
   
confort ridicat şi o înaltă eficienţă
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Capacitate:
7.000 - 24.000 BTU/h 

Eficienţă energetică
până la:

Control WI-FI: 
opţional

Culori unităţi interioare: 
alb

de la 9.376lei/set 
(TVA inclus)

de la 4.495 lei/set 
(TVA inclus)

de la 4.364 lei/set
(TVA inclus) 

de la 3.668 lei/set
(TVA inclus) 

de la 2.977 lei/set
(TVA inclus)  

de la 2.253 lei/set
(TVA inclus) 

Capacitate:
9.000 - 18.000 BTU/h 

Eficienţă energetică
până la:

Control WI-FI: 
opţional

Culori unităţi interioare: 
alb

A+++

Capacitate:
7.000 - 18.000 BTU/h 

Eficienţă energetică
până la:

Control WI-FI: 
inclus în pachet

Culori unităţi interioare: 
alb, argintiu, negru

A+++

Capacitate:
7.000 - 18.000 BTU/h 

Eficienţă energetică
până la:

Control WI-FI: 
inclus în pachet

Culori unităţi interioare: 
alb, argintiu

A+++

Capacitate:
7.000 - 24.000 BTU/h 

Eficienţă energetică
până la:

Control WI-FI: 
opţional

Culori unităţi interioare: 
alb

A+++

Capacitate:
7.000 - 24.000 BTU/h 

Eficienţă energetică
până la:

Control WI-FI: 
opţional

Culori unităţi interioare: 
alb



Întotdeauna
cu un pas înainte
Daikin dezvoltă și produce de peste nouăzeci 
de ani sisteme de aer condiţionat de înaltă 
calitate, ce oferă o combinaţie optimă între 
confortul răcirii și încălzirii. 

Soluţiile Daikin au un design atractiv, sunt 
silenţioase şi eficiente din punct de vedere 
energetic. Avem întotdeauna soluţia 
perfectă, fie că este vorba de o cameră sau 
de mai multe.

Alegerea sistemului perfect depinde în cea 
mai mare parte de specificul fiecărui proiect. 
Fiecare locuinţă este unică. În plus, este 
mediul în care ne petrecem timpul în fiecare 
zi. Indiferent dacă este vorba de construcţii 
noi sau de renovări, de spaţii mari sau mici, 
sistemele Daikin se adaptează în mod eficient 
la orice configuraţie.
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 Programator pentru 24h
Programatorul este o opţiune utilă folosită pentru pornirea 
sau oprirea automată a aparatului de aer condiţionat noaptea 
sau dimineaţa. Poate fi setat să înceapă răcirea sau încălzirea în 
orice moment în cursul unei perioade de 24 de ore.

 Aer curat şi purificat
Filtrul din apatit de titan elimină 97% din alergeni, astfel încât 
tu să respiri aer curat

 Extrem de silenţioasă
Această unitate funcţionează atât de silenţios încât aproape 
vei uita de prezenţa ei - nivel de zgomot până la 20 dB(A).

   Modul putere
Permite unităţii să ajungă la capacitatea maximă printr-o 
singură apăsare de buton, fără a fi nevoie să îţi faci griji cu 
privire la factura de energie electrică, în cazul în care uiţi 
unitatea în funcţiune. Această funcţie îţi permite să răceşti 
sau să încălzeşti camera în cel mai scurt timp posibil, iar după 
20 de minute, aparatul comută automat la funcţionarea 
normală.

  

A++

Caracteristici

ABSOARBE ÎNDEP RTEAZ

AER
CURAT

lumin
natural

lumin
natural

descompuse

dezactivate

mirosuri

bacterii
rusuri
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Informaţii
tehnice

COMFORA
Unitate interioară FTXP 20L 25L 35L 50L 60L 71L
Capacităţi disponibile BTU/h 7.000 9.000 12.000 18.000 20.000 24.000
Nivel de presiune 
sonoră

Răcire Funcţionare silenţioasă/mică/mare dBA 20/25/39 20/26/40 20/27/43 31/34/43 33/36/45 34/37/46
Încălzire Funcţionare silenţioasă/mică/mare dBA 21/28/39 21/28/40 21/29/40 30/33/42 32/35/44 33/36/45

Date privind eficienţa FTXP + RXP 20L + 20L 25L+ 25L 35L + 35L 50L+ 50L 60L + 60L 71L + 71L
Capacitate de răcire                                    Nominală kW 2,00 2,50 3,50 5,00 6,00 7,10
Capacitate de încălzire                                    Nominală kW 2,50 3,00 4,00 6,00 7,00 8,20
Putere absorbită Răcire Nominală kW 0,50 0,65 1,01 1,40 1,64 2,72

Încălzire Nominală kW 0,52 0,69 1,00 1,58 1,93 2,57
Eficienţă sezonieră 
(conform EN14825) 
 

Răcire Clasă energetică A++ A
SEER 6,79 6,92 6,62 6,72 6,82 5,30

Încălzire (climat 
mediu)

Clasă energetică A++ A+ A
SCOP/A 4,65 4,61 4,64 4,10 3,81

Unitate exterioară RXP-L 20L 25L 35L 50L 60L 71L
Domeniu de 
funcţionare

Răcire Ambiant Min.~Max. °CDB -10~46
Încălzire Ambiant Min.~Max. °CWB -15~18

Agent frigorific Tip/Masă/GWP Masă: kg / TCO₂eq R-32/0,76/0,5/675 R-32/1,5/0,95/675 R-32/1,45/1,0/675 R-32/1,15/0,78/675

* Notă: câmpurile conţin date preliminare

Preţuri (TVA inclus) FTXP + RXP 20L + 20L 25L + 25L 35L + 35L 50L + 50L 60L + 60L 71L + 71L
Preţ set (unitate interioară + unitate exterioară+ telecomandă) Lei 2.977,- 3.170,- 3.549,- 5.232,- 5.952,- 7.141,-
Preţ unitate interioară Lei 994,- 1.057,- 1.183,- 1.745,- 1.985,- 2.381,-
Preţ unitate exterioară Lei 1.984,- 2.113,- 2.366,- 3.488,- 3.967,- 4.760,-
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Control Wi-Fi 
de oriunde te afli
Eşti departe de casă? Datorită aplicaţiei Daikin Online 
Controller, acest lucru nu reprezintă o problemă. Reglează 
temperatura unei încăperi, intensitatea fluxului de aer sau 
modul de funcţionare direct de pe smartphone, oricând și 
de oriunde. (accesoriul este opţional) 

W
ith

 W
i-F

i Control

Una sau mai multe camere?  
Alegerea îţi aparţine.

Prin alegerea unei unităţi exterioare multisplit, poţi conecta până la 
cinci unităţi interioare. Toate unităţile interioare pot fi controlate în 
mod individual și nu este necesar să fie instalate în aceeași încăpere 
sau în același timp.



Alege
DAIKIN Home Comfort Expert!  

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

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

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

Intră pe site-ul nostru şi contactează un partener un Daikin Home Comfort Expert: www.daikin.ro
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Daikin Airconditioning Central Europe - Romania SRL
Calea Floreasca 169A, Corp B, Etaj 8, Bucureşti, România

Tel.: 0040/21/307 97 00 · e-mail: office@daikin.ro


