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WYDAJNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ

Jak zmniejszyć
koszty energii
tutaj znajduje się
odpowiedź /

Czy kiedykolwiek myśleliście
o chłodnictwie w aspekcie
opłacalności? Ja tak.
Niko Baekelandt, ekspert ds. chłodnictwa DAIKIN

Nowości w chłodnictwie komercyjnym od DAIKIN
ZEAS – rozwiązanie przeznaczone do zastosowań chłodniczych i głębokiego
mrożenia, którego praca jest bardzo cicha i do 30% bardziej efektywna.

WSTĘP

JAN CLUYSE

Ci, którzy nie myślą, zwyczajnie nie
dadzą sobie rady (Joseph Beuys)
Nic nie ma bardziej ekscytującego od epoki naznaczonej zmianami i wyzwaniami.
W świecie technologii chłodnictwa i klimatyzacji napotykamy wiele nowych problemów,
począwszy od regionalnych niedoborów energii przez wyczerpanie zasobów
naturalnych, aż do redukcji emisji dwutlenku węgla. Wiele rzeczy trzeba zmienić.
Zwycięzcami w tych trudnych czasach zostaną Ci, którzy zaangażowali się w innowacje
– nie trzymający się starych zwyczajów. W DAIKIN od wielu lat pracujemy nad tym, aby
nasze produkty były bardziej energooszczędne i przyjazne dla środowiska. Aktualnie
w naszej ofercie znajdują się systemy, które zmniejszają koszty energii o ponad 50%
i jednocześnie redukują emisję dwutlenku węgla. To nie tylko pomaga zaoszczędzić
pieniądze, ale także przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych.
Nasze zobowiązanie względem środowiska i oddziaływania naszych czynników
chłodniczych traktujemy bardzo poważnie. Dotyczy to także całego asortymentu
naszych produktów i praktycznie każdego zastosowania: ogrzewania, klimatyzacji oraz
komercyjnego chłodnictwa. Gdy twierdzimy, że „Wydajność leży w naturze naszej firmy”,
mówimy to na poważnie!
Ponieważ nasze produkty osiągnęły sukces w Niemczech, chcielibyśmy w niniejszej
broszurze podzielić się z Wami historiami naszego sukcesu.
Miłego czytania!
Z poważaniem,
Jan Cluyse
Zastępca Dyrektora Generalnego
Daikin Europe N.V.
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PRODUKTY

Rosnąca sprzedaż produktów chłodzonych i mrożonych na przestrzeni lat, przyczyniła się do wzrostu zużycia energii

PRODUKTY

Naprawdę wartościowy pakiet
Conveni-Pack – zintegrowane rozwiązanie przeznaczone
do zastosowań chłodniczych, zamrażania, klimatyzacji

Pomysł wykorzystania energii cieplnej

czynnika chłodniczego (VRV®). Ta koncepcja

wytwarzanej przez chłodziarki i zamrażarki

jest już dostępna na rynku i spotkała się

do celów ogrzewania fascynuje

z entuzjastycznym przyjęciem, zarówno

projektantów i operatorów supermarketów

sektora detalicznego, jak i specjalistów HVAC.

od lat. Dla sektora handlu detalicznego, taki

Conveni-Pack DAIKIN jest kompaktowym

pomysł oznacza system, który jest w stanie

systemem, który łączy ogrzewanie,

połączyć w sobie chłodnictwo, ogrzewanie

klimatyzację, chłodnictwo i zamrażanie

i klimatyzację oraz redukcję zużycia

w jeden system. Obecnie na całym świecie

energii. Ta koncepcja jest sensowna – ale

pracuje 2 000 takich systemów. Conveni-

początkowe próby rozwiązania problemu

Pack prezentuje rewolucyjne podejście.

z wykorzystaniem czteroprzewodowych

Dzięki jednostce zewnętrznej sterowanej

systemów nie były ani funkcjonalne, ani

inwerterem, system wykorzystuje darmowe,

ekonomiczne. W takim układzie, rozwiązania

odnawialne powietrze z otoczenia do

przeznaczone do zastosowań chłodniczych,

skutecznego ogrzewania lub chłodzenia.

zamrażania, ogrzewania i klimatyzacji są

Pozwala to na zgodną z zapotrzebowaniem

nadal wdrażane jako oddzielne systemy,

wymianę ciepła między chłodziarkami

które potrzebują dużej ilości miejsca

i zamrażarkami, kurtynami powietrznymi

i kompleksowej instalacji. Idea wykorzystania

i jednostkami wewnętrznymi klimatyzacji

ciepła odpadowego z chłodnictwa stała się

i ogrzewania. Wyposażony w wiele różnych

w końcu możliwa dzięki zasadzie wymiany

technologii, w tym m.in. zoptymalizowany

ciepła za pośrednictwem zmiennej objętości

system sterujący, technologię inwertera

▼

i ogrzewania
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PRODUKTY
oraz funkcję odzyskiwania ciepła, Conveni-

ZEAS, jedna jednostka zewnętrzna jest

Pack jest w stanie zmniejszyć roczne zużycie

w stanie obsługiwać pracę wielu komór

energii nawet o 57%. A to oznacza również

chłodniczych. Conveni-Pack natomiast

znaczne obniżenie emisji dwutlenku węgla.

oferuje energooszczędne rozwiązanie

Pakiet Conveni-Pack jest przeznaczony do

trzy-funkcyjne, które obejmuje chłodzenie,

niewielkich i średniej wielkości sklepów

zamrażanie i klimatyzację. Inżynier HVAC,

ogólnospożywczych. System można w prosty

Peter Nienhaus z Tschritter Gebäudetechnik

sposób rozbudować stosownie do potrzeb

GmbH wyjaśnia: „W tym projekcie, wymaganą

powierzchni handlowej.

moc chłodniczą i grzewczą dostarcza

Jeden z ostatnich projektów dotyczył

Conveni-Pack, a ZEAS gwarantuje moc do

opracowania efektywnego i wydajnego

zamrażania. To kompleksowe rozwiązanie,

rozwiązania dla supermarketu o powierzchni

które nie wymaga skomplikowanego

500 m kw., gdzie znajdowały się gabloty

projektowania oraz czasochłonnej instalacji

mroźnicze o długości 12,5 m i występowały

na miejscu. Wszystko bowiem jest wstępnie

różne strefy temperaturowe. Tschritter,

montowane i optymalizowane pod kątem

dostawca systemów HVAC z siedzibą

wydajności energetycznej w fabryce”.

w Gifhorn, w Niemczech wybrał kombinację
systemów ZEAS i Conveni-Pack. W systemie

ZASTOSOWANIA KOMERCYJNE
Połączenie różnych temperatur w jednym systemie

Komora chłodnicza 2°C

Gablota chłodnicza 7° C

ZEAS
System łączony sterowany inwerterem (niska temperatura - mroźnictwo)

Conveni Pack
System łączony sterowany inwerterem (normalna temperatura - chłodnictwo)

Komora zamrażalnicza -20° C

Gablota zamrażalnicza -18° C

OPINIE

Dr Wolfram Krause,
Dyrektor Zarządzający

„Zrównoważony rozwój jest ważny”
Wywiad z dr. Wolframem Krause, Dyrektorem niemieckiego stowarzyszenia firm
zajmujących się sprzedażą wyposażenia sklepowego
Doktorze Krause, jakie nastroje panują

W jaki sposób detaliści docierają do

W jaki sposób wspieracie te zmiany?

wśród członków stowarzyszenia?

tych nowych konsumentów? Muszą być

Jako stowarzyszenie, naszym celem jest

Powiedziałbym, że optymistyczne.

wiarygodni w twierdzeniach dotyczących

stworzenie standardów oraz dostarczenie

Przetrwaliśmy recesję, a teraz

odpowiedzialności społecznej, eko-

szczegółowych definicji kryteriów dla

doświadczamy znacznego wzrostu.

budowania i równowagi ekologicznej.

wyposażenia sklepowego, które nie

Konsumenci coraz częściej domagają

ingeruje w środowisko. Są to kryteria,

Jakich trendów możemy się spodziewać

się wyposażenia, które chroni zasoby

które będą miały wpływ na eko-

w przyszłości? Co jest siłą napędową

naturalne i ustalają rygorystyczne

budowanie oraz standardy środowiskowe

innowacji? Szybko rośnie znaczenie

standardy, jeśli chodzi o pochodzenie

w przyszłości.

zrównoważonego zarządzania i ochrony

drewna stosowanego w budownictwie,

zasobów naturalnych. Badania pokazują,

jak również działalności sklepu

Wracając do klimatyzacji. Czy instalacja

że 50% naszych członków jest zdania,

i klimatyzacji.

systemów klimatyzacji we wnętrzach
sklepów jest bezwzględnie konieczna?

że kluczową kwestią jest społeczna
odpowiedzialność biznesu.

Czy nie doprowadzi to do kompromisów

Tak, komfortowa temperatura otoczenia

na rzecz jakości? Nie, to nie jest

jest ważna w obszarach, w których

Czyli koncentracja na zrównoważonym

kwestia posiadania mniejszej ilości lamp

przebywają konsumenci. Nawet

rozwoju? Tak, sektor detaliczny

oświetlających produkty w gablocie.

świadomi środowiskowo konsumenci

obserwuje rosnącą grupę nabywców,

Bardziej istotne jest to, aby przyjąć

preferują podejmowania decyzji

którą charakteryzują odpowiedzialne

innowacyjne podejście do uzyskania

zakupowych w komfortowej – idealnie

nawyki konsumenckie, niezależnie od

wysokiej jakości gablot z produktami,

zoptymalizowanej pod względem

sytuacji ekonomicznej. Ta grupa ma siłę

wykorzystujących mniejszą ilość światła

wydajności energetycznej atmosferze.

nabywczą i jest skłonna płacić na rzecz

i obniżenie kosztów energii pierwotnej.

produktów nienaruszających równowagi

To samo dotyczy klimatyzacji. Chodzi o to,

ekologicznej. Zrównoważony rozwój staje

aby osiągnąć komfortową temperaturę

Doktorze Krause, dziękuję za

się ważnym czynnikiem konkurencyjności.

bez szkody dla środowiska.

poświęcony czas.
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BLINDTEXT

Spektakularne atrium w dobudowanym skrzydle Europejskiego Centrum Mody jest popularnym miejscem pokazów mody i wydarzeń związanych z modą

STUDIUM PRZYPADKU – VRV®

Świątynia mody
Europejskie Centrum Mody w Sindelﬁngen wykorzystuje
skuteczną wymianę ciepła do zapewnienia komfortowego
klimatu w pomieszczeniach

Reputacja Sindelﬁngen jako miasta

w pomieszczeniach w tych warunkach

mody znacznie wykracza poza granice

wymaga systemu, który jest w stanie

Niemiec. Każdego dnia 525 salonów

zapewnić jednocześnie i ogrzewanie,

wystawowych przyciąga do 5000 kupujących

i chłodzenie. Ten problem rozwiązał

zainteresowanych przyszłymi trendami

system VRV®III z odzyskiem ciepła DAIKIN.

w modzie i zamawiających najnowsze

Ta koncepcja posiada kilka dodatkowych

kolekcje. Ważną częścią Sindelﬁngen

zalet. Dla przykładu, system wymiany ciepła

jest Europejskie Centrum Mody, które

pozwala na wykorzystanie nadmiernego

rozbudowano w 2009 roku. Powstało

ciepła pochodzącego z obszarów

atrakcyjne skrzydło o powierzchni 7000 m²

nasłonecznionych do ogrzania miejsc

przeznaczonej na wynajem. Zarówno

zacienionych w budynku. Dzierżawcy mogą

konstrukcja tego budynku, jak i atrium

indywidualnie regulować temperaturę

o wysokości 40 m oraz wykorzystanie

w wynajmowanych obszarach.

przestrzeni wewnętrznej stawiają wysokie

Szybkie czasy reakcji pozwalają na

wymagania przed systemem klimatyzacji.

szybkie osiągnięcie żądanych poziomów

Optymalna prezentacja wysokiej jakości

temperatury – z maksymalną wydajnością

kolekcji przyczynia się do obciążeń

energetyczną i minimalnymi kosztami

cieplnych wnętrz, które wahają się znacznie

zużycia energii. Najlepsze warunki dla

w zależności od liczby użytkowników.

dobrego klimatu biznesowego.

Zapewnienie komfortowego klimatu
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TŁO

Do bardzo niskich temperatur
ZEAS wprowadza do chłodnictwa energooszczędną technologię VRV®

WYDAJNOŚĆ
I UNIWERSALNOŚĆ
ZEAS od DAIKIN – rewolucja
w chłodnictwie komercyjnym.
Wiele stref chłodzenia w różnych
temperaturach. System ZEAS jest
dostępny w dwóch wersjach:
do zastosowań średnioi niskotemperaturowych

Zimno nadciąga do Europy – dzięki

wyborem zarówno dla komór chłodniczych

wydajnemu energetycznie i uniwersalnemu

średnio- jak i niskotemperaturowych

rozwiązaniu. Firma DAIKIN wprowadza

- wszędzie tam, gdzie potrzebne jest

sprawdzoną, znaną na całym świecie

chłodzenie dla potrzeb handlowych

technologię VRV® przeznaczoną do

przechowywania żywności i innych świeżych

zastosowań chłodnictwa komercyjnego

produktów. Sterowanie inwerterowe

z ZEAS. Połączony system z dowolną liczbą

dostarcza odpowiednią moc dla każdej strefy

indywidualnie regulowanych agregatów

temperaturowej. Taka możliwość zapewnia

chłodniczych można zainstalować przy

optymalne przechowywanie produktów,

minimalnym koszcie. System można

oszczędza energię i jest korzystne dla

dostosować do każdej sytuacji. Jednostka

środowiska. Precyzyjna regulacja mocy to

zewnętrzna jest kompaktowa, a jej praca jest

oszczędność energii na poziomie do 50%.

bardzo cicha. To sprawia, że ZEAS nadaje się
idealnie do obszarów wrażliwych na hałas
i gęsto zaludnionych. ZEAS jest idealnym

STUDIUM PRZYPADKU – ZEAS

Miejsce instalacji ZEAS, parownik, sektor produkcyjny (od lewej do prawej)

Norymberska Izba Rzemieślnicza
Problem: nieznane wymogi dotyczące chłodnictwa. Rozwiązanie: ZEAS!
Norymberska Izba Rzemieślnicza jest

To jest to, co przekonało mnie do

Czego oczekuje Pan od ZEAS?

ważnym partnerem dla każdego,

ZEAS do tego projektu, ponieważ

Wszystko to, czego można oczekiwać

kto pracuje w branży przetwórstwa

nie można było z wyprzedzeniem

od dobrego systemu chłodniczego:

mięsnego. ZEAS od DAIKIN także

określić dokładnych wymagań

płynnego, nieprzerwanego działania

odgrywa ważną rolę w praktycznym

chłodzenia. Dwie chłodnice powietrza

przez wiele lat.

szkoleniu rzeźników. W tym wywiadzie

podłączone do ZEAS można regulować

z Panem Binder, Kierownikiem

indywidualnie, mając do dyspozycji

Jaka Pana zdaniem jest kluczowa

Generalnym Kälte Binder GmbH

pięć różnych ustawień mocy. Drugą

zaleta ZEAS? Możliwość prostego

poruszono tematykę problemów, które

ważną zaletą jest kompaktowa

regulowania mocy.

zostały szybko rozwiązane dzięki ZEAS.

konstrukcja z wodoszczelną obudową
zaprojektowaną z myślą o instalacji na

Czy wybrałby Pan ponownie ZEAS

Dlaczego do tego projektu wybrał

zewnątrz. Byłem także pod wrażeniem

do innych projektów? Zdecydowanie

Pan ZEAS? Byłem naprawdę pod

cichej pracy systemu. Urządzenie

tak. ZEAS jest idealnym rozwiązaniem,

wrażeniem praktycznie ciągłej,

znajduje się bezpośrednio pod oknami

szczególnie wtedy, gdy obliczenie

energooszczędnej regulacji

laboratorium nauczania. Zwarta

dokładnej wydajności chłodniczej nie

wydajności oferowanej przez ZEAS.

budowa spowodowała, że instalacja

jest możliwe z wyprzedzeniem.

To pozwala dopasować nam moc

była dużo prostsza.

chłodzenia do różnych sytuacji.
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STUDIUM PRZYPADKU – ZEAS

Teatr operowy w Bayreuth, chłodnia/obszar kuchenny (od lewej do prawej)

Teatr operowy w Bayreuth
Brawa za wybitne osiągnięcia – DAIKIN
Duża kuchnia w Teatrze operowym

Czy nowy system spełnia Pana

Kluczowymi czynnikami decydującymi

w Bayreuth jest ruchliwym miejscem.

oczekiwania? Jakie Pana zdaniem są

o naszym wyborze była cicha praca,

To właśnie tutaj przygotowuje się

kluczowe zalety ZEAS? System pracuje

niezawodność, wodoszczelna obudowa

od 1000 do 2000 posiłków w dni,

płynnie od samego początku i utrzymuje

oraz relatywnie ograniczona ilość

w których odbywa się przedstawienie,

odpowiednią temperaturę w naszych

prac elektrycznych, które należało

dla odwiedzających, obsady i ekipy.

komorach chłodniczych – co jest ważne

przeprowadzić podczas instalacji.

Najnowszym nabytkiem kuchni jest

dla zachowania świeżości produktów

ZEAS przeznaczony do zastosowań

spożywczych. Jedną z największych zalet

Czy wystąpiły jakieś problemy podczas

chłodniczych w normalnych

jest fakt, że system można zainstalować

konfigurowania pierwszego systemu

temperaturach – z dużą ilością miejsca

w miejscu, w którym będzie niewidoczny

ZEAS?

pozostawionego z myślą o dodatkowych

i nie będzie go słychać! Niewielka

Instalacja była prosta. Nie było

urządzeniach chłodniczych w przyszłości.

powierzchnia zabudowy jest kolejnym

problemów.

System ZEAS jest dobrze przygotowany

ważnym atutem.
Czy jest Pan zadowolony z procesu

na rosnącą popularność teatru. KarlHeinz Matitschka jest odpowiedzialny za

Poniżej znajduje się wywiad z Panem

instalacji ZEAS? Instalacja była podobna

zarządzanie obiektem Teatru operowego

Hansem Zettner, Kierownikiem

do instalacji systemu VRV®, więc była

w Bayreuth.

Generalnym Hans Zettner GmbH Kälte-

dla nas prosta. Hasło „Technologia

Klimaanlagen - firmy, która zainstalowała

VRV® do zastosowań chłodniczych

system w Bayreuth.

i zamrażalniczych” trafia w sedno.

Nowy system chłodniczy musi być

Dlaczego wybrał Pan do tego projektu

Czy doradztwo i wsparcie od DAIKIN

ekonomiczny, energooszczędny,

ZEAS? Czy brał Pan pod uwagę inne,

były na oczekiwanym poziomie?

niezawodny i trwały.

porównywalne rozwiązania? A co

Absolutnie tak!

Panie Matitschka, czego oczekuje Pan
po nowym systemie chłodniczym?

jest porównywalne z tym systemem?

▼

STUDIUM PRZYPADKU – ZEAS

Sklep w Bergfeld, gabloty chłodnicze, Rainer Schaal, Kierownik Generalny i właściciel Kältetechnik Schaal na miejscu instalacji ZEAS (od lewej do prawej)

Sklep z żywnością organiczną, Bonn
Jeden jest lepszy niż sześć
Każdy, kto sprzedaje produkty

oszczędzanie energii. Sześć jednostek

Zminimalizowaliśmy źródła błędów,

organiczne powinien wykazywać

chłodniczych z sześcioma gablotami

nie ma potrzeby dostosowywania

poczucie świadomości środowiskowej.

zamrażalniczymi zabiera ciepło i robi

komponentów sterujących itd. Nasi

W sklepie z żywnością organiczną

dużo hałasu w obszarze sprzedaży,

instalatorzy byli bardzo zadowoleni,

w Bonn, sześć chłodziarek zastąpiono

uzupełniając relatywnie słaby bilans

ponieważ instalacja orurowania okazała

jedną wysokowydajną ZEAS.

energetyczny. Naszym głównym celem

się szybka i prosta.

było obniżenie do minimum kosztów
Co może powiedzieć właściciel sklepu

energii. Już korzystamy z „ekologicznej”

A operator? Zdziwiło nas tempo,

Bergfeld’s Biomarkt w Bonn? Nasz

mocy elektrycznej, dlatego system taki

w jakim zainstalowano system ZEAS.

doradca ds. energii powiedział, że

jak ZEAS był dla nas odpowiedni.

Praca systemu jest bardzo cicha
w porównaniu do sześciu urządzeń,

musimy poprawić system chłodzenia
ponieważ 50% kosztów energii

Czy instalator był zadowolony

które mieliśmy wcześniej. Znakomity

pochłania chłodnictwo. Aby utrzymać

z systemu ZEAS? Instalacja była

i bezproblemowy pakiet. Aktualnie

wiarygodny obraz sklepu z żywnością

naprawdę prosta dzięki zwartej

zastanawiamy się nad modernizacją

organiczną, zainteresowaliśmy

budowie. Oszczędziliśmy dużo czasu

naszych placówek w Bonn.

się technologią pozwalającą na

podczas etapu uruchamiania systemu.
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STUDIUM PRZYPADKU – ZEAS

Gablota zamrażalnicza w supermarkecie, kierownicy Nico Ehrke, Matthias Scheer i René Sahr (od lewej do prawej)

Supermarket w Berlinie
ZEAS razy dwa: Bezpieczne w razie awarii chłodnictwo średnio- i niskotemperaturowe
Lepiej jest mieć dwa urządzenia

Do czego wykorzystuje się

certyfikat wartości znamionowych

ZEAS niż jedno. Zwłaszcza wtedy,

urządzenia ZEAS w supermarkecie?

ciśnienia i, że system chłodzący nie ma

gdy chodzi o zastosowania,

Zainstalowaliśmy dwa urządzenia ZEAS,

więcej niż trzy lata.

takie jak te tutaj w Berlinie, gdzie

jedno do zastosowań chłodnictwa

trzeba zapewnić chłodnictwo

średniotemperaturowego a drugie

Czy wybralibyście Państwo ZEAS

średnio- i niskotemperaturowe

niskotemperaturowego. System

do realizacji przyszłych projektów?

w supermarkecie. Przeczytaj, co mają

średniotemperaturowy obsługuje

Opierając się na naszym pozytywnym

do powiedzenia kierownicy dostawcy

cztery różne strefy: jednostka

doświadczeniu, z pewnością

systemu SEK Scheer & Ehrke, Kälte-

naścienna 21,25 m, temp. 4-6°C jest

wybralibyśmy ponownie ZEAS

Klimatechnik GmbH.

przeznaczona na produkty mleczne,

i polecamy go naszym klientom,

gablota chłodnicza 3,75 m, temp. 0-2°C
Dlaczego wybraliście Państwo do

jest przeznaczona na mięso, komora

Gdzie, w jakich obszarach

tego projektu ZEAS? Zdecydowaliśmy

chłodnicza na produkty mleczne, temp.

wykorzystalibyście ZEAS? Będziemy

się na system ZEAS z kilku powodów,

6°C i komora chłodnicza na mięso,

realizować inne projekty dla

w tym m.in. ze względu na szeroki

temp. 2°C. System niskotemperaturowy

supermarketów i restauracji. ZEAS

zakres mocy, wyróżniającą się

jest przeznaczony dla 10 m witryny

nadaje się idealnie do projektu

wydajność energetyczną, proste

chłodniczej, temp. -24°C.

restauracyjnego, gdzie musimy połączyć
do 20 stref chłodzenia. W rzeczywistości,

wymiarowanie rur, kompaktową
konstrukcję oraz znakomity system

Czy DAIKIN ZEAS można wykorzystać

ZEAS to wspaniałe rozwiązanie dla

sterujący.

do zastąpienia starego systemu?

wszystkich systemów pracujących

Tak, pod warunkiem, że producent

w różnych zakresach mocy z zaworem

urządzeń chłodniczych posiada

regulacyjnym z termostatem.

STUDIUM PRZYPADKU – ZEAS

Kuchnia w szpitalu, miejsce instalacji urządzenia ZEAS i dwóch modułów niskotemperaturowych, Martin Klix z Pschorn Kälte- und Klimatechnik, Kiel (od lewej do prawej)

Szpital w Kiel
Chłodna kuchnia! Jeden ZEAS z dwoma modułami niskotemperaturowymi
Ludzie w północnych Niemczech nie

Czy wystąpiły jakieś problemy

Czy otrzymaliście Państwo doradztwo

rzucają słów na wiatr – szczególnie

podczas konfigurowania pierwszego

i wsparcie od DAIKIN na oczekiwanym

jeśli mówią o rewolucji w chłodnictwie

systemu ZEAS i modułów

poziomie? Doradztwo i wsparcie były

komercyjnym: inteligentna, wysoko-

niskotemperaturowych? Wszystko

doskonałe.

wydajna technologia ZEAS od

poszło idealnie - nie było żadnych

DAIKIN. Poniżej znajduje się wywiad

problemów.

Jakie są potencjalne możliwości
wykorzystania ZEAS w Państwa

z Martinem Klix od dostawcy Pschorn
Kälte- und Klimatechnik z siedzibą

Jakie były główne zalety? Było ich kilka

firmie? Moim zdaniem, system ZEAS

w Kiel, w Niemczech.

– w tym cicha praca, zaledwie 49 dB(A).

ma duży potencjał. Już planujemy
stopniowe powiększanie naszej

Co zadecydowało o tym, że

A inne zalety? Instalacja wewnętrzna

działalności w chłodnictwie – i ZEAS

wybraliście Państwo do tego

systemu oraz technologia modułu

oczywiście będzie brany pod uwagę

projektu ZEAS i dwa moduły

niskotemperaturowego. Udało

podczas podejmowania tej decyzji.

niskotemperaturowe? Czy braliście

nam się połączyć dwa ogniwa

pod uwagę inne, porównywalne

zamrażarki z chłodnictwem

Czy wybralibyście Państwo ZEAS

rozwiązania? Cóż, właściwie nie ma

średniotemperaturowym i musieliśmy

do realizacji przyszłych projektów?

na rynku porównywalnego systemu.

tylko skonfigurować jeden system.

Zasadniczo tak, zdecydowanie –
uzależniamy to wyłącznie od wielkości

Możliwą alternatywą byłby system
łączony. Ale ciężko jest go porównać

Czy byliście Państwo zadowoleni

z ZEAS – co teraz po zainstalowaniu

z instalacji ZEAS i modułu

systemu jest dla mnie oczywiste.

niskotemperaturowego? Instalacja
była bardzo łatwa. Naprawdę, jestem
pod wrażeniem!

instalacji.
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PRODUKTY

Optymalny klimat w sklepie
Innowacyjna całościowa koncepcja obniża koszty eksploatacji
ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji do 60%

Rozbudowane prezentacje produktów,

wzorców i zainicjalizowaniu optymalizacji

koncepcje oświetlenia wysokiej jakości oraz

w oparciu o aktualną sytuację. Można

znacznie wyższe oczekiwania klienta, jeśli

osiągnąć długoterminowe oszczędności do

chodzi o komfortowe temperatury otoczenia

60% na kosztach eksploatacji dla ogrzewania,

– te czynniki przyczyniły się w ostatnich

wentylacji i klimatyzacji. Ta wartość opiera

latach do znacznego wzrostu zużycia energii

się na rzeczywistych danych dotyczących

w sektorze detalicznym. Równocześnie

zużycia – nie na obliczeniach – i prowadzi do

obniżenie kosztów stało się ważną sprawą

powstania tak zwanych energooszczędnych

dla każdej firmy. Kompromisy na rzecz jakości

sklepów. Trzej uznani specjaliści – DAIKIN, Biddle

i komfortu negatywnie wpływają na sprzedaż.

oraz Energy Insight – utworzyli spółkę joint

Jedynym rozwiązaniem jest inteligentne

venture i połączyli swoją specjalistyczną wiedzę,

wykorzystanie nowoczesnej technologii. To

doświadczenie i umiejętności techniczne

obszar, w którym przewagę uzyskują sklepy

z myślą o opracowywaniu kompleksowych

należące do sieci. Dane porównawcze z różnych

rozwiązań dostosowanych do konkretnych

odbiorników pomagają w ustaleniu własnych

sytuacji.

Komfortowe warunki klimatyczne w pomieszczeniach stały się standardem we wszystkich sektorach handlu detalicznego

Prognozowane
Aktualne

ZUŻYCIE W SKRÓCIE, SILNA
KONTROLA KOSZTÓW
System zarządzania oparty na
Internecie wyposażono w asystenta
wydajności, który wskazuje każde
odchylenie od optymalnego
działania oraz indywidualne
prognozy dotyczące zużycia w czasie
rzeczywistym.

DAIKIN zajmuje się wszystkim, co jest

zgłaszane, a korekty w wielu przypadkach

związane z ogrzewaniem, wentylacją,

są wprowadzane w sposób zdalny. Takie

chłodnictwem i klimatyzacją. Systemy

energooszczędne odbiorniki są idealne dla

opierają się na technologii pompy ciepła

praktycznie wszystkich sektorów branży

i, jeżeli jest to możliwe lub opłacalne na

detalicznej: od supermarketów i drogerii,

wymianie ciepła. Biddle, to specjalista od

przez sklepy z wyposażeniem elektrycznym i z

kurtyn powietrznych, który oddziela klimat

meblami, aż po salony samochodowe.

wewnętrzny od zewnętrznego – nawet przy

Energię można oszczędzać i optymalizować

otwartych drzwiach. Firma Energy Insight

jej zużycie długofalowo praktycznie wszędzie.

jest odpowiedzialna za analizę zużycia

Czynnikami kluczowymi dla odbiorników

energii, zarządzanie określonym obciążeniem

energooszczędnych są dostępność i trwałość.

oraz inteligentną technologię sterowania.

Ta koncepcja działa bez opóźnień i zapewnia

Firma monitoruje także dane dotyczące

długotrwałe efekty synergii dla wszystkich

zużycia energii we wszystkich odbiornikach.

lokalizacji.

Wszystkie znaczne odchylenia są natychmiast

www.die-energie-effiziente-filiale.de
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PRODUKTY

Komfort dostosowany do potrzeb
MULTI SPLIT DO
ZASTOSOWAŃ
KOMERCYJNYCH:
• 4 strefy klimatyczne na
2 piętrach
• Wydajność chłodnicza/
grzania 20-28 kW
• Różnica wysokości
pomiędzy jednostkami
wewnętrznymi do 4 m
• Długość orurowania
200 m
• Doskonała efektywność
energetyczna: EER do
3,71/COP do 4,10
• Możliwe połączenie
asymetryczne

Idealne rozwiązanie do sklepów i zastosowań komercyjnych:
do czterech stref klimatycznych na dwóch piętrach
Sklepy, restauracje, małe supermarkety, studia

ma praktycznie żadnej innej alternatywy dla

i biura podnoszą poprzeczkę w zakresie

ciągle regulowanej technologii inwertera.

jakości. W segmentach rynku wysokiej

Przy złożonych układach pięter, istnieje jednak

klasy, operatorzy przywiązują dużą wagę do

ryzyko pojawienia się stref tworzących obszary,

indywidualnego, wysokiej jakości projektu

które nie są odpowiednio klimatyzowane.

i rozplanowania przestrzeni biznesowej. System

Trudności pojawiają się również wtedy, gdy

sterowania klimatem musi temu dorównać, bez

istnieją strefy o różnych obciążeniach cieplnych,

kompromisów. System musi dostosowywać

na przykład z intensywnym oświetleniem lub

się do indywidualnych i zmieniających się

z dużymi szklanymi powierzchniami. W wielu

sytuacji w pomieszczeniach. Podstawowym

przypadkach, wymagane są różne temperatury

kryterium jakości jest stała temperatura

w zależności od konkretnego zastosowania.

w pomieszczeniu oraz szybka reakcja na

DAIKIN opracował innowacyjne rozwiązanie,

zmieniające się potrzeby. Ciepło generowane

właśnie z myślą o takich sytuacjach: Commercial

w sklepie pełnym klientów znacznie zwiększa

Multi Split do zastosowań komercyjnych.

obciążenie cieplne. W obecnych czasach, nie

Ta koncepcja oferuje moc chłodniczą 20-

PRODUKTY

4 STREFY TEMPERATUROWE,
2 PIĘTRA
Przykład instalacji Multi Split
w zastosowaniu komercyjnym.
Urządzenie kanałowe z czterema
gniazdkami obsługuje otwartą
przestrzeń na górnym piętrze. Na
parterze ogrzewanie/chłodzenie jest
rozprowadzane za pośrednictwem
jednej kasety z nawiewem
obwodowym na sali konferencyjnej –
i dwóch kaset z obiegiem obwodowym
na powierzchni sprzedaży.

25 kW i grzewczą 22-28 kW. Na jednym lub

Znakomita wydajność energetyczna Commercial

dwóch piętrach można podłączyć do czterech

Multi Split do zastosowań komercyjnych (EER

jednostek wewnętrznych i kontrolować je

do 3,71; COP do 4,10) jest dużo wyższa niż

oddzielnie, tworząc cztery niezależne strefy

konwencjonalnych systemów grzewczych.

klimatyczne. Instalacja jest prosta, ponieważ

Pompa ciepła w Commercial Multi Split

jednostki wewnętrzne są podłączone za pomocą

wykorzystuje darmową, odnawialną energię

obwodu głównego. System jest także bardzo

z powietrza zewnetrzego w temperaturach zew.

elastyczny, jeśli chodzi o instalowanie jednostek

nawet do -20°C. To oszczędza energię pierwotną,

zewnętrznych z dopuszczalną różnicą wysokości

chroni zasoby naturalne i obniża koszty.

do 30 m od pierwszej jednostki wewnętrznej.

Odpowiednio dobrany system jest w stanie

Jednostka sterująca umożliwia podłączenie

dostarczyć całkowite zapotrzebowanie na

systemu do głównych systemów sterujących lub

ogrzewanie w ciągu roku, dzięki czemu możliwe

systemów technicznych budynku. W przypadku

jest uzyskanie do 40% oszczędności na kosztach

sklepów należących do sieci, istnieje opcja

energii w porównaniu z systemami zasilanymi

centralnego monitorowania i optymalizacji

paliwami kopalnymi.

zużycia energii.
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Poszukujesz tylko jednego systemu
do zastosowań chłodniczych
i głębokiego mrożenia?
Powiem Ci, który wybrać.
Ilias Katsoulis, ekspert ds. chłodnictwa DAIKIN

Nowości w chłodnictwie komercyjnym od DAIKIN:
ZEAS z modułem niskotemperaturowym – system wszystko w jednym do
zastosowań chłodniczych i głębokiego zamrażania. Wysoka efektywność
energetyczna i do wyboru tyle jednostek chłodzących, ile potrzebujesz.

