Inovații ce aduc răcoare
Prezentarea noii unități
îmbunătățite Sensira R-32.

Comunicat de presă

Daikin lansează noua Sensira R-32.
O unitate de perete discretă pentru eficienţă şi confort de vârf.
Unităţile Daikin urmăresc crearea climatului interior perfect. Cu peste 90 de ani de experienţă în domeniul tehnologiilor de climatizare,
compania știe de ce este nevoie pentru a crea un mediu confortabil pentru locuinţa, afacerea sau biroul dumneavoastră. Din acest motiv,
Daikin prezintă cea mai recentă ediție a gamei Split: Sensira R-32. Echipată cu revoluționarul agent frigorific R-32 și cu alte funcții de
îmbunătățire, noua Sensira utilizează cele mai recente tehnologii pentru a atinge o eficiență energetică și mai mare și a asigura un confort
perfect și o rentabilitate impresionantă.

Eficiență până la clasa
Sensira R-32 creează un mediu confortabil, menținând în același timp valori excelente ale eficienței energetice. Impactul
asupra mediului al acestor unități în gama de produse cu R-32 este cu 68% mai mic față de unitățile cu R-410A. În plus,
permit un consum mai scăzut de energie și o eficiență energetică mai ridicată. Datorită agentului frigorific R-32, noua
Sensira atinge clasa A++ pentru eficiența răcirii. Iar acest lucru este bun atât pentru mediu, cât și pentru buget.

Confort
Cu gama Sensira R-32, nu va trebui să sacrificaţi confortul în avantajul eficienţei energetice. Panoul frontal plat şi
modern se integrează în orice decor interior şi se curăţă uşor. Baleierea automată pe verticală deplasează fantele
de refulare în sus și în jos pentru a furniza o distribuție eficientă a aerului și a temperaturii în cameră. Modul turbo
încălzește sau răcește camera rapid, pentru un confort maxim. Și, avantajele nu se opresc aici. Datorită presiunii sonore
de până la 21 dBA, noua Sensira funcționează aproape imperceptibil pentru a asigura un somn liniștit pe timp de
noapte.

Fiabilitate
Pentru a garanta o funcționare perfectă, Sensira R-32 vine cu un compresor îmbunătățit. Noul compresor swing cu
două camere furnizează economii de energie semnificative, un risc mai redus de defecțiuni și o funcționare silențioasă,
permițând în același timp controlul constant al climatului perfect.

Control ușor
Daikin Online Controller ajută la programarea, gestionarea și monitorizarea sistemului de aer condiționat, din orice
locație, în orice moment. Conectați unitatea la rețeaua Wi-Fi și descărcați aplicația pentru a seta programe de
temperatură, vizualiza consumul de energie și multe altele.

Despre Daikin Europe N.V.
Daikin Europe N.V. este un producător european principal de aparate de aer condiționat, pompe de căldură și echipamente de refrigerare, având
circa 5.500 de angajați în Europa și 10 fabrici de producție în Belgia, Republica Cehă, Germania, Italia, Turcia și Regatul Unit.
La nivel global, Daikin este renumită pentru abordarea inovatoare a dezvoltării de produse și pentru calitatea și versatilitatea de neegalat a soluțiilor
sale integrate. Cu o experiență de peste 90 de ani în proiectarea și producerea de tehnologii de încălzire șir răcire, Daikin este un lider în domeniul
tehnologiei pompelor de căldură. Daikin VRV și Daikin Altherma sunt cele mai vândute sisteme cu pompă de căldură din Europa, cu peste 500.000 de
sisteme livrate până în prezent.
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