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Új házat épít vagy felújít? Szeretné lakását egy hosszabb 
élettartamú és energiatakarékos fűtési rendszerrel felszerelni? 
Vagy kiváló minőségű, ugyanakkor környezetvédő megoldást 
keres?

Jelen útmutatónkban szereplő tanácsokkal segítünk 
a döntésben. Bemutatjuk a pillanatnyilag elérhető 
leghatékonyabb és a legmagasabb beltéri komfortszintet 
biztosító rendszert: a hőszivattyút. Egy környezetkímélő 
csúcstechnológiás rendszer, amely a felhasználók és a 
környezet számára is egyedülálló előnyöket kínál.
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A hőszivattyúk képesek hőenergiát kivonni a kültéri levegőből, még alacsony hőmérsékleten is. Egy kompresszor 

segítségével rendkívül hatékonyan fűtik ki egy lakás vagy ház belső tereit. A hőszivattyúk a működéshez elektromos 

áramot használnak: a termelt hőt azonban teljes mértékben a kültéri levegőből vonják ki. Ezek a csendes és diszkrét 

hőszivattyúk a legújabb technológiákat alkalmazzák a lehető legjobb energia megtakarítás elérésre érdekében.

A képlet egyszerű: a Daikin hőszivattyúk a lakás fűtéséhez szükséges energia 80%-kát a kültéri levegőből nyerik. Ami 

egyszerre ingyenes és folyamatosan megújuló!
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Hőszivattyúk

A hőszivattyú által termelt hő 
akár 4/5 része ingyenes, mivel 
a hőt a kültéri levegőből vonja 
ki. Ezáltal egy költségmentes 
és kimeríthetetlen forrást 
használunk!

: a jövő megoldása

Megújuló energiaforrás

3/4  kW 

1/4  kW 

+ 4/4  kW 

4/5 kW  
kültéri levegő

1/5  
elektromos áram

5/5 energia

Amint a nevéből is egyértelmű, a hőszivattyú egy olyan rendszer, amely hőt von ki és közvetít a belső térbe, ezáltal állandó 
beltéri hőmérsékletet biztosít. A Daikin Altherma egységek a teljes komfort érdekében meleg vizet is előállítanak.
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Ismétlődő ciklusok
A rendszer zárt köráramában hűtőközeg áramlik és átviszi a hőt a környező levegőből a 

lakásba.

 › A párologtató segítségével a hűtőközeg 

hőt von ki a környező levegőből miközben 

folyékonyról gáz halmazállapotúvá 

változik.

 › Az elektromos kompresszor nyomás 

alá helyezi a gázt és ezáltal növeli a 

hőmérsékletet.

 › Ezt követően a kondenzátor segítségével a 

gáz folyékony halmazállapotúvá változik és 

a fűtési rendszerben leadja a hőt.

 › Az expanziós szelep csökkenti a 

hűtőközeg nyomását, ami párologtatást, 

és ezáltal a következő ciklust indítja el.
Kültéri 
egység

< Kompresszor
Expanziós szelep >

Párologtató

Kondenzátor

Megújuló energia a 
levegőből, talajból és 
vízből

Elektromos áram

Fűtőenergia

Bemenet 
3~4 kW

Bemenet 1 kW

Teljesítmény 
4~5 kW

Beltéri 
egység

Fűtés

Használati  
melegvíz
Egyes hőszivattyúk, mint például a  
Daikin Altherma lehetővé teszik a meleg víz 
előállítását otthonában egész évben!

A nyári időszakban a rendszer működése 
megfordítható: a rendszerben keringő 
hűtőközeg kivonja a beltéri levegő hőjét és 
kivezeti a helyiségen kívülre.

Hűtés

Télen a rendszerben keringő hűtőközeg 
felveszi a kültéri levegő hőjét és azt fűtés 
formájában a beltérben adja le.

3
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A legújabb technológiák alkalmazásával a Daikin a leghatékonyabb termékeket kínálja

A megújuló forrásoktól a fűtési technológiákig

2/ Levegő-levegő hőszivattyú
A levegő-levegő hőszivattyú hőt von ki a kültéri levegőből és ezt meleg 

levegőként a beltéri hőmérséklet növeléséhez használja. Nyári időszakban a 

folyamat megfordítható: a beltéri levegőből vonja ki a hőt és a helyiségen kívülre 

szállítja. A rendszer állandó szobahőmérsékletet garantál az év minden szakában.

További részletekért lásd a 16. oldalt.

1/ Levegő-víz hőszivattyú
A levegő-víz hőszivattyú hőt von ki a kültéri levegőből. A rendszer a hőt egy víz 

áramkörön keresztül a beltérbe szállítja. A levegő-víz hőszivattyúval használati 

melegvíz is előállítható és szükség esetén nyáron a levegő hűtését is megoldhatja. 

A rendszer állandó szobahőmérsékletet biztosít az év minden szakában.

További részletekért lásd a 10. oldalt.

3/ Talaj-víz hőszivattyú
A talaj-víz hőszivattyú hőt von ki a talajból. A geotermikus hőtermelés során a 

hőszivattyú hőt von ki a talajból és a lakás fűtésére használható hővé alakítja. A 

geotermikus technológia előnye, hogy a kivont hő nem függ a napsütéstől vagy a 

légmozgásoktól, és ami a legfontosabb, hogy ez a legállandóbb hőenergia forrás. 

További részletekért lásd a 12. oldalt.

Páros kombináció: egy rendszer egy térhez, amelyben 

egy beltéri egység egy kültéri egységhez van 

csatlakoztatva.

Kültéri egység

Kültéri egység

Kültéri egység

Beltéri egység

Beltéri egység

Beltéri egység

Fan coil egységek, padlófűtés/hűtés 
vagy hősugárzó

Padlófűtés/
hősugárzó

Használati melegvíz-tartály

Használati melegvíz-tartály

Akár kilenc 
beltéri egység

Multi kombináció: az alaprendszer ugyanaz, mint a páros 

kombináció. Az eltérés mindössze az, hogy a kültéri 

egységhez akár 9 beltéri egység is csatlakoztatható. Ha 

az igények változnak, a rendszer is fejlődik. A további 

beltéri egységek később, lépésenként is beszerelhetők.
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Kültéri egység Beltéri egység: 
hőszivattyú  
+ gáz 

Beltéri egység: 
hőszivattyú  
+ gáz 

Fan coil egységek, padlófűtés/hűtés 
vagy hősugárzó

Fan coil egységek, padlófűtés vagy hősugárzó

Használati melegvíz

Használati melegvíz

4/ Hibrid hőszivattyú
A hibrid hőszivattyú kombinálja a levegő-víz technológiát a kondenzátoros gáz 

technológiával, kiegyenlítve a két rész működését az optimális hatékonyság 

eléréséhez.

További részletekért lásd a 14. oldalt.

5/ Kondenzáló gázkazán
A kondenzáló gázkazán a gáz elégetésével termel hőt. Az égés maximális 
hatékonyságának eléréséhez visszanyeri a hőt az elpárolgott vízből és az elégetett 
gázból, amit a bejövő víz előmelegítéséhez használ, ezáltal csökkenti a felhasznált 
üzemanyag mennyiségét.

További részletekért lásd a 15. oldalt.
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Melyik rendszert válasszam?

Melyik a számomra leginkább megfelelő 
megoldás? A megfelelő rendszer kiválasztását 
leginkább az adott projekt jellege határozza 
meg. Minden otthon egyedi.

Mindezek mellett a lakás fűtési/hűtési rendszere a mindennapi kényelmet biztosítja. 

Ezért mindenki olyan rendszert szeretne, amely tökéletesen teljesíti az elvárásokat. 

Akár építkezésről, akár felújításról, kisebb vagy nagyobb alapterületekről van 

szó, a Daikin hőszivattyúk minden esetben a leghatékonyabb megoldást 

nyújtják. A Daikin fűtési rendszerrel használati melegvizet is előállíthat. Emellett 

a Daikin személyre szabott megoldásokat is kínál napkollektoros csatlakozások 

beépítéséhez új és meglévő rendszerekbe.

Az adott projekttől függően lehetséges, hogy elegendő egy technológia 

kiválasztása, de az is, hogy a legjobb megoldás több technológia kombinációjával 

érhető el. A képzett Daikin szerelők segítenek a rendszer kiválasztásában.
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Új épületekhez 
vagy nagy méretű 
felújításokhoz

A meglévő gázkazán 
cseréjéhez és/vagy 
teljesítményének 
növeléséhez
1. Le szeretné cserélni a meglévő olajkazánt, de meg 

szeretné tartani a meglévő hősugárzókat.

A Daikin javaslata:  

Daikin Altherma magas hőmérsékletű egységek  

13. oldal vagy  

Daikin Altherma geotermikus hőszivattyú 12. oldal

2. Le szeretné cserélni a meglévő gázkazánt, de meg 

szeretné tartani a meglévő hősugárzókat.

A Daikin javaslata:   

Daikin Altherma hibrid hőszivattyú 14. oldal vagy  

Daikin kondenzáló gázkazán 15. oldal

3. Gyorsan szeretne egy bizonyos felületet kifűteni vagy 

lehűteni.

A Daikin javaslata:  

Daikin levegő-levegő hőszivattyú  16. oldal

1. Padlófűtést és/vagy alacsony hőmérsékletű 

hősugárzókat/konvektorokat szeretne.

A Daikin javaslata:  

Daikin Altherma alacsony hőmérsékletű 

egységek 10. oldal vagy  

Daikin Altherma geotermikus hőszivattyú 12. 

oldal

2. Gyorsan szeretne egy bizonyos felületet kifűteni vagy 

lehűteni.

A Daikin javaslata:  

Daikin levegő-levegő hőszivattyú 16. oldal

9



Daikin Altherma alacsony 
hőmérsékletű egységek

Természetes választás

1. Kompakt beltéri egység, a legjobb megoldás használati melegvíz előállítására

Az új Daikin Altherma kompakt alacsony hőmérsékletű beltéri egység egy minden az egyben, szabadonálló 

berendezés, beépített használati melegvíz-tartállyal (választható 180 és 260 literes kapacitás). Az egység 

egyedülálló jellemzője, hogy rendkívül gyorsan és egyszerűen összeszerelhető és üzembe helyezhető. 

Emellett a legjobb fűtési hatékonyságot és kiemelkedő komfortot biztosít egy kompakt, modern 

készülékben. Ha a Daikin Altherma alacsony hőmérsékletű rendszerrel használati melegvizet is szeretne 

előállítani, a kompakt beltéri egység a legjobb megoldás, beszerelőnek és végfelhasználónak egyaránt!

2. A legmagasabb szezonális hatékonyság és a legalacsonyabb áramköltségek

A levegő-víz hőszivattyúk területén szerzett sok éves tapasztalatával és az Európában telepített több 

mint 150 000 egységgel a Daikin folyamatosan a Daikin Altherma rendszerek teljesítményének további 

növelésére törekszik. Ennek érdekében minden új termék tervezésekor kiemelt szempontként vesszük 

figyelembe az egyre alacsonyabb áramfelvételt, ami az üzemeltetési költségek további csökkenését 

eredményezi.

Minden az 
egyben egység

Melegvíz-tartály

Beltéri egység

10
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3. Tökéletes megoldás új és energiatakarékos 
házakhoz
A Daikin Altherma alacsony hőmérsékletű egységek az új építésű 

házak hatékonysági, komfort és alkalmazási igényeire tervezettek. A 

termékválaszték tökéletes megoldást nyújt energiatakarékos házakhoz, 

rendkívül alacsony hőterhelésen is.

4. Kompakt beltéri egység: oldalfali egységek
 Az oldalfali egység kiváló megoldást nyújt ha nincs szükség használati 

melegvíz előállítására vagy ha a Daikin napkollektoros kazánt szeretné 

használni.

5. Felhasználói felület új funkciókkal és 
egyszerűen kezelhető menüvel

 A Daikin Altherma alacsony hőmérsékletű egységek új 

felhasználói felülettel rendelkeznek. A többnyelvű szöveges 

grafikus felületnek, egyszerű navigációnak és intelligens 

szabályozási funkcióknak köszönhetően az üzembe helyezés, 

szervizelés és mindennapos működtetés rendkívül egyszerű.

Kompakt beltéri egység

Kültéri egység

Napkollektor  
(opcionális, csak  
az oldalfali egységhez)

Padlófűtés

Hőszivattyús hőleadó

Használati melegvíz



Napjainkban egyre inkább a megújuló energiaforrások használatára törekszünk. 

Egyik ilyen megújuló forrás a lábaink alatt lévő talajban található hő.

A geotermikus hőtermelés során a hőszivattyú hőt von ki a talajból és a lakás 

fűtésére használható hővé alakítja. A geotermikus technológia előnye, hogy a 

kivont hő nem függ a napsütéstől vagy a légmozgásoktól, és ami a legfontosabb, 

hogy ez a legállandóbb hőenergia forrás. A függőleges geotermikus szondához 

vagy vízszintes hőfelvevő hálóhoz csatlakoztatott Daikin Altherma geotermikus 

hőszivattyú tökéletes fűtési megoldást nyújt a jól szigetelt, energiatakarékos 

otthonokba.

Daikin Altherma geotermikus hőszivattyú

12
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beltéri egység

függőleges geotermikus szondák

beltéri egység

vízszintes hőfelvevő háló

Daikin Altherma magas 
hőmérsékletű egységek
A Daikin Altherma magas hőmérsékletű hőszivattyú a hőszivattyú hatékonyságát nyújtja anélkül, 

hogy le kellene cserélnie meglévő hősugárzóit. Csak a gáz/olaj kazán cseréjére van szükség. Ez 

egy energiatakarékos, magas teljesítményű fűtési megoldás, amellyel meleg víz is előállítható. 

Ezzel a rendszerrel többé nem kell az energiaárak miatt aggódnia.

Használati melegvíz-tartály

A2 Beltéri egység

A1 Kültéri egység

A1  Split rendszer - kültéri egység

A kültéri egység a kültéri levegőből vonja ki a hőt. Ezt a hőt továbbítja a beltéri egységhez a 

hűtőközeg csöveken keresztül.

A1  Split rendszer - beltéri egység 

A beltéri egység növeli a hőmérsékletet, így az akár 80°C-os hőmérsékletű víz felfűti a radiátorokat, 

illetve felhasználható használati meleg vízhez.



Daikin Altherma 
hibrid hőszivattyú
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Hőszivattyú és kondenzáló gázkazán egyben, 
egyesítve a két technológia előnyeit!

A Daikin Altherma hibrid hőszivattyú ideális megoldás a meglévő gázkazán 

cseréjéhez. A kültéri hőmérséklettől, az energiaáraktól és a lakás energia 

igényétől függően a rendszer a hőszivattyút, a gázkazánt vagy mindkettőt 

egyszerre használja. Az egység mindig a leghatékonyabb megoldást 

választja.



Kondenzáló 
gázkazán
A Daikin kondenzáló gázkazán egyedülálló 2 az 1-ben 

hőcserélőjének köszönhetően osztályában a legjobb. A 

fűtési és a használati melegvíz előzetes felmelegítését 

ugyanis közvetlenül a forró füstgázzal végzi. Ez azt jelenti, 

hogy a használati melegvíz esetében is a kondenzálással 

hőt nyer vissza, ami a lehető legmagasabb gázfelhasználási 

hatékonyságot eredményezi. A kiváló hatékonyság mellett 

a Daikin kondenzáló gázkazán egyszerre biztosítja a 

lakásban szükséges fűtést és meleg vizet.

Használati melegvíz napenergiával
A még jobb hatékonyság és takarékosság érdekében 

pedig a Daikin egy teljes napkollektoros rendszert is kínál. 

Ha a Daikin fűtési rendszert használati melegvíz-tartállyal 

kombinálja, a tartályhoz napkollektort csatlakoztathat. A 

nap az éves használati melegvíz előállítási igényeinkhez 

szükséges energia 30-70% százalékát szolgáltatja. A 

magas hatásfokú, fokozottan szelektív bevonattal ellátott 

Daikin napkollektorok az összes rövidhullámú napsugarat 

hővé alakítják. Ezzel a megoldással a használati melegvíz 

előállítási költségének mintegy 60%-kát takaríthatja meg.

A Daikin 
napkollektoros kazán

Előnyök 

 › Daikin Altherma LT, HT, hibrid hőszivattyúhoz 

vagy meglévő kazánhoz csatlakoztatható

 › A napenergia optimális felhasználása a 

használati melegvíz előállításához és a fűtési 

rendszer kiegészítéséhez!

 › Magas hatásfokú napkollektorok

 › Nem igényel karbantartást

 › Hosszú élettartam

 › A használati melegvíz előállítási költségének 

mintegy 60%-kát takaríthatja meg

15
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Daikin levegő-levegő hőszivattyúk:

Légkondicionálás újragondolva: találja meg saját komfortzónáját a stílusos beltéri egységekkel, 
széles termékválasztékkal és egyéni szabályozási lehetőségekkel

Mennyezetbe rejtett egység

Ideális új építésű lakásokba, vagy mindazok 

számára akik a letisztult belső tereket 

kedvelik. A mennyezetbe rejtett egység 

bármely belső térbe jól illeszkedik. Diszkréten 

a mennyezetbe rejthető és csak a légrácsok 

látszanak.

Komfort oldalfali egység

Ez az oldalfali egység a legújabb hőszivattyús 

technológiát kombinálja a speciális 

tervezéssel és kivitelezéssel, ezáltal tökéletes 

megoldást nyújt bármely helyiségbe. 

Ururu Sarara oldalfali egység

A párásítás, párátlanítás, szellőztetés és 

légtisztítás egyedülálló kombinációja.

Stílusos oldalfali Daikin Emura egység

Elegáns és stílusos egységek, kiváló 

megoldásként kisebb helyiségekbe. 

Rendkívül hatékonyak és tökéletesen 

illeszkednek bármely nappaliba, irodába, 

hálószobába...
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Flexi típusú egység

Rugalmas megoldás amely a fal alsó 

részére szerelhető. Kompakt kialakításának 

köszönhetően nem foglal több helyet 

a hagyományos hősugárzóknál. Ez a 

rugalmas egység megfordítva mennyezetre 

szerelhetővé válik, így például pincébe is 

kitűnő választás, ahol kevés a falfelület. Öné 

a választás.

Nexura szabadonálló egység 

A Nexura elülső panelje hőt sugároz, akár 

egy hagyományos hősugárzó.

Klasszikus szabadonálló egység

Ezek a rendkívül csendes egységek a padlóra 

helyezhetők vagy a falra szerelhetők, vagy 

akár részlegesen a falba süllyeszthetők.

Kiemelt jellemzők....

Szezonális hatékonyság: optimális teljesítmény minden szezonban
A Daikin hőszivattyúk megfelelnek a hatékonyságra vonatkozó, szezonális hatékonysági mutatóként ismert legszigorúbb európai szabványoknak. A szezonális hatékonyság mérése az 

Európai Unió 2020-as környezetvédelmi célkitűzéseinek részét képezi. A szezonális hatékonyság, azaz SEER (szezonális energia hatékonysági mutató) kiszámolása 2013 óta kötelező és 

a rendszer teljesítményét méri a valóságnak megfelelő körülmények között.

Az energiahatékonyságot korábban csak egy kültéri hőmérséklet és a rendszer teljes terhelésének figyelembe vételével számolták. Az új, szezonális hatékonysági mutatónál figyelembe 

veszik az energiatakarékos üzemmódokat, részleges terhelést és a lehetséges kültéri hőmérsékletek teljes tartományát. Ez az új értékelés megmutatja azon rendszerek előnyeit, amelyek 

hatékonyabb teljesítményt nyújtanak valós feltételek között.



1818

Stílusos oldalfali egység
Daikin Emura

A Daikin Emura a klímaszabályozás intelligens, hatékony és stílusos 

megoldása. Trendteremtő dizájn és innovációk optimális egysége, ideális 

megoldást nyújtva otthonába.

Forma. Funkció. Újragondolva.

Rendkívül intelligens rendszer  
innovatív jellemzőkkel
› Stílusos burkolat ezüst  

vagy matt fehér színben

› SEER érték akár 8,52

› Extra csendes működés,  

akár 19dB(A) zajszintig

› Maximális komfort minden helyzetben

› Felhasználóbarát távszabályzóval vagy  

alkalmazáson keresztül is vezérelhető

› A rangos “Reddot design 2014”  

díj nyertese
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 › Öt levegő kezelési technológia egyben

 › A legalacsonyabb környezeti hatás az R32 hűtőközeggel

 › Legjobb hatékonyság:            a teljes termékválasztékon

 › Tökéletes komfort

› A rangos “Reddot design 2013” díj nyertese

A párásítás, párátlanítás, 
szellőztetés, légkondicionálás 
és légtisztítás egyedülálló 
kombinációja

Ururu Sarara

Ururu párásítás:  
kellemes levegő a fűtési időszakban is
Az Ururu párásító rendszer kivonja a kültéri levegő 

páratartalmát és a beltéri egységhez szállítja, ami 

rövid idő alatt hatékonyan párásítja a helyiség 

levegőjét. A párásítás és klímaszabályozás tökéletes 

kombinációjának köszönhetően a levegő egyenletesen 

melegszik fel.

Sarara párátlanítás:  
érezd a különbséget!
Ha a páratartalom túl magas, a Sarara párátlanító 

rendszer úgy csökkenti a páratartalmat, hogy nem 

változik a helyiség hőmérséklete. Az alacsonyabb 

páratartalom pedig komfortosabb környezetet 

eredményez.

A+++
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Szabadonálló egység 
hősugárzó panellel
› Hősugárzó elülső panel az optimális hőelosztásért

› Optimális komfort egész évben

› Rendkívül csendes működés, akár 19 dB(A) zajszint

› Alacsony légszállítási sebesség

› Stílusos dizájn, amely diszkréten illeszkedik bármely 

berendezéshez

Nexura  stílusos 
szabadonálló 
modell

A Nexura egység a komfort új világát nyitja meg. 

Nyári melegben a hűvös szellő vagy hideg téli 

napokon a hősugárzó kellemes melege, az év 

minden szakában kellemes beltéri klímát biztosít.  

Ez a stílusos egység hősugárzó elülső panellel 

rendelkezik. Extra csendes működésének és 

szabályozott légszállításának köszönhetően a 

komfortos környezet oázisát teremti meg.

20
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Nagyszerű telepítési rugalmasság és széles választék
› A kültéri egységek széles választéka, amelyhez akár 9 beltéri egység is csatlakoztatható

› Az összes beltéri egység egyénileg szabályozható

› A diszkrét, tartós kültéri egységek egyszerűen felszerelhetők a tetőre, a teraszra, vagy a külső falra

› Különböző típusú beltéri egységek kombinálhatók

› Alacsony zajszint és magas energiahatékonyság

A Multi rendszerhez különböző típusú beltéri egységek csatlakoztathatók. Különböző teljesítmények is 

kombinálhatók. Ezáltal kiválaszthatja az adott helyiségnek, hálószobának, nappalinak, irodának leginkább 

megfelelő egységet a beszerelési hely és személyes igényeitől függően. 

Daikin Multi megoldások
Több helyiség fűtése és hűtése egyetlen kültéri egységgel Egyszerű vezérlés

A felhasználóbarát felületen 
az egység vezeték nélküli 
távirányítóval, alkalmazással 
vagy épületgépészeti 
rendszerrel szabályozható

21
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Daikin:  
a megbízható partner

Válassza a Daikin 
egységeket és tegyen 
környezetéért
A Daikin légkondicionáló berendezések használatával 

a környezetet is védi. A hőszivattyúk gyártásakor 

mindent megteszünk a hulladék csökkentése, a 

megújuló energiaforrások használata és a legszélesebb 

körű újrahasznosítás érdekében. A Daikin termékek  

'Öko-dizájn' termékek, ami azt jelenti, hogy nem 

használunk ólmot, higanyt, kadmiumot és más, a 

környezetre káros anyagokat.



› tökéletes komfort:  
egységeink számtalan kombinációs lehetőséget és 

extra opciót kínálnak

› energiahatékony megoldások:  
a Daikin légkondicionálással a környezetbarát 

megoldást választja 

› személyre szabott hőszivattyú:  
a Daikin választékban minden igényre található 

megfelelő egység

› ízléses dizájn:  
egységeink stílusosak és bármely beltéri környezetbe 

illenek

› kiváló komfort, frissítően hűs és tiszta 
levegő:  
optimális komfort otthonában minden évszakban

› extra csendes működés:  
a Daikin légkondicionáló egységek működése nem 

zavarja sem az Ön, sem a szomszédok nyugalmát.

A Daikin üzleti filozófiájának meghatározó elemei 
az innováció és a minőség.  
Ahhoz, hogy folyamatosan a legjobbat 
nyújthassuk, csapatunk rendszeres képzéseken 
vesz részt.  
Emellett a gyártási folyamatot is folyamatosan 
fejlesztjük. 

A Daikinra tehát mindig 
számíthat.

23



A Daikin Europe N.V. részt vesz a folyadékhűtők 
(LCP), légkezelő (AHU) és Fan coil egységek 
(FCU) számára kialakított Eurovent Certification 
programban. Ellenőrizze a tanúsítvány 
érvényesítésének állapotát online: www.eurovent-
certification.com vagy: www.certiflash.com 

Jelen kiadvány csupán tájékoztatási célokat szolgál, és semmilyen kötelezettségvállalást nem jelent 
a Daikin Europe N.V. részéről. A Daikin Europe N.V. az információs füzet tartalmát aktuális legjobb 
tudásának megfelelően állította össze. Az itt bemutatott termékek és szolgáltatások teljességére, 
megbízhatóságára, illetve adott célnak való megfelelésére vonatkozóan nem vállal semmiféle kifejezett 
vagy nem kifejezett garanciát. A termékek műszaki jellemzői előzetes bejelentés nélkül változhatnak. 
A Daikin Europe N.V. kifejezetten elutasít az információs füzet használatából, és/vagy értelmezéséből 
eredő minden közvetlen vagy közvetett, a lehető legszélesebb értelemben vett károsodást.  
A teljes tartalom a Daikin Europe N.V. szerzői jogvédelme alatt áll.
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A Daikin termékek forgalmazói:

DAIKIN HUNGARY KFT. 
Fehérvári út 84/a , HU-1117 Budapest   
Tel.: +36 1 464-4500, Fax: +36 1 464-4501  
E-mail: office@daikin.hu, www.daikin.hu 




