
Климатичен комфорт за всеки бизнес 365 дни в годината

Търговски решения за малки  
до големи приложения
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Промишленост

Склад и магазин

Ресторант

Хотел

Банка

Офис
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Светът на Daikin
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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 90 години, Daikin разбира това и концепцията 

на компанията за цялостни решения е изградена 

около персонализирани решения за индивидуалните 

клиенти. Независимо дали става въпрос за охлаждане, 

отопление, вентилация, въздушни завеси или 

замразяване чрез интелигентни системи за контрол.  

Daikin има опита и ви предлага подходящите тела и 

решения. Научете всичко за нашите решения за вашия 

бизнес и прочетете повече за опита на нашите клиенти.

Светът на Daikin
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Работни 
партньорства 
Предоставяне на „цялостни решения“ 

чрез дългосрочни отношения
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На На На 

6 8 12
Daikin е лидер

Вашият 
предпочитан 
партньор, Daikin 
означава качество

Идеалната 
работна среда за 
всеки бизнес

Нашата 
широка гама от 
висококачествени 
продукти дава 
отговор на всички 
нужди и може да 
бъде интегрирана 
до цялостно 
решение

Вижте примери от 
практиката за нашите 
търговски решения 

Много други хора вече 
са открили уникалните 
продукти и услуги на 
Daikin 
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Комфортът на надеждността

Никой наистина не търси сложност в 
бизнеса, понеже това често води до грешки, 
закъснения или загуби. За съжаление светът, 
в който всички ние правим бизнес, понякога 
е доста сложен. Когато търсим по-нататъшно 
развитие на бизнеса, ние всички разширяваме 
националните и международните си дейности. 
И това не прави нещата лесни. 

Като мултинационална компания, вие 
заслужавате най-добрите партньори. 
Партньори, които могат да разрешат 
проблемите ви и да ви помогнат да се чувствате 
комфортно.  
С Daikin вие сте намерили такъв партньор. 
Тъй като Daikin би искала нещата да бъдат 
лесни … за вас.

И ние можем да ви помогнем с това. Ето защо 
ние разработихме нашата Партньорска 
програма, която включва всички елементи, 
които ще направят живота ви по-лесен, и която 
е персонализирана за вашата ситуация и нужди.

Ние също имаме специална група от 
хора, екипът ни за ключови клиенти за 
национални и международни нужди, които 
са експерти в своята дейност и истински 
организатори. Те могат да разчитат на глобална 
мрежа от колеги и партньори във всички 
сегменти и аспекти на нашия бизнес, и винаги 
са на разположение да ви помогнат.

Подкрепяме ви
във всяка ваша стъпка

Какви решения има за мен?
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Вашият (международен) партньор/организатор/
координатор

Уникално техническо ноу-хау и опит

Гарантира бърза, лесна и интелигентна 
комуникация

Създава конкурентно предимство за вас

1 точка  
за контакт

Ефективност
Кратки и прости начини за комуникация по време 
на цикъла на проекта от проектирането до монтажа, 
валидни във всички (международни) пазари

Насоки относно последните местни регламенти и държавни програми

Еднородност
Предварително договорени потоци за покупки за вашите 
(международни) пазари

Можете да разчитате на широка мрежа за поддръжка и 
следпродажбено обслужване за всички ваши (международни) нужди

Можете да разчитате на (международен) гаранционен пакет с 
еднородни процедури

Гъвкавост
Можете да разчитате на нашата (международна) мрежа от 
сертифицирани монтажници на Daikin ИЛИ да използвате 
вашите собствени надеждни партньори

Най-изгодните планове за покупка, включително признаване на обеми 

•	 Насладете се на свободата в партньорството 
ни

•	 Най-добрата стойност за вашите средства

Прозрачност
Цените за оборудването и услугите за 
вашите (международни) покупки

Поддръжка за оптимизиране на разходите през 
жизнения цикъл на вашата ОВК инсталация

•	 Предимство от лесно бюджетиране/поръчки

•	 Увеличете рентабилността и/или завършете 
повече проекти със същите капиталови 
разходи

•	 Помагаме ви да осигурите повече 
завършени проекти и ви спестяваме  
време и пари

•	 Помагаме ви да спазвате законовите 
изисквания

•	 Гарантираме, че ще изпълните кратките си 
срокове за доставка

•	 Осигуряваме комфорт за вашите клиенти по 
всяко време

•	 Гарантираме непрекъсваемост на бизнес 
процесите

Какви решения има за мен?
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Иновация,  
която надминава целите  
за „екодизайн“

Революция в 
климатизацията на 
търговски сгради

През 1982 г. Daikin стана първата компания, 
която използва термопомпена технология, 
захранвана от възобновяеми източници на 
енергия, за да осигури целогодишен комфорт 
в по-големи сгради. Тази коренно нова 
технология скоро беше имитирана и от други.

Daikin,  
винаги една  
крачка напред

Daikin, пионер и водещ производител 
в областта на климатизацията, оттогава не 
е спрял при задаването на нови стандарти 
за своята доказала се VRV система. Първото 
ефективно използване на рекупериране 
на топлината беше през 1991 г.: отпадната 
топлина, генерирана по време на процесите на 
охлаждане, спестява пари за отопление в други 
части на търговската сграда. 
През 1998 г. беше предприета важна стъпка в 
борбата срещу дупката в озоновия слой. 

Daikin е първият производител, който използва 
хладилен агент без FCKW (флуорохлориран 
въглеводород) в своите климатични тела.
С четвъртото поколение на VRV, сега пишем 
следващата глава в историята на успеха на 
принципа на директното изпарение.  
Много може да се е променило от 1982 г. 
насам; кой е отговорен за това, обаче, остава 
непроменено. Днес Daikin продължава да 
разработва най-съвременните технологии, с 
които защитава своето лидерство на пазара в 
Европа и в световен мащаб.

Какви решения има за мен?
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Фокусирайте се върху 
общото годишно 
потребление

Нашите тела винаги са били оптимизирани за 
цялостна ефективност през цялата година.  
От само себе си се разбира, че нашите 
тела отговарят на директивата на ЕС за 
еко-дизайн, която влезе в сила през 2013 г. 
Тя фокусира вниманието си върху сезонната 
ефективност и оценява характеристиките 
на климатичните системи на база на тяхната 
ефективност и рентабилност през всеки ден 
от годината. Без съмнение смеем да твърдим, 
че Daikin има най-ефективните тела в гамата си 
и ние сме първи на пазара при прилагането 
на законодателството дълго преди то да бъде 
прието като закон.

Европейски план за действие 20/20/20

-20% -20%20%
Емисии на CO2 спрямо 

1990 г.
Дял на възобновяемата 

енергия
Използвана първична 

енергия спрямо бизнес 
както обикновено

До  
2020 г.

C02
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Ниски текущи 
разходи,  
благодарение на надеждност и 
енергия от възобновяеми  
източници, за да  
максимизирате комфорта  
на клиентите си

Какво би било по-просто? Въздухът е 
най-доброто решение при възобновяемата 
енергия. Извличането на топлина от въздуха 
намалява текущите разходи на системата, е 
екологосъобразно и е напълно надеждно.  
Какъв по-добър начин да повишите комфорта 
на клиентите си. С помощта на нашата 
модерна термопомпена технология въздух-
въздух за извличане на топлина от околния 
въздух, разходите за работата на системата 
се намаляват с до 75%. Това е наистина едно 
иновативно решение.

Енергия от въздуха

Какви решения има за мен?

75%  
външен въздух
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Термопомпена 
технология

Термопомпите въздух-въздух получават 
75% от изходящата си енергия от възобновяем 
източник: околният въздух, през зимата и 
лятото, дори когато навън е много студено; 
въздух, който е както възобновяем, така и 
неизчерпаем. 
 
Разбира се, термопомпите също изискват 
електричество за работа на системата (25%), 
но то също може да бъде генерирано от 
възобновяеми енергийни източници (слънчева 
енергия, вятърна енергия, водна енергия, 
био-маса). Ефективността на термопомпите 
се измерва в SCOP (сезонен коефициент на 
преобразуване) за отопление и SEER (сезонен 
коефициент на енергийна ефективност) за 
охлаждане.

Какви решения има за мен?

Инверторна технология

Системите на Daikin (напр. Daikin Altherma) 
могат да отопляват вашия дом до пет пъти 
по-ефективно отколкото традиционна система 
за отопление, работеща на изкопаеми горива 
или електричество. Системата оползотворява 
топлината на външния въздух, и поради това 
използва много по-малко енергия, като 
същевременно можете да се възползвате от 
постоянно и комфортно отопление.  
Също така, изискванията за поддръжка са 
минимални, което поддържа текущите разходи 
ниски.  
Благодарение на усъвършенстваната 
компресорна технология, икономията на 
енергия е още по-голяма.

Инверторната технология на Daikin е истинска 
иновация в областта на климатизацията. 
Принципът е прост: инверторите регулират 
използваната мощност спрямо текущите 
потребности – нито повече, нито по-малко!  
Тази технология ви осигурява конкретни 
предимства!

Цялостно решение

Концептуално, цялостното решение на 
Daikin предлага една точка на контакт за 
конструкцията и изискванията за техническо 
обслужване на вашата интегрирана система 
за климатичен контрол. Нашата техника 
има вградена доказана надеждност като 
гарантира, че имате правилната комбинация 
от тела, за които знаем, че ще могат да 
постигнат оптимален комфорт с ниски 
разходи за поддръжка. Освен това нашите 
тела предоставят максимална енергийна 
ефективност и минимални експлоатационни 
разходи.

100%  
енергия

25% 
електричество

+

С инверторна технологияБез инверторна 
технология

75%  
външен въздух
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Вижте примери 
от практиката 
за нашите 
търговски 
решения

Разглеждането на примери от реалния живот 
ще направи много по-лесно разбирането на 
нашето цялостно решение.

Избрахме седем проекта в седем различни 
сектора. Всеки от тях беше част от нашата 
програма за цялостно решение и във всеки 
бяхме ангажирани от началото на фазата 
на проектиране до осъществяването на 
проектите и бъдещата поддръжка.
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Вижте в

Видеоклип за офис решение: 
https://www.youtube.com/DaikinEurope

Ефективност на работното място

Приложения и примери от практиката: Офис

Офис

ОГРОМНИ ИКОНОМИИ НА ЕНЕРГИЯ

Офис климатизацията на Daikin може да се 
интегрира в цялостно решение за климатичен 
контрол. Рекуперирането на топлина между 
компоненти, вентилацията със свободно 
охлаждане и безплатното получаване на 
гореща вода водят до по-ниски текущи разходи 
и минимални въглеродни емисии.

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ЗАМЯНА

Офис решенията на Daikin с технология за 
замяна предлагат бърза възвръщаемост на 
инвестициите и рентабилно обновяване; 
големи икономии на енергия с минимален 
принудителен престой. 

ЦЕЛОГОДИШЕН КОМФОРТ

Постоянното отопление при студено време (до 
-25°C) осигурява висок капацитет на отопление; 
променливите температури на замразяване 
предоставят постоянен комфорт, за да се 
избегнат студени течения.

ПО-МАЛЪК РАЗХОД ЗА МОНТАЖ

Напълно плоската касета на Daikin се интегрира 
в стандартните таванни плочи за бърз монтаж 
и безпроблемна интеграция в тавана, като 
Intelligent Touch Manager на Daikin предлага 
рентабилна малка система за управление на 
сграда, която интегрира цялото оборудване на 
Daikin и трети страни.

Ефективното управление на сградата и помещенията е ключът за 
намаляване на експлоатационните разходи. Персонализираните офис 
решения на Daikin ви дават пълно управление на потреблението 
на енергия, като създават идеални условия за работа и намаляват 
въздействието върху околната среда. 

70%

ДРУГИ

ОТОПЛЕНИЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ 31%

ВЕНТИЛАЦИЯ 4% 

ЗАМРАЗЯВАНЕ 3% 

ОХЛАЖДАНЕ НА 
ПОМЕЩЕНИЯ 15%

ГОРЕЩА ВОДА 17%

ПОКРИЙТЕ ДО 48% ОТ НУЖДИТЕ СИ С 
ЦЯЛОСТНО РЕШЕНИЕ:
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СВЕЖ ВЪЗДУХ
По-здравословна атмосфера в офиса
 › Минимизира ненужния разход на енергия 
чрез рекупериране на топлината от 
отработения въздух

 › Комбиниране на вентилация и климатизация в 
една система

 › Идеална за средни и големи сгради
 › Филтрирането на въздуха осигурява 
постоянно подаване на чист въздух

 › Връзка тип Plug and Play с климатични камери, 
когато са необходими големи въздушни обеми

ГОРЕЩА ВОДА
Намаляване на разходите за гореща вода 
 › Използване на термопомпена технология за получаване на гореща вода
 › Безплатното получаване на гореща вода е възможно чрез предаване на топлина от зони, 
изискващи охлаждане.

 › Възможност за свързване на слънчеви панели
 › Възможни приложения: мивки, подово отопление, душове и радиатори

НАПЪЛНО ПЛОСКА КАСЕТА 
Дизайн и гениалност в едно 
 › Дизайн, уникален на пазара: монтира се 
безпроблемно в архитектурни таванни плочи 
и приляга плътно към тавана

 › Култов дизайн и инженерно съвършенство
 › Интелигентни сензори за максимален 
комфорт и ефективност

ЦЕНТРАЛИЗИРАНО УПРАВЛЕНИЕ 
Пълен пакет на Daikin за управление на 
офис сграда
 › Интуитивен потребителски интерфейс
 › Интелигентно управление на енергия
 › Гъвкаво по размер и интегриране чрез WAGO
 › Онлайн достъп и контрол на няколко сгради
 › Лесно управление на потреблението на 
електричество от много наематели

Приложения и примери от практиката: Офис



16

Приложения и примери от практиката: Офис

Daikin Румъния

Етикет BREEAM Excellent
Crystal tower

„Crystal Tower показва, че може да 
се постигне енергийна ефективност 
дори при един труден градски обект и 
компактна застроена площ.  
Качеството на дизайна, включващо 
използването на най-новите 
технологии, показва, че е възможно 
една еднообемна сграда да бъде 
трансформирана в такава с открояващ 
се и интересен облик за града.“

www.crystaltower.ro

ПРОЕКТ
Воден кръг за VRV модули с водно охлаждане + 
котли и водоохладителни кули 
Инсталацията покрива площ от: 16 900 m2 (общо 
15 етажа) 

СИСТЕМА
 › 3 VRV III външни тела
 › 67 VRV външни тела с водно охлаждане
 › 265 таванни тела за скрит монтаж
 › 24 четиристранни касети
 › 5 външни тела Sky Air
 › 5 четиристранни касети
 › 1 агрегат с въздушно охлаждане с 
многоспирален компресор

 › 1 агрегат с въздушно охлаждане с винтов 
компресор 

 › 11 BACnet интерфейса
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Crystal tower

Други примери

VELOCITY (Великобритания)

Устойчивостта е едно от най-важните неща 
в дизайна на Velocity. Всеки елемент от 
дизайна беше внимателно обмислен, за да се 
гарантира EPC оценка „B“ и оценка „Excellent“ 
по BREEAM. 

KAFFEE PARTNER (DE)

В оригиналната концепция беше планиран 
водоохлаждащ агрегат, но след това беше 
решено да се монтират 7 VRV системи (общ 
капацитет на охлаждане от прибл. 272   kW), 
което води до по-ниска инвестиция, намаляване 
на енергията и по-малко необходимо 
пространство. Общо 70 офиси и заседателни 
зали на четири етажа са климатизирани.

www.velocitybrooklands.com www.kaffee-partner.de

Приложения и примери от практиката: Офис

Daikin Германия
Daikin  
Великобритания

ЗАЩО DAIKIN?
Daikin беше избрана като лично предпочитание 
на инженера на сградата. След като беше 
работил обширно с наши продукти по други 
проекти, той избра Daikin поради тяхната 
гъвкавост и надеждност.

СИСТЕМА
 › 28 VRV III външни тела (с рекупериране на 
топлината)

 › 2 VRV III външни тела (термопомпа)
 › 256 таванни тела за скрит монтаж
 › 10 контролера Intelligent Touch

ЗАЩО DAIKIN?
Нуждата на клиента да намали разходите за 
енергия чрез използването на системи с висока 
енергийна ефективност беше причината Daikin 
да е очевидният избор в сравнение с други 
системи.

СИСТЕМА
 › 7 VRV III външни тела (термопомпа)
 › 3 кондензаторни агрегата за приложения за 
въздухообработващи климатични камери

 › 15 таванни тела за скрит монтаж
 › 69 четиристранни касети
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Вижте в

Видеоклип за приложение за хотел 
https://www.youtube.com/DaikinEurope

Гостоприемство, икономичност, надеждност

Приложения и примери от практиката: Хотел

Хотел

70%

ДРУГИ

ОТОПЛЕНИЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ 31%

ВЕНТИЛАЦИЯ 4% 

ЗАМРАЗЯВАНЕ 3% 

ОХЛАЖДАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ 15%

ГОРЕЩА ВОДА 17%

Репутацията на хотела зависи от това колко удобно и приятно се чувстват гостите по време 
на престоя си. Същевременно, собствениците на хотели трябва да запазят пълен контрол 
върху своите експлоатационни разходи и потреблението на енергия. Специално разработено 
портфолио отговаря на нуждите на хотелите.

ПОКРИЙТЕ ДО 70% ОТ НУЖДИТЕ НА КЛИЕНТИТЕ СИ,  
КАТО ИМ ПРЕДЛОЖИТЕ ЦЯЛОСТНО РЕШЕНИЕ:
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ВХОД НА ХОТЕЛА
Осигурете на клиента си чувство за максимален 
комфорт от момента, в който влезе.
+     Въздушните завеси позволяват на вратите 

да се отварят без загуба на енергия, като 
същевременно поддържат високо ниво на 
комфорт

+    Подово отопление за равномерно 
разпределение на температурата в зони с 
високи тавани

+  Сензорите за CO2 предотвратяват загуба на 
енергия чрез свръхвентилация, а в пиковите 
моменти се доставя достатъчно свеж въздух

Приложения и примери от практиката: Хотел

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ
Ключът към запазване на контрол върху 
разходите ви за енергия и осигуряване на 
комфорт на клиентите.
+  Интеграция със софтуер за хотелски 

резервации, като климатизацията се 
включва, когато гостът се настани

+  Инструменти за интелигентно управление 
на енергията непрекъснато оптимизират 
ефективността на сградата ви

+  Наблюдение на цялото оборудване на 
Daikin и на трети страни от едно централно 
място и дори и от разстояние

СТАИ ЗА ГОСТИ
Перфектната персонална среда за 
гостите чрез едновременно отопление 
на помещения и охлаждане на други 
помещения, гарантиращо комфортна 
почивка през нощта.
+  Интуитивно дистанционно управление 

с вградена връзка към карта с ключ 
или контакт за прозорец, за да се пести 
енергия

  +  Може да се използва богат избор от 
вътрешни тела

КУХНЯ
Цялостно управление и мониторинг на 
климатизацията, отоплението, горещата 
вода и охлаждането.
+    Топлината се извлича от хладилни 

витрини и хладилни камери за 
увеличаване на отоплението в други 
зони

+    Специализирани инверторни 
решения за замразяване

РЕНТАБИЛНО  
ОТОПЛЕНИЕ

Рентабилно отопление и гореща вода чрез 
предаване на топлина от зони, изискващи 
охлаждане.
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Хотелът Santos Porta Fira се счита за най-
добрият небостъргач в света и е носител на 
престижната архитектурна награда „EMPORIS 
AWARD 2010“. Той се намира в L'Hospitalet в 
Барселона, срещу Fira Gran Via. 

www.hotelbarcelonaportafira.com

Този проект засили позицията на 
Daikin като лидер в климатизацията 
на големи сгради, като успя да 
предостави решения, които се 
открояват не само със своята 
точност и надеждност, но също 
така и със своята енергийна 
ефективност. 

Daikin 
Испания

Приложения и примери от практиката: Хотел

Porta Fira 
Отличен с награда небостъргач

ПРОЕКТ
Daikin беше избрана да отговори на високите 
стандарти за комфорт на този уникален хотел 
с 24 етажа и 113 метра височина, с монтажа на 
74 VRV външни тела и 664 VRV вътрешни тела и 
два R-134a водоохлаждащи агрегата с въздушно 
охлаждане с едновинтов компресор.

ЗАЩО DAIKIN?
Клиентът е силен поддръжник на качеството на 
Daikin и монтира оборудване на Daikin от 1996 г. 
насам.

СИСТЕМА
 › 74 външни тела (60 VRV външни тела с 
рекупериране на топлината), управлявани 
чрез intelligent manager

 › 664 вътрешни тела
 › 2 водоохлаждащи агрегата с въздушно 
охлаждане (EWAD 600 BJYNN/Q) 
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ЗАЩО DAIKIN?
Силното ограничение на нивата на шум (монтаж 
в жилищен район) и ограниченото пространство 
в техническото помещение бяха основните 
специфичните особености на този проект.

СИСТЕМА
 › 10 VRV III външни тела (с рекупериране на 
топлината)

 › 120 таванни тела за скрит монтаж
 › 28 таванна касети
 › 1 стенно тяло
 › Intelligent Touch Manager

Други примери

LE PIGONNET (Франция)

Hotel Le Pigonnet е луксозен хотел / 
ресторант в Екс ан Прованс. Daikin замени 
съществуващата инсталация с R-22 с 
енергийно ефективно VRV решение. 

ХОТЕЛ HOLIDAY INN (Франция)

Закупена от IHG group, за да бъде превърната 
в 4-звезден Holiday Inn, тази бивша сграда на 
Министерството на образованието беше изцяло 
реновирана. Хотелът разполага със 108 стаи 
за гости на осем етажа, а в сутерена има 
заседателна зала, кухня, стаи за персонала, стая 
за „закуска“ и сервизни помещения.

Приложения и примери от практиката: Хотел

www.hotelpigonnet.com
www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/ 
paris/parsg/hoteldetail

Daikin Франция

ЗАЩО DAIKIN?
Благодарение на технологично решение за 
замяна, Daikin успя да сведе до минимум 
прекъсването на работата и вътрешната 
декорация беше запазена чрез запазване 
на тръбите за хладилния агент. 

СИСТЕМА
 › 8 VRVIII-Q RQYQ140P + 36 FXLQ25 + 
3FVX50+1FTXS

 › 3MXS52+ 2 FVXS25
 › RXS50 + 1 FTXS50
 › RXS50 + 1 FVXS50
 › 3 MXS68 + 2 FVXS 25 + 1 FVXS50
 › RXS25 + FVXS25
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Понеже най-яростните им конкуренти 
често се намират в близост, магазините за 
продажби на дребно трябва да предоставят 
на своите клиенти най-доброто търговско 
преживяване, като това започва с комфортна 
среда. С решения от Daikin за климатизация, 
собствениците на магазини могат да 
оптимизират околната среда за пазаруване и 
да подобрят нивата на комфорт за клиентите 
и служителите, като същевременно намалят 
разходите. Освен това, нашата широка гама от 
вътрешни тела допълва интериорния дизайн 
на всеки магазин и предоставя комфорт, 
благодарение на който клиентите пазаруват 
по-продължително.

В текущата търговска среда, търговците на дребно са подложени на натиск за намаляване на складовете 
и текущите разходи. Законодателството добавя допълнителен финансов натиск с различни енергийно 
ефективни схеми. Затова допустимите енергийно ефективни решения са жизнено важни за намаляване на 
експлоатационните разходи, като се осигурява съответствие с най-новите разпоредби.

Ние гарантираме, че всички наши тела 
предлагат гъвкав монтаж, цялостни 
решения според изискванията на клиента, 
както и най-високите нива на енергийна 
ефективност на пазара. За лекия търговски 
сектор препоръчваме нашата гама Sky Air 
поради нейната надеждност, интелигентното 
използване на енергията и способността й да 
бъде съобразена с конкретните нужди.  
По този начин ние предлагаме на клиентите 
си пълен контрол над нивата на комфорт чрез 
лесно управляемо отопление и охлаждане, 
вентилация и климатично разделяне на въздуха 
при входните врати.

Независимо от обекта и изискванията, ние 
можем да разработим система, която е 
икономична, има слабо въздействие върху 
околната среда и използва най-новото 
в напредналата VRV технология. Нашите 
термопомпи извличат топлина от външния 
въздух дори и при студено време, за да 
затоплят търговските площи и могат да бъдат 
монтирани на покривите или на стени - най-
добрата гъвкавост при монтажа. А нашите 
въздушни завеси решават проблема със загуба 
на комфорт, произтичащ от външните врати.

Намаляване на разходите за търговия на дребно
Склад и магазин
Приложения и примери от практиката: Търговия на дребно
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ВХОД
Високоефективни решения за справяне с проблема за 
разделяне на климата при вратите
 ū Най-ефективното решение за постоянно отворени врати, 
което осигурява значителни икономии на енергия до 
72% и период на възвръщане на инвестицията от само 
1,5 години в сравнение с електрически въздушни завеси

 ū Целогодишен комфорт, осигурен от технология на 
преобразуване и оптимизирана скорост на въздушния 
поток

360° КОМФОРТ
50% икономия на енергия в 
сравнение със стандартните 
касети
 ū Самопочистващата се функция 
осигурява ежедневно почистване 
на филтъра, което води до 50% 
икономия на енергия

 ū По-ниски разходи за поддръжка 
(почистването на филтъра може да 
се извършва с прахосмукачка)

 ū Интелигентни сензори изключват 
уреда, когато в стаята няма никой, 
което спестява до 27%

 ū Перфектен комфорт: 360° 
разпределение на въздушния 
поток и система за откриване на 
присъствие, насочваща въздушния 
поток встрани от хората

ЛЕСНО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УПРАВЛЕНИЕ
Създайте комфортна среда за клиентите
 › Лесно за използване меню, което максимално облекчава 
управлението на вашата система

 › Енергоспестяващи функции, намаляващи вашите текущи разходи
 › Модерен дизайн
 › Седмични програми повишават комфорта и ефективността
 › Поддържа много езици
 › Функция за блокиране на бутоните за избягване на неправилна 
употреба

Приложения и примери от практиката: Търговия на дребно
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The Range е призната за своите продукти, 
включително „Направи си сам“, изделия за 
дома, мебели, осветление, декоративен 
дизайн и изделия за градината.  
Целта на The Range е да предостави продукти 
на средни цени за дома, за отдих, както и 
продукти за градината, като предлага заедно 
всичко необходимо за един стилен дом на 
достъпни цени.  
Гамата продължава да се развива с магазини, 
намиращи се в цяла Великобритания. 

www.therange.co.uk

The range  
Търговия на дребно

Приложения и примери от практиката: Търговия на дребно

Daikin 
Великобритания

ПРОЕКТ
Цялостно решение за ОВК. Както VRV III с 
рекупериране на топлината, така и VRV IV 
термопомпен тип предоставят постоянно 
отопление, осигуряващо непрекъснат комфорт. 
И двете системи позволяват осигуряване на 
гореща вода, вентилация и въздушна завеса 
за напълно интегриран подход. Обща площ: 
7800 m2

ЗАЩО DAIKIN?
Те се нуждаеха от решение за предоставяне 
на правилните нива на климатичен контрол, 
балансирани с енергийна ефективност.

СИСТЕМА
 › 74 VRV външни тела (60 с рекупериране на 
топлината + 14 термопомпи)

 › 664 VRV тела
 › 2 агрегата с въздушно охлаждане с винтов 
компресор 

 › Intelligent Manager (система за управление)
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„Бяхме много щастливи 
да работим с Daikin 
Великобритания, за да включим 
една от най-новите напълно 
интегрирани възобновяеми 
системи, които ще осигуряват 
отопление, гореща вода и 
климатизация, позволявайки на 
The Range в Уорингтън да има 
напълно управляема система 
с гъвкавост на работата в 
съответствие с изискванията.“

Брад Хъртър, CDS Group
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Вижте в
Видеоклип за приложение за бензиностанция 
https://youtu.be/AePd_ZwJ6MA
Видеоклип за приложение за супермаркет
https://youtu.be/xHng7iMXmPM

Интегрирано замразяване, охлаждане, отопление и 
охлаждане на пространството

Бензиностанция и супермаркет
Търговски примери от практиката: Бензиностанция и супермаркет

ПОДХОДЯЩАТА ТЕМПЕРАТУРА НА 
ТОЧНОТО МЯСТО
С необходимостта от няколко витрини с 
различни температури, вариращи от - 18ºC до 
+7ºC беше необходимо изключително гъвкаво 
решение.  
Системата ZEAS на Daikin е идеалният избор 
поради нейната гъвкавост, модерната й 
VRV технология и доказаната й надеждност. 
С допълнителни бустерни компресори е 
възможно системата едновременно да постигне 
средна и ниска температура на охлаждане.

ПРОХЛАДНО ПРЕЗ ЛЯТОТО, ТОПЛО ПРЕЗ 
ЗИМАТА
С много хладилни агрегати в сравнително 
малко пространство, натрупването на топлина 
е вероятно да доведе до неоптимални 
температури в пространството за продажби на 
дребно. 
Чрез комбиниране на системата със система 
Conveni-Pack, генерираната допълнителна 

топлина се отстранява от пространството и се 
използва за предоставяне на битова гореща 
вода и/или за отопление на пространството 
през зимата. 

НИСКО НИВО НА ШУМ В ОКОЛНАТА 
СРЕДА
Тъй като бензиностанциите и местните 
магазини за хранителни стоки са отворени в 
продължение на много часове, понякога през 
цялата нощ, е важно да имате настройки за 
ниско ниво на шум през нощта - нещо, което се 
предоставя стандартно с Conveni-Pack 

Климатичният контрол за една типична бензиностанция включва 
комбинация от замразяване и охлаждане, както и отопление или 
охлаждане на пространството. Същото може да се каже и за магазин за 
хранителни стоки на главна улица.

„Въздействието от рекуперирането 
на топлината върху ефективността 
на моята система е просто 
удивително … “
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+7°C

-18°C

Бензиностанция и супермаркет
Търговски примери от практиката: Бензиностанция и супермаркет

Xладилна витрина със средна температура
Тези тела се използват широко за съхраняване на 
напитки и сандвичи и са свързани към системата за 
охлаждане до средна температура.

Хладилна витрина с ниска температура
Тези хладилни витрини се използват за 
малотрайни замразени продукти като риба 
или месо и са свързани с хладилна система за 
замразяване до ниски температури.
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Приложения и примери от практиката: продажба на дребно на храна

E. Leclerc Drive 
Супермаркет за храни Daikin 

Франция

ПРОЕКТ
Този драйв-ин супермаркет, разположен в стара 
печатница, изискваше охлаждане.  
Тъй като монтажникът вече беше запознат 
с VRV системата на Daikin, ZEAS се оказа 
идеалното решение, предлагащо средни и 
ниски температури на замразяване, въпреки 
че температурите могат да варират значително 
през лятото и зимата.

СИСТЕМА
 › 3 хладилни компресорно-кондензаторни 
агрегата за замразяване до ниски 
температури

 › 2 хладилни компресорно-кондензаторни 
агрегата за замразяване до средни 
температури
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www.einkaufen-erleben.de

Други примери

EDEKA BUSCHKÜHLE (Германия)

Двете системи Conveni-Pack обслужват 
32 метра щандове за продукти, 12,5 метра 
хладилници, едно хладилно помещение 
за съхранение на плодове, една въздушна 
завеса и пет вътрешни тела; системата 
ZEAS обслужва два фризера за дълбоко 
замразяване с общ капацитет от 5 kW.

Приложения и примери от практиката:  
продажба на храна на дребно

Daikin Германия

СИСТЕМА
 › 2 хладилни компресорно-кондензаторни 
агрегата за замразяване до средни 
температури (Conveni-Pack)

 › 1 хладилен компресорно-кондензаторен 
агрегат за замразяване до ниски 
температури (ZEAS)
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Daikin предлага пълно управление на 
температурата и качеството на въздуха - 
избягване на студени въздушни течения и шум, 
така че във вашия ресторант винаги да има 
свеж въздух и той да е комфортен и приветлив 
за вашите гости и служители. Дори ако 
ресторантът не е изцяло зает, системата винаги 
работи, като използва само необходимата 
изходяща мощност. Инверторната система на 
Daikin перфектно отговаря на изискванията, 
като спестява енергия през почти 80% от 
времето. 

Нашите термопомпи рекуперират топлина 
от кухнята, за да предоставят рентабилно 
отопление и санитарна гореща вода, като 
нашите продукти предлагат като алтернатива 
котли на газ или нафта с ниски емисии на CO2 
и значително превъзхождат системите на 
изкопаеми горива. 

Това спомага за общото потребление на 
енергия и намалява експлоатационните 
разходи. Същевременно нашите 
централизирани системи за управление 
ще гарантират допълнителна икономия на 
енергия.

Специализираният екип за цялостни решения 
следи вашите проекти отблизо, за да се увери, 
че системата е персонализирана, монтажът е в 
съответствие с високите стандарти за качество 
на Daikin, и че всичко отговаря точно на 
потребностите на клиентите. Ние предоставяме 
спокойствие за вас, вашите клиенти и 
идеалните нива на комфорт за техните гости. 
Приятен апетит!

Ресторантите изискват отопление, охлаждане, вентилация, осигуряване на гореща вода, както и хладилни 
системи. Разбира се, нито едно от тези изисквания не би трябвало да попречи на клиентите да се 
наслаждават на перфектната атмосфера.

Създайте перфектната атмосфера

Приложения и примери от практиката: Ресторант

Ресторант
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Приложения и примери от практиката: Ресторант

ВЪНШНО ТЯЛО
 ū Поддържа текущите ви разходи възможно 
най-ниски, благодарение на водеща в бранша 
технология

 ū Широка гама от вътрешни тела, които могат да се 
свързват

 ū Гарантира работа в режим на отопление до -20°C

ВЪТРЕШНИ ТЕЛА
 ū Широка гама от уникални тела, подходящи за 
помещения с всякаква форма

 ū Те работят изключително безшумно, за да не 
нарушават комфортната зона, в която вашите 
клиенти се наслаждават на храната си

 ū Уникални функции за повишаване на 
комфорта на вашите клиенти и подобряване 
на енергийната ефективност

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
 ū От лесно индивидуално управление до пълен 
BMS пакет на Daikin

 ū Комуникационни интерфейси за интегриране 
с BMS системи на трети страни

 ū Лесна за използване при работа
 ū Няколко функции и характеристики ви 
помагат да пестите енергия
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ПРОЕКТ
Беше необходима система за охлаждане, която 
да работи заедно с цялостно решение за 
климатизация, отопление и вентилация за бара, 
ресторанта, кухнята и тоалетните.

ЗАЩО DAIKIN?
Проектът беше осъществен от Design & Build и 
Daikin беше представена на клиента от нашия 
подизпълнител, AC Direct Ltd.

СИСТЕМА
 › 2 хладилни компресорно-кондензаторни 
агрегата (ZEAS)

 › 1 VRV III външно тяло (с рекупериране на 
топлината) с осигуряване на гореща вода

 › Въздушна завеса Biddle
 › 1 VAM тяло (вентилация)

Icebar от icehotel 
Изпитайте екстремното

Приложения и примери от практиката: Ресторант

Влизането в ICEBAR LONDON е ледено 
преживяване, където стените, барът, масите 
и дори чашите за пиене са изработени от 
кристално чист лед от реката Торн, събран от 
девствената зимна приказка на Юкасярви в 
Северна Швеция.

www.belowzerolondon.com

Daikin 
Великобритания
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„Отдавна искахме да обновим системите 
за отопление, вентилация, климатизация 
и замразяване в нашия ресторант и 
Icebar. Установяването на правилните 
нива на комфорт за нашите клиенти 
в ресторанта е от първостепенно 
значение и трябва да бъде балансирано 
спрямо загубата на енергия през 
големите отворени входни врати. 

Това предизвикателство, съчетано 
с постоянната получена топлина от 
внимателно поддържаната температура 
от -5ºC в Icebar, ни накара да работим 
в тясно сътрудничество с Daikin 
Великобритания, за да разработим 
контролирана инсталация за целия 
обект, което ще доведе до икономия 
от рекуперирането на топлината от 
над 50% чрез използването на новата 
технология.“

Алекс де Пом, директор на Icebar

Приложения и примери от практиката:  
Ресторант

Други примери

ZIGGO DÔME

Най-новата и най-високо енергийно 
ефективна музикална зала в Холандия, Ziggo 
Dome в Амстердам, е с оборудване на Daikin.  
Монтираните хладилни агрегати отговарят на 
изискванията за охлаждане и замразяване на 
напитки и храна в 218 места.

ЗАЩО DAIKIN?
Проектът беше осъществен от Design & Build и 
Daikin беше представена на клиента от нашия 
подизпълнител, AC Direct Ltd.

СИСТЕМА
 › 6 хладилни агрегата (ZEAS) 6 x 
LRMEQ20AY1, 2 x LRLEQ5AY1)

 › Управление чрез интерфейс ModBus

www.ziggodome.nl

Daikin Холандия
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Приложения и примери от практиката: Зелени и устойчиви сгради

Ние имаме екип от акредитирани специалисти по BREEAM®, 
които са на ваше разположение!
Daikin има акредитирани специалисти по BREEAM® в цяла Европа, 
които ви помагат по целия път за постигане на вашия сертификат 
BREEAM®.

Ние доставяме материалите си по отговорен начин
Daikin получи BES6001 сертификати за няколко продуктови гами

Daikin ви подкрепя за получаването на максимални кредити 
и водещи точки по BREEAM®:
Цялостни решения на Daikin за ОВК и хладилна техника с 
технологии за висока сезонна ефективност

Вие получавате кредит за иновации по BREEAM с VRV cloud 
BREEAM® награждава иновативните продукти и технологии, което 
повишава крайния ви резултат. VRV Cloud е помощен инструмент 
за интелигентното управление на енергията, който ви дава ценни 
знания, като същевременно намалява усилията, необходими за 
управление на използването на енергия.

ПОДОБРЕТЕ РЕЗУЛТАТА СИ ПО BREEAM© С DAIKIN

Вашият партньор  
за зелени и устойчиви сгради

BREEAM е най-важната система в света за 
екологична оценка на сгради.  
Тя поставя стандарта за най-добрите практики в 
проектирането, изграждането и експлоатацията 
на устойчиви сгради и е доказателство за 
екологични и устойчиви характеристики.

Примери за участието на Daikin:

Daikin успешно е участвала в много екологични 
и устойчиви проекти. Помагането на строителите 
да постигнат BREEAM Excellent, LEED Gold, NZEB 
и подобни сертификати се превърна в една от 
нашите специализации - и нашите примери от 
практиката го доказват! 

Park Phi (Енсхеде, Холандия): BREEAM Excellent
Quattro Park C (Краков, Полша): BREEAM Very Good
Japan House (Москва, Русия): BREEAM Good
Crystal Tower (Букурещ, Румъния): BREEAM 
Excellent
Velocity (Великобритания): BREEAM Excellent.
За още примери вижте нашия уебсайт:  
www.daikineurope.com/references

Daikin предлага оптималното решение за вашия проект за зелено строителство: опитът на нашите 
международно акредитирани специалисти, отговорно набавените материали и високо ефективните 
продукти, осигуряващи комфорт.
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Експертиза

Акредитирани специалисти по BREEAM®

СГРАДАТА С НУЛЕВО НЕТНО 
ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ (NZEB)

От 2019 г. всички нови сгради в ЕС трябва да 
имат нулево нетно потребление на енергия 
– това също включва сгради, използвани за 
търговски цели. 
Как може такава нулева стойност да се постигне 
днес, когато доказаната термопомпена 
технология, и например фотоволтаиците са 
разходно-ефективно интегрирани в сграда с 
нулево нетно потребление на енергия?
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Park Phi  
Етикет BREEAM Excellent

Приложения и примери от практиката: Зелени и устойчиви сгради

Офисите в Park Phi са зелени и устойчиви 
и изискваха цялостно решение от Daikin, 
което предостави охладителна система 
с рекупериране на топлината и подово 
отопление с битова гореща вода. 
В допълнение, проектът включваше 
управление на температурата на център за 
данни. 
Цялото отопление и охлаждане трябваше да 
бъде управлявано от централна система за 
управление. 

Устойчиво  
строителство

Daikin Холандия

ПРОЕКТ
Монтираната система използва VRV система 
с водно охлаждане на всеки етаж за 
рекупериране на топлината, комбинирана 
с високотемпературна термопомпена 
система Daikin Altherma тип „въздух-вода“ с 
допълнителни котли Rotex за осигуряване на 
гореща вода и подово отопление. Охлаждането 
на центъра за данни използва сух охладител 
и водоохлаждащи агрегати с въздушно 
охлаждане с технология за рекупериране 
на топлината, подпомагани от две отделни 
агрегатирани системи на Daikin. Цялата 
комбинирана система използва модерен 
интегриран контролер на Daikin.

ЗАЩО DAIKIN?
Собствениците на проекта имаха отлични 
работни отношения с Daikin при цялостното 
решение и бяха много впечатлени от нашия 
новаторски подход и изключително качество.

СИСТЕМА
 › VRV-WIII геотермална система
 › Високотемпературна термопомена система 
Daikin Altherma

 › Sky Air 
 › Водоохлаждащ агрегат с въздушно охлаждане 
с рекупериране на топлината

 › iManager, iTouch Manager, ACNSSModHilicius, 
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Приложения и примери от практиката:  
Зелени и устойчиви сгради

Други примери

NZEB

Клиентът беше изправен пред необходимостта 
от подобрени нива на комфорт през лятото, 
по-висока енергийната ефективност и 
намалено потребление на енергия за 
предоставяне на икономии на разходи. Ние 
предоставихме високо енергийно ефективна 
система, която комбинира нашата напреднала 
VRV технология, оптимизирана от ZEFFLE IR.

ЗАЩО DAIKIN?
Опитът на Daikin при предоставянето на 
подобрен комфорт в работната среда, 
съчетан с поддържането на слънчевата 
топлина далеч от вътрешността, правят 
Daikin очевидният избор.

СИСТЕМА
 › VRV
 › ZEFFLE IR

За Герард Шрьодер изборът на тази 
система беше лесен: 

„Според мен, с VRV системата с 
рекупериране на топлината, Daikin има 
Ролс Ройса в термопомпената технология. 
Ако искате да изградите устойчива офис 
сграда, наистина няма друга алтернатива.“

Daikin Италия
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Вижте в

Видеоклип за приложение за 
офис 
https://www.youtube.com/
DaikinEurope

Техническо охлаждане
Сървърно помещение

SKY AIR ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОХЛАЖДАНЕ

 › Качествени и надеждни продукти
 › Работа по постоянно охлаждане 24/7/365
- Автоматична ротация между активни 

вътрешни тела
- Резервно външно тяло осигурява 

непрекъсната работа
- Възможност за блокиране на определени 

настройки

Сървърите, особено рафтовете със сървъри, 
генерират голямо количество топлина, която 
трябва да бъде отстранена чрез управление на 
постоянно охлаждане.  
Това се постига чрез автоматично 
превключване между телата след определен 
период на употреба, за да се гарантира, че 
по всяко време едно тяло работи, а друго е 
налично за поддръжка.
Всяко сървърно помещение е оборудвано с 

Надеждна система и гарантирана непрекъсната работа, висок полезен 
капацитет, приложения за техническо охлаждане. Сървърните 
помещения са критични места, излъчващи големи количества топлина, 
но същевременно са изключително чувствителни към температурата 
и влажността. Тези помещения трябва да се охлаждат 24/7, 365 дни 
в годината. Гамата Seasonal Smart Sky Air на Daikin е най-доброто 
решение на пазара днес. В този случай тя е напълно съвместима с 
множество разнообразни вътрешни тела: стенни, подови, таванни за 
открит монтаж и таванни за скрит монтаж.

Приложения и примери от практиката: Сървърно помещение

няколко вътрешни тела – всяко е свързано към 
едно външно тяло, за да се гарантира, че ако 
някое външно тяло се повреди, има друго като 
автоматично резервно тяло.
Предвид изключителната важност на 
постоянното охлаждане на сървърните 
помещения, системата може да се управлява 
чрез RTD-NET контролер, който може да следи 
и управлява до 16 вътрешни тела пряко или 
чрез системата за управление на сграда и има 
тяло за „управление на функцията за работа“, 
което блокира настройките на сървърното 
помещение, за да не могат да бъдат променяни 
от хора в сървърното помещение.
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 Работа по постоянно 
охлаждане

 Настройки за специализирано 
техническо охлаждане

 Уникален метод за избор

	Подобрена надеждност, 
благодарение на асиметрична 
комбинация от вътрешни и 
външни тела 

 например, капацитетът на вътрешните е 125,  
а капацитетът на външните е 100
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като първия климатик в 

Япония за влакове

1951 1957
1967

1973

2003

2006 2007

2008

2009

2012

2014
1969

1982 20051958

Daikin открива офис 
в Европа. Търговски 

офис в Малта

Първото 
мулти-сплит 

тяло

VRV III

Представяне на VRV II. 
Daikin industries в 

Чехия (DICZ) започва 
дейност

Първата VRV  
система е представена 

в Япония

Придобиване  
на RotexЗавод за компресори 

Daikin Device Czech 
Republic (DDCZ). 

Придобиване на OYL 
group

Daikin е първата компания, 
която получи еко етикет 
за своите термопомпи 

въздух - вода

Daikin Europe  
(DENV)  

Остенде, Белгия

Първата термопомпа въздух 
- вода Daikin Altherma

Представяне  
на VRV IV

Хибридна термопомпа 
Daikin Altherma

Първото R-32  
стенно тяло

Първият японски 
ротационен 
компресор

Стартира 
производството на 
линия климатици

Първата линия 
термопомпи

Областта на Daikin:

Daikin също е активна в жилищния сектор (жилища, ново строителство/
обновяване, къщи/апартаменти) и промишления сектор (технологично 
охлаждане, винарни, фармацевтика).

Предпочитан партньор

Идеалната работна среда е от съществено 
значение за всеки бизнес. Но никое 
пространство не се използва точно по 
същия начин, което изисква гъвкави, 
персонализирани и рентабилни решения. 

Daikin, водещият производител в Европа и 
номер 1 в световен мащаб при оборудването 
за ОВК и хладилна техника, разбира това и 
нашата концепция за „цялостно решение“ е 
изградена около персонализирани решения за 
индивидуални клиенти. 

Независимо дали става въпрос за 
климатизация, отопление, вентилация, 
въздушни завеси, гореща вода, хладилна 
техника или управление, Daikin има продуктите, 
опита и подходящото решение за вас.

Качеството на Daikin

Завидното качество на Daikin се постига 
чрез голямото внимание, което се обръща на 
проектирането, производството, тестването 
и следпродажбеното обслужване. За тази цел 
всеки компонент е внимателно подбран и 
строго тестван, за да се провери приноса му 
към качеството и надеждността на продукта.

Служители, които ви разбират

Daikin и нейният екип от специализирани 
анализатори са готови ежедневно да ви 
помогнат при сключването на национални или 
международни споразумения, предоставянето 
на съвети за избор на оборудване и наредбите 
за мониторинг. Нашата цел е да ви помогнем 
да изпълните плановете си с увереност с 
помощта на персонализирани системи, които 
отговарят на вашите нужди (за комфорт, нива на 
ефективност и т.н.).

Daikin е лидер

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. 
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