Решения за хотели
за собствениците на хотели

Отопление - климатизация - гореща вода - вентилация - хладилно оборудване - управление

Вашата цел:

Гостоприемство, икономичност, надеждност
Важно е през цялата година да предлагате на гостите си най-доброто ниво на комфорт.
Също трябва да намалите консумацията на енергия, да управлявате разходите за енергия и да имате доверие
в надеждността на вашите системи. Като лидер в бранша, Daikin обединява обширния си опит, техническите
иновации и отзивчивото си клиентско обслужване, за да ви помогне да постигнете всички ваши цели.

Когато решихме да сменим
климатичната инсталация в нашия
хотел, не се колебахме и за миг:
нашата инсталация на Daikin работи
отлично в продължение на 18 години.
Новата система е много лесна за
използване както от нашите гости,
така и от нас.
Хотел Ramada
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Защо да изберете Daikin?
Оптимизирането на използването на енергия и експлоатационните разходи също трябва да вървят ръка за ръка с вашите
цели за надеждност и комфорт. Затова Daikin ви предлага.

Отличен комфорт за
вашите гости

Намаляване и управление на
използването на енергия

Знаем, че поставяте клиентите си на първо
място. Daikin ви помага да се уверите, че всеки
гост ще се наслаждава на комфорт с лесна за
използване и тиха система.

Досега повечето хотели имаха отделни системи за
охлаждане, отопление, гореща вода и вентилация. Това
води до загуба на много енергия. Благодарение на
усъвършенстваните системи на Daikin с възстановяване
на топлината можете да спестите енергия и пари.

 Вътрешни тела с ниски нива на шум
(19 dBA)

Безплатно отопление и гореща вода чрез
възстановяване на топлината

 Незабележимо охлаждане и отопление
без течения

Управлявайте цялото си оборудване за ОВК и
хладилна техника и оборудването си от други
производители чрез сензорен екран от едно
централно място, или дори дистанционно

Лесно индивидуално управление
Гореща вода до 80°C

Надеждност
Отзивчиво клиентско обслужване
Технология за замяна
Специално разработена технология за
замяна за обновявания

Интелигентните контролери за хотелски стаи се
свързват с магнитни карти и контакти за прозорци,
за да оптимизират енергийната ефективност, когато
гостите напуснат стаята си или отворят прозорец
Работете с една интегрирана система вместо с
отделни системи и намалете експлоатационните си
разходи с една точка на контакт
Инверторната технология и променливата
температура на хладилния агент постоянно
адаптират работата на системата за най-висока
сезонна ефективност и отличен комфорт
Получете най-добрата подкрепа за изграждане на
вашата устойчива сграда със сертификат
BREEAM

VRV система с регенериране на топлина
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Извлечена
топлина

Охлаждане
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Отопление

Вентилация

Гореща вода

Въздушна
завеса

Една интегрирана система, управляваща 70% от сметката ви за енергия

ОСВЕТЛЕНИЕ

ХЛАДИЛНО ОБОРУДВАНЕ 3%
ВЕНТИЛАЦИЯ 4%

КУХНЯ
ОФИС

ОХЛАЖДАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ 15%

ДРУГИ
ГОРЕЩА ВОДА 17%

ОТОПЛЕНИЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ 31%
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Daikin има глобално решение
за целия Ви хотел
От рецепцията до стаите за гости,
включително кухните и сервизните
помещения, всяко пространство във вашия
хотел има специални нужди по отношение
на отоплението, климатизацията,
вентилацията, горещата вода и т.н.

Стаи за гости

Daikin ви предлага глобално решение,
подходящо за всички тези нужди, изцяло
управлявано от централизирана система за
управление с една точка на контакт.

Максимален комфорт за гостите като
същевременно запазвате контрол над
потреблението на енергия.
• Всеки гост може индивидуално да избере
своето охлаждане или отопление в рамките
на определени граници
• Гореща вода до 80°C, произведена с
възобновяема енергия
• Тихи вътрешни тела за комфортна почивка
през нощта
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Стенно тяло

Кухня
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Таванно тяло за скрит
монтаж

Интуитивен
дистанционен
контролер

+ Интуитивно дистанционно управление с
вградена връзка към магнитна карта или
контакт за прозорец, пестящо енергия
 + Богат избор от вътрешни тела, които могат
да се използват - за скрит монтаж, стенни
тела и т.н.
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Битова гореща вода
Цялостно управление и мониторинг на
климатизацията, отоплението, горещата вода и
охлаждането.

+ 	 Топлината се извлича от хладилни витрини

и хладилни камери за увеличаване на
отоплението в други зони
+ 	 Специализирани инверторни решения за
замразяване

Осигурявайте независимо големи количества
гореща вода до 80°C.

+ 	 Високоефективно производство на

гореща вода с възобновяема енергия

+ 	Възможност за свързване с термични
соларни колектори

+ 	 Спестете до 17% в сравнение със
системи с газов бойлер
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Отопление

Охлаждане

Вентилация

Въздушна
завеса

Гореща
вода

Централизирано
управление

Рецепция в хотела

Централно управление

Осигурете на клиентите си чувство за максимален
комфорт от момента, в който влязат в хотела.

Ключът към запазване на контрола върху разходите ви за
енергия и комфорт за вашите клиентите.

+ Въздушните завеси позволяват на вратите да се

+ 	 Интеграция със софтуер за хотелски

отварят без загуба на енергия, като същевременно
поддържат високо ниво на комфорт
+ 	 Подовото отопление равномерно разпределя
температурата в зони с високи тавани
+ 	 Сензорите за CO2 предотвратяват загуба на
енергия чрез свръхвентилация, а в пиковите
моменти се доставя достатъчно свеж въздух

Хладилно
оборудване

резервации, като климатизацията се
включва, когато гостът се настани
+ 	 Инструментите за интелигентно
управление на енергията непрекъснато
оптимизират ефективността на сградата ви
+ 	 Наблюдението на цялото оборудване на
Daikin и други производители от едно
централно място и дори и от разстояние

.

Банкетни зали/Ресторант/Конферентна зала

Големи пространства, изискващи както идеална температура, така и подаване на чист въздух.
+ 	 Въздухообработващите климатични камери съчетават свеж въздух, отопление и
климатизация в една система
+ 	 Широка гама от касети, тела за скрит монтаж и подови тела, които да отговорят на
конфигурацията на помещението
+ 	 Лесни за задаване графици и централно управление за най-ефективна работа
+ 	 Възможно е безплатно охлаждане, когато външната температура е по-ниска от вътрешната

Климатично тяло

Таванно тяло за
скрит монтаж

Напълно плоска
касета
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Пример от практиката

Porta Fira
Испания
Нова сграда
Този проект засили позицията на Daikin като
лидер в климатизацията на големи сгради, като
успя да предостави решения, открояващи се не
само с точността и надеждността си, но също така
и с енергийната си ефективност.
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Проект
Daikin беше избрана да отговори на
високите стандарти за комфорт на този
уникален хотел с 28 етажа и 113 метра
височина, с монтажа на 74 VRV външни
тела и 664 VRV вътрешни тела и два R-134a
водоохлаждащи агрегата с въздушно
охлаждане с едновинтов компресор.
Защо Daikin?
Клиентът е силен поддръжник на
качеството на Daikin и монтира
оборудване на Daikin от 1996 г. насам.
Система
> 74 външни тела (60 VRV външни тела
с възстановяване на топлината),
управлявани чрез intelligent manager
> 664 вътрешни тела
> 2 водоохлаждащи агрегата с въздушно
охлаждане (EWAD 600 BJYNN/Q)

Пример от практиката

Le Pigonnet
Франция
Обновяване
Hotel Le Pigonnet е луксозен хотел и ресторант в Екс ан Прованс.
Daikin замени съществуващата инсталация, която работеше с
хладилен агент R-22 с енергийно ефективно VRV решение.

Защо Daikin?
Благодарение на решението за
замяна, прекъсването на работата
беше сведено до минимум и
вътрешната декорация беше
запазена тъй като бяха запазени
тръбите за хладилния агент.
Система
›› 8 VRVIII-Q RQYQ140P + 36 FXLQ25 +
3FVX50+1FTXS
›› 3MXS52+ 2 FVXS25
›› RXS50 + 1 FTXS50
›› RXS50 + 1 FVXS50
›› 3 MXS68 + 2 FVXS 25 + 1 FVXS50
›› RXS25 + FVXS25

За повече примери от практиката посетете: http://www.daikineurope.com/hotels
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Daikin преди всичко означава комфортна температура
В продължение на почти 90 години Daikin се
фокусира върху подобряване на отоплението и
охлаждането в секторите на промишлеността,
услугите и жилищните сгради. Затова ви
предлагаме най-забележителните иновации в
областта. Изключително в този пазар, всички
Акира Ямада създава
Osaka Kinzoku Kogyosho Ltd

продуктови компоненти се произвеждат в
нашите собствени сертифицирани за качество
заводи. Това включва компресорите в основата
на нашите машини и дори хладилния агент,
на които Daikin е вторият по големина
производител в света.

Daikin Europe (DENV)
Остенд, Белгия

Mifujirator е използван
като първия климатик в
Япония за влакове

1936

1924

Изследвания на
флуорни хладилни
агенти

1973

Първата гама
термопомпи

1958
Стартира
Първият японски
производството на ротационен компресор
гама климатици

1933

1951

1957

Първото
мулти-сплит
тяло

Първата VRV система е
представена в Япония

1982

1969
Daikin открива офис
в Европа. Търговски
офис в Малта

1967

Daikin е лидер

VRV III

2005

Представяне на VRV
II. Daikin industries в
Чехия (DICZ) започва
дейност

2003

Първата термопомпа
въздух - вода
Daikin Altherma

2006 2007
Завод за компресори
Daikin Device Czech Republic
(DDCZ). Придобиване на
OYL group

Daikin е първата компания,
която получи еко етикет
за своите термопомпи
въздух - вода

Придобиване
на Rotex

2008

2009

Първото стенно
тяло с R-32

2014
Представяне
на VRV IV

Хибридна термопомпа
Daikin Altherma

2012

„Ние сме горд клиент на Daikin в продължение на над 15 години.
Наскоро работихме с тях, за да монтираме ново поколение

Предпочитан партньор

Качеството на Daikin

климатизация. То изразходва 30% по-малко енергия и е на

Идеалната работна среда е от съществено значение
за всеки бизнес, но всяко пространство се използва
по различен начин, което изисква гъвкави,
персонализирани и рентабилни решения.

Качеството на Daikin, което предизвиква най-голямо уважение,
произтича от прецизността на дизайна, производството и
изпитанията, както и на следпродажбеното обслужване.
За тази цел всеки компонент е внимателно подбран и строго
тестван, за да се провери приноса му към качеството и
надеждността на продукта.

достъпна цена.“

Daikin, водещият производител в Европа и
номер 1 в световен мащаб при оборудването за
ОВК и хладилна техника, разбира това и нашата
концепция за „цялостно решение“ е изградена
около персонализирани решения за индивидуални
клиенти.
Независимо дали става въпрос за климатизация,
отопление, вентилация, въздушни завеси, гореща
вода, хладилна техника или управление, Daikin има
продуктите, опита и подходящото решение за вас.

Служители, които ви разбират
Daikin и нейният екип от специализирани анализатори са готови
ежедневно да ви помогнат при сключването на национални
или международни споразумения, да ви помогнат със съвети
за избор на оборудване и наредбите за мониторинг. Нашата
цел е да ви помогнем да изпълните плановете си с увереност
с помощта на персонализирани системи, които отговарят на
вашите нужди (за комфорт, нива на ефективност и т.н.).
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