De energiezuinige
oplossing voor
koudwatermachines
Retrofit inverter

Retrofit inverter,

de oplossing om uw
koudwatermachine op uw
behoeften af te stemmen
Veel koudwatermachines met een vaste snelheid werken
niet optimaal doordat de compressor continu op
maximale snelheid draait. U kunt dit echter voorkomen
door een inverter op uw koudwatermachine aan te
sluiten. Met de retrofitkit voor Daikin inverters kunt u
de compressorsnelheid van uw koudwatermachine

eenvoudig op uw behoeften afstemmen. Dit draagt
bij aan een lager energieverbruik en zorgt voor meer
comfort en betrouwbaarheid. Zo kunt u genieten van
de voordelen van de invertertechnologie, zelfs als uw
koudwatermachine al is gemonteerd.

Waarom

zou u investeren in
een retrofit inverter?
Profiteer van een aanzienlijke energiebesparing...
Het verwarmings- of koelsysteem van een gebouw
is gewoonlijk op de piekbelasting afgesteld. Dat
belastingsniveau wordt echter vaak niet gehaald, wat
resulteert in verspilde energie. Met de retrofitoplossing
voor Daikin inverters past de koudwatermachine
zich aan de seizoensgebonden verwarmings- en

koelbelasting aan. Zo werkt het systeem altijd
optimaal en verbruikt het tot wel 30% minder energie.
Bovendien verdient u uw investering met dergelijke
besparingen al snel terug. Deze terugverdientijd kan
verder worden verkort met lokale energiebesparende
initiatieven (indien beschikbaar).

...en meer comfort en betrouwbaarheid
Efficiënte temperatuurregeling
Door de compressorsnelheid continu op uw
behoeften af te stemmen, wordt er minder van uw
gewenste temperatuur afgeweken. Daarnaast wordt
die temperatuur zo sneller bereikt.

Langere levensduur van de
koudwatermachine
De inverter zorgt ervoor dat de compressor geleidelijk
start en stopt. Door de mechanische en elektrische
belasting op de apparatuur te verlagen, gaat de
koudwatermachine langer mee.

Wilt u meer informatie over de
dienstverlening van Daikin Service?
@ service@daikin.nl
) 088 324 54 90
www.daikin.nl/service
Daikin Nederland

Bel 088 324 54 55, stuur een e-mail naar koudwater@daikin.nl of kijk voor meer informatie op www.daikin.nl/koudwatermachines.
Daikin Europe N.V. neemt deel aan het Euroventcertificeringsprogramma voor vloeistofkoelsystemen (LCP), hydronische
warmtepompen, ventilatorconvectoren (FCU) en systemen met
variabele koudemiddelstroom (VRF). Controleer de geldigheid
van het certificaat online via www.eurovent-certification.com.
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Deze publicatie dient uitsluitend ter informatie en vormt geen enkele verplichting voor Daikin Europe N.V. Daikin
heeft de inhoud van deze publicatie met grote zorg samengesteld. Er wordt echter geen enkele garantie geboden
voor de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid voor een bepaald gebruiksdoel van de
inhoud van deze publicatie en de producten en diensten die erin worden beschreven. De specificaties kunnen
zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Daikin wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor
directe of indirecte schade in de ruimste betekenis, die zou voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik en/
of de interpretatie van deze publicatie. De inhoud is onderworpen aan het auteursrecht van Daikin.
Gedrukt op chloorarm papier.

