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Centrala 
termică murală 
în condensare 
Concepută și proiectată în totalitate de 
producătorul japonez, centrala murală 
respectă principiile inovatoare specifi ce 
produselor Daikin, îmbinând tehnologia 
modernă de condensare, controlul inteligent 
și design-ul contemporan pentru a asigura 
încălzire și apă caldă menajeră în cel mai 
efi cient și fi abil mod.

Centrala termică murală în condensare Daikin 
reprezintă cea mai bună opţiune pentru 
persoanele care intenţionează să înlocuiască 
o centrală existentă, căutând o tehnologie 
modernă, o alternativă mai efi cientă din 
punct de vedere energetic şi totodată mai 
puţin costisitoare. 
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Design şi
performanţă: 
cea mai mică
centrală termică 
murală din România

›  modele numai pentru încălzirea spaţiului (încălzirea apei calde menajere se poate face prin conectarea unui boiler extern)
›  modele pentru încălzirea spaţiului şi a apei calde menajere (combi): ,  şi  kW

Centrala este disponibilă în mai multe capacități:

Centrala termică murală în condensare Daikin
este cea mai compactă centrală pe gaz existentă pe piață, ocupă doar 0,23 m²! 

Este ideală atât pentru locuinţe noi sau prima instalare, dar este și o opţiune excelentă pentru persoanele care 
intenţionează să înlocuiască o centrală existentă și caută o alternativă mai efi cientă din punct de vedere energetic 
și, totodată, mai puţin costisitoare. 
În plus, este extrem de uşor de controlat de la distanţă, de pe smartphone, cu aplicaţia Daikin Residential Controller. 



4 5

  
Instalarea şi utilizarea fl exibilă datorită 
dimensiunilor compacte 
fac posibilă montarea centralei în încăperi diferite: 
bucătării, băi, dulapuri, etc.

  Centrala termică murală în condensare 
de la Daikin

Ocupă numai

0,06 m3   
 mm

 mm  mm

27 kg

Monitorizarea:

›     Stării sistemului de încălzire
›     Grafi celor de consum de energie

Controlul:

›      Modului de funcţionare şi temperatura setată
       la distanţă, al sistemului de apă caldă menajeră
›     Integrării de produse şi servicii terţe prin iFTTT

Programarea:

›     Temperaturii setate şi modul de funcţionare 
cu până la  acţiuni pe zi timp de  zile

›     Modului vacanţă
›     Vizualizare într-un mod intuitiv

Control şi confort de oriunde te afl i
Datorită aplicaţiei Onecta puteţi fi  mereu în control. Aplicaţia vă permite: 

Funcţie inteligentă de învăţare şi adaptare la obiceiurile de consum 

Funcţia de preîncălzire a apei calde menajere are la bază un algoritm de memorare automată a incidenţei utilizării funcţiei din 
ultimele 24 de ore, astfel preîncălzirea apei porneşte înainte de momentul utilizării apei calde.

Perfectă pentru încălzirea în pardoseală 
Mulţumită utilizării unei pompe cu disponibil mare de presiune, încălzirea în pardoseală poate fi  conectată simplu şi rapid la 
centrală. Astfel se asigură un control mai bun asupra distribuţiei agentului termic, asigurând astfel un confort termic superior.

Panoul frontal cu design unic și interfaţă modernă5

Reglare 
apă caldă

Daikin Eye  

A� şaj LED

Reglare apă caldă 
menajeră

Butoane de reglare
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Puteţi monitoriza starea de funcţionare a centralei termice cu Daikin Eye

Albastru: Roşu: 

Când Daikin Eye indică culoarea albastră, 
înseamnă că centrala termică funcţionează 
corect. Daikin Eye va lumina intermitent în 
timpul funcţionării.

Când Daikin Eye indică culoarea roşie, centrala termică 
nu funcţionează şi necesită o verifi care de către 
dumneavoastră sau centrul de service Daikin în funcţie 
de complexitatea codului de eroare. Reamintim că 
verifi carea tehnică periodică se realizează odată la 2 ani, 
indiferent de culoarea Daikin Eye. 


