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FILTR Z FUNKCJĄ 

AUTOMATYCZNEGO CZYSZCZENIA

FCQG-F/FCQHG-F/FXFQ-A

Dlaczego wybierasz kasetę z nawiewem obwodowym?

Wylot powietrza we wszystkich kierunkach 360° zapewnia optymalną efektywność i komfort w sklepach, biurach i restauracjach.

Unikalny panel z funkcją automatycznego czyszczenia.

Kaseta z nawiewem obwodowym

Unikalne funkcje pomagające w obniżeniu 

kosztów eksploatacyjnych

 › Firma Daikin jako pierwsza wprowadziła na rynek kasetę 

stosującą zasadę nawiewu obwodowego z czujnikami* 

i funkcją automatycznego czyszczenia panelu*.

... Większa energooszczędność w porównaniu 

Kaseta z funkcją automatycznego 

czyszczenia

Standardowa kaseta z nawiewem obwodowym

Porównanie skumulowanego zużycia energii przez 12 miesięcy

Zużycie energii  
(kWh)
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Referencje 

Wolverhampton, Wielka Brytania 

Koszty eksploatacji zostały 

obniżone aż do 50% 

w porównaniu z rozwiązaniami 

standardowymi, dzięki 

codziennemu czyszczeniu Hltrów.

do innego systemu

 › Funkcja automatycznego czyszczenia panelu* oznacza:

Obniżenie kosztów eksploatacji aż do 50% 

w porównaniu z rozwiązaniami standardowymi, dzięki 

codziennemu czyszczeniu Hltra

Krótszy czas konserwacji Hltra: kurz można w prosty 

sposób usunąć za pomocą odkurzacza, bez 

konieczności otwierania urządzenia

Do miejsc, gdzie występuje drobny pył (np. sklepów 

odzieżowych), Hltr o drobniejszych oczkach 

(BYCQ140DGF) zapewnia stałą, optymalną wydajność

Kaseta z nawiewem obwodowym - przegląd paneli 

dekoracyjnych 

BYCQ140DG BYCQ140DGF BYCQ140DW BYCQ140D

Panel z funkcją 

automatycznego 

czyszczenia

Panel z funkcją 

automatycznego 

czyszczenia z 'ltrem 

o drobnych oczkach

Biały panel Standardowy 

panel

Biały z szarymi 

żaluzjami

Biały z szarymi 

żaluzjami

Biały Biały z szarymi 

żaluzjami 

 › Dzięki opcjonalnym czujnikom obecności i czujnikom 

podłogowym*, jednostka zmienia swą nastawę lub 

wyłącza się całkowicie, jeśli w pomieszczeniu nie 

przebywają osoby, czego wynikiem jest oszczędność 

energii aż do 27%

Kurz można w prosty sposób usunąć za 

pomocą odkurzacza, bez konieczności 

otwierania urządzenia.

nergii 

Do 50% 
oszczędności 
dzięki funkcji 

automatycznego 
czyszczenia
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… i większy komfort 

 › Schemat rozprowadzania 

nawiewu  

powietrza w zakresie 360°

 › Czujnik obecności* kieruje 

powietrze z dala  

od osób znajdujących się 

w pomieszczeniu

 › Czujnik podłogowy* wykrywa 

średnią temperaturę  

podłogi i zapewnia 

równomierny rozkład 

temperatury pomiędzy su+tem 

i podłogą

* dostępne jako opcja 

Elastyczna instalacja

 › Klapy można indywidualnie kontrolować i zamykać 

za pomocą zdalnego sterownika na podczerwień, 

dostosować do rozkładu pomieszczenia. Dostępne 

są opcjonalne zestawy zaślepek

Narzędzia marketingowe
 › Odwiedź stronę internetową: www.daikin.pl/minisite/round-4ow-

cassette/

Korzyści dla instalatorów
› Produkt z najbardziej unikalnymi funkcjami na rynku

› Mniej czasu potrzeba na wykonanie czynności konserwacyjnych  

na miejscu u klienta

› Możliwość użycia sterownika do indywidualnego otwierania 

i zamykania dowolnej z czterech klap nawiewu, co pozwala na 

łatwe dostosowanie do zmienionego układu pomieszczenia

› Łatwość ustawienia opcji czujnika w celu poprawy komfortu 

i oszczędzania energii

Korzyści dla projektantów
› Produkt z najbardziej unikalnymi funkcjami na rynku

› Rozwiązanie przeznaczone do stosowania w biurach o dowolnym 

kształcie i dowolnej wielkości oraz przestrzeniach sklepowych

› Produkt nadaje się idealnie do poprawy wartości BREEAM /EPBD 

w połączeniu z jednostkami pomp ciepła Sky Air Seasonal Smart 

lub VRV IV

Korzyści dla użytkowników końcowych
› Rozwiązanie przeznaczone do stosowania w biurach o dowolnym 

kształcie i dowolnej wielkości oraz przestrzeniach sklepowych

› Doskonałe warunki środowiskowe: bez przeciągów i zimnych stref

› Oszczędność do 50% kosztów eksploatacji dzięki panelowi 

z funkcją automatycznego czyszczenia, co również ułatwia 

konserwację

› Oszczędność do 27% na rachunkach za energię, dzięki opcji 

czujników

› Elastyczność użytkowania pomieszczeń dzięki indywidualnemu 

sterowaniu klapami nawiewu

www.youtube.com/DaikinEurope

czujnik 
obecności

czujnik 
podłogowy


