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Care sunt preocupările DAIKIN ? 

În calitatea recunoscută de lider în tehnologia de condiţionare a aerului, Daikin alocă resurse importante atât 

umane cât și financiare în activitatea de cercetare, proiectare şi dezvoltare de echipamente și tehnologii noi, 

urmărind consecvent conceptul "Confort Individual Total". 

Daikin recunoaşte faptul că, în timp ce instalaţiile de climatizare 

moderne controlează cu exactitate: temperatura, umiditatea, 

presiunea, gradul de purificare și debitul de aer, condițiile de 

climatizare considerate ideale diferă foarte mult de la o persoană la 

alta.  Cheia de a oferi această "notă personală" a confortului ideal, 

constă în calitatea tehnologiilor Daikin de programare, măsurare și 

control. Astfel, s-au găsit soluții noi care combinând micro-electronica 

și chimia reproduc simţurile umane pentru a anticipa cât mai exact 

cerințele individuale.  

Aceste tehnologii avansate permit firmei Daikin implementarea 

unor facilități unice și inovatoare produselor, pentru a asigura confort 

optim în condiționarea aerului. Toate aparatele Daikin pentru 

condiționarea aerului sunt proiectate astfel încât să fie foarte uşor de 

utilizat (very user friendly). 

Ce înseamnă tehnologia inverter ? 

Aparatele de aer condiţionat convenționale sunt echipate cu motoare electrice de curent alternativ ce 

funcţionează la viteză maximă, oferind valori relativ fixe de răcire şi încălzire.  Păstrarea temperaturii stabilite fiind 

realizată în regim "Start - Stop", rezultând o temperatură ce variază permanent faţă de valoarea dorită.  Pornirile și 

opririle sunt bruște și zgomotoase iar consumul mare de energie este înregistrat datorită funcționării la viteză 

nominală (maximă) şi a regimului Start-Stop care înregistrează vârfuri de curent consumat. 

Inverterul Daikin reprezintă rezultatul unei sume de tehnologii mult mai avansate care operează total diferit.  

Viteza motorului care acționează direct compresorul este variabilă, comandată digital și permanent monitorizată. 

Pornirea este comandată în rampă, lin în creştere sau în scădere de putere, fără şocuri și vibrații. Inverterul obţine 

mai repede temperatura dorită, pe care o menţine constantă conform valorii stabilite. Aceast regim de funcţionare 

oferă confort constant şi economii semnificative de energie. 
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De ce este mai bun un inverter Daikin? 

Rezervă de putere - Revoluţionara tehnologia inverter Daikin oferă climatizorului o mare rezervă de putere din 

care utilizează o cantitate de energie mult mai mică decât aparatele convenţionale. Metodele avansate de proiectare 

utilizate au ca rezultat echipamente extrem de silențioase. Aparatele de aer condiţionat Daikin Inverter funcţionează 

eficient la temperaturi extreme. Funcţionarea lor este garantată între minim -1o °C, respectiv maxim 46 °C. 

Inteligență - Inteligenţa avansată a celor mai recente aparate de aer condiţionat Daikin permite sistemului 

detectarea celor mai mici schimbări survenite în mediul exterior,  prelucrarea informaţiilor înregistrate şi  ajustarea 

cu fineţe a temperaturii interioare. Super-Inverterul Daikin memorează valorile preferate de temperatură raportate 

diferitelor condiţii climaterice externe, efectuând în mod automat ajustările necesare. Daikin se bazează pe acest tip 

de inteligenţă pentru a face viaţa mai simplă şi mai confortabilă. Există multe alte caracteristici inteligente în gama 

Daikin, descrise la fiecare aparat în parte. 

Silențioase - Climatizoarele Daikin sunt printre cele mai silenţioase 

echipamente disponibile pe piața actuală. În acest sens Daikin a adus  

numeroase îmbunătăţiri unice de design: compresoarelor, motorelor şi 

ventilatoarelor pentru a se asigura că zgomotul produs nu mai reprezintă 

o problemă pentru mediul înconjurător. Datorită silențiozității lor, 

climatizoarele Daikin sunt ideale atât pentru zonele rezidențiale cât și 

pentru hoteluri, blocuri de locuințe, restaurante, magazine, ș.a.m.d.. Cele 

mai recente modele încorporează noul compresor Daikin Swing (leagăn) 

care atinge eficiența maximă, cu niveluri scăzute de zgomot. Noua 

tehnologie de fabricare a compresorului swing reduce frecarea în timpul 

funcţionării pentru o mișcare uniformă cu vibraţii minime, eliminând 

totodată pierderile de presiune înregistrate de  gazul refrigerant în timpul 

compresiei. 

Economice - Climatizoarele Daikin sunt extrem de eficiente din 

punct de vedere energetic.  Firma Daikin este permanent preocupată de 

dezvoltarea și fabricarea atât de sisteme industriale, cât și casnice care să 

înregistreze costuri minime de funcţionare.  La proiectarea noul sistem 

Daikin Super-Inverter au fost implementate 95 de patente tehnologice în 

scopul unic de a reduce consumul total de energie electrică. Noua 

generație de magneţi neodymium (NdFeB, NIB, sau Neo magnet) utilizați 

la fabricarea compresoarelor au mărit cu 20% eficienţa climatizoarelor 

Daikin. 

Performante - Inverterul Daikin mărește Coeficientul de 

Performanță. Facilitățile seriei de Invertoare CC (de curent continuu) sunt 

date de reluctanțele motoarelor CC pentru compresor şi ventilator. Acest 

pachet de înalte tehnologii de economisire a energiei este completat de Daikin cu sistemul de control PAM - Pulse 

Amplitude Modulation Technology.  Astfel modelul FTXS25E atinge un coeficient de performanță de 4,17, fiind cu 

48% mai performant decât un model similar ca putere dar convenţional (non-inverter).  

Acesta este enormul avantaj al trecerii de la motorul 

convenţional de curent alternativ la avansata tehnologie Daikin Inverter 


