SPLIT, SKY AIR, VRV, FTOHËSIT

Ka përfunduar periudha
e nxjerrjes graduale nga
përdorimi të R-22.

Veproni tani!

Shmangni humbjet e biznesit dhe zëvendësoni tani
sistemin e ajrit të kondicionuar!

Pse

duhet vepruar tani?
✓
✓
✓
✓

 ër të parandaluar periudhat e papritura të mosfunksionimit
P
Për të ulur kostot e funksionimit
Për të mbrojtur mjedisin
Për të përmirësuar komoditetin

Pse

teknologjinë Daikin
të zëvendësimit?
Zëvendësim i shpejtë dhe cilësor për sistemet R-22 dhe R-407C
Pa ndërprerë
operacionet tuaja të
përditshme

Zëvendësoni
sistemet e
prodhuesve të tjerë

›› Ripërdorni infrastrukturën e sistemit
tuaj për të siguruar me shpejtësi një
zëvendësim cilësor
›› Zëvendësimi kryhet gjatë fundjavës
pa shkaktuar ndërprerje në biznesin
tuaj

›› A përdor ndërtesa juaj edhe pajisje
që nuk janë prodhuar nga Daikin?
Mos u shqetësoni, edhe këto mund
të zëvendësohen, duke ju ofruar
teknologjinë shumë efikase dhe
fleksibël të Daikin

Qetësi për mendjen
tuaj

Kosto më të ulëta
krahasuar me rinovimin
total të sistemit

›› Shmangni kostot e larta të
mirëmbajtjes dhe dështimet e
mundshme të sistemeve të vjetra
R-22
›› Fokusohuni në biznesin tuaj
dhe lëreni sistemin e ri Daikin të
kujdeset për pjesën tjetër
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›› Ulni kostot e funksionimit dhe
përmirësoni komoditetin duke
përdorur teknologjitë më të reja
›› Pa ndërprerje të aktivitetit tuaj
të biznesit dhe pa kosto për
zhvendosje apo ridekorim

Fakt: R-22 është
ndaluar në Evropë*
Nëse pajisja juaj është më shumë se
15 vjeçare, ka mundësi që ajo vazhdon
të përdorë agjentin ftohës R-22. Pas
datës 31 dhjetor 2014 do të ndalohen
riparimet e sistemeve R-22, gjë që mund
të rezultojë në periudha të papritura
mosfunksionimi.
Mbajeni biznesin në punë gjatë
të gjithë kohës me teknologjinë e
zëvendësimit të Daikin.

* Direktiva e BE-së: Rregullorja (KE) Nr. 2037/2000

Teknologjia e zëvendësimit të
Daikin është e disponueshme
për të gjithë portofolin

Për përdorim rezidencial

Për përdorim industrial

Zëvendësimi Split i njësive të brendshme dhe
të jashtme duke ruajtur tubat e gazit ftohës

Modernizimi i ftohësit: përditësoni
komponentët për të siguruar pajtueshmërinë e
agjentit ftohës dhe për të shtuar jetëgjatësinë

Për përdorim komercial
›› Zëvendësimi VRV i njësive të brendshme dhe
të jashtme duke ruajtur tubat e gazit ftohës
›› Modernizimi i ftohësit: përditësoni
komponentët për të siguruar pajtueshmërinë e
agjentit ftohës dhe për të shtuar jetëgjatësinë
›› Zëvendësimi Sky Air i njësive të brendshme
dhe të jashtme duke ruajtur tubat e gazit ftohës
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Zëvendësimi VRV
Zgjidhja e shpejtë dhe cilësore e përditësimit
✓
nga Daikin
Ripërdorimi i tubave të kullimit

Tubat e fortë prej PVC-je mund të ripërdoren me
lehtësi. Kërkohet vetëm testimi i qarkullimit.

✓

Ripërdorimi i tubave të kullimit

Tubat e përdorur për R-22 funksionojnë edhe me
VRV-Q, falë presioneve më të ulëta të funksionimit
të sistemit.

✓

Ripërdorimi i tubave të kullimit

Nuk ka kufizime gjatë përmirësimit nga një
sistem Daikin. Sistemet e tjera VRF kërkojnë që
degëzimet e tubave të durojnë një presion deri
në 3,3 MPa.

✓

 ipërdorimi i instalimeve elektrike të
R
telekomandimit

Ripërdorni instalimet elektrike gjatë përmirësimit
nga një sistem Daikin VRV. Në raste të tjera, kjo do
të jetë në varësi të llojit të kabllos.

✓

Ripërdorimi i instalimeve elektrike të
brendshme/jashtme

Kufizimet: shikoni instalimet elektrike të
telekomandës.

Vetëm zëvendësim:

!
!

Njësitë e brendshme dhe kutitë BS

Kontaktoni me shitësin tuaj lokal për të
kontrolluar pajtueshmërinë në rast se keni nevojë
të mbani njësitë e brendshme.

Njësitë e jashtme

Përfitimet tuaja me zgjidhjen
e zëvendësimit të Daikin
Gjithmonë funksional
Pa ndërprerje të biznesit të përditshëm gjatë
zëvendësimit të sistemit falë instalimit të shpejtë me
montim me faza.

Gjurmë më e vogël, performancë më e lartë
›› Kurseni hapësirë
›› Lidhni më shumë njësi të brendshme me njësinë e re
të jashtme, për të shtuar kapacitetin.

Mbushje unike automatike me agjent ftohës
›› Eliminon nevojën për të llogaritur volumin e agjentit
ftohës
›› Siguron që sistemi të funksionojë në kushte optimale
edhe nëse nuk dini gjatësinë e saktë të tubacioneve
›› Siguron zëvendësim cilësor
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Një zgjidhje me cilësi të lartë që do t'i
rezistojë të ardhmes
›› Cilësi e lartë
›› Komoditet më i lartë
›› Gamë unike e njësive të brendshme, p.sh. kaseta
inovative me qarkullim në të gjitha anët e Daikin:
›› Shkarkim i ajrit 360°
›› Sensori opsional i
pranisë dhe sensori i
dyshemesë
›› Filtër opsional me
pastrim automatik

Historitë e suksesit
35%

kursime

Zëvendësimi i sistemeve jo
Daikin
Pallati i Westminster,
Mbretëria e Bashkuar

Zëvendësoni me kosto efikase sistemet nga prodhuesit
e tjerë me teknologjinë me efikasitet të lartë VRV.

Pse VRV-Q?
"VRV-Q ofron një opsion zëvendësimi me aftësinë
unike për të reduktuar presionin e funksionimit
të R-410A deri në nivelet e R-22, duke ruajtur
performancën e R-410A."

Një vendim që kursen kostot
Më pak investim
›› Përmirësimi i sistemit kushton më pak, sepse është
nevoja të zëvendësohen vetëm njësitë e brendshme
dhe të jashtme
›› Mënyra më e shpejtë dhe më e lehtë për të qenë në
pajtim me rregulloret e EPDB për ndërtesat.

Mick Langford (All Seasons Climate Control, Shitës Daikin D1)

›› Kursim energjie më shumë se 35%
›› Mbi 6 ton më pak CO₂ në vit
›› Viti i instalimit: 2012
›› Njësitë e instaluara: 3 njësi të jashtme VRV-Q, 13 njësi
të brendshme
›› Zëvendësimi i sistemit të konkurrentëve

Kosto më të ulëta afatgjata të instalimit
Direktivat e BE-së ndalojnë riparimet e sistemeve
me R-22 pas 1 janarit 2015. Vonesa e zëvendësimit
të nevojshëm të R-22 derisa të ndodhë një avari e
sistemit, është një lojë ku vetëm mund të humbasësh.
›› Dita për zëvendësim do të vijë
›› Duke zëvendësuar tani ulni konsumin e energjisë dhe
kostot e mirëmbajtjes që nga dita e parë e instalimit.

25%

kursime

Deri në 48% më pak konsum

Qendra e biznesit Torre
Serenissima, Itali
Krahasimi i sistemeve 10HP:
Regjimi i ftohjes
Regjimi i ngrohjes
R-22 (RSXY-KA7)

R-407C (RSXYP-L7)

EER / COP

R-410A (RXYQQ-T)

8HP

10HP

RXYQQ-T (R-410A)

4,30 / 4,54

3,84 / 4,45

RSXYP-L7 (R-407C)

3,10 / 3,14

3,10 / 3,10

RSXY-KA7 (R-22)

2,37 / 2,95

2,37 / 3,00

Mbrojtja e mjedisit
Efikasiteti i përmirësuar kursen energjinë dhe ul
emetimet e CO₂.

Pse VRV-Q?
"Zëvendësimi i plotë i sistemit 17 vjeçar me R-22 solli
vetëm gjysmë dite pune humbje për punonjësit.
Kontrolli i përmirësuar i qarkullimit të ajrit nga
përdoruesi përmirësoi shumë komoditetin, duke
reduktuar konsumin e energjisë me 25%."
Maurizio Casarola (Administrator i Pronës)

›› Kursim energjie 25%
›› Viti i instalimit: 2013
›› Njësitë e instaluara: 39 njësi të jashtme VRV-Q,
250 njësi të brendshme, 35 VAM 500, 4 kontrollues
inteligjentë të prekjes
›› Instalimi i plotë i kryer gjatë fundjavës
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Modernizimi i ftohësit
Bëhuni inteligjentë: zëvendësoni
komponentët dhe jo sistemet
Koncepti ynë
Edhe nëse ftohësi me R-22 është mirëmbajtur dhe
vazhdon të jetë në gjendje të mirë, R-22 nuk do të
lejohet më që të përdoret. Kjo është arsyeja pse Daikin
ofron paketat e modernizimit të ftohësve. Ftohësi
jo vetëm që është prodhuar për të qenë në pajtim
me legjislacionin më të fundit, por përmirësimi i
teknologjisë gjithashtu e rivitalizon sistemin tuaj, duke
rritur sigurinë dhe efikasitetin.

Përfitimet kryesore
›› Ndryshoni nga R-22 për të qenë në pajtim me
legjislacionin
›› Kufizoni kapitalin
›› Kurseni paratë për pajisje në të ardhmen falë
jetëgjatësisë së lartë të ftohësit, sigurisë së lartë dhe
efikasitetit të përmirësuar të mirëmbajtjes
›› Rrisni efikasitetin në energji deri në +20% ESEER nga
përditësimi i projektuar paraprakisht nga prodhuesi

Përfitimet për buxhetin dhe menaxhimin e
rrezikut
›› Nuk ka heqje të ftohësit
›› Nuk kryhen punime të tubacioneve të ujit
›› Nuk kryhen modifikime elektrike
›› Shpenzime të ulëta logjistike (transport, ngritje/ulje,
leje …)
›› Dorëzim i shpejtë
›› Mund të ketë subvencione nga shteti
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Kontrolli

Histori suksesi
Kthimi i vlerës
së investimit:

2 vjet

softstarter ose
inverter

Burj al Arab, Dubai,
Emiratet e Bashkuara Arabe
Lloji i klientit:
Impiant me ujë të ftohur që u shërben dy resorteve të
hotelerisë të klasit të lartë
Produktet:
32 ftohës, 4 kompresorë reciprokues secili

Kompresori

Zgjidhja e Daikin:
20 ftohës të modernizuar sjellin të njëjtin kapacitet
ftohjeje. Vlera e investimit të modernizimit u kthye
brenda 2 viteve.
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Zëvendësimi i

Split dhe Sky Air
Përmirësoni sistemet e
shtëpisë suaj ose sistemet
e lehta komerciale
Të gjitha njësitë e brendshme dhe të jashtme
të zakonshme Sky Air mund të përdoren për të
zëvendësuar sistemet R-22 dhe R-407C.
›› Nuk nevojitet të kryhen punime të brendshme
›› Kosto më të ulëta funksionimi
›› Përmirësoni njësitë e brendshme me modele më të
reja dhe më elegante

Si funksionon?
!

Zëvendësimi

i njësive të
brendshme dhe të jashtme
Zëvendësoni sistemet e Daikin dhe të
prodhuesve të tjerë

✓

 ipërdorimi i tubacioneve dhe
R
instalimeve ekzistuese elektrike

Mësoni më shumë rreth zgjidhjeve të zëvendësimit të
Daikin në adresën www.daikineurope.com/minisite/r22/
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Publikimi aktual aktual është hartuar vetëm nëpërmjet informacionit dhe nuk
përbën ndonjë ofertë detyruese për Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. e ka
hartuar përmbajtjen e këtij publikimi me njohuritë e tij më të mira. Nuk jepet asnjë
garanci e shprehur ose e nënkuptuar për plotësinë, saktësinë, besueshmërinë ose
përshtatshmërinë për qëllime të veçanta të përmbajtjes së saj dhe të produkteve
dhe shërbimeve të paraqitura këtu. Specifikimet u nënshtrohen ndryshimeve pa
njoftim paraprak. Daikin Europe N.V. refuzon në mënyrë të qartë çdo përgjegjësi
për dëmtim direkt ose indirekt, në kuptimin më të gjerë, i cili lind ose lidhet me
përdorimin dhe/ose interpretimin e këtij publikimi. E drejta e autorit për të gjithë
përmbajtjen është e Daikin Europe N.V.

Printuar me letër të paklorinuar. Përgatitur nga Platzer Kommunikation, Gjermani.

