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Защо да изберете Daikin?
1. Специално
разработени за студен
климат, предлагащи
отлична надеждност
Гарантирана експлоатация до -25°C
В екстремни условия е по-важно от всякога
отоплителната ви система да продължава да работи.
Нашата модерна защита срещу замръзване и заледяване
означава, че можем да гарантираме отлични капацитети
за отопление при външни температури до -25°C.
Нашето външно тяло има свободно окачен
топлообменник, което гарантира, че в долната му
част не може да се натрупа лед. При -15°C тялото има
капацитет за отопление до 4,50 kW и е високоефективно
с коефициент на сезонна ефективност SCOP до A++.

Предотвратява замръзване през зимата в
летния ви дом
Можете да настроите системата да се включи, когато
вътрешните температури спаднат под 10°C. Това ще
предотврати замръзването на тръбите, като по този
начин осигурява защита за непосещаваните през
зимата летни къщи, гаражи и мазета. Като поддържа
тази температура, системата намалява разходите ви за
отопление през зимата.

2. Оптимална енергийна
ефективност
Висока сезонна енергийна ефективност: До A++
Проектираните за студен климат термопомпи на Daikin
имат отлични коефициенти на сезонна ефективност.
›› SEER до to
›› SCOP до to

A
A

++
++

Знаете ли, че ...
...ако използвате вашия климатик непрекъснато за
2 часа, ще използвате по-малко енергия, отколкото
ако гладите за 1 час?*
Потребление на енергия от
климатик за 2 часа

Потребление на енергия за
1 час гладене

<

С нашия онлайн контролер можете да управлявате
отоплителната си система, когато сте далеч от дома.
...използването на вашия климатик непрекъснато
за 2 часа потребява толкова енергия, колкото един
цикъл на пране и сушене на дрехи?**
Потребление на енергия от
климатик за 2 часа

*

**
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Потребление на енергия
за един цикъл на пране и
сушене на дрехи

=

Сравнение на (номиналната) консумирана мощност на средностатистическа
ютия (1.000 W) с тяло от 2,5 kW при охлаждане.
Сравнение на консумираната мощност за един типичен цикъл на пране и
сушене (A+++ пералня и A++ сушилня) с тяло от 2,5 kW при охлаждане.

3. Комфорт през цялата
година

Ниво на шума в dBA
Излитащ самолет

Вътрешните тела са тихи при работа:
практически безшумни!

100
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70

Вашата система за отопление и охлаждане трябва да се
забелязва с това какво прави, а не с това как звучи.
Ето защо сме проектирали нашите вътрешни тела да
бъдат изключително тихи. Всички наши вътрешни тела
могат да работят под звуковото ниво на тих разговор и с
19 dB подовото тяло Nexura, стенното тяло Daikin Emura и
FTXLS-K серията са дори по-тихи, със звук едва по-силен
от шумоленето на листа.

60

Разговор между хора

50
40
Тих разговор
Недоловим
за ухото
шум

30
20

Изключително шшшт
тихи

Nexura, Daikin Emura, FTXLS-K

10
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Онлайн контролер
Винаги имате контрол, независимо къде се
намирате
Допълнителното WLAN устройство тип „plug-and-play“ ви
позволява да зададете и да програмирате температурата
отвсякъде с помощта на операционни системи iOS или
Android.
По този начин можете да управлявате тялото, когато сте
далеч от дома, или дори да настроите температурата
в лятната си къща, което ви предлага оптимално
управление на климатизацията и икономия на енергия.

Чист въздух в помещенията
Да дишате въздух, в който няма прах, бактерии и други
вредни частици, е благоприятно за здравето ви. Ето
защо всички вътрешни тела на Daikin имат система
за двустепенно филтриране. Въздухът преминава
през първи филтър, който улавя по-големите
частици, например прах. След това преминава през
нашия специален филтър от титанов апатит за
фотокаталитично пречистване на въздуха.

Замърсен

Въздушен

Филтър за

въздух

филтър:

фотокаталитично

улавя праха

пречистване на

Чист въздух

въздуха от титанов
апатит:
улавя микроскопичните
частици, разгражда
миризмите и дори

Този филтър улавя микроскопичните частици, разгражда
миризмите и дори унищожава бактериите и вирусите.
Затова въздухът, който дишате, е наистина чист и свеж.

4. Широка гама от
вътрешни тела
Daikin предлага водеща на пазара гама от системи,
оптимизирани за всяка среда. Можете да избирате между
подови и стенни тела в зависимост от това кое е найподходящо за вашия дом.

Престижен дизайн

унищожава бактериите
и вирусите.

Дизайн, отличен с награди
Daikin Europe NV е горда да обяви, че Daikin
Emura беше отличен с наградата за дизайн на
Reddot за 2014 г., наградата German Design специално споменаване през 2015 г., Focus Open
Silver за 2014 г., наградата iF design за 2015 г. и
наградата Good Design за 2014 г. Daikin Emura
беше отличен от международно жури, което
дава този знак за качество само на продукти,
които се отличават с превъзходния си дизайн.

Нашите тела съчетават отлична ефективност с дизайн,
отличен с награди, който се вписва отлично във всеки
интериор.
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Проектирани за
студен климат
решения дори за най-студените региони
Релаксирането у дома при перфектната температура
във всяка стая може да бъде предизвикателство,
когато външните температури спаднат до
-25°C. Също така, комфортна температура трябва
да се поддържа не само у дома. Поддържането на
температурата в лятната ви къща през зимата може
да спомогне за намаляване на щетите по тръбите и
други части от конструкцията. Вие искате тела, които
са тихи, без въздушни течения, и които ще се впишат
във вашия интериор. И естествено, енергийната
ефективност и разходите също са важни съображения.
Така че защо да изберете Daikin? Защото ние знаем,
че най-добрият начин да предоставим комфортен
и достъпен вътрешен климат е да монтираме
термопомпа. Нашите термопомпи са специално
проектирани да издържат на най-студените
климатични условия и имат отлични коефициенти
на енергийна ефективност. Те могат да помогнат за
предотвратяване на замръзване във вашата лятна
къща през зимата.
Но ефективността е само едно от нещата, които
трябва да вземете предвид. Нашите вътрешни тела са
проектирани, за да се впишат в дом с всякакъв стил, и
предлагаме широка гама от модели, от които можете
да избирате. Те са изключително тихи и разпределят
въздуха с избраната от вас температура, без да се
създава никакво въздушно течение. Продуктите на
Daikin са известни с надеждността и ефективността си
и ще получите първокласно обслужване
Налична е широка мрежа от монтажници на Daikin,
които могат да предоставят цялостно обслужване на
вашата система.

Термопомпени модели на Daikin
Комбинация от най-висока ефективност и целогодишен
комфорт с термопомпена система.

Знаете ли, че ...
Термопомпите въздух-въздух получават 80% от изходящата
си енергия от възобновяем източник: околният въздух, който
е възобновяем и неизчерпаем. Разбира се, термопомпите
също изискват електричество за работа на системата, но то
също може да бъде генерирано от възобновяеми енергийни
източници (слънчева енергия, вятърна енергия, водна енергия,
био-маса). Целогодишната ефективност на термопомпите
се измерва в SCOP (сезонен коефициент на преобразуване)
за отопление и SEER (сезонен коефициент на енергийна
ефективност) за охлаждане.

80%

външен въздух

100%

енергия
20%

електричество
Термопомпена система

в сравнение с

1 kW

1 kW
Традиционна електрическа
система за отопление
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Европейският енергиен етикет:
повишаване на изискванията за енергийна
ефективност
Като част от изпълнението на своите амбициозни
цели за опазване на околната среда „20-20-20“,
Европейският съюз налага минимални изисквания
за енергийна ефективност за климатици под 12 kW.
Освен че Директивата за еко-дизайн систематично
повишава минималните изисквания по отношение
на екологичната ефективност, тя също промени и
метода, използван за измерване на тази ефективност,
за да отразява по-добре реалните условия. Този нов
коефициент за сезонна ефективност осигурява много
по-точна картина на действителната енергийната
ефективност за целия сезон при отопление
или охлаждане, като взема предвид различните
температурни условия и условия на натоварване.

Температура
НОМИНАЛНА
1 Условие за
температура:
35°С за
охлаждане 7°С
за отопление
Не се случва
често на
практика

СЕЗОННА
Няколко
температури
за оценка за
охлаждане и
отопление,
което отразява
реалните
експлоатационни
характеристики
през целия сезон

Капацитет
НОМИНАЛНА

Допълнителни режими

СЕЗОННА

НОМИНАЛНА

СЕЗОННА

Не отразява
непълен
капацитет

Включва работа
при непълен,
вместо при
пълен капацитет

Не отчита
спомагателните
режими

Не се виждат
предимствата от
инверторната
технология

Показани са
предимствата на
инверторната
технология

Включва
потреблението при
спомагателните
режими
›› Изключен
термостат
›› Режим на
изчакване
›› ИЗКЛ. режим
›› Нагревател на
картер

Номиналната ефективност показва колко ефективно работи даден климатик при номинални условия.
Сезонната ефективност показва колко ефективно работи даден климатик през целия отоплителен или охладителен
сезон.

Инверторното
управление оптимизира
ефективността
Инверторна технология на Daikin регулира
използваната мощност, така че тя да съответства
точно на температурата, която ви трябва, нито
повече, нито по-малко. И тъй като инверторът
постоянно регулира изходяща отоплителна и
охлаждаща мощност според температурата, която
искате, вие винаги се чувствате комфортно.

с
инвертор

без
инвертор

Другото основно предимство на един инвертор е, че
понеже той винаги следи и регулира температурата,
потреблението на енергия спада с около 30%
в сравнение с обикновена система с включване/
изключване.
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Вътрешни тела
Защо да изберете стенно тяло?
Стенните тела са лесни за монтиране. Те могат да
бъдат дискретно монтирани високо на стената,
където не отвличат вниманието от вашия интериор
Независимо дали помещенията ви са големи или малки,
ние предлагаме тела с капацитета да предоставят
климатизацията, която искате, и които отговарят на
вашия бюджет. Можем да ви предложим от дизайнерски
тела с висока ефективност до тела, които предлагат
отлично съотношение между качество и цена.

Защо да изберете подово тяло?
Подовите тела обикновено предлагат по-голям
капацитет на отопление благодарение на размера
си. Те могат да бъдат поставени под прозорците като
традиционни конвекторни радиатори, или в ниши за
по-добро вписване в интериора на помещението.
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Външни тела
Когато температурите спаднат рязко, е от особена
важност отоплението ви да работи възможно
най-ефективно. Ето защо външните тела на Daikin
за студен климат са проектирани с функции, които
гарантират, че могат да се справят с дори найекстремните условия през зимата.
Те имат свободно окачен топлообменник, което
гарантира, че в долната им част не може да се
натрупа лед. Вашият монтажник ще монтира
тялото на най-доброто място, за да го предпази от
пряко излагане на охлаждащ вятър, който може да
доведе по-ниски температури. Външните тела на
Daikin са разработени така, че вашият монтажник
да ги монтира достатъчно високо, за да не бъдат
засегнати от обилни снеговалежи, които се случват
често.
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Вътрешни тела
Преглед на продуктите
Тип

Модел

Име на продукта

Daikin Emura
Дизайн, печелещ награди
Най-очевидното достойнство на Daikin Emura е неговият външен вид.
Скромният, но стилен вид добавя допълнително измерение към добре познатите ценности на марката
Daikin за превъзходен комфорт и качество. Daikin е единственият производител, който предлага модел
с дизайн, създаден в Европа за европейския пазар, като използва европейски технически стандарти
и европейски стандарти за конструкцията, за да отговори точно на потребностите на клиентите си.
Daikin също е горда да обяви, че Daikin Emura спечели наградата за дизайн на Reddot за 2014 г., получи
наградата German Design - специално споменаване през 2015 г., Focus Open Silver за 2014 г., наградата
iF design за 2015 г. и наградата Good Design за 2014 г.
Оптимална сезонна ефективност
Сезонната ефективност показва по-реалистично колко ефективно работят климатиците през целия
отоплителен или охладителен сезон. Етикетът включва класификации от A+++ до G. Daikin Emura
постига висока енергийна ефективност: SEER до A++ и SCOP до A++.

Стенни

FTXG-LW/S

Комфорт
Daikin Emura е оборудван с интелигентно око за 2 области: Въздушният поток се насочва към
зона, различна от тази, в която се намира човекът в момента. Ако не бъдат отчетени хора, тялото
автоматично ще превключи към настройката с по-висока енергийна ефективност.
Изключително тих: Daikin Emura е изключително тих със звукови нива до 19 dB. Можете да
управлявате Daikin Emura с допълнителен онлайн контролер чрез приложение от всяко място с достъп
до интернет.
Стенно тяло
Оптимална сезонна ефективност
Това стенно тяло има нива на SEER и SCOP до A++.
Комфорт
Дискретно и модерно стенно тяло с дизайн с плавна извита линия, който се вписва идеално във всеки
интериор. Интелигентното око за 2 области оптимизира конфигурацията на въздушния поток за
максимален комфорт. Предлага се с удобно за използване дистанционно управление и допълнителен
онлайн контролер, който ви позволява да управлявате вашето вътрешно тяло чрез приложение от всяко
място с достъп до интернет. То е изключително тихо, работа при 19 dB означава, че почти няма да го
чувате.

FTXLS-K

Стенно тяло
Висока сезонна ефективност
Това стенно тяло има нива на SEER и SCOP до A+.
Комфорт
Тялото е компактно и лесно за монтиране в дискретни области, идеално за проекти за обновяване
или за вашия летен дом, особено в области над вратите. То предоставя отлично разпределение на
въздушния поток. Можете да го управлявате с допълнителния онлайн контролер чрез приложение от
всяко място с достъп до интернет.

FTXL-JV

Nexura - подово тяло с излъчващ нагревателен панел
Оптимална сезонна ефективност
Nexura има SEER до A++ и SCOP до A+.
Отличен комфорт
Тихото и дискретно подово тяло Nexura предлага най-доброто при отоплението и охлаждането с винаги
актуален стилен дизайн. Алуминиевият преден панел, който се нагрява като обикновен радиатор,
предоставя допълнителна топлина през наистина студените дни. Вертикалното въртене на жалузите
осигурява работа без създаване на въздушно течение и предотвратява замърсяването на тавана.

Подови

FVXG-K

Nexura е изключително тиха, като работи при само 23 dB в режим на охлаждане и едва 19 dB в режим
на отдаване на топлина. Това е два пъти по-малко от външния шум в тиха стая! Неговият допълнителен
онлайн контролер ви дава възможност да го управлявате чрез приложение от всяка точка с достъп до
интернет. Независимо дали е монтирано на стена или в ниша, малката му височина означава, че може
да се монтира под прозорец.
Подово тяло
Висока сезонна ефективност
Това подово тяло има нива на SEER до A и нива на SCOP до A+ .
Комфорт
Това дискретно и компактно тяло може да се монтира на стена или в ниша, и е достатъчно ниско, за
да се побере под прозорец. Вертикалното въртене на жалузите разпределя въздуха и температурата
равномерно в цялото помещение. Допълнителният онлайн контролер ви дава възможност да го
управлявате чрез приложение от всяка точка с достъп до интернет.
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Преглед на
предимствата

Сте

Икономичен режим

Намалява разхода на енергия, за да могат да бъдат използвани други уреди, които изискват голямо потребление на енергия.

Интелигентно око за 2 области

Въздушният поток се насочва към зона, различна от тази, в която се намира човекът в момента. Откриването се извършва в 2 посоки: отляво и отдясно.
Ако не бъдат отчетени хора, тялото автоматично ще превключи към настройката с по-висока енергийна ефективност.

Икономия на енергия при
работа в режим на готовност

Потреблението на ток се намалява с около 80% при работа в режим на готовност.

Нощен режим на работа

Спестява енергия, като не позволява преохлаждане или прегряване през нощта.

Само вентилатор

Климатикът може да се използва като вентилатор, вдухващ въздух, без да охлажда или затопля.

Комфортен режим

Тялото автоматично променя ъгъла на жалузите за въздуха в зависимост от режима. В режим на охлаждане въздухът ще бъдат насочен нагоре, за
да се избегне студено течение, докато в режим на отопление въздухът ще бъдат насочен надолу, за да се избегне усещането за студени крака.

Режим на висока мощност

Ако температурата в помещението е прекалено висока/ниска, то може да се охлади/нагрее бързо, като изберете „режим на висока
мощност“. След като режимът на висока мощност бъде изключен, тялото се връща към предварително зададения режим.

Автоматично превключване
Автоматично избира режим на охлаждане или отопление за достигане на зададената температура.
между охлаждане и отопление

Лъчисто отопление

Предният панел на вътрешното тяло излъчва допълнителна топлина, за да подобри вашия комфорт през студените дни.

Безшумна работа на
вътрешното тяло

За да се гарантира тиха среда за учене или спане, потребителят може да намали шума от работата на вътрешното тяло с 3 dBA чрез
дистанционно управление.

Безшумна работа на външното
тяло

За да се гарантира тиха среда за квартала, потребителят може да намали шума от работата на външното тяло с 3 dBA чрез
дистанционно управление.

Триизмерен въздушен поток

Тази функция съчетава вертикално и хоризонтално въртене на жалузите за циркулация на поток от хладен/топъл въздух към ъглите на
дори още по големи пространства.

Автоматично вертикално
въртене на жалузите

Възможност за избор на автоматично вертикално въртене на жалузите за въздуха за получаване на равномерен въздушен поток и
разпределение на температурата.

Автоматично хоризонтално
въртене на жалузите

Възможност за избор на автоматично хоризонтално въртене на жалузите за въздуха за получаване на равномерен въздушен поток и
разпределение на температурата.

Автоматична скорост на
вентилатора

Избира автоматично необходимата скорост на вентилатора за достигане или поддържане на зададената температура.

Степени на оборотите на
вентилатора

Позволява да се избере дадена скорост на вентилатора.

Дава възможност да се намали степента на влажност, без да се променя температурата в помещението.

Обработка
на въздуха

Телата на Daikin са изключително тихи (19 dBA).

Програма за изсушаване на
въздуха

Дистанционно управление и таймер

Изключително тихи

Онлайн контролер чрез
приложение

Управлявайте вашето вътрешно тяло от всяко място чрез приложение (допълнителен WLAN адаптер).

Седмичен таймер

Таймерът може да се настрои за стартиране на работа по всяко време на дневна или седмична база.

24-часов таймер

Таймерът може да бъде настроен за включване на охлаждане/отопление по всяко време в рамките на 24-часов период.

Инфрачервено дистанционно
управление

Инфрачервено дистанционно управление с течно-кристален дисплей за включване, изключване и регулиране на климатика от
разстояние.

Жично дистанционно
управление

Жично дистанционно управление за включване, изключване и регулиране на вътрешното тяло от разстояние.

Централизирано
дистанционно управление

Централизирано управление за включване, изключване и регулиране на няколко вътрешни тела от една централна точка.

Други функции

Въздушен поток

Комфорт

Икони „Ние се грижим“

FTXG-LW/S

Автоматично рестартиране

Тялото се рестартира автоматично при първоначалните настройки след спиране на електрозахранването.

Самодиагностика

Опростява поддръжката чрез посочване на системни грешки или аномалии при работа.

Гарантирана експлоатация
до -25°C

Термопомпите на Daikin са подходящи за всички климатични условия, и дори издържат на тежки зимни условия с работен диапазон
до -25°C.
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Титанов фотокаталитичен филтър Премахва частиците прах във въздуха и разгражда миризмите, например от цигарен дим и домашни любимци. Той също разгражда
вредни органични химически вещества като бактерии, вируси и алергени.
за пречистване на въздуха

5

енни

Подови

FTXLS-K

FTXL-JV

FVXG-K

FVXS-F

5

5

5

5
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Стенни
Номинален капацитет (kW)

FTXG25LW/S + RXLG25M

Охлаждане

Отопление

1,3/2,5/4,0

1,0/4,4/6,1 /
3,6 (3)

Енергиен етикет

Охлаждане

Стенно тяло
Осигуряващо висока
ефективност и комфорт

Охлаждане

Отопление

2,50

Daikin Emura
Най-добрият дизайн,
предоставящ превъзходна
ефективност и комфорт

Стенно тяло
Дискретен и модерен
дизайн за оптимална
ефективност и комфорт
благодарение на
интелигентно око за 2
области

Отопление

Проектен капацитет (kW)

A++

FTXG35LW/S + RXLG35M

1,4/3,5/4,6

1,0/5,1/6,7 /
4,2 (3)

3,50

3,00

FTXLS25K + RXLS25M

1,6/2,5/4,4

1,0/4,7/6,6 /
3,98 (3)

2,50

3,20

FTXLS35K + RXLS35M

1,7/3,5/5,0

1,0/5,4/7,2 /
4,51 (3)

3,50

3,80

FTXL25JV + RXL25M3

1,2/2,5/3,4

1,1/3,2/5,5 /
3,24 (3)

FTXL25JV + RXL25M3

1,3/3,5/3,8

1,2/3,8/6,0 /
3,62 (3)

A++

2,50
A+
3,50

3,00

(1) Съдържа флуорирани парникови газове
(2) Номинален капацитет: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване
(3) Максимален капацитет на отопление при външна температура от -15°C

Подови
Номинален капацитет (kW)

Стилно подово тяло с панел
за лъчисто отопление за
комфортна топлина и много
ниско ниво на шум

Подово тяло за оптимален
комфорт на отопление
благодарение на
двупосочния въздушен
поток

Охлаждане

Отопление

1,2/2,5/5,1

1,0/4,5/6,5 /
3,53 (3)

FVXG35K + RXLG35M

1,4/3,5/5,6

1,1/5,6/7,0 /
4,04 (3)

FVXS25F + RXL25M3

1,2/2,5/5,1

1,0/4,50/6,5 /
3,44 (3)

FVXG25K + RXLG25M

Енергиен етикет

Охлаждане

A++

Отопление

Проектен капацитет (kW)

Охлаждане

Отопление

2,50

3,00

3,50

3,40

A+

2,50

3,20

A

3,50

3,60

A+

A

FVXS35F + RXL35M3

1,4/3,5/5,6

1,1/5,6/7,0 /
3,81 (3)

Забележка: сините клетки съдържат предварителни данни
(1) Съдържа флуорирани парникови газове
(2) Номинален капацитет: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване
(3) Максимален среден капацитет на отопление при -15°C
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SEER

7,04

SCOP

4,64

SCOP
при студен
климат

4,02

Годишно потребление на
електроенергия (kWh)

Размери на Ниво на звуковата Ниво на звуковата Ниво на звуковата мощност
Хладилен
мощност за
мощност за
вътрешното вътрешно
външно тяло за вътрешно тяло (Високо/ агент (R-410A)
тяло
(dBA)
(dBA)
тяло
Ном./Ниско/Безшумно) dBA

Охлаждане

Отопление

ВxШxД (mm)

124

755

Охлаждане

54

303x998x212

6,67

4,60

3,80

184

913

6,62

4,62

3,76

132

947

6,91

4,60

3,65

177

1.147

6,01

4,37

3,60

146

793

5,87

4,21

3,43

209

998

SCOP

SCOP
при студен
климат

SEER

6,99

4,25

3,43

38/32/25/19

41/34/28/19

45/34/26/20

45/37/29/20

Потенциал
на глобално
затопляне

Зареждане
(kg/TCO2Eq)

2.087,5

1/2,1

298x900x215

59

61

45/39/33/21

47/39/33/19

2.087,5

1,3/2,7

283x770x198

57

61

41/34/27/23

41/35/29/26

2.087,5

1/2,1

Размери на Ниво на звуковата Ниво на звуковата Ниво на звуковата мощност
Хладилен
мощност за
мощност за
вътрешното вътрешно
външно тяло за вътрешно тяло (Високо/ агент (R-410A)
тяло
(dBA)
(dBA)
тяло
Ном./Ниско/Безшумно) dBA

Охлаждане

Отопление

ВxШxД (mm)

131

989

4,01

3,24

186

1.187

5,10

4,04

3,41

173

1.109
600x700x210

3,10

Отопление

Годишно потребление на
електроенергия (kWh)

6,59

3,80

Охлаждане

61

59

600x950x215

5,21

Охлаждане

235

1.326

Охлаждане

52

52

Охлаждане

Охлаждане

Отопление

38/32/26/23

39/32/26/22/19*

61
39/33/27/24

40/33/27/23/19*

38/32/26/23

38/32/26/23*

61
39/33/27/24

Потенциал
на глобално
затопляне

Зареждане
(kg/TCO2Eq)

2.087,5

1/2,1

2.087,5

1/2,1

39/33/27/24*

* в режим на отдаване на топлина
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campus 21, Europaring F12/402, A–2345 Brunn am Gebirge · Тел.: +43 / 2236 / 32557 · Факс: +43 / 2236 / 32557-910 · e-mail: office@daikin.at · www.daikin.bg
Daikin Europe N.V. участва в Програмата за сертификация
Eurovent за агрегати за охлаждане на течности (LCP),
климатични камери (AHU) и вентилаторни конвектори (FCU)
и системи с променлив дебит на хладилния агент (VRF).
Проверете текущата валидност на сертификата онлайн:
www.eurovent-certification.com или чрез: www.certiflash.com
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