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ARTYKU  PROMOCYJNY DAIKIN

Ka dy potencjalny inwestor który sta-
je przed dylematem jak ogrza  dom, 
analizuje setki dostarczanych infor-

macji. Pojawiaj  si  podstawowe pytania. Co 
jest wa niejsze, ekonomiczno  czy wygoda? 
Czy lepiej zainwestowa  w piece na paliwo, pe-
let, eko groszek itp., czy skorzysta  z wygod-
nych bezobs ugowych systemów grzewczych? 
Jak ju  zosta o wspomniane, warto zasi gn
opinii fachowca czy autoryzowanego dystry-
butora. Posiadaj  oni nie tylko szerok  wiedz
techniczn , ale przede wszystkim maj  do-
wiadczenie w asne i wiedz  od swoich klien-

tów – czyli innych u ytkowników, dzi ki cze-
mu b d  w stanie doradzi  i przewidzie  wiele 
ró nych sytuacji ju  na etapie doboru.

Jako spo ecze stwo jeste my coraz bardziej 
wygodni, ale jednocze nie dbamy aby stoso-
wa  coraz bardziej ekonomiczne rozwi zania. 
To jest w a nie nasza przysz o  i dlatego czo-
owi producenci rozwi za  grzewczych dba-

j , aby ich produkty mog y spe nia  nie tylko 
wymagania ekonomiczne, ale równie  by by y
proste i wygodne w u ytkowaniu. Zmiana tem-
peratury w domu, nie musi wi za  si  z bie-
ganiem do kot owni i podkr caniem termosta-
tu – w obecnych czasach wystarcza pilot lub 
smartfon aby to zrobi . Dodatkowo pompy cie-
p a wykorzystuj ce odnawialne ród a energii 
s  nawet 3-krotnie bardziej ekonomiczne od tra-
dycyjnych systemów grzewczych, gdy  g ównie 
pobieraj  ciep o np. z  powietrza lub gruntu. 
Czo owi producenci jak np. Daikin, w sposób 
zrozumia y opisuj  stosowane technologie na 

swoich stronach internetowych lub w folde-
rach, aby ka dy móg  wybra  system dostoso-
wany do indywidualnych potrzeb. 

Wi kszo  osób woli wybra  sprawdzone od 
lat systemy, bo u innych dzia aj  poprawnie, 
a w ich opinii z nowo ciami nigdy nie wiado-
mo co b dzie si  dzia o. Tyle, e to co trakto-
wane jest najcz ciej jako nowo , to w istocie 
od wielu lat przetestowane i sprawdzone sys-
temy. Samych pomp powietrze–woda przez 
ostatnie 10 lat firma Daikin sprzeda a ponad 
350 000 w Europie. Posiadane do wiadczenie 
i nieustanne badania w zakresie optymaliza-
cji wydajno ci pozwalaj  Daikin na wprowa-
dzanie kolejnych sprawdzonych i ekonomicz-
nych rozwi za . Jeszcze w tym roku na rynek 
polski wprowadzona zostanie nowa genera-
cja pompy ciep a Daikin Altherma III z serii 
Bluevolution. 

Ten najnowszy model w gamie pomp cie-
p a firmy Daikin otrzyma  klas  energetycz-
n  A+++ i osi ga wydajno  ogrzewania na 
poziomie 5,2 COP oraz wydajno  dla ciep ej 
wody u ytkowej na poziomie 3,3 COP. 

B dzie dost pny w ró nych wielko ciach 
4-,6- lub 8 kW. Dzi ki temperaturze zasilania 
do 65°C ten nowy system mo e by  stosowa-
ny zarówno do ogrzewania pod ogowego, jak 
i tradycyjnych grzejników oraz zapewnia nie-
zawodn  prac  nawet w najzimniejszych kli-
matach, poniewa  jednostka zewn trzna mo e
pracowa  do temperatury zewn trznej -25°C. 

System ten pracuje z czynnikiem R-32 o ni-
skim poziomie oddzia ywania na rodowi-

sko naturalne oraz mo e podgrzewa  i prze-
chowywa  du e obj to ci ciep ej wody nawet 
do 230 litrów przy niskich stratach postojo-
wych dla zbiornika c.w.u. wynosz cych 25 W. 
Konstrukcja jednej z mo liwych do pod -
czenia jednostek wewn trznych ECH2O, jest 
oparta na zasadzie higienicznego podgrzewa-
nia wie ej wody. Zasada ta ma na celu elimi-
nacj  potrzeby dezynfekcji wody i ogranicze-
nie zu ycia energii, co pozwoli na obni enie 
rachunków. 

Ka dy nowy produkt powstaje w oparciu 
o dok adne analizy potrzeb rynkowych z wy-
korzystaniem najnowocze niejszych i spraw-
dzonych technologii. To dlatego warto przy 
wyborze systemu ogrzewania zapozna  si
z nowo ciami na rynku, które odpowiadaj  na 
potrzeby klienta, zarówno pod wzgl dem jako-
ciowym, funkcjonalnym, jak i estetycznym.  

Dodatkowo, jako czo owy producent roz-
wi za  z zakresu HVAC, Daikin dba nie tylko 
o jako  produktów, ale równie  o to aby klient 
mia  dost p do wykwalifikowanych i spraw-
dzonych partnerów handlowych. Tworz c ze-
spó  zapewniaj cy unikaln  opiek  serwisow
gwarantujemy wszystkim klientom którzy za-
kupi  system grzewczy Daikin Altherma, pro-
fesjonalne uruchomienie przez Autoryzowan
Firm  Serwisow  Daikin 
Altherma (AFSDA), oraz 
opiek  serwisow  z czasem 
reakcji w ci gu 24 godzin 
od zg oszenia awarii.  

Niskotemperaturowe pompy ciep a Daikin Altherma III
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* Szczegó owe warunki 
gwarancyjne okre lone s

w karcie gwarancyjnej.
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