
Συστήματα MULTI:
άνεση για όλο το σπίτι

ΕΓΚΑΤΑΣΤHΣΤΕ ΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ MULTI MXM ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤIΣΤΕ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ. ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΓΙΑΤΙ!



DAIKIN HELLAS S.A.
Αγ. Κωνσταντίνου 50, 151 24, Μαρούσι. Τηλ.: 210 8761300, Fax: 210 8761400, www.daikin.gr

Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυπογραφικά λάθη. Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μηχανημάτων,
παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τους κεντρικούς διανομείς ή τα κεντρικά γραφεία μας.

Εξαιρετική Απόδοση
και μέγιστη ευελιξία με μικρότερο αποτύπωμα

Καταλαμβάνει το διπλάσιο χώρο Εξοικονομήστε χώρο

Διπλάσια οπτική όχληση: δύο εξωτερικές μονάδες 
αντί για μία Ελάχιστη οπτική όχληση

Δύο πηγές θορύβου εξωτερικά αντί για μία Πιο αθόρυβη λύση

Πρέπει να οδηγηθεί η αποχέτευση συμπυκνωμάτων  
σε δύο διαφορετικά σημεία

Πιο εύκολη διαχείριση της αποστράγγισης 
συμπυκνωμάτων

Ξεχωριστές παροχικές καλωδιώσεις και 
ασφαλειοδιακόπτες στον ηλεκτρολογικό πίνακα, 
μια για κάθε εξωτερική μονάδα.

Ευκολότερη ηλεκτρολογική εγκατάσταση,
οικονομικότερη και ασφαλέστερη

Η συνολική ηλεκτρική κατανάλωση είναι το 
άθροισμα της ηλεκτρικής κατανάλωσης των δύο 
αυτόνομων μονάδων

Ελεγχόμενη κατανάλωση ηλεκτρικής 
ενέργειας και αποφυγή διακοπής ρεύματος:
η εξωτερική μονάδα διαχειρίζεται την ισχύ
που απαιτούν οι δύο εσωτερικές μονάδες 
σύμφωνα με την δική της δυναμικότητα

Διπλάσια κατανάλωση σε κατάσταση αναμονής: 
άθροισμα κατανάλωσης καθενός από τα δύο 
αυτόνομα συστήματα

Μειωμένη κατανάλωση σε κατάσταση 
αναμονής

Ανάγκη συντήρησης δύο εξωτερικών μονάδων Λιγότερες απαιτήσεις συντήρησης

Διπλάσια μηχανολογικά μέρη όπως συμπιεστές, 
πλακέτες, τετράοδες, ανεμιστήρες... Μεγαλύτερη αξιοπιστία

Το μικρότερο μέγεθος εσωτερικής μονάδας είναι 
αυτό των 2KW

Μεγαλύτερη ευελιξία στην επιλογή εσωτε-
ρικών μονάδων: δυνατότητα εγκατάστασης 
εσωτερικών μονάδων δυναμικότητας μεχρι 
και1,5KW με μειωμένη ισχύ, ιδανική λύση για
καλύτερη άνεση στα υπνοδωμάτια

Η συνολική περιεκτικότητα σε ψυκτικό μέσο 
των δύο αυτόνομων εξωτερικών μονάδων ειναι 
υψηλότερη από αυτή της εξωτερικής μονάδας 
MULTI.

Φιλικό προς το περιβάλλον: έως 42% 
λιγότερο Ψυκτικό!

Σκεφτείτε το μέλλον!
Αν χρειάζεστε σήμερα δύο
εσωτερικές μονάδες αλλά 
σκέφτεστε ότι στο μέλλον θα 
μπορούσατε να προσθέσετε  
μια τρίτη για ένα άλλο δωμά-
τιο, εγκαταστήστε άμεσα ένα 
πολυδιαιρούμενο σύστημα 
Multi τριών εξόδων: η εξωτε-
ρική μονάδα θα είναι έτοιμη, 
το τρίτο εσωτερικό μπορείτε 
να το εγκαταστήσετε όταν 
αποφασίσετε

Ευκαιρία!

Σε περίπτωση αντικατάστασης 
ενός παλιού κλιματιστικού, 
επωφεληθείτε ενός συτήματος 
MULTI  για να προσθέσετε 
άνεση και σε άλλους χώρους 
διατηρώντας μια ενιαία εξωτε-
ρική μονάδα

2 ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ Split 
ΜΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

1 ΜΟΝΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΜΟΝΑΔΑ Multi MXM
ΜΕ ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ split: ΜΙΑ 
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑ: 
Συνδέστε έως 5 εσωτερικές 
μονάδες όλων των τύπων

Το γνωρίζατε;
Με ένα σύστημα MULTI τριών 
εξόδων μπορείτε να τοποθε-
τήσετε τα εσωτερικά μέχρι 25 
μέτρα απόσταση από το εξω-
τερικό! 5 μέτρα περισσότερα 
από ένα αυτόνομο σύστημα 
split ισχύος 2,5KW ή 3KW

Αναζητήστε τα προϊόντα
της Daikin στο επίσημο 
δίκτυο συνεργατών με

το ειδικό σήμα.

Ανακαλύψτε το εργαλείο επιλογής 
MULTI (για επαγγελματίες)


