
SPLIT

Unitate de 
pardoseală
FVXM-F

Aplicații multi-split

Control online  

din orice locație
 › Valori ale eficienței sezoniere de până la A++ în 
răcire

 › Înălțimea sa redusă (620 mm) permite 
amplasarea unității sub o fereastră

 › Controler online (opțional): puteți regla 
temperatura unei încăperi, intensitatea fluxului 
de aer sau modul de funcționare direct de pe 
smartphone, oricând și de oriunde

 › Funcționare silențioasă: nivel al presiunii sonore 
redus până la 23 dBA

 › Alegerea unui produs R-32 reduce impactul 
asupra mediului cu 68% în comparație cu R-410A 
şi duce la scăderea directă a consumului de 
energie datorită eficienței sale energetice înalte 

Unitate de pardoseală pentru confort optim al 
încălzirii datorită jetului de aer dublu
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Daikin Europe N.V. participă la programul Performanță 

certificată Eurovent pentru unitățile ventiloconvectoare (UVC) 

şi sistemele cu curgere variabilă a agentului frigorific (CVA). 

Verificați valabilitatea continuă a certificatelor pe  

www.eurovent-certification.com

Prezenta publicație are doar scop informativ şi nu constituie o obligație pentru Daikin Europe N.V. Daikin Europe 

N.V. a alcătuit conținutul acestei publicații cât mai adecvat posibil. Nu se oferă niciun fel de garanție, explicită sau 

implicită, cu privire la completitudinea, acuratețea, gradul de încredere sau adecvarea pentru un anume scop a 

conținutului broşurii sau a produselor şi serviciilor prezentate aici. Specificațiile 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 publicații. Întregul 

conținut cade sub incidența drepturilor de autor ale Daikin Europe N.V.

FVXM-F + RXM-M9

Unitate interioară FVXM 25F 35F 50F
Carcasă Culoare Alb
Dimensiuni Unitate Înălţime x lăţime x adâncime mm 600x700x210
Nivel de putere 
sonoră

Răcire dBA 52 57
Încălzire dBA 52 58

Nivel de presiune 
sonoră

Răcire Mare/Mică/Funcţionare silenţioasă dBA 38/26/23 39/27/24 44/36/32
Încălzire Mare/Mică/Funcţionare silenţioasă dBA 38/26/23 39/27/24 45/36/32

Sisteme de control Telecomandă cu infraroşu ARC452A1

Date privind eficienţa FVXM + RXM 25F + 25M9 35F + 35M9 50F + 50M9
Capacitate de răcire Nom. kW 2,50 3,50 5,00
Capacitate de încălzire Nom. kW 3,40 4,50 5,80
Putere absorbită Răcire Nom. kW 0,60 1,09 1,55

Încălzire Nom. kW 0,77 1,19 1,60
Eficienţă sezonieră 
(conform EN14825) 
 

Răcire Clasă de eficiență energetică A++
Pdesign kW 2,50 3,50 5,00
SEER 7,20 6,43 6,80
Consum anual de energie kWh 120 190 257

Încălzire (climat 
temperat)

Clasă de eficiență energetică A+
Pdesign kW 2,40 2,90 4,20
SCOP/A 4,56 4,00
Consum anual de energie kWh 737 1.015 1.471

Eficienţă nominală EER 4,20 3,21 3,23
COP 4,42 3,78 3,63
Consum anual de energie kWh 298 545 773
Directiva privind 
clasificarea energetică

Răcire A
Încălzire A

Capacitățile nominale de răcire se bazează pe: temperatură interioară: 27 °CDB, 19 °CWB, temperatură exterioară: 35 °CDB, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferență de nivel: 0 m. |  
Capacitățile nominale de încălzire se bazează pe: temperatură interioară: 20 °CDB, temperatură exterioară: 7 °CDB, 6 °CWB, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferență de nivel: 0 m.

Unitate exterioară RXM 25M9 35M9 50M9
Dimensiuni Unitate Înălţime x lăţime x adâncime mm 550x765x285 735x825x300
Nivel de putere 
sonoră

Răcire dBA 59 61 62
Încălzire dBA 59 61 62

Nivel de presiune 
sonoră

Răcire Nom. dBA 46 49 48
Încălzire Nom. dBA 47 49

Domeniu de funcționare Răcire Ambiant Min.~Max. °CDB -~-
Agent frigorific Tip/Cantitate/GWP kg/TCO₂eq R-32/0,76/0,52/675,0 R-32/1,40/0,95/675
Alimentare electrică Fază/frecvenţă/tensiune Hz/V 1~/50/220-240
Conține gaze fluorurate cu efect de seră


