→ Vlastnosti & popis funkcí

VÍCEZÓNOVÉ POHYBOVÉ ČIDLO
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.

Zóna 1

Zóna 2

REŽIM KOMFORTNÍHO PROUDĚNÍ
Režim komfortního proudění automaticky směruje
proud vzduchu tak, aby bylo dosaženo co nejpříjemnější
distribuce teploty v místnosti a přitom nedocházelo
k foukání vzduchu přímo na přítomné osoby.

3-D PRŮTOK VZDUCHU
Jednotky vybavené touto funkcí mají schopnost směrovat vzduch nejen nahodu a dolů. ale také
do stran – v závislosti na požadavku uživatele nebo automaticky. Tímto dosáhnou perfektní distribuce
vzduchu nebo Vám umožní ovládat prod vzduchu přesně podle Vašeho přání.

VÝKONNÝ REŽIM
Výkoný režim umožňuje dosažení maximálního výkonu jednotky stisknutím jediného tlačítka,
a přesto se nemusíte bát účtu za elekřinu v případě, že na něj zapomenete. Tato funkce umožnuje
vychladit nebo vytopit místnost v co nejkraším čase, a po 20 minutách se jednotka automatiky přepne
do normálního provozu, aby zamezila plýtvání energie.

EKONOMICKÝ REŽIM
Ekonomický režim umožnuje omezit maximální spotřebu energie klimatizace
v případě, že máte problémy s pojistkami při souběhu více zařízení (vysavač, mikrovlnka,
atd), nebo chcete omezit spotřebu elektrické enerige. Tuto funkci lze jednoduše
deaktivovat, pokud budete potřebovat maximální výkon!

TICHÝ PROVOZ VNITŘNÍ JEDNOTKY
Jednotky s touto funkcí jsou schopny dosáhnout mimořádně nízké hladiny hluku – některé dokonce až 19 dBA. Toto je ideální funkce
pro jednotky instalované v ložnicích, protože umožňují nerušený spánek i se zapnutou klimatizací.
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TICHÝ PROVOZ VENKOVNÍ JEDNOTKY
V mnoha případech je potřeba dbát na to, aby jednotky neobtěžovaly okolí v nočních
hodinách, zejména v hustě obydlených oblastech nebo bytových domech. Tichý provoz
venkovní jednotky limituje její hlučnost, takže klimatizace stále pracuje, ale máte jistotu,
že neobtěžujete okolí.

24 HODINOVÝ ČASOVAČ
Jednotky bez týdenního časovače mají 24-hodinový časovač, který umožňuje nastavit čas kdy jednotka bude zapnuta a vypnuta
každý den.

SAMOČISTÍCÍ FILTR
Automatické čištění filtru zabraňuje akumulaci prachu na filtru jednotky, čímž zajišťuje nejúčinější a nejpohodlnější provoz po celou
dobu životnosti jednotky, protože proud vzduchu není blokován nánosy prachu. Navíc je odstraňování prachu daleko jednodušší než
u jednotek bez automatického čištění, kde se filtry musejí pravidelně vyjímat a čistit ručně.

ONLINE ŘÍZENÍ
Jednotky vybaveny funkcí Online Controller lze ovládat odkudkoli a kdykoli, jednoduše pomocí chytrého telefonu
nebo tabletu. Tato funkce vyžaduje vybavení volitelným příslušenstvím a připojení k místní síti.
Kromě tohoto jednoduchého ovládání jednotek přes mobilní zařízení, má také většina jednotek k dispozici 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)

A-Z Chlazení, s.r.o.
Piletická 45
503 41 Hradec Králové
tel.: 495 221 313
Zelená linka: 800 122 800
e-mail: info@klimatizace.net

www.klimatizace.net
www.klimatizace-daikin.cz
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