Мулти-сплит
ПОТРЕБНА ВИ Е САМО ЕДНА
НАДВОРЕШНА ЕДИНИЦА.
Од 3 до 5 пати
помала инвестиција.

Од 3 до 5 пати повеќе
енергетска ефикасност.

Пронајдете го мулти-сплит решението за вашиот дом

Од 3 до 5 пати повеќе простор
на вашата тераса.

*Зависно од типот на мулти-сплит решение за кое ќе се одлучите.

Помалку значи повеќе:
Помалку место, потивок звук, помал визуелен ефект
Зошто да одберете една надворешна единица поврзана со
повеќе внатрешни единици?

Сплит

Мулти-сплит

За секоја внатрешна единица, потребна ви е
надворешна единица.

Поврзување до максимум 5 внатрешни
единици на 1 надворешна единица.

Повеќе надворешни единици зафаќаат повеќе место.

Заштедете место

Повеќе надворешни единици се визуелно го
намалуваат просторот

Помал вузиелен ефект

Повеќе надворешни единици, значи повеќе звучност.

Потивко решение

Повеќе надворешни единици ја зголемуваат
потрошувачката.

Поголема енергетска ефикасност.

Дури и најмалите единици може да бидат преголеми за
малите простории.

Повеќе флексибилност околу изборот на
внатрешните единици, прилагодливи на секоја
големина на просторија.

Максимална
лична удобност
Daikin мулти-сплит системот ви овозможува бескрајна можност за
креирање на удобен и пријатен дом..
Претставува одличен начин да ги решите температурните потреби на
секоја од вашите соби, без разлика на големината, вашиот стил или
буџетот, а истотака го намалува вашето влијание врз животната средина!

Флексибилен системприлагодлив на вашите
потреби
Предностите во изборот на мулти-сплит решение
вклучуваат:
›› До 5 внатрешни единици можат да бидат поврзани на само
една надворешна единица.

›› Секоја внатрешна единица може да биде регулирана
независно.
›› Одберете ја вашата внатрешна единица од нашиот широк
асортиман на производи од серијата SkyAir и Split.
›› Одберете внатрешни единици со мали капацитети,
дизајнирани само за мали простории, кои се достапни само
во асортиманот на мулти-сплит системот.
›› Планирате да додадете дополнителна единица во иднина?
Едноставно, само одберете надворешна единица со доволен
капацитет, и поврзете ги внатрешните единици кога сакате.
›› Постои можност да поврзете Altherma Hybrid топлотна пумпа
со вашиот мулти-сплит систем, со цел да добиете греење и
санитарна топла вода.

Разубавете ја вашата
околина
Мулти-сплит единицата не е само "позелена" од
традиционалниот сплит систем, туку ви помага во
разубавување на околината со намалување на бројот на
надворешни единици на само една единица.
›› Помалце видливо: Полесно е да сокриеш една надворешна единица
на тераса или во градината.

›› Предизвикува помалце звук: Една единица е потивка од повеќе
надворешни единици.

›› Користи помалку енергија: Нашиот високо ефикасен компресор
прозведува доволно енергија за функционирање до 5 внатрешни
единици, а воедно заштедува енергија.

›› Потреба од помала количина на фреон: Мултисплит единицата
опслужувајќи повеќе внатрешни единици наеднаш користи помалку
фреон одколку класичните сплит единици.

›› Помало влијание врз природата: Потребни се помалце ресурси да
изградиш и испорачаш една надворешна единица.

Совети и Трикови
Не ви е потребно да ја инсталирате секоја
внатрешна единица во моментов.
На пример, потребни ви се две внатрешни единици, но
планирате да додадете и трета во блиска иднина, потребно
е само да одберете надворешна единица со три конекции и
третата единица ке можете да ја инсталирате кога ќе посакате.

Заштедете простор!
Кога ќе дојде моментот за замена на старите сплит единици,
поставете мутисплит единица, искорисете го истиот простор
и отворете можност за задржување на старите внатрешните
единици, надополнети со нови за да го направите домот уште
попријатен.

Запознаете се со регулативите.
Локалните регулативи најчесто забрануваат поставување
на повеќе надворени единици на видливи површини.
Мултисплит единицата со една надворешна единица ви ја
олеснува работата и го прави вашиот дом конфорен.
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Изберете
од големиот
асортиман на
внатрешни единици

emura
Достапен е голем
асортиман на
внатрешни единици,
овозможувајќи
комплетна слобода да
одберете врз основа
на барањата на вашата
просторија, ентериерот
или буџетот.

Енергетска ефикасност до:

Енергетска ефикасност до:

A+++

A+++

Ниво на звук

Ниво на звук

to 19

dB

to 19

dB

ʯʯ Компактен и функционален дизајн прилагодлив на секој ентериер

ʯʯ Дизајнирана да ги задоволи осетливите барања на Европските дизајнери

ʯʯ Три елегантни бои: бела, сребрена, црна со дрвен дизајн

ʯʯ Сребрен променлив алерген и филтер за прочистување на воздухот кој

ʯʯ Со освежувачки титаниумски апетит-филтер

прочистува 99% од алергените како што се: полен и прашина

ʯʯ Flash Streamer технолигија за свеж, здрав воздух
ʯʯ Редизајнираниот вентилатор ви овозможува речиси нечујна работа на

ʯʯ 3D технологијата на исфрлање на воздухот, ви овозможува лесно разнесување на
топлиот и ладниот воздух до сите недостапни места во просторијата
ʯʯ Детекторот за движење во просторијата вгрдаден во единицата, го

единицата
ʯʯ Интелегентниот термички сензор и "Coanda" ефектот на движење на воздухот
овозможуваат перфектна температура и квалитетна дистрибуција на воздухот

детектира вашето присуство и ве заштитува од дирекно влијание на
воздухот од клима уредот

ʯʯ Интегриран Wi-Fi уред за лесно поврзување со вашиот мобилен телефон

ʯʯ Интегриран Wi-Fi уред за лесно поврзување со вашиот мобилен телефон

Капацитети од 1,5 до 5,0 kW

Капацитети од 2,0 до 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

These units are
suitable only
for 2 port multi
combinations

Njësi Tokësore

FVXM-F
Енергетска ефикасност до:

Енергетска ефикасност до:

A+++

A++

Ниво на звук

Ниво на звук

to 19

dB

Капацитет од 1,5 до 7,2 kW
1,5 kW

2 kW

A++

to 19

ʯʯ Атрактивен, елегантен дизајн со футуристички елементи.
ʯʯ "Flash Streamer" технологија за свеж и здрав воздух.
ʯʯ 3D технологијата на исфрлање на воздухот ви овозможува,
пренесување на топлиот и ладниот воздух до сите недостапни
места во просторијата.
ʯʯ Детекторот за движење во просторијата вгрдаден во
единицата, го детектира вашето присуство и ве заштитува од
дирекно влијание на воздухот од клима уредот
ʯʯ Интегриран Wi-Fi уред за лесно поврзување со вашиот мобилен
телефон.

2,5 kW

3,5 kW

4,2 kW

5,0 kW

6,0 kW

7,2 kW

Енергетска ефикасност до:

Ниво на звук

dB

to 23

dB

ʯʯ Практично нечујно: единицата работи толку тивко што се заборава
дека постои во просторијата.
ʯʯ Сребрен променлив алерген и филтер за прочистување на воздухот
кој прочистува 99% од алергените како што се: полен и прашина.
ʯʯ 3D технологијата на исфрлање на воздухот, ви овозможува лесно
разнесување на топлиот и ладниот воздух до сите недостапни места
во просторијата.
ʯʯ Интегриран Wi-Fi уред за лесно поврзување со вашиот мобилен
телефон.

ʯʯ Заборавете на ладни нозе, само уживајте во чувството на
топол воздух кој кружи од подот низ единицата.
ʯʯ Флексибилна и дискретна, единицата е скоро неприметна на
ѕидот.
ʯʯ Вертикален аутоматски пренос на воздухот.
ʯʯ Идеално решение каде таванската инсталација на сплит
единиците е невозможна,
ʯʯ Интегриран Wi-Fi уред за лесно поврзување со вашиот
мобилен телефон.

Капацитет од 2,5 до 3,5 kW

Капацитет од 2,5 до 5,0 kW

2 kW

2,5 kW

3,5 kW

2,5 kW

3,5 kW

5,0 kW
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Daikin Online контролер
Контолата на вашиот систем за климатизација никогаш
не бил полесен! Со Daikin Online апликацијата, може да
ја контролирате и пратите работата на вашиот систем,
иако не сте дома. Можете да ја идентификувате секоја
соба одделно и да ја контролирате секоја единица
индивидуално.
Уживајте во апликацијата со интиутивен изглед
Контрола

Хибридна топлинска пумпа

Каналска единица

Daikin Altherma

FDXM-F9

Поврзете ја хибридната топлинска пумпа
на вашиот мултисплит систем за греење
и производство на топла вода.

Енергетска ефикасност до:

A+
Ниво на звук

to 27

dB

ʯʯ "Невидлива" единица, поради тоашто монтажата се врши во
плафонот, видливи се само решетките за дистрибуција на
воздухот.
ʯʯ "Dry" програмата овозможува намалување нивото на влажност
без да влијае врз промена на температурата во просторијата.
ʯʯ Воздушниот филтер овозможува да стабилна циркулација на
чист воздух.
ʯʯ Интегриран Wi-Fi уред за лесно поврзување со вашиот
мобилен телефон.

Капацитети од 2,5 до 6,0 kW
2,5 kW

3,5 kW

5,0 kW

6,0 kW

ʯʯ Хибридната технологија ги комбинира котелот на гас и воздух-вода
топлинската пумпа со цел да ви овозможи греење и санитарна топла
вода.
ʯʯ Во зависност од надворешната температура, цената на електричната
енергија и внатрешното топлинско побарување, Daikin Altherma hybrid
топлинската пумпа секогаш го одбира најекономичниот модул на
работа.
ʯʯ Економична инвестиција: нема потреба од промена на постоечките
радијатори (до 80*C) и цевна инсталација.
ʯʯ "Online" контролерот (опционален): контролирајте ја вашата
внатрешност од билокоја локација со апликација која е поврзана на
вашата локална интернет мрежа.

Со Altherma Hybrid сустемот може да
заштедите:
✓ Радијатори
✓ Подно греење
✓ Санитарна топла вода

Контрола на работниот
режим, температура,
прочистување на воздухот,
брзина на вентилатор
и насоката.

Распоред

Преглед

Идентификација

Распоред на

Следете ја вашата

поставена
температура,

потрошувачка
енергија, сетирајте

Идентификувајте ги
просториите

режим на работа и
брзина на вентилатор

распоред за празници

во вашиот дом.

Преглед:
ʯʯ Статус на вашиот клима уред.
ʯʯ Разгледајте ги графиконите за енергетска потрошувачка.

Контрола:
ʯʯ Режимот на работа, поставената температура, брзината на
вентилаторот и функција на моќен режим, насока на воздухот и
филтрирање.
ʯʯ Далечински контролирајте го вашиот систем

Распоред:
ʯʯ Поставете ја температура и режимот на работа до 6 дневни режими
на работа во тек на 7 дена.
ʯʯ Активирајте ја опцијата за годишен одмор.
ʯʯ Погледнете во интуитивен режим
ʯʯ Интеграција на производи од трет производител и услуги преку IFTTT
ʯʯ Ограничување на побарувачката/моќност (само Сплит).

Надорешни единици
за мултисплит решение.
Нашиот голем асортиман на надоврешни единици ни овозможува да
создадеме систем кој ке одговори на потребите на вашиот дом.

Сезонска ефикасност со вредност до A+++ на
ладење и А++ на греење со помош на обновената
технологија.
До 5 единици можат да бидат поврзани на 1
надворешна единица, сите внатрешни единици
можат да бидат контролирани индивидуално и
нема потреба да бидат инсталирани во иста соба
и во исто време. Тие работат истовремено во
режим на ладење или греење.
Користење на R-32 фреон значи, намалено
влијание врз природата, поголема енергетска
ефикасност на единицата и користи помалце
енергија од единиците со R-410A.

Бројот на

внатрешни
Надворешна
единици кои
единица
можат да бидат
поврзани?

2MXM40M
2MXM50M9
3MXM40N
3MXM52N
3MXM68N
4MXM68N
4MXM80N
5MXM90N

2
3

греење kW

4,0/4,2
5,0/5,6
4,0/4,6
5,2/6,8
6,8/8,6

4
5

Ѕидна единица

Капацитет
на ладење/

8,0/9,6
9,0/10,0

Stylish (CTXA/FTXA-AW/S/T)

Emura (FTXJ-M)

Comfora

Perfera (CTXM/FTXM-N)

(FTXP-M)

Парапетна
единица
(FVXM-F)

15 20 25 35 42 50 20 25 35 50 15 20 25 35 42 50 60 71 20 25 35 25 35 50

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Надворешните единици ја содржат последната
верзија на "swing" компресор кој е тивок и има
висока енергетска ефикасност.
Нашата компактна надворешна единици целосно
го ослободува вашиот простор на балконот или
вашата градина.
Одберете од големиот асортиман на внатрешни
единици: ѕидно монтажна, каналска единица,
парапетна единица дури и Daikin Altherma Hybrid.

Дали знаете што значи 3MXM40N?
Всушност е поедноставно него што изгледа!
MXM-N претставува име на нашата најнапредна мултисплит надворешна единица, бројот 3 ви го
прикажува бројот на внатрешни единици кои можат да се поврзат и 40 ви го прикажува капацитетот
на ладење 4,0 kW
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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.mk

Производите на Daikin се дистрибуирани од страна на:

Daikin Europe N.V. учествува во програмата Eurovent
Certification за Пакувања со течност за ладење (LCP),
Клима комори (AHU) и фенкојлери (FCU), Проверете
ја важноста на сертификатот на интернет: www.
euroventcertification.com или со помош на:
www.certiflash.com
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свои познавања. Не се издава изречна и имплицитна гаранција за комплетноста, точноста,
доверливоста или состојбата за работа за определени намени на неговата содржина и
производите и услугите што се содржат внатре. Спецификациите се предмет на измена без
претходно известување. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH експлицитно ја
отфрла секоја одговорност за било какво директно или индиректно оштетување, во најширока
смисла, што произлегува од употребата и/или интерпретацијата на оваа публикација. Сета
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