Popraw jakość
powietrza w domu
z Daikin

Najlepsze oczyszczanie powietrza
dzięki unikalnej filtracji i dopływowi
świeżego powietrza
Żyjemy w czasach gdy coraz bardziej
uważamy na środowisko, w którym
przebywamy jak i powietrze, którym
oddychamy, w szczególności w domu.
Jak możemy zadbać o jakość powietrza w
pomieszczeniach?
Inwestowanie w najnowocześniejsze
rozwiązania klimatyzacyjne Daikin jest
łatwiejsze niż się wydaje.

Flash streamer

Filtr samoczyszczący

Filtr tytanowo-apatytowy

Srebrny filtr usuwający alergeny
i oczyszczający powietrze
Wentylacja

Oczyszczanie powietrza

90% naszego
życia spędzamy w
pomieszczeniu
Powietrze wewnątrz
może być od 2 do
5 razy bardziej
zanieczyszczone niż
powietrze na zewnątrz

ZAPACHY
DOMOWE

KURZ I INNE
CZĄSTECZKI

ZWIERZĘTA

FORMALDEHYD

DYM
PAPIEROSOWY
DWUTLENEK
WĘGLA

Wilgotność powietrza,
nieprzyjemne
zapachy czy unoszące
się w powietrzu
cząsteczki kurzu…
To wszystko, na pierwszy
rzut oka niezauważone,
może negatywnie
wpływać na jakość
naszego życia.

Technologia Daikin
Dzięki ciągłemu wprowadzaniu innowacyjnych
technologii Daikin wyznacza standary jakości w
branży.
Technologia oczyszczania powietrza zawarta w
klimatyzatorach Daikin, dostarcza czyste powietrze,
zapewniając idealny komfort oddychania.

System filtrów skutecznie usuwa alergeny,
cząsteczki kurzu i nieprzyjemne zapachy. Jest to
idealne rozwiązanie oraz ulga dla alergików i osób
cierpiących na astmę. Ponadto filtry Daikin mają
wysoki efekt deodoryzujący, elimunują zapach
tytoniu, rozkładając jednocześnie inne zapachy.

Flash Streamer: wytwarza strumień

Tytanowo-apatytowy filtr

Ururu Sarara

elektronów o silnym działaniu utleniającym

przeciwzapachowy: zatrzymuje

Najnowocześniejsze rozwiązanie

Filtr wstępny: zatrzymuje kurz

alergeny oraz usuwa zapachy,

klimatyzacyjne Daikin,

np. dymu tytoniowego i zwierząt

wykorzystuje wiele filtrów w

domowych

celu zapewnienia lepszej jakości
powietrza

Flash Streamer
Technologia Flash Streamer usuwa z
powietrza alergeny, dzięki specjalnym
wyłądowaniom plazmowym.

Technologia
Flash Streamer
Podczas testów alergeny
zostały umieszczone na
elektrodzie jednostki
wyłądowującej, następnie
sfotografowane pod
mikroskopem elektronowym
po napromieniowaniu.

Alergeny grzybowe
przed i po napromieniowaniu

Alergeny pyłkowe
przed i po napromieniowaniu

(Organizacja testująca:
Uniwersytet Yamagata
i Uniwesytet Medyczny
Wakayama)
Flash Streamer generuje elektrony poruszające
się z dużą prędkością

Tytanowo-apatytowy filtr deodoryzujący
Tytanowo-apatytowy filtr deodoryzujący Daikin usuwa
cząstki pyłu unoszące się w powietrzu. Rozkłada zapachy na
przykład dymu tytoniowego i zwierząt. Przechwytuje
on także, a nawet dezaktywuje szkodliwe organiczne
substancje chemiczne, zapewniając ciągły dopływ czystego
powietrza.
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Filtr z automatycznym czyszczeniem
Klimatyzatory tak jak odkurzacze, używają filtrów aby
oczyścić przepływające przez nie powietrze.

airflow
direction

UNIQUE
Patents
pending

Im więcej cząsteczek znajduje się na filtrze tym ma
on mniejszą skuteczność. Możemy zapomnieć o tym
problemie z klimatyzatorem Ururu Sarara i technologią
samoczyszcącego się filtra. To nie tylko mniej pracy
dla Ciebie, ale to mniejsze obciążenie dla Ururu Sararaurządzenie utrzymuje ciągły, stabilny przepływ powietrza
używając 25% energii mniej

Srebrny filtr
Srebrny filtr usuwa alergeny i oczyszcza powietrze z
pyłków i roztoczy w 99%.
Dzięki wysokiej jakości oraz nadzwyczajnej
wydajności, wymiana filtra jest konieczna tylko raz na
6,5 roku.

Wentylacja dla świeżego
powietrza
Ururu Sarara w odróżnieniu od tradycyjnych
klimatyzatorów dostarcza świeże powietrze
do wnętrza. Jest to pierwszy domowy system
klimatyzacyjny, który dzięki wysokiej wydajności
wentylacji - 30 m3/h - może wypełnić świeżym
powietrzem pokój o powierzchni 26 m2 w mniej
niż dwie godziny. Powietrze dostarczane do
pomiejszczenia jest w temperaturze wybranej przez
użytkownika, bez strat ciepła.

Rozwiązania Daikin
Ururu Sarara

• N
 ajlepsze rozwiązanie łączące funkcje
chłodzenia, ogrzewania, nawilżania
powietrza, wentylacji oraz oczyszczania
powietrza
• Klasa energrtyczna A+++
• Kontroluj urządzenie z dowolnegoo 		
miesjca dzięki aplikacji

Stylish

Emura

• K ompaktowa, nagradzana jednostka
dostępna w 4 kolorach. Ogrzewanie
i chłodzenie idealne do każdego
wnętrza
• Klasa energetyczna do A+++
• Kontroluj urządzenie z dowolnego
miejsca dzięki aplikacji

Perfera

• Chłodzenie i ogrzewanie dostępne
w 2 kolorach Nagradzany design,
dostępny w 2 kolorach
• Klasa energetyczna do A+++
• Kontroluj urządzenie z dowolnego
miejsca dzięki aplikacji

Comfora

• Ogrzewanie i chłodzenie
• Klasa energetyczna do A+++
• K ontroluj urządzenie z dowolnego
miejsca dzięki aplikacji

• Ogrzewanie i chłodzenie
• Klasa energetyczna do A++
• Kontroluj urządzenie z dowolnego
miejsca dzięki aplikacji

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH
Lemböckgasse 59/1/1, 1230 Vienna, Austria · Tel.: + 43 (0) 1 253 21 11 · e-mail: office@daikin-ce.com · www.daikin-ce.com
Daikin
Daikin
products
products
areare
distributed
distributed
by:by:

Daikin Europe N.V. participates in the Eurovent Certification
programme for Air conditioners (AC), Liquid Chilling Packages (LCP),
Air handling units (AHU) and Fan coil units (FCU), Check ongoing
validity of certificate online: www.eurovent-certification.com or using:
www.certiflash.com
The present publication is drawn up by way of information only and does not constitute an offer binding upon Daikin
Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH have
compiled the content of this publication to the best of their knowledge. No express or implied warranty is given for
the completeness, accuracy, reliability or fitness for particular purpose of its content and the products and services
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