
Подобрете  
качеството на въздуха 
във вашия дом

Flash streamer

Самопочистващ се филтър 

Филтър от титаниев апатит

Сребърен филтър 
 
 

Вентилация

Най-високо качество на въздуха, благодарение на 
уникална филтрация и подаване на свеж въздух

Живеем във времена, когато сме все 

по-загрижени за средата, в която 

живеем и за въздуха, който дишаме. 

А как най-добре да се погрижим за 

качеството на въздуха у дома?

Това е повече от лесно, като 

инвестирате в най-съвременните 

решения за климатизация на Daikin.



Благодарение на постоянните си иновации Daikin 
определя критериите за качество в индустрията.

Технологиите за пречистване на въздуха на 
климатици Daikin осигуряват чист и свеж въздух  - 
перфектната основа за оптимален комфорт.

Битов 
формалдехид

Въглероден 
диоксид

Прахови 
частици

Домашни миризми 
и газове

Домашни 
любимци

Тютюнев 
дим

Flash Streamer: освобождава поток от 

високоскоростни електрони с голяма окислителна 

мощност 

Предварителен филтър: улавя праха

Пример: Ururu Sarara,  

най-модерното решение за 

климатизация на Daikin, който 

използва множество филтри за 

осигуряване на най-доброто 

качество на въздуха

Обезмирисяващ филтър 

от титаниев апатит: улавя 

алергените и премахва 

неприятните миризми, като 

например от тютюнев дим и  

от домашни любимци

Прекарваме 90% от 
живота си на закрито. 

Въздухът в 
помещенията може да 
бъде от 2 до 5 пъти по-
замърсен от този навън.

Влагата във въздуха, 
нива на овлажняване, 
миризми и летящи 
прахови частици… 

Всички тези, 
първоначалано 
незабележими фактори, 
могат да причинят 
много физически и 
екологични щети на 
нашия начин на живот.

Защо е необходимо 
пречистване на въздуха?

Филтриращата система ефективно премахва 
алергените и праховите частици и е идеалното 
решение и облекчение за хора, страдащи от астма 
и алергии. В допълнение, филтрите на Daikin 
имат висока обезмирисяваща ефективност: те 
елиминират тютюневия дим, като същевременно 
разлагат неприятните миризми.

Технология на Daikin



Вентилация за чист въздух 
За разлика от класическия климатик, Ururu Sarara 
внася свеж, климатизиран въздух в стаята. 
Ururu Sarara е първият климатик за жилищни 
сгради, който, благодарение на изключителния 
си капацитет за вентилация от 30 m3/h може да 
изпълни с чист въздух помещение с площ 26 m2 
за по-малко от два часа, а входящият въздух се 
довежда до желаната температура без топлинни 
загуби.

Самопочистващ се филтър 
Също като прахосмукачките, климатиците 
използват филтри за пречистване на въздуха. 
Колкото повече частици се събират във филтъра, 
толкова по-ниска е неговата ефективност.  
Но с модерната технология за самопочистване на 
Ururu Sarara, този проблем остава в миналото.  
Това не само означава по-малко работа за вас, но и 
за Ururu Sarara - той поддържа постоянен въздушен 
поток, като използва 25% по-малко енергия.

Обезмирисяващ филтър от  
титаниев апатит

Сребърен филтър
Сребърният филтър улавя алергени като цветен 
пращец и акари, като ги потиска с повече от 99% 
ефективност.

И една добра новина - благодарение на високото 
качество и забележителната ефективност, 
подмяната на филтъра е необходима само веднъж 
на 6,5 години.

Flash Streamer
Използвайки електрони, които 
предизвикват химически реакции с 
молекулите на въздуха, Flash Streamer 
улавя алергени и осигурява чист въздух 
в помещенията.

ФИЛТЪР ОТ ТИТАНИЕВ АПАТИТ

АБСОРБИРА ПРЕМАХВА

ЧИСТ
ВЪЗДУХ

естествена
светлина

естествена
светлина

разградени

деактивирани

миризми

частици

Алергени от гъбички  
преди и след облъчване

Алерген от полен  
преди и след облъчване

Алергените се поставят 
върху електрода на 
стримерното устройство 
и се фотографират с 
електронен микроскоп 
преди и след облъчване.

(Тестване, проведено от: 

Университета Ямагата и 

Медицински университет 

Вакаяма)

Технология 
Flash Streamer  

Високоскоростни електрони, генерирани от 

Flash Streamer

УНИКАЛЕН
В очакване 
на патент

Посока на 
въздуха

Обезмирисяващият филтър от титаниев апатит 
на Daikin премахва неприятните миризми, като 
например от тютюнев дим и домашни любимци. 
Той също така деактивира вредните органични 
химически вещества, за да гарантира, че се 
наслаждавате на постоянно подаване на чист въздух.



Daikin Europe N.V. участва в програмата за сертификация Eurovent 

за климатици (AC), агрегати за охлаждане на течности (LCP), 

въздухообработващи климатични камери (AHU) и вентилаторни 

конвектори (FCU).  Проверете текущата валидност на сертификата онлайн: 

www.eurovent-certification.com или като използвате: www.certiflash.com
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•   Първокласно решение за отопление, 
охлаждане, овлажняване и изсушаване, 
вентилация и пречистване на въздуха

•  Енергийна ефективност  A+++  
•   Контрол от всяко място с приложение 

(опционално)

Ururu Sarara

•   С награди за дизайн, за отопление 
и охлаждане, наличен в 4 цвята, с 
компактен и функционален дизайн, 
подходящ за всеки интериор

•  Енергийна ефективност до A+++
•   Контрол от всяко място с 

приложение (стандартно)

•   С награди за дизайн, за отопление 
и охлаждане, наличен в 2 цвята: 
матово бяло и елегантно сребърно 
покритие 

•  Енергийна ефективност до A+++
•   Контрол от всяко място с 

приложение (стандартно)

Stylish Emura

•  За отопление и охлаждане
•  Енергийна ефективност до A+++
•   Контрол от всяко място с приложение 

(стандартно)

•   За отопление и охлаждане
•  Енергийна ефективност до A++
•   Контрол от всяко място с приложение 

(опция)

Perfera Comfora

Нашата гама от решения


