Novidades para 2020
Novo conceito,

novo design

Purificador de Ar
MC55/ MCK55

DISPONÍVEL
EM MAIO

MCK55

 Modos humidificação e purificação (MCK55)
 Ar puro graças ao fluxo de iões de plasma
ativo e à tecnologia Flash Streamer

MC55

 Filtro HEPA de alto desempenho para captar as
partículas finas de pó
 Retorno potente e funcionamento silencioso
 Novo design compacto e elegante
Disponível a partir de Maio 2020, sujeito a confirmação.
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Inesperada.

A combinação perfeita entre
desempenho e design, agora disponível
em 4 cores
Bastante elegante e compacta, pode escolher o modelo Stylish em 4 cores
diferentes: Preto, Silver, Branco e Blackwood.
O design discreto e moderno, em conjunto com várias funcionalidades que
aumentam o conforto, garante elevados níveis de conforto.
Com eficiências até A+++ (aquecimento/arrefecimento),
pode controlar a unidade através de app, obtendo
garantidamente elevados níveis de conforto e qualidade.

Saiba mais em www.daikin.pt
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Disponível agora em 4 cores
 Agora com3 novas opções de cores distintas para além do Branco:
Silver, Blackwood e Preto
 Os cantos curvos da unidade criam um design discreto, tornando-a
compacta
 O painel simples permite variar a textura e cor para se adaptar facilmente
a diferentes interiores
 Design premiado internacionalmente graças ao seu design inovador e
capacidades funcionais

Blackwood FTXA-BT

Silver FTXA-BS

Preto FTXA-BB

Branco FTXA-AW
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Daikin Altherma 3 H HT

A quintessência da bomba de calor
› Bomba de calor ar-água de alta temperatura com conceito hydrosplit.
Fluido frigorigéneo R32 confinado à unidade exterior.
› Unidade disponível em 3 classes 14-16-18
› Temperatura de Avanço da água até 70ºC, devido ao inovador
compressor de dupla injeção (gás e líquido)
› Permite o funcionamento em aquecimento, arrefecimento e produção
de água quente sanitária.
› Sistema com unidades interiores do tipo Mural, Chão ou Integrada
ECH2O.
› Unidade exterior de design elegante e baixo ruído de funcionamento.
Desempenho superior, utilização de energia renovável, design e
conforto acústico.
É esta a Quintessência da bomba de calor.

EPRA14-18DV3/W1
Eficiência do sistema
unidade mural:
70ºC

Modelo de depósito em aço
inoxidável integrado para água

quente sanitária

Modelo de depósito de água
quente sanitária ECH2O integrado

55ºC A++
35ºC A+++*

840 mm

1650 or 1850 mm
180 L ou 230 L

1891 mm = 300L
1895 mm = 500L

Modelo mural

440 mm

595 mm

600 mm

390 mm

625 mm = 300L
790 mm = 500L
595 mm = 300L
790 mm = 500L

Conceito hydrosplit
De olhos postos num futuro melhor
Com o R-32, o futuro é agora
Pioneira na utilização de R-32
em bombas de calor ar-água,
a Daikin considera a redução
do impacto ambiental uma
prioridade absoluta.

H 2O

Sem fluido frigorigéneo
dentro de casa
Circuito de fluido
frigorigéneo R-32 selado
Redução do risco de fuga
de fluido frigorigéneo.
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Ligações hidráulicas
Entre as unidades interiores
e exteriores.

Daikin Altherma 3 H

Bomba de calor 3ª Geração
› Bomba de calor ar-água de baixa temperatura com conceito hydrosplit.
Fluído frigorigéneo confinado à unidade exterior.
› Unidade disponível em 3 classes 11-14-16.
› Temperatura de Avanço da água até 60ºC
› Novo compressor scroll com injeção de gás
› Permite o funcionamento em aquecimento, arrefecimento e produção
água quente sanitária
› Sistema com unidades interiores do tipo Mural e Chão
› Unidade exterior de baixo ruído

EPGA-DV
Eficiência do sistema
unidade mural:
55ºC A++
35ºC A+++*

H 2O
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Daikin Altherma HPC

Convetores para bomba de calor
Mural, Chão e Encastrado
› Possibilita funções de aquecimento e arrefecimento
› Fluxo de ar modulado e design discreto
› Unidades otimizadas para combinação com bombas de calor
› Agora disponível em 3 versões:
› Unidades de chão de baixo perfil (FWXV-ATV3)
› Unidades para instalação discreta na parede (FWXM-ATV3)
› Unidade interior mural compacta (FWXT-ATV3)
Convetor de chão

FWXV-ATV3

Unidade mural

FWXT-ATV3

Convetor para encastrar

FWXM-ATV3
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Daikin Altherma UFH

BREVEMENTE

Piso radiante

O seu clima de conforto, dia após dia
› Sistema que garante um perfil uniforme de
temperatura no espaço
› Oferecem um bom isolamento térmico e
excelentes propriedades de isolamento
acústico.
› Fácil de instalar e ecológico
› Sistema ideal para novas construções,
permite uma escolha de revestimentos do
pavimento e design individual por divisão,
praticamente sem restrições.

Sistemas controlo
Multizona Daikin
› Sistema de controlo com ajuste de temperatura para
aquecimento e arrefecimento, individual para cada
divisão.

Estação base

EKWUFHTA1V3

Atuador de válvula

EKWCVATR1V3

› Permite melhorar a eficiência energética da habitação
› Conciliável com todas as unidades Daikin Altherma
› Instalação, operação e manutenção simples e intuitiva
Termóstato digital com fios

EKWCTRDI1V3

Termóstato analógico com fios

EKWCTRAN1V3

Daikin Altherma 3 GEO

Desempenho elevado todo o ano
› Aquecimento e arrefecimento todo o ano com elevada
eficiência, independentemente da temperatura exterior
› Classe energética em aquecimento até A+++
› Funcionamento extremamente silencioso, pressão sonora
de 32dBA
› Placa LAN integrada para controlo da sua unidade a partir
de qualquer lugar em qualquer momento
65ºC

A

+++
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Mais compacta,
igualmente eficiente

Mais discreta, maior benefício na
arquitetura exterior: toda a gama Sky Air
com um único ventilador
Únicas no mercado: temos o prazer de apresentar as nossas novas unidades
exteriores de ventilador único e altura reduzida em todas as gamas Sky Air
Elevada eficiência energética até A++ em aquecimento e arrefecimento
Capacidades desde 3,5 a 25 kW
Fácil operação, através de comandos intuitivos
Comprimentos máximo de tubagem até 85mm (50 m para RAZAG35, 50 e 60A),
permitindo ocultar o equipamento em zonas tecnicas
ū Vasta gama de unidades interiores, permite uma perfeita integração em
qualquer tipo de arquitetura interior
ū
ū
ū
ū

www.daikin.pt/skyairbluevolution
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Série Sky Air
Mais flexibilidade graças à estrutura de ventilador único em toda a
gama Sky Air
› Portfólio de ventilador único exclusivo e de altura reduzida
› Capacidades desde 3,5 a 25 kW
› Unidade compacta, fácil de transportar e posicionar
› Facilidade de manutenção e tratamento líderes de mercado:
› Fácil acesso a todos os componentes críticos
› Novo posicionamento da pega para facilitar o transporte

RZAG-NV1/NY
› Gama de funcionamento até -20 °C em arrefecimento e aquecimento
› Adequada para aplicações de arrefecimento de infraestruturas
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RZA-D
› Substitui a gama RZQ-C
› Comprimento de tubagem até 100 m
› Gama de funcionamento até -20 °C em arrefecimento e aquecimento
› Capacidade até 25 kW
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NOVO

VRV 5 Série-S

DISPONÍVEL
EM SETEMBRO

RXYSA-A

› Reduz o equivalente de CO2 graças ao uso de fluido frigorigéneo de menor GWP, R32
› Sustentabilidade máxima em todo o ciclo de vida, graças à eficiência sazonal líder de mercado
› Ventilador de baixa altura
› Facilidade de instalação equivalente à gama Mini VRV R410A
› Unidades interiores especialmente projetadas para R-32
* Disponível a partir de Setembro de 2020, sujeito a confirmação.

FXFA-A

FXZA-A

FXDA-A

VRV IV Série-S Compact
RXYSCQ6TV1

› O VRV mais compacto, agora disponível até 15,5 kW
› Novo modelo de 6 HP
› O design compacto e leve de um ventilador torna a unidade quase imperceptível
› Compatível com as unidades interiores da gama Split, Sky Air e VRV
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FXSA-A

Para uma

Economia circular

de fluidos frigorigéneos

Qualidade certificada por
entidade externa
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Recuperar R-410A é
apenas o início

A Daikin lançou a nova gama VRV

com fluido frigorigéneo recuperado, reciclado e
certificado, reutilizando o fluido frigorigéneo existente

Reutilize o fluido frigorigéneo para evitar que mais de 150.000 kg de
gás virgem sejam produzidos por ano
› Apoie a economia circular de fluidos frigorigéneos
› Faça uma escolha sustentável promovendo unidades com Alocação
Certificada de Gás Recuperado
› Neutralize o impacto na cota de F gás com unidades VRV que utilizam
fluido frigorigéneo recuperado e reutilizado na Europa
› Disponível em recuperação de calor e mini VRV 4,5,6 da gama não
compacta

Saiba mais em www.daikin.pt/economiacircular
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A inovação continua com

Bombas de calor a R-32

A Daikin é primeira empresa a apresentar uma gama tão
extensa de unidades para arrefecimento e bombas de
calor ar água desde 75 a 700 kW

Bomba de calor ar/ água a R-32
EWYT-B
› Compressores R32 otimizados para funcionamento em modo
bomba de calor
› Eficiências sazonais SEER, SCOP e COP mais elevadas do
segmento
› Conectividade com monitorização remota Daikin On Site
› Novos opcionais (Ex: kit bomba + depósito de inércia)
› Produção de água quente até 60ºC
› Temperatura ambiente até -15ºC
› 2 níveis de eficiência energética
› 3 níveis de configuração do ruído
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Chiller com compressor de parafuso
de condensação a água de alta temperatura
EWWH-J
› Chiller de condensação a água com fluído
frigorigéneo HFO R-1234ze
(com potencial de destruição da camada
de ozono (ODP) igual a zero e potencial de
aquecimento global (GWP) extremamente baixo
<7)
› Capacidades compreendidas entre 80 e 300 kW
› Produção de água quente até 75ºC
› Compressor de mono-parafuso

Chiller inverter de parafuso de condensação a ar
EWAH-TZ C

› Gama de capacidade alargada para o portfólio
de inverter de condensação a ar
› Melhores desempenhos e níveis de ruído mais
baixos
› Fluido HFO R-1234ze com GWP<7
› SEER mais alto do mercado e de acima do TIER
2 do Ecodesign
› Novo controlador Microtech IV
› Função de monitorização de performance do
equipamento
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Ventilo-convector de condutas de altura reduzida
FWE-DT/DF
› Todos os modelos com altura reduzida de 200 mm
› Possibilidade de instalação horizontal ou vertical
› Múltiplos ventiladores com 5ou 6 velocidades de ruído
reduzido
› Pressão estática até 50 Pa

Nova plataforma de controlo das Unidades
de Tratamento de Ar
› Novo controlador com Microtech IV
› Capacidade para mais entradas e saídas
› Velocidade de processamento mais elevada
› Possibilidade de gestão de mais pontos de
controlo e periféricos
› Função Web-browser standard

Nova interface de comunicação
entre secções
› Novo design com interligação com controlador via Mod-bus
› União de secções em obra mais fácil
› Integração total com software de seleção e processo de fabrico
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NOVO
DESIGN

Brevemente

Sistema de refrigeração Conveni-Pack a CO2
Com recuperação de calor
› A tecnologia mais avançada
› O menor impacto ambiental
› Solução única de climatização e Refrigeração
› Recuperação de calor na estação de inverno
› Monitorização remota
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AHT - Gama Plug-in HoReCa
Uma gama abrangente de produtos plug-in,
para refrigeração e congelação, especificamente
adequados a lojas de Produtos alimentares.
Câmaras de congelação horizontais
› Redefinir a economia e elevar a apresentação de produto a um novo
nível
› Maximizar o espaço de vendas, minimizar a Manutenção
› Configuração modular;
› Fluido com baixo GWP

Opções de localização flexíveis para Paris
Pode utilizar-se como unidade autónoma
Pode utilizar-se em linha
Pode utilizar-se como ilha
Maximiza a utilização do espaço no chão com um armário final
Pode instar-se por baixo de prateleiras ou integrar-se nos sistemas de prateleiras existentes

Expositores para refrigerados
› Combinação de estilo e função: Design elegante para aumentar as suas
vendas, em diferentes tamanhos
› Fluido com baixo GWP
› Parte superior com iluminação LED para maximizar as oportunidades de
destaque da marca e iluminação LED horizontal
› Refrigeração “plug-in“
› Utilização de fluido frigorigéneo R290 natural e eficiente (propano)
› 100% isentas de CFC e PFC
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Controlo remoto por cabo
intuitivo com design inovador
Com novas funcionalidades
› Três opções do ecrã: standard, detalhada e nova vista
simbólica
› Guarde definições da unidade e programas no
smartphone e carregue-os para vários controladores
› Nova gama BRC1H52W/S/K para ligação a unidades
interiores VRV R-32

BRC1H519W7

BRC1H519S7

BRC1H519K7

› Disponível em 3 cores: branco, prateado e preto
› Design inovador e elegante, premiado
internacionalmente

Daikin Residential Controller
Controle as suas unidades Daikin através da nova App
A App Daikin Residential Controller, trata-se da nova versão que une
agora as funcionalidades das duas app’s - Daikin Online Controller e o
Daikin online Control Heating, numa única app!
Monitorize, programe e controle a temperatura das suas unidades Daikin da
gama de ar condicionado e aquecimento, em qualquer lugar e hora, através
de um smartphone .

Novas funcionalidades da app:
› Conectividade apenas via Cloud
› Autenticação com um único registo
› Controlo por voz

Novas funcionalidades da gama de aquecimento:
› Controlo da temperatura de saída de água
› Registo Stand by Me integrado
› WLAN para aquecimento
A App Daikin Online Control Heating irá atualizar automaticamente para a versão Daikin
Residential Controller em Abril, enquanto que a app Daikin Online Controller atualizará em
Setembro.
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Notas:
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www.daikin.pt

Catálogo Novas Soluções 2020: As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A Daikin Airconditioning Portugal S.A., rejeita explicitamente quaisquer danos diretos ou indiretos, no seu sentido mais amplo,
resultantes ou relacionados com a utilização e/ou interpretação deste documento. Todas as informações presentes neste documento devem sempre ser verificadas junto da Daikin Airconditioning Portugal S.A.

Sede: comercial@daikin.pt | Delegação norte: comercial-norte@daikin.pt

