Daikin je špecialista

v kvalite
vzduchu
vo vašom
domove

Špičkové čistenie vzduchu vďaka jedinečnej
filtrácii a prívodu čerstvého vzduchu.
V časoch, keď sa viac zaujímame o životné
prostredie je nesmierne dôležitý vzduch,
ktorý dýchame. Systém od Daikinu
ponúka nekonečné možnosti pri vytváraní
pohodlného a útulného domova.
Ako sa môžeme inak starať o kvalitu
vnútorného vzduchu?
Investícia do najmodernejších
klimatizačných riešení spoločnosti Daikin
je skvelý spôsob, ako splniť individuálne
nároky každej vašej miestnosti – či už ide
o jej veľkosť, štýl.

Flash streamer

Samočistiaci panel

Titánovo-apatitový
deodorizačný filter
Strieborný filter pre odstránenie
alergénov a čistenie vzduchu
Ventilácia

Prečo čističky vzduchu?

90% nášho života
trávime doma.
Vnútorný vzduch
môže byť 2 až
5 krát viac znečistený
ako vonkajší vzduch.
Vlhkosť vzduchu, jej
úroveň v domácnosti
zápach a plávajúce
vzdušné častice...
Všetky tieto skutočnosti,
ktoré si na prvý pohľad
nevšimneme, môžu
nášmu životnému
štýlu spôsobiť veľa
zbytočných škôd.

Daikin technológia
Vďaka našim neustálym inováciám je
spoločnosť Daikin na popredných priečkach
v kritériách kvality v rámci odvetvia.
Technológia čistenia vzduchu v klimatizačných
jednotkách Daikin dodáva čistý vzduch, ktorý
poskytuje perfektný základ pre optimálne pohodlie.

Filtračný systém účinne odstraňuje alergény,
prachové častice a pachy domácnosti. Je to
ideálne riešenie a pomáha ľuďom trpiacim astmou
a alergiami na domáce zvieratá. Okrem toho majú
filtre spoločnosti Daikin vysokú deodorizačnú
účinnosť: odstraňujú cigaretový dym a súčasne
rozkladajú iné pachy.

Flash Streamer: uvoľňuje prúdy vysokorýchlostných

Titánovo-apatitový

Príklad Ururu Sarara -

elektrónov so silnou oxidačnou schopnosťou

deodorizačný filter: zachytáva

najmodernejšia klimatizácia,

Pred filter: zachytáva prach

alergény, deodorizuje zápach

ktorá používa viacero filtrov na
zabezpečenie najlepšej kvality
vzduchu

Flash Streamer
Využíva elektróny na vyvolanie
chemických reakcií s časticami
prenášanými vzduchom. Takto odbúrava
alergény, ako sú peľové a plesňové
alergény, a odstraňuje nepríjemné pachy,
čím poskytuje lepší a čistejší vzduch.

Flash Streamer
technológia
Alergény sa umiestnili
na elektródu výbojovej
jednotky streameru a po
ožiarení sa fotografovali cez
elektrónový mikroskop.
(Testovacia organizácia:
Univerzita Yamagata
a Wakayama Medical
University)

Plesňové alergény
pred a po ožiarení

Alergén na báze peľu
pred a po ožiarení

Vysokorýchlostné elektróny generované
technológiou Flash Streamer

Titánovo-apatitový
deodorizačný filter
Rozkladá nepríjemné pachy, napríklad od tabaku
či domácich miláčikov. Deodorizačný filter deaktivuje
vírusy a baktérie, rozkladá molekuly pachu a zaisťuje
stály prísun čistého vzduchu.

Samočistiaci filter

TITÁNOVO-APATITOVÝ FILTER

pachy

rozkladá

absorbuje

ČISTÝ
VZDUCH

častice
deaktivuje

smer prúdenia
vzduchu

Tento filter odstraňuje zo vzduchu prachové
častice. Integrovaná kefa filter navyše pravidelne
a automaticky čistí, čím sa zabezpečuje
stabilný prísun čistého vzduchu. Vďaka tejto
samočistiacej technológii nielenže získate neustály
prietok čistého vzduchu, no klimatizácia zároveň
využíva až o 25 % menej energie, čo šetrí vašu
peňaženku.

Strieborný filter pre odstránenie
alergénov a čistenie vzduchu
Strieborný filter odstraňuje alergény ako napríklad peľ,
aby sa zabezpečil stabilný prísun čistého vzduchu.
Vďaka vysokej kvalite a pozoruhodnej účinnosti
je potrebná výmena filtra iba raz za 6,5 roka.

Ventilácia pre čerstvý vzduch
Klimatizácia Daikin Ururu Sarara je jednotka najvyššej
triedy. Od ostatných modelov sa líši neoceniteľnou
funkciou vetrania vzduchu, čiže vzduch nielenže čistí,
ale neustále do interiéru privádza nový v požadovanej
teplote. Ururu Sarara vďaka svojej silnej vetracej kapacite
30 m3/h
- môže naplniť miestnosť s rozlohou viac ako 26 m2
čerstvým vzduchom za menej ako dve hodiny.

Vyberte si zo širokej ponuky
vnútorných jednotiek
Ururu Sarara

Stylish

• Technologické majstrovské dielo
s 3D prúdením, čističkou vzduchu,
odvlhčovaním, zvlhčovaním bez pripojenia
na rozvod vody, s vetraním čerstvým
vzduchom a automatickým čistením filtra
• A+++ značka energetickej účinnosti
• Ovládajte z ľubovoľného miesta pomocou
aplikácie (Voliteľné)

Emura

• Kompaktný a funkčný dizajn vhodný
do každého interiéru
• Elegatné farebné prevedenia: biela,
strieborná, drevo-dekor a najnovšie
aj v čiernej
• Titánovo-apatitový deodorizačný
filter, technológia Flash Streamer pre
čerstvý a zdravý vzduch, redizajnovaný
ventilátor zabezpečuje tichý chod
• Zabudovaný Wi-Fi adaptér pre ľahkú
ovládateľnosť pomocou mobilného
telefónu

Perfera

• Vyhovuje jedinečnému európskemu
zmyslu pre eleganciu, k dispozícii
v 2 farbách: matná biela
a elegantná strieborná
• Strieborný filter odstraňujúci alergény
zachytáva až 99 % alergénov, ako napr.
prachové častice a peľ
• Viaczónny detektor pohybu presne
určí, kde sa nachádzate a ochráni vás
pred prievanom
• Wi-Fi adaptér pre ovládanie smarfónom

Comfora

• Atraktívny nástenný dizajn pre perfektnú
kvalitu vnútorného vzduchu, pre
vykurovanie a chladenie
• Až do A+++ energetickej účinnosti
• Ovládajte z ľubovoľného miesta pomocou
aplikácie (Súčasť)

• Diskrétna nástenná jednotka poskytujúca
vysokú účinnosť a komfort, pre
vykurovanie a chladenie
• Až do A++ energetickej účinnosti
• Ovládajte z ľubovoľného miesta pomocou
aplikácie (Voliteľné)
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Spoločnosť Daikin Europe N.V. sa podieľa na programe Eurovent pre
certifikáciu klimatizačných jednotiek (AC), kvapalinového chladenia
(LCP), VZT jednotiek (AHU) a izbového klimatizačného zariadenia
(FCU). Pozrite si pokračujúcu platnosť certifikátu na webovej stránke:
www.eurovent-certification.com alebo na www.certiflash.com
Aktuálna publikácia slúži iba na informatívne účely a nepredstavuje záväznú ponuku spoločnosti Daikin Europe
N.V. Spoločnosť Daikin Europe N.V. zostavila obsah tohto letáku podľa svojich najlepších vedomostí. Nedáva ani
výslovnú, ani implicitnú záruku za úplnosť, presnosť, spoľahlivosť alebo vhodnosť na určitý účel jeho obsahu
a tu prezentovaných produktov a služieb. Technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Spoločnosť Daikin Europe N.V. otvorene odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek priame alebo nepriame
škody v širšom slova zmysle, vyplývajúce z alebo vzťahujúce sa k používaniu a/ alebo interpretácii tohto letáku.
Celý obsah je chránený autorskými právami spoločnosti Daikin Europe N.V.
Verzia júl 2020.
Vyhradzujeme si právo na tlačové chyby a zmenu modelov.

