
Proiectat pentru
performanțe durabile

FVXM-A
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5 ani garanţie 

pentru piesele de 

schimb prin Partenerii 

Home Comfort Expert 

 

Specificaţii de la 11.592 lei/set 
(TVA inclus)

de la 6.137 lei/set 
(TVA inclus)

de la 6.865 lei/set 
(TVA inclus)

de la 4.435 lei/set 
(TVA inclus)

de la 6.284 lei/set 
(TVA inclus)

de la 3.599 lei/set 
(TVA inclus)

de la 2.641 lei/set 
(TVA inclus)

de la 2.300 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

senzor ochi inteligent 

Culori disponibile alb alb, argintiu, negru mat, 
blackwood

alb mat, negru mat, 
argintiu lucios alb alb alb alb alb

Nivel zgomot 19 dBA 19 dBA 19 dBA 19 dBA 19 dBA 20 dBA 20 dBA 21 dBA
Autobaleiere pe verticală • • • • • •
Mod Confort • • • • • • •
Mod Economic • • • • • •

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

Flash Streamer
Apatit de Titan Apatit de Titan Filtru catechin  

Apatit de Titan

Eficienţă sezonieră/ clasă energetică SEER 9,00 8,73 8,73 de la 8,65 de la 8,11 6,62 6,50 6,87
Eficienţă sezonieră/ clasă energetică SCOP/A 5,73 4,60 5,15 de la 5,10 de la 4,63 4,64 4,11 4,28
Wi-Fi opţional încorporat încorporat încorporat încorporat opţional opţional opţional
Funcţie de programare 24 h săptămânal săptămânal săptămânal săptămânal 24 h 24 h 24 h

A+++ A+++ FTXF FTXCFVXM-AA+++ A+++

NOU

Prețurile sunt exprimate în lei și includ TVA. Prețurile nu includ Taxa Verde.
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Caracteristici

A+++

Informații
tehnice

  

  

 Aer curat 
Tehnologia Flash Streamer: Purifică aerul la fiecare utilizare și 
elimină mirosurile neplăcute. Flash Streamer utilizează electroni 
pentru a declanșa reacții chimice care elimină mirosurile 
neplăcute și alergenii din aer.                                                                                               

Filtrul deodorizant cu apatit de Titan: Captează particulele 
de praf din aer și elimină mirosurile de tutun şi ale animalelor 
de companie.

 Programator săptămânal
Programatorul este o opțiune utilă folosită pentru pornirea sau 
oprirea automată a aparatului de aer condiționat noaptea sau 
dimineața. Poate fi setată să înceapă răcirea sau încălzirea în 
orice moment în cursul unei perioade de o săptămână.

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

 Nivel de zgomot
Vă bucurați de confort în modul cel mai silențios posibil.
Această unitate funcționează cu un nivel de zgomot până la 
19dB(A)

Extrem de silențioasă 19 dBA

ABSOARBE ÎNDEPĂRTEAZĂ

mirosuri

lumină
naturală

lumină
naturală

descompuse

dezactivate
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în modul răcire

în modul încălzire

de pardoseală

F FVXM

Preţuri (TVA inclus) FVXM + RXM CVXM20A 25A + 25R9 35A + 35R9 50A + 50R
Preţ set (unitate interioară + unitate exterioară+ telecomandă)       Lei - 6.284,- 6.833,- 9.528,-
Preţ unitate interioară Lei 2.801,- 3.098,- 3.294,- 4.161,-
Preţ unitate exterioară Lei - 3.187,- 3.539,- 5.367,-

Date tehnice - unitate interioară C/FVXM CVXM20A 25A 35A 50A
Dimensiuni Unitate Înălţime x Lăţime x Adâncime mm 600x750x238
Filtru de aer Tip se schimbă / se spală
Presiune sonoră Răcire Mare//Mică/Silențioasă dBA 38/25/22 38/25/20 39/25/20 44/31/27

Încălzire Mare//Mică/Silențioasă dBA 38/25/21 38/25/19 39/25/19 46/35/29

Date tehnice - unitate exterioară RXM 25R9 35R9 50R
Dimensiuni Unitate Înălţime x Lăţime x Adâncime mm

conectabilă
doar la unităţi

exterioare multi

552x840x350 734x954x401
Presiune sonoră Răcire Nom. dBA 46 49 48

Încălzire Nom. dBA 47 49
Interval de operare Răcire Ambient Min.~Max. °CDB -10~46

Încălzire Ambient Min.~Max. °CDB -15~24
Agent frigorific Tip / GWP / Masă kg / TCO2Eq R-32/675/0,76/0,52 R-32/675,0/1,15/0,780
Racorduri pentru 
traseu frigorific

Lungime 
conducte

OU - IU Max. m 20 30
Sistem Fără încărcare m 10

Diferenţă de nivel IU - OU Max. m 15 20
Alimentare electrică Fază /Amperaj maxim pe siguranță (MFA) A 1~ / 13 1~ / 16 

(1)Compatibilă doar cu unităţi exterioare multi-split cu 2 şi 3 porturi
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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), 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

Daikin Stand By Me este platforma online prin 
intermediul căreia oferim clienților noștri suport și 
servicii suplimentare post-vânzare. Stand By Me este 
dedicată clienților care au achiziționat și instalat un 
echipament de uz rezidențial prin intermediul unui 
Partener Daikin Heating sau Home Comfort Expert. 
Pentru a înțelege cum te poti bucura de beneficiile 
Stand By Me, vizitează site-ul oficial Daikin sau 
platforma Stand By Me:
www.standbyme.daikin.ro

Comenzi vocale

Controlul prin voce a unităților 
dumneavoastră de încălzire și răcire.

 ʯ Compatibilitate cu Asistentul Google 
și Amazon Alexa

 ʯ Se integrează perfect cu sistemul 
dumneavoastră smart home deja 
existent

Gestionare simplă

Gestionați-vă unitățile astfel încât să fie în 
conformitate cu stilul dumneavoastră de 
viață pe tot parcursul anului.

 ʯ Setați temperatura pentru cameră și 
pentru apa caldă menajeră 

 ʯ Setați modurile de operare pentru 
unitatea de încălzire și răcire

Programare simplă 

Configurați un program de funcționare 
pentru unitățile dumneavoastră. 

 ʯ Creați până la șase operațiuni pe zi 
pentru setarea temperaturii sau a 
modului de operare 

 ʯ Mod Vacanță suplimentar disponibil 
pentru economisirea costurilor de 
energie

Monitorizarea eficienţei

Obțineți o privire de ansamblu asupra
performanței si eficienței energetice 
pentru unitățile dumneavoastră.   

 ʯ Rapoarte uşor de accesat privind 
consumul de energie 

 ʯ Status live asupra unităților de 
încălzire şi răcire

Aplicația 
Onecta

Gestionați confortul casei dumneavoastră prin intermediul telefonului.
Aplicația Onecta este disponibilă exclusiv pentru toți utilizatorii de echipamente Daikin, oferindu-vă puterea de a vă controla 
complet unitățile de încălzire, răcire și preparare ACM de la distanță.

Scanați codul QR pentru a descărca aplicația acum

Disponibilă pe  



Daikin Airconditioning Central Europe - Romania SRL
Calea Floreasca 169A, Corp B, Etaj 8, Bucureşti, România

www.daikin.ro · e-mail: office@daikin.ro


