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Dzięki serii produktów Sky Air firma Daikin przewodzi na drodze do 

bardziej efektywnych i ekonomicznych rozwiązań zapewniających 

wyższy komfort

Korzyści dla instalatorów

Niezależnie od wymagań i ograniczeń instalacji, 

Seasonal Smart będzie mógł spełnić je dzięki: 

› Technologii zamiany R-/R-C

› Szeroki zakres pracy w trybie chłodzenia (aż 

do -°C) w celu dopasowania do zastosowań 

w serwerowniach

› Szeroki zakres pracy w trybie grzania (aż do -°C) 

- ogrzewanie nawet w okresie zimowym z bardzo 

niskimi temperaturami

› Długie instalacje rurowe - aż do  m

› Możliwość dyskretnej instalacji na ścianie dzięki 

ograniczonej głębokości jednostki

› Dostępności bogatego wyboru  jednostek 

wewnętrznych

Korzyści dla projektantów

› Jest liderem rynku w dziedzinie sprawności 

sezonowej. Jednostka pracuje w sposób bardzo 

efektywny zarówno latem, jak i zimą

› Systemy z techniką zamiany R-/R-C: 

zapewniają duże oszczędności energii, szybki zwrot 

nakładów i efektywne ekonomicznie rozwiązanie 

modernizacyjne z minimalizacją przestojów

› System ten zoptymalizowano pod względem 

dobrego działania w najbardziej surowych warunkach

› Dostępny bogaty wybór jednostek wewnętrznych, 

umożliwiających dopasowanie do budynków 

z sufitami podwieszanymi i bez nich

› Rozwiązania sterowania dostępne dla wszystkich 

wymagań: od indywidualnego sterowania 

jednostkami do układów centralnego zarządzania 

poprzez sterowniki z opcjami ekranów dotykowych 

i sterowniki kodowe

Korzyści dla użytkowników końcowych

› Urządzenie wiodące na rynku pod względem 

sprawności sezonowej, które obniża rachunki za 

energię do minimum przez cały rok

› Optymalny poziom hałasu i rozkład nawiewu  

powietrza, bez zakłóceń dla sąsiadów

› Dostępny bogaty wybór stylowych, komfortowych 

i cichych jednostek wewnętrznych

› Możliwość integracji jednostki z systemem 

zarządzania budynkiem

› Niezawodny system we wszystkich warunkach 

meteorologicznych

Najwyższa sprawność sezonowa:

 › Wymiennik ciepła, który optymalizuje przepływ 

czynnika chłodniczego dla najczęściej 

występujących warunków pracy

 › Sterownik logiczny, który optymalizuje efektywność 

w najczęściej występujących warunkach pracy i, który 

optymalizuje tryby pomocnicze

 › Sprężarka typu 'swing'

A to wszystko jest dodatkowo wzmacniane 

przez ustawienia zmiennej temperatury czynnika 

chłodniczego

Optymalny komfort

 › Zmienna temperatura czynnika chłodniczego w celu 

lepszego dopasowania do wymogów zastosowania: 

komfortowe środowisko biurowe i niezawodne 

otoczenie w przypadku chłodzenia technicznego

 › Od indywidualnego sterowania jednostkami do 

układów centralnego zarządzania poprzez sterowniki 

z opcjami ekranów dotykowych i sterowniki kodowe

Elastyczna instalacja

 › Technologia zamiany R-22/R-407C

 › Szeroki zakres pracy w trybie chłodzenia (do -°C) 

i w trybie grzania (do -°C)

 › Długie instalacje rurowe - aż do  m

 › Płytka drukowana chłodzona gazem (LV)

 › Dostępność do płytki drukowanej (LV)

 › Nadaje się do stosowania w serwerowniach 

komputerowych (EPD)

 › Dostępność bogatego wyboru możliwych do 

przyłączania jednostek wewnętrznych

Dlaczego Seasonal Smart?

• Najwyższa jakość
• Wiodące i zaawansowane technologie zintegrowane w 1 systemie
• Najwyższe wartości efektywności sezonowej (porównując 

z innymi systemami w takich samych warunkach testu)

• Optymalny komfort i elastyczna instalacja we 
wszystkich warunkach pogodowych

Narzędzia marketingowe

 › Pobierz oprogramowanie: www.daikineurope.com/ 

support-and-manuals/software-downloads/air-conditioning/


