→ Vlastnosti & popis funkcí

VÍCEZÓNOVÉ POHYBOVÉ ČIDLO (volitelný doplněk)

Zóna 1

Jednotky vybaveny vícezónovým pohybovým čidlem mají schopnost
automaticky směrovat proud vzduchu pryč od zjištěných osob. To zabraňuje
pocitu nepohodlí, který může být způsoben přímým foukáním vzduchu na člověka.
Čidlo má samozřejmě funkci úspory energie, pokud není zjištena přítomnost lidí
v místnosti po dobu 20 minut.

TÝDENNÍ ČASOVAČ
Týdenní časovač umožňuje naprogramovat celý týden provozu
klimatizace, takže se nemusíte obťěžovat s každodenním manuálním
nastavováním. Pro každý den v týdnu lze naprogramovat až 4 provozy
(tato funkce je dostupná pouze s kabelovým ovladčem)
Jednotky bez týdenního časovače mají 24-hodinový časovač, který
umožňuje nastavit čas kdy jednotka bude zapnuta a vypnuta každý den
(tato funkce je dostupná s IR ovladačem)

Zóna 2
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ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY
Možnost připojení k sofistikované domácí síti nebo centrálnímu řízení budovy použitím adaptérů pro Modbus, KNX nebo
centrálnímu řízení DAIKIN (připojení k BACnet nebo LON je možné přes Daikin DIII-Net)

VHODNÉ PRO TECHNICKÉ CHLAZENÍ
Tato jednotka je vhodná pro tzv. „technické chlazení“, což znamená, že může pracovat v režimu chlazení při venkovních teplotách až
-15°C, což je často požadavek pro chlazení serveroven, telefoních rozvoden a pod. Nicméně je potřeba pečlivě zvolit umístění jedntky aby
byla zajištěna efektivní cirkulace vzduchu. Funkce technického chlazení není k dispozici u jednotek Multisplit. Jednotky SkyAir vybírejte podle
doporučených kombinací na str. 32.

MULTI-SPLIT APLIKACE
Tato jednota může být připojena k multi-splitové venkovní jednotce. Multi-splitové aplikace umožnují klimatizaci několika místností
pomocí jedné venkovní jednotky, která umožňuje jednodušší a elegantnější instalaci s nižšími nároky na prostor. Na multi-splitové venkovní
jednotky lze napojit 2-5 vnitřních jednotek. Se systémem Super-Multi-Plus lze připojit až 9 vnitřních jednotek.

SKY AIR TWIN/TRIPLE/DOUBLE TWIN APLIKACE
Klimatizace velkého spojitého prostoru nelze vždy účinně dosáhnout s jednou vnitřní jednotkou. SkyAir aplikace Twin, Triple
a Double-Twin umožňují rozdělit výkon jedné venkovní jednotky mezi dvě, tři, respektive čtyři vnitřní jednotky. Tím je dosaženo kvalitního
a rovnoměrného proudění vzduchu a rozložení teploty v celém prostoru. Tato ikona symbolizuje možnost použití vnitřních jednotek
v takových aplikacích.

ČERPADLO KONDENZÁTU
Tato jednotka je standartně vybavená (nebo doplňkově, pokud uvedeno) čerpadlem kondenzátu. Kondenzát, který vzniká během
chlazení, může být jednoduše vypuštěn pomocí potrubí, které může být umístěno i nad jednotkou. Originální Daikin čerpadla jsou spolehlivá,
mají tichý provoz a nízkou spotřebu energie díky použití DC motorů.
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