Референции

Каталог със завършени проекти

ТЪРГОВСКИ ПРИЛОЖЕНИЯ

DAIKIN
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 комплексни
решения е изградена около персонализирани решения за
индивидуалните клиенти. Независимо дали става въпрос за
отопление, вентилация, въздушни завеси или хладилна техника,
Daikin може да ви предложи уредите, опита и правилното решение.
Научете всичко за опита на нашите клиенти тук.

2

Стр. 4-5

ХОТЕЛ

Стр. 10-11

ОФИСИ

Стр. 16-17

ФАРМАЦЕВТИКА

Стр. 22-23

ОБЩЕСТВЕНА СГРАДА

Стр. 6-7

Стр. 8-9

ОФИСИ/РЕСТОРАНТИ

Стр. 12-13 СПОРТ И СВОБОДНО ВРЕМЕ

Стр. 14-15

СПОРТ И СВОБОДНО
ВРЕМЕ/ РЕСТОРАНТИ

Стр. 18-19

ОБЩЕСТВЕНА СГРАДА

Стр. 20-21

СКЛАД И МАГАЗИН/
ЦЕНТРОВЕ ЗА ДАННИ/
SUPERSTORE

Стр. 24-25 ОФИС, СКЛАД И МАГАЗИН,
ЖИЛИЩНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Стр. 26-27

РЕСТОРАНТИ/
ОЩЕ ЗАВЪРШЕНИ ПРОЕКТИ

ОФИСИ

СЪДЪРЖАНИЕ

3

PORTA
FIRA
ХОТЕЛ SANTOS PORTA FIRA

www.hotelbarcelonaportafira.com

Plaza Europa, 45 - 08908 - Hospitalet de Llobregat, Барселона
ИСПАНИЯ
Година на монтаж: 2011 г.
Приложение: Хотел

СИСТEМА 74 външни тела (60 VRV външни тела за регенериране на топлина), управлявани
чрез Intelligent manager; 664 вътрешни тела; 2 водоохлаждащи агрегати с въздушно охлаждане
(EWAD 600 BJYNN/Q)

ПРОЕКТ Daikin беше избрана да изпълни високите стандарти за

комфорт за този уникален хотел на 24 етажа и 113 м височина чрез монтаж на 74 външни
тела и 664 вътрешни тела и два R-134a водоохлаждащи агрегати с въздушно охлаждане с един
винтов компресор

НЕОБХОДИМОСТ Отопление ЗАЩО DAIKIN Клиентът силно цени

качеството на Daikin и монтира оборудване на Daikin от 1996 г насам.
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ХОТЕЛ

„Този проект засилва
позицията на Daikin като
лидер в климатизацията на
големи сгради, който може
да предостави решения,
отличаващи се не само със
своята точност и надеждност,
но също така и със своята
енергийна ефективност.“

ХОТЕЛ
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CRYSTAL
TOWER
ОФИС СГРАДА ОТ ВИСОК КЛАС
48 Iancu de Hunedoara boulevard, Букурещ,
РУМЪНИЯ
Година на монтаж: 2011 г.
Приложение: Офис

Фаза на проектиране на BREEAM:
Отлична оценка

СИСТЕМА 70 VRV водоохлаждащи агрегати с водно охлаждане + 280 VRV вътрешни тела;
4 водоохлаждащи агрегати с въздушно охлаждане (2 EWAD720C; 2 EWAQ150DAYN) ПРОЕКТ
Воден кръг за VRV модули с водно охлаждане + котли и водоохладителни кули. Инсталацията
покрива площ от: 16 900 m2 (общо 15 етажа)

НЕОБХОДИМОСТ Климатизация, контрол

ЗАЩО DAIKIN? Изключително висока енергийна ефективност при частично натоварване.
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ОФИСИ

www.crystaltower.ro

„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.“

ОФИСИ
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DENZEBKLIMAATBEHEERSER
PROJECT

www.deklimaatbeheerser.nl

Skoon 74, 1511 HV Oostzaan
ХОЛАНДИЯ
Година на монтаж: 2012 г.
Приложение: Офис сграда
Шоурумът nZEB на De Klimaatbeheerser беше
създаден благодарение на комбинация от
термопомпени технологии на Daikin.
СИСТЕМА Подово тяло Daikin Altherma с буферен съд; вентилация (1 VAM); 1 VRV външно тяло + BPMKS кутия; 5 VRV
вътрешни тела ПРОЕКТ Обща площ: 2000 m2 НЕОБХОДИМОСТ Въздушна завеса, гореща вода с връзка със соларна
система, отопление, вентилация, климатизация.

BISTRO
MATHILDA
РЕСТОРАНТ

www.bistromathilda.be

Leopold II-Laan 1, 8400 Остенде
БЕЛГИЯ
Година на монтаж: 2011 г.
Приложение: Ресторанти

СИСТЕМА 1 хладилен агрегат ZEAS (LRMEQ6AY1); 1 LCBKQ3AY1 (спомагателно тяло). 11 потребители, от които 2 отрицателни.
Положителен капацитет 6,41kW за -10°C. Отрицателен капацитет 1,9kW за -30°C ПРОЕКТ Цялостно обновяване и разширяване
на ресторанта. Инсталацията покрива площ от: 200 m2 НЕОБХОДИМОСТ Положително и отрицателно охлаждане в една
система ЗАЩО DAIKIN Добър опит в миналото и положително сътрудничество с компанията.
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ОФИС / РЕСТОРАНТИ

BOUVIER
&
CO
РЕСТОРАНТ
Glacier de la Grande Motte, 73320 Tignes
ФРАНЦИЯ
Година на монтаж: 2012 г.
Приложение: Ресторанти

www.jeanmichelbouvier.com

На 3032 метра
това е VRV
системата,
работеща на
най-голяма
височина!

СИСТЕМА 1 VRV III външно тяло с термопомпа (RTSYQ); 8 VRV вътрешни тела (5 касетъчни; 2 стенни; 1 за окачен монтаж)
НЕОБХОДИМОСТ Отопление, климатизация. ЗАЩО DAIKIN Необходимост от възобновяема енергия плюс опитът на
Ventimeca, които вече са монтирали VRV при ~1700 м, и които лично гарантираха, че решението ще работи перфектно при
3032 м.

РЕСТОРАНТИ
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KAFFEE
PARTNER
АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА И СКЛАД
www.kaffee-partner.de

Kaffee-Partner-Allee 1, 49090 Osnabrück
ГЕРМАНИЯ
Година на монтаж: 2012 г.
Приложение: Офис

СИСТЕМА 7 VRV външни тела с термопомпа: (2 RXYQ12P9; 2 RXYQ14P9; 1 RXYQ16P9;
1 RXYQ22P; 1 RXYQ8P9); 3 ERQ250AW1; 114 VRV вътрешни тела: (2 FXSQ20P; 13 FXSQ40P; 5
FXZQ15M9; 21 FXZQ20M9; 26 FXZQ25M9; 4 FXZQ32M9; 9 FXZQ40M9; 4 FXZQ50M9) ПРОЕКТ В
оригиналната концепция беше планиран водоохлаждащ агрегат, но след това беше решено
да се монтират 7 VRV системи (с общ капацитет на охлаждане от около 272 kW, което води до
по-малка инвестиция, намаление на енергията и по-малко необходимо пространство. Общо
70 офиси и заседателни зали на 4 етажа са климатизирани НЕОБХОДИМОСТ Климатизация,
контрол.
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ОФИСИ

„Kaffee Partner избра Daikin VRV
поради нейната ефективност,
ниска инвестиция и малки
размери за монтаж.“

ОФИСИ
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ZIGGO
DOME
ЗАЛА ЗА МУЗИКАЛНИ И
ДРУГИ СЪБИТИЯ

De Passage 100, 1101 AX Амстердам
ХОЛАНДИЯ
Година на монтаж: 2012 г.
Приложение: Спорт и свободно време

СИСТЕМА Хладилен агрегат ZEAS (6 LRMEQ20AY1, 2 LRLEQ5AY1, управление с интерфейс
ModBus ПРОЕКТ Най-новата и най-високо енергийно ефективна музикална зала в Холандия,
Ziggo Dome в Амстердам, е с оборудване на Daikin. Инсталираните хладилни агрегати
отговарят на изискванията за охлаждане и замразяване на напитки и храна в 218 обекта

НЕОБХОДИМОСТ Охлаждане ЗАЩО DAIKIN Единственият производител, който предлага
решение, отговарящо на всички изисквания: енергийно ефективно при частично натоварване,
лесно за монтаж, необходимо е малко пространство за монтажа.
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СПОРТ И СВОБОДНО ВРЕМЕ

www.ziggodome.nl

„Имахме нужда от система,
която консумира помалко електроенергия,
когато се изисква по-малко
охлаждане, високоефективна
при частично натоварване и
с малки размери за монтаж.
Всъщност има само една
система, която отговаря на
всички тези изисквания:
ZEAS на Daikin с честотно
управление.“

СПОРТ И СВОБОДНО ВРЕМЕ
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CINEMEERSE
ГОЛЯМО КИНО
Raadhuisplein 12, 2132 TZ Хууфдорп
ХОЛАНДИЯ
Година на монтаж: 2012 г.
Приложение: Спорт и свободно време, ресторанти

СИСТЕМА 12 VRV външни тела с регенериране на топлина с 8HP; климатични камери с VAV
(70 000 m³/h), свързани към сензори за CO2 ПРОЕКТ Ефективна и бързо реагираща климатична
система с прецизен контрол на температурата на подавания въздух НЕОБХОДИМОСТ
Отопление, климатизация, вентилация ЗАЩО DAIKIN Постоянно отопление, осигуряващо
непрекъснат комфорт.
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СПОРТ И СВОБОДНО ВРЕМЕ / РЕСТОРАНТИ

www.cinemeerse.nl

Собственикът на сградата:
„Монтираната климатична
система работи точно както
трябва и почти не изисква
поддръжка.“
Компанията, монтираща
оборудването:
„Смея да твърдя, че за
рекордно кратко време
(строителството отне само
четири месеца) построихме
най-енергийно ефективното
кино в Холандия, а дори и в
Европа.“

СПОРТ И СВОБОДНО ВРЕМЕ / РЕСТОРАНТИ
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LABO
LADR
МЕДИЦИНСКА ЛАБОРАТОРИЯ

www.ladr.de

Lauenburger Straße 67, 21502 Геестхахт
ГЕРМАНИЯ
Година на монтаж: 2012 г.
Приложение: Фармацевтика

Комплексен подход към
сградата чрез използване на
отпадна топлина за офиси,
позволяващ индивидуален
контрол

СИСТЕМА 4 VRV външни тела с регенериране на топлина (1 REYQ42P8; 1 REYQ44P8; 1 REYQ46P8; 1 REYQ48P8); 2 външни
тела Sky Air (RZQ200C); 4 вътрешни тела Sky Air (FHQ100B); вентилация чрез климатични камери; управление чрез Intelligent
Touch Controller

ПРОЕКТ Регенериране на отпадната топлина (енергията от отпадната топлина на лабораторията се

използва за отопление на офисите през зимата), всички помещения са индивидуално регулируеми, въздухообработващата
климатична камера осигурява на лабораторията чист въздух (дебит на въздушния поток от 20 000 m³/h) НЕОБХОДИМОСТ
Вентилация, климатизация, контрол.
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ФАРМАЦЕВТИКА

LONZA
BIOPHARMACEUTICAL

www.lonza.com

Parc Industriel de Petit-Rechain
4800 Вервиер
БЕЛГИЯ
Година на монтаж: 2010 г.
Приложение: Фармацевтика

Енергията е ключова при
подмяната на старата
инсталация

СИСТЕМА 2 водоохлаждащи агрегата с въздушно охлаждане (1 EWAD260AJYNN/X; 1 EWAD360AJYNN/A) ПРОЕКТ Точните
температури на подаваната студена вода и студен въздух бяха от решаващо значение в този проект НЕОБХОДИМОСТ
Охлаждане, климатизация.

ФАРМАЦЕВТИКА
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ХЕНРИ КОАНДА
МЕЖДУНАРОДНО ЛЕТИЩЕ

Calea Bucureştilor 224E, Otopeni 075150
РУМЪНИЯ
Година на монтаж: 2012 г.
Приложение: Обществена сграда

СИСТЕМА 2 водоохлаждащи агрегата с водно охлаждане (EWWQC15B-XS); 9 климатични
камери ПРОЕКТ 18 000 m2, което е около половината от цялата площ НЕОБХОДИМОСТ
Вентилация, климатизация.
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ОБЩЕСТВЕНА СГРАДА

www.bucharestairports.ro

ПРИЛОЖНА СИСТЕМА
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EDEKA
BUSCHKÜHLE
СУПЕРМАРКЕТ / МАГАЗИН

www.einkaufen-erleben.de

Quellenstrasse 17, 59556 Липщад
ГЕРМАНИЯ
Година на монтаж: 2010 г.
Приложение: Склад и магазин

СИСТЕМА 2 хладилни агрегата Conveni-Pack (LRYEQ); 1 хладилен агрегат ZEAS (LREQ) ПРОЕКТ Двете системи ConveniPack осигуряват 32 m щандове за продукти, 12,5 m хладилници, еднo хладилно помещение за съхранение на плодове,
въздушна завеса и 5 вътрешни тела; системата ZEAS предоставя два фризера за дълбоко замразяване с общ капацитет от
5 kW НЕОБХОДИМОСТ Замразяване, климатизация, въздушна завеса.

IBM
SLOVAK
TELECOM
ЦЕНТЪР ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ ДАННИ

www.telekom.sk

Varšavská 24, Братислава
СЛОВАКИЯ
Година на монтаж: 2011 г.
Приложение: Центрове за данни

СИСТЕМА 3 водоохлаждащи агрегата с водно
охлаждане (EWWD950EJYNN) ПРОЕКТ Охлаждане
на центъра за данни Обща площ: 1200 m2 сървърни
помещения НЕОБХОДИМОСТ Охлаждане.
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СКЛАД И МАГАЗИН / ЦЕНТРОВЕ ЗА ДАННИ

THE
RANGE
Хипермаркет

www.therange.co.uk
www.cdsgroup.uk.com

Winwick Road, Уорингтън WA2 7NY
ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО
Година на монтаж: 2013 г.
Приложение: Склад и магазин

„Бяхме много щастливи да работим
с Daikin UK, 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

СИСТЕМА VRV III външно тяло с регенериране на топлина; 7 VRV IV термопомпен тип с външни тела с постоянно отопление
(RYYQ-T); 71 вътрешни тела с касети с кръгъл поток; RTD контрол; I-touch Manager ПРОЕКТ Цялостно решение за ОВК.
Както VRV III с регенериране на топлина, така и VRV IV термопомпен тип предоставят постоянно отопление, осигуряващо
непрекъснат комфорт. И двете системи позволяват интегриране на гореща вода, вентилация и въздушна завеса за напълно
интегриран подход. Обща площ: 7800 m2

НЕОБХОДИМОСТ Отопление, вентилация, гореща вода, климатизация,

контрол ЗАЩО DAIKIN THE RANGE се нуждаеха от решение за предоставяне на точните нива на климатизация, съчетани
с енергийна ефективност.
SUPERSTORE
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EDIFICIO CONTENEDOR
DE
INSTITUTOS
СГРАДА ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И РАЗВИТИЕ

www.unex.es

Университетът в Екстремадура (Кампус Бадахос)
Avda. de Elvas, s/n 06071 Бадахос
ИСПАНИЯ
Година на монтаж: 2013 г.
Приложение: Обществена сграда

СИСТЕМА VRV: 15 VRV IV термопомпен тип с външни тела с постоянно отопление (RYYQ-T
(254hp); 123 VRV вътрешни тела (54 FXSQ-P; 28 FXHQ-МА; 25 FXZQ-А; 8 FXAQ-P; 8 FXLQ-P);
вентилация: 5 ERQ-A; 5 EKEQFCB + EV; контрол: чрез Intelligent Touch Manager. Площ, покрита
от монтажа и обща площ: 5000 m2 НЕОБХОДИМОСТ Вентилация, климатизация, контрол.
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ОБЩЕСТВЕНА СГРАДА

„Както от техническа гледна точка, така
и от гледна точка на ефективността
успяхме да предложим най-доброто
решение, но най-важното е, че
направихме така, че комплексното
решение да изглежда лесно за
клиента, защото той имаше само една
точка за контакт за ОВК системите и
управленията.
Това е обслужване, което само Daikin
може да предложи.“
ОБЩЕСТВЕНА СГРАДА
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ПРОЕКТ

SKY TOWER

www.skytower.pl

53 - 332 Вроцлав, ul. Powstańców Slaskich 95
ПОЛША
Година на монтаж: 2012 г.
Приложение: Офис, склад и магазин, жилищно приложение

СИСТЕМА VRV: 8 VRV III външни тела с регенериране на топлина (8 REMHQ12P8); 151 VRV III външни тела от термопомпен
тип (57 RXYQ18P9; 1 RXYQ8P9; 1 RXYQ10P9; 5 RXYQ12P9; 2 RXYQ16P9; 21 RXYSQ4P8Y1; 2 RXYSQ5P8Y1 ; 2 RXYSQ6P8Y1); 653 VRV
вътрешни тела; вентилация: 10 ERQ250AW1; 154 VAM500FA; 90 VAM250FA; 42 VAM800FA; 12 VAM600FA ПРОЕКТ Климатизация
и вентилация + BMS Bacnet IP . Инсталацията покрива площ от: 42 000 m2. Обща площ: 220 000 m2
Вентилация, климатизация, контрол.
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ОФИС, СКЛАД И МАГАЗИН, ЖИЛИЩНО ПРИЛОЖЕНИЕ

НЕОБХОДИМОСТ

„Високото качество на предпродажбеното
обслужване, предоставено от екипа на
Daikin по продажбите, предложеното
решение с доказана надеждност от
последните завършени проекти и
задълбочените изследвания с цел да
предложим най-доброто решение
убедиха клиента.“

ОФИС, СКЛАД И МАГАЗИН, ЖИЛИЩНО ПРИЛОЖЕНИЕ
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ICEBAR
BY
ICEHOTEL
РЕСТОРАНТ

www.belowzerolondon.com

Heddon Street, Лондон, W1
ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО
Година на монтаж: 2012 г.
Приложение: Ресторанти

СИСТЕМА 2 хладилни агрегата ZEAS; 1 VRV външно тяло с регенериране на топлина с осигуряване на гореща вода;
въздушна завеса biddle; вентилация: VAM ще предоставя регулиран чист въздух и свободно охлаждане, когато е налично

ПРОЕКТ Беше необходима система за охлаждане, която да работи заедно с цялостно решение за климатизация, отопление
и вентилация за бара, ресторанта, кухнята и тоалетните. НЕОБХОДИМОСТ Замразяване, въздушна завеса, вентилация,
гореща вода, климатизация, контрол.

„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 UK, за да разработим
контролирана инсталация за целия обект, което ще доведе до икономия
от регенерирането на топлина от над 50% чрез използването на новата
технология.“
Алекс де Пом, директор на Icebar
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РЕСТОРАНТИ

ИСКАТЕ ЛИ ДА ВИДИТЕ
ОЩЕ ЗАВЪРШЕНИ
ПРОЕКТИ?
Посетете http://www.daikin.bg/references/

ОЩЕ ЗАВЪРШЕНИ ПРОЕКТИ
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Настоящата брошура е съставена само с информационна цел и не представлява оферта, обвързваща Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. е изготвил
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.

ECPBG14-213
DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH
campus 21, Europaring F12/402, A – 2345 Brunn/Gebirge
Тел.: +43 / 22 36 / 3 25 57-0, Факс: +43 / 22 36 / 3 25 57-900
e-mail: office@daikin.at, www. daikin.bg
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