
Reducerea nivelului zgomotului
Reduce puterea sonoră cu 3 dBA

Aspect funcţional şi modern
Design discret

Instalare rapidă
Se instalează în doar câţiva paşi simpli

Capac de reducere a 
nivelului zgomotului
EKLN08A1

Performanţă sigură şi garanţie
Nu afectează performanţa de încălzire, iar garanţia rămâne neschimbată
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Reducerea nivelului zgomotului
- Reducerea zgomotului emis cu 3 dB(A) corespunde unei reduceri cu peste 50% 
a nivelului zgomotului.
- Se utilizează cu unităţile exterioare Daikin Altherma ERGA-D sau ERLQ-C.

- În modul de noapte, zgomotul se reduce la mai puţin de 35 dB(A) la o distanţă de 3 m. 

Capacul de reducere a nivelului zgomotului este modul ideal şi practic de a reduce nivelul zgomotului unei unităţi 
exterioare Daikin Altherma. Permite unităţii să respecte normele legale privind emisiile sonore sau,în cazul unui spaţiu 
limitat, dacă unitatea este instalată în apropierea unei proprietăţi. Cu utilizarea capacului de reducere a nivelului 
zgomotului, performanţele sonore ale unităţilor exterioare Daikin Altherma se pot reduce cu încă 3 dB(A).

-3 dBA

Instalare rapidă
- Capacul de reducere a nivelului zgomotului se livrează într-un pachet plat
- Se poate instala peste o unitate exterioară de pardoseală sau de perete
- Capacul se poate asambla uşor, urmând instrucţiunile simple şi concise, furnizate 

împreună cu pachetul
- Instalarea capac de reducere a nivelului zgomotului durează mai puţin de 20 min

Aspect funcţional şi 
modern

Designul discret se integrează în arhitectura 
contemporană a locuinţelor. 

Performanţă sigură şi garanţie
- Instalarea capacului de reducere a nivelului zgomotului nu are niciun impact 
asupra performanţelor de încălzire a unităţii exterioare, doar zgomotul se reduce.
- Garanţia rămâne neschimbată.




