
Обяснение на характеристиките и функциите

Ефект на Коанда - охлаждане
Ефектът на Коанда оптимизира въздушния поток в режим 
на охлаждане. Използвайки специално проектирани клапи, 
по-фокусираният въздушен поток позволява по-добро 
разпределение на температурата в цялото помещение.

Интелигентен термален сензор
Интелигентният термален сензор определя текущата стайна 
температура и разпределя въздуха равномерно в стаята, 
преди да премине към режим на въздушен поток, който 
насочва топъл или студен въздух към области, които се 
нуждаят от него.

Ефект на Коанда - отопление
Ефектът на Коанда оптимизира въздушния поток в режим 
на отопление. Използвайки специално проектирани клапи, 
по-фокусираният въздушен поток позволява по-добро 
разпределение на температурата в цялото помещение.

3-D въздушен поток
Тази функция комбинира вертикално и хоризонтално 
автоматично завъртане, за да циркулира поток от 
хладен/топъл въздух точно до ъглите дори и на големи 
пространства.

Въздушен поток

We care икони
Икономичен режим
Тази функция намалява консумацията на енергия, така че 
да могат да се използват други уреди, които се нуждаят 
от голяма консумация на енергия. Тази функция е и 
енергоспестяваща.

Самопочистващ се филтър
Лесната поддръжка означава оптимална енергийна 
ефективност и максимален комфорт без нужда от скъпа 
или отнемаща време поддръжка.

Режим пълна мощност
Ако температурата в стаята е твърде висока/ниска, тя може 
да се охлади/затопли бързо, като изберете „мощен режим“. 
След изключване на мощния режим устройството се връща в 
предварително зададения режим.

Комфортен въздушен поток
Уредът автоматично променя ъгъла на клапата за изпускане 
на въздух в зависимост от режима. При охлаждане въздухът 
ще бъде насочен по-скоро нагоре, за да се избегне студено 
течение, докато при отопление въздухът ще бъде насочен 
по-скоро надолу, за да се избегнат студени крака.

Безшумна работа на външното тяло
За да осигури тиха среда за квартала, потребителят може 
да намали звука на работа на външното тяло с 3 dB(A) чрез 
дистанционно управление.

Удобен режим на сън
Функция за повишен комфорт, която следва специфичен 
ритъм на колебания на температурата.

Ускорено отопление
Бързо отоплява дома ви, когато стартирате климатика си. 
Зададената температура се достига с 20% по-бързо от 
обикновения климатик (само сплит)

Затопляне на пода
Оптимизира конвекцията чрез изпускане на горещ въздух от 
дъното на уреда

Допълнително отопление
Осигурява 30 минути уютно отопление чрез симулиране на 
лъчиста топлина

Безшумна работа на вътрешното тяло
За да осигури тиха среда за учене или сън, потребителят 
може да намали звука на работа на вътрешното тяло с 3 dB(A) 
чрез дистанционно управление.

Интелигентен сензор за присъствие
Системата открива движение в стаята и автоматично 
регулира посоката и температурата на въздушния 
поток, за да избегне директен контакт с хора. 
Откриването се извършва в 2, 3 или 4 посоки в 
зависимост от вида на устройството. Ако не бъдат 
открити хора, устройството автоматично ще премине в 
енергоспестяващ режим.

Подов сензор и сензор за присъствие
Сензорът за присъствие насочва въздуха далеч от 
всяко лице, открито в стаята, когато контролът за 
въздушния поток е включен. Подовият сензор разпознава 
средната температура на пода и осигурява равномерно 
разпределение на температурата между тавана и пода.

Нощен тих режим (само за охлаждане) 
През нощта автоматично намалява звука от работата на 
външното тяло. Инсталаторът трябва да направи специална 
настройка на външното тяло или кабелното дистанционно 
управление, в зависимост от модела.

Обработка на въздуха

Сребърен филтър, премахващ алергени 
и пречистващ въздуха
Улавя алергени като цветен прашец, за да осигури 
постоянен приток на чист въздух.

Flash Streamer*
Използвайки електрони за задействане на химични реакции 
с въздушни частици, Flash Streamer разгражда алергени като 
полени и гъбични алергени и премахва досадни миризми, 
осигурявайки по-добър, по-чист въздух.

Въздушен филтър
Премахва въздушните частици прах, за да осигури стабилно 
подаване на чист въздух.

Обезмирисяващ филтър от титаниев апатит
Разлага досадни миризми, например на тютюн и домашни 
любимци.

* Технологията Flash Streamer не е предназначена да се използва за медицински цели.

Комфорт



Обяснение на характеристиките и функциите

Дистанционно управление и таймер
Седмичен таймер
Таймерът може да бъде настроен да започне работа по всяко 
време на дневна или седмична база

24-часов таймер
Таймерът може да бъде настроен  да започне охлаждане/
отопение по всяко време на денонощието.

Daikin Residential controller приложение
Контролирайте вътрешния климат от всяко място чрез 
смартфон или таблет.

Мулти зониране
Позволява до 6 отделни климатични зони с едно 
вътрешно тяло.

Възможност за онлайн контрол
Устройствата с възможност за онлайн контрол могат да 
се управляват от всяко място и по всяко време, просто от 
мобилния ви телефон или таблет. Функционалността изисква 
допълнителен аксесоар и трябва да има локална мрежа за 
свързване на устройството. В допълнение към лесния за 
използване контрол директно от вашето мобилно устройство, 
повечето устройства разполагат с опции за свързване към 
системи за домашна автоматизация или управление на сгради, 
използващи Modbus или KNX комуникационни протоколи или 
към централното управление на Daikin. (Връзка чрез BACnet 
или LON също е възможна чрез Daikin DIII-Net)

Modbus 
KNX

DIII-Net

Други функции
Двойни, тройни, сдвоени двойни приложения
2, 3 или 4 вътрешни тела могат да бъдат свързани само с 1 
външно тяло. Всички вътрешни тела работят в един и същ режим 
(охлаждане или отопление) от едно дистанционно управление.

Мулти-сплит приложение
До 5 вътрешни тела (дори с различен капацитет) могат 
да бъдат свързани към едно външно тяло. Всички 
вътрешни тела могат да се управляват индивидуално в 
един и същ режим.

Комплект дренажна помпа
Улеснява изтичането на конденз от вътрешното тяло.

Гарантирана работа до -25 ° C
Подходящ за всеки климат, дори и при тежки зимни 
условия с работен обхват до -20 и дори -25 ° C.

Охлаждане на инфраструктурата
Отстранете по надежден, ефективен и гъвкав начин 
топлината, генерирана постоянно от IT и сървърното 
оборудване до -20 ° C.

-20°


