
Eficienţă superioară şi o gama largă de confort

Misiunea noastră: 

atmosfera 
perfectă



Ururu Sarara, p. 8
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Pregătiţi-vă
Pentru evoluţia confortului pur

FTXM-M, p. 12

Daikin Emura, p. 10

Descoperiţi confortul  
de ultima generaţie
Locuinţa dvs. 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, vă puteţi baza 
pe confort, eficienţă energetică, fiabilitate şi control pe 
tot parcursul anului. 

Eficienţa sezonieră ridicată garantează confortul pe 
timp de iarnă şi de vară, la costuri convenabile. Agentul 
frigorific R-32 este şi mai prietenos decât agenţii 
frigorifici anteriori. Experienţa Daikin şi gama largă 

de produse vă oferă siguranţa alegerii unui produs 
fiabil şi rezistent, care se integrează perfect în locuinţa 
dumneavoastră. Chiar şi atunci când nu sunteţi acasă, 
puteţi regla cu usurinta temperatura camerei şi modul 
de operare cu ajutorul aplicaţiei pentru smartphone. 
Daikin vă ajută să creaţi atmosfera perfectă.
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Respiraţi adânc

Atmosferă pură
O multitudine de alegeri
Soluţiile Daikin au un design atractiv, sunt silenţioase şi 
eficiente din punct de vedere energetic. Avem solutia 
perfecta, fie că este vorba de o cameră sau de mai 
multe. 

De ce să alegeţi Daikin?

Noua gama cu agent frigorific R-32 vă oferă cea 
mai buna solutie din punct de vedere al eficientei 
energetice, design şi stil. Indiferent dacă doriţi să 
încălziţi sau să răciţi una sau mai multe camere, avem 
un model potrivit, cu unităţi de perete sau necarcasate 
de plafon fals.

Confort pur:  
Ururu Sarara

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

Confort 
reprezentativ:  
Daikin Emura

Eficienţă superioară şi 
confort cu un design 
superior. 

Confort inteligent: FTXM-M

Cu un design atractiv, unitatea de perete asigura o 
calitate perfecta a aerului interior.
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Respiraţi adânc

Atmosferă pură

Confort discret: FTXP-KV

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

Unitate necarcasată de plafon fals: FDXM-F

Numai grilele de aspiraţie şi de refulare sunt vizibile.

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

Unităţi pentru aplicaţii pereche

 › RXZ-N (în combinaţie cu Ururu Sarara)
 › RXJ-M (în combinaţie cu Daikin Emura)
 › RXM-M (în combinaţie cu FTXM-M)

Unităţi pentru aplicaţii multi

 › 2MXM-M (se poate combina cu FTXJ-M/FTXM-M, 
FDXM-F şi cu FTXP-KV)

 › 3MXM-M (se poate combina cu FTXJ-M/FTXM-M  
şi cu FDXM-F)

 › 4MXM-M (se poate combina cu FTXJ-M/FTXM-M  
şi cu FDXM-F)

 › 5MXM-M (se poate combina cu FTXJ-M/FTXM-M  
şi cu FDXM-F)
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Eficienţa 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 generaţie viitoare, R-32, şi 
compresoarele optimizate vă asigură menţinerea zonei 
de confort.  

Eficienţă sezonieră în încălzire şi răcire

Folosind agentul frigorific R-32, compresoarele 
optimizate și tehnologiile avansate de economisire 
a energiei, am reusit sa crestem eficienţa energetică 
sezonieră a unităţilor din gama Bluevolution la un nivel 
superior, atât pentru încălzire, cât și pentru răcire,  până 
la clasa A+++. 
Eficienţa sezonieră este o nouă modalitate de 
clasificare a produselor de încălzire și răcire în funcţie 
de eficienţa lor energetică manifestată pe parcursul 
întregului an.

R-32: mai eficient,  
mai prietenos cu mediul
Utilizam agentul frigorific R-32, iar unitatea emite un 
nivel mai scăzut de emisii de CO2.  
Acest lucru înseamnă că are un potenţial de încălzire 
globală mai scăzut si este mult mai eficienta.

Experimentaţi confortul 
perfect
Extrem de silenţioase

Unităţile zgomotoase fac parte din trecut.  
Sistemele Daikin sunt aproape imperceptibile. 
Bucuraţi-vă de confort pe tot parcursul anului, fără să 
fiţi deranjat de zgomot. 

Calitate mai bună a aerului cu  
Daikin Flash Streamer

Unităţile Ururu Sarara şi FTXM-M furnizează atât 
încălzire, cât şi răcire, purificând aerul pe tot parcursul 
anului. Utilizând electroni pentru a declanşa reacţii 
chimice cu moleculele de aer, Flash Streamer elimină 
mucegaiul, virusurile sau NOx, oferindu-vă aer perfect, 
fără alergeni. 

 › Ururu Sarara
 › FTXM-M

Până la 
 
 A

+++

 în  
încălzire şi răcire

Flash Streamer generează electroni de mare viteză
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Distribuţie inteligentă a aerului
Aparatele de aer condiţionat oferă confort în interiorul 
camerelor, prin mişcarea aerului proaspăt în interiorul 
camerei. Tehnologia Daikin merge şi mai departe,  
astfel încât nu veţi simţi mişcarea aerului pe piele. 

Ochiul inteligent pe 2 zone

Dacă părăsiţi camera, sistemul comută în modul de 
economisire a energiei. Când reveniţi, acesta revine 
la setarea originală, dar refulează aerul la distanţă de 
corp: fără curenţi de aer rece. 
 

 

Refulare 3D a aerului

Temperatura camerei rămâne constantă,  
prin combinarea baleierii 
automate pe verticală 
şi pe orizontală. Aerul 
este distribuit uniform 
în interiorul camerei şi în 
colţuri, chiar şi în spaţiile 
largi.

Prezentarea funcţiilor

Conditii perfecte  
in fiecare camera

Control prin aplicaţie
Nu sunteţi acasă? Cu Online Controller nu mai este o 
problemă. Reglaţi temperatura camerei, debitul de aer 
sau modul de funcţionare de pe smartphone, oricând 
şi de oriunde.  
În plus, puteţi ţine consumul de energie sub 
observaţie.

Capacitatea se reduce

20
m

distanţă

3D
debit de 

aer
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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 vă poate 
determina să daţi 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.

Date 
privind 
eficienţa

Eficienţă sezonieră (conform EN14825) Unitate interioară Unitate exterioară Agent frigorific

Capacitate 
de răcire

Capacitate 
de încălzire

Clasă 
energetică

Pdesign SEER SCOP
Consum anual 

de energie
Dimensiuni

Nivel de presiune 
sonoră (Mare/Nom./

Mică/Funcţionare 
silenţioasă)

Nivel de 
putere 
sonoră

Nivel de 
putere 
sonoră

Min./Nom./
Max. (kW)

Min./Nom./
Max. (kW)

Răcire/
Încălzire

Răcire/
Încălzire 

(kW)
Răcire Încălzire

Răcire/
Încălzire 

(kWh)
Î x l x a (mm)

Răcire 
(dBA)

Încălzire
(dBA)

Răcire/
Încălzire 

(dBA)

Răcire/
Încălzire 

(dBA)

Tip/
GWP

Cantitate 
(kg/

TCO2Eq)

25
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

38/33/26/ 
19

39/35/28/ 
19

54/56 59/59

R-32/
675

1,34/ 0,935
0,6/3,5/ 

5,3
0,6/5,0/ 

9,0
3,50/4,50 9,00 5,73 136/1.100

42/35/27/ 
19

42/36/29/ 
19

57/57 61/61

50
0,6/5,0/ 

5,8
0,6/6,3/ 

9,4
5,00/5,60 8,60 5,50 203/1.427

47/38/30/ 
23

44/38/31/ 
24

60/59 63/64

Conţine gaze fluorurate cu efect de seră 

FTXZ-N + RXZ-N
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valoarea de referinţă este scăzută şi 

unitatea este oprită în cele din urmă

Modelul optim al jetului de 
aer pentru locuinţa dvs.
Ochiul inteligent pe 3 zone

O cameră trebuie răcită sau încălzită numai atunci 
când vă aflaţi în interiorul acesteia. Şi nici nu doriţi ca 
jeturi de aer să sufle peste invitaţi atunci când sunteţi 
în cameră. Din acest motiv, Daikin a dezvoltat "ochiul 
inteligent" pentru Ururu Sarara. 

Acesta este un detector de mişcare, care detectează 
atunci când sunteţi în cameră (şi opreşte unitatea dacă 
nu sunteţi). De asemenea, ştie și locul în care vă aflaţi 
în cameră şi direcţionează jetul de aer la distanţă de 
dumneavoastră. 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 ochiul 
inteligent pe trei zone?

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

Spre deosebire de o unitate de aer condiţional 
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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Daikin Emura
Confort modern

Daikin Emura are stil
Simplă, minimalistă, si 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 atat de 
confortabilă, uitaţi că unitatea este acolo. 

De ce să alegeţi Daikin Emura?

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

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

 › Ochiul inteligent pe 2 zone
 › Imperceptibil în modul silenţios
 › Aer interior de calitate datorită filtrului fotocatalitic 
din apatit de titan şi noului filtru de purificare a 
aerului şi de 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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Date 
privind 
eficienţa

Eficienţă sezonieră (conform EN14825) Unitate interioară Unitate exterioară Agent frigorific

Capacitate 
de răcire

Capacitate 
de încălzire

Clasă 
energetică

Pdesign SEER SCOP
Consum anual 

de energie
Dimensiuni

Nivel de presiune 
sonoră (Mare/Nom./

Mică/Funcţionare 
silenţioasă)

Nivel de 
putere 
sonoră

Nivel de 
putere 
sonoră

Min./Nom./
Max. (kW)

Min./Nom./
Max. (kW)

Răcire/
Încălzire

Răcire/
Încălzire 

(kW)
Răcire Încălzire

Răcire/
Încălzire 

(kWh)
Î x l x a (mm)

Răcire 
(dBA)

Încălzire 
(dBA)

Răcire/
Încălzire 

(dBA)

Răcire/
Încălzire 

(dBA)

Tip/
GWP

Cantitate 
(kg/

TCO2Eq)

20
1,30/2,30/ 

2,80
1,30/2,50/ 

4,30
A+++

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

303x998x212

38/32/25/19
40/34/28/19

54/56 61/62

R-32/
675

0,9/0,625
0,90/2,40/ 

3,30
0,90/3,20/ 

4,70
2,40/2,70 8,64 4,60 97/822 41/34/28/19

35
0,90/3,50/ 

4,10
0,90/4,00/ 

5,10
A++

3,50/3,00 7,19 4,60 170/913 45/34/26/20 45/37/29/20 59/59
63/63

50
1,40/4,80/ 

5,50
1,10/5,80/ 

7,00
4,80/4,60 7,02 4,24 239/1.505 46/40/35/32 47/41/35/32 60/60 1,30/0,9

Conţine gaze fluorurate cu efect de seră 

FTXJ-MW/S + RXJ-M

*Notă: câmpurile albastre conţin date preliminare
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FTXM-M
Confort inteligent

Eficienţă energetică  
de până la A+++
Unitatea FTXM-M se evidentiaza datorita tehnologiei 
de ultima generatie si inteligentei integrate. Astfel, 
unitatea funcţionează mereu la cele mai ridicate 
standarde, cu valori ridicate ale eficientei energetice 
sezoniere de până la A+++ în răcire şi încălzire.

A+++

 în 
încălzire  
şi răcire

Aproape imperceptibilă
E mai uşor să fii tu însuţi într-o atmosferă linistita.  
Daikin FTXM-M funcţionează atât de silenţios, încât 
aproape veţi uita că e acolo.

Design european  
pentru locuinţe europene
Daikin FTXM-M este o unitate de aer condiţionat 
cu un design atragator, discreta ce se potriveşte cu 
preferintele europene cu privire la designul interior. 
Sistemul split de aparate de aer condiţionat de perete 
respectă standardele tehnice europene, la care se 
adaugă funcţii impresionante.
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Date 
privind 
eficienţa

Eficienţă sezonieră (conform EN14825) Unitate interioară Unitate exterioară Agent frigorific

Capacitate 
de răcire

Capacitate 
de încălzire

Clasă 
energetică

Pdesign SEER SCOP
Consum anual 

de energie
Dimensiuni

Nivel de 
putere 
sonoră

Nivel de 
putere 
sonoră

Min./Nom./
Max. (kW)

Min./Nom./
Max. (kW)

Răcire/
Încălzire

Răcire/
Încălzire 

(kW)
Răcire Încălzire

Răcire/
Încălzire 

(kWh)
Î x l x a (mm)

Răcire/
Încălzire 

(dBA)

Răcire/
Încălzire 

(dBA)
Tip/GWP

Cantitate 
(kg/TCO2Eq)

20 1,3/2,0/2,6 1,3/2,5/3,5

A+++

2,00/2,30 8,53

5,10

83/632

272x811x294

57/-
60/-

R-32/
675

1,2/0,8
25 1,3/2,5/3,2 1,3/2,8/4,7 2,50/2,40 8,52 103/659 57/-

35 1,4/3,5/4,0 1,4/4,0/5,2 3,40/2,50 8,51 140/686 60/- 61/- 1,4/1,0

42 1,7/4,2/5,0 1,7/5,4/6,0

A++

4,20/4,00 7,50
4,60

196/1.217 61/-

63/-

1,3/0,9

50 1,7/5,02/5,3 1,7/5,8/6,5 5,00/4,60 7,33 239/1.400

295x1.040x300

60/-
1,5/1,0

60 6,00 7,00 6,00/4,60 6,90 4,30 304/1.498 61/-

71 7,10 8,20 6,80/6,20 6,11 3,81 390/2.278 62/- 66/- 1,7/1,1

Conţine gaze fluorurate cu efect de seră 

FTXM-M + RXM-M

*Notă: câmpurile albastre conţin date preliminare

Aer mai proaspăt şi mai 
curat cu confort controlat 
Daikin oferă incaperii un plus de confort prin curăţarea 
aerului şi distribuirea acestuia. Aerul este circulat 
prin filtrul fotocatalitic de purificare pentru a elimina 
mirosurile. Apoi filtrul DAIKIN Flash Streamer distruge 
virusurile sau mucegaiul înainte de a elibera aerul pur 
în cameră. Jetul de aer 3D circulă aerul atât pe verticală, 
cât şi pe orizontală. Pentru un confort îmbunătăţit, 
ochiul inteligent pe 2 zone direcţionează aerul la 
distanţă de dumneavoastră atunci când sunteţi în 
cameră şi comută în modul de economisire a energiei 
atunci când nu mai sunteţi în cameră.

Virus,  
înainte şi după iradiere

Alergeni fungici,  
înainte şi după iradiere

Alergen pe bază de polen,  
înainte şi după iradiere

Alergenii de la animale,  
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 de electroni, 

după iradiere. (Entitate 

de testare: Yamagata 

University şi Wakayama 

Medical University)

Tehnologia Flash Streamer
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Unitate necarcasată de plafon 
fals de dimensiuni compacte
 › Dimensiunile compacte permit instalarea în goluri 
înguste din tavan (având o înălţime de numai  
200 mm)

 › Se armonizează discret în tavan: numai grilele sunt 
vizibile

 › Consum scăzut de energie
 › Programul uscare permite reducerea nivelurilor de 
umiditate fără variaţii ale temperaturii camerei

Date 
privind 
eficienţa

Eficienţă sezonieră (conform EN14825) Unitate interioară Unitate exterioară Agent frigorific

Capacitate 
de răcire

Capacitate 
de încălzire

Clasă 
energetică

Pdesign SEER SCOP
Consum anual 

de energie
Dimensiuni

Nivel de presiune 
sonoră (Mare/Nom./

Mică/Funcţionare 
silenţioasă)

Nivel de 
putere 
sonoră

Nivel de 
putere 
sonoră

Min./Nom./
Max. (kW)

Min./Nom./
Max. (kW)

Răcire/
Încălzire

Răcire/
Încălzire 

(kW)
Răcire Încălzire

Răcire/
Încălzire 

(kWh)
Î x l x a (mm)

Răcire 
(dBA)

Încălzire 
(dBA)

Răcire/
Încălzire 

(dBA)

Răcire/
Încălzire 

(dBA)

Tip/
GWP

Cantitate 
(kg/

TCO2Eq)

25

Disponibilă numai pentru aplicaţii multi model

200x750x620 35/33/27 35/33/27 53/53 Disponibilă 
numai 
pentru 
aplicaţii 

multi model

R-32/
675

-
35

50
200x1.150x620

38/36/30
38/36/30

55/55

60 38/35/30 56/56

Conţine gaze fluorurate cu efect de seră 

FDXM-F 

Date 
privind 
eficienţa

Eficienţă sezonieră (conform EN14825) Unitate interioară Unitate exterioară Agent frigorific

Capacitate 
de răcire

Capacitate 
de încălzire

Clasă 
energetică

Pdesign SEER SCOP
Consum anual 

de energie
Dimensiuni

Nivel de presiune 
sonoră (Mare/Nom./

Mică/Funcţionare 
silenţioasă)

Nivel de 
putere 
sonoră

Nivel de 
putere 
sonoră

Min./Nom./
Max. (kW)

Min./Nom./
Max. (kW)

Răcire/
Încălzire

Răcire/
Încălzire 

(kW)
Răcire Încălzire

Răcire/
Încălzire 

(kWh)
Î x l x a (mm)

Răcire 
(dBA)

Încălzire 
(dBA)

Răcire/
Încălzire 

(dBA)

Răcire/
Încălzire 

(dBA)

Tip/
GWP

Cantitate 
(kg/

TCO2Eq)

25

Disponibilă numai pentru aplicaţii multi model 286x770x225

39/33/25/20 38/34/28/23
55/55

Disponibilă 
numai 
pentru 
aplicaţii 

multi model

R-32/
675

-35 40/33/26/20 40/34/28/23

50 43/34/27/20 43/35/29/26 58/58

FTXP-KV 

Eficienta  
şi confort de vârf
 › Panoul frontal discret şi modern se integrează uşor în 
perete, asortându-se cu toate elementele de decor 
interior

 › Imperceptibil în modul silenţios
 › Controler online (opţional): controlaţi unitatea 
interioară din orice locaţie prin aplicaţie,  
reţea locală sau internet 

 › Programul uscare permite reducerea nivelurilor de 
umiditate fără variaţii ale temperaturii camerei

FTXP-KV FDXM-F

*Notă: câmpurile albastre conţin date preliminare
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Instalare flexibilă –  

alegerea elegantă
Răcire cu eficienţă A+++  
Concepute cu compresoare mai eficiente si agent 
frigorific R-32, cele mai multe unităţi îşi pot reduce 
consumul cu până la 80%.

Unităţile exterioare şi unităţile interioare conectabile

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

Aplicaţii multi:  

soluţia optimă la răcirea sau încălzirea mai multor camere

Aplicaţii pereche:  

o singură unitate exterioară pentru fiecare cameră

*Notă: câmpurile albastre conţin date preliminare *Notă: câmpurile albastre conţin date preliminare

Unitate de perete Unitate necarcasată de plafon fals

Daikin Emura FTXJ-
MW/S

CTXM-M FTXM-M FTXP-KV FDXM-F

20 25 35 50 15 20 25 35 42 50 60 71 20 25 35 25 35 50 60
2MXM40M 60

R-32/
675

-

2MXM50M 61

3MXM40M 59

3MXM52M 59

3MXM68M 61

4MXM68M 61

4MXM80M 62

5MXM90M 66

Unitate exterioară Agent frigorific

Nivel de 
putere 
sonoră

Răcire/
Încălzire 

(dBA)

Tip/
GWP

Cantitate 
(kg/

TCO2Eq)
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Prezenta publicaţie este doar 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 o 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 - Calea Floreasca 169A, Corp B, etaj 8., RO-014459 Bucuresti, Romania · Tel.: 0040/21/307 97 - 00 ·· e-mail: office@daikin.ro · www.daikin.ro

Daikin Europe N.V. este parte a Programului de Certificare 
Eurovent pentru echipamente de răcire a lichidelor (LCP), 
centrale de tratare a aerului (AHU), aparate de ventilaţie (FC)  
şi sisteme cu debit variabil al agentului frigorific (VRF).  
Verificaţi valabilitatea continuă a certificatelor online accesând:  
www.eurovent-certification.com sau: www.certiflash.com.
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