Prečo je
údržba dôležitá?

Správna údržba zabezpečuje, aby vaše jednotky dosahovali svoj maximálny
potenciál počas celej svojej životnosti.
Zdravé ovzdušie
Čistenie a údržba vzduchových filtrov a cievok
v Daikin zariadeniach zabezpečujú, aby ste doma
neustále dýchali ten najčistejší a najzdravší vzduch.

Zvýšenie účinnosti systému
Bežné prehliadky, výmena oleja a kvapalín, výmena
dielov a iné menšie úpravy pomáhajú udržiavať
účinnosť vášho zariadenia na maxime a vaše účty za
energiu na minime.

Úspora nákladov
Plánované termíny údržby budú vždy lacnejšie než
pohotovostné zásahy.

Minimalizácia výpadkov systému
Naplánujte si servisné návštevy vopred. Radi sa
prispôsobíme vášmu dennému harmonogramu.

Zvýšenie bezpečnosti
Ak jednotka dlhodobo nepracuje tak, ako má, môže
sa stať nebezpečnou. Pravidelná údržba zabezpečuje
bezpečnú prevádzku zariadenia a jej súlad
s predpismi.

100%-ný súlad s predpismi
Vedomie, že je váš systém pravidelne udržiavaný vám
dáva istotu, že sú splnené všetky príslušné právne
predpisy (napr. nariadenie o F-plynoch).*
*NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY EÚ
č. 517/2014 zo dňa 16. apríla 2014 o fluórovaných skleníkových
plynoch, ktorým sa zrušuje nariadenie č. 842/2006.

Originálne náhradné diely, nástroje
a vybavenie
Všetky náhradné diely používané Daikin servisnými
technikmi alebo technikmi v rámci Daikin servisnej
siete sú certifikované spoločnosťou Daikin, čo
znižuje riziko porúch a zabezpečuje platnosť záruky.
V prípade nutnosti opravy máme ako výrobca
k dispozícii všetky originálne diely. Dbáme o to, aby sa
oprava vykonala v súlade s továrenskými
odporúčaniami.
Okrem toho má Daikin k dispozícii špeciálne servisné
nástroje, ktoré uľahčujú pokročilé riešenie problémov
a správnu optimalizáciu a nastavenie systému.

Daikin 3D aplikácia
Získajte reálnu vizualizáciu o tom, ako bude Daikin klimatizácia
vyzerať vo vami zvolenom priestore!

Neviete si predstaviť, či by sa Daikin klimatizácia
hodila do vášho interiéru? Nevadí. Vyskúšajte mobilnú
aplikáciu Daikin 3D, pomocou ktorej si jednotku
virtuálne umiestnite kamkoľvek.
Vyberte si z nášho širokého portfólia, skúšajte náhľady z akéhokoľvek uhla, na akejkoľvek stene,
v akejkoľvek miestnosti vášho domova.

Celý sortiment
Browsujte celým naším
sortimentom

Podrobnosti o produkte
Nájdite všetky informácie o funkciách
a technických údajoch

3D vizualizácia

Umiestnite jednotku podľa vlastného
výberu do ktorejkoľvek miestnosti
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Spoločnosť Daikin Europe N.V. sa zúčastňuje certifikačného programu
Eurovent pre klimatizačné zariadenia (AC), chladiace zariadenia na
kvapaliny (LCP), vzduchotechnické jednotky (AHU) a pre fankoilové
jednotky (FCU). Platnosť certifikátu skontrolujete na:
www.eurovent-certification.com alebo www.certiflash.com.
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