
Обяснение на характеристиките и функциите

Мулти зониране
Мултизониращата система увеличава гъвкавостта на Split, Sky Air и VRV системи, като позволява на множество вътрешно контролирани климатични зони 

да се обслужват от едно вътрешно тяло.

  

Комфортен въздушен поток – удобство при отопление и охлаждане
Режимът на комфортен въздушен поток автоматично регулира въздушния поток в помещението, за 

да постигне възможно най-комфортното разпределение на температурата в стаята, избягвайки да 

насочва течението директно към хора.

3-D въздушен поток – равномерна температура в цялата стая
Триизмерният въздушен поток може да се регулира, не само нагоре и надолу, но също и на ляво и 

дясно – според вашите изисквания или автоматично. Това позволява перфектно разпределение на 

въздуха, както и да контролирате точно къде се насочва въздушния поток.

Икономичен режим – без проблеми за електрозахранването
Икономичният режим ви позволява да настроите колко енергия да използва вашия 

климатик, ако имате проблем с голямо натоварване на електрическата мрежа, кога-

то други електроуреди (прахосмукачка, микровълнова фурна, и др.) са включени по 

едно и също време или ако желаете да намалите консумацията на енергия. Но не 

забравяйте – вие контролирате, така че, когато имате нужда от засилено охлаждане 

или отопление, можете да изключите икономичния режим.
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Самопочистващ се филтър – оптимален комфорт и ефективност през цялото време
Автоматичното почистване на филтъра на Daikin запазва въздуха чист и предотвратява натрупването на прах в тялото, което гарантира, че енергийната 

ефективност остава висока, както и комфортът в помещенията. В допълнение, премахването на прах е много по-лесно отколкото на климатик без 

автоматично самопочистване, където филтрите трябва да бъдат отстранявани и почиствани редовно.

Интелигентен сензор за присъствие за няколко зони -  
спестява пари и предотвратява течения
Системата открива движението в помещението и автоматично регулира 

посоката на въздушния поток и температурата, за да избегне директен 

контакт с хората. Откриването се извършва в 2, 3 или 4 посоки в 

зависимост от типа на устройството. Ако не бъдат открити хора, 

устройството автоматично ще премине към енергоспестяващ режим.

Капацитетът се намалява  
или климатика е изключен
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min

2

Интелигентен термален сензор
Този специално проектиран сензор открива температурните разлики на различни повърхности като пода и стените и използва информацията, за да 

разпредели интелигентно и равномерно температурата в стаята.

Ефект на Коанда
Разрешава равномерно разпределение на температурата на въздуха без забележим въздушен поток в зоните, където има хора.

Комфортен режим на сън
Уникална функция, която прецизно контролира температурата в помещението в 

съответствие с човешкия цикъл на съня, подобрявайки дълбочината на съня.

Режим пълна мощност – максимален капацитет, бърз комфорт
Режимът на пълна мощност позволява само с натискане на един бутон да се достигне максимален 

капацитет. Така една стая може да се затопли или охлади за възможно най-кратко време и след 20 

минути климатикът автоматично превключва обратно към нормален режим на работа. Така, дори ако 

го забравите, няма нужда да се притеснявате за по-високите сметки.
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Безшумна работа (вътрешно / външно тяло) - защото тишината е злато!
Някои от нашите вътрешни тела могат да постигнат изключително ниски нива на шум, които са дори 

до 19 dBA, равносилно на едва доловим шум от листа, носени от вятъра, което позволява те да бъдат 

включени и по време на сън.

Някои външни тела също могат да работят безшумно, което може да бъде много полезно в гъсто 

населени жилищни райони или жилищни блокове, където телата няма да нарушават спокойствието 

на съседите дори през нощта.
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Седмичен таймер – очаквайте с нетърпение да се приберете у дома
Седмичният таймер позволява да зададете до четири работни периода в 

денонощието, седем дни в седмицата, така че да не се безпокоите да включвате 

или изключвате климатика ръчно. Климатиците без седмичен таймер имат 24-часов 

таймер, който ви дава свобода да програмирате едно време за включване и едно 

за изключване на климатика всеки ден.
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Flash Streamer: Тази функция бързо разгражда алергени като мухъл, акари и полени чрез високоскоростни електрони, които имат мощна способност 

да окисляват.

Обезмирисяващ филтър от титаниев апатит: Миризмите и вирусите се държат под контрол от този филтър, който е в състояние да улавя 

микроскопични частици, да разлага миризми и дори да премахва бактериите и да деактивира вирусите със своята фотокаталитична дезодорираща функция.

Сребърен филтър, премахващ алергени и пречистващ въздуха: Висококачествените филтри за пречистване на въздуха на Daikin са 

способни да абсорбират и премахват бактерии, вируси, амоняк, азотен оксид и други вредни вещества като миризми от тютюн и домашни любимци, както и 

всякакви други неприятни миризми, които може да са проникнали във вашия дом.

Air filter: Този филтър улавя големи прахови частици, оставяйки само чист въздух без алергени по напълно незабележим начин.

Филтри за пречистване на въздуха - чист въздух, защото ни е грижа!

Възможност за онлайн управление – абсолютен контрол от всякъде, по всяко време
Онлайн контролерът ви позволява да управлявате вашия климатик от всякъде, по всяко време, от компютър, 

смартфон или таблет. Тази функция изисква закупуването на допълнителен аксесоар, както и локална мрежа, към 

която да свържете устройството. В допълнение повечето тела имат възможности за свързване към сложни системи 

за автоматизация на дома или за сградно управление с комуникационни протоколи Modbus или KNX, или за Daikin 

централизирано управление. (Връзка чрез BACnet, LON, или Daikin DIII-Net)

Разширен диапазон на работа – за да сте сигурни, че ще работи, когато имате най-много нужда от него!
Няма нищо по-хубаво от уютен топъл хол, когато е студено навън – много от климатиците гарантирано отопляват, дори когато навън е -20 ° C,  

или дори -25 ° C!

Непрекъснато охлаждане, когато външната температура е до -20 ° C.

Мулти-сплит приложение - комфорт за целия дом чрез едно външно тяло
Това тяло може да се използва свързано към няколко вътрешни тела тип мулти-сплит. Мулти-сплит приложенията позволяват климатизация на няколко 

стаи чрез едно външно тяло, което ви осигурява предимството на по-опростен и по-елегантен монтаж с по-малко изисквания за място отвън. Външните 

тела тип мулти-сплит могат да обслужват от 2 до 5 вътрешни тела, а със системата „Супер мулти плюс“ могат да се обслужват до 9 вътрешни тела.

SkyAir двойни, тройни, сдвоени двойни приложения – равномерна температура навсякъде, дори и в големи пространства
Климатизацията на големи помещения не винаги може да се направи ефективно само с едно вътрешно тяло. Sky Air двойни, тройни и сдвоени двойни 

приложения позволяват да се раздели капацитета на едно външно тяло между две, три или четири вътрешни тела. Това осигурява равномерно 

разпределение на въздуха и температурата в цялото помещение, без да са необходими няколко по-малки външни тела. Тази икона символизира 

възможността за използване на вътрешното тяло в такива приложения.


