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Решения за хотели 
за собствениците на хотели
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Уникалната персонализирана VRV 
система, която бе интегрирана в хотел 
„Post“, предлага перфектната комбинация 
от енергийно-ефективни технологии и 
оптимален комфорт за потребителите.

Бутиков хотел “1898 The Post”

Вашата цел: 
Гостоприемство, икономичност, 
надеждност

Важно е през цялата година да предлагате на гостите си най-доброто ниво на комфорт.  

Също така трябва да намалите консумацията на енергия, да управлявате разходите за 

нея и да имате доверие в надеждността на вашите системи. Като лидер в бранша, Daikin 

обединява обширния си опит, техническите иновации и отговорното обслужване на 

клиентите си, за да ви помогне да постигнете всички ваши цели.
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Знаем, че поставяте клиентите си на първо 
място.  
Daikin ви помага да се уверите, че всеки гост 
ще се наслаждава на комфорт с лесна за 
използване и тиха система.

 Вътрешни тела с ниски нива на шум (19 dBA)

  Незабележимо охлаждане и отопление 
без течения

 Лесно индивидуално управление

 Гореща вода до 80°C

  Гарантирано е най-високо качество на 
въздуха в помещенията

  Интегрирането към софтуера на хотела 
гарантира, че стаята е с подходяща 
температура преди настаняване на гостите

Отличен комфорт за 
вашите гости

22 22

Отопление ВентилацияОхлаждане Гореща  
вода

Въздушна 
завеса

Извлечена 
топлина

VRV система с регенериране на топлина

Надеждност

 Отговорно клиентско обслужване

 Технология за замяна - специално 
разработена технология за замяна при 
обновяване

 Автоматичното почистване на филтрите 
предотвратява проблеми с поддръжката 
и запушените филтри

Една интегрирана система, управляваща 70% от сметката ви 
за енергия

ДРУГИ

ОФИС

КУХНЯ

ОСВЕТЛЕНИЕ

ОТОПЛЕНИЕ НА 

ПОМЕЩЕНИЯ 31%

ВЕНТИЛАЦИЯ 4% 
ХЛАДИЛНО ОБОРУДВАНЕ 3% 

ОХЛАЖДАНЕ НА 
ПОМЕЩЕНИЯ 15%

ГОРЕЩА ВОДА 
17%

Намаляване и управление 
на използването на енергия

Защо да изберете Daikin?
Оптимизирането на използването на енергия и експлоатационните разходи също трябва да 
вървят ръка за ръка с вашите цели за надеждност и комфорт. Ето защо предложението на Daikin е 
предназначено да ви осигури всичко това.

Досега повечето хотели имаха отделни системи за 
охлаждане, отопление, гореща вода и вентилация. 
Това води до загуба на много енергия.  
Благодарение на усъвършенстваните системи на 
Daikin за възстановяване на топлината, вие можете 
да спестите енергия и пари.

 Безплатно отопление и гореща вода чрез 
възстановяване на топлината

 Управление на цялото оборудване за ОВК и 
хладилна техника и оборудването си от други 
производители чрез сензорен екран от едно 
централно място, или дори дистанционно

 Интелигентните контролери за хотелски стаи 
се свързват с магнитни карти и контакти за 
прозорци, за да оптимизират енергийната 
ефективност, когато гостите напуснат стаята 
си или отворят прозорец

 Работете с една интегрирана система 
вместо с отделни системи и намалете 
експлоатационните си разходи с една точка 
на контакт

 Инверторната технология и променливата 
температура на хладилния агент постоянно 
адаптират работата на системата за най-
висока сезонна ефективност и отличен 
комфорт

 Получете най-добрата подкрепа за 
изграждане на вашата устойчива сграда със 
сертификат BREEAM 
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Правилното решение за климатизация 
за всяка част от вашия хотел

От рецепцията до стаите за гости, 
включително кухните и сервизните 
помещения, всяко пространство във вашия 
хотел има специални нужди по отношение на 
отоплението, климатизацията, вентилацията, 
горещата вода и т.н.

Daikin ви предлага глобално решение, 
подходящо за всички тези нужди, изцяло 
управлявано от централизирана система за 
управление с една точка на контакт.

+     Топлината се регенерира от хладилните 
витрини и хладилните камери за ускорено 
нагряване на други зони.

 +     Специални инверторни решения за 
охлаждане.

Таванно тяло за скрит 
монтаж

Лесен за 
използване 
елегантен 
контролер

+   Интуитивно дистанционно управление с 
вградена връзка към магнитна карта или 
контакт за прозорец, пестящо енергия.

  +   Широк избор на вътрешни тела, които могат 
да се използват за скрит монтаж, стенен 
монтаж и т.н.

Стенно тяло

Осигурявайте независимо големи количества 
гореща вода до 80°C

 +    Високо ефективно производство на гореща 
вода с възобновяема енергия.

 +    Възможност за свързване към термични 
слънчеви колектори.

 +    Спестява до 17% в сравнение със системи 
с газови бойлери.

Кухня

Цялостно управление и наблюдение на 
климатизацията, отоплението, горещата вода и 
охлаждането.

Стаи за гости

Битова гореща вода

Максимален комфорт за гостите като 
същевременно запазвате контрол над 
потреблението на енергия.
• Всеки гост може индивидуално да избере 

своето охлаждане или отопление в рамките на 
определени граници

• Гореща вода до 80°C, посредством 
възобновяема енергия

• Безшумните вътрешни тела осигуряват добра 
почивка през нощта, докато нашето уникално 
автоматично почистване на филтрите осигурява 
висококачествен свеж въздух в стаите

Самопочистващ 
се филтър

22 22

22 22
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Централно управление

Банкетни зали/Ресторант/Конферентна зала

+     Въздушните завеси позволяват отваряне 
на вратите без загуба на енергия, като 
същевременно се поддържа високо ниво на 
комфорт.

+     Подовото отопление равномерно разпределя 
температурата в зони с високи тавани.

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

 +     Въздухообработващите климатични камери съчетават свеж въздух, 
отопление и климатизация в една система.

+      Широка гама от касети, скрити таванни и подови тела, които да се 
пригодят към оформлението на стаите.

+     Лесни за задаване графици и централно управление за най-
ефективна работа.

+      Интеграцията със софтуера за резервации на 
хотела позволява стартиране на климатизацията, 
след като клиентът се регистрира

+      Интелигентните инструменти за управление 
непрекъснато оптимизират ефективността на 
сградата ви

+      Следи цялото оборудване на Daikin и на 
трети страни от едно централно място и дори 
дистанционно

Таванно тяло за 
скрит монтаж

5

Напълно плоска 

касета

Въздухообработваща 

климатична камера

Осигурете на клиентите си чувство за максимален 
комфорт от момента, в който влязат в хотела.

Ключът към запазване на контрола върху разходите 
ви за енергия и комфорт за вашите клиентите.

Големи пространства, изискващи както идеална температура, 
така и подаване на чист въздух

Охлаждане Хладилно 

оборудване

Вентилация Въздушна 
завеса

Гореща 
вода

Централизирано 
управление

Рецепция в хотела

22

Отопление
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Как работи?

›  Почистването на филтъра се извършва 
автоматично в зависимост от таймера, 
програмиран чрез дистанционното 
управление.

›  Прахът се събира в контейнер за прах, който 
се намира в тялото

›  Когато контейнерът се напълни, прахът може 
лесно да се отстрани с прахосмукачка чрез 
отвор за изсмукване, монтиран в окачения 
таван

Силата на... 
самопочистващия се 
панел за таванни тела 
за скрит монтаж 

20% икономия на енергия 
›  Намалява експлоатационните разходи, защото филтърът 

винаги е чист
›  Вече няма замърсени тавани благодарение на автоматичното 

почистване на филтъра

Подобрено качество на въздуха
›  Постоянният и оптимален въздушен поток предотвратява 

студените течения и шума
›  Винаги чист и здравословен въздух, защото няма никакво 

натрупване на прах във и около филтъра
 
По-ниски експлоатационни разходи
›  Прахът може лесно да се отстранява с прахосмукачка, когато 

контейнерът за прах се напълни
›  Това означава, че действието може да се изпълнява и от 

почистващия персонал

За повече информация относно комплексните решения 
за пестене на енергия на Daikin, предлагани на 
собствениците на хотели, посетете нашия уебсайт: 
https://www.daikin.bg/bg_bg/solutions/hotel.html.

Вижте видеоклипа на: 
www.youtube.com/DaikinEurope

Уникално!
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Защо Daikin?
"Очакването беше в съответствие с цялостната стратегия 
на Ван дер Валк.. Получихме сертификация по “Green Key" 
чрез използване на тройно остъкляване, светодиодно 
осветление и ефективно отопление, охлаждане, 
вентилация и производство на гореща вода. Daikin е 
надежден и подходящ партньор, защото имаме само един 
доставчик за всички климатични системи и поддръжка, 
включително работата и наблюдението на всички системи.  
С комплексното решение на Daikin, можем да запазим 
ниското потребление на енергия и да осигурим 
оптимален и надежден комфорт за нашите гости, 
посетители и служители.”

Mathieu Wohrmann
Управител, хотел “Van der Valk”, Монс

Комплексно решение
 › VRV системата с водно охлаждане във вариант за 

възстановяване на топлина осигурява охлаждането/
отоплението на каналните тела (хотелски стаи и 
прилежащи зони)

 › Термопомпи и водосъдържатели за гореща вода за 
отопление и производство на гореща вода

 › Въздухообработваща климатична камера тип Plug & play 
за вентилация

 › Кондензаторни агрегати ZEAS за приложения за 
охлаждане и замразяване

 › Лесен за използване и пестящ енергия работен режим с 
интегриране на магнитни карти и индивидуално 
(зоново) управление

 › Услуга за наблюдение i-Net за наблюдение на VRV 
системата

 › Договор за сервизно обслужване за поддръжката на 
всички климатични системи

Разработен като семеен бизнес, Van der 
Valk е най-голямата холандска хотелска 
международна верига, която оперира с почти 
100 хотела.  
Една от основните стратегии на компанията е 
да предлага 4-звезден комфорт на 3-звездни 
цени.

Връзка с енергоспестяваща 
магнитна карта

Хотел Van 
der Valk 
Монс

Пример от практиката

За още информация, отидете на 
https://www.daikin.bg/bg_bg/solutions/hotel.html



Daikin е лидерът
“Доволен съм от обслужването, което Daikin ни осигурява. 

Системата i-Net за дистанционна и предсказуема 

поддръжка ми осигурява спокойствие, като знам, че 

винаги има "някой", който наблюдава моята инсталация

Герман Ромер Аривес

Управител на обект в хотел Porta Fira Santos 

1924

1933

1936
Акира Ямада създава  

Osaka Kinzoku Kogyosho Ltd

Изследвания на 
флуорни хладилни 

агенти

Mifujirator е използван 
като първия климатик в 

Япония за влакове

1951

1973

2007

2009 2012 201419821958

Първата VRV 
система е 

представена в 
Япония

Daikin е първата 
компания, която получи 

еко етикет за своите 
термопомпи въздух 

- вода

Daikin Europe (DENV)
Остенд, Белгия

Първата термопомпа 
въздух - вода 

Daikin Altherma

Представяне на VRV IV. 
Определяне на нови 

стандарти за комфорт и 
ефективност на пазара

Хибридна термопомпа 
Daikin Altherma

Първото стенно тяло 
с R-32

Стартира 
производството на 

гама климатици

Първата гама 
термопомпи

2010

Представяне на решение 
за VRV за икономична 

замяна на съществуващи 
климатични системи

Daikin пусна на пазара специални продукти 
за хотели

>Стилен и лесна за използване контролер
> Самопочистващ се филтър за таванни тела 

за скрит монтаж в хотели
> PMS интерфейс за интегриране към 

хотелския софтуер за резервации

2017

Предпочитан партньор

Идеалната работна среда е от съществено 
значение за всеки бизнес, но всяко 
пространство се използва по различен 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

Качеството на Daikin, което предизвиква най-
голямо уважение, произтича от прецизността на 
дизайна, производството и изпитанията, както 
и на 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 екипът им 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 преди всичко означава комфортна температура 
В продължение на почти 90 години Daikin се 
фокусира върху подобряване на отоплението и 
охлаждането в секторите на промишлеността, 
услугите и жилищните сгради. Затова ви 
предлагаме най-забележителните иновации 
в областта. Ексклузивно на този пазар, всички 

продуктови компоненти се произвеждат в 
нашите собствени сертифицирани за качество 
заводи. Това включва компресорите в основата 
на нашите машини и дори хладилния агент, 
на които Daikin е вторият по големина 
производител в света.

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