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Od zawsze wiele pozycji z funkcjonalnym designem było stopniowo ulepszanych, aby spełnić
naszą potrzebę posiadania estetycznych elementów, które charakteryzowałaby elegancja i
prostota. Z perspektywy funkcjonalności chcemy oddychać czystym powietrzem, wymagamy
systemów chłodzących i/lub grzewczych, które są w stanie zapewnić nam odpowiednią
temperaturę, tam gdzie tego potrzebujemy oraz cichą, wydajną pracę.

      

Firma Daikin bardzo wcześnie odczytała potrzeby swoich klientów, wprowadzając jako pierwsza
element stylu, który dorównał jej doświadczeniu w zakresie wydajności.

W dniach 5-6.11 w Ostendzie w Belgii w zakładach Daikina odbyła się premiera nowego
klimatyzatora Emura Daikin którego najbardziej oczywistym atutem jest jego wygląd.
Stonowany, ale stylowy design odkrywa nowy wymiar dobrze znanych wartości marki Daikin –
komfortu i jakości. Ze swoim ponadczasowym i eleganckim wyglądem, Emura Daikin
harmonijnie łączy się z każdym wystrojem wnętrza.

Tyle samo uwagi co wyglądowi klimatyzatora poświęcono jego interfejsowi. Celem było
stworzenie urządzenia, którego pozbycie się nigdy nie przyszłoby do głowy użytkownikowi.
Wygląd klimatyzatora Emura Daikin dopełnia lśniąca, prosta, biała fasada, w której ukryto
prawie cały interfejs.
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Zaawansowana technologicznie funkcjonalność i stylowy wygląd idą ze sobą w parze. Dużywyświetlacz zapewnia podgląd na tryb roboczy jednostki, a duże, łatwe w obsłudze przyciskigwarantują prostą obsługę wbudowanej w klimatyzator technologii. Naciśnięcie przyciskuoperacyjnego na pilocie powoduje otwarcie przedniego panelu i klapki oraz uwolnienie jednej zenergooszczędnych funkcji jednostki – inteligentnego czujnika. Wbudowany czujnik wykrywaobecność osób w pomieszczeniu i automatycznie przełącza urządzenie w trybenergooszczędny, jeśli pomieszczenie jest puste.Kolejną energooszczędną funkcją jest programowany timer. Te inteligentne funkcje pomogłyklimatyzatorowi Emura Daikin przekroczyć klasę A w zakresie energooszczędności.Po ustawieniu w tryb grzania, klimatyzator Emura Daikin wykorzystuje odnawialne źródłoenergii – powietrze – dzięki czemu jest bardziej wydajny energetycznie niż systemy ogrzewaniaoparte na paliwie kopalnym. Poprzez redukcje emisji CO2, pompy ciepła Daikin przyczyniają siędo ochrony środowiska.Technologia inwertera zmienia prędkość sprężarki pompy ciepła – silnika jednostki – iwykorzystuje ilość energii potrzebnej tylko do ogrzania lub schłodzenia pomieszczenia. W tensposób uniknięto niepotrzebnych, pochłaniających duże ilości energii rozruchów i zatrzymań.Oprócz dostarczania bardziej stabilnej temperatury, technologia ta zapewnia oszczędnościenergii rzędu do 30% w porównaniu do systemów bez inwertera i zmniejsza czas rozruchuinstalacji o jedną trzecią.Więcej informacji na www.daikin.eu
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http://www.daikin.eu

