Що таке тепловий насос
«повітря-повітря»?
Теплові насоси можуть отримувати теплову
енергію з зовнішнього повітря, навіть у холодну
погоду. Вони працюють від компресорів з
електроприводом і дуже ефективні при опаленні
квартири або будинку. Теплові насоси Daikin тихі
й компактні, а їх новітні технології дають змогу
максимально скоротити витрати на електроенергію.
Завдяки тепловому насосу Daikin 80% енергії,
що використовується для опалення будинку,
надходить із зовнішнього повітря — безкоштовного
й нескінченно поновлюваного ресурсу! У режимі
охолодження система працює в зворотному
напрямку, відводячи тепло з повітря в приміщенні.
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Споживання електроенергії
кондиціонером, що працює
понад 2 години

Споживання електроенергії за
1 цикл прання + цикл сушіння

Чи знаєте ви, що ...
У разі безперервної роботи вашого кондиціонера
більше 2 годин буде спожито стільки ж
електроенергії, скільки для 1 циклу прання й
сушіння білизни*.
Для порівняння взято споживану потужність звичайного циклу

*

прання й сушіння (пральна машина класу A+++ і сушарка класу
A+++) і блок 2,5 кВт у режимі охолодження.
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Чому слід
обирати
Daikin?
Ідеальний комфорт
Пласка стильна фронтальна панель відмінно пасує
до будь-якого інтер'єру й легко миється. Автоматична
зміна вертикального положення заслінок настінних
блоків забезпечує ефективне перемішування повітря та
рівномірний розподіл температури в приміщенні. Турборежим означає, що приміщення може нагріватися або
охолоджуватися швидко, для створення максимального
комфорту.

Низький рівень шуму
Завдяки зниженню рівня звукового тиску до 21 дБА новий
FTXB-C працює практично непомітно, що гарантує вам
спокійний сон вночі.
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Містить ГФВ-гази

Просте керування
Інфрачервоний пульт дистанційного керування зручний у
використанні й оснащений функцією таймера, що дозволяє
програмувати за своїм бажанням час вмикання або
вимикання блока.
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Інтелектуальний
контроль потоку повітря
запобігає його прямому
контакту з людьми

дає змогу програмувати
блок, у т.ч. вмик/вимик та
нічний режим роботи*
*Через 1 год після активації нічного
режиму роботи уставка підвищується
при охолодженні або знижується
при нагріванні, щоб забезпечити
комфортні умови для сну

Пульт дистанційного
керування для
FTXB20-35C
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Чисте повітря
Титано-апатитовий фотокаталітичний фільтр Daikin
очищає повітря від частинок пилу й неприємних запахів,
наприклад, тютюну та домашніх тварин. Він також уловлює
й навіть знешкоджує шкідливі органічні хімічні речовини,
наприклад, бактерії, віруси й алергени, забезпечуючи
стабільну подачу чистого повітря.
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Створення ідеального мікроклімату
в приміщенні — кінцева мета та
призначення систем Daikin. Ці
компактні блоки настінного типу
створюють атмосферу комфорту
Пульт
дистанційного
керування для
FTXB50-60C

при низькому енергоспоживанні.

