Tuotevalikoima

jäähdytys

Daikin tarjoaa ratkaisuja sekä kaupalliseen että
teolliseen jäähdytykseen. Kattava valikoimamme
soveltuu useisiin erilaisiin toimintaympäristöihin,
alkaen pienistä liikkeistä ja supermarketeista aina
kylmävarastoihin, hotelleihin ja tavarataloihin, sekä
laajoista kylmäsäilytystiloista ja elintarviketehtaista
suuriin supermarketeihin ja hypermarketeihin.
Daikinin täysin varustellut ulkoyksiköt kootaan ja
testataan tiukkojen vaatimusten mukaisesti
tehtaillamme. Yksiköiden suojana on sähkösinkitystä
teräspellistä valmistettu säänkestävä laitekotelo,
jossa on pitkän käyttöiän ankarissakin olosuhteissa
takaava korroosiosuoja.
Etsitpä sitten vaihtelevan kuorman alhaisen
lämpötilan pakastimia tai keskilämpötilan
j ä ä h d y t y s s o ve l l u k s i a ,
e n e rgi a te h o k k a a n
jäädytystarpeisiin.
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Invertteriohjattu
kompressorilauhdutinyksikkö
kaupalliseen jäähdytykseen

Invertteriohjattu
kompressorilauhdutinyksikkö
kaupalliseen jäähdytykseen

Integroitu sovellus
jäähdytykseen,
pakastukseen,
lämmitykseen ja
viilennykseen

Tehostinyksikkö
ZEAS ja Conveni-Pack
pakastussovelluksia
varten

Kaupallisia
kompressorilauhduttimia
mäntäkompressorilla

Kompressorilauhdutinyksikkö
scroll-kompressorilla

Invertteriohjattu
kompressorilauhdutinyksikkö
teolliseen jäähdytykseen

Vedenjäähdytys

Ilmastointi

Pakastus

Lämmitys

Conveni-Packiin liitettävät sisäyksiköt
Meillä on laaja valikoima VRV -sisäyksiköitä ja Biddle -ilmaverhoja täyttämään kaikki kauppojen
ilmastointi- ja lämmitystarpeet.
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Roundflow -kasetti
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Kattoon upotettava
2 suuntaan puhaltava kasetti
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Yhteen suuntaan puhaltava
kasetti
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Kanavoitava yksikkö
invertteriohjatulla
puhaltimella

FXSQ-P











Kanavoitava yksikkö
invertteriohjatulla
puhaltimella

FXMQ-P7











Suuri kanavoitava yksikkö

FXMQ-MA





Kattopintamallinen yksikkö

FXHQ-A

Kattopintaan asennettava
neljään suuntaan puhaltava
kasetti

FXUQ-A

Lattiamallinen yksikkö

FXLQ-P





Koteloitava lattialle
asennettava sisäyksikkö

FXNQ-P
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Nimelliset jäähdytystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 27 °CDB, 19 °CWB, ulkolämpötila: 35 °CDB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5 m, korkeusero: 0 m.
Nimelliset lämmitystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 20 °CDB, ulkolämpötila: 7 °CDB, 6 °CWB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5 m, korkeusero: 0 m
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Biddle-ilmaverho,
seinään kiinnitettävä

CYVS-DK













Biddle-ilmaverhokasetti

CYVM-DK













Biddle-ilmaverho,
syvennykseen asennettava

CYVL-DK













Tämä julkaisu on tarkoitettu vain esittämään tietoja eikä se muodosta tarjousta,
joka millään tavalla sitoisi Daikin Europe N.V. -yhtiötä. Daikin Europe N.V. on
kerännyt tämän esitteen tiedot parhaan tietämyksen perusteella. Siinä esitetylle
sisällölle ja tuotteille ja palveluille ei anneta suoraa tai epäsuoraa takuuta
tietojen täydellisyyden, tarkkuuden, luotettavuuden tai tiettyyn tarkoitukseen
sopivuuden suhteen. Pidätämme oikeuden muutoksiin. Daikin Europe N.V.
sanoutuu irti kaikesta vastuusta koskien laajassa mielessä mahdollista suoraa tai
epäsuoraa vahinkoa, joka liittyy tämän esitteen käyttöön ja/tai tulkintaan tai joka
johtuu sen käytöstä ja/tai tulkinnasta. Daikin Europe N.V. omistaa sisällön kaikki
oikeudet.
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