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Lista de prețuri este valabilă de la 1 Aprilie 2019 până la 31 Martie 2020. Toate preţurile din această listă sunt exprimate în Lei şi includ TVA. Toate listele de 

prețuri anterioare își pierd valabilitatea. Toate unităţile incluse în această listă de preţuri (cu excepţia purificatoarelor de aer și a accesoriilor) conţin R-410A sau, dacă este 

indicat, R-32 - agenţi frigorifici ce conţin gaze fluorurate cu efect de seră. Pierderile de agenţi frigorifici contribuie la schimbările climatice. Agenţii frigorifici cu potenţial redus de 

încalzire globală (GWP) vor contribui mai puţin la încălzirea globală decât un agent frigorific cu un GWP mai mare, în cazul în care ajunge în atmosferă. Aceste echipamente conţin 

agenţi frigorifici cu un GWP egal cu 2088 în cazul R-410 şi 675 în cazul R-32. 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 ori mai mare decât al unei cantităţi de 1 kg de CO2 pe o perioadă de 100 de ani. Nu incercaţi să interveniţi singuri asupra circuitului de 

agent frigorific sau să demontaţi produsul, apelaţi întotdeauna la un specialist.

Repere
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Repere
Mini Sky Air seria Alpha    
RZAG-A

 ʯ Capacitate între 3,5 kW și 6 kW
 ʯ Unităţi exterioare cu eficienţă energetică de top,  
de până la A++

 ʯ Funcţionare garantată până la -20°C,     
atât în modul de încălzire, cât și în cel de răcire

 ʯ Funcţionare sigură datorită PCB-ului răcit cu agent frigorific
 ʯ Lungime maximă a conductelor de până la 50 m și 30 m 
diferenţă de nivel

 ʯ Poate fi conectată la toate modelele Sky Air obișnuite și la 
unitatea Perfera (FTXM) montată pe perete

NOUp.14
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Sky Air, soluţia 
perfectă pentru 
aplicaţii comerciale 
de mici dimensiuni  

7 motive pentru care Sky Air e 

unic pe piaţă
1

Sistem Tip Model
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Pompă 
de 
căldură

6.8 kW 9.5 kW 12.1 kW 13.4 kW

- Tehnologie avansată pentru aplicaţii comerciale
 - Soluţie dedicată pentru răcirea tehnică
 - Temperatură variabilă a agentului frigorific
 - Lungime maximă a conductelor de până la 85 m
 - Tehnologie de înlocuire
 - Domeniu de funcţionare extins până la -20 °C în încălzire şi răcire
 - Aplicaţii pereche, Twin, Triple şi Double-Twin

RZAG-MV1

RZAG-MY1

 - Tehnologie şi confort combinate pentru aplicaţii comerciale
 - Unităţi exterioare foarte compacte şi uşor de instalat
 - Lungime maximă a conductelor de până la 50 m
 - Tehnologie de înlocuire
 - Domeniu de funcţionare de până la -15 °C în încălzire şi răcire
 - Aplicaţii pereche, Twin, Triple şi Double-Twin

RZASG-MV1

RZASG-MY1

 - Soluţia ideală pentru medii aglomerate şi magazine mici
 - Unităţi exterioare foarte compacte şi uşor de instalat
 - Lungime maximă a conductelor de până la 30 m
 - Tehnologie de înlocuire
 - Unităţi exterioare uşor de montat: pe acoperiş, pe terasă sau pe perete
 - Oferită în mod exclusiv pentru aplicaţii pereche

AZAS-MV1

AZAS-MY1

Gamă completă de unităţi interioare disponibilă pentru R-32 şi R-410A 
(peste 45 de modele diferite)

Gamă completă Sky Air    
cu R-32 ce oferă cel mai bun    
climat din clasa sa

AVANTAJELE DUMNEAVOASTRĂ
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senzor de prezenţă

senzor de pardoseală
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Eficienţă energetică ridicată 
 › Eficiență sezonieră de vârf 

 › Eficienţă sezonieră de vârf 
 › SEER de până la 8,02 şi clasă energetică A++ în răcire şi încălzire 
 › Temperatură variabilă a agentului frigorific care adaptează automat 
temperatura agentului frigorific 

 › Unităţi necarcasate de plafon fals şi cu jet circular cu filtru cu autocurăţare

Cel mai ridicat nivel de confort 
 › Temperatura variabilă a agentului frigorific previne curenţii de aer rece 
 › Unităţi interioare şi exterioare cu nivel scăzut al zgomotului  
 › Senzori de prezenţă şi de pardoseală care direcţionează jetul de aer la distanţă 
de persoane, asigurând în acelaşi timp o distribuţie uniformă a temperaturii 

 › Funcţionare de până la -20°C în încălzire şi răcire 

Fiabilitate ridicată
 › Pentru răcirea tehnică

 › sisteme cu unităţi interioare cu capacitate crescută unică
 › control al funcţionării rotative

 › PCB răcit cu agent frigorific 
 › Noi treceri de agent frigorific care păstrează schimbătorul    
de căldură şi orificiile de condens deschise în orice moment

 › Cele mai intensive testări înainte ca unităţile noi să părăsească fabrica
 › Cea mai extinsă reţea de suport şi servicii post-vânzare
 › Toate piesele de schimb sunt disponibile în Europa  

Sisteme de control de top
 › Conectivitate la distanţă

 › Control intuitiv prin aplicaţie
 › Daikin Cloud Service oferă control online, monitorizarea energiei şi 
comparaţii între mai multe locaţii

 › Telecomandă cu fir uşor de utilizat cu design premium BRC1H51
 › Control intuitiv prin butoane tactile
 › 3 versiuni de culori
 › Setările avansate se pot realiza ușor de pe smartphone

 › Soluţii dedicate de control
 › pentru aplicaţii de retail
 › pentru răcirea tehnică 
 

Design modern 
 › Caseta perfect plată se integrează perfect în plafon  
 › Unitățile cu autocurăţare garantează plafoane fără praf cu filtre cu eficienţă 
ridicată pentru zonele normale şi supuse prăfuirii   
 

Avantaje unice ale instalaţiei  
Casetă suspendată cu refulare în 4 direcţii (FUA) pentru camere fără tavan fals. 
 › Centrală de tratare a aerului Daikin plug & play cu unităţi de condensare ERQ 
 › Soluţie completă pentru răcire, încălzire, perdele de aer şi ventilare 
 › Combinaţii asimetrice dedicate pentru răcire tehnică 
 › Înlocuiţi în mod fiabil sistemele Daikin şi non-Daikin fără a curăţa conductele cu 
ajutorul noii filtrări hepta

 › Utilizaţi până la 4 unităţi interioare conectate la o singură unitate exterioară 
pentru camere lungi sau cu forme neregulate 

placă de refrigerare

BRC1H519W7

NOU
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Unități exterioare 

Unitățile exterioare Sky Air îndeplinesc toate cerințele clienților, de 
la soluții personalizate, complexe până la nevoile de bază în materie 
de răcire și încălzire

 
 

 
 

Sky Air Alpha Sky Air Advance Super inverter Sky Air Active

 ʯ Pentru toate tipurile de  
aplicaţii comerciale inclusiv 
răcire tehnică

 ʯ Eficienţă maximă

 ʯ Pentru toate tipurile de  
aplicaţii comerciale

 ʯ Raport bun calitate/preţ:  
unităţi interioare foarte 
eficiente și confortabile

 ʯ Flexibilitate maximă la   
instalare 

 ʯ  Cea mai cuprinzătoare gamă 
de unităţi interioare care       
pot fi conectate

 ʯ Pachet pentru aplicaţii 
comerciale cu nevoi de 
capacităţi mari

 ʯ Soluţie de bază pentru            
răcire/ încălzire pentru 
magazine mici

Eficiență

sezonieră

Răcire/Încălzire

Pâna la A++ / 

Pâna la A++

Răcire/Încălzire

Pâna la A++ / 

Pâna la A+

N/A

Răcire/Încălzire

Pâna la A+ / 

Pâna la A

Lungime maximă a conductelor
între unitatea de interior
și cea de exterior 

Pâna la 85m Pâna la 50m Pâna la 100m Pâna la30m

Interval de 
operare

Răcire -20°C ~52°C -15°C ~ 46°C -5°C ~ 46°C -5°C ~ 46°C

Încălzire -20°C ~ 18°C  -15°C ~ 15.5°C  -15°C ~ 15.5°C

Răcire tehnică

1. 

2. Personalizabil 

Unități interioare
care pot fi conectate

Unitate de  pardoseală

Unitate necarcasată 
de plafon fals

Unitate necarcasată de 
plafon fals

Unitate suspendată

Casetă suspendată cu 
refulare în 4 direcţii

Casetă cu jet 
circular și COP 

ridicat

Casetă perfect 
plată

Unitate 
necarcasată de 

pardoseală

Unitate necarcasată de 
plafon fals

Unitate 
suspendată

Unitate de perete

Aplicaţii pereche

Twin/triple/
double twin

Casetă cu jet 
circular
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Ce aplicații?

Ce aplicații?  
Un sistem pentru răcire / încălzire de confort
și răcire tehnică

Răcire tehnică fiabilă

 › Pentru camere şi incinte care necesită răcire 
permanentă 

 › Unităţile interioare supradimensionate măresc 
capacitatea de răcire şi previn îngheţarea pe partea 
interioară 

 › Domeniu larg de funcţionare: domeniu de 
funcţionare prin răcire de la -20°C şi până la +52°C 

22

 
Încălzire și răcire de confort

 › Extrage căldura din aerul exterior, chiar și la 
temperaturi scăzute (până la -20°C). 

 › Compresor acţionat electric. 
 › Eficienţă ridicată în modul încălzire. 
 › Silenţios și discret.
 › Tehnologie avansată pentru reducerea consumului 
de energie electrică. 

  Eficiență sezonieră de vârf

 › Clasă energetică A++ atât în modul de răcire, cât și 
în cel de încălzire pentru combinaţia FCAG71A/100A 
+ RZAG71MY1/100MY1   

 › Eficienţă de top alegând produsele cu R-32 
(eficienţă sporită cu cel puţin 5% faţă de cele cu 
R-410A) 

 Sisteme de control

Sistemele de control intuitive permit clienţilor să 
gestioneze unităţile Sky Air pentru eficienţă maximă:
 › Control individual sau centralizat al unităţilor prin 
opţiuni și interfeţe de comandă tactilă. 

 › Conexiunea DIII-net standard asigură conectarea la 
sistemele extinse de gestionare a clădirilor. 

 › Una sau mai multe clădiri pot fi monitorizate de la 
distanţă. 

Perdea de aer Sisteme de control

Ventilaţie

22

Răcire și încălzire
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RXM20-35N9

FCAG-B

Date privind eficiența FCAG + RXM 35B + 35N9 50B + 50N9 60B + 60N9
Capacitate de răcire Nom. kW 3,50 5,00 5,70
Capacitate de încălzire Nom. kW 4,20 6,00 7,00
Putere absorbită Răcire Nom. kW 0,94 1,39 1,72

Încălzire Nom. kW 1,11 1,62 2,07
Eficiență sezonieră 
(conform EN14825) 
 

Răcire Clasă energetică A++
Pdesign kW 3,50 5,00 5,70
SEER 6,35 6,54 6,40
Consum anual de energie kWh 193 266 312

Încălzire (Climat mediu) Clasă energetică A++ A+
Pdesign kW 3,32 4,36 4,71
SCOP/A 4,90 4,30 4,20
Consum anual de energie kWh 948 1.419 1.569

Date tehnice - unitate interioară FCAG 35B 50B 60A
Dimensiuni Unitate Înălţime x lăţime x adâncime mm 204x840x840
Greutate Unitate kg 18 19
Filtru aer Tip Plasă din rășină

Panou decorativ

Model Panouri standard: BYCQ140E - alb cu fante gri / BYCQ140EW - complet alb / BYCQ140EB - negru
Panou cu autocurăţare: BYCQ140EGF - alb / BYCQ140EGFB - negru

                                                    Panouri cu design modern: BYCQ140EP - alb / BYCQ140EPB - negru  
Culoare Alb pur (RAL 9010) sau negru (RAL 9005)
Dimensiuni Înălţime x lăţime x adâncime mm Panouri standard: 50x950x950 / Panouri cu autocurățare: 130x950x950 / Panouri cu design modern: 50x950x950
Greutate kg Panouri standard: 5,4 / Panouri cu autocurățare: 10,3 / Panouri cu design modern: 5,4

Ventilator Debit de 
aer

Răcire Mică/Medie/Mare m³/min 8,7/10,6/12,5 8,7/10,7/12,6 8,7/11,2/13,6
Încălzire Mică/Medie/Mare m³/min 9,3/11,6/13,9 8,7/10,7/12,6 8,7/11,2/13,6

Putere sonoră Răcire dBA 49 51
Încălzire dBA 49 51

Presiune sonoră Răcire Funcționare Mică/Mare dBA 27/31 28/33
Încălzire Funcționare Mică/Mare dBA 27/31 28/33

Sisteme de control Telecomandă cu infraroşu BRC7FA532F / BRC7FA532FB
Telecomandă cu fir BRC1H51 / BRC1E53A / BRC1E53B / BRC1E53C / BRC1D52

Alimentare cu energie Fază/frecvenţă/tensiune Hz/V 1~/50/60/220-240/220

Date tehnice - unitate exterioară RXM 35N9 50N9 60N9
Dimensiuni Unitate ÎnălţimexLăţimexAdâncime mm 550x765x285 735x825x300
Greutate Unitate kg 32 47
Putere sonoră Răcire dBA 61 62 63

Încălzire dBA 61 62 63
Interval de operare Răcire Ambient Min.~Max. °CDB -10~46

Încălzire Ambient Min.~Max. °CWB -15~18
Agent frigorific Tip/ Cantitate/ GWP Cantitate:kg/TCO₂eq R-32/0,76/0,52/675,0 R-32/1,40/0,95/675,0 R-32/1,45/0,98/675,0
Racorduri pentru 
traseu frigorific

Lichid OD mm 6,35 6,4
Gaz OD mm 9,50 12,7
Lungime traseu UE - UI Max. m 20,0 30
Cantitate suplimentară de agent frigorific kg/m 0,02 (pentru o lungime a conductelor mai mare de 10 m)
Diferență de nivel UI - UE Max. m 20,0

Alimentare cu energie Fază/frecvenţă/tensiune Hz/V 1~/50/220-240
Curent - 50Hz Amperaj maxim pe siguranță  (MFA) A 10 15

(1) Cu telecomandă cu fir; (2) Cu telecomandă fără fir; (3) Cu seria Sky Air Alpha; (4) BYCQ140E: panou standard alb pur cu fante gri; BYCQ140EW: panou standard alb pur cu fante albe; BYCQ140EGF: panou alb pur, cu 

autocurăţare; (5) BYCQ140EW are izolaţii albe. Vă informăm că acumularea de praf pe izolaţia albă este vizibil mai puternică, prin urmare, nu vă recomandăm să instalaţi panoul decorativ BYCQ140EW în medii expuse 

la concentraţii de praf; (6) MFA este utilizat pentru a selecta întrerupătorul de circuit şi întrerupător al circuitului de protecţie de punere la pământ (întrerupător de circuit pentru scurgere la pământ). Pentru informaţii 

detaliate pentru fiecare combinaţie, consultaţi schemele electrice; (7) Cablu prelungitor: EWHAR1 este necesar în cazul BRP069A82 și panoul cu autocurăţare este combinat.

Casetă cu jet circular
Refulare a aerului pe 360°, pentru un nivel 
optim al eficienţei şi confortului

 ʯ Combinaţia cu unităţi exterioare split este ideală pentru magazine 
de retail mici, birouri sau aplicaţii rezidenţiale 

 ʯ Curăţarea automată a filtrului duce la niveluri mai ridicate ale 
eficienţei şi confortului şi la costuri de întreţinere mai mici. 

 ʯ Doi senzori inteligenţi opţionali îmbunătăţesc eficienţa energetică 
şi confortul 

 ʯ Controlul individual al fantei: flexibilitate pentru adaptarea la orice 
formă a camerei, fără a modifica locaţia unităţii! 

 ʯ Cea mai redusă înălţime de instalare de pe piaţă: 214 mm 

FCAG-B + RXM-N9

BRP069A82
     (7)

BRC1H519W7

Preţuri (TVA inclus) FCAG + RXM 35B + 35N9 50B + 50N9 60B + 60N9
Preț set (unitate interioară + unitate exterioară+ telecomandă cu fir BRC1H51* + BYCQ140E) Lei 9.194,- 10.898,- 11.122,-
Preţ unitate interioară Lei 3.449,- 3.593,- 3.632,-
Preţ unitate exterioară Lei 3.020,- 4.580,- 4.765,-

4

Modbus 
KNX

DIII-Net
(opţional) ((opţional)) (1) (2)

(3)

-15°

Panou cu design 
modern negru

(BYCQ140EPB)

Panou cu design 
modern  

(BYCQ140EP)

Panou complet alb 
(BYCQ140EW)

Panou negru cu 
autocurăţare

(BYCQ140EB, BYCQ140EGFB)

Panou alb standard 
(BYCQ140E, 

BYCQ140EGF)
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FFA-A9

Date privind eficienţa FFA + RXM 25A9 + 25N9 35A9 + 35N9 50A9 + 50N9 60A9 + 60N9
Capacitate de răcire Nom. kW 2,50 3,40 5,00 5,70
Capacitate de încălzire Nom. kW 3,20 4,20 5,80 7,00
Putere absorbită Răcire Nom. kW 0,55 0,89 1,54 1,87

Încălzire Nom. kW 0,82 1,20 1,66 2,05
Eficiență sezonieră 
(conform
EN14825)

 
 

Răcire Clasă energetică A++ A+
Pdesign kW 2,50 3,40 5,00 5,70
SEER 6,17 6,38 5,98 5,76
Consum anual de energie kWh 142 186 292 347

Încălzire (Climat mediu) Clasă energetică A+ A A+
Pdesign kW 2,31 3,10 3,84 3,96
SCOP/A 4,24 4,10 3,90 4,04
Consum anual de energie kWh 762 1.058 1.377 1.372

Date tehnice - unitate interioară FFA 25A9 35A9 50A9 60A9
Dimensiuni Unitate ÎnălţimexLăţimexAdâncime mm 260x575x575
Greutate Unitate kg 16,0 17,5
Filtru de aer Tip Plasă din rășină
Panou decorativ Model BYFQ60CW/BYFQ60CS/BYFQ60B3

Culoare Alb (N9,5)/ARGINTIU și alb (RAL9010)/Design Euroraster
Dimensiuni ÎnălţimexLăţimexAdâncime mm 46x620x620 / 46x620x620 / 55x700x700 / 55x700x700
Greutate kg 2,8/2,8/2,7/2,7

Ventilator Debit de 
aer

Răcire Mică/Medie/Mare m³/min 6,5/8,0/9,0 6,5/8,5/10,0 7,5/10,0/12,0 9,5/12,5/14,5
Încălzire Mică/Medie/Mare m³/min 6,5/8,0/9,0 6,5/8,5/10,0 7,5/10,0/12,0 9,5/12,5/14,5

Putere sonoră Răcire dBA 48 51 56 60
Presiune sonoră Răcire Mică/Mare dBA 25,0/31,0 25,0/34,0 27,0/39,0 32,0/43,0

Încălzire Mică/Mare dBA 25,0/31,0 25,0/34,0 27,0/39,0 32,0/43,0
Sisteme de control Telecomandă cu infraroşu BRC7EB530W (panou standard) / BRC7F530W (panou alb) / BRC7F530S (panou gri)

Telecomandă cu fir BRC1H519W7/S7/K7 / BRC1E53A / BRC1E53B / BRC1E53C / BRC1D52
Alimentare cu energie Fază/frecvenţă/tensiune Hz/V 1~/50/220-240

Date tehnice - unitate exterioară RXM 25N9 35N9 50N9 60N9
Dimensiuni Unitate ÎnălţimexLăţimexAdâncime mm 550x765x285 735x825x300
Greutate Unitate kg 32 47
Putere sonoră Răcire dBA 59 61 62 63

Încălzire dBA 59 61 62 63
Interval de operare Răcire Ambient Min.~Max. °CDB -10~46

Încălzire Ambient Min.~Max. °CWB -15~18
Agent frigorific Tip/ Cantitate/ GWP Cantitate: kg/TCO₂eq R-32/0,76/0,52/675,0 R-32/1,40/0,95/675,0 R-32/1,45/0,98/675,0
Racorduri pentru 
traseu frigorific

Lichid OD mm 6,35 6,4
Gaz OD mm 9,50 12,7
Lungime 
traseu

UE - UI Max. m 20,0 30
Sistem Fără încărcare m 10,0 -

Cantitate suplimentară de agent frigorific kg/m 0,02 (pentru o lungime a conductelor mai mare de 10 m)
Diferență de nivel UI - UE Max. m 20,0

Alimentare cu energie Fază/frecvenţă/tensiune Hz/V 1~/50/220-240
Curent - 50Hz Amperaj maxim pe siguranță  (MFA) A 10 15

 
(1) Cu telecomandă cu fir; (2) Cu telecomandă fără fir; (3) Cu seria Sky Air Alpha; (4) MFA este utilizat pentru a selecta întrerupătorul de circuit şi întrerupător al circuitului de protecţie de punere la pământ (între-
rupător de circuit pentru scurgere la pământ). Pentru informaţii detaliate pentru fiecare combinaţie, consultaţi schemele electrice.

Casetă perfect plată
Design unic pe piaţă: se integrează perfect în tavan

 ʯ Integrare complet plată în panourile de tavan fals arhitecturale 
standard, lăsând un spaţiu de numai 8 mm 

 ʯ O îmbinare remarcabilă între designul convenţional şi excelenţa în 
inginerie, cu un finisaj elegant în alb sau o combinaţie de argintiu 
şi alb 

 ʯ În combinaţie cu tehnologia Bluevolution cu R-32, reduce impactul 
asupra mediului cu 68% în comparaţie cu R-410A, ducând la un 
consum de energie mai scăzut datorită eficienţei energetice ridicate 
şi are o cantitate de agent frigorific cu până la 16% mai scăzută 

 ʯ Doi senzori inteligenţi opţionali îmbunătăţesc eficienţa energetică 
şi confortul 

                   

 ʯ Controlul individual al fantei: flexibilitate pentru adaptarea la orice 
formă a camerei, fără a modifica locaţia unităţii! 

FFA-A9 + RXM-N9

RXM20-35N9 BRP069A81BRC1H519W7

Preţuri (TVA inclus) FFA + RXM 25A9 + 25N9 35A9 + 35N9 50A9 + 50N9 60A9 + 60N9
Preţ set (unitate interioară + unitate exterioară+ telecomandă cu fir BRC1H51* + BYFQ60CW) Lei 7.977,- 8.430,- 10.023,- 10.683,-
Preţ unitate interioară Lei 2.464,- 2.748,- 2.781,- 3.256,-
Preţ unitate exterioară Lei 2.850,- 3.020,- 4.580,- 4.765,-

(1) (2) (3)
4

Modbus 
KNX

DIII-Net
((opţional))

-15°
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Date privind eficienţa FBA + RXM 35A9 + 35N9 50A9 + 50N9 60A9 + 60N9
Capacitate de răcire Nom. kW 3,40 5,00 5,70
Capacitate de încălzire Nom. kW 4,00 5,50 7,00
Putere absorbită Răcire Nom. kW 0,85 1,41 1,64

Încălzire Nom. kW 1,00 1,44 1,89
Eficiență sezonieră
(conform EN14825)

 
 

Răcire Clasă energetică A++ A+
Pdesign kW 3,40 5,00 5,70
SEER 6,23 6,27 5,91
Consum anual de energie kWh 191 279 337

Încălzire (Climat mediu) Clasă energetică A+
Pdesign kW 2,90 4,40 4,60
SCOP/A 4,07 4,06 4,01
Consum anual de energie kWh 996 1.517 1.607

Date tehnice - unitate interioară FBA 35A9 50A9 60A9
Dimensiuni Unitate ÎnălţimexLăţimexAdâncime mm 245x700x800 245x1.000x800
Greutate Unitate kg 28,0 35,0
Filtru de aer Tip Plasă din rășină
Ventilator Debit de 

aer
Răcire Mică/Medie/Mare m³/min 10,5/12,5/15,0 12,5/15,0/18,0
Încălzire Mică/Medie/Mare m³/min 10,5/12,5/15,0 12,5/15,0/18,0

Presiune 
statică 
externă

Nom./Mare Pa 30/150

Putere sonoră Răcire dBA 60 56
Presiune sonoră Răcire Mică/Mare dBA 29,0/35,0 25,0/30,0

Încălzire Mică/Mare dBA 29,0/37,0 25,0/31,0
Sisteme de control Telecomandă cu infraroşu BRC4C65 / BRC4C66

Telecomandă cu fir BRC1H519W7/S7/K7 / BRC1E53A / BRC1E53B / BRC1E53C / BRC1D52
Alimentare cu energie Fază/frecvenţă/tensiune Hz/V 1~/50/60/220-240/220

Date tehnice - unitate exterioară RXM 35N9 50N9 60N9
Dimensiuni Unitate ÎnălţimexLăţimexAdâncime mm 550x765x285 735x825x300
Greutate Unitate kg 32 47
Putere sonoră Răcire dBA 61 62 63

Încălzire dBA 61 62 63
Interval de operare Răcire Ambient Min.~Max. °CDB -10~46

Încălzire Ambient Min.~Max. °CWB -15~18
Agent frigorific Tip/ Cantitate/ GWP Cantitate:kg/TCO₂eq R-32/0,76/0,52/675,0 R-32/1,40/0,95/675,0 R-32/1,45/0,98/675,0
Racorduri pentru 
traseu frigorific

Lichid OD mm 6,35 6,4
Gaz OD mm 9,50 12,7
Lungime traseu UE - UI Max. m 20,0 30
Cantitate suplimentară de agent frigorific kg/m 0,02 (pentru o lungime a conductelor mai mare de 10 m)
Diferență de nivel UI - UE Max. m 20,0

Alimentare cu energie Fază/frecvenţă/tensiune Hz/V 1~/50/220-240
Curent - 50Hz Amperaj maxim pe siguranță  (MFA) A 10 15

(1) Cu telecomandă cu fir; (2) Cu telecomandă fără fir; (3) Cu seria Sky Air Alpha; (4) MFA este utilizat pentru a selecta întrerupătorul de circuit şi întrerupător al circuitului de protecţie de punere la pământ (între-
rupător de circuit pentru scurgere la pământ). Pentru informaţii detaliate pentru fiecare combinaţie, consultaţi schemele electrice.

FBA-A9 + RXM-N9

Preţuri (TVA inclus) FBA + RXM 35A9 + 35N9 50A9 + 50N9 60A9 + 60N9
Preț set (unitate interioară + unitate exterioară+ telecomandă BRC1H51*) Lei 8.291,- 9.975,- 10.432,-
Preţ unitate interioară Lei 4.183,- 4.307,- 4.579,-
Preţ unitate exterioară Lei 3.020,- 4.580,- 4.765,-

RXM20-35N9

FBA-A(9)

Unitate necarcasată de plafon 
fals cu ESP mediu
Cea mai subţire şi în acelaşi timp cea mai puternică 
unitate cu presiune statică medie de pe piaţă

 ʯ Combinaţia cu unităţi exterioare split este ideală pentru magazine de retail 
mici, birouri sau aplicaţii rezidenţiale 

 ʯ Cea mai subţire unitate din clasă, doar 245 mm (înălţime construită 300 mm) 
 ʯ Nivel scăzut de zgomot în timpul funcţionării de până la 25 dBA 
 ʯ Presiunea statică externă medie de până la 150 Pa facilitează utilizarea 

conductelor flexibile de diferite lungimi 
 ʯ În combinaţie cu tehnologia Bluevolution cu R-32, reduce impactul asupra 
mediului cu 68% în comparaţie cu R-410A 

 ʯ Posibilitatea de modificare a ESP prin intermediul unei telecomenzi cu fir 
permite optimizarea debitului de aer furnizat 

 ʯ Se potriveşte discret în tavan: numai grilele de aspiraţie şi refulare sunt vizibile 
 ʯ Kitul multizonare permite controlul individual al mai multor zone de climat 
de la o singură unitate interioară 

Volum de aer introdus optimizat

Selectează automat cea mai adecvată curbă a ventilatorului pentru a atinge debitul de aer nominal cu 
o toleranţă de ±10%

De ce?

După instalare, pierderea de presiune a jetului de aer calculată iniţial va fi în mod frecvent diferită de valoarea 
reală de la nivelul conductelor →prin urmare, debitul de aer real poate fi mult mai scăzut sau mai ridicat 
decât valoarea nominală, ducând la o scădere a capacităţii sau la o temperatură inconfortabilă a aerului

Funcţia de reglare automată a debitului de aer va adapta automat viteza ventilatorului unităţii la orice tip de 
conducte (pentru fiecare model sunt disponibile cel puţin 10 curbe ale ventilatorului), făcând instalarea mult 
mai rapidă

 

 

 

Presiune statică externă (Pa) 

Debit de aer (nominal)

Debit de aer (real)

Curbe de pierderi 
de presiune
la nivelul 
conductelor

Debit de aer 
(cu reglare automată)

±10% Debit de aer (m3/min)

Curbe ale 
caracteristicilor
ventilatorului

refulare

aspirare 
prin partea 
inferioară

 

aspirare prin 
spate

BRP069A81BRC1H519W7

(1) (2)

(3)

Modbus 
KNX

DIII-Net -15°

NOU
cu opțiune 
multi-zonă
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Preţuri 
(TVA inclus)

FDXM-F9 FBA-A(9)
Număr de

clapete motorizate 
Referințe Dimensiuni  

Î x l x A (mm) 25 35 50 60 35 50 60 71 100 125 140

Spațiu plafon
standard 

2
AZEZ6DAIST07XS2

300 x 930 x 454
8.118,-

AZEZ6DAIST07S2 • • 8.118,-

3
AZEZ6DAIST07XS3

300 x 930 x 454
8.741,-

AZEZ6DAIST07S3 • • 8.741,-

4
AZEZ6DAIST07S4 300 x 930 x 454 • • 9.322,-
AZEZ6DAIST07M4 300 x 1.140 x 454 • • 9.322,-

5
AZEZ6DAIST07M5

 300 x 1.425 x 454
• • 10.423,-

AZEZ6DAIST07L5 • • • 10.423,-

6
 AZEZ6DAIST07M6

300 x 1.638 x 454
• • 11.924,-

 AZEZ6DAIST07L6 • • • 11.924,-

7
AZEZ6DAIST07L7

515 x 1.425 x 454
• • • 12.597,-

AZEZ6DAIST07XL7 12.597,-

8
AZEZ6DAIST07L8

515 x 1.425 x 454
• • • 13.278,-

AZEZ6DAIST07XL8 13.278,-
Spaţiu plafon 
compact 

2 AZEZ6DAISL01S2 210 x 720 x 444 • • 8.429,-
3 AZEZ6DAISL01S3 210 x 720 x 444 • • 9.063,-
4 AZEZ6DAISL01M4 210 x 930 x 444 9.675,-

5 AZEZ6DAISL01L5 210 x 1.140 x 444 • • 10.327,-

Kit multi-zonă pentru unităţi necarcasate de plafon fals

Kit multi-zonă pentru unităţi 
necarcasate de plafon fals

Sistemul de multi-zonă este un controler cameră-cu-cameră. Este prevăzut cu clapete motorizate, care se adaptează imediat folosind 
soluţiile cu conducte Daikin. Acest sistem suportă controlul a până la 8 zone cu un termostat centralizat amplasat în camera principală şi 
termostate individuale pentru fiecare zonă.

Distribuitor plug and play Unitate necarcasată de plafon 
fals

Clapete motorizate Panou de control electric

Cutie de zonare:
distribuitor complet 

preasamblat
cu clapete

Nivel sporit de confort

 ʯ Creşte nivelul de confort permiţând mai mult control zonal 
individual 

 - Pot fi deservite până la 8 zone individuale datorită clapetelor 
de modulare distincte 

 - Termostat individual pentru control cameră-cu-cameră şi 
zonă-cu-zonă 

Ușor de instalat 

 ʯ Reglare automată a debitului de aer în funcţie de cerere 
 ʯ Uşor de instalat, integrează unităţile interioare şi elementele de 
control ale sistemului Daikin 

 ʯ Economie de timp: distribuitorul vine complet preasamblat cu 
clapete şi plăci de control 

 ʯ Reduce cantitatea de agent frigorific necesar pentru instalaţie 

Cum funcţionează?Avantaje 

19°C

21°C

20°C

Termostate individuale de zonă

 ʯ Termostat principal
    Blueface - Airzone
 ʯ Interfaţă grafică color

    pentru controlul zonelor
 ʯ Comunicare cu fir

  

Termostat de zonă
Airzone
 ʯ Interfaţă grafică cu

ecran e-ink cu consum 
redus de energie
pentru controlul zonelor
 ʯ Comunicare radio

Termostat de zonă
Airzone
 ʯ Termostat cu butoane

     pentru controlul
     temperaturii
 ʯ Comunicare radio

AZCE6BLUEFACECB AZCE6THINKRB AZCE6LITERB

Compatibilitate 

Preț  Lei (TVA  inclus)

1.516,-

Preț  Lei (TVA  inclus)

1.736,-

Preț  Lei (TVA  inclus)

1.360,-
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RXM20-35N9

FHA-A(9)

Date privind eficienţa FHA + RXM 35A9 + 35N9 50A9 + 50N9 60A9 + 60N9
Capacitate de răcire Nom. kW 3,40 5,00 5,70
Capacitate de încălzire Nom. kW 4,00 6,00 7,20
Putere absorbită Răcire Nom. kW 0,91 1,56 1,73

Încălzire Nom. kW 0,98 1,79 2,17
Eficiență sezonieră
(conform
EN14825)
 

Răcire Clasă energetică A++ A+
Pdesign kW 3,40 5,00 5,70
SEER 6,24 5,92 6,08
Consum anual de energie kWh 191 295 328

Încălzire (Climat mediu) Clasă energetică A+ A
Pdesign kW 3,10 4,35 4,71
SCOP/A 4,43 3,86 3,87
Consum anual de energie kWh 979 1.578 1.704

Date Tehnice - Unitate Interioară FHA 35A9 50A9 60A9
Dimensiuni Unitate ÎnălţimexLăţimexAdâncime mm 235x960x690 235x1.270x690
Greutate Unitate kg 24,0 25,0 31,0
Filtru de aer Tip Plasă din rășină
Ventilator Debit de 

aer
Răcire Mică/Medie/Mare m³/min 10,0/11,5/14,0 10,0/12,0/15,0 11,5/15,0/19,5
Încălzire Mică/Medie/Mare m³/min 10,0/11,5/14,0 10,0/12,0/15,0 11,5/15,0/19,5

Putere sonoră Răcire dBA 53 54
Presiune sonoră Răcire Mică/Mare dBA 31/36 32/37 33/37

Încălzire Nom./Mare dBA 34/36 35/37
Sisteme de control Telecomandă cu infraroşu BRC7GA53 / BRC7GA56

Telecomandă cu fir BRC1H519W7/S7/K7 / BRC1E53A / BRC1E53B / BRC1E53C / BRC1D52
Alimentare cu energie Fază/frecvenţă/tensiune Hz/V 1~/50/220-240

Date tehnice - unitate exterioară RXM 35N9 50N9 60N9
Dimensiuni Unitate ÎnălţimexLăţimexAdâncime mm 550x765x285 735x825x300
Greutate Unitate kg 32 47
Putere sonoră Răcire dBA 61 62 63

Încălzire dBA 61 62 63
Interval de operare Răcire Ambient Min.~Max. °CDB -10~46

Încălzire Ambient Min.~Max. °CWB -15~18
Agent frigorific Tip/ Cantitate/ GWP Cantitate:kg/TCO₂eq R-32/0,76/0,52/675,0 R-32/1,40/0,95/675,0 R-32/1,45/0,98/675,0
Racorduri pentru 
traseu frigorific

Lichid OD mm 6,35 6,4
Gaz OD mm 9,50 12,7
Lungime traseu UE - UI Max. m 20,0 30
Cantitate suplimentară de agent frigorific kg/m 0,02 (pentru o lungime a conductelor mai mare de 10 m)
Diferență de nivel UI - UE Max. m 20,0

Alimentare cu energie Fază/frecvenţă/tensiune Hz/V 1~/50/220-240
Curent - 50Hz Amperaj maxim pe siguranță  (MFA) A 10 15

(1) Cu telecomandă cu fir; (2) Cu telecomandă fără fir; (3) Cu seria Sky Air Alpha; (4) MFA este utilizat pentru a selecta întrerupătorul de circuit şi întrerupător al circuitului de protecţie de punere la pământ (întrerupă-
tor de circuit pentru scurgere la pământ). Pentru informaţii detaliate pentru fiecare combinaţie, consultaţi schemele electrice.

FHA-A9 + RXM-N9

BRP069A81BRC1H519W7

Prețuri (TVA inclus) FHA + RXM 35A9 + 35N9 50A9 + 50N9 60A9 + 60N9
Preț set (unitate interioară + unitate exterioară+ telecomandă BRC1H51*) Lei 8.862,- 10.540,- 11.285,-
Preţ unitate interioară Lei 4.754,- 4.872,- 5.432,-
Preţ unitate exterioară Lei 3.020,- 4.580,- 4.765,-

Modbus 
KNX

DIII-Net
((opţional))(1) (2) (3) (3)

-15°

Unitate suspendată

Pentru camere mari fără tavan fals sau 
spaţiu liber pe pardoseală

 ʯ Combinaţia cu unităţi exterioare split este ideală pentru magazine de 
retail mici, birouri sau aplicaţii rezidenţiale 

 ʯ Ideală pentru un jet de aer confortabil în camere mari, datorită efectului 
Coandă: un unghi de refulare de până la 100° 

 ʯ Chiar şi camerele cu un tavan de până la 3,8 m pot fi încălzite sau răcite 
fără o scădere a capacităţii 

 ʯ Poate fi instalată atât în clădiri noi, cât şi în proiecte de reamenajare 
 ʯ În combinaţie cu tehnologia Bluevolution cu R-32, reduce impactul 
asupra mediului cu 68% în comparaţie cu R-410A, duce la un consum 
de energie mai scăzut datorită eficienţei energetice ridicate şi are o 
cantitate de agent frigorific cu până la 16% mai scăzută 
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RXM35N9

FNA-A9

FNA-A9 + RXM-N9

Date privind eficienţa FNA + RXM 25A9 + 25N9 35A9 + 35N9 50A9 + 50N9 60A9 + 60N9
Capacitate de răcire Nom. kW 2,60 3,40 5,00 6,00
Capacitate de încălzire Nom. kW 3,20 4,00 5,80 7,00
Putere absorbită Răcire Nom. kW 0,68 1,10 1,48 2,22

Încălzire Nom. kW 0,80 1,15 1,74 2,25
Eficiență sezonieră
(conform EN14825) 
 

Răcire Clasă energetică A+ A
Pdesign kW 2,60 3,40 5,00 6,00
SEER 5,68 5,70 5,77 5,56
Consum anual de energie kWh 160 209 303 378

Încălzire (Climat 
mediu)

Clasă energetică A+
Pdesign kW 2,80 2,90 4,00 4,60
SCOP/A 4,24 4,05 4,09 4,16
Consum anual de energie kWh 924 1002 1369 1547

Eficiența nominală EER 3,80 3,09 3,38 2,70
COP 4,00 3,48 3,34 3,11
Consum anual de energie kWh - - - -
Directiva privind eficiența energetică Răcire/Încălzire - - - -

Date Tehnice - Unitate Interioară FNA 25A9 35A9 50A9 60A9
Dimensiuni Unitate ÎnălţimexLăţimexAdâncime mm 620 / 720(2)x750x200 620 / 720(2)x1.150x200
Greutate Unitate kg 23 30
Filtru de aer Tip Plasă din răşină anti-mucegai
Ventilator -            
Debit de aer

Răcire Mare/Mică m³/min 8,7/7,3 16,0/13,5
Încălzire Mare/Mică m³/min 8,7/7,3 16,0/13,5

Ventilator - Presiune Statică Externă Mare/Nom./Maximum disponibil/Mare Pa 48/30/- 49/40/-
Putere sonoră Răcire dBA 53 56
Presiune sonoră Răcire Mare/Mică dBA 33/28 36/30

Încălzire Mare/Mică dBA 33/28 36/30
Agent frigorific Tip R-32 / R-410A
Sisteme de control Telecomandă cu infraroşu BRC4C65

Telecomandă cu fir BRC1H519W7/S7/K7 / BRC1E53A / BRC1E53B / BRC1E53C / BRC1D52
Alimentare cu energie Fază / Frecvenţă / Tensiune Hz / V 1~ / 50/60 / 220-240/220

Date tehnice - unitate exterioară RXM 25N9 35N9 50N9 60N9
Dimensiuni Unitate ÎnălţimexLăţimexAdâncime mm 550x765x285 735x825x300
Greutate Unitate kg 32 47
Putere sonoră Răcire dBA 59 61 62 63

Încălzire dBA 59 61 62 63
Presiune sonoră Răcire Mică/Mare dBA 46/- 49/- 48/44

Încălzire Mică/Mare dBA 47/- 49/- 49/45
Interval de operare Răcire Ambient Min.~Max. °CDB -10~46

Încălzire Ambient Min.~Max. °CWB -15~18
Agent frigorific Tip/ Cantitate/ GWP Cantitate:kg/TCO₂eq R-32/0,76/0,52/675,0 R-32/1,40/0,95/675,0 R-32/1,45/0,98/675,0
Racorduri pentru 
traseu frigorific

Lichid OD mm 6,35 6,4
Gaz OD mm 9,50 12,7
Lungime 
traseu

UE - UI Max. m 20,0 30
Sistem Fără încărcare m 10,0 -

Cantitate suplimentară de agent frigorific kg/m 0,02 (pentru o lungime a conductelor mai mare de 10 m)
Diferență de nivel UI - UE Max. m 20,0

Alimentare cu energie Fază/frecvenţă/tensiune Hz/V 1~/50/220-240
Curent - 50Hz Amperaj maxim pe siguranță  (MFA) A 10 15

(1) Cu telecomandă cu fir; (2) Cu telecomandă fără fir; (3) Cu seria Sky Air Alpha; (4) MFA este utilizat pentru a selecta întrerupătorul de circuit şi întrerupător al circuitului de protecţie de punere la pământ (întrerupă-
tor de circuit pentru scurgere la pământ). Pentru informaţii detaliate pentru fiecare combinaţie, consultaţi schemele electrice.

Prețuri (TVA inclus) FNA + RXM 25A9 + 25N9 35A9 + 35N9 50A9 + 50N9 60A9 + 60N9
Preț set (unitate interioară + unitate exterioară+ telecomandă BRC1H51*) Lei 7.408,- 8.399,- 10.672,- 11.369,-
Preţ unitate interioară Lei 3.470,- 4.291,- 5.004,- 5.517,-
Preţ unitate exterioară Lei 2.850,- 3.020,- 4.580,- 4.765,-

BRP069A81BRC1H519W7

Modbus 
KNX

DIII-Net
(1) (2) (3)

-15°

Unitate necarcasată de 
pardoseală

Concepută pentru a fi integrată în perete

Combinaţia cu unităţi exterioare split este ideală pentru magazine 
de retail mici, birouri sau aplicaţii rezidenţiale

 ʯ Ideală pentru instalare în birouri, hoteluri şi 
aplicaţii rezidenţiale 

 ʯ Se integrează discret în orice decor interior: 
numai grilele de absorbţie şi refulare sunt 
vizibile 

 ʯ Necesită un spaţiu foarte mic de instalare, 
având o adâncime de numai 200 mm 

 ʯ ESP-ul ridicat permite o instalare flexibilă 
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Extinderea gamei Sky Air Alpha pentru aplicaţii 
comerciale de mici dimensiuni şi răcire tehnică

RZAG-A

RZAG-A

Mini Sky Air
seria Alpha
Extinderea gamei Sky Air Alpha pentru aplicaţii 
comerciale de mici dimensiuni şi răcire tehnică

 ʯ Capacitate între 3,5 kW și 6 kW 
 ʯ Unităţi exterioare cu eficienţă energetică de top, de până la A++ 
 ʯ Impact redus asupra mediului datorită agentului frigorific R-32 
 ʯ Adecvată pentru aplicaţiile de răcire tehnică 
 ʯ Tehnologie de înlocuire oferită în mod exclusiv pentru aplicaţii pereche 
 ʯ Funcţionare garantată până la -20°C, atât în modul de încălzire, cât și în cel de 
răcire 

 ʯ Funcţionare sigură datorită PCB-ului răcit cu agent frigorific 
 ʯ Lungime maximă a conductelor de până la 50 m și 30 mm diferenţă de nivel 
 ʯ Poate fi conectată la toate modelele Sky Air obișnuite și la unitatea Perfera (FTXM) 
montată pe perete 

Ti
p

Unitate 
interioară

Unitate 
exterioară

Panou 
decorativ

Telecomandă 
cu fir

Funcționare
prin 

rotație(*)

Capacitate(kW) Eficiența Sezonieră** Prețuri lei(TVA inclus)
Răcire 

(Nominal)
Încălzire 

(Nominal)
Răcire Încălzire  

(Climat mediu)
Clasă

energetică
SEER Clasă

energetică
SCOP Unitate 

interioară
Unitate 

exterioară
Panou Telecomandã Set

Su
bț

ire FDXM35F9 RZAG35A - BRC1H519W7/S7/K7 DA 3,5 4,0 A+ 5,90 A 3,90 2.340,- 5.286,- - 1.088,- 8.714,-
FDXM50F9 RZAG50A - BRC1H519W7/S7/K7 DA 5,0 5,0 A+ 5,90 A 3,90 3.675,- 7.383,- - 1.088,- 12.145,-
FDXM60F9 RZAG60A - BRC1H519W7/S7/K7 DA 6,0 7,0 A+ 5,70 A 3,90 4.742,- 7.681,- - 1.088,- 13.511,-

M
SP

FBA35A9 RZAG35A - BRC1H519W7/S7/K7 DA 3,5 4,0 A++ 6,12 A+ 4,10 4.183,- 5.286,- - 1.088,- 10.556,-
FBA50A9 RZAG50A - BRC1H519W7/S7/K7 DA 5,0 6,0 A+ 6,30 A+ 4,10 4.307,- 7.383,- - 1.088,- 12.777,-
FBA60A9 RZAG60A - BRC1H519W7/S7/K7 DA 6,0 7,0 A++ 6,15 A+ 4,10 4.579,- 7.681,- - 1.088,- 13.348,-

Ca
se

tă
 

co
m

ple
t 

pla
tă

FFA35A9 RZAG35A BYFQ60CW BRC1H519W7/S7/K7 DA 3,5 4,0 A++ 6,40 A 3,80 2.748,- 5.286,- 1.574,- 1.088,- 10.696,-
FFA50A9 RZAG50A BYFQ60CW BRC1H519W7/S7/K7 DA 5,0 5,8 A++ 6,30 A+ 4,01 2.781,- 7.383,- 1.574,- 1.088,- 12.826,-
FFA60A9 RZAG60A BYFQ60CW BRC1H519W7/S7/K7 DA 6,0 7,0 A+ 5,80 A+ 4,04 3.256,- 7.681,- 1.574,- 1.088,- 13.599,-

Ca
se

tă 
rot

un
dă FCAG35B RZAG35A BYCQ140E BRC1H519W7/S7/K7 DA 3,5 4,0 A++ 7,30 A+ 4,30 3.449,- 5.286,- 1.637,- 1.088,- 11.460,-

FCAG50B RZAG50A BYCQ140E BRC1H519W7/S7/K7 DA 5,0 5,8 A++ 6,80 A+ 4,30 3.593,- 7.383,- 1.637,- 1.088,- 13.701,-
FCAG60B RZAG60A BYCQ140E BRC1H519W7/S7/K7 DA 6,0 7,0 A++ 6,60 A+ 4,25 3.632,- 7.681,- 1.637,- 1.088,- 14.038,-

Ve
rti

ca
l FNA35A9 RZAG35A - BRC1H519W7/S7/K7 DA 3,5 4,0 A+ 5,90 A 3,90 4.291,- 5.286,- - 1.088,- 10.665,-

FNA50A9 RZAG50A - BRC1H519W7/S7/K7 DA 5,0 5,0 A+ 5,90 A 3,90 5.004,- 7.383,- - 1.088,- 13.474,-
FNA60A9 RZAG60A - BRC1H519W7/S7/K7 DA 6,0 7,0 A+ 5,70 A 3,90 5.517,- 7.681,- - 1.088,- 14.286,-

Pla
fon

 
su

sp
en

da
t FHA35A9 RZAG35A - BRC1H519W7/S7/K7 DA 3,5 4,0 A++ 6,40 A+ 4,10 4.754,- 5.286,- - 1.088,- 11.128,-

FHA50A9 RZAG50A - BRC1H519W7/S7/K7 DA 5,0 5,8 A++ 6,80 A+ 4,30 4.872,- 7.383,- - 1.088,- 13.342,-
FHA60A9 RZAG60A - BRC1H519W7/S7/K7 DA 6,0 7,0 A++ 6,60 A+ 4,20 5.432,- 7.681,- - 1.088,- 14.201,-

Re
m

ot
e 

co
nt

ro
l FTXM35N RZAG35A - standard wireless RC DA 3,5 4,0 A++ 7,70 A++ 4,60 1.652,- 5.286,- - - 6.938,-

FTXM50N RZAG50A - standard wireless RC DA 5,0 6,0 A++ 7,41 A++ 4,60 2.073,- 7.383,- - - 9.456,-
FTXM60N RZAG60A - standard wireless RC DA 6,0 7,0 A++ 6,90 A+ 4,35 2.475,- 7.681,- - - 10.157,-

* Funcţionare prin rotaţie și funcţionare de rezervă integrate în telecomanda cu fir; ** Conform EN14825

-20°



15

RZAG-A

Tabel de combinaţii pentru răcire de confort

FC
AH

G-
H

FC
AG

-A
/B

FF
A

-A
9

FD
A

-A

FD
XM

-F
9

FB
A

-A
9

FH
A

-A
9

FA
A

-A

FT
XM

-N
/M

FU
A

-A

FN
A

-A
9

FV
A

-A

clasă de capacitate 71 100 125 140 35 50 60 71 100 125 140 35 50 60 125 35 50 60 35 50 60 71 100 125 140 35 50 60 71 100 125 140 71 100 35 50 60 71 71 100 125 35 50 60 71 100 125 140

RZAG35A P P P P P P P
RZAG50A P P P P P P P
RZAG60A P P P P P P P

P = pair application

Tabel de combinaţii pentru răcire tehnică

FT
X

M
-

N
/M

FA
A-

A

FH
A

-A
9

FB
A

-A
9

FD
X

M
-F

9

FU
A

-A

FN
A

-A
9

FV
A

-A

FF
A

-A
9

FC
A

H
G

-H

FC
A

G
-A

/B

clasă de capacitate 35 50 60 71 71 100 35 50 60 71 100 125 140 35 50 60 71 100 125 140 35 50 60 71 100 125 35 50 60 71 100 125 140 35 50 60 71 100 125 140 35 50 60 71 100 125 140
RZAG35A P* P* P* P* P* P* P*
RZAG50A P P P P P P P
RZAG60A P* P* P* P*
P = Pereche; P* = Pentru aceste combinaţii este necesar un reductor de conducte asimetrice ASYCPIR, opţional (20 Lei)! Pentru informaţii suplimentare privind opţiunile de răcire tehnică, consultaţi catalogul cu soluţii 
pentru aplicaţii de răcire tehnică.

Date tehnice - unitate exterioară RZAG 35A 50A 60A
Dimensiuni Unitate ÎnălţimexLăţimexAdâncime mm 734x870x373
Greutate Unitate kg 52
Putere sonoră Răcire dBA 62 63 64

Încălzire dBA 62 63 64
Presiune sonoră Răcire Nom. dBA 48 49 50

Încălzire Nom. dBA 48 49 50
Interval de operare Răcire Ambient Min.~Max. °CDB  -20 / +52

Încălzire Ambient Min.~Max. °CWB  -20 / +24
Agent frigorific Tip/GWP R-32 / 675

Cantitate kg/TCO2Eq 1,55/1,05
Racorduri pentru 
traseu frigorific

Lichid/Gaz OD mm 6,4/9,5 6,4/12,7
Lungime 
traseu

OU - IU Max. m 50
Sistem Echivalent m 50

Gratuit m 30
Cantitate suplimentară de agent frigorific kg/m 0,02 (pentru o lungime a conductelor mai mare de 30 m)
Diferență de nivel IU - OU Max. m 30

Alimentare cu energie Fază/frecvenţă/tensiune Hz/V Monofazic / 50 / 230
Curent - 50Hz Amperaj maxim pe siguranță  (MFA) A 16 16 20

-20°
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Cele mai întâlnite accesorii pentru instalare

Model
Capacitate

Răcire/Încălzire 
(kW)

Dimensiuni 
conducte

(lichid/gaz)
 (mm)

Distanța
dintre

suporturile 
unităților 

exterioare
(mm)

Alimentare
unitate

Interfața
dintre

unitățile 
interioare și

cele 
exterioare

Lungime 
max./

diferență
de nivel

conducte (m)

Lungime
instalație

pre-încărcare 
(m)

Supraîncărcare 
gaz

în funcție de
distanța față de

pre-încărcare

Ca
se

tă

Casetă cu jet circular
FCAG35B + RXM35N9 3,5/4,2 6,35/9,5 574 V - 3 x 1,5 mm2 4 x 1,5 mm2 20/20 10 20 g/m
FCAG50B + RXM50N9 5,0/6,0 6,35/12,7 580 V - 3 x 2,5 mm2 4 x 1,5 mm2 30/20 10 20 g/m
FCAG60B + RXM60N9 5,7/7,0 6,35/12,7 580 V - 3 x 2,5 mm2 4 x 1,5 mm2 30/20 10 20 g/m

Casetă perfect plată
FFA25A9 + RXM25N9 2,5/3,2 6,35/9,5 574 V - 3 x 1,5 mm2 4 x 1,5 mm2 20/20 10 20 g/m
FFA35A9 + RXM35N9 3,4/4,2 6,35/9,5 574 V - 3 x 1,5 mm2 4 x 1,5 mm2 20/20 10 20 g/m
FFA50A9 + RXM50N9 5,0/5,8 6,35/12,7 580 V - 3 x 2,5 mm2 4 x 1,5 mm2 30/20 10 20 g/m
FFA60A9 + RXM60N9 5,7/7,0 6,35/12,7 580 V - 3 x 2,5 mm2 4 x 1,5 mm2 30/20 10 20 g/m

Tu
bu

la
tu

ră

Unitate necarcasată de plafon fals cu ESP mediu
FBA35A9 + RXM35N9 3,4/4,0 6,35/9,5 574 V - 3 x 1,5 mm2 4 x 1,5 mm2 20/20 10 20 g/m
FBA50A9 + RXM50N9 5,0/5,5 6,35/12,7 580 V - 3 x 2,5 mm2 4 x 1,5 mm2 30/20 10 20 g/m
FBA60A9 + RXM60N9 5,7/7,0 6,35/12,7 580 V - 3 x 2,5 mm2 4 x 1,5 mm2 30/20 10 20 g/m

Un
ita

te
 

su
sp

en
da

tă

Unitate suspendată
FHA35A9 + RXM35N9 3,4/4,0 6,35/9,5 574 V - 3 x 1,5 mm2 4 x 1,5 mm2 20/20 10 20 g/m
FHA50A9 + RXM50N9 5,0/6,0 6,35/12,7 580 V - 3 x 2,5 mm2 4 x 1,5 mm2 30/20 10 20 g/m
FHA60A9 + RXM60N9 5,7/7,2 6,35/12,7 580 V - 3 x 2,5 mm2 4 x 1,5 mm2 30/20 10 20 g/m

N
ec

ar
ca

sa
tă

 d
e 

pa
rd

os
ea

lă

Unitate necarcasată de pardoseală
FNA25A9 + RXM25N9 2,6/3,2 6,35/9,5 574 V - 3 x 1,5 mm2 4 x 1,5 mm2 20/20 10 20 g/m
FNA35A9 + RXM35N9 3,4/4,0 6,35/9,5 574 V - 3 x 1,5 mm2 4 x 1,5 mm2 20/20 10 20 g/m
FNA50A9 + RXM50N9 5,0/5,8 6,35/12,7 580 V - 3 x 2,5 mm2 4 x 1,5 mm2 30/20 10 20 g/m
FNA60A9 + RXM60N9 6,0/7,0 6,35/12,7 580 V - 3 x 2,5 mm2 4 x 1,5 mm2 30/20 10 20 g/m

Sky Air

Model
Capacitate

Răcire/Încălzire 
(kW)

Dimensiuni 
conducte

(lichid/gaz)
 (mm)

Distanța
dintre

suporturile 
unităților 

exterioare
(mm)

Alimentare
unitate

Interfața
dintre

unitățile 
interioare și

cele 
exterioare

Lungime 
max./

diferență
de nivel

conducte (m)

Lungime
instalație

pre-încărcare 
(m)

Supraîncărcare 
gaz

în funcție de
distanța față de

pre-încărcare

2MXM40M 4,0/4,2 6,35/9,5 574 V - 3 x 2,5 mm2 4 x 1,5 mm2 20/15 20 20 g/m
2MXM50M9 5,0/5,6 6,35/9,50(12,7) 574 V - 3 x 2,5 mm2 4 x 1,5 mm2 20/15 20 20 g/m
3MXM40N 4,0/4,6 6,35/9,50(12,7) 600 V - 3 x 2,5 mm2 4 x 1,5 mm2 25/15 30 20 g/m
3MXM52N 5,2/6,8 6,35/9,50(12,7) 600 V - 3 x 2,5 mm2 4 x 1,5 mm2 25/15 30 20 g/m
3MXM68N 6,8/8,6 6,35/9,50(12,7) 600 V - 3 x 2,5 mm2 4 x 1,5 mm2 25/15 30 20 g/m
4MXM68N 6,8/8,6 6,35/9,50(12,7) 600 V - 3 x 2,5 mm2 4 x 1,5 mm2 25/15 30 20 g/m
4MXM80N 8,0/9,6 6,35/9,50(12,7/15,9) 600 V - 3 x 2,5 mm2 4 x 1,5 mm2 25/15 30 20 g/m
5MXM90N  9,0/10,0 6,35/9,50(12,7/15,9) 600 V - 3 x 2,5 mm2 4 x 1,5 mm2 25/15 30 20 g/m

Unitate multi split

Observaţie: Pentru informaţii actualizate, vă rugăm să consultaţi întotdeauna manualele de instalare și cartea tehnică.
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Service

Economia de energie nu se opreşte odată cu achiziţia 
sau instalarea unui echipament eficient energetic, ci 
acesta trebuie să funcţioneze în condiţii optime. 

Buna întreţinere şi mentenanţa reprezintă elemente 
cheie pentru garantarea unei performanţe optime. 

Sunteţi sigur că filtrele sunt curate şi că nicio 
componentă nu este defectă? 
Toate setările sunt corecte? 

Echipa de dezvoltare şi inovaţie Daikin depune 
eforturi constante pentru a îmbunătăţi eficienţa 
sistemelor noastre. 

Noi, cei de la Daikin Service, vă ajutăm să menţineţi 
funcţionarea unităţilor în mod eficient, prin punere în 
funcţiune şi pornire optimizate, întreţinere periodică 
şi preventivă, monitorizare la distanţă, îmbunătăţire 
a performanţei unităţilor şi prin punerea la dispoziţie 
a soluţiilor de upgrade, pentru a putea beneficia de 
plusul de eficienţă dat de cea mai recentă tehnologie 
pe care o dezvoltăm.

Piese de schimb Servicii de reparaţii

Asistenţă la instalare Punere în funcţiunePachetele Care

Centrul European 
de Monitorizare la 

distanţă

Upgrade/
optimizare

Optimizare  
şi upgrade

Menţinerea 
instalaţiei în 
stare perfectă

Piese şi 
reparaţii

Service  
Daikin

Punere în funcţiune
Pentru a garanta eficienţa şi performanţa pe termen lung a unităţilor 
sale, Daikin oferă pornirea profesională a sistemelor Daikin cu 
ajutorul inginerilor calificaţi în domeniul echipamentelor originale, 
ca parte a serviciilor de punere în funcţiune. 

Punerea în funcţiune prin intermediul unui partener autorizat 
sau de către Daikin vă oferă garanţia funcţionării unităţii conform 
specificaţiilor şi a furnizării beneficiilor unui climat unic.

Fiecare punere în funcţiune este documentată în conformitate cu 
standardul Daikin, iar un raport detaliat de punere în funcţiune 
vi se va pune la dispoziţie, detaliind toate activităţile efectuate şi 
înregistrarea funcţionării unităţii.

Preţurile enumerate se bazează pe completarea listei de verificare de prepunere în funcţiune, care acoperă o gamă de activităţi principale, 
inclusiv condiţii generale de la faţa locului, furnizarea de energie electrică şi distribuţia de energie electrică necesară, precum şi aspecte 
privind instalaţia. Acest lucru garantează furnizarea eficientă a serviciului, la momentul stabilit şi cu cele mai bune rezultate. Pentru cea mai 
recentă ediţie a listei de verificare de prepunere în funcţiune, accesaţi: www.daikin.ro
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ServiceService

Întreţinerea reprezintă elementul cheie care 
garantează calitatea, eficienţa şi funcţionarea 
perfectă a oricărui activ.

Contractele de întreţinere Care au la bază ani de 
experienţă şi urmăresc să vă ofere maximum de 
beneficii de pe urma întreţinerii echipamentelor de 
inginerii certificaţi de Daikin.

• Fiţi pregătit pentru sezonul cald
•  Reduceţi factura de energie şi emisiile de CO₂
•  Reduceţi impactul virusurilor, bacteriilor şi polenului cu 

ajutorul filtrelor curate
•  Bucuraţi-vă de o funcţionare silenţioasă

Întreţinerea periodică a unui sistem sau a unei unităţi 
garantează menţinerea costurilor cu energia electrică 
şi performanţa, dar şi faptul că funcţiile de siguranţă 
şi integritatea sistemului respectă cele mai recente 
standarde şi regulamente.

Întreţinerea periodică vă protejează investiţia pentru 
întreaga durată de utilizare a sistemului Daikin. 
Astfel, se evită opririle neplanificate şi defecţiunile, 
menţinând în acelaşi timp costurile de funcţionare 
la un nivel scăzut, aşa cum ar trebui să fie pe durata 
întregului ciclu de viaţă al sistemului.

Întreţinere

Planurile Preventive Care au costuri transparente, 
evitându-se astfel costurile de reparaţii neprevăzute, 
degradarea confortului şi a calităţii sau pierderea 
producţiei.

Pachetele Care includ şi un test complet al unităţii, 
utilizând software de diagnoză dezvoltat de Daikin, 
pentru a verifica scurgerile şi punctele-problemă.

Pachetele 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 
respecta cerinţele legislative şi ga-
rantează faptul că unitatea funcţio-
nează corect şi la parametri.
Pachetul Care include următoarele 
servicii:
•  Inspecţii în funcţie de activităţi prede-

finite
•  Upgrade de software şi firmware,  

după caz
• Jurnal validat

1. Care: 2. Preventive Care: 3. Extended Care:
Preventive Care vă menţine unitatea 
Split/Sky Air în condiţii optime, pen-
tru o perioadă lungă de timp.
Pe lângă activităţile de întreţinere 
incluse în pachetul Care, Preventive 
Care include:
•  Servicii bazate pe activităţi predefini-

te
•  Curăţarea schimbătoarelor de căldură
•  Diagnoză la faţa locului a sistemului 

şi/sau analiză în timpul intervenţiei 
de service 

•  Raport complet cu starea predictivă şi 
măsurători

•  Istoric de service documentat şi pus 
la dispoziţie pentru fiecare unitate

•  Asistenţă de urgenţă şi asistenţă 
telefonică

•  Acces la asistenţă tehnică şi servicii 
de reparaţii

Extended Care furnizează disponibili-
tatea maximă a echipamentului, la cel 
mai mic cost de proprietate.
Pe lângă activităţile de întreţinere incluse 
în pachetul Preventive Care, Extended 
Care include:
•  Sunt incluse costurile de manoperă şi 

transport şi piesele de schimb pentru 
întreţinerile planificate

•  Sunt incluse costurile de manoperă şi 
transport şi piesele de schimb pentru 
reparaţii

•  Agentul frigorific este inclus
• Extinderea garanţiei

Opţiuni:
Audit şi monitorizare a energiei
Suport şi consultanţă de specialitate
Întreţinere preventivă
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Service

Găsiţi piesa de schimb corectă pentru unitatea 
ta Daikin, verifică disponibilitatea (în timp real) și 
comandă online.

Totul în câţiva pași simpli.

 
Beneficiile dumneavoastră: 

 › răspuns rapid
 › livrare gratuită
 › disponibilitate 24/7
 › flexibilitate la livrare
 › disponibilitate „în timp real”

E-Parts

Daikin Academy

Întotdeauna la dispoziţia dumneavoastră
Adresele pentru E-Parts și banca de piese de schimb 
pot fi găsite pe portalul nostru Business:

http://eparts.daikin-ce.com
https://my.daikin.eu 

Înregistraţi-vă acum
pentru a utiliza serviciul E-Parts

Creaţi acces pentru dumneavoastră și colegi.
- Pur şi simplu accesaţi my.daikin.eu
- descărcaţi formularul de înregistrare
- completaţi-l
- și trimiteţi-l pe adresa celui mai apropiat birou 
Daikin 

Pentru a asigura calitatea și eficienţa serviciilor pe care le 
punem la dispoziţie, investim în continuu în dezvoltarea 
cunoștinţelor și competenţelor personalului nostru. 
Astfel, pregătim personalul și îi oferim cele mai noi informaţii 
legate de dezvoltările de ordin tehnic și metodele de reparare.

Daikin Central Europe dorește să sprijine și partenerii săi și 
profesioniștii în domeniu pentru a păstra calitatea și eficienţa 
serviciilor la cel mai înalt nivel posibil. Din acest motiv, oferim 
diferite cursuri de calificare și seminarii tehnice partenerilor 
noștri și profesioniștilor.
Cursurile noastre de calificare deservesc două nevoi 
comerciale și grupuri ţintă diferite:
 

ACADEMY Central Europe

Vrei să înveţi mai multe despre cum să păstrezi calitatea serviciilor 
tale la cel mai înalt nivel? Vizitează-ne pe www.daikin.ro pentru a 
afla mai multe informaţii despre ofertele de fomare de la Daikin sau 
pentru a lua legătura cu noi și spune-ne cum te putem ajuta!

Cursuri tehnice de produs 
Aceste cursuri sunt destinate tehnicienilor de service și 
inginerilor implicaţi în activităţi de instalare, punere în 
funcţiune, întreţinere și reparare a produselor Daikin. Acestea 
sunt disponibile doar pentru clienţii direcţi ai Daikin (companii 
specializate care achiziţionează direct de la Daikin).

Seminarii pentru aplicaţii de produs
Aceste seminarii sunt destinate proiectanţilor de 
sisteme HVAC și personalului tehnic de vânzări, 
oferind informaţii despre modul corect de proiectare 
și aplicare a sistemelor, utilizând produse Daikin
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Funcționare silențioasă (unitatea interioară / exterioară) - vă 
bucuraţi de confort în modul cel mai silenţios posibil
Unele dintre unităţile noastre interioare pot atinge niveluri de zgomot excepţional 

de scăzute, care coboară chiar și până la 19 dBA, care este echivalentul foșnetului abia 

perceptibil al frunzelor, ceea ce permite funcţionarea aparatelor chiar și în timpul somnului. 

Și anumite unităţi exterioare sunt silenţioase, ceea ce le face extrem de utile în zonele 

rezidenţiale aglomerate sau în cazul blocurilor de apartamente, unde nu vor deranja vecinii.

Caracteristici şi funcționare 

Filtru cu auto-curăţare - confort optim și eficienţă în orice moment
Curăţarea automată a filtrului garantează lipsa acumulărilor de praf pe filtrul de praf al unităţilor, ceea ce asigură cea mai eficientă și confortabilă pe toată durata 

de funcţionare, evitând blocarea fluxului de aer cu acumulările de praf. În plus, îndepărtarea prafului se face mult mai simplu și mai ușor comparativ cu unităţile 

care nu sunt prevăzute cu funcţie de curăţare automată, ale cărora filtre trebuie demontate și spălate în mod regulat.

Funcția rotativă și funcțiile de back-up
Funcţia rotativă și funcţiile de back-up sunt esenţiale pentru aplicaţiile de răcire a infrastructurii. În mod normal, aceste funcţii sunt realizate prin utilizarea adap-

toarelor suplimentare. Cu toate acestea, în cazul unităţilor exterioare Sky Air Smart sau Sky Air Alpha, funcţiile de rotire și de back-up sunt încorporate în interiorul 

BRC1E53 * / BRC1H51 *.

Senzor ochi inteligent multi-zonă - previne curenţii 
reci de aer
Unităţile echipate cu senzorul ochi inteligent multi-zonă au capacitatea 

(pe lângă toate beneficiile oferite de senzorul ochi inteligent normal) de a 

direcţiona în mod automat fluxul de aer departe de persoanele detectate 

în cameră, prevenind orice disconfort, care poate fi cauzat de orientarea 

fluxului de aer direct către o persoană.

  

Capacitatea este redusă
sau aparatul este oprit

plecat
min

2

Scară intensitate

sonoră în dB(A)

Un avion care
decolează

Conversaţie dintre 
oameni

Conversaţie în șoaptă

Zgomot imperceptibil

100

90

80

70

60

50

40

30
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Programator săptămânal  - vei fi nerăbdător să te întorci la 
confortul casei tale
Temporizatorul săptămânal vă permite să programaţi funcţionarea săptămânală a 

unităţii de aer condiţionat, fără a avea grija pornirii sau opririi acesteia în mod manual. 

Pot fi programate până la 4 operaţii pentru fiecare zi a săptămânii. Unităţile fără un 

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

programaţi ora la care doriţi pornirea, respectiv oprirea unităţii.

Controler online  - control absolut, oricând și de oriunde
Unităţile care sunt echipate cu opţiunea de control online pot fi controlate de oriunde, oricând, în mod facil de pe telefonul 

mobil sau de pe tabletă. Pentru a realiza acest lucru este nevoie de un accesoriu opţional care trebuie achiziţionat și o reţea 

locală disponibilă pentru a conecta unitatea. Pe lângă opţiunea de control direct de pe dispozitivul mobil, cele mai multe 

unităţi au opţiuni 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).

Modbus 
KNX

DIII-Net

Program 1
ON

Program 3
ON

Program 2
OFF

Program 4
OFF

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

25 ºC 27 ºC

Interval de funcționare extins - aveţi siguranţa că va funcţiona atunci când aveţi cel mai mult nevoie!
În anumite aplicaţii tehnice, echipamentele pot răci un spaţiu chiar și atunci când este frig afară. Unităţile marcate cu această etichetă pot funcţiona în mod fiabil 

în modul răcire chiar la temperaturi exterioare de -20°C (nu în cazul aplicaţiilor multi-split).

Aplicații Multi-Split  - confort pentru întreaga casă cu o singură unitate exterioară
Această unitate poate fi conectată la unităţi exterioare Multi-Split. Unităţile multi-split permit utilizarea aerului condiţionat în mai multe camere folosind o 

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

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

Aplicația SkyAir Twin / Triple / Double Twin - temperatură egală peste tot, chiar și în spaţii mari
Aerul condiţionat nu poate fi întotdeauna realizat eficient cu o singură unitate interioară. Aplicaţiile SkyAir Twin, Triple și Double-Twin vă permit

împărţiţi capacitatea unei singure unităţi exterioare între două, trei sau patru unităţi interioare. Acest lucru asigură o bună distribuţie a aerului și a temperaturii

pe tot spaţiul, fără a fi nevoie de multiple unităţi de exterior mai mici. Această pictogramă simbolizează posibilitatea utilizării unităţii interioare în astfel de 

aplicaţii.

Pompă de scurgere
Această unitate este echipată standard (sau opţional, dacă este indicată) cu o pompă de  condens. Apa condensată care este generată în timpul funcţionării cu 

răcire poate apoi să fie ușor evacuate folosind conducte situate chiar și deasupra unităţii. Pompele de golire a condensului Daikin originale sunt de funcţionare 

silenţioasă, fiabile și au o energie scăzută consum datorită folosirii motoarelor de curent continuu.

-20°
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Daikin Europe N.V. participates in the Eurovent Certification 

programme for Air conditioners (AC), Liquid Chilling Packages (LCP), 

Air handling units (AHU) and Fan coil units (FCU), Check ongoing 

validity of certificate online: www.eurovent-certification.com or using: 

www.certiflash.com
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