24/7/365 STYRING
VIA ONLINE APP

Overvåg og styr dit varmesystem eller klimaanlæg uanset tid og sted
med Daikins online styring. Tilslut op til 50 split klimaanlæg.

Styring
Styr driftstilstanden,
temperatur, luftrensning,
ventilatorhastighed og
-retning

Programmer
Planlæg temperaturprogram, driftstilstand og
blæserhastighed (op til
6 handlinger pr. dag i 7
dage). Efterspørgsels- og
effektstyring (kun split)

Overvåg
Overvåg energiforbruget,
og indstil ferieprogrammet.

Identificer
Identificer enhederne i de
forskellige rum i din bolig.

Tilslut din varmepumpestyring
til IFTTT-Appen og få avancerede
styringsmuligheder
Indstil f.eks. tredjeparts-appen til at skrue ned for
varmen, når du forlader din bolig.

Eksempel
IF (HVIS) du forlader
huset, THEN (SÅ)
skrues ned for varmen.
Udløseren er
placeringen af din
smartphone. Hvis den
forlader boligen, så
skrues automatisk ned
for varmen.

Emura vægmodel

R410A

Caldo vægmodel

Nexura
gulvmodel

Origo gulvmodel
Multisplit / MXS

Sky Air loftkassetter

Daikin Multisplit er din fleksible, skalerbare udendørsenhed, der uafhængigt af
tid kan udviddes med op til 5 indendørsenheder, når behovet opstår. Der er fuld
fleksibilitet i sammensætningen af indendørsenhederne, som kan installeres i
forskellige rum og styres individuelt.

Energibesparende i standbydrift.
Strømforbruget reduceres med ca.
80% i standbyfunktion.
Stillefunktion reducerer automatisk lyden fra
udendørsenheden med 3 dBA om natten, så du og
dine naboer er sikret en god nattesøvn.
Alle udendørsenheder er udstyret med en
svingkompressor, som gør dem lydsvage
og særdeles energibesparende.

Blue fin behandling af varmeveksleren gør
udedelen vejrbestandig og modstandsdygtig overfor det hårde nordiske klima.
Alle skruer og kabinettet i udedelen er
pulverlakerede og varmegalvaniserede og
ruster ikke.

R32 FREMTIDENS KØLEMIDDEL
R32 ER ET MILJØVENLIGT OG FREMTIDSSIKRET KØLEMIDDEL UDVIKLET AF
DAIKIN. R32 gør din varmepumpe mere
energieffektiv og reducerer miljøpåvirkningen med op til 68% i forhold til det
traditionelle kølemiddel R410A.

DAIKIN ER DIN INDEKLIMALEVERANDØR

forhandlerstempel:

Daikin er en innovativ markedsleder med mere end
90 års erfaring i udvikling og produktion af indeklimaløsninger. Daikin udvikler og producerer i
Europa til Europa og har vundet adskillige priser
for produkternes unikke design. Daikin er indeklimaspecialisten, der leverer kvalitet til markedet.
Derfor skal du vælge Daikin, når du vælger
varmepumpe eller klimaanlæg.

FØLG DAIKIN DANMARK
PÅ FACEBOOK

MERE INFO:
WWW.DAIKIN.DK
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Op til 5 indedele (selv med forskellige kapaciteter)
kan tilsluttes til én udedel. Alle indedele kan styres
individuelt indenfor samme funktion (køling/varme).

ÉT ELLER FLERE RUM?
VALGET ER DIT!
MAKSIMAL FLEKSIBILITET
MED ÉN UDEDEL

