
Unitate 
necarcasată de 
pardoseală
FNQ-A

Creată pentru a fi integrată în perete
Funcţionarea la 
plecarea de acasă

În combinaţie cu unităţi exterioare split este ideală pentru a fi utilizată în spaţii comerciale mici, birouri 
sau locuinţe.

 › Ideală pentru birouri, hoteluri și locuinţe
 › Sunt vizibile doar grilele de admisie și evacuare
 › Datorită înălţimii mici (620 mm) încape cu ușurinţă sub o fereastră
 › Necesită un spaţiu mic pentru instalare
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Daikin Europe N.V. este parte a Programului de Certificare 

Eurovent pentru echipamente de răcire a lichidelor (LCP), 

centrale de tratare a aerului (CTA), 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.

Prezenta publicaţie are doar scop informativ şi nu constituie o obligaţie pentru 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.

Unitate necarcasată de 
pardoseală
FNQ-A

Date privind eficiența FNQ + RXS 25A + 25L3 35A + 35L3 50A + 50L 60A + 60L
Capacitate de răcire Min./Nom./Max. kW 1,3/2,4/3,0 1,4/3,4/3,8 1,7/5,0/5,3 1,7/6,0/6,5
Capacitate de 
încălzire

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

Eficiență sezonieră 
(conform EN14825) 
 

Răcire Clasă energetică A+ A A+ A
Pdesign kW 2,40 3,40 5,00 6,00
SEER 5,63 5,21 5,72 5,51
Consum anual de energie kWh 149 228 306 381

Încălzire  
(Climat 
moderat)

Clasă energetică A+ A
Pdesign kW 2,60 2,90 4,00 4,60
SCOP/A 4,24 3,88 3,93 3,80
Consum anual de energie kWh 858 1,047 1,425 1,693

Unitate interioară FNQ 25A 35A 50A 60A
Dimensiuni Unitate Înălțime x Lățime x 

Adâncime
mm 620/720(2)x750x200 620/720(2)x1.150x200

Filtru de aer Tip Plasă rășină antimucegai
Nivel de presiune 
sonoră

Răcire Funcționare mare/mică/
silențioasă

dBA 33/28/- 36/30/-

Încălzire Funcționare mare/mică/
silențioasă

dBA 33/28/- 36/30/-

Unitate exterioară RXS 25L3 35L3 50A 60A
Dimensiuni Unitate Înălțime x Lățime x 

Adâncime
mm 550x765x285 735x825x300

Nivel de presiune 
sonoră

Răcire Funcționare mare dBA 46 48 49
Încălzire Funcționare mare dBA 47 48 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/1,7/3,5/2.087,5 R-410A/1,5/3,1/2.087,5
Racorduri conducte Lungime conducte OU - IU Max. m 20 30

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

Alimentare electrică Fază / Frecvență / Tensiune Hz/V 1~/50/220-240 1~/50/220-230-240
Curent – 50 Hz Amperaj maxim pe siguranță  (MFA)(1) A 20

(1) Amperajul maxim pe siguranță este utilizat pentru disjunctor și întrerupătorul cu protecție diferențială (întrerupător diferențial). Pentru mai multe informații 
referitoare la fiecare combinație, vă rugăm să consultați schema electrică.
(2) Inclusiv picioare pentru instalare; (3) Cu telecomandă cu fir; (4) Cu telecomandă fără fir

FNQ-A

BRC1E52A

RXS25-35L3


