
Направете позитивен избор и използвайте 
повторно хладилния агент, за да се избегне 
производството на над 250.000 kg нов 
хладилен агент ежегодно

Към 
кръгова икономика 
на хладилните агенти



Да създадем устойчиво бъдеще 

заедно
Твърдо решени да намалим нашия екологичен отпечатък, ние сме 
си поставили за цел да станем CO₂-неутрална компания до 2050 г. 
Кръгова икономика, иновации и интелигентно използване - това са етапите по нашия път.

Вече е време да действаме. Присъедините се към нас, за да създадем  
устойчиво бъдеще за ОВиК системите и хладилната техника.

www.daikin.eu/loop-by-daikin

КРЪГОВА ИКОНОМИКА

ИНОВАЦИИ

ИНТЕЛИГЕНТНО ИЗПОЛЗВАНЕ



Кръгова икономика

*държави-членки на ЕС, Великобритания, Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора, Косово, Албания, Северна Македония, Исландия, 

Норвегия, Швейцария

Създайте ваша собствена 
кръгова икономика
Приканваме ви да използвате и нашата машина за 
възстановяване на хладилен агент, за да създадете 
собствена кръгова икономика за зареждане на 
място и сервизно обслужване!
 › Преносим уред за лесно транспортиране
 › Оптимално пречистване
 › Използвайте отново вашия хладилен агент на място

Присъединете се към 
нас, за да възстановяваме 
хладилните агенти и да 
превърнем отпадъците в 
актив
Това, което постигнахме досега с L∞P от Daikin е 
страхотно и уникално за нашия бранш, но това не е 
достатъчно ...

Приканваме вас, нашата мрежа от монтажници, да 
възстановявате повече, за да разширим обхвата на 
L∞P от Daikin към повече хладилни агенти и повече 
продуктови гами. В съществуващите инсталации има 
огромен потенциал, за да се направи голям скок 
през следващите години.

Към кръгова икономика на 
хладилните агенти
С L∞P от Daikin искаме да се откажем от 
производството на повече отпадъчни материали. 
Вместо това, ние ще използваме по качествен 
начин това, което е вече налично.

Така ние използваме рециклирани хладилни 
агенти, за да избегнем производството на почти 
250.000 kg нов хладилен агент всяка година!

За уреди VRV, произвеждани 
и продавани в Европа* 
 › Ексклузивния за Daikin рециклиран хладилен 
агент вече се използва в нашите уреди

 › Административно определено за системи VRV, 
произвеждани и продавани в Европа*

повторно използване на сертифициран 
рециклиран хладилен агент



Дали тези уреди съдържат 100% 
рециклиран хладилен агент?
Отговорът не е толкова лесен. Тъй като хладилният агент се 
зарежда в завода, възстановеният хладилен агент се смесва 
с нов хладилен агент на производствената линия, като и 
двата са с еднакво качество. Затова газът е административно 
утилизиран за уреди VRV, продавани в Европа*.

Това означава, че за уреди VRV, произвеждани и 
продавани в Европа*, ние използваме равностойно 
количество сертифициран регенериран хладилен агент 
за зареждане на уреди в завода. Това може да се сравни с 
договор за зелена електроенергия, при който можете да 
използвате комбинация от стандартна електроенергия и 
електроенергия, произведена от възобновяеми източници, 
а доставчикът утилизира административно 100% от зелената 
електроенергия по вашия договор.

Впечатлени ли сте? Ето как 
можете да помогнете
 › Направете устойчив избор като рекламирате 
системите L∞P от Daikin

 › Разяснявайте и споделяйте вашия експертен опит с 
други заинтересовани страни, за да изградим кръгова 
икономика

 › Изпращайте възстановения газ от съществуваща 
инсталация, за да бъде утилизиран. Вашият 
представител на Daikin може да ви помогне

 › Използвайте нашата машина за рециклиране на 
хладилен агент, за да използвате отново възстановен 
хладилен агент за зареждане на място

Научете повече за инициативите на Daikin за подпомагане 
при изграждане на кръгова икономика и посетете: 
www.daikin.eu/loop-by-daikin

L∞P от Daikin:

повторно използване на сертифициран 
рециклиран хладилен агент
Външно сертифицирано 
качество
Рециклирания хладилен агент отговаря на 
стандарти за сертификация по AHRI700, оценен от 
независима лаборатория, и затова е със същото 
качество като новият хладилен агент.

Рециклиран и използван в 
Европа*
Рециклиран означава, че хладилният агент е 
регенериран по висококачествен начин в съответствие 
с определението от Регламента за флуорираните 
парникови газове. Това означава, че уредите с 
рециклиран хладилен агент подкрепят Регламента 

за флуорираните парникови газове чрез 
възстановяване и утилизиране в Европейския съюз.

Рециклирането на R-410A 
е само началото
С огромния потенциал от R-410A, намиращ се 
в съществуващите инсталации, ние ви каним 
да се присъедините към нашата мисия при 
създаването на тази кръгова икономика. Сега за 
R-410A, а в бъдеще и за други хладилни агенти.

Сертифицирано 
качество на 
утилизираните продукти
В завода на Daikin Europe се използват нови и 
рециклирани хладилни агенти. Чрез процес 
на одит, ние гарантираме, че регенерираният 
хладилен агент е административно утилизиран 
за фабрично зареждане на VRV уреди, 
произведени и продавани в Европа*.
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*държави-членки на ЕС, Великобритания, Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора, Косово, Албания, Северна Македония, Исландия, Норвегия, Швейцария



“Утилизация на 
сертифицирани рециклирани 
хладилни агенти означава 
повторно използване на 
хладилния агент и така се 
избягва производството на  
над 250.000 kg нов хладилен 
агент всяка година.”

Утилизация на сертифицирани 

рециклирани хладилни агенти: 

Принцип

Регенерираният хладилен агент е  

административно утилизиран 

за VRV уреди, произведени и 

продавани в Европа*

Рециклираният хладилен 

агент се използва отново 

на пазара - така се затваря 

цикъла

Хладилният агент 

се възстановява от 

пазара чрез мрежа от 

монтажници

Рециклиран хладилен 

агент за зареждане 

на място и сервизно 

обслужване

Хладилният агент се рециклира = регенериране 

с високо качество, което се равнява на 

качеството на нов продукт

НовРегенериран

В нашия завод за 

зареждане на продукти 

се използва смес от 

рециклиран и нов 

хладилен агент
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Смесен

*държави-членки на ЕС, Великобритания, Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора, Косово, Албания, Северна Македония, Исландия, Норвегия, Швейцария
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Създаване на  
устойчиво  
бъдеще заедно

Чрез иновации
 › Оборудвайте нашата серия VRV 5 с 
хладилния агент R-32 с по-нисък GWP

 › Предлагайте висока реална сезонна 
ефективност

 › Използвайте уникални самопочистващи 
се филтри, за да повишите 
ефективността 24/7 

Чрез кръгова икономика
 › Приемете сертифициран регенериран 
хладилен агент за повторна употреба на 
повече хладилен агент

 › Увеличете възвръщаемостта на 
регенерирания хладилен агент

 › Използвайте повторно хладилния 
агент за поддръжка с нашата машина за 
рециклиране на хладилен агент

Твърдо решени да намалим нашия екологичен отпечатък, ние сме си поставили за цел да станем CO₂-неутрална компания до 2050 г.
Кръгова икономика, иновации и интелигентно използване - това са етапите по нашия път.
Вече е време да действаме. Присъединете се към нас, за да създадем устойчиво бъдеще за ОВиК системите и хладилната 
техника.

Чрез интелигентно използване
 › Стриктно следете потреблението на 
енергия чрез облачната услуга на Daikin

 › Създаване на експертни съвети за 
непрекъснато

 › оптимизиране на ефективността на 
системата

 › Активирайте предсказуема поддръжка, за 
да гарантирате оптимална работа и време 
на безотказна работа

 › Предотвратявайте ненужните разходи на 
енергия с интелигентни карти с ключ и 
сензори 

Поставете началото на опазването на климата с Daikin


