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Pentru fiecare locuinţă şi fiecare 
cameră
Unităţile de perete de la Daikin reprezintă soluţia ideală 

pentru redecorarea camerei. Acestea au un aspect şi un 

design modern şi sunt extrem de silenţioase în funcţionare. 

Sunt eficiente din punct de vedere energetic şi creează un 

climat foarte confortabil pentru camera de zi, bucătărie sau 

dormitor, pe timp de zi sau pe timp de noapte, de-a lungul 

întregului an.

Pompele de căldură de perete sunt soluţii multifuncţionale 

de încălzire şi răcire, furnizând căldură confortabilă iarna şi 

răcoare plăcută vara. 

Unitatea interioară poate fi utilizată pentru o aplicaţie 

pereche, cu o unitate interioară conectată la o unitate 

exterioară.
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Tehnologia inverter
Tehnologia inverter de la Daikin reprezintă o inovaţie semnificativă 

în domeniul climatizării. Principiul este simplu: inverterele reglează 

puterea pentru a o corela cu cerinţa reală - nici mai mult, nici mai 

puţin! Această tehnologie aduce două beneficii concrete:

» Confort
Investiţia în tehnologia inverter este recuperată de multe ori 

prin îmbunătăţirea confortului. Un sistem de aer condiţionat 

cu inverter reglează continuu capacitatea de răcire şi încălzire 

pentru a o corela cu temperatura din cameră, îmbunătăţind 

astfel nivelurile de confort. Inverterul reduce timpul de pornire 

a sistemului, permiţând atingerea mai rapidă a temperaturii 

solicitate a camerei. Imediat ce temperatura corectă este 

atinsă, inverterul garantează menţinerea sa constantă.

» Eficienţă»energetică»

Deoarece un inverter monitorizează şi reglează temperatura 

ambiantă oricând este nevoie, consumul de energie scade cu 

30% în comparaţie cu un sistem tradiţional cu pornire/oprire! 

(fără inverter).Ştiaţi»că...
Pompele de căldură aer-aer obţin 75% din energia lor de ieşire dintr-o 
sursă regenerabilă: aerul ambiant, care este o sursă de energie 
regenerabilă şi inepuizabilă. Bineînţeles, pompele de căldură au 
nevoie şi de energie pentru a funcţiona, dar, din ce în ce mai mult, 
această energie poate fi generată din surse regenerabile de energie 
(energie solară, energie eoliană, energie hidrologică, biomasă). 
Eficienţa unei pompe de căldură se măsoară în SCOP (coeficientul 
sezonier de performanţă) pentru încălzire şi în SEER (rata de eficienţă 
energetică sezonieră) pentru răcire.

temperatură a  
mediului ambiant

energie

electricitate

Combinarea celei mai ridicate 
eficienţe şi a confortului pe toată 
durata anului cu un sistem cu 
pompă de căldură

Pornire lentă

Temperatura rămâne stabilă
Temperatură/putere absorbită

Timp

Temp. setată

Funcţionare în modul încălzire:

Sistem de aer 
condiţionat cu 

inverter

Sistem de aer 
condiţionat 
fără inverter



» O senzaţie de confort pentru fiecare locuinţă şi 
fiecare cameră

Funcţia»foarte»silenţios:»zgomotul unităţilor interioare 
este aşa de scăzut, încât poate fi comparat cu foşnetul 
frunzelor (până la 21 dBA pentru FTXN25L9).

Autobaleiere» pe» verticală:» această unitate suportă 
selecţia autobaleierii pe verticală, care garantează distribuţia 
uniformă a aerului şi o temperatură constantă în cameră.

Filtru»fotocatalitic»din»titan»de»purificare»a»aerului:»
înlătură particulele de praf din aer, elimină mirosurile 
neplăcute şi împiedică înmulţirea bacteriilor, a virusurilor, 
a microbilor, pentru a asigura un flux constant de aer curat.

Programul» uscare:» cu programul special de uscare, 
nivelul umidităţii din cameră este redus fără fluctuaţii ale 
temperaturii.

» Inteligenţă încorporată
Telecomanda cu infraroşu este uşor de 
utilizat şi echipată cu un programator de 
pornire/oprire.

Încălziţi sau răciţi rapid camera în 20 de minute cu modul»
putere. După această perioadă, unitatea revine la setările 
anterioare.

Programator»pentru»24»de»ore:»programatorul se poate 
seta pentru a porni răcirea/încălzirea oricând într-un interval 
de 24 de ore.

Telecomandă cu 
infraroşu (standard)

Noua clasificare energetică din Europa:  
ridicarea standardului de eficienţă energetică
Pentru a-şi atinge obiectivele provocatoare de mediu, 20-20-20, Europa impune cerinţe minime pentru proiectele cu impact 
energetic. Aceste cerinţe minime au intrat in vigoare la 1 ianuarie 2013 şi vor fi îmbunătăţite în anii următori. 

Directiva privind proiectarea ecologică nu numai că ridică sistematic cerinţele minime privind performanţa de mediu, dar 
modifică şi metoda utilizată pentru măsurarea acestei performanţe, pentru a reflecta mai corect condiţiile reale. Noua valoare 
a performanţei de mediu furnizează o imagine mult mai precisă a eficienţei energetice optime pe durata unui întreg sezon 
de încălzire sau răcire.

Noua clasificare energetică europeană vine să completeze această imagine. Clasificarea actuală, introdusă în 1992 şi modificată 
între timp, permite consumatorilor să compare şi să ia decizii de cumpărare bazate pe criterii uniforme de etichetare. Noua 
clasificare include mai multe clase, de la A+++ la D, exprimate în tonuri de culori de la verde închis (cel mai eficient din punct 
de vedere energetic) la roşu (cel mai puţin eficient din punct de vedere energetic). Informaţiile de pe noua etichetă includ 
atât noile valori pentru eficienţa sezonieră pentru încălzire (SCOP) şi răcire (SEER), cât şi consumul anual de energie şi nivelurile 
zgomotului. Acest lucru va permite utilizatorilor finali să facă alegeri şi mai bine informate, din moment ce eficienţa sezonieră 
reflectă eficienţa unui aparat de aer condiţionat sau a unei pompe de căldură pe durata unui sezon întreg.

Mod»confortabil»în»timpul»somnului:»Funcţie de sporire 
a confortului care urmează un ritm specific de fluctuaţie a 
temperaturii.

Numai»ventilator:»aparatul de aer condiţionat poate fi 
utilizat ca ventilator, suflând aerul fără  
a răci sau a încălzi.



Produsele Daikin sunt distribuite prin:
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Unitate exterioară RXN25-35L9Telecomanda cu infraroşu Unitate interioară FTXN25-35L9

Prezenta broşură 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 broşuri 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 broşuri. Întregul 
conţinut cade sub incidenţa drepturilor de autor ale Daikin Europe N.V.

Daikin Europe N.V. este parte a Programului de 
Certificare Eurovent pentru sisteme de aer condiţionat 
(AC), echipamente de răcire a lichidelor (LCP), centrale 
de tratare a aerului (AHU) şi aparate de ventilaţie (FC). 
Verificaţi online valabilitatea continuă a certificatului 
la adresa: www.eurovent-certification.com sau folosiţi: 
www.certiflash.com.

Încălzire şi răcire
UNITATE INTERIOARĂ FTXN25L9 FTXN35L9 FTXN50L9 FTXN60L9
Capacitate de răcire Min./Nom./Max. kW 1,30/2,52/3,00 1,30/3,32/3,80 1,88/5,45/6,20 2,00/6,21/6,50
Capacitate de încălzire Min./Nom./Max. kW 1,30/2,84/4,00 1,30/3,50/4,80 1,32/5,62/6,60 1,56/6,40/7,10
Eficienţă sezonieră 
(conform 
EN14825)

Răcire Clasă energetică A
Pdesign kW 2,52 3,32 5,45 6,21
SEER 5,29 5,48 5,50 5,24
Consum anual de energie kWh 167 213 347 415

Încălzire (climat 
mediu)

Clasă energetică A
Pdesign kW 1,91 2,35 4,40 4,48
SCOP 3,61 3,81 3,46 3,48
Consum anual de energie kWh 740 864 1.780 1.802

Eficienţă nominală 
(răcire la 35°/27°, 
sarcină nominală, 
încălzire la 7°/20°, 
sarcină nominală)

EER 3,41 3,24 3,55 3,23
COP 4,06 3,76 3,75 3,74
Consum anual de energie kWh 370 512 768 961
Clasă energetică Răcire A

Încălzire A
Carcasă Culoare Alb

Material Polistiren rezistent la impact
Dimensiuni Unitate Înălţime x lăţime x adâncime mm 288 x 800 x 212 310 x 1065 x 229
Greutate Unitate kg 9,0 14,0
Ventilator - Debit 
de aer

Răcire Super mare/mare/nom./mică/funcţionare silenţioasă m³/min 10,7/9,8/7,7/6,1/4,7 11,1/10,1/8,0/6,6/4,7 16,4/15,0/13,3/11,8/10,6 19,9/18,5/16,6/14,4/12,4
Încălzire Super mare/mare/nom./mică/funcţionare silenţioasă m³/min 10,7/9,8/7,7/6,1/4,7 11,1/10,1/8,0/6,6/4,7 16,4/15,3/13,3/11,8/10,6 19,9/18,9/16,6/14,4/12,4

Ventilator - Presiune statică externă Super mare/mare/nom./mică Pa 0/0/0/0
Nivel de putere sonoră Răcire Ridicată dBA 53 54 55 61
Nivel de presiune sonoră Răcire Super mare/mare/nom./mică/funcţionare silenţioasă dBA 41/40/34/29/21 42/41/34/30/22 44/40/38/35/32 46/43/41/37/33
Racorduri 
conducte

Lichid Dext mm 6,35
Gaz Dext mm 9,5 12,7 15,9
Evacuare condens Dext mm 16,5

Alimentare electrică Fază/frecvenţă/tensiune Hz/V 1~ / 50 / 220-240

 (1) EER/COP conform Eurovent 2012

UNITATE EXTERIOARĂ RXN25L9 RXN35L9 RXN50L9 RXN60L9
Dimensiuni Unitate Înălţime x lăţime x adâncime mm 550 x 658 x 289 753 x 855 x 328
Greutate Unitate kg 28 30 49
Compresor Tip Swing ermetic
Nivel de putere sonoră Răcire Ridicată dBA 60 62 65 66
Nivel de presiune sonoră Răcire Ridicată dBA 46 48 51
Domeniu de 
funcţionare

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

Agent frigorific Tip R-410A
GWP 1.975

Racorduri 
conducte

Lichid Dext mm 6,35
Gaz Dext mm 9,5 12,7 15,9
Evacuare condens Dext mm 16,5
Lungime conducte UE - UI Max. m 20 30
Diferenţă de nivel UI - UE Max. m 10

Alimentare electrică Fază/frecvenţă/tensiune Hz/V 1~ / 50 / 220-240

Daikin Airconditioning Central Europe  
- Romania SRL 
Calea Floreasca 169A, Corp B,  
etaj 8, RO - 014459 Bucuresti 
Tel.: +40/21/30797-00, Fax: +40/21/30797-29 
E-mail: office@daikin.ro, www.daikin.ro




