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5/2018 BUDUJEMY DOM

Przeci tny u ytkownik poszukuj cy
klimatyzatora dla swojego domu czy 
biura, w pierwszej kolejno ci zwraca 

uwag  na wygl d i cen .
Troch  bardziej wymagaj cy – zwró-

ci uwag  na g o no  i sprawno  energe-
tyczn .

Niewielu ma wiadomo , e rozporz dze-
nia unijne nak adaj  na posiadaczy klima-
tyzatorów z dotychczasowym czynnikiem 
ch odniczym R410, obowi zek rejestracji 
w Centralnym Rejestrze Operatorów oraz 
wymagaj  przeprowadzania cyklicznej, obo-
wi zkowej kontroli szczelno ci, wykony-
wanej wy cznie przez uprawnione do tego 
podmioty, z tzw. certyfikatem F-gazowym*, 
co podnosi koszty serwisowania.

Zatem dokonanie wyboru z pewno ci  nie 
powinno ogranicza  si  wy cznie do naj-
cz stszego kryterium jakim jest cena, gdy
mo e okaza  si , e poza cen  podstawow
kryj  si  jeszcze dodatkowe koszty lub obo-
wi zki do wykonania.

Firma Daikin, jako jeden z najwi kszych 
producentów urz dze  klimatyzacyjnych 
wyszed  naprzeciw przysz ym regulacjom 
prawnym i wprowadzi  do swojej oferty kli-
matyzatory z czynnikiem R32. R32 jest nie-
toksyczny, ma zerowy wp yw na niszcze-
nie warstwy ozonowej, niski wska nik GWP, 
1.5x lepsze parametry ch odnicze w stosun-
ku do urz dze  na czynnik R410A, a tak e

mniejsz  lepko . Zastosowanie R32 pozwa-
la obni y  negatywny wp yw na rodowisko 
o prawie 80%, przy uzyskaniu najwy szych 
klas energetycznych. Urz dzenia z czynni-
kiem R32 o mocach nawet kilkunastu kW 
nie wymagaj  rejestracji ani obowi zkowych 
kontroli szczelno ci. 

Ca a gama tych nowoczesnych urz dze
nosi nazw  BLUEVOLUTION i dostosowa-
na jest do ró norodnych potrzeb i wymaga
klienta.

Od klimatyzatorów do ma ej sypialni, po-
przez wi ksze pomieszczenia a  po du ych 
rozmiarów salony – Daikin ma urz dzenia 
z zakresu prostszych i ta szych rozwi za
typu Easy, przez bardziej zaawansowane jed-
nostki Comfort i Professional, a ko cz c na 
topowych modelach klasy Premium, Ururu-
Sarara, Emura i Stylish w klasach energe-
tycznych A+++.

Urz dzenia klimatyzacyjnego nie kupuje-
my na kilka lat, lecz na kilkana cie. Bior c
pod uwag  uwarunkowania prawne i ograni-
czenia serwisowe, które w kolejnych latach 
mog  si  jeszcze zaostrza , warto wybra  no-
woczesne i przysz o ciowe urz dzenie pra-
cuj ce na czynniku R32. 

* wszystkie urz dzenia z ilo ci  czynnika R410A 
przekraczaj c  2,4 kg wymagaj  elektronicznej 
rejestracji w Centralnym Rejestrze Operatorów

Inwestowa  w nowoczesne urz dzenia klimatyzacyjne czy pozosta  przy dotychczas proponowanych?
Zagro enia i korzy ci dla odbiorców.

Oferta nowoczesnych urz dze
HVAC (Heating Ventillation Air 
Conditioning – ogrzewanie wenty-
lacja klimatyzacja) przeznaczonych 
dla odbiorców komercyjnych i indy-
widualnych, jest na naszym rynku 
bardzo bogata. Znajdziemy zarów-
no prostsze i ta sze urz dzenia kli-
matyzacyjne z rynków azjatyckich, 
jak i topowe modele renomowa-
nych producentów europejskich.
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Klimatyzatory Daikin Stylish serii BLUEVOLUTION
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