- - - - - 628,– 1.178,– 628,– 1.178,– 1.178,– 628,–

- - - n/a - KRP1C93 KRP1D93A KRP1B97 KRP1H98 - KRP1BA101

- - - - - 3.516,– 3.743,– 3.892,– 1.256,– - 1.666,–
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FDXS FBQ FDQ
FMCQ

standardní panel

FMCQ
samočistící 

panel FMDQBCena CZK

BRC1E51A / BRC1E52A     
Kabelový dálkový ovladač Premium 
s plnotextovým rozhraním a podsvětlením

3.533,– - P P P P P
BRC1D52
Standardní kabelový dálkový ovladač s týdenním časovačem 2.687,– - P P P - P
BRC944
Volitelný kabelový ovladač pro vnitřní jednotky 2.687,– P - - - - -

BRCW901A03
3 m kabel pro BRC944 527,– P - - - - -

BRCW901A08
8 m kabel pro BRC944 829,– P - - - - -

BRC4* / BRC7*
Infračervený bezdrátový ovladač

Typ a cena závisí na typu 
vnitřní jednotky

- BRC4C65 - BRC7F532F - BRC4C65

standard 5.726,– - 4.294,– - 5.726,–

K.RSS
Externí bezdrátové teplotní čidlo 3.074,– - P P P P P
KRCS01-*
Dálkové čidlo teploty vzduchu

Typ teplotního čidla závisí 
na typu vnitřní jednotky - KRCS01-4 - KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4

2.059,–

KLIC-DI
KNX adaptér – možnost připojení 1 
vnitřní VRV jednotky na KNX protokol

5.818,– - P P P P P
KLIC-DD
KNX adaptér – možnost připojení vnitřní splitové 
jednotky na KNX protokol

5.155,– P - - - - -

RTD-10
Univerzální adaptér pro externí řízení 8.514,– - P P P P P
RTD-HO
Adaptér pro inteligentní řízení pro hotelové aplikace 8.514,– - P P P P P
RTD-NET
Modbus adaptér – umožnuje řízení přes MODBUS 6.385,– - P P P P P
DTA113B51
DS-Net adaptér 15.068,– - P P P P P
KRP4A*
Kabelový adaptér pro externí řízení a monitoring jedné jednotky

Typ teplotního čidla závisí 
na typu vnitřní jednotky - KRP4A51 KRP4A51 KRP4A53 - KRP4A51

4.319,–

(E)KRP1B* / (E)KRP1C*
Adaptér pro 4 výstupní signály

Typ a cena závisí na typu 
vnitřní jednotky

- EKRP1B2 EKRP1B2 EKRP1C11 EKRP1C11 EKRP1B2

- 3.641,– 3.641,– 1.936,– 1.936,– 3.641,–

KRP1B*
Adaptér pro 2 výstupní signály

Typ a cena závisí na typu 
vnitřní jednotky

- - KRP1B54 - - -

- - 4.147,– - - -

KRP413A1S
Adaptér PCB normálně ot./zav., pulsní kontakt 5.123,– P - - - - -

DTA112A52
Adaptér pro centrální řízení SkyAir jedn. R410A 4.847,– - standard P standard standard standard

KRP928A2S
Adaptér pro centrální řízení jednotek Split 6.956,– P - - - - -

KKRP01A
Online controller 6.432,– P - - - - -

KBRC01A
Dotykový LCD ovladač pro KKRP01A 10.027,– P - - - - -

KBRCS01A
Jednoduchý nástěnný ovladač pro KKRP01A 4.115,– P - - - - -

KKRPM01A Externí montážní sada pro KKRP01A 1.324,– P - - - - -

KKRPW01A WiFi sada pro KKRP01A 1.466,– - - - - - -

KRP980A1
Volitelný PCB pro vnitřní jednotky. Připojení k portu S21. 2.637,– - - - - - -

EKRORO
Kabelový adaptér pro externí monitoring/řízení

Typ a cena závisí na typu 
vnitřní jednotky

- EKRORO3 EKRORO - - -

- 1.331,– 628,– - - -

Instalační box / montážní deska pro adaptéry. 
Pouze adaptéry označené symbolem 
mouhou být instalovány na jednotce.

Typ a cena závisí na typu 
vnitřní jednotky

- KRP4A96 - KRP1H98 KRP1J98 KRP1J98

- 1.607,– - 1.256,– 3.064,– 3.064,–
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*1 Pouze s KRP980A1   
n/a Bude upřesněno.

Kombinační tabulka
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NotesPoznámky
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Všeobecné obchodní podmínky

I. OBECNÁ USTANOVENÍ
1. Všechna práva a povinnosti ze smluv, v nichž má společnost DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - 

CZECH REPUBLIC spol. s r.o., se sídlem Praha 8, Pobřežní 3, PSČ 186 00, IČ: 480 39 497, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu C, vložce 15503 (dále jen „DAIKIN“) postavení prodávajícího 
(dodavatele), a druhá smluvní strana postavení kupujícího (objednatele) (dále jen „zákazník“), jejichž předmětem je 
prodej (dodání) jakéhokoliv zboží (dále souhrnně jen „zboží“) DAIKINem zákazníkovi, které nejsou odchylně upraveny 
příslušnou smlouvou, se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

2. Pro dodávky a plnění DAIKIN jsou rozhodující výhradně níže uvedené všeobecné obchodní podmínky DAIKIN. Potvr-
zení zákazníka s odkazem na jeho obchodní nebo nákupní podmínky jsou aplikovatelné pouze v rozsahu, v jakém 
jsou shodné s těmito všeobecnými obchodními podmínkami. Odchylné doplňky a změny vyžadují ke své právní 
účinnosti výslovný souhlas DAIKIN a písemnou formu. 

3. Tyto všeobecné obchodní podmínky je možné si stáhnout na domovské stránce www.daikin.cz, jmenovitě na odkazu 
(Všeobecné obchodní podmínky) „VOP“.

4. K iniciování procesu uzavření smlouvy na dodávku zboží mezi DAIKINem a zákazníkem může dojít jedním z násle-
dujících způsobů:

 i. písemnou (dopisem, faxem nebo e-mailem) nabídkou DAIKINu na dodání zboží doručenou 
 zákazníkovi; a/nebo

 ii. písemnou (dopisem, faxem nebo e-mailem) objednávkou zboží zákazníka doručenou DAIKINu.

II. NABÍDKA
1. Není – li v nabídce DAIKIN výslovně uvedeno jinak, nabídky DAIKIN jsou otevřené, orientační a nezávazné. Není-li 

v nabídce DAIKIN výslovně uvedeno jinak, údaje o mírách, hmotnostech, technických datech, množství a dodacích 
lhůtách jsou pouze orientační.

2. K uzavření smlouvy na dodávku zboží mezi DAIKINem a zákazníkem dochází okamžikem, kdy zákazník písemně 
(dopisem, faxem nebo e-mailem) potvrdí DAIKINu bez výhrad nabídku DAIKINu, resp. okamžikem, kdy se DAIKIN 
a zákazník shodnou bez výhrad na všech podmínkách dané smlouvy na dodávku zboží. Ústní a telefonické dohody 
a ujednání musí být DAIKINem a zákazníkem písemně (dopisem, faxem nebo e-mailem) potvrzeny.  

III. OBJEDNÁVKY
1 . Zákazník je povinen objednávat u DAIKINu zboží písemně (dopisem, faxem nebo e-mailem).
2.  K akceptaci objednávky zákazníka DAIKINem dochází písemným (dopisem, faxem nebo e-mailem) potvrzením 

objednávky zákazníka bez výhrad DAIKINem, resp. okamžikem, kdy se DAIKIN a zákazník shodnou bez výhrad 
na všech podmínkách dané smlouvy na dodávku zboží a/nebo dodáním objednaného zboží DAIKINem zákazníkovi. 
Ústní a telefonické dohody a ujednání musí být DAIKINem a zákazníkem písemně (dopisem, faxem nebo e-mailem) 
potvrzeny. 

IV. ZMĚNA PŘEDMĚTU PLNĚNÍ
1. Zrušení celé DAIKINem již akceptované objednávky nebo její části zákazníkem, příp. změna DAIKINem již akcepto-

vané objednávky zákazníkem jsou přípustné pouze s předchozím písemným souhlasem DAIKINu. V případě zrušení 
celé DAIKINem již akceptované objednávky nebo její části zákazníkem, příp. při změně DAIKINem již akceptované 
objednávky zákazníkem je DAIKIN vedle již poskytnutých plnění a vzniklých nákladů oprávněn účtovat zákazníkovi 
stornopoplatek ve výši 20% sjednané kupní ceny (ceny díla) zakázky včetně DPH, nejméně však 7 000 Kč. Pro 
specifické produktové skupiny zboží (např. „multiple scroll and screw chiller“) se aplikují zvláštní podmínky na zrušení 
DAIKINem již akceptované objednávky nebo její části zákazníkem, příp. změnu DAIKINem již akceptované objednáv-
ky zákazníkem, které jsou dostupné na www.daikin.cz, (v sekci „VOP“)

2. Pravidla uvedená v čl. IV odst. 1 těchto Všeobecných obchodních podmínek se plně uplatní i na případy, kdy smlouva 
na dodávku zboží byla mezi DAIKINem a zákazníkem uzavřena na základě nabídky DAIKINu ve smyslu čl. I odst. 4 
písm. i a čl. II těchto Všeobecných obchodních podmínek.

3. V případě, že bude proti zákazníkovi zahájeno insolvenční řízení a/nebo se zákazník vstoupí do likvidace, je DAIKIN 
oprávněn od smlouvy odstoupit a/nebo pozastavit plnění veškerých svých závazků ze smlouvy, a to až do doby, než 
zákazník řádně splní veškeré své povinnosti ze smlouvy pro něj vyplývající, a to aniž by DAIKIN byl povinen nahradit 
zákazníkovi případně vzniklou škodu.

V. CENY A PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Kupní cena zboží (cena díla) (dále jen „cena“) se sjednává ve výši:

i. v případě, že je smlouva na dodávku zboží mezi DAIKINem a zákazníkem uzavírána na základě nabídky DAIKINu 
ve smyslu čl. I odst. 4 písm. i a čl. II těchto Všeobecných obchodních, ve výši uvedené v takové nabídce DAIKINu; 

ii. v případě, že je smlouva na dodávku zboží mezi DAIKINem a zákazníkem uzavírána na základě objednávky 
zákazníka ve smyslu čl. I odst. 4 písm. ii a čl. III těchto Všeobecných obchodních podmínek, dle ceníků a “Dohody 
o vzájemné spolupráci“ s DAIKINem platných ke dni objednání zboží zákazníkem. Ceníky DAIKIN se zpravidla 
aktualizují jednou ročně. Změny cen DAIKINem však zůstávají vyhrazeny i v průběhu roku. DAIKIN je tedy opráv-
něn jednostranně měnit ceníky zboží a zavazuje se seznámit kupujícího s platnými ceníky (dopisem, emailem, 
faxem či publikací nového ceníku na domovské internetové stránce DAIKINu www.daikin.cz Zákazník cenu zboží 
dle nového ceníku akceptuje svou objednávkou učiněnou za platnosti a účinnosti nového ceníku, který byl DAIKI-
NEM zákazníkovi oznámen a/nebo zpřístupněn (tj. např. tím, že zákazník objedná u DAIKINu zboží poté, co bude 
nový platný ceník poslán zákazníkovi anebo publikován na domovské internetové stránce DAIKINu ve smyslu výše 
uvedeného). 

2. Ceny se rozumí netto bez jakýchkoli daní, poplatků nebo odvodů v uvedené měně včetně balného, není-li uvedeno 
jinak, na předem ve smlouvě dohodnuté místo určení. DAIKIN nepřijímá zpět jakékoliv obaly a balicí materiál.

3. Není – li v konkrétní smlouvě výslovně sjednáno jinak, je zákazník povinen zaplatit DAIKINu cenu zboží na základě 
DAIKINem vystavené faktury.

4. DAIKIN si vyhrazuje právo na částečná vyúčtování. 
5. K reklamacím faktur, doručeným DAIKINu později než 2 týdny po obdržení faktury, se nepřihlíží. Není-li uvedeno 

v konkrétním případě jinak, činí splatnost faktur 30 dní od data vystavení faktury, přičemž dnem platby je den připsání 
příslušné fakturované platby beze srážek na účet DAIKINu. V případě prodlení zákazníka s úhradou ceny je zákazník 
povinen uhradit DAIKINu smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 
Tím není dotčeno právo DAIKINu na náhradu škody v plném rozsahu. Dále je DAIKIN v případě prodlení zákazníka 
oprávněn požadovat po zákazníkovi náhradu veškerých nákladů spojených s vymáháním pohledávky, zejména výlohy 
na upomínky a inkasní náklady a zákazník je povinen tyto na výzvu DAIKINu nejpozději do pěti (5) dnů v plné výši 
uhradit.

6. V případě sjednání splátek na úhradu ceny se DAIKIN a zákazník ve smyslu § 565 zákona č. 40/1964 Sb., občan-
ského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů dohodli, že v případě prodlení zákazníka s úhradou byť i jediné splátky 
se celý dluh stává okamžitě bez dalšího splatným a zákazník je povinen uhradit celý dluh nejpozději do pěti (5) dnů 
DAIKINu.

7. DAIKIN je oprávněn podmínit expedici zboží platbou předem, a to v jakékoliv výši až do 100% ceny.
8. Zákazník není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu DAIKIN zadržovat platby a/nebo jednostranně zapo-

čítat jakékoliv své pohledávky za DAIKINem na cenu zboží či jakoukoliv jinou pohledávku DAIKINu za zákazníkem.

VI. DODACÍ LHŮTA
1. Není – li výslovně uvedeno jinak, dodací lhůty uvedené v nabídce jsou pouze orientační a nezávazné, DAIKIN však 

usiluje o dodržení uvedených lhůt. Prodlení s dodáním zboží oproti nabídce proto nemají za následek např. nároky 
na náhradu škody ani neopravňují k odstoupení smlouvy. Totéž platí, jestliže dodací lhůty nebyly dodrženy v důsledku 
vyšší moci, stávky nebo jiných událostí, které DAIKIN nemůže ovlivnit. 

2. Požadavky zákazníka na smluvní pokuty či jiné penále jsou vyloučeny.
3. Dílčí dodávky DAIKINem zákazníkovi jsou přípustné.
4. Je-li zákazník v prodlení s jakoukoliv splatnou platbou vůči DAIKINu, je DAIKIN oprávněn zadržet a pozastavit dodáv-

ky zboží zákazníkovi až do okamžiku úhrady všech splatných závazků zákazníka vůči DAIKINu, aniž by byl povinen 
nahradit zákazníkovi případně vzniklou škodu. V takovém případě není DAIKIN v prodlení s plněním svého závazku 
k dodání zboží.

VII. PŘEVZETÍ DODÁVKY, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ, PRODLENÍ S PŘEVZETÍM
1. Dodávky zboží se provádějí, není-li sjednáno něco jiného, podle dodací doložky CIP dle Incoterms 2010 na předem 

dohodnuté místo určení.
2. Dodávky zboží podle dodací doložky CIP dle čl. VII odst. 1 těchto Všeobecných obchodních podmínek pokrývají 

pouze minimální přepravní náklady. Zvláštní pojištění pro přepravu zboží se uzavírá pouze po zvláštní písemné 
dohodě a na náklady zákazníka.

3. Zákazník je povinen zkontrolovat bez zbytečného odkladu zboží, zda nedošlo ke škodám při přepravě a zapsat 
případná poškození obalu nebo zboží přímo do přepravního listu a DAIKINu tyto bez zbytečného odkladu, nejpozději 
však do následujícího pracovního dne, písemně oznámit. Případné škody vzniklé při přepravě, které nebyly zjevné při 
předání zboží, je zákazník povinen reklamovat u DAIKIN okamžitě, nejpozději však do 3 dnů po předání zboží zákaz-
níkovi, v opačném případě nemá zákazník nárok na jakékoliv plnění ze strany DAIKIN. Není – li v konkrétním případě 
sjednáno DAIKINem se zákazníkem písemně jinak, pak v případě, že bude doprava (přeprava) zboží realizována 
na žádost zákazníka prostřednictvím dopravce zjednaného zákazníkem, podpis dodacího listu zboží přepravcem se 
pro účely převzetí zboží a splnění smlouvy ze strany DAIKIN považuje za podpis zákazníka.

4. Zákazník souhlasí, že v případě, že bude zboží DAIKINem přepravováno k zákazníkovi externím přepravcem zjed-
naným DAIKINem (zejména, ale nikoliv pouze, GEBRÜDER WEISS spol. s r.o.), bude se potvrzení přepravního listu 
tohoto přepravce ze strany zákazníka považovat za potvrzení převzetí zboží uvedeného na dodacím listu DAIKINu, 
na nějž přepravní list přepravce odkazuje, ze strany zákazníka, když tento dodací list DAIKINu doručí DAIKIN zákaz-
níkovi vždy před dodáním zboží písemně a/nebo faxem a/nebo emailem. Číslo dodacího listu DAIKINu je uvedeno 
na přepravních listech přepravce GEBRÜDER WEISS spol. s r.o. viz www.daikin.cz v sekci VOP. 

5. Dostane-li se zákazník do prodlení s převzetím zboží, je DAIKIN s výhradou ostatních práv oprávněn se zákazníkem 

objednaným zbožím nakládat dle vlastního uvážení (tj. např. prodat jej třetí osobě). V takovém případě počíná doruče-
ním písemného požadavku zákazníka na dodávku původně zákazníkem objednaného zboží běžet nová dodací lhůta 
v délce sjednané v původní smlouvě.

6. DAIKIN je v případě prodlení zákazníka s převzetím zboží rovněž oprávněn bez dalšího upozornění uskladnit zákaz-
níkem objednané zboží ve svém skladu či na jiném místě na náklady zákazníka.

7. DAIKIN je oprávněn účtovat zákazníkovi náklady vzniklé prodlením s převzetím zboží, zejména, ale nikoliv pouze, 
náklady na skladování (skladné 250,-Kč / 1 paleta zboží/1 týden), marné jízdy a dopravné dle tarifů k přepravě zboží 
použitého přepravce.

VIII. VÝHRADA VLASTNICTVÍ
1. Dodané zboží zůstává vlastnictvím DAIKINu až do úplného zaplacení ceny zboží zákazníkem. 
2. Zákazník je povinen písemně upozornit každou třetí osobu, která by chtěla nakládat a/nebo nakládá se zbožím (a to 

jak v právním, tak i faktickém smyslu), k němuž má DAIKIN výhradu vlastnictví, že toto zboží je ve vlastnictví DAIKINu 
a zabránit třetí osobě v nakládání s takovým zbožím. 

3. Zákazník není rovněž oprávněn se zbožím s výhradou vlastnictví DAIKIN nakládat jiným způsobem neslučitelným 
s výhradou vlastnictví DAIKIN (např.: zajišťovací převod vlastnického práva, zastavení zboží).

4. O zabavení nebo jiných omezeních zboží s výhradou vlastnictví DAKINu je zákazník povinen DAIKIN bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do následujícího pracovního dne, písemně vyrozumět. Jakékoliv související náklady hradí 
zákazník.

IX. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST
A. Za vady příp. absenci garantovaných vlastností odpovídá DAIKIN s vyloučením dalších nároků, není-li v konkrétním 
případě se zákazníkem písemně dohodnuto jinak, takto:
1. Záruční doba činí – není-li dále uvedeno jinak - 36 měsíců ode dne dodání zboží. 
2. Záruka je poskytována a zákazník má nárok na záruční plnění pouze za předpokladu, že zboží dodané DAIKINem 

zákazníkovi je instalováno a zároveň uvedeno do provozu přímo společností DAIKIN či osobou vyškolenou a písemně 
pověřenou k provádění těchto činností společností DAIKIN, a to v souladu s návodem DAIKIN, a zároveň je bez výjim-
ky dodržován pravidelný servis a údržba zboží v souladu se servisními pokyny společnosti DAIKIN. U chladicích jed-
notek se šroubovými kompresory je, není-li dohodnuto jinak, zákazníkovi poskytována záruka v délce 12 měsíců, a to 
pouze v případě, když uvedení do provozu provádí společnost DAIKIN sama – v opačném případě není poskytována 
zákazníkovi žádná záruka. U produktů označených „J&E Hall International for Daikin“ je zákazníkovi poskytována 
záruka v délce 18 měsíců. U produktů označených „Rotex“ činí zákazníkovi poskytována záruka obecně 24 měsíců, 
avšak s následujícími výjimkami: na produkty Rotex HPSU je zákazníkovi poskytnuta materiálová záruka 24 měsíců 
od data uvedení do provozu, maximálně však 27 měsíců od data fakturace s tím, že v případě pravidelné údržby 
a servisu dle pokynů DAIKINu dostupných na domovské internetové stránce www.daikin.cz se poskytuje zákazníkovi 
prodloužená záruka 60 měsíců od uvedení do provozu, maximálně však 63 měsíců od data fakturace. Pravidla 
záruky uvedená v předchozí větě za dvojtečkou se aplikují rovněž na produkty označené jako Daikin Altherma, avšak 
u produktů označených jako Daikin Altherma Flex pouze tehdy, pokud toto zařízení uvede do provozu DAIKIN sama. 
Materiálovou zárukou se pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek rozumí: Dodávka originálních dílů 
Daikin přešně specifikovaných dle technických parametrů zařízení a spol. Daikin odsouhlasených. 

3. V případě vad zboží, na něž se vztahuje záruka, se DAIKIN zavazuje, že vadné zboží příp. vadné díly podle volby 
DAIKIN vymění nebo opraví. Nároky na záruční plnění nad rámec těchto Všeobecných obchodních podmínek nebo 
jakékoli jiné nároky ze záruky neexistují. Pracovní doba, doba strávená na cestě nebo jiné náklady se nenahrazují. 

4. Záruka a/nebo odpovědnost DAIKINu jsou vyloučeny, jestliže zákazník písemně neoznámí zjevné vady zboží do 3 
pracovních dnů po dodání zboží, ostatní vady bez zbytečného odkladu po zjištění.

5. Záruka a/nebo odpovědnost DAIKIN je navíc k případům uvedeným v odst. 2. a 4. vyloučena zejména v případě vad 
zboží, které vznikly nevhodným nebo neodborným užíváním nebo zacházením se zbožím, nedodržováním provozních 
podmínek nebo servisních směrnic, nadměrným namáháním nebo nevhodnými provozními prostředky nebo nevhod-
nými výměnnými látkami. 

6. K provedení veškerých nutných záručních zásahů musí být DAIKINu ze strany zákazníka poskytnut potřebný čas 
a součinnost. DAIKIN se zavazuje vyvinout veškeré úsilí, aby započal s odstraňováním vady zboží, za níž odpovídá, 
v co nejkratším termínu. Při dalším používání vadného zboží se záruka a/nebo odpovědnost DAIKINu vztahuje pouze 
na původní vadu. Náklady na odstranění vad zboží, provedené bez písemného předchozího souhlasu DAIKIN třetí 
osobou, se nenahrazují. Odpovědnost za následky takových odstraňování vad je ze strany DAIKINu vyloučena. 

7. Záruční doba pro náhradní díly činí 6 měsíců od dodání 
8. Při odstranění vady nezačíná běžet záruční doba pro vyměněné nebo opravené díly znovu.
9. V případě, že je zákazník v prodlení s úhradou ceny zboží, není DAIKIN povinen odstranit zákazníkem uplatněné 

vady zboží, za něž DAKIN odpovídá, a to až do okamžiku, dokud zákazník nesplní své platební závazky vůči DAIKI-
Nu. Zákazník není oprávněn, ani při oprávněných reklamacích, z tohoto důvodu pozastavit platbu ceny zboží či jiné 
splatné platby vůči DAIKINu.

10. Při dodání a montáži cizích výrobků se záruka omezuje na postoupení nároků na záruční plnění, které má DAIKIN vůči 
dodavatelům cizího výrobku. Další nároky zákazníka na záruční plnění, zejména na snížení ceny, jsou vyloučeny.

11. V případě vyřešení uplatněné reklamace (ať již z titulu vad zboží při předání či z titulu vad zboží, za něž DAIKIN 
odpovídá ze záruky) výměnou zboží či jeho části vyměněné zboží či jeho část přechází do vlastnictví DAIKIN, a to 
na základě výlučného uvážení a rozhodnutí DAIKINu.

12. Jakékoliv reklamace či nároky z titulu vad krytých zárukou je zákazník povinen uplatnit u DAIKINu písemně.

B. Náhrada škody ze strany DAIKIN se ve smyslu § 386 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozděj-
ších předpisů, omezuje maximální částkou rovnající se ceně zboží, v jehož důsledku škoda vznikla. Omezení uvedené 
v předchozí větě se nevztahuje na právo zákazníka na náhradu škody způsobenou DAIKINem úmyslně

X. VRÁCENÍ ZBOŽÍ
1. Zákazník je oprávněn zboží vrátit a/nebo vyměnit pouze na základě předchozího písemného souhlasu DAIKINu, 

přičemž i v případě, že se DAIKIN dle svého výlučného uvážení rozhodne vratku zboží akceptovat, akceptuje vrácení 
zboží pouze v min. hodnotě 2 500 Kč bez DPH a max. hodnotě 1 250 000 Kč bez DPH za předpokladu, že toto zboží 
není poškozeno, nebylo použito, je zabaleno v originálních obalech a je v takových podmínkách umožňujících jeho 
další prodej. Zejména vrácení již nainstalovaného zboží (včetně chillerů) a speciálně vyrobených produktů (zboží) 
včetně náhradních dílů nebude v žádném případě ze strany DAIKINu akceptováno.

2. Zákazník V případě, že si zákazník přeje vznést návrh na vrácení a/nebo výměnu zboží ve smyslu čl. X odst. 1 těchto 
Všeobecných obchodních podmínek, je povinen vyplnit formulář „Požadavek na vrácení zboží“, dostupný na www.
daikin.cz a doručit jej (faxem nebo mailem) do DAIKINu na jím určenou adresu nejpozději do 10 dnů od dodání zboží. 

3. Zákazník je v případě, že DAIKIN souhlasil s vrácením a/nebo výměnou zboží ve smyslu čl. X odst. 1 těchto 
Všeobecných obchodních podmínek, povinen doručit zboží na své nebezpečí a náklady do místa určeného 
DAIKINem.

4. V každém případě vrácení a/nebo výměny zboží bude zákazníkovi dobropisováno maximálně 80% ceny bez DPH, 
za níž DAIKIN toto zboží prodal zákazníkovi. Všechny standardní vratky budou předmětem poplatků za přeskladnění 
/ administrativních poplatků ve výši 20% z ceny dotčeného zboží bez DPH.

5. Všechny vratky zboží DAIKIN prověří. Jestliže zboží není vráceno v souladu s těmito Všeobecnými obchodními pod-
mínkami (viz. čl. X odst. 1 – 4 těchto Všeobecných obchodních podmínek), je DAIKIN oprávněn bez dalšího odmítnout 
vratku zboží a vrátit zboží zpět zákazníkovi na náklady a nebezpečí zákazníka. Alternativně k uvedenému v předchozí 
větě je DAIKIN oprávněn účtovat zákazníkovi vyšší náklady na přeskladnění zboží / admininstrativní poplatky než je 
20% z ceny dotčeného zboží bez DPH uvedených v čl. X odst. 4 těchto Všeobecných obchodních podmínek.

6 Jakýkoliv DAIKINem vystavený dobropis, resp. pohledávka zákazníka za DAIKINem z takto vystaveného dobropisu, 
bude vždy započtena oproti pohledávkám DAIKINu za zákazníkem, které vzniknou z budoucích dodávek zboží 
DAIKINem zákazníkovi, a tedy žádná jiná forma úhrady pohledávky zákazníka za DAIKINem z vystaveného dobropisu 
není přípustná, nestanoví – li DAIKIN v konkrétním případě jinak.

XI. SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST, ROZHODNÉ PRÁVO
1. Veškeré spory, které vzniknou mezi DAIKINem a zákazníkem budou řešeny obecným soudem s místní příslušností 

dle sídla DAIKIN. 
2. Veškeré smluvní vztahy jakož i veškeré spory vzniklé v souvislosti s těmito smluvními vztahy se řídí českým právem 

s vyloučením jeho kolizních norem. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se nepoužije. 
3. Práva a povinnosti DAIKINu a zákazníka, která nejsou výslovně upraveny příslušnou smlouvou či těmito všeobecnými 

obchodními podmínkami, se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, 
a ostatními právními předpisy v mezích jejich působnosti.

XII. SALVÁTORSKÁ KLAUZULE
1. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti jednotlivých ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek nebo 

smlouvy, uzavřené mezi DAIKINem a zákazníkem, zůstává platnost a účinnost zbývajících ustanovení nedotčena. 
Neplatná či neúčinná ustanovení budou nahrazena takovými přípustnými ustanoveními, která jsou sjednané vůli stran 
nejblíže. 

XIII. OSTATNÍ
1. Zákazník je oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za DAKINem na třetí osobu pouze s předchozím písemným 

souhlasem DAIKINu.
2. Informace poskytnuté DAIKINem zákazníkovi v souvislosti se smlouvou a objednávkami se považují za důvěrné.
3. Zákazník se zavazuje, že neporuší obchodní tajemství DAIKINu, o kterém se dozví v souvislosti s obchodním vzta-

hem. Zároveň se zavazuje, že zajistí dodržování obchodního tajemství DAIKINu i obchodními partnery zákazníka. 
4. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.dubna 2012, ruší bez dalšího Všeobecné 

obchodní podmínky DAIKIN ze dne 1.5.2010, a jejich platnost a účinnost není časově omezená. 

IBC – Pobřežní 3, 186 00 Praha 8, Czech Republic
tel.: +420 221 715 700, fax: +420 221 715 701, office@daikin.cz, www.daikin.cz

Obchodní podmínky společnosti Daikin jsou k dispozici také na internetu na webových stránkách www.daikin.cz.
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Daikin Europe N.V. se podílí na certifikačním 

programu Eurovent pro klimatizace (Air 

Conditioners (AC), jednotky pro chlazení kapalin 

(Liquid Chilling Packages (LCP)) a jednotky Fan 

Coil (FC); certifikační údaje certifikovaných modelů 

jsou uvedeny v seznamu Eurovent. Jednotky Multi 

získaly certifikát Eurovent pro kombinace až 2 

vnitřních jednotek.

Unikátní pozice společnosti Daikin jako výrobce 

klimatizačních zařízení, kompresorů a chladiv vedla 

k úzké angažovanosti v otázkách životního prostředí. 

Již několik let je záměrem společnosti Daikin stát se 

lídrem v poskytování produktů, které mají minimální 

vliv na životní prostředí. Tato výzva vyžaduje 

ekologický design a vývoj široké řady produktů 

a energetický management systém, což vyúsťuje 

v zachování energie a snížení odpadů. 

 

DAIKIN AIRCONDITIONING

CENTRAL EUROPE – 

CZECH REPUBLIC spol. s r.o.

budova IBC – Pobřežní 3

CZ – 186 00 Praha 8

Tel.: +420 221 715 700

Fax: +420 221 715 701

e-mail: offi  ce@daikin.cz

www.daikin.cz

Vytištěno na papíru běleném bez použití chlóru. Použitá 

výrobní technologie s certifi kací ISO 14001 minimalizuje 

nežádoucí vlivy a vyjadřuje hluboký respekt k životnímu 

prostředí.


