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Да победим зимния студ с Daikin 

Когато температурите навън паднат, е важно да имаме 
правилната система за поддържане на идеален вътрешен 
климат. За да се постигне това, Daikin предлагат 
интелигентно решение за отопление, по-високо 
ефективно от всякога. 

 

За да се разнесе уютна топлина в стаята е достатъчно да натиснете само един бутон. Дори 
когато навън вали сняг и има буря можете да се насладите на комфортна температура. 
Топлината играе важна роля, когато става въпрос за това да се чувствате добре. Ето защо е 
важно да се помисли за оптималното и надеждно отопление. 

За определянето на правилната стайна температура играят роля много фактори. И те са много 
индивидуални: до колко сте чувствителни към топлината, колко важна е енергийната 
ефективност, колко високи са текущите разходи за системата. Оптималната стайна температура 
зависи главно от съответната функция на помещението. Често се прави компромис между 
комфорта и най-ниските възможни разходи. 
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В хола обикновено гледаме телевизия или релаксираме, при това тези пасивни дейности 
обикновено продължават най-дълго. Препоръчва се стайна температура от 20-23 градуса по 
Целзий. В банята се получава приятно усещане за топлина при 23 градуса по Целзий. Поради 
високата влажност, банята трябва да бъде достатъчно добре вентилирана.  
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Детската стая се използва денонощно. През деня най-подходящата стайна температура е 20-22 
градуса по Целзий, а през нощта тя може пада до 18 градуса по Целзий. В кухнята и в спалнята 
се препоръчва стайна температура от 18 градуса по Целзий. Трябва да се има предвид, че в 
кухнята фурна, печка и други кухненски прибори допълнително затоплят помещението така 
или иначе, докато в спалнята ниските температури осигуряват подходяща обстановка за сън. 

Ако няколко стаи не се използват за по-дълъг период, температурата трябва да бъде намалена 
до 15 градуса по Целзий. Отоплителната система не трябва да се изключва напълно, тъй като 
струва много повече енергия, за да се затоплят напълно помещенията, отколкото ако 
отоплителната система работи при средна температура и да се увеличи до 20 градуса по 
Целзий. 

Комфорт само с натискането на един бутон. 

Тази година специално за отоплителния сезон Daikin представи новото подово тяло, работещо 
с технологията Bluevolution. Тъй като то създава топъл поток близо до пода и равномерно 
разпределя топлината, можете да забравите усещането за студени крака. С този климатик 
стаята ви бързо ще постигне енергийно ефективни комфортни температури. Устройството е с 
много малък размер и може лесно да бъде инсталирано под прозореца. Тихата работа няма да 
наруши почивката ви. 

 

Благодарение на термопомпите на Daikin, като например Daikin Altherma 3, настройките за 
постоянни температури на помещенията по всяко време могат да се контролират 
дистанционно от всяко място чрез приложението Daikin Online Controller. Термопомпата е 
бърза и лесна за инсталиране, и осигурява на собствениците на жилища най-висок енергиен 
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комфорт - независимо от това колко студено може да е навън, благодарение на защита от 
замръзване на Daikin до -25 ° C. Термопомпата е подходяща както за нови сгради, така и за 
домове с ниска консумация на енергия, с възможност за връзка с подово отоплителни системи 
и радиатори - идеалният избор да останете топло и удобно у дома. Така зимата няма шанс. 

 


