
Lỏng

Hơi

Nước xả

mm ø9.5 ø12.7

ø18.0

ø6.4

Kích cỡ ống THIẾT KẾ
TÍNH NĂNG

Đại lý:

Dòng sản phẩm
FTKJ
Một chiều lạnh

FTKJ25/ 35/ 50 (Trắng) FTKJ25/ 35/ 50 (Bạc)

Điều kiện đo
1. Công suất lạnh ứng với: nhiệt độ trong phòng 27oCDB, 19oCWB; nhiệt độ ngoài trời 35oCDB; chiều dài đường ống tương đương 7.5 m.
2. Độ ồn dựa trên điều kiện nhiệt độ như 1. ở trên. Đây là giá trị quy đổi trong điều kiện không dội âm. Trong quá trình hoạt động thực tế có 
thể cao hơn do ảnh hưởng của điều kiện xung quanh.
3. Các giá trị trên dựa vào vận hành ở nguồn điện 220V, 50Hz

Tên model
Dàn lạnh

Dàn nóng

Công suất

Điện nguồn 1 pha, 220-240 V,50 Hz/1 phase, 220-230 V, 60 Hz

Cường độ dòng điện

kW

Btu/h

A

2.5 (1.2-3.4)

8,500 (4,100-11,600)

3.5 (1.3-4.1)

11,900 (4,400-14,000)

5.2 (1.7-5.5)

17,700 (5,800-18,800)

2.6 4.2 6.6

Cao m3/phút (cfm) 8.9 (313) 10.9 (385)

Điện năng tiêu thụ W 520 855 1,450

COP

CSPF

W/W 4.81 4.09 3.59

6.06 5.85 5.61

46/43 47/44 49/44

Khối lượng nạp kg 0.9 1.1

Dàn lạnh
FTKJ25NVMVS

Màu mặt nạ

Lưu lượng gió

5 bước, yên tĩnh, tự độngTốc độ quạt

Cao x Rộng x Dày

Danh định
(Tối thiểu - Tối đa)

mm 303 x 998 x 212Kích thước

Cao x Rộng x Dày mm 550 x 765 x 285 735 x 825 x 300Kích thước

kg 12Khối lượng

kg 34(37) 43(48)Khối lượng

CDB 19.4-46Dãy hoạt động

m
20 30Chiều dài ống tối đa

15 20Chênh lệch độ cao tối đa

FTKJ35NVMVS

Trắng/Bạc

FTKJ50NVMVS

FTKJ25NVMVW FTKJ35NVMVW FTKJ50NVMVW

Dàn nóng RKJ25NVMV RKJ35NVMV RKJ50NVMV

Loại
Môi chất lạnh

Cao/thấp dB(A)Độ ồn

R-32

Màu sắc Trắng ngà

FTKJ25NVMVS FTKJ35NVMVS FTKJ50NVMVS

FTKJ25NVMVW FTKJ35NVMVW FTKJ50NVMVW

RKJ25NVMV RKJ35NVMV RKJ50NVMV

Cao/thấp dB(A) 38/19 45/20 46/29Độ ồn

Công suất động cơ W 800 1,300
Máy nén

Loại Swing dạng kín

FTKJ Series

KIỂU DÁNG



Lạnh sành điệu 
& Thoải mái



Khám phá 
thế giới mới 
của thiết kế 
nội thất /

 
  

 
 

Daikin
FTKJ Series
Kiểu dáng Tính năng Thiết kế  

Tất cả là câu chuyện về thiết kế

 
Daikin không chỉ dẫn đầu trong việc tạo ra các công nghệ
tiết kiệm năng lượng tiên tiến mà còn tập trung vào thiết 
kế của sản phẩm để mang lại những thay đổi trong lối 
sống của người dùng. Sự kết hợp hoàn hảo giữa công 
nghệ tốt nhất và thiết kế đẹp nhất đã cho ra đời dòng sản 
phẩm FTKJ.

Dòng sản phẩm FTKJ của Daikin được phát triển từ ý 
tưởng thiết kế là tất cả. Đó là lý do dòng sản phẩm FTKJ 
của Daikin nổi bật vượt trội so với các máy điều hòa 
không khí khác bất kể lúc bật hay tắt với âm thanh vận 
hành êm ái như một tiếng thì thầm chỉ với 19dB.

Sự kết hợp giữa công nghệ inverter tiết kiệm điện và thế 
hệ môi chất lạnh mới R32 làm giảm hiện tượng nóng lên 
của trái đất đã giúp dòng sản phẩm FTKJ của Daikin trở 
thành một giải pháp sáng tạo cho ngôi nhà của bạn.



 

WL AN 
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Thiết kế sáng tạo kết howppj với công nghệ inverter 
tiên tiến từ dòng sản phẩm FTKJ của Daikin mang 
lại COP đến 4.81 giúp bạn tiết kiệm điện năng.

 

Cho bạn không gian thư giãn tĩnh lặng hơn bao giờ hết với 
âm thanh vận hành 19dB chỉ như tiếng thì thầm và chế độ 

hoạt động ban đêm sẽ tự động điều chỉnh nhiệt độ khi bạn 
đang ngủ mang đến cho bạn một đêm ngon giấc. 

Với thế hệ môi chất lạnh mới R-32, bạn sẽ là một 
phần quan trọng trong việc góp phần làm giảm 
thiểu tình trạng nóng lên toàn cầu.

Lần đầu tiên Daikin áp dụng công nghệ điều khiển 
sử dụng wi� cho phép bạn bật/tắt máy điều hòa 

từ bất cứ nơi đâu chỉ bằng cách bấm nút.

Trang

Trang

Trang

Trang

Trang

Giảm tác động 
đến môi trường

Hiệu quả & Thông minh

Tiện nghi quanh năm

Vận hành cực êm

Điều khiển tối ưu

Dòng sản phẩm FTKJ của Daikin với hệ 
thống gió 3 chiều và mắt thần thông minh 

hai khu vực giúp tạo ra sự phân bố gió 
tối ưu một cách nhanh chóng mang lại 

cảm giác mát lạnh cho cả căn phòng.



Hiệu quả &
Thông minh

Máy điều hòa không khí inverter tiết kiệm điện năng (so với máy điều hòa không inverter)  

và làm lạnh nhanh chóng, duy trì nhiệt độ phòng ổn định tại khu vực cần thiết mang lại 

sự thoải mái hoàn toàn đặc biệt khi bạn đang ngủ. 

Công nghệ inverter

Hoạt động mạnh mẽ
Máy điều hòa không khí inverter vận hành ở 
công suất tối đa ngay khi khởi động giúp đạt 
được nhiệt độ cài đăt nhanh hơn.

Tiết kiệm điện năng
Khi đạt được nhiệt độ cài đặt, hoạt động inverter  
sẽ vận hành ở công suất thấp để duy trì nhiệt độ phòng. 
Quá trình điều khiển chính xác này khiến máy điều hòa 
không khí inverter tiết kiệm điện năng hơn các máy 
không inverter, vốn phải liện tục bật tắt máy nén.

Thoải mái
Hệ thống inverter điều chỉnh công suất nhịp nhàng theo 
tải nhiệt, giảm thiểu tối đa sự chênh lệch giữa nhiệt độ 
phòng và nhiệt độ cài đặt, đảm bảo mức độ thoải mái 
cao hơn hệ thống không inverter.

Tiết kiệm hơn hệ thống 
không inverter 

Điều khiển vòng quay theo 
tải yêu cầu

Thời gian

Số vòng quay

Inverter
Không inverter

Tổn thất điện lớn

Hệ thống inverter có thể giảm điện năng tiêu thụ so với những máy không inverter, giúp giảm 
thiểu hóa đơn tiền điện và giảm lượng phát thải khí CO2 gây ra khi phát điện. 
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Inverter là những thiết bị có khả năng điều chỉnh công suất 
bằng cách thay đổi tần số hoạt động. Máy điều hòa không 
khí inverter làm được điều này bằng cách thay đổi tần số 
nguồn điện cấp cho máy nén. Ngược lại, máy điều hòa 
không khí không inverter có công suất cố định và chỉ có 
thể điều khiển nhiệt độ phòng bằng cách chạy hoặc 
dừng máy nén.



Dòng sản phẩm FTKJ hiện thực hóa thiết kế cao cấp và hiệu suất 
cao cùng với việc sử dụng môi chất lạnh mới R-32 và công nghệ 
tiết kiệm năng lượng của Daikin.

COP cao
Thiết kế mặt nạ cong dễ dàng kết hợp với nhiều phong cách 
thiết kế nội thất. Tính năng khởi động mới cho phép không 
gian lắp đặt cách trần chỉ 30 mm.

Vận hành và thiết kế hợp thời trang
Điều khiển biến tần DC
DC Inverter là thuật ngữ Daikin sử dụng cho máy điều hòa không khí được trang bị động cơ DC. 
Những động cơ này sử dụng nam châm để tạo vòng quay, hiệu quả hơn động cơ AC. Daikin đã 
kết hợp động cơ AC tiên tiến cho máy nén và động cơ quạt với nam châm neodymium năng lượng 
cao tạo ra hiệu suất cao hơn. Những thiết bị này được gọi là động cơ DC từ trở.

Máy nén swing
Nhờ chuyển động nhẹ nhàng, máy nén swing làm giảm ma sát và độ rung đồng thời loại bỏ tình trạng 
rò rỉ môi chất lạnh trong suốt quá trình nén. Đặc tính ưu việt này giúp máy hoạt động êm hơn và đạt 
hiệu suất cao hơn.
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Động cơ DC

Động cơ DC từ trở có hiệu suất cao hơn trong dãy 
tần số thấp được sử dụng phổ biến cho máy nén 
của máy điều hòa không khí. Những động cơ này 
có khả năng tăng hiệu suất xấp xỉ 20%.1. 

Động cơ DC có hiệu suất cao hơn trong dãy tốc 
độ thấp thường được sử dụng cho quạt của máy 
điều hòa không khí. Những động cơ này có thể 
cải thiện hiệu suất lên đến 40%.1

Động cơ máy nén DC từ trở
Máy nén là một trong những bộ phận cốt lõi của máy điều hòa không khí 
và hoạt động liên kết trực tiếp với động cơ. Daikin là công ty đầu tiên sử 
dụng thành công máy nén DC từ trở với một máy nén scroll vào máy điều 
hòa không khí thương mại. Giờ đây, động cơ này được lắp vào máy nén 
swing sử dụng cho máy điều hòa không khí dân dụng.

 

Một nam châm neodymium được gắn vào trục quay để chuyển đổi toàn 
bộ trung tâm động cơ thành một nam châm cực mạnh. Bằng cách chuyển  
mạch liên tục nam châm điện từ cực N sang cực S và ngược lại, động cơ
DC từ trở có thể tạo ra công suất và tốc độ cao hơn.

Nam châm Neodymium

Lực đẩyNam châm điện

Bộ chuyển mạch liên tục

Lực từ

Động cơ DC từ trở

FTKJ25
NVMVS(W)

FTKJ35
NVMVS(W)

FTKJ50
NVMVS(W)

COP

4.81

COP

4.09

COP

3.59
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DÒNG SẢN PHẨM FTKJ CỦA DAIKIN LÀ HỆ THỐNG CỰC 
KỲ THÔNG MINH VỚI NHIỀU TÍNH NĂNG TIÊN TIẾN

      
 

Tiện nghi
QUANH NĂM

1

2

3

4

Cánh đảo gió và cánh hướng dòng chuyển động lần lượt, mở rộng khu vực thoải mái

Mắt thần thông minh hai khu vực
Cảm biến mắt thần thông minh hai khu vực điều khiển sự thoải mái theo hai cách. Nếu không có người trong phòng 
trong 20 phút, máy sẽ thay đổi nhiệt độ cài đặt và bắt đầu tiết kiệm điện năng. Ngay khi có người bước vào phòng, 
ngay lập tức máy sẽ trở về nhiệt độ cài đặt ban đầu. Mắt thần thông minh cũng điều chỉnh hướng gió ra xa người 
trong phòng để tránh gió lùa lạnh thổi thẳng vào người.

Luồng gió 3 chiều
Để đảm bảo nhiệt độ đồng nhất cả phòng, hệ 
thống gió 3 chiều của dòng sản phẩm FTKJ 
của Daikin kết hợp thổi gió theo phương đứng 
và phương ngang tạo ra sự phân bố gió đồng 
đều khắp phòng, ngay cả ở không gian lớn.

 
 

DỄ CHỊU

24°

TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG

26° 24°

DỄ CHỊU

24°
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Vận hành làm lạnh: Nhiệt độ phòng tăng 0.5oC sau 60  phút

Thời gian

Làm lạnh

60 phút

Nhiệt độ cài đặt 
trước khi khởi 
động hẹn giờ tắt 

Bật hẹn giờ tắt Hẹn giờ tắt tắt máy điều hòa

0.5 C+

Lọc không khí xúc tác quang

Chế độ gió dễ chịu
Vận hành không gió lùa nâng cao sự thoải mái. Khi làm lạnh, 
cánh đảo gió tự động điều chỉnh theo phương ngang ngăn gió lạnh thổi trực tiếp vào người. 
Khi sưởi ấm, cảnh đảo gió đảo theo phương đứng hướng xuống đưa gió ấm xuống sàn nhà.

Lọc sạch không khí
Phin lọc xúc tác quang Apatit Titan tinh vi có khả năng giữ lại các hạt 
bụi kích thước cực nhỏ, hấp thụ các chất bẩn hữu cơ như vi khuẩn, 
vi rút và khử mùi.

Phin lọc xúc tác quang 
Apatit Titan
Tinh lọc không khí bằng xúc tác quang là công nghệ khử mùi diệt khuẩn. 
Daikin là công ty đầu tiên áp dụng công nghệ này vào phin lọc khí sử 
dụng cho máy điều hòa không khí. Thành công của Daikin đã giúp các 
nhà sản xuất trong nhiều ngành công nghiệp ứng dụng công nghệ này 
vào các sản phẩm diệt khuẩn.

Apatit Titan là vật liệu xúc tác quang tiên tiến với khả năng hấp thụ vượt 
trội. Khi các hạt vi bụi được hút vào phin lọc, Apatit Titan sẽ hấp thụ và 
loại bỏ vi khuẩn mội cách hiệu quả.

 

Chất xúc tác quang sẽ hoạt động bằng cách phơi dưới ánh nắng. Phin 
lọc có thể hoạt động ổn định trong khoảng ba năm nếu được vệ sinh 
bằng nước mỗi sáu tháng.

Chế độ hoạt động ban đêm
Nhiệt độ phòng biến động có thể làm gián đoạn giấc ngủ của bạn. Để ngăn chặn hiện tượng này, 
dòng sản phẩm FTKJ của Daikin ngăn tình trạng sưởi ấm hoặc làm lạnh quá mức suốt đêm. 
Khi bật chế độ hẹn giờ, máy sẽ tự động cài đặt nhiệt độ cao hơn 0.5oC khi làm lạnh và thấp 
hơn 2oC khi sưởi ấm.

Tác dụng của xúc tác quang Apatit Titan

Xúc tác quang Apatit Titan

Ánh sángThấp thụ Loại bỏ

Mùi hôi Vi khuẩn Bị phân hủy

Phin lọc xúc tác quang 
Apatit Titan

Phin lọc bắt bụi
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Giảm tác động 
đến môi trường

(R32)

Hoạt động 
cực êm

Trải nghệm không gian thư giãn hoàn toàn mới, bạn có thể có một giấc ngủ ngon 
hơn bao giờ hết. Dòng sản phẩm FTKJ của Daikin vận hành với âm thanh 19 decibel* 
chỉ như một tiếng thì thầm*. Thậm chí bạn còn không hề nhận ra sự hiện diện của 
chiếc máy điều hòa và hoàn toàn có thể nghỉ ngơi thoải mái.

 

Daikin là công ty đầu tiên trên thế giới sử dụng môi chất lạnh R-32 cho máy điều hòa dân dụng. 
Loại môi chất lạnh thế hệ mới này không chứa chất gây suy giảm tầng ozone và khả năng làm 
nóng trái đất chỉ bằng 1/3 so với môi chất lạnh R-22 và R-410A. Ngoài ra còn tiết kiệm năng 
lượng hơn nhờ hiệu suất cao và những tính năng tiên tiến trong truyền nhiệt giúp giảm 30%* 
lượng môi chất lạnh cần dùng.
Bạn sẽ là một phần quan trọng trong việc góp phần bảo vệ trái đất bằng cách lựa chọn dòng 
sản phẩm FTKJ sử dụng môi chất lạnh R-32 của Daikin, đồng thời tiết kiệm hơn cho gia đình bạn.

Các mức độ âm cơ bản

Decibel (dB) là đơn vị đo mức độ âm thanh. Đơn vị đo âm có trọng số (dBA) đã được lọc để 
giảm thiểu ảnh hưởng của tần số rất thấp hoặc rất cao, đại diện tốt hơn cho khả năng nghe 
của con người. Với trọng số, thiết bị theo dõi âm thanh ước tính gần đúng độ nhạy cảm của 
tai người đối với tần số của những âm thanh khác nhau.
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Khám phá một 
thế giới mới

Điều khiển 
không dây 
thông qua 
ứng dụng

 

Điều khiển dễ dàng 
từ bất cứ nơi đâu

 
 

Điều khiển từ xa dễ sử dụng giúp bạn điều khiển nhiệt độ phòng từ bất cứ 
nơi đâu. Bạn chỉ cần ngồi xuống cài đặt tất cả các tính năng thông minh 
của sản phẩm thông qua những phím bấm thân thiện với người dùng.

Thiết bị mạng không dây bổ sung (xem trang 10) cho phép 
bạn cài đặt và lập lịch cho nhiệt độ phòng từ bất cứ nơi đâu, 
sử dụng các thiết bị Apple và Android. Bạn có thể kiểm soát 
máy điều hòa từ bên ngoài mang lại khả năng điều khiển 
nhiệt độ tối ưu đồng thời tiết kiệm điện năng.

 

Điều khiển không dây thông minh/
Tiết kiệm năng lượng thông minh

  
 

Điều khiển 
tối ưu

Dàn lạnh

Các tính năng của dòng sản phẩm FTKJ

Cánh hướng dòng rộng

Đảo gió hai cánh mạnh mẽ

Điều khiển biến tần DC

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

Đảo gió tự động theo phương đứng (Lên và xuống)

Chế độ gió dễ chịu

Luồng gió 3 chiều

Mắt thần thông minh hai khu vực

Dàn lạnh hoạt động êm

Tốc độ quạt tự động

Chức năng làm khô

Chế độ chờ tiết kiệm điện

Chế độ làm lạnh nhanh

Chế độ Econo

Nút Bật/Tắt trên dàn lạnh

Điều khiển từ xa không dây có đèn nền

Mặt nạ phẳng dễ lau chùi

Phin lọc xúc tác quang Apatit Titan

Hẹn giờ hàng tuần

Hẹn giờ Bật/Tắt 24 giờ

Tự khởi động sau khi mất nguồn

Chế độ hoạt động ban đêm

Tự chẩn đoán lỗi với màn hình kỹ thuật số

Dàn nóng hoạt động êm

Cánh tản nhiệt dàn nóng được xử lý chống ăn mòn

FTKJ25/35/50

Dàn nóng RKJ25/35 RKJ50
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Models

Tính năng

Models

Tính năng

Điều khiển từ xa không dây

Dòng sản phẩm FTKJ
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Màn hình LCD cho phép thao 
tác dễ dàng trong bóng tối

Nút Bật và Tắt

Lựa chọn tốc độ quạt
Tốc độ quạt tự động 

 và dàn lạnh hoạt động êm

Làm lạnh nhanh inverter

Lựa chọn chế độ: Làm lạnh,
làm khô và chỉ chạy quạt

Cài đặt độ sáng cho đèn hiển thị hẹn giờ
trên dàn lạnh

Bắt đầu và hoàn tất cài đặt

Hủy kích hoạt, kích hoạt hoặc xóa
cài đặt hẹn giờ hàng tuần

Hẹn giờ Tắt 24h và chế
độ hoạt động ban đêm

Cài đặt nhiệt độ 

Chế độ Econo và dàn nóng 
hoạt động êm

Cài đặt hướng gió theo phương 
đứng. Tự động đảo gió theo phương 
đứng và gió 3 chiều
Cài đặt hướng gió theo phương 
ngang. Tự động đảo gió theo phương 
ngang và gió 3 chiều
Sao chép cài đặt

Tiếp theo

Hẹn giờ Bật 24 giờ

Cài đặt đồng hồ

Chọn hẹn giờ, chế độ, cài đặt số, 
ngày, giờ và nhiệt độ

Chế độ gió dễ chịu và mặt
thần thông minh hai khu vực

Quay trở lại

Hủy hẹn giờ

Góc nhìn từ 
đáy dàn lạnh




