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За компанията

Климат – като никой друг
Компания – като никоя друга

През 2002,
Daikin Industries спечели

“Награда за
защита на
стратосферата”

През 1924, Daikin Industries Ltd. е основана в

През 2004 е основан новият завод на Daikin в

Осака, Япония от Г-н Акира Ямада.

Пилзен, Чешка република. Тези два високо

Първоначално се произвеждат главно

продуктивни завода и изключително добре

отоплителни системи за авиационната

развитата търговска мрежа в цяла Европа

индустрия. Днес повече от 36.000 служители

правят Daikin “истински европейска”

по света развиват, произвеждат и търгуват с

компания. Международното Ноу – хау е

висококачествените климатични системи в

създадено за местните изисквания.

обществено – административния, промишлен и

След стартирането на работата на новия

битов сектор. В Япония в момента Daikin

завод в Пилзен, през март 2005 Daikin отвори

Industries Ltd. заема водеща позиция на пазара

нов 16.000 m2 завод за компресори в Бърно.

за климатични системи.

Спонсорирана от EPA
(Агенция за защита на
околната среда).

Брун ам Гебирге / Виена

DAIKIN климатични системи
ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПА
DAIKIN климатични системи ЦЕНТРАЛНА
ЕВРОПА с централен офис в Брун ам Гебирге,
Остенде

2

южно от Виена, е основан през 1999. Цяла

DAIKIN ЕВРОПА NV

“централна Европа” се управлява от този

През 1972, Daikin прави първата си Европейска

главен офис и обхваща Австрия, Албания,

сделка, фирма DAIKIN EUROPE NV в Остенде

Босна и Херцеговина, България, Хърватска,

(Белгия). Оттогава, дългият професионален

Чешка Република, Унгария, Македония,

опит, последователните проучвания,

Молдова, Румъния, Сърбия, Черна гора,

иновационните технологии, добрите цени и

Словакия и Словения. Подкрепена от

отличното обслужване на клиентите направиха

регионалните офиси и клоновете в много

Daikin най-главния и прогресивен производител

страни, Daikin е способна да задоволи

на климатични системи, както в Япония, така и

изискванията на своите клиенти във всеки

в Европа.

регион по всяко време.
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Отличен к°мфорт

Отличен к°мфорт – добре дошли в едно
ново измерение на качеството на живот
Климат по поръчка
Три неща са нужни, за да бъде вътрешният
21

22

23

24

Температура [°C]

климат подходящ, когато пазаруваме, когато
сме в офиса или вкъщи: температура,

35 40 45 50 55 60 65 Относителна влажност [%]

относителна влажност и въздушен поток.
Оптималната климатична технология

0,1 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 Скорост на въздуха [м/с]
З о н а н а ко м ф о р т

рефлектира върху ясно определена зона на
комфорт в рамките на 21–24 °C, ( в зависимост
от активността и личните предпочитания), 35 –
65 % относителна влажност, и 0.1 до 0.15 м/с
скорост на въздуха – т.е. по-малко от 0.4 kм/ч.

Автоматично и почти безшумно, Климатичните
системи Daikin се адаптират към промените

Зоната на к°мфорт

във времето и постоянно оптимизират
стайната температура. През лятото, топлият и
влажен въздух остава навън. А когато дойдат

Около година време за установяване на чувство за комфорт: Daikin – номер 1 в
Европа – предлага технологични решения на най-високо ниво за тази цел, за
отделни стаи, както и за цели сгради.
Климатичните системи Daikin превръщат всяка стая в приятна, тиха “зона на
комфорт”, според условията, за дълъг период от време: приятно охлаждане
през лятото, приятно отопление през зимата, както и чист, здравословен
въздух през цялата година. Това означава: да се чувствате добре вкъщи, да сте
по-концентрирани в офиса и да имате добра бизнес атмосфера. Клиентите

първите хладни дни на есента, климатичната
система автоматично превключва на режим
отопление. Като резултат, през деня и нощта
се осигуряват оптимално качество на въздуха
и здравословен вътрешен атмосферен климат.
Охлаждането, отоплението и пречистването на
въздуха са винаги индивидуални и гъвкаво
съчетаеми.

предпочитат да купуват, когато се чувстват добре.
3
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ТЕХНОЛОГИЧНИ
СИСТЕМИ

Daikin – пригодени за целта
за какъвто и да е случай
Независимо дали е отделна стая или жилищен

целия елемент, включително компресори,

комплекс, Daikin може веднага да предложи

топлообменници и електроника и т.н. и също

подходящо решение за всички изисквания за

така е единственият производител на

климатизация. Daikin развива и произвежда

климатична техника в света, който произвежда
охлаждащи химикали! Това допълнително дава

Цялостен преглед – цялостна програма

сигурността, че всички компоненти са винаги
координирани и имат високо качество.

Климатични зони

Моно Split системи

VRV
няколко

2 – 64 зони | 11.2 – 150 kW
Инверторни

Инверторни

Моно Split системите са идеални за
кондициониране на отделни стаи, като офиси,

Мулти Split системи

кабинети, всекидневни или спални. Всяка

2 – 9 зони | 4.0 – 25.0 kW

система се състои от външно и вътрешно тяло.
Инверторни

Чист въздух

една

Двойно/Тройно/
Двойно по двойки
Инверторни

Чист въздух

Двойно/Тройно/
Двойно по двойки

Инверторни

Моно Split системи

Sky air моно Сплит

2.5 – 6.0 kW

7.1 – 14.0 kW

2.5

неинверторни

6.0
13.0
Капацитет на външното тяло (охлаждане)

25.0 kW
Моно Split

Моно Split системи: едно външно тяло обслужва едно вътрешно тяло.

Мулти Split системи

Мулти Split системи: едно външно тяло обслужва до девет вътрешни тела.
Максимум до девет различни климатични зони могат да се
генерират по този начин.

Мулти Split системите могат да кондиционират

Чист въздух: едно външно тяло обслужва до четири вътрешни. Само една
зона може да бъде регулирана. Всички вътрешни тела или са
включени или изключени.
1. Едно външно тяло и едно вътрешно тяло.
2. Едно външно тяло и две вътрешни тела "Двойно приложение"
3. Едно външно тяло и три вътрешни тела "Тройно приложение"
4. Едно външно тяло и четири вътрешни тела "Двойно по
двойки приложение"

максимум до девет стаи с до девет на брой
различни климатични зони. Всяка система се
състои от външно тяло и максимум девет
вътрешни тела.

VRV: Едно външно тяло може да обслужва до 64 вътрешни тела.
Максимално 64 различни климатични зони могат да се
генерират по този начин.
Тези мулти – зонови системи са идеални за кондициониране на
големи жилишни комплекси.
4
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Системи «Чист въздух»

VRV Мулти зонови системи

Тези системи са идеални за големи

VRV мулти зоновите системи са предназначени

повърхности. Всяка се състои от едно външно

за кондициониране на големи строителни

тяло и до четири вътрешни тела.

комплекси. Една такава система се състои от
захранващо външно тяло, и най-много, 40
вътрешни тела. Така максисмум 64 различни

Daikin –
Гаранция за
високо качество

стаи могат да се подсигурят с макс. 64
различни климатични зони.

Стандартите за високо качество
са заложени във всички

Sky Air: Моно Split система

продукти на Daikin, посредством
отдаване на достатъчно
внимание на изпитване, дизайн,
производство и регулярна

Sky Air: Двойна система

Оптимизиран дизайн
Daikin е единственият производител на
климатични системи, който участва и в
Sky Air: Тройна система

широкото разработване на свободни от хлор
охладители. Това спомага да бъде подбран най
– подходящият охладителен агент за всяка
Daikin система. В допълнение към R-407C,
R- 410A охладител се използва в последните
произведени от Daikin климатични тела.

поддръжка. Още повече, всички
продукти на Daikin са защитени
със специално покритие срещу
ръжда и корозия и са създадени
с дълъг експлоатационен живот.
Също така, нито един продукт
не напуска завода без детайлна
качествена и оперативна
проверка. Името на Daikin е
гаранция за високо качество.

Sky Air: Двойна по двойки система

5
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Инверторна
технология

Инверторна технология –
Стандарт на Daikin
За разлика от конвенционалните тела,

вътрешен климат и то е постоянно осигурено от

климатичните системи на Daikin нямат силна

електрически подвързани ел. двигатели, за да

въдушна струя при пълна мощност, докато се

се създаде специфичното отоплително и

достигне желаната температура. Напротив,

охлаждащо натоварване. Благодарение на

осигурява се точно необходимото количество

ненадминатата инверторна технология на Daikin,

енергия, нужно за да се постигне желаният

ел. двигателите работят гладко, ефикасно,
икономично и почти безшумно – без създаването

По-висши във всеки един момент от време

на течения и дават необходимия дебит въздух
по всяко едно време. Като резултат, животът на
техниката се удължава и разходите по

Стайна температура [ °C ]

поддръжката и сервиза са по-малки.

Електронно управление на климата
21 °C
Нормални
климатични тела,
генериращи повисоки температурни
разлики.

Инверторът
минимизира
температурните
разлики.

Той поддържа температурата на стаята постоянна,
давайки икономия на енергия през годината,
благодарение на супер ефикасното действие.

Времето за започване на работа е с 30% по-малко.
17 °C
Време
Инверорно климатично тяло
Нормално климатично тяло

Бърз старт
Енергийната мощност е увеличена с 10%, за да
се постигне бързо желаната температура в
стаята. По този начин климатичните системи

Потенциал за спестяване на енергия

на Daikin изискват една трета по-малко време
за разлика от конвенционалните климатични
системи за първоначалния адапционен процес.

COP

Коефициент на полезно действие (COP)
25 %
16%
подобрение
подобрение
4.02
4.17
3.61

3.21

Потенциал за икономия на енергия
Инверторните системи могат да дадат до 30%
икономия от консумацията на енергия, на
базата на увеличения коефициент на полезно
действие (COP). Последният е връзката между

неинверторни Инверторни

неинверторни Инверторни

консумираната енергия и резултатната
Отопление

Охлаждане

мощност. Колкото по-висок е коефициентът на
полезно действие (COP), толкова повече
енергия получаваме на kWh електроенергия.

6
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Технологични
системи

Удобни, тихи, чисти –
Daikin системи за комфорт
Технология с високо качество –
Удобно действие
Всички Daikin климатични системи притежават
удобни и лесни за употреба дистанционни
управления. Те имат широк обхват за
настройки, като примерно дневна/нощна
функция и функция за режим на
работа, когато няма никой
вкъщи. Комбинацията с детектор
за движение предлага
допълнително удобство. При
всеки случай те предлагат
климатичен комфорт с
натискането на един бутон!

Чист въздух
Почти безшумни и дискретни

DAIKIN климатичните системи не само

Забравете всичко, което досега сте знаели за

охлаждат, те също пречистват въздуха.

климатичните системи! Факт е, че почти

Повечето вътрешни тела съдържат въздушни

невъзможни постижения са направени в тази

филтри, които филтрират въздуха от

област през последните няколко години –

мръсотията и праха.

особено в намаляването на оперативния шум.

Някои тела предлагат допълнителен комфорт

Климатични тела от 2.5 kW (обикновено

чрез външни фоткаталитични филтри, които
допълнително

инсталирани в спални или малки всекидневни)
имат звуково налягане от около 25 dB (A). Това е
почти еквивалентно на шума на лек дъжд. Също
така, техният дискретен дизайн е хармоничен

80%

дори и с най-претенциозно обзавеждане.

60%

За да се намали шума на климатичната

пречистват въздуха от

Концентрация
100%

Амоняк (амонячни миризми/химикали)
Ацеталдехид (цигарен дим)
Водород (плесен, гниене)
Миризми на пот
Формалдехид (обзавеждане,
животински миризми)

40%

дроселира компресора и така намалява шума
на мотора на външното тяло (примерно

премахват миризмите и
предпазват от
разпространението на
бактерии, вируси и

инсталация на минимум, някои от системите на
Daikin имат “екстра тиха” функция. Това

прах и мръсни частици,

20%

микроби. Следователно

0%
0

5

10

15

20

25

30

Време
(мин)

постоянно се гарантира
приток на чист въздух.

нощем) до почти неусезаемо ниво, както и за
Вашите съседи.

7
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Вътрешни тела

Комфортен климат
за всяко ваше желание
Тела за стенен монтаж
Високо ниво на комфортния климат: Daikin
телата, окачвани на стена, са подходящи за
малки стаи, те са подходящи, икономични и
ефективни, осигурявайки пролетен климат
във Вашата всекидневна, кухня, спалня,
денем и нощем, през цялата година.

Тела за подов монтаж
Стилни, дискретни и тихи, те са
изключително лесни за инсталиране и сервиз
и се предлагат в голям обхват на размери.
Въздушният поток автоматично се
превключва между горния и долния изход, за
да се осигури оптимален приток на въздух,
както при отопление, така и при охлаждане.

8
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Вътрешни тела

Гъвкав тип тела –
Една система, две решения
Гъвкав тип тела
Елегантно и отлично решение за таванен или
подпрозоръчен монтаж, който приляга на
съответната форма на стаята или изгледа. Те
са лесни за почистване и опростени за
управление. Хубавият и стилен дизайн ги
прави идеални за Вашия тип интериор.

Автоматично регулиране на
въздушния поток
То увеличава нивото на комфорта, чрез
равномерен приток на въздух, температурни
нива и липсата на въздушни течения.

9
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Вътрешни тела

Всички хубави неща идват отгоре като
Daikin покривно окачени тела
Климат в широк обхват:
Тези тела са климатичното решение за
магазини, ресторанти, офиси и т.н., при които
няма достаъчно място за стенен монтаж или
недостъчна дълбочина на тавана. Гъвкава
модулна програма позволява да се изберат
тела за стаи от 3.5м височина без намаляване
на ефективността на климатизация.

Отличен климат в четири посоки
Daikin таванно окачените тела с 4-посочна
климатизация не изискват окачени тавани и
предлагат гъвкав приток на въздух, с помощта
на пренасочване на въздушната струя – една
или две, ако се изисква. Те не замърсяват
таваните и не причиняват петна по тях.
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Вътрешни тела

Тела с таванен монтаж
Касетни тела (600 x 600)
С четири въздушни посоки на въздушната
струя, те са специално създадени да прилегнат
на стандартни окачени тавани. Стаи с
височина до 4.2м ефикасно се обслужват от
този тип тела.

Касетни тела
Тези вградени, с равномерна въздушна струя
тела са монтирани в нишите на този тип
тавани и оттам осигуряват климатизация на
помещението във всички посоки с минимум
видимост и шум. Този тип технология остава
невидима и скрита в тавана.
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Вътрешни тела

Отлична дискретност по отношение
на видимост и шум
Вградени тела
Дискретното, спестяващо пространство
решение за стаи с окачени тавани.
Вградените тела са «архитектурно
дружелюбни» и откриват максимално стените
и подовете за декоративни цели.

Малките вградени тела за особено
подходящи за хотелски стаи. Откакто те са
плитки,местна таванна решетка над вратата
на спалнята е единственото, което е
необходимо.
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Вътрешни тела

Големите вградени тела са идеални за
големи конферентни зали и офиси. Те са
проектирани за скрита инсталация и
относително дълъг въздушен път и са
идеални за употреба при стаи с неправилна
форма.

Идеални са за жилищни и за по-малки
търговски приложения като магазини, офиси и
хотели с ниски окачени тавани. Могат да се
инсталират като въздушната струя е
хоризонтално или вертикално насочена.
Следователно, няма ограничения към
интериора и има свобода на декорирането.
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Външни тела

Външни тела –
Енергийно подсигурени възли

Външните тела на Daikin – монтирани на

Сплит тела

покриви, тераси или външни стени – са

Външните Сплит тела са проектирани за

ефикасни, тихи и изключително устойчиви на

захранване на вътрешно тяло с мощност за

времето, тъй като са много добре защитетни

отопление и охлаждане от 2 до 7 kW са.

срещу корозия.

Вградените компресори са специално

Всички алуниеви елементи на топлообменника

създадени за сплит тела и тяхната високо

са покрити с допълнителни защитни слоеве.

ефективна работна конфигурация.

Тела Чист въздух
Тези тела са с охладителна и отоплителна
мощност от 7 до 14 kW и са подсигурени за
захранването на четири вътрешни тела.

Пакетирани тела
Тези енергоемки външни тела с охладителна
и отоплителна мощност от 20 до 27 kW
подсигурени за захранването на едно до
четири вътрешни тела.

Мулти тела
Мултифункционалните външни тела са
проектирани за комбинация с две до девет
вътрешни тела. Те имат (в зависимост от броя
на вътрешните тела) охладителна и
отоплителна мощност до 15.5 kW.

Инверторни тела
Повечето от посочените по-горе тела са
съвместими с инверторния стандартизиран
в/извън компресор.
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Ururu Sarara

URURU SARARA –
Климатици Daikin за вашия дом

Отоплението на стаята през зимата е свързано с изсушаване на въздуха, което от своя страна дразни
гърлото, предизвиква настинки и други болести. През лятото повишената влажност на въздуха и при съвсем
умерени температури може да бъде много неприятна. За да постигнете комфорт през цялата година, вие се
нуждаете от нещо повече от просто контролиране на температурата. Възможността да регулирате както
степента на влажност, така и вентилацията на помещението, е от съществено значение. Това не беше
възможно с обикновените климатици. Досега....Новият модел URURU SARARA на фирмата Daikin със своята
уникална комбинация от възможности за овлажняване, изсушаване, вентилация и пречистване на въздуха
предоставя точната степен на комфорт, от която се нуждаете през всички сезони на годината.
Предлагаме ви нашата мулти-сплит система: Новата система за климатизация Ururu Multi на Daikin притежава уникалната способност да
реализира едновременно охлаждане, отопляване, овлажняване и въздухопречистване. Позволява свързване на до 2 вътрешни тела с 1
външно тяло. Работата на всички вътрешни тела се контролира индивидуално чрез устройства за дистанционно управление; не е необходимо
телата да бъдат инсталирани в едно и също помещение.

ОВЛАЖНЯВАНЕ С URURU
Влажността на външния въздух може да се прехвърли вътре
Напълно овлажненият въздух се подава в помещението.
Частици влага

Подсистемата за овлажняване на въздуха на URURU използва специален
овлажняващ елемент във външното тяло, което абсорбира външната влага и
я прехвърля вътре. Тъй като влагата не се абсорбира от въздуха, намиращ се
в помещението, има възможност да се постигне бързо и ефективно
овлажняване даже и през зимата, когато въздухът е по-сух.

Овлажняването при URURU затопля равномерно
цялото помещение
Частици влага

Влагата се изсмуква
от външния въздух

Модулът включва климатик и овлажнител, което прави възможно най-добрата
комбинация за отопление. Подсистемата за овлажняване на URURU ефективно подава
до 450 мл/ч. вода, която е необходима за пълното овлажняване на една голяма дневна.
За разлика от стандартните овлажнители това
вътрешно тяло няма резервоар за вода. Така не
се налага подаване на вода и досадно чистене.
Това качество на системата елиминира рисковете
от задържане на бактерии и развитие на други

Модул за овлажняване

микроорганизми.
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Ururu Sarara

Овлажняване, изсушаване, вентилация, отопление
и охлаждане – всичко това, събрано в една система
Овлажненият въздух изглежда потопъл

Температура на стаята е 28°C
Влажност 20%

Температура на стаята е 22°C
Влажност 50%

Сухият въздух в действителност кара тялото ви
да се чувства по-хладно. Умерените нива на
URURU в режим на
овлажняване

овлажняване на въздуха при URURU и
относително ниската температура вероятно ще ви
накарат да се почувствате по-топло. Това
предотвратява също така и изсъхването на кожата
и дразненето на гърлото и поддържа ниво на

СТУДЕНО
овлажняване

ТОПЛО
овлажняване

влажност, при което вирусите не могат да виреят.

МОДУЛ ЗА ИЗСУШАВАНЕ SARARA
Както овлажняването има добро въздействие

Температура на стаята е 25°C
Влажност 80%

Температура на стаята е 25°C
Влажност 50%

върху нивата на комфорт, така е и с изсушаването.
През лятото голямата влажност на въздуха даже и
при умерени температури може да накара
Премахване на
влагата чрез
SARARA

помещението да ви се стори горещо и задушно.
Системата URURU SARARA обаче намалява
влажността в стаята, без да влияе върху
температурата като смесва сух хладен въздух с
топъл, за да се получи приятно сух въздух (режим

Прегряване
овлажняване

Приятно сух въздух
овлажняване

на изсушаване на SARARA, наречен също
овлажняване с повторно нагряване). Това свойство
предотвратява преохлаждането, което особено се

По-ниската влажност създава приятна сухост даже когато

цени от хора, които са чувствителни към студа.

температурата остана непроменена

Ако вътрешната температура стане твърде висока, Намаляването на влажността ще повиши усещането ви за комфорт даже и
системата URURU SARARA намалява влажността

когато температурата на помещението не се променя. Това предотвратява

чрез намаляване на температурата (премахване на преохлаждането, което е особено добро за хора, чувствителни на студ.
влагата с охлаждане).
Операциите овлажняване и изсушаване могат да се използват при определени температури и влажности на помещението и навън. За подробности вж
техническите данни.

16

Cat_Split_2009_BG.qxd:Cat_Split_2008_BG

05.03.2009

14:56 Uhr

Seite 17

Ururu Sarara

МОЩНА ВЕНТИЛАЦИЯ и
МОЩНО ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВЪЗДУХА

Чрез вентилацията при капацитет от 32 куб. м/час системата URURU SARARA е първата система за жилищни помещения,
която е в състояние да запълни средно голямо помещение (26 кв. м) с пресен въздух за 2 часа.

Ново: осъществяване на
вентилация

Стандартно решение: вентилация с
вентилатор или с отваряне на прозореца
Функцията за
осъществяване
на вентилация
може да освежи
въздуха в
помещението
при затворен
прозорец.

Студеният външен въздух се подгрява
преди да бъде засмукан по време на режим
"отопление" на климатика.

Температурата в помещението спада,
когато проникне студен външен въздух.

Повишено качество на въздуха в
помещението с технологията Daikin
Flash Streamer
Подаваният външен въздух се пречиства на два
етапа: първо във външното, а след това във
вътрешното тяло. Във външното тяло става
отделяне на изгорели газове и неприятни

Предварителен
филтър:
улавя праха

Flash Streamer:
отделя потоците на
високоскорстни
електрони със силно
окисляващо действие

Дезодориращ
филтър
миризмите се
поглъщат и се
разграждат, преди
въздухът да се върне
в помещението

миризми (по време на работата с осъществяване
на вентилация).
След като попадне във вътрешното тяло,
въздухът ще се филтрира от прах и полени, а
фотокаталитичният филтър ще погълне
допълнително и миризмите. Накрая по
технологията Flash Streamer, която вече се
използва при пречистващите системи на Daikin от
последно поколение, се прави отделяне на
формалдехида, вирусите, гъбичките и пр.
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Ururu Sarara

Създаден за ценители

Комфорт: глътка свеж въздух
– стандартна услуга
В режим хидратиране се създава
приятелски настроена към кожата среда.
Това е възможно посредством
комбинирането на висока и относително
средна влажност с приятен въздушен
поток и емисия от витамини и хиалуронова
киселина.
Благодарение на охлаждащия бриз, в
помещението е хладно, дори при зададена
висока температура.И при промяна на
посоката на потока, усещането за приятно
охлаждащ бриз се запазва.
Режимът Comfort sleep настройва
температурните флуктуации към тези на
тялото през нощта. Температурата

Във въздуха: качество на лидер

намалява с 2 °C за три часа и постепенно,

Ururu Sarara показа резултати от над 5.0 за специалните си умения. В реални

покачвайки се, достига първоначалните

условия, само при един киловат разход на електроенергия, достига капацитет

настройки 1 час преди събуждане.

от пет киловата за отопление и охлаждане. Всички уреди от този клас имат

Шок за плесени -режимът е уникален в

клас А по европейската енергийна класификация, което води до редукция на

климатичната индустрия.

емисиите на въглероден двуокис.

Образуването на плесени се
предотвратява от внезапни капки във

Инверторна технология
30% по-ниска консумация на енергия

влажността на помещението, която

Инверторната технология на Daikin е едно от най-новите открития в контрол на

Можете да настройвате Ururu Sarara с

климата. Принципът е прост: консумираната енергия е в унисон с нуждата от

потребителски ориентирано дистанционно

нея. Или още по-просто: по-висока консумация при стартиране и по-ниска,

устройство, което ясно, в зависимост от

когато не сте в помещението. Консумацията на енергия на тази система е

разнообразните си функции, показва

по-ниска поне с 30% от обикновените on/off системи.

нивото на влажност и температурните

продължава 3 часа.

настройки.
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HRV

Daikin HRV
Климатична концепция за най-високи изисквания

Обработен въздух,
топлината и влажността
са били регенерирани.

Приток на пресен
въздух отвън.

Топлообменникът –
Елемент за топлообмен
между горещия и студен
въздух от околната среда,
което едновременно
генерира обратно влагата
от помещениято.

Daikin HRV е отлична система, допълнение

Входна въздушна
клапа

Съкращението HRV означава Регенериране

към Daikin VRV. Технология, която помага да
се намали консумацията на енергия и
следователно в резултат на това цените на
Daikin VRV системите са по-високи.

на топлина и вентилация.
Окончателно: HRV е входна и изходна
вентилационна система с вградена

Вентилаторът
изкарва енергийно
обработения въздух Байпасната клапа
от стаята в околната – за свободно охлаждане с
среда.
околния въздух при стационарно
състояние на климатичната
система – охлаждане и
своеврменна икономия.

Тя доставя
енергийно
оптимизиран
въздух в стаята.

регенерация на топлина. Прилага се винаги,
когато външният въздух не може да се
достави по непринуден начин. Предимството
на топлинната и влажностна регенерация:

Отходни газове
Обработен
въздух от стаята

Daikin HRV с DX намотка и овлажнител

големите разлики между въздуха в стаята и
околния въздух са балансирани.

Новият вид на HRV
Овлажнител – HRV-сериите сега включват
модели с овлажнител, в отговор на
променящите се желания на клиентите.

DX-намотка – HRV определя, че DXнамотката, която предпазва от директно
нахлуване на студен въздух при режим на
отопление, в-следствие на след-отоплителните
и след- охладителни действия. DX-намотката
трябва да се свърже с VRV системата.

HRV тяло през лятото

HRV тяло през зимата

19

Cat_Split_2009_BG.qxd:Cat_Split_2008_BG

05.03.2009

14:56 Uhr

Seite 20

Вашият технически сътрудник от Daikin ще Ви даде
професионален и разбираем за Вас съвет и консултация,
за да се вземе решението, което отговаря на Вашите
изиквания и желания.

Единната позиция на Daikin като производител на климатично оборудване, компресори и хладилни
агенти. Има своя принос към опазването на околната среда. За няколко години Daikin има
намерение да стане лидер в производството на невредни за околната среда продукти. Това
предизвикателство изисква екологичен дизайн и развитие на широк обхват от продукти и ситеми
за енергийно управление; което включва запазване на енергията и намаляване на загибите.
Всички тела на Daikin отговарят на европейските стандарти, за безопасност на работа.

Daikin Europe N.V. участва в Eurovent сертификационна програма. Продуктите съответстват на
тези, посочени в листата на Eurovent.
Стандартът ISO 14001 гарантира ефективно система за опазване на околната среда и допринася
за опазването на човешкото здраве и околната среда от евентуално влияние от работата на
продуктите на Daikin и сервиза, както и поддържането на това качество.

Продуктите Daikin са налични при:

Copyright © DAIKIN · Запазваме си правото за промени в конструкцията, дизайна и техническите данни.

Системата за управление на качеството на Daikin Europe N.V. е сертифицирана от LRQA в
съответствие с ISO 9001. ISO 9001 се отнася до осигуряването на качеството по отношение на
планирането, развитието и производството на продукти, както и всички предложени услуги, във
връзка с тези продукти.

