
A tecnologia de substituição oferece a 

melhor solução

O dia da substituição  
está a chegar. 

Porquê 
esperar?



Está na altura  
de substituir  
o seu sistema  
a R22

O que é o R22?

O R22 é um fluido frigorigéneo bastante utilizado nos 
sistemas de ar condicionado.
Devido ao efeito nefasto que o fluido frigorigéneo 
pode ter sobre a camada de ozono, o Protocolo 
de Montreal, modificado pela UE, dita o fim do 
fornecimento do fluido frigorigéneo R22 em 2015.

Porque tenho de agir agora?

 É impossível efetuar reparação e manutenção  

 do seu sistema de ar condicionado a R22

 Baixos custos de funcionamento

 Contribuição para o ambiente 

 Melhorar o seu nível de conforto 

A UE* decidiu que no dia 1 de janeiro de 2015, o fluido 
frigorigéneo R22 será banido, o que fará com que seja impossível 
efetuar a manutenção e reparação dos sistemas R22, por isso 
é muito importante atuar rapidamente. Se ainda dispõe de 
sistemas a R22, chegou o momento de considerar a tecnologia de 
substituição. 
* Diretiva da UE: Norma [CE] N.º 2037/2000
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Mude para melhor!

•	 Melhor	design	e	funcionalidade
Mudar para um sistema R-410A ou R32 dá-lhe 
acesso a uma ampla variedade de unidades 
interiores inovadoras em termos de design, 
conforto e funcionalidade, como é o caso da 
unidade premiada Daikin Emura.

•	 Funcionamento	silencioso
As unidades interiores Daikin são silenciosas.  
O nível de pressão sonora chega aos 19 dBA!

•	 Sempre	sob	controlo,	independentemente	do	
local	onde	se	encontre!	
O controlo Wi-Fi é possível para quase todas as 
unidades split. Pode controlar a unidade interior a 
partir de qualquer local através do seu smartphone 
ou tablet.

Aumente o seu nível de conforto com um design 

de vanguarda, níveis de ruído reduzidos, controlos 

wi-fi e outras funcionalidades…

NexuraDaikin Emura



Mude para melhor!

- €100  
numa nova 

instalação de 
R-410A ou R32

•	 Tecnologia	avançada
Agora também pode ser o momento de beneficiar 
das nossas novas tecnologias. Salientamos o novo 
sistema Ururu Sarara com a sua combinação única 
de humidificação, desumidificação, ventilação e 
purificação. Esta unidade possui filtros de auto 
limpeza, uma melhor distribuição do ar graças ao 
“efeito de Coanda” e um sensor inteligente de 2 
direções.

•	 A	mudança	é	inevitável…
… mas a mudança também é para melhor. As 
nossas novas unidades estão na vanguarda do 
design e da eficiência, resultando num impacto 
ambiental reduzido.  
Ao mudar agora, dispõe da vantagem de usufruir 
níveis de conforto melhorados, tecnologia mais 
recente e custos de funcionamento reduzidos.

Cassete de painel 

plano

FTXS-K



Poupanças de 33%

Poupanças de 50%

Comparação baseada no EER

(Eficiência energética no modo de arrefecimento)

Quanto pode poupar ao substituir o seu sistema? Faça o teste em daikineurope.com

Comparação baseada no SEER

(Eficiência energética sazonal)

Poupança nos custos de 
funcionamento

Consumo anual de energia

Consumo anual de energia

R22

R22

R-410A

R-410A



Sabe que tipo de fluido 
frigorigéneo se encontra no seu 
sistema de ar condicionado?

Onde pode encontrar a informação

Encontrará os dados relativos ao seu equipamento na placa de 
características que se encontra  
na unidade exterior ou  
no manual.

A presente publicação foi criada apenas para informação e 
não constitui uma oferta contratual para a Daikin Europe N.V. 
A Daikin Europe N.V. compilou o conteúdo desta publicação 
de acordo com o melhor dos seus conhecimentos. Não é dada 
qualquer garantia expressa ou implícita no que toca à totalidade, 
precisão, fiabilidade ou adequação para um determinado fim 
do seu conteúdo e dos produtos e serviços que apresenta. 
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. 
A Daikin Europe N.V. rejeita explicitamente quaisquer danos 
diretos ou indiretos, no seu sentido mais amplo, resultantes 
ou relacionados com a utilização e/ou interpretação desta 
publicação. Todos os conteúdos estão ao abrigo de copyright da 
Daikin Europe N.V. 

 Preparado por La Movida, Bélgica. 
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