Ekologiczne
rozwiązania dla
budynków

Ekologiczny projekt z systemami
HVAC-R Daikin

Aktualne

wyzwania
Od 2015 roku, oczekuje
się, że większość nowych
projektów budowlanych
w Europie będzie
ekologiczna.
93% deweloperów
i inwestorów uważa, że
certyfikat środowiskowy
jest ważny.

Deweloperzy ustalają wysokie standardy
›› Dążenie do uzyskania BREEAM Excellent lub LEED
Gold nie jest już rzadkością
›› Prawdziwe wyzwanie? Osiągnięcie tych celów
w ramach przeznaczonego budżetu

Systemy HVAC-R odgrywają ważną rolę
›› W ramach ogólnej oceny środowiskowej i kosztów
inwestycji
›› Wymagają wyrównania wielu różnych elementów

* Programy certyfikacji środowiskowej BREEAM i LEED to dwa
najważniejsze certyfikaty związane ze zrównoważonym
budownictwem w Europie, obejmujące ponad 75% całego rynku
certyfikatów dla ekologicznego budownictwa.
BREEAM jest zastrzeżonym znakiem handlowym BRE (the Building
Research Establishment Ltd. Community Trade Mark E5778551).
Znaki, logo i symbole BREEAM są własnością BRE i można je powielać
(Źródło: Raport DLP 2014)
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po uzyskaniu zgody.

Daikin: najlepszy partner ekologicznego projektu:
Dobór partnera HVAC,
który ma wiedzę
i odpowiednią ofertę
produktów jest
niezwykle ważny
z punktu widzenia
osiągnięcia celów
certyfikatu BREEAM lub
LEED.

Mamy zespół akredytowanych profesjonalistów
BREEAM (AP) do usług naszych klientów!
›› Ponad 17 AP w Europie
›› Pomoc w zdobyciu certyfikatu BREEAM

Maksymalne wsparcie w zdobywaniu punktów
BREEAM i LEED:
›› Rozwiązania HVAC Daikin Total Solution
›› Technologie oferujące wysoką efektywność sezonową
›› Inteligentne zarządzanie energią za pośrednictwem inteligentnej sieci
›› Poprawa wyników końcowych dzięki innowacyjnym produktom
i technologiom
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Akredytowani profesjonaliści
Daikin BREEAM

do usług
klientów!
W Europie pracuje dla nas ponad 17 akredytowanych
profesjonalistów BREEAM, którzy pomagają
w całym procesie – od fazy projektowej do
uruchomienia – zdobywania certyfikatu
BREEAM. Ich wiedza wykracza poza HVAC: służą
pomocą na wszystkich etapach projektu.
Nawet jeśli uzyskanie certyfikatu BREEAM nie jest
celem dla budynku, nasi profesjonaliści są ekspertami,
którzy pomogą w doborze najbardziej ekologicznego
projektu, spełniającego Twoje potrzeby.
Aby skontaktować się z AP Daikin BREEAM blisko
miejsca zamieszkania, odwiedź stronę bit.ly/breeamap.

Czy wiesz, że...?
Zaangażowanie akredytowanego profesjonalisty
BREEAM w fazie projektowania, pomoże Ci zdobyć
do 2 darmowych punktów krytycznych BREEAM
w kategorii Zarządzanie.
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Ekspertyza
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Popraw swój wynik w programie
zrównoważonego budownictwa
BREEAM i LEED dzięki

rozwiązaniom
Daikin
1. Zarządzaj do 70% zużycia energii dzięki rozwiązaniu
Daikin Total Solution
Bez strat energii
Obecnie w wielu budynkach korzysta się z oddzielnych
systemów do grzania, chłodzenia, chłodnictwa,
wentylacji i wytwarzania ciepłej wody użytkowej. Przy
takim podejściu marnuje się ogromne ilości energii.
Efektywna alternatywa - Daikin oferuje rozwiązanie
total solution zarządzające do 70% zużycia energii
w budynku, oferujące maksymalną efektywność
energetyczną, zapewniające minimalne koszty
eksploatacji oraz pozwalające obniżyć emisję CO2.

Opracowujemy produkty, którymi można
zarządzać w prosty sposób
Daikin Total Solution stanowi rozwiązanie
kompleksowe dla projektowania i konserwacji
systemu, upraszczając w ten sposób kilka spraw, dla
Ciebie.

Optymalny komfort dla gości i najemców
Nasze rozwiązanie zapewnia optymalną równowagę
temperatury, wilgotności oraz świeżości powietrza, a to
decyduje o doskonałym komforcie.
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Średnie zużycie energii w hotelu

HVAC :
Oświetlenie

Chłodnictwo 3%
Wentylacja 4%
Chłodzenie
pomieszczeń 15%

Kuchnia
Biuro
Inne

70%

Wytwarzanie
ciepłej wody
17%

Ogrzewanie pomieszczeń
31%

Średnie zużycie energii w biurze

Wytwarzanie ciepłej
wody 9%

Inne

Ogrzewanie
pomieszczeń 25%

Urządzenia
biurowe

48%

Integracja
urządzeń innych
firm

Oświetlenie
Chłodzenie
pomieszczeń 9%
Wentylacja 5%
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2. Najwyższa efektywność sezonowa
Programy certyfikacji BREEAM i LEED kładą największy nacisk na efektywność energetyczną
Dlatego wybór Daikin jest taki ważny.

Zmienna temperatura czynnika chłodniczego
Dostosuj VRV, aby osiągnąć najwyższą efektywność sezonową i komfort. Dzięki rewolucyjnej
technologii zmiennej temperatury czynnika chłodniczego, VRV IV nieprzerwanie reguluje
temperaturę czynnika chłodniczego w celu dostosowania do rzeczywistych potrzeb w zakresie
temperatury i wydajności, zapewniając w ten sposób przez cały czas optymalną efektywność
sezonową.
›› Większa o 28% efektywność sezonowa
›› Zależność od pogody
›› Automatyczna regulacja temperatury czynnika chłodniczego gwarantuje zadowolenie klienta dzięki
wyższym temperaturom powietrza nawiewanego (wyeliminowanie zimnych przeciągów)

Różne tryby:
System można w prosty sposób dostosować dzięki predefiniowanym trybom. To pozwala zoptymalizować system i uzyskać
równowagę między komfortem a efektywnością.

Wpływ predefiniowanych trybów na sprawność i szybkość reakcji:
Tryb automatyczny (ustawienie domyślne VRV IV)
Obciążenie
Ilość czynnika chłodniczego (VRV)

Tryb wysokoczuły
Obciążenie
Ilość czynnika chłodniczego (VRV)

Temperatura czynnika chłodniczego (VRT)

Tryb podstawowy (dotychczasowy standard VRF)
Obciążenie
Ilość czynnika chłodniczego (VRV)
Temperatura czynnika chłodniczego (VRT)

Temperatura czynnika chłodniczego (VRT)
Efektywność

Temperatura wewnętrzna

Efektywność
Temperatura wewnętrzna

Efektywność

Temperatura wewnętrzna

Gdy obciążenie spadnie, temperatura czynnika

Najwyższa efektywność przez cały rok, niezależnie

Szybka reakcja na obciążenie szczytowe

chłodniczego zwiększy się i nastąpi ogromny wzrost

od obciążenia z wolniejszą reakcją w obciążeniach

z mniejszym wzrostem efektywności po spadku

efektywności

szczytowych

obciążenia

Unikalny tryb automatyczny VRT zapewnia 28% wzrost
sprawności sezonowej
W trybie automatycznym, system będzie dążył do maksymalnej
efektywności przez większą część roku oraz szybkiej reakcji
w najgorętsze dni. Utrzymanie komfortu przez cały czas
z równoczesnym wzrostem efektywności sezonowej aż do 28%.

Tryb automatyczny

Szybkie
reagowanie

(Ustawienie domyślne VRV IV)

Najwyższa
efektywność

Idealna równowaga: maksymalna efektywność
przez większą część roku. Szybka reakcja systemu
w najgorętsze dni.
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Bez strat ciepła dzięki
odzyskowi ciepła
VRV, agregaty chłodnicze oraz agregaty chłodnicze
z odzyskiem ciepła Daikin zapewniają uzyskanie
najwyższych wyników BREEAM i LEED w kategorii
efektywności energetycznej.
Systemy z odzyskiem ciepła oferują najwyższą
efektywność dzięki odzyskiwaniu ciepła z obszarów,
które wymagają chłodzenia do ogrzania pomieszczeń
i wytwarzania ciepłej wody praktycznie za darmo.
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Chłodzenie
Ciepło
odpadowe
22

Grzanie

System
VRV
z odzyskiem
ciepła

Ciepła woda

Wentylacja

Kurtyna powietrzna

Zawsze krok przed
wszystkimi
Daikin, pionier i wiodący producent systemów
klimatyzacji, nigdy nie przestał wyznaczać nowych
standardów w zakresie swojego sprawdzonego
systemu VRV. Decydującym krokiem było
pierwsze skuteczne wykorzystanie odzysku ciepła
w 1991 roku: ciepło odpadowe generowane
w procesach chłodzenia zostało wykorzystane do
ogrzania innych części budynku komercyjnego w ten sposób zapewniając oszczędności.
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3. Inteligentne zarządzanie klimatyzacją
dzięki inteligentnej sieci
Aby drastycznie zmniejszyć zużycie energii i emisję CO2, nie wystarczy zwiększenie
efektywności urządzenia

Inteligentna sieć
Aby drastycznie obniżyć zużycie energii w budynkach,
konieczne jest zarządzanie i monitorowanie pracy
klimatyzacji 24 godziny i 7 dni w tygodniu.
Na to Daikin także ma rozwiązanie: narzędzie
i-Net, które daje cenną wiedzę niezbędną do
zarządzania zużyciem energii samodzielnie lub przez
profesjonalistów Daikin.

Nadzór i analiza wydajności

Serwer danych
Internet

Analiza prognostyczna

Unikalny system diagnostyczny online 24/7 Daikin

Informacje dla klientów i firmy
serwisowej

CHMURA

Wizualizacja zarządzania energią
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BREEAM nagradza innowacyjne produkty i technologie, takie jak VRV Cloud.
To poprawi Twój końcowy wynik i ocenę BREEAM.

Jak to działa?
VRV Cloud
Zarządzaj energią za pośrednictwem danych i analizy
energetycznej opartych na Internecie. Kontroluj
zużycie energii i uzyskuj oszczędności na poziomie do
15%.
1. Zaplanuj roczne cele w zakresie energii za
pośrednictwem Daikin
2. Serwery w chmurze monitorują i kontrolują
postępy planu
3. Serwer w chmurze poinformuje, czy podjęcie
działań jest konieczne

Monitorowanie i analiza wydajności za
pośrednictwem inteligentnej sieci
Skoncentruj się na podstawowej działalności i przekaż
sprawy HVAC Daikin. Inteligentna sieć Daikin w sposób
nieprzerwany reguluje pracę systemu bez konieczności
interwencji ze strony klienta.
›› Alarm i wczesne ostrzeganie o odchyleniach
w systemie za pośrednictwem poczty elektronicznej
-- Maksymalizacja czasu sprawności i komfortu
-- Oszczędności na kosztach dzięki unikaniu awarii
›› Rejestrowanie danych operacyjnych i dostęp przez
Internet dla dostawcy usługi
-- Usługodawca przychodzi przygotowany
(= inteligentny serwis!)
›› Okresowa analiza trendów przez specjalistów
-- Niezawodność: pewność, że system działa
w najbardziej efektywny sposób dzięki ekspertom
Daikin
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CHRYSTAL TOWER (BUKARESZT)
Faza projektowa BREEAM Excellent

str. 14

Analiza
przypadków
Daikin z powodzeniem uczestniczył w wielu projektach
budownictwa ekologicznego i zrównoważonego.
Pomaganie inwestorom w uzyskiwaniu certyfikatów
BREEAM Excellent, LEED Gold, NZEB i innych stało
się jedną z naszych specjalności – a nasze analizy
przypadków stanowią tego potwierdzenie!
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str. 15

VELOCITY (LONDYN)
BREEAM Very Good

Inne referencje budynków ekologicznych

PARK PHI (ENSCHEDE HOLANDIA)
BREEAM Excellent

QUATTRO PARK C (KRAKÓW POLSKA)
BREEAM Very Good

JAPAN HOUSE (MOSKWA, ROSJA)
BREEAM Good

Więcej na stronie internetowej: www.daikineurope.com/references
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Crystal Tower
Faza projektowa BREEAM: Ocena najwyższa

Wspaniały i dobrze znany przykład,
jak rozwiązanie Daikin Total
Solution doprowadziło do dużej
energooszczędności systemu
HVAC
›› Kombinacja systemów VRV, Sky Air i wodnych zapewnia
klimatyzację wszystkich biur i pomieszczeń ogólnodostępnych.
›› VRV chłodzony wodą jako główny element całościowej
efektywności energetycznej systemu HVAC ze względu na
dwuetapowy system odzyskiwania ciepła.
›› Elastyczność: indywidualne sterowanie cieplne i komfort z VRV na
każdym piętrze i w każdym pomieszczeniu.
›› Bezproblemowe połączenie jednostek Daikin z systemem
BMS LonWorks zapewnia prawidłowe monitorowanie i kontrolę
całościowego zużycia energii w budynku.

Lokalizacja
48 Lancu de Hunedoara Boulevard Bukareszt
Rumunia
Szczegóły dotyczące budynku
Powierzchnia zabudowy: 24 728 m²
Całkowita powierzchnia użytkowa: 20 020 m²
Piętra: 4 piwnice, 15 pięter, piętro techniczne
Wysokość budynku: 72 m
Powierzchnia biurowa na poziom: ok. 1 000 m²
Zainstalowane systemy Daikin
›› 67 x agregatów chłodzonych wodą VRV
›› 2 x jednostki zewnętrzne VRV pompa ciepła
›› 289 jednostek wewnętrznych VRV (265 kanałowych;
24 x kasety)
›› 5 x Sky Air z kasetami z nawiewem obwodowym
›› 4 x agregaty chłodzone powietrzem
›› 11 x DMS504B51 (bramka LonWorks)

Nagrody
›› Green Building of the Year 2012 (ROGBC)
›› Environmental Social & Sustainability award (ESSA)
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Koszt energii

€ 9/m²

Velocity

a € 29/m² dla
typowego biu
ra
CIBSE

BREEAM Excellent

System VRV z odzyskiem ciepła
Daikin w dużym stopniu przyczynił
się do wysokiej wydajności
energetycznej stylowego biurowca

Lokalizacja
Velocity Brooklands, Weybridge, KT13 0SL,
Wielka Brytania
Szczegóły dotyczące budynku

Opłacalny wynajem
Bardzo pro-ekologiczny Velocity oferuje znaczne oszczędności
w porównaniu do bardziej typowego biurowca w Wielkiej Brytanii.
Poniższy wykres obrazuje różnicę w rocznym zużyciu energii na
jednostkę powierzchniową dla obydwu bloków biurowych Velocity
w porównaniu do CISBE, wzorca 'typowego biura' i 'dobrych
praktyk dla typowego biura' zbudowanego zgodnie z przepisami
budowlanymi obowiązującymi w tamtym czasie. Dobra praktyka dla
typowego biura CIBSE odpowiada tym powstałym w latach między
2006 a 2010.

Całkowita powierzchnia użytkowa: 9885 m²
Piętra: parter + 4 piętra
Wysokość budynku: 19,25 m (piętro do piętra
3850 m)
Rok budowy: 2012
Zainstalowane systemy Daikin

*Chartered Institute for Building Services Engineers

Zużycie energii (na ~ 0,1 m2 /rok)
Velocity, blok biurowy 1
Velocity, blok biurowy 2

‘Typowe biuro’
‘Dobra praktyka dot. typowego biura’

›› 25 x jednostek zewnętrznych VRV III z odzyskiem ciepła
›› 2 x jednostki zewnętrzne VRV pompa ciepła
›› 265 jednostek wewnętrznych VRV (kanałowy
klimakonwektor)
›› 10 x DCS601C51 (inteligentny sterownik)

40 kWh/st.2/rocznie
35

Certyfikat energetyczny:
B

30
25
20
15
10
5
0
Grzanie
i ciepła woda

Chłodzenie

Pomocniczy

Oświetlenie

Wyposażenie

Suma

CERTYFIKAT ENERGETYCZNY B
A+
Emisja CO2 na poziomie zerowym netto
A 0-25
B 26-50
30 VELOCITY
C 51-75
D 76-100
E 101-125
F 126-150
G Ponad 151
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Globalny lider

Daikin w HVAC
Dodatkowe informacje na temat Daikin można znaleźć na stronie:
www.daikineurope.com
Aby znaleźć akredytowanego profesjonalistę Daikin BREEAM należy wejść na stronę:
www.greenbooklive.com

Firma Daikin powstała w 1924 roku w Japonii obecnie jest globalnym dostawcą i nr 1 w Europie
w zakresie systemów HVAC. Obecni w całej Europie
z dedykowanym zespołem ds. sprzedaży oraz wysoce
wykwalifikowanymi technikami oferujemy rozwiązania
przeznaczone do zastosowań mieszkaniowych,
komercyjnych i przemysłowych.

Nasz wspólny cel?
Dobór najlepszego ekologicznego systemu HVAC do
projektu patrząc szerzej niż tyko z punktu widzenia
poczatkowych nakładów, a jednocześnie pozostając
w granicach budżetu.
Nasi wykwalifikowani eksperci służą poradą w zakresie
doboru najlepszego rozwiązania zgodnego
z określonymi potrzebami klienta.
Jako firma działająca na całym świecie z serwisem
lokalnym, Daikin jest najlepszym partnerem
w zakresie systemów HVAC pomagającym uzyskać
certyfikat budynku ekologicznego BREEAM i LEED.

Daikin Europe N.V.
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