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Od 2025 roku europejskie rozporz dze-
nie w sprawie fluorowanych gazów cie-
plarnianych okre la u ycie czynników 
ch odniczych o warto ci GWP poni ej 750 
w przypadku wszystkich instalacji klimaty-
zatorów Split w uk adzie pojedynczym o a-
dunku czynnika poni ej 3 kg. R-410A (GWP 
2087,5) pozostanie dost pny dla innych za-
stosowa  i serwisu. 

Firma Daikin jako pierwsza wprowadzi a
czynnik ch odniczy R-32 w 2012 roku. Jego 
niska warto  GWP równa 675, konkuren-
cyjna efektywno  energetyczna, bezpiecze -
stwo i przyst pno  cenowa sprawiaj , e ten 
czynnik ch odniczy jest bardzo atrakcyjny. 

Od 2016 roku firma Daikin oferuje unikal-
n  gam  jednostek w uk adzie pojedynczym 
i systemie multi Bluevolution, która po raz 
kolejny stanowi wzorzec systemów klimaty-
zacji przeznaczonych do zastosowa  miesz-
kaniowych. Inteligentna i nowa konstrukcja 

czy w sobie wiod ce warto ci w zakresie 
efektywno ci z najwy szym komfortem. Do 
dodatkowych korzy ci wynikaj cych ze sto-
sowania czynnika ch odniczego R-32 mo na 
zaliczy  zapobieganie problemom z frakcjo-
nowaniem i smarowaniem oraz atwiejsze na-
pe nianie i odzysk.

Dla mieszka
• Pierwsza i jedyna w Europie kompletna 
oferta klimatyzatorów w technologii pompy 
ciep a dla domów i mieszka  na czynnik R-32
• Unikalne po czenie grzania i ch odzenia
w hybrydowym systemie MULTI na czynnik 
R-32

Dla przemys u
• Pierwszy w Europie system dla niedu ych 
obiektów komercyjnych na czynnik ch odni-
czy R-32
• Potencja  tworzenia efektu cieplarnianego 
(GWP) R-32 jest o 68% ni szy ni  standardowo 
wykorzystywany w bran y R-410A
• Najwy sza efektywno  na rynku (SEER a
do 7,7)

• Nie wymaga corocznej kontroli szczelno ci
instalacji ch odniczej, co obni a koszty kon-
serwacji
• Zawiera o 16% mniej czynnika ch odniczego

Bezkonkurencyjny komfort – najwy sza efek-
tywno  energetyczna oraz technologia Daikin 
Variable Refrigerant Technology serii A Sky Air 
pozwalaj  zoptymalizowa  komfort i elastycz-
no , aby spe ni  wymagania ka dego klienta.
• Eliminacja zimnych przeci gów
• Ustawienie zale no ci od pogody

Unikalna kaseta z nawiewem obwodowym za-
pewnia najwy szy komfort w pomieszczeniach 
z najlepsz  efektywno ci  energetyczn , aby za-
trzyma  klientów d u ej w sklepie.
• Unikalny nawiew powietrza 360° pozwala 
unikn  miejsc o wysokiej temperaturze
• Czujniki inteligentne i zmienna temperatu-
ra czynnika ch odniczego pozwalaj  unikn
zimnych przeci gów oraz zapewniaj  efektyw-
ne wykorzystanie energii
• Bardzo cicha eksploatacja dzi ki trybowi ci-
chej pracy

Sterowanie z aplikacji
• Proste sterowanie ze smartfona
• Monitorowanie urz dzenia w ka dej chwili 
i z ka dego miejsca
• Do kontroli pojedynczego sklepu
• Integracja produktów i us ug innych firm za 
po rednictwem IFTTT 

Inteligent Controller – atwy w obs udze ekran 
dotykowy do centralnego sterowania klimaty-
zacj  i alarmami
• Mo liwo  po czenia z us ug  w chmurze 
Daikin Cloud Service
• Do sterowania i monitorowania kilku loka-
lizacji
• Instalatorzy i kierownicy techniczni otrzymu-
j  alarmy, dzi ki czemu s  oni w stanie zapew-
ni  pomoc techniczn  w sposób zdalny

Bluevolution – patrz w przysz o !
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