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Kodėl rinktis „Daikin“?
1. Specialiai pritaikyta
šaltesniam klimatui,
pasižymi ypatingu
patikimumu
Garantuotas efektyvus veikimas, net kai
temperatūra lauke nukrenta iki -25 °C
Ekstremaliomis sąlygomis yra ypač svarbu, kad šildymo
sistema nenustotų veikti. Mūsų pažangi apsauga nuo
apledėjimoleidžia pasiekti aukštą šildymo galingumą, kai
lauko temperatūra siekia net ir -25 °C.
Lauko įrenginyje sumontuotas unikalus laisvai kabantis
šilumokaitis, kuris užtikrina, kad neprisikauptų ledo
įrenginio apatinėje dalyje. Esant -15 °C įrenginio šildymo
galia dar siekia iki 4,50 kW, todėl aukštas efektyvumas
SCOP skalėje įvertintas A++ klase.

Apsauga nuo žiemos šalčių jūsų vasarnamyje
Galite nustatyti sistemą, kad įsijungtų, kai vidaus
temperatūra nukrenta žemiau 10 ºC. Tai neleis
vamzdžiams užšalti, todėl žiemą apsaugos
negyvenamus vasarnamius, garažus ir rūsius. Sistema,
išlaikydama šią temperatūrą, sumažins žiemą jūsų
šildymo išlaidas.

2. Optimalus energijos
taupymas
Aukštas sezoninis energijos taupymas: iki A++
„Daikin“ šiluminiai siurbliai, pritaikyti šaltesniam klimatui,
pasižymi puikiu sezoninio efektyvumo koeficientu.

A
A

++

›› SEER iki
›› SCOP iki

++

Ar žinojote, kad...
…jei nepertraukiamai naudojate oro kondicionierių
2 valandas, sunaudosite mažiau energijos nei
lygindami 1 valandą?*
Energijos sąnaudos oro
kondicionieriui veikiant 2 val.

Energijos sąnaudos lyginant
1 val.

<

Naudodamiesi mūsų internetiniu valdikliu galėsite
valdyti šildymo sistemą net nebūdami namie.
…nepertraukiamai naudojant oro kondicionierių
2 valandas sunaudojama tik tiek energijos, kiek reikia
išskalbti ir išdžiovinti vieną ryšulį skalbinių?**
Energijos sąnaudos oro
kondicionieriui veikiant 2 val.

*

**
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Energijos sąnaudos per vieną
skalbimo ir džiovinimo ciklą

=

Lyginant (nominalią) vidutinę lygintuvui reikiamą galią (1 000 W) su 2,5 kW
nominalios galios vėsinimo įrenginiu.
Lyginant įprastam skalbimo ir džiovinimo ciklui reikiamą galią (A+++ skalbimo
mašinos ir A++ džiovintuvo) su 2,5 kW nominalios galios vėsinimo įrenginiu.

3. Komfortas visus metus
Vidaus įrenginiai veikia itin tyliai – jaučiasi tik
vos girdimas šnabždesys!

Garso lygis dB(A)
Kylantis lėktuvas

Šildymo ir vėsinimo sistema turi būti pastebima dėl
atlikto darbo, o ne dėl skleidžiamo triukšmo. Štai kodėl
sukūrėme vidaus įrenginius, kurių skleidžiamas garsas
prilygsta šnabždesiui. Visi mūsų vidaus įrenginiai veikia
skleisdami mažiau garso nei girdisi per tylų pokalbį,
todėl 19 dB triukšmas iš grindinio „Nexura“, arba
sieninių „Daikin Emura“ ir FTXLS-K serijos įrenginių yra
net tylesnis ir mažiau girdimas nei šlamantys lapai.
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Internetinis valdiklis
Visada galėsite valdyti, kad ir kur bebūtumėte
Papildomas WLAN įrenginys, kuris veikia vos prijungus,
leidžia nustatyti ir net sudaryti temperatūros grafikus
naudojantis „iOS“ arba „Android“ sistemomis, kad ir kur
bebūtumėte.
Taigi galite valdyti įrenginį išvažiavę iš namų arba
nustatyti temperatūrą vasarnamyje, kuri prilygtų
optimaliai klimato kontrolei ir leistų sutaupyti energijos.

Tyras namų oras
Akivaizdžiai sveikiau yra kvėpuoti orą, kuriame nėra
dulkių, bakterijų ir kitų žalingų dalelių. Štai kodėl visi
„Daikin“ vidaus įrenginiai turi dviejų pakopų filtravimo
sistemą. Oras prateka pro pirmąjį filtrą, kuris sustabdo
tokias didesnes daleles kaip dulkės. Tada prateka pro
mūsų ypatingąjį titano apatito fotokatalizatoriaus
oro valymo filtrą.

Nešvarus oras Oro filtras:
sulaiko dulkes

Titano apatito

Švarus oras

fotokatalizatoriaus
oro gryninimo
filtras:

Šis filtras sulaiko mikroskopines daleles, pašalina
kvapus ir net neutralizuoja bakterijas ir virusus.
Todėl oras, kuriuo kvėpuosite, bus iš tiesų tyras.

sulaiko mikroskopines
daleles, pašalina kvapus
ir net neutralizuoja
bakterijas ir virusus.

4. Gausus vidinių įrenginių
asortimentas
„Daikin“ siūlo rinkoje pirmaujantį sistemų asortimentą,
optimizuotą bet kokiai aplinkai. Galite rinktis iš
grindinių arba sieninių įrenginių, atsižvelgdami į tai, kas
labiausiai tinka jūsų namams.

Prestižinis dizainas
Mūsų įrenginiai pasižymi tiek išskirtiniu našumu, tiek
ir apdovanojimais įvertintu dizainu, kuris idealiai tinka
bet kurių namų interjere.

Apdovanojimais įvertintas
dizainas
„Daikin Europe N.V.“ džiaugiasi galėdama
pranešti, kad „Daikin Emura“ laimėjo „Reddot“
dizaino apdovanojimą 2014 m, „German
Design Award – Special mention 2015“, „Focus
Open 2014 Silver“, „iF“ dizaino apdovanojimą
2015 m. ir „Good Design Award 2014“. „Daikin
Emura“ įvertino tarptautinė žiuri, kurie
suteikia kokybės ženklą tik už tuos gaminius,
kurie išsiskiria nepriekaištingu dizainu.
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Pritaikyta šaltesniam
klimatui:

sprendimai net ir šalčiausiems regionams
Visi trokštame atsipalaiduoti namie esant idealiai
temperatūrai kiekviename kambaryje, kai lauke
temperatūra nukrenta žemiau -25 °C. Be to, ne
vien namie reikia malonios temperatūros. Šildant
savo vasarnamį žiemą galima išvengti santechnikos
arba kitų struktūrinių elementų pažeidimo. Visi nori
įrenginių, kurie veikia tyliai, nesukelia skersvėjo ir kurie
prisitaiko prie interjero. Savaime suprantama, energijos
efektyvumas ir taupymas taip pat yra svarbus dalykas.
Kodėl turėtumėte rinktis „Daikin“? Nes mes žinome,
kad geriausias būdas, kaip sukurti malonų ir nedaug
kainuojantį patalpų klimatą, yra įrengti šiluminį siurblį.
Mūsų šiluminiai siurbliai specialiai pritaikyti šalčiausiam
klimatui, be to, pasižymi puikiais sezoniniai energijos
efektyvumo koeficientais. Jie gali apsaugoti jūsų
vasarnamį, kad per žiemą nenukentėtų nuo šalčio.
Visgi našumas yra tik vienas svarbus aspektas. Mūsų
vidaus įrenginiai taip suprojektuoti, kad prisitaikytų
prie bet kokio namų interjero, be to, galime pasiūlyti
gausų modelių asortimentą, iš kurio galite rinktis.
Skleidžiamas garsas prilygsta šnabždesiui, o pasirinktos
temperatūros oras paskirstomas be jokių skersvėjų.
„Daikin“ gaminiai yra pripažinti dėl savo patikimumo
ir efektyvumo, be to, jus sužavės neprilygstamas
aptarnavimas.
Jus aptarnaujantys „Daikin“ montuotojai atliks
visapusišką jūsų sistemos priežiūrą.

„Daikin“ šilumos siurblių
modeliai
Šilumos siurblio sistema, apjungianti aukščiausią
efektyvumą ir komfortą visus metus

Ar žinojote, kad...
Oras-oras šiluminiai siurbliai iki 80 % savo atiduodamos
galios paima iš atsinaujinančių šaltinių: aplinkos oro,
kuris yra tiek atsinaujinantis, tiek ir neišsenkantis.
Žinoma, šilumos siurbliams taip pat reikia elektros
energijos, kad sistema veiktų, bet vis labiau ir
labiau šią energiją galima išgauti iš atsinaujinančių
energijos šaltinių (saulės energijos, vėjo energijos,
hidroelektrinės, biomasės).
Šilumos siurblio visų metų efektyvumas matuojamas
SCOP (sezoninis energijos efektyvumo koeficientas),
kai šildoma, ir SEER (sezoninis energijos efektyvumo
koeficientas), kai vėsinama.

80 %

aplinkos oras

100 %

energija
1 kW

20 %
elektra

Šiluminio siurblio sistema

lyginant su

1 kW
Tradicinė elektrinė
šildymo sistema
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Europos energijos žymuo:
kilstelėta energijos efektyvumo kartelė
Europa, siekdama įgyvendinti savo nelengvus
20-20-20 aplinkosaugos tikslus, nustato minimalius
efektyvumo reikalavimus oro kondicionieriams,
kurių galia yra iki 12 kW. Ekologinio dizaino direktyva
ne tik sistemingai didina minimalius reikalavimus,
kiek tai susiję su energijos našumu, bet ji taip pat
pakeitė metodą, skirtą vertinti šį našumą, kad
geriau atsispindėtų tikro gyvenimo sąlygos.
Šis naujasis sezoninio energijos efektyvumo
koeficientas perteikia tikslesnį vaizdą apie gyvenimišką
energetinį našumą per visą šildymo ir vėsinimo sezoną,
atsižvelgiant į įvairias temperatūros ir apkrovos sąlygas.

Temperatūra
NOMINALI
1 temperatūros
sąlyga:
prie + 35 °C
vėsinime
prie + 7 °C šildyme
Retai taip
pasitaiko tikrame
gyvenime

Pajėgumas

SEZONINĖ
Kelios
temperatūrų
skalės, skirtos
vėsinimui ir
šildymui, kurios
atspindi faktinį
našumą per visą
sezoną

NOMINALUS
Neatspindi
dalinio
pajėgumo
Nesimato
inverterio
technologijos
privalumų

SEZONINIS
Veikia daliniu,
o ne visu
pajėgumu
Matyti inverterio
technologijos
privalumai

Pagalbiniai režimai
NOMINALUS
Neatsižvelgiama
į papildomus
energijos
režimus

SEZONINIS
Įtraukiami pagalbiniai
sąnaudų režimai:

›› Termostatas
išjungtas

›› Budėjimo režimas
›› Režimas IŠJUNGTA
›› Karterio šildytuvas

Nominalus efektyvumas nurodo, kiek efektyvus yra oro kondicionierius, kai veikia nominaliomis sąlygomis.
Nominalus efektyvumas nurodo, kiek efektyvus yra oro kondicionierius, kai veikia visą vėsinimo ir šildymo sezoną.

Inverterio kontrolė
optimizuoja efektyvumą
„Daikin“ inverterio technologija reguliuoja
sunaudojamą energiją, kad jos tiksliai užtektų
pagal reikiamą temperatūrą – nei daugiau, nei
mažiau. Kadangi inverteris nuolatos reguliuoja šildymo
arba vėsinimo galią pagal pageidaujamą temperatūrą,
visada galima jaustis patogiai.

su

be

inverteriu

inverterio

Kitas pagrindinis inverterio privalumas yra tas, kad kai
visada stebima ir reguliuojama temperatūra, energijos
sąnaudos sumažėja vidutiniškai 30 %, lyginant su
įprasta įjungiama / išjungiama sistema.
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Vidaus įrenginiai
Kodėl rinktis sieninį įrenginį?
Lengva sumontuoti sieninius įrenginius. Juos galima
subtiliai sumontuoti viršutinėje sienos dalyje, kur jie
neišdarkytų jūsų interjero. Turime įrenginių su tokiu
pajėgumu, kad galėtų sukurti pageidaujamą klimatą
ir tiktų pagal jūsų biudžetą, net jei kambariai yra dideli
ar maži. Galime jums pasiūlyti bet kokį tarpinį variantą
nuo didelio efektyvumo įrenginių iki įrenginių, kurie
pasižymi puikia verte už tokią pinigų sumą.

Kodėl rinktis grindinį įrenginį?
Ant grindų statomi įrenginiai iš esmės pasižymi
didesniu šildymo pajėgumu, lyginant su įrenginio
dydžiu. Juos galima statyti po langais kaip tradicinius
konvekcinius šildytuvus arba nišose, kad geriau
prisiderintų prie kambario interjero.
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Lauko įrenginiai
Kai temperatūra nukrenta, svarbiau nei bet kada
anksčiau, kad šildymo sistema veiktų kuo efektyviau.
Štai kodėl „Daikin“ lauko įrenginiai, skirti šaltam
klimatui, yra suprojektuoti su tokiomis funkcijomis,
kurios užtikrina, kad jie galėtų veikti net ir pačiomis
sudėtingiausiomis sąlygomis, kurios susidaro žiemą.
Juose yra laisvai kabantis šilumokaitis, kuris saugo,
kad neprišaltų ledo. Jūsų montuotojas sumontuos
įrenginį geriausioje vietoje, kad būtų apsaugotas nuo
tiesioginio šalto vėjo poveikio, dėl kurio būtų žemesnė
temperatūra. Taip pat „Daikin“ lauko įrenginiai yra
taip suprojektuoti, kad montuotojas juos galėtų tkuo
aukščiau pakabinti, jog netrukdytų sniegas, jei jo
prisninga daug ir dažnai.
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Vidiniai įrenginiai
Gaminio apžvalga
Tipas

Gaminio pavadinimas

Modelis

Daikin Emura
Apdovanojimais įvertintas dizainas
„Daikin Emura“ akivaizdžiausias privalumas yra tai, kaip jis atrodo.
Neiššaukianti, bet stilinga išvaizda suteikia papildomos vertės „Daikin“ gerai žinomoms prekinio ženklo
savybėms dėl išskirtinio komforto ir kokybės. „Daikin“ yra vienintelis gamintojas, siūlantis tokio dizaino
modelį, kuris Europoje sukurtas Europos rinkai atsižvelgiant į Europos techninius ir konstrukcinius standartus,
todėl tiksliai atitinka mūsų klientų poreikius. „Daikin“ džiaugiasi galėdama pranešti, kad „Daikin Emura“
laimėjo „Reddot“ dizaino apdovanojimą 2014 m, gavo „German Design Award Special Mention“, „Focus Open
2014 Silver“, „iF“ dizaino apdovanojimą 2015 m. ir „Good Design Award 2014“.
Optimalus sezoninis efektyvumas
Sezoninis efektyvumas yra realesnė indikacija dėl to, kiek efektyviai oro kondicionieriai veikia per visą šildymo
ir vėsinimo sezoną. Etiketėje pateikiamos klasifikacijos nuo A+++ iki G. „Daikin Emura“ pasižymi aukštu
energetiniu efektyvumu: SEER iki A++, o SCOP iki A++.

Sieniniai

FTXG-LW/S

Komfortas
„Daikin Emura“ įmontuota 2 zonų pažangi stebėjimo sistema: Oro srautas nukreipiamas į tokią zoną, kurioje
tuo metu nėra žmonių. Jei žmonių neaptinkama, prietaisas automatiškai persijungia į energiją tausojantį
režimą.
Šnabždesio tylumo veikimo režimas: „Daikin Emura“ veikimo garsas prilygsta šnabždesiui, nes jis tesiekia
19 dB. Galite valdyti „Daikin Emura“ papildomu internetiniu valdikliu naudodami programėlę ir būdami bet
kur, kur veikia internetas.
Sieninis įrenginys
Optimalus sezoninis efektyvumas
Šio sieninio įrenginio SEER ir SCOP reikšmės siekia A++.
Komfortas
Nepastebimas ir modernus ant sienos montuojamas įrenginys su aptakiais išlinkimais, kuris nepriekaištingai
prisitaiko prie bet kokio tipo interjero. 2 zonų pažangi stebėjimo sistema optimizuoja oro srauto
paskirstymą, siekiant kuo didesnio komforto. Pridedamas naudotojui pritaikytas nuotolinis valdiklis ir
papildomas internetinis valdiklis, kuris leidžia valdyti vidaus įrenginį naudojant programėlę ir būnant bet kur,
kur veikia internetas. Skleidžiamas garsas prilygsta šnabždesiui, nes veikiant tesiekia 19 dB, todėl kažin, ar
išvis ką nors girdėsite.

FTXLS-K

Sieninis įrenginys
Aukštas sezoninis efektyvumas
Šio sieninio įrenginio SEER ir SCOP reikšmės siekia A+.
Komfortas
Įrenginys yra kompaktiškas ir jį lengva sumontuoti nišinėse vietose, todėl idealiai tinka atnaujinamoms
patalpoms arba vasarnamiams, ypač tokiose vietose kaip virš durų. Pasižymi puikiu oro srautu ir paskirstymu.
Galite valdyti papildomu internetiniu valdikliu naudodami programėlę ir būdami bet kur, kur veikia
internetas.

Sieninis
įrenginys
„Siesta“

FTXL-JV

Sieninis įrenginys
Aukštas sezoninis efektyvumas
Šio sieninio įrenginio SEER ir SCOP reikšmės siekia A+.
Komfortas
Kadangi šis „Siesta“ įrenginys kompaktiškų matmenų, jis idealiai tinka atnaujinamoms patalpoms arba
vasarnamiams, ypač tokiose vietose kaip virš durų. Dėl papildomo internetinio valdiklio jį galite valdyti
programėle būdami bet kur, kur veikia internetas. Pasižymi puikiu oro srautu ir paskirstymu.

ATXL-JV

„Nexura“ – grindinis įrenginys su spindulinio šildymo panele
Optimalus sezoninis efektyvumas
„Nexura“ pasižymi SEER reikšme, siekiančia A++, o SCOP – iki A+.
Geriausias komfortas
Tylus ir nepastebimas „Nexura“ grindinis įrenginys suteikia geriausią šildymo ir vėsinimo komfortą ir išsiskiria
itin moderniu ir stilingu dizainu. Priekinė aliuminio panelė, kuri įšyla kaip įprastas radiatorius, itin šaltomis
dienomis skleidžia papildomai šilumos. Dėl vertikalaus automatinio srauto reguliavimo, veikimo metu
nesusidaro skersvėjų ir apsisaugoma nuo lubose besikaupiančių nešvarumų.

Grindinis

FVXG-K

„Nexura“ skleidžiamas garsas prilygsta šnabždesiui, nes vėsinant jis siekia tik 23 dB, o šildant spinduliuotės
principu – tik 19 dB. Tai per pus tyliau nei tyliame kambaryje girdimas aplinkos gardas! Papildomu internetiniu
valdikliu galite valdyti naudodami programėlę ir būdami bet kur, kur veikia internetas. Kadangi įrenginys
nedidelio aukščio, jį galima montuoti po langu, net jei montuojama prie sienos ar nišoje.
Grindiniai statomi įrenginiai
Aukštas sezoninis efektyvumas
Šio ant grindų statomo įrenginio SEER reikšmė siekia A, o SCOP – A+.
Komfortas
Šį mažai matomą, kompaktišką įrenginį galima montuoti prie sienos arba nišoje, be to, jis yra toks žemas,
kad telpa po langu. Vertikalus automatinis srauto reguliavimas tolygiai paskirsto orą ir temperatūrą visame
kambaryje. Papildomu internetiniu valdikliu galite valdyti naudodami programėlę ir būdami bet kur, kur
veikia internetas.
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FVXS-F
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Privalumų
apžvalga

Kitos funkcijos

Nuotolinis pultelis ir laikmatis

Oro
apdorojimas

Oro srautas

Komfortas

Mums rūpi ikonos

FTXG-LW/S
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„Ekonominis“ režimas

Sumažina energijos suvartojimą, kad galėtų būti naudojami kiti prietaisai, kuriems reikia daug elektros energijos.

2 sričių pažangi stebėjimo
sistema

Oro srautas nukreipiamas į tokią zoną, kurioje tuo metu nėra žmonių. Ieškoma 2 kryptimis:kairėje ir dešinėje.
Jei žmonių neaptinkama, prietaisas automatiškai persijungia į energiją tausojantį režimą.

Energijos taupymas laukimo
režimu

Prietaisui veikiant laukimo režimu, srovės suvartojimas sumažėja apie 80 %.

Nakties temperatūros režimas

Taupo energiją, neleisdamas galios per daug vėsinti ar šildyti.

Tik ventiliatorius

Oro kondicionierius gali būti naudojamas kaip ventiliatorius, pučiantis orą, bet nevėsinantis ir nešildantis.

Komforto režimas

Šis įrenginys automatiškai keičia oro išpūtimo mentelių kampą, priklausomai nuo režimo. Vėsinant oras labiau nukreipiamas aukštyn, kad būtų
išvengta šalto skersvėjo, o šildant oras labiau nukreipiamas žemyn, kad nešaltų kojos.

Galingas režimas

Jei patalpos temperatūra yra pernelyg aukšta / žema, greitai atvėsinti / pašildyti patalpą galima pasirinkus galingą režimą. Išjungus galingąjį
režimą, įrenginys grįžta į prieš tai nustatytą režimą.

Automatinis aušinimo ir šildymo
perjungimas

Automatiškai parenka vėsinimo arba šildymo režimą, kad pasiektų nustatytą temperatūrą.

Šnabždesio tylumo veikimo
režimas

„Daikin“ įrenginių skleidžiamas garsas prilygsta šnabždesiui (19 dBA).

Spindulinis šildymas

Vidaus įrenginio priekinė panelė spinduliuoja papildomą šilumą, kad šaltomis dienomis būtų kuo šilčiau.

Tylus vidinio įrenginio veikimas

Kad mokantis arba miegant būtų tylu, naudotojas nuotoliniu pulteliu gali sumažinti vidaus įrenginio darbo triukšmą 3 dB(A).

Išorinio įrenginio tylus veikimas

Kad kaimynystėje būtų tyli aplinka, naudotojas nuotoliniu pulteliu gali sumažinti lauko įrenginio darbo triukšmą 3 dB(A).

3 D oro srautas

Ši funkcija apjungia vertikalaus ir horizontalaus automatinių srautų judėjimus, nukreipiančius vėsaus / šilto oro srautą tiesiogiai net ir į
didžiausių patalpų kampus.

Vertikalus automatinis srauto
reguliavimas

Galimybė pasirinkti, kai siekiama suvienodinti oro srautą ir temperatūros pasiskirstymą, automatiškai vertikaliai judančias oro išleidimo
groteles.

Horizontalus automatinis srauto
reguliavimas

Galimybė pasirinkti, kai siekiama suvienodinti oro srautą ir temperatūros pasiskirstymą, automatiškai horizontaliai judančias oro išleidimo
groteles.

Automatinis ventiliatoriaus
greičio reguliavimas

Automatiškai parenka reikiamą ventiliatoriaus greitį, kad būtų pasiekta ir palaikoma nustatyta temperatūra.

Ventiliatoriaus greičio
reguliavimo žingsniai

Leidžia ventiliatoriaus greitį pasirinkti iki pateikto skaičiaus.

Sausinimo programa

Leidžia sumažinti drėgnumo lygį, nekeičiant kambario temperatūros.

Titano fotokatalizatoriaus oro
gryninimo filtras

Pašalina ore esančias dulkių daleles ir išskaido kvapus, pavyzdžiui, tabako ir naminių gyvūnų. Taip pat išskaido tokias žalingas organines
chemines medžiagas kaip bakterijos, virusai ir alergenai.

Valdiklis, kontroliuojamas
internetine programėle

Bet kur būdami valdykite vidaus įrenginį programėle (papildomas WLAN adapteris).

Savaitinis laikmatis

Galima nustatyti laikmatį, kad kasdien ar kas savaitę norimu metu įrenginys pradėtų veikti.

24 valandų laikmatis

Galima nustatyti laikmatį taip, kad bet kuriuo 24 valandų laikotarpiu prasidėtų vėsinimas / šildymas.

Nuotolinis valdymas
infraraudonaisiais spinduliais

Infraraudonųjų spindulių pulteliu su LCD ekranu galima per atstumą paleisti, sustabdyti ir reguliuoti oro kondicionierių.

Laidinis nuotolinio valdymo
pultelis

Laidiniu nuotoliniu pulteliu galima per atstumą paleisti, sustabdyti ir reguliuoti vidaus įrenginį.

Centralizuotas nuotolinio
valdymo pultelis

Centralizuotu pulteliu galima iš vieno centrinio taško paleisti, sustabdyti ir reguliuoti vidaus įrenginius.

Automatinis pakartotinis
paleidimas

Dingus maitinimui, įrenginys automatiškai pakartotinai pasileidžia su pirminiais nustatymais.

Savaiminė diagnostika

Supaprastina priežiūrą, nes nurodo sistemos gedimus arba veikimo sutrikimus.

Garantuotas veikimas,
kai temperatūra siekia -25 °C

„Daikin“ šiluminiai siurbliai pritaikyti bet kokiam klimatui, todėl gali veikti net ir atšiauriomis žiemos sąlygomis, kai darbinė aplinka siekia net ir
-25 °C.

5

Sieniniai

Grindinis

FTXLS-K

FTXL-JV

ATXL-JV

FVXG-K

FVXS-F

5

5

5

5

5
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Sieniniai
Nominalus galingumas (kW)

FTXG25LW/S + RXLG25M

Vėsinimas

Šildymas

1,3/2,5/4,0

1,0/4,4/6,1 /
3,6 (3)

Energijos suvartojimo klasė

Vėsinimas

Sieninis įrenginys
Pasižymi aukštu efektyvumu
ir komfortu

Vėsinimas

Šildymas

2,50

Daikin Emura
Geriausias dizainas,
išsiskiriantis aukščiausiu
efektyvumu ir komfortu

Sieninis įrenginys
Mažai pastebimas modernus
dizainas, pritaikytas optimaliam
efektyvumui ir komfortui, nes
naudojama 2 zonų pažangi
stebėjimo sistema

Šildymas

„Pdesign“ (kW)

A++

FTXG35LW/S + RXLG35M

1,4/3,5/4,6

1,0/5,1/6,7 /
4,2 (3)

3,50

3,00

FTXLS25K + RXLS25M

1,6/2,5/4,4

1,0/4,7/6,6 /
3,98 (3)

2,50

3,20

FTXLS35K + RXLS35M

1,7/3,5/5,0

1,0/5,4/7,2 /
4,51 (3)

3,50

3,80

FTXL25JV + RXL25M3

1,2/2,5/3,4

1,1/3,2/5,5 /
3,24 (3)

FTXL25JV + RXL25M3

1,3/3,5/3,8

1,2/3,8/6,0 /
3,62 (3)

ATXL25JV + ARXL25M

1,2/2,5/3,4

1,1/3,2/5,5 /
3,14 (3)

1,3/3,5/3,8

1,2/3,8/6,0 /
3,54 (3)

A++

2,50
A+

„Siesta“ sieninis įrenginys
Pasižymi aukštu efektyvumu
ir komfortu

3,50

3,00

2,50
A+

ATXL35JV + ARXL35M

3,50

3,00

(1) Yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų
(2) Nominalus galingumas: vėsinimo esant 35° / 27° temperatūroms, šildymo esant 7° / 20° temperatūroms
(3) Didžiausias šildymo pajėgumas esant -15 °C lauko temperatūrai

Grindiniai
Nominalus galingumas (kW)

Stilingas grindinis įrenginys su
spindulinio šildymo panele,
kuri skleidžia malonią šilumą ir
labai mažą garsą

Grindinis įrenginys, pritaikytas
optimaliam šildymo
komfortui, nes naudojamas
dvigubas oro srautas

Vėsinimas

Šildymas

1,2/2,5/5,1

1,0/4,5/6,5 /
3,53 (3)

FVXG35K + RXLG35M

1,4/3,5/5,6

1,1/5,6/7,0 /
4,04 (3)

FVXS25F + RXL25M3

1,2/2,5/5,1

1,0/4,50/6,5 /
3,44 (3)

FVXG25K + RXLG25M

Energijos suvartojimo klasė

Vėsinimas

A++

Šildymas

„Pdesign“ (kW)

Vėsinimas

Šildymas

2,50

3,00

3,50

3,40

A+

2,50

3,20

A

3,50

3,60

A+

A

FVXS35F + RXL35M3

1,4/3,5/5,6

1,1/5,6/7,0 /
3,81 (3)

Pastaba: mėlynuose langeliuose nurodomi preliminarūs duomenys.
(1) Yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų
(2) Nominalus galingumas: vėsinimo esant 35° / 27° temperatūroms, šildymo esant 7° / 20° temperatūroms
(3) Didžiausias vidutinis šildymo galingumas esant -15 °C lauko temperatūrai.
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SEER

7,04

SCOP

4,64

SCOP,
šaltuoju metu

4,02

Energijos suvartojimas per
metus (kWh)

Vėsinimas

Šildymas

124

755

Vidaus
Garso
Garso
Garso slėgio lygis patalpoje
įrenginio galingumo lygis galingumo lygis (aukštas / nom. / žemas /
matmenys patalpoje (dBA) lauke (dBA)
tylus) dBA
A x P x G (mm)

Vėsinimas

54

303x998x212

6,67

4,60

3,80

184

913

6,62

4,62

3,76

132

947

6,91

4,60

3,65

177

1,147

6,01

4,37

3,60

146

793

5,87

4,21

3,43

209

998

6,01

4,37

3,60

146

793

5,87

SEER

6,99

4,21

SCOP

4,25

3,43

SCOP,
šaltuoju metu

3,43

209

Energijos suvartojimas per
metus (kWh)

Vėsinimas

Šildymas

131

989

4,01

3,24

186

1.187

5,10

4,04

3,41

173

1.109

235

38/32/25/19

41/34/28/19

45/34/26/20

45/37/29/20

GWP

Užpildas
(kg/TCO2Eq)

2.087,5

1/2,1

298x900x215

59

61

45/39/33/21

47/39/33/19

2.087,5

1,3/2,7

283x770x198

57

61

41/34/27/23

41/35/29/26

2.087,5

1/2,1

283x770x198

57

61

41/34/27/23

41/35/29/26

2.087,5

1/2,1

Vidaus
Garso
Garso
Garso slėgio lygis patalpoje
įrenginio galingumo lygis galingumo lygis (aukštas / nom. / žemas /
matmenys patalpoje (dBA) lauke (dBA)
tylus) dBA
A x P x G (mm)

600x700x210
3,10

Šildymas

998

6,59

3,80

Vėsinimas

61

59

600x950x215

5,21

Vėsinimas

Šaltnešis
(R-410A)

1.326

Vėsinimas

52

52

Vėsinimas

Vėsinimas

Šildymas

38/32/26/23

39/32/26/22/19*

61
39/33/27/24

40/33/27/23/19*

38/32/26/23

38/32/26/23*

61
39/33/27/24

Šaltnešis
(R-410A)

GWP

Užpildas
(kg/TCO2Eq)

2.087,5

1/2,1

2.087,5

1/2,1

39/33/27/24*

* spinduliniu šildymo režimu
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Daikin Europe N.V.

Naamloze Vennootschap Zandvoordestraat 300 · 8400 Oostende · Belgium · www.daikin.eu · BE 0412 120 336 · RPR Oostende (atsakingas redaktorius)
„Daikin Europe N.V.“ dalyvauja „Eurovent“ sertifikavimo
programoje, skirtoje skysčiu aušinamai (LCP), oro apdorojimo
įrenginiams (AHU), ventiliatoriniams konvektoriams (FCU) ir
kintamo šaltnešio srauto sistemoms (VRF). Internete galite
patikrinti naudojamo sertifikato galiojimą: www.euroventcertification.com arba adresu: www.certiflash.com

ECPLT15-004A

CD · 11/15

Dabartinis leidinys sudarytas tik informaciniais tikslais, todėl jis nesudaro prekybinio pasiūlymo, įpareigojančio
„Daikin Europe N.V.“. „Daikin Europe N.V.“ sudarė šio leidinio turinį remdamasi savo tiksliausiomis žiniomis.
Nesuteikiama jokia speciali arba numanoma garantija dėl turinio ir gaminių, ir aprašomų paslaugų išbaigtumo,
tikslumo, patikimumo ar tinkamumo tam tikram tikslui. Specifikacijos gali būti keičiamos be jokio išankstinio
perspėjimo. „Daikin Europe N.V.“ išskirtinai atmeta bet kokią atsakomybę dėl bet kokios tiesioginės ar netiesioginės
žalos plačiąja prasme, kuri atsiranda arba yra susijusi su šio leidinio naudojimu ir / arba interpretavimu. Viso turinio
autorinės teisės priklauso „Daikin Europe N.V.“.
Dabartinis leidinys pakeičia ECPLT15-004. Atspausdinta ant popieriaus, kuriame nėra chloro.
Platina: „Airwave Lietuva“ UAB, Kalvarijų g. 143, LT-08221 Vilnius, Lietuva
Tel.: +370 (5) 2131798, faksas: +370 (5) 2131783, el. p.: info@airwave.lt
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