Решения за хотели
за монтажници

Отопление - климатизация - битова гореща вода - охлаждане - вентилация - централизирано управление

Daikin има глобално решение
за целия хотел
Сферата на хотелите предлага голям

Стаи за гости
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потенциал за инсталирането на
климатични системи.
Daikin ви поставя в най-конкурентната
позиция, за да помогнете на тези
клиенти с хотели:

VRV IV

- замразяване

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.

- осигуряване на гореща вода

Кухня

›› Специално разработено портфолио
отговаря на потребностите на
хотелския сегмент, вкл.:
- вътрешни тела за хотели
- контролери за хотели
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FXDQ-A

BRC2/3E52C
RTD-HO

+ Интуитивно дистанционно управление с
вградена връзка към магнитна карта или
контакт за прозорец, пестящо енергия.
 + Широк избор на вътрешни тела, които могат
да се използват за скрит монтаж, стенен
монтаж и т.н.
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›› Покрийте до 70% от нуждите
на вашите клиенти, като им
предложите цялостно решение:
FXFQ-A

ДРУГИ

ХЛАДИЛНО ОБОРУДВАНЕ 3%
ВЕНТИЛАЦИЯ 4%
ОХЛАЖДАНЕ НА
ПОМЕЩЕНИЯ 15%
ГОРЕЩА ВОДА
17%

Цялостно управление и мониторинг на
климатизацията, отоплението, горещата вода и
охлаждането.

+ 	 Топлината се възстановява от хладилните

витрини и хладилните камери, за да се
ускори отоплението на други зони.
+ 	 Специални инверторни решения за
охлаждане.

Битова гореща вода
Осигурявайте независимо големи количества
гореща вода до 80°C

+ 	 Високo ефективно производство на

гореща вода с възобновяема енергия.

+ 	Възможност за свързване към термични
слънчеви колектори.

ОТОПЛЕНИЕ НА
ПОМЕЩЕНИЯ 31%

2

+ 	 Спестява до 17% в сравнение със
системи с газови бойлери.

Daikin Atherma
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Отопление

Охлаждане

Вентилация

Въздушна
завеса

Рецепция в хотела

Гореща вода

Централизирано
управление

Хладилно
оборудване

Централно управление

DCM601A51

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.


завеси позволяват отваряне
+ Въздушните

на вратите без загуба на енергия, като
същевременно се поддържа 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.

+ 	 Интеграцията със софтуера за резервации
Завеса Biddle

HXY-A

Банкетни зали/Ресторант/Конферентна зала

на хотела позволява стартиране на
климатизацията, след като клиентът се
регистрира
+ 	 Интелигентните инструменти за
управление на енергия непрекъснато
оптимизират ефективността на сградата ви

	
+ Следи цялото оборудване на Daikin и на
други производители от едно централно
място и дори дистанционно

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, скрити таванни и подови тела, които да се пригодят
към оформлението на стаите.
+ 	 Лесни за задаване графици и централно управление за най-ефективна
работа.
+ 	 Възможно безплатно охлаждане, когато външната температура е по-ниска от
вътрешната.

Въздухообработваща

VRV IV

FXZQ-A

климатична камера
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VRV системи на Daikin с директно изпарение
гъвкави, за да се впишат във вашия проект
Цялостното VRV решение на Daikin ви позволява да монтирате една система, която да покрива всички нужди от отопление на дадена сграда.
Така нейното проектиране, монтиране и поддръжка стават по-бързо и по-ефективни.
Благодарение на модулната концепция, можете да изберете правилната комбинация от оборудване и технология, което ви осигурява
съвършен баланс между рентабилност и оптимална енергийна ефективност.

Цялостното решение VRV

Висша степен на комфорт
•
•
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FTXG-JW/S
Стенно тяло
Daikin Emura

FXDQ-A
Таванно тяло за
скрит монтаж

FVXG-K
Подово тяло
Daikin Nexura

FXFQ-A
Таванна
касета с
кръгъл
поток

FXZQ-A
Напълно
плоска касета

Висока ефективност и лесно управление
Производство
на гореща
вода за битови
нужди

Въздухообработваща
климатична камера

•
•
•

•
•
•
•

Въздушна завеса Biddle

Нашето хладилно оборудване за кухни и т.н.
допълва цялостното решение за хотели
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Едновременно охлаждане и отопление с възстановяване на топлина от VRV
Постоянно отопление дори по време на размразяване на VRV термопомпа и възстановяване на
топлина
Вътрешни тела с ниски нива на шум (19 dBA)
Незабележимо охлаждане и отопление без течения
Гореща вода до 80°C

Безплатно отопление и гореща вода чрез възстановяване на топлината
Управление на цялото ОВиК-R оборудване и оборудване от други производители от едно
централизирано място
Интелигентните контролери за хотелски стаи се свързват с магнитни карти и контакти за
прозорци
Инверторната технология и променливата температура на хладилния агент адаптират работата
на системата за най-високата сезонна ефективност

Лесен монтаж и обслужване
•
•
•
•

Опростено и пестящо време въвеждане в експлоатация с конфигуратора за VRV
Автоматично тестване и зареждане с хладилен агент
Проверка от разстояние за изтичане на хладилен агент
Надеждност от най-висок клас

Водоохлаждащи агрегати
и оборудване с въздушен
кръг на Daikin
Водоохлаждащи агрегати и въздухообработващи
климатични камери

Решение с водоохлаждащ агрегати и оборудване с въздушен
кръг на Daikin
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FWP-AT
Таванно тяло
за скрит
монтаж

FWZ-AT/AF
FWC-BT/BF
Подово тяло Таванна касета с
кръгъл поток

EWAD-TZ
Инверторен винтов водоохлаждащ
агрегат с въздушно охлаждане

Въздухообработваща
климатична камера

Вентилаторни конвектори BLDC
•
•
•

Най-богатата и
най-гъвкавата гама
водоохлаждащи
агрегати

•
•
•
•

Най-богатата гама от инверторни
водоохлаждащи агрегати за най-висока
ефективност
Опция за възстановяване на топлина и
свободно охлаждане за повишаване на
енергийната ефективност
Максимално сервизно обслужване
Идеална за проекти за модернизация

Висока енергийна ефективност и ниско ниво на шум благодарение на
постояннотоков електромотор
Модулно изпълнение за най-различни приложения
Лесна интеграция в система за управление на сградата

Въздухообработващи климатични
камери на Daikin
•
•
•

Решение тип „Plug and play“
Лесно стартиране и въвеждане в експлоатация чрез предварително
програмиран DDC контролер и външна клемна връзка
Вътрешно електрическо окабеляване спестява време за монтаж
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Услуги и решения на Daikin...
За да улесни вашето ежедневие, Daikin предлага услуги и продукти за оптимизиране и удължаване на експлоатационния живот на вашата инсталация
•
•
•
•
•

Реален партньор за успешно управление на разходите през
експлоатационния живот на инсталацията
VRV конфигуратор за бързо въвеждане в експлоатация
Проверка от разстояние за изтичане на хладилен агент за по-лесно
постигане на съответствие с регламента за флуорираните парникови
газове
Наблюдение чрез i-Net и непрекъснат денонощен анализ на
ефективността с цел поддържане на вашата инсталация в отлично
състояние
Дистанционен достъп за подпомагане на клиенти

Постоянно денонощно
наблюдение на ефективността

Интернет

Целта на уникалната услуга i-Net на Daikin е да
предотврати неочаквано спиране или да информира
за наложителен спешен ремонт на оборудването.

Връзка с i-Net чрез
ITM, PCASO, ...

Бърза реакция, по-добра подготовка
•
•
•

•

Ранна индикация за неизправност (прогноза):
системата се контролира постоянно и денонощно,
365 дни в годината
В случай на аларма, доставчикът на услуги бива
незабавно уведомен и получава цялата важна
информация
Подобрено ниво на обслужване чрез бърза
и точна реакция, спестяване на разходи за
неочакван ремонт и осигуряване на спокойствие
за клиентите
Професионална поддръжка от Daikin, когато е
необходимо

24/7
Наблюдение и анализ

Дълъг период на експлоатация на системата
•

i-Net ще увеличи периода за експлоатация на
инсталацията, като гарантира, че оборудването
работи при оптимални условия и се избягва
ненужно натоварване на компонентите.

Поддръжка

Технически дейности по поддръжка

Предупреждение

Можете да разчитате на опита и
инструментариума на Daikin за
въвеждането в експлоатация и
работата по поддръжка
Опростено и подпомагано въвеждане в експлоатация
• VRV конфигуратор
• Услуги за поддръжка на място от професионални
специалисти от Daikin

Проверка от разстояние за
изтичане на хладилен агент
• Лесно съответствие с регламента
за флуорираните парникови
газове
• Извършвайте проверката
дистанционно, когато е найудобно за вас и вашия клиент
(ден/нощ/почивни дни/...)

Дистанционно задаване
на часа и стартиране на
проверка за пропуск на
хладилния агент.

Свързване с обекта на
клиента чрез интернет или 3G
мрежа след работно време

Проверете отчета, след
извършване на проверката
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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
ūū 74 външни тела
(60 VRV външни тела с възстановяване
на топлината), управлявани чрез
intelligent manager
ūū 664 вътрешни тела
ūū 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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Париж

Holiday Inn
Франция

Време, необходимо за работа:
две години
Възложител:
Хотелска група Holiday Inn
Монтажник: Seem
Проект
›› Сериозно ограничаване на нивото на
шума на телата, поради околния
жилищен район
›› Използване на малко пространство за
агрегатите за монтаж в тесни сервизни
помещения
Защо DAIKIN?
›› Едновременно отопление и охлаждане
›› Използване на малко пространство в
сервизно помещение
›› Пестене на енергия
›› Ниски нива на работен шум

4-Звезден хотел със 108 стаи за гости
Закупена от IHG group, за да бъде превърната
в 4-звезден Holiday Inn, тази бивша сграда
на Министерството на образованието беше
изцяло реновирана. Хотелът разполага със
108 стаи за гости на 8 етажа и сутерен.
В сутерена са разположени конферентна зала,
кухня, помещения за персонала, зоната за
закуска и сервизни помещения.

За повече примери от практиката посетете:
http://www.daikineurope.com/hotels
10

Система
›› Бяха монтирани 10 VRV III тела с
възстановяване на топлина
›› Вътрешни тела:
- 1 стенно тяло
- 28 таванни касети
- 120 таванни тела за скрит монтаж
- 126 BSVQ модули
- с истема мини BMS с Intelligent Touch
Manager

Bergéres les vertus

Hostellerie
des Dames de
Champagne
Франция

4-Звезден хотел със 18 стаи за гости
The Hostellerie des Dames de Champagne**** с много
съвременна архитектура има площ от почти 1 600 m2.
Този хотел има 1-ви етаж с фоайе, "зона за закуска",
технически помещения (кухни, съблекални и др.),
голям коридор и голяма зала за приеми с площ
300 m2. Всички стаи за гости са разположени на 2-рия
етаж и до тях се достига чрез голям коридор.
План за разширение включваше нова зала за приеми
със свързани помещения за бизнес срещи, частни
тържества (сватби, рождени дни и др.) или вечерни
събития.

За повече примери от практиката посетете:
http://www.daikineurope.com/hotels

Време, необходимо за работа:
7 месеца (август 2012 г. февруари 2013 г.)
Възложител:
Семейство Sciancalepore
Монтажник: напр. охлаждане
Проект
Използването на перално помещение бе
задължително поради естетически
причини и да се поставят VRV телата.
Агрегатите не можеха да се монтират на
терасата на покрива, защото тя трябваше
да остане достъпна в случай на
евакуация при пожар.
Тъй като на обекта нямаше BMS система,
монтажникът подреди цялата
конфигурация като използва 4 зони
(зони, управляван от ITM)
›› 2 зони от по 9 стаи за гости всяка
›› 1 зона за фоайето и зона за закуска
Защо DAIKIN?
›› Собствениците бяха доволни от
оборудването на Daikin в друг техен
хотел (Hostellerie du Mont Aimé)
›› Системата осигури значителни
икономии на енергия
Система
›› 3 RXYQ VRV термопомпени агрегата,
размер 8 и 14
›› 38 вътрешни тела: 20 касети за всички
стаи на 1-вия етаж (фоайе, рецепция, ...)
и коридора на 2-рия етаж - 18 таванни
тела за скрит монтаж за 18 стаи за гости
на хотела: FXDQ-P (размери 15 и 20)
›› 1 тяло Daikin Altherma ERMQ, размер 14,
свързано с 3 хидравлични модула
EKHBR, размер 16 и 2 750-литрови
водосъдържателя за битова гореща
вода с електрически помощен
нагревател
›› Система мини BMS с Intelligent Touch
Manager
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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 на 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)
Остенде, Белгия

Mifujirator е използван
като първия климатик в
Япония за влакове

1936

1924

1973

Първата гама
термопомпи

1958

Изследвания на
флуорни хладилни
агенти

Стартира
производството на
гама климатици

Първият японски
ротационен
компресор

1933

1951

1957

Първото
мулти-сплит
тяло

1969
Daikin открива офис
в Европа. Търговски
офис в Малта

1967

Daikin е лидер
Предпочитан партньор

Качеството на Daikin

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 найголямо 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.

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 екипът им 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.).

Първата VRV
система е
представена в
Япония

1982

VRV III

2005

Представяне на
VRV II. Фабриката
на Daikin в Чешката
република (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 климатизация. То изразходва 30% по-малко
енергия и е на достъпна цена.“
Хотел Navarra
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