Multi-split

POTRZEBUJESZ TYLKO JEDNEGO
Do 3–5* razy niższa
inwestycja

Do 3–5* razy wyższa
efektywność energetyczna

Odkryj rozwiązania multi-split dla swojego domu

Do 3–5* razy więcej
przestrzeni na balkonie

* W zależności od rodzaju rozwiązania multi-split.

Mniej znaczy więcej:
Mniej zajmowanej przestrzeni, mniej hałasu,
mniejsza widoczność
Dlaczego warto wybrać jedną jednostkę zewnętrzną podłączoną
do kilku jednostek wewnętrznych?
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Split

Multi-split

Każda jednostka wewnętrzna potrzebuje
jednostki zewnętrznej

Do jednej jednostki zewnętrznej można
podłączyć do 5 jednostek wewnętrznych

Więcej jednostek zewnętrznych to więcej zajętej
przestrzeni

Oszczędzaj przestrzeń

Kilka jednostek zewnętrznych bardziej rzuca się w oczy

Mniejsza ingerencja wizualna

Więcej jednostek zewnętrznych to więcej hałasu

Mniej hałaśliwe rozwiązanie

Więcej jednostek zewnętrznych to więcej zużytej energii
– nawet w trybie stand-by

Wyższa efektywność

Nawet jednostki o najmniejszej wydajności mogą być
za duże do małych pomieszczeń

Większa swoboda wyboru dzięki szerokiej gamie
jednostek do pomieszczeń różnych wielkości

Zwiększ komfort
do maksimum
System Daikin multi-split oferuje nieograniczone możliwości
tworzenia przytulnego komfortu w domu.
To doskonały sposób na uwzględnienie potrzeb
dowolnego pomieszczenia bez względu na jego wielkość,
uwzględniający preferencje użytkowników czy dostępny
budżet, a także ograniczający wpływ na środowisko!
Elastyczny system
– dopasowanie do Twoich
potrzeb

Zadbaj o najbliższe
otoczenie

Wśród licznych zalet rozwiązania multi-split można
wymienić:

Rozwiązanie multi-split jest nie tylko bardziej ekologiczne
niż tradycyjny system split, ale także przyczynia się do
większej dbałości o bezpośrednie otoczenie, ponieważ
jedna jednostka zewnętrzna:

›› Możliwość podłączenia do 5 jednostek wewnętrznych
do jednej jednostki zewnętrznej
›› Możliwość niezależnej regulacji każdej jednostki
wewnętrznej
›› Szeroki wybór jednostek wewnętrznych z serii Split i Sky Air
›› Gamę jednostek wewnętrznych o małej mocy specjalnie
zaprojektowanych z myślą o pomieszczeniach niewielkich,
które można podłączyć wyłącznie do systemu multi-split
›› Planujesz podłączenie kolejnych jednostek w przyszłości?
Wystarczy, że teraz wybierzesz jednostkę zewnętrzną,
a dodatkową jednostkę wewn. podłączysz kiedy zechcesz
›› Do systemu multi-split można także podłączyć hybrydową
pompę ciepła Daikin Altherma, która zapewni ogrzewanie
i ciepła wodę

›› Jest mniej widoczna: Znacznie łatwiej ukryć jedno
urządzenie na balkonie czy w ogrodzie
›› Generuje mniej hałasu: Jedna jednostka jest cichsza
niż kilka
›› Zużywa mniej energii: Nasza zaawansowana sprężarka
zapewnia odpowiednią ilość mocy nawet dla pięciu
jednostek wewnętrznych oszczędzając przy tym energię
›› Korzysta z mniejszej ilości czynnika chłodniczego:
Jednostka multi-split obsługująca kilka jednostek
wewnętrznych posiada mniej czynnika chłodzącego niż
kilka jednostek split
›› Ma mniejszy wpływ na środowisko: Produkcja i transport
jednej jednostki zewnętrznej oznacza mniejsze zużycie
zasobów

Porady
Nie musisz już teraz instalować wszystkich
jednostek wewnętrznych
Jeżeli w danym momencie potrzebujesz na przykład dwie
jednostki wewnętrzne, ale przypuszczasz, że w przyszłości
będziesz chciał zainstalować kolejną, wybierz po prostu system
multi-split z trzema podłączeniami i podłącz trzecią jednostkę
wewnętrzną w dogodnym dla siebie momencie.

Oszczędzaj przestrzeń!
Kiedy konieczna będzie wymiana starej jednostki split, wybierz
rozwiązanie multi-split: jednostka zewnętrzna zajmie tyle samo
miejsca; możesz dalej używać obecną jednostkę wewnętrzną,
dodatkowo możesz podłączyć jednostki wewnętrzne,
dzięki którym poziom komfortu Twojego domu wzrośnie.

Zgodność z lokalnymi przepisami
Zdarza się, że obowiązujące przepisy regulują widoczność
urządzeń klimatyzacyjnych – system multi-split, dzięki
zastosowaniu jednej jednostki zewnętrznej, ułatwia ich
spełnienie, a jednocześnie przyczynia się do podwyższenia
komfortu w domu.
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Szeroka
gama
jednostek
wewnętrznych
Oferujemy szeroką gamę
jednostek wewnętrznych
dla systemów
multi-split, zapewniając
pełną swobodę wyboru
takiej, która spełni
indywidualne potrzeby
każdego pomieszczenia
w domu odpowiednio
do profilu użytkowania
i dostępnego budżetu.

4

emura
Klasa efektywności do

Klasa efektywności do

A+++

A+++

Poziom ciśn. akustycznego

do 19

Poziom ciśn. akustycznego

dB

do 19

dB

ʯʯ Kompaktowy i funkcjonalny design odpowiedni dla każdego
rodzaju pomieszczenia
ʯʯ Cztery eleganckie kolory: biały, srebrny, czarne drewno, czarny mat
ʯʯ Tytanowo-apatytowy filtr dezodoryzujący
ʯʯ Technologia Flash Streamer zapewnia czyste, zdrowe powietrze
ʯʯ Konstrukcja łopatek wentylatora zapewnia niemal bezgłośne działanie
ʯʯ Inteligentny czujnik termiczny i przepływ wykorzystujący
efekt Coandy zapewniają doskonałą temperaturę i dystrybucję
powietrza i komfortową temperaturę
ʯʯ Zintegrowany moduł Wi-Fi zapewnia łatwiejsze sterowanie

ʯʯ Zaprojektowany z europejskim wyczuciem stylu
ʯʯ Filtr z wkładem zawierającym srebro usuwa alergeny i oczyszcza
powietrze, wychwytując do 99% pyłków i kurzu
ʯʯ Przepływ powietrza 3D sprawia, że ciepłe lub zimne powietrze
dociera nawet do najbardziej odległych zakątków pomieszczenia
ʯʯ Obejmujący swym działaniem kilka obszarów czujnik ruchu
wykrywa obecność człowieka i chroni go przed bezpośrednim
strumieniem powietrza
ʯʯ Moduł Wi-Fi ułatwiający sterowanie poprzez aplikacje na
smartfonie

Wydajność chłodnicza od 1,5 do 5,0 kW

Wydajność chłodnicza od 2,0 to 5,0 kW

1,5 kW

2 kW

2,5 kW

3,5 kW

4,2 kW

5,0 kW

2 kW

2,5 kW

3,5 kW

5,0 kW

Te jednostki można
podłączyć tylko
do 2-portowych
agregatów multi

Jednostka podłogowa

FVXM-F
Klasa efektywności do

Klasa efektywności do

A+++

A++

Poziom ciśn. akustycznego

do 19

Klasa efektywności do

A++

Poziom ciśn. akustycznego

dB

do 19

dB

Poziom ciśn. akustycznego

do 23

dB

ʯʯ Atrakcyjne, elganckie wzornictwo, zwiastujące rozwiązania
przyszłości
ʯʯ Technologia Flash Streamer zapewnia czyste, zdrowe powietrze
ʯʯ Przepływ powietrza 3D sprawia, że ciepłe lub zimne
powietrze dociera nawet do najbardziej odległych zakątków
pomieszczenia
ʯʯ Obejmujący swym działaniem kilka obszarów czujnik ruchu
wykrywa obecność człowieka i chroni go przed bezpośrednim
strumieniem powietrza
ʯʯ Moduł Wi-Fi ułatwia sterowanie smartfonem poprzez aplikacje
na smartfonie

ʯʯ Praktycznie niesłyszalny: jednostka działa tak cicho, że w ogóle jej nie
zauważysz
ʯʯ Filtr z wkładem zawierającym srebro usuwa alergeny i oczyszcza
powietrze, wychwytując do 99% pyłków i kurzu
ʯʯ Przepływ powietrza 3D sprawia, że ciepłe lub zimne powietrze dociera
nawet do najbardziej odległych zakątków pomieszczenia
ʯʯ Moduł Wi-Fi ułatwia sterowanie poprzez aplikacje na smartfonie
(opcja)

ʯʯ Zapomnij o zmarzniętych nogach, korzystaj z ciepłego powietrza
nad podłogą, płynącego z dwóch nawiewów
ʯʯ Elastyczność i dyskrecja; jednostka może być częściowo
zabudowana w ścianie
ʯʯ Pionowy, automatyczny ruch kierownic powietrza zapewnia
równomierną dystrybucję i temperaturę powietrza
ʯʯ Idealne rozwiązanie na poddasze, na którym nie ma możliwości
instalacji jednostki naściennej
ʯʯ Moduł Wi-Fi ułatwia sterowanie poprzez aplikacje na smartfonie
(opcja)

Wydajność chłodnicza od 1,5 do 7,2 kW

Wydajność chłodnicza od 2,5 do 3,5 kW

Wydajność chłodnicza od 2,5 do 5,0 kW

1,5 kW

2 kW

2,5 kW

3,5 kW

4,2 kW

5,0 kW

6,0 kW

7,2 kW

2 kW

2,5 kW

3,5 kW

2,5 kW

3,5 kW

5,0 kW
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Sterownik Online Daikin
Regulacja nastawy temperatury i innych parametrów
nigdy wcześniej nie była tak prosta! Dzięki aplikacji Daikin
Online Controller możesz sterować i nadzorować status
całego systemu, nawet gdy jesteś poza domem. Możesz
identyfikować pomieszczenia w domu i oddzielnie sterować
każdą jednostką wewnętrzną.
Korzystaj z intuicyjnego układu aplikacji.

Daikin Altherma

FDXM-F9

Podłącz do systemu multi-split
hybrydową pompę ciepła, która zapewni
ogrzewanie i ciepłą wodę

Klasa efektywności do

A+

Nadzorowanie

Identyfikacja

Kontrola trybu pracy,
nastawy temperatury,
szybkości pracy
wentylatora i kierunku
nawiewu

Ustaw harmonogram
temperatury,
trybu pracy i szybkości
wentylatora

Monitoruj zużycie
energii, ustaw tryb
wakacyjny

Zidentyfikuj
pomieszczenia
w domu

Nadzorowanie:
ʯʯ Status urządzenia klimatyzacyjnego

Poziom ciśn. akustycznego

do 27

dB

ʯʯ Niewidoczna dzięki zabudowaniu jednostki w suficie:
widoczne są wyłącznie kratki nawiewu i zasysania
powietrza
ʯʯ Program osuszania umożliwia obniżenie poziomu
wilgotności bez zmiany temperatury w pomieszczeniu
ʯʯ Filtr powietrza zapewnia stały dopływ czystego
powietrza do pomieszczenia
ʯʯ Moduł Wi-Fi ułatwia sterowanie poprzez aplikacje na
smartfonie (opcja)

Wydajność chłodnicza od 2,5 do 6,0 kW
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Harmonogram

Hybrydowa pompa ciepła

Jednostka kanałowa

2,5 kW

Sterowanie

3,5 kW

5,0 kW

6,0 kW

ʯʯ Technologia hybrydowa wykorzystuje
kocioł gazowy i pompę ciepła powietrze–woda,
aby zapewnić ogrzewanie i ciepłą wodę
ʯʯ Pompa ciepła Daikin Altherma zawsze wybiera najbardziej
ekonomiczny tryb pracy w zależności od temperatury
zewnętrznej, cen energii i zapotrzebowania na ciepło, hybrydowa
ʯʯ Niski koszt inwestycji: nie ma potrzeby wymiany obecnych
grzejników (do 80°C) ani rur
ʯʯ Sterownik online (opcja): zdalna kontrola temperatury
wewnętrznej dzięki aplikacji przez sieć lokalną lub internet

ʯʯ Zapoznaj się z wykresami zużycia energii

Sterowanie:
ʯʯ Tryb pracy, zadana temperatura, szybkość wentylatora
i moc, kierunek nawiewu, filtrowanie powietrza (streamer)
ʯʯ Zdalne sterowanie systemem

Harmonogram:
ʯʯ Zaplanuj temperaturę i tryb pracy na każdy dzień tygodnia
(6 akcji na dzień)
ʯʯ Włącz tryb wakacyjny

Dzięki Multi Hybrydzie możesz mieć:

ʯʯ Skorzystaj z intuicyjnego menu

✓ Grzejniki
✓ Ogrzewanie podłogowe
✓ Ciepłą woda

ʯʯ Współpraca ze sprzętem i usługami innych marek przez IFTTT
ʯʯ Kontrola zapotrzebowania/ograniczenia mocy (tylko wersja
Split)

Jednostki
zewnętrzne
Jednostki zewnętrzne
dla rozwiązań multi-split
Szeroka gama naszych jednostek zewnętrznych umożliwia nam
zaoferowanie systemu zoptymalizowanego pod kątem potrzeb
użytkownika.

Klasa efektywności energetycznej do A +++ w trybie chłodzenia
i A ++ w trybie ogrzewania dzięki zaktualizowanym rozwiązaniom
technologicznym i wewnętrznej inteligencji.
Do jednej jednostki zewnętrznej można podłączyć
do 5 jednostek wewnętrznych; wszystkimi jednostkami wewnętrznymi
można sterować oddzielnie i nie muszą być one zainstalowane w tym
samym pomieszczeniu ani w tym samym czasie. Pracują jednocześnie
w tym samym trybie – ogrzewania lub chłodzenia.
Decyzja o wyborze systemu korzystającego z czynnika chłodniczego
R-32 niesie za sobą mniejsze obciążenie dla środowiska, wyższą
wydajność i mniejsze zużycie energii niż w przypadku czynnika
R-410A.

Ile jednostek Wydajność
Jednostki wewnętrznych chłodzenia/
Stylish (CTXA/FTXA-AW/S/T)
można
zewnętrzne
ogrzewania
15 20 25 35 42 50
podłączyć?
kW
4,0/4,2
2MXM40M
• • • •
2
5,0/5,6
2MXM50M9
• • • • • •
4,0/4,6
3MXM40N
• • • •
3
5,2/6,8
3MXM52N
• • • • • •
3MXM68N
• • • • • •
6,8/8,6
4MXM68N
• • • • • •
4
8,0/9,6
4MXM80N
• • • • • •
5
9,0/10,0
5MXM90N
• • • • • •

Jednostka naścienna
Emura (FTXJ-M)
20

25

35

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Perfera (CTXM/FTXM-N)

50

•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

35

•
•
•
•
•
•
•
•

42

50

•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Jednostka
podłogowa

Comfora

(FVXM-F)

(FTXP-M)

60

•
•
•
•

71

•
•

20

25

35

25

35

•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

50

•
•
•
•
•

•

Jednostki zewnętrzne wykorzystują najnowsze sprężarki typu swing,
charakteryzujące się niskim poziomem hałasu i wysoką wydajnością.
Nasze kompaktowe jednostki zewnętrzne zajmują niewielką
przestrzeń – więcej miejsca na balkonie, czy w ogrodzie.

Czy wiesz, co oznacza 3MXM40N?

Wybierz z szerokiej gamy jednostek wewnętrznych, spełniających
Twoje potrzeby: do wyboru są jednostki naścienne, zabudowane
sufitowe, wolnostojące podłogowe, a nawet system Multi Hybryda

To prostsze niż się wydaje!
MXM-N to nazwa najbardziej zaawansowanej jednostki zewnętrznej multi-split; liczba 3 oznacza, że można
do niej podłączyć do 3 jednostek wewnętrznych, zaś 40 oznacza wydajność chłodniczą 4,0 kW
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Dystrybucję produktów firmy Daikin prowadzi:

Niniejsza publikacja ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi wiążącej oferty Daikin
Europe N.V./Daikin Central Europe Handels GmbH. Firma Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe
Handels GmbH opracowała niniejszą publikację zgodnie z aktualnej stanem swojej wiedzy. Nie
udziela się wyraźnej ani dorozumianej gwarancji na kompletność, dokładność, wiarygodność ani
przydatność do konkretnego zastosowania treści zawartych w niniejszej publikacji ani na produkty
i usługi w niej przedstawione. Specyfikacje podlegają zmianie bez uprzedzenia.
Daikin Europe N.V. uczestniczy w programie certyfikacji
Eurovent Certification w zakresie klimatyzacji
(AC), pakietów chłodzenia cieczy (LCP), jednostek
oczyszczania powietrza (AHU) i klimakonwektorów
(FCU), sprawdź bieżący status online na:
www.eurovent-certification.com lub: www.certiflash.com

Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe Handels GmbH odrzuca w sposób wyraźny
odpowiedzialność za wszelkie szkody bezpośrednie i pośrednie w najszerszym znaczeniu,
wynikające lub związane z użyciem i/lub interpretacja niniejszej publikacji.
Treść niniejszej publikacji objęta jest prawem autorskim Daikin Europe N.V.
Broszura DACE dotycząca systemów multi-split | Wersja z sierpnia 2019
Zastrzegamy prawo do wystąpienia błędów drukarskich i zmian modeli

