
Стъпка напред 
с Daikin

Целогодишен комфорт
Всеки дом е уникален. Изборът на точната 

климатична система зависи от конкретния 

проект и това е важно за нормалната 

среда на живот. 

Независимо дали става дума за ново 

строителство или обновяване, малки или 

големи пространства, системите на Daikin 

ефективно се адаптират навсякъде.

Висока енергийна 
ефективност
В Daikin можете да откриете последните технологии и 
иновации при нашите термопомпи и стилни вътрешни 
климатици. Те гарантират върхова ефективност при 
работа,  като същевременно имат най-ниската 
консумация на енергия.

Пълен контрол с 
вашия смартфон
Климатиците с възможност за онлайн управление могат 
да бъдат управлявани индивидуално от всякъде и по 
всяко време от смартфона ви чрез приложението Daikin 
Online Controller (налично за iOS и Android). Проверете 
сега новите възможности с вашия партньор на Daikin.

Работа, тиха като шепот
В Daikin вътрешните климатици са проектирани така, че 
да работят изключително тихо. Много от климатиците  
работят с ниво на шума от 19 dBA, което е толкова тихо, 
колкото шумолене на листа, полюшвани от вятър. Това ви  
оставя усещането за перфектен комфорт. 

Чист въздух
Въздушните филтри на Daikin премахват въздушните 
прахови частици и разграждат миризми като например 
на тютюн и домашни любимци.
Те също така улавят и деактивират бактериите, вирусите 
и алергените, за да ви осигурят само свеж и чист въздух.
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Създаваме
перфектния климат 
за вас

Поемете дълбоко въздух

Чиста
атмосфера
Само най-доброто е единствения вариант, когато 

става въпрос за вашия дом. Със серията Bluevolution 

Daikin създаде комфорт от съвсем ново ниво, като 

предефинира разбиранията за чиста атмосфера. 

Когато избирате технологиите на Daikin, можете 

да разчитате на целогодишен комфорт, енергийна 

ефективност, надеждност и контрол.

Повече от деветдесет години, Daikin разработва 

и произвежда висококачествени климатични 

системи, които предлагат оптимална комбинация 

за охлаждане и отопление, обединява перфектен 

комфорт и цялостни решения за домакинства 

и предприятия, а растящата загриженост за 

околната среда, изисква най-високи нива на 

иновация и качество.

Иконичен комфорт:
Daikin Emura
Върхова ефективност и
комфорт с превъзходен дизайн.

Чист комфорт: Ururu Sarara
Абсолютен контрол на климата - 
овлажняване и премахване на влажността, 
пречистване на въздуха и вентилация, 
висока ефективност при отопление и 
охлаждане.

Интелигентен комфорт: Perfera
Стенно тяло с атрактивен дизайн, осигуряващо 
перфектно качество на въздуха в помещението.

Дискретен комфорт: Comfora
Стилният дизайн на предния панел се съчетава 
с всеки интериор.

Скрито тавано тяло
Виждат се само смукателните и 
разпределителните решетки.

Daikin Altherma 3
цялостно решение за отопление 

Висока производителност
Третото поколение Daikin Altherma ви отвежда 

отвъд това, което можете да си представите, с 
възможностите си: A +++ Сезонна ефективност 

и експлоатационен диапазон до -25º C.
Лесен монтаж

Подовото тяло заема само 0,36 м2 от подовото 
пространство. Също така можете да избирате 

между бял или сребърно-сив цвят.
Лесно управление

Напълно дигитален, Daikin Altherma 3 може 
да се управлява отвсякъде с приложение или 

система за домашно управление.

Характеристики:

Интелигентно 
разпределение на въздуха
Климатиците създават комфорт в помещенията, като осигуряват свеж 
въздух в стаята. Технологията на Daikin е стъпка напред и се грижи 
да не усещате движението на въздуха.

2-зонно интелигентно око - спестява пари
Ако напуснете стаята, вашата система преминава в енергоспестяващ 
режим. Когато се върнете, тя се връща към оригиналната настройка, 
но насочва въздуха далеч от вас: предотвратява студени течения.

3-D въздушен поток - равномерна температура  
в стаята

Климатиците с 3-D въздушен поток, могат да насочват въздушния 
поток не само нагоре или надолу, но и наляво или надясно -  
по желание на потребителите или автоматично. Това постига 
перфектно разпределение на въздуха или ви дава възможност да 
контролирате точно накъде се движи въздушния поток. 

R-32, хладилният агент на 
бъдещето
Daikin е лидер в най-високо енергийноефективни решения с  
най-ниско въздействие върху околната среда.

››  С 68% намалено въздействие върху околната среда в сравнение 
с R-410A

›› Сезонна ефективност до A+++
››  Широка гама тела, включително стенни, подови и таванни тела, за 

сплит и мулти-сплит приложения.Подово тяло
Създава оптимален комфорт при 
отопление, благодарение подаването  
на въздуха близо до пода.

Иновативен комфорт: Stylish
Технологията се среща с дизайна и 
създава премиум климатично решение.

Достъпен комфорт: Sensira
С всички функции за оптимален вътрешен 
климат и дори малко повече.

Предимствата  
за Вас

Богат избор
Решенията на Daikin са 

атрактивни, тихи и енергийно 
ефективни. За една стая или за 
много помещения, Daikin има 
най-подходящия климатик за 

вас. 


