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DAIKIN HAKKINDA

DAIKIN KALİTESİ
Daikin'ın herkesçe kabul edilen yüksek
kalitesi tamamen tasarım, üretim, test ve satış
sonrası destek aşamalarına gösterdiği yakın
ilgiden kaynaklanmaktadır. Bu kapsamda,
ürün kalitesine ve güvenilirliğine sağlayacağı
katkıların doğrulanması için her bileşen dikkatli
şekilde seçilir ve zorlu testlerden geçirilir.

Daikin Europe N.V.
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Daikin Hakkında

Daikin endüstriyel tesislerde, ticari işletmelerde
ve konutlarda kullanım için tasarlanan yüksek
kaliteli klima cihazlarının üretiminde gösterdiği
başarılarla dolu 80 yıllık deneyimi ile dünya
çapında bir üne sahiptir.
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ÇEVRE BİLİNCİ
KLİMA VE ÇEVRE

Çevre Bilinci
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Klima sistemleri, iç mekan konforunu önemli şekilde
yükselterek, en zor iklim koşullarında bile optimum çalışma ve
yaşam koşulları sağlar. Son yıllarda, çevre üzerindeki yüklerin
azaltılması yönünde oluşan küresel bilinç paralelinde, Daikin’ın
da içinde bulunduğu bazı üreticiler, klima sistemlerinin üretimi
ve kullanımı ile ilgili negatif çevre etkilerinin giderilmesi veya
azaltılması için büyük bir gayret sarf etmektedir. Bu çalışmalar
sonucunda, enerji tasarruf özelliklerine ve gelişmiş ekonomik
üretim tekniklerine sahip modeller gün yüzüne çıkarak, çevre
üzerindeki olumsuz etkilerin sınırlanmasına önemli bir katkıda
bulunuldu.
DAIKIN'IN ÇEVRE DUYARLILIĞI
Çevreye veya doğal kaynaklara karşı gösterdiği duyarlılık
Daikin’ın bütün global faaliyetlerinin bir parçası olarak, tüm
seviyelerde; ürün tasarımından imalat sürecine ve her bir
Daikin çalışanının üstlendiği sorumluluğa kadar etkindir.
Bu duyarlılık üç alana yansımaktadır: üretim ve süreçlerde
atığın azaltılması, materyallerin geri dönüştürülmesi ve enerji
etkin iklim kontrolü ekipmanının tasarlanması ve üretimi.

ENERJİ ETKİN KLİMA KONTROL CİHAZI

1998 yılında, Daikin Europe NV, Avrupa’da ISO 14001 çevre sertifikası
alan ilk klima üreticisi oldu. Ayrıca 2004’ten bu yana, üretim tesislerinin
yanı sıra Daikin’ın satış şirketlerinin de ISO 14001 sertifikası alması,
Daikin’ın kuruluşun her seviyesinde çevreye olan hassasiyetini
kanıtlamıştır.

Daikin’ın çevreyi ilgilendiren gelişmelerde lider olma kararlılığı,
klima kontrolü cihazlarında da bir dizi yeniliğin geliştirilmesini
sağlamıştır:
>>
Örneğin Daikin tarafından kullanılan inverter teknolojisi,
ilk kalkış süresini %33 oranında düşürerek, kompresörün
yalnızca o anda soğutma/ısıtma için ihtiyaç duyduğu
enerjiyi tüketmesini sağlar.
>>
Inverter teknolojisinin relüktans DC kompresör motorlarına
entegre edilmesi, verimliliği daha da arttırmış ve Daikin
ünitelerinin pazardaki en yüksek verimlilik değerlerini
üretmesine olanak sağlamıştır.
>>
Daikin ayrıca maksimum enerji verimliliğinin sağlanması
için örneğin Internet üzerinden uzaktan takip de dahil
Daikin ısı geri kazanımlı klima sistemlerinin kolay ve
enerji etkin şekilde kontrolüne olanak sağlayan en son
I-controller teknolojisi gibi bilgisayarlı klima takip ve
kontrol sistemleri de üretmektedir.

Bu sertifikalı çevre planları atığın her seviyede azaltılmasını
içermektedir. Çevresel hedeflerimiz yüksektir: Daikin Europe NV,
ürünlerinin mümkün olduğu kadar fazlasının tekrar kullanılabilmesi,
geri dönüştürülebilmesi veya faydalı kaynak olarak yeniden
kazanılabilmesini kapsayan bir sıfır atık politikası benimsemektedir.
MATERYALLERİN GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
Daikin Europe NV, bütün faaliyet alanlarında materyalleri geri
dönüştürme noktasında çok kararlıdır. Şehir kanalizasyon
sistemine atılmadan önce atık su arıtılmakta ve elde edilen
atık çamur, çimento üretiminde kullanılmaktadır. Diğer
atıklar da, sürekli gelişme göstererek kaynakların optimum
kullanılmasını teşvik eden fabrikamız sayesinde dikkatli
bir şekilde ayrıştırılmakta ve geri dönüştürülmektedir. Geri
dönüştürmeye ek olarak, iade edilebilir ambalaja da önemli
yatırım yapıyoruz. Bu konudaki yüksek beklentilerimizi aynı
şekilde tedarikçilerimizden de talep ediyoruz.
Atığın önlenmesi ve optimum geri dönüştürme ham madde
tüketimini azaltarak, etkin üretim ve işleme süreçlerine
katkıda bulunuyor; bu ise çevre üzerinde daha az yük olması
anlamına geliyor.

Bu yenilikler listesi sonsuza kadar uzatılabilir. Daha da önemlisi
bu durum, teknolojik yeniliklerin ve çevre duyarlılığının elden
ele aktarıldığının açık bir göstergesidir. Daikin’ın bu çevresel
öncelikleri kurumsal kültürünün ayrılmaz bir parçasını oluşturur
ve ürünlerinin tamamına yansır.
Daikin’ı seçerek, kullandığınız soğutma sistemlerinin çevre
için mümkün olan en güvenli sistem olduğundan emin
olabilirsiniz.
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Çevre Bilinci

ÜRETİM VE TİCARİ SÜREÇLERDE ATIĞIN AZALTILMASI

DAIKIN SOĞUTMA GRUPLARI,
GÜVENİLİR ÇÖZÜM
Daikin soğutma grupları, endüstriyel tesislerden sayısız
konfor uygulamalarına kadar değerini defalarca kanıtlamıştır.
Sistem boyutunuz veya kontrol ihtiyaçlarınız ne olursa olsun
size uygun bir Daikin soğutma grubu sistemi mevcuttur.
Daikin Soğutma Gruplarına Genel Bakış

8

Birbirine son derece uyumlu kompresör/soğutucu akışkan
kombinasyonlarının dikkatli bir şekilde geliştirilmesi sayesinde,
Daikin R-134a, R-407C ve R-410A soğutucu akışkanlarla
kullanım için gerçek anlamda optimize edilmiş çok sayıda
soğutma grubu üretebilmektedir.
Daikin soğutma grupları, yapısındaki ileri teknolojiyi yansıtarak
mükemmel bir esneklik ve kontrol sağlar. Hassaslık, güç, düşük
çalışma sesi, kolay bakım ve düşük işletme maliyetleriyle
eşsiz olan Daikin soğutma grupları, konforlu, temiz ve tutarlı
bir iç ortama giden emin ve güvenli yolu temsil eder.
Kendi kompresörlerini ve soğutucu akışkanlarını üreten
dünyanın tek soğutma grubu üreticisi olan Daikin, üretim
aşamasında tam kontrole sahiptir.
Daikin'ı profesyoneller için vazgeçilmez seçenek ve uzun
vadeli çözüm kılan, gelişmiş teknoloji, deneyim ve güvenilirliğin
bu eşsiz birleşimidir.

BUNU BİLİYOR
MUYDUNUZ ?
>>

>>

>>

Kolay şekilde monte edilebilmesi ve devreye alınabilmesi
için tüm Daikin soğutma grupları fabrikada doğru miktarda
yağ ve soğutucu akışkan ile doldurulmaktadır.
Sorunsuz çalışma ve sahada tatmin edici performans
sağlayacaklarından emin olmak için tüm Daikin
soğutma gruplarına sevkıyat öncesinde yaş çalışma
testi uygulanmaktadır.
İsteyen müşteriler için fabrika gezisi düzenlenebilir.

Standart bir Daikin soğutma grubu tarafından
karşılanamayan bir uygulamanız varsa, ihtiyaçlarınıza
uygun özel bir ünite çözümü için yerel Daikin
distribütörünüzle irtibat kurun.

Daikin Soğutma Gruplarına Genel Bakış
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GENİŞ ÜRÜN GAMI
DAIKIN Soğut m a G r uplar ı . . .
Spor ve eğlence
Nakliye

KONFOR UYGULAMALARI
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Gıda işleme endüstrisi

Ofisler

Kimya endüstrisi

Oteller

Depolar ve mağazalar

İlaç endüstrisi

ÇÖZÜ
MLER

SOĞUTMA
GRUBU

E N D Ü S TR İY E
L
U Y G U LA M A LA
R

ÖZEL

Daikin Soğutma Gruplarına Genel Bakış

Plastik endüstrisi
Kağıt endüstrisi

Matbaa endüstrisi
Kiralama hizmetleri

Şarapçılık

Tarım
Isı geri kazanım üniteleri

Elektronik/Telekom

KONF O R UY G UL A M A L A R I

EN DÜS T Rİ Y E L U Y GU L A M A L A R
Daikin soğutma grupları, hassas sıcaklık kontrolünün önemli olduğu kritik endüstriyel uygulamalar
için oldukça uygundur. Son teknoloji elektronik kontroller ile amaca yönelik tasarlanan scroll ve
vidalı kompresörlerin mükemmel kombinasyonu Daikin soğutma gruplarını çok farklı endüstri
kolları için güvenilir, düşük maliyetli ve kolay bir çözüm haline getirir.

ÖZEL Ç Ö Z Ü M L E R
İhtiyaçlarınızı karşılayacak standart bir model bulamıyor musunuz? Daikin, özel ihtiyaçlarınıza göre
bir soğutma grubu sitemi tasarlayabilir. Daikin soğutma grupları, mobil operasyonlarınız (örn. özel
etkinlikler) için uygundur ve sık sık taşınmaya ve zorlu koşullarda kullanıma dayanacak şekilde
imal edilir. Daikin, çok kısa bir süre içerisinde düşük maliyetli ve size özel çözümler sunar.
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Daikin Soğutma Gruplarına Genel Bakış

Daikin hava ve su soğutmalı soğutma grupları, birçok yüksek performanslı klima sistemlerinin
beynini oluşturur. Mevcut en ileri teknolojiyi kullanan bu sistem uzun yıllardır güvenilir ve kaliteli
bir hizmet sunmaktadır. Daikin soğutma grubu, hem küçük hem de büyük ölçekli uygulamalarda
klima ve ısıtma konforu sağlamak için çok geniş bir aralıktaki klima santralleri ve fan coil üniteleri
ile birlikte çalışabilir.

KONFOR UYGULAMALARI
Teknolojideki ilerlemeler insanların daha kısa süre çalışmasını ve daha uzun boş vakitlere sahip
olmasını sağladıkça, yeni yaşam stillerinin desteklenmesi için tasarlanan olanakların kapsamı,
boyutu ve konfor seviyesi yükselmektedir. Açık koltuklar ile soyunma odalarından ibaret stadyumlar artık gerilerde kaldı. Stadyumlar günümüzde spor tesislerinin yanı sıra taraftar locaları,

Konfor Uygulamaları
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restoranlar, barlar ve konferans salonlarını da içine alan dev yatırımlara dönüşmüştür.
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Konfor Uygulamaları
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OFİSLER
Toyota M ot or s
Warsaw, P o l o n y a
Ç O K FA R K L I T İ C A R İ FA A L İ Y E T L E R İ Ç İ N K O N F O R L U S O Ğ U T M A

Konfor Uygulamaları
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Toyata'nın Polonya'daki bu modern beş katlı genel merkezinde
giriş katında bir resepsiyon alanı ve showroom ile ofisler,
konferans salonları, açık alanlar ve her biri atölye ve ders
salonundan meydana gelen eğitim odaları bulunur.
Bu 3.000 m2'lik kompleks çalışanlarının ve ziyaretçilerinin
konforu Daikin iç ve dış soğutma grupları tarafından beslenen
fan coil üniteleri tarafından sağlanır.

ANA CİHAZLAR:
1 x EUWLQ60MXY
1 x EUWA25HZW
1 x EHMC30A10

OFİSLER
P rice wa terh ou se Coo per s
Limaso l, Kıb rıs
LİDER HESAP ŞİRKETİ DAIKIN'I TERCİH EDİYOR

Firmanın Limasol'de 2004 yılında inşa edilen 3.500m2'lik
ultra modern ana ofis binasında Daikin soğutma grubu
teknolojisi tercih edilmiştir. Binada bölgeye ve saate bağlı
sıcaklık kontrolü sağlayan bir bölgeye dayalı çalışma sistemi
uygulanmaktadır. Bu gereksinim ve projenin büyüklüğü
Daikin'ın tercih edilmesine neden olmuştur.

ANA CİHAZLAR:
2 x EUWAT120KBXY
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Konfor Uygulamaları

PricewaterhouseCoopers Kıbrıs'taki lider muhasebe, finans
ve ticari danışmanlık hizmeti sağlayıcısıdır. Beş ofiste
600'den fazla ortak ve personel çalışmaktadır.

OFİSLER
C ons ia g
P rato , İtalya
KAMU KURULUŞU DAIKIN'I TERCİH ETMİŞTİR

Konfor Uygulamaları
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Consiag 1975 yılında İtalyan Prato, Scandicci ve Sesto ilçeleri tarafından su ve doğal
gaz hizmetleri için kurulmuş bir ortaklıktır.
Verimlilik ve kalite bu grubun temel sloganıdır. Bu nedenle 2002 yılında Prato'daki
yeni ofislerinin inşası sırasında kapsamlı bir Daikin soğutma grubu çözümünü tercih
etmişlerdir.

OFİSLER
ANA CİHAZLAR:
24 x EUWY 5HW
36 x EUWY 8HW
2 x EUWY10HW
2 x EUWY15HW
2 x EUWY20HW
56 x FWV2B
278 x FWV3B
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28 x FWV4B
6 x FWV6B
40 x VAM500
2 x VAM1000

Konfor Uygulamaları

24 x VAM250

OFİSLER
E dif icio Ce ntra l Corr eos y Telégr af os
V alen cia , İspa nya
TA R İ H İ P O S TA N E B İ N A S I

Konfor Uygulamaları
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Bu şık merkez postane binası 1915 ve 1922 yıllarında inşa edilmiştir. Plaza del
Ayuntamiento'nun merkezinde bulunan bina stil olarak 1900'lü yılların eklektizm
akımını temsil etmekteir ve göz alıcı ana girişi ile ünlenmiştir. Binada postanenin
yanı sıra ofisler de bulunmaktadır.
2003 yılında yapılan restorasyon çalışmaları sırasında verimliliği ve sessiz
çalışması sayesinde bir Daikin hava soğutmalı soğutma grubu tercih edilmiştir.

ANA CİHAZLAR:
2 x EUWA200MZ

RESTORANLAR
P avillo n Elysé e
P aris , Fran sa
YA Ş A M S A N AT I

Yemek severlerin bu benzersiz buluşma noktasındaki yemek ve
bekleme salonları, çok az yer kaplaması ve oldukça sessiz çalışması
nedeniyle 2 Daikin soğutma grubu ünitesi tarafından soğutulmaktadır.

ANA CİHAZLAR:
2 x EUWN20HZW
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Konfor Uygulamaları

Dünyanın en güzel bulvarlarından biri üzerine inşa edilmiş ve
tamamen yemek ve yaşam sanatına odaklanmış Pavillon Elysée
binası benzersiz bir aşçılık koleksiyonuna ev sahipliği yapar: bir
aşçılık okulu, “Café Lenôtre” ve “Le Comptoir” isimli birbirinden
şık 2 restoran ve mutfak malzemelerinin ve yemek kitaplarının
satışa sunulduğu bir mağaza içerir. Bu aşçılık mabeti, pasta idolü
Gaston Lenôtre tarafından kurulan Lenôtre Paris imparatorluğunun
bir parçasıdır.

OTELLER
S ani Ote l
C halkid iki, Yun an istan
YA K L A Ş I K 4 0 0 H E K TA R L I K A L A N Ü Z E R İ N E İ N Ş A E D İ L M İ Ş Ö D Ü L L Ü 4 Y I L D I Z L I S A H İ L O T E L İ

Konfor Uygulamaları
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Antik şehir Sani'ye oldukça yakın konumda bulunan Sani Resort, Selanik
yakınındaki Chalkidiki'nin özel ekolojik değeridir. Ziyaretçiler yeşil ormanlar, plajlar
ve Ege Denizinin mavi sularının yanı sıra modern tesisler ve çok sayıda eğlence
merkezinden faydalanmaktadır.
Resort dört otelden meydana gelir. Bunlardan biri olan 4 yıldızlı Sani Asterias Suit
Otel antik Bizans gözetleme kulesinin yanında, bahçeler ve orman ile iç içe bulunur.
2003 yılında inşa edilmiş bu ünlü otel, eşsiz kalitesi ve rakipsiz hizmet olanakları
nedeniyle çok sayıda ödül kazanmıştır. Otelin 2.400 m2'lik lüks odalarının ve aktivite
merkezlerinin soğutulması için Daikin hava soğutmalı soğutma grupları tarafından
beslenen gizli tip fan coil üniteleri tercih edilmiştir.

ANA CİHAZLAR:
8 x EUWY10-30HD
90 x FWHM

OTELLER
A nasta sia re so rt
Nea Skioni (Chalkid i k i ) , Y u n a n i s t a n
B E N Z E R S İ Z D O Ğ A L G Ü Z E L L İ K L E R İ L E Ç E V R İ L İ TAT İ L V E T İ C A R E T M E R K E Z İ

Antik çağlardan bu yana doğal güzellikleri ve tarihi değeri ile ön plana çıkan,
Chalkidiki Yarımadasındaki Nea Skioni köyünde bulunan Anastasia Resort oldukça
lüks bir oteldir. Ege Denizinin yalnızca birkaç metre uzağındaki bu tatil ve
ticaret merkezi, çevresine mükemmel bir uyum sağlayacak şekilde 2003 yılında
30.000 m2'lik bir zeytinlik üzerine inşa edilmiştir.

Konfor Uygulamaları
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Bu kompleks üç kral suitinin de içinde bulunduğu 100 oda ile çeşitli büyüklükteki
konferanslara ve iş toplantılarına ev sahipliği yapan dört lüks salondan meydana
gelmektedir. Odaların ve ortak kullanım alanlarının tasarımında hiçbir masraftan
kaçılmamıştır. 6.000 m2'lik alanın kontrolü, çok sayıda iç üniteyi besleyen hava
soğutmalı sekiz soğutma grubu ile sağlanmaktadır.

ANA CİHAZLAR:
6 x EUWY30HD
2 x EUWYB20K
130 x FWHM
7 x FHYCP
25 x FXYFP
3 x RYP250B
1 x RYEP125LW
3 x RSXYP10K

OTELLER
Ma rriot Grand O t el,
Mosko va , Rus y a
M O S K O VA ' N I N K A L B İ N D E K İ B E Ş Y I L D I Z

Konfor Uygulamaları
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Yeni inşa edilen beş yıldızlı lüks Marriott Grand Otel,
Moskova'nın kalbinde ünlü Tverskaya Caddesi üzerinde
bulunur ve Kızıl Meydan ve daha birçok önemli yere yakınlığı
ile dikkat çeker. Bu 9 katlı otelde 373 süper otel odası, 13 kral
suiti ve 855 m2'lik toplantı alanı mevcuttur. Marriott Grand,
eşsiz hizmeti ile ün kazanmış, şehirdeki en büyük toplantı ve
konferans merkezlerinden birine sahiptir.
Marriott’un 37.000 m 2'lik toplam alanı, bir EUWLT soğutma
grubu tarafından desteklenen 170 Daikin iç ünite ile
soğutulmaktadır. Soğutma grubu teknolojisi yüksek kapasitesi,
kullanım kolaylığı ve sistem güvenilirliği nedeniyle tercih
edilmiştir. Beş yıldızlı Daikin!

ANA CİHAZLAR:
100 x FWM03
70 x FWM04
1

x EUWLT180KXY1

KONGRE BİNASI
P alais de s Con grè s
V ersaille s, Fra nsa

ANA CİHAZLAR:
1 x EUWL100MXY
3 x REYQ12M

PRESTİJLİ KONFERANS MERKEZİ

Versailles Şehri, bu muhteşem kompleksin restorasyonu sırasında tüm odalarda
sıcaklık kontrolü için ana salonun soğutulması için kullanılan soğutma grubundaan
gelen su ile birlikte Daikin VRV teknolojisi ile soğutma grubu teknolojisinin bir
birleşimini tercih etmiştir. Soğutma grubu teknolojisi, kompakt olması ve düşük
çalışma sesi nedeniyle tercih edilmiştir.
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Konfor Uygulamaları

Palais des Congrès, Versailles'in prestijli tarihi şehir merkezinde yer alır.
Ünlü şatonun karşısındaki eşsiz konumu ve Paris'e kolay ulaşımı nedeniyle
her boyuttaki sergiler, konferanslar ve toplantılar için idealdir. Tam donanımlı
16 konferans salonu her büyüklükteki gruba eksiksiz hizmet sunabilecek kapasitededir.
Odalardan iki tanesi sergiler için ayrılmıştır ve toplam 2.000 m 2'lik bir alana sahiptir.

DEPOLAR VE MAĞAZALAR
K vadr a t
K iev, Ukrayna
M A Ğ A Z A L A R I S E R İ N T U TA R

24

Kvadrat Alışveriş Merkezi, Dnieper Nehri üzerindeki bir endüstri ve liman şehri olan
ve aynı zaman Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunur. Yeni 15.000 m 2'lik komplekste
bulunan depolar ve mağazalar hava soğutmalı kondenserli MZ serisi Daikin EUWA
soğutma grubu tarafından soğutulur.

Konfor Uygulamaları

Daikin, optimum fiyat ve kalite birleşimi nedeniyle tercih edilmiştir.

ANA CİHAZLAR:
1 x EUWA200MZY

DEPOLAR VE MAĞAZALAR
Borisovskiy Passaj Süpermarketi ve Spor ve Eğlence
Merkezi Moskova, Rusya
SADELİK VE GÜVENİLİRLİK

17.000 m2'lik Borisovskiy Passaj, soğutma grubu teknolojisinin konfor uygulamalarında
kullanımına iyi bir örnektir. Moskova'da bulunan bu çok amaçlı tesis modern bir fitness
merkezi, bowling merkezi, süpermarket ve lüks bir restorandan meydana gelir.
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Konfor Uygulamaları

Havalandırma ve iklimlendirme bir Daikin EUWL180KX ünitesi tarafından sağlanır.
Müşterinin sadelik ve güvenilirlik isteği nedeniyle yıllardır problemsiz şekilde kullanılan
Daikin kalitesi tercih edilmiştir.

ANA CİHAZLAR:
1 x EUWL180KX

BANKALAR
OTP Bank as ı
Bu da pe ş t e, M ac ar is t an
BAŞARININ ADRESİ

Konfor Uygulamaları
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OTP veya Ulusal Tasarruf ve Ticaret Bankası Macaristan'ın
eski devlet tasarruf bankasıdır. 1992 yılında özelleştirildikten
sonra Macaristan'ın en büyük yatırım bankası haline gelmiştir.
Ülkedeki en geniş ATM ağına sahip olan OTP her türlü ticari
banka hizmetini vermektedir. Ayrıca, Orta Avrupa bölgesindeki
diğer bankalarda önemli hisselere sahiptir.
Orta Avrupa'daki bu önemli kuruluş Budapeşte'deki yeni
25.000 m 2'lik banka ve ofis binasının soğutma ihtiyaçları
için kompleksteki çeşitli duvar tipi ve gizli üniteyi besleyen
Daikin soğutma grubu sistemlerini tercih etmiştir. Soğutma
grubu teknolojisi, binanın boyutu ve diğer sistemlere kıyasla
yatırım maliyetinin düşük olması nedeniyle tercih edilmiştir.
Daikin, danışmanlar, uygulayıcılar ve müşteri arasındaki
uzun süreli mükemmel ticari ilişkiler projenin başarılı şekilde
tamamlamasında büyük rol oynamıştır.

ANA CİHAZLAR:
4 x EUWA200MZY + OPLN + OP52
1 x EUWA180MZY + OPLN + OP52
4 x FWVM4BAF

• 316

58 x FWVM10BAF • 1
5 x FWHM3BAF		 • 24

x FWVM6BAF

• 72 x FWVM8BAF

x FWV1BAF

• 1 x FWV6BAF

• 6x FWHM2BAF

x FWHM6BAF

• 2 x FWHMBAF

• 41x FWHM10BAF

BANKALAR
F ören ing sSp arb an ke n
S t ockho lm, İsveç
Ö N E M L İ B İ L G İ S AYA R T E K N O L O J İ S İ N İ S O Ğ U T U R

Bu nedenle, FöreningsSparbanken tesislerini yenilerken
Kuzey Avrupa bilgisayar ağını destekleyen CPU merkezinin
soğutulması için Daikin soğutma grubu teknolojisini tercih etmiştir.
EUWS 100 MX ünite grubu, bağımsız olarak kontrol edilebildiğinden
uygulamanın önemli bir ihtiyacını karşılamaktadır.
Projenin başarılı şekilde tamamlanabilmesi için Daikin İsveç ile
yüklenici Hansson Kyl AB yakın bir işbirliği içerisinde çalışmıştır.
ANA CİHAZLAR:
10 x EUWS100MX
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FöreningsSparbanken, İskandinav ülkelerinin en büyük banka
gruplarından biridir. Ayrıca, 3 milyondan fazla müşteriye
hizmet veren, İsveç'in en büyük internet ve telefon bankasıdır.
E-banka hizmetlerine her geçen gün artan talep, hatasız bir
bilgisayar ağı ve sağlam bir altyapı gerektirir.

BANKALAR
U K R EXIM Ban k
Donetsk, Ukra yn a
ULUSLARARASI BANKACILIK

Konfor Uygulamaları
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Ukrayna'nın Ulusal İhracat ve İthalat bankası olan UKR EXIM, bankacılık, ihtilat ve
ihracat piyasasında önemli bir oyuncudur ve birçok ulusal ve uluslararası ortağına
hizmet vermektedir.
UKR EXIM bank, Ukrayna'nın madenleri ile ünlü endüstri bölgesi Donets Havzasının
en önemli şehri olan Donetsk'teki 2.500 m 2'lik şubesini yenilerken soğutma ihtiyaçlarını
karşılamak için Daikin teknolojisini tercih etmiştir. Bilgisayar ile merkezi olarak kontrol
edilen bu sistem, güvenilirliği ve kolay monte edilebilmesi nedeniyle tercih edilmiştir.

ANA CİHAZLAR:
1 x EUWA100K

SAĞLIK KURULUŞLARI
Meersburg Spa
Meersb urg , Alman ya
D O Ğ A N I N S I C A K L I Ğ I İ L E G Ü N Ü M Ü Z T E K N O L O J İ S İ N İ N B U L U Ş M A N O K TA S I

Constance Gölü kıyılarında yer alan Meersburg Spa açık ve kapalı termal havuzlar,
açık ve kapalı yüzme havuzları, masaj alanlarını da içine alan çok sayıda saunadan
meydana gelir. Yaz aylarında Constance Gölü halkın kullanımı da açılır.
Dahiyane şekilde tasarlanan bu ısı geri kazanım sisteminde, kullanılan termal hamam
suyunun 8°C'ye soğutulması için bir Daikin Soğutma Grubu kullanır, böylece su
Constance Gölüne güvenli bir şekilde deşarj edilebilir. Bu işlem ile kazanılan ısı tesislerde kullanılan temiz suyun ısıtılmasında kullanılır. Daikin'ın tercih edilmesinin en
büyük nedeni kompakt oluşu, verimliliği ve düşük ses seviyesidir.

ANA CİHAZLAR:
1 x EUW40MXY
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SAĞLIK KURULUŞLARI
Oberwart Hastanesi
Oberwa rt, Avusturya
BÖLGESEL TIP MERKEZİ

Konfor Uygulamaları
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Oberwart şehri, Burgenland bölgesinde bulunur ve doğuda Slovakya ve
Macaristan ile komşudur. 1976'dan sonra Burgenland'ın kuzey bölgesine hizmet
götürecek uzman bir tıp merkezi ihtiyacının doğması ile birlikte 1911 yılında
inşa edilmiş Oberwart hastanesi 15 yıllık bir süre zarfında çocuk, nöroloji ve
üroloji bölümleri ve kaza ameliyathanesi gibi uzman tıp hizmetleri ile birlikte
genel hastane hizmetleri veren modern, 433 yataklı bir tesise dönüştürülmüştür.
Tesiste ayrıca anestezi, yoğun bakım ve tıbbi görüntüleme merkezleri de bulunur.
Hastane, 1993 yılından bu yana faaliyetlerini Krankenanstalten GmbH (KRAGES)
grubu bünyesinde sürdürmektedir.

2003 yılında yapılan ek restorasyon çalışmaları
sırasında ameliyathanelerin ve hasta odalarının
ve tıbbi görüntüleme cihazlarının bulunduğu
odaların konforlu şekilde soğutulması için Daikin
soğutma grubu teknolojisi tercih edilmiştir. Daikin'ı
rakiplerinden ayıran temel özellikler şunlardır:
Daikin soğutma grubu, doğrudan hastanenin
Bina Otomasyon Sistemi ile entegre çalışır ve
modüler yapısı sayesinde diğer soğutma gruplarının
kullanılamadığı yerlere kolayca monte edilebilir.
DACE Airconditioning, ilk yatırım maliyetlerinin
düşürülmesinde ve çok önemli bir müşterinin
gözünden asla kaçmayacak diğer birçok avantajın
sağlanmasında vermiş olduğu değerli önerileri ile
projede önemli bir rol oynamıştır.

ANA CİHAZLAR:
2 x EUW140MAXY-8

SAĞLIK KURULUŞLARI
W alch ere n Hastan esi
W alch ere n, Holla nd a
MENNUN MÜŞTERİLER İÇİN YEN BİR UYGULAMA

Walcheren Hastanesi, Hollanda'nın Kuzey Denizindeki kıyı şehri olan Vlissingen'de
bulunur. 21. yüzyılın modern sağlık hizmetleri ihtiyaçlarını karşılayan tıbbi tesislere
ev sahipliği yapan hastane halihazırda önemli bir Daikin müşterisidir. 2004 yılında
hizmete giren yeni MRI cihazının ihtiyaç duyduğu özel soğutma için yine Daikin tercih
edilmiştir.
Bu kritik uygulamada süper iletkenliğin sağlanması için görüntüleme ünitesinin serpantini
mutlak sıfır değerinin üzerinde tutulur. Bu soğutma işlemini gerçekleştiren
helyum daha sonra bir Daikin soğutma grubu tarafından soğutulur.

ANA CİHAZLAR:
1 x EUWA30HZW1S
1 x EHMC30AV1010
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SPOR VE KÜLTÜR
K onser bin ası
B ruges, Belçika
TA R İ H İ O R TA Ç A Ğ Ş E H R İ İ Ç İ N Y E N İ K Ü LT Ü R A B İ D E S İ

Konfor Uygulamaları
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2002 yılında Bruges'un Avrupa Kültür Başkenti olması nedeniyle inşa edilen, sıcak
kiremit rengindeki bu etkileyici bina, bu güzel ortaçağ şehrinin dikkat çekici abideleri
arasında yerini almıştır. Komplekste 1.300 kişilik bir konser salonu, 320 kişilik bir
oda müziği salonu ve biri büyük biri küçük olmak üzere iki prova alanı mevcuttur.
Kompleks, 2002 yılından bu yana tam donanımlı bir sanat merkezi ve kongre ve sergi
merkezine dönüştürülmektedir. Bu benzersiz binanın ziyaretçilerinin ve çalışanlarının
konforu, merkezi bina yönetim sistemine bağlı iki Daikin soğutma grubu tarafından
sağlanmaktadır.

ANA CİHAZLAR:
1 x EUWAT120LZ
1 x EUWAT160LZ

SPOR VE KÜLTÜR
Spor Salonu
Warsaw, Polonya  
AT L E T L E R İ V E İ Z L E Y İ C İ L E R İ S E R İ N T U TA R

Tesisin ısıtma ve soğutma ihtiyacı iki Daikin soğutma grubu tarafından beslenen
fan coil üniteleri tarafından karşılanmaktadır.

ANA CİHAZLAR:
2 x EUWL100

33

Konfor Uygulamaları

Ursynów Spor ve Dinlenme kompleksinin bir parçası olan bu 9.500 m 2'lik spor tesisi
uluslararası voleybol turnuvaları gibi çok sayıda faaliyetin gerçekleştirilebildiği
dört spor salonu, idari tesisler ve 2.000 izleyici kapasiteli bir oturma alanı içerir.

SPOR VE KÜLTÜR
H ermita ge Müzesi
S t . P ete rsb urg , Ru sy a
TA Ş D E V R İ N D E N M O D E R N Z A M A N L A R A K A L A N
K Ü LT Ü R E L H A Z İ N E

Konfor Uygulamaları
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Büyüklük ve kalite açısından Louvre müzesi ile rekabet eden
Hermitage, St. Petersburg'un merkezinde Neva Irmağı üzerinde
bulunur ve 3 milyondan fazla parça sergilenir. Her parça için 1 dakika
harcayacağı kabul edilirse koleksiyondaki tüm tabloların ve antika
parçaların ziyaretinin 11 yıl süreceği tahmin edilir. Kompleks, altı
büyük binadan meydana gelir. Çarlık Rusya'sında Çar tarafından
kışlık saray olarak kullanılan ana bina bir mimari şaheserdir.
Daikin bu benzersiz kültür hazinesinin bir parçası olmaktan
gurur duyar. 1989 ve 1991 yıllarında monte edin Daikin soğutma
grupları, ziyaretçilerin konforlu şekilde serinletilmesini ve
koleksiyondaki hazinelerin güvenli şekilde korunmasını sağlar.

ANA CİHAZLAR:
4 x EUWL15E
2 x EUWL150F

SPOR VE KÜLTÜR
He r Ma jes t y ’s Tiy at r os u
Lo nd ra, I ngilt er e
TA R İ H İ L O N D R A T İ YAT R O S U N D A S O N T E K N O L O J İ
SOĞUTMA SİSTEMİ

Mevcut tiyatro binası, aynı arsa üzerine inşa edilen dördüncü
tiyatro binasıdır. İlk tiyatro binası 1705 yılında ve mevcut tiyatro binası 1897 yılında inşa edilmiştir. Bu güne kadar bu tiyatroda çok sayıda olağanüstü performans sergilenmiştir ve 1986
yılından bu yana Andrew Lloyd Webber/Charles Hart prodüksiyonu olan Phantom Operasına ev sahipliği yapmaktadır.
Dinleyicilerin konforu bir Daikin soğutma grubu ile daha da
arttırılmıştır.

ANA CİHAZLAR:
1 x EUWAT80LZY
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SPOR VE KÜLTÜR
A quae Mun di
R ussi, İta lya  	
SU CANLILARI MERKEZİ DAIKIN'I TERCİH ETMİŞTİR

Konfor Uygulamaları
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İtalya'nın kuzey doğusunda bulunan Ravenna şehrindeki su canlıları araştırma ve eğitim
merkezi Aquae Mundi denizcilik sergilerine, eğitim ve araştırma laboratuarlarına, bir müze
ve kütüphaneye ve konuk araştırmacılar için konaklama tesislerine sahiptir. Aquae Mundi
kamuya açık bir tesistir ve öğrencilere sunduğu eğitim programları ile gurur duymaktadır.
2003 yılında inşa edilmiş olan bu modern tesisin klima kontrolü bir Daikin soğutma grubu
tarafından sağlanır.
Olağanüstü düşük ses seviyesi ve yüksek kalitesi nedeniyle tercih edilen Daikin Aquae
Mundi ve yüzgeçli ev sahipleri tarafından takdirle karşılanmıştır.

ANA CİHAZLAR:
1 x EUWA80KBXY

SPOR VE KÜLTÜR
B uz pisti
V itoria , İsp an ya
B U Z U S E R İ N T U TA R

İspanya'nın kuzey doğusunda Bask bölgesinde bulunan Vitoria şehri, bölgesel
hükümetin genel merkezidir. Şehirdeki buz pistinin yenileme çalışmaları sırasında
ısıtma ve soğutma kontrolü çözümü olarak Daikin tercih edilmiştir.
Kompleksin soğutulması için dört Daikin soğutma grubu kullanılmıştır. Diğer avantajlarının yanı sıra, soğutma grubu ünitelerinin modüler yapısı sayesinde mevcut
makine dairesine kolayca monte edilebilmiştir.

ANA CİHAZLAR:
4 x EUW60MX-8

Konfor Uygulamaları
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HAVAALANLARI
Barcelona El Prat U l u s l a r a r a s ı H a v a a l a n ı
B arcelo na , İsp an ya
ANA YENİLEME PROGRAMI

Konfor Uygulamaları
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Şehir merkezinin 12 km güney batısında bulunan, El Prat olarak da bilinen Barcelona
Uluslararası Havaalanı, Katalan bölgesinin ana durağıdır ve İspanya'nın ikinci en
büyük havaalanıdır. Havaalanından 50 Avrupa şehrine, Avrupa dışında 40 ülkeye ve
30 iç hatlar uçuş mümkündür.
2001 yılında, 2007 yılına kadar iki katına çıkması öngörülen yolcu sayısının, bir
başka ifade ile yıllık 45 milyondan fazla yolcu kapasitesinin karşılanması için önemli
bir yenileme programı başlatılmıştır. Daikin da projede yer almış ve soğutma grubu
teknolojisi ile tesisin 200.000 m2'lik alanı için klima kontrolü sağlamıştır.

ANA CİHAZLAR:
24 x EUWA120KBX

HAVAALANLARI
H ava ala nı
Mariup il, Ukrayna
DAIKIN İLE DAHA DA YÜKSEKLERE

Eski bir Slav yerleşimi olan Mariupol, Ukrayna'nın kuzey sahilinde bulunan bir endüstri
liman şehridir. Önemli bir liman, demiryolu ve havayolu terminali ve makine üretimi,
kimya endüstrisi ve gemi yapımı merkezidir.
2003 yılında Mariupol Havaalanının yolcu terminali yenilenirken terminalin
soğutulması için bir Daikin soğutma grubu ünitesi tercih edilmiştir. Daikin'ın tercih
edilmesinin en önemli nedenleri basit montaj gereksinimleri, işletme güvenilirliği ve
çok yüksek verimliliği olmuştur. Sistem, optimum kontrol için bir merkezi bilgisayara
bağlanmıştır.
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ANA CİHAZLAR:
1 x EUWA160KXY ünite

ENDÜSTRİYEL UYGULAMALAR
Endüstriyel tesisiniz için hassas ve güvenilir sıcaklık kontrolüne mi ihtiyaç duyuyorsunuz? Hassas,
güvenilir ve düşük maliyetli bir işletme sunan Daikin ilaç, yiyecek ve içecek, kauçuk ve plastik, kağıt
ve matbaa, kimya ve elektronik gibi çok sayıda sektörün endüstriyel uygulamaları için ideal bir
çözümdür. Daikin soğutma grupları, rakipsiz soğutma grubu teknolojisi ile en ileri kontrol teknolojisini

Endüstriyel Uygulamalar
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bütünleştirerek dünya genelindeki birçok endüstriyel uygulamada başarılı şekilde kullanılmaktadır.

Kimya Endüstrisi

42

Metal Endüstrisi

46

Telekom/Elektronik Endüstrisi

48

Kağıt Endüstrisi

54

Plastik Endüstrisi

55

Tarım ve Bahçecilik

56

Gıda İşleme Endüstrisi

58

Endüstriyel Uygulamalar
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KİMYA ENDÜSTRİSİ
Bioto n S.A.
Wars aw, Polonya
BİYOTEKNOLOJİ SEKTÖRÜNDE ENDÜSTRİYEL SOĞUTMA

Endüstriyel Uygulamalar
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BIOTON S.A. Polonya'daki biyoteknoloji sektörünün hızla büyüyen bir şirketidir.
Şirket, insülin ve farmasötik formları dahil önemli modern ilaçlar üretir.
Şirketin hızla büyümesi, 2004 yılında Warsaw yakınlarında yeni bir üretim tesisi
inşa etmesine neden olmuştur. Kalitesi ve güvenilirliği nedeniyle tercih edilen Daikin
soğutma grupları, temiz oda üretim alanlarının ve farmasötik üretim hatları için
kullanılan kurulumların soğutulmasını sağlamaktadır.

ANA CİHAZLAR:
2 x EUWA120MZY
2 x EUWA50MZY

KİMYA ENDÜSTRİSİ
GlaxoSmithKline
Poznan, Polonya
İLAÇ DEVİ İÇİN ENDÜSTRİYEL SOĞUTMA

Tesise monte edilen Daikin su soğutmalı soğutma grupları, kritik soğutma ve klima
sistemlerinin bir parçasını oluşturmaktadır. Daikin'ın kullanıldığı bölümler 10 bin
paletlik ultra modern yüksek raflı depo, elastik kapsül üretim bölümündeki üretim
bantları ve tesisteki diğer üretim hatlarını besleyen su sistemini kapsar.

ANA CİHAZLAR:
2 x EUWA120MZY
1 x EUWA200MZY
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GlaxoSmithKline Polonya ilaç sektörünün lideri konumundadır. Poznan yakınlarına
inşa ettiği yeni üretim ve dağıtım tesisi Orta ve Doğu Avrupa'daki en modern ilaç
tesislerinden biridir.

KİMYA ENDÜSTRİSİ
Zen tiva
Pra g, Ç ek Cum hur iy et i
O R TA AV R U PA ' D A A R TA N S A Ğ L I K V E K O N F O R

Endüstriyel Uygulamalar
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Zentiva, Orta ve Doğu Avrupa'daki en büyük beş ilaç grubu
arasında yer almaktadır ve markalı ürünlerin muadillerinin
geliştirilmesi, üretimi ve pazarlanması alanında çalışmaktadır.
Grup, Çek ve Slovak Cumhuriyetlerinin iki lider ilaç firmasının
2003 yılında özelleştirilerek birleştirilmesi sonucu kurulmuştur.
Zentiva, kardiyovasküler hastalıklar ve merkezi sinir sistemi
rahatsızlıkları dahil çok sayıda tedavi için kullanılan 270'e
yakın ürün sunmaktadır.
Firmanın ürün gamı genişleyerek OTC ürünlerini ve diyet
tamamlayıcı ürünleri de kapsamıştır.
Zentiva ilaç üretimi ile ilgili AB standartlarını sağlayan modern
ve güvenli bir üretim tesisi inşa etmeye karar vermiştir. Bu
kapsamda 24.000 m2'lik bir alan üzerine inşa edilen ofis
ve üretim tesisine endüstriyel makinelerin soğutulması ve
konforlu soğutma şartlarının sağlanması için çok sayıda
Daikin soğutma grubu monte edilmiştir. Daikin'ın seçilmesinde
rol oynayan en büyük avantajı sistem güvenilirliğidir.

ANA CİHAZLAR:
3 x EUWA40FSDY1ZH		 •

2 x EUWAT60GSDW1

1 x EUWAM100GSDW1 •

1 x EUWA120HW1

2 x EUWAM120GSDW1 •

3 x EUWAB120HASDY1R

2 x EUWAB120KSDY1R •

2 x EUWAT120KXSDY1R

Endüstriyel Uygulamalar
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METAL ENDÜSTRİSİ
Magn itog orsk De mir v e Çelik
Magnito go rsk, Ru sya
SICAK BİR SEKTÖRDE ENDÜSTRİYEL SOĞUTMA

Endüstriyel Uygulamalar
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Sibirya'nın güney batısındaki en büyük sanayi şehirlerinden biri olan Magnitogorsk,
Rusya metal sektörünün lokomotifi konumundadır. Şehrin bu konumu 2004 yılında
Magnitogorsk Iron and Steel Works (MMK) tarafından inşa edilen yeni bir tesis ile daha
da pekişmiştir. MMK Rusya'nın en büyük çelik şirketidir ve ulusal pazarda satılan tüm
çeliğin yaklaşık %20'sini üretmektedir. Buna ek olarak, üretiminin yarısından fazlası
ihraç edilmektedir. Son on yıl içerisinde şirket ulusal çelik sektöründeki lider konumunu
sürdürmek için yenileme çalışmalarına ve ileri teknolojiye büyük yatırımlarda
bulunmuştur.
Yeni 14.000  m2'lik tesisteki elektronik cihaz bölümünün soğutulması için Daikin soğutma
grubu teknolojisi kullanılmıştır. Daikin teknolojisinin tercih edilmesinin en önemli
nedeni, metal endüstrisine özel oldukça sıcak koşullarda güvenilir performansıdır.

ANA CİHAZLAR:
2 x EUW200MXY

METAL ENDÜSTRİSİ
Me taa lgiet er ij G ies s ens
Antwer p , B e l ç i k a
M E TA L E N D Ü S T R İ S İ İ Ç İ N E N D Ü S T R İ Y E L S O Ğ U T M A

Hayes Lemmerz International'ın bünyesinde faaliyet gösteren
Metaalgieterij Giesen B.V. otomobil ve kamyon sektörleri
ve elektronik, inşaat ve kazan endüstrileri için alüminyum
kokil döküm imalatı yapmaktadır. Grup, önemli otomotiv ve
kamyon üreticilerine hizmet götürmektedir. Vana kapakları,
iletim muhafazaları, elektronik muhafazalar ve kompresör
parçaları firmanın ürünleri arasındadır.
PROSES SOĞUTMA

Operasyonların 2004 yılında genişletilmesiyle birlikte üretim
sırasında kullanılan emülsiyon yağların soğutulması için bir
Daikin soğutma grubu tercih edilmiştir.

ANA CİHAZLAR:
1 x EUW120MAX
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TELEKOM/ELEKTRONİK ENDÜSTRİSİ
Leija Ticaret Merkez i
Vantaa, Finlandiya
ÇEVRESEL SİNERJİ

Endüstriyel Uygulamalar
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Leija Ticaret Merkezi “çevresel sinerji” arayan firmalara esnek bir çalışma ortamı
sunar. Leija Çevre Merkezinde bulunan merkez, nakliye ana yollarına ve toplu taşıma
araçlarına kolay ulaşımı ve Vantaa Havaalanına yakınlığı ile dikkat çekmektedir
Merkezin müşterileri çevre ve gıda teknolojisi alanlarında faaliyet gösteren büyük
firmalardır.
Leija ultra modern IT altyapısı, tam donanımlı ticaret, eğitim ve laboratuar tesisleri
ve maliyet etkin operasyonları ile gurur duymaktadır. 5.000 m2'lik kompleksin klima
kontrolü bir Daikin EUW120KXY1 ünitesi içerir.

ANA CİHAZLAR:
1 x EUW120KXY1

TELEKOM/ELEKTRONİK ENDÜSTRİSİ
S t eria
N ant erre , Fran sa
D Ü N YA N I N Ü Z E R İ N D E

DAIKIN GÜVENİLİR SOĞUTMA

Bu hizmetlerin verilebilmesi için gerekli IT altyapısı için optimum çalışma koşullarının
sağlanması amacıyla kontrol kolaylığı ve kullanım güvenilirliği nedeniyle Daikin
soğutma grubu teknolojisi tercih edilmiştir. Kontrol sistemi ile birlikte kullanılan bu
soğutma grubu üniteleri, bu kritik uygulama için her zaman bir ünitenin yedekte
beklemesine olanak sağlamaktadır.

ANA CİHAZLAR:
3 x EUWA120MZY
1 x DICN kontrol ünitesi
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Endüstriyel Uygulamalar

Steria IT danışmanlığı, sistem entegrasyonu ve enformasyon yönetimi alanında global
bir oyuncudur. 1,1 milyar Euro'luk satış rakamı ve 9.000'den fazla ortağı ile sektöründe Avrupa'nın en büyük on grubu arasında yer alır. Müşterileri telekom, bankacılık ve
sigortacılık, kamu sektörlerinde ve enerji ve ulaştırma sektörlerinde faaliyet göstermektedir.

TELEKOM/ELEKTRONİK ENDÜSTRİSİ
Hispano-Suiza
Colombes, Fransa  
LÜKS ARABALARDAN UÇAK MOTORLARINA

Endüstriyel Uygulamalar
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Hispano-Suiza faaliyetlerine Fransa'da 1911 yılında lüks araba üretimi ile başlamıştır.
Şirket hemen ardından hızlı bir şekilde kaya gibi sağlam V-8 motor ve jet motorları ile hızla
büyüyen havacılık pazarına girmiştir. Bugün Hispano-Suiza Fransız SAFRAN grubunun
bir parçasıdır ve sivil ve askeri havacılık pazarının her segmentindeki uçak güç üniteleri
için kontrol sistemleri ve cihazları üzerine yoğunlaşmıştır. Hispano-Suiza, uçak motorlarına
işlevsel zeka kazandıran kompleks entegre sistemlerin geliştirilmesinde birçok farklı
alandaki deneyiminin avantajını kullanan, yüksek teknolojili bir mühendislik firmasıdır.
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME İÇİN PROSES SOĞUTMASI

Colombes'taki genel merkezi, sabit ve döner kanatlı uçak motor güç iletim sistemlerinin
tasarımı, üretimi ve pazarlanması konusunda çalışmaktadır. Hispano-Suiza'nın devam
eden araştırma ve geliştirme programı çerçevesinde uzay ekipmanlarının kullanıldığı test
salonunun soğutulması için bir su soğutmalı Daikin soğutma grubu tercih edilmiştir.

ANA CİHAZLAR:
1 x EUWA180MZY

TELEKOM/ELEKTRONİK ENDÜSTRİSİ
Distrito C  
Madrid , İspa nya  
Ö N E M L İ T E L E K O M O P E R AT Ö R Ü İ Ç İ N Y E N İ H A B E R L E Ş M E M E R K E Z İ

Avrupa'daki dev telekom operatörü İspanyol Telefonica değişen ticaret ve teknoloji
dünyasının gereksinimlerini karşılamak üzere sürekli olarak kendini yenilemektedir.
Bunun için hiçbir ayrıntıyı atlamamaktadır.
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Madrid'teki yeni merkez ofisi Distrito C yeni ticaret kültürü ve çalışma yöntemlerini
simgelemektedir. 175.000 m2'lik proje ofisler, alışveriş merkezi, restoranlar ve sağlık
tesisleri içerir.
Klima kontrolü bir seri Daikin su soğutmalı soğutma grubu tarafından sağlanır.
Soğutma grupları, proje için gerekli yüksek Enerji Verimlilik Oranlarının elde edilmesi
için en son Daikin teknolojisi ile kademesiz tek vidalı kompresör ve taşma tipi bir evaporatörü bir araya getirmiştir.

ANA CİHAZLAR:
14 x EUW300MAXY-SG
12 x EUW200MAXY-SI
4 x EUW175MAXY-SG

TELEKOM/ELEKTRONİK ENDÜSTRİSİ
Telindu s Grou p NV
Ostend , Mon s ve Ha as r ode, Belç ik a

ANA CİHAZLAR:
Telindus Ostend
2 x EUWAT50KAX

Endüstriyel Uygulamalar

52

1969 yılında kurulan Telindus Group, ticaret ve kamu sektörünün ihtiyaçlarını
karşılamak üzere ağ tabanlı çözümler sunan, uluslararası bir ICT firmasıdır.
Multimedya haberleşme, video takip ve entegre güvenlik sistemleri dahil birçok
enformasyon ve haberleşme teknolojisi alanında üst seviye danışmanlık, entegrasyon
ve yönetim hizmetleri sunmaktadır.
Telindus, Belçika'daki genel merkezinden tüm dünyaya hizmet vermektedir. Belçika
tesislerinin üçünde ofislerin, toplantı salonlarının ve şirket kafeteryasının konforlu
şekilde soğutulması ve önemli bilgisayar odalarının, üretim tesislerinin ve laboratuarların
soğutulması dahil klima kontrol ihtiyaçlarını karşılamak üzere esnek Daikin soğutma
grubu teknolojisi kullanılmaktadır.

OSTEND

TELEKOM/ELEKTRONİK ENDÜSTRİSİ

ANA CİHAZLAR:
Telindus Haasrode
2 x EUWA80KBX
2 x EUWA120KBX
3 x EUWAT200KXY
Telindus Mons
1 x EUWA40KBX
HAASRODE

Endüstriyel Uygulamalar
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KAĞIT ENDÜSTRİSİ
C rane AB
Tumba, İsveç
D A I K I N İ L E A R TA N K A R L I L I K

Endüstriyel Uygulamalar
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Amerika menşeeli Crane & Co. firmasının bağlı bir kuruluşu olan Crane AB dünyada
tasarımından, güvenlik özelliklerine ve basılmasına kadar kağıt para üretiminin
her alanında faaliyet gösteren sayılı firmalardan biridir. Dünya üzerinde hem Euro
hem de Amerikan Dolarının detaylı üretim bilgisine ve deneyimine sahip olan tek
firmadır. Kalpazanlık ve sahtekarlık girişimlerinin önlenmesi için kağıt para güvenliği
teknolojisi alanında lider konumundadır. Ayrıca loto biletleri, emniyet ve parolaları da
üretmektedir.
Stockholm'ün güneyinde bulunan Tumba'daki tesislerini yenilerken proses soğutma
ihtiyaçlarının karşılanması için 4 Daikin EUWS100KX ünitesi kullanılmıştır. Uygulamanın
önemi nedeniyle üretim tesisinde nem kontrolünün sağlanması, sabit 5°'lik sıcaklığın
korunması ve her ünitenin ayrı ayrı kontrol edilebilmesi gerekmektedir. Daikin İsveç
ve yüklenici Hansson Kyl AB arasındaki yakın işbirliği, projenin başarılı şekilde
uygulanmasını sağlamıştır.

ANA CİHAZLAR:
4 x EUWS100KX

PLASTİK ENDÜSTRİSİ
Sova-Plastics NV
Tielt, Belçika
TEK KİŞİLİK TİCARETTEN SEKTÖR LİDERLİĞİNE

Sova-Plastics NV faaliyetlerine 1983 yılında tek kişilik enjeksiyon kalıp ticareti ile
başlamıştır. Şirket, müşteri taleplerini karşılamak üzere hizmet yelpazesini sürekli
olarak genişleterek ve güçlü ticari yatırım stratejileri uygulayarak kısa bir süre içerisinde
plastik işleme sektöründe önemli bir yere sahip, dinamik bir şirket haline gelmiştir.
Sova-Plastics NV teknik ürünler, otomotiv ürünleri, medikal ürünler ve oyuncaklar... dahil
tüm endüstri kolları için yüksek kaliteli plastik ürünler tasarlamakta ve üretmektedir.

Endüstriyel Uygulamalar
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DAIKIN İLE PROSES SOĞUTMA

Yüksek teknoloji sektöründe kalite birinci önceliğe sahiptir, bu nedenle hassas
enjeksiyon kalıp ekipmanlarının soğutulması için Daikin su soğutmalı soğutma grupları
tercih edilmiştir. Daikin istenen yatırım için mümkün olan en iyi kaliteyi sunmaktadır.

ANA CİHAZLAR:
4 x EUWA20HD
1 x EUWA20KZ

TARIM - BAHÇECİLİK
W. Koo r neef Fidanlı ğı
Maasdi j k , H o l l a n d a
B A H Ç E C İ L İ K S E K T Ö R Ü N D E A LT TA N S O Ğ U T M A

Endüstriyel Uygulamalar

56

W. Koorneef Fidancılık, ticari çiçek endüstrisi için frezya yetiştirmektedir. Zemin sıcaklığının kontrol edilmesi her bir alanın
büyüme oranının pazar ihtiyaçlarına göre ayarlanabilmesine
olanak sağlamaktadır.
Her alanın sıcaklığını hassas şekilde kontrol edebilmesi
nedeniyle Daikin soğutma grupları tercih edilmiştir.

ANA CİHAZLAR:
1 x EUWD80MX

TARIM - BAHÇECİLİK
A pollo Fida nlığ ı
N aald wijk, Holla nd a
DAIKIN ENTEGRE SOĞUTMA GRUBU AĞI İLE ÇOKLU SOĞUTMA GRUBU KONTROLÜ

Apollo fidanlığı ticari çiçek endüstrisi için frezya ve nergis zambakları yetiştirmektedir.
Alttan soğutma sayesinde büyüme oranı pazar ihtiyacına göre kontrol edilebilmektedir.
Firma 2003 yılında operasyonlarını genişletirken Daikin Entegre Soğutma Grubu Ağı
(DICN) ile bağlantılı çalışabilmesi ve kontrol edilebilmesi nedeniyle Daikin soğutma
grupları tercih edilmiştir. Bu kontrol teknolojisi, 4 soğutma grubunun tek bir ünite olarak
kontrol edilebilmesine olanak sağlar.

ANA CİHAZLAR:
1 x EUWD100KXY
1 x EUWD100MXY
1 x EUWD180MXY
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GIDA İŞLEME ENDÜSTRİSİ
I sle o f Man Crea mer ies
Man Adası
BİR KALİTE MİRASI

Endüstriyel Uygulamalar
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Isle of Man Creameries, bu bereketli adanın aşçılık mirası olan kaliteli peyniri
geleneksel yöntemler ile üreten süt çiftlikleri tarafından kurulan bir kooperatifidir.
Çiftliklerden alınan süt dikkatli bir şekilde ödüllü birçok süt ürününün ana malzemesini
oluşturan kremalı çedar peyniri haline getirilir. Tüm proses tamamlayıcı otlar, baharatlar
ve geleneksel pişirme yöntemleri ile Adada gerçekleştirilmektedir.
2004 yılında Isle of Man Creameries proses tesislerini yenilemiş ve bu kapsamda
üretim tesisi ve mandırası için gerekli soğutulmuş su ihtiyacını karşılamak üzere
Daikin soğutma grubu teknolojisini tercih etmiştir.

ANA CİHAZLAR:
EUWA100MZY-D + dijital uzaktan kumanda
EUWAT60MY1

GIDA İŞLEME ENDÜSTRİSİ
F jord se afo od ASA
K ongsmo en , Norveç
DENİZ ÜRÜNLERİNDE MÜKEMMELLİK

1996 yılında kurulan Fjord Deniz Ürünleri Asya, Avrupa ve Amerika'daki müşterilerine
katma değerli deniz ürünleri tedarik etmektedir. Norveç menşeeli şirket, Oslo
Menkul Kıymetler Borsasına kayıtlıdır ve müşteri ihtiyaçlarını ve kalite beklentilerini
karşılama, yenilime ve geliştirme çalışmaları ve çevreye gösterdiği hassasiyetten gurur
duymaktadır. Fjord Deniz Ürünlerinin ürün gamı taze, dondurulmuş, füme, kızarmış
ve hazır gıdaları kapsar. Belçika, Hollanda, Fransa, Şili ve ABD gibi birçok ülkede
işleme tesisleri bulunmaktadır. Norveç, İskoçya ve Şili'deki somon operasyonları ile
dünyadaki en büyük su kültürü oyuncularından biridir.

Endüstriyel Uygulamalar
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2004 yılında Norveç'teki dört çiftliğinden biri olan Kongsmoen balık üretim çiftliği için
0,1°C hassasiyetinde bir ısıtma, buharlaştırma ve yoğunlaştırma kapasitesine
ihtiyaç duyulmuştur. Daikin soğutma grubu ve kontrol teknolojisine özel bu
hassasiyet, gerekli üretim koşullarının kolayca sağlanmasına imkan tanımıştır.

ANA CİHAZLAR:
2 x EUWT160KXSDT1
1 x EUW160MAXSDY1

ÖZEL ÇÖZÜMLER
İhtiyacınızı standart ürün gamımızdan karşılayamıyor musunuz? Daikin özel uygulamalar için
soğutma grubu tabanlı sistemler tasarlayabilir. Ekstra düşük çıkan su sıcaklıklarının
(-15º C'ye kadar) ve özel yoğuşma suyu kontrolünün sağlanması mümkündür. Alttan ısıtma, ısı
geri kazanımlı projeler ve buz pateni alanları özel uygulamalardan bazılarıdır. Daikin soğutma
60

grupları hızlı elektrik ve boru bağlantıları, çeşitli şase düzenlemeleri ve düşük sıcaklıkta işletme

Özel Çözümler

için optimize edilmektedir.

Şarapçılık

62

Endüstriyel uygulama
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Kiralama hizmetleri

65

Özel Çözümler
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ŞARAPÇILIK
Champagne Thiénot
Taissy, Fransa
Ş A R A P T U T K U S U , K A L İ T E TA K I N T I S I

Özel Çözümler
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Champagne Thiénot'un tarihçesi yakın bir geçmişte başlar. Esas mesleği Paris'te
bankerlik olan Alain Thiénot yerel Şampanya bölgesinden bir talep alır. Şampanya
ticareti ile uğraşarak şarapçılığı öğrenir ve Grands Crus of Champagne'da (Ay ve
Mesnil sur Oger) birkaç hektarlık üzüm bağı satın alır. Ardından Reims'de muhteşem
bir şarapevi satın alır. Alain Thiénot, uzun yıllar boyunca farklı şarapları tattıktan ve
seçtikten sonra 1985 yılında kendi stilini oluşturmuş ve Thiénot evi doğmuştur. Titiz
ve detaylara önem veren kişiliğiyle Alain Thiénot kısa bir süre içerisinde mükemmel
kalitede şaraplar üreten en iyi şampanya evlerinden birini kurmayı başarmıştır.
Üzümlerin kalitesinin ve olgunluğunun çok sıkı şekilde kontrol edilmesi çok yüksek
kalite ürünler elde edilmesini sağlar. Fermantasyon sıcaklığı kontrol edilebilen modern
paslanmaz çelik fıçılar en iyi şarapların yapılmasını sağlar. Thiénot'un kalite tutkusu
operasyonlarının kapsamını genişletmiştir. İçerisinde 20.000 hl'den fazla değerli içki
bulunan tanklardaki fermantasyon proseslerinin optimum sıcaklıkta tutulması için bir
Daikin soğutma grubu tercih edilmiştir.

ANA CİHAZLAR:
1 x EUWA120KBXY

ŞARAPÇILIK
Chât eau Car bon n i e u x
Pessac Léognan - Fransa
Y E N İ B İ R A LT I N Ç A Ğ

Üzüm bağı sahipleri doğa ile teknoloji arasında sağlıklı bir denge kurmaktadır.
Stratejilerinin merkezinde her bir üzün bağı grubunun dikkatli yönetimi yatmaktadır.
Ardından mahzendeki fermentasyon sürecinin yakından takip edilmesi gelir ve her bir
gruba ait şarap ayrı olarak fermente edilir. Fıçıların kritik fermentasyon sıcaklığının
kontrol edilmesi için güvenilirliği ve hassas sıcaklık kontrolü nedeniyle Daikin soğutma
grubu teknolojisi tercih edilmiştir. Bu küçük detaylara harcanan efor şarapçılıkta fark
yaratılmasını sağlar.

ANA CİHAZLAR:
1 x EUWA60KBXY
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Özel Çözümler

Bordo'ya 10 kilometre uzaklıkta bulunan Château Carbonnieux Graves bölgesindeki
en geniş üzüm bağlarından biri üzerine kurulmuştur. Kuruluşundan bu yana bu 700
yıllık ünlü şarap evi 3 önemli savaş, doğal felaketler ve ekonomik krizler geçiren bu
bölgenin tarihini simgeler. Tamamen restore edilen şarap evi nadir kırmızı ve beyaz
Graves şaraplarının üretiminde yeni bir altın çağını yaşamaktadır.

ENDÜSTRİYEL UYGULAMA
W yma r
Oeselge m, Be lçika
PLASTİK SEKTÖRÜNÜN LİDER KURULUŞU

Özel Çözümler

64

1952 yılında kurulan Wymar International NV, enjeksiyon kalıplı plastik ev ve paketleme
ürünleri imalatçısıdır. Şirket PVC pencere ve kapı sektörüne de girmiş ve Avrupa
genelinde şubeler açmış ve yatırımlar yapmıştır. Uluslararası kimya devi Tessenderlo
Group bünyesinde faaliyetlerine devam eden şirket Doğu Avrupa ve Rusya'ya doğru
genişlemeye devam etmektedir.
UZUN SÜRELİ DAIKIN MÜŞTERİSİ

Wymar PVC ekstrüzyon alanında liderdir ve Avrupa'daki en modern tesislerden
birine sahiptir. 18 yıldır Daikin'ın sadık müşterisidir ve şimdiye kadar proses soğutma
ihtiyaçlarını Daikin cihazları ile karşılamıştır. Firma, 2004 yılında tesislerini yenilerken
plastik endüstrisinin özel şartlarını karşılayabilmesi nedeniyle yine Daikin'ı tercih
etmiştir.

ANA CİHAZLAR:
1 x EUWL120MX

KİRALAMA HİZMETLERİ
Açık Buz Pateni Ala n ı
Ypres, Be lçika
4 G Ü N D E PA Z A R A L A N I N D A N Y I L B A Ş I B U Z P İ S T İ N E

Görev oldukça basitti! Belçika'daki Ypres şehrinin 450 m2'lik pazar alanının 4 gün
içerisinde bir açık buz pateni pistine dönüştürülmesi gerekiyordu. Proje kısıtları:
projenin güç tüketimi 250 A ile sınırlıydı ve projenin uygulandığı dönemdeki dış ortam
sıcaklığı 20°C'ydi.
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Özel Çözümler

Verimlilik, montaj kolaylığı, düşük enerji tüketimi ve projenin zorluğu nedeniyle Daikin
soğutma grubu teknolojisi tercih edilmiştir. Metrelerce boru ve iki hava soğutmalı
soğutma grubu üçüncü günde monte edilmiş ve üzerine paten yapılacak 15 cm
kalınlığında buz tabakasının oluşması iki gün sürmüştür. Buz pateni dördüncü günün
gecesinde kullanıma hazır hale gelmiştir. İki büyük soğutma grubu, tek bir üniteyi
çalıştırmak için Daikin Entegre Soğutma Grubu Ağını (DICN) kullanır.

ANA CİHAZLAR:
2 x EUWA60MZY
DICN'li

VİDEO
GÖSTERİMLERİNİ
İÇEREN CD

Daikin Soğutma Grupları Hakkında
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Soğutma grubu referanslarımızı "izlemek" ister misiniz?
Bu katalogda açıklanan referans uygulamalarımızın
video gösterimi ekteki CD'de yer almaktadır.
>>

>>

Dokuz endüstriyel soğutma grubu projesi Daikin'ın yüksek performanslı
soğutma gruplarının gıda işleme, tarım/bahçecilik, elektrik, metal, balık çiftliği
ve plastik işleme endüstrilerindeki uygulamalarını kapsar.
Özel bir uygulama olan, kış tatili sezonu için sıfırdan inşa edilen bir buz pateni
alanı Daikin'ın kritik soğutma uygulamalarındaki deneyiminin bir göstergesidir.

CD'yi yerleştirin ve menüden seçiminizi yapın. Uygulamaların (endüstriyel veya özel) tamamı tek
bir kerede izlenebileceği gibi, açılır menüden referans projeleri arasındaki özel bir uygulama da
seçilebilir.

Daikin Soğutma Grupları Hakkında
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Daikin’ın klima, kompresör ve soğutucu akışkan
üreticisi olarak pazardaki eşsiz konumu çevre
konularıyla yakından ilgilenmesini sağlamıştır.
Yıllar boyunca Daikin çevre üzerinde çok az
etkisi olan ürünler üretme konusunda bir lider
olma amacını taşımıştır. Bu zorluk çeşitli ürünlerin ekonomik tasarımını ve geliştirilmesini ve
enerji korunması ve atık azaltılmasını kapsayan bir enerji yönetim sistemini gerektirmektedir.

Daikin Europe N.V.’nin Kalite Yönetim Sisteminin ISO9001 standardına uygunluğu LRQA tarafından onaylanmıştır. ISO9001 tasarım, geliştirme, üretim ve ürünle ilgili hizmetleri kapsayan bir
kalite güvencesidir.

Bu broşür yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve Daikin Europe
N.V.’yi bağlayıcı bir teklif niteliği taşımaz. Daikin Europe N.V.
bu broşürün içeriğini bilgisi sınırları dahilinde derlemiştir. Burada belirtilen içeriğin, ürünlerin ve hizmetlerin belirli bir amaca
uygunluğu, bütünlüğü, doğruluğu ve güvenilirliği ile ilgili açık
veya dolaylı herhangi bir garanti verilmez. Teknik özellikler önceden uyarı yapılmaksızın değiştirilebilir. Daikin Europe N.V.,
bu broşürün kullanımı ve/veya yorumlanmasından doğan veya
bununla ilişkili doğrudan yada dolaylı herhangi bir hasar için en
geniş anlamıyla herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.
Tüm içeriğin telif hakkı Daikin Europe N.V.'ye aittir.

Daikin ürünlerinin dağıtıcısı:

Daikin üniteleri, ürün güvenliğini garanti altına
alan Avrupa yönetmeliklerine uygundur.

Daikin Europe N.V., Klimalar (AC), Sıvı Soğutma
Paketleri (LCP) ve Fan Isıtıcılı Üniteler (FC)
için Eurovent Belgelendirme Programına katılmıştır; belgelendirilmiş modellerin onaylı bilgileri
Eurovent Dizininde listelenmiştir.
Sertifika <600kW hava soğutmalı modeller ile
<1500kW su soğutmalı modeller için geçerlidir.

Naamloze Vennootschap
Zandvoordestraat 300
B-8400 Oostende, Belgium
www.daikin.eu
BTW: BE 0412 120 336
RPR Oostende
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ISO14001, insan sağlığını ve çevreyi faaliyetlerimizin, ürünlerimizin ve hizmetlerimizin olası
etkilerine karşı korumak ve çevre kalitesinin
korunması ve geliştirilmesine yardımcı olmak
amacıyla etkin bir çevre yönetim sistemi uygulamaktadır.

