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Използват ли тези агрегати 100%  
регенериран хладилен агент?
Не, във фабриката се смесват регенериран и нов хладилен 
агент и количеството на регенерирания газ се разпределя 
административно към две продуктови гами: VRV IV+ с 
възстановяване на топлината и серия С на VRV IV (4, 5, 
6 HP).
Това означава, че за всеки агрегат VRV IV + с възстановяване 
на топлината и серия S VRV IV S-серия (4, 5, 6 HP), който 
купувате, ние използваме еквивалентното количество 
сертифициран регенериран хладилен агент за зареждане 

Екологичната визия на Daikin:  
Стремеж да станем производителят с най-нисък еквивалент на CO2

Намален еквивалент на CO₂  
благодарение на използването на  
хладилни агенти с по-нисък GWP*
R-410A (2,087.5)  R-32 (675): - 68%
 › R-404A (3,922)  R-407H (1,495): - 62% 
 › R-134a (1,430)  R-1234ze(E) (7): - 95%

Повишаване на сезонната  
ефективност на нашите продукти
За да постигнем устойчивост през целия 
експлоатационен цикъл на инсталацията, ние 
разглеждаме не само еквивалента на въглероден 
диоксид (CO2) на хладилния агент, но и общата 
ефективност на системата. Ние осигуряваме 
водеща ефективност на пазара благодарение на:
 › A+++ ефективност на нашите продукти за 
жилищни приложения

 › Енергоспестяващи VRV системи, с променлива 
температура на хладилния агент

 › Инверторна технология
 › Технология за възстановяване на топлината

Утилизация на сертифицирани 
рециклирани хладилни агенти
Въвеждането на използване на сертифициран регенериран 
хладилен агент в някои VRV агрегати е основна част от 
визията на Daikin да подпомогне развитието на кръговата 
икономика, която има за цел да намали отпадъците и 
замърсяването, да запази използваните продукти и материали 
в употреба, и да възстановява природните системи.
Това е част от поетия от нас по-мащабен ангажимент за 
осигуряване на безопасна и здравословна околна среда, като 
едновременно с това ние се стремим да намалим преките и 
непреки емисии на CO2. Вдъхновени ли сте?  

Ето как можете да помогнете!
 › Направете устойчив избор, като популяризирате агрегати с 

Утилизация на сертифицирани рециклирани хладилни агенти
 › Повишете информираността и споделете своя опит с други 

заинтересовани страни, за да изградите кръгова икономика. 
 › Изпратете възстановен газ от съществуваща инсталация за 

регенериране. Вашият контакт с Daikin може да ви подкрепи. 
 › Използвайте нашата машина за рециклиране на хладилен 

агент, за да използвате повторно хладилния агент за зареждане 
на място. Научете за инициативите на Daikin за подпомагане на 
изграждането на кръгова икономика, като посетите:  
www.daikin.bg/building-a-circular-economy

Увеличаване на повторната 
употреба на хладилен агент
Популяризиране на рециклирането и 
повторна употреба на хладилен агент.
 › Употреба на сертифицирани 
рециклирани хладилни агенти.

 › Наличност на рециклираща 
машина за хладилни агенти.

Намалено количество за зареждане на 
ново оборудване
По-ефективни хладилни агенти, като  R-32 и микроканална 
технология намаляват количеството зареден хладилен агент:
 › До 30% намалено количество благодарение на R-32
 › Най-малко 15% намалено количество благодарение на 

микроканалната технология

Намаляване на обслужването и 
поддръжката
Още по-голямо намаляване на течовете
 › Системите VRV, Split и Sky Air вече имат доказани 
нива на течове средно под 1,5%

-
GWP и

Хладилни агенти

-
Зареждане на 

хладилен агент

+
Сезонна  

ефективност

+
Повторна употреба 
на хладилен агент

на агрегатите във фабриката. Това е сравнимо с договор 
за зелена енергия, при който използвате комбинация 
от конвенционална и възобновяема електроенергия 
и доставчикът разпределя административно 100% 
възобновяема електроенергия към вашия договор.

Утилизация на сертифицирани рециклирани хладилни 
агенти означава повторно използване на хладилен 
агент и предотвратява производството на повече от 
150,000 kg на нов газ годишно.

GWP*  - потенциал за глобално затопляне



Жилищни приложения - сплит
 
Системите за климатизация на Daikin със сплит и мултисплит 
предлагат превъзходна производителност, енергийна 
ефективност и комфорт в стилни решения, подходящи за 
всички интериорни пространства и начин на живот.
Със своята уникална авангардна технология и фокус върху 
дизайна, Dakin покрива най-високите стандарти за качество, 
предлагайки най-ефективните продукти в своята гама с 
ненадмината производителност и ниска консумация на 
енергия.

само отопление отопление и охлаждане

Въздухопречистватели

Термопомпи

Стенно тяло

Стенно тяло

Стенно тяло

Стенно тяло

Стенно тяло

Стенно тяло

Таванно тяло  
за скрит монтаж

Подово тяло

Подово тяло

Мулти*Сплит

Въздух-въздух–Сплит

Вътрешни телаВътрешни тела

Външни тела

Външни тела
Daikin Altherma  
Хибридна термопомпа

Стандартна серия

 2,5 kW ~ 8,2 kW / 
2,0 kW ~ 7,1 kW

2,5 kW ~ 8,2 kW / 
2,0 kW ~ 7,1 kW

Сплит Мулти*

3,6 kW ~ 6,3 kW /  
2,5 kW* ~ 5,0 kW

2,5 kW ~ 8,2 kW /  
2,0 kW* ~ 7,1 kW

2,5 kW ~ 5,8 kW /  
2,0 kW* ~ 5,0 kW

2,5 kW ~ 8,2 kW /  
2,0 kW* ~ 7,1 kW

2,5 kW ~ 5,8 kW /  
2,3 kW* ~ 4,8 kW

2,5 kW ~ 8,2 kW /  
2,0 kW* ~ 7,1 kW

3,2 ~ 7,0 kW /  
2,4 ~ 6,0 kW

3,4 kW ~ 5,8 kW /  
2,5 kW ~ 5,0 kW

3,4 kW ~ 5,8 kW /  
2,5 kW ~ 5,0 kW

3,5 kW ~ 10 kW /  
3 kW ~ 9,0 kW

3,8 kW ~ 10,4 kW /  
3,0 kW ~ 9,0 kW

Хибрид + Мулти

4,9 kW ~ 7,7 kW  

8,2 kW ~ 26,6 kW  

*   Поради моделите за Мулти-
приложения, показаните 
данни за капацитета са само 
индикация.



 04-06-08 kW

 04-06-08 kW

 04-06-08 kW

 11-14-16 kW

 11-14-16 kW

 11-14-16 kW

Daikin Altherma  
3 C Gas

Daikin Altherma  
3 C Gas

Жилищни приложения - отопление
 
Системите за отопление Daikin са идеалното решение за всяко 
едно приложение, осигуряващи оптимален комфорт, енергийна 
ефективност и икономия на разходи с надеждната си работа на 
отопление до -28°C.
От централно отопление и климатизация, до интелигентни 
системи за управление и опция за свързване със соларни 
системи, най-модерната технология и отличните дизайнерски 
продукти на Daikin имат решения за отопление, топла вода и 
охлаждане за всяка среда и за всяка потребителска потребност.

само отопление отопление и охлаждане Gas

 0,41 kW ~ 2,15 kW 

0,66 kW ~ 3,20 kW 150l - 500l

Водосъдържател  
за битова  
гореща вода

Соларен 
колектор

Термопомпен 
конвектор

Допълнителен комфорт

ЗЕМЯ-ВОДА ХИБРИДНА 

05-08 kW

08 kW

08 kW

32 kW

12-18-24-35 kW

12-18-24-35 kW

04-07-11-14-16 kW

04-07-11-14-16 kW

04-07-11-14-16 kW

04-06-08-11-14-16 kW

04-06-08-11-14-16 kW 

04-06-08-11-14-16 kW

ВЪЗДУХ-ВОДА

Високотемпературна

ГАЗОВИ КОТЛИ

Daikin Altherma  
R HT

Daikin Altherma  
3 GEO

Daikin Altherma  
R Hybrid

Daikin Altherma GEO

Daikin Altherma 3 R

Нискотемпературна

Daikin Altherma 3 H

Daikin Altherma R

Daikin Altherma M

 11-14-16 kW 06-10 kW

06-10 kW

06-10 kW

10 kW

ГазТермопомпи



Търговски приложения 
 
Идеалната работна среда е от съществено значение за  
всички предприятия от магазини до офиси, обществени 
сгради, хотели и ресторанти. Концепцията на Daikin “цялостно 
решение” цели да оптимизира качеството на въздуха чрез 
разработване на гъвкави, съобразени и ценово-ефективни 
решения за всеки един от нашите клиенти–независимо 
дали имате нужда от климатизация, отопление, вентилация, 
въздушни завеси или охлаждане.

  1,9 kW ~ 7,0 kW /  
 1,7 kW ~ 5,7 kW

  2,50 kW ~ 8,00 kW /
  2,30 kW ~ 7,1 kW

  2,50 kW ~ 8,00 kW
  2,30 kW ~ 7,1 kW

Стенно тяло Касета с кръгъл поток Напълно плоска касета Таванна ъглова касетаДвустранна таванна касета
  1,9 kW ~ 10,8 kW /
  1,7 kW ~ 9,5 kW 

Таванно тяло  
за скрит монтаж
  1,7 kW ~ 31,50 kW /
  1,5 kW ~ 28,00 kW

Таванно тяло
  4,00 kW ~ 15,50 kW /
  3,40 kW ~ 13,40 kW  

Въздух-въздухВъздух-въздух Въздух-въздух
25,0 kW ~ 168,00 kW / 
22,4 kW ~ 150,00 kW

Вода-въздух
  25,0 kW ~ 135,0 / 
  22,4 kW ~ 120,0 kW

Въздух-въздух
 17,9 kW - 114,2 kW
 19,5 kW - 106,8 kW

Четиристранно
таванно тяло
  7,50 kW ~ 13,50 kW /
  6,80 kW ~ 12,00 kW  

Хидробокс
за връзка към VRV

 14 kW - 22,4 kW
 9,00 kW ~ 14,00 kW / 

8,0 kW ~ 12,5 kW

Въздух-въздух
 7,5 kW ~ 15,5 kW /  

6,8 kW ~ 13,4 kW
 14,2 kW ~ 37,5 kW /  

12,1 kW ~ 33,5 kW
 14,0 kW ~ 22,4 kW /  

14,0 kW ~ 20 kW

Подово тяло за скрит 
монтаж
  2,50 kW ~ 8,00 kW/
  2,20 kW ~ 7,10 kW

Подово-таванно тяло
  3,40 kW ~ 6,10 kW /
  2,50 kW ~ 4,90 kW

Подово тяло с 
излъчващ топлина 
преден панел
 3,40 kW ~ 5,80 kW /
 2,50 kW ~ 5,00 kW

  2,50 kW ~ 16,00 kW  /
  2,20 kW ~ 14,00 kW 

Вътрешни тела

Покривни 
централи

-

Външни тела

Biddle  
въздушна 
завеса

налични като термопомпа и с възстановяване на топлина (само VRV)

Топла вода

i

Свободно-висяща/касета/ 
вграждане

 7,3 kW ~ 31,1 kW

+

(за VRV IV+ с възстановяване на топлината и серия S на VRV IV 4,5,6 HP)

възстановяване 
на топлина

самопочистващ 
се панел

подов сензор 
за присъствие 

лъчиста 
топлина

отопление и 
охлаждане 
(термопомпи)

само 
отопление

технология 
за замяна

Сезонна ефективност 
Интелигентно използване 
на енергията



Индустриални приложения
 
Daikin разполага с широка гама от решения за много 
индустриални среди, включително и специализирани 
производствени инсталации, хранително-преработвателните 
предприятия и изследователски лаборатории.
Нашите хладилни системи ZEAS са идеални за студени 
стаи и студени складове, докато нашата широка гама от 
водоохлаждащи агрегати е подходящ за всички процеси на 
технологично отопление и охлаждане. 

само отопление отопление и охлаждане само охлаждане

Само охлаждане Само охлажданеТермопомпа

Само охлаждане  
& Само отопление

Възстановяване 
на топлина

Чилъри с водно охлаждане

Конвектори

Чилъри с въздушно охлаждане
суинг спирален винтов

3,96 kW ~ 674 kW /
4,0 kW ~ 624 kW

 400 kW - 800 kW /
 400 kW - 800 kW  116 kW ~ 488 kW

Таванна касета

2,9 kW ~ 12,1 kW / 
2,0 kW ~ 8,7 kW

Стенно тяло

3,22 kW ~ 7,33 kW / 
2,43 kW ~ 5,28 kW 

Подово тяло

2,9 kW ~ 12,1 kW / 
2,0 kW ~8,7 kW

Подово-таванно тяло

1,90 kW ~ 21,92 kW / 
1,14 kW ~ 18,30 kW

Канално тяло

1,94 kW ~ 18,78 kW / 
1,28 kW ~ 10,34 kW

 4,0 kW ~ 2,148 kW  316 kW ~ 21,800 kW

 16,0 kW ~  914 kW

 14,0 kW ~ 2,074 kW

 12,1 kW ~ 1,433 kW

Вентилация

Вентилация с 
възстановяване на 
топлина

Modular Light/ 
Modular Smart  
150 m³/h ~ 3.450 m³/h

150 m³/h ~ 2.000 m³/h

Въздухообработващи климатични 
камери за връзка с ERQ, VRV, Чилъри

500 m³/h ~ 144.000 m³/h

суинг

спирален

винтов

центрофужен

Безкондензаторен 
чилър

Моноблок Сплит Съхранение на вино Мулти компресорни агрегати

Средни температури: 
0,94 ~ 12,07 kW at -10/+32°C
Ниски температури: 
0,68 ~ 2,72 kW at -35/+32°C

Средни температури: 
0,96 ~ 16,26 kW at -10/+32°C
Ниски температури: 
0,75 ~ 2,77 kW at -35/+32°C

Средни температури: 
0,6 ~ 2,3 kW at 14°C

Хладилен агент: R134A, R449A, R448A, R452A R407F, R407A
Капацитет на замразяване:
Средни температури: 7,2 - 300 kW
Ниски температури: 6,6 - 133 kW

ZEAS  
Кондензаторни 
агрегати

Търговски
компресорно-
кондензаторни 
агрегати

Средни температури: 
12,5 ~ 75,8 kW at -10/+32°C
Ниски температури: 
5,5 ~ 29,6 kW at -35/+32°C

Средни температури: 
1,4 - 22 kW at -10/+32°
Ниски температури: 
0,6 - 18 kW at -30/+32°

Капацитет на замразяване: 
Средни температури: 
21,8 kW at -10/-35/+32° 
Ниски температури:  
3,35 kW at -10/-35/+32°

Замразяване
Conveni-Pack & 
Booster

Гама Tewis CO2

Транскритична и подкритична 
пълна гама CO2 MT/LT:  
7 kW to 300kW
CO2/R134a каскадни 
агрегати MT/LT: 
12 kW to 600 kW
- Функции за климатизация  
  и отопление 
- Възстановявне на топлина

ze( )E
ze( )E

ze( )E

Кондензаторни 
агрегати



Сервиз
 
Спестяването на енергия не спира при покупката или 
инсталирането на енергийно ефективно оборудване;  
то трябва да работи  в оптимални условия.
Добрата поддръжка и обслужване са ключови елементи за 
осигуряване на максимална производителност.

Сигурни ли сте, че филтрите са чисти и никой от компонентите 
не е дефектен? Всички настройки правилни ли са? 

Въвеждане в експлоатация
За да гарантира ефективността и дългосрочната функционалност на вашето тяло, Daikin предлага професионално въвеждане в 
експлоатация на вашата система Daikin от високо квалифицирани инженери. Въвеждането в експлоатация чрез упълномощен 
партньор Ви гарантира, че Вашето оборудване работи така, както би трябвало, и осигурява всички предимства на уникалния 
климат.
Всяко въвеждане в експлоатация е документирано по стандарта Daikin и е представен подробен доклад за въвеждане в 
експлоатация, в който са описани всички извършени дейности и се отчита функционирането на блоковете.
За повече информация, моля свържете се с един от нашите партньори на: www.daikin.bg/bg_bg/dealer-locator.html

Поддръжката е ключов елемент, който гарантира качеството, 
ефективността и безупречната работа на всяко оборудване.
Нашите партньори имат дългогодишен опит, за да може вие 
да се възползвате от предимствата на поддръжка на вашето 
оборудване от сертифицирани инженери от Daikin.

• Бъдете подготвени за високия сезон
• По-ниски сметки за енергия
• По-ниски емисии за CO2

•  Намалете въздействието на вирусите, бактериите и полените 
благодарение на чистите филтри

• Осигурете тиха работа

Редовното поддържане на агрегат или система гарантират, 
че разходите за електроенергия и производителността не са 
застрашени и че характеристиките за безопасност и целостта 
на системата са в съответствие с най-новите стандарти и 
разпоредби.
Редовните грижи гарантират вашата инвестиция за целия живот 
на системата Daikin. Предотвратяват се прекъсване на работата и 

Поддръжка

Дистанционно наблюдение

технически проблеми,  като същевременно се поддържат ниски 
експлоатационните разходи, както трябва да е през целия жизнен 
цикъл на системата.

Плановете за превантивни грижи ви осигуряват прозрачност 
на разходите, като избягвате неочаквани разходи за ремонт, 
влошаване на комфорта, качеството или загуби в производството.

Нашите пакети за поддръжка също така включват изчерпателен 
тест на агрегата, за да се провери дали има течове и проблемни 
места със специален диагностичен софтуер, разработен от Daikin.

Свързаната климатизация работи по-интелигентно. 
Предлагаме няколко начина за дистанционно управление 
на вашите продукти и инсталации. От мониторинг на 
производителността до прогнозна логика и анализи и други, 
нашата интелигентна мрежа е икономически ефективен 
начин за повишаване на сигурността, времето на работа и 
надеждността на вашата инсталация.

Daikin предлага 3 различни типа споразумения 
за техническо обслужване, които удовлетворяват 
всички ваши нужди:

• Стандартен пакет
• Стандартен+ пакет 
• Пълен пакет

Сервизните партньори на Daikin са тук, за да ви помогнат да работите ефективно благодарение на оптимизирано пускане в експлоатация, 
редовна и превантивна поддръжка, дистанционно наблюдение, подобряване на производителността на агрегатите и осигуряване на 
икономически ефективни подобрения, за да се възползвате от повишаване на ефективността от най-съвременните технологии.

Потърсете партньор на Daikin на нашия интернет сайт: 
www.daikin.bg/партньорска-мрежа



За нас

Основана през 1999 г., със седалище в Австрия, Daikin 
Airconditioning Central Europe доставя отопление, 
охлаждане, вентилация, климатизация и хладилни 
системи, както и следпродажбена поддръжка, в 15 страни в 
Централна и Югоизточна Европа.

Daikin Central Europe има офиси в Австрия, Чехия, Унгария, 
Словакия, Румъния и Хърватия, също така обслужва 
Албания, Босна и Херцеговина, България, Косово, 
Македония, Черна гора, Молдова, Сърбия и Словения.

Daikin: Глобален лидер

Daikin има световна репутация за високо качество и 
постижения, изградена върху пионерски подход за 
разработване на иновативни решения за жилищни, 
търговски и индустриални приложения.

Ние водим в ОВК технологиите вече повече от 90 години, 
включително разработването на първата VRV система 
(Variable Refrigerant Volume) и инверторнo контролирани 
климатични системи, които от тогава са стандарт в 
индустрията.

Устойчивото развитие и енергийната ефективност имат най-
голям приоритет. С всяко поколение продуктите на Daikin 
консумират по-малко енергия, освобождават по-малко CO2   
в атмосферата, като същевременно подобряват качеството 
на въздуха и комфорта.

За Daikin

Настоящата публикация е изготвена само с цел информация и не представлява предложение, 
задължаващо Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V. / Daikin 
Central Europe HandelsGmbH изготвила настоящата брошура на базата на информацията, с която 
разполага. Няма явна или неявна гаранция за пълнотата, точността, надеждността или годността за 
конкретна цел на нейното съдържание и на изделията и услугите, представени в нея. Техническите 
данни подлежат на промяна без предварително уведомяване. Daikin Europe N.V. / Daikin Central 
Europe HandelsGmbH не носи никаква отговорност за преки или косвени щети в най-широкия 
смисъл, произтичащи от или свързани с използването и/или тълкуването на тази брошура. Daikin 

Europe N.V. има авторско право върху цялото съдържание.

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH

Lemböckgasse 59/1/1, 1230 Vienna, Austria · Tel.: + 43 (0) 1 253 21 11 · e-mail: office@daikin-ce.com · www.daikin.bg

Награди и признание 

Нашата продуктова гама е известна с иновации на 
световно равнище и надеждност и е призната с 
редица награди и отличия.

Daikin Airconditioning Central Europe
Нашите продукти и услуги

• Сертифицирани по Eurovent продукти, които спестяват  
 енергия, намаляват емисиите на CO2 и подобряват  
 качеството на въздуха и комфорта
•  Собствено производство на всички основни компоненти 

на системата, с производствени мощности в Чешката 
република и в цяла Европа

•  Съвети и консултации за промишлени, търговски и жилищни 
решения от проектирането до монтажа и експлоатацията

•  Пълно обслужване, включително въвеждане в 
експлоатация, поддръжка и наблюдение

Продуктите на Daikin се разпространяват от:

General Portfolio 2019 |  Версия Юли 2019 
Запазваме си правото за печатни грешки и за промени на моделите.

2014 Reddot Award Winner

2014 Good Design Award

2014 Universal Design Award 

2015 iF Design Award 

2016 German Design Award

2018 Reddot award

2018 iF Design Award, Discipline Product


