
Tinh lọc 
không khí

Độ bền cao

(Tùy chọn)

VN-FTC1804

* Các đặc tính, thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

DÀN LẠNH

DÀN NÓNG

kW

mm 283 x 770 x 223

kg 9

dBA

Lỏng

Ga

Nước xả

Môi chất lạnh

Kích thước (Cao x Rộng x Dày)

Trọng lượng

Độ ồn

Độ dài ống

Ống kết nối

kg

Chiều dài không cần nạp

Chiều dài tối đa

Độ cao tối đa

mm

dBA

m

m

m

mm

mm

mm

°CDB

1 pha, 220~240V 50HzNguồn điện

Công suất

Điện năng tiêu thụ

COP

Chỉ số tiết kiệm năng lượng CSPF

Hiệu suất năng lượng

Kích thước (Cao x Rộng x Dày)

Trọng lượng

Độ ồn (Cao/TrungBình/Thấp)

FTC35NV1V

RC35NV1V

3.26

933

3.89

3.71

39 / 33 / 30

418 x 695 x 244 550 x 658 x 275

51 52

FTC25NV1V

RC25NV1V

2.72

780

4.81

3.62

38 / 33 / 26

50

10

20

15

10

15

12

FTC60NV1V

RC60NV1V

6.30

1,912

3.95

3.50

290 x 1050 x 238

12

48 / 43 / 36

595 x 845 x 300

53

37 383026

20

15

10

ø 6.4

ø 15.9

ø 18.0

19.4~46.0

FTC50NV1V

RC50NV1V

5.02

1,524

4.19

3.44

W

48 / 43 / 35

19.4~46.0

ø 6.4

ø 18.0

ø 9.5 ø 12.7

Giới hạn hoạt động

R32 R32

770mm

283mm

1,050mm

290mm

Tắt máy

Chế độ làm lạnh

Chế độ khử ẩm

Chế độ chạy quạt

Làm lạnh nhanh

Tăng /giảm nhiệt độ

Điều chỉnh tốc độ quạt

Cài đặt hướng đảo gió
lên xuống

Hẹn giờ mở
Hẹn giờ tắt

Hủy hẹn giờ

Chức năng hẹn giờ



TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

THIẾT KẾ MỚI
Mặt nạ được thiết kế với các đường nét 
đơn giản mà tinh tế, tạo nét thanh lịch và 
sang trọng cho căn phòng bạn.

Model 2.5 - 3.5kW

Phin lọc bắt bụi
chống mốc

Phin lọc khử mùi
APATIT TITAN

THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG
Chất làm lạnh R-32 không phá hủy tầng Ozone (ODP). 
Chỉ số làm nóng lên toàn cầu (GWP) chỉ bằng 1/3 so 
với chất làm lạnh R-410A và R-22.

Việt Nam là một trong 11 quốc gia có 
chất lượng không khí kém nhất thế giới.

Không khí ô nhiễm đang ảnh hưởng 
đến sức khỏe của gia đình bạn.

TINH LỌC KHÔNG KHÍ

Không khí ô nhiễm làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. 
Máy điều hòa không khí FTC có phin lọc Apatit Titan giúp khử 
mùi và loại bỏ chất gây dị ứng, mang lại bầu không khí trong 
lành cho gia đình.

Phin lọc khử mùi Apatit Titan (Tùy chọn)

ĐỘ BỀN CAO

Các cánh trao đổi nhiệt của dàn nóng được 
xử lý chống ăn mòn đặc biệt.
Bề mặt được phủ một lớp nhựa acrylic mỏng 
để tăng khả năng chống mưa axit và sự ăn 
mòn của muối.

(*) FTC25/35 : Dàn tản nhiệt chống ăn mòn 
     FTC50/60: Dàn tản nhiệt microchannel

CÁNH TẢN NHIỆT DÀN NÓNG 
ĐƯỢC XỬ LÝ CHỐNG ĂN MÒN (*)

Nhựa acrylic 

  chống ăn mònLớp thấm nước

Lớp thấm nước

Nhôm

Nhựa acrylic 
chống ăn mòn

MẶT CẮT
CÁNH TẢN NHIỆT 
SƠN PHỦ HAI LỚP

1.0HP

3.62 3.71 3.44 3.5
1.5HP 2.0HP 2.5HP

BẢNG TÍNH NĂNG

Cánh đảo gió đơn mạnh mẽ

Cánh đảo gió kép mạnh mẽ

Đảo gió góc rộng

Đảo gió tự động phương đứng
(lên và xuống)

Đảo gió tự động theo phương ngang
(trái và phải)

Luồng gió 3 chiều

Chế độ dàn lạnh hoạt động êm

Mắt thần thông minh tiêu chuẩn
(Tiết kiệm năng lượng)

Mắt thần thông minh 2 khu vực 
(Chế độ tập trung và thoải mái)

Chế độ tiết kiệm điện

Nút tắt / mở trên dàn lạnh 

Chế độ dàn nóng hoạt động êm

Điều khiển tiện nghi

Tiện lợi cho cuộc sống hiện đại

Tốc độ quạt tự động

Chế độ làm lạnh nhanh

Tiết kiệm điện trong chế độ chờ

Luồng gió tiện nghi 5.0 - 6.02.5 - 3.5

Khử mùi

Phin lọc khử mùi Apatit Titan

Bộ lọc không khí chống mốc 
(Bộ lọc trước) 

Vận hành chống nấm mốc

Mặt nạ phẳng dễ lau chùi 

Máng nước xả có thể tháo rời 

Bộ lọc bụi PM2.5 (tùy chọn)

Cài đặt thời gian mở/tắt đếm ngược 

Chế độ cài đặt ban đêm 

Tự động khởi động lại máy 
sau khi mất nguồn điện

Cánh tản nhiệt xử lý chống ăn mòn

Bảo vệ điện áp cao-thấp

Không cần ổn áp

Cài đặt thời gian mở/tắt 24 giờ

Cài đặt hẹn giờ hàng tuần 

Cài đặt hẹn giờ

An tâm

Vệ sinh 5.0 - 6.02.5 - 3.5

(tùy chọn)
Máy điều hòa không khí thường được 
sử dụng trong một thời gian dài qua 
các năm, điều này tạo ra sự cần thiết 
phải giảm điện năng tiêu thụ cho máy. 
Công nghệ Daikin  cho phép bạn tận 
hưởng cuộc sống tiện nghi trong cả 
năm với chi phí cho điện 
năng thấp hơn do có hệ 
số CSPF cao. (*)

* so với các dòng máy 
   Non-Inverter


