
Rozhodněte se pro opakované používání 
chladiva, které nahradí za rok více než 250 000 kg 
nového plynu.

Směrem k cirkulární 
ekonomice chladiv



Společně k udržitelné

budoucnosti
Zavázali jsme se snižovat náš vliv na životní prostředí a do 
roku 2050 chceme být CO₂ neutrální. 
Cirkulární ekonomika, inovace a chytré používání – to jsou klíčové milníky na naší cestě.

Je čas jednat. Připojte se k nám při vytváření udržitelné budoucnosti pro HVAC-R.

https://www.daikin.cz/cs_cz/daikin-blog/podporujeme-cirkularni-ekonomiku.html

CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA

INOVACE

CHYTRÉ VYUŽÍVÁNÍ



Cirkulární 
ekonomika
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Vytvořte si svoji vlastní 
cirkulární ekonomiku
Začněte využívat naše odčerpávací zařízení při 
práci v terénu a vytvořte si tak svoji vlastní cirkulární 
ekonomiku!
 ū Přenosná jednotka pro snadnou přepravu
 ū Optimální čištění
 ū Využívejte své chladivo opakovaně lokálně

Připojte se k nám 
s odčerpáváním chladiva 
a proměňte odpad 
v přínos.
To, čeho jsme dosud dosáhli s L∞P by Daikin, je skvělé 
a v našem oboru jedinečné, ale nestačí to ...

Vyzýváme vás, naši síť montážních firem, k ještě 
vyššímu odčerpávání chladiv pro regeneraci, abychom 
mohli program L∞P by Daikin rozšířit na více chladiv 
a více produktových řad. Ve stávajících instalacích je 
obrovský potenciál pro velký skok v příštích letech.

Směrem k cirkulární 
ekonomice chladiv
S L∞P by Daikin chceme ustoupit od produkce 
dalšího odpadu. Místo toho budeme znovu kvalitně 
využívat to, co je již k dispozici.

Budeme využívat regenerované chladivo 
a zabráníme tomu, aby se ročně vyrobilo téměř 
250 000 kg nového plynu!

Pro jednotky VRV 
vyráběné a prodávané 
v Evropě* 
 ū V našich jednotkách Daikin nyní používáme 
regenerované chladivo

 ū Administrativně umístěno do jednotek VRV 
vyráběných a prodávaných v Evropě*

opětovné využívání 
certifikovaného 
regenerovaného chladiva



Používají tyto jednotky 
100 % regenerovaného 
chladiva?
Není to tak jednoduché. Regenerované chladivo 
se mísí s novým chladivem na jedné výrobní lince, 
protože obě mají stejnou kvalitu. Proto je chladivo 
administrativně umisťováno do jednotek VRV 
prodávaných v Evropě*.

Znamená to, že v jednotce VRV vyrobené a prodávané 
v Evropě* použijeme při plnění ekvivalentní množství 
certifikovaného regenerovaného chladiva. Lze 
to přirovnat ke smlouvě na odběr elektřiny, kdy 
používáte mix tradičně vyrobené elektřiny a elektřiny 
z obnovitelných zdrojů a dodavatel administrativně 
přiděluje 100 % energie z obnovitelných zdrojů k vaší 
smlouvě.

Oslovilo vás to? Takto nám 
můžete pomoci
 ū Rozhodněte se pro udržitelnou volbu 
podporováním jednotek L∞P by Daikin

 ū Zvyšujte povědomí ve svém okolí a sdílejte 
své znalosti s ostatními zúčastněnými stranami 
a pomozte budovat cirkulární ekonomiku

 ū Posílejte nám odčerpané chladivo ze stávajících 
instalací k regeneraci. Vaše kontaktní osoba ze 
společnosti Daikin vám pomůže

 ū Používejte naše strojní vybavení na odčerpávání 
chladiva k opětovnému využívání chladiva při plnění 
v terénu

Informace o iniciativách společnosti Daikin, které 
pomáhají budovat cirkulární ekonomiku najdete zde: 
https://www.daikin.cz/cs_cz/daikin-blog/
podporujeme-cirkularni-ekonomiku.html

L∞P by Daikin:

opětovné využívání 
certifikovaného 
regenerovaného chladiva
Externí certifikovaná kvalita
Podle posudku nezávislé laboratoře vyhovuje 
regenerované chladivo normám certifikace AHRI700, 
takže má stejnou kvalitu jako nové chladivo.

Regenerováno a opětovně 
použito v Evropě*
Regenerované znamená, že je chladivo regenerováno 
vysoce kvalitním způsobem v souladu s předpisy 
upravující použití fluorovaných F-plynů. To znamená, 

že jednotky s regenerovaným chladivem splňují 
požadavky předpisů upravující použití   

  F-plynů v Evropské unii.

Regenerace R-410A je jen 
začátek
Ve stávajících instalacích je obrovský potenciál 
R-410A, a proto vás zveme, abyste se přidali k naší 
misi při budování cirkulární ekonomiky. Dnes pro 
R-410A a v budoucnu pro další chladiva.

Množství  
certifikovaného  
umístění
V závodě Daikin Europe se používá nové 
a regenerované chladivo. Prostřednictví 
auditu zajišťujeme administrativní umístění 
regenerovaného chladiva do jednotek VRV 
plněných ve výrobním závodě, které jsou vyráběny 
a prodávány v Evropě*.

CE
RT

IFIKOVANÉ UMÍSTĚNÍ 
REGENEROVANÉHO 

CHLADIV
A

F-GAS
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„Certifikované umístění 
regenerovaného 
chladiva znamená 
opětovné použití 
chladiva a náhradu 
výroby více než 
250 000 kg nového 
chladiva každý rok.“

Certifikované umístění 
regenerovaného chladiva: 

Princip

Regenerované chladivo je 

administrativně umístěno 

do VRV jednotek vyrobených 

a prodaných v Evropě*

Regenerované chladivo je 

znovu použito na trhu – 

uzavření cyklu

Chladivo odčerpá 

z jednotek v terénu některá 

ze sítě montážních firem

Recyklované chladivo pro 

plnění v terénu a servis

Chladivo se zregeneruje vysoce kvalitním 

způsobem, který z něho vytvoří chladivo 

srovnatelné s původním plynem

NovéRegenerované

V našem závodě 

používáme k plnění 

výrobků směs 

regenerovaného 

a nového chladiva

For more information visit:
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Směs
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Tato publikace je určena pouze pro informaci a nepředstavuje závaznou nabídku 
společnosti Daikin Europe N.V. Společnost Daikin Europe N.V. sestavila obsah této 
publikace podle svých nejlepších vědomostí. Nepřebíráme žádné výslovné ani 
odvozené záruky za úplnost, přesnost, spolehlivost či vhodnost pro určitý účel 
vztahující se na obsah, produkty a služby zde zmíněné. Technické údaje se mohou 
měnit bez předchozího upozornění. Společnost Daikin Europe N.V. výslovně 
odmítá jakoukoliv zodpovědnost za jakékoliv přímé či nepřímé škody v nejširším 
slova smyslu, které by mohly vzniknout z použití nebo interpretace této publikace 
nebo by se k ní mohly vztahovat. Veškerý obsah je předmětem autorských práv 
společnosti Daikin Europe N.V.  
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Společně 
k udržitelné 
budoucnosti

Inovacemi
 ū Naplňte naši řadu VRV 5 chladivem R-32 
s nižším GWP.

 ū Nabídněte vysokou reálnou celoroční 
účinnost

 ū Využívejte jedinečné filtry s automatickým 
čištěním pro maximální nepřetržitý komfort 
a účinnost 

Cirkulární ekonomikou
 ū Využívejte ve větší míře certifikované 
umisťování regenerovaného chladiva

 ū Zvyšte návratnost odčerpaného chladiva
 ū Využívejte naše recyklační stroje 
a používejte při údržbě chladivo opětovně

Zavázali jsme se snižovat náš vliv na životní prostředí a do roku 2050 chceme být CO₂ neutrální.
Cirkulární ekonomika, inovace a chytré používání – to jsou klíčové milníky na naší cestě.
Je čas jednat. Připojte se k nám při vytváření udržitelné budoucnosti pro HVAC-R.

Chytrým používáním
 ū Sledujte důkladně spotřebu energie 
prostřednictvím služby Daikin Cloud Service.

 ū Poslouchejte rady odborníků a zajistěte si 
neustálou optimalizaci účinnosti systému

 ū Aktivujte si prediktivní údržbu zajišťující 
optimální provoz a provozuschopnost

 ū Zabraňte plýtvání energiemi pomocí 
chytrých klíčových karet a senzorů 

Podporujte uržitelnou budoucnost společně s námi.


