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Daikin Residential Controller 
Управлявайте Вклимата във вашия дом от 
всяко място чрез смартфон или таблет 

 

 

Бързо загряване 
Загрява бързо дома при включване на 
вашия климатик. Зададената температура 
се достига 14% по-бързо, отколкото с 
обикновен климатик (само двойка) 

 

Допълнително отопление 
Осигурява 30-минутно уютно отопление 
чрез симулиране на ефекта от лъчисто 
отопление 

 

 

Загряване на пода 
Оптимизира конвекцията чрез 
разпределение на топлия въздух от 
долната част на уреда 

     

 

Икономичен режим 
Намалява консумацията на 
електроенергия, за да могат да се 
използват други уреди, нуждаещи се от по-
голям разход на електроенергия. С тази 
функция също се пести енергия. 

 

 

Пестене на енергия в режим изчакване 
Намалява консумацията на ток с около 
80% при работа в изчаквателен режим. 

 

Нощен режим на работа 
Пести енергия чрез предотвратяване на 
преохлаждането или прекаленото 
затопляне през нощта. 

 

 

Предотвратяване на течение 
В началото на затоплянето или когато 
термостатът е изключен, въздухът се 
вдухва хоризонтално, а вентилаторът е на 
ниски обороти, за да не се създава 
течение. След затопляне, въздушният 
поток и оборотите на вентилатора се 
настройват по желание. 

 

Режим на висока мощност 
Може да служи за ускорено охлаждане или 
отопление; след изключване на режима на 
висока мощност, тялото отново заработва 
на предварително зададения режим. 

 

 

Безшумна работа на вътрешното тяло 
бутон “Безшумно” на пулта за 
дистанционно управление намалява шума 
от работещото външно / вътрешно тяло до 
3dB(A). 

 

Безшумна работа на външното тяло 
Бутон “Безшумно” на пулта за 
дистанционно управление намалява шума 
при работа на външното тяло с 3dB(A) за 
осигуряване на тиха среда за околните. 

 

 

Обезмирисяващ филтър с титанов 
апатит 
Разгражда неприятни миризми, например 
от тютюн и домашни любимци 

 

Суха програма 
Дава възможност да се намали степента 
на влажност, без да се променя 
температурата в помещението. 

 

 

Flash Streamer 
Като използва електрони, за да предизвика 
химически реакции с частиците във 
въздуха, Flash Streamer унищожава 
алергени като полени и гъбични алергени 
и премахва натрапчивите миризми, за да 
осигури по-здравословен и по-чист въздух 

 

Автоматично рестартиране 
След спиране на захранването машината 
се рестартира автоматично с 
първоначалните си настройки. 

 

 

Практически безшумно: 
Практически безшумно: уредът работи 
толкова тихо, че почти забравяте за него. 

 

Седмичен таймер 
Може да бъде настроен за включване на 
охлаждане или отопление за деня или за 
седмицата. 

 

 

Степени на оборотите на вентилатора (5 
степени) 
Позволява да се изберат дадени обороти 
на вентилатора. 

     

 


