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Нашето
обещание
Нашето обещание е да гарантираме, че клиентите,
настоящи и бъдещи, могат изцяло да разчитат на
Daikin за най-добрия комфорт, за да са свободни
да се съсредоточат върху собствения си живот в
работата и дома.
Ние обещаваме да се посветим на технологични
постижения, акцент върху дизайна и най-високите
стандарти за качество, така че нашите клиенти да
могат да разчитат на комфорта, който предоставяме.
Нашето обещание към света е абсолютно.
Продуктите ни са в челните редици на нисък разход
на енергия и ние ще създаваме нововъведения за
допълнително намаляване на въздействието върху
околната среда на решения за ОВК и хладилна
техника. Ние водим там, където другите следват.

Ние ще продължим с глобалното си лидерство
в решенията за ОВК и хладилна техника, понеже
нашата специализирана експертиза във всички
пазарни сектори, съчетана с 90-годишния опит ни
позволяват да предоставим добавена стойност
в дългосрочни взаимоотношения, основани на
доверие, уважение и надеждност.
Ние обещаваме да продължим с нашия
напредничав дух, като разглеждаме
предизвикателства като възможности за намиране
на още по-добри решения. Ние ще създаваме
иновации и ще положим допълнителни усилия за
нашите клиенти и нашата компания. Ние ще бъдем
интелигентни и готови да направим нещата по
различен начин.
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За Daikin
Първи в иновациите и
качеството

Продукти от Европа за
Европа

Предоставянето на комфорт и индустриални
решения за домовете и бизнеса чрез по-голяма
загриженост за околната среда изисква най-високи
нива на иновации и качество. На нас принадлежат
революции в бранша като VRV и инверторното
управление, технологии, които продължават да
предоставят нови нива на ефективност и комфорт.
Ние сме единственият производител на оборудване
в сектора, който участва в разработването на подобри хладилни агенти, които са по-безопасни за
околната среда.

Daikin Europe N.V. откри обширен Европейски
център за разработки (ЕЦР). ЕЦР ще се развива
в бъдеще като важен европейски център за
изследователска и развойна дейност, базиран в
Остенде и с подразделения в Чехия и Германия. 

Глобално присъствие
Това, че имаме най-добрата технология,
привлича най-добрите дистрибутори и търговски
представители. По този начин, освен гарантирано
техническо предимство, можем да разчитаме на
силно развита търговска мрежа. Ние постоянно
поддържаме отношенията си с дистрибутори и
търговски представители, което понякога води до
придобивания като филиали, но партньорството
винаги е печелившо и за двете страни.

Решението на Daikin
Пълният комфорт и обслужване изискват
пълна продуктова гама. Ние сме ангажирани с
непрекъснатото развитие на нашите предложения
за жилищни, търговски и промишлени цели. Всички
наши предложения в тези области се възползват
от същите технологични постижения и внимание
към качеството, с които се отличават продуктите на
Daikin от самото начало.
4

На ЕЦР ще бъде дадена висока степен на
самостоятелност да разработва собствени
новаторски дизайни и решения специално за
европейския пазар.

Лидерство в околната
среда
Daikin се ангажира да предоставя на домовете,
предприятията и промишлеността най-ефективните
и най-безопасните решения, които отговарят на
всички нужди от охлаждане и отопление, днес и в
бъдеще.
Ние силно осъзнаваме отговорността си за
опазване на околната среда във всичко, което
правим, и всички наши политики, практики
и процеси са разработени и реализирани с
екологичната устойчивост в основата си.
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История
и бъдеще
Важни събития в историята
на Daikin (1924 -2015 г.)

Едно бъдеще с минало
Ние се гордеем, че сме участвали в големи
разработки, които революционизираха бранша
и продължават да определят напредъка. Daikin
може да погледне назад към историята си на
иновации: от първите агрегатирани климатици
и термопомпи през 50-те години на XX век., до
първите мулти-сплит системи през 60-те години
на XX век, до въвеждането на VRV през 1982 г. и
неговото продължаващо развитие оттогава. Ние
също сме в челните редици на ултра-ефективната
инверторна технология, както и при развитието на
по-безопасни хладилни агенти.

Чрез използване на нашите основни технологии
като база, ние можем да произвеждаме иновативни
и енергоспестяващи решения за редица пазари и
приложения. Нашата последна иновация, Daikin
Altherma, представлява истински пробив в пазара
на отопление и ни поставя на световната карта на
енергийно ефективните отоплителни системи с
термопомпа.
Тази безспорно богата култура на иновации,
заедно с отлична световна организация, дава вяра
в амбицията ни да бъдем номер едно в света при
решенията за пълен комфорт .
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Иновативни продукти и
браншови награди ...
Още в първите дни на индустрията, Daikin въведе
иновации като първия ротационен компресор
в Япония и първата агрегатирана термопомпа
в Япония. През 60-те години ние създадохме
първото мулти-сплит тяло и революционизирахме
индустрията през 1982 г. с иновация в бранша:
въвеждането на технологията за променливия
обем на хладилния агент (VRV), която продължава
да бъде основа за текущи иновации в сектора за
решения за осигуряване на комфорт.
Нашето модерно жилищно тяло, Daikin Emura, е
цялостна система за комфорт, която предоставя
енергийна ефективност и лесна работа в елегантен
дизайн. Под финия и елегантен дизайн се намира
напреднала технология на Daikin: жилищна сплит
термопомпена система, която нагрява, охлажда,
проветрява и премахва влажността.
Затова не е изненада, че Daikin Emura спечели
редица награди: награда на iF за продуктов дизайн,
наградата Good Design (Добър дизайн), Designpreis
Deutschland 2011 г., награда за дизайн на reddot
(почетно отличие за 2010 г).

... постигнати чрез
технологични иновации
Разработена от Daikin Europe N.V. специално за
Европейския пазар, Daikin Altherma поставя
нашата дълга история от повече от 50 години опит в
усъвършенстването на термопомпената технология
в челните редици на търсенето на по-ефективно и
по-екологично отопление за дома. Това просто е
най-енергийно ефективното решение за отопление
на дома, предлагано на пазара днес.

Хладилните агенти са химикали в основата на
всяка термопомпена система. Затова използването
на хладилни агенти с по-ниски директни емисии
на CO2 отдавна е ключова част от ангажимента
на Daikin към околната среда. А с Ururu Sarara
направихме още една стъпка напред - с
дифлуорометан или R-32. Следващо поколение
хладилен агент, който предлага 68% по-малък
потенциал за глобално затопляне от хладилния
агент R-410A. Нещо повече, R-32 позволява на
тялото да работи по-ефективно, и като хладилен
агент с единичен компонент е лесно рециклируем.

Conveni-pack е друг уникален продукт, който
интегрира много технологии на Daikin като
VRV, инверторно управление и регенериране
на топлина в цялостно решение за отопление,
охлаждане и замразяване за местни магазини за
хранителни стоки.

VRV IV

Daikin Emura

Daikin Altherma

Conveni-pack
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1933 г.

1967 г.

Изследвания на флуорни
хладилни агенти

1973 г.

Daikin открива Координационен
център в Малта, за да се гарантира
по-бърза и по-надеждна доставка
на продукти в своята процъфтяваща
европейска дистрибуторска мрежа.

Увеличеното търсене на климатична
техника в разрастващия се европейски
пазар води до създаването на
Daikin Europe N.V., включително
напълно оборудван производствен,
административен и складов комплекс в
Остенде, Белгия, с площ от 8000 m2.

1951 г.

1992 г.

Разработен е първият японски
ротационен компресор

Daikin Airconditioning
France SAS стана
първият филиал и през
следващите години,
Daikin Europe N.V.
придоби много от своите
дистрибутори с цел
изграждане на отлична
търговска мрежа.

1936 г.

Mifujirator, използван
като първия климатик
в Япония за влакове

1924 г.

1933 г.

1936 г.

1951 г.

1957 г.

1958 г.

1967 г.

1969 г.

1973 г.

1982 г.

1969 г.
1951 г.
1924 г.

Daikin Industries Ltd е създадена
в Япония от г-н Акира Ямада за
производство на климатично
оборудване. Специалното
внимание към качеството
на продуктите, заедно с
усъвършенствани производствени
технологии, скоро води до
растящи продажби. 30-те
година на XX век са свидетел
на експанзията на Daikin в
охлаждането за комфорт и
замразяването, както и успешната
разработка на първите химикали
за хладилни агенти.

Daikin става
първият японски
производител за
масово производство
на самостоятелна
и агрегатирана
климатична техника.

Разработена е
първата мултисплит система

1982 г.

Модерната VRV технология на Daikin
(променлив обем на хладилния агент) за
климатична система с няколко вътрешни
тела е представена на японския пазар.

1958 г.

Въвеждане в международен
мащаб на първия климатик с
термопомпа – кулминацията
на много години интензивни
изследвания и разработки.

През същата година беше създадена Daikin
Air Conditioning Belgium NV. Това беше
началото на процес на разширяване, който
трансформира Daikin Europe N.V. през
годините в една мултинационална група.

8

1992 г.

Придобивания на Daikin в Европа
›› 1982 г. Daikin A/C Belgium
›› 1992 г.		 Daikin Airconditioning France SAS
›› 1998 г. Daikin Germany GmbH
›› 1999 г.		 Daikin Central Europe HandelsgmbH
›› 2000 г.		 Daikin Airconditioning Spain S.A.
›› 2001 г.		 Daikin Airconditioning Poland Sp. z o.o.
›› 2002 г.		 Daikin Airconditioning Italy SpA
›› 2004 г.		 Daikin Airconditioning UK Ltd.
›› 2004 г. Daikin Airconditioning Portugal
		 Distribuiçao Equipamento Termico SA
›› 2006 г.		 Daikin Airconditioning Greece S.A.
›› 2006 г.		 Daikin Airconditioning South Africa (PTY) Ltd.
›› 2007 г.		 Daikin McQuay Middle East FZE
›› 2008 г.		 Daikin Sweden AB
›› 2008 г.		 Rotex Heating Systems GmbH
›› 2011 г.		 Daikin Turkey AS

2006 г.

›› Daikin Device Czech Rep. (DDCZ)
Фабрика за компресори
›› Придобиване на OYL

1994 г.

Daikin Europe N.V.
получава сертификата
за осигуряване на
качеството ISO9001.

2011 г.

2012 г.

›› Център за разработки ЕМЕА

Представяне на VRV IV

2007 г.

MC707VM (въздухопречиствател)
е одобрен от TÜV и BAF за
страдащите от алергии
›› Придобиване на Goodman

1994 г.

2003 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2008 г.
2003 г.

›› Daikin Industries Чехия
(DICZ) започва дейност
›› VRV II е пуснат на пазара

Придобиване на
Rotex

2010 г.

Представяне на Daikin Emura

2009 г.

Daikin е първият
производител, който
получава правото да поставя
европейската екомаркировка
Eco-label на термопомпи

2013 г.

Daikin представя
първата
термопомпа
въздух-въздух
Ururu Sarara с R-32

BE/31/001

Важни събития в историята на Daikin

(1924 - 2015 г.)
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Daikin:
Постигане на успех в ера на промяна
Ние живеем в ера на радикални промени.
Растежът се насочва към развиващите се пазари.
Намаляващите природни ресурси затрудняват
нарастващото световно търсене, с ясни признаци,
че околната среда е под натиск. Потребителите
също стават все по-взискателни, с акцент върху
решения, съобразени със специфичните им нужди.
И разбира се, цифровите комуникации продължават
да предоставят възможности, но също вдигат
летвата по отношение на своевременния достъп
до точна информация. В тази променяща се среда,
Daikin възнамерява да се приспособи и да се
развива чрез стремеж към глобални постижения
въз основа на следните теми за растежа и
управлението.
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Оформяне

на нашето
бъдеще
Растеж:
превръщане на промяната във
възможност чрез иновации
Ясно е, че растежът през следващите години ще бъде
в нововъзникващите пазари, а Daikin поставя като
основен приоритет бързото стартиране на дейността
си в Индия и Бразилия и ускоряването на темпото на
растеж в следващо поколение развиващи се пазари
като Русия/ОНД, Турция, Близкия изток и Индонезия.
Daikin ще постигне този растеж чрез разработване на
ясни и целенасочени решения за пазарите, в които
навлиза. Ние подобряваме и разширяваме бизнеса
за следпродажбените си услуги, като разширяваме
продажбите на оборудване за отделни приложения
в Япония, САЩ, Европа и Китай. Нашият бизнес
за решения ще бъде разработен чрез стесняване
на продуктите, на предложеното съдържание и
таргетиране на клиенти според степента на развитие
на пазара във всеки регион.
Целта на Daikin е да бъде лидер в управлението на
околната среда чрез последователна разработка на
продукти и технологии, които дават на обществото
иновативните устойчиви решения, от които то
се нуждае. Това включва развитието на нашите
бизнеси за отопление и филтриране в големи
бизнеси в световен мащаб и създаване на нови
бизнеси, свързани с околната среда, въз основа
на възможностите, предоставени от разпоредбите
за опазване на околната среда в страните, които
обслужваме.

И накрая, развитието на бизнеса ще се ускори в
пазарите, които са основен приоритет – включително
възникващите пазари – и взаимодействията,
създадени чрез придобиване на периферни
технологии чрез сътрудничества, партньорства и
сливания и придобивания, които повишават нашата
корпоративна стойност.
Оптимизирано управление с цел поддържане на
най-високите нива на качество и удовлетвореност
на клиентите. В стремежа си към постигане на
глобален растеж с продукти, които отговарят на
нуждите на клиентите по света, Daikin гарантира
стандарти за качество, които печелят доверието на
клиентите и постигат най-високите нива на клиентска
удовлетвореност. Daikin ще постигне това чрез
оптимизирана разработка, производство, доставка и
качествен контрол. В този процес Daikin ще надгради
съществуващите си силни страни: гъвкава система
за глобално предлагане с оптимален баланс на
централизирано и локализирано производството.
Този растеж ще се поддържа чрез глобални
маркетингови проучвания, които се развиват
бързо, за да позволят на Daikin да проектира и
изпълни стратегии, които са пред конкурентите
й, включително навлизането на нови пазари и
създаването на нови продукти и бизнеси.
За да се възползва от цифровите възможности в
тази нова ера, Daikin фундаментално ще подобри и
въведе иновации в своите ИТ системи в цялата група,
за да улесни бързо реагиране на промени и за понататъшното управление на глобализацията.
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Факти и цифри
Нашата основна бизнес
дейност
Термопомпи и климатици
Откакто Daikin Industries Ltd. започна производство
на термопомпи и климатици през 50-те години на
XX век, климатичните ни решения се увеличиха, и
сега включват търговски, промишлени и битови
приложения, включително ултра-ефективни
жилищни отоплителни системи.
Daikin прави всичко това. Ние сме единственият
производител на климатици, който също
произвежда хладилни агенти и компресори
- кръвоносната система и сърцето на всяка
климатична и термопомпена система, което ни
позволява да осигурим възможно най-високо
качество на цялостното решение. Също така
сме горди да бъдем начело на усилията за
произвеждане на по-безопасни и по-малко вредни
хладилни агенти.
В допълнение към основната си дейност, Daikin
също произвежда материали с флуорно покритие
(защитно фолио за слънчеви панели, Zeffle, Teflon...),
маслено- хидравлично оборудване (помпи, мотори,
вентили... ), електронни системи (CAD-CAM и
системи за компютърни графики...)

Оборот и брой служители
Daikin Europe N.V. е част от Daikin Industries Ltd.
Оборотът и броят на служителите ни устойчиво
се увеличава през годините, за да отговорят на
нарастващото търсене на продукти на Daikin в
световен мащаб, както е отразено в последните
данни на Daikin Industries Ltd. и Daikin Europe N.V.:

FY2013

Daikin Industries Ltd.

Daikin Europe N.V.

Оборот

13 306,7 млрд. евро

1852,53 млрд. евро

Служители

56 240

5517

Daikin Industries Ltd. (FY13)
7,9%

Флуорохимикали

2,8%
Други

Служители
(€ млн.)
14000

56 240 в целия свят
13306 60000
12064

12000

ПРОДАЖБИ
ПО БИЗНЕС
ОТДЕЛ

11180

50000

10268
10000

8318

8350

8000
6000
4000

4037

4703

5115

40000
7817
30000

5885

20000
10000

2000
0

89,3%

Косвено/директно разширение
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F03

F04

Служители

F05

F06

Оборот

F07

F08

F09

F10

F11

F12

F13

0

Daikin Europe N.V. (FY13)
30%

13%

Сплит

Отопление

(€ млн.)
2500

21%

Служители 5517
6000

VRV

1925

2000
1403

1500

1257

1809
1752

1800

1846

1852

1614

1525

5000
4000
3000

1000

848
2000

500

15%

9%

Вентилаторни
конвектори/
водоохлаждащи
агрегати

12%

Агрегатирани и
Sky Air

Други
Въздухоочистители
Замразяване
Резервни части
Техническо
обслужване…

Daikin Europe N.V.
Продуктова гама
Daikin предлага широк спектър от продукти и
решения за промишлени, търговски и жилищни
нужди. Нашата продуктова линия е структурирана
около четирите основни стълба: отопление,
климатизация, приложни системи и замразяване.

Извличане на природната
топлина от въздуха
Термопомпената система въздух-вода Daikin Altherma
предлага подобрение спрямо традиционните
системи по отношение на енергийната ефективност
и емисиите на CO2, като същевременно осигурява
комфортно отопление дори по средата на зимата.
Малките монтажни размери и съвместимостта със
съществуващите системи и соларните клетки правят
пакета много привлекателна алтернатива както за
нови строежи, така и за обновявания.

Най-ефективните системи
на пазара за охлаждане за
комфорт
Термопомпите имат присъщо предимство, когато
става въпрос за потребление на енергия. Когато
се комбинират с други технологии на Daikin като
инверторно управление (динамично регулиране
на скоростта на компресора, за да отговаря на
потребността на сградата), VRV (променлив обем

1000
0

0
F03

F04

Служители

F05

F06

F07

F08

F09

F10

F11

F12

F13

Оборот

на хладилния агент) и регенериране на топлината,
те са едни от най-обещаващите форми на домашен
комфорт за в бъдеще.

Най-голямата гама от
охлаждащи агрегати в
бранша
Приложните системи на Daikin са се доказали като
гъвкави и надеждни при предоставяне на охладена
или подгрята вода за най-разнообразни приложения
като рибовъдство, обработка на вино, земеделие,
фармацевтични продукти, производство на храни,
както и комфорт за охлаждане в зали за събития,
големи блокове с апартаменти, хотели и офиси. Ние
предлагаме най-пълната гама от приложни системи
в бранша: от 2 MW системи до водоохлаждащ
агрегат, подходящ за жилищни нужди.

Цялостни решения за
замразяване за компании
Освен традиционните приложения като корабен
хладилен контейнер, Daikin предлага цялостни
решения за конкретни сектори, като Conveni-pack за
бизнеса за продажба на храни на дребно: отличена с
награди, забележителна комбинация от технологиите
VRV, инверторно управление, регенериране на
топлината и вентилатори, която предлага оптимална
ефективност, лесен монтаж и управление на шума.
Conveni-pack осигурява ефективност, която се
увеличава до 60% през зимните месеци и 20% през
летните месеци, с годишна средна икономия до 50% в
зависимост от регионалния климат.
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Глобалното
производствено
присъствие
на Daikin
Daikin е лидер
След навлизането на пазара на климатици през
50-те години на XX век, Daikin се превърна
в глобален играч в жилищния, търговския и
промишления пазар.
Компанията-майка Daikin Industries Ltd. е активно
ангажирана в широк спектър от технологии и
специалности: от механика и електроника до
химикали и флуоровъглероди. В Япония дейностите
включват основните места за производство и
център за изследователска и развойна дейност,
фокусиран върху създаването на следващо
поколение технологии за климатичен контрол.
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През 1973 г. компанията-майка Daikin Industries Ltd.
създаде Daikin Europe N.V., за да персонализира
и предлага на пазара продуктите на Daikin за
специфичните нужди и изисквания на Европа,
Близкия изток, Русия и Африка.
Освен че разшири продуктовите й предложения,
придобиването на Goodman и OYL (дом на такива
имена като McQuay, J&E Hall, AAF) даде на Daikin
значително присъствие в пазарите в Северна
Америка и Азия.
През 2011 г. Daikin Europe N.V. придоби Airfel, която
е активна в производството и дистрибуцията на
продукти за отопление, климатизация и вентилация,
предимно на турския пазар. Това придобиване
подсили търговската мрежа на Daikin на турския
пазар и разшири продуктовите й предложения на
пазарите в EMEA.

18,0%

Европа, Близкия изток,
Африка и Русия

13,9%
Други

РЕЗУЛТАТИ ОТ
ПРОДАЖБИТЕ
НА КЛИМАТИЦИ
ПО РЕГИОНИ

22,8%
Америка

18,0%
Китай
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27,2%
Япония
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Производствени съоръжения за климатици

Производствени съоръжения за химически продукти
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Производството
на Daikin в Европа
Daikin Europe N.V. е седалище както за европейското
производство и администрация, така и за
продажбите и маркетинга за ЕМЕА.
Европейските производствени мощности в Пилзен
и Бърно (Чехия), както и Чекина и Милано (Италия),
Крамлингтън (Великобритания) и Хендек (Турция)
увеличиха капацитета и оптимизираха сроковете за
доставка за всички пазари.
С придобиването на немския производител
на решения за отопление Rotex GmbH, Daikin
Europe N.V. подсили предложенията си и разшири
пазарното си присъствието в пазара за решения за
отопление.

Производствени мощности
(Отопление, климатизация, приложни системи, замразяване)

Daikin Europe N.V.
Площ на завода

26 000m²

Начало на производството
Продуктова гама


1973 г.
Daikin Altherma, sky air , VRV,
водоохлаждащи агрегати

McQuay Крамлингтън

Rotex heating systems GmbH
Площ на завода

14 970m²

Начало на производството
Продуктова гама

1973 г.

отоплително оборудване

Daikin Industries Czech Republic

Площ на завода

14 214m²

Начало на производството

1966 г.

Площ на завода

29 684m²

Начало на производството

2004 г.

Продуктова гама Въздухообработващи климатични камери

Продуктова гама

сплит

Daikin Applied Europe - Милано

Daikin Device Czech Republic

Площ на завода

6 450m²

Начало на производството

2008 г.

Площ на завода

13 690m²

Начало на производството

Продуктова гама Въздухообработващи климатични камери

Продуктова гама

Daikin Applied Europe - Чекина

Daikin TURKEY AS


Площ на завода
Начало на производството
Продуктова гама


21 000m²
1969 г.
водоохлаждащи агрегати
+ компресори

Площ на завода
Начало на производството
Продуктова гама

2006 г.

компресори, Daikin Altherma,
sky air
42 000m²
1999 г.
сплит вентилаторни

конвектори, котли, радиатори, въздухообработващи
климатични камери

Други европейски производствени съоръжения включват J&E Hall, AAF, производство на
хладилен агент
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Корпоративна
социална
отговорност
Daikin счита, че КСО напълно
отговаря на философията на
Групата и работи всеки ден,
за да е в съответствие с нея.
Също така, Групата счита, че
корпоративната етика е от
основно значение за КСО.
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Нашите основни
ценности
Абсолютна надеждност
Предприемаческо управление
Хармонични лични отношения
Отговорност към
околната среда
Ние се ангажираме да посрещнем
предизвикателствата на глобалното затопляне,
както и необходимостта за устойчиво използване
на ресурсите. Това включва предлагане на
пазара на най-ефективните технологии като
термопомпи и свеждане до минимум на
въздействието върху околната среда от нашите
производствени мощности и логистичната верига.
Нашите екологични цели се съдържат в ISO
14001 сертифицирани системи за управление на
околната среда в цялата наша организация, както
и в стратегически документи като декларацията
на нашия главен изпълнителен директор относно
околната среда.

Корпоративна етика
Ние възнамеряваме да се разрастваме и
да се развиваме заедно с различните наши
заинтересовани страни:
›› Нашите клиенти: чрез предоставяне на безопасни,
висококачествени продукти и услуги, които опазват
околната среда и предвиждат бъдещите нужди.
›› Нашите служители: чрез осигуряване на равни
възможности и възнаграждения, независимо
от възраст, пол, националност и създаване на
безопасна и конструктивна работна среда, в която
служителите могат да се развиват.
›› Нашите инвеститори: като бъдем прозрачна и
добре управлявана компания, която увеличава
стойността си по устойчив начин.
›› Общностите и обществото, в което извършваме
бизнес: като бъдем добър съсед, и като
спонсорираме спортни и културни прояви, които
допринасят за благосъстоянието на всички,
например дарението ни за Центъра за основно
образование*.
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Отопление

Продуктова
гама, печелеща
награди
В продължение на повече от 80 години Daikin
присъства във всички пазарни сегменти с
иновативни, енергийно ефективни и новаторски
продукти за климатичен контрол, съобразени
с нуждите на нашите клиенти. От жилищни
приложения за жилища, офиси и магазини до
малки и големи търговски приложения за хотели,
ресторанти, апартаменти и промишлена употреба.
Ние наскоро навлязохме на пазара за отоплителни
решения с нашата иновативна термопомпена
система въздух-вода, Daikin Altherma, подчертаваща
амбицията ни да се превърнем в един от световните
лидери в този сектор. Ние също разширихме
гамата си от приложни системи благодарение на
придобиването на OYL.
По този начин станахме доставчик на цялостни
решения с продукти, които отговарят на всяко
изискване и бюджет. Нашият акцент върху грижата
и качеството обхваща всички четири стълба
на бизнеса ни: отопление, климатизация,
приложни системи и замразяване. Нашите
водещи продукти включват Daikin Emura и
Nexura – цялостни системи за комфорт, които
предоставят енергийна ефективност и лесна
работа в елегантен дизайн – нашите революционни
VRV системи за големи търговски сгради, нашата
енергийно ефективна отоплителна система,
Daikin Altherma, и Conveni-pack, уникално
цялостно решение за пазара за продажба на
храни на дребно. Ние също предлагаме на
пазара пълна гама от водоохлаждащи агрегати
за индустриални приложения, както и първият
в света водоохлаждащ агрегат за жилищно
приложение.
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Приложни
системи

Продуктовата ни гама е известна с иновациите
и надеждността си от световна класа. Това
лидерство на пазара е признато с редица
награди и отличия

Daikin Emura
2010 г. Награда iF Product design
2010 г. Награда Good design

Daikin Emura II
2014 г. Награда на Red dot

Ururu Sarara
2013 г. Награда на Red dot

Напълно плоска касета
2014 г. Награда за универсален дизайн

VRV IV (термопомпен тип)
2013 г. Награда Plus X за иновация, високо
качество, функционалност и екологичност
Още награди могат да бъдат намерени на нашия
уеб сайт и уебсайта на нашите партньори.

Климатизация

Замразяване

21

Жилищно
приложение
Повечето хора обичат да имат перфектни
условия за живот в дома си, което означава
да имат идеалната температура за отопление,
охлаждане и гореща вода, най-доброто
качество на въздуха и правилното ниво на
влажност. С нашия новаторски дизайн и
съвременни технологии като термопомпи и
специализирани системи за управление, ние
ви предлагаме комфорт в целия ви дом по
енергийно ефективен и рентабилен начин.

само отопление

Кондензаторни
Хибрид
котли

отопление и охлаждане

регенериране на топлина

Термопомпи
Въздух-вода Въздух-въздух Земя-вода
Високотемпературен СПЛИТ
СПЛИТ
ВЪТРЕШНИ ТЕЛА

Газов
кондензаторен
котел
4,4 kW ~ 7,4 kW * /
5 kW ~ 6,86 kW *
* предварителни данни

Стенно тяло
11,00 kW ~ 16,00 kW

		1,7 kW ~ 11,20 kW /
		1,5 kW ~ 10,00 kW

3,11 kW ~ 11,9 kW

Нискотемпературен
СПЛИТ

6,1 kW ~ 31,5 kW

Таванно тяло за скрит монтаж
		

4,4 kW ~ 16,1 kW

Подови тела

5 kW ~ 13,12 kW

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

ВЪНШНИ ТЕЛА

МОНОБЛОК

11,2 kW ~ 16,0 kW

2,00 kW ~ 7,10 kW /
2,7 kW ~ 8,2 kW

6,00 kW ~ 16,00 kW
7,00 kW ~ 16,73 kW

Отоплителни системи

ГОРИВНИ

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

ВЪЗОБНОВЯЕМИ

Допълнителни удобства
Водосъдържател за битова
гореща вода

Слънчев колектор

150 L -500 L

1,3 L - 2,1 L

Термопомпен конвектор
1,5 kW ~ 2,0 kW / 1,2 kW ~ 1,7 kW

Търговско
приложение
Идеалната работна среда е от съществено значение
за всеки бизнес. От супермаркетите до офисите, от
обществените сгради до хотелите, от ресторантите
до магазините, оптималното качество на въздуха е
от съществено значение - но никое пространство
не се използва по един и същи начин, затова има
нужда от гъвкави, персонализирани и икономични
решения. Като лидер в иновациите в продължение
на повече от половин век, Daikin разбира това и
концепцията на компанията за „цялостно решение“
е изградена около персонализирани решения за
индивидуалните клиенти. Независимо дали става
въпрос за климатизация, отопление, вентилация,
въздушни завеси или хладилна техника, Daikin
може да ви предложи уредите, опита и правилното
решение.

Сезонна ефективност,
интелигентно
използване на енергията

технология
за замяна

само
отопление

отопление и
охлаждане

регенериране
на топлина

самопочистващ
се филтър

подов сензор
и сензор за
присъствие

лъчисто
отопление

ВЪТРЕШНИ ТЕЛА

*за Daikin Emura

Стенно тяло

Таванна касета с кръгъл поток

Напълно плоска касета

		
1,7 kW ~ 11,20 kW /
		1,5 kW ~ 10,00 kW

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

		

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

Двупътна касета за вграждане в
окачен таван

Таванна ъглова касета

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

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

ВЪЗДУШНА
ЗАВЕСА BIDDLE

Четиристранна касета за
вграждане в окачен таван

Подово тяло с излъчващ Подово тяло
(за скрит монтаж)
нагревателен панел

Таванно тяло за скрит
монтаж

Таванно тяло за окачен
монтаж

		1,7 kW ~ 31,50 kW /
		1,5 kW ~ 28,00 kW

		4,00 kW ~ 15,50 kW / 		7,50 kW ~ 13,50 kW / 		3,40 kW ~ 6,10 kW /
		3,40 kW ~ 13,40 kW
		6,80 kW ~ 12,00 kW
		2,50 kW ~ 4,90 kW

ГОРЕЩА ВОДА

ВЪНШНИ ТЕЛА

Хидравличен модул за
свързване към VRV

Въздух-въздух

14 kW
9,00 kW ~ 14,00 kW /
8,0 kW ~ 12,5 kW

7,5 kW ~ 15,5 kW /
6,8 kW ~ 13,4 kW

Подово-таванно тяло

3,40 kW ~ 5,80 kW /
2,50 kW ~ 5,00 kW

		2,50 kW ~ 8,00 kW/
		2,20 kW ~ 7,10 kW

налични при отопление и охлаждане, само отопление (само VRV) и регенериране
на топлината (само VRV)

Въздух-въздух
14,2 kW ~ 18,0 kW /
12,6 kW ~ 15,5 kW

			
			

Свободно висяща/
касетна/за вграждане

Вода-въздух

25,0 kW ~ 168,00 kW /		25,0 kW ~ 94,5 kW /
22,4 kW ~ 150,00 kW 		22,4 kW ~ 80,1 kW

7,3 kW ~ 31,1 kW

Покривни
централи

Въздух-въздух
24,91 kW ~ 69,61 kW
37,34 kW ~ 72,60 kW
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Промишлено
приложение
Daikin разполага с широка гама от решения за
много промишлени среди, от хладилни помещения
до хладилни складове с решения за замразяване
като ZEAS. Приложенията за процеса на охлаждане
и процеса на отопление изискват управление на
високата температура, което може да се постигне
с нашата пълна гама от водоохлаждащи агрегати.
Освен охлаждане и замразяване, промишлените
приложения изискват оптимизирано
управление на въздуха и вентилация с нашите
въздухообработващи климатични камери.

само
отопление

Водоохлаждащи агрегати с въздушно охлаждане
САМО ОХЛАЖДАНЕ
с въртене

спирален

ТЕРМОПОМПА

5,65 kW ~ 674 kW /
5,2 kW ~ 624 kW

Водоохлаждащи агрегати с водно охлаждане
спирален

винтов

центрoбежен

САМО ОХЛАЖДАНЕ

316 kW ~ 21 800 kW

КОНДЕНЗАТОРНИ
АГРЕГАТИ

САМО ОХЛАЖДАНЕ
И САМО ОТОПЛЕНИЕ

16,7 kW ~ 1 951 kW

116 kW ~ 488 kW

ВОДООХЛАЖДАЩИ
АГРЕГАТИ С ИЗНЕСЕН
КОНДЕНЗАТОР

12,1 kW ~ 1 433 kW

12,9 kW ~ 1 503 kW

Вентилаторни конвектори

За вграждане в окачен таван

Стенно тяло

Подово тяло

Подово-таванно тяло

Канално тяло

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

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

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

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

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

винтов

5,2 kW ~ 2008 kW

с въртене

отопление и
охлаждане

Вентилация

Вентилация с регенериране на топлината
150 m³/h ~ 2000 m³/h

Въздухообработващи климатични камери за свързване
към ERQ, VRV, водоохлаждащи агрегати
500 m³/h ~ 144 000 m³/h

Замразяване
ТЪРГОВСКИ
КОНДЕНЗАТОРНИ
АГРЕГАТИ

КОНДЕНЗАТОРНИ
АГРЕГАТИ ZEAS

ПРОМИШЛЕНИ
КОНДЕНЗАТОРНИ АГРЕГАТИ

Среднотемпературен:
0,9 ~ 13,5 kW* (бутални)
3.4 ~ 14.2 kW* (спирални)
Нискотемпературен:
0,4 ~ 5,8 kW * (бутални)
1,3 ~ 5,9 kW* (спирални)

Среднотемпературен:
12,5 ~ 75,8 kW при -10/+32°C
Нискотемпературен:
5,5 ~ 29,6 kW при -35/+32°C

Среднотемпературен:
113 ~ 417 kW при -10/+32°C
Нискотемпературен:
37 ~ 159 kW при -35/+32°C

*при -10/+32°C

CONVENI-PACK

Капац. на замразяване : 21,8 kW*
Капац. на охлаждане : 14,0 kW*
Капац. на отопление : 27,0 kW*
*при -10/+32°C

*при -30/+32°C

Морски типове
Палубни тела
106 kW ~ 212 kW /

Серия Gallery
13 kW ~ 32 kW

78 kW ~ 150 kW
Агрегатирана серия
8,7 kW ~ 60 kW

Кондензаторна серия с
малък размер
1,5 kW ~ 11 kW
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Daikin e пионер в
проектирането на модерна
климатична техника още
от самото създаване на
отрасъла. През годините
натрупахме забележителен
опит в технологиите за
централизирана климатизация,
най-вече термопомпи,
инвертори и хладилни агенти.
В действителност ние сме
единственият производител,
който самостоятелно е усвоил
всички тези технологии.
Същите технологии сега
намират много по-широко
приложение при комплексни
решения за пълен комфорт и за
промишлени нужди, като те са
много по-енергийно ефективни
и намаляват вредните емисии.
Daikin Europe N.V. е в челните
редици на тази тенденция
към по-широко приложение
и интеграция, както е
отразено в четирите стълба
на нашия бизнес: отопление,
климатизация, приложни
системи и замразяване.
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околна среда

Новатор в
енергийна
ефективност
и намалените
емисии
Интегриране на
технологии

Проектиране на
бъдещето

Термопомпите, сърцето на климатична техника,
имат присъщо предимство, когато става въпрос
за потребление на енергия. Те извличат енергия
от околния въздух, като по този начин намаляват
основния разход на енергия (електричество),
необходима за охлаждане и подгряване. Ние
комбинираме тази основна технология с други
нововъведения на Daikin като инверторно
управление (динамично регулиране на скоростта
на компресора в зависимост от действителната
потребност на системата), VRV (променлив обем на
хладилния агент) и регенериране на топлината за
създаване на най-ефективните на пазара решения
за домашен комфорт и промишлен климатичен
контрол.

Всички продукти са проектирани с мисъл за
околната среда: използват се възможно найбезопасните материали и безопасната работа
с критични компоненти като хладилни агенти
е вградена в нашите системи и процедури.
Правилното възстановяване или рециклиране
на всички компоненти в края на живота им е
проектирано от самото начало. Освен това Daikin
непрекъснато е ангажирана с търсене на все побезопасни хладилни агенти.

RZQG100L7V1B / FAQ100CVEB

A+
A

9.50
5.11
651

65

66

x

10.20

x

x

4.01

x

x

3,561

x

През годините ние винаги сме били загрижени да
уведомим клиентите си относно истинската сезонна
енергийна ефективност на нашите продукти.
Въвеждането на сезонна ефективност осигурява
по-добро разбиране на потреблението на енергия
на всички климатични системи. Ние винаги сме
проектирали и създавали оборудването си за
постигане на водещи на пазара SEERs и SCOPs,
като по този начин допринасяме за намаляване на
използваната енергия.
Daikin ясно осъзнава своята отговорност за
околната среда и е силно ангажирана да предоставя
на домовете, предприятията и промишлеността
най-ефективните и най-безопасни продукти,
които отговарят на техните нужди от охлаждане и
отопление, както днес, така и в бъдеще.
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Daikin Europe N.V. участва в Програмата за сертификация
Eurovent за агрегати за охлаждане на течности (LCP),
въздухообработващи климатични камери (AHU) и
вентилаторни конвектори (FCU). Проверете текущата
валидност на сертификата онлайн на www.euroventcertification.com или на www.certiflash.com
Настоящата публикация е изготвена само с цел информация и не представлява предложение, задължаващо
Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. е 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. 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.
Настоящото издание заменя ECPEN14-600. Отпечатано на хартия, несъдържаща хлор.

