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Een stijlvol design en innovatieve functies, verenigd in de 
nieuwe Perfera airconditioner 

november 23, 2020 

 

Daikin heeft de lancering van de Perfera FTXM-R serie wandgemonteerde 

airconditioners aangekondigd. Deze airconditioningsystemen zijn een 

geslaagde combinatie van beproefde technologie met een gloednieuw design. 

Deze serie is nu al de meest verkochte in 

Europa, en zal in de komende maanden alle 

records breken. 

De nieuwe Perfera FTXM-R serie is een alles-in-één oplossing 

voor verwarming, koeling en schone lucht, in een stijlvolle 

binnenunit met een moderne vormgeving en vloeiende lijnen 

die perfect past bij elk interieur. De behuizing van de Perfera 

FTXM-R/RXM-R is 30 mm kleiner dan vorige uitvoeringen en is daardoor de discretie zelve.  

De nieuwe unit kan eenvoudig worden geïnstalleerd en is dankzij de fluisterstille werking een uiterst 

onopvallende oplossing die verkrijgbaar is in veel verschillende afmetingen. De nieuwe FTXM-R serie 

is uitgerust met geavanceerde technologieën voor luchtzuivering en verwarming. In combinatie met 

de nieuwe stembesturing bieden deze units een maximaal comfort, optimale prestaties en 

connectiviteit, en het beste seizoensgebonden energierendement van zijn klasse, tot A+++ in koeling 

en verwarming. 

Optimaal comfort dankzij innovatieve technologie 

De nieuwste Perfera 

wandmodellen maken gebruik van 

de beproefde technologie van 

vorige uitvoeringen, maar zijn 

bovendien uitgerust met een 

aantal belangrijke nieuwe functies. 
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Een nieuwe 'Warmte-boost' functie in de buitenunit warmt woningen nog sneller op. Na het 

inschakelen van het systeem wordt de ingestelde temperatuur 14% sneller bereikt dan met een 

gewone airconditioner. 

De nieuwe generatie Perfera-units werd ontworpen met een bredere lamel voor een sterkere 

luchtstroom. Dankzij de 3D-uitblaasfunctie wordt warme of koude lucht gelijkmatiger verspreid voor 

een optimaal comfort in de volledige ruimte.  

De bewegingssensor met twee zones leidt de luchtstroom weg 

van aanwezige personen en bespaart energie door de ingestelde 

temperatuur te verlagen wanneer niemand in de ruimte 

aanwezig is. 

Een nieuw ontworpen warmtewisselaar en ventilator zorgen 

voor betrouwbare prestaties, een betere warmteoverdracht en 

een maximaal energierendement. 

Haal opgelucht adem met Daikin's unieke Flash Streamer-technologie 

Daikin's geavanceerde Flash Streamer-technologie 

beschermt woningen door de binnenlucht te filteren. 

Op die manier is een zuivere, schone lucht 

gegarandeerd. De geïntegreerde geurfilter van 

titaniumapatiet neutraliseert onaangename geurtjes 

zoals tabak en huisdieren.  

Een zilver-filter verwijdert allergenen zoals pollen en 

zuivert de lucht. 

Connectiviteit en controle 

De nieuwe Perfera biedt een uitstekende connectiviteit. De Daikin besturingsapp, die via een lokaal 

netwerk of een internetaansluiting kan worden gedownload, is nu uitgebreid met een 

stembesturing. De belangrijkste functies, zoals temperatuurinstellingen, bedrijfsmodi, de 

ventilatorsnelheid en nog veel meer, kunnen van om het even waar worden bediend met behulp van 

Amazon Alexa of Google Assistant. 

Eenvoudige installatie en ingebruikstelling 

De units zijn beschikbaar in verschillende afmetingen, van modellen in de 

15-klasse tot de 71-klasse. Hierdoor kunnen gebruikers hun systeem perfect 
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configureren. De leidingdiameter van de 42-klasse is nu dezelfde als de 35-klasse, voor een maximale 

systeemcompatibiliteit. Dankzij de nieuwe printplaat en de WLAN-verbinding is de inbedrijfstelling 

van de Perfera uiterst eenvoudig en snel. 

In goed gezelschap 

De Perfera-serie maakt deel uit van de Bluevolution-productfamilie. Deze laatste aanvulling op het 

Daikin-gamma werkt met R-32 en heeft daardoor een uiterst lage milieu-impact. Deze units voldoen 

aan de huidige en geplande F-gas regelgeving en vormen een toekomstbestendige, duurzame 

klimaatoplossing voor verwarming, koeling en luchtzuivering in woningen. 

 

Meer informatie over Daikin Perfera FTXM-R wandgemonteerde airconditioners vindt u op  

www.daikin.eu 

Einde 
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VOETNOOT VAN DE UITGEVER: 

Over Daikin Europe N.V. 

Daikin Europe N.V. is een belangrijke Europese producent van airconditioners, warmtepompen en 

koelsystemen met ongeveer 5.500 werknemers over heel Europa en 10 grote productie-units in 

België, Tsjechië, Duitsland, Italië, Turkije en het Verenigd Koninkrijk. 

Daikin is wereldwijd befaamd voor zijn innovatieve rol in productontwikkeling en de ongeëvenaarde 

kwaliteit en veelzijdigheid van zijn geïntegreerde oplossingen. Met meer dan 90 jaar ervaring in het 

ontwerpen en produceren van verwarmings- en koelsystemen is Daikin marktleider in 

warmtepomptechnologie. Met al meer dan 500.000 geplaatste systemen zijn de Daikin VRV en 

Daikin Altherma de meest verkochte warmtepompsystemen in Europa. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

VERDERE INFORMATIE 

Contact: 

Voor mediavragen kunt u contact opnemen met:  

Charmaine Kimpton +44 7414 749973 / Anju Sarpal: +44 7980 785572 of e-mail 

Daikin-News@sheremarketing.co.uk 
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