KATALOG

REFERENCYJNY

ZASTOSOWANIA KOMERCYJNE

DAIKIN
Dla każdej branży kluczowe znaczenie ma optymalne środowisko pracy.
Od supermarketów po biura, od budynków użyteczności publicznej po
hotele, od restauracji po sklepy - wszędzie tam, gdzie zoptymalizowana
jakość powietrza jest niezbędna przez cały czas - jednak żadna przestrzeń
nie jest użytkowana w dokładnie taki sam sposób, a to wymaga
zastosowania elastycznych, dopasowanych i ekonomicznych rozwiązań.
Firma Daikin, lider innowacji od ponad pół wieku zdaje sobie z tego
sprawę, dlatego koncepcja "kompleksowych rozwiązań" obejmuje
idee niestandardowe, skupione na klientach indywidualnych.
Nieważne, czy chodzi o klimatyzację, ogrzewanie, wentylację, kurtyny
powietrzne czy chłodnictwo, firma Daikin dysponuje urządzeniami,
doświadczeniem oraz rozwiązaniami dopasowanymi do potrzeb.
W niniejszej publikacji znajdziesz wszystko o doświadczeniach naszych
klientów.
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PORTA
FIRA
HOTEL SANTOS PORTA FIRA

www.hotelbarcelonaportafira.com

Plaza Europa, 45 - 08908 - Hospitalet de Llobregat, Barcelona
HISZPANIA
Rok instalacji: 2011
Zastosowanie: Hotel

SYSTEM: 74 jednostki zewnętrzne (60 jednostek zewnętrznych VRV z odzyskiem ciepła)
sterowanych za pomocą inteligentnego menadżera; 664 jednostki wewnętrzne; 2 agregaty
chłodzone powietrzem ze sprężarką jednośrubową (EWAD 600 BJYNN/Q)

PROJEKT: Firma

Daikin została wybrana, by sprostać wysokim standardom komfortu obowiązującym w tym
wyjątkowym hotelu, liczącym 24 piętra oraz 113 metrów wysokości,

CEL: Ogrzewanie

DLACZEGO DAIKIN? Klient wysoko sobie ceni jakość zapewnianą przez firmę Daikin - z jej
urządzeń korzysta od roku 1996.
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HOTEL

"Projekt ten umacnia pozycję
firmy Daikin jako lidera
rozwiązań klimatyzacyjnych
dla konstrukcji
wielkoprzestrzennych,
wyróżniających się nie
tylko swoją dokładnością
i niezawodnością, lecz również
wydajnością energetyczną."

HOTEL
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CRYSTAL
TOWER
EKSKLUZYWNY BIUROWIEC
48 Iancu de Hunedoara boulevard, Bukareszt,
RUMUNIA
Rok instalacji: 2011
Zastosowanie: Biuro

Certyfikacja BREEAM:
Ocena najwyższa

SYSTEM: 70 jednostek VRV chłodzonych wodą + 280 jednostki wewnętrznych; 4 agregaty wodne
chłodzone powietrzem (2 x EWAD720C; 2 x EWAQ150DAYN) PROJEKT: Obieg wody dla modułów
chłodzonych wodą VRV + kotły oraz wieże chłodnicze. Powierzchnia objęta instalacją: 16.900 m2
(w sumie 15 pięter) CEL: Klimatyzacja, sterowanie DLACZEGO
energetyczna przy obciążeniach częściowych.
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BIURO

DAIKIN? Ogromna wydajność

www.crystaltower.ro

"Crystal Tower jest przykładem na to, że wydajność energetyczną
można osiągnąć nawet w trudnym terenie miejskim oraz na gęsto
zabudowanych powierzchniach. Jakość konstrukcji, uwzględniająca
zastosowanie najnowszych technologii dowodzi, że przekształcenie
budynku monolitycznego w znaczący i interesujący obiekt miejski
jest rzeczywiście możliwe."

BIURO
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DEPROJEKT
KLIMAATBEHEERSER
NZEB

www.deklimaatbeheerser.nl

Skoon 74, 1511 HV Oostzaan
HOLANDIA
Rok instalacji: 2012
Zastosowanie: Biurowiec
Salon wystawowy nZEB De Klimaatbeheerser
został stworzony dzięki zastosowaniu
technologii pomp ciepła firmy Daikin.
SYSTEM: Jednostka przypodłogowa Daikin Altherma ze zbiornikiem buforowym; wentylacja (1 x VAM); 1 jednostka zewnętrzna
VRV + moduł BPMKS; 5 jednostek wewnętrznych VRV PROJEKT: Powierzchnia całkowita: 2.000 m2 CEL: Kurtyna powietrzna, ciepła
woda z możliwością podłączenia instalacji solarnej, ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja.

BISTRO
MATHILDA
RESTAURACJA

www.bistromathilda.be

Leopold II-laan 1, 8400 Oostende
BELGIA
Rok instalacji: 2011
Zastosowanie: Restauracja

SYSTEM: 1 jednostka chłodnicza ZEAS (LRMEQ6AY1); 1 x LCBKQ3AY1 (moduł niskotemperaturowy). Wydajność instalacji
chłodniczej 6,41Kw przy -10°C . Wydajność instalacji mroźniczej 1,9kW przy -30°C PROJEKT: Remont kapitalny oraz rozbudowa
restauracji. Powierzchnia objęta instalacją: 200 m2 CEL: Chłodzenie nadmuchowe i wyciągowe w obrębie jednego systemu
DLACZEGO DAIKIN? Dobre doświadczenia z przeszłości oraz pozytywna współpraca z instalatorem.
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BIURO/RESTAURACJE

BOUVIER
&
CO
RESTAURACJA
Glacier de la Grande Motte, 73320 Tignes
FRANCJA
Rok instalacji: 2012
Zastosowanie: Restauracje

www.jeanmichelbouvier.com

Ze względu na
swoją wysokość,
tj. 3032 m jest
to najwyżej
położony,
eksploatowany
system VRV!

SYSTEM: 1 jednostka zewnętrzna pompy ciepła VRV III (RTSYQ); 8 jednostek wewnętrznych VRV (5 kaset; 2 jednostki naścienne;
1 jednostka podstropowa) CEL: Ogrzewanie, klimatyzacja. DLACZEGO DAIKIN? Potrzeba instalacji systemu energii odnawialnej
oraz doświadczenie firmy Ventimeca, która zainstalowała już VRV przy ~1700 m i zagwarantowała, że rozwiązanie to doskonale
sprawdzi się także na 3.032 m.

RESTAURACJE
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KAFFEE  PARTNER
BUDYNEK ADMINISTRACYJNY
ORAZ MAGAZYNOWY

Kaffee-Partner-Allee 1, 49090 Osnabrück
NIEMCY
Rok instalacji: 2012
Zastosowanie: Biuro

SYSTEM: 7 jednostek zewnętrznych pompy ciepła VRV: (2 x RXYQ12P9; 2 x RXYQ14P9; 1 x RXYQ16P9;
1 x RXYQ22P; 1 x RXYQ8P9); 3 x ERQ250AW1; 114 jednostek wewnętrznych VRV: (2 x FXSQ20P;
13 x FXSQ40P; 5 x FXZQ15M9; 21 x FXZQ20M9; 26 x FXZQ25M9; 4 x FXZQ32M9; 9 x FXZQ40M9;
4 x FXZQ50M9) PROJEKT: Początkowa koncepcja zakładała zainstalowanie agregatu chłodniczego,
jednak ostatecznie zdecydowano się na 7 systemów VRV (całkowita wydajność chłodnicza ok.
272 kW, pozwoliły obniżyć koszty inwestycyjne, zmniejszyć zużycie energii oraz, w ostatecznym
rozrachunku, zajęły mniej miejsca. W sumie klimatyzowanych jest 70 biur oraz sal konferencyjnych
na 4 piętrach CEL: Klimatyzacja.

10

BIURO

www.kaffee-partner.de

"Kaffee Partner wybrało VRV
firmy Daikin ze względu na
wydajność, niski koszt inwestycji
oraz niewielkie oddziaływanie na
środowisko."

BIURO
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ZIGGO
DOME
HALE ROZRYWKOWO-WIDOWISKOWE
De Passage 100, 1101 AX Amsterdam
HOLANDIA
Rok instalacji: 2012
Zastosowanie: Sport i rozrywka

SYSTEM: Jednostka chłodnicza ZEAS (6 x LRMEQ20AY1, 2 x LRLEQ5AY1, sterowana za pomocą
interfejsu ModBus PROJEKT: Najnowsza i najbardziej energooszczędna holenderska sala
koncertowa Ziggo Dome w Amsterdamie, została wyposażona przez firmę Daikin. Zainstalowane
jednostki chłodnicze spełniają wymogi związane z chłodzeniem i zamrażaniem napojów i jedzenia
w 218 lokalizacjach

CEL: Chłodzenie DLACZEGO DAIKIN? To jedyny producent oferujący

rozwiązania spełniające wszystkie nasze wymagania: energooszczędność przy częściowym
obciążeniu, łatwość montażu, oszczędność miejsca.
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SPORT I ROZRYWKA

www.ziggodome.nl

"Potrzebny jest nam system,
który zużywał będzie mniej
energii, gdy zapotrzebowanie
na chłodzenie jest niższe,
a więc wysokowydajny przy
obciążeniu częściowym oraz
przyjazny środowisku."
W rzeczywistości jest tylko
jeden system, który spełnia
te wszystkie wymagania:
sterowanie inwerterowe ZEAS
od firmy Daikin."

SPORT I ROZRYWKA
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CINEMEERSE
DUŻE KINO
Raadhuisplein 12, 2132 TZ Hoofddorp
HOLANDIA
Rok instalacji: 2012
Zastosowanie: Sport i rozrywka, restauracje

SYSTEM: 12 jednostek zewnętrznych VRV z odzyskiem ciepła i mocy 8HP (20kW); agregaty do
współpracy z centralami klimatyzacyjnymi z VAV (70.000m³/h) podłączone do czujników CO2

PROJEKT: Wydajny i szybko reagujący system do współpracy z centralami klimatyzacyjnymi
z precyzyjną regulacją temperatury podawanego powietrza CEL: Ogrzewanie, klimatyzacja,
wentylacja DLACZEGO DAIKIN? Ciągłe ogrzewanie zapewniające nieustanny komfort.
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SPORT I ROZRYWKA/RESTAURACJE

www.cinemeerse.nl

Właściciel budynku:
"Zainstalowany system
klimatyzacji doskonale spełnia
swoje zadanie i prawie nie
wymaga kontroli."
Instalator:
"Śmiem twierdzić, że
w rekordowym czasie
(budowa trwała jedynie
4 miesiące) zbudowaliśmy
najbardziej energooszczędne
kino w Holandii, a nawet
w Europie."

SPORT I ROZRYWKA/RESTAURACJE
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LABO
LADR
LABORATORIUM MEDYCZNE

www.ladr.de

Lauenburger Straße 67, 21502 Geesthacht
NIEMCY
Rok instalacji: 2012
Zastosowanie: Branża farmaceutyczna

Rozwiązanie całościowe
wykorzystujące w biurach
ciepło odpadowe oraz
umożliwiające indywidualną
regulację

SYSTEM: 4 jednostki zewnętrzne z odzyskiem ciepła VRV (1 x REYQ42P8; 1 x REYQ44P8; 1 x REYQ46P8; 1 x REYQ48P8); 2 jednostki
zewnętrzne Sky Air (RZQ200C); 4 jednostki wewnętrzne Sky Air (FHQ100B); wentylacja za pomocą agregatów do współpracy
z centralami klimatyzacyjnymi; regulacja za pośrednictwem inteligentnego sterownika dotykowego

PROJEKT: Odzysk ciepła

(ciepło odpadowe laboratorium wykorzystywane jest do ogrzewania biur zimą), wszystkie pomieszczenia posiadają indywidualną
regulację; laboratorium jest zaopatrywane w świeże powietrze za pomocą agregatu do współpracy z centralami klimatyzacyjnymi
(wymagane natężenia przepływu powietrza wynoszą 20.000 m³/h) CEL: Wentylacja, klimatyzacja.
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BRANŻA FARMACEUTYCZNA

LONZA
BIOFARMACEUTYCZNE

www.lonza.com

Parc Industriel de Petit-Rechain
4800 Verviers
BELGIA
Rok instalacji: 2010
Zastosowanie: Branża farmaceutyczna

W przypadku wymiany
starych instalacji, energia
jest kwestią kluczową

SYSTEM: 2 agregaty wodne chłodzone powietrzem (1 x EWAD260AJYNN/X; 1 x EWAD360AJYNN/A) PROJEKT: W niniejszym
projekcie kluczową kwestią była dokładność temperatur zarówno dla dostarczanej wody zimnej oraz zimnego powietrza

CEL: Chłodzenie, klimatyzacja.

BRANŻA FARMACEUTYCZNA

17

HENRI
COANDA
LOTNISKO MIĘDZYNARODOWE
Calea Bucureştilor 224E, Otopeni 075150
RUMUNIA
Rok instalacji: 2012
Zastosowanie: Budynek użyteczności publicznej

SYSTEM: 2 agregaty wodne chłodzone wodą (EWWQC15B-XS); 9 agregatów do współpracy
z centralami klimatyzacyjnymi PROJEKT: 18.000 m2 stanowi około połowy całej powierzchni
obiektu. CEL: Wentylacja, klimatyzacja.
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BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

www.bucharestairports.ro

UŻYTY SYSTEM
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EDEKA
BUSCHKÜHLE
SUPERMARKET / SKLEP

www.einkaufen-erleben.de

Quellenstraße 17, 59556 Lippstadt
NIEMCY
Rok instalacji: 2010
Zastosowanie: Sklepy

SYSTEM: 2 jednostki chłodnicze Conveni-Pack (LRYEQ); 1 jednostka chłodnicza ZEAS (LREQ) PROJEKT: 2 systemy ConveniPack obsługują 32 m lad, 12,5 m lad chłodniczych, jeden chłodzony magazyn na owoce, kurtynę powietrzną oraz 5 jednostek
wewnętrznych; system ZEAS zapewnia dwie zamrażarki o całkowitej wydajności wynoszącej 5 kW CEL: Chłodzenie, klimatyzacja.

IBM
SLOVAK
TELECOM
TELEKOMUNIKACYJNE CENTRUM DANYCH

www.telekom.sk

Varsavska 24, Bratysława
SŁOWACJA
Rok instalacji: 2011
Zastosowanie: Centra przetwarzania danych

SYSTEM: 3 agregaty wodne chłodzone wodą
(EWWD950EJYNN) PROJEKT: Chłodzenie centrum
danych Powierzchnia całkowita: 1.200 m2 sal IT

CEL: Chłodzenie.
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SKLEPY/CENTRA PRZETWARZANIA DANYCH

THE
RANGE
HIPERMARKET

www.therange.co.uk
www.cdsgroup.uk.com

Winwick Road, Warrington WA2 7NY
WIELKA BRYTANIA
Rok instalacji: 2013
Zastosowanie: Sklepy

"Byliśmy bardzo zadowoleni
ze współpracy z Daikin WB
podczas wprowadzania
jednego z najnowszych, w pełni
zintegrowanych systemów
odnawialnych zapewniających
ogrzewanie, gorącą wodę oraz
klimatyzację dając The Range
mieszczącej się w Warrington system
całkowicie sterowalny z możliwością
dostosowania pracy do wymagań."
Brad Hurter, Grupa CDS

SYSTEM: Jednostka zewnętrzna z odzyskiem ciepła VRV III; 7 pomp ciepła z jednostkami zewnętrznymi ogrzewania ciągłego
VRV IV (RYYQ-T); 71 jednostek wewnętrznych - kaset z obwodowym nawiewem; sterowanie RTD; inteligentny menadżer dotykowy

PROJEKT: Kompletne rozwiązanie HVAC. Jednostka odzysku ciepła VRVIII oraz pompa ciepła VRV IV zapewniają ogrzewanie
ciągłe, a co za tym idzie stały komfort. Obydwa systemy dają możliwość połączenia ze sobą gorącej wody, wentylacji oraz kurtyn
powietrznych, co pozwala uzyskać system w pełni zintegrowany. Powierzchnia całkowita: 7.800 m2 CEL: Ogrzewanie, wentylacja,
gorąca woda, klimatyzacja

DLACZEGO DAIKIN? Potrzebowaliśmy rozwiązania zapewniającego odpowiednie poziomy

sterowania klimatem wraz z wydajnością energetyczną.
HIPERMARKET
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EDIFICIO CONTENEDOR
DE
INSTITUTOS
BUDYNEK R & D

www.unex.es

Universidad de Extremadura (Campus Badajoz)
Avda. de Elvas, s/n 06071 Badajoz
HISZPANIA
Rok instalacji: 2013
Zastosowanie: Budynek użyteczności publicznej

SYSTEM: VRV: 15 pomp ciepła z jednostkami zewnętrznymi zapewniającymi ciągłe ogrzewanie VRV IV
(RYYQ-T (254hp); 123 jednostki wewnętrzne VRV (54 x FXSQ-P; 28 x FXHQ-MA; 25 x FXZQ-A; 8 x FXAQ-P;
8 x FXLQ-P); wentylacja: 5 x ERQ-A; 5 x EKEQFCB+EV; regulacja: za pomocą inteligentnego menadżera
dotykowego. Powierzchnia objęta instalacją oraz powierzchnia całkowita: 5.000 m2 CEL: Wentylacja,
klimatyzacja.
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BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

"Zarówno z technicznego, punktu
widzenia jak i pod względem
wydajności byliśmy w stanie
zaoferować najlepsze rozwiązanie.
Jednak co najważniejsze,
zaproponowaliśmy kompleksowe
rozwiązanie, które było proste dla
klienta i wymagało kontaktu tylko
z jednym dostawcą zarówno w kwestii
systemów HVAC, jak i sterowania.
Tylko firma Daikin była w stanie to
zaoferować."
BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
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SKY
TOWER
PROJEKT

www.skytower.pl

53 - 332 Wrocław, ul. Powstańców Sląskich 95
POLSKA
Rok instalacji: 2012
Zastosowanie: Biuro, sklepy, mieszkania

SYSTEM: VRV: 8 jednostek zewnętrznych z odzyskiem ciepła VRV III (8 x REMHQ12P8); 151 jednostek zewnętrznych pompy
ciepła VRV III (57 x RXYQ18P9; 1 x RXYQ8P9; 1 x RXYQ10P9; 5 x RXYQ12P9; 2 x RXYQ16P9; 21 x RXYSQ4P8Y1; 2 x RXYSQ5P8Y1; 2 x
RXYSQ6P8Y1); 653 jednostek wewnętrznych VRV ; wentylacja: 10 x ERQ250AW1; 154 x VAM500FA; 90 x VAM250FA; 42 x VAM800FA;
12 x VAM600FA PROJEKT: Klimatyzacja i wentylacja + BMS Bacnet IP . Powierzchnia objęta instalacją: 42.000 m2. Powierzchnia
całkowita: 22.0000 m2 CEL: Wentylacja, klimatyzacja.
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BIURO, SKLEPY, MIESZKANIA

"Klienta przekonały: wysoka jakość usług
przedsprzedażowych, którą zapewnia zespół
sprzedaży Daikin, zaproponowane na bazie
wcześniejszych doświadczeń, niezawodne
rozwiązania oraz szczegółowe badania, co
umożliwiało zaproponowanie najlepszej
oferty."

BIURO, SKLEPY, MIESZKANIA
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ICEBAR
W
ICEHOTELU
RESTAURACJA

www.belowzerolondon.com

Heddon Street, London, W1
WIELKA BRYTANIA
Rok instalacji: 2012
Zastosowanie: Restauracje

SYSTEM: 2 jednostki chłodnicze ZEAS; 1 zewnętrzna jednostka z odzyskiem ciepła VRV z wytwarzaniem wody gorącej; kurtyna
powietrzna Biddle; wentylacja: VAM pozwala zapewnić podawanie łagodnego, świeżego powietrza i kiedy jest to możliwe, darmowe
chłodzenie PROJEKT: Potrzebny był system chłodniczy współpracujący z rozwiązaniem dającym całkowitą kontrolę nad klimatem,
który zapewni klimatyzację, ogrzewanie oraz wentylację baru, restauracji, kuchni a także stref sanitarnych.

CEL: Chłodzenie,

kurtyny powietrzne, wentylacja, gorąca woda, klimatyzacja.

"Już od dłuższego czasu zastanawialiśmy się nad ulepszeniem systemów
ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i chłodzenia w naszej restauracji
i w Icebarze.
Najważniejsze było dla nas określenie odpowiedniego poziomu komfortu
dla klientów naszej restauracji, jednak musieliśmy pomyśleć także
o zrównoważeniu strat energii ze względu na duże, otwarte drzwi wejściowe.
Właśnie to wyzwanie, w połączeniu z ciągłym przyrostem ciepła w starannie
utrzymywanym klimacie -5ºC Icebaru, doprowadziły nas do bardzo bliskiej
współpracy z firmą Daikin WB. Potrzebowaliśmy projektu instalacji z możliwością
sterowania dla całej lokalizacji, która pozwoli, dzięki zastosowaniu nowych
technologii, na oszczędności związane z odzyskiem ciepła na poziomie
przekraczającym 50%.
Alex de Pommes, dyrektor Icebaru
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RESTAURACJE

CHCESZ DOWIEDZIEĆ
SIĘ WIĘCEJ?
Odwiedź: www.daikineurope.com/references

WIĘCEJ INFORMACJI
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Niniejsza broszura została przygotowana w formie informacyjnej i nie stanowi oferty wiążącej Daikin Europe N.V. Treść broszury powstała w oparciu o najlepszą
wiedzę Daikin Europe N.V. Nie udzielamy pośredniej i bezpośredniej gwarancji na kompletność, dokładność, rzetelność lub przydatność do określonego celu
treści oraz produktów i usług przedstawionych w niniejszym wydawnictwie. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Daikin
Europe N.V. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie lub pośrednie, wynikające z lub związane z użyciem i/lub sposobem interpretacji
niniejszej broszury. Firma Daikin Europe N.V. posiada prawa autorskie całości przedstawionej treści.
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