Vi skapar din cirkulära
ekonomi för köldmedier

by Daikin – Recover – Reclaim – Reuse
Den nya tjänsten för köldmedier

Tillsammans skapar vi ett

hållbart arv
Luft omger oss hela tiden
och hela vår existens är
beroende av den.
Hos Daikin har vi som
högsta prioritet att världen
i framtiden ska ha god
inomhusluft.
Vi på Daikin ser framför oss en värld med frisk
inomhusluft och minskad klimatpåverkan.
Drivna av engagemanget att senast 2050 nå
ett nettonollvärde för CO2-utsläpp, erbjuder vi
säkra, hälsosamma och bekväma utrymmen
under byggnadens hela livscykel med hjälp
av världsledande teknik.
Med grunden i våra långsiktiga partnerskap
vill vi nu bygga tillsammans för att uppnå våra
mål och ta hand om varje individs hälsa och
välbefinnande.

Ledande inom utfasning Vi skapar
av fossila bränslen
för framtiden

En resa vi gör
tillsammans

Vi måste agera nu för att trygga ett
arv som varar länge. Som en sann
hållbarhetsmästare hjälper vi till att fasa ut
fossila bränslen och skapa en hälsosam
miljö för framtida generationer.

Tillsammans ger vi oss ut på
hållbarhetsresan. Vi erbjuder stöd från
våra experter under byggnadens hela
livscykel och hos oss kan du slappna
av, då vi garanterar att det vi gör är
framtidssäkrat och bidrar till att bygga
en bättre framtid.

Vi tar ansvar för att vara ledande inom
hållbarhetsförändring, och våra lösningar
minskar byggnaders CO2-utsläpp påtagligt,
oavsett om det rör sig om nya byggnader
eller renoveringar:
• Vi minskar CO2-ekvivalenter genom
köldmedier med lägre GWP
• Vi maximerar hållbarheten genom hela
livscykeln tack vare marknadsledande
årstidsrelaterad verkningsgrad i realtid
• Vi ser till att systemen fungerar effektivt
24/7 med hjälp av smart styrning
• Vi värnar om naturresurserna – genom
att återanvända befintligt köldmedium
med hjälp av L∞P by Daikin, som
förvandlar avfall till en tillgång
2

Som marknadsledande inom
totallösningar arbetar vi ständigt med
innovation för att kunna erbjuda dig
en bekväm, hälsosam och säker miljö
som möter dina behov. Pålitlighet,
stöd och precision kännetecknar våra
framtidssäkrade produkter och tjänster.
Vi erbjuder:
• Det bredaste utbudet av nästa
generations värmepumpar som
uppfyller komplexa krav, inklusive
enkel uppgradering
• Specialiserade lösningar för luftkvalitet
inomhus med hjälp av våra ventilationsoch filtersystem som eliminerar
föroreningar och balanserar fuktnivåer

• Vårt expertteam ger mer än bara
produktsupport. Tillsammans når vi dina
gröna mål.
• Vi finns här för dig, hela tiden: via
våra lokala kundtjänstteam och
e-handelslösningar.
• Vi tar vårt ansvar gentemot dig på
allvar – och vi tänker långsiktigt.
Vi levererar utifrån det vi har åtagit
oss, vi lovar aldrig för mycket och vi
tillhandahåller tydliga och pålitliga data

Vårt cirkulära ekosystem tar dig in i

en växande,
grönare framtid
Produkter som återanvänder
återvunnet köldmedium
Sedan 2019 erbjuder Daikin produkter inom vårt
initiativ för cirkulär ekonomi, L∞P by Daikin – en
serie produkter som använder sig av återvunnet
köldmedium. När du väljer en sådan produkt stöder
du aktivt återanvändningen av köldmedium.

Köldmedietjänsten
Recover-Reclaim-Reuse
Vårt senaste initiativ, köldmedietjänsten, sparar
resurser och kostnader. Vårt syfte är att samla in
större mängder köldmedium och certifiera de
projekt där gammalt köldmedium återvinns och
återanvänds till nya projekt. Den här tjänsten finns
tillgänglig för stora kunder och investerare.

Återanvändning
av R-410A &
R-134a

Gör ett
positivt val
för miljön nu!

Återvinningsenheten R-Cycle
Den rörliga köldmedieåtervinningsenheten tar bort orenheter
som olja, syra och fukt från gas.
Den kan användas oberoende av andra initiativ för cirkulär
ekonomi från Daikin.

Partner till
Retradeables
Som konsortiepartner stöder Daikin Retradeables,
en marknadsplats för digital handel där det
tjänsteföretag och köldmediedistributörer kan
handla med återvunna köldmedier.
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Hur fungerar

det?

Recover, Reclaim, Reuse
(återhämta, återvinna, återanvända)
är de magiska orden och
grundprincipen för L∞p by Daikin.
Det är revolutionerande i vår
Hjälp till att
bransch och en väsentlig del i
undvika att det
vårt åtagande att skapa en
produceras 400 000 kg
hållbar framtid.
nyskapad gas
varje år.

Återhämta
Vi återhämtar ditt gamla
köldmedium åt dig, oavsett
enhet eller märke.

Återvinna
Köldmediet återvinns i
Europa, vilket innebär att det
återskapas med hög kvalitet
i enlighet med definitionen i
f-gasförordningen.

Återanvända
Det återvunna köldmediet blandas
med nyskapat köldmedium.
Köldmediets kvalitet certifieras av
ett oberoende laboratorium. Det
uppfyller AHRI 700-certifierade
standarder.
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Hur ditt köldmedium

följer sin
Precis som med grön el använder vi en mix av konventionella
och förnybara komponenter. Återvunnen gas och nyskapad
gas blandas på fabriken. Avslutningsvis fördelas mängden
återvunnen gas administrativt till nya L∞p by Daikin-produkter.

Köldmediet återvinns = återskapande på ett
högkvalitativt sätt som motsvarar nyskapad kvalitet

Annat
köldmedium
återhämtat från
marknaden
Köldmedium
återhämtas från
marknaden genom
nätverket av
installatörer

Återvunnet

Nyskapat

Blandat

Återvunnet
köldmedium för
laddning och service
på plats

En mix av
återvunnet
och nyskapat
köldmedium
används på vår
fabrik för att
ladda produkter

Det återvunna
köldmediet
återanvänds på
marknaden – cirkeln
sluts
For more information

visit: www.daikin.eu/loop-by-daikin

For more information

visit: www.daikin.eu/loop-by-daikin

For more information

visit: www.daikin.eu/loop-by-daikin

Det återvunna köldmediet fördelas
administrativt till VRV-enheter som produceras
och säljs i Europa (1) och kylaggregat (2)
(1) EU-medlemsländerna, Storbritannien, Bosnien-Hercegovina, Serbien, Montenegro, Kosovo, Albanien, Nordmakedonien, Island, Norge, Schweiz (2) Kylaggregatserierna EWAD-TZ, EWAD-T, EWYD-BZ,
EWYD-4Z-B, EWWD-VZ, EWWD-DZ, DWSC/DWDC
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Vi presenterar

by Daikin
Recover-Reclaim-Reuse-programmet
Om du vill gå ett steg längre än att installera enheter med
återvunnet köldmedium, så är vår köldmedietjänst precis
vad du är ute efter. Vårt syfte är att samla in större mängder
köldmedium genom att certifiera projekt där vi återhämtar ditt
gamla köldmedium och återanvänder det i nya enheter.

Bli en del av
och dra nytta av

by Daikin
-effekten!

För ditt företag
• Locka nya kunder som certifierad hållbar
medlem i L∞p by Daikin – Recover-ReclaimReuse-programmet.
• Bekväm hantering av gammalt köldmedium –
vi tar hand om det!
• Spara in på kostnaderna för avfallshantering och
nedmontering av det gamla köldmediet.

För planeten
• Ge ett värdefullt bidrag genom att välja enheter
med återvunnet köldmedium.
• Gör skillnad genom att ingå i ett av de initiativ
som sparar över 400 000 kg nyskapad gas som
annars produceras varje år.
• Gör ett åtagande att skapa en hållbar framtid.
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Är du redan en del av

by Daikin?
Certifieringen för L∞p by Daikin –
Recover-Reclaim-Reuse-programmet,
i samarbete med partner, finns
tillgängligt för stora kunder och
investerare.

Över 20 000 VRV-enheter i vår särskilda
L∞p by Daikin-produktserie har redan sålts.
De tillverkas med återvunnet köldmedium
enligt vår princip om cirkulär ekonomi.

Vi återvinner köldmedierna
R-410A och R-134a och jobbar på
att utöka omfattningen och även
införliva andra köldmedier i vår
cirkulära ekonomi.

Låt oss tillsammans undvika att
producera över 400 000 kg nyskapat
köldmedium vartenda år!
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Kom med i

och förvandla ditt avfall till en tillgång!

Ta kontakt med oss!
Läs mer om L∞p by Daikin – Recover-Reclaim-Reuseprogrammet och bli en del av en cirkulär ekonomi.
www.daikin.eu/loop-by-daikin
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