
This is an electronic certificate and does not require stamp and 
signature.
Any changes or modification on this certificate will affect its 
validity.

.هذه الشهادة صدرت إلكترونيا وال تحتاج إلى ختم وتوقيع
.أي كشط أو تغيير فى هذه الشهادة يلغيها

شهادة تسجيل كفاءة طاقة
Energy Efficiency Registration Certificate

Registration Number 1436 رقم التسجيل:
Registration Date: 29-03-2020 تاريخ االصدار:
Test report Ref. Number 20014150BKK-001 تقرير فحص رقم:
Valid Until: 26-03-2023 صالحة لغاية:
Issued To: Daikin Middle East And Africa Fze أصدرت إلى:
Country of Origin: THAILAND المنشأ: بلد:
Section: Electric القطاع:

م االسم التجاري رقم الطراز تفاصيل المنتج غاز التبريد نسبة كفاءة 
الطاقة

عدد النجوم

Serial Brand Name Models Number Product Details Refrigerant type EER Stars
1 DAIKIN FTKM24PVMK /

RKM24PVMK
Split type Air 
Conditioners

R32 8.608 6 Stars

تخضع هذه الشهادة خالل مدة صالحيتها للقواعد واللوائح ذات الصلة في دولة الكويت ، وأي تعليمات أو تعديالت صادرة 
عن الهيئة العامة للصناعة.

This certificate is subject during its validation to the related Rules & Regulations of the State of 
Kuwait, and any Instruction or Amendments issued by Public Authority for Industry

Notified Body TUV Rheinland الجهة المعتمدة:

To verify this Certificate please visit the link below.

https://paiapps.pai.gov.kw:7002/ords/conformance/show/eer/1579



This is an electronic certificate and does not require stamp and 
signature.
Any changes or modification on this certificate will affect its 
validity.

.هذه الشهادة صدرت إلكترونيا وال تحتاج إلى ختم وتوقيع
.أي كشط أو تغيير فى هذه الشهادة يلغيها

شهادة تسجيل كفاءة طاقة
Energy Efficiency Registration Certificate

Registration Number 1437 رقم التسجيل:
Registration Date: 29-03-2020 تاريخ االصدار:
Test report Ref. Number 20014151BKK-001 تقرير فحص رقم:
Valid Until: 26-03-2023 صالحة لغاية:
Issued To: Daikin Middle East And Africa Fze أصدرت إلى:
Country of Origin: THAILAND المنشأ: بلد:
Section: Electric القطاع:

م االسم التجاري رقم الطراز تفاصيل المنتج غاز التبريد نسبة كفاءة 
الطاقة

عدد النجوم

Serial Brand Name Models Number Product Details Refrigerant type EER Stars
1 DAIKIN FTKM28PVMK /

RKM28PVMK
Split type Air 
Conditioners

R32 8.851 6 Stars

تخضع هذه الشهادة خالل مدة صالحيتها للقواعد واللوائح ذات الصلة في دولة الكويت ، وأي تعليمات أو تعديالت صادرة 
عن الهيئة العامة للصناعة.

This certificate is subject during its validation to the related Rules & Regulations of the State of 
Kuwait, and any Instruction or Amendments issued by Public Authority for Industry

Notified Body TUV Rheinland الجهة المعتمدة:

To verify this Certificate please visit the link below.

https://paiapps.pai.gov.kw:7002/ords/conformance/show/eer/1582
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