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Informacje na temat Daikin
Firma Daikin zdobyła ogólnoświatowy rozgłos na podstawie ponad 85 letniego doświadczenia 
w produkcji wysokiej jakości urządzeń klimatyzacyjnych, przeznaczonych do użytku przemysłowego, 
komercyjnego i mieszkaniowego. Daikin pozazdrościł jakości prostym modelom, począwszy od 
dużej uwagi wkładanej w projektowanie, produkcję i testowanie oraz wsparcie po sprzedaży. 
W tym celu, każdy element jest dokładnie dobierany i poddawany rygorystycznym testom w celu 
zweryfikowania jego wkładu w zakresie jakości i niezawodności produktu.

Klimakonwektory
Klimakonwektory to wysoce skuteczne urządzenia umożliwiające połączenie agregatów chłodniczych 
lub kotłów grzewczych w wydajny, cichy system klimatyzacji. Te jednostki stanowią skuteczne 
rozwiązanie zapewniające uzyskanie idealnego komfortu zarówno w aplikacjach komercyjnych 
jak i mieszkaniowych. 
Daikin oferuje szeroką gamę klimakonwektorów przeznaczonych do zastosowań pozwalających na 
ich ukrycie w suficie oraz zastosowań zewnętrznych. Do wielofunkcyjnych zastosowań oferujemy 
3 modele. Jedynym ruchomym elementem w tych jednostkach jest wentylator, który sprawia, że 
jednostki te nadają się idealnie do zastosowań w biurach, hotelach i w domach. Celem jest uzyskanie 
rozwiązania, które będzie nam odpowiadało zarówno pod względem technicznym jak i estetycznym.

Rozwiązania wielofunkcyjne
Klimakonwektory w połączeniu z agregatami chłodniczymi lub kotłami grzewczymi można 
wykorzystywać do szerokiej gamy rozwiązań, które można dostosować do lokalnych warunków 
klimatycznych, rynku paliw pierwotnych lub izolacji budynków. W ciepłym klimacie lub w sytuacjach, 
w których budynek jest dobrze zaizolowany, klimakonwektory z agregatem (system 2-rurowy) są 
w stanie zarówno ogrzewać jak i chłodzić pomieszczenia. W takim układzie, agregat jest w stanie 
pracować w trybie chłodzenia oraz w trybie pompy ciepła. W bardziej surowym klimacie, do tego 
układu można dodać kocioł grzewczy (system 4-rurowy). W takiej sytuacji agregat chłodniczy pozwoli 
na uzyskanie optymalnego chłodzenia w lecie, a kocioł grzewczy skutecznego grzania w zimie. 
Zwiększając elastyczność w czasie projektowania aplikacji systemów wodnych, istnieje możliwość 
wyposażenia klimakonwektora w opcjonalny grzejnik elektryczny. W sytuacjach, w których 
z punktu ekonomicznego nie jest opłacalne używanie kotła grzewczego i kiedy używanie agregatu 
chłodniczego w trybie pompy ciepła nie jest pożądane, grzejnik elektryczny jest w stanie bardzo 
szybko ogrzać pomieszczenie. Możliwość połączeń na jakie pozwala gama klimakonwektorów Daikin 
pozwala na uzyskanie optymalnych projektów w oparciu o agregat chłodniczy, które nadają się do 
każdego zastosowania i są dostępne w każdym przedziale cenowym.

Daikin Europe N.V.
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Jednostka przypodłogowa

 › System szybkiego montażu na ścianie
 › Dostępne wstępnie zamontowane zawory 

3-drogowe/4-portowe WŁ./WYŁ.
 › Zestaw zaworów jest zaizolowany, nie 

trzeba dodatkowej tacy skroplin
 › Zestaw zaworów zawiera zawory 

regulujące i osłonę na czujnik
 › Złącza fast-on dla opcji elektrycznych: 

nie są wymagane narzędzia
 › Szybka wymiana fi ltra zmywalnego
 › Grzałka elektryczna: bez przekaźnika 

do wydajności 2 kW
 › Grzałka elektryczna: wyposażona w dwa 

termostaty zapobiegające przegrzaniu
 › Elektroniczna jednostka sterująca 

z czujnikiem wilgoci, dostępna w wersji 
Standard, Advance, Advance Plus



FWL

FWL03D FWL03D FWEC1, 2, 3 A ECFWMB6
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Jednostka typu Flexi

 › System szybkiego montażu na 
ścianie lub na sufi cie

 › Dostępne wstępnie zamontowane zawory 
3-drogowe/4-portowe WŁ./WYŁ.

 › Zestaw zaworów jest zaizolowany, nie 
trzeba dodatkowej tacy skroplin

 › Zestaw zaworów zawiera zawory 
regulujące i osłonę na czujnik

 › Złącza fast-on dla opcji elektrycznych: 
nie są wymagane narzędzia

 › Szybka wymiana fi ltra zmywalnego
 › Grzałka elektryczna: bez przekaźnika 

do wydajności 2 kW
 › Grzałka elektryczna: wyposażona w dwa 

termostaty zapobiegające przegrzaniu



FWM

FWEC1, 2, 3 AFWM01D FWM01D
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Jednostka typu Flexi

 › System szybkiego montażu na 
ścianie lub na sufi cie

 › Dostępne wstępnie zamontowane zawory 
3-drogowe/4-portowe WŁ./WYŁ.

 › Zestaw zaworów jest zaizolowany, nie 
trzeba dodatkowej tacy skroplin

 › Zestaw zaworów zawiera zawory 
regulujące i osłonę na czujnik

 › Złącza fast-on dla opcji elektrycznych: 
nie są wymagane narzędzia

 › Szybka wymiana fi ltra zmywalnego
 › Grzałka elektryczna: bez przekaźnika 

do wydajności 2 kW
 › Grzałka elektryczna: wyposażona w dwa 

termostaty zapobiegające przegrzaniu



FWD

FWD04A FWD04A FWEC1 ,2, 3 A
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Jednostka typu Flexi

 › System szybkiego montażu na ścianie
 › Proste złącze kanału jest zamontowane 

po stronie wylotowej
 › Standardowy fi ltr powietrza: zdejmowany od dołu
 › Elektroniczna jednostka sterująca 

z czujnikiem wilgoci, dostępna w wersji 
Standard, Advance, Advance Plus



FWB

FWB04BT FWEC1, 2, 3 A
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 › Wysokość jednostek tylko 240 mm 
dla wszystkich rozmiarów

 › 3-,4- lub 6-rzędowy wymiennik ciepła
 › Taca ociekowa na skropliny z: wymiennika 

ciepła i zaworów regulującyh
 › 7 prędkości wentylatora (z zabezpieczeniem 

termicznym na uzwojeniach)
 › Wszystkie poziomy prędkości (7) zostały 

ustawione fabrycznie w zespole listew 
zaciskowych skrzynki elektrycznej

 › Standardowy fi ltr powietrza: zdejmowany od dołu
 › Elektroniczna jednostka sterująca 

z czujnikiem wilgoci, dostępna w wersji 
Standard, Advance, Advance Plus

Jednostka kanałowa



FWC

FWC08AT MERCA WRC - COB/HPBSRC-COB/HPB
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 › Szeroki zakres pracy
 › Ciche działanie z funkcją automatycznej 

zmiany nawiewu Auto-swing
 › Łatwa instalacja i konserwacja
 › Elastyczność (2-rurowa lub 4-rurowa)
 › Silnik wentylatora z 3 ustawieniami prędkości
 › Wentylatory odśrodkowe z podwójnym wlotem
 › 4 kierunkowy wylot powietrza 

i regulacja kierunku nawiewu
 › Ssanie powietrza od spodu
 › Wysoka moc przepływu powietrza
 › Niewielki panel przedni i estetyczny wygląd
 › Wymienny, zmywalny fi ltr powietrza 

(samogasnący, klasa 1)
 › Wbudowana pompa spustowa wysokiego ciśnienia 

(można wypompować do 700 mm skroplin)
 › Bezprzewodowy sterownik w standardzie 

z dekoracyjnym panelem

Kaseta międzystropowa z 4-kierunkowym 
nawiewem



FWF-AT MERCA

FWF

WRC - COB/HPBSRC-COB/HPB
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 › Szeroki zakres pracy
 › Ciche działanie z funkcją automatycznej 

zmiany nawiewu Auto-swing
 › Łatwa instalacja i konserwacja
 › Silnik wentylatora z 3 ustawieniami prędkości
 › Wentylatory odśrodkowe z podwójnym wlotem
 › 4 kierunkowy wylot powietrza 

i regulacja kierunku nawiewu
 › Ssanie powietrza od spodu
 › Wysoka moc przepływu powietrza
 › Niewielki panel przedni i estetyczny wygląd
 › Panel dekoracyjny w rozmiarze płytek
 › Wymienny, zmywalny fi ltr powietrza 

(samogasnący, klasa 1)
 › Wbudowana pompa spustowa 

wysokiego ciśnienia (można 
wypompować do 700 mm skroplin)

 › Bezprzewodowy sterownik w standardzie 
z dekoracyjnym panelem

Kaseta międzystropowa z 4-kierunkowym 
nawiewem



FWT

FWT05BT MERCA WRC - COB/HPBSRC-COB/HPB
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Jednostka naścienna

 › Szeroki zakres pracy
 › Ciche działanie z funkcją automatycznej 

zmiany nawiewu Auto-swing
 › Łatwa instalacja i konserwacja
 › Silnik wentylatora z 3 ustawieniami prędkości
 › Wentylatory odśrodkowe z podwójnym wlotem
 › Znakomity przepływ powietrza 

i rozprowadzenie powietrza
 › Elastyczność dzięki wymiennej 

stronie połączenia wody
 › Wysoka moc przepływu powietrza
 › Izolowana za pomocą samogasnącej 

izolacji cieplnej klasy 1
 › Wymienny, zmywalny fi ltr powietrza 

(samogasnący, klasa 1)
 › Niewielki rozmiar i kompaktowy, estetyczny wygląd
 › Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania 

posiada zasięg do 9 m, dostępność pilota 
przewodowego lub uproszczonego

 › Wskaźnik LED wyświetla tryb pracy jednostki 
(prawidłowy lub nieprawidłowy)



FWB-J

FWB02JT
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Jednostka kanałowa

 › Szeroki zakres pracy
 › Cicha praca dzięki powiększonym 

łopatkom wentylatora
 › Prosta konserwacja: fi ltr można wyjąć z obydwu stron 

i od spodu (maksymalny rozmiar fi ltra 400 mm)
 › Elastyczność (2-rurowa lub 4-rurowa)
 › Silnik wentylatora z 4 ustawieniami 

prędkości (3 do wyboru)
 › Wentylatory odśrodkowe z napędem bezpośrednim
 › Elastyczność dzięki wymiennej 

stronie połączenia wody
 › Wysoka moc przepływu powietrza
 › Niewielki rozmiar i kompaktowy, estetyczny wygląd
 › Dostępne ciśnienie statyczne 30 Pa
 › Powiększona taca do skroplin w standardzie
 › Filtr w standardzie
 › Przewód powietrzny w standardzie
 › Izolowana za pomocą samogasnącej 

izolacji cieplnej klasy 1
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ECFWMB6

EPIMSB6

EPIB6

FWEC1A

FWEC2A

FWEC3A
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WBUDOWANY STEROWNIK 
ELEKTROMECHANICZNY
 › Regulator prędkości wentylatora

 › Ręczne przełączanie 

chłodzenie/grzanie. 

 › Zaworami dwupołożeniowymi 

WŁ. / WYŁ. można sterować 

za pomocą ECFWMB6

Klimakonwektory 

mogą pracować 

z różnymi 

sterownikami 

w zależności od 

modelu.

STEROWNIK ELEKTRONICZNY
 › Sterowanie zaworami dwupołożeniowymi 

dla systemów dwu- i czterorurowych

 › Sterowanie dodatkowym elementem grzejnym

 › Przełączanie chłodzenia/ogrzewania 

w następujących trybach: miejscowe lub zdalne 

ręczne (centralne), automatyczne (w zależności 

od temperatury wody (opcja) lub powietrza)

 › Opcja zdalnego centralnego przełączania 

chłodzenia/ogrzewania i włączania z zewnątrz

 › Zestaw czujnika temperatury 

(akcesorium FWTSKAA)

 › Funkcja ekonomiczna (korekta ustawień 

o 2,5°C wymuszona praca wentylatora 

z minimalną dostępną prędkością obrotową) 

 › Składa się z:

wyświetlacza IC

klawiatury

 › Montaż pokładowy i naścienny.

 › Taki sam jak FWEC1A z następującymi 

funkcjami dodatkowymi:

1) regulacja wilgotności:

- wyświetlacz wilgotności względnej

- funkcja osuszania (tryb chłodzenia).

włączanie ręczne

2) szeregowy interfejs komunikacyjny (RS485)

- możliwość ustawienia systemu w konfi guracji 

master-slave (nadrzędny-podległy) 

z maksymalnie 247 jednostkami podległymi, 

z których jedna jednostka sterująca spełnia 

rolą nadrzędną i zarządza innym jednostkami 

podległymi (protokół Modbus).

 › Składa się z:

wyświetlacza IC

klawiatury

 › Montaż pokładowy i naścienny.

 › Taki sam jak FWEC2A z następującymi 

funkcjami dodatkowymi:  

1) Podświetlenie

2) Sterowanie zaworem proporcjonalnym (dwa 

wyjścia napięciowe do zaworów proporcjonalnych)

3) Zacisk napięciowy 0 - 10 V (jak w 2)

4) Licznik czasu i harmonogram 

tygodniowy (włączanie/wyłączanie lub 

nastawianie nawiewu powietrza)

5) Integracja z BMS (włączona już w wersji FWEC2A)

6) Dwa wyjścia cyfrowe (beznapięciowe) 

do sterowania grzejnikami elektrycznymi 

w harmonogramie tygodniowym

INTERFEJS MASTER / SLAVE
 › Dostępny jako dodatkowy 

interfejs, wymagany dla 

jednostek z natężeniem 

prądu większym niż 1,12 A

 › Opcja pilota do 

4 klimakonwektorów

 › Można podłączyć 

równolegle do 3 interfejsów 

głównych / podrzędnych, 

które umożliwiają 

sterowanie maksymalnie 

12 klimakonwektorami

MODUŁ ZASILAJĄCY
 › Dostępny jako dodatkowy 

interfejs, wymagany dla 

jednostek z natężeniem 

prądu większym niż 1,12 A

 › Wymagany dla połączenia 

ECFWER6 do FWD12-18

 › Może być stosowany jako 

alternatywa dla interfejsu 

Master / Slave

KLIMAKONWEKTOR - STEROWANIE



MERCA

SRC - COB

SRC - HPB

WRC - COB/HPB
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STANDARDOWY, PRZEWODOWY 
PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
 › Prędkość obrotowa wentylatora

 › Funkcja „uśpienia”

 › Przełączanie nawiewu

 › Nastawianie temperatury

 › Tryb roboczy

 › Wyświetlacz LCD

 › WŁĄCZNIK  

 › Zegar czasu rzeczywistego

 › Aktywny licznik czasu

 › WŁĄCZNIK   licznika czasu

UPROSZCZONY PILOT 
PRZEWODOWY WYŁĄCZNIE DO 
CHŁODZENIA I POMPY CIEPŁA
 › Wyświetlacz temperatury

 › Nastawianie temperatury

 › Nastawianie włącznika 

licznika czasu

 › WŁĄCZNIK  

 › Prędkość obrotowa wentylatora

 › Tryb roboczy

 › Przełączanie nawiewu

 › Funkcja „uśpienia”

BEZPRZEWODOWY PILOT 
ZDALNEGO STEROWANIA TYLKO 
DLA CHŁODZENIA I POMPY CIEPŁA
 › Wyświetlacz LCD

 › Nastawianie temperatury

 › Tryb roboczy

 › Nastawianie włącznika 

licznika czasu

 › Tryb TURBO

 › Przełączanie nawiewu

 › Funkcja „uśpienia”

 › Zegar czasu rzeczywistego

 › WŁĄCZNIK   

 › Prędkość obrotowa wentylatora


