
Informaţii pentru utilizatorii finali:  
eficienţă superioară şi o gamă largă de confort

Misiunea noastră:

atmosfera 
perfectă



FTXZ-N, p. 12
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Pregătește-te 
Pentru evoluţia confortului pur

FTXJ-MW, p. 16

FTXA-AS, p. 14

Descoperă confortul de 
ultimă generaţie
Locuinţa ta. merită doar ce este mai bun. În acest 
moment, ducem confortul la un nou nivel prin 
regândirea atmosferei pure cu gama Bluevolution. 
Atunci când alegeţi tehnologiile Daikin, te poţi baza pe 
confort, eficienţă energetică, fiabilitate şi control pe tot 
parcursul anului.

Eficienţa sezonieră ridicată garantează confortul 
pe timp de iarnă şi vară, la costuri convenabile. 

Agentul frigorific R-32 este mai prietenos cu mediul 
decât agenţii frigorifici anteriori. Experienţa de mai 
mulţi ani a Daikin şi gama largă de produse îţi oferă 
siguranţa alegerii unui produs fiabil şi rezistent, care 
se integrează perfect în locuinţa ta. Chiar şi atunci 
când nu ești acasă, poţi regla cu uşurinţă temperatura 
camerei şi modul de operare cu ajutorul aplicaţiei 
pentru smartphone. Daikin te ajută să creezi atmosfera 
perfectă.
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Respiră adânc

Atmosferă pură
O multitudine de alegeri
Soluţiile Daikin au un design atractiv, sunt silenţioase 
şi eficiente din punct de vedere energetic. Daikin 
are soluţia perfectă, indiferent dacă este vorba de o 
cameră sau mai multe. 

De ce să alegi Daikin?

Noua gamă Daikin cu agent frigorific R-32 îţi oferă cea 
mai bună soluţie din punct de vedere al eficienţei 
energetice, concepţiei şi eleganţei. Indiferent dacă 
dorești să încălzești sau să răcești una sau mai multe 
camere, Daikin are un model potrivit, cu unităţi de 
perete sau necarcasate de plafon fals.

Confort pur:  
Ururu Sarara

Climatizarea completă 
cu funcţii de (dez)
umidificare, purificare a 
aerului şi ventilare şi cea 
mai ridicată eficienţă la 
încălzire şi răcire.

Surpriză:  
Stylish

Unde inovaţia 
întâlneşte creativitatea

Confort modern:  
Daikin Emura

Eficienţă superioară şi 
confort cu un design 
superior. 
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Confort inteligent: 
Perfera

Design de perete atractiv, 
cu o calitate perfectă a 
aerului interior

Confort discret:  
Comfora

Designul modern al 
panoului frontal se 
integrează perfect în 
orice interior, inclusiv cu 
programul de uscare.

Unitate necarcasată 
de plafon fals: 
FDXM-F3

Numai grilele de aspiraţie 
şi de refulare sunt vizibile.

Alege partenerul perfect: 
aplicaţii pereche şi multi
Selectează unitatea exterioară corespunzătoare pentru a 
satisface cel mai bine nevoile tale. În aplicaţiile pereche, 
conectaţi o unitate exterioară la una interioară. Unităţile 
multi economisesc spaţiul şi pot conecta până la cinci 
unităţi interioare în mai multe camere. 

Combină aerul condiţionat cu o 
încălzire optimă şi cu confortul 
apei calde: 
Pompa de căldură hibridă Daikin Altherma.
Tehnologia hibridă combină gazul 
şi pompa de căldură aer-apă pentru 
încălzire şi producerea de apă caldă   

Pentru aplicaţii comerciale: 
Unităţile interioare Sky Air 
Alegi între o casetă cu jet circular şi una perfect plată, 
unitate necarcasată de pardoseală sau suspendată în plafon. 

Raport bun calitate-
preţ: Sensira

Unitate de perete pentru 
consum redus de energie 
şi confort plăcut.

Unitate de 
pardoseală: FVXM-F

Unitate de pardoseală 
pentru confortul optim al 
încălzirii datorită fluxului 
dual de aer
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 Eficienţă energetică
Crearea unui climat proaspăt în locuinţă înseamnă 
mult mai mult decât confortul pur. Sistemele Daikin 
sunt rentabile şi prietenoase cu mediul. Agentul 
frigorific de ultimă generaţie R-32 şi compresoarele 
optimizate îţi asigură confortul optim.

Eficienţă sezonieră pentru încălzire şi răcire

Gama de tehnologii avansate de economisire a 
energiei de la Daikin oferă performanţe sezoniere 
ridicate în ceea ce priveşte încălzirea şi răcirea până la 
A+++, iar compresoarele noastre swing reproiectate 
sunt mai eficiente. Eficienţa sezonieră este un nou 
mod de a clasifica produsele de încălzire/răcire pe baza 
eficienţei lor energetice pe parcursul unui an întreg.

R-32: mai eficient, mai prietenos cu mediul

Daikin utilizează agentul frigorific R-32, iar unitatea 
emite un nivel mai scăzut de emisii de CO2. Acest lucru 
înseamnă că respectivele unităţi au un potenţial redus 
de încălzire globală şi sunt mai eficiente per ansamblu.

 Experimentează  
  confortul perfect
Extrem de silenţioase

Unităţile zgomotoase reprezintă lucruri din trecut. 
Sistemele Daikin sunt aproape imperceptibile. Bucură-
te de confort pe tot parcursul anului, fără să fii deranjat 
de zgomot. 

Calitate mai bună a aerului cu  
Daikin Flash Streamer

Unităţile Ururu Sarara şi Stylish şi Perfera de la Daikin 
furnizează atât încălzire, cât şi răcire, purificând aerul 
pe tot parcursul anului. Utilizând electroni pentru 
a declanşa reacţii chimice cu moleculele de aer, 
tehnologia Flash Streamer distruge virusurile, lăsându-
ţi aerul perfect, fără alergeni. 

Până la A
+++

 
în încălzire şi 
răcire

Electroni de mare viteză generaţi de Flash Streamer 

De ce să alegi 
Daikin?
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Distribuţie inteligentă a aerului

Aparatele de aer condiţionat oferă confort camerelor, 
prin mişcarea aerului proaspăt în jurul acestora. 
Tehnologia Daikin merge şi mai departe, astfel încât nu 
vei simţi mişcarea aerului pe piele. 

Senzor termic inteligent

După determinarea temperaturii curente a camerei, 
senzorul termic inteligent distribuie aerul uniform în 
cameră înainte de a trece la un model al fluxului de 
aer care să direcţioneze aerul cald sau rece în zonele în 
care este nevoie de el. 

Efectul Coandă

Efectul Coandă optimizează fluxul de aer pentru un 
climat confortabil. Prin utilizarea unor fante special 
concepute, un flux de aer mai bine direcţionat permite 
o distribuţie îmbunătăţită a temperaturii în întreaga 
cameră. Unitatea determină modelul fluxului de aer în 
funcţie de solicitarea de încălzire sau răcire a camerei. 
Prin crearea a două modele diferite ale fluxului de 
aer, previne curenţii de aer şi oferă o temperatură mai 
stabilă şi mai confortabilă pentru ocupanţii camerei. 

Senzor de detectare a mişcării în 2 zone

Dacă părăsești camera, sistemul comută în modul de 
economisire a energiei. Când revii, acesta se întoarce la 
setarea originală, dar refulează aerul la distanţă de dvs.: 
fără curenţi de aer rece. 
 

Refulare 3 D a aerului

Temperatura camerei rămâne constantă, prin 
combinarea baleierii automate pe verticală şi 
pe orizontală. Aerul este distribuit uniform în tot 
ansamblul camerei şi ajunge în colţuri, chiar şi în 
spaţiile mai mari.

Capacitatea este redusă

20 
m

distanţă

Refulare   3 D a 
aerului
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Aplicaţia Daikin Online Controller poate controla şi monitoriza starea sistemului de 
încălzire sau până la 50 unităţi de aer condiţionat split. Vei putea: 

Monitoriza: 
 › Starea aparatului de aer condiţionat sau a sistemului de încălzire
 › Consulta graficele de consum al energiei 

Controla: 
 › Modul de funcţionare, temperatura setată, viteza ventilatorului şi modul putere, 
funcţia de direcţie a aerului şi filtrarea (streamer) 

 › De la distanţă, sistemul şi apa caldă menajeră
 › Controlul zonelor: controlezi mai multe unităţi în acelaşi timp (numai cu funcţia 
bizonală integrată la Split şi Daikin Altherma)

Programa: 
 › Programezi temperatura setată şi modul de operare 
cu până la 6 acţiuni pe zi timp de 7 zile 

 › Activezi modul vacanţă 
 › Vizualizezi într-un mod intuitiv
 › Integrezi produse şi servicii terţe prin IFTTT
 › Controlezi cererea/puterea limitaţi puterea  
(numai pentru Split)

 Control permanent, oriunde te-ai afla
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Control

Controlezi modul de 
funcţionare, temperatura, 
purificarea aerului, viteza 
şi direcţia ventilatorului

Programezi temperatura 
setată, modul de 

funcţionare şi viteza 
ventilatorului

Monitorizezi consumul de 
energie, setaţi programul 

de vacanţă

Identifici camerele din 
locuinţă

Programare Monitorizare Identificare

Aplicaţie cu interfaţă intuitivă 

Dacă...atunci...

Programezi unitatea pentru a reflecta stilul tău. de viaţă. Utilizând platforma IFTTT pentru a te 
conecta la diferite aparate electrocasnice, poţi controla toate elementele unei locuinţe de la 
distanţă. De exemplu: Dacă părăsești casa, încălzirea se va opri. 

IFTTT: alcătuieşte propriul flux de lucru

IFTTT este o soluţie care conectează produse şi servicii terţe compatibile (contoare inteligente, 
lumini, termostate, ...), astfel încât acestea să funcţioneze cel mai bine pentru tine.

În cadrul IFTTT se pot realiza 2 tipuri de operare:

 › DO: pur şi simplu execută o acţiune (de exemplu: pornire/oprire)
 › IFTTT este acronimul de la If This Then That (dacă..., atunci...). Soluţia îţi permite să automatizaţi 
acţiuni (atunci...) în funcţie de anumite elemente declanşatoare (dacă...)

Exemplu

DACĂ părăsești o zonă, ATUNCI încălzirea se va opri.   

Elementul declanşator este locaţia, determinată de smartphone.  
Dacă părăsești o zonă, cum ar fi casa ta., de exemplu, încălzirea se va opri automat.
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Crearea climatului interior perfect înseamnă mult mai mult decât achiziţia şi instalarea unui produs. Este 
vorba, de asemenea, despre obţinerea confortului, eficienţei energetice, fiabilităţii şi controlului pe tot 
parcursul anului. La Daikin, oferim o selecţie de servicii de asistenţă tehnică şi întreţinere pentru a îți 
garanta funcţionarea la performanţă optimă a produsului pe întreaga durată de utilizare.

Service Daikin
 Service: instrumente pentru asistenţă tehnică

O instalaţie optimă la un cost minim

Cu ajutorul serviciilor de asistenţă tehnică, o instalaţie 
bine întreţinută atinge:

  O eficienţă energetică ridicată

  Un ciclu de viaţă mai lung

  Respectarea celor mai recente cerinţe legale şi de 
reglementare

Furnizor şi prestator de servicii

De la selectarea soluţiei corecte de climatizare la 
pornirea, monitorizarea şi întreţinerea acesteia, Daikin 
este pregătită să îţi ajute în fiecare etapă a procesului. 
Chiar dacă nu ai o instalaţie Daikin, poţi beneficia de 
serviciile Daikin furnizate de echipa de asistenţă şi de 
echipa de specialişti calificaţi şi de ingineri de service.

Ce oferim

  Funcţionare, întreţinere şi reparaţii 
Împreună cu partenerii de service, oferim o gamă de planuri de service pentru 
supravegherea, gestionarea şi monitorizarea instalaţiei

  Modernizări şi optimizări 
Pentru a creşte performanţa şi a extinde durata de viaţă a sistemului, am 
dezvoltat o varietate de modernizări

  Serviciul de punere în funcţiune Daikin 
De la pornire, testare şi până la reglajele finale, reprezentanţii de service Daikin 
îţi oferă suport pentru fiecare etapă a procesului de instalare. Practicile noastre 
eficace şi eficiente ajută toţi instalatorii să garanteze continuarea funcţionării 
instalaţiei Daikin la performanţă de vârf

  Asistenţă tehnică de proiect şi linie telefonică cu Daikin 
Indiferent că este vorba de alegerea soluţiei corecte pentru o anumită aplicaţie 
sau de integrarea sistemelor HVAC-R în sistemul tău. de management al clădirii, 
specialiştii şi inginerii noştri experimentaţi sunt pregătiţi să te ajute

  Politica de garanţie Daikin 
Daikin are o politică de garanţie transparentă şi cuprinzătoare. În anumite 
contracte poţi obţine, pe lângă garanţia din fabrică aplicabilă pieselor şi garanţie 
pentru manoperă

  Componente fiabile 
Toate componentele unei soluţii Daikin sunt de calitate ridicată. Acest lucru 
înseamnă că, dacă o componentă este înlocuită de un instalator Daikin, poţi fi 
sigur că instalaţia îşi va păstra eficienţa şi performanţa de vârf.

10



 Prelungirea  
 gratuită a garanţiei 
Primul avantaj al programului Stand By Me 
este prelungirea gratuită a garanţiei:  

 se aplică atât pentru manoperă, cât şi 
pentru piese 

 începe imediat după înregistrare

 Garanţie extinsă pentru piese 

Pentru o mică taxă, clienţii îşi pot extinde 
garanţia pentru anumite piese. Stand By Me 
garantează: 

 că fiecare componentă este înlocuită rapid  

 evitarea surprizelor financiare 

 durata lungă de utilizare şi funcţionare fără 
probleme, precum şi celelalte beneficii ale 
unei instalaţii Daikin 

 service fiabil oferit de partenerii de service 
autorizaţi Daikin 

Partenerii de service Daikin lucrează exclusiv cu 
piese Daikin şi deţin toate cunoştinţele tehnice 
necesare pentru a remedia orice problemă 
apărută 

 Urmărire rapidă realizată de  
 partenerii de service Daikin

Partenerii de service Daikin sunt notificaţi 
automat în momentul în care un client îşi 
înregistrează instalaţia pe www.standbyme.
daikin.eu şi necesită întreţinere.  
 
Clientul tău. beneficiază garantat de: 

 service rapid şi fiabil 

 gestionarea tuturor informaţiilor privind 
instalaţia lui, precum documentele 
de înregistrare, înregistrările vizitelor, 
înregistrările de întreţinere etc.  

 accesul imediat la informaţiile corecte 
contribuie la un service impecabil

GRATUIT

Cu noul program de service şi de instalare Daikin, Stand By Me, poți avea siguranţa că vei beneficia de cel 
mai ridicat nivel de confort, eficienţă energetică, service şi experienţă a utilizatorului de pe piaţă. 

Stand By Me,  
climatul meu de siguranţă

Înregistrează-ţi  
unitatea Daikin:  
www.standbyme.daikin.eu
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Ururu Sarara
Confort pur 

Ururu = umidificare
Temperatura nu poate măsura senzaţiile din 
cameră.

Aerul din jurul nostru conţine o anumită cantitate de 
umezeală, cunoscută ca umiditate. În timpul iernii, un 
aer prea uscat dă o senzaţie de frig (ceea ce te poate 
determina să dai drumul la încălzire în mod inutil), 
dureri de gât şi piele uscată. Acesta poate afecta 
mobilierul, pardoselile din lemn, cărţile şi lucrările de 
artă. 

Sistemul inteligent de umidificare al Ururu Sarara 
extrage din exterior cantitatea necesară de umezeală.

Temperatură 25 °C

Umiditate: 80%

În aerul cu umezeală, veţi avea 

senzaţia de căldură, chiar şi la o 

temperatură constantă.

Temperatură 25 °C

Umiditate: 50%

Comparativ, veţi avea o 

senzaţie de mai rece în aer 

dezumidificat.

Termograful 
arată distribuţia 
temperaturii pe piele 
după 30 de minute de 
la intrarea în cameră.

FTXZ-N + RXZ-N
Eficienţă Unitate interioară Unitate exterioară

Capacitate de 
răcire

Capacitate de 
încălzire Eficienţă sezonieră (conform EN14825) Dimensiuni Nivel de presiune sonoră Nivel de 

putere sonoră
Nivel de 

putere sonoră Agent frigorific

Min./Nom./
Max. (kW)

Min./Nom./
Max. (kW)

Răcire/Încălzire (climat temperat) Răcire Încălzire (climat 
temperat)

Răcire/Încălzire 
(climat temperat) Unitate Răcire Încălzire

Răcire/
Încălzire 

(dBA)

Răcire/
Încălzire 

(dBA)
Tip/GWP Cantitate 

(kg/TCO2Eq)Clasă de 
eficienţa 

energetică

Pproiectată 
(kW) SEER SCOP/A

Consum anual 
de energie 

(kWh)

Înălţime x lăţime x 
adâncime (mm)

Funcţionare 
silenţioasă/scăzut/

nominal/ridicat (dBA)

Funcţionare 
silenţioasă/scăzut/

nominal/ridicat (dBA)
FTXZ25NV1B / RXZ25NV1B 0,6/2,5/3,9 0,6/3,6/7,5

A+++/A+++
2,50/3,50 9,54 5,90 92/831

295x798x372
19/26/33/38 19/28/35/39 54/56 59/59

R-32/675 1,34/0,9FTXZ35NV1B / RXZ35NV1B 0,6/3,5/5,3 0,6/5,0/9,0 3,50/4,50 9,00 5,73 136/1.100 19/27/35/42 19/29/36/42 57/57 61/61
FTXZ50NV1B / RXZ50NV1B 0,6/5,0/5,8 0,6/6,3/9,4 5,00/5,60 8,60 5,50 203/1.427 23/30/38/47 24/31/38/44 60/59 63/64
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valoarea de referinţă este  

scăzută şi unitatea este oprită  

în cele din urmă.

Modelul optim al fluxului de 
aer pentru locuinţa dvs.
Senzor de detectare a mişcării în 3 zone

O cameră trebuie răcită sau încălzită numai atunci când 
te afli în interiorul acesteia. Şi nici nu dorești ca jeturi de 
aer să sufle peste tine. sau invitaţi atunci când sunteţi în 
cameră. Acesta este motivul pentru care Daikin a dezvoltat 
un „senzor de detectare a mişcării” pentru Ururu Sarara. 

Este un detector de mişcare, care nu numai că ştie când 
te afli în cameră (şi opreşte unitatea dacă nu ești prezent). 
De asemenea, ştie şi locul în care te afli în cameră şi 
direcţionează fluxul de aer la distanţă de tine. Este o 
modalitate inteligentă pentru a controla temperatura 
unei camere fără a altera atmosfera. 

Sarara = dezumidificare
Există mai multe modalităţi de a răci o 
cameră pe timp de vară.

În timpul verii, umiditatea ambiantă creşte şi, aşa cum 
aerul uscat dă senzaţia de mai rece, aerul umed dă 
senzaţia de mai cald, iar camerele par încălzite şi ostile. 
Cu un sistem tradiţional, singura opţiune este de a 
reduce temperatura, irosind energie electrică. 

Dar funcţia inteligentă de dezumidificare a Ururu 
Sarara oferă o soluţie mai elegantă. Aceasta transferă 
umezeala în exces din cameră, menţinând în acelaşi 
timp o temperatură uniformă, reducând efortul pentru 
a vă oferi o senzaţie de confort. 

Cum funcţionează senzorul de 
detectare a mişcării în 3 zone?

Ventilare şi  
purificare a aerului
Aer proaspăt chiar şi cu geamurile închise

Spre deosebire de o unitate de aer condiţionat 
convenţională, Ururu Sarara furnizează aer curat şi 
condiţionat în cameră, la temperatura dorită, fără nicio 
pierdere termică. Filtrul cu autocurăţare al unităţii 
colectează praful şi particulele din aer, menţinând aerul 
curat şi permiţând unităţii Ururu Sarara să funcţioneze 
la eficienţă superioară. Tehnologia Daikin Flash 
Streamer garantează purificarea automată a aerului şi 
eliminarea mirosurilor.

Prefiltrul captează praful

Flash Streamer generează electroni de mare viteză, 

cu o mare putere oxidativă

Filtru de dezodorizare absoarbe mirosurile 

şi le distruge înainte de returul aerului în 

cameră
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Stylish
Conceput pentru confort 

Cei mai mulţi clienţi caută un sistem de aer condiţionat 
cu cea mai bună performanţă şi cel mai bun design. Cu 
Stylish, Daikin combină funcţia şi estetica pentru a crea 
un produs inovator, care se integrează în orice interior.  

De ce să alegi Stylish? 
Stylish reuneşte un design şi o tehnologie excelente 
pentru a furniza o soluţie de climatizare completă 
pentru orice interior. Măsurând numai 189 mm, 
Stylish este cea mai subţire unitate de pe piaţă din 
segmentul de unităţi de perete elegante şi utilizează 
funcţii inovatoare pentru a obţine cele mai bune 
niveluri ale confortului, eficienţei energetice, fiabilităţii 
şi controlului. 

Design premiat 
Inspirat de predecesorii săi, Daikin Emura şi Ururu 
Sarara, Stylish a câştigat premiile Good Design şi iF 
pentru aspectul său inovator şi capabilităţile sale 
funcţionale. Aceste premii recompensează Stylish 
pentru capacitatea sa de a atinge noi standarde de 
confort şi eficienţă energetică în industria HVAC-R. 

 

Beneficiile designului Stylish 
 › Utilizatorii pot alege dintre trei culori distincte (alb, 
argintiu şi negru) 

 › Colţurile curbate creează un design imperceptibil, 
care economiseşte spaţiul 

 › Calitate perfectă a aerului interior: Flash Streamer 
elimină virusurile şi alergenii, oferindu-ţi un mediu 
interior mai curat

 › Panoul de comandă simplu permite variaţii de 
textură şi culoare pentru a se integra cu uşurinţă în 
orice cameră 

Design inteligent şi eficient
 › Senzorii inteligenţi optimizează performanţa
 › Efectul Coanda optimizează distribuţia temperaturii 
în încăpere 

 › Ventilatorul îmbunătăţit oferă o eficienţă ridicată, cu 
niveluri reduse de zgomot 

 › Tehnologia avansată realizează mai mult confort şi 
eficienţă energetică 

 › Un design compact şi funcţional, potrivit pentru 
toate interioarele

 › Obţine A+++ atât la încălzire, cât şi la răcire 
 › Obţine o eficienţă energetică mai mare şi un impact 
redus asupra mediului cu agentul frigorific R-32 

 › Noile tehnologii creează temperaturi ideale în încăpere 
 › Ventilatorul îmbunătăţit garantează funcţionarea 
silenţioasă a unităţii 

 › Se controlează uşor cu Daikin Online Controller 
 › Tehnologia Flash Streamer furnizează aer proaspăt şi 
curat
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Alb: FTXA-AW Argintiu: FTXA-AS Negru: FTXA-AT

Efectul Coandă 
Deja prezent în unităţile Ururu Sarara, efectul Coandă optimizează fluxul de aer 
pentru un climat confortabil. Prin utilizarea unor fante special concepute, un flux de 
aer mai bine direcţionat permite o distribuţie îmbunătăţită a temperaturii în întreaga 
cameră.

Cum funcţionează? 

Stylish determină modelul fluxului de aer în funcţie de solicitarea de încălzire sau 
răcire a camerei. Când Stylish este în modul încălzire, două fante direcţionează aerul 
în jos (flux de aer vertical), iar în modul răcire, fantele vor deplasa aerul în sus (flux de 
aer spre tavan).
Prin crearea a două modele diferite ale fluxului de aer, Stylish previne curenţii de aer 
şi oferă o temperatură mai stabilă şi mai confortabilă pentru ocupanţii camerei. 

FTXA-AW/S/T + RXA-A
Eficienţă Unitate interioară Unitate exterioară

Capacitate de 
răcire

Capacitate de 
încălzire Eficienţă sezonieră (conform EN14825) Dimensiuni Nivel de presiune sonoră Nivel de 

putere sonoră
Nivel de 

putere sonoră Agent frigorific

Nom.
(kW)

Nom.
(kW)

Răcire/Încălzire (climat temperat) Răcire Încălzire (climat 
temperat)

Răcire/Încălzire 
(climat temperat) Unitate Răcire Încălzire

Răcire/
Încălzire 

(dBA)

Răcire/
Încălzire 

(dBA)
Tip/GWP Cantitate 

(kg/TCO2Eq)Clasă de 
eficienţa 

energetică

Pproiectată 
(kW) SEER SCOP/A

Consum anual 
de energie 

(kWh)

Înălţime x lăţime x 
adâncime (mm)

Funcţionare 
silenţioasă/scăzut/

ridicat (dBA)

Funcţionare 
silenţioasă/scăzut/

ridicat (dBA)
CTXA15AW/S/T numai multiconectare 295x798x189 21/25/39 21/25/39 57 numai multiconectare
FTXA20AW/S/T/ RXA20A2V1B 1,3/2,0/2,6 1,30/2,50/3,50 A+++/A+++ 2,00/2,40 8,75 5,15 80/653 19/25/39 19/25/39 59/59 R-32/675,0 0,76/0,52
FTXA25AW/S/T/ RXA25A2V1B 1,3/2,5/3,2 1,30/2,80/4,70 2,50/2,45 8,74 5,15 101/666 19/25/40 19/25/40
FTXA35AW/S/T / RXA35A2V1B 1,4/3,4/4,0 1,40/4,00/5,20 3,40/2,50 8,73 5,15 137/680 19/25/41 19/25/41 60 61/61
FTXA42AW/S/T / RXA42A2V1B 1,7/4,2/5,0 1,70/5,40/6,00 A++/A++ 4,20/3,80 7,50 4,60 196/1.150 21/29/45 21/29/45 62/62 1,30/0,88
FTXA50AW/S/T / RXA50A2V1B 1,7/5,0/5,3 1,70/5,80/6,50 5,00/4,00 7,33 4,60 239/1.217 24/31/46 24/33/46
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Daikin Emura
Confort modern

Daikin Emura are stil
Simplă, minimală şi suplă, unitatea Daikin Emura a 
fost proiectată în Europa pentru Europa şi oferă o 
climatizare elegantă şi remarcabilă. Dar, deoarece 
tehnologia inteligentă permite locuinţei să fie atât de 
confortabilă, uitaţi că unitatea este acolo. 

De ce să alegi Daikin Emura?

 › Design superior cu două finisaje moderne, în argintiu 
şi antracit sau în alb mat pur

 › Valori ale eficienţei sezoniere de până la A+++
 › Nivel de zgomot de până la 19 dB
 › Control prin aplicaţie pentru smartphone sau o 
telecomandă uşor de utilizat

 › Senzor de detectare a mişcării în 2 zone
 › Imperceptibilă în modul silenţios
 › Aer interior de calitate datorită filtrului dezodorizant 
din apatit de titan şi noului filtru de purificare a 
aerului şi îndepărtare a alergenilor, din argint

Design remarcabil
Daikin Emura a câştigat prestigiosul premiu Reddot 
design 2014, German Design Award - menţiunea 
specială 2015, Focus Open 2014 Silver, Good Design 
Award 2014 şi premiul iF design 2015. 
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FTXJ-MW/S + RXJ-M
Eficienţă Unitate interioară Unitate exterioară

Capacitate de 
răcire

Capacitate de 
încălzire Eficienţă sezonieră (conform EN14825) Dimensiuni Nivel de presiune sonoră Nivel de 

putere sonoră
Nivel de 

putere sonoră Agent frigorific

Nom.
(kW)

Nom.
(kW)

Răcire/Încălzire (climat temperat) Răcire Încălzire (climat 
temperat)

Răcire/Încălzire 
(climat temperat) Unitate Răcire Încălzire

Răcire/
Încălzire 

(dBA)

Răcire/
Încălzire 

(dBA)
Tip/GWP Cantitate 

(kg/TCO2Eq)Clasă de 
eficienţa 

energetică

Pproiectată 
(kW) SEER SCOP/A

Consum anual 
de energie 

(kWh)

Înălţime x lăţime x 
adâncime (mm)

Funcţionare 
silenţioasă/scăzut/

ridicat (dBA)

Funcţionare 
silenţioasă/scăzut/

ridicat (dBA)
FTXJ20MV1BS / RXJ20M2V1B 2,3 2,5

A+++/A++
2,30/2,10 8,73 4,61 92/638

303x998x212

19/25/38
19/28/40

54 /56 61 /62 

R-32/675

0,72/0,5FTXJ25MV1BS / RXJ25M2V1B 2,4 3,2 2,40/2,70 8,64
4,60

97/822 19/28/41
FTXJ35MV1BS / RXJ35M2V1B 3,5 4 A++/A++ 3,50/3,00 7,19 170/913 20/26/45 20/29/45 59 /59 

63 /63 
FTXJ50MV1BS / RXJ50MV1B 4,80 5,80 A++/A+ 4,80/4,60 7,02 4,28 239/1.505 32/35/46 32/35/47 60 /60 1,30/0,9
FTXJ20MV1BW / RXJ20M2V1B 2,3 2,5

A+++/A++
2,30/2,10 8,73 4,61 92/638

19/25/38
19/28/40

54 /56 61 /62 
0,72/0,5FTXJ25MV1BW / RXJ25M2V1B 2,4 3,2 2,40/2,70 8,64

4,60
97/822 19/28/41

FTXJ35MV1BW / RXJ35M2V1B 3,5 4 A++/A++ 3,50/3,00 7,19 170/913 20/26/45 20/29/45 59 /59 
63 /63 

FTXJ50MV1BW / RXJ50MV1B 4,80 5,80 A++/A+ 4,80/4,60 7,02 4,28 239/1.505 32/35/46 32/35/47 60 /60 1,30/0,9
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Bucură-te de confortul avansat

Această unitate este un exemplu al viziunii viitoare a 
Daikin pentru condiţionarea aerului. Având un design 
nou european, unitatea impresionează prin valorile 
excelente ale eficienţei sezoniere de până la clasa A+++ 
fără compromiterea confortului. Excepţionalul Daikin 
Flash Streamer garantează o purificare superioară a 
aerului. Cu aplicaţia Daikin Online Controller, deţii  
 

 
 
controlul de oriunde te-ai afla. De asemenea, afişează 
consumul de energie pentru toate produsele cu R-32. 
Fluxul de aer 3D şi senzorul de detectare a mişcării 
în 2 zone creează un flux de aer perfect şi neinvaziv. 
Şi toate acestea cu o funcţionare silenţioasă. Seria cu 
gamă completă reprezintă alegerea ideală pentru cele 
mai multe aplicaţii. Bucură-te de o casă confortabilă, 
fără a face compromisuri.

A+++

Perfera 
Viziunea unei stări de bine în viitor

18



Calitate mai bună a aerului cu  
Daikin Flash Streamer

Această unitate multifuncţională de încălzire şi 
răcire purifică aerul pe tot parcursul anului. Utilizând 
electroni pentru a declanşa reacţii chimice cu 
moleculele de aer, Flash Streamer elimină virusurile şi 
alergenii, oferindu-vă un mediu interior mai curat.

Virus, înainte şi după iradiere

Alergeni fungici,  
înainte şi după iradiere

Alergen pe bază de polen,  
înainte şi după iradiere

Virusurile şi alergenii au fost 
aşezate pe electrodul unităţii 
de descărcare a fascicolului 
de iradiere şi au fost 
fotografiaţi prin intermediul 
unui microscop cu electroni, 
după iradiere.

(Organizaţia de testare: 
Yamagata University 
şi Wakayama Medical 
University)

Tehnologia  
Flash Streamer

C/FTXM-M + RXM-M(9)
Eficienţă Unitate interioară Unitate exterioară

Capacitate de 
răcire

Capacitate de 
încălzire Eficienţă sezonieră (conform EN14825) Dimensiuni Nivel de presiune sonoră Nivel de 

putere sonoră
Nivel de 

putere sonoră Agent frigorific

Min./Nom./
Max. (kW)

Min./Nom./
Max. (kW)

Răcire/Încălzire (climat temperat) Răcire Încălzire (climat 
temperat)

Răcire/Încălzire 
(climat temperat) Unitate Răcire Încălzire

Răcire/
Încălzire 

(dBA)

Răcire/
Încălzire 

(dBA)
Tip/GWP Cantitate 

(kg/TCO2Eq)Clasă de 
eficienţa 

energetică

Pproiectată 
(kW) SEER SCOP/A

Consum anual 
de energie 

(kWh)

Înălţime x lăţime x 
adâncime (mm)

Funcţionare 
silenţioasă/scăzut/

nominal/ridicat (dBA)

Funcţionare 
silenţioasă/scăzut/

nominal/ridicat (dBA)
CTXM15M numai multiconectare

294x811x272
19/25/33/41

20/26/34/39
57 /54 

numai multiconectare
FTXM20M2V1B / RXM20M3V1B9 1,3/2,0/2,6 1,30/2,50/3,50

A+++/A+++
2,00/2,30 8,53

5,10
83/632

59/59
R-32/675,0 0,76/0,52FTXM25M2V1B / RXM25M3V1B9 1,3/2,5/3,2 1,30/2,80/4,70 2,50/2,40 8,52 103/659 20/27/34/39

FTXM35M2V1B / RXM35M3V1B9 1,4/3,4/4,0 1,40/4,00/5,20 3,40/2,50 8,51 140/686 19/29/33/45 20/28/35/39 60 /54 61/61
FTXM42M2V1B / RXM42M3V1B9 1,70/4,20/5,00 1,70/5,40/6,00

A++/A++
4,20/4,00 7,50

4,60
196/1.216 21/30/39/45 21/29/39/45 60 /60 

62/62
R-32/675

1,30/0,88
FTXM50M2V1B / RXM50M3V1B9 1,70/5,00/5,30 1,70/5,80/6,50 5,00/4,60 7,33 239/1.400

300x1.040x295
32/36/40/44 31/34/39/43 59 /58 1,40/0,95

FTXM60M2V1B / RXM60M3V1B9 1,90/6,00/6,70 1,70/7,00/8,00 A++/A+ 6,00/4,60 6,90 4,30 304/1.496 34/37/42/46 33/36/41/45 60/59 63/63 1,45/0,98
FTXM71M2V1B / RXM71M2V1B 2,30/7,10/8,50 2,30/8,20/10,20 A++ /A 7,10/6,20  6,11 3,81  407/2.276 35/38/43/47 34/37/42/46 60 /61 66 /67 R-32/675,0 1,15/0,78
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Oferă eficienţă şi confort de vârf

 › Funcţionare foarte silenţioasă cu niveluri ale zgomotului de până la 
20 dBA

 › Controler online (opţional): controlaţi unitatea interioară din orice 
locaţie prin aplicaţie, reţea locală sau internet şi menţineţi o privire de 
ansamblu a consumului de energie

 › Dimensiunile compacte ale unităţii o recomandă ca fiind soluţia ideală 
pentru proiecte de renovare, în special pentru instalarea deasupra uşii

 › Valori ale eficienţei sezoniere de până la clasa energetică A++ în răcire 
şi încălzire

 › Design modern de perete cu economie de spaţiu

Unitate de perete rentabilă, ce garantează furnizarea constantă de aer curat.

 › Valori ale eficienţei sezoniere de până la A++ în răcire 
 › Controler online (opţional): controlezi unitatea interioară din orice 
locaţie prin aplicaţie, reţea locală sau internet şi menţineţi o privire 
de ansamblu a consumului de energie 

 › Funcţionare silenţioasă până la 21 dB(A) 
 › Alegerea unui produs cu R-32 reduce impactul asupra mediului cu 
68% în comparaţie cu R-410A şi duce la un consum mai redus de 
energie datorită eficienţei sale ridicate 

Unitate de perete rentabilă, ce garantează furnizarea constantă de aer curat.

 › Panoul frontal plat şi modern se integrează uşor în orice decor 
interior şi se curăţă mai uşor  

 › Funcţionare silenţioasă până la 21 dB(A) 
 › Valori ale eficienţei sezoniere de până la A++ în răcire

FTXP-L + RXP-L
Eficienţă Unitate interioară Unitate exterioară

Capacitate de 
răcire

Capacitate de 
încălzire Eficienţă sezonieră (conform EN14825) Dimensiuni Nivel de presiune sonoră Nivel de 

putere sonoră
Nivel de 

putere sonoră Agent frigorific

Min./Nom./
Max. (kW)

Min./Nom./
Max. (kW)

Răcire/Încălzire (climat temperat) Răcire Încălzire (climat 
temperat)

Răcire/Încălzire 
(climat temperat) Unitate Răcire Încălzire

Răcire/
Încălzire 

(dBA)

Răcire/
Încălzire 

(dBA)
Tip/GWP Cantitate 

(kg/TCO2Eq)Clasă de 
eficienţa 

energetică

Pproiectată 
(kW) SEER SCOP/A

Consum anual 
de energie 

(kWh)

Înălţime x lăţime x 
adâncime (mm)

Funcţionare 
silenţioasă/scăzut/

ridicat (dBA)

Funcţionare 
silenţioasă/scăzut/

ridicat (dBA)
FTXP20L2V1B / RXP20L2V1B 1,3/2,00/2,6 1,30/2,50/3,50

A++/A++
2,00/2,20 6,79 4,65 104/662

286x770x225
20/25/39 21/28/39

55/55 60/61

R-32/675,0

0,70/0,48FTXP25L2V1B / RXP25L2V1B 1,3/2,50/3,0 1,30/3,00/4,00 2,50/2,40 6,92 4,61 127/728 20/26/40 21/28/40
FTXP35L2V1B / RXP35L2V1B 1,3/3,50/4,0 1,30/4,00/4,80 3,50/2,80 6,62 4,64 186/845 20/27/43 21/29/40 58/58 62/62
FTXP50L2V1B / RXP50L2V1B -/5,0/- -/6,0/-

A++
-

5,0 260
295x990x263

31/34/43                     30/33/42 59/61 61/61 1,40/0,95
FTXP60L2V1B / RXP60L2V1B -/6,0/- -/7,0/- 6,0 308  33/36/45 32/35/44 60/62 63/63 1,45/0,98 
FTXP71L2V1B / RXP71L2V1B -/7,1/- -/8,2/- A 7,1 469  34/37/46 33/36/45 62/62 66/65 1,15/0,78

FTXF-A + RXF-A
Eficienţă Unitate interioară Unitate exterioară

Capacitate de 
răcire

Capacitate de 
încălzire Eficienţă sezonieră (conform EN14825) Dimensiuni Nivel de presiune sonoră Nivel de 

putere sonoră
Nivel de 

putere sonoră Agent frigorific

Min./Nom./
Max. (kW)

Min./Nom./
Max. (kW)

Răcire/Încălzire (climat temperat) Răcire Încălzire (climat 
temperat)

Răcire/Încălzire 
(climat temperat) Unitate Răcire Încălzire

Răcire/
Încălzire 

(dBA)

Răcire/
Încălzire 

(dBA)
Tip/GWP Cantitate 

(kg/TCO2Eq)Clasă de 
eficienţa 

energetică

Pproiectată 
(kW) SEER SCOP/A

Consum anual 
de energie 

(kWh)

Înălţime x lăţime x 
adâncime (mm)

Funcţionare 
silenţioasă/scăzut/

ridicat (dBA)

Funcţionare 
silenţioasă/scăzut/

ridicat (dBA)
FTXF20A2V1B / RXF20A2V1B 1,3/2,00/2,6 1,30/2,50/3,50

A++/A+

2,00/2,20 6,15/4,10 114/751 83/632
286x770x225

20/25/39 21/28/39
55/55 60/61

R-32/675,0
0,70/0,48FTXF25A2V1B / RXF25A2V1B 1,3/2,50/3,0 1,30/2,80/4,00 2,50/2,40 6,22/4,06 141/827 103/659 20/26/40 21/28/40

FTXF35A2V1B / RXF35A2V1B 1,3/3,30/3,8 1,30/3,50/4,80 3,50/2,80
6,21/4,06

197/965 140/686 20/27/43 21/29/40 58/58 62/62
FTXF50A2V1B / RXF50A2V1B 1,7/5,00/6,0 1,70/6,00/7,70 5,00/4,60 282/1.584 196/1.216

295x990x263
31/34/43 30/33/42 59/61 61/61 1,40/0,95

FTXF60A2V1B / RXF60A2V1B 1,7/6,00/7,0 1,70/6,40/8,00 6,00/4,80 6,15/4,06 342/1.655 239/1.400 33/36/45 32/35/44 60/62 63/63 1,45/0,98

FTXC-A + RXC-A
Eficienţă Unitate interioară Unitate exterioară

Capacitate de 
răcire

Capacitate de 
încălzire Eficienţă sezonieră (conform EN14825) Dimensiuni Nivel de presiune sonoră Nivel de 

putere sonoră
Nivel de 

putere sonoră Agent frigorific

Min./Nom./
Max. (kW)

Min./Nom./
Max. (kW)

Răcire/Încălzire (climat temperat) Răcire Încălzire (climat 
temperat)

Răcire/Încălzire 
(climat temperat) Unitate Răcire

Răcire/
Încălzire 

(dBA)

Răcire/
Încălzire 

(dBA)
Tip/GWP Cantitate 

(kg/TCO2Eq)Clasă de 
eficienţa 

energetică

Pproiectată 
(kW) SEER SCOP/A

Consum anual 
de energie 

(kWh)

Înălţime x lăţime x 
adâncime (mm)

Funcţionare silenţioasă/scăzut/ridicat/
super-ridicat (dBA)

FTXC25AV1B / RXC25AV1B 2,56 2,84

A++/A+

2,56/2,41 6,14
4,00

146/773
288x859x209

21/29/40/41 53 58 /-

R-32/675

0,60/0,41
FTXC35AV1B / RXC35AV1B 3,37 3,58 3,37/2,19 6,11 193/768 22/30/41/42 54 60 /- 0,80/0,54
FTXC50AV1B / RXC50AV1B 5,48 5,62 5,48/3,57 6,79 4,30 283/1.163

310x1.124x237
32/35/40/44 55 64 /- 1,10/0,74

FTXC60AV1B / RXC60AV1B 6,23 6,40 6,24/4,16 6,21 4,21 352/1.385 33/37/43/46 61 65 /- 1,20/0,81
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Unitate necarcasată de plafon fals cu dimensiuni compacte

 › Unitate invizibilă: se potriveşte discret în tavan: numai grilele de 
absorbţie şi refulare sunt vizibile 

 › Calitate îmbunătăţită a aerului interior, eficienţă ridicată şi costuri de 
întreţinere mai scăzute deoarece praful poate fi uşor eliminat cu un 
aspirator (kitul cu autocurăţare este opţional) 

 › Dimensiuni compacte, poate fi uşor montată în golurile din plafon 
de numai 240 mm  

 › Controler online (opţional): controlezi unitatea interioară din orice 
locaţie prin aplicaţie, reţea locală sau internet şi menţii o privire de 
ansamblu a consumului de energie 

 › Consum redus de energie datorită motorului de c.c. al ventilatorului
 › Kitul multizonare permite controlul individual al mai multor zone de 
climat de la o singură unitate interioară (opţional)

Notă: Etichetele de eficienţă LOT 10 variază între A+++ şi D

FVXM-F + RXM-M9

FDXM-F3 + RXM-M9 

Unitate de pardoseală

 › Valori ale eficienţei sezoniere de până la A++ în răcire 
 › Înălţimea sa redusă permite fixarea perfectă a unităţii sub un geam  
 
 
 

 › Controler online (opţional): controlezi unitatea interioară din orice 
locaţie prin aplicaţie, reţea locală sau internet şi menţineţi o privire 
de ansamblu a consumului de energie

 › Funcţionare silenţioasă: niveluri ale presiunii acustice de până la 
23 dBA

Eficienţă Unitate interioară Unitate exterioară
Capacitate de 

răcire
Capacitate de 

încălzire Eficienţă sezonieră (conform EN14825) Dimensiuni Nivel de presiune sonoră Nivel de 
putere sonoră

Nivel de 
putere sonoră Agent frigorific

Nom. (kW) Nom. (kW)

Răcire/Încălzire (climat temperat) Răcire Încălzire (climat 
temperat)

Răcire/Încălzire 
(climat temperat) Unitate Răcire Încălzire

Răcire/
Încălzire 

(dBA)

Răcire/
Încălzire 

(dBA)
Tip/GWP Cantitate 

(kg/TCO2Eq)Clasă de 
eficienţa 

energetică

Pproiectată 
(kW) SEER SCOP/A

Consum anual 
de energie 

(kWh)

Înălţime x lăţime x 
adâncime (mm) Scăzut/ridicat (dBA) Scăzut/ridicat (dBA)

FDXM25F3V1B / RXM25M3V1B9 2,40 3,20 A+/A+ 2,40/2,60 5,68 4,24 148/858 200x750x620 27/35 27/35 53 /53 59/59 R-32/675,0 0,76/0,52
FDXM35F3V1B / RXM35M3V1B9 3,40 4,00 A/A 3,40/2,90 5,26 3,88 226/1.046 61/61
FDXM50F3V1B / RXM50M3V1B9 5,00 5,80 -/- -/- - - -/- 200x1.150x620 30/38 30/38 55 /55 62/62 R-32/675 1,40/0,95
FDXM60F3V1B / RXM60M3V1B9 6,00 7,00 56 /56 63/63 1,45/0,98

Eficienţă Unitate interioară Unitate exterioară
Capacitate de 

răcire
Capacitate de 

încălzire Eficienţă sezonieră (conform EN14825) Dimensiuni Nivel de presiune sonoră Nivel de 
putere sonoră

Nivel de 
putere sonoră Agent frigorific

Nom. (kW) Nom. (kW)

Răcire/Încălzire (climat temperat) Răcire Încălzire (climat 
temperat)

Răcire/Încălzire 
(climat temperat) Unitate Răcire Încălzire

Răcire/
Încălzire 

(dBA)

Răcire/
Încălzire 

(dBA)
Tip/GWP Cantitate 

(kg/TCO2Eq)Clasă de 
eficienţa 

energetică

Pproiectată 
(kW) SEER SCOP/A

Consum anual 
de energie 

(kWh)

Înălţime x lăţime x 
adâncime (mm)

Funcţionare 
silenţioasă/scăzut/

ridicat (dBA)

Funcţionare 
silenţioasă/scăzut/

ridicat (dBA)
FVXM25FV1B / RXM25M3V1B9 2,50 3,40 A++/A+ 2,50/2,40 7,20 4,56 120/737 600x700x210 23/26/38 23/26/38 52 /52 59/59 R-32/675,0 0,76/0,52
FVXM35FV1B / RXM35M3V1B9 3,50 4,50 3,50/2,90 6,43 4,00 190/1.015 24/27/39 24/27/39 61/61
FVXM50FV1B / RXM50M3V1B9 5,00 5,80 5,00/4,20 6,80 257/1.471 32/36/44 32/36/45 57 /58 62/62 R-32/675 1,40/0,95
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Pompa de căldură hibridă 
Daikin Altherma + multi

Unităţile noastre de exterior multi Bluevolution nu numai 
că au cea mai bună eficienţă, dar de acum înainte pot fi 
utilizate şi pentru producerea apei calde!

 › Unităţi exterioare multi cu 3, 4 şi 5 porturi
 › Pot fi combinate cu diferite unităţi interioare split  
(Daikin Emura, Perfera, Comfora, FDXM)

 › Un port urmează să fie utilizat pentru producerea apei calde
 › Control cu o aplicaţie datorită controlerului online al Daikin 

Pompa de căldură hibridă (gaz şi aer) poate produce 
apă caldă şi poate furniza căldură pentru calorifere şi 
încălzire prin pardoseală

 › Încălzirea spaţiului cu calorifere şi încălzirea prin pardoseală: modul 
cel mai economic se selectează pe baza preţurilor la energie, a 
temperaturii exterioare şi a căldurii interioare existente

 › Apă caldă menajeră: Tehnica de condensare a gazului pentru 
producerea apei calde

Hybrid Multi este o combinaţie dintre un sistem multi şi o pompă de căldură hibridă. Datorită unui port dedicat, se produce apă fierbinte, în 
timp ce se răceşte simultan casa. Hybrid Multi este, prin urmare, un sistem multifuncţional pentru răcire, încălzire şi producere de apă caldă. 
Fiind uşor de instalat şi cu posibilitatea de control prin aplicaţie de pe smartphone sau tabletă, Hybrid Multi reprezintă soluţia inteligentă de la 
DAIKIN pentru confort pe tot parcursul anului.
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Instalare flexibilă – 

alegerea elegantă
Răcire cu eficienţă  
A+++ 
Concepute cu compresoarele şi agenţii frigorifici cei 
mai eficienţi energetic, cele mai multe unităţi îşi pot 
reduce consumul cu până la 80%.  

Unităţile exterioare şi unităţile lor interioare conectabile

Unităţi exterioare multi 
care economisesc spaţiul
La o unitate exterioară multi poţi conecta până la cinci 
unităţi interioare. Acestea reprezintă soluţiile optime 
pentru toate nevoile de răcire şi încălzire a mai multor 
camere.

UNITĂŢI 
INTERIOARE 

CONECTABILE

Unitate de perete Unitate necarcasată de 
plafon fals

Unitate de 
pardoseală

Casetă cu 
jet circular

Casetă perfect 
plată

Unitate 
suspendată 

în plafon

Unitate 
necarcasată de 

pardoseală

Pompă de 
căldură 
hibridă

CTXA-
AW/S/T FTXA-AW/S/T CTXM-M FTXM-M FTXJ-M FTXP-L FDXM-F3 FDBQ-B FBA-A FVXM-F FCAG-A FFA-A FHA-A FNA-A CHYHBH-

AV32

15 20 25 35 42 50 15 20 25 35 42 50 60 71 20 25 35 50 20 25 35 25 35 50 60 25 35 50 60 25 35 50 35 50 60 25 35 50 60 35 50 60 25 35 50 60 05 08

2MXM40M • • • • • • • • • • • • • • • • • •
2MXM50M9 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
3MXM40N • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
3MXM52N • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
3MXM68N • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
4MXM68N • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
4MXM80N • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
5MXM90N • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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Prezenta publicaţie este exclusiv informativă şi nu reprezintă o ofertă cu caracter de obligativitate din partea 
Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. a alcătuit conţinutul acestei publicaţii cât mai adecvat posibil. Nu se oferă 
niciun fel de garanţie, explicită sau implicită, cu privire la completitudinea, acurateţea, gradul de încredere sau 
adecvarea pentru un anume scop a conţinutului broşurii sau a produselor şi serviciilor prezentate aici. Specificaţiile 
pot fi modificate fără notificare prealabilă. Daikin Europe N.V. respinge explicit orice răspundere legală pentru 
orice pierderi directe sau indirecte, în cel mai larg sens, ca rezultat al utilizării sau în legătură cu utilizarea şi/sau 
interpretarea acestei publicaţii. Întregul conţinut cade sub incidenţa drepturilor de autor ale Daikin Europe N.V. 

Imprimat pe hârtie albă fără clor. 

Daikin Airconditioning Central Europe-Romania SRL  

Corp B, etaj 8, RO-014459 Bucureşti, România Tel.: 0040/21/307 97 00 - Fax: 0040/21/307 97 29 - E-mail: office@daikin.ro www.daikin.ro

Daikin Europe N.V. participă la programul de certificare 
a performanţei Eurovent pentru echipamente de răcire 
a lichidelor şi pompe de căldură hidronice, unităţi 
ventiloconvectoare şi sisteme cu debit variabil al agentului 
frigorific. Verificaţi validitatea în curs a certificatului:  
www.eurovent-certification.com




