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Ta hand om  
din investering

Skötsel av kylaggregat
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Varför är det så viktigt 
att ta hand om sitt 
kylaggregat? 
För att skydda din investering är det viktigt att kylaggregatet tas om hand på rätt sätt. Gör du detta 
kommer det att fungera under hela sin livstid. Utöver detta finns det självklart även en rad andra fördelar : 



 3

Tillförlitlighet
Att underhålla kylaggregatet minskar sannolikheten för oväntade 
haverier, eftersom det gör att du kan genomföra förebyggande 
åtgärder innan fel uppstår. Detta kan förlänga ditt kylaggregats 
livslängd med 50%3. 

50%
Så mycket kan kylaggregatets 
livslängd öka om underhåll utförs 
regelbundet.

12 till  
18% 
Så mycket kan man spara genom att 
förebyggande underhåll görs.

Kostnadsbesparingar 
Endast 30% av köparna som valde en reaktiv underhållsmetod 
listade sitt system som ”totalt kostnadseffektivt”. Detta kan 
jämföras med köparna som valde en vanlig underhållsmetod1. 
Bland dessa listade 50% sitt system som ”totalt kostnadseffektivt”. 

Genom rutinmässigt och förebyggande underhåll2 kan du spara 
mellan 12 och 18% i underhållskostnader. 

6 till  

9% 
Så mycket kan produktiviteten hos 
de anställda minska om luftkvalitén 
är dålig.

Komfort & luftkvalitet 
Att ha ett välskött kylaggregat ger dina kunder och anställda 
förbättrad komfort och luftkvalitet. Detta är viktigt eftersom 
dessa två faktorer kan ha en betydande påverkan på en persons 
beteende. Till exempel kan dålig luftkvalitet i kontorsbyggnader 
påverka medarbetarnas produktivitet med 6 till 9%4. 

Uppfyllelse av juridiska krav
Sedan 2015 gäller F-gaskontrollen för all HVAC-R-utrustning som 
innehåller fluorerade växthusgaser (om > 5 ton av motsvarande 
CO2). Beroende på F-gasladdningen måste installationen gås 
igenom av en underhållsoperatör för att kontrollera utrustningen 
ett visst antal gånger om året. Förutom F-gaskontrollen bör ditt 
kylaggregat kontrolleras regelbundet till följd av EBPD (direktiv 
2010/31/EU). 

Ditt kylaggregat utsätts ständigt för 
F-gaskontroller och regelbundna 
inspektioner.
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Vi bryr oss om ditt 
aggregat.
Vi bryr oss om ditt kylaggregat. Vårt mål är att det ska fungera med optimal prestanda under 
hela sin livslängd. Därför erbjuder vi vår expertis och kunskap genom tre serviceavtal. Det ger 
oss möjligheten att anpassa oss efter dina behov. Dessutom är våra underhållspaket öppna 
även för system som inte är Daikin-märkta.

Dessa tre planer skapades för att möta olika marknadsbehov. För att säkerställa att du väljer rätt underhållsplan, låt oss ange vad 
de potentiella målgrupperna är för varje plan: 

1 = Skötsel   Ägare med nödvändig kompetens eller som redan har ett kontrakt med ett företag som har 
facilitetssystem

2 = Förebyggande skötsel   Ägare som söker support för att utföra korrekt underhåll eller strävar efter maximal effektivitet 
och minimala reparationer

3 = Utökad skötsel   Ägare som söker ekonomiskt skydd mot reparationer eller vill minimera riskerna för driftstopp på 
grund av affärsverksamheter

Eftersom behoven varierar mellan olika kunder kan vi självklart individanpassa ovanstående planer efter behov. Det är därmed 
möjligt att komplettera dem med olika tjänster (exempelvis oljeanalys). 

1 = skötsel 2 = förebyggande 
skötsel

3 = utökad  
skötsel

Underhållsaktiviteter

Kontroll

Styra intrimning

Rutinunderhåll

Avancerad rengöring

Uppstart inför säsong

Oljeanalys

Termografisk kontroll av elskåpet

Virvelströmstest

Anslutna tjänster

Certifiering & rapportering

F-gas certifikat

Besöksrapport 

Optimeringsrapport

Avtalets omfattning

Nödsupport och utryckning

Reservdelar Rabatter

Arbetstid för reparation

 Inkluderad  Tillval
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Varje aktivitet leder till  

högre prestanda
Kontroll
Den här tjänsten gör det möjligt för Daikin och dess certifierade 
partners att utföra en allmän kontroll av installationen för att 
säkerställa att den fungerar som den ska. 

Styra intrimning
Det kan vara en utmaning att konfigurera kylaggregatet korrekt från 
dag ett. Därför rekommenderar vi att aggregatet trimmas in några 
månader efter driftsättning. Då kan Daikin justera den ursprungliga 
konfigurationen så att det passar era faktiska behov.

Rutinunderhåll
Genom att utföra rutinunderhåll säkerställs optimal prestanda för ditt 
kylaggregat. Det innebär även att förhindra driftstopp och begränsa 
energispill. 

Avancerad rengöring
Denna tjänst rekommenderas starkt eftersom föroreningar (så som 
damm) avsevärt påverkar kylaggregatets prestanda och därmed din 
energiförbrukning. Till exempel kan ett 0,6 mm lager av nedsmutsning 
på kondensorslingor öka din energiförbrukning med 20% 5. 

Uppstart inför säsong 
Efter att aggregatet har varit avstängt under en längre period är 
det viktigt att kontrollera det ordentligt. Därför erbjuder vi tjänsten 
”Uppstart inför säson”. Under detta besök kontrollerar vi de viktigaste 
komponenterna och säkerställer att de fungerar som de ska. 

Oljeanalys
Att utföra en oljeanalys är som att ta ett blodprov. Det är en allmän 
hälsokontroll av hela kylkretsen. En oljeanalys kan till exempel ge dig 
information om förslitning av metall. Det kan också identifiera de 
flesta oväntade problem innan de uppstår6. Denna tjänst kombineras 
alltid med en rapport som beskriver oljans skick och rekommenderar 
eventuella ytterligare åtgärder.

Termografisk kontroll
Med en termografisk kontroll kan du identifiera överhettningspunkter 
i kylaggregatets elektriska kretsar som inte är synliga för blotta ögat. 
Det rekommenderas starkt eftersom det förhindrar energispill samt 
kortslutning.

Virvelströmstest
Genom att utföra ett virvelströmstest kan kylarörens tillstånd 
bedömas. Detta är avgörande eftersom rörläckage kan ge upphov till 
kompressorproblem, vilket i sin tur kan leda till driftstopp.
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Varningar och 
webbåtkomst

Aktiv 
övervakning

Anslutet 
underhåll

Varje paket erbjuder webbåtkomst dygnet  
runt till Daikin on Site

•  Användarvänlig panel
•  Fjärrövervakning och kontroll
•  Åtkomst till datapunkter
•  Granska datatrender
•  Schemaläggning online
•  Spåra energiförbrukning  

(endast tillgänglig med en energimätare)
•  Konfiguration master-slave 

(när det är tillämpbart)

Larmmeddelanden skickas till kunden

Rapporter

Fjärrsupport av Daikin-experter under 
kontorstid

Fördiagnos och rekommenderad(e) lösning(ar) 
av Daikin-experter

Expertanalys och rådgivning till kund i 
utvärderingsrapporten

Anslutna tjänster
Daikin on Site är ett molnbaserat fjärrövervaknings- 
och kontrollsystem för kylaggregat och 
luftbehandlingsenheter. Med utökad kontroll-, 
övervaknings- och mätutrustning tillhandahåller 
Daikin on Site realtidsdata och support från Daikin-
experter för att hjälpa dig att identifiera möjligheter 
till kostnadsbesparingar. Det ökar också enhetens 
livslängd och minskar risken för oväntade problem. 
Användarna kan logga in på sitt konto för att ta del av 
driftdata och få omedelbar information från Daikins 
experter. 

Som du kan se i tabellen erbjuder Daikin ett antal 
paket. Beroende på din underhållsplan (1, 2 eller 3) kan 
du välja ditt Daikin on Site-paket.
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Håll dig informerad 
genom högkvalitativa rapporter

Besöksrapport
Denna rapport ger dig en sammanfattning av besöket med detaljer 
om de underhållsaktiviteter som har utförts på din installation. 

Optimeringsrapport
Om ditt kylaggregat övervakas via Daikin On Site kommer du att få 
en optimeringsrapport baserad på övervakningsdata. Denna rapport 
innehåller rekommendationer för att sänka din energiförbrukning och 
höja ditt kylaggregats effektivitet.  

F-gascertifikat
När ett läckagetest av köldmedium utförs kommer ett certifikat att 
utfärdas för att bekräfta att kylaggregatet är läckagesäkert. Detta 
dokument intygar att du har utfört F-gaskontrollen i enlighet med 
EU-föreskrifter (EU NO 517/2014). 

Vi bryr oss om ditt kylaggregat. Vårt mål är att det ska fungera med optimal prestanda under hela sin livslängd. 
Därför erbjuder vi tre huvudrapporttyper som ger dig användbar information – anpassad efter dina behov. 
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Kontakta oss
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Om du har några frågor om Daikins underhållspaket eller vill prenumerera på 
något av dem kan du nå oss via e-post eller telefon

För mer information, se www.daikin.eu
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Den aktuella publikationen är enbart skapad i informationssyfte och utgör därför inte något bindande erbjudande 

från Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. har sammanställt denna publikation efter bästa förmåga. Ingen uttrycklig 

eller antydd garanti lämnas för fullständighet, riktighet, tillförlitlighet eller lämplighet för speciellt syfte av innehållet 

och produkterna och tjänsterna som presenteras häri. Specifikationer kan komma att ändras utan föregående 

avisering därom. Daikin Europe N.V. avvisar uttryckligen allt ansvar för eventuell direkt eller indirekt skada, i den 

vidaste bemärkelse, som uppstår från eller är relaterad till användningen och/eller tolkningen av denna publikation. 

Allt innehåll är upphovsrättsskyddat av Daikin Europe N.V. 

Tryckt på icke-klorblekt papper.  
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