REHATI GJATË GJITHË VITIT
ZGJIDHJE PËR NGROHJE DHE FTOHJE
PËR SHTËPINË TUAJ
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A po ndërtoni apo rinovoni shtëpinë tuaj? A jeni i interesuar në
pajisjen e shtëpisë tuaj me një sistem ngrohës me jetëgjatësi
shërbimit dhe ulje të kostos së rrymës? Apo do të dëshironit të
ndërthurnit cilësinë e jetës me mbrojtjen e mjedisit?
Këshillat në këtë guidë Daikin do të përmbushin të gjitha
pritshmëritë tuaja. Do t'ju paraqesë sistemin efikas për rehatinë
e ambienteve të brendshme: pompa ngrohëse. Kjo është fjala
e fundit e teknologjisë, në të cilën janë paraqitur gjerësisht
përfitimet për përdoruesin dhe mbrojtjen e mjedisit.
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Pompat ngrohëse zgjidhja për ata që shikojnë nga e ardhmja
Dhe emri e bën të qartë, një pompë ngrohëse është një sistem i krijuar për të nxjerrë dhe transportuar ngrohtësi, duke lejuar
të mbahet temperaturë konstante të ambienteve të brendshme gjatë gjithë vitit. Njësitë Daikin Altherma gjithashtu mund të
nxjerrin ujë të nxehtë, për rehatinë tuaj totale.

Një burim i rinovueshëm

4/5 kW
3/4
kW
ajri i jashtëm

+

5/5 kW
4/4
kW
rrymë
elektrike

1/5
kW
1/4
kWe
elektricitet

Deri në 4/5 të ngrohtësisë
së prodhuar nga një pompë
ngrohëse është falas pasi është
marrë nga ajri i jashtëm. Si
rrjedhim është burim pa kosto
dhe i pashtershëm!

Pompat ngrohëse përdoren për të nxjerrë kaloritë (ngrohtësinë) që përmbahet në ajrin e jashtëm, madje edhe në mot
të ftohtë. Duke përdorur kompresor, ata kanë mundësi të jenë shumë efikas në ngrohjen e brendisë së një apartamenti
ose shtëpie. Të gjitha pompat ngrohëse kanë nevojë për elektricitet për të funksionuar: ngrohtësia e prodhuar merret
plotësisht nga ajri i jashtëm. Këto pompa ngrohëse të heshtura dhe të fshehta përdorin fjalën e fundit të teknologjisë për
të ulur faturat e rrymës elektrike sa më shumë të jetë e mundur.
Ekuacioni është i thjeshtë: përdorimi i pompave ngrohëse Daikin, 80% e energjisë së konsumuar për të ngrohur shtëpinë
tuaj gjendet në ajrin e jashtëm. Si rrjedhim është pa pagesë dhe… e rinovueshme!
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Ngrohje

Një cikël i pandërprerë

Gjatë dimrit, ftohësi që qarkullon në sistem
kap ngrohtësinë nga ajri i jashtëm dhe e
shkarkon në ambientin e brendshëm në
formë e një ngrohjeje të butë.

Një ftohës qarkullon në një qark të mbyllur brenda sistemit për të transferuar ngrohtësi nga
brenda jashtë dhe ajrin e jashtëm brenda shtëpisë tuaj.

Ujë i ngrohtë për
përdorim shtëpiak

Disa pompa ngrohëse, si Daikin Altherma,
gjithashtu ju mundësojnë ujë të ngrohtë
gjatë gjithë vitit për gjithë shtëpinë tuaj!
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Ftohje
Gjatë verës, sistemi përdoret në mënyrë të
anasjelltë: ftohësi i qarkut thith ngrohtësinë
nga dhoma dhe e nxjerr në ambientin e
jashtëm.

Nxjerrja
4~5 kW

2

›› Avulluesi i mundëson ftohësit të nxjerrë
ngrohtësinë nga ajri i jashtëm duke
ndryshuar nga gjendja e lëngshme në gaz.
›› Kompresori elektrik më pas e kompreson
gazin duke i rritur temperaturën.
›› Kondensuesi i mundëson gazit të
transferojë nxehtësinë e tij në sistemin
ngrohës pasi kthehet në gjendje të
lëngshme.
›› Valvula e zgjerimit e ul presionin e ftohësit,
duke aktivizuar avullimin dhe fillimin e një
cikli të ri.

Energjia ngrohëse
Njësia e
brendshme

Elektriciteti
1 kW e rrymës në hyrje

Kondensuesi
< Kompresori
Valvul zgjerimi >

Avulluesi

Njësia e
jashtme

Energji e
rinovueshme nga
ajri, toka e uji

Rryma në hyrje
3~4 kW
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Nga teknologjitë e rinovueshme te ato me djegie të brendshme
Me fjalën e fundit të teknologjisë, Daikin është i sigurt se ofron produktet më efikase në këtë fushë
1/ Pompa ngrohëse ajër-ujë
Një pompë ngrohëse ajër-ujë nxjerr nxehtësinë nga ajri i jashtëm. Sistemi
transporton nxehtësinë në ambiente të brendshme përmes një qarku të mbyllur
me ujë. Një pompë ngrohëse ajër-ujë mund të përmbushë nevojat tuaja të
brendshme dhe mund të ofrojë freski gjatë verës nëse nevojitet. Ky sistem ofron
një temperaturë të qëndrueshme të dhomë gjatë gjithë vitit.

Ventilkonvektorët, ngrohja/ftohja
nën dysheme ose radiatori

Njësia e jashtme

Depozita e ujit të
ngrohtë në shtëpi

Njësia e brendshme

Për informacione më të detajuara, ju lutemi të shkoni në faqen 10.

2/ Pompa ngrohëse ajër-ajër
Një pompë ngrohëse ajër-ajër merr nxehtësinë nga ajri i jashtëm dhe e shkarkon
në hapësirën e ambientit të brendshëm. Gjatë verës, ky proces është i anasjelltë:
ngrohtësia e ambientit të brendshëm hiqet dhe transportohet në ambientin e
jashtëm. Ky sistem ju garanton një temperaturë konstante gjatë gjithë vitit.

Njësia e jashtme

Për informacione më të detajuara, ju lutemi të shkoni në faqen 16.

Njësia e
brendshme

Ndërthurja çift: një sistem për një hapësirë, ku një njësi e
brendshme lidhet me një njësi të jashtme.

Deri në
nëntë njësi të
brendshme

Ndërthurje e shumëfishtë: sistemi bazë është i njëjtë
me ndërthurjen çift. Ndryshimi i vetëm është se me
të mund të lidhen deri në 9 njësi të brendshme. Nëse
nevojat tuaja ndryshojnë edhe sistemi zhvillohet.
Në fakt, në një vend mund të instalohen njësi shtesë.

Njësia e jashtme

3/ Pompa ngrohëse gjeotermike tokë-ujë
Një pompë ngrohëse tokë-ujë nxjerr nxehtësinë nga toka. Parimi i nxehtësisë
së tokës ose gjeotermike konsiston në nxjerrjen e nxehtësisë nga toka dhe
konvertimin e saj në ngrohtësi për ngrohjen e shtëpisë. Avantazhi i gjeotermikës
është se energjia e nxjerrë nuk varet nga dielli ose era dhe është më konstante.
Për informacione më të detajuara, ju lutemi të shkoni në faqen 12.
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Ngrohje nën dysheme/
ose radiator

Njësia e brendshme

Depozita e ujit të ngrohtë
në shtëpi

4/ Pompa hibride ngrohëse

Ventilkonvektorët, ngrohja/ftohja nën
dysheme ose radiatori

Një pompë ngrohëse hibride ndërthur teknologjinë e pompës ngrohëse ajër-ujë
me teknologjinë e kondensimit të gazit duke kërkuar kushtet optimale ekonomike
për funksionimin e saj.
Për informacione më të detajuara, ju lutemi të shkoni në faqen 14.

Njësia e jashtme

5/ Bojleri i kondensimit të gazit

Ujë i ngrohtë në shtëpi

Ventilkonvektorët, ngrohja nën dysheme ose radiatori

Një bojler i kondensimit të gazit gjeneron ngrohtësi duke djegur gaz. Për të rritur
procesin e djegies, merr nxehtësinë nga avullimi i ujit, nga shkarkimi i gazrave dhe
kjo përdoret për të ngrohur paraprakisht ujin në hyrje, duke pakësuar karburantin
e përdorur.
Për informacione më të detajuara, ju lutemi të shkoni në faqen 15.

Njësia e
brendshme:
pompë
ngrohëse + gaz

Njësia e
brendshme:
pompë
ngrohëse + gaz

Ujë i ngrohtë në shtëpi
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Cilin sistem do të zgjidhni?
Cila është zgjidhja më e mirë për ju? Zgjedhja
e sistemit të duhur varet kryesisht nga projekti
juaj specifik. Çdo shtëpi është unike.
Për më shumë, ka të bëjë me ambientin tuaj ku jetoni. Në këtë mënyrë dëshironi
një sistem ngrohës që përshtatet më së miri. Nëse po flisni për ndërtim ose rinovim,
hapësira të vogla apo të mëdha, pompat ngrohëse nga Daikin i përshtaten çdo
ambienti me efikasitet. Gjithashtu mund të kombinoni sistemin ngrohës Daikin
me ngrohjen e ujit për ambiente të brendshme. Në vazhdim, Daikin ofron zgjidhje
të personalizuara për lidhjen e energjisë diellore si në sistemet e reja edhe ato
ekzistuese.
Për përfitimin e projektit tuaj specifik ka mundësi të zgjidhni një teknologji,
por ndonjëherë zgjidhja ideale është kombinimi i teknologjive të ndryshme.
Specialistët e Daikin ju ndihmojnë të bëni zgjedhjen e duhur.
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Për shtëpi të reja ose
rinovime në shkallë të
madhe

Për ndërrimin dhe/ose
përmirësimin e bojlerit

1. Mund të dëshironi të punoni me ngrohjen nën
dysheme dhe/ose radiatorë/konvektorë me
temperaturë të ulët.

1. Ju dëshironi të ndërroni bojlerin e ngrohjes me vaj por
dëshironi të mbani radiatorët ekzistues.

Daikin rekomandon:
Daikin Altherma për temperaturë të ulët faqja 10 ose
Daikin Altherma pompa ngrohëse me burim
tokësor faqja 12
2. Ju dëshironi të ngrohni ose freskoni një hapësirë me
shpejtësi.
Daikin rekomandon:
Pompa ngrohëse ajër-ajër nga Daikin faqja 16

Daikin rekomandon:
Daikin Altherma për temperaturë të lartë faqja 13 ose
Daikin Altherma pompa ngrohëse me burim tokësor
faqja 12
2. Ju dëshironi të ndërroni bojlerin me gaz por dëshironi të
mbani radiatorët ekzistues.
Daikin rekomandon:
Pompa ngrohëse hibride Daikin Altherma faqja 14 ose
Bojleri i kondensimit me gaz nga Daikin
në faqen 15
3. Ju dëshironi të ngrohni ose freskoni një hapësirë me
shpejtësi.
Daikin rekomandon:
Pompa ngrohëse ajër-ajër nga Daikin faqja 16
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Daikin Altherma
me temperaturë të ulët
Rezervuari me ujë të
ngrohtë

Njësi e
brendshme
Njësia e brendshme

Zgjedhje natyrale
1. Njësi e brendshme e integruar: Zgjidhja më e mirë për ujë të ngrohtë për ambiente shtëpiake
Njësia e re Daikin Altherma me temperaturë të ulët është një njësi e brendshme me qëndrim mbi
dysheme me depozitë të integruar për ujë të ngrohtë për përdorim shtëpiak (kapaciteti i disponuar, 180
ose 260 litra). Kjo veçori unike e kësaj njësie është se mund të montohet lehtë dhe shpejt kur nevojitet
ujë i ngrohtë për përdorim shtëpiak. Për më shumë, garanton efikasitetin më të mirë të ngrohtësisë dhe
rehatinë më të lartë në modelin kompakt dhe modern. Kur preferohet uji i ngrohtë për përdorim shtëpiak
me ndërthurjen e sistemit Daikin Altherma me temperaturë të ulët, njësia e brendshme e integruar është
zgjidhja më e mirë, si për instaluesin edhe për përdoruesin!

2. Efikasiteti më i lartë sezonal ofron pakësimin më të madh të kostove të rrymës elektrike
Me shumë vite eksperiencë për pompat ngrohëse ajër-ujë dhe mbi 150.000 njësi të instaluara në të
gjithë Evropën, Daikin vazhdimisht orvatet të optimizojë performancën e sistemeve Daikin Altherma.
Kjo arrihet nëpërmjet një fokusi konstant te kufizimi i hyrjes së rrymës elektrike gjatë çdo procesi për
zhvillimin e produktit të ri, duke rezultuar në pakësimin e mëtejshëm të kostove aktive.
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3. Perfekte për shtëpi të reja dhe me konsum të ulët

Kolektori diellor (opsional,
mundësohet vetëm me
njësinë me montim në mur)
Ujë i ngrohtë në shtëpi
Konvektori i pompës së
nxehtësisë

Daikin Altherma me temperaturë të ulët është e optimizuar për të
përmbushur nevojat për efikasitet, rehati dhe zbatimet e shtëpive të
reja. Gama e gjerë e produkteve tashmë ofron zgjidhjen perfekte për
shtëpitë me konsum të ulët, madje edhe për nevoja ngrohtësie shumë
të ulëta.

4. Njësia kompakte e brendshme: njësia me montim
në mur
Njësia me montim në mur është zgjidhja perfekte kur: prodhimi i ujit
të nxehtë për përdorim shtëpiak nuk nevojitet ose kur dikush kërkon
bojlerin diellor nga Daikin.

Njësia e jashtme

Ngrohja nën dysheme

Njësi e brendshme e integruar

5. Ndërfaqja e përdoruesit me veçori dhe
meny të thjeshtë
Daikin Altherma me temperaturë të ulët pajiset me një
ndërfaqe përdoruesi të re. Dorëzimi, shërbimi dhe përdorimi
dita-ditës bëhen të hapura falë ndërfaqes grafike me
përfaqësim teksti në shumë gjuhë, meny të lehtë në përdorim
dhe veçori inteligjente të kontrollit.
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Pompa e nxehtësisë me burim tokësor Daikin Altherma
Përdorimi i burimeve të energjisë së rinovueshme inkurajohet gjithmonë e më
shumë. Një nga këto zgjidhje ndodhet pikërisht nën këmbët tona, në formën e
ngrohtësisë tokësore.
Parimi i nxehtësisë së tokës ose gjeotermike konsiston në nxjerrjen e nxehtësisë
nga toka dhe konvertimin e saj në ngrohtësi për ngrohjen e shtëpisë. Avantazhi
i gjeotermikës është se energjia e nxjerrë nuk varet nga dielli ose era dhe është
më konstante. Një pompë ngrohëse me burim tokësor Daikin Altherma e lidhur
me sonda gjeotermike vertikale ose një rrjetë horizontale kapëse ofron zgjidhjen
perfekte për ngrohje në një shtëpi të mirë-izoluar me konsum të ulët.
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Daikin Altherma
me temperaturë të lartë
Pompa Daikin Altherma me temperaturë të lartë ju jep efikasitetin e një pompe ngrohëse pa
pasur nevojë të hiqen radiatorët ekzistues. Zëvendësohet vetëm bojleri me gaz/vaj. Ekziston një
zgjidhje me energji të ulët, me performancë të lartë që gjithashtu mund të prodhojë ujë. Si
rrjedhim nuk do të vareni nga çmimet e karburantit.
A1 Sistem i ndarë - njësi e jashtme
Njësia e jashtme nxjerr nxehtësi nga ajri i ambientit të jashtëm. Kjo nxehtësi transferohet në
njësinë e brendshme nëpërmjet tubave të agjentit ftohës.
njësia e brendshme

A2 Sistem i ndarë - njësi e brendshme
Njësia e brendshme e rrit temperaturën, duke i lejuar temperaturat e ujit deri në 80°C për ngrohje
përmes kaloriferëve dhe për përdorim për ujë të ngrohtë.

sonda gjeotermike vertikale

A1 Njësi e jashtme

njësia e brendshme

rrjetë horizontale kapëse

A2 Njësi e brendshme
Depozita e ujit të
ngrohtë në shtëpi
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Pompa hibride e nxehtësisë
Daikin Altherma
Pompa ngrohëse dhe bojleri i kondensimit me
gaz, të bashkuara në më të mirën nga të dyja
teknologjitë!
Pompa ngrohëse hibride Daikin Altherma është zgjidhje ideale për
zëvendësimin e një bojleri me gaz. Në varësi të temperaturës së jashtme,
çmimet e rrymës elektrike dhe nevojave shtëpiake, vetë sistemi zgjedh
përdorimin e pompës ngrohës, bojlerit me gaz ose të dyjave njëkohësisht.
Njësia gjithmonë përzgjedh zgjidhjen më të mirë.
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Bojleri i kondensimit
të gazit

Bojleri diellor Daikin

Bojleri i kondensimit me gaz nga Daikin është gjithmonë
bojleri më i mirë për kondensim në klasën e vet falë
shkëmbyesit unik të nxehtësisë 2-në-1. Ky mundëson
nxehjen paraprake të ujit në mënyrë direkte, jo nga gazi i
nxehtë. Kjo arrihet falë ujit të nxehtë për përdorim shtëpiak,
nxehtësia maksimale arrihet nëpërmjet kondensimit, duke
çuar në efikasitetin më të lartë të mundshëm për djegie.
Krahas efikasitetit kryesor, bojleri me gaz nga Daikin ofron
rehati dhe ujë të nxehtë atëherë kur ju nevojitet.

Për efikasitet akoma më të madh dhe kursim shpenzimesh,
Daikin ju ofron një sistem të plotë me energji diellore.
Kur ndërthurni sistemin ngrohës nga Daikin me një
depozitë me ujë të nxehtë, mund të lidhni kolektorin
diellor me depozitën tuaj. Çdo vit, dielli ofron mesatarisht
30-70% të energjisë që kemi nevojë për të ngrohur ujin
në temperaturën e dëshiruar. Kolektorët e efikasitetit të
lartë me veshje tejet të përzgjedhur konvertojnë gjithë
rrezatimin diellor në nxehtësi. Kjo zgjidhje mund të kursejë
deri në 60% të kostos për ngrohjen e ujit për përdorim
shtëpiak.

Ujë i ngrohtë për përdorim shtëpiak me energji diellore

Avantazhet
››

››

››
››
››
››

Mund të lidhet me pompat ngrohëse
hibride Daikin Altherma LT, HT, pompat
ngrohëse hibride ose bojlerin ekzistues
Përdorimi optimal i energjisë diellore për
prodhimin e ujit të nxehtë dhe mbështetje
e sistemit ngrohës!
Kolektorë diellorë tepër efikas
Nuk ka nevojë për mirëmbajtje
Jetëgjatësi përdorimi
Kurseni deri në 60% të kostos për ngrohjen
e ujit për përdorim shtëpiak
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Pompat ngrohëse ajër-ajër nga Daikin:
Përkufizim i ri i ajrit të kondicionuar: hyni në zonën e rehatisë me njësitë tona moderne,
gamën e gjerë të modeleve dhe kontrolleve specifike sipas dhomës

Njësia moderne me montim në mur
Daikin Emura
Njësi elegante dhe moderne, perfekte për
hapësira të vogla. Këto janë zgjidhje efikase
dhe perfekte për dhomën e ndenjes, zyrën,
dhomën e gjumit,...
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Njësia me montim në mur Ururu Sarara
Një ndërthurje unike për lagështim, tharje,
ventilim dhe pastrimin e ajrit.

Njësi me montim në mur për rehati
Kjo njësi me montim në mur ndërthur fjalën
e fundit të teknologjisë me inxhinierinë dhe
modelin e përparuar për ta bërë ideale për
të gjitha dhomat e shtëpisë.

Njësi e fshehur në tavan
Ideale për ndërtimin e ri ose për ata që u
pëlqen ti mbajnë gjërat të pastra dhe të
qeta. Njësitë e fshehura në tavan përshtaten
me çdo arredim. Ato fshihen në mënyrë që
të duken vetëm grykat e ventilimit.

Efikasitet sezonal: performancë optimale e rrymës elektrike në çdo stinë
Pompat ngrohëse Daikin përmbushin standardet e rrepta evropiane për matjen e efikasitetit të rrymës elektrike, gjithashtu të njohur si si efikasitet stinor. Matja e efikasitetit sezonal
është pjesë e programit të Bashkimit Evropiane për arritjen e objektivave të mbrojtjes së mjedisit në vitin 2020. Përllogaritja e efikasitetit sezonal, e njohur si SEER (Raporti Sezonal i
Efikasitetit Stinor) është i detyrueshëm për zbatim që nga viti 2013 dhe do të masë performancën ekologjike të sistemeve në situatat që janë më afër realitetit.
Efikasiteti i rrymës elektrike llogaritet vetëm për një temperaturë të jashtme dhe vënie plotësisht në punë të sistemit. Duke marrë parasysh modalitetet e funksionimit për kursimin e
rrymës elektrike, efikasiteti sezonal përllogaritet për të gjithë gamën e temperaturave të ambienteve të jashtme dhe me funksionim të pjesshëm. Këto përllogaritje të reja shpërblejnë
sistemet që rrisin me efikasitet performancën e rrymës elektrike në jetën reale.

Njësitë Nexura me qëndrim në dysheme
Nexura përmban një panel ballor që emeton
nxehtësi, si një radiator i zakonshëm.

Njësitë klasike me qëndrim në dysheme
Njësitë e qeta të vendosura në dysheme ose
në mur pak centimetra lart janë të thjeshta
për tu instaluar dhe mund të qëndrojnë
pjesërisht të mbështetura në mur.

Njësi e llojit me përputhje
Një zgjidhje elastike që mund ta instalosh në
mur. Falë formës kompakte, ato nuk zënë më
shumë hapësirë se radiatorët e zakonshëm.
Njësia me përputhje, bëhet njësi e varur nga
tavani, ideale për instalim në papafingo ku
nuk ka mure. Zgjedhjen e keni ju.

Zbuloni veçoritë interesante...
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Daikin Emura
Njësi me montim në
mur për elegancë

Një sistem tepër inteligjent me veçori
novatore
›
›
›
›
›

Lëmim modern në ngjyrë argjendi ose e bardhë mat
SEER deri në 8,52
Nivele zhurme të qeta, deri në 19dB(A)
Garanton rehati maksimale në çdo situatë
Mund të kontrollohet nëpërmjet telekomandës së lehtë
në përdorim apo nga aplikacioni
› Fitues i çmimit prestigjoz
“Reddot design 2014”
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Forma. Funksioni. Rimodeluar.
Daikin Emura është mënyra inteligjente, efikase dhe moderne për të
kontrolluar klimën tuaj. Modeli që vendos tendenca dhe risitë janë të
optimizuara, duke ju dhënë zgjidhjen ideale për shtëpinë tuaj.

Ururu Sarara
Një ndërthurje unike për
lagështim, tharje, ventilim,
ajër të kondicionuar
dhe pastrimin e ajrit
››
››
››
››
›

Pesë teknika trajtimi në një sistem
Ndikimi më i ulët mjedisor falë ftohësit R32
Efikasitet më i lartë: A në të gjithë gamën
Rehati perfekte
Fitues i çmimit prestigjoz “Reddot design 2013”
+++

Lagështimi i ajrit Ururu:
kënaqësi, ngrohje e barabartë

Tharja Sarara:
ndiheni ndryshimin!

Sistemi i lagështimit Ururu thith lagështinë nga ajri i
jashtëm dhe e transporton në njësinë e brendshme,
me shpejtësi dhe efikasitet duke lagështuar dhomën.
Falë ndërthurjes perfekte të lagështimit dhe kontrollit
të klimës, dhoma juaj ngrohet njëtrajtësisht.

Kur lagështia është shumë e lartë, sistemi i tharjes
Sarara garanton uljen e tij pa ndryshuar temperaturën
e dhomës. Kjo është ideale për ju, pasi lagështi më e
ulët do të thotë rehati më e mirë.
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Nexura, Model
modern që qëndron
mbi dysheme
Njësi që qëndron mbi dysheme
me një panel emetues
› Panel i përparmë me ngrohtësi rrezatuese për
shpërndarje optimale të ngrohtësisë brenda dhomës
› Rehati gjatë gjithë vitit
› Përdorim tepër i heshtur: deri në 19 dB(A)
› Raport i ulët i rrymës së ajrit
› Modeli elegant ndërthuret pa rënë në sy me dekorin
e brendshëm
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Nexura hap një botë rehatie. Freskia e flladit të verës
ose rehatia e një burimi shtesë ngrohës ju sjell klimën e
këndshme në ambiente të brendshme gjatë gjithë vitit.
Njësia moderne e brendshme përmban një panel të
përparmë që emeton ngrohtësi shtesë. Falë përdorimit
të heshtur dhe rrymës së kufizuar të ajrit, krijohet një
oaz mirëqenieje.

Mundësitë e zgjedhjeve Daikin
Hapësirat e ndryshme të ngrohjes dhe ftohjes me 1 njësi të jashtme
Llojet e ndryshme të njësive të brendshme mund të lidhen me një sistem me shumë funksione. Gjithashtu mund
të kombinohen shumë dalje. Në këtë mënyrë, njësia ideale e brendshme mund të zgjidhet për dhomën e gjumit,
dhomën e ndenjes, ose cilëndo dhomë, sipas sipërfaqes së instalimit ose kërkesave personale.

E lehtë në përdorim
Ndërfaqe e lehtë në
përdorim, që kontrollohet
nga telekomanda,
aplikacioni ose sistemi i
automatizuar i shtëpisë

Elasticitet i mrekullueshëm dhe shumë mundësi për zgjedhje
›
›
›
›
›

Gamë shumë e gjerë e njësive të jashtme, mund të lidhen deri 9 njësi të brendshme
Të gjitha njësitë e brendshme mund të kontrollohen në mënyrë individuale
Njësitë e fshehura të forta mund të montohen lehtësisht në çati ose tarracë, apo thjesht në murin e jashtëm
Është e mundur të ndërthuren shumë lloje njësish të jashtme
Zhurmë e ulët dhe efikasitet i lartë i rrymës elektrike
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Daikin,
kontributi juaj për
mbrojtjen e mjedisit

Daikin,

partneri juaj i besueshëm
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Kur zgjidhni një kondicioner Daikin, ju gjithashtu
mendoni për mjedisin. Kur ne prodhojmë pompat
ngrohëse, ne bëjmë më të mirën për të ricikluar,
për të ulur mbetjet dhe për të përdorur energji të
rinovueshme. Daikin do të thotë "model ekologjik"
dhe shmang përdorimin e plumbit, mërkurit,
kadmiumit dhe materialeve të tjera që janë të
dëmshme për mjedisin.

Risia dhe cilësia janë kolonat mbështetëse të
filozofisë Daikin. Për t'ju ofruar zgjidhjet më të
mira, ekipi ynë i nënshtrohet rregullisht trajnimit.
Në procesin e prodhimit bëhen përmirësime të
vazhdueshme.

Si rrjedhim, mund të
mbështeteni te Daikin:
› rehati maksimale:
njësitë tona ofrojnë mundësi të panumërta dhe
opsione shtesë

› zgjidhje efikase për rrymën elektrike:
me ajrin e kondicionuar nga Daikin ju bëni një
zgjedhje të ndërgjegjshme për mbrojtjen e mjedisit

› pompa ngrohëse të përshtatura për
ju:
gama Daikin ju ofron një njësi për çdo nevojë tuaj

› model me shije:
njësitë tona duken elegante dhe shkojnë me çdo
dekor të brendshëm

› ngrohtësi e rehatshme, ftohje e freskët
dhe ajër i pastër:
ju shijoni rehati optimale në shtëpi gjatë gjithë kohës

› funksionim i heshtur:
kondicionimi i ajrit nga Daikin respekton nevojën tuaj
për paqe e qetësi (edhe për fqinjët tuaj)
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DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH
campus 21, Europaring F12/402, A – 2345 Brunn/Gebirge
Tel.: +43 / 22 36 / 3 25 57-0, Faks: +43 / 22 36 / 3 25 57-900
e-mail: office@daikin.at, www.daikin-ce.com

Broshura aktuale është hartuar vetëm nëpërmjet informacionit dhe nuk përbën ndonjë ofertë detyruese
për Daikin Europe N.V.. Daikin Europe N.V. e ka hartuar përmbajtjen e kësaj broshure me njohuritë
e saj më të mira. Nuk jepet asnjë garanci e shprehur ose e nënkuptuar për plotësinë, saktësinë,
besueshmërinë ose përshtatshmërinë për qëllime të veçanta të përmbajtjes së saj dhe të produkteve
dhe shërbimeve të paraqitura këtu. Specifikimet u nënshtrohen ndryshimeve pa njoftim paraprak.
Daikin Europe N.V. refuzon në mënyrë të qartë çdo përgjegjësi për dëmtim direkt ose indirekt, në
kuptimin më të gjerë, i cili lind ose lidhet me përdorimin dhe/ose interpretimin e kësaj broshure.
E drejta e autorit për të gjithë përmbajtjen është e Daikin Europe N.V.

ECPSQ14-000

Produktet Daikin shpërndahen nga:

ECPSQ14-000 • CD • 05/ 14 • Të drejtat e autorit Daikin
Printuar në letër të paklorifikuar. Përgatitur nga La Movida, Belgjikë
Përgj. Bot.: Daikin Europe N.V., Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende

Daikin Europe N.V. është pjesë e Programit të
Certifikimit Eurovent për Paketat Ftohëse të
Lëngshme (LCP), Njësitë e trajtimit të ajrit (AHU) dhe
Ventilkonvektorët (FCU). Kontrolloni vlefshmërinë
e vazhdueshme të certifikatës në internet: www.
eurovent-certification.com ose www.certiflash.com

