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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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