Speciální letní nabídka

za nákup každého
produktu Sky Air
R-32 získáte
5 l soudek piva
Pilsner Urquell
Akce platí do 31. 10. 2018
Čim více produktů objednáte, tím více soudků k vám dopravíme!

7 důvodů, proč je Sky Air na trhu unikátem
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Vysoká energetická účinnost
SEER až 8,02 a štítek A++ s vybranými
jednotkami z řady Alpha a Advance,
kruhový výdech a jednotky do
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Kompletní řada Sky Air R-32
přináší nejlepší kontrolu
klimatu ve své třídě, které má
budoucnost

Špičková spolehlivost
chlazení počítačových místností s řadou
Alpha, nejrozsáhlejší testování, nejširší
síť podpory

A+++
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Nejlepší regulace na trhu
Wifi ovládání, Daikin Cloud Servis
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Výhody jedinečné instalace

podhledu s panelem s automatickým

speciální asymetrické kombinace

čištěním

pro chlazení počítačových místností
s řadou Alpha, až 4 vnitřní jednotky

Nejvyšší pohodlí

připojené k jedné venkovní pro

variabilní teplota chladiva, tichý režim,

rozlehlé místnosti – řady Alpha

čidla přítomnosti osob a podlahová

a Advance

čidla, přívod čerstvého vzduchu
u vybraných modelů jednotek

7

Esteticky dokonalé

Kompletní řada Sky Air
R-32 přináší nejlepší řízení
klimatu ve své třídě,
které má budoucnost
ŰŰ Průmyslová špičková technologie pro komerční aplikace

ŰŰ Technologie a komfort v kombinaci pro komerční aplikace

ŰŰ Speciální řešení pro chlazení počítačových

ŰŰ Velmi malé rozměry a snadná instalace venkovních jednotek
ŰŰ Maximální délka potrubí až 50 m

místností s nízkou vlhkostí vzduchu
ŰŰ Variabilní teplota chladiva

ŰŰ Technologie výměny zařízení s chladivem R22/R407C

ŰŰ Maximální délka potrubí až 85 m

ŰŰ Rozšířený provozní rozsah až do -15 °C

ŰŰ Technologie výměny za zařízení s chladivem R22/R407C

v režimu chlazení a vytápění
ŰŰ Párové,Twin, Triple a Double Twin aplikace

ŰŰ Rozšířený provozní rozsah v režimu
vytápění i chlazení až do -20 °C
ŰŰ Párové, Twin, Triple a Double Twin aplikace

ŰŰ Ideální řešení pro rušná prostředí a malé obchody
ŰŰ Velmi malé rozměry a snadná instalace venkovních jednotek
ŰŰ Maximální délka potrubí až 30 m

Třířadý výměník tepla

• Jedinečný třířadý výměník tepla,

který umožňuje použití kompaktního
opláštění až do výkonu 14 kW

PCB deska chlazená
chladivem

ŰŰ Technologie výměny zařízení s chladivem R22/R407C
ŰŰ Snadná instalace venkovních jednotek:
na střechu, terasu nebo zeď
ŰŰ Provozní rozsah -5 °C v režimu chlazení
a -15 °C v režimu vytápění
ŰŰ Pouze pro párové kombinace
ŰŰ Pouze v kombinaci s nástěnnými, kanálovými nebo

Kompresor
Daikin

JEDINEČNÁ
A PATENTOVANÁ
TECHNOLOGIE

Integrace hlavních
pohyblivých částí
do jedné součásti
• Bez tření
• Žádné úniky chladiva
• Vysoká účinnost kompresoru
• Zvýšená životnost systému

Optimálně zakřivená vrtule

• Optimálně zakřivená vrtule ventilátoru

a mřížka pro minimální turbulence
a optimální proudění vzduchu

Spodní deska a spodní část výměníku
vyhřívána horkým chladivem
• Odtokové otvory zůstávají bez ledu

kazetovými jednotkami s kruhovým výdechem
Produkt

Model
RZAG71MV1
RZAG100MV1
RZAG125MV1
RZAG140MV1
RZAG71MY1
RZAG100MY1
RZAG125MY1
RZAG140MY1
RZASG71MV1
RZASG100MV1
RZASG125MV1
RZASG140MV1
RZASG100MY1
RZASG125MY1
RZASG140MY1
AZAS71MV1
AZAS100MV1
AZAS125MV1
AZAS140MV1
AZAS100MY1
AZAS125MY1
AZAS140MY1

Alpha
Alpha
Alpha
Alpha
Alpha
Alpha
Alpha
Alpha
Advance
Advance
Advance
Advance
Advance
Advance
Advance
Active
Active
Active
Active
Active
Active
Active

Ceny 2018
(CZK)
48.305,66.757,73.201,82.758,58.385,74.854,80.224,90.552,35.262,45.063,49.680,55.296,47.412,51.246,56.403,27.055,35.857,44.088,52.994,37.254,45.641,54.702,-

Poznámka: Jedná se o ceníkové ceny, na které budou uplatněny vaše rabatové podmínky.
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