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KOMFORT PRZEZ CAŁY ROK
ROZWIĄZANIA OGRZEWANIA I CHŁODZENIA  
DO TWOJEGO DOMU
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Budujesz  nowy dom, czy odnawiasz istniejący? Czy jesteś 
zainteresowany jego wyposażeniem w system ogrzewania 
zapewniającym dłuższy okres użytkowania oraz niższe koszty 
energii? A może chciałbyś połączyć jakość życia z ochroną 
środowiska?

Porady zamieszczone w tym przewodniku firmy Daikin spełnią 
wszystkie Twoje oczekiwania. Zapoznają Cię z systemem 
obecnie najbardziej efektywnym pod względem komfortu 
w pomieszczeniach: z pompą ciepła. Jest to delikatna 
w działaniu, lecz najnowocześniejsza technologia, której 
zalety zarówno dla użytkownika, jak i dla środowiska, zostały 
obszernie przedstawione.
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Pompy ciepła wykorzystuje się do wydobywania kalorii (ciepła) zawartych w powietrzu zewnętrznym, nawet w okresach 

z niską temperaturą. Dzięki zastosowaniu sprężarki, są one w stanie efektywnie ogrzewać pomieszczenia mieszkania lub 

domu. Praca pomp ciepła wymaga zasilania energią elektryczną: wytwarzane ciepło jest w całości odbierane z powietrza 

zewnętrznego. Te ciche i dyskretne pompy ciepła korzystają z najnowocześniejszej technologii, aby utrzymywać jak 

najniższe rachunki za energię w Twoim domu.

Zasada jest prosta: kiedy stosuje się pompy ciepła Daikin, 80% energii zużywanej do ogrzewania domu pochodzi z powietrza 

zewnętrznego. Jest ona bezpłatna i … odnawialna!
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Pompy ciepła

Aż 4/5 ciepła wytwarzanego 
przez pompę ciepła jest to 
ciepło darmowe, ponieważ 
jest odbierane z powietrza 
zewnętrznego.  Dzięki temu 
stanowi ono darmowy 
i niewyczerpalny zasób!

rozwiązanie dla patrzących w przyszłość 

Odnawialny zasób

3/4  kW 

1/4  kW 

+ 4/4  kW 

4/5 kW  
powietrze zewnętrzne

1/5 kW 
elektryczność

5/5 kW 
energia

Jak wskazuje nazwa, pompa ciepła jest systemem, którego zadaniem jest odbieranie i transportowanie ciepła, umożliwiając 
utrzymywanie stałej temperatury w pomieszczeniu przez cały rok. Jednostki Daikin Altherma mogą także zaopatrywać w ciepłą 
wodę użytkową, dla dopełnienia komfortu.
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Nieprzerwany cykl
W zamkniętym obiegu systemu krąży czynnik chłodniczy, transportując ciepło do oraz 

z powietrza na zewnątrz i wewnątrz domu.

 › Parownik umożliwia czynnikowi 

chłodniczemu odebranie ciepła od 

powietrza zewnętrznego, dzięki przejściu 

od stanu ciekłego do gazowego.

 › Następnie sprężarka elektryczna spręża 

ten gaz, co powoduje wzrost jego 

temperatury.

 › Potem w skraplaczu następuje przekazanie 

ciepła gazu do systemu grzewczego, 

ponieważ gaz powraca do stanu ciekłego.

 › Zawór rozprężny obniża ciśnienie 

czynnika chłodniczego, co wyzwala  jego 

odparowanie , rozpoczynając kolejny cykl.
Jednostka 

zewnętrzna

< Sprężarka
Zawór rozprężny >

Parownik

Skraplacz

Energia odnawialna 
z powietrza, gruntu 
i wody

Elektryczność

Energia na ogrzewanie

Pobór mocy 
3~4 kW

Pobór  mocy 1 kW

Moc 
wyjściowa 

4~5 kW

Jednostka 
wewnętrzna

Ogrzewanie

Ciepła woda do 
użytku domowego
Niektóre pompy ciepła, na przykład 
Daikin Altherma, zapewniają całoroczne 
korzystanie z ciepłej wody dla całego 
gospodarstwa domowego!

W okresie letnim system działa w odwrotnym 
kierunku: czynnik chłodniczy w obiegu 
pochłania ciepło z pomieszczenia i oddaje je 
na zewnątrz.

Chłodzenie

W okresie zimowym, czynnik 
chłodniczy cyrkulujący w obiegu 
systemu przechwytuje ciepło obecne 
w powietrzu zewnętrznym i oddaje je 
w pomieszczeniach w formie łagodnego 
ogrzewania.

3
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Dzięki swej najnowocześniejszej technologii, Daikin może proponować w swojej ofercie najbardziej efektywne produkty

Od technologii wykorzystujących energię odnawialną po technologie spaleniowe

2/ Pompa ciepła powietrze - powietrze
Pompa ciepła powietrze - powietrze również odbiera ciepło z powietrza 

zewnętrznego i następnie oddaje je w formie ciepłego powietrza wewnątrz 

pomieszczeń mieszkalnych. W okresie letnim proces ten zostaje odwrócony: 

ciepło jest odbierane z pomieszczeń i transportowane na zewnątrz. Ten system 

gwarantuje utrzymywanie stałej temperatury przez cały rok.

Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć na stronie 16.

1/ Pompa ciepła powietrze - woda
Pompa ciepła powietrze - woda wydobywa ciepło z powietrza zewnętrznego. 

W tym systemie ciepło jest przekazywane do pomieszczeń poprzez obieg wodny. 

Pompa ciepła powietrze - woda może również zaspokoić potrzeby w zakresie 

ciepłej wody użytkowej oraz, w razie potrzeby, może zapewniać przyjemny chłód 

latem. System ten oferuje stabilną temperaturę przez cały rok.

Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć na stronie 10.

3/ Geotermalna pompa ciepła - typu grunt-woda
Pompa ciepła grunt-woda wydobywa ciepło z gruntu. Zasada energii 

geotermicznej lub geotermiki składa się z etapu wydobycia ciepła z gruntu oraz 

w przekształcenia go w ciepło, jakie można wykorzystać do ogrzewania domu. 

Zaletą geotermiki jest to, że wydobywana energia nie jest zależna od słońca, czy 

wiatru i jest najbardziej stała. 

Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć na stronie 12.

Układ pojedynczy: system dla jednej przestrzeni, gdzie 

jedna jednostka wewnętrzna jest przyłączona do jednej 

jednostki zewnętrznej.

Jednostka zewnętrzna

Jednostka zewnętrzna

Jednostka zewnętrzna

Jednostka 
wewnętrzna

Jednostka wewnętrzna

Jednostka wewnętrzna

Klimakonwektory, ogrzewanie/
chłodzenie podłogowe lub grzejnik

Ogrzewanie podłogowe/lub 
grzejnik

Zbiornik ciepłej wody 
użytkowej

Zbiornik ciepłej wody 
użytkowej

Do dziewięciu 
jednostek 
wewnętrznych

Układ multi: podstawowy system jest taki sam, jak 

w przypadku układu pojedynczego. Jedyna różnica 

polega na tym, że do jednostki zewnętrznej można 

przyłączyć do dziewięciu jednostek wewnętrznych. 

Jeśli potrzebne są zmiany, system może również 

ewoluować. Dodatkowe jednostki wewnętrzne można 

w rzeczywistości instalować w wielu etapach.

6
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Od technologii wykorzystujących energię odnawialną po technologie spaleniowe

Jednostka zewnętrzna Jednostka 
wewnętrzna: 
pompa ciepła 
+ gaz 

Jednostka 
wewnętrzna: 
pompa ciepła 
+ gaz 

Klimakonwektory, ogrzewanie/
chłodzenie podłogowe lub grzejnik

Klimakonwektory, ogrzewanie/chłodzenie podłogowe lub grzejnik

Zbiornik ciepłej wody użytkowej

Zbiornik ciepłej wody użytkowej

4/ Technologia hybrydowa
Hybrydowa pompa ciepła łączy technologię pompy ciepła powietrze-woda 

z technologią gazowego kotła kondensacyjnego, wyszukując optymalny pod 

względem ekonomicznym stan dla działania układu.

Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć na stronie 14.

5/ Gazowy kocioł kondensacyjny
Gazowy kocioł kondensacyjny wytwarza ciepło w wyniku spalania gazu. 
W celu zmaksymalizowania wydajności procesu spalania, odzyskuje on ciepło 
z powstającej pary wodnej i spalin, które jest wykorzystywane do wstępnego 
podgrzewania doprowadzanej wody, dzięki czemu zmniejsza się ilość zużywanego 
paliwa.

Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć na stronie 15.
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Który system wybrać?

Co jest najlepszym rozwiązaniem dla Ciebie? 
Wybór właściwego systemu zależy głównie od 
konkretnego projektu. Każdy dom jest unikalny.

Co więcej, chodzi o codzienne warunki życia. To dlatego użytkownik chce 

zainstalować taki system, który doskonale odpowiada potrzebom. Niezależnie od 

tego, czy chodzi o budowę, czy o renowację, małe lub wielkie pomieszczenia, 

pompy ciepła Daikin adaptują się skutecznie w każdym układzie. Można również 

połączyć system grzewczy Daikin z układem ciepłej wody użytkowej. Ponadto, 

firma Daikin oferuje rozwiązania dostosowane do podłączenia systemu solarnego 

zarówno w przypadku nowych, jak i istniejących systemów.

Aby uzyskać korzystne rozwiązanie dla konkretnego projektu, można wybrać 

jedną technologię, lecz czasami idealnym rozwiązaniem jest połączenie różnych 

technologii. Licencjonowani instalatorzy Daikin mogą zapewnić pomoc 

w dokonaniu właściwego wyboru.
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Dla nowych budynków 
lub dużych projektów 
renowacji

Dla celów zastąpienia  
i/lub zoptymalizowania 
istniejącego kotła

1. Chcesz wymienić olejowy kocioł grzewczy, lecz 

pozostawić istniejące grzejniki.

Daikin zaleca:  

Wysokotemperaturowa pompa ciepła  
Daikin Altherma strona 13 lub  

Gruntowa pompa ciepła Daikin Altherma, 
wykorzystująca grunt jako źródło strona 12

2. Chcesz wymienić gazowy kocioł, lecz pozostawić 

istniejące grzejniki.

Daikin zaleca:   

Hybrydowa pompa ciepła Daikin Altherma strona 14 

lub Gazowy kocioł kondensacyjny Daikin na stronie 15

3. Chcesz szybko ogrzać lub schłodzić pewną przestrzeń.

Daikin zaleca:  

Pompa ciepła Daikin typu powietrze-powietrze 
strona 16

1. Chcesz stosować ogrzewanie podłogowe  i/lub 

niskotemperaturowe grzejniki/konwektory.

Daikin zaleca:  

Niskotemperaturowa pompa ciepła 
Daikin Altherma strona 10 lub  

Gruntowa pompa ciepła Daikin Altherma, 
wykorzystująca grunt jako źródło strona 12

2. Chcesz szybko ogrzać lub schłodzić pewną 

przestrzeń.

Daikin zaleca:  

Pompa ciepła Daikin typu powietrze-powietrze 
strona 16

9



Niskotemperaturowy 
system Daikin Altherma

Naturalny wybór

1. Zintegrowana jednostka wewnętrzna: najlepsze rozwiązanie wytwarzania ciepłej wody użytkowej
Nowa, zintegrowana, niskotemperaturowa jednostka wewnętrzna Daikin Altherma to przypodłogowy 
zespół typu wszystko w jednym, zawierający zbiornik ciepłej wody użytkowej (dostępne pojemności 180 lub 
260 litrów). Unikalną cechą tej jednostki jest możliwość łatwego i szybkiego montażu, gdy potrzebny okaże 
się układ ciepłej wody użytkowej. Ponadto, gwarantuje to najlepszą wydajność cieplną i najwyższy komfort 
w jednostce o kompaktowej i opływowej budowie. Kiedy w połączeniu z niskotemperaturowym systemem 
Daikin Altherma preferowany jest układ ciepłej wody użytkowej, najlepsze rozwiązanie dla instalatora 
i użytkownika końcowego stanowi zintegrowana jednostka wewnętrzna!

2. Najwyższa sprawność sezonowa zapewnia największe obniżenie kosztów energii
Posiadając wiele lat doświadczenia w dziedzinie pomp ciepła powietrze-woda oraz ponad 150 000 instalacji 
jednostek w Europie, firma Daikin ustawicznie działa w kierunku optymalizacji efektywności systemu Daikin 
Altherma. Można to uzyskać dzięki stałemu skupieniu się na zagadnieniu ograniczania ilości doprowadzanej 
energii elektrycznej podczas każdego procesu opracowywania nowego produktu, czego efektem jest dalsze 
obniżenie kosztów eksploatacji.

Wszystko 
w jednym

Zbiornik ciepłej wody

Jednostka 
wewnętrzna

10
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3. Doskonałe przystosowanie do nowych 
budynków i domów niskoenergetycznych
Niskotemperaturowy system Daikin Altherma jest w pełni 

zoptymalizowany, odpowiadając potrzebom efektywności, komfortu 

i zastosowania w nowo wznoszonych budynkach. Poszerzony 

asortyment produktów stanowi obecnie doskonałe rozwiązanie dla 

energooszczędnych domów, nawet w przypadku bardzo niskich 

obciążeń cieplnych.

4. Kompaktowa jednostka wewnętrzna: jednostka 
naścienna

 Jednostka naścienna stanowi doskonałe rozwiązanie, gdy: nie jest 

potrzebne wytwarzanie ciepłej wody użytkowej, lub gdy ktoś chce 

stosować kocioł słoneczny Daikin.

5. Interfejs użytkownika z nowymi funkcjami 
i prostym menu

 Niskotemperaturowy system Daikin Altherma jest wyposażony 

w nowy interfejs użytkownika. Przekazanie do eksploatacji, 

serwis i codzienne operacje są proste dzięki graficznemu 

interfejsowi, który zapewnia pełno-tekstową prezentację 

w wielu językach, prostą nawigację po menu oraz inteligentne 

funkcje sterowania.

Zintegrowana jednostka 
wewnętrzna

Jednostka zewnętrzna

Kolektor słoneczny 
(opcjonalny, stosowanie 
jest możliwe tylko razem 
z jednostką naścienną)

Ogrzewanie podłogowe

Konwektor pompy ciepła

Zbiornik ciepłej wody użytkowej



Zachęca się coraz bardziej do korzystania z odnawialnych źródeł energii. Jedno 

z takich źródeł znajduje się tuż pod Twoimi stopami jako energia geotermiczna.

Zasada energii geotermicznej lub geotermiki składa się z etapu wydobycia 

ciepła z gruntu oraz w przekształcenia go w ciepło, jakie można wykorzystać do 

ogrzewania domu. Zaletą geotermiki jest to, że wydobywana energia nie jest 

zależna od słońca, czy wiatru i jest najbardziej stała. Gruntowa pompa ciepła 

Daikin Altherma połączona z pionowymi sondami geotermicznymi lub z poziomą 

siecią przechwytywania może stanowić doskonałe rozwiązanie systemu 

ogrzewania dla dobrze izolowanego, energooszczędnego domu.

Gruntowa pompa ciepła Daikin Altherma, 
wykorzystująca grunt jako źródło

12
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jednostka wewnętrzna

pionowe sondy geotermiczne

jednostka wewnętrzna

pozioma sieć przechwytywania

Wysokotemperaturowy 
system Daikin Altherma
Wysokotemperaturowa pompa ciepła Daikin Altherma oferuje efektywność pompy ciepła bez  

konieczności usuwania istniejących grzejników. Wymienia się tylko kocioł gazowy/olejowy. Jest 

to energooszczędne rozwiązanie grzewcze o wysokiej sprawności, które może także wytwarzać 

ciepłą wodę użytkową. Dzięki temu użytkownik nie będzie już zależny od cen paliw kopalnych.

Zbiornik ciepłej wody użytkowej

A2 Jednostka wewnętrzna

A1 Jednostka zewnętrzna

A1  System split - jednostka zewnętrzna

Jednostka zewnętrzna odbiera ciepło od zewnętrznego powietrza otoczenia. To ciepło jest 

przekazywane do jednostki wewnętrznej poprzez instalację rurową czynnika chłodniczego.

A2  System split - jednostka wewnętrzna 

Jednostka wewnętrzna podnosi temperaturę, dzięki temu możliwe jest uzyskanie temperatury 

wody do 80°C do ogrzewania za pomocą grzejników i do układu ciepłej wody użytkowej.



Hybrydowa pompa 
ciepła Daikin Altherma
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Pompa ciepła i gazowy kocioł kondensacyjny 
w jednym systemie, wszystko co najlepsze z tych 
dwu technologii!

Hybrydowa pompa ciepła Daikin Altherma jest najlepszym rozwiązaniem 

w przypadku wymiany kotła gazowego. Zależnie od temperatury zewnętrznej, 

cen energii oraz potrzeb energetycznych domu, system samodzielnie 

wybiera wykorzystywanie pompy ciepła, kotła gazowego lub obu urządzeń 

równocześnie. Zespół zawsze wybiera rozwiązanie najbardziej efektywne.



Gazowy kocioł 
kondensacyjny
Gazowy kocioł kondensacyjny Daikin jest najlepszym 

kotłem kondensacyjnym w swej klasie dzięki zastosowaniu 

unikalnego wymiennika ciepła 2-w-1. Umożliwia to 

wstępne podgrzewanie zarówno wody grzejnej, jak 

i ciepłej wody użytkowej przez gorące spaliny. Oznacza 

to, że także w przypadku układu ciepłej wody użytkowej 

poprzez kondensację odzyskuje się maksymalną ilość 

ciepła, co prowadzi do najwyższej efektywności możliwej 

do uzyskania w procesie spalania. Oprócz najwyższej 

efektywności, kocioł gazowy Daikin zapewnia komfort 

ogrzewania oraz ciepłą wodę użytkową, niezbędne 

w domu.

Ciepła woda użytkowa dzięki wykorzystaniu energii słonecznej

W celu zwiększenia wydajności i uzyskania oszczędności, 

Daikin oferuje Ci kompletny system solarny. Kiedy system 

ogrzewania Daikin zostanie połączony ze zbiornikiem 

ciepłej wody użytkowej, można przyłączyć do zbiornika 

kolektor słoneczny. Słońce dostarcza w ciągu roku  

30-70% energii, jakiej potrzebujemy do podgrzewania 

ciepłej wody użytkowej do żądanej temperatury. 

Wysokosprawne kolektory słoneczne Daikin z wysoce 

wybiórczą powłoką przekształcają całe krótkofalowe 

promieniowanie słoneczne na ciepło. Takie rozwiązanie 

pozwala uzyskać oszczędność do 60% na kosztach 

wytwarzania ciepłej wody użytkowej.

Twój kocioł słoneczny Daikin

Korzyści 
 › Można podłączyć go do niskotemperaturowego, 

wysokotemperaturowego systemu 
Daikin Altherma, do hybrydowej pompy ciepła 
lub do istniejącego kotła

 › Optymalne wykorzystanie energii słonecznej 
do wytwarzania ciepłej wody użytkowej 
i wspomagania systemu  ogrzewania!

 › Wysoka efektywność kolektorów słonecznych
 › Nie są wymagane czynności konserwacyjne
 › Długi okres trwałości
 › Oszczędność do 60% na kosztach wytwarzania 

ciepłej wody użytkowej

15
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Pompy ciepła Daikin typu powietrze - powietrze:

Przedefiniowanie klimatyzacji: wprowadzenie do strefy komfortu stylowych jednostek, szeroka gama modeli 
oraz kontrola parametrów w poszczególnych pomieszczeniach

Niewidoczna jednostka kanałowa
Idealna do nowych konstrukcji lub do 

tych, które wymagają czystości. Jednostki 

kanałowe pasują do każdego wnętrza. 

Można je umieścić w dyskretny sposób tak, 

że widoczne będą tylko nawiewy powietrza.

Komfortowa jednostka naścienna
Ta jednostka naścienna łączy najnowszą 

technologię pomp ciepła z doskonałością 

techniczną i zaawansowanym 

projektowaniem, aby stały się idealnymi 

do użytkowania we wszystkich 

pomieszczeniach budynku. 

Jednostka naścienna Ururu Sarara
Unikalne połączenie nawilżania, osuszania, 

wentylacji i oczyszczania powietrza

Wzornictwo naściennej jednostki  
Daikin Emura
Eleganckie i stylowe jednostki, idealne 

do mniejszych przestrzeni. Są efektywne 

energetycznie i stanowią doskonałe 

rozwiązanie do salonów, biur, sypialni …
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Jednostka typu Flexi
Elastyczne rozwiązanie, które można 

zainstalować nisko na ścianie. Dzięki 

kompaktowej budowie, jednostki nie zajmują 

więcej miejsca od tradycyjnych grzejników. 

Taka elastyczna jednostka, po odwróceniu 

staje się jednostką podstropową, idealna 

do instalacji na poddaszu, gdzie wielkość 

dostępnej przestrzeni jest ograniczona. 

Wybór należy do Ciebie.

Jednostka przypodłogowa Nexura 
Nexura posiada panel czołowy, który emituje 

promieniowanie cieplne, podobnie jak 

tradycyjny grzejnik.

Klasyczna jednostka przypodłogowa
Ciche jednostki przeznaczone do montażu 

na podłodze lub kilka centymetrów nad 

podłogą są łatwe w instalacji i można je 

częściowo wpuścić w ścianę.

Poznaj najważniejsze…

Sprawność sezonowa: optymalna wydajność energetyczna we wszystkich porach roku
Pompy ciepła Daikin odpowiadają najsurowszym wymaganiom norm europejskich dotyczącym pomiarów efektywności energetycznej, znanej również jako sprawność sezonowa. 

Pomiary sprawności sezonowej stanowią część programu Unii Europejskiej zmierzającego do osiągnięcia celów środowiskowych na rok 2020. Obliczanie sprawności sezonowej, znanej 

również jako SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio = współczynnik sezonowej efektywności energetycznej), obowiązuje od roku 2013 i będzie określać miarę sprawności ekologicznej 

systemu w sytuacjach bliższych rzeczywistości.

Efektywność energetyczna była obliczana tylko dla jednej temperatury zewnętrznej oraz przy pełnym obciążeniu systemu. Dzięki uwzględnianiu energooszczędnych trybów pracy, 

nowy wskaźnik sprawności sezonowej jest obliczany dla całego zakresu temperatur zewnętrznych oraz przy obciążeniach  częściowych. Te nowe obliczenia premiują systemy, które 

efektywnie podnoszą sprawność energetyczną w warunkach rzeczywistych.
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Wzorcowa jednostka 
naścienna

Daikin Emura

System Daikin Emura to inteligentny, efektywny i stylowy sposób na 

sterowanie klimatem. Zoptymalizowana prekursorska oraz innowacyjna 

konstrukcja, stanowiąca idealne rozwiązanie dla Twojego domu.

Forma. Funkcja. Przedefiniowanie.

System o wysokim poziomie inteligencji, 
z innowacyjnymi funkcjami
› Stylowe wykończenie w kolorze srebra  

lub czystej matowej bieli
› SEER do 8,52
› Praca cicha jak szept przy poziomie głośności 

obniżonym do 19 dB(A)
› Zapewniony maksymalny komfort  

w każdych warunkach
› Możliwość sterowania poprzez łatwy  

w obsłudze zdalny sterownik lub  
poprzez aplikację

› Zdobywca prestiżowej nagrody “Reddot design 2014”
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 › Pięć technik uzdatniania powietrza w jednym systemie

 › Najmniejsze oddziaływanie na środowisko naturalne dzięki 

zastosowaniu czynnika chłodniczego R32

 › Najwyższa efektywność:           w całym zakresie

 › Doskonały komfort

› Zdobywca prestiżowej nagrody “Reddot design 2013”

Unikalne połączenie nawilżania, 
osuszania, wentylacji, klimatyzacji 
i oczyszczania powietrza

Ururu Sarara

System nawilżania powietrza Ururu: 
miłe, równomierne ogrzewanie.
System nawilżania Ururu pochłania wilgoć z powietrza 

atmosferycznego i przesyła ją do jednostki wewnętrznej 

szybko i skutecznie nawilżając pomieszczenie. Dzięki 

perfekcyjnemu połączeniu nawilżania i sterowania 

klimatem, pomieszczenie ogrzewa się równomiernie.

System osuszania powietrza Sarara: 
poczuj różnicę!
Kiedy w pomieszczeniu mamy do czynienia ze 

zbyt wysoką wilgotnością, system osuszania Sarara 

gwarantuje jej obniżenie bez zmiany temperatury 

w pomieszczeniu. System obniża poziom wilgotności, 

a to oznacza, że Twoje samopoczucie jest dużo lepsze.

A+++
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Jednostka przypodłogowa 
z panelem grzewczym 
promieniującym
› Panel przedni emitujący ciepło promieniowania 

dla zapewnienia optymalnej dystrybucji ciepła 

w pomieszczeniu

› Optymalny komfort przez cały rok

› Wyjątkowo cicha praca: hałas obniżony do 19 dB(A)

› Niskie natężenie przepływu powietrza

› Stylowe wzornictwo umożliwia dyskretne 

komponowanie się z każdym wystrojem wnętrza

Nexura,  wzorcowy 
model przypodłogowy

System Nexura otwiera drzwi do świata komfortu. 
Chłód letniej bryzy lub bliskość dodatkowego 
źródła ciepła, dają poczucie komfortu przez cały rok.  
Ta stylowa jednostka posiada panel przedni, emitujący 
dodatkowe ciepło promieniowania. Dzięki cichej pracy 
oraz ograniczonemu przepływowi powietrza tworzy 
oazę dobrego samopoczucia.

20
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Duża elastyczność instalacji i bogaty wybór
› Bardzo bogaty asortyment jednostek zewnętrznych, do których można przyłączyć do 9 jednostek wewnętrznych

› Wszystkimi jednostkami wewnętrznymi można sterować indywidualnie

› Dyskretne, wytrzymałe jednostki zewnętrzne są łatwe do zainstalowania na dachu lub tarasie albo wprost na ścianie 

zewnętrznej

› Można łączyć różne typy jednostek wewnętrznych

› Niski poziom hałasu oraz wysoka efektywność energetyczna

Do systemu Multi można przyłączać jednostki wewnętrzne różnych typów. Można również łączyć jednostki 

o różnej mocy. Tak więc można dobrać idealny zespół wewnętrzny do sypialni, do pokoju dziennego, biura lub 

jakiegokolwiek innego pomieszczenia, stosownie do dostępnej powierzchni instalacji oraz zgodnie z osobistymi 

wymaganiami. 

Rozwiązania Multi firmy Daikin
Ogrzewanie i chłodzenie różnych pomieszczeń za pomocą 1 jednostki zewnętrznej Łatwa regulacja

Łatwy w obsłudze interfejs, 
możliwość sterowania 
poprzez bezprzewodowy 
zdalny sterownik, aplikację 
lub dzięki zintegrowaniu 
z systemem automatyki 
budynku

21



22

Daikin,  
Twój niezawodny partner

Daikin,  
twój wkład 
w środowisko
Jeżeli zdecydujesz się na klimatyzator firmy Daikin, 
oznacza to, że myślisz także o  środowisku. W  czasie 
produkcji pomp ciepła, skupiamy się na recyklingu, 
redukcji odpadów i  wykorzystaniu odnawialnych 
źródeł energii. Daikin popiera "ekologiczne 
projektowanie", ogranicza zużycie ołowiu, rtęci, 
kadmu i  innych substancji szkodliwych dla 
środowiska.



› maksymalny komfort:  
nasze jednostki oferują niezliczone możliwości oraz 

dodatkowe opcje

› energooszczędne rozwiązania:  
dzięki klimatyzacji Daikin dokonujesz wyboru 

przyjaznego dla środowiska 

› pompy ciepła dostosowane do Twoich 
potrzeb:  
asortyment Daikin oferuje jednostkę odpowiadającą 

każdej bez wyjątku potrzebie

› gustowny wygląd:  
nasze jednostki wyglądają stylowo i dobrze 

komponują się z każdym wystrojem wnętrza

› komfortowe ogrzewanie, 
odświeżające chłodzenie i czyste 
powietrze:  
korzystaj z komfortu przez cały czas

› cicha praca:  
klimatyzacja Daikin respektuje potrzeby Twoje i Twoich 

sąsiadów związane z cicha pracą

Innowacja i jakość to filary filozofii Daikin.  
Aby móc zaoferować Ci najlepsze rozwiązania, 
nasi pracownicy przechodzą regularne szkolenia. 
Ciągle udoskonalamy proces produkcyjny. 

Dlatego zawsze możesz liczyć 
na firmę Daikin:
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Daikin Europa N.V. jest uczestnikiem programu 
Certyfikującego Eurovent dla zespołów 
chłodzących ciecz (LCP), urządzeń uzdatniania 
powietrza (AHU) i klimakonwektorów  (FC). 
Sprawdź ważność certyfikatu na stronie 
internetowej: www.eurovent-certification.com 
lub: www.certiflash.com” 

Naamloze Vennootschap - Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende - Belgia - www.daikin.eu - BE 0412 120 336 - RPR Oostende

Niniejsza broszura została przygotowana w formie informacyjnej i nie stanowi oferty wiążącej Daikin Europe 
N.V. Treść broszury powstała w oparciu o najlepszą wiedzę Daikin Europe N.V. Nie udzielamy pośredniej 
i bezpośredniej gwarancji na kompletność, dokładność, rzetelność i stosowność treści, produktów i usług 
przedstawionych w niniejszym katalogu. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego 
powiadomienia. Daikin Europe N.V. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie 
lub pośrednie, wynikające z lub związane z użyciem i/lub sposobem interpretacji niniejszej broszury.  
Firma Daikin Europa N.V. posiada prawa autorskie całości przedstawionej treści.
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Dystrybucja produktów Daikin:




