Optimised Heating 4

Misiunea noastră:
învingerea
iernilor reci

Gama de unităţi split avansate Daikin pentru climate mai reci

De ce să alegeţi Daikin?
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Atunci când temperatura scade sub 0 °C, este
important ca sistemul deţinut să menţină un climat
interior ideal. Dar sistemul dumneavoastră trebuie
să facă mai mult decât menţinerea unei temperaturi
constante. Trebuie să fie fiabil, eficient din punct de
vedere energetic şi uşor de controlat.
Cu peste 90 de ani de experienţă în domeniul
tehnologiilor de climatizare, ştim de ce este nevoie
pentru a crea un mediu confortabil pentru locuinţa,
afacerea sau biroul dumneavoastră. Din acest motiv,
ne mândrim cu cea mai recentă ediţie a gamei de
sisteme split: Optimised Heating 4.
Susţinută de cercetările derulate de Centrul european
de dezvoltare, Optimised Heating 4 este o soluţie
de încălzire construită în Europa pentru climatele
europene. Funcţionând cu R-32 şi având funcţii
avansate, Optimised Heating 4 utilizează cele mai
recente tehnologii pentru a atinge o eficienţă
energetică şi economii de energie mai mari.
Descoperiţi modul în care Optimised Heating 4 vă
poate ajuta să obţineţi climatul perfect.
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De ce să alegeţi

Optimised Heating 4 de la Daikin

Eficienţă

A

+++

Concepută pentru climatele mai reci, Optimised
Heating 4 creează un mediu interior confortabil,
menţinând în acelaşi timp valori excelente ale
eficienţei energetice.
›› Dezvoltată pentru a obţine o eficienţă ridicată la
temperaturi exterioare scăzute, Optimised Heating
4 se încadrează în clasa energetică A+++ în
încălzire cu:
• Agent frigorific R-32.
• Compresor swing cu două camere: compresorul
îmbunătăţit utilizează tehnologia inverter şi paşi
de mică capacitate pentru a ajusta puterea unei
unităţi şi a respecta solicitările de energie
În comparaţie cu un compresor rotativ,
compresorul swing cu 2 camere furnizează
economii de energie mai mari, un risc mai mic
de defecţiuni ale unităţii şi o funcţionare mai
silenţioasă şi fără vibraţii.
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Fiabilitate
Pentru a garanta funcţionarea fără probleme a
sistemului de încălzire, chiar şi la temperaturi scăzute
de până la -25 °C, gama Optimised Heating 4 vine cu
funcţii avansate:
›› Un compresor mai mare pentru încălzire confortabilă
şi capacitate atunci când este nevoie.
›› Îmbunătăţiri pentru mai puţine cicluri de degivrare.
›› Conductă extinsă şi racorduri pentru condens pentru
o instalare mai uşoară.
›› Baterie suspendată: cablul pentru încălzitor nu
este necesar. Acest lucru economiseşte bani şi
elimină problemele în cazul unei defecţiuni la cablul
încălzitorului.
Gama Optimised Heating 4 include şi alte îmbunătăţiri
suplimentare pentru reducerea acumulării de gheaţă,
precum:
›› O placă inferioară avansată pentru îmbunătăţirea
scurgerii apei.

demontată

Noul cadru inferior elimină apa
direct pe sol

Beneficii suplimentare:
•		 Eliberează gheaţa topită din jurul
schimbătorului de căldură.
•		 Previne acumularea de gheaţă
dintre picioare şi console.
•		 Utilizează un amortizor de vibraţii
pentru a absorbi vibraţiile.

Instalare uşoară
FTXTM30, A/FTXTP25/35..........+180 mm
FTXTM40...............................................................+160 mm
Furtun de condens.............................+160 mm

Daikin Optimised 4 oferă o gamă largă de sisteme
optimizate pentru orice mediu.
De asemenea, gama permite un proces de instalare
rapid şi uşor, care include:
›› Conducte extinse: Acest traseu mai lung a fost
adaptat în mod intenţionat pentru a se adapta la
pereţii mai groşi ai clădirilor scandinave şi pentru a
ajuta instalatorii să reducă din timpul de instalare.
›› Mâner de ridicare îmbunătăţit: Noul design al
mânerului ajută instalatorii să transporte mai uşor
unitatea exterioară în timp ce poartă mănuşi groase.

Conductă auxiliară extinsă
Furtun de condens extins
50 cm

Conducta auxiliară este extinsă la 50 cm pentru a răspunde solicitării pieţei şi a
reduce timpul de instalare. De asemenea, este adaptată pentru pereţii groşi ai
caselor scandinave
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Control uşor
Cu Daikin Online Controller, puteţi programa, gestiona şi monitoriza sistemul de încălzire din orice
locaţie.
Conectaţi unitatea la Wi-Fi şi descărcaţi aplicaţia pentru a modifica termostatul, seta programele de temperatură,
evalua consumul de energie şi dezvolta propriul flux de lucru IFTTT (dacă..., atunci...).
Daikin Online Controller este disponibilă şi ca funcţie încorporată pentru unitatea Daikin (opţional).

Locuinţa ta

Camere individuale

Programare

Consum de energie

Dacă..., atunci...

Acest ecran vă oferă o
prezentare a locuinţei şi
acces la toate funcţiile
pentru a controla până
la 50 de unităţi în acelaşi
timp.

Cu ajutorul termostatului
individual, puteţi regla
temperatura, modul de
funcţionare, purificarea
aerului şi ventilatoarele
pentru fiecare cameră
individuală.

Creaţi programe diferite
cu până la 6 acţiuni/zi
timp de 7 zile şi activaţi
moduri de funcţionare
specifice.

Pictogramele afişează
locaţiile în care puteţi
economisi energie şi
bani.

Programaţi unitatea
pentru a vă reflecta
stilul de viaţă. Se poate
conecta la diferite
aparate electrocasnice
prin platforma IFTTT
şi veţi putea controla
climatul interior al
locuinţei de la distanţă.
De exemplu: Dacă
părăsiţi locuinţa, atunci
încălzirea se va opri.
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Confort:
Cu gama Optimised Heating 4, nu va trebui
să sacrificaţi confortul în avantajul eficienţei
energetice.

Aer proaspăt şi curat
În climatele mai reci, crearea unui mediu interior
sănătos este esenţială. Daikin utilizează tehnologia
Daikin Flash Steamer şi un filtru Saranet pentru a
îmbunătăţi calitatea aerului din birou, locuinţă sau
magazin.

Refulare confortabilă
Ochiul inteligent Daikin direcţionează jetul de aer şi
comută sistemul într-un mod eficient din punct de
vedere energetic, atunci când nu detectează ocupanţi
în cameră.
Ventilatorul (viteza şi nivelul zgomotului) garantează
funcţionarea fără probleme a unităţii.

Scenariul cu şemineu
Sistemele Daikin sunt flexibile şi se adaptează uşor
la orice tip de cameră, inclusiv spaţiile cu surse de
căldură suplimentare, precum un şemineu.
›› Camerele cu şemineu tind să fie mai calde şi să aibă
o temperatură mai mare decât setarea originală.
›› Acolo unde există o diferență de temperatură
într-o cameră şi şemineul este în uz, aparatul de
aer condiţionat va trece în modul numai ventilator
pentru a distribui căldura de la şemineu către
celelalte camere.
›› Debitul de aer scade cu cât camera se apropie de
setarea originală.

Pictogramă şemineu pe telecomandă
ti ≥ tset = Termostat
oprit Ventilatorul se
autoreglează în funcţie
de ∆T

Buton de activare şemineu pe
telecomandă
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FTXTM-M + RXTM-N

Design atractiv de perete cu calitate perfectă a aerului interior, chiar şi la temperaturi exterioare de până la -25°C.

›› Valori ale eficienţei sezoniere: întreaga gamă are A+++ în încălzire.
›› Aer mai proaspăt şi mai curat datorită tehnologiei Daikin Flash Streamer: puteţi respira profund fără a vă face probleme pentru aerul viciat.
›› Atunci când unitatea este instalată în apropierea unui dispozitiv de încălzire (de ex., un şemineu sau un cuptor) şi se atinge temperatura setată,
ventilatorul continuă să funcţioneze pentru a distribui uniform temperatura în întreaga casă.
Eficienţă sezonieră (conform EN14825)
Capacitate de
răcire

Capacitate de
încălzire

Clasă
energetică

Pdesign

SEER

Min./Nom./
Max. (kW)

Min./Nom./
Max. (kW)

Răcire/Încălzire

Răcire/Încălzire
(kW)

30

0,7/3,0/4,5

0,8/3,2/6,7

40

0,7/4,0/5,1

0,8/4,0/7,2

Clasă de
capacitate

FTXTP-K + RXTP-N

A++/A+++

Unitate interioară
SCOP

Consum anual
de energie

Răcire

Încălzire

Răcire/Încălzire
(kWh)

3,0/3,0

7,6

5,12

138/821

294x811x272

4,0/3,8

7,7

5,3

182/1004

300x1040x295

Dimensiuni

Î x l x a (mm)

Răcire/Încălzire
(dBA)

Răcire/Încălzire (dBA)

Tip/GWP

Cantitate (kg/
TCO2Eq)

60/61

61/61

R-32/675

1,1/0,75

Unitate de perete discretă oferind eficienţă ridicată şi confort, chiar şi la temperaturi exterioare de până la -25 °C.

Eficienţă sezonieră (conform EN14825)
Capacitate de
încălzire

Clasă
energetică

Pdesign

SEER

Min./Nom./
Max. (kW)

Min./Nom./
Max. (kW)

Răcire/Încălzire

Răcire/Încălzire
(kW)

25

0,7/2,5/4,0

0,8/3,2/6,2

35

0,7/3,5/4,4

0,8/4,0/6,7

ATXTP-K + ARXTP-N

Agent frigorific

Nivel de putere
sonoră

›› Valori ale eficienţei sezoniere: întreaga gamă are A+++ în răcire şi încălzire.
›› Design modern de perete cu economie de spaţiu.

Capacitate de
răcire

Clasă de
capacitate

Unitate exterioară

Nivel de putere
sonoră

A++/A++

Unitate interioară
SCOP

Consum anual
de energie

Răcire

Încălzire

Răcire/Încălzire
(kWh)

2,5/2,5

7,1

4,98

123/703

3,5/3

7,2

4,81

175/873

Unitate exterioară

Agent frigorific

Dimensiuni

Nivel de putere
sonoră

Nivel de putere
sonoră

Î x l x a (mm)

Răcire/Încălzire
(dBA)

Răcire/Încălzire (dBA)

Tip/GWP

Cantitate (kg/
TCO2Eq)

285x770x225

58/58

61/61

R-32/675

1,1/0,75

Unitate de perete discretă Siesta oferind eficienţă ridicată şi confort, chiar şi la temperaturi exterioare de până la -25 °C.

›› Valori ale eficienţei sezoniere: întreaga gamă are A+++ în răcire şi încălzire.
›› Design modern de perete cu economie de spaţiu.

Eficienţă sezonieră (conform EN14825)
Clasă de
capacitate

Capacitate de
răcire

Capacitate de
încălzire

Clasă
energetică

Pdesign

SEER

Min./Nom./
Max. (kW)

Min./Nom./
Max. (kW)

Răcire/Încălzire

Răcire/Încălzire
(kW)

Răcire

25

0,7/2,5/4,0

0,8/3,2/6,2

35

0,7/3,5/4,4

0,8/4,0/6,7

A++/A++

Unitate interioară
SCOP

Consum anual
de energie

Încălzire

Răcire/Încălzire
(kWh)

2,5/2,5

6,98

4,93

124/710

3,5/3

7,05

4,76

175/883

Unitate exterioară

Agent frigorific

Dimensiuni

Nivel de putere
sonoră

Nivel de putere
sonoră

Î x l x a (mm)

Răcire/Încălzire
(dBA)

Răcire/Încălzire (dBA)

Tip/GWP

Cantitate (kg/
TCO2Eq)

285x770x225

58/58

61/61

R-32/675

1,1/0,75

Conţine gaze fluorurate cu efect de seră.
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