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GESCHIEDENIS VAN DAIKIN
Daikin heeft meer dan 80 jaar ervaring in het fabriceren van
geavanceerde, kwalitatief hoogstaande airconditioningapparatuur voor residentiële, commerciële en industriële
toepassingen. Het Japanse moederbedrijf, Daikin Industries Ltd.,
doet actief onderzoek naar de meest uiteenlopende
technologieën en disciplines, gaande van mechanica en
elektronica tot chemicaliën en gefluoreerde koolwaterstoffen.
Sinds zijn oprichting in 1972 is Daikin Europe uitgegroeid van een
assemblagebedrijf tot het meest geavanceerde airconditioningfabricagecomplex in Europa. Alle Europese normen met
betrekking tot productie, gezondheid en veiligheid worden
volledig nageleefd.
INTEGRALE KWALITEITSZORG
Het beproefde kwaliteitsconcept van Daikin steunt op de
bijzondere aandacht die wordt besteed aan ontwerp-,
productie- en testprocedures alsook aan de service-na-verkoop.
Alle onderdelen worden met de grootste zorg geselecteerd en
grondig getest op kwaliteit en bedrijfszekerheid.

ISO9001
Het Kwaliteitsmanagementsysteem van Daikin Europe werd
doorgelicht door Lloyds Register Quality Assurance en in
overeenstemming bevonden met de ISO9001-norm. Deze norm
verzekert de toepassing van beste praktijken voor de
kwaliteitsborging — van ontwerp en ontwikkeling tot productie
en service na verkoop.
ISO14001
ISO14001 certificeert de aanwezigheid van een doeltreffend
milieubeheersysteem dat bijdraagt tot de bescherming van de
gezondheid van de mens en het milieu tegen de mogelijke
inwerking van menselijke activiteiten, producten en diensten en
tot het behoud en de verbetering van de kwaliteit van de
omgeving.
CE
De producten van Daikin behoren tot de allerveiligste.
Ze voldoen aan alle Europese normen, zoals het CE-label aangeeft.
OPLEIDING
Door voortdurend innovatieve technieken op airconditioning
toe te passen, neemt Daikin het voortouw in de toekomstige
ontwikkeling van de Europese aircomarkt. Alleen door een
gedegen kennis van de nieuwe generatie Daikin-producten en systemen kunnen hun commerciële mogelijkheden volop
worden benut. Opleiding wordt algemeen beschouwd als de
hoeksteen van de bedrijfsprogramma's voor verkoopontwikkeling en klantenondersteuning en is van cruciaal belang
om te komen tot een beter inzicht in de rol die vandaag en in
de toekomst voor airconditioning is weggelegd.

Daikin Industries Ltd.

Over Daikin

Daikin Europe N.V. - hoofdzetel
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AIRCONDITIONING EN
HET MILIEU
Airconditioningsystemen zorgen voor een aangenaam
binnencomfort en creëren een optimale werk- en
leefomgeving, zelfs in de meest extreme klimaten. De voorbije
jaren is men zich wereldwijd steeds meer bewust geworden van
de noodzaak om het milieu minder te belasten. Dit heeft een
aantal producenten, waaronder Daikin, ertoe aangezet, grote
inspanningen te leveren voor een beperking van de negatieve
effecten die gepaard gaan met de productie en het gebruik van
airconditioners. Zo zagen modellen met energiebesparende
kenmerken en verbeterde eco-productietechnieken het
daglicht en werd de milieu-impact van airconditioning
aanzienlijk beperkt.
DAIKINS ENGAGEMENT VOOR
HET MILIEU
Baanbrekende zorg voor het milieu en de natuurlijke
rijkdommen wordt bij Daikin wereldwijd geïntegreerd in ieder
bedrijfsproces en op elk niveau: van productontwerp en
productieproces tot de verantwoordelijkheid die iedere
individuele Daikin-medewerker draagt voor het milieu.
Dit engagement spitst zich toe op drie aspecten: minder afval
produceren in productie en bedrijf, materiaalrecycling en het
ontwerp en de productie van energiezuinige klimaatregelingsapparatuur.

In 1998 behaalde Daikin Europe NV als eerste Europese
airconditioning-fabrikant het ISO 14001 milieu-certificaat. Sinds
2004 hebben niet alleen de productievestigingen maar ook de
Daikin-verkoopbedrijven het ISO 14001 certificaat behaald.
Dit illustreert duidelijk hoe de zorg voor het milieu bij Daikin is
verankerd op alle niveaus van de organisatie.
Deze gecertificeerde milieuplannen omvatten onder meer de
beperking van afval op ieder bedrijfsniveau.
Onze milieudoelstellingen zijn ambitieus: Daikin Europe NV
voert een nul-afval-beleid, wat inhoudt dat zo veel
mogelijk producten kunnen worden hergebruikt, gerecycled of
gerecupereerd als nuttige grondstoffen.
M AT E R I A A L R E C Y C L I N G
Daikin Europe NV legt zich vol overgave toe op
materiaal-recycling in alle bedrijfsprocessen. Afvalwater wordt
gezuiverd voordat het in de openbare riolering wordt afgevord.
Het gerecupereerde slib is een nuttige grondstof voor de
cementproductie. Ook het overige afval wordt zorgvuldig
gesorteerd en gerecycled. Bovendien wordt de inrichting van de
fabriek voortdurend aangepast met het oog op een optimaal
gebruik van gerondstoffen. Naast recycling investeren we ook
volop in retourverpakkingen. Dezelfde hoge eisen worden ook
aan onze leveranciers opgelegd.
Door afval te voorkomen en optimaal te recyclen daalt het
verbruik van grondstoffen en neemt de efficiëntie van de
productie- en bedrijfsprocessen toe, waardoor het milieu minder
wordt belast.

ENERGIEZUINIGE
K L I M A AT R E G E L I N G S A P PA R AT U U R
Daikin is vastbesloten een hoofdrol te spelen op het vlak van
milieuvriendelijke ontwikkelingen. Dit heeft geleid tot een hele
reeks innovaties in klimaat-regelingsapparatuur:
• Daikin maakt bijvoorbeeld gebruik van invertertechnologie,
die de opstarttijd met 33% inkort en ervoor zorgt dat de
compressor alleen de stroom verbruikt die echt nodig is om
aan de actuele koel/verwarmingsbehoeften te voldoen.
• Door de toepassing van invertertechnologie in combinatie
met DC reluctantiecompressor-motoren, neemt het
rendement nog toe, waardoor de Daikin-units tot de meest
energiezuinige systemen op de markt behoren.
• Daikin produceert ook gecomputeriseerde airconditioningbewakings- en besturingssystemen die een maximale
energiezuinigheid op elk moment garanderen. Een voorbeeld daarvan is de recente I-controller-technologie van
Daikin, die een zeer nauwkeurige en energiezuinige besturing van de Daikin-airconditioning-installaties
met
warmteterugwinning mogelijk maakt, inclusief bewaking via
het internet.
De lijst van innovaties is eindeloos. Ze toont vooral duidelijk aan
dat technologische innovatie en zorg voor het milieu hand in
hand kunnen gaan. Bij Daikin zitten deze milieuprioriteiten
ingebakken in onze bedrijfscultuur en komen ze tot uiting in al
onze producten.
Wie kiest voor Daikin kan erop vertrouwen dat de toegepaste
koelsystemen de meest veilige voor het milieu zijn.

Bezorgd om het milieu

M I N D E R A F VA L I N P R O D U C T I E E N B E D R I J F
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Kennismaking met
D a i k i n - w a t e r k o e l a g g re g a t e n
De waterkoelaggregaten van Daikin hebben hun kwaliteiten
al ruimschoots bewezen, in talloze industriële en
comforttoepassingen. Ongeacht de omvang van het systeem of
de klimaatregelingsbehoeften, is er altijd een Daikinwaterkoelaggregaat dat aan alle eisen voldoet.
Door de vakkundige ontwikkeling van op elkaar afgestemde
compressor-/koelmiddelcombinaties, kan Daikin een compleet
gamma waterkoelaggregaten produceren, geoptimaliseerd voor
gebruik met R-134a en R-407C-koelmiddelen.
Daikin-waterkoelaggregaten bieden een ultieme flexibiliteit en
besturing, dankzij de geavanceerde technologie waarop ze
berusten. Door hun unieke precisie, kracht, lage geluidsniveau,
gebruiksvriendelijkheid en lage bedrijfskosten, zorgen
Daikin-waterkoelaggregaten zonder twijfel voor een
comfortabel, zuiver en gelijkmatig binnenklimaat.
Als enige fabrikant van waterkoelaggregaten ter wereld die
zowel compressoren als koelmiddelen produceert, heeft Daikin
volledige controle over het productieniveau.
Het is deze onovertroffen combinatie van geavanceerde
technologie, expertise en betrouwbaarheid die van Daikin de
voor de hand liggende keuze maakt en de professional
oplossingen op lange termijn biedt.
Deze brochure biedt een overzicht van de Daikinwaterkoelaggregaten, met inbegrip van luchtgekoelde,
watergekoelde en afzonderlijke condensorsystemen, alsook
warmtepompopties.

Het
ontwerpen,
testen
en
produceren
van
de
waterkoelaggregaten gebeurt in de vestiging te Oostende,
België, hoofdzetel van Daikin Europe. Daarbij worden
belangrijke componenten, zoals compressor/koelmiddelcombinaties die werden ontwikkeld door Daikin Industries in
Japan, geïntegreerd in de Belgische vestiging.
De bedrijfsfilosofie van Daikin wordt gekenmerkt door een
geïntegreerd nul-foutenbeleid, waarbij de lijnoperators
preventieve controles en testprocedures dienen uit te voeren. De
kwaliteit van zowel de huidige als toekomstige Daikin-apparaten
is afhankelijk van deze effectieve wisselwerking in alle fases van
de ontwikkelings- en productiecyclus.
• De hernieuwing van de ISO9001 certificatie door Lloyd’s
Register Quality Assurance bewijst hoe Daikin werkt aan
continue verbetering en garandeert dat er veel aandacht
wordt besteed aan kwaliteitszorg in elke fase van het ontwerp,
de productie en service na verkoop, om te allen tijde aan de
eisen van de klant te voldoen
• Daikin engageert zich tot opvolging van de hoogste normen
inzake productveiligheid en ieder waterkoelaggregaat voldoet
aan alle Europese richtlijnen (Machinerichtlijn, Laagspanningsrichtlijn, Richtlijn inzake Elektromagnetische compatibiliteit).
Bovendien garandeert de ISO14001 certificatie de aanwezigheid van een doeltreffend milieubeheersysteem dat bijdraagt
tot de bescherming van de gezondheid van de mens en het
milieu tegen de mogelijke inwerking van menselijke

activiteiten, producten en diensten en tot het behoud en de
verbetering van de kwaliteit van de omgeving.
• Daikin is lid van Eurovent. Deze onafhankelijke organisatie ziet
erop toe dat de informatie op de milieu- en prestatielabels
correct is en vergelijkbaar met de informatie op labels van
andere fabrikanten. De Eurovent-certificatieprogramma’s
bieden een gemeenschappelijke set beoordelingscriteria, die
adviseurs, architecten en gebruikers helpen bij de
productkeuze en garanderen dat de gegevens op de labels
nauwkeurig, zinvol en in overeenstemming met de ware
prestaties zijn.
• Alle Daikin-waterkoelaggregaten zijn in de fabriek gevuld met
de juiste hoeveelheid olie en koelmiddel, opdat de installatie
en inbedrijfstelling vlot kunnen verlopen.
• Alle Daikin-waterkoelaggregaten worden voor hun verzending
onderworpen aan een natte werkingstest, om een
probleemloze opstart en goede werking te garanderen.
• Fabrieksbezoeken voor klanten kunnen georganiseerd worden
op aanvraag.
Indien geen enkel standaard-waterkoelaggregaat van Daikin
voldoet aan de eisen voor uw specifieke toepassing, kunt u
contact opnemen met uw lokale Daikin-leverancier. Hij kan u
een speciale unit bezorgen op maat van uw toepassing.

K e n n i s m a k i n g m e t D a i k i n - w a t e r k o e l a g g re g a t e n

Wa t e r k o e l a g g re g a t e n v a n D a i k i n
d e b e t ro u w b a re o p l o s s i n g
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Kennismaking met Daikin-waterkoelaggregaten

Uitgebreid assortiment
DAIKIN Waterkoelaggregaten voor…
Sport & vrije tijd
Transport

COMFORTTOEPASSINGEN
Voedingsindustrie

Kantoren

Chemische industrie

Hotels

Kunststofindustrie
Supermarkten & winkels

T O E PA
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Papierindustrie
Farmaceutische industrie

Drukkerijen
Verhuurbedrijven

Elektronica/Telecom

Wijnbouw

Landbouw
Warmteterugwinningsunits

Daikin lucht- en watergekoelde waterkoelaggregaten vormen het hart van talloze performante
airconditioningsystemen. Ze maken gebruik van de meest geavanceerde technologie en garanderen
vele jaren betrouwbare en hoogwaardige prestaties De Daikin-waterkoelaggregaten zijn
combineerbaar met een groot aantal luchtbehandelingsunits en ventilatorconvectoren, zowel voor
kleine als grote airconditioning- en verwarmingstoepassingen.

I N D U S T R I Ë L E T O E PA S S I N G E N
De Daikin-waterkoelaggregaten zijn bijzonder geschikt voor kritische industriële toepassingen, die een
precieze temperatuurregeling tot op ±0,5ºC vergen. Door de onovertroffen combinatie van speciaal
ontwikkelde scroll- en schroefcompressoren met ultramoderne elektronische sturingen, zijn de
Daikin-waterkoelaggregaten een betrouwbare, voordelige en onderhoudsvriendelijke oplossing voor
de meest uiteenlopende industriële sectoren.

T O E PA S S I N G E N O P M A AT
Voldoet geen enkel standaardmodel aan uw behoeften? Daikin ontwerpt graag een
waterkoelaggregaat op maat van uw specifieke eisen. De Daikin-waterkoelaggregaten zijn uiterst
geschikt voor mobiele toepassingen (bijv. evenementen) en zijn bestand tegen veelvuldig transport en
gebruik in belastende omgevingen. Daikin biedt voordelige systemen op maat met korte
leveringstermijnen.

Kennismaking met Daikin-waterkoelaggregaten

C O M F O R T T O E PA S S I N G E N
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C O M F O R T T O E PA S S I N G E N
Comforttoepassingen

Naarmate de technologische vooruitgang tot steeds kortere werktijden en meer vrije tijd leidt, komen er steeds

12

meer, steeds betere en beter uitgeruste voorzieningen om op deze nieuwe levensstijl in te spelen. De tijd dat een
nationaal sportstadion niet veel meer te bieden had dan een tribune in open lucht en kleedkamers voor de
deelnemers, is al lang voorbij. Hun gigantische huidige tegenhangers getuigen van de enorme investering in
professionalisme en combineren de beste sportfaciliteiten met speciale suites voor de toeschouwers,
restaurants, bars, conferentieruimten enz...

Kantoren

14

Hotels

20

Restaurants

23

Supermarkten & winkels

24

Banken

26

Medische instellingen

28

Congresgebouwen

31

Sport & cultuur

32

Luchthavens

38
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Comforttoepassingen

Comforttoepassingen

Kantoren
Toyota Motors
Warschau, Polen
COMFORTKOELING VOOR DIVERSE BEDRIJFSACTIVITEITEN

Dit moderne, vijf verdiepingen hoge hoofdkwartier van Toyota
in Polen omvat een receptie en showroom op het gelijkvloers
en kantoren, vergaderzalen, open ruimten en opleidingslokalen
over verschillende niveaus, ieder uitgerust met een werkplaats
en auditorium. De gebruikers van dit 3.000 m 2 grote
complex genieten een optimaal comfort dankzij de
Daikin-waterkoelaggregaten binnen en buiten, die de
ventilatorconvectoren voeden.
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BELANGRIJKSTE UITRUSTING:
1 x EUWLQ60MXY
1 x E U WA 2 5 H Z W
1 x EHMC30A10

PricewaterhouseCoopers
Limassol, Cyprus
TOONAANGEVEND ACCOUNTINGBEDRIJF KIEST VOOR DAIKIN

PricewaterhouseCoopers is een toonaangevend bedrijf dat
boekhoudkundig, financieel en zakelijk advies verstrekt op het
eiland Cyprus. Er werken meer dan 600 partners en medewerkers,
verspreid over vijf kantoren.
Voor de uitrusting van het nieuwe, ultramoderne, 3.500 m2
grote hoofdkantoor in Limassol in 2004, viel de keuze op
Daikin-waterkoelaggregaten. Het gebouw is ingedeeld in
verschillende zones, en de temperatuurregeling gebeurt voor
iedere individuele zone volgens het tijdstip van de dag. Omwille
van deze vereiste en de omvang van het project, lag de keuze
voor Daikin voor de hand.

BELANGRIJKSTE UITRUSTING:
2 x E U W AT 1 2 0 K B X Y

Comforttoepassingen

Kantoren
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Comforttoepassingen

Kantoren
Agencia Tributaria
Málaga, Spanje
E F F I C I Ë N T G E B R U I K VA N B E L A S T I N G S G E L D

De Agencia Tributaria (belastingkantoren) in Spanje staan bekend om hun
systeemintegratie en toepassing van de meest recente technologie, waardoor ze tot de
meest efficiënte belastingdiensten in de Europese Unie behoren.
Vanuit dit streven naar efficiëntie werd bij de renovatie van de kantoren in Málaga in
2004 geopteerd voor Daikin-waterkoelaggregaten. Door de optimale compatibiliteit van
de Daikin-waterkoelaggregaten hoefden alleen de buitenunits te worden vervangen en
konden de binnenunits behouden blijven.
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BELANGRIJKSTE UITRUSTING:
3 x EUWYN060AZ
2 x EUWYN070AZ
2 x EUWYN030AZ
1 x EUWYN095AZ
1 x EUWYB095AZ
1 x EUWYB24KZ

Kantoren
Comforttoepassingen

Edificio Central Correos y Telégrafos
Valencia, Spanje
HISTORISCH POSTKANTOOR

Dit elegante, centrale postkantoor werd gebouwd in 1915 en 1922. Het gebouw aan de
Plaza del Ayuntamiento werd opgetrokken in de typische eclectische stijl van de jaren 1900
en is befaamd om zijn opvallende hoofdingang. Behalve als postkantoor doet het gebouw
ook dienst als kantoorgebouw.
Bij de renovatie in 2003 werd er gekozen voor luchtgekoelde Daikin-waterkoelaggregaten
omwille van hun zuinigheid en stille werking.

BELANGRIJKSTE UITRUSTING:
2 x EUWA200MZ
17

Comforttoepassingen

Kantoren
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Consiag
Prato, Italië
OPENBAAR NUTSBEDRIJF KIEST VOOR DAIKIN

Consiag werd opgericht in 1975 door de Italiaanse steden Prato, Scandicci en Sesto als
een partnership voor het beheer van de water- en gasvoorziening.
Efficiëntie en kwaliteit staan centraal voor deze groep. Het hoeft dan ook niet te
verwonderen dat er bij de bouw van de nieuwe kantoren in Prato in 2002 werd
geopteerd voor een allesomvattend Daikin-waterkoelaggregaat-systeem.

Kantoren
24 x EUWY 5HW
36 x EUWY 8HW
2 x EUWY10HW
2 x EUWY15HW
2 x EUWY20HW
56 x FWV2B
278 x FWV3B
28 x FWV4B
6 x FWV6B
24 x VAM250
40 x VAM500

Comforttoepassingen

BELANGRIJKSTE UITRUSTING:

2 x VAM1000
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Hotels
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Sani Hotel
Chalkidiki, Griekenland
B E K R O O N D V I E R S T E R R E N - S T R A N D H O T E L I N R E S E R VA AT VA N 4 0 0 H E C TA R E

Het Sani Resort, gelegen in de nabijheid van de oude stad Sani, is een
privé-natuurreservaat in Chalkidiki, dicht bij Thessaloniki. De gasten kunnen er genieten
van de groene bossen, uitgestrekte zandstranden en het helderblauwe water van de
Egeïsche Zee, maar ook van de moderne accommodatie en uitgebreide
ontspanningsmogelijkheden.
Het resort omvat niet minder dan vier hotels. Een daarvan, het 4-sterren Sani Asterias
Suites Hotel, ligt langs de oude Byzantijnse wachttoren, temidden van de prachtige
tuinen en bossen. Dit befaamde hotel, gebouwd in 2003, werd al meermaals bekroond
om zijn uitzonderlijke kwaliteit en onovertroffen dienstenaanbod. Daikin leverde de
luchtgekoelde waterkoelaggregaten en ingebouwde ventilatorconvectoren voor de
koeling van de luxekamers en activiteitencentra met een oppervlakte van 2.400 m3.

BELANGRIJKSTE UITRUSTING:
8 x EUWY10-30HD
90 x FWHM

Hotels
Comforttoepassingen

Anastasia Resort Nea
Skioni (Chalkidiki), Griekenland
VA K A N T I E - E N Z A K E N C E N T R U M T E M I D D E N VA N O N O V E R T R O F F E N N AT U U R P R A C H T

In het dorpje Nea Skioni op het Chalkidiki-schiereiland — dat al sinds de oudheid
bekend staat om zijn indrukwekkende natuurschoon en historische waarde — bevindt zich
het luxehotel Anastasia Resort. Dit hotel en zakencentrum werd gebouwd in 2003 en
bestaat uit vier gebouwen. Het is gelegen in een olijfgaard van 30.000 m2 en gaat
harmonieus op in de omgevende natuur. Het ligt slechts op enkele meters afstand van de
Egeïsche Zee.
Het complex omvat meer dan 100 kamers, inclusief drie penthouse-suites, en vier luxueuze
zalen voor conferenties en zakenmeetings van uiteenlopende omvang. Voor het ontwerp van
de kamers en gemeenschappelijke ruimten werden kosten noch moeite gespaard.
Voor de klimaatregeling van de 6000 m3 worden maar liefst acht luchtgekoelde
waterkoelaggregaten ingezet, die een hele reeks binnenunits voeden.
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BELANGRIJKSTE UITRUSTING:
6 x EUWY30HD
2 x EUWYB20K
130 x FWHM
7 x FHYCP
25 x FXYFP
3 x RYP250B
1 x RYEP125LW
3 x RSXYP10K

Comforttoepassingen

Hotels
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Marriot Grand Hotel
Moskou, Rusland
V I J F S T E R R E N I N H E T H A R T VA N M O S K O U

Het gloednieuwe, luxueuze vijfsterren Marriott Grand Hotel ligt in
het hart van Moskou aan de befaamde Tverskaya-straat, op een
boogscheut van het Rode Plein en andere bezienswaardigheden.
Dit 9 verdiepingen hoge gebouw omvat 373 prachtige kamers,
13 adembenemende suites en 855 m2 vergaderruimte.
Het Marriott Grand is een van de grootste hotel- en
conferentiecentra in de stad en staat bekend om zijn
uitzonderlijke service.
Het Marriott met zijn oppervlakte van 37.000 m2 wordt volledig
gekoeld door Daikin met behulp van 170 binnenunits, gevoed
door een EUWLT waterkoelaggregaat. Er werd geopteerd voor
waterkoelaggregaten omwille van hun hoge capaciteit,
bedieningsgemak en betrouwbaarheid. Vijf sterren voor Daikin!

BELANGRIJKSTE UITRUSTING:
100 x FWM03
70 x FWM04
1 x EUWLT180KXY1

Pavillon Elysée
Parijs, Frankrijk
LEVENSKUNST

Het Pavillon Elysée – gelegen aan de mooiste laan ter wereld, de
Champs Elysées – is volledig gewijd aan de gastronomie en
levenskunst en herbergt een unieke collectie culinaire concepten:
een koksschool, 2 trendy restaurants "Café Lenôtre" en
"Le Comptoir," een winkel met een ruim aanbod van
professioneel keukengerei en kookboeken. Deze tempel van de
levenskunst maakt deel uit van het Lenôtre Paris imperium van
de briljante pasteibakker Gaston Lenôtre.
De eetzaal en salons van dit unieke trefpunt voor gourmets
worden gekoeld door 2 Daikin-waterkoelaggregaten, die
werden gekozen omwille van hun compacte grondoppervlakte
en uitzonderlijk stille werking.

BELANGRIJKSTE UITRUSTING:
2 x EUWN20HZW

Comforttoepassingen

Restaurants
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Comforttoepassingen

Supermarkten & winkels
Kvad rat
Kiev, Oekraïne
SHOPPERS HOUDEN HET HOOFD KOEL

Het Kvadrat Shopping Centre bevindt zich in Kiev, de hoofdstad van Oekraïne, een
industrie- en havenstad aan de rivier Dnieper. Voor de koeling van de supermarkten en
winkels van dit nieuwe 15,000 m2 grote complex, zorgt het ultrageavanceerde EUWA
waterkoelaggregaat met luchtgekoelde condensor uit de MZ-serie van Daikin.
Daikin kreeg de voorkeur omwille van zijn optimale prijs-kwaliteitsverhouding.
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BELANGRIJKSTE UITRUSTING:
1 x EUWA200MZY

Supermarkten &
winkels
Comforttoepassingen

Borisovskiy Passaj supermarkt en sport- en vrijetijdscentrum
Moskou, Rusland
EENVOUD EN BETROUWBAARHEID

Een goed voorbeeld van de inzet van waterkoelaggregaten voor comforttoepassingen is
het 17.000 m2 grote Borisovskiy Passaj. Dit polyvalente complex in Moskou omvat een
modern fitnesscentrum, een bowlinghal, een supermarkt en een luxerestaurant.
Voor de ventilatie en airconditioning zorgt een EUWL180KX unit van Daikin. Eenvoud en
betrouwbaarheid waren de belangrijkste motivatie voor de klant om te kiezen voor
Daikin. Een goede keuze, zo blijkt uit jarenlang probleemloos gebruik.
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BELANGRIJKSTE UITRUSTING:
1 x EUWL180KX

Comforttoepassingen

Banken
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OTP Bank
Boed apest, Hongarije
SUCCES OP DE BANK

De Nationale spaar- en bedrijfsbank of OTP is de voormalige
staatsspaarbank van Hongarije. Ze werd geprivatiseerd in 1992 en
heeft zichzelf omgevormd tot de grootste particuliere bank van
Hongarije. OTP biedt een compleet assortiment commerciële
bankdiensten aan en beschikt over het grootste netwerk van
geldautomaten in het land. Het verwierf ook belangrijke
participaties in andere bankinstellingen in Centraal-Europa. Voor de
koeling van zijn nieuwe bank- en kantoorgebouw in Boedapest,
met een oppervlakte van 25.000 m2, opteerde deze grote CentraalEuropese speler voor Daikin-waterkoelaggregaten, die de
verschillende wand- en plafondunits doorheen het complex
voeden. Waterkoelaggregaten waren de aangewezen technologie
omwille van de omvang van het gebouw en het gunstige
kostenplaatje in vergelijking met andere systemen. De lange,
uitstekende zakenrelatie van Daikin met de adviseurs, installateurs
en de klant droeg eveneens bij tot het succes van dit project.
BELANGRIJKSTE UITRUSTING:
4 x EUWA200MZY + OPLN + OP52
1 x EUWA180MZY + OPLN + OP52
4 x FWVM4BAF • 316 x FWVM6BAF • 72 x FWVM8BAF
58 x FWVM10BAF •

1 x FWV1BAF

• 1 x FWV6BAF •

6 x FWHM2BAF

5 x FWHM3BAF • 24 x FWHM6BAF • 2 x FWHMBAF • 41 x FWHM10BAF

Banken
BELANGRIJKSTE UITRUSTING:

FöreningsSparbanken
Stockholm, Zweden

UKR EXIM Bank
Donetsk, Oekraïne

K O E L I N G VA N V I TA L E C O M P U T E R T E C H N O L O G I E

I N T E R N AT I O N A A L B A N K W E Z E N

FöreningsSparbanken is een van de grootste bankgroepen in
Scandinavië. Het is tevens de grootste internet- en
telefoonbank van Zweden, met meer dan 3 miljoen klanten.
Om tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar
e-bankingdiensten, zijn een faalveilig computernetwerk en
robuuste infrastructuur noodzakelijk.

UKR EXIM, de nationale export-importbank van Oekraïne is een
grote speler in de banksector en de import/exportwereld, met
een uitgebreid netwerk in eigen land en belangrijke
internationale partners. Bij de renovatie van het 2.500 m2 grote
filiaal in Donetsk, de belangrijkste stad in de mineraalrijke
industriezone van het Donetsbekken in Oekraïne, werd voor
Daikin-technologie gekozen voor de koeling van de UKR EXIMbank. Het systeem wordt centraal bestuurd via computer en
werd gekozen omwille van zijn betrouwbaarheid en
eenvoudige installatie.

Daarom koos FöreningsSparbanken bij de opwaardering van zijn
inrichtingen voor Daikin-waterkoelaggregaten, voor het CPUcentrum dat het Noord-Europese computernetwerk ondersteunt.
De groep EUWS 100 MX units kan onafhankelijk worden bestuurd,
een belangrijk aspect van deze kritische toepassing.
Daikin Sweden en aannemer Hansson Kyl AB werkten nauw
samen om dit project tot een goed einde te brengen.

BELANGRIJKSTE UITRUSTING:
10 x EUWS100MX

Comforttoepassingen

1 x EUWA100K
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Medische instellingen
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Oberwart-ziekenhuis
Oberwart, Oostenrijk
REGIONAAL MEDISCH CENTRUM

Diep in de provincie Burgenland, die in het noorden grenst aan Slowakije en Hongarije, ligt
de stad Oberwart. In 1976 was er nood aan een gespecialiseerd medisch centrum voor het
zuiden van Burgenland. Gedurende de daaropvolgende 15 jaar werd het
Oberwart-ziekenhuis grondig opgewaardeerd van zijn oorspronkelijke toestand – gebouwd
in 1911 – naar een moderne instelling met een capaciteit van 433 bedden. Naast het
algemene ziekenhuis is er ook een gespecialiseerd kinderziekenhuis, een afdeling
neurologie, een trauma-afdeling en een afdeling urologie. De instelling omvat ook
inrichtingen voor anesthesiologie, intensieve zorgen en medische beeldvorming. Sinds
1993 maakt het ziekenhuis deel uit van de Krankenanstalten GmbH (KRAGES) groep.
Bij een volgende renovatie in 2003 mocht Daikinwaterkoelaggregaten leveren voor de comfortkoeling
van de operatiezalen en verpleegeenheden en
industriële koeling van de medische scanners.
Belangrijke punten waarop Daikin zich onderscheidde
van de concurrentie: Daikin-waterkoelaggregaten zijn
rechtstreeks aansluitbaar op het gebouwautomatiseringssysteem. Hun modulaire opbouw
maakt een eenvoudige montage mogelijk, waar
andere waterkoelaggregaten niet zouden passen.
DACE Airconditioning speelde ook een belangrijke rol
door de investeringskosten te drukken dankzij goed
advies. Dit bijkomende voordeel bleef niet
onopgemerkt door de tevreden klant.

BELANGRIJKSTE UITRUSTING:
2 X EUW140MAXY-8

Ziekenhuis Walcheren
Walcheren, Nederland
N I E U W E T O E PA S S I N G V O O R E E N T E V R E D E N K L A N T

Het ziekenhuis Walcheren ligt in de Nederlandse kuststad Vlissingen bij de Noordzee.
De medische uitrusting voldoet aan alle uitdagingen voor de gezondheidszorg in de
21ste eeuw. Het ziekenhuis was al een tevreden Daikin-klant. Toen er in 2004 een
gespecialiseerde koeling noodzakelijk was voor een nieuwe MRI-scanner, genoot Daikin
opnieuw de voorkeur. In deze kritische toepassing wordt de spoel van de scannerunit tot
net boven het absolute nulpunt gekoeld, om de supergeleiding te verzekeren. Het helium
dat voor deze koeling zorgt, wordt op zijn beurt gekoeld door een
Daikin-waterkoelaggregaat.

Comforttoepassingen

Medische instellingen

29

BELANGRIJKSTE UITRUSTING:
1 x EUWA30HZW1S
1 x EHMC30AV1010

Comforttoepassingen

Medische instellingen
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Kuuroord Meersburg
Meersburg, Duitsland
M O D E R N E T E C H N O L O G I E B E N U T N AT U U R L I J K E W A R M T E VA N D E A A R D E

Het kuuroord Meersburg aan de oever van de Bodensee omvat thermische binnen- en
buitenbaden, overdekte en openluchtzwembaden en diverse sauna's met
massageruimten.
In de zomer kan het grote publiek er komen zwemmen, of een duik nemen in de
Bodensee. Met behulp van een ingenieus warmteterugwinningssysteem, dat gebruik
maakt van een Daikin-waterkoelaggregaat, wordt het gebruikte water van de thermische
baden afgekoeld tot 8º C, zodat het veilig kan worden afgevoerd naar de Bodensee.
Met de gerecupereerde warmte wordt opnieuw leidingwater opgewarmd voor de
instelling. De keuze viel op Daikin omwille van zijn compacte afmetingen, hoge
rendement en lage geluidsniveau.

BELANGRIJKSTE UITRUSTING:
1 x EUW40MXY

Palais des Congrès
Versailles, Frankrijk

BELANGRIJKSTE UITRUSTING:
1 x EUWL100MXY
3 x REYQ12M

PRESTIGIEUS CONFERENTIECENTRUM

Het Palais des Congrès bevindt zich in het prestigieuze historische centrum van
Versailles. Dankzij zijn uitzonderlijke locatie tegenover het beroemde kasteel en
goede verbinding met Parijs, is het ideaal voor tentoonstellingen, congressen en
grote en kleine bijeenkomsten. Er zijn maar liefst 16 volledig uitgeruste
vergaderzalen met een ruim dienstenaanbod voor groepen van elke grootte. Twee
zalen worden ook gebruikt als expositieruimte, met een totale oppervlakte van
2.000 m2.
Bij de renovatie van dit schitterende complex koos de stad Versailles voor een
van Daikin VRV-technologie en waterkoelaggregaat-technologie voor
klimaatregeling van alle zalen. De centrale hal wordt gekoeld met water van
waterkoelaggregaat. Er werd geopteerd voor waterkoelaggregaten omwille
hun compactheid en uitzonderlijk lage geluidsniveau.

mix
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Congresgebouw
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Concertgebouw
Brugge, België
N I E U W C U LT U R E E L M O N U M E N T V O O R H I S T O R I S C H E M I D D E L E E U W S E S TA D

In 2002 was Brugge de Culturele Hoofdstad van Europa. Voor deze gelegenheid werd dit
indrukwekkende gebouw in warme terracottakleur opgetrokken temidden van de
monumentenpracht van deze mooie middeleeuwse stad. Het complex bevat een concertzaal
voor 1.300 bezoekers, een kamermuziekzaal met 320 zitplaatsen en een grote en kleine
repetitieruimte.
Sinds 2002 heeft het complex zich ontplooid tot een goed uitgerust kunstencentrum,
alsook een congres- en expositiecentrum. Voor het comfort van bezoekers en personeel
zorgen twee Daikin-waterkoelaggregaten, die zijn aangesloten op het centrale
gebouwbeheersysteem.

BELANGRIJKSTE UITRUSTING:
1 x EUWAT120LZ
1 x EUWAT160LZ

Sporthal
Warschau, Polen
V E R K O E L I N G V O O R AT L E T E N E N T O E S C H O U W E R S

Deze 9.500 m2 grote sporthal, die deel uitmaakt van het Ursynów sport- en
recreatiecomplex, huisvest vier gymzalen, administratieve diensten en een auditorium dat
ongeveer 2000 toeschouwers kan ontvangen voor diverse evenementen, waaronder
internationale volleybaltoernooien.
Voor de airconditioning zorgen twee Daikin-waterkoelaggregaten in combinatie met
ventilatorconvectoren verspreid over de hal.

Comforttoepassingen

Sport & cultuur
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BELANGRIJKSTE UITRUSTING:
2 x EUWL100

Comforttoepassingen

Sport & cultuur
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Het Hermitage-museum
St. Petersburg, Rusland
C U LT U R E E L E R F G O E D VA N D E O U D H E I D T O T H E D E N D A A G S

De Hermitage steekt het Louvre naar de kroon op het gebied van
omvang en kwaliteit. Dit museum ligt langs de rivier Neva in het
hart van St. Petersburg en stelt meer dan 3 miljoen werken tentoon.
Het zou naar schatting 11 jaar duren om alle werken uit de enorme
collectie schilderijen en antiquiteiten nog maar één minuut lang te
bekijken! Het complex zelf omvat zes glorieuze gebouwen — het
hoofdgebouw is het voormalige winterpaleis van de tsaren — en is
op zich een architecturaal wonder.
Daikin is bijzonder trots op zijn bijdrage tot dit unieke culturele
erfgoed. De Daikin-waterkoelaggregaten, die in 1989 en 1991
werden geïnstalleerd, brengen de bezoekers verkoeling en
garanderen een veilig klimaat voor de kunstschatten in het gebouw.

BELANGRIJKSTE UITRUSTING:
4 x EUWL15E
2 x EUWL150F

Her Majesty’s Theatre
Lond en, UK
ULTRAMODERNE KOELING IN EEN HISTORISCH LONDENS THEATER

Het huidige theater is het vierde op rij op deze locatie.
Het oorspronkelijke theater werd opgericht in 1705, maar het
huidige gebouw dateert van 1897. Talloze stukken beleefden er
een ongeëvenaard succes en de productie Phantom of the Opera
van Andrew Lloyd Webber/Charles Hart loopt er al sinds 1986.

Comforttoepassingen

Sport & cultuur

Een Daikin-waterkoelaggregaat zorgt ervoor dat het publiek in
alle comfort van de voorstelling kan genieten.
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BELANGRIJKSTE UITRUSTING:
1 x EUWAT80LZY

Comforttoepassingen
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Aquae Mundi
Russi, Italië
A Q U AT I S C H C E N T R U M G A AT I N Z E E M E T D A I K I N

Aquae Mundi, een aquatisch onderzoeks- en educatief centrum in de noordoostelijke
provincie Ravenna in Italië, is een centrum met marine-exposities, laboratoria voor
opleiding en ontwikkeling, een museum en bibliotheek en woongelegenheden voor
gastonderzoekers. Aquae Mundi is toegankelijk voor het grote publiek en is bijzonder
trots op zijn educatieve programma's voor studenten.
De klimaatregeling in dit moderne complex, gebouwd in 2003, gebeurt met behulp
van een Daikin-waterkoelaggregaat. Daikin genoot de voorkeur omwille van het
uitzonderlijk lage geluidsniveau, een kwaliteit die bijzonder op prijs wordt gesteld door
Aquae Mundi en zijn gevinde bewoners.

BELANGRIJKSTE UITRUSTING:
1 x EUWA80KBXY

Sport & cultuur
Comforttoepassingen

Ijsbaan
Vitoria, Spanje
K O E L I N G VA N H E T I J S

De Baskische stad Vitoria in het noordoosten van Spanje is de zetel van de regionale
regering. Toen de plaatselijke schaatsbaan aan renovatie toe was, koos het stadsbestuur
voor een klimaatregelingssysteem van Daikin.
Vier Daikin-waterkoelaggregaten houden het complex koel. Een bijkomend pluspunt was de
eenvoudige installatie in de bestaande machinekamer, dankzij de modulaire constructie van
de waterkoelaggregaten.
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BELANGRIJKSTE UITRUSTING:
4 x EUW60MX-8

Comforttoepassingen

Luchthavens
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Internationale luchthaven El Prat
Barcelona, Spanje
G R O O T S C H A L I G R E N O VAT I E P R O G R A M M A

De internationale luchthaven van Barcelona, ook El Prat genoemd, ligt 12 kilometer ten
zuidwesten van de stad. Het is een belangrijk verkeerscentrum voor Catalonië en de
tweede drukste luchthaven in Spanje. Deze luchthaven verzorgt vluchten naar
50 Europese steden, 40 buitenlandse en 30 binnenlandse bestemmingen. In 2001 werd
gestart met een grootscheeps renovatieprogramma, om de luchthaven voor te bereiden
op de verwachte verdubbeling van het aantal passagiers tegen 2007, tot meer dan
45 miljoen passagiers per jaar. Daikin nam deel aan het project en leverde het
waterkoelaggregaat-systeem voor de klimaatregeling van 200.000 m2 van de luchthaven.

BELANGRIJKSTE UITRUSTING:
24 x EUWA120KBX

Luchthavens
Comforttoepassingen

Luchthaven
Mariupil, Oekraïne
HOOGVLIEGER DAIKIN

Mariupol, ontstaan op de locatie van een oude Slavische nederzetting, is een industriële
havenstad aan de zuidkust van Oekraïne. Behalve een grote zeehaven is het ook een
belangrijk spoorweg- en luchtvaartknooppunt en het centrum van de machineproductie,
de chemische industrie en scheepsbouw.
Toen de passagiersterminal van de Mariupol-luchthaven in 2003 aan renovatie toe was, werd
voor de koeling van de terminal geopteerd voor een Daikin-waterkoelaggregaat. Belangrijke
pluspunten van Daikin waren de eenvoudige installatie-eisen, de betrouwbare werking en
het bijzonder hoge rendement. Het systeem is aangesloten op een centrale computer
voor een optimale besturing.

BELANGRIJKSTE UITRUSTING:
1 x EUWA160KXY unit
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Behoefte aan een nauwkeurige en betrouwbare temperatuurregeling voor uw productieproces?
Daikin-waterkoelaggregaten zijn nauwkeurig (tot op ±0,5º C), betrouwbaar en rendabel, en daardoor ideaal
voor industriële toepassingen in diverse sectoren: farma-industrie, voeding en dranken, rubber en
kunststoffen, papier en drukkerij, chemie en elektronica. Daikin-waterkoelaggregaten combineren
onovertroffen koeltechnologie met een geavanceerde besturing, en worden over de hele wereld met succes
ingezet voor talrijke industriële toepassingen.

Chemische industrie
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Telecom/Elektronische industrie
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Papierindustrie
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Kunststofindustrie
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Landbouw - Tuinbouw
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42

Bioton S.A.
Warschau, Polen
INDUSTRIËLE KOELING IN DE BIOTECHNOLOGIE

BIOTON S.A. is een snelgroeiend bedrijf in de Poolse
biotechnologiesector. Het bedrijf produceert belangrijke
moderne medicijnen, waaronder recombinant humaan insuline
en zijn farmaceutische vormen. Door zijn sterke groei had het
bedrijf in 2004 nood aan een nieuwe productievestiging
nabij Warschau. Daikin-waterkoelaggregaten, gekozen omwille
van hun kwaliteit en betrouwbaarheid, zorgen voor de koeling
van de cleanroom-productieruimten en de installaties die
worden gebruikt voor de farmaceutische productielijnen.

BELANGRIJKSTE UITRUSTING:
2 x EUWA120MZY
2 x EUWA50MZY

GlaxoSmithKline
Poznan, Polen
INDUSTRIËLE KOELING VOOR EEN FARMAGIGANT

GlaxoSmithKline is een van de grote spelers in de Poolse farmaceutische sector.
Zijn recent gebouwde productie- en distributievestiging nabij Poznan, behoort tot de
modernste farmaceutische complexen in Centraal- en Oost-Europa.
De watergekoelde Daikin-waterkoelaggregaten in de fabriek maken deel uit van
belangrijke koel- en airconditioningsystemen. Tot de gekoelde inrichtingen behoren een
ultramodern hoogstapelmagazijn voor 10.000 pallets, productielijnen in de hal voor
elastische capsules en het watertoevoersysteem voor de overige productielijnen in de
fabriek.

Industriële toepassingen

Chemische industrie
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BELANGRIJKSTE UITRUSTING:
2 x EUWA120MZY
1 x EUWA200MZY

Industriële toepassingen

Chemische industrie
Biotronics
Nicosia, Cyprus
L E V E N A N C I E R M E D I S C H M AT E R I A A L K I E S T V O O R D A I K I N

Toen Biotronics, een leverancier van medisch materiaal,
verhuisde naar zijn nieuwe vestiging in het Themelion Building
in Nicosia, Cyprus, werd voor de klimaatregeling gekozen voor
een Daikin-waterkoelaggregaat.
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BELANGRIJKSTE UITRUSTING:
1 x EUWAN060AZ6Y

Zentiva
Praag, Tsjechische Republiek
BETERE GEZONDHEID EN WELZIJN IN CENTRAAL-EUROPA

Zentiva behoort tot de vijf grootste farmaceutische groepen in
Centraal-en Oost-Europa en is gespecialiseerd in de ontwikkeling,
productie en marketing van generische geneesmiddelen. De groep
ontstond door de privatisering van de twee belangrijkste
farmaceutische bedrijven in Tsjechië en Slowakije, die in 2003
fuseerden tot Zentiva. Intussen brengt Zentiva bijna 270
producten op de markt en legt zich onder meer toe op de
behandeling van cardiovasculaire aandoeningen en aandoeningen
van het centrale zenuwstelsel.
Stilaan wordt het assortiment ook uitgebreid naar OTC-producten
(over the counter) en voedingssupplementen.
Zentiva gaat prat op zijn moderne en veilige productievestigingen,
die de Europese voorschriften voor de farmaceutische productie
zelfs overtreffen. De kantoor-en productievestiging van 24,000 m2
die u hier ziet, is uitgerust met een aantal Daikin-waterkoelaggregaten, die instaan voor de koeling van het machinepark en
de comfortkoeling. In de keuze voor Daikin als partner gaf de
betrouwbaarheid de doorslag.

BELANGRIJKSTE UITRUSTING:
3 x EUWA40FSDY1ZH

• 2 x EUWAT60GSDW1

1 X EUWAM100GSDW1 • 1 X EUWA120HW1
2 X EUWAM120GSDW1 • 3 X EUWAB120HASDY1R

Industriële toepassingen

Chemische industrie

2 X EUWAB120KSDY1R • 2 X EUWAT120KXSDY1R
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Magnitogorsk Iron and Steel
Magnitogorsk, Rusland
INDUSTRIËLE KOELING IN EEN HETE SECTOR

Magnitogorsk, de grootste industriestad in zuidwestelijk Siberië, heeft een lange traditie in
de Russische metaalnijverheid. Deze traditie werd in 2004 voortgezet met de bouw van een
nieuwe fabriek door Magnitogorsk Iron and Steel Works (MMK). MMK is het grootste
staalbedrijf van Rusland, dat ongeveer 20% van alle staal levert voor de plaatselijke markt.
Bovendien wordt meer dan de helft van de productie naar het buitenland geëxporteerd.
Het afgelopen decennium is er zwaar geïnvesteerd in vernieuwing en geavanceerde
technologie, opdat het bedrijf zijn leiderspositie in de nationale staalsector zou kunnen
behouden.
Voor de koeling van de elektronische uitrustingshal in de nieuwe 14.000 m2 grote
fabriek werd gekozen voor Daikin-waterkoelaggregaten. Een uiterst belangrijk criterium
bij deze keuze was de betrouwbare werking in extreem hete omstandigheden,
die typisch zijn voor de metaalnijverheid.

BELANGRIJKSTE UITRUSTING:
2 x EUW200MXY

Metaalgieterij Giessens
Antwerpen, België
I N D U S T R I Ë L E K O E L I N G V O O R D E M E TA A L B E W E R K I N G

Metaalgieterij Giesen B.V., dat deel uitmaakt van Hayes Lemmerz
International, produceert aluminium vormgietstukken voor
auto- en vrachtwagenproducenten, voor de elektronica, de
bouwsector en ketelproductie. De groep levert aan de meeste
grote auto- en vrachtwagenproducenten. Hij produceert onder
meer klepdeksels, transmissiehuizen, elektronische behuizingen
en compressoronderdelen.

Industriële toepassingen

Metaalnijverheid

PROCESKOELING

Bij de uitbreiding van zijn activiteiten in 2004 werd een
Daikin-waterkoelaggregaat ingezet voor de koeling van de
emulsie-smeermiddelen tijdens de productie.

BELANGRIJKSTE UITRUSTING:
1 x EUW120MAX
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Te l e c o m / E l e k t r o n i s c h e i n d u s t r i e
Leija bedrijfscentrum
Vantaa, Finland
MILIEU-SYNERGIE

Het zakencentrum Leija biedt een flexibele bedrijfsomgeving voor ondernemingen die op
zoek zijn naar "milieu-synergie". Deze locatie in het Milieucentrum Leija is goed
bereikbaar via de grote transportaders, het openbaar vervoer en ligt in de buurt van de
Vantaa-luchthaven. De klanten zijn voornamelijk bedrijven die actief zijn in de milieu- en
voedingstechnologie.
Leija gaat prat op zijn ultramoderne IT-infrastructuur, volledig uitgeruste zaken-,
opleidings- en laboratoriumfaciliteiten en efficiënte werking. Voor de klimaatregeling in
dit 5.000 m2 grote complex zorgt een Daikin EUW120KXY1 unit.
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BELANGRIJKSTE UITRUSTING:
1 x EUW120KXY1

Steria
Nanterre, Frankrijk
WERELDTOP IN IT

Steria is een wereldspeler in IT-consulting, systeemintegratie en
informatiebeheer. Met een omzet van meer dan 1,1 miljard euro
en meer dan 9000 partners behoort het bedrijf tot de Europese
top 10 in deze sector. Zijn klanten zijn actief in de telecommunicatie, bank- en verzekeringswezen, openbare diensten alsook de
energie- en transportsector.

Industriële toepassingen

Te l e c o m / E l e k t r o n i s c h e i n d u s t r i e

BETROUWBARE KOELING DOOR DAIKIN

Om een optimale bedrijfsomgeving voor de noodzakelijke
IT-infrastructuur te creëren, werd geopteerd voor Daikin-waterkoelaggregaat-technologie omwille van zijn eenvoudige besturing en
betrouwbare werking. Er worden drie waterkoel-aggregaten
gebruikt. Het besturingssysteem zorgt ervoor dat er altijd een
reserve-eenheid beschikbaar is voor deze kritische toepassing.

BELANGRIJKSTE UITRUSTING:
3 x EUWA120MZY 1 x DICN-besturingseenheid
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Te l e c o m / E l e k t r o n i s c h e i n d u s t r i e
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Hispano-Suiza
Colombes, Frankrijk
VA N L U X E W A G E N S T O T V L I E G T U I G M O T O R E N

Hispano-Suiza begon in 1911 met de productie van luxewagens in Frankrijk. Al snel
begaf het bedrijf zich op de groeiende luchtvaartmarkt, met een onverwoestbare
V8-motor en later met straalmotoren. Tegenwoordig maakt Hispano-Suiza deel uit van
de Franse SAFRAN-groep en legt zich vooral toe op besturingssystemen en uitrusting
voor motorinstallaties in alle segmenten van de burgerlijke en militaire luchtvaartmarkt.
Hispano-Suiza is een hightech bedrijf dat zijn multidisciplinaire expertise aanwendt voor
de ontwikkeling en productie van complexe integrale systemen waaraan
vliegtuigmotoren hun besturingsintelligentie danken.
PROCESKOELING VOOR R&D

Het hoofdkwartier in Colombes staat in voor alle aspecten van het ontwerp, de productie
en marketing van fixed- en rotary-wing vermogensoverbrengingen. Een watergekoeld
Daikin-waterkoelaggregaat koelt de testhal, waar de luchtvaartonderdelen alle stappen
van het continue onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma van Hispano-Suiza doorlopen.

BELANGRIJKSTE UITRUSTING:
1 x EUWA180MZY

Te l e c o m / E l e k t r o n i s c h e i n d u s t r i e
Industriële toepassingen

Distrito C
Madrid , Spanje
N I E U W C O M M U N I C AT I E - H O O F D K W A R T I E R V O O R G R O T E T E L E C O M O P E R AT O R

Het Spaanse Telefonica, één van de grootste Europese telecomoperatoren, vindt zichzelf
voortdurend opnieuw uit om steeds te voldoen aan de behoeften van het veranderende
bedrijfs- en technologieklimaat. Ook nu maakt het bedrijf geen uitzondering. Distrito C,
het nieuwe hoofdkantoor in Madrid, staat symbool voor zijn innovatieve bedrijfscultuur
en werkmethodes. Het project met een totale oppervlakte van 175.000 m2 omvat niet
alleen kantoren, maar ook een winkelcentrum, restaurants en medische faciliteiten.
Een reeks watergekoelde Daikin-waterkoelaggregaten zorgt voor de klimaatregeling.
De waterkoelaggregaten zijn uitgerust met de meest recente Daikin-technologie, zoals
een traploze monoschroefcompressor en een vergasser met gedeeltelijke verdamping,
wat resulteert in het hoge koelrendement dat dit project vereist.
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BELANGRIJKSTE UITRUSTING:
14 x EUW300MAXY-SG
12 x EUW200MAXY-SI
4 x EUW175MAXY-SG

Industriële toepassingen

Te l e c o m / E l e k t r o n i s c h e i n d u s t r i e
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Telind us Group NV
Oostend e, Bergen en Haasrod e, België

BELANGRIJKSTE UITRUSTING:
Telindus Oostende
2 x EUWAT50KAX

De Telindus Group, opgericht in 1969, is een internationaal ICT-bedrijf dat
netwerkgebaseerde systemen ontwikkelt voor bedrijven en openbare diensten.
Het bedrijf staat aan de top op het gebied van consulting-, integratie- en
managementdiensten in talrijke segmenten van de informatie- en communicatietechnologie, onder meer multimedia-convergentie, videobewaking en integrale veiligheid.
Telindus heeft een wereldwijde aanwezigheid uitgebouwd, met hoofdzetel in België. Drie
Belgische vestigingen maken gebruik van de flexibele Daikin-waterkoelaggregaattechnologie voor diverse klimaatregelingsbehoeften, zoals comfortkoeling van kantoren,
vergaderzalen en bedrijfscafetaria, maar ook koeling van kritische computerzalen,
productieruimten en laboratoria.

OOSTENDE

Industriële toepassingen

Te l e c o m / E l e k t r o n i s c h e i n d u s t r i e
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BELANGRIJKSTE UITRUSTING:
Telindus Haasrode
2 x EUWA80KBX
2 x EUWA120KBX
3 x EUWAT200KXY
Telindus Bergen
1 x EUWA40KBX
HAASRODE

Industriële toepassingen

Papierindustrie
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Crane AB
Tumba, Zwed en
GELD MAKEN MET DAIKIN

Crane AB, een dochter van het Amerikaanse Crane & Co., is één van de weinige
bedrijven ter wereld die alle aspecten van de geldbiljetten-productie beheerst, van
ontwerp en integratie van veiligheidskenmerken tot en met drukken. Het is het enige
bedrijf van de wereld met gedetailleerde productiekennis en ervaring voor zowel de euro
als de US dollar. Crane is wereldleider op het vlak van beveiligingstechnologie voor
bankbiljetten, die namaak en vervalsing tegengaat. Het bedrijf produceert ook
loterijbiljetten, waardepapieren en paspoorten.
Voor de renovatie een opwaardering van zijn vestiging in Tumba, ten zuiden van
Stockholm, werden 4 Daikin EUWS100KX units geselecteerd voor de proceskoeling.
Bij deze toepassing is de vochtregeling van de productieomgeving uiterst belangrijk.
Bovendien is een stabiele temperatuur van 5°C nodig en moet iedere unit afzonderlijk
regelbaar zijn. Daikin Sweden bracht deze opdracht in samenwerking met aannemer
Hansson Kyl AB tot een goed einde.

BELANGRIJKSTE UITRUSTING:
4 x EUWS100KX

Kunststofindustrie
Industriële toepassingen

Sova-Plastics NV
Tielt, België
VA N E E N M A N S Z A A K T O T L E I D E R I N Z I J N S E C T O R

Het spuitgietbedrijf Sova-Plastics NV ging in 1983 van start als eenmanszaak. Door zijn
aanbod te diversifiëren om aan de vraag van zijn klanten te voldoen en dankzij een
verstandige investeringsstrategie, is het bedrijf snel uitgegroeid tot een dynamische
onderneming met een unieke positie in de kunststofverwerkende sector. Sova-Plastics NV
ontwerpt en produceert hoogwaardige kunststofproducten voor alle industriële sectoren:
technische componenten, auto-onderdelen, medische componenten, speelgoed, …
PROCESKOELING DOOR DAIKIN

In deze hightechsector is kwaliteit van het grootste belang. Toen er nieuwe systemen nodig
waren voor de koeling van de precisie-spuitgietapparatuur, koos het bedrijf daarom voor
Daikin-waterkoelaggregaten. Daikin bood gewoon de beste kwaliteit voor de
noodzakelijke investering.
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BELANGRIJKSTE UITRUSTING:
4 x EUWA20HD
1 x EUWA20KZ

Industriële toepassingen

L a n d b o u w - Tu i n b o u w
Kwekerij W. Koorneef
Maasd ijk, Ned erland
GRONDKOELING IN DE TUINBOUWSECTOR

Kwekerij W. Koorneef cultiveert fresia's voor de bloemenindustrie.
Door de regeling van de grondtemperatuur kan de groeisnelheid
van individuele velden worden afgestemd op de marktvraag.
Door hun vermogen om de temperatuur van ieder veld
nauwkeurig te regelen, zijn Daikin-waterkoelaggregaten ideaal
voor deze toepassing.
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BELANGRIJKSTE UITRUSTING:
1 x EUWD80MX

Kwekerij Apollo
Naaldwijk, Nederland
B E S T U R I N G VA N M E E R D E R E W AT E R K O E L A G G R E G AT E N V I A D I C N - N E T W E R K

Kwekerij Apollo cultiveert fresia's en amaryllissen voor de bloemenindustrie.
Door grondkoeling kan de groeisnelheid worden afgestemd op de marktvraag.
Bij de uitbreiding van het bedrijf in 2003 werd geopteerd voor Daikinwaterkoelaggregaten, omwille van de mogelijkheid deze onderling te koppelen en te
besturen via het geïntegreerde Daikin-netwerk van waterkoelaggregaten (DICN).
Met deze besturingstechnologie kunnen er maximaal 4 waterkoelaggregaten als één unit
worden bestuurd.

Industriële toepassingen

L a n d b o u w - Tu i n b o u w
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BELANGRIJKSTE UITRUSTING:
1 x EUWD100KXY
1 x EUWD100MXY
1 x EUWD180MXY

Industriële toepassingen

Vo e d i n g s i n d u s t r i e
Isle of Man Creameries
Eiland Man
E E N T R A D I T I E VA N K W A L I T E I T

Isle of Man Creameries is een coöperatieve van melkproducenten, die kwaliteitskazen produceert
volgens de traditionele methodes en het culinaire erfgoed van dit weldadige eiland. De melk van
de boerderijen wordt zorgvuldig verwerkt tot romige cheddarkaas, die na rijping wordt verwerkt
in een heel assortiment bekroonde zuivelproducten. De verwerking gebeurt volledig op het
eiland zelf, door toevoeging van kruiden, specerijen en traditionele rookmethoden.
In 2004 verving Isle of Man Creameries zijn verwerkingsinstallaties en schafte een Daikinwaterkoelaggregaat aan voor de toevoer van gekoeld water in de productievestiging en
zuivelfabriek.

58

BELANGRIJKSTE UITRUSTING:
EUWA100MZY-D + digitale afstandsbediening
EUWAT60MY1

Vo e d i n g s i n d u s t r i e
Industriële toepassingen

Fjord seafood ASA
Kongsmoen, Noorwegen
TOPKWALITEIT IN VIS EN SCHAALDIEREN

Fjord Seafood, opgericht in 1996, is een toonaangevende leverancier van hoogwaardige vis en
schaaldieren aan klanten in Azië, Europa en de Verenigde Staten. Het bedrijf met hoofdzetel in
Noorwegen is genoteerd op de aandelenbeurs van Oslo en gaat prat op zijn aandacht voor
klantenbehoeften, kwaliteit, innovatie en zorg voor het milieu. Het productassortiment van Fjord
Seafood omvat verse, ingevroren en gerookte producten, snacks en kant-en-klaarmaaltijden. Het
bedrijf heeft productievestigingen in diverse landen, waaronder België, Nederland en Frankrijk,
maar ook Chili en de Verenigde Staten. Het is ook een van de grote wereldspelers op het gebied
van aquacultuur, met zalmkwekerijen in Noorwegen, Schotland en Chili.
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In 2004 was er op een van de vier Noorse kweeklocaties, de kwekerij van Kongsmoen,
behoefte aan een verwarmings-, verdampings- en condensorsysteem met een precisie tot
0,1ºC. Door hun inherente nauwkeurigheid konden de Daikin-waterkoelaggregaten en
besturingstechnologie gemakkelijk aan deze eisen voldoen.

BELANGRIJKSTE UITRUSTING:
2 x EUWT160KXSDT1
1 x EUW160MAXSDY1

T O E PA S S I N G E N O P M A AT
To e p a s s i n g e n o p m a a t

Voldoet ons staandaard-productassortiment niet aan uw behoeften? Daikin ontwerpt graag een
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waterkoelaggregaat-systeem op maat van uw specifieke toepassing. Extra lage wateruittredetemperaturen
(tot -15º C) en speciale condensorsystemen behoren tot de mogelijkheden. Tot de bijzondere toepassingen
behoren vloerverwarming, warmteterugwinningsprojecten en ijsbanen. Daikin-waterkoelaggregaten zijn
speciaal ontworpen met het oog op een snelle elektrische verbinding en leidingaansluiting, variabele
opstellingen en werking op lage temperaturen.

Wijnbouw
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Industriële toepassing
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Verhuurbedrijven
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To e p a s s i n g e n o p m a a t

To e p a s s i n g e n o p m a a t

Wijnbouw

62

Champagne Thiénot
Taissy, Frankrijk
E E N PA S S I E V O O R W I J N , E E N O B S E S S I E V O O R K W A L I T E I T

De geschiedenis van Champagne Thiénot begon vrij recent. In de jaren 80 bezweek Alain
Thiénot, oorspronkelijk een Parijse bankier, voor de lokroep van zijn geboortestreek in de
Champagne. Als champagnehandelaar leerde hij de wijnbouw van binnenuit kennen, en
al snel kocht hij enkele hectare wijngaarden onder de Grands Crus van de Champagne
(Ay en Mesnil sur Oger). Daarop volgde de acquisitie van een voornaam huis in Reims.
Uiteindelijk, na vele jaren proeven en selecteren, had Alain Thiénot zijn eigen stijl
gevonden en in 1985 werd het huis Thiénot opgericht. Met grote zorg en strenge hand
leidt Alain Thiénot en wijnhuis, dat tot de top behoort in de Champagne
en wijnen produceert van uitzonderlijke kwaliteit.
Door een strenge controle van de kwaliteit en rijpheid van de druiven wordt
een hoge kwaliteit bereikt. Moderne roestvrijstalen vaten met gecontroleerde
fermentatietemperatuur maken een optimale vinificatie mogelijk. Thiénots obsessie voor
kwaliteit weerspiegelt zich in alle aspecten van het bedrijf. Er werd een
Daikin-waterkoelaggregaat geïnstalleerd dat het fermentatieproces in de tanks met een
inhoud van meer dan 20.000 hl kostbare vloeistof op een optimale temperatuur houdt.

BELANGRIJKSTE UITRUSTING:
1 X EUWA120KBXY

Château Carbonnieux Pessac
Léognan - Frankrijk
EEN NIEUWE GOUDEN EEUW

Château Carbonnieux, op 10 kilometer van Bordeaux, overziet een van de grootste
wijngaarden van de Graves-streek. Vanaf zijn ontstaan was dit 700 jaar oude wijngoed
getuige van de turbulente geschiedenis van deze streek, een geschiedenis met 3 grote
oorlogen, natuurrampen en economische crisissen. Vandaag is het volledig in ere hersteld en gaat
het een nieuwe gouden eeuw tegemoet, met de productie van uitzonderlijke rode en witte
Graves cuvées.
De eigenaars van dit wijnbedrijf kiezen voor een gezond evenwicht tussen natuur en
technologie. De kern van hun strategie is een zorgvuldig beheer van de individuele
wijngaard-percelen. Voorts wordt het fermentatieproces in de kelder uiterst zorgvuldig
opgevolgd en wordt de wijn van ieder perceel afzonderlijk gefermenteerd. Voor de
regeling van de kritische fermentatietemperatuur van de vaten werd gekozen voor
Daikin-water-koel-aggregaten, omwille van hun betrouwbare en precieze temperatuurregeling.
De aandacht voor deze kleine — maar cruciale — details maakt het verschil in de wijnproductie.

BELANGRIJKSTE UITRUSTING:
1 x EUWA60KBXY

To e p a s s i n g e n o p m a a t

Wijnbouw
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To e p a s s i n g e n o p m a a t

Industriële toepassing
Wymar
Oeselgem, België
LEIDER IN DE KUNSTSTOFVERWERKING

Wymar International NV werd opgericht in 1952 als producent van kunststof
spuitgietproducten voor huishoudtoepassingen en verpakkingen. Het bedrijf breidde zijn
activiteiten uit naar pvc-ramen en deurlijsten, opende verschillende filialen en investeerde
in heel Europa en daarbuiten. Als onderdeel van het internationale chemieconcern
Tessenderlo Group, zet het bedrijf nu zijn expansie voort in Oost-Europa en Rusland.
AL VELE JAREN DAIKIN-KLANT
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Wymar is een leider op het gebied van pvc-extrusie en beschikt over een van de meest
moderne fabrieken in Europa. Het bedrijf is al 18 jaar trouwe klant van Daikin en gebruikt
Daikin-apparatuur voor alle proceskoelingsbehoeften. Bij de renovatie van zijn vestiging in
2004, genoot Daikin opnieuw de voorkeur, omdat het kan voldoen aan de specifieke
behoeften van de kunststofindustrie.

BELANGRIJKSTE UITRUSTING:
1 x EUWL120MX

Ve r h u u r b e d r i j v e n
To e p a s s i n g e n o p m a a t

Openlucht-ijsbaan
Ieper, België
VA N M A R K T P L E I N T O T K E R S T S C H A AT S B A A N I N V I E R D A G E N

De taak was duidelijk. Een marktplein van 450 m2 in de Belgische stad Ieper moest in vier
dagen tijd worden omgevormd tot een openlucht-schaatsbaan. Beperkingen:
het stroomverbruik voor dit project was beperkt tot 250 A, en de uitrusting moest
voldoende vermogen leveren voor een goede werking bij buitentemperaturen tot 20°C.
Efficiëntie, eenvoudige installatie, laag energieverbruik: een kolfje naar de hand van de
Daikin-waterkoelaggregaten. Alle leidingen en de twee luchtgekoelde waterkoelaggregaten waren geplaatst tegen dag drie, zodat er nog bijna twee dagen overbleven
om een 15 cm dikke ijslaag te maken. Op de avond van de vierde dag werd de ijsbaan
in gebruik genomen. De twee grote waterkoelaggregaten werden via het DICN-netwerk
(geïntegreerd Daikin-netwerk van waterkoelaggregaten) als een unit bestuurd.
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BELANGRIJKSTE UITRUSTING:
2 x EUWA60MZY met DICN

To e p a s s i n g e n o p m a a t

CD met videopresentaties bijgevoegd
Wilt u de referenties van onze waterkoelaggregaten "in beweging"
zien? U vindt een videopresentatie van een aantal referenties
uit deze catalogus op de bijgevoegde cd.
• Negen industriële toepassingen van waterkoelaggregaten demonstreren de
topprestaties van de Daikin-waterkoelaggregaten in de voedingssector,
landbouw/tuinbouw, elektrische sector, metaalnijverheid, viskwekerijen en
kunststofverwerking.
• Een bijzondere toepassing, de complete aanleg van een ijsbaan vanaf nul in
de kerstperiode, toont aan hoe Daikin kritische koelingsbehoeften in
nagenoeg iedere situatie aankan!
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U hoeft enkel de cd in te voeren en de gewenste keuze te maken uit het menu. Elk deel (industrieel of
speciaal) kan in zijn geheel worden bekeken of u kunt een specifieke toepassing selecteren uit het
referentie-vervolgkeuzemenu.
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To e p a s s i n g e n o p m a a t

Zandvoordestraat 300
B-8400 Oostende, België
www.daikin.eu
BTW: BE 0412 120 336
RPR Oostende

De Daikin-units voldoen aan het Europees
reglement inzake productveiligheid.

ISO14001 staat garant voor een doeltreffend
milieubeheersysteem dat bijdraagt tot de
bescherming van de gezondheid van de mens en
het milieu tegen de mogelijke inwerking van onze
activiteiten, producten en d iensten en tot het
behoud en de verbetering van de kwaliteit van de
omgeving.

Daikin Europe NV neemt deel aan het
Eurovent-certificatieprogramma voor airconditioners
(AC), vloeistofkoelsystemen (LCP) en ventilatorconvectoren (FC); de certificatiegegevens van
gecertificeerde modellen zijn te vinden in de
Eurovent-lijst.

“Deze catalogus dient enkel ter informatie en
verbindt Daikin Europe N.V. tot geen enkele
prestatie. Daikin Europe N.V. heeft de inhoud van
deze catalogus 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 Europe N.V. wijst uitdrukkelijk
iedere aansprakelijkheid af voor rechtstreekse of
onrechtstreekse schade in de ruimste betekenis,
die zou voortvloeien uit of samenhangen met het
gebruik en/of de interpretatie van deze catalogus.
De inhoud is onderworpen aan het auteursrecht
van Daikin Europe N.V..”
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Daikin Europe N.V. heeft de LRQA-keuring
gekregen voor zijn kwaliteitsbeheersysteem dat
voldoet aan de ISO9001-norm. ISO9001 is een
kwaliteitsgarantie die zowel betrekking heeft op
het ontwerp, de ontwikkeling en de productie als
op de productgebonden diensten.

