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NOTE
Lista de preţuri este valabilă de la 1 aprilie 2018 până la 31 martie 2019. Toate listele de preţuri anterioare nu mai sunt valabile. Toate unităţile incluse în lista de preţuri conţin R410A 

– agenţi ce conţin gaze fluorinate cu efect de seră. Pierderile de agenţi frigorifici contribuie la schimbările climatice. Agenţii frigorifici cu potenţial redus de încălzire globală (GWP) 

vor contribui mai puţin la încălzirea globală decât un agent frigorific cu un GWP mai mare, în cazul în care ajunge în atmosferă. Aceste echipamente conţin agenţi frigorifici care 

au GWP egal cu 2088 în cazul R410A sau 675 în cazul R32. Acest lucru înseamnă că, dacă 1 kg din acest agent frigorific ar ajunge în atmosferă, impactul asupra încălzirii globale 

ar fi de 2088 sau de 675 de ori mai mare decât al unei cantităţi de 1 kg de CO
2
 pe o perioadă de 100 de ani. Nu încercaţi să interveniţi singuri asupra circuitului de agent frigorific 

sau să-l demontaţi, apelaţi întotdeauna la un profesionist.

Preţurile exprimate (Lei) sunt preţuri recomandate şi includ TVA .

Preţurile sunt valabile în limita stocurilor disponibile.

Ne rezervăm drepturile asupra greşelilor de tipar şi a modificărilor tehnice.
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Crearea 
climatului perfect 

pentru dumneavoastră

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. Pentru 

a aduce în locuinţe și la locul de muncă un confort perfect și soluţii complete, în 

conformitate cu preocupările tot mai mari pentru protecţia mediului, este necesar 

cel mai înalt nivel de inovaţie și calitate.

De ce să alegeţi Daikin?
Promisiunea noastră: clienţii se pot baza pe Daikin pentru obţinerea 
unui confort absolut, astfel încât să se poată concentra asupra muncii 
și vieţii private.

Promitem să ne dedicăm excelenţei tehnologice, cu accent pe 
design, și celor mai înalte standarde de calitate, astfel încât clienţii 
noștri să se poată baza pe confortul pe care îl oferim.

Promisiunea noastră privind protecţia mediului este absolută. 
Produsele noastre sunt în prima linie a consumului redus de energie 
și vom inova în mod continuu pentru a reduce și mai mult impactul 
soluţiilor noastre HVACR (încălzire, ventilaţie, aer condiţionat, 
refrigerare) asupra mediului. 

Suntem lideri acolo unde alţii  
doar imită.
Vom continua să ocupăm poziţia de lider în domeniul soluţiilor 
HVAC-R, cunoștinţele noastre de specialitate în toate sectoarele 
pieţei și cei peste 90 de ani de experienţă ne permit să oferim valoare 
adăugată în relaţii de lungă durată, bazate pe încredere, respect și 
credibilitate. 

Promitem să ne menţinem spiritul inovator, să considerăm 
provocările ca noi oportunităţi de a dezvolta soluţii optime. 

Vom stimula inovaţia și vom depune toate eforturile pentru satisfacţia 
clienţilor și creșterea companiei noastre.

Vom fi cu un pas înainte și gata de a face lucrurile diferit.

Ne vom concentra pe aceste valori fundamentale ale mărcii noastre și 
ne vom bucura de un succes durabil, cu dezvoltare continuă.
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Unitate de perete

C/FTXS-K/G 

Confort perfect într-o soluție discretă, modernă care vă 
va satisface toate nevoile.

Eficienţă energetică până la

A++

2

Modbus 
KNX

DIII-Net

Puteţi controla aparatul prin 
intermediul smartphone-ului de 
oriunde, oricând.

Confort adaptat nevoilor 
dumneavoastră, întreaga zi, pe tot 
parcursul săptămânii.

Fără picioare reci și dureri de cap, 
doar confort perfect. 

Aşa de silenţios ca nu veţi auzi 
nimic. Noapte bună şi vise

plăcute!

25°C

25°C

LUNI

(2)

W
i-F

i C
ontrol

Date privind eficiența FTXS + RXS 20K + 20L3 25K + 25L3 35K + 35L3 42K + 42L 50K + 50L 60G + 60L 71G + 71F8
Capacitate de răcire Min./Nom./Max. kW

Doar cu conexiune 
multi

1,3/2,0/2,8 1,3/2,5/3,2 1,4/3,5/4,0 1,7/4,2/5,0 1,7/5,0/5,3 1,7/6,0/6,7 2,3/7,1/8,5
Capacitate de 
încălzire

Min./Nom./Max. kW 1,3/2,5/4,3 1,3/2,8/4,7 1,4/4,0/5,2 1,7/5,4/6,0 1,7/5,8/6,5 1,7/7,0/8,0 2,3/8,2/10,2

Eficiență sezonieră 
(conform EN14825) 
 

Răcire Clasă energetică A++ A
Pdesign kW 2,00 2,50 3,50 4,20 5,00 6,00 7,10
SEER 7,40 7,90 7,47 6,80 5,58 5,28
Consum anual de energie kWh 95 111 164 216 257 376 471

Încălzire 
(Climat moderat)

Clasă energetică A++ A+ A
Pdesign kW 2,30 2,50 3,60 4,00 4,60 4,80 6,20

SCOP/A 4,77 4,78 4,85 4,20 3,89 3,81
Consum anual de energie kWh 675 732 1.039 1.334 1.535 1.728 2.276

Unitate interioară FTXS CTXS15K CTXS35K 20K 25K 35K 42K 50K 60G 71G
Dimensiuni Unitate Înălțime x Lățime x Adâncime mm 289x780x215 298x900x215 290x1.050x250
Filtru de aer Tip Apatit de titan
Nivel de presiune 
sonoră

Răcire Funcționare mare/mică/silențioasă dBA 37/25/21 42/28/21 40/24/19 41/25/19 45/29/19 45/33/21 46/34/23 45/36/33 46/37/34
Încălzire Funcționare mare/mică/silențioasă dBA 38/28/21 41/30/21 40/27/19 41/27/19 45/29/19 45/33/22 47/34/24 44/35/32 46/37/34

Unitate exterioară RXS 20L3 25L3 35L3 42L 50L 60L 71F8
Dimensiuni Unitate Înălțime x Lățime x Adâncime mm

Doar cu conexiune 
multi

550x765x285 735x825x300 770x900x320
Nivel de presiune 
sonoră

Răcire Funcționare mare/mică/silențioasă dBA 46/-/43 48/-/44 48/44/- 49/46/- 52/-/49
Încălzire Funcționare mare/mică/silențioasă dBA 47/-/44 48/-/45 48/45/- 49/46/- 52/-/49

Domeniu de 
funcționare

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

Agent frigorific Tip/încărcătură/GWP       Încărcătură: kg/tonă echivalent CO2 R-410A/1,0/2,1/2.087,5 R-410A/1,2/2,5/2.087,5 R-410A/1,3/2,7/2.087,5 R-410A/1,7/3,5/2.087,5 R-410A/1,5/3,1/2.087,5 R-410A/2,3/4,8/2.087,5
Racorduri conducte Lungime conducte OU - IU Max. m 20 30

Sistem Fără încărcătură            m 10
Diferență de nivel IU - OU Max. m 15 20

Curent – 50 Hz Amperaj maxim pe siguranță (MFA)(1) A 10 20

(1) Amperajul maxim pe siguranţă este utilizat pentru disjunctor și întrerupătorul cu protecţie diferenţială (întrerupător diferenţial). Pentru mai multe informaţii referitoare la fiecare combinaţie, vă rugăm să consultaţi schema electrică.
(2) Unităţile FTXS20~25K și CTXS-K au senzor ochi inteligent. Unităţile FTXS35~50K au senzor ochi inteligent multi-zonă 
(3) Controlul Wi-Fi este opţional

Prețuri FTXS + RXS CTXS15K CTXS35K 20K + 20L3 25K + 25L3 35K + 35L3 42K + 42L 50K + 50L 60G + 60L 71G + 71F8
Preţ set (unitate interioară + unitate exterioară+ telecomandă) Lei doar multi doar multi 3.561,- 3.905,- 4.283,- 5.045,- 6.113,- 6.653,- 8.693,-
Preţ unitate interioară Lei 1.113,- 1.451,- 1.223,- 1.288,- 1.508,- 1.770,- 1.897,- 2.269,- 2.519,-
Preţ unitate exterioară Lei doar multi doar multi 2.338,- 2.617,- 2.775,- 3.275,- 4.216,- 4.384,- 6.174,-

ARC466A6RXS20-42L(3)

C/FTXS-K FTXS-G

(3)

 ʯ Design elegant, modern, potrivit pentru orice interior și mediu
 ʯ Fluxul de aer direcţionat asigură un confort perfect în camera 
dumneavoastră. 

 ʯ Cu temporizatorul săptămânal, controlul este în mâna 
dumneavoastră. 

 ʯ Cea mai bună alegere pentru dormitor. Atât de silenţios încât vă 
puteţi bucura de vise netulburat.

 ʯ Cu ajutorul adaptorului Wi-Fi (opţional) puteţi controla cu ușurinţă 
unitatea, de oriunde, oricând, cu ajutorul smarphone-ului sau al 
tabletei.

GAMA STANDARD
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Unitate de pardoseală 

Nexura 

Două lumi reunite într-o soluție în modul cel mai elegant. 
Fără compromisuri, pur şi simplu un confort perfect 
radiază în toată casa.

›  Panoul frontal radiant vă oferă căldură confortabilă și naturală în zilele reci  
›  Oferă o flexibilitate maximă: poate fi instalat încastrat, pe perete sau pe un 
stativ        
› Aerul este distribuit silenţios, imperceptibil    
› Datorită designului elegant, cu linii curbe, această unitate este o piesă     
 atractivă pentru casă dumneavoastră

Eficienţă energetică până la

A++

Senzaţie de bine datorită 
radiatorului încorporat.

Montaj pe perete, cu sau fără    
picior de sprijin. Instalaţi-l cum 
doriţi!

Aşa de silenţios ca nu veţi auzi 
nimic. Noapte bună şi vise plăcute!

Fără bacterii, viruși sau mirosuri. 

Modbus 
KNX

DIII-Net

W
i-F

i C
ontrol

Date privind eficiența FVXG + RXG 25K + 25L 35K + 35L 50K + 50L
Capacitate de răcire Min./Nom./Max. kW 1,3/2,5/3,0 1,4/3,5/3,8 1,7/5,0/5,6
Capacitate de încălzire Min./Nom./Max. kW 1,3/3,4/4,5 1,4/4,5/5,0 1,7/5,8/8,1
Eficiență sezonieră 
(conform EN14825) 
 

Răcire Clasă energetică A++ A
Pdesign kW 2,50 3,50 5,00
SEER 6,53 6,48 5,41
Consum anual de energie kWh 134 189 324

Încălzire 
(Climat moderat)

Clasă energetică A++ A+
Pdesign kW 2,80 3,10 4,60
SCOP/A 4,65 4,00 4,18
Consum anual de energie kWh 842 1.087 1.543

Unitate interioară FVXG 25K 35K 50K
Dimensiuni Unitate Înălțime x Lățime x Adâncime mm 600x950x215
Filtru de aer Tip Demontabil/Lavabil/Antimucegai
Nivel de presiune 
sonoră

Răcire Func ționare mare/mică/si lențioasă dBA 38/26/23 39/27/24 44/36/32
Încălzire Func ționare mare/mică/

si lențioasă/Radiație de căldură
dBA 39/26/22/19 40/27/23/19 46/34/30/26

Unitate exterioară RXG 25L 35L 50L
Dimensiuni Unitate Înălțime x Lățime x Adâncime mm 550x765x285 735x825x300
Nivel de presiune 
sonoră

Răcire Funcționare mare/silențioasă dBA 46/43 48/44
Încălzire Funcționare mare/silențioasă dBA 47/44 48/45 48/44

Domeniu de 
funcționare

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

Agent frigorific Tip/încărcătură/GWP   Încărcătură: kg/tonă echivalent CO2              R-410A/1,05/2,2/2.087,5 R-410A/1,6/3,3/2.087,5
Racorduri conducte Lungime conducte OU - IU Max. m 20 30

Sistem Fără încărcătură m 10
Diferență de nivel IU - OU Max. m 15 20

Curent – 50 Hz Amperaj maxim pe siguranță (MFA)(1) A 16 20

(1) Amperajul maxim pe siguranţă este utilizat pentru disjunctor și întrerupătorul cu protecţie diferenţială (întrerupător diferenţial). Pentru mai multe informaţii referitoare la fiecare combinaţie, vă rugăm să consultaţi schema electrică.
(2) Controlul Wi-Fi este opţional

Prețuri FVXG + RXG 25K + 25L 35K + 35L 50K + 50L
Preț set (unitate interioară + unitate exterioară + telecomandă) Lei 6.399,- 7.770,- 10.977,-
Preț unitate interioară Lei 3.426,- 4.309,- 6.307,-
Preț unitate exterioară Lei 2.973,- 3.461,- 4.670,-

ARC466A2RXG20-25-35L

FVXG-K

(2)
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Unitate de pardoseală     
  

FVXS-F 

Unitatea care știe toate cerințele dumneavoastră și oferă 
un climat perfect în casă 24/7. 

Încastrat sau semi-încastrat,   
opţiuni de instalare pentru o 
flexibilitate mărită.

Eficienţă energetică până la

A+

Confort adaptat nevoilor 
dumneavoastră, întreaga zi, pe tot 
parcursul săptămânii.

Aerul condiţionat ajunge în 
fiecare colţ al camerei.

Încălzeşte spaţiul interior, chiar 
dacă afară sunt -15°C.

Modbus 
KNX

DIII-Net

LUNI

W
i-F

i C
ontrol

Date privind eficiența FVXS + RXS 25F + 25L3 35F + 35L3 50F + 50L
Capacitate de răcire Min./Nom./Max. kW 1,3/2,5/3,0 1,4/3,5/3,8 1,4/5,0/5,6
Capacitate de încălzire Min./Nom./Max. kW 1,3/3,4/4,5 1,4/4,5/5,0 1,4/5,8/8,1
Eficiență sezonieră 
(conform EN14825) 
 

Răcire Clasă energetică A+
Pdesign kW 2,50 3,50 5,00
SEER 5,74 5,60 5,89
Consum anual de energie kWh 152 219 297

Încălzire 
(Climat moderat)

Clasă energetică A+ A
Pdesign kW 2,60 2,90 4,20
SCOP/A 4,56 3,93 3,80
Consum anual de energie kWh 798 1.033 1.546

Unitate interioară FVXS 25F 35F 50F
Dimensiuni Unitate Înălțime x Lățime x Adâncime mm 600x700x210
Filtru de aer Tip Demontabil/Lavabil/Antimucegai
Nivel de presiune 
sonoră

Răcire Func ționare mare/mică/si lențioasă dBA 38/26/23 39/27/24 44/36/32
Încălzire Func ționare mare/mică/si lențioasă dBA 38/26/23 39/27/24 45/36/32

Unitate exterioară RXS 25L3 35L3 50L
Dimensiuni Unitate Înălțime x Lățime x Adâncime mm 550x765x285 735x825x300
Nivel de presiune 
sonoră

Răcire Func ționare mare/mică/si lențioasă dBA 46/-/43 48/-/44 48/44/-
Încălzire Func ționare mare/mică/si lențioasă dBA 47/-/44 48/-/45 48/45/-

Domeniu de 
funcționare

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

Agent frigorific Tip/încărcătură/GWP   Încărcătură: kg/tonă echivalent CO2             R-410A/1,0/2,1/2.087,5 R-410A/1,2/2,5/2.087,5 R-410A/1,7/3,5/2.087,5
Racorduri conducte Lungime conducte OU - IU Max. m 20 30

Sistem Fără încărcătură m 10
Diferență de nivel IU - OU Max. m 15 20

Curent – 50 Hz Amperaj maxim pe siguranță  (MFA)(1) A 10 20

(1) Amperajul maxim pe siguranţă este utilizat pentru disjunctor și întrerupătorul cu protecţie diferenţială (întrerupător diferenţial). Pentru mai multe informaţii referitoare la fiecare combinaţie, vă rugăm să consultaţi schema electrică.
(2) Controlul Wi-Fi este opţional

Prețuri FVXS + RXS 25F + 25L3 35F + 35L3 50F + 50L
Preț set (unitate interioară + unitate exterioară + telecomandă) Lei 4.902,- 5.205,- 7.379,-
Preț unitate interioară Lei 2.285,- 2.430,- 3.163,-
Preț unitate exterioară Lei 2.617,- 2.775,- 4.216,-

ARC452A1RXS25-35L3

FVXS-F

-15°
(2)

 ʯ Uitaţi de picioarele reci și bucuraţi-vă de fluxul de aer cald de la 
nivelul pardoselii

 ʯ Flexibil și suficient de mic pentru a se potrivi sub fereastră
 ʯ Funcţia de baleiere pe verticală distribuie aerul și temperatura 
uniform în întreaga cameră

 ʯ Un companion discret, care nu vă va deranja
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Unități tip flexi

Soluţie flexibilă care satisface 
toate cerinţele

Fără dificultăţi la instalare, această 
unitate vă oferă flexibilitate totală. 
Confort cu unitate de perete sau de 
tavan. Decizia vă aparţine.  

 ʯ Design flexibil, adecvat pentru 
orice perete sau tavan

 ʯ Fluxul de aer inteligent asigură 
confort în întreaga cameră

 ʯ Indiferent de vreme, 
confortul este asigurat în casa 
dumneavoastră

 ʯ Controlaţi unitatea de pe tabletă 
sau smartphone cu aplicaţia 
opţională Controler online

FLXS-B(9)  Eficienţă energetică până la

A
Modbus 

KNX
DIII-Net -15° W

i-F
i C

ontrol

Preţuri FLXS + RXS 25B + 25L3 35B9 + 35L3 50B + 50L 60B
Preț set (unitate interioară + unitate exterioară + telecomandă cu fir) Lei 4.344,- 4.815,- 7.145,- 8.056,-
Preț unitate interioară Lei 1.727,- 2.040,- 2.929,- 3.672,-
Preț unitate exterioară Lei 2.617,- 2.775,- 4.216,- 4.384,-

Date privind eficiența FLXS + RXS 25B + 25L3 35B9 + 35L3 50B + 50L 60B
Capacitate de răcire Min./Nom./Max. kW 1,2/2,5/3,0 -/3,5/- 0,9/4,9/5,3 -
Capacitate de încălzire Min./Nom./Max. kW 1,2/3,4/4,5 1,4/4,0/5,0 0,9/6,1/7,5 -
Eficiență sezonieră 
(conform EN14825) 
 

Răcire Clasă energetică A B A

Disponibilă
doar pentru

aplicaţii multi 
model

Pdesign kW 2,50 3,50 4,90
SEER 5,19 4,87 5,25
Consum anual de energie kWh 169 252 326

Încălzire  
(Climat 
moderat)

Clasă energetică A
Pdesign kW 2,50 2,90 4,20
SCOP 3,80
Consum anual de energie kWh 921 1.068 1.546

Unitate interioară FLXS 25B 35B9 50B 60B
Dimensiuni Unitate Înălțime x Lățime x Adâncime mm 490x1.050x200
Nivel de presiune 
sonoră

Răcire Funcționare mare/mică/silențioasă dBA 37/34/31/28 38/35/32/29 47/43/39/36 48/45/41/39
Încălzire Funcționare mare/mică/silențioasă dBA 37/34/31/29 46/36/33/30 46/41/35/33 47/42/37/34

Unitate exterioară RXS 25L3 35L3 50L
Dimensiuni Unitate Înălțime x Lățime x Adâncime mm 550x765x285 735x825x300

Disponibilă
doar pentru

aplicaţii multi 
model

Nivel de presiune 
sonoră

Răcire Funcționare mare/mică/silențioasă dBA 46/-/43 48/-/44 48/44/-
Încălzire Funcționare mare/mică/silențioasă dBA 47/-/44 48/-/45 48/45/-

Domeniu de 
funcționare

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

Agent frigorific Tip/încărcătură/GWP   Încărcătură:  kg/tonă echivalent  CO 2            R-410A/1,0/2,1/2.087,5 R-410A/1,2/2,5/2.087,5 R-410A/1,7/3,5/2.087,5
Racorduri conducte Lungime conduc te OU - IU Max. m 20 30

D i f e r e n ț ă  d e  n i v e l IU - OU Max. m 15 20
Curent – 50 Hz Amperaj maxim pe siguranță  (MFA)(1) A 10 20

 (4)

(1) Amperajul maxim pe siguranţă este utilizat 
pentru disjunctor și întrerupătorul cu protecţie 
diferenţială (întrerupător diferenţial). Pentru mai 
multe informaţii referitoare la fiecare combinaţie, 
vă rugăm să consultaţi schema electrică.
(2) Cu telecomandă cu fir; 
(3) Cu telecomandă fără fir
(4) Controlul Wi-Fi este opţional
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Aplicații multi model cu R-410A

MXS
În mod normal, fiecare unitate interioară trebuie să fie conectată la propria unitate exterioară. Cu toate acestea, cu unitatea multi-split MXS, de 
la o unitate exterioară puteţi controla până la 5 unităţi interioare. Puteţi urmări marea diversitate de combinaţii posibile în tabelul de mai jos.

Unități 2MXS40H 2MXS50H 3MXS40K 3MXS52E 3MXS68G 4MXS68F 4MXS80E 5MXS90E Preț unitate 
interioară (Lei)

Unități de 
perete

FTXG20LS • • • • • • • • la cerere
FTXG25LS • • • • • • • • la cerere
FTXG35LS • • • • • • • • la cerere
FTXG50LS • • • • • • la cerere
FTXG20LW • • • • • • • • la cerere
FTXG25LW • • • • • • • • la cerere
FTXG35LW • • • • • • • • la cerere
FTXG50LW • • • • • • la cerere
CTXS15K • • • • • • • • 1.113,-
CTXS35K • • • • • • • • 1.451,-
FTXS20K • • • • • • • • 1.223,-
FTXS25K • • • • • • • • 1.288,-
FTXS35K • • • • • • • • 1.508,-
FTXS42K • • • • • • 1.770,-
FTXS50K • • • • • • 1.897,-
FTXS60G • • • • 2.269,-
FTXS71G • • 2.519,-

Unități de 
pardoseală

FVXG25K • • • • • • • • 3.426,-
FVXG35K • • • • • • • • 4.309,-
FVXG50K • • • • • • 6.307,-
FVXS25F • • • • • • • • 2.285,-
FVXS35F • • • • • • • • 2.430,-
FVXS50F • • • • • • 3.163,-

Unități tip flexi

FLXS25B • • • • • • • • 1.727,-
FLXS35B9 • • • • • • • • 2.040,-
FLXS50B • • • • • • 2.929,-
FLXS60B • • • • 3.672,-

Unități 
necarcasate de 
tubulatură

FDXM25F3 • • • • • • • • 1.680,-
FDXM35F3 • • • • • • • • 2.086,-
FDXM50F3 • • • • • • 3.282,-
FDXM60F3 • • • • 4.242,-
FBA35A • • • • • • (1)
FBA50A • • • • • (1) 
FBA60A • • • • •  (1)

Preţ pentru 
unitatea 
exterioară

Lei 4.468,- 5.450,- 5.236,- 5.817,- 7.153,- 7.595,- 8.931,- 9.819,-

UNITATE EXTERIOARĂ 2MXS40H 2MXS50H 3MXS40K 3MXS52E 3MXS68G 4MXS68F 4MXS80E 5MXS90E
Capacitate de răcire kW 4,0 5,0 4,0 5,2 6,8 6,8 8,0 9,0
Capacitate de încălzire kW 4,4 5,7 4,6 6,8 8,6 8,6 9,6 10,4
Eficiență 
sezonieră 
(conform 
EN14825): cea mai 
adecvată/cea 
mai inadecvată 
combinație 
multiplă

Răcire

Clasă energetică A++/A+ A++/A+ A++ A++ A/B A+/B A++/A A++/A
Pdesign kW 4,0 5,0 4,0 5,0/5,2 6,8 6,8 7,4/7,2 7,8/7,0
SEER 6,61/5,87 6,61/5,95 6,90/6,49 7,15/6,53 5,34/4,62 5,68/4,62 6,16/5,27 6,42/5,41
C.A.E. kWh 212/239 265/295 203/216 245/279 446/516 420/516 416/478 424/454

Încălzire Clasă energetică A+/A A+/A A+/A A+/A A+/A A+/A A+/A A+/A
Pdesign kW 3,1/3,0 4,2/4,1 4,8/4,5 5,0/4,6 5,4/4,4 5,8/4,4 6,3/4,1 6,5/4,3
SCOP 4,12/3,91 4,00/3,80 4,05/3,69 4,31/3,80 4,00/3,80 4,15/3,80 4,00/3,80 4,19/3,80
C.A.E. kWh 1.029/1.067 1.466/1.539 1.641/1.690 1.605/1.681 1.868/1.636 1.953/1.636 2.194/1.517 2.161/1.577

Dimensiuni H x W x D mm 550x765x285 735x826x300 735x826x300 770x900x320
Greutate kg 38 42 49 58 72 73
Nivel de 
presiune sonoră

Cooling dBA 47 48 46 48 52
Heating dBA 48 50 47 49 52

Unități interioare conectabile 2 2~3 2~4 2~5
Capacitate maximă unități interioare conectabile kW 6,0 8,5 7,0 9,0 11,0 11,0 14,5 15,6
Preț Lei 4.468,- 5.450,- 5.236,- 5.817,- 7.153,- 7.595,- 8.931,- 9.819,-

(1) Preţurile se găsesc în Lista de preţuri Sky Air.
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