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ve imajo dokumentacijo, ki pa – opozarja 
zbornica – le dokazuje, da je tipska MKČN 
lahko v prodaji na slovenskem trgu, »ni pa 
dokazilo, da izpolnjuje tudi zahteve pred-
pisov na področju varstva okolja«. Z drugi-
mi besedami: področje je neurejeno, tako 
da lahko človek v dobri veri, da dela nekaj 
koristnega za sebe, svojo družino in okolje, 
naredi veliko in drago neumnost, saj je po-
stavitev MKČN naložba, ocenjena na 2500 
do 5000 evrov.

Najpogostejše napake
Izkušnje tudi kažejo, da nekateri, ki so se že 
odločili za vgradnjo MKČN, delajo napake, 
pravi Aleš Levičar: »V nekaterih gospodinj-
stvih so izbrali neustrezno velikost MKČN – 
običajno premajhno glede na število oseb v 
gospodinjstvu –, imajo neustrezno tehnolo-
gijo oziroma so izbrali neustrezno lokacijo 
gradnje. Pomembna je tudi izbira ustrezne-
ga materiala, iz katerega je MKČN, saj lahko 
npr. plazenje terena deformira stene čistil-
ne naprave, ki je narejena iz plastike.«
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ZAKAJ KUPITI KLIMATSKONAPRAVO?

Klimatske naprave lahko uporabljamo za hlajenje in ogrevanje
prostorov, razvlaževanje, čiščenje zraka, redke omogočajo tudi
vlaženje ter dovod svežega zraka. Prav vse klimatske naprave
so sposobne poleg zniževanja temperature zraka, zniževati tudi
vlažnost. Klimatske naprave pa se vse bolj uporabljajo tudi za
ogrevanje: pri Daikinu lahko izbiramomed sklopi izdelkov, ki
zagotavljajo ogrevanje v treh različnih nivojih. Večina klimatskih
naprav opravlja funkcijo ogrevanja do -15 stopinj Celzija
zunanjega zraka. Zamalenkost bolj zahtevne situacije je za
ogrevanje zelo primeren novi model FTXM-N, ki ogreva do
-20 stopinj Celzija zunanjega zraka. Za območja kjer pa se
temperature lahko spustijo izjemno nizko pa je na voljo linija
produktov, ki ogreva vse do -25 stopinj Celzija zunanjega zraka.

Nakup znane blagovne znamk je v večini primerov povezan
z višjo učinkovitostjo. Te imajo tudi daljšo življenjsko dobo in
nudijo tudi kvalitetnejši izpih. Priporočamo nakup novejših
naprav, boljših blagovnih znamk. Klimatske naprave blagovne
znamke DAIKIN so zagotovo garancija za učinkovito rabo
energije in dolgo življenjsko dobo brez okvar.

Uvoznik in
distributer:

Za več informacij se obrnite na zastopnika Daikin, podjetje
E2E d.o.o., ki sodeluje z 200 monterji po celotni Sloveniji.

Prehitite poletno vročino in
se odločite za nakup klimatske
naprave že sedaj.

Izberite visokokakovostno napravo
Daikin, ki predstavlja popolno sožitje modernega videza,
inteligentnega gretja in učinkovitega hlajenja.

ODPADNE VODE

Levo: Rastlinska čistilna naprava ob vzpo-
stavitvi delovanja, po zasaditvi z alpsko 
kislico.
Desno: Mala komunalna čistilna naprava s 
pritrjeno biomaso, betonska izvedba.
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