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Továbbfejlesztett Perfera  
számos új tulajdonsággal

• Megnövelt hatékonyság, még nagyobb versenyképesség
• Szélesebb működési tartomány 20 és 60 méretosztály között:  

• Hűtés : –10° C ~ +50° C
• Fűtés: –20° C ~ +24° C

• WLAN adapter standard alaptartozék
• Csökkentett hangnyomás-szint (beltérinél a 35,50, 60, 71-es, 

kültérinél a 25-ös méretosztálynál)

ÚJ

ÚJ Továbbfejlesztett Comfora  
számos új tulajdonsággal

• Megnövelt hatékonyság (50-es, 70-es méretosztály)
• 3D légáramlás – a teljes palettán
• Ezüst allergén szűrő – a teljes palettán
• Csökkentett hangnyomás-szint (beltéri egységnél  

a 20-25-35-ös méretosztálynál)

FTXM-N

FTXP-M
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Miért válassza a Daikint? 
Ügyfeleinknek lehetővé tesszük, hogy a Daikinra bízzák a tökéletes 
kényelem megvalósítását, így szabadon összpontosíthassanak  
a munkájukra és magánéletükre. 

Elkötelezettek vagyunk a technológiai kiválóság, a tervezés-
központúság és a legmagasabb minőségi követelmények mellett,  
így ügyfeleink bízhatnak az általunk biztosított kényelemben. 

Teljes mértékben elkötelezettek vagyunk bolygónk védelme iránt is. 
Termékeink az alacsony energia-felhasználású termékek élvonalába 
tartoznak, és célunk, hogy tovább csökkentsük a HVACR (Heating, 
Ventilation, Air Conditioning and Refrigeration, azaz fűtés, ventilláció, 
légkondicionálás, hűtés) megoldások környezeti hatásait.

Mi az élen járunk ott, ahol mások csak követők.

Továbbra is globális vezető szerepet töltünk be a HVACR megoldások 
terén, köszönhetően annak, hogy a valamennyi piaci szegmensre 
kiterjedő speciális szaktudásunkhoz 90 év tapasztalata társul. Mindez 
lehetővé teszi számunkra, hogy hozzáadott értéket adjunk a tartós, 
bizalmon, tiszteleten és hitelességen alapuló kapcsolatainkhoz.

Ígérjük, hogy munkánkat továbbra is az előrelátás szellemiségében 
végezzük, és a kihívásokat lehetőségekként kezeljük annak 
érdekében, hogy egyre jobb megoldásokkal tudjunk előállni.

További innovációkat hajtunk végre, mindent megteszünk  
a vásárlóink és a cég közös érdeke mentén. 

Körültekintőek leszünk, és nyitottak arra, hogy másképp tegyünk, 
mint mások.

Továbbra is biztosítjuk a márkánkhoz kapcsolódó ezen alapértékeket, 
és élvezzük a folyamatos fejlődéssel járó fenntartható sikert.

Miért érdemes a Home 
Comfort Expert partnert 
választani?
Töretlen fejlődésünk arról tanúskodik, hogy sikerült 
kivívnunk és megtartanunk ügyfeleink megtisztelő 
bizalmát. A Home Comfort Expert partnereinket 
rendkívül körültekintően választjuk ki annak 
érdekében, hogy biztosított legyen a szolgáltatás és 
a támogatás maximális színvonala, a végfelhasználók 
igényeihez messzemenőkig igazodva. 

A Daikin által nyújtott speciális támogatásnak és 
képzésnek köszönhetően a Home Comfort Expert 
partnerek képesek exkluzív szolgáltatást és személyre 
szabott segítséget biztosítani Önnek, és még 
vonzóbb ajánlatokkal állnak a rendelkezésére, mint 
más kereskedők. Ezért ne aggódjon, ha a tökéletes 
légkondicionáló kiválasztásáról van szó, akkor a lehető 
legjobb helyen jár!

A tökéletes
klíma kialakítása 

Önnek

A Daikin több mint 90 éve foglalkozik kiváló minőségű légkondicionáló rendszerek 

fejlesztésével és gyártásával, melyek a hűtési és fűtési megoldások optimális kombinációját 

nyújtják. Tökéletes kényelmet és teljes körű megoldást biztosítunk mind otthona, mind 

vállalkozása számára, miközben tekintettel vagyunk a környezettel kapcsolatos egyre fokozódó 

aggodalmakra is, amelyek megkövetelik a legmagasabb szintű innovációt és minőséget.
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Tudta Ön, hogy mit jelent a levegő-levegő 
hőszivattyú?

A hőszivattyúk a hőt a kültéri levegőből vonják ki, még hideg 
időjárás esetén is. Elektromos kompresszort használnak, és rendkívül 
hatásosak egy lakás vagy egy ház fűtésekor.
A Daikin hőszivattyúi csendesek, diszkrétek, és a legkorszerűbb 
technológiát alkalmazzák annak érdekében, hogy az energiaszámláit 
a lehető legalacsonyabban tartsák.

A Daikin hőszivattyújával a fűtésre használt energia 80% -a a kültéri 
levegőből, vagyis egy ingyenes és végtelenül megújuló forrásból 
érkezik! Hűtés esetén a rendszer fordítottan működik, a berendezés 
a beltéri levegőből vonja ki a hőt.

Tudta Ön, hogy mi a különbség 
az R-410A és az R-32 hűtőközegek között?

Jelenleg az R-410A hűtőközeget használják a legtöbb 
klímaberendezésben a piacon. Ez egy vegyes összetételű 
hűtőközeg, amely két összetevőből áll, és számos előnyének 
köszönhetően széles körben használják.

Azonban 2025-től kezdődően ennek a hűtőközegeknek a használata 
tilos lesz, mert magas a globális felmelegedési potenciálja (GWP = 
Global Warming Potential: az a szám, amely megmutatja, hogy egy 
adott hűtőközeg milyen potenciális hatást gyakorolna a globális 
felmelegedésre, amennyiben azt kibocsátanánk az atmoszférába). 

Tudta Ön, hogy mit jelent 
az "inverter" kifejezés?

Amikor egy mechanikus eszköz beindul, gyakran egy kiugrás is észreve-
hető a beindulásához szükséges energiafogyasztásban. Ez az erőteljes 
kiugrás magas működési költséget eredményez, mivel a készüléknek 
több elektromosságra van szüksége a működésbe lépéskor. Az inverter 
úgy működik, mint a karburátor az autóban. A kezdeti magas áram-
felvétel helyett az inverter lassan fut fel.

Gyakran előfordul, hogy amikor az inverteres légkondicionáló beren-
dezés elindul, akkor azt Ön észre sem veszi. A berendezés jóval egyenle-
tesebben gyorsul fel, és kerüli a kezdeti magas áramfelvételeket, ami 
az inverteres meghajtású klímaberendezések elektromos fogyasztását 
körülbelül 30-50% -kal csökkenti egy teljes hűtési szezonon belül.

100%
energia

80%
kültéri 
levegő

20%
elektromosság

Ez az oka annak, hogy a Daikin már bevezette az R-32 hűtőközeggel 
ellátott klímaberendezést, amelynek a globális felmelegedési 
potenciálja az R-410A-énak csupán egyharmada, ezért jóval inkább 
környezetbarát. Továbbá az R-32 alkalmazása könnyebbé teszi a 
telepítők és a szerelők munkáját, mivel egyrészről magán hordozza 
az R-410A néhány jellemző tulajdonságát, másrészt azonban ez egy 
egykomponensű hűtőközeg, nem keverék, ezért a kezelése és az 
újrahasznosítása egyszerűbb.

Tudta Ön?
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Lelki nyugalom 

A Daikin Szerviz és a Szerviz Partner Hálózatunk 
intelligens szolgáltatások és megoldások 
kifejlesztésére törekszik annak érdekében, hogy 
felülmúlja az Ön elvárásait. Az Ön nyugalmát szolgálja, 
hogy a légkondicionáló berendezését szakemberek 
tartják karban. 

Egészséges levegő 

Egy megfelelően karbantartott légkondicionáló 
berendezés biztosítja az optimális levegő minőséget 
amellett, hogy hűvösen vagy melegen tartja otthonát. 
A berendezés légszűrőinek és hőcserélőinek rendszeres 
tisztítása révén biztos lehet abban, hogy Ön és  
a családja egészséges, tiszta levegőt lélegeznek be.

Magasabb hatásfok

A rendszeres karbantartásnak, ellenőrzéseknek, 
a szakszerű alkatrészcserének és más 
kisebb beavatkozásoknak köszönhetően 
az Ön légkondicionáló berendezése sokkal 
hatékonyabban működhet. Cserébe Ön élvezheti 
az energia megtakarítás előnyeit, mivel a készüléke 
csúcsteljesítményt fog nyújtani.

Költségmegtakarítás

Hosszú távon a karbantartás mindig olcsóbb, mint  
az eseti szervizelés. A megelőző karbantartás lehetővé 
teszi Ön és a Daikin számára, hogy előre tervezzenek, 
és ezzel elkerüljék a sürgős és ez esetben költségesebb 
beavatkozásokat. A világos, átlátható és előre 
tervezhető költségek a készülék teljes életciklusa alatt. 

Minimalizált rendszer leállás

Az ütemezett karbantartás átlátható, könnyen 
tervezhető, és lehetővé teszi a látogatás legmegfelelőbb 
időpontjának megtalálását annak érdekében, hogy 
elkerüljük az Önnek okozott kényelmetlenségeket. 
Kevésbé valószínű, hogy egy rendszeresen 
karbantartott légkondicionáló berendezés elromlik 
a főszezonban. A berendezés rendszeres ellenőrzése 
és karbantartása biztosítja, hogy Önnek ne kelljen 
aggódnia amiatt, hogy az éppen akkor áll le, amikor  
a legnagyobb szükség lenne rá.

Továbbfejlesztett biztonság

Ha egy készülék hosszabb ideig nem megfelelő, 
esetleg hibás  állapotban működik, akkor veszélyes 
munkafeltételeket, illetve baleseteket okozhat.  
A rendszeres karbantartás biztosítja a légkondicionáló 
berendezés biztonságos üzemelését és megfelel a 
helyi előírásoknak és követelményeknek.

Miért 
szükséges 
a karbantartás?
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Ismerje meg  
a split rendszereink 
által nyújtott 
komfortérzést a Daikin 
bemutatótermeiben. 
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KIEMELT ELŐNYÖK

Miért válassza a Daikin  
split rendszert?

Bármilyen típusú beltéri egység

1. Oldalfali egység: 
kiemelkedő hatékonyságú és tervezésű, kiváló ár-érték arányú 
egységek széles választéka.

2. Padlón álló egység: 
ideális a fűtési komfort biztosításához, hősugárzó panel 
funkcióval.

3. Légcsatornázható egység: 
mivel mennyezeti nyílásba szerelhető, diszkréten illeszkedik 
bármely környezetbe, csak a kifúvó rácsok láthatók.

A széles termékválasztéknak köszönhetően ideális megoldást 
nyújt hűtési és fűtési alkalmazásokra egyaránt.

A magas, akár A+++ besorolású szezonális hatékonyságnak és 
az olyan energiatakarékos funkcióknak köszönhetően, mint az 
intelligens szem és heti programozható időkapcsoló, jelentősen 
csökken az energiaköltség.

A rendszer okostelefon alkalmazásról vagy felhasználóbarát 
távszabályzóról vezérelhető.

Tökéletes beltéri klíma: extra csendes működés és tökéletes 
légszállítás beállítás.

Forma. Funkció. Újragondolva. – Emura

Stílusos megjelenés kiemelkedő  

hatékonysággal és komfortszinttel.

Elegáns külső, intelligens belső – Stylish

Prémium minőségű klímemegoldás –  

a technológia és a dizájn találkozása.

A legjobbak legjobbika – Ururu Sarara

Teljes klímaszabályozás párásítással/párátlanítással, 

levegő tisztítással és szellőztetéssel, a legjobb 

fűtési és hűtési hatékonysággal.

A jövő légkondicionálója – Perfera

Stílusos oldalfali egység a tökéletes beltéri 

levegőminőséghez.

Diszkrét és komfortos – Comfora

A diszkrét, stílusos első panel, tökéletesen 

illeszkedik a falba, minden enteriőrhöz jól illik.

A legnépszerűbb választás – Sensira

Minden egyben az optimális beltéri 

levegőminőséghez, és egy kicsit több.

Légcsatornázható egység 
Diszkréten illeszkedik a mennyezetbe, 

csak a beszívó és a kifújó rácsok láthatóak.

Padlón álló egység 
Padlón álló egység az optimális 

fűtési komfort biztosításához kettős 

légáramlással.

Teljes komfort az otthonában   
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Egy vagy több helyiség? 
A választás az Öné

1 multi kültéri egységhez akár 5 vagy 9* beltéri 
egység csatlakoztatható. Mindegyik beltéri egység 
külön távvezérelhető.

* az RXYS(C)Q-TV1-el

R-32 – a jövő hűtőközege

A Daikin vezető szerepet tölt be a legalacsonyabb környezeti 
hatással bíró, leghatékonyabb berendezések gyártásában
• 68% környezeti hatás csökkenés az R-410A-hoz viszonyítva.
• Szezonális hatékonysági értékek egészen A+++ osztályig.
• A teljes split sorozat elérhető, beleértve az oldalfali, padlón álló 

és légcsatornázható egységeket, amelyek páros és multi kültéri 
egységekhez csatlakoztathatók. 

Online vezérlő 
Folyamatos vezérlés bárhonnan

Vezérelje a beltéri egységeket bárhonnan egy 
alkalmazással (elérhető iOS és Android rendszerhez) 
a helyi hálózaton és interneten keresztül. A legtöbb 
split beltéri egységhez csatlakoztatható.

W
i-

Fi
 C

ontrol

IFTTT: a zökkenőmentes üzemeltetés kulcsa.

IFTTT olyan megoldás, amely összekapcsolja a harmadik fél 
kompatibilis termékeit és szolgáltatásait (okosmérők, lámpák,  
termosztátok…), az Ön számára legmegfelelőbb módon. 

IFTTT keretében, a műveletet kétféleképpen lehet beállítani:

• DO: egyszerűen csak elvégezni valamely műveletet (pl. ki/be 
kapcsolva),

• IFTTT az „IF THIS THEN THAT” (ha ez akkor az) angol kifejezés 
rövidítése, ami lehetővé tesz önműködő folyamatokat („akkor az”), 
bizonyos kiváltóktól függően („ha ez”).

Példa: 

HA kilép a helyiségből, AKKOR kapcsolja ki a fűtést. 

A kiváltó ok, az Ön okostelefonja, ami érzékeli a helyszínt.  
Ha elhagyunk valamely területet, pl. a házat, akkor a fűtés önműködően 
kikapcsolódik. 

HA a klímaberendezésen hibajelzés jelenik meg, AKKOR szöveges 
üzenet továbbítása történik (a szerelő / végfelhasználó / … felé). 

HIBA



Padlón álló egység az optimális fűtési komfort
biztosításához kettős légáramlással

• Falra vagy falmélyedésbe is telepíthető.
• Alacsony méretének köszönhetően az ablak alá is helyezhető.
• Online szabályzó (opcionális): egy alkalmazás segítségével helyi  

hálózaton vagy interneten keresztül bárhonnan szabályozhatja  
a berendezést és követheti az energiafogyasztást.

• Extra csendes működés: egészen 23 dBA hangnyomás szintig.
• Felejtse el a hideg lábakat, élvezze, amint a meleg levegő a padló 

közelében is áramlik.

FVXM + RXM-N9

Névleges teljesítmény

(kW)
Energiacímke SEER SCOP

Éves energiafogyasztás

(kWh)

Beltéri
egység
méretei

(mm)

Kültéri
egység 
méretei

(mm)

Beltéri hangnyomásszint
(dBA)

csendes/alacsony/magas
üzemmód

Hűtés Fűtés Hűtés Fűtés Hűtés Fűtés Ma.*Szé.*Mé. Ma.*Szé.*Mé. Hűtés Fűtés

FVXM25F + RXM25N9 2,50 3,40 A++ A+ 7,20 4,56 120 737 600x700x210 550x765x285 23/26/38 23/26/38

FVXM35F + RXM35N9 3,50 4,50 A++ A+ 6,43 4,00 190 1015 600x700x210 550x765x285 24/27/39 24/27/39

FVXM50F + RXM50N9 5,00 5,80 A++ A+ 6,80 4,00 257 1471 600x700x210 735x825x300 32/36/44 32/36/45

FVXM-F

Magas hatékonyság és kényelem a legújabb 
technológiáknak köszönhetően

• A diszkrét, stílusos előlap tökéletesen illeszkedik a falba, minden belső 
enteriőrhöz jól illik.

• Barátságos környezetet kiváló energiahatékonysági jellemzőkkel 
kombinálva.

• Az online vezérlő segít a légkondicionáló rendszer ütemezését, 
kezelését és figyelését.

Frissítően innovatívSensira

Energiabesorolás akár

A++ -15°
(opció)

FTXF + RFXF

Névleges teljesítmény

(kW)
Energiacímke SEER SCOP

Éves energiafogyasztás

(kWh)

Beltéri
egység
méretei

(mm)

Kültéri
egység 
méretei

(mm)

Beltéri hangnyomásszint
(dBA),

csendes/alacsony/magas
üzemmód

Hűtés Fűtés Hűtés Fűtés Hűtés Fűtés Ma.*Szé.*Mé. Ma.*Szé.*Mé. Hűtés Fűtés

FTXF20A + RXF20A 2,0 2,5 A++ A+ 6,15 4,10 114 751 286x770x225 550x658x275 20/25/39 21/28/39

FTXF25A + RXF25A 2,5 2,8 A++ A+ 6,22 4,06 141 827 286x770x225 550x658x275 20/26/40 21/28/40

FTXF35A + RXF35A 3,3 3,5 A++ A+ 6,21 4,06 197 965 286x770x225 550x658x275 20/27/43 21/29/40

FTXF50A + RXF50B 5,0 6 A++ A+ 6,21 4,06 282 1584 295x990x263 735x825x300 31/34/43 30/33/42

FTXF60A + RXF60B 6,0 6,4 A++ A+ 6,15 4,06 342 1655 295x990x263 735x825x300 33/36/45 32/35/44

FTXF71A + RXF71A 7,1 8,2 A A 5,15 3,81 483 2278 295x990x263 735x825x300 34/37/46 33/36/45

13

FTXF20-71A

Energiabesorolás akár

A++
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Intelligens szem – pénz megtakarítás

Az intelligens szem egy nagyszerű energiamegtakarító funkció, mivel észleli ha 
az emberek elhagyják a helyiséget, de bekapcsolva hagyják a légkondicionáló 
berendezést. Ha 20 percig senki nem tér vissza a helyiségbe, akkor  
a berendezés automatikusan átkapcsol egy energiatakarékos üzemmódba, 
kevesebbet hűt illetve fűt, de továbbra is kényelmes komfortot biztosít.

Többzónás intelligens szem – huzathatás elleni védelem

A többzónás intelligens szemmel rendelkező berendezések 
automatikusan elirányítják a légáramlást az észlelt emberekről. 
Ezáltal elkerülhető a diszkomfort lehetősége, melyet a huzathatás 
érzete okozna, ha a berendezés közvetlenül az emberekre 
irányítaná a légáramot. Természetesen az energiamegtakarító 
funkció – ha 20 percig egyik zónában sem észlel emberi jelenlétet – ezekben a berendezésekben is megtalálható.

Komfort légáramlás üzemmód – komfort hűtésben  
és fűtésben egyaránt

A Komfort légáramlás üzemmód automatikusan állítja be  
a légáramlást, a legkellemesebb hőmérsékleteloszlás érdekében, 
anélkül, hogy közvetlenül az emberekre irányítaná a légáramot. 

3-D légáramlás – egyenletes hőmérséklet az egész helyiségben

A 3-D légáramlás funkcióval rendelkező berendezések képesek a légáramlást nemcsak horizontálisan, de 
vertikálisan is irányítani – a felhasználó kérésére vagy akár automatikusan. Ezáltal tökéletes levegőeloszlás 
érhető el, vagy lehetőséget ad a felhasználó számára, hogy ő válassza meg a légáramlás irányát.

Nagyteljesítményű üzemmód – maximális teljesítmény, a komfort szint gyors elérése

A nagyteljesítményű üzemmód lehetővé teszi, hogy elérje a maximális teljesítményt 
egyetlen gombnyomással és mégsem kell aggódnia a villanyszámla miatt abban az 
esetben, ha elfelejtené kikapcsolni a funkciót. Ezzel a funkcióval hűtheti le vagy fűtheti fel  
a helyiséget a lehető legrövidebb idő alatt és 20 perc elteltével a berendezés 
automatikusan visszavált normál üzemmódra, megakadályozva az energiapazarlást.

Gazdaságos üzemmód – Komfort anélkül, hogy zavart keltene
az áramellátásban

A gazdaságos üzemmód lehetővé teszi, hogy korlátozza a légkondicionáló 
maximális teljesítményfelvételét, abban az estben ha más berendezések is 
egyidejűleg be vannak kapcsolva (porszívó, mikrohullámú sütő stb.), és ezáltal 
a kismegszakító gyakran kiold, vagy ha csak korlátozni akarja a teljesítményfelvételt. Továbbra is Önnél van 
az irányítás, így ha maximális hűtésre vagy fűtésre van szüksége, bármikor kikapcsolhatja ezt az üzemmódot.
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Automatikusan tisztuló szűrő – optimális komfort és hatékonyság mindenkor

Az automatikusan tisztuló szűrű gondoskodik arról, hogy a por ne halmozódjon fel a beltéri egység szűrőjén, így biztosítva 
a leghatékonyabb és legkényelmesebb üzemállapotot a berendezés egész élettartamára. A por eltávolítása is sokkal 
egyszerűbb és könnyebb, mint az automatikusan tisztuló szűrővel nem rendelkező berendezéseknél, ahol a szűrőket 
rendszeresen el kell távolítani és ki kell mosni.

Grid Eye padló- és jelenlét-érzékelő – egyedülálló komfort tetőtől talpig

A jelenlét-érzékelő a levegőt a szobában tartózkodó személyektől eltérő irányba tereli. A padlóérzékelő érzékeli a padló 
hőmérsékletét és biztosítja az egyenletes hőelosztást a mennyezet és a padló között.
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Beltéri egység csendes üzemmód – a komfortot érezni fogja, de hallani nem

Azok a berendezések, melyek ezzel a funkcióval rendelkeznek, kivételesen alcsony zajszint elérésére képesek – néhány még 
az alig hallható 19 dB(A)-t is eléri, mely érték a szélben mozgó falevelek hangjának felel meg. Ez a tökéletes funkció különösen 
a hálószobába telepített berendezésnél hasznos, mivel működés közben is zavartalan alvást biztosít Önnek.

Heti időzítő – egy komfortos otthonba való hazatérés

A heti időzítő lehetővé teszi, hogy egész hétre beprogramozza a 
légkondicionálót, így nem kell bajlódnia a berendezés manuális ki- és 
bekapcsolásával. Legfeljebb 4 műveletet lehet a hét minden napjára előre 
beprogramozni. A heti időzítő nélküli berendezések 24 órás időzítővel 
rendelkeznek, amely lehetővé teszi, hogy beállítson egy 
időpontot a berendezés bekapcsolására, illetve a kikapcsolására.

Kültéri egység csendes üzemmód – még a szomszédokat  
sem zavarja

Sok esetben kell vigyázni arra, hogy ne zavarja a szomszédokat az éjszaka 
folyamán – különösen a sűrűn lakott területeken vagy a társasházakban.
Alváshoz mindannyian a csendes környezetet kedveljük. A kültéri egység 
csendes üzemmódja korlátozza a kültéri egység zajszintjét, tehát Ön nyugodtan 
üzemeltetheti a légkondicionálót anélkül, hogy bárkit zavarna ezzel.

Légtisztító szűrők – nekünk fontos a tiszta levegő!

A Daikin kiváló minőségű légtisztító szűrői felszívják és eltávolítják a baktériumokat, vírusokat, ammóniát, nitrogén-oxidot  
és más mérgező anyagokat, mint dohányfüst és kisállatok szaga, egy allergénmentes, tiszta levegőt hagyva maguk után.
És mindezt teljesen észrevétlenül.

Online szabályozási lehetőség – teljes szabályzás, bármikor, bárhonnan

Az Online Szabályozási lehetőséggel rendelkező egységek bármikor és bárhonnan vezérelhetőek mobiltelefonról 
vagy táblagépről is. Ez a funkció egy opcionális kiegészítőt igényel, valamint egy meglévő WLAN hálózatot, amire 
rácsatlakoztatja a berendezést. Amellett, hogy mobiltelefonról egyszerűen, könnyen és közvetlenül szabályozható, 
a legtöbb egységnél lehetőség van arra is, hogy kifinomult otthoni, vagy épületfelügyeleti redszerre csatlakozzon 
Modbus, vagy KNX kommunikációs protokollon keresztül, vagy Daikin központi vezérlőre.
(BACnet-re, vagy LON-ra való csatlakozás is lehetséges Daikin DIII-Net protokollon keresztül.)

Multi-Split alkalmazás – az egész otthon komfortja egy kültéri egységgel megoldható

Ez a beltéri egység csatlakoztatható Multi split kültéri egységre. A Multi split alkalmazás lehetővé teszi számos helyiség 
légkondicionálását egyetlen kültéri egységről, mely olyan előnyökkel jár, mint egyszerűbb és elegánsabb telepítés, kisebb 
kültéri helyigénnyel. A Multi split kültéri egységekre 2-5 beltéri egység csatlakoztatható, míg a Super Multi Plus rendszerekre 
akár 9 beltéri egység is.

SkyAir Iker/Tripla/Dupla alkalmazás – egyenletes hőmérséklet mindenhol, még nagyobb helyiségekben is

Nagyobb terek légkondicionálása nem mindig valósítható meg hatékonyan egyetlen beltéri egységgel. A Sky Air iker, tripla és 
dupla alkalmazásai lehetővé teszik a kültéri egység teljesítményének szétosztását kettő, három vagy akár négy beltéri egység 
között. Ez az egész térben egyenletes levegő- és hőmérsékleteloszlást biztosít anélkül, hogy szükség lenne több, kisebb kültéri 
egységre. Ez az ikon jelenti a lehetőségét annak, hogy a beltéri egység csatlakoztatható ilyen típusú alkalmazásokra. 

Extra széles üzemi tartomány – a legjobb teljesítmény kedvezőtlen körülmények között is!

Milyen nagyszerű érzés a meleg szobában lenni miközben kinn dermesztő hideg van – számos terméksorozatunk akár -20 °C vagy -25 °C 
kültéri hőmérsékleten is tökéletes fűtést biztosít! 
Bizonyos műszaki berendezések azonban akkor is felmelegedhetnek, ha kinn hideg van. Az ezzel a címkével ellátott egységek megbízható 
hűtést biztosítanak egészen -15 °C kültéri hőmérsékletig. (Nem vonatkozik a Multi-Split alkalmazásokra).
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