Денят за замяна
ще дойде.

Защо да
чакате?

Технологията за замяна
осигурява най-доброто решение

Време е да замените
системата си,
използваща R22 01.015
2 01

Защо трябва да действам сега?

Невъзможност да направите ремонт на
вашия климатик с R22
Ниски експлоатационни разходи
С цел опазване на околната среда
За да повишите комфорта си
ЕС* взе решение, че от 1 януари 2015 г. хладилният агент R22 ще
бъдат забранен, което ще направи невъзможно обслужването и
поддръжката на системи с R22, затова трябва да предприемете
незабавни действия. Ако все още използвате система с R22, сега
е момента да потърсите технология за замяна.
* Директива на ЕО: Регламент (ЕО) № 2037/2000

Какво е R22?
R22 е хладилен агент, често използван в
климатичните системи.
Поради вредния ефект, който хладилният агент
може да има върху околната среда и озоновия слой,
Протоколът от Монреал, изменен от ЕС, налага края
на предлагането на хладилния агент R22 до 2015 г.

Daikin Emura

Промяна към най-доброто!
Подобрете комфорта си с модерен дизайн,
ниски нива на шум, wifi управления и повече…
• Най-добрият дизайн и функционалност
Обновяването към система с R-410A или R32
ви дава достъп до широка гама от иновативни
вътрешни тела, които превъзхождат по отношение
на дизайна, комфорта и функционалността, като
отличеният с награди Daikin Emura.

• Практически безшумен
Вътрешните тела на Daikin са практически безшумни.
Нивото им на звуково налягане е до19dBA!

• Винаги имате контрол, независимо къде се
намирате!
За почти всички сплит тела е възможно WIFI
управление. Можете да управлявате вътрешното
тяло от всяко място чрез своя смартфон или таблет.

Nexura

FTXS-K

- €100

Напълно плоска

за нова
система с R-410A
или R32
• Модерни технологии
Сега може да е момента да се възползвате
от нашите модерни технологии като
нашия нов Ururu Sarara с уникалната си
комбинация от овлажняване, премахване на
влажността, вентилация и пречистване. Това
усъвършенствано тяло има самопочистващи се
филтри, подобрена конфигурация на въздушния
поток, използване на ефекта на Коанда и
сензори за насочване на въздушния поток към
празни пространства, за да се избегнат течения.

• Промяната е неизбежна …
… но промяната също е към по-добро. Нашите
нови тела са в челните редици на дизайна
и ефективността, което води до намалено
въздействие върху околната среда.
Също така, ако направите замяна сега, ще
имате предимството от по-висок комфорт, нови
технологии и намаляване на експлоатационните
разходи.

касета

Колко можете да спестите чрез замяна на вашата система? Направете теста на daikineurope.com

Икономии от експлоатационни
разходи
Сравнение, базирано на EER
(ефективност на даден продукт в режим на охлаждане)

-33% икономии
Годишен разход на електроенергия

R22

R-410A

Сравнение, базирано на SEER
(ефективност на даден продукт според действащото
законодателство за сезонна работа на продукта в режим на
охлаждане)

-50% икономии
Годишен разход на електроенергия

R22

R-410A

Знаете ли кой хладилен агент
използва вашият климатик?
Ето къде можете да намерите тази информация
Ще намерите подробности за вашата машина
на табелката, която е на външното тяло
или в ръководството.
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Настоящата публикация е изготвена само с цел информация
и не представлява предложение, задължаващо Daikin Europe
N.V. Daikin Europe N.V. е изготвила настоящата брошура на
базата на информацията, с която разполага. Няма явна или
неявна гаранция за пълнотата, точността, надеждността или
годността за конкретна цел на нейното съдържание и на
изделията и услугите, представени в нея. Техническите данни
подлежат на промяна без предварително уведомяване. Daikin
Europe N.V. не носи никаква отговорност за преки или косвени
щети в най-широкия смисъл, произтичащи от или свързани
с използването и/или тълкуването на тази брошура. Daikin
Europe N.V. има авторско право върху цялото съдържание.
Изготвено от La Movida, Белгия.

