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NOTE
Lista de prețuri este valabilă de la 1 aprilie 2017 până la 31 martie 2018. Toate listele de prețuri anterioare nu mai sunt valabile. Se aplică termenii și condițiile comerciale Daikin                                                                                              

(http://daikin-ce.com/agbs). Toate unitățile incluse în lista de prețuri (cu excepția Purificatoarelor de Aer și Accesoriilor) conțin R410A sau, dacă este indicat, R32 – agenți ce conțin 

gaze fluorinate cu efect de seră. Pierderile de agenți frigorifici contribuie la schimbările climatice. Agenții frigorifici cu potențial redus de încălzire globală (GWP) vor contribui mai 

puțin la încălzirea globală decât un agent frigorific cu un GWP mai mare, în cazul în care ajunge în atmosferă. Aceste echipamente conțin agenți frigorifici care au GWP egal cu 

2088 în cazul R410A sau 675 în cazul R32. Acest lucru înseamnă că, dacă 1 kg din acest agent frigorific ar ajunge în atmosferă, impactul asupra încălzirii globale ar fi de 2088 sau de 

675 de ori mai mare decât al unei cantități de 1 kg de CO2 pe o perioadă de 100 de ani. Nu încercați să interveniți singuri asupra circuitului de agent frigorific sau să-l demontați, 

apelați întotdeauna la un profesionist.

Preţurile exprimate (Ron) sunt preţuri recomandate; nu includ TVA şi Taxa verde.

Preţurile sunt valabile în limita stocurilor disponibile.

Ne rezervăm drepturile asupra greşelilor de tipar şi a modificărilor tehnice.
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Purificatoare de aer 

 ʯ 6 filtre sunt folosite pentru a descompune 
formaldehidă și a elimina praful, polenul, bacteriile din 
aer, alergenii, precum și mirosurile

 ʯ Aparatul portabil şi ușor permite o mobilitate maximă
 ʯ Nu necesită instalare, este gata de utilizare, direct din 
cutie

p.26 & 27

Repere

Gama Bluevolution extinsă

 ʯ Gama FTXP extinsă, acum cu mai multe capacități, 
posibilități de aplicații pereche și multi

 ʯ Gama FDXM extinsă, acum cu conexiuni pereche și 
multi (disponibilă din 06/17)

 ʯ Noua gamă de unități de pardoseală cu conexiuni 
pereche și multi (disponibilă din 07/17)

p.14 &15

Wi-Fi pentru unități split și Altherma (din 04/17)

 ʯ Monitorizează starea și consumul de putere al 
sistemului dumneavoastră split sau Altherma

 ʯ Programează setarea temperaturii 
și modul de funcționare

 ʯ Controlează sistemul de răcire, încălzire 
și preparare a apei calde menajere

p.9

Noul sistem hibrid multi (din 07/17)

 ʯ Sistemul hibrid multi combină unități 
exterioare multi cu 3, 4 și 5 porturi cu 
o pompă de căldură hibridă

 ʯ Încălzire: unitatea hibridă interioară selectează 
modul cel mai economic în funcție de prețul 
energiei, temperatura exterioară și interioară 

 ʯ Apă caldă menajeră: utilizează tehnologia 
de condensare a gazelor de ardere 
pentru a produce apă caldă

p.17

Începând din 
06/17

Începând din 
07/17
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De ce să alegeți Daikin?
Promisiunea noastră: clienții se pot baza pe Daikin pentru obținerea 
unui confort absolut, astfel încât să se poată concentra asupra muncii 
și vieții private.

Promitem să ne dedicăm excelenței tehnologice, cu accent pe 
design, și celor mai înalte standarde de calitate, astfel încât clienții 
noștri să se poată baza pe confortul pe care îl oferim.

Promisiunea noastră privind protecția mediului este absolută. 
Produsele noastre sunt în prima linie a consumului redus de energie 
și vom inova în mod continuu pentru a reduce și mai mult impactul 
soluțiilor noastre HVACR (încălzire, ventilație, aer condiționat, 
refrigerare) asupra mediului. 

Suntem lideri acolo unde alții  
doar imită.
Vom continua să ocupăm poziția de lider în domeniul soluțiilor 
HVAC-R, cunoștințele noastre de specialitate în toate sectoarele 
pieței și cei peste 90 de ani de experiență ne permit să oferim valoare 
adăugată în relații de lungă durată, bazate pe încredere, respect și 
credibilitate. 

Promitem să ne menținem spiritul inovator, să considerăm 
provocările ca noi oportunități de a dezvolta soluții optime. 

Vom stimula inovația și vom depune toate eforturile pentru satisfacția 
clienților și creșterea companiei noastre.

Vom fi cu un pas înainte și gata de a face lucrurile diferit.

Ne vom concentra pe aceste valori fundamentale ale mărcii noastre și 
ne vom bucura de un succes durabil, cu dezvoltare continuă.

De ce să alegeți  
Home Confort Expert?
Cei 90 de ani de experiență ne permit să oferim 
valoare adăugată în relații de lungă durată, bazate pe 
încredere, respect și credibilitate.

Acesta este motivul pentru care ne-am selectat cu 
atenție partenerii desemnați ca Home Comfort Expert, 
pentru a asigura profesionalismul serviciilor de service 
şi asistență către clientul final.

Datorită susținerii și instruirii continue asigurate de 
către Daikin, partenerii desemnați ca Home Comfort 
Expert vă pot oferi servicii si asistență exclusivistă 
personalizată, precum și oferte mult mai atractive 
decât furnizorii obișnuiți. Prin urmare, nu vă faceți 
griji, sunteți în cel mai bun loc posibil când vine vorba 
de selectarea echipamentului perfect pentru aer 
condiționat.

Crearea 
climatului perfect 

pentru dumneavoastră

Daikin dezvoltă și produce de peste nouăzeci de ani sisteme de aer condiționat de 

înaltă calitate, ce oferă o combinație optimă între confortul răcirii și încălzirii. Pentru 

a aduce în locuințe și la locul de muncă un confort perfect și soluții complete, în 

conformitate cu preocupările tot mai mari pentru protecția mediului, este necesar 

cel mai înalt nivel de inovație și calitate.
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Știați 
care este diferența între agenții
frigorifici R-410A și R-32?

R-410A este un agent frigorific utilizat în prezent de majoritatea 
unităților de aer condiționat existente pe piață. Este un amestec 
de 2 agenți frigorifici și are multe avantaje, acesta fiind motivul 
utilizării sale frecvente.
Cu toate acestea, începând din anul 2025 va fi interzisă utilizarea 
R-410a pentru sistemele tip split care conțin până la 3kg de agent 
frigorific, din cauza potențialului său ridicat de încălzire globală 
(GWP este un număr care exprimă impactul potențial pe care un 
anumit agent frigorific l-ar avea asupra încălzirii globale în cazul 
în care ar fi eliberat în atmosferă). 

Știați 
ce este un „invertor”?

La pornirea unui motor electric este generată, de obicei, o 
suprasarcină de scurtă durată care duce la creșterea consumului 
de energie. Această suprasarcină duce la costuri ridicate de 
funcționare, deoarece dispozitivul va consuma mai multă energie 
electrică pentru a porni. Un invertor acționează precum clapeta de 
accelerație a unui autovehicul. În locul suprasarcinii de la pornire, 
acesta asigură o creștere treptată.

De obicei un sistem de aer condiționat cu invertor pornește fără 
să observați. Unitatea de aer condiționat cu invertor ajunge la o 
turație mai mare și evită orice suprasarcini tranziente, consumând 
cu aproximativ 30-50% mai puțină energie electrică.

Din acest motiv, Daikin a introdus deja unitățile de aer condiționat 
cu agent frigorific R-32, a cărui valoare GWP este de doar o treime 
din cea a agentului frigorific R-410A, deci este mult mai ecologic. 
În plus, R-32 uşurează mult sarcina instalatorilor și a tehnicienilor 
de service, deoarece are câteva caracteristici identice cu cele ale 
agentului frigorific R-410A, însă este mai ușor de manipulat, reciclat 
și reutilizat, fiind un agent frigorific monocomponent şi nu un 
amestec precum R-410a.

Știați  
ce este o pompă de căldură aer-aer?

Pompele de căldură extrag căldura din aerul exterior, chiar și în 
sezonul rece. Acestea folosesc un compresor acționat electric și 
sunt extrem de eficiente pentru încălzirea unui apartament sau a
unei case.
Pompele de căldură Daikin sunt silențioase și discrete și folosesc 
tehnologia de ultimă oră pentru a menține facturile de energie la 
un nivel cât mai scăzut posibil.

Cu o pompă de căldură Daikin, 80% din energia utilizată pentru 
încălzirea locuinței provine de la aerul exterior, ceea ce reprezintă 
o sursă gratuită și infinită de energie! Pentru răcire, sistemul 
funcționează inversat, căldura este extrasă din aerul interior.

100%
energie 
termică

80%
aer exterior

20%
energie 
electrică
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Grad ridicat de confort

Daikin Service și echipele din Rețeaua partenerilor noștri 
de service depun toate eforturile pentru a dezvolta servicii 
și soluții inteligente, care să vă depăşească așteptările. 
Efectuarea lucrărilor de întreținere pentru unitățile 
dumneavoastră de aer condiționat de către profesioniști vă 
asigură confortul în locuință.

Aer sănătos

O unitate de aer condiționat întreținută în mod 
corespunzător va asigura o calitate optimă a aerului. Prin 
curățarea regulată a filtrelor de aer și a schimbătorului 
de căldură din cadrul unității vă asigurați că familia 
dumneavoastră respiră aer curat, pur.

Eficiență sporită a sistemului

Serviciile de întreținere regulată, cum ar fi inspecțiile, 
înlocuirea filtrelor și alte mici reglaje pot determina 
funcționarea mult mai eficientă a unității de aer condiționat, 
iar dumneavoastră puteți reduce consumul de energie, 
unitatea funcționând la eficiență maximă.

Reducerea costurilor

Pe termen lung, efectuarea lucrărilor de întreținere este 
întotdeauna mai puțin costisitoare decât intervențiile de 
service ad-hoc. Planificând din timp lucrările de întreținere 
preventivă împreună cu Daikin veți evita intervențiile de 
urgență. Costurile clare și transparente, precum și rapoartele 
bine fondate referitoare la durata de viață pot fi incluse 
cu ușurință în buget, iar acest lucru reduce costul total de 
proprietate și costurile operaționale aferente.

Perioade cât mai scurte de indisponibilitate a 
sistemului

Vizitele de întreținere programate sunt transparente și ușor 
de planificat, la date convenabile pentru dumneavoastră.

Un sistem de aer condiționat bine întreținut este mai 
puțin susceptibil de a se defecta în timpul sezonului de 
vârf. Efectuarea la zi a tuturor inspecțiilor și lucrărilor de 
întreținere pentru o unitate înseamnă o probabilitate mai 
mică de defectare a atunci când aveți cea mai mare nevoie 
de aceasta.

Siguranță sporită

În cazul în care o unitate nu funcționează în condiții 
optime pentru perioade mari de timp poate cauza 
condiții de lucru nesigure sau accidente. Întreținerea 
regulată asigură funcționarea în siguranță a unității de aer 
condiționat și respectarea reglementărilor și cerințelor 
locale.

Respectarea totală a reglementărilor

Prin efectuarea lucrărilor de service și întreținere a 
sistemului dumneavoastră veți avea siguranța că sunt 
respectate toate cerințele legale relevante (de exemplu, 
reglementările privind gazele fluorurate).

REGULAMENTUL (UE) NR. 517/2014 AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 16 aprilie 2014 privind 
gazele fluorurate cu efect de seră și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 842/2006.

De ce are nevoie aparatul 

dumneavoastră de întreținere? 
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4. FLXS-B(9)
Unitate de tip Flexi

AVANTAJELE DUMNEAVOASTRĂ

Confort total acasă

De ce să alegeți un sistem split  
Daikin?

•  Este soluția ideală pentru orice aplicație datorită 

gamei largi de produse disponibile, atât pentru 

răcire, cât și pentru încălzire

•  Costuri reduse pentru energie datorită eficienței 

sezoniere ridicate de până la A+++ și caracteristicilor 

de economie a energiei, cum ar fi senzorul ochi 

inteligent și temporizatorul săptămânal

•  Control prin intermediul unei aplicații pentru 

smartphone sau al unei telecomenzi ușor de utilizat

•  Climat perfect în interior: funcționare foarte 

silențioasă și direcționare perfectă a fluxului de 

aer

Alegeți orice tip de unitate interioară

1. Unități de perete: 
gamă variată de unități, de la cele cu eficiență superioară și 
design premium la cele care oferă un raport bun calitate-preț.

2. Unități de pardoseală: 
ideale pentru o încălzire confortabilă, cu elemente precum un 
panou radiant.

3. Unități de tubulatură: 
pot fi montate în goluri ale tavanelor și se potrivesc cu orice 
decor, deoarece sunt vizibile doar grilele.

4. Unități de tip Flexi: 
pot fi montate pe tavan, pe pereți cât şi pe planuri înclinate (cum 
ar fi mansarda).

1. Daikin Emura
Unitate de perete

2. Nexura
Unitate de pardoseală

3. FDXM-F3
Unitate de tubulatură
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Una sau mai multe camere?                              
Alegerea vă aparține.

Prin alegerea unei unități exterioare multiple, vă 
puteți conecta până la cinci unități interioare. Toate 
unitățile interioare pot fi controlate în mod individu-
al și nu este necesar să fie instalate în aceeași încăpere 
sau nici măcar în același timp.

R-32: agentul frigorific al viitorului

Daikin este lider în utilizarea celei mai eficiente game 
de produse, cu cel mai scăzut impact asupra mediului
 ʯ Reducere cu 68% a impactului asupra mediului 
comparativ cu agentul frigorific R-410A

 ʯ Eficiență sezonieră de până la A+++
 ʯ O gamă split completă, cu unități de perete, de 
pardoseală și de tubulatură ce pot fi conectate la 
unități exterioare pereche sau multi.

 ʯ Controler Online  
Aveți control întotdeauna, indiferent unde vă aflați

                                                                                   
Vă puteți controla climatul din interior de oriunde 
v-ați afla cu ajutorul unei aplicații (disponibilă pentru 
iOS și Android), prin intermediul rețelei locale sau prin 
internet. Acum pot fi conectate majoritatea unităților 
split interioare.

Pompa de căldură Daikin Altherma va putea fi 
controlată prin intermediul aplicației Controler Online 
începând cu luna aprilie 2017.

W
i-F

i C
ontrol



Cea mai mare eficiență de pe piață 
pentru răcire și încălzire.

Aer purificat, fară alergeni, pe tot 
parcursul anului.

Distribuție uniformă a aerului în 
întreaga cameră, până la 12 metri.

Umidificare unică, fără sursă  
suplimentară de apă.

Unitate de perete                 

Ururu Sarara 

Tehnologie inovatoare, câştigatoare a prestigiosului premiu 
de design Reddot, include 5 tehnici de tratare a aerului, cu 
un impact extrem de redus asupra mediului şi cea mai bună 
eficiență energetică.
 ʯ Răcire, încălzire, purificare a aerului, aer proaspăt, umidificare și 
dezumidificare într-o singură unitate

 ʯ Curățare automată a filtrului de aer economisește timp de manoperă 
și reduce consumul de energie cu 25%

 ʯ Senzorul ochi inteligent pentru 3 zone direcționează fluxul de 
aer departe de persoanele detectate în cameră pentru a reduce 
disconfortul creat de curenții de aer

 ʯ Fluxul de aer 3D asigură o distribuție a aerului curat chiar și în cele 
mai îndepărtate colțuri ale camerei

Eficiență energetică

A+++

3

Modbus 
KNX

DIII-Net -20° W
i-F

i C
ontrol

Preţuri FTXZ + RXZ 25N + 25N 35N + 35N 50N + 50N
Preţ set (unitate interioară + unitate exterioară+ telecomandă) RON 7.047,- 7.326,- 7.425,-
Preţ unitate interioară RON 2.448,- 2.642,- 2.642,-
Preţ unitate exterioară RON 4.599,- 4.685,- 4.784,-

ARC477A1RXZ-N

FTXZ-N

Date privind eficienţa FTXZ + RXZ 25N + 25N 35N + 35N 50N + 50N
Capacitate de răcire Min./Nom./Max. kW 0,6/2,5/3,9 0,6/3,5/5,3 0,6/5,0/5,8
Capacitate de încălzire Min./Nom./Max. kW 0,6/3,6/7,5 0,6/5,0/9,0 0,6/6,3/9,4
Eficienţă sezonieră 
(conform EN14825) 
 

Răcire Clasă energetică A+++
Pdesign kW 2,50 3,50 5,00
SEER 9,54 9,00 8,60
Consum anual de energie kWh 92 136 203

Încălzire
(Climat moderat)

Clasă energetică A+++
Pdesign kW 3,50 4,50 5,60
SCOP/A 5,90 5,73 5,50
Consum anual de energie kWh 831 1.100 1.427

Unitate interioară FTXZ 25N 35N 50N
Dimensiuni Unitate Înălţime x Lăţime x Adâncime mm 295x798x372
Filtru de aer Tip Filtru din apatit de titan/tehnologie flash streamer şi autocurăţare
Nivel de presiune 
sonoră

Răcire Funcţionare mare/mică/silenţioasă dBA 38/26/19 42/27/19 4730/23
Încălzire Funcţionare mare/mică/silenţioasă dBA 39/28/19 4229/19 44/31/24

Unitate exterioară RXZ 25N 35N 50N
Dimensiuni Unitate Înălţime x Lăţime x Adâncime mm 693x795x300

Nivel de presiune 
sonoră

Răcire Funcţionare mare dBA 46 48 49
Încălzire Funcţionare mare dBA 46 48 50

Domeniu de 
funcţionare

Răcire Ambiant Min.~Max. °CDB -10~43
Încălzire Ambiant Min.~Max. °CWB -20~18

Agent frigorific Tip/încărcătură/GWP    Încărcătură: kg/tonă echivalent CO2 R-32/1,34/0,9/675
Racorduri conducte Lungime  conducte OU - IU Max. m 10

Diferenţă de nivel IU - OU Max. m 8
Curent - 50Hz Amperaj maxim pe siguranţă (MFA)(1) A 16

(1) Amperajul maxim pe siguranță este utilizat pentru disjunctor și întrerupătorul cu protecție diferențială (întrerupător diferențial). Pentru mai multe informații referitoare la fiecare combinație, vă rugăm să consultați schema electrică.
(2) Controlul Wi-Fi se comandă separat.

Singura unitate 
rezidențială de pe 
piață cu aport de 

aer proaspăt

10

(2)



(1) Amperajul maxim pe siguranță este utilizat pentru disjunctor și întrerupătorul cu protecție diferențială (întrerupător diferențial). Pentru mai multe informații referitoare la fiecare combinație, vă rugăm să consultați schema electrică.
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Unitate de perete                  

Daikin Emura 

Cu această soluție premiată, eficiența și luxul merg 
mână în mână.
Pur și simplu vă veți îndragosti de ea!
 ʯ Design pentru a satisface stilul european
 ʯ Filtrul de purificare a aerului cu argint opreşte 99% din alergeni, cum ar fi 
polenul și acarienii.

 ʯ Fluxul de aer 3D asigură circulația aerului chiar și în cele mai îndepărtate 
colțuri ale camerei

 ʯ Senzorul ochi inteligent multi-zonă detectează prezența dumneavoastră 
și vă protejează de contactul direct cu jetul de aer

 ʯ Adaptorul Wi-Fi inclus în pachet vă permite să controlați pe deplin 
unitatea de oriunde, oricând, cu ușurință de pe smartphone sau tabletă. 
Disponibil în varianta standard!

Eficiență energetică până la

A+++

W
ith

 W
i-F

i Control

Modbus 
KNX

DIII-Net

2

emura

Preţuri FTXJ + RXJ 20MW + 20M 20MS + 20M 25MW + 25M 25MS + 25M 35MW+ 35M 35MS + 35M 50MW + 50M 50MS + 50M
Preţ set (unitate interioară + unitate exterioară+ telecomandă) RON 3.276,- 3.524,- 3.758,- 4.037,- 4.392,- 4.730,- 5.747,- 6.165,-
Preţ unitate interioară RON 1.094,- 1.341,- 1.458,- 1.737,- 1.715,- 2.052,- 2.133,- 2.552,-
Preţ unitate exterioară RON 2.183,- 2.183,- 2.300,- 2.300,- 2.678,- 2.678,- 3.614,- 3.614,-

Design plăcut fără a distrage atenția.

Funcționare foarte silențioasă.
Fără picioare reci și dureri de cap, 
doar confort perfect.

Eficiența de răcire superioară 
asociată cu un design 
extraordinar.

up
to

25°C

25°C

Aer purificat, fără alergeni, pe tot 
parcursul anului.

FTXJ-MSFTXJ-MW

ARC466A9RXJ20-35M

Date privind eficienţa FTXJ + RXJ 20MW + 20M 20MS + 20M 25MW + 25M 25MS + 25M 35MW + 35M 35MS + 35M 50MW + 50M 50MS + 50M
Capacitate de răcire Min./Nom./Max. kW 1,30/2,30/2,80 0,90/2,40/3,30 0,90/3,50/4,10 1,40/4,80/5,50
Capacitate de încălzire Min./Nom./Max. kW 1,30/2,50/4,30 0,90/3,20/4,70 0,90/4,00/5,10 1,10/5,80/7,00
Eficienţă sezonieră 
(conform EN14825) 
 

Răcire Clasă energetică A+++ A++
Pdesign kW 2,30 2,40 3,50 4,80
SEER 8,73 8,64 7,19 7,02
Consum anual de energie kWh 92 97 170 239

Încălzire
(Climat moderat)

Clasă energetică A++ A+
Pdesign kW 2,10 2,70 3,00 4,60
SCOP/A 4,61 4,60 4,24
Consum anual de energie kWh 638 822 913 1.505

Unitate interioară FTXJ 20MW 20MS 25MW 25MS 35MW 35MS 50MW 50MS
Dimensiuni Unitate Înălţime x Lăţime x Adâncime mm 303x998x212
Filtru de aer Tip Apatit de titan/ Filtru de purificare cu argint
Nivel de presiune 
sonoră

Răcire Funcţionare mare/mică/silenţioasă dBA 38/25/19 45/26/20 46/35/32
Încălzire Funcţionare mare/mică/silenţioasă dBA 40/28/19 41/28/19 45/29/20 47/35/32

Unitate exterioară RXJ 20M 25M 35M 50M
Dimensiuni Unitate Înălţime x Lăţime x Adâncime mm 550x765x285 735x825x300
Nivel de presiune 
sonoră

Răcire Funcţionare mare/mică dBA 46/43 48/45
Încălzire Funcţionare mare dBA 47/44 48/45

Domeniu de 
funcţionare

Răcire Ambiant Min.~Max. °CDB -10~46
Încălzire Ambiant Min.~Max. °CWB -15~20

Agent frigorific Tip/încărcătură/GWP    Încărcătură: kg/tonă echivalent CO2 R-32/0,9/0,6/675 R-32/1,30/0,9/675
Racorduri conducte Lungime  conducte OU - IU Max. m 20 30

Diferenţă de nivel IU - OU Max. m 15 20
Curent - 50Hz Amperaj maxim pe siguranţă (MFA)(1) A 10 15



Modbus 
KNX

DIII-Net
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Unitate de perete

FTXM-M 

Confort modern într-un design proaspăt, european

 ʯ Design atrăgător, elegant, inovator
 ʯ Aer curat datorită tehnologiei Flash Streamer de la Daikin: respirați 
adânc și bucurați-vă de un climat perfect

 ʯ Fluxul de aer 3D combină deplasarea aerului pe verticală și pe 
orizontală, distribuind aerul, chiar şi în cele mai îndepărtate colțuri ale 
camerei

 ʯ Senzorul ochi inteligent multi-zonă detectează prezența 
dumneavoastră și vă protejează de impactul direct cu jetul de aer rece

 ʯ Adaptorul Wi-Fi opțional vă permite să controlați complet unitatea 
de oriunde, oricând, cu ușurință, de pe smartphone sau tabletă.

Eficiență energetică până la

A+++

2

Fără picioare reci și dureri de cap, 
confort perfect.

Aşa de silențios ca nu veți auzi 
nimic. Noapte bună şi vise plăcute!

25°C

25°C

Aer purificat, fară alergeni, pe tot  
parcursul anului.

up to

Eficiență mai presus de toate. Nu 
contează dacă aparatul funcționează 
în răcire sau în încălzire.

W
i-F

i C
ontrol

Date privind eficienţa FTXM + RXM CTXM15M 20M + 20M9 25M + 25M9 35M + 35M9 42M + 42M9 50M + 50M9 60M + 60M9 71M + 71M
Capacitate de răcire Min./Nom./Max. kW

Doar cu 
conexiune 

Multi

1,3/2,0/2,6 1,3/2,5/3,2 1,4/3,4/4,0 1,7/4,2/5,0 1,7/5,0/5,3 1,9/6,0/6,7 2,3/7,1/8,5
Capacitate de încălzire Min./Nom./Max. kW 1,3/2,5/3,5 1,3/2,8/4,7 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
Eficienţă sezonieră 
(conform EN14825) 
 

Răcire Clasă energetică A+++ A++
Pdesign kW 2,00 2,50 3,40 4,20 5,00 6,00 7,10
SEER 8,53 8,52 8,51 7,50 7,33 6,90 6,11
Consum anual de energie kWh 83 103 140 196 239 304 407

Încălzire  
(Climat moderat)

Clasă energetică A+++ A++ A+ A
Pdesign kW 2,30 2,40 2,50 4,00 4,60 6,20
SCOP/A 5,10 4,60 4,30 3,81
Consum anual de energie kWh 632 659 686 1.216 1.400 1.496 2.276

Unitate interioară FTXM CTXM15M 20M 25M 35M 42M 50M 60M 71M
Dimensiuni Unitate Înălţime x Lăţime x Adâncime mm          294x811x272 300x1,040x295
Filtru de aer Tip Apatit de titan, Tehnologie flash streamer
Nivel de presiune sonoră Răcire Funcţionare mare/mică/silenţioasă dBA 41/25/19 45/29/19 45/30/21 46/37/34 46/37/34.000 47/38/35

Încălzire Funcţionare mare/mică/silenţioasă dBA 39/26/20 39/27/20 39/28/20 45/29/21 45/36/33 46/37/34

Unitate exterioară RXM 20M9 25M9 35M9 42M9 50M9 60M9 71M
Dimensiuni Unitate Înălţime x Lăţime x Adâncime mm

Doar cu 
conexiune 

Multi

550x765x285 735x825x300 734x870x320
Nivel de presiune sonoră Răcire Funcţionare mare/mică dBA 46/- 49/- 48/- 48/44 47/-

Încălzire Funcţionare mare/mică dBA 47/- 49/- 48/- 49/45 48/-
Domeniu de funcționare Răcire Ambientală Min.~Max. °CDB -10~46

Încălzire Ambientală Min.~Max. °CWB -15~18
Agent frigorific Tip/încărcătură/GWP    Încărcătură: kg/tonă echivalent CO2 R-32/0,76/0,5/675 R-32/1,30/0,9/675 R-32/1,40/0,9/675 R-32/1,45/1,0/675 R-32/1,15/1,78/675
Racorduri conducte Lungime conducte OU - IU Max. m 20 30

Sistem Fără încărcătură m 10
Diferență de nivel IU - OU Max. m 12 20

Curent - 50Hz Amperaj maxim pe siguranță (MFA)(1) A 10 15 20

(1) Amperajul maxim pe siguranță este utilizat pentru disjunctor și întrerupătorul cu protecție diferențială (întrerupător diferențial). Pentru mai multe informații referitoare la fiecare combinație, vă rugăm să consultați schema electrică.
(2) Controlul Wi-Fi este opțional

Preţuri FTXM + RXM CTXM15M 20M + 20M9 25M + 25M9 35M + 35M9 42M + 42M9 50M + 50M9 60M + 60M9 71M + 71M
Preţ set (unitate interioară + unitate exterioară+ telecomandă) RON doar multi 2.754,- 3.020,- 3.312,- 3.902,- 4.730,- 5.148,- 6.728,-
Preţ unitate interioară RON 860,- 945,- 995,- 1.166,- 1.368,- 1.467,- 1.755,- 1.949,-
Preţ unitate exterioară RON doar multi 1.809,- 2.025,- 2.147,- 2.534,- 3.263,- 3.393,- 4.779,-

ARC466A33RXM20-35M9

FTXM20-42M , CTXM-M

Modbus 
KNX

DIII-Net -15°
(2)
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Unitate de perete                 

FTXP-K3 

Unitate discretă de perete care oferă un confort ridicat   
şi o înaltă eficiență

 ʯ Discret şi elegant, panoul frontal este potrivit pentru orice încăpere și se 
potrivește cu toate decorurile interioare

 ʯ Programul de dezumidificare permite niveluri de umiditate redusă, fără 
variații ale temperaturii interioare

 ʯ Purificarea aerului elimină 97% din alergeni, astfel încât să respirați doar 
aer curat

 ʯ Adaptorul Wi-Fi opțional vă permite să controlați complet unitatea de 
oriunde, oricând, cu ușurință, de pe smartphone sau tabletă. 

Eficiență energetică până la

A++

Modbus 
KNX

DIII-Net

RXP25-35K3 ARC480A11

FTXP20-35K3

Date privind eficiența FTXP + RXP 20K3 + 20K3 25K3 + 25K3 35K3 + 35K3 50K3 + 50K3 60K3 + 60K3 71K3 + 71K3
Capacitate de răcire Min./Nom./Max. kW 1,3/2,0/2,6 1,3/2,5/3,0 1,3/3,5/4,0 1,7/5,0/6,0 1,7/6,0/7,0 2,3/7,1/7,3
Capacitate de încălzire Min./Nom./Max. kW 1,3/2,5/3,5 1,3/3,0/4,0 1,3/4,0/4,8 1,7/6,0/7,7 1,7/7,0/8,0 2,3/8,2/9,0
Eficiență sezonieră 
(conform EN14825)

Răcire Clasă energetică A++ A
Pdesign kW 2,00 2,50 3,50 5,00 6,00 7,10
SEER 6,79 6,92 6,62 6,72 6,82 5,30
Consum anual de energie kWh 103 126 185 260 308 469

Încălzire 
(Climat moderat)

Clasă energetică A++ A+ A
Pdesign kW 2,20 2,40 2,80 4,60 4,80 6,20
SCOP/A 4,65 4,61 4,64 4,10 3,81
Consum anual de energie kWh 662 729 845 1571 1639 2278

Unitate interioară FTXP 20K3 25K3 35K3 50K3 60K3 71K3
Dimensiuni Unitate Înălţime x Lăţime x Adâncime mm 286x770x225 295x990x263
Filtru de aer Tip Apatit de titan
Nivel de presiune sonoră Răcire Funcţionare mare/mică/silenţioasă dBA 39/25/20 40/26/20 43/27/20 43/34/31 45/36/33 46/37/34

Încălzire Funcţionare mare/mică/silenţioasă dBA 39/28/21 40/28/21 40/29/21 42/33/30 44/35/32 45/36/33

Unitate exterioară RXP 20K3 25K3 35K3 50K3 60K3 71K3
Dimensiuni Unitate Înălţime x Lăţime x Adâncime mm 550x765x285 735x825x300 734x870x320
Nivel de presiune sonoră Răcire Funcţionare mare dBA 46 48 47 49 52

Încălzire Funcţionare mare dBA 47 48 49 58
Domeniu de funcționare Răcire Ambientală            Min.~Max. °CDB -10~46

Încălzire Ambientală            Min.~Max. °CWB -15~18
Agent frigorific Tip/încărcătură/GWP    Încărcătură: kg/tonă echivalent CO2 R-32/0,76/0,5/675 R-32/1,5/0,9/675 R-32/1,45/1,0/675 R-32/1,15/0,78/675
Racorduri conducte Lungime conducte OU - IU                   Max. m 15 30

Diferență de nivel IU - OU                   Max. m 12 20
Curent - 50Hz Amperaj maxim pe siguranță (MFA)(1) A 16 20

*Notă: celulele albastre conțin date preliminare

(1) Amperajul maxim pe siguranță este utilizat pentru disjunctor și întrerupătorul cu protecție diferențială (întrerupător diferențial). Pentru mai multe informații referitoare la fiecare combinație, vă rugăm să consultați schema electrică.
(2) Controlul Wi-Fi este opțional

Preţuri FTXP + RXP 20K3 + 20K3 25K3 + 25K3 35K3 + 35K3 50K3 + 50K3 60K3 + 60K3 71K3 + 71K3
Preţ set (unitate interioară + unitate exterioară+ telecomandă) RON 2.170,- 2.341,- 2.718,- 4.010,- 4.563,- 5.166,-
Preţ unitate interioară RON 653,- 725,- 1.017,- 1.233,- 1.431,- 1.490,-
Preţ unitate exterioară RON 1.517,- 1.616,- 1.701,- 2.777,- 3.132,- 3.677,-

W
i-F

i C
ontrol

Fără picioare reci și dureri de cap, 
doar confort perfect.

Aşa de silențios că nu veți auzi 
nimic. Noapte bună şi vise plăcute!

Fără bacterii, viruși sau mirosuri.Puteți controla aparatul cu 
ajutorul smartphone-ului de 
oriunde, oricând. 

20 dB
25°C

25°C

(2)
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Unitate de pardoseală                  

FVXM-F unitate de pardoseală  
Eficiență energetică până la

A++

Unitatea care știe toate cerințele dumneavoastră și oferă un 
climat perfect în casă 24/7.

ARC452A1

FVXM-F

RXM20-35M9

Modbus 
KNX

DIII-Net

W
i-F

i C
ontrol

-15°

Date privind eficiența FVXM + RXM 25F + 25M9 35F + 35M9 50F + 50M9
Capacitate de răcire Min./Nom./Max. kW

Datele privind eficiența pentru combinațiile FVXM-F + RXM-M9 vor fi disponibile din iulie 2017

Capacitate de încălzire Min./Nom./Max. kW
Eficiență sezonieră 
(conform EN14825) 
 

Răcire Clasă energetică
Pdesign kW
SEER
Consum anual de energie kWh

Încălzire 
(Climat moderat)

Clasă energetică
Pdesign kW
SCOP/A
Consum anual de energie kWh

Unitate interioară FVXM 25F 35F 50F
Dimensiuni Unitate Încălzire mm 600x700x210
Filtru de aer Tip Demontabil/Lavabil/Antimucegai
Nivel de presiune sonoră Răcire Funcţionare mare/mică/silenţioasă dBA 38/26/23 39/27/24 44/36/32

Încălzire Funcţionare mare/mică/silenţioasă dBA 38/26/23 39/27/24 45/36/32

Unitate exterioară RXM 25M9 35M9 50M9
Dimensiuni Unit Înălţime x Lăţime x Adâncime mm 550x765x285 735x825x300
Nivel de presiune 
sonoră

Răcire Funcţionare mare/mică dBA 46/- 49/- 48/44
Încălzire Funcţionare mare/mică dBA 47/- 49/- 49/45

Domeniu de 
funcționare

Răcire Ambientală Min.~Max. °CDB -10~46
Încălzire Ambientală Min.~Max. °CWB -15~18

Agent frigorific Tip/încărcătură/GWP    Încărcătură: kg/tonă echivalent CO2 R-32/0,76/0,5/675 R-32/1,40/0,9/675
Racorduri conducte Lungime conducte OU - IU Max. m 20 30

Sistem Fără încărcătură m 10
Diferență de nivel IU - OU Max. m 20 20

Curent - 50Hz Amperaj maxim pe siguranță  (MFA)(1) A 10 15

*Notă: celulele albastre conțin date preliminare

(1) Amperajul maxim pe siguranță este utilizat pentru disjunctor și întrerupătorul cu protecție diferențială (întrerupător diferențial). Pentru mai multe informații referitoare la fiecare combinație, vă rugăm să consultați schema electrică.
(2) Controlul Wi-Fi este opțional

Prețuri FVXM + RXM 25F + 25M9 35F + 35M9 50F + 50M9

Preţ set (unitate interioară + unitate exterioară+ telecomandă) RON 3.717,- 3.947,- 5.711,-
Preţ unitate interioară RON 1.692,- 1.800,- 2.448,-
Preţ unitate exterioară RON 2.025,- 2.147,- 3.263,-

Încastrat sau semi-încastrat, opțiuni 
de instalare pentru o flexibilitate 
mărită.

Confort adaptat nevoilor 
dumneavoastră, întreaga zi, pe tot 
parcursul săptămânii.

Aerul condiționat ajunge în 
fiecare colț al camerei.

Încălzeşte spațiul interior chiar 
dacă afară sunt -15°C.

LUNI

Disponibi l  din 
iulie  2017

(2)

 ʯ Uitați de picioarele reci și bucurați-vă de fluxul de aer cald de la 
nivelul pardoselii

 ʯ Flexibil și suficient de mic pentru a se potrivi sub fereastră
 ʯ Funcția de baleiere pe verticală distribuie aerul și temperatura 
uniform în întreaga cameră

 ʯ O prezență discretă, aproape veți uita că este acolo
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Unitate de tubulatură                 

FDXM-F/F3 unitate de tubulatură 

Încălzeşte spațiul interior chiar 
dacă afară sunt -15°C.

Confort într-un mod invizibil

 ʯ Unitatea ascunsă discret în plafon este o opțiune elegantă de aer 
condiționat

 ʯ Programul de dezumidificare permite niveluri de umiditate redusă, fără 
variații ale temperaturii interioare

 ʯ Filtru de aer care oferă flux constant de aer curat în casa dumneavoastră

Conectivitatea în sistem de tip pereche va fi disponibilă începând 
cu luna iulie 2017.

Eficiență energetică până la

A+

Fără bacterii, viruși sau mirosuri. Confort adaptat pentru 
dumneavoastră, în fiecare oră din 
zi, întreaga săptămână.

-15°
Modbus 

KNX
DIII-Net

LUNI

BRC1E53A-B-C

FDXM25-35F/F3

RXM25-35M9

Date privind eficiența FDXM + RXM 25F3 + 25M9 35F3 + 35M9 50F3 + 50M9 60F3 + 60M9
Capacitate de răcire Min./Nom./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
Capacitate de încălzire Min./Nom./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
Eficiență sezonieră 
(conform EN14825) 
 

Răcire Clasă energetică A+ A A+ A
Pdesign kW 2,40 3,40 5,00 6,00
SEER 5,63 5,21 5,72 5,51
Consum anual de energie kWh 149 228 306 381

Încălzire         
(Climat 
moderat)

Clasă energetică A+ A
Pdesign kW 2,60 2,90 4,00 4,60
SCOP/A 4,24 3,88 3,93 3,80
Consum anual de energie kWh 858 1.047 1.425 1.693

Unitate interioară FDXM 25F/25F3 35F/35F3 50F/50F3 60F/60F3
Dimensiuni Unit Înălţime x Lăţime x Adâncime mm 200x750x620 200x1.150x620
Filtru de aer Tip Demontabil/Lavabil/Antimucegai
Ventilator - Debit 
de aer

Răcire Funcţionare mare/mică m³/min 8,7/7,3 12,0/10,0 16,0/13,5
Încălzire Funcţionare mare/mică m³/min 8,7/7,3 16,0/13,5

Ventilator – Presiune statică externă Nom. Pa 30 40
Nivel de presiune  
sonoră

Cooling Funcţionare mare/mică dBA 35/27 38/30
Funcţionare mare/mică dBA 35/27 38/30

Unitate exterioară RXM 25M9 35M9 50M9 60M9
Dimensiuni Unitate Înălţime x Lăţime x Adâncime mm 550x765x285 735x825x300 735x825x300
Nivel de presiune   
sonoră

Răcire Funcţionare mare/mică dBA 46/- 49/- 48/44
Încălzire Funcţionare mare/mică dBA 47/- 49/- 49/45

Domeniu de   
funcționare

Răcire Ambientală Min.~Max. °CDB -10~46
Încălzire Ambientală Min.~Max. °CWB -15~18

Agent frigorific Tip/încărcătură/GWP    Încărcătură: kg/tonă echivalent CO2 R-32/0,76/0,5/675 R-32/1,40/0,9/675 R-32/1,45/1,0/675
Racorduri conducte Lungime 

conducte
OU - IU Max. m 20 30
Sistem Fără încărcătură m 10

Diferență de nivel IU - OU Max. m 20
Curent - 50Hz Amperaj maxim pe siguranță ((MFA)(1) A 10 15

*Notă: celulele albastre conțin date preliminare. Unitatea RXM-M9 poate fi conectată doar la FDXM-F3, disponibilitate din iunie 2017. Controlerul nu este furnizat împreună cu unitatea.

(1) Amperajul maxim pe siguranță este utilizat pentru disjunctor și întrerupătorul cu protecție diferențială (întrerupător diferențial). Pentru mai multe informații referitoare la fiecare combinație, vă rugăm să consultați schema electrică.
(2) Cu telecomandă cu fir; (2) Cu telecomandă fără fir

Prețuri FDXM + RXM 25F/25F3+ 25M9 35F/35F3 + 35M9 50F/50F3 + 50M9 60F/60F3 + 60M9
Preț set (unitate interioară + unitate exterioară)   RON 3.362,- 3.808,- 5.878,- 6.773,-
Preț unitate interioară                                                                    RON 1.337,- 1.661,- 2.615,- 3.380,-
Preț unitate exterioară                                                                  RON 2.025,- 2.147,- 3.263,- 3.393,-
Preţ telecomandă cu fir (BRC1E53A/B/C)                                    RON La cerere

Eficiență îmbunătățită pentru 
întreaga gamă, atât pentru 
încălzire, cât și pentru răcire.

up to

(2) (3)

Disponibi l  din 
iulie  2017
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2/3/4/5MXM-M

 ʯ Eficiență sezonieră de până la A+++ în modul răcire
 ʯ Până la 5 unități interioare pot fi conectate la 1 unitate exterioară 
multiplă; toate unitățile interioare sunt controlabile în mod 
individual și nu trebuie să fie instalate în aceeași cameră sau în 
același timp. Fiecare unitate funcționează în mod individual și 
independent de celelalte în ceea ce privește punctul de setare și 
viteza ventilatorului, dar în același mod de răcire sau de încălzire

 ʯ Pot fi conectate diferite tipuri de unități interioare: de exemplu, 
unități montate pe perete sau unități ascunse pentru tavane.

Aplicații multi model cu R-32               

2MXM40-50M

Unități 2MXM40M 2MXM50M 3MXM40M 3MXM52M 3MXM68M 4MXM68M 4MXM80M 5MXM90M
Preț unitate 

interioară (RON)

Unitate de perete

FTXJ20MW • • • • • • • • 1.094,-
FTXJ20MS • • • • • • • • 1.341,-
FTXJ25MW • • • • • • • • 1.458,-
FTXJ25MS • • • • • • • • 1.737,-
FTXJ35MW • • • • • • • • 1.715,-
FTXJ35MS • • • • • • • • 2.052,-
FTXJ50MW • • • • • • 2.133,-
FTXJ50MS • • • • • • 2.552,-
CTXM15M • • • • • • • • 860,-
FTXM20M • • • • • • • • 945,-
FTXM25M • • • • • • • • 995,-
FTXM35M • • • • • • • • 1.166,-
FTXM42M • • • • • • 1.368,-
FTXM50M • • • • • • 1.467,-
FTXM60M • • • • 1.755,-
FTXM71M • • 1.949,-
FTXP20K3 • • 653,-
FTXP25K3 • • 725,-
FTXP35K3 • • 1.017,-

Unitate de pardoseală

FVXM25F • • • • • • • • 1.692,-
FVXM35F • • • • • • • • 1.800,-
FVXM50F • • • • • • 2.448,-

Unitate ascunsă           
în plafon

FDXM25F(3) • • • • • • • • 1.337,-
FDXM35F(3) • • • • • • • • 1.661,-
FDXM50F(3) • • • • • • 2.615,-
FDXM60F(3) • • • • 3.380,-

Daikin Altherma 
Hybrid

CHYHBH05AV32 • • • • • la cerere
CHYHBH08AV32 • • • • • la cerere

Preț unitate exterioară RON 3.461,- 4.221,- 4.055,- 4.505,- 5.540,- 5.882,- 6.917,- 7.605,-

Tabelul conține date preliminare

Vă rugăm să consultați paginile pentru unitățile interioare individuale pentru a afla dacă telecomanda și alte accesorii sunt incluse în prețul 
unității interioare sau trebuie comandate separat.

Unitate exterioară 2MXM40M 2MXM50M 3MXM40M 3MXM52M 3MXM68M 4MXM68M 4MXM80M 5MXM90M
Capacitate de răcire Min./Nom./Max. kW 4,0 5,0 4,0 5,2 6,8 6,8 8,0 9,0
Capacitate de încălzire Min./Nom./Max. kW 4,2 5,6 4,6 6,8 8,6 8,6 9,6 10,0
Eficiență sezonieră 
(conform EN14825):  
cea mai adecvată/
cea mai inadecvată 
combinație multiplă

Răcire Clasă energetică A+++/A++ A+++ A+++ A+++/A++ A+++/A++ A+++/A++ A+++/A++ A+++/A++
Pdesign kW 4,00/3,00 5,00/3,00 4,00/3,00 5,20/3,00 6,80/3,00 6,80/3,00 8,00/3,00 9,90/3,00
SEER 8,66/8,11 8,80/8,51 8,64/8,50 8,64/8,14 8,54/7,29 8,54/7,29 8,55/6,96 8,58/7,08
Consum anual de energie kWh 122/173 120/208 122/214 122/223 144/315 144/317 151/434 149/429

Încălzire 
(Climat 
moderat)

Clasă energetică A++ A++ A++/A+ A++/A+ A+/A A++/A A++/A A++/A
Pdesign kW 3,20/3,00 4,20/3,30 5,00/3,60 5,00/3,60 5,30/3,80 5,80/3,80 6,23/3,27 6,46/3,50
SCOP/A 4,64/4,60 4,79/4,61 4,65/4,24 4,88/4,27 4,34/3,83 4,65/3,83 4,80/3,87 4,68/3,86
Consum anual de energie kWh 908/974 965/1275 1091/1598 1084/1590 1354/1851 1354/1942 1176/2177 1259/2252

Dimensiuni Unitate Înălț ime x L ăț ime x Adânc ime mm 550x765x285 734x958x340
Greutate Unitate kg 36 41 57 62 63 67 68
Nivel de presiune 
sonoră

Răcire Nom dBA 48 46 48 49 52
Încălzire Nom dBA 50 48 47 48 49 52

Unități interioare conectabile 2 3 4 5
Capacitate maximă unități interioare conectabile kg 6,0 8,5 7,0 9,0 11,0 14,5 15,6
Preț RON 3.461,- 4.221,- 4.055,- 4.505,- 5.540,- 5.882,- 6.917,- 7.605,-
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Sistem Multi Hibrid
gândire inovatoare pentru confortul dumneavoastră 

Pe lângă faptul că au o eficiență optimă, începând de 
acum unitățile noastre exterioare multi Bluevolution pot fi 
utilizate și pentru prepararea apei calde menajere!

 › Unități exterioare multiple cu 3, 4 și 5 porturi
 › Pot fi combinate cu diferite unități interioare split                            
(Daikin Emura, FTXM, FTXP, FDXM)

 › Un port poate fi utilizat pentru conectarea cu centrala 
   murală Daikin Altherma Hybrid
 › Control prin aplicația Controler online Daikin 

Pompa de căldură hibridă (gaz și aer) poate prepara apă 
caldă menajeră și asigura agent termic pentru radiatoare 
și încălzirea prin pardoseală.

 › Încălzire cu radiatoare și sistemul de încălzire prin pardoseală: este 
selectat modul cel mai economic în funcție de prețul energiei, 
temperatura exterioară și căldura internă 

 › Apă caldă menajeră: utilizează tehnologia de condensare a gazelor 
de ardere pentru a produce apă caldă

Centrala murală Daikin Altherma Hybrid adaugă funcționalitatea unei pompe de căldură aer-apă, unui sistem Multi cu agent frigorific R-32. Prin 
conectarea centralei murale Daikin Altherma Hybride un port al sistemului Multi poate fi utilizat pentru prepararea apei calde menajere şi încălzire. 
Celelalte porturi ale sistemului Multi pot fi folosite împreună cu unitățile interioare Daikin Bluevolution pentru climatizarea casei dumneavoastră. 
Astfel, sistemul Multi Hibrid este un sistem complet, care asigură răcirea, încălzirea și prepararea apei calde menajere. Fiind ușor de instalat și 
putând fi controlat prin intermediul unei aplicații online de pe smartphone sau tabletă, sistemul Multi Hibrid este soluția inteligentă de la Daikin ce 
asigură confortul dumneavoastră pe întreaga durată a anului.

Disponibil din iul ie 2017

Notă:  pentru conectivitatea centralei murale hibride Daikin Altherma, denumirile unităților exterioare multiple MXM-M vor fi schimbate în MXM-N9. Vom 

furniza mai multe informații la o dată ulterioară, înainte de lansarea vânzărilor (iulie 2017)
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Centrala murală Daikin Altherma 
Hybrid, sistem complet 

EKRUCBL

CHYHBH-AV32/EHYKOMB-A2/3

Prețuri CHYHBH 05AV32 08AV32

Preț unitate interioară RON la cerere la cerere

Unitate interioară CHYHBH 05AV32 08AV32 EHYKOMB33AA2 EHYKOMB33AA3
Încălzire centrală Debit caloric nominal Qn (valoare 

calorifică netă)
Nom Min-Max kW - 7,6/6,2/7,6-27/22,1/27

Putere termică Pn la 80/60°C Min-Nom kW - 8,2/6,7/8,2-26,6/21,8/26,6
Eficiență Valoare calorifică netă % - 98/107
Domeniu de funcționare Min/Max °C - 15/80

Apă caldă menajeră Putere termică Min-Nom kW - 7,6-32,7
Debit apă Debit Nom l/min - 9,0/15,0
Domeniu de funcționare Min/Max °C - 40/65

Gaz Racord Diametru mm - 15
Consum (G20) Min-Max m³/h - 0,78-3,39
Consum (G25) Min-Max m³/h - 0,90-3,93
Consum (G31) Min-Max m³/h - 0,30-1,29

Alimentare aer Racord mm - 100
Concentrică - Yes

Gaze arse Racord mm - 60
Carcasă Culoare Alb Alb – RAL9010

Material Tablă cu pre-acoperire
Dimensiuni Unitate ÎnălțimexCarcasăxIntegrată în 

unitatea interioarăxLățime
mm 902x450x164 710x-x450x240 820x-x490x270

Greutate Unitate Goală kg 30 31,2 36
Alimentare electrică Fază/Frecvență/Tensiune Hz/V - 1~/50/230
Consum electric Max. W - 55

Standby W - 2
Domeniu de 
funcționare

Încălzire Ambientală Min.~Max. °C -10~46
Parte apă Min.~Max. °C 25~55

Note
-

Pentru circuitul de apă pentru încălzire centrală 
este necesară o supapă de siguranță: consultați 

CHYHB* 

Notă: Datele privind eficiența sezonieră a combinației dintre sistemul multiplu și unitățile split. Pentru mai multe informații, vizitați pagina de internet http://www.daikineurope.com/energylabel/

CHYHBH-AV32

(2)
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Altherma Hybrid
Sistem hibrid ce combină tehnologia pompei 
de căldură aer-apă şi gaz pentru încălzire 
și prepararea apei calde menajere

 ʯ Centrala murală hibridă Daikin Altherma Hybrid selectează 
întotdeauna modul de funcționare cel mai economic în funcție de 
temperatura exterioară, interioară şi prețul energiei

 ʯ Cost redus al investiției: nu este necesară înlocuirea radiatoarelor 
existente (până la 80°C) și instalarea unor conducte noi

 ʯ Asigură suficientă căldură în cazul aplicațiilor de renovare, întregul 
necesar fiind acoperit până la 32 kW

 ʯ Instalare ușoară și rapidă datorită dimensiunilor compacte și 
conexiunilor rapide

 ʯ Controler Online (opțional): vă puteți controla climatul din interior 
de oriunde v-ați afla cu ajutorul unei aplicații, prin intermediul 
rețelei locale sau prin internet

Disponibil din iul ie 2017
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Unitate de perete

C/FTXS-K/G 

Confort perfect într-o soluție discretă, modernă care vă va 
satisface toate nevoile.

Eficiență energetică până la

A++

2

Modbus 
KNX

DIII-Net

Puteți controla aparatul prin 
intermediul smartphone-ului de 
oriunde, oricând.

Confort adaptat nevoilor 
dumneavoastră, întreaga zi, pe tot 
parcursul săptămânii.

Fără picioare reci și dureri de cap, 
doar confort perfect. 

Aşa de silențios ca nu veți auzi 
nimic. Noapte bună şi vise

plăcute!

25°C

25°C

LUNI

(2)
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Date privind eficiența FTXS + RXS 20K + 20L3 25K + 25L3 35K + 35L3 42K + 42L 50K + 50L 60G + 60L 71G + 71F8
Capacitate de răcire Min./Nom./Max. kW

Doar cu conexiune 
multi

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
Capacitate de 
încălzire

Min./Nom./Max. kW 1,3/2,5/4,3 1,3/2,8/4,7 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

Eficiență sezonieră 
(conform EN14825) 
 

Răcire Clasă energetică A++ A
Pdesign kW 2,00 2,50 3,50 4,20 5,00 6,00 7,10
SEER 7,40 7,90 7,47 6,80 5,58 5,28
Consum anual de energie kWh 95 111 164 216 257 376 471

Încălzire 
(Climat moderat)

Clasă energetică A++ A+ A
Pdesign kW 2,30 2,50 3,60 4,00 4,60 4,80 6,20

SCOP/A 4,77 4,78 4,85 4,20 3,89 3,81
Consum anual de energie kWh 675 732 1.039 1.334 1.535 1.728 2.276

Unitate interioară FTXS CTXS15K CTXS35K 20K 25K 35K 42K 50K 60G 71G
Dimensiuni Unitate Înălțime x Lățime x Adâncime mm 289x780x215 298x900x215 290x1.050x250
Filtru de aer Tip Apatit de titan
Nivel de presiune 
sonoră

Răcire Funcționare mare/mică/silențioasă dBA 37/25/21 42/28/21 40/24/19 41/25/19 45/29/19 45/33/21 46/34/23 45/36/33 46/37/34
Încălzire Funcționare mare/mică/silențioasă dBA 38/28/21 41/30/21 40/27/19 41/27/19 45/29/19 45/33/22 47/34/24 44/35/32 46/37/34

Unitate exterioară RXS 20L3 25L3 35L3 42L 50L 60L 71F8
Dimensiuni Unitate Înălțime x Lățime x Adâncime mm

Doar cu conexiune 
multi

550x765x285 735x825x300 770x900x320
Nivel de presiune 
sonoră

Răcire Funcționare mare/mică/silențioasă dBA 46/-/43 48/-/44 48/44/- 49/46/- 52/-/49
Încălzire Funcționare mare/mică/silențioasă dBA 47/-/44 48/-/45 48/45/- 49/46/- 52/-/49

Domeniu de 
funcționare

Răcire Ambientală Min.~Max. °CDB -10~46
Încălzire Ambientală Min.~Max. °CWB -15~18

Agent frigorific Tip/încărcătură/GWP       Încărcătură: kg/tonă echivalent CO2 R-410A/1,0/2,1/2.087,5 R-410A/1,2/2,5/2.087,5 R-410A/1,3/2,7/2.087,5 R-410A/1,7/3,5/2.087,5 R-410A/1,5/3,1/2.087,5 R-410A/2,3/4,8/2.087,5
Racorduri conducte Lungime conducte OU - IU Max. m 20 30

Sistem Fără încărcătură            m 10
Diferență de nivel IU - OU Max. m 15 20

Curent – 50 Hz Amperaj maxim pe siguranță (MFA)(1) A 10 20

(1) Amperajul maxim pe siguranță este utilizat pentru disjunctor și întrerupătorul cu protecție diferențială (întrerupător diferențial). Pentru mai multe informații referitoare la fiecare combinație, vă rugăm să consultați schema electrică.
(2) Unitățile FTXS20~25K și CTXS-K au senzor ochi inteligent. Unitățile FTXS35~50K au senzor ochi inteligent multi-zonă 
(3) Controlul Wi-Fi este opțional

Prețuri FTXS + RXS CTXS15K CTXS35K 20K + 20L3 25K + 25L3 35K + 35L3 42K + 42L 50K + 50L 60G + 60L 71G + 71F8
Preţ set (unitate interioară + unitate exterioară+ telecomandă) RON doar multi doar multi 2.754,- 3.020,- 3.313,- 3.902,- 4.730,- 5.148,- 6.728,-
Preţ unitate interioară RON 860,- 1.121,- 945,- 995,- 1.166,- 1.368,- 1.467,- 1.755,- 1.949,-
Preţ unitate exterioară RON doar multi doar multi 1.809,- 2.025,- 2.147,- 2.534,- 3.263,- 3.393,- 4.779,-

ARC466A6RXS20-42L(3)

C/FTXS-K FTXS-G

(3)

 ʯ Design elegant, modern, potrivit pentru orice interior și mediu
 ʯ Fluxul de aer direcționat asigură un confort perfect în camera 
dumneavoastră. 

 ʯ Cu temporizatorul săptămânal, controlul este în mâna 
dumneavoastră. 

 ʯ Cea mai bună alegere pentru dormitor. Atât de silențios încât vă 
puteți bucura de vise netulburat.

 ʯ Cu ajutorul adaptorului Wi-Fi (opțional) puteți controla cu ușurință 
unitatea, de oriunde, oricând, cu ajutorul smarphone-ului sau al 
tabletei.

GAMA STANDARD
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Unitate de perete

FTX-J3/GV 
Eficiență energetică până la

Aerul condiționat ajunge în       
fiecare colț al camerei.

Încălzeşte spațiul interior chiar 
dacă afară sunt -15°C.

Produs în Europa pentru a 
corespunde nevoilor de pe piața 
europeană.*

Fără bacterii, viruși sau mirosuri.

A++

Modbus 
KNX

DIII-Net

Unitatea are un singur scop și îl îndeplinește fără greș: să 
asigure confortul pe care-l meritați. De fapt, face chiar mai 
mult decât atât.

W
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*European production is not valid for the full range

Prețuri FTX + RX 20J3 + 20K 25J3 + 25K 35J3 + 35K 50GV + 50GV 60GV + 60GVB
Preț set (unitate interioară + unitate exterioară + telecomandă) RON 1.575,- 1.764,- 1.877,- 2.957,- 3.547,-
Preț unitate interioară RON 558,- 621,- 657,- 1.040,- 1.247,-
Preț unitate exterioară RON 1.017,- 1.143,- 1.220,- 1.917,- 2.300,-

ARC433A8RX20-35K

FTX20-35J3

(2)

 ʯ Economisiți energie fără a compromite confortul cu modul stand-by
 ʯ Activați modul Confort și relaxați-vă. Fără curenți direcți de aer, 
pentru un confort optim.

 ʯ Purificatorul de aer integrat îndepărtează 97% din alergeni.
 ʯ Veți dormi bine cu aparatul pornit, unitatea este foarte silențioasă.

Date privind eficienţa FTX + RX 20J3 + 20K 25J3 + 25K 35J3 + 35K 50GV + 50GV 60GV + 60GVB
Capacitate de răcire Min./Nom./Max. kW 1,3/2,0/2,6 1,3/2,5/3,0 1,3/3,3/3,8 1,7/5,0/6,0 1,7/6,0/6,7
Capacitate de încălzire Min./Nom./Max. kW 1,3/2,5/3,5 1,3/2,8/4,0 1,3/3,5/4,8 1,7/5,8/7,7 1,7/7,0/8,0

Eficienţă sezonieră 
(conform EN14825) 
 

Răcire Clasă energetică A++ A+ A

Pdesign kW 2,00 2,50 3,30 5,00 6,00

SEER 6,11 6,15 5,63 5,37

Consum anual de energie kWh 115 143 188 311 391

Încălzire
(Climat moderat)

Clasă energetică A+ A

Pdesign kW 2,20 2,40 2,80 4,60 4,80

SCOP 4,34 4,16 4,14 4,08 3,88

Consum anual de energie kWh 710 808 947 1.578 1.730

Unitate interioară FTX 20J3 25J3 35J3 50GV 60GV
Dimensiuni Unitate ÎnălţimexLăţimexAdâncime mm 283x770x198                                      290x1.050x238
Filtru de aer Tip Apatit de titan
Nivel de presiune 
sonoră

Răcire Funcţionare mare/mică/silenţioasă dBA 39/25/22 40/26/22 41/27/23 43/34/31 45/36/33
Încălzire Funcţionare mare/mică/silenţioasă dBA 39/28/25 40/28/25 41/29/26 42/33/30 44/35/32

Unitate exterioară RX 20K 25K 35K 50GV 60GVB
Dimensiuni Unitate Înălţime x Lăţime x Adâncime mm 550x658x275                                        735x825x300
Greutate Unitate kg 28 48 47
Nivel de putere 
acustică

Răcire dBA 60 62 63 62
Încălzire dBA 61 62 64 62

Nivel de presiune 
sonoră

Răcire Funcţionare mare/mică dBA 46/- 48/- 47/44 49/46
Încălzire Funcţionare mare dBA 47/- 48/- 48/45 49/46

Domeniu de 
funcţionare

Răcire Ambientală Min.~Max. °CDB +10~46
Încălzire Ambientală Min.~Max. °CWB -15~18

Agent frigorific Tip/Încărcătură GWP   Încărcătură: kg/tonă echivalent CO2 R-410A/0,74/1,5/2.087,5 R-410A/1,0/2,1/2.087,5 R-410A/1,5/3,1/2.087,5
Racorduri conducte Lungime conducte OU - IU Max. m 15 30

Sistem Fără încărcătură          m

Diferenţă de nivel IU - OU Max. m 12 20

Curent - 50Hz Amperaj maxim pe siguranţă (MFA)(1) A 16 20 -

(1) Amperajul maxim pe siguranță este utilizat pentru disjunctor și întrerupătorul cu protecție diferențială (întrerupător diferențial). Pentru mai multe informații referitoare la fiecare combinație, vă rugăm să consultați schema electrică. 
(2) Controlul Wi-Fi este opțional *Produsele europene nu sunt disponibile pentru întreaga gamă

GAMA STANDARD
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Confort instant în casa dumneavoastră. Panoul frontal 
plat, elegant creează o atmosferă plăcută la un nivel de 
preț accesibil.

A+

Unitate de perete

FTXB-C 
Eficiență energetică

Produs în Europa pentru a 
corespunde nevoilor de pe piața 
europeană.*

Eficiență excelentă pentru 
întreaga gamă, atât pentru 
încălzire, cât și pentru răcire.

Fără picioare reci şi dureri de cap, 
doar confort perfect.

25°C

25°C

Fără bacterii, viruși sau mirosuri. 

FTXB25-35B

ARC470A1 (20-25-35)RXB50-60C

Date privind eficienţa FTXB + RXB 20C + 20C 25C + 25C 35C + 35C 50C + 50C 60C + 60C
Capacitate de răcire Min./Nom./Max. kW 1,3/2,0/2,6 1,3/2,5/3,0 1,3/3,3/3,8 1,6/5,5/6,2 1,8/6,2/6,5
Capacitate de încălzire Min./Nom./Max. kW 1,3/2,5/3,5 1,3/2,8/4,0 1,3/3,5/4,8 1,2/5,6/6,6 1,2/6,4/7,1
Eficiență sezonieră 
(conform EN14825) 
 

Răcire Clasă energetică A+
Pdesign kW 2,00 2,50 3,30 5,48 6,23
SEER 5,98 6,02 6,05 5,93 6,09
Consum anual de energie kWh 117 145 191 324 359

Încălzire 
(Climat moderat)

Clasă energetică A+
Pdesign kW 2,20 2,40 2,80 3,64 3,80
SCOP/A 4,10 4,01 4,06 4,27 4,06
Consum anual de energie kWh 751 838 966 1.195 1.311

Unitate interioară FTXB 20C 25C 35C 50C 60C
Dimensiuni Unit ÎnălţimexLăţimexAdâncime mm 283x770x216 310x1.065x224
Filtru de aer Tip Apatit de titan Saranet
Nivel de putere 
acustică

Răcire dBA 55 58 55 61
Încălzire dBA 55 58 -

Nivel de presiune 
sonoră

Răcire Funcţionare super mare/
mare/mică/silenţioasă

dBA -/39/25/21 -/40/26/21 -/41/27/23 44/40/35/32 46/43/37/33

Încălzire Funcţionare super mare/
mare/mică/silenţioasă

dBA -/39/28/25 -/40/28/25 -/41/29/26 44/40/35/32 46/43/37/33

Unitate exterioară RXB 20C 25C 35C 50C 60C
Dimensiuni Unitate HeightxWidthxDepth mm 550x658x275 753x855x328
Nivel de presiune 
sonoră

Răcire High/Nom. dBA 46/- 48/- -/51
Încălzire High/Nom. dBA 47/- 48/- -/51

Domeniu de 
funcționare

Răcire Ambient Min.~Max. °CDB -10~46
Încălzire Ambient Min.~Max. °CWB -15~18

Agent frigorific Tip/încărcătură/GWP    Încărcătură: kg/tonă echivalent CO2 R-410A/0,74/1,5/2.087,5 R-410A/1,0/2,1/2.087,5 R-410A/1,45/3,0/2.087,5
Racorduri conducte Lungime conducte OU - IU Max. m 15 30

System Chargeless m 10 7,5
Diferență de nivel IU - OU Max. m 12 10

Curent – 50 Hz Amperaj maxim pe siguranță (MFA)(1) A 16 20

(1) Amperajul maxim pe siguranță este utilizat pentru disjunctor și întrerupătorul cu protecție diferențială (întrerupător diferențial). Pentru mai multe informații referitoare la fiecare combinație, vă rugăm să consultați schema electrică.
(2) Doar 20~35

Prețuri FTXB + RXB 20C + 20C 25C + 25C 35C + 35C 50C + 50C 60C + 60C
Preț set (unitate interioară + unitate exterioară + telecomandă) RON 1.526,- 1.593,- 1.724,- 2.732,- 3.182,-
Preț unitate interioară RON 536,- 558,- 608,- 959,- 1.121,-
Preț unitate exterioară RON 990,- 1.035,- 1.116,- 1.773,- 2.061,-

 ʯ Panou frontal plat şi elegant ce se potrivește în mod universal cu 
fiecare interior

 ʯ Funcția de baleiere pe verticală distribuie aerul și temperatura 
uniform în întreaga cameră

 ʯ O funcționare silențioasă ce oferă un confort sporit
 ʯ Temporizatorul de 24 de ore vă oferă o flexibilitate mai mare pe tot 
parcursul zilei

GAMA STANDARD
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Split

La ce intervale de timp trebuie efectuate 
lucrările de verificare pentru unitatea mea de 
aer condiționat?
Acest lucru poate depinde de legislația locală. Totuși, 
Daikin recomandă efectuarea unor lucrări de veri-
ficare și întreținere o dată pe an, pentru a asigura o 
durată lungă de viață, funcționarea fără probleme și 
pentru a evita problemele de sănătate amintite.

Care este durata aproximativă de viață a unei 
unități de aer condiționat nou achiziționate?
Unitățile de aer condiționat Daikin sunt proiectate 
pentru o durată de viață de aproximativ 14 ani în 
condițiile efectuării corespunzătoare și regulate a 
lucrărilor de întreținere. Cu toate acestea, multe 
unități Daikin existente funcționează de peste 20 de 
ani.

Cum pot fi întreținute filtrele din 
interiorul unității mele de aer 
condiționat? Când este necesară 
înlocuirea acestora? 

Filtrul de aer general din interiorul 
fiecărei unități nu trebuie să fie înlocuit, 
însă recomandăm curățarea acestuia 
(prin aspirare sau spălare) la fiecare 
2 săptămâni. În cazul filtrelor pentru 
purificarea aerului (filtre dezodorizante 
cu apatit de titan sau antibacteriene 
cu particule de argint), recomandăm 
curățarea (prin aspirare) la intervale de 
6 luni și înlocuirea la intervale de 3 ani.

De ce am nevoie de un specialist pentru 
instalarea unei unități de aer condiționat? 
Pentru instalarea unei unități de aer condiționat 
sunt necesare unelte și instrumente speciale, 
prin urmare această operație trebuie efectuată 
de către un instalator profesionist. De asemenea, 
deoarece unitățile de aer condiționat conțin 
agenți frigorifici, substanțe care intră sub 
incidența protocolului de la Kyoto, legislația din 
majoritatea țărilor cere ca instalarea și lucrările 
de întreținere pentru unitățile de aer condiționat 
să fie efectuate de persoane autorizate.

Intrebări şi răspunsuri utile
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Intrebări şi răspunsuri utile
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Unitate de pardoseală 

Nexura 

Două lumi reunite într-o soluție în modul cel mai elegant. 
Fără compromisuri, pur şi simplu un confort perfect radiază 
în toată casa.

›  Panoul frontal radiant vă oferă căldură confortabilă și naturală în zilele  
 reci         
›  Oferă o flexibilitate maximă: poate fi instalat încastrat, pe perete sau  
 pe un stativ       
› Aerul este distribuit silențios, imperceptibil    
› Datorită designului elegant, cu linii curbe, această unitate este o piesă  
 atractivă pentru casă dumneavoastră

Eficiență energetică până la

A++

Senzație de bine datorită 
radiatorului încorporat.

Montaj pe perete, cu sau fără    
picior de sprijin. Instalați-l cum 
doriți!

Aşa de silențios ca nu veți auzi 
nimic. Noapte bună şi vise plăcute!

Fără bacterii, viruși sau mirosuri. 

Modbus 
KNX

DIII-Net

W
i-F

i C
ontrol

Date privind eficiența FVXG + RXG 25K + 25L 35K + 35L 50K + 50L
Capacitate de răcire Min./Nom./Max. kW 1,3/2,5/3,0 1,4/3,5/3,8 1,7/5,0/5,6
Capacitate de încălzire Min./Nom./Max. kW 1,3/3,4/4,5 1,4/4,5/5,0 1,7/5,8/8,1
Eficiență sezonieră 
(conform EN14825) 
 

Răcire Clasă energetică A++ A
Pdesign kW 2,50 3,50 5,00
SEER 6,53 6,48 5,41
Consum anual de energie kWh 134 189 324

Încălzire 
(Climat moderat)

Clasă energetică A++ A+
Pdesign kW 2,80 3,10 4,60
SCOP/A 4,65 4,00 4,18
Consum anual de energie kWh 842 1.087 1.543

Unitate interioară FVXG 25K 35K 50K
Dimensiuni Unitate Înălțime x Lățime x Adâncime mm 600x950x215
Filtru de aer Tip Demontabil/Lavabil/Antimucegai
Nivel de presiune 
sonoră

Răcire Func ționare mare/mică/si lențioasă dBA 38/26/23 39/27/24 44/36/32
Încălzire Func ționare mare/mică/

si lențioasă/Radiație de căldură
dBA 39/26/22/19 40/27/23/19 46/34/30/26

Unitate exterioară RXG 25L 35L 50L
Dimensiuni Unitate Înălțime x Lățime x Adâncime mm 550x765x285 735x825x300
Nivel de presiune 
sonoră

Răcire Funcționare mare/silențioasă dBA 46/43 48/44
Încălzire Funcționare mare/silențioasă dBA 47/44 48/45 48/44

Domeniu de 
funcționare

Răcire Ambientală Min.~Max. °CDB -10 ~46
Încălzire Ambientală Min.~Max. °CWB -15~18

Agent frigorific Tip/încărcătură/GWP   Încărcătură: kg/tonă echivalent CO2              R-410A/1,05/2,2/2.087,5 R-410A/1,6/3,3/2.087,5
Racorduri conducte Lungime conducte OU - IU Max. m 20 30

Sistem Fără încărcătură m 10
Diferență de nivel IU - OU Max. m 15 20

Curent – 50 Hz Amperaj maxim pe siguranță (MFA)(1) A 16 20

(1) Amperajul maxim pe siguranță este utilizat pentru disjunctor și întrerupătorul cu protecție diferențială (întrerupător diferențial). Pentru mai multe informații referitoare la fiecare combinație, vă rugăm să consultați schema electrică.
(2) Controlul Wi-Fi este opțional

Prețuri FVXG + RXG 25K + 25L 35K + 35L 50K + 50L
Preț set (unitate interioară + unitate exterioară + telecomandă) RON 4.951,- 6.013,- 8.497,-
Preț unitate interioară RON 2.651,- 3.335,- 4.883,-
Preț unitate exterioară RON 2.300,- 2.678,- 3.614,-

ARC466A2RXG20-25-35L

FVXG-K

(2)
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Unitate de pardoseală     
  

FVXS-F Unitate de pardoseală 

Unitatea care știe toate cerințele dumneavoastră și oferă un 
climat perfect în casă 24/7. 

Încastrat sau semi-încastrat,   
opțiuni de instalare pentru o 
flexibilitate mărită.

Eficiență energetică până la

A+

Confort adaptat nevoilor 
dumneavoastră, întreaga zi, pe tot 
parcursul săptămânii.

Aerul condiționat ajunge în 
fiecare colț al camerei.

Încălzeşte spațiul interior, chiar 
dacă afară sunt -15°C.

Modbus 
KNX

DIII-Net

LUNI

W
i-F

i C
ontrol

Date privind eficiența FVXS + RXS 25F + 25L3 35F + 35L3 50F + 50L
Capacitate de răcire Min./Nom./Max. kW 1,3/2,5/3,0 1,4/3,5/3,8 1,4/5,0/5,6
Capacitate de încălzire Min./Nom./Max. kW 1,3/3,4/4,5 1,4/4,5/5,0 1,4/5,8/8,1
Eficiență sezonieră 
(conform EN14825) 
 

Răcire Clasă energetică A+
Pdesign kW 2,50 3,50 5,00
SEER 5,74 5,60 5,89
Consum anual de energie kWh 152 219 297

Încălzire 
(Climat moderat)

Clasă energetică A+ A
Pdesign kW 2,60 2,90 4,20
SCOP/A 4,56 3,93 3,80
Consum anual de energie kWh 798 1.033 1.546

Unitate interioară FVXS 25F 35F 50F
Dimensiuni Unitate Înălțime x Lățime x Adâncime mm 600x700x210
Filtru de aer Tip Demontabil/Lavabil/Antimucegai
Nivel de presiune 
sonoră

Răcire Func ționare mare/mică/si lențioasă dBA 38/26/23 39/27/24 44/36/32
Încălzire Func ționare mare/mică/si lențioasă dBA 38/26/23 39/27/24 45/36/32

Unitate exterioară RXS 25L3 35L3 50L
Dimensiuni Unitate Înălțime x Lățime x Adâncime mm 550x765x285 735x825x300
Nivel de presiune 
sonoră

Răcire Func ționare mare/mică/si lențioasă dBA 46/-/43 48/-/44 48/44/-
Încălzire Func ționare mare/mică/si lențioasă dBA 47/-/44 48/-/45 48/45/-

Domeniu de 
funcționare

Răcire Ambientală Min.~Max. °CDB -10~46
Încălzire Ambientală Min.~Max. °CWB -15~18

Agent frigorific Tip/încărcătură/GWP   Încărcătură: kg/tonă echivalent CO2             R-410A/1,0/2,1/2.087,5 R-410A/1,2/2,5/2.087,5 R-410A/1,7/3,5/2.087,5
Racorduri conducte Lungime conducte OU - IU Max. m 20 30

Sistem Fără încărcătură m 10
Diferență de nivel IU - OU Max. m 15 20

Curent – 50 Hz Amperaj maxim pe siguranță  (MFA)(1) A 10 20

(1) Amperajul maxim pe siguranță este utilizat pentru disjunctor și întrerupătorul cu protecție diferențială (întrerupător diferențial). Pentru mai multe informații referitoare la fiecare combinație, vă rugăm să consultați schema electrică.
(2) Controlul Wi-Fi este opțional

Prețuri FVXS + RXS 25F + 25L3 35F + 35L3 50F + 50L
Preț set (unitate interioară + unitate exterioară + telecomandă) RON 3.717,- 3.947,- 5.711,-
Preț unitate interioară RON 1.692,- 1.800,- 2.448,-
Preț unitate exterioară RON 2.025,- 2.147,- 3.263,-

ARC452A1RXS25-35L3

FVXS-F

-15°
(2)

 ʯ Uitați de picioarele reci și bucurați-vă de fluxul de aer cald de la 
nivelul pardoselii

 ʯ Flexibil și suficient de mic pentru a se potrivi sub fereastră
 ʯ Funcția de baleiere pe verticală distribuie aerul și temperatura 
uniform în întreaga cameră

 ʯ Un companion discret, care nu vă va deranja
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Purificator de aer cu 
tehnologie Flash Streamer 

O barieră cu 6 filtre împotriva majorității bacteriilor şi 
alergenilor, într-o carcasă surprinzător de mică și mobilă. 
Concepută pentru a avea grijă de sănătatea dumneavoastră.

Daikin are grijă să respirați aer curat

Purificatoare de aer

Unitate interioară MC70L
Aplicație Tip: de pardoseală
Suprafață aplicabilă din încăpere 46
Carcasă Culoare Albă
Dimensiuni Unitate ÎnălțimexLățimexAdâncime mm 576x403x241
Greutate Unitate                                                                                                         kg 8,5
Ventilator Tip Ventilator cu palete multiple (ventilator Sirocco cu ansamblu deflector)

Debit de aer Funcție purif. aer        Turbo/H/M/L/Silențios m3/h 420/285/210/130/55
Nivel de presiune sonoră Funcție de purificare aer Turbo/H/M/L/Silențios dBA 48,0/39,0/32,0/24,0/16,0
Funcție purificare aer Putere absorbită Turbo/H/M/L/Silențios kW 0,065/0,026/0,016/0,010/0,007
Metodă de dezodorizare Flash streamer / Filtru fotocatalitic din apatit de titan / Catalizator de dezodorizare
Metodă de filtrare a bacteriilor Flash streamer / Filtru fotocatalitic cu apatit de titan
Metodă de  colectare a prafului Ionizator cu plasmă / Filtru electrostatic de colectare a prafului
Alimentare electrică Fază/tensiune V 1~/220-240/220-230

Preț
Preț Purificator de aer MCL70L RON 1.553,-

Știați că?
Aer curat - certificat!

Daikin a primit deja o recunoaștere importantă pentru 
purificatoare sale de aer: un certificat de la Fundația 
Britanică pentru Alergii (British Allergy Foundation) 
pentru omologare și marcă, pentru testare conform 
TÜV Nord, fapt ce confirmă eficiența unității.

 ʯ 6 filtre sunt folosite pentru a descompune formaldehidă și a elimina 
praful, polenul, bacteriile din aer, alergenii, precum și mirosurile

 ʯ Aparatul portabil şi ușor permite o mobilitate maximă
 ʯ Nu necesită instalare, este gata de utilizare, direct din cutie
 ʯ Funcționare extrem de silențioasă, asigurând un somn liniștit pentru 
întreaga familie



Purificator de aer Ururu 

Bucurați-vă de liniște și confort respirând aer curat oferit de 
purificatorul de aer Ururu.

Aer umidificat și curat tot anul

Purificatoare de aer

Unitate interioară MCK75J
Aplicație Tip: de pardoseală
Suprafață aplicabilă din încăpere 46
Carcasă Culoare Negru (N1) (Culoare panou: argintiu)
Dimensiuni Unitate ÎnălțimexLățimexAdâncime mm 590x395x268
Greutate Unitate                                                                                                kg 11,0
Ventilator Tip Ventilator cu palete multiple (ventilator Sirocco cu ansamblu deflector)

Debit de aer Funcție purif. aer        Turbo/H/M/L/Silențios m3/h 450/330/240/150/60
Funcție de umidificare Turbo/H/M/L/Silențios m3/h 450/330/240/150/120

Nivel de presiune sonoră Funcție de purificare aer Turbo/H/M/L/Silențios dBA 50/43/36/26/17
Funcție de umidificare Turbo/H/M/L/Silențios dBA 50/43/36/26/23

Funcție de umidificare Putere absorbită Turbo/H/M/L/Silențios kW 0,084/0,037/0,020/0,013/0,012
Umidificare Turbo/H/M/L/Silențios ml/h 600/470/370/290/240
Capacitate rezervor apă l 4,0

Filtru de aer Plasă de polipropilenă cu catechină
Funcție de purificare aer Putere absorbită Turbo/H/M/L/Silențios kW 0,081/0,035/0,018/0,011/0,008
Metodă de dezodorizare Flash streamer / Filtru fotocatalitic din apatit de titan / Catalizator de dezodorizare
Metodă de  colectare a prafului Ionizator cu plasmă / Filtru electrostatic de colectare a prafului
Semn Praf: 3 trepte, Miros: 3 trepte, Debit de aer: auto/LL/L/M/H, mod turbo HH, mod anti-polen, temporizator de 

oprire: 1/4/8h, Curăţare: ionizare/streamer
Alimentare electrică Nume / Fază / Frecvență / Tensiune Hz/V VM/1~/50/60/220-240/220-230
Tip Purificator de aer cu umidificator

Preț
Preț Purificator de aer MCK75J RON 2.057,-

 ʯ 6 filtre sunt folosite pentru a descompune formaldehidă și a elimina 
praful, polenul, bacteriile din aer, alergenii, precum și mirosurile 

 ʯ Aparatul portabil şi ușor permite o mobilitate maximă 
 ʯ Rezervor de apă integrat, pentru umidificare instantanee
 ʯ Controlează și afișează nivelurile de praf si miros din casa 
dumneavoastră

 ʯ 6 filtre suplimentare incluse gratuit
 ʯ Nu necesită instalare, este gata de utilizare, direct din cutie

 27



28

Confortul perfect într-o 
manieră invizibilă

Nu veți observa unitatea în sine, 
veți simți doar confortul din casa 
dumneavoastră. Design interior şi 
confort desăvârşit, fără compromisuri.

 ʯ O unitate cu adevărat invizibilă 
care se îmbină perfect în orice 
plafon

 ʯ Economie de energie maximă 
prin tehnologia eficientă a 
ventilatorului

 ʯ Controlați confortul casei cu un 
singur dispozitiv simplu, ușor de 
utilizat

Unități necarcasate de tavan

FDXS-F(9) şi 
FDBQ-B

Eficiență energetică până la

A+
Modbus 

KNX
DIII-Net -15°

Unități necarcasate și unități tip flexi

Prețuri FDXS + RXS 25F + 25L3 35F + 35L3 50F9 + 50L 60F + 60L FDBQ25B
Preț set (unitate interioară + unitate exterioară) RON 3.362,- 3.808,- 5.877,- 6.773,-
Preț unitate interioară RON 1.337,- 1.661,- 2.615,- 3.380,- 1.800,-
Preț unitate exterioară RON 2.025,- 2.147,- 3.263,- 3.393,-
Preț telecomandă cu fir (BRC1E53A/B/C) RON la cerere

Date privind eficiența FDXS + RXS 25F + 25L3 35F + 35L3 50F9 + 50L 60F + 60L
Capacitate de răcire Min./Nom./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

Disponibilă
doar pentru

aplicaţii multi 
model

Capacitate de încălzire Min./Nom./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
Eficiență sezonieră 
(conform EN14825) 
 

Răcire Clasă energetică A+ A A+ A
Pdesign kW 2,40 3,40 5,00 6,00
SEER 5,63 5,21 5,72 5,51
Consum anual de energie kWh 149 228 306 381

Încălzire  
(Climat 
moderat)

Clasă energetică A+ A
Pdesign kW 2,60 2,90 4,00 4,60
SCOP 4,24 3,88 3,93 3,80
Consum anual de energie kWh 858 1.047 1.425 1.693

Unitate interioară FDXS 25F 35F 50F9 60F FDBQ25B
Dimensiuni Unitate Înălțime x Lățime x Adâncime mm 200x750x620 200x1,150x620 230x652x502
Filtru de aer Tip Demontabil/Lavabil/Antimucegai Plasă rășină antimucegai
Nivel de presiune 
sonoră

Răcire Funcționare mare/nom./silențioasă dBA 35/33/27 38/36/30 35,0/28,0
Încălzire Funcționare mare/nom./silențioasă dBA 35/33/27 38/36/30 35,0/29,0

Unitate exterioară RXS 25L3 35L3 50L 60L
Dimensiuni Unitate Înălțime x Lățime x Adâncime mm 550x765x285 735x825x300

Disponibilă
doar pentru

aplicaţii multi 
model

Nivel de presiune 
sonoră

Răcire Funcționare mare/mică/silențioasă dBA 46/-/43 48/-/44 48/44 49/46/-
Încălzire Funcționare mare/mică/silențioasă dBA 47/-/44 48/-/45 48/45 49/46/-

Domeniu de 
funcționare

Răcire Ambientală Min.~Max. °CDB -10~46
Încălzire Ambientală Min.~Max. °CWB -15~18

Agent frigorific Tip/încărcătură/GWP   Încărcătură: kg/tonă echivalent CO2             R-410A/1,0/2,1/2.087,5 R-410A/1,2/2,5/2.087,5 R-410A/1,7/3,5/2.087,5 R-410A/1,5/3,1/2.087,5
Racorduri conducte Lungime 

conducte
OU - IU Max. m 20 30
System Chargeless m 10

Diferență de nivel IU - OU Max. m 15 20
Curent – 50 Hz Amperaj maxim pe siguranță  (MFA)(1) A 10 20

(2) (3) (4)

Soluție flexibilă care satisface 
toate cerințele

Fără dificultăți la instalare, această 
unitate vă oferă flexibilitate totală. 
Confort cu unitate de perete sau de 
tavan. Decizia vă aparține.  

 ʯ Design flexibil, adecvat pentru 
orice perete sau tavan

 ʯ Fluxul de aer inteligent asigură 
confort în întreaga cameră

 ʯ Indiferent de vreme, 
confortul este asigurat în casa 
dumneavoastră

 ʯ Controlați unitatea de pe tabletă 
sau smartphone cu aplicația 
opțională Controler online

Unitate tip Flexi

FLXS-B(9)  
Eficiență energetică până la

A
Modbus 

KNX
DIII-Net -15° W

i-F
i C

ontrol

Preţuri FLXS + RXS 25B + 25L3 35B9 + 35L3 50B + 50L 60B
Preț set (unitate interioară + unitate exterioară + telecomandă cu fir) RON 3.362,- 3.727,- 5.531,-
Preț unitate interioară RON 1.337,- 1.580,- 2.268,- 2.844,-
Preț unitate exterioară RON 2.025,- 2.147,- 3.263,-

Date privind eficiența FLXS + RXS 25B + 25L3 35B9 + 35L3 50B + 50L 60B
Capacitate de răcire Min./Nom./Max. kW 1,2/2,5/3,0 -/3,5/- 0,9/4,9/5,3 -
Capacitate de încălzire Min./Nom./Max. kW 1,2/3,4/4,5 1,4/4,0/5,0 0,9/6,1/7,5 -
Eficiență sezonieră 
(conform EN14825) 
 

Răcire Clasă energetică A B A

Disponibilă
doar pentru

aplicaţii multi 
model

Pdesign kW 2,50 3,50 4,90
SEER 5,19 4,87 5,25
Consum anual de energie kWh 169 252 326

Încălzire  
(Climat 
moderat)

Clasă energetică A
Pdesign kW 2,50 2,90 4,20
SCOP 3,80
Consum anual de energie kWh 921 1.068 1.546

Unitate interioară FLXS 25B 35B9 50B 60B
Dimensiuni Unitate Înălțime x Lățime x Adâncime mm 490x1.050x200
Nivel de presiune 
sonoră

Răcire Funcționare mare/mică/silențioasă dBA 37/34/31/28 38/35/32/29 47/43/39/36 48/45/41/39
Încălzire Funcționare mare/mică/silențioasă dBA 37/34/31/29 46/36/33/30 46/41/35/33 47/42/37/34

Unitate exterioară RXS 25L3 35L3 50L
Dimensiuni Unitate Înălțime x Lățime x Adâncime mm 550x765x285 735x825x300

Disponibilă
doar pentru

aplicaţii multi 
model

Nivel de presiune 
sonoră

Răcire Funcționare mare/mică/silențioasă dBA 46/-/43 48/-/44 48/44/-
Încălzire Funcționare mare/mică/silențioasă dBA 47/-/44 48/-/45 48/45/-

Domeniu de 
funcționare

Răcire Ambientală Min.~Max. °CDB -10~46
Încălzire Ambientală Min.~Max. °CWB -15~18

Agent frigorific Tip/încărcătură/GWP   Încărcătură:  kg/tonă echivalent  CO 2            R-410A/1,0/2,1/2.087,5 R-410A/1,2/2,5/2.087,5 R-410A/1,7/3,5/2.087,5
Racorduri conducte Lungime conduc te OU - IU Max. m 20 30

D i f e r e n ț ă  d e  n i v e l IU - OU Max. m 15 20
Curent – 50 Hz Amperaj maxim pe siguranță  (MFA)(1) A 10 20

 (4)

(1) Amperajul maxim pe siguranță este utilizat 
pentru disjunctor și întrerupătorul cu protecție 
diferențială (întrerupător diferențial). Pentru mai 
multe informații referitoare la fiecare combinație, 
vă rugăm să consultați schema electrică.
(2) Cu telecomandă cu fir; 
(3) Cu telecomandă fără fir
(4) Controlul Wi-Fi este opțional
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Eficiență energetică până la

Creată pentru a fi integrată în 
perete

În combinație cu unități exterioare 
split este ideală pentru a fi utilizată 
în spații comerciale mici, birouri sau 
locuințe.

 ʯ Ideală pentru birouri, hoteluri și 
locuințe

 ʯ Sunt vizibile doar grilele de 
admisie și evacuare

 ʯ Datorită înălțimii mici (620 mm) 
încape cu ușurință sub o fereastră

 ʯ Necesită un spațiu mic pentru 
instalare

Unitate necarcasată de 
pardoseală

FNQ-A

Unitate necarcasată  

A+
Modbus 

KNX
DIII-Net -15°

(3) (4)

Prețuri FNQ + RXS 25A + 25L3 35A + 35L3 50A + 50L 60A + 60L
Preț set (unitate interioară + unitate exterioară + telecomandă cu fir) RON     
Preț unitate interioară RON la cerere la cerere la cerere la cerere
Preț unitate exterioară RON 2.025,- 2.147,- 3.263,- 3.393,-
Preț pentru telecomandă cu fir (BRC1E53A/B/C) RON la cerere

Date privind eficiența FNQ + RXS 25A + 25L3 35A + 35L3 50A + 50L 60A + 60L
Capacitate de răcire Min./Nom./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
Capacitate de încălzire Min./Nom./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
Eficiență sezonieră 
(conform EN14825) 
 

Răcire Clasă energetică A+ A A+ A
Pdesign kW 2,40 3,40 5,00 6,00
SEER 5,63 5,21 5,72 5,51
Consum anual de energie kWh 149 228 306 381

Încălzire  
(Climat 
moderat)

Clasă energetică A+ A
Pdesign kW 2,60 2,90 4,00 4,60
SCOP/A 4,24 3,88 3,93 3,80
Consum anual de energie kWh 858 1,047 1,425 1,693

Unitate interioară FNQ 25A 35A 50A 60A
Dimensiuni Unitate Înălțime x Lățime x Adâncime mm 620/720(2)x750x200 620/720(2)x1.150x200
Filtru de aer Tip Plasă rășină antimucegai
Nivel de presiune 
sonoră

Răcire Funcționare mare/mică/silențioasă dBA 33/28/- 36/30/-
Încălzire Funcționare mare/mică/silențioasă dBA 33/28/- 36/30/-

Unitate exterioară RXS 25L3 35L3 50A 60A
Dimensiuni Unitate Înălțime x Lățime x Adâncime mm 550x765x285 735x825x300
Nivel de presiune 
sonoră

Răcire Funcționare mare dBA 46 48 49
Încălzire Funcționare mare dBA 47 48 49

Domeniu de 
funcționare

Răcire Ambientală Min.~Max. °CDB -10~46
Încălzire Ambientală Min.~Max. °CWB -15~18

Agent frigorific Tip/încărcătură/GWP   Încărcătură: kg/tonă echivalent CO2           R-410A/1,0/2,1/2.087,5 R-410A/1,2/2,5/2.087,5 R-410A/1,7/3,5/2.087,5 R-410A/1,5/3,1/2.087,5
Racorduri conducte Lungime conducte OU - IU Max. m 20 30

Sistem Fără încărcătură m 10
Diferență de nivel IU - OU Max. m 15 20

Alimentare electrică Fază / Frecvență / Tensiune Hz/V 1~/50/220-240 1~/50/220-230-240
Curent – 50 Hz Amperaj maxim pe siguranță  (MFA)(1) A 20

(1) Amperajul maxim pe siguranță este utilizat pentru disjunctor și întrerupătorul cu protecție diferențială (întrerupător diferențial). Pentru mai multe informații referitoare 
la fiecare combinație, vă rugăm să consultați schema electrică.
(2) Inclusiv picioare pentru instalare; (3) Cu telecomandă cu fir; (4) Cu telecomandă fără fir
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Aplicații multi model cu R-410A

MXS
În mod normal, fiecare unitate interioară trebuie să fie conectată la propria unitate exterioară. Cu toate acestea, cu unitatea multi-split MXS, de 
la o unitate exterioară puteți controla până la 5 unități interioare. Puteți urmări marea diversitate de combinații posibile în tabelul de mai jos.

Unități 2MXS40H 2MXS50H 3MXS40K 3MXS52E 3MXS68G 4MXS68F 4MXS80E 5MXS90E Preț unitate 
interioară (RON)

Unități de 
perete

FTXG20LS • • • • • • • • 1.341,-
FTXG25LS • • • • • • • • 1.737,-
FTXG35LS • • • • • • • • 2.052,-
FTXG50LS • • • • • • 2.552,-
FTXG20LW • • • • • • • • 1.094,-
FTXG25LW • • • • • • • • 1.458,-
FTXG35LW • • • • • • • • 1.715,-
FTXG50LW • • • • • • 2.133,-
CTXS15K • • • • • • • • 860,-
CTXS35K • • • • • • • • 1.121,-
FTXS20K • • • • • • • • 945,-
FTXS25K • • • • • • • • 995,-
FTXS35K • • • • • • • • 1.166,-
FTXS42K • • • • • • 1.368,-
FTXS50K • • • • • • 1.467,-
FTXS60G • • • • 1.755,-
FTXS71G • • 1.949,-
FTX20KV • • 653,-
FTX25KV • • 725,-
FTX35KV • • 1.017,-
FTX20J3 • • 558,-
FTX25J3 • • 621,-
FTX35J3 • • 657,-

Unități de 
pardoseală

FVXG25K • • • • • • • • 2.651,-
FVXG35K • • • • • • • • 3.335,-
FVXG50K • • • • • • 4.883,-
FVXS25F • • • • • • • • 1.692,-
FVXS35F • • • • • • • • 1.800,-
FVXS50F • • • • • • 2.448,-

Unități tip flexi

FLXS25B • • • • • • • • 1.337,-
FLXS35B9 • • • • • • • • 1.580,-
FLXS50B • • • • • • 2.268,-
FLXS60B • • • • 2.844,-

Unități de 
tubulatură

FDBQ25B • • • • • • 1.800,-
FDXS25F • • • • • • • • 1.337,-
FDXS35F • • • • • • • • 1.661,-
FDXS50F9 • • • • • • 2.615,-
FDXS60F • • • • 3.380,-

Unități 
necarcasate de 
pardoseală

FNQ25A • • • • • • la cerere
FNQ35A • • • • • • la cerere
FNQ50A • • • • • la cerere
FNQ60A • • • • la cerere

Preţ pentru 
unitatea 
exterioară

RON 3.461,- 4.221,- 4.055,- 4.505,- 5.540,- 5.882,- 6.917,- 7.605,-

UNITATE EXTERIOARĂ 2MXS40H 2MXS50H 3MXS40K 3MXS52E 3MXS68G 4MXS68F 4MXS80E 5MXS90E
Capacitate de răcire kW 4,0 5,0 4,0 5,2 6,8 6,8 8,0 9,0
Capacitate de încălzire kW 4,4 5,7 4,6 6,8 8,6 8,6 9,6 10,4
Eficiență 
sezonieră 
(conform 
EN14825): cea mai 
adecvată/cea 
mai inadecvată 
combinație 
multiplă

Răcire

Clasă energetică A++/A+ A++/A+ A++ A++ A/B A+/B A++/A A++/A
Pdesign kW 4,0 5,0 4,0 5,0/5,2 6,8 6,8 7,4/7,2 7,8/7,0
SEER 6,61/5,87 6,61/5,95 6,90/6,49 7,15/6,53 5,34/4,62 5,68/4,62 6,16/5,27 6,42/5,41
C.A.E. kWh 212/239 265/295 203/216 245/279 446/516 420/516 416/478 424/454

Încălzire Clasă energetică A+/A A+/A A+/A A+/A A+/A A+/A A+/A A+/A
Pdesign kW 3,1/3,0 4,2/4,1 4,8/4,5 5,0/4,6 5,4/4,4 5,8/4,4 6,3/4,1 6,5/4,3
SCOP 4,12/3,91 4,00/3,80 4,05/3,69 4,31/3,80 4,00/3,80 4,15/3,80 4,00/3,80 4,19/3,80
C.A.E. kWh 1.029/1.067 1.466/1.539 1.641/1.690 1.605/1.681 1.868/1.636 1.953/1.636 2.194/1.517 2.161/1.577

Dimensiuni H x W x D mm 550x765x285 735x826x300 735x826x300 770x900x320
Greutate kg 38 42 49 58 72 73
Nivel de 
presiune sonoră

Cooling dBA 47 48 46 48 52
Heating dBA 48 50 47 49 52

Unități interioare conectabile 2 2~3 2~4 2~5
Capacitate maximă unități interioare conectabile kW 6,0 8,5 7,0 9,0 11,0 11,0 14,5 15,6
Preț RON 3.461,- 4.221,- 4.055,- 4.505,- 5.540,- 5.882,- 6.917,- 7.605,-
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ServiceService şi mentenanţă

Operațiunile de mentenanță reprezintă 
un element cheie pentru a asigura 
calitatea, eficiența şi funcționarea optimă 
a sistemului.

Acordurile noastre de mentenanță 
"Care" se bazează pe ani de experiență. 
Ne asigurăm că veți beneficia de 
toate avantajele oferite de inginerii 
Daikin certificați pentru mentenanța 
echipamentului dumneavoastră. 

• Fiți pregătiți pentru sezonul cald
• Reduceți factura la energie electrică şi  
 emisiile de CO

2

•  Curățați filtrele pentru a elimina 
virusurile, bacteriile şi pentru a îndepărta 
praful şi polenul 

• Bucurați-vă de o funcționare silențioasă

Întreținerea periodică vă protejează 
investiția pentru întreaga durată de 
utilizare a sistemului Daikin. Astfel, se 
evită opririle neplanificate şi defecțiunile, 
menținând în acelaşi timp costurile de 
funcționare la un nivel scăzut, aşa cum ar 
trebui să fie pe durata întregului ciclu de 
viață al sistemului.

Planurile de întreținere preventivă au 
costuri transparente, evitându-se astfel 
costurile de reparații neprevăzute, 
degradarea confortului şi a calității sau 
pierderea producției.
"Care" garantează faptul că unitatea nu 
consumă mai multă energie electrică 
decât ar trebui, datorită curățării chimice 
a schimbătoarelor de căldură, şi că filtrele 

sunt curate pentru a îndepărta alergenii, 
virusurile şi bacteriile nedorite. Pachetele 
Care includ şi un test complet al unității, 
utilizând software de diagnoză dezvoltat 
de Daikin, pentru a verifica scurgerile şi 
punctele-problemă.
"Daikin Care" este un program alcătuit
cu atenție, dezvoltat pe baza unei lungi
experiențe a companiei şi a partenerilor
certificați din Europa, în care ne-am
documentat asupra tuturor tipurilor de
climate şi a problemelor posibile.

Programul "Care" garantează şi faptul că 
unitatea este testată în conformitate cu 
regulamentele privind gazele fluorurate 
nr. 22 şi cu Clean Air Regulation for  
Combustion (Regulamentul privind aerul 
curat pentru combustie).

Pachetele Care sunt disponibile pentru:
• Proprietari de spații rezidențiale/  
 comerciale care utilizează
 aparate de încălzire Daikin
• Proprietari de locuințe care    
 utilizează aparate de încălzire Daikin
• Locatari care utilizează aparate de   
 încălzire Daikin

Operațiunile de service (reparații) şi 
verificare a scăpărilor de agent frigorific 
din instalațiile de aer condiționat sunt 
reglementate de Regulamentul
(EU) Nr 517/2014, obligatoriu pe teritoriul 
României, ca stat membru al UE.
Conform  Regulamentului, începând 
cu data de 1 ianuarie 2017, deținătorii 
(proprietarii) de instalații de aer 

Daikin Care conţine 3 niveluri de contracte de întreţinere, pentru a acoperi orice nevoie. Pe lângă aceste trei 
pachete Care, Daikin oferă un set complet de opţiuni pe care le puteţi alege.

Care este cerinţa minimă pentru a
menţine o garanţie valabilă şi 
garantează faptul că pompa de căldură 
funcţionează corect şi la parametri.

Pachetul Care include următoarele servicii:

• Inspecții în funcție de activități   
 predefinite
• Upgrade de software şi firmware,   
 după caz
• Jurnal validat conform regulamentului  
 nr. 22

2. Preventive Care: 3. Extended Care:

Preventive Care vă menţine pompa de 
căldură în condiţii optime, pentru o 
perioadă lungă de timp.

Pe lângă activitățile de întreținere incluse 
în pachetul Care, Preventive Care include:

• Servicii bazate pe activități predefinite
• Curățarea schimbătoarelor de căldură
• Diagnoză la fața locului a sistemului   
 şi/sau analiză în timpul intervenției   
 de service
• Curățare sau schimb de filtre, apă şi
 elemente de tratare a aerului (după   
 caz)
• Raport complet cu starea predictivă şi
 măsurători
• Istoric de service documentat şi pus la
 dispoziție pentru fiecare unitate
• Asistență de urgență şi asistență   
 telefonică
• Acces la asistență tehnică şi servicii de
 reparații

Extended Care furnizează 
disponibilitatea maximă a 
echipamentului, la cel mai mic
cost de proprietate.

Pe lângă activitățile de întreținere incluse
în pachetul Preventive Care, Extended 
Care include:

• Sunt incluse costurile de manoperă şi
 transport şi piesele de schimb pentru
 întreținerile planificate
• Sunt incluse costurile de manoperă şi
 transport şi piesele de schimb pentru  
 reparații
• Sunt incluse filtrele, piesele de schimb şi
 agentul frigorific
• Extinderea garanției

Opţiuni:
Audit şi monitorizare a energiei
Suport şi consultanță de specialitate

1. Care:

condiționat, au obligația de a supune 
aceste instalații unor verificări periodice 
în vederea detectării unor eventuale 
scăpări de agent frigorific în atmosferă 
şi dacă este cazul, a remedierii imediate 
a defecțiunilor. Aceasta obligație este 
determinată de tipul şi cantitatea de 
agent frigorific din instalație, perioada 
de verificare fiind de cel puțin o dată la 
12 luni sau 24 de luni în cazul instalațiilor 
prevăzute cu sisteme automate de 
detecție şi alarmare. Totodată este 
obligatorie înregistrarea executării 
acestor verificări şi a eventualelor 
măsuri de remediere a defecțiunilor 
într-un jurnal de evidență. Operațiunile 
de verificare şi reparații trebuie să fie 
executate numai de firme şi personal 
autorizat pentru aceste activități conform 
regulamentului menționat.
Instalațiile de aer condiționat din gama 
rezidențială ce utilizează ca agent 
frigorific freonul R410A în anumite 
cantități, se supun acestor obligații de 
verificare şi evidență.
Instalaţiile de aer condiţionat cu 
puteri frigorifice similare, ce utilizează 
ca agent frigorific freonul R32 sunt 
exceptate de la aceste obligaţii.
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STANDARD

Unităţi de perete
Unităţi de 

pardoseală
Unităţi

necarcasate
Unităţi de perete Unităţi de pardoseală Unități necarcasate

Unități de tavan 
tip casetă

Unități de 
tavan

Unităţi 
Tip flexi

FTXZ-N FTXJ-MW/S C/FTXM-M FTXP-K3 FVXM-F FDXM-F3 FTXG-LW/S CTXS-K FTXS-K FTXS-G FTX-KV FTX-J3 FTX-GV FTXB-C FTX-KM FVXG-K FVXS-F FNQ-A FDXS-F(9) FDBQ-B FBQ-D FCQQ-F FFQ-C FHQ-C(9) FLXS-B(9)

Ochi inteligent - - - - - - - •
• 

Clasa 20,25
• - - • - - - - - - - - - - - -

Ochi inteligent multi-zonă - • • - - - • -
• 

Clasa 35,42,50
- - - - - - - - - - - - Opțional Opțional - -

Mod economic • • • • • - • • • • - • - • • • • - - - - - - - -

Filtru cu auto-curățare • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Opțional - - -

Mod confort • • • • - - • • • • • • - • • - - - - - - - - - -

Flux de aer 3D • • • - - - • -
• 

Clasa 35,42,50
• - - • - - - - - - - - - - - -

Mod putere • • • • • - • • • • • • • • • • • - - - - - - - •

Funcționare silențioasă a unității interioare • • • • • - • • • • • • • • • • • - - - - - - - •

Funcționare silențioasă a unității exterioare • • • - • - • • • • - • • - - • • - - - - - - - •

Programator săptămânal - • • - •
Cu telecomandă 

cu fir
• • • • - - - - - • •

Cu telecomandă 
cu fir

Cu telecomandă 
cu fir

Cu telecomandă 
cu fir

Cu telecomandă 
cu fir

Cu telecomandă 
cu fir

Cu telecomandă 
cu fir

Cu telecomandă 
cu fir

-

Programator pentru 24 ore • • • • •
Cu telecomandă 

fără fir
• • • • - • • • • • •

Cu telecomandă 
fără fir

Cu telecomandă 
fără fir

Cu telecomandă 
fără fir

Cu telecomandă 
fără fir

Cu telecomandă 
fără fir

Cu telecomandă 
fără fir

Cu telecomandă 
fără fir

•

W
i-F

i C
ontrol

Posibilitate Controler Online • • • • • - • • • • • • • - - • • - - - - - - - •

Modbus 
KNX

DIII-Net
Interfață Modbus/KNX/DIII-Net Opțional Opțional Opțional Opțional Opțional Opțional Opțional Opțional Opțional Opțional Opțional Opțional Opțional - - Opțional Opțional Opțional Opțional Opțional Opțional Opțional Opțional Opțional Opțional

Filtru de purificare aer • • • • • - • • • • • • • - - • • - - - - - - - -

-15° Adecvat pentru răcire tehnică (până la -15°C) - - - - - • - - - - - - - - - - - • • • • • • • •

Aplicație multi model - • • • • • • • • • • • - - - • • • • • • • • • •

Pompă de evacuare - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • • • Optional -

Produs Price
STANDARD

FTXZ-N FTXJ-MW/S C/FTXM-M FTXP-K3 FVXM-F FDXM-F3 FTXG-
LW/S

CTXS15-35K 
FTXS20-25K

FTXS35-
50K FTXS-G FTX-KV FTX-J3 FTX-GV FTXB-C FTX-KM FVXG-K FVXS-F FNQ-A FDXS-F(9) FDBQ-B FBQ-D FCQQ-F FFQ-C FHQ-C(9) FLXS-B(9)

Co
nt

ol
er

e

Telecomandă fără fir, cu 
infraroșu

Prețuri 
la cerere

Standard Standard Standard Standard Standard BRC4C65 (2) Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard BRC4C65 (2) BRC4C65 (2) BRC4C65 (2) BRC4C65 (2)
BRC7FA532F 

(3)(4)

BRC7EB530W 
(4)(5)(6) 

BRC7F530W/S 
(4)(5)(6)

BRC7G53 Standard

Controler online (adaptor 
control Wi-Fi)

BRP069A42 (1) BRP069A41 BRP069A45 BRP069A42 - BRP069A41 BRP069A43 BRP069A42 BRP069A42 BRP069A45 BRP069A43 BRP069A42 - - BRP069A42 BRP069A42 - - - - - - - BRP069A42

Telecomandă cu fir
BRC073 (7) 
BRC1D52

BRC073 (7) BRC073 (7) BRC073 (7) BRC073 (7)
BRC1D52 

BRC1E53A/B/C 
(8)

BRC073 (7) BRC073 (7) BRC073 (7) BRC073 (7) BRC073 (7) BRC073 (7) BRC073 (7) - - BRC073 (7) BRC073 (7)
BRC1D52 

BRC1E53A/B/C 
(8)

BRC1D52 
BRC1E53A/B/C 

(8)

BRC1D52 
BRC1E53A/B/C 

(8)

BRC1D52 
BRC1E53A/B/C 

(8)

BRC1D52 
BRC1E53A/B/C 

(8)

BRC1D528 
BRC1E53A/B/C 

(8)

BRC1D52 
BRC1E53A/B/C 

(8)
-

A
cc

es
or

ii

Cablu pentru telecomandă 
cu fir – 3 m

BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03 - BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03 - - BRCW901A03 BRCW901A03 - - - - - - - BRCW901A03

Cablu pentru telecomandă 
cu fir – 8 m

BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08 - BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08 - - BRCW901A08 BRCW901A08 - - - - - - - BRCW901A08

Adaptor interfață protocol 
KNX

KLIC-DD - - - KLIC-DD KLIC-DI KLIC-DD KLIC-DD (10) KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD (10) KLIC-DD - - KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DI KLIC-DI KLIC-DI KLIC-DI KLIC-DI KLIC-DI KLIC-DI KLIC-DD

Adaptor interfață protocol 
ModBus

RTD-RA - - - RTD-RA RTD-NET RTD-RA RTD-RA (10) RTD-RA RTD-RA RTD-RA RTD-RA (10) RTD-RA - - RTD-RA RTD-RA RTD-NET RTD-NET RTD-NET RTD-NET RTD-NET RTD-NET RTD-NET RTD-RA

Adaptor S21 (dacă este 
menționat, este necesară 
conectarea accesoriilor de 
control de mai sus; dacă 
nu este menționat, nu este 
necesară conectarea)

- - - - - - - KRP980A1 - - - KRP980A1 - - - - - - - - - - - - -

Prezentare generală a caracteristicilor și a accesoriilor de control

(1) Standard pentru FTXJ-MV/S. Opțional pentru toate celelalte unități menționate.
(2) Standard, nu este livrată nicio telecomandă cu această unitate interioară. Telecomanda cu fir sau fără  
      fir trebuie comandată separat
(3) Opțiune indisponibilă în combinație cu BYCQ140*G
(4) Cu telecomanda cu infraroșu nu poate fi efectuat controlul individual al clapetei și controlul automat       
     al volumului de aer
(5) Funcția de detectare nu este disponibilă

(6) Funcția de control independent al clapetelor nu este disponibilă
(7) Pentru telecomanda BRCW901A03 sau BRCW901A08 este necesar un cablu
(8) BRC1E53A: limbi incluse: engleză, germană, franceză, italiană, spaniolă, portugheză, neerlandeză
     BRC1E53B: limbi incluse: engleză, cehă, croată, maghiară, slovenă, română, bulgară
     BRC1E53C: limbi incluse: engleză, rusă, greacă, turcă, poloneză, albaneză, slovacă
(9) Este necesar un adaptor S21 KRP980A1
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STANDARD

Unităţi de perete
Unităţi de 

pardoseală
Unităţi

necarcasate
Unităţi de perete Unităţi de pardoseală Unități necarcasate

Unități de tavan 
tip casetă

Unități de 
tavan

Unităţi 
Tip flexi

FTXZ-N FTXJ-MW/S C/FTXM-M FTXP-K3 FVXM-F FDXM-F3 FTXG-LW/S CTXS-K FTXS-K FTXS-G FTX-KV FTX-J3 FTX-GV FTXB-C FTX-KM FVXG-K FVXS-F FNQ-A FDXS-F(9) FDBQ-B FBQ-D FCQQ-F FFQ-C FHQ-C(9) FLXS-B(9)

Ochi inteligent - - - - - - - •
• 

Clasa 20,25
• - - • - - - - - - - - - - - -

Ochi inteligent multi-zonă - • • - - - • -
• 

Clasa 35,42,50
- - - - - - - - - - - - Opțional Opțional - -

Mod economic • • • • • - • • • • - • - • • • • - - - - - - - -

Filtru cu auto-curățare • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Opțional - - -

Mod confort • • • • - - • • • • • • - • • - - - - - - - - - -

Flux de aer 3D • • • - - - • -
• 

Clasa 35,42,50
• - - • - - - - - - - - - - - -

Mod putere • • • • • - • • • • • • • • • • • - - - - - - - •

Funcționare silențioasă a unității interioare • • • • • - • • • • • • • • • • • - - - - - - - •

Funcționare silențioasă a unității exterioare • • • - • - • • • • - • • - - • • - - - - - - - •

Programator săptămânal - • • - •
Cu telecomandă 

cu fir
• • • • - - - - - • •

Cu telecomandă 
cu fir

Cu telecomandă 
cu fir

Cu telecomandă 
cu fir

Cu telecomandă 
cu fir

Cu telecomandă 
cu fir

Cu telecomandă 
cu fir

Cu telecomandă 
cu fir

-

Programator pentru 24 ore • • • • •
Cu telecomandă 

fără fir
• • • • - • • • • • •

Cu telecomandă 
fără fir

Cu telecomandă 
fără fir

Cu telecomandă 
fără fir

Cu telecomandă 
fără fir

Cu telecomandă 
fără fir

Cu telecomandă 
fără fir

Cu telecomandă 
fără fir

•

W
i-F

i C
ontrol

Posibilitate Controler Online • • • • • - • • • • • • • - - • • - - - - - - - •

Modbus 
KNX

DIII-Net
Interfață Modbus/KNX/DIII-Net Opțional Opțional Opțional Opțional Opțional Opțional Opțional Opțional Opțional Opțional Opțional Opțional Opțional - - Opțional Opțional Opțional Opțional Opțional Opțional Opțional Opțional Opțional Opțional

Filtru de purificare aer • • • • • - • • • • • • • - - • • - - - - - - - -

-15° Adecvat pentru răcire tehnică (până la -15°C) - - - - - • - - - - - - - - - - - • • • • • • • •

Aplicație multi model - • • • • • • • • • • • - - - • • • • • • • • • •

Pompă de evacuare - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • • • Optional -

Produs Price
STANDARD

FTXZ-N FTXJ-MW/S C/FTXM-M FTXP-K3 FVXM-F FDXM-F3 FTXG-
LW/S

CTXS15-35K 
FTXS20-25K

FTXS35-
50K FTXS-G FTX-KV FTX-J3 FTX-GV FTXB-C FTX-KM FVXG-K FVXS-F FNQ-A FDXS-F(9) FDBQ-B FBQ-D FCQQ-F FFQ-C FHQ-C(9) FLXS-B(9)

Co
nt

ol
er

e

Telecomandă fără fir, cu 
infraroșu

Prețuri 
la cerere

Standard Standard Standard Standard Standard BRC4C65 (2) Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard BRC4C65 (2) BRC4C65 (2) BRC4C65 (2) BRC4C65 (2)
BRC7FA532F 

(3)(4)

BRC7EB530W 
(4)(5)(6) 

BRC7F530W/S 
(4)(5)(6)

BRC7G53 Standard

Controler online (adaptor 
control Wi-Fi)

BRP069A42 (1) BRP069A41 BRP069A45 BRP069A42 - BRP069A41 BRP069A43 BRP069A42 BRP069A42 BRP069A45 BRP069A43 BRP069A42 - - BRP069A42 BRP069A42 - - - - - - - BRP069A42

Telecomandă cu fir
BRC073 (7) 
BRC1D52

BRC073 (7) BRC073 (7) BRC073 (7) BRC073 (7)
BRC1D52 

BRC1E53A/B/C 
(8)

BRC073 (7) BRC073 (7) BRC073 (7) BRC073 (7) BRC073 (7) BRC073 (7) BRC073 (7) - - BRC073 (7) BRC073 (7)
BRC1D52 

BRC1E53A/B/C 
(8)

BRC1D52 
BRC1E53A/B/C 

(8)

BRC1D52 
BRC1E53A/B/C 

(8)

BRC1D52 
BRC1E53A/B/C 

(8)

BRC1D52 
BRC1E53A/B/C 

(8)

BRC1D528 
BRC1E53A/B/C 

(8)

BRC1D52 
BRC1E53A/B/C 

(8)
-

A
cc

es
or

ii

Cablu pentru telecomandă 
cu fir – 3 m

BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03 - BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03 - - BRCW901A03 BRCW901A03 - - - - - - - BRCW901A03

Cablu pentru telecomandă 
cu fir – 8 m

BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08 - BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08 - - BRCW901A08 BRCW901A08 - - - - - - - BRCW901A08

Adaptor interfață protocol 
KNX

KLIC-DD - - - KLIC-DD KLIC-DI KLIC-DD KLIC-DD (10) KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD (10) KLIC-DD - - KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DI KLIC-DI KLIC-DI KLIC-DI KLIC-DI KLIC-DI KLIC-DI KLIC-DD

Adaptor interfață protocol 
ModBus

RTD-RA - - - RTD-RA RTD-NET RTD-RA RTD-RA (10) RTD-RA RTD-RA RTD-RA RTD-RA (10) RTD-RA - - RTD-RA RTD-RA RTD-NET RTD-NET RTD-NET RTD-NET RTD-NET RTD-NET RTD-NET RTD-RA

Adaptor S21 (dacă este 
menționat, este necesară 
conectarea accesoriilor de 
control de mai sus; dacă 
nu este menționat, nu este 
necesară conectarea)

- - - - - - - KRP980A1 - - - KRP980A1 - - - - - - - - - - - - -

Prezentare generală a caracteristicilor și a accesoriilor de control

*Notă: celulele albastre conțin date preliminare.
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Funcționarea silențioasă a unităţii exterioare - fără să vă deranjeze 
pe dumneavoastră sau pe vecini
În multe cazuri trebuie să avem grijă să nu deranjăm vecinii în timpul nopții - cum 

ar fi în zonele rezidențiale cu densitate mare a locuințelor sau în blocuri. Cu toții ne 

dorim un mediu liniștit pentru un somn odihnitor. În modul de funcționare silențioasă 

unitatea asigură un nivel de zgomot scăzut, astfel încât să puteți păstra unitatea de aer 

condiționat în funcțiune fără să vă faceți griji că va deranja pe cineva.

Scară intensitate 

sonoră în dB(A)

Un avion care 
decolează

Conversație dintre 
oameni

Conversație în 
șoaptă

Zgomot 
imperceptibil

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Caracteristici și funcționare

Senzor ochi inteligent  - economisește bani
Senzorul ochi inteligent asigură o reducere importantă a consumului de energie 

deoarece detectează faptul că oamenii au părăsit camera, dar au lăsat unitatea de aer 

condiționat pornită. Dacă nimeni nu revine în cameră după 20 de minute, unitatea 

intră automat în modul de economie de energie, funcționând cu o sarcină de răcire sau 

încălzire mai mică, dar asigurând totuși confortul în cameră. 

Senzor ochi inteligent multi-zonă  - previne curenții reci 
de aer
Unitățile echipate cu senzorul ochi inteligent multi-zonă au capacitatea 

de a direcționa automat fluxul de aer departe de persoanele detectate 

în cameră. Acest lucru previne orice disconfort, care ar putea fi cauzat de 

orientarea fluxului de aer direct către o persoană. Desigur, funcția pentru 

economia de energie - în cazul în care nicio persoană nu este detectată în 

zonă timp de 20 de minute - este, de asemenea, prezentă la aceste unități.

Modul confort  - confort atât la răcire, cât și la încălzire
Modul confort reglează automat direcția fluxului de aer pentru a realiza distribuția 

optimă a temperaturii aerului în cameră, evitând direcționarea acestuia către 

persoanele prezente.

Flux de aer 3D - temperatură egală în întreaga cameră
Unitățile cu flux de aer 3D au capacitatea de a direcționa fluxul de aer nu doar în sus 

și în jos, ci și la stânga sau la dreapta - la comanda utilizatorului sau în mod automat. 

Acest lucru realizează distribuția perfectă a aerului sau vă oferă posibilitatea de a 

controla în mod precis direcționarea fluxului de aer.

Modul putere  - capacitate maximă, confort rapid
Modul putere îi permite unității să ajungă la capacitatea maximă printr-o singură

apăsare de buton, fără a fi nevoie să vă faceți griji cu privire la factura de energie

electrică, în cazul în care uitați unitatea în funcționare. Această funcție vă permite să

răciți sau să încălziți camera în cel mai scurt timp posibil, iar după 20 de minute, 

aparatul comută automat la funcționarea normală, pentru prevenirea consumului inutil 

de energie.

Funcționarea silențioasă a unităţii interioare - vă bucurați de confort în modul cel mai silențios posibil
Unitățile prevăzute cu acest mod de funcționare pot funcționa cu un nivel de zgomot extrem de scăzut - unele unități ajungând chiar la nivelul foșnetului de 

frunze (19 dB (A)). Aceasta este funcția care asigură confortul perfect pentru unitățile instalate în dormitoare, deoarece asigură un somn odihnitor chiar și cu 

aparatul în funcțiune.

Modul economic  - confort fără probleme la alimentarea cu 
energie
Modul economic vă permite să limitați consumul maxim de putere al unității de 

aer condiționat în cazul în care aveți probleme dese cu declanșarea elementelor de 

siguranță ale circuitului electric, în momentul în care alte aparate (aspirator, cuptor 

cu microunde etc.) funcționează în același timp sau dacă doriți să limitați consumul 

de energie. Controlul vă aparține, iar când aveți nevoie de răcire sau încălzire maximă, 

puteți dezactiva oricând modul economic!

  

n

<
Consumul de energie timp 

de 10 ore al unei unități 

Ururu Sarara

Energia consumată de un 

ciclu de spălare 

20
min

max

3D

Filtru cu auto-curățare  - confort optim și eficiență în orice moment
Curățarea automată a filtrului elimină posibilitatea de acumulare a prafului pe filtrul unității, ceea ce asigură funcționarea mai eficientă și mai confortabilă pe 

toată durata de funcționare, evitând blocarea fluxului de aer cu acumulările de praf. În plus, îndepărtarea prafului este mult mai simplă și mai ușoară decât la 

unitățile fără curățare automată, ale căror filtre trebuie demontate și spălate în mod regulat.

Capacitatea este redusă
sau aparatul este oprit 

  

20
plecat

20

min

min

flux aer

Capacitatea este redusă
sau aparatul este oprit 

plecat
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Caracteristici și funcționare 

Programator săptămânal - așteptați cu nerăbdare să vă întoarceți 
într-un cămin confortabil
Temporizatorul săptămânal vă permite să programați funcționarea săptămânală a 

unității de aer condiționat, fără a avea grija pornirii sau opririi acesteia în mod manual. 

Pot fi programate până la 4 operații pentru fiecare zi a săptămânii. Unitățile fără un 

temporizator săptămânal au un contor de timp pentru 24 de ore, permițându-vă să 

programați ora la care doriți pornirea, respectiv oprirea unității.

Program 1
ON

Program 3
ON

Program 2
OFF

Program 4
OFF

6:00 8:30 17:30 22:00

25 ºC 27 ºC

W
i-F

i C
ontrol

Filtre pentru purificarea aerului  - aer curat în casa dumneavoastră!
Filtrele Daikin, dezodorizante cu apatit de titan sau pentru îndepărtarea alergenilor, cu argint, curăță aerul prin reacții chimice discrete, dar excelente. După ab-

sorbția bacteriilor, virusurilor, amoniacului, oxidului de azot și a altor substanțe nocive, aparatul dizolvă aceste substanțe în apă și dioxid de carbon. Tot ce simțiți 

este aerul curat din interiorul camerei.

Controler online  - control absolut, oricând și de oriunde
Unitățile dotate cu funcția de Control online pot fi controlate de oriunde, în orice moment, în mod simplu de pe telefonul mobil sau 

tabletă. Pentru a realiza acest lucru este nevoie de un accesoriu opțional care trebuie achiziționat și o rețea locală disponibilă pentru 

a conecta unitatea. Pe lângă opțiunea de control direct de pe dispozitivul mobil, cele mai multe unități au opțiuni pentru conectarea 

la sisteme sofisticate de automatizare pentru case sau clădiri inteligente folosind protocoalele de comunicare Modbus sau KNX sau la 

unitatea centrală de control Daikin (este posibilă și conectarea via BACnet sau LON, via Daikin DIII-Net).

Gamă extinsă de funcționare  - aveți siguranța că va funcționa atunci când aveți cel mai mult nevoie!
Nu este nimic mai plăcut decât să te bucuri de căldura unei camere de zi în timp ce afară este ger - o serie de echipamente din gamele noastre garantează 

încălzirea chiar și atunci când la exterior sunt temperaturi de -20°C sau chiar -25°C! 

În anumite aplicații tehnice, echipamentele pot răci un spațiu chiar și atunci când este frig afară. Unitățile marcate cu această etichetă pot funcționa în mod fiabil 

în modul răcire chiar la temperaturi exterioare de -15°C (nu în cazul aplicațiilor multi-split).

Unitatea Multi-Split - confort pentru întreaga casă cu o singură unitate exterioară
Această unitate poate fi conectată la unități exterioare Multi-Split. Unitățile multi-split permit utilizarea aerului condiționat în mai multe camere folosind o 

singură unitate exterioară, care oferă avantajul unei instalări mai simple și mai elegante, cu economie de spațiu în exterior. Unitățile exterioare Multi-Split sunt 

capabile să deservească de la 2 până la 5 unități interioare, iar cu sistemul Super-Multi-Plus pot fi deservite până la 9 unități interioare.

Pompă de condens
Această unitate este echipată standard (sau opțional, în cazul în care este indicat) cu o pompă de evacuare a condensului. Condensul care este generat în timpul 

funcționării în modul răcire, poate fi evacuat ușor folosind conductele situate cu mult deasupra unității. Pompele de evacuare a condensului originale Daikin 

funcționează silențios, sunt fiabile și au un consum scăzut de energie datorită utilizării motoarelor de curent continuu.

-15°

Modbus 
KNX

DIII-Net

-25°
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Centrala murală hibridă Daikin Altherma adaugă funcționalitatea unei pompe de căldură aer-apă, unui sistem Multi cu agent frigorific R-32. Prin 
adăugarea centralei murale Daikin Altherma Hybrid, port al sistemului Multi, acesta poate fi utilizat pentru prepararea apei calde menajere şi încălzire, 
celelalte porturi ale sistemului Multi putând fi folosite împreună cu unitățile interioare Daikin Bluevolution pentru climatizarea casei dumneavoastră. 
Astfel, sistemul Multi Hibrid este un sistem complet, care asigură răcirea, încălzirea și prepararea apei calde menajere. Fiind ușor de instalat și putând 
fi controlat prin intermediul unei aplicații online de pe smartphone sau tabletă, sistemul Multi Hibrid este soluția inteligentă de la Daikin ce asigură 
confortul dumneavoastră pe întreaga durată a anului.

Sistem hibrid multiplu – 
gândire inovatoare pentru 
confortul dumneavoastră

Daikin Europe N.V. participă la programul de certificare 

Eurovent pentru sisteme de aer condiționat (AC), 

echipamente de răcire a lichidelor (LCP), ventiloconvectoare 

și aparate de ventilație (FC). Verificați valabilitatea certificatelor 

pe www.eurovent-certification.com sau www.certiflash.com


