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ARGUMENTE 

FCAHG-G/FCAG-A

Casetă cu autocurăţare

Mai e!cientă energetic și ușor de utilizat 
decât orice altă casetă

 › Costurile de funcţionare sunt reduse cu 50% în 
comparaţie cu soluţiile standard 

 › Curăţare automată a filtrului
 › Întreţinerea filtrului durează mai puţin: praful poate 
fi îndepărtat uşor cu ajutorul unui aspirator, fără a 
deschide unitatea

 

Filtru din plasă !nă

 › Pentru zonele predispuse la praf (magazine de 
îmbrăcăminte şi librării), un filtru din plasă fină 
(BYCQ140DGF9) asigură performanţa constantă şi 
distribuţia optimă a aerului 

 › Tavane curate datorită filtrului din plasă fină, curat 

BYCQ140DG9 BYCQ140DGF9

Panou cu autocurăţare
Panou cu autocurăţare  

cu !ltru din plasă !nă

Alb cu fante gri Alb cu fante gri

 

Casetă cu autocurăţare pentru menţinerea 
atmosferei optime în magazin

Casetă cu autocurăţare

Casetă cu jet circular standard

Comparaţie consum de energie cumulat pe  luni 

Consum de energie (kWh)
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Referinţe 

Magazinul Coral, UK 

Costurile de funcţionare au fost 
reduse cu 50% în comparaţie cu 
soluţiile standard datorită filtrului 
curat

ergie (kWh)

Economii de până 
la 50% datorită 

autocurăţării

Praful poate fi îndepărtat uşor cu 
ajutorul unui aspirator,  
fără a deschide unitatea.

Distribuţia aerului cu un filtru curat Distribuţia aerului cu un filtru murdar
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De ce să alegeţi o casetă cu jet circular?
• Refulare a aerului pe 360°, pentru un confort optim

• Senzori inteligenţi pentru eficienţă maximă

Instrumente de marketing
 › Accesaţi site-ul web:  
https://www.daikin.eu/en_us/product-group/round-flow-cassette.html

Beneficii pentru instalatori
› Produs cu funcţii unice pe această piaţă
› Mai puţin timp necesar pentru întreţinerea la faţa locului
› Utilizarea controlerului pentru a deschide sau închide 

individual oricare dintre cele patru fante pentru a adapta 
unitatea la orice formă a camerei

› Configurare uşoară a senzorilor opţionali pentru 
îmbunătăţirea confortului şi pentru economisirea de energie

Beneficii pentru consultanţi
› Produs cu funcţii unice pe această piaţă
› Concepută pentru a fi utilizată în toate tipurile şi 

dimensiunile de birouri comerciale şi medii de retail
› Produsul ideal pentru îmbunătăţirea punctajului BREEAM/

EPDB împreună cu unitatea Sky Air sau cu unităţile VRV IV cu 
pompă de căldură

Beneficii pentru utilizatorul final
› Concepută pentru a fi utilizată în toate tipurile şi 

dimensiunile de birouri comerciale şi medii de retail
› Condiţiile unui mediu perfect: fără curenţi de aer rece sau 

senzaţie de picioare reci
› Economisiţi până la % din costurile de funcţionare cu 

ajutorul panoului cu autocurăţare, care facilitează şi lucrările 
de întreţinere

› Clienţii pot economisi până la % din facturile de energie 
electrică datorită senzorilor opţionali

› Utilizare flexibilă a spaţiului datorită controlului individual al fantelor

www.youtube.com/DaikinEurope

Refulare a aerului pe 360°, pentru un confort 
îmbunătăţit

 › Design unic şi dovedit 
 

Senzorii inteligenţi îmbunătăţesc și mai mult 
e!cienţa și confortul

 › Senzorul de prezenţă 
reglează valoarea setată 
dacă camera nu este 
ocupată, ceea ce duce la 
economii de până la 27%. 
De asemenea, direcţionează 
automat jetul de aer la 
distanţă de persoane, pentru a evita curenţii de aer 
rece

 › Senzorul de pardoseală cu infraroşu detectează 
temperatura medie a pardoselii şi asigură o 
distribuţie uniformă a temperaturii între tavan şi 
pardoseală pentru a preveni senzaţia de picioare reci 
 

Instalare -exibilă

 › Fantele pot fi controlate sau închise în mod 
individual utilizând telecomanda cu fir, în funcţie de 
configuraţia camerei. De asemenea, sunt disponibile 
seturi de închidere opţionale

senzor de 
prezenţă

senzor de 
pardoseală
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