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energetică ridicată
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5 ani garanţie 

pentru piesele de 

schimb prin partenerii 

Home Comfort Expert 

A+++ A+++ A+++ A+++

 

Specificaţii Preţ de la 9.897 lei/set 
(TVA inclus)

Preţ de la 4.754 lei/set 
(TVA inclus)

Preţ de la 4.620 lei/set 
(TVA inclus)

Preţ de la 3.887 lei/set 
(TVA inclus)

Preţ de la 3.136 lei/set 
(TVA inclus)

Preţ de la 2.056 lei/set 
(TVA inclus)

Aer proaspăt •
Umidificare •
Tehnologie flux aer 3D • • • • •

Senzor prezenţă senzor ochi inteligent 
3 zone

senzor de temperatură 
inteligent

senzor ochi inteligent 
2 zone

senzor ochi inteligent 
2 zone

Culori disponibile alb alb, argintiu, negru alb, argintiu alb alb alb
Nivel zgomot 19 dBA 19 dBA 19 dBA 19 dBA 20 dBA 21 dBA

Autobaleiere pe verticală • • • • •

Filtrare Flash Streamer
Apatit de Titan

Flash Streamer
Ioni de Argint

Apatit de Titan

Ioni de Argint
Apatit de Titan

Flash Streamer
Apatit de Titan Apatit de Titan Filtru catechin  

Apatit de Titan

Eficienţă sezonieră/ clasă energetică SEER până la 9,54 până la 8,75 până la 8,73 până la 8,65 până la 6,79 până la 6,89

Eficienţă sezonieră/ clasă energetică SCOP/A până la 5,90 până la 5,15 până la 4,61 până la 5,10 până la 4,65 până la 4,40

Wi-Fi opţional încorporat inclus inclus opţional opţional

Funcţie de programare 24 h săptămânal săptămânal săptămânal 24 h 24 h

Cele mai bune servicii
post-vânzare pentru
aparatul tău Daikin

Stand By Me este o platformă online 
prin care oferim cele mai bune servicii 
post-vânzare clienților noștri care 
au achiziționat echipamente Daikin. 
Platforma este destinată partenerilor 
Home Comfort Expert și clienților acestora 
care au achiziționat o nouă unitate Daikin, 
asigurând astfel întreținere de cea mai 
înaltă calitate. Pentru mai multe detalii 
accesează www.standbyme.daikin.ro
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Caracteristici
Ururu Sarara
Eficiență energetică până la

A+++
Informații

tehnice

Prețuri (TVA inclus) FTXZ + RXZ 25N + 25N 35N + 35N 50N + 50N
Preț set (unitate interioară+ unitate exterioară + telecomandă) Lei 9.897,- 10.280,- 10.736,-
Preț unitate interioară Lei 3.445,- 3.712,- 3.896,-
Preț unitate exterioară Lei 6.452,- 6.569,- 6.840,-

 Tehnologia ochi inteligent
Senzorul ochi inteligent pe trei zone detectează prezența 
ta și te protejează de contactul direct cu jetul de aer. Mai mult, 
această tehnologie economisește energie dacă nu detectează 
prezență, unitatea trecând automat la setarea de eficiență 
energetică.

  

 Umidificare
Aerul natural conține umiditate. Sistemul integrat de 
umidificare inteligent Ururu Sarara extrage cantitatea potrivită 
de apă din aerul exterior pentru a preveni aerul uscat din 
interior.

Date tehnice - unitate interioară FTXZ 25N 35N 50N
Dimensiuni Unitate Înălţime x Lăţime x Adâncime mm 295x798x372
Filtru de aer Tip Filtru cu autocurăţare + Filtru cu apatit de titan
Presiune sonoră Răcire Mare/Mică/Silenţioasă dBA 38/26/19 42/27/19 47/30/23

Încălzire Mare/Mică/Silenţioasă dBA 39/28/19 42/29/19 44/31/24

Date tehnice - unitate exterioară RXZ 25N 35N 50N
Dimensiuni Unitate Înălţime x Lăţime x Adâncime mm 693x795x300
Presiune sonoră Răcire Mare dBA 46 48 49

Încălzire Mare dBA 46 48 50
Interval de operare Răcire Ambient Min.~Max. °CDB -10~43

Încălzire Ambient Min.~Max. °CWB -20~18
Agent de răcire Tip / Cantitate / GWP Cantitate:kg/TCO₂eq R-32/1,34/0,9/675
Racorduri pentru 
traseul frigorific

Lungime conducte OU - IU Max. m 10
Diferențe de nivel IU - OU Max. m 8

Curent - 50Hz Amperaj maxim pe siguranță (MFA) A 16

 Tehnologie inovatoare 
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.

 Aer curat și proaspăt 
Aduce aer proaspat și curat din exterior în camerele voastre. 
Capacitatea puternică a sistemului Ururu Sarara poate umple 
cu aer proaspăt din exterior, o cameră de 26 m2 în mai puțin 
de 2 ore.

Filtru deodorizant cu apatit de titan: reține particulele de 
praf din aer și substanțele organice dăunătoare și elimină 
mirosurile neplăcute, de exemplu de tutun sau de animale de 
casă.
Flash Streamer: purifică aerul la fiecare utilizare și elimină 
mirosurile neplăcute. Flash Streamer utilizează electroni 
pentru a declanșa reacții chimice care distrug viruşii, bacteriile, 
mirosurile neplăcute și alergenii.

Extrem de silențioasă 19 dBA

Detaliu filtru cu autocurățare
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Alege
DAIKIN Home Comfort Expert!  

      ne permit să oferim valoare adăugată în relații de lungă durată, bazate pe 
încredere, respect, credibilitate calitate şi pasiune.

Acesta este motivul pentru care am început programul Home Comfort Expert (HCE) ce oferă un plus de valoare, 
venind în întâmpinarea clienților rezidențiali, cu produse de înaltă calitate şi servicii de încredere. 

Datorită susținerii și instruirii continue asigurate de către Daikin, partenerii Home Comfort Expert îți pot oferi 
servicii şi asistență personalizate în alegerea echipamentului de climatizare potrivit, vizionarea acestuia în 
showroom-urile Daikin special amenajate, montaj și acordarea garanției.

Intră pe site-ul nostru şi contactează un partener Daikin Home Comfort Expert: www.daikin.ro/hce
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Control Wi-Fi 
de oriunde te afli
Eşti departe de casă? Datorită aplicației Daikin Online Controller, 
acest lucru nu reprezintă o problemă. Reglează temperatura unei 
încăperi, intensitatea fluxului de aer sau modul de funcționare 
direct de pe smartphone, oricând și de oriunde.

ERROR

IFTTT: configurează-ţi propriul mod de lucru

IFTTT este o soluție care conectează produsele și serviciile de la terți (contoare inteli-
gente, lămpi, termostate, ...), astfel încât acestea să funcționeze în mod optim pentru 
tine.

În cadrul IFTTT, se pot efectua 2 configurări pentru modul de funcționare:

 ʯ DO: pur și simplu execută o acțiune (de exemplu: pornire/oprire)
 ʯ IFTTT (If This Then That - IFTTT) și îți permite automatizarea unor acțiuni în funcție 
de anumite condiții.
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