Soluções para
edifícios sustentáveis

Projeto sustentável
com sistemas AVAC&R Daikin

Os atuais

desafios
Desde 2015 que a maioria
dos projetos de novos
edifícios na Europa devem
ser ecológicos.
93% dos construtores e
investidores consideram
a certificação ecológica
importante

Os promotores imobiliários estão a
estabelecer padrões elevados
›› Tentar alcançar um objetivo BREEAM Excellent ou
LEED Gold não é mais uma raridade
›› O verdadeiro desafio? Alcançar estes objetivos
dentro do orçamento previsto

Os sistemas AVAC&R desempenham um
papel importante
›› Dentro do custo total de avaliação ecológica e
investimento
›› Requerem que muitos intervenientes trabalhem
em consonância

* Os programas de edifícios sustentáveis BREEAM e LEED são os dois
certificados mais importantes da Europa, cobrindo mais de 75% do
mercado total de certificados de edifícios sustentáveis
BREEAM é uma marca comercial registada da BRE (the Building
Research Establishment Ltd. Community Trade Mark E5778551).
As marcas, os logótipos e os símbolos BREEAM estão protegidos
por direitos de copyright da BRE e são reproduzidos mediante
(Fonte: Relatório DLP 2014)
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autorização.

Daikin: o melhor parceiro para o seu projeto ecológico
É essencial escolher um
parceiro de AVAC&R com
um nível de conhecimento
e portfólio que permitam
alcançar os objetivos
BREEAM ou LEED e outras
necessidades ecológicas.

A nossa equipa de profissionais acreditados (AP)
BREEAM está ao seu dispor!
›› Mais de 20 AP na Europa
›› Prontos a ajudá-lo a alcançar o seu certificado BREEAM

Usufrui da máxima assistência para obter créditos
BREEAM e pontos LEED:
›› Soluções AVAC&R Daikin completas
›› Tecnologias de elevada eficiência sazonal
›› Gestão inteligente da energia em rede inteligente
›› Aumente a sua pontuação com produtos e tecnologias inovadoras
›› Certifique-se de que o seu sistema funciona da forma mais eficaz
›› Conforto ótimo durante todo o ano
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Profissionais Acreditados (AP)
BREEAM Daikin

ao seu dispor!
Temos mais de 20 Profissionais Acreditados BREEAM
na Europa, prontos a ajudá-lo ao longo de todo o
processo, desde a fase de projeto à colocação em
funcionamento, para que obtenha o seu certificado
BREEAM. A experiência destes profissionais vai além dos
sistemas de AVAC&R: podem ajudá-lo em todo o projeto.
Mesmo que o objetivo para o edifício não passe
por um certificado BREEAM, os nossos AP são
especialistas certificados na seleção do projeto mais
sustentável para satisfazer as suas necessidades.
Para contactar um AP BREEAM Daikin
perto de si, visite www.daikin.pt/minisite/
sustainability/contactaps/index.jsp
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Competência
técnica
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Maximize a sua pontuação no
programa de edifícios sustentáveis
BREEAM e LEED com

soluções Daikin
A Daikin como parceiro
››
››

A Daikin oferece uma solução total, combinando a competência técnica em projeto sustentável com uma
ampla variedade de produtos centrados na sustentabilidade.
Basta trabalhar com os nossos AP para obter créditos BREEAM para o seu projeto. Os produtos exclusivos da
Daikin têm um grande impacto na eficiência energética, o que também permite a obtenção de créditos.

Sem desperdício de energia
Tipicamente, muitos edifícios atuais dependem de
vários sistemas em separado para aquecimento,
arrefecimento, refrigeração, ventilação e água quente.
Consequentemente, é desperdiçada uma enorme
quantidade de energia.
Como uma alternativa muito mais eficiente, a Daikin
oferece uma solução total para gerir até 70% do
consumo energético de um edifício, proporcionando
a máxima eficiência energética, custos de
funcionamento mínimos e emissões de CO2 reduzidas.

Consumo médio de energia:

3%

Escritório:
Controle até 48%
do seu consumo
energético

4%
5%

15%

9%

9%

Simplificamos a gestão

Outros
Iluminação

A solução total Daikin oferece um ponto comum
para o projeto e a manutenção do seu sistema,
simplificando a gestão.

17%
25%
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Escritório
Cozinha
Arrefecimento ambiente

Conforto superior para hóspedes e inquilinos
A nossa solução assegura um equilíbrio ideal de
temperatura, humidade e ar novo para uma zona de
conforto perfeito.

Hotel:
Controle até 70%
do seu consumo
energético

Aquecimento ambiente
31%

Água quente
Refrigeração
Ventilação

As soluções Daikin têm influência em muitas categorias BREEAM:
MAN: Gestão

01 Aprovisionamento sustentável com os nossos AP
05 Custo de ciclo de vida e planeamento de assistência com o nosso software de seleção

HEA: Saúde e
bem-estar

02 Qualidade do ar interior graças aos nossos sensores de CO2 e filtros de alta eficiência
03 Conforto térmico sem incidência de ar frio com temperatura variável do fluido frigorigéneo
05 Desempenho acústico graças ao modo silencioso noturno e a unidades interiores de baixo ruído

ENE: Energia

01 Eficiência energética graças a tecnologia de recuperação de calor, inverter e de temperatura variável do fluido frigorigéneo
02 Monitorização de energia com o serviço i-Net

Consulte
a p.8
Consulte
a p.10

04 Tecnologias com reduzida ou zero pegada de carbono graças ao impacto de carbono reduzido ao longo do ciclo de vida completo dos nossos produtos
05 Câmaras de refrigeração energeticamente eficientes graças a uma rede de instaladores Daikin altamente qualificados

WAS: Desperdício

01 Gestão do desperdício de construção com o nosso programa de reciclagem

POL: Poluição

01 Impacto de fluidos frigorigéneos graças à quantidade reduzida de fluido frigorigéneo no nosso sistema
02 Redução das emissões de nox graças ao nosso sistema de deteção automática de fugas
05 Atenuação do ruído com unidades exteriores de baixo ruído
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1. Categoria BREEAM ENE: eficiência energética
Os programas de edifícios sustentáveis BREEAM e LEED colocam a maior ênfase
na eficiência energética. É por isso que é tão importante escolher a Daikin.

››
››
››

Aumento da eficiência sazonal em 28%
O primeiro controlo do mercado a acompanhar a
variação climática e a compensá-la
O conforto dos clientes é assegurado com o ajuste
automático da temperatura do fluido frigorigéneo,
o que conduz a temperaturas mais elevadas do ar
insuflado (evitando correntes de ar frio)

Como funciona?
Padrão VRF
A capacidade apenas é controlada com a variação do
compressor inverter

arrefecimento
Carga máxima de projeto
Ajuste da capacidade através
do controlo da temperatura
de evaporação (Te) para
corresponder à carga (evite
a capacidade excessiva e o
funcionamento ON/OFF)

Capacidade
do sistema

Graças à revolucionária tecnologia de temperatura variável
do fluido frigorigéneo, o VRV IV ajusta continuamente
a temperatura do fluido frigorigéneo para se adaptar à
temperatura e capacidade necessárias, proporcionando
sempre uma eficiência sazonal ótima.

Requisito de

Capacidade e carga no modo
de arrefecimento

Personalize o seu VRV para a melhor eficiência e
conforto sazonal

Quanto mais frio estiver, menor é a carga no edifício e a exigência
de capacidade térmica

20°

25°

30°

35°

Temperatura exterior

Quanto menor for a necessidade de capacidade, mais elevada
poderá ser a temperatura do fluido frigorigéneo
Temperatura do fluido
frigorigéneo em arrefecimento
(temperatura de evaporação)

Eficiência sazonal superior

Te variável
Te fixa

20°

25°

30°

35°

Temperatura exterior

Uma temperatura superior do fluido frigorigéneo resulta numa
eficiência sazonal e num conforto superiores

Controlo da temperatura variável do fluido frigorigéneo para
poupar energia em condições de carga parcial.
A capacidade é controlada pelo compressor inverter e
pela variação da temperatura de evaporação (Te) e da
temperatura de condensação (Tc) do fluido frigorigéneo
para alcançar a eficiência sazonal mais elevada.

Eficiência sazonal

Daikin VRV IV
Aumento da
eficiência

20°

25°

30°

35°

Temperatura exterior

História de sucesso
Teste real: até 46% menos energia consumida
Um ensaio no terreno realizado numa cadeia de lojas
na Alemanha demonstrou que o inovador Daikin VRV
IV oferece uma eficiência energética muito superior em
comparação com os modelos anteriores.
Os resultados do ensaio demonstraram que o novo sistema
VRV IV consumia até 60% menos energia do que o sistema
VRV III, particularmente durante o arrefecimento.
As poupanças gerais de energia durante o aquecimento
corresponderam a 20% em média.
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VRV III 20 CV

VRV IV 18 CV

mar 2012 - fev 2013

mar 2013 - fev 2014

Média (kWh/Mês)

2.797

1.502

Total (KWh)

33.562

18.023

Total (€)

6.041

3.244

9,9

5,3

(2 módulos)

Período

Anualmente
(custo operacional/m² (€/m²)

(1 módulo)

Poupança de 46% = 2.797 €

Tecnologia inverter
21 °C

Maior eficiência, conforto e fiabilidade
As unidades controladas por inverter consomem apenas a
energia necessária para a carga, resultando num consumo
energético anual e em custos de funcionamento reduzidos.
A tecnologia inverter proporciona uma resposta mais rápida
do sistema às alterações das condições de carga, menores
requisitos de corrente de arranque, menos arranques do
compressor para uma maior fiabilidade e um funcionamento
mais silencioso em carga parcial. A Daikin tem a gama mais
ampla de unidades Chiller controladas por inverter, além da
nossa gama VRV totalmente controlada por inverter.

Sem desperdício de calor
com recuperação de calor
As unidades de recuperação de calor VRV, Chiller e
refrigeração proporcionam as pontuações BREEAM e LEED
mais elevadas para cálculos de eficiência energética.
Os sistemas de recuperação de calor oferecem a eficiência
mais elevada ao recuperarem calor de áreas que requerem
arrefecimento para aquecer divisões e água quente
praticamente sem custos.

Não controlado por inverter

Controlado por inverter

Ventilação

22

Calor extraído

Sistema VRV de
recuperação de
calor

Cortina de ar

Arrefecimento

22

Água quente

Aquecimento

Dados medidos: Loja Unterhaching (Alemanha)
• Área de ocupação: 607 m²
• Custo de energia: 0,18 €/kWh
• Sistema considerado para consumo:
- Bomba de calor VRV IV com aquecimento contínuo
- Cassetes "round flow" (sem painel de auto limpeza)
- VAM para ventilação (2x VAM2000)
- Cortina de ar Biddle
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2. Categoria BREEAM ENE: monitorização de energia
Para reduzir drasticamente o consumo energético e as emissões de CO2, não é suficiente tornar o
equipamento mais eficiente, uma vez que a monitorização de energia é também importante. O programa
BREEAM premeia produtos e tecnologias inovadores, como a VRV Cloud. Tal impulsiona os seus pontos
finais e a classificação BREEAM.
Rede inteligente
Para reduzir drasticamente o consumo energético dos
edifícios, o funcionamento do ar condicionado tem de
ser gerido e monitorizado de forma contínua.
Também aqui a Daikin fornece a solução: i-Net, uma
ferramenta que oferece um conhecimento valioso
para gerir a utilização de energia, quer pelo utilizador
ou por profissionais Daikin.

Servidor de dados

Supervisão e análise de desempenho

24/7
Análise de previsão
Registo de tendências de
dados

Informação para:

›› clientes
›› empresa de assistência

Controlador

CLOUD

Monitorização da gestão de energia
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Ligação ao I-Net através de ITM, PCASO, etc.

Como funciona?
VRV Cloud
Assuma o controlo da gestão de energia com análises
e dados energéticos baseados na web. O controlo do
consumo energético resulta em até 15% de poupanças
energéticas.
1. Você planeia o seu objetivo energético anual
com o auxílio da Daikin
2. O servidor na Cloud monitoriza e verifica o
progresso do seu plano
3. O servidor na Cloud informa-o caso seja
necessária uma ação

Internet

Monitorização do desempenho
O serviço I-Net exclusivo da Daikin destina-se a evitar que
o equipamento registe paragens inesperadas ou exija uma
reparação de emergência.

Análise
Ligue-se aos especialistas da Daikin para dispor de uma
visualização clara da operabilidade e da utilização do sistema
de ar condicionado.
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CHRYSTAL TOWER (BUCARESTE)
Fase de design BREEAM Excellent

p.14

Obras de referência
A Daikin participou com sucesso em muitos projetos
verdes e sustentáveis. Ajudar os construtores a
obter certificados BREEAM Excellent, LEED Gold,
NZEB e similares tem-se tornado uma das nossas
especialidades – e as nossas obras de referência
comprovam-no!
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p.15

VELOCITY (LONDRES)
BREEAM Excellent

Outras referências ecológicas

PARK PHI (ENSCHEDE, PAÍSES BAIXOS)
BREEAM Excelente

QUATTRO PARK C (CRACÓVIA, POLÓNIA)
BREEAM Muito Bom

JAPAN HOUSE (MOSCOVO, RÚSSIA)
BREEAM Bom

Para obter mais informações aceda a www.daikin.pt/references
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Crystal Tower
Fase de projeto BREEAM: Classificação Excelente

Um bom exemplo de uma solução
total Daikin que resulta num
consumo de AVAC&R de elevada
eficiência energética
›› Uma combinação de sistemas VRV, Sky Air e hidrónicos que
assegura que todos os escritórios e áreas comuns usufruem de ar
condicionado.
›› VRV de condensação a água como o principal contribuinte para
eficiência energética AVAC&R total devido ao seu sistema de
recuperação de calor em duas etapas.
›› Flexibilidade: conforto e controlo térmico individual com VRV em
cada piso e espaço.
›› A ligação simples entre unidades Daikin e o sistema BMS
LonWorks assegura que o consumo energético total do edifício é
devidamente monitorizado e controlado.

Localização
48 Lancu de Hunedoara Boulevard
Bucareste, Roménia
Dados do edifício
Área construída 24.728 m²
Área útil total: 20.020 m²
Pisos: 4 subterrâneos, 15 pisos, piso técnico
Altura do edifício: 72 m
Espaço de escritórios por piso: aprox. 1.000 m²
Sistemas Daikin instalados
›› 67 x unidades VRV de condensação a água
›› 2 x unidades exteriores VRV bomba de calor
›› 289 unidades interiores VRV (265 condutas, 24 x
cassetes)
›› 5 x Sky Air com cassetes "round flow"
›› 4 x chillers de água de condensação a ar
›› 11 x DMS504B51 (gateway LonWorks)

Prémios
›› Edifício sustentável do ano 2012 (ROGBC)
›› Prémio de sustentabilidade e social ambiental
(ESSA)
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Custo energ
ét

Velocity

de

O sistema VRV de recuperação de calor
Daikin, enquanto grande contribuinte para
um elevado desempenho energético de um
elegante escritório da sede de uma empresa
Ocupação económica
A Velocity, com as suas fortes credenciais ecológicas, pode demonstrar poupanças
significativas no custo de ocupação quando comparada com um edifício de
escritórios mais típico no Reino Unido.
O gráfico abaixo demonstra a diferença no consumo energético anual, por piso,
para ambos os edifícios de escritórios Velocity, em comparação com a referência
de "escritório típico" CIBSE * e a referência de "boa prática de escritório típico",
concebido de acordo com as normas de edifícios da época. Uma "boa prática de
escritório típico" CIBSE equivale aos escritórios construídos entre 2006 e 2010.
*Chartered Institute for Building Services Engineers

Utilização de energia (por FT2 por ano)

Localização
Velocity Brooklands, Weybridge, KT13 0SL,
Reino Unido
Dados do edifício
Área útil total: 9885 m²
Pisos: rés do chão + 4 pisos
Altura do edifício: 19,25 m (3.850 m por piso)
Ano de construção: 2012
Sistemas Daikin instalados
›› 25 x unidades de recuperação de calor VRV III
›› 2 x unidades exteriores bomba de calor VRV
›› 265 unidades interiores VRV (Unidade ventiloconvetora de conduta)
›› 10 x DCS601C51 (controlador intuitivo)

"Escritório típico"
"Boa prática de escritório típico"

Certificado de
desempenho
energético: B

40 kWh/FT2/ano
35
30
25
20
15
10
5
0
Aquecimento Arrefecimento
e água quente

ico

vs 29 €/m² p
ara um
escritório típ
ico CIBSE

BREEAM Excelente

Edifício de escritórios Velocity 1
Edifício de escritórios Velocity 2

9 €/m²

Auxiliar

Iluminação

Equipamento

Total

DESEMPENHO ENERGÉTICO CERTIFICADO B
A+
Neutralidade carbónica
A 0-25
B 26-50
30 VELOCITY
C 51-75
D 76-100
E 101-125
F 126-150
G Superior a 151
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Daikin
Líder global em AVAC&R
Para obter mais informações sobre a Daikin, visite www.daikin .pt/greenbuildings
Para encontrar um AP BREEAM Daikin,
visite www.daikin.pt/minisite/sustainability/contactaps/index.jsp

Fundada no Japão em 1924, a Daikin é a principal
fornecedora de AVAC&R na Europa e a nível global.
Estamos presentes na Europa com uma equipa de
vendas dedicada e técnicos altamente formados,
fornecendo soluções para aplicações residenciais,
comerciais e industriais.

O nosso objetivo comum?
Selecionar o melhor sistema AVAC&R sustentável para
o seu projeto, olhando para além do investimento
inicial, mas dentro do orçamento.
Temos especialistas para o aconselhar e indicar a
melhor solução de acordo com as suas necessidades
específicas.
Sendo uma empresa global com serviço local, a
Daikin é o melhor parceiro AVAC&R para obter
o seu certificado no programa de edifícios
sustentáveis BREEAM e LEED.

A presente publicação foi criada apenas para informação e não constitui uma
oferta contratual para a Daikin Europe N.V. A Daikin Europe N.V. compilou o
conteúdo desta publicação de acordo com o melhor dos seus conhecimentos.
ECPPT15 - 216A
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Não é dada qualquer garantia expressa ou implícita no que respeita a totalidade,
precisão, fiabilidade ou adequação para um determinado fim do seu conteúdo e
dos produtos e serviços que apresenta. As especificações estão sujeitas a alteração
sem aviso prévio. A Daikin Europe N.V. rejeita explicitamente quaisquer danos
diretos ou indiretos, no seu sentido mais amplo, resultantes ou relacionados com a
utilização e/ou a interpretação desta publicação. Todo o conteúdo está ao abrigo
de copyright pela Daikin Europe N.V.
Impresso em papel sem cloro.

