
Екологичен дизайн  
със системите за ОВК и хладилна техника на Daikin

Решения за 
екологично 
строителство
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От 2015 г. се очаква по-
голямата част от новите 
строителни проекти 
в Европа да бъдат 
екологични. 

93% от строителните 
предприемачи 
и инвеститорите 
считат екологичното 
сертифициране за важно

Строителните предприемачи задават 
високи стандарти

 › Постигането на BREEAM Excellent или LEED Gold 
вече не е рядкост

 › Истинското предизвикателство? Постигането на 
тези цели в рамките на бюджета

Системите за ОВК и хладилната техника 
играят важна роля

 › В рамките на общите разходи за екологична 
оценка и инвестиции

 › Те изискват съгласуване от много различни страни

* Програмите BREEAM и LEED за екологично строителство са двата 

най-важни сертификата за екологично строителство в Европа, 

които обхващат повече от 75% от общия пазар на сертификати за 

екологично строителство.

 BREEAM е регистрирана търговска марка на BRE (общностна 

търговска марка на Building Research Establishment Ltd. E5778551).  

Марките, логата и символите на BREEAM са авторско право на 

BRE и са възпроизведени с разрешение.(Източник: доклад на DLP за 2014 г.)

Предизвикателствата 

в днешно време
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Daikin: най-добрият партньор за вашия екологичен проект:

Ние имаме екип от акредитирани специалисти по 
BREEAM, които са на ваше разположение! 

 › Над 20 акредитирани специалисти в цяла Европа
 › Те ви помагат да получите вашия сертификат BREEAM

Предоставяме ви максимална помощ за 
получаване на кредити за BREEAM и точки за LEED: 

 › Цялостни решения за ОВК и хладилна техника на Daikin
 › Технологии за висока сезонна ефективност
 › Интелигентно управление на енергията с интелигентна мрежа
 › Повишете крайния си резултат с иновативни продукти и технологии
 › Уверете се, че системата ви работи по най-ефективния начин
 › Отличен комфорт през цялата година

Важно е да изберете 
партньор за ОВК и 
хладилна техника, 
който да има нужните 
знания и портфолио за 
постигане на целите ви 
по BREEAM или LEED 
и други екологични 
нужди.



Акредитираните специалисти 
на Daikin по BREEAM 

са на вашите 
услуги!
Ние имаме над 20 акредитирани специалисти 
по BREEAM в цяла Европа, които ви помагат 
по целия път - от фазата на проектиране до 
въвеждането в експлоатация за постигане на 
вашия сертификат BREEAM. Квалификацията 
им надхвърля ОВК и хладилна техника: те 
могат да ви помогнат с целия проект.

Дори ако сертификатът BREEAM не е целта 
на вашата сграда, нашите акредитирани 
специалисти са сертифицирани експерти 
при избора на най-екологичен дизайн, 
който да отговаря на вашите нужди.

За да се свържете с акредитиран специалист 
на Daikin по BREEAM, който се намира близо 
до вас, посетете www.daikineurope.com/
minisite/sustainability/contactaps/index.jsp
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Експертиза
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Максимизирайте резултатите си 
в програмата BREEAM и LEED за 
екологично строителство чрез

решенията на 
Daikin

Без ненужен разход на енергия

В днешно време много сгради обикновено 
имат отделни системи за отопление, охлаждане, 
замразяване, вентилация и гореща вода. В резултат 
на това се губи огромно количество енергия.
Като много по-ефективна алтернатива, Daikin 
предлага цялостно решение, което управлява до 
70% от потреблението на енергия на сградата 
и постига максимална енергийна ефективност, 
минимални експлоатационни разходи и по-малко 
емисии на CO2.

Ние улесняваме управлението

Total Solution на Daikin осигурява една точка 
на контакт за конструкцията и техническото 
обслужване на вашата система, което ви улеснява.

Оптимален комфорт за гостите и 
наемателите

Нашето решение осигурява оптимален баланс на 
температурата, влажността и свежестта на въздуха 
за зона с перфектен комфорт.

 › Daikin предлага цялостно решение, което обединява опита в екологичния дизайн и широк спектър от 
продукти, фокусирани върху устойчивостта

 › Работата с нашите акредитирани специалисти ще предостави на проекта ви кредити по BREEAM. 
Уникалните продукти на Daikin имат голямо влияние върху енергийната ефективност, което от своя 
страна също ще доведе до получаване на кредити.

Daikin като ваш партньор

Хотел: 
Управлявайте 
до 70% от 
потреблението си 
на енергия

Средно потребление на енергия:

Други

Осветление

Офис

Кухня

Охлаждане на помещения

Отопление на помещения 

Гореща вода 

Замразяване 

Вентилация

Офис: 
Управлявайте 
до 48% от 
потреблението 
си на енергия

9%

25%

9%

5%
15%

31%

17%

3% 4%



 7

MAN: Управление 01 Устойчиви поръчки с нашите акредитирани специалисти

05 Разходи за жизнения цикъл и планиране на обслужването с нашия софтуер за избор

HEA: Здраве 
и качество на 
живота 

02 Качество на въздуха в помещенията благодарение на сензори за CO2 и високоефективни филтри

03 Топлинен комфорт без повече студени течения с променлива температура на хладилния агент

05 Ниски нива на шум благодарение на вътрешни тела с тих режим на работа през нощта и ниски нива на шум

ENE: Енергия 01 Енергийна ефективност благодарение на технологията за регенериране на топлина, инверторната технология и променливата температура на хладилния агент Вижте стр. 8

02 Мониторинг на енергията с услугата i-Net Вижте стр. 10

04 Технологии за ниски и нулеви въглеродни емисии благодарение на нисковъглеродното въздействие през целия жизнен цикъл на нашите продукти

05 Енергийно ефективни хладилни складови помещения благодарение на мрежата от високо квалифицирани монтажници на Daikin

WAS: Отпадъци 01 Управление на строителните отпадъци с нашата програма за рециклиране

POL: Замърсяване 01 Въздействие на хладилните агенти благодарение на малкото количество хладилен агент в нашата система

02 Намаляване на емисиите на nox благодарение на нашата система за автоматичното откриване на течове

05 Намаляване на шума с външни тела с ниски нива на шум

Daikin има влияние върху много категории на BREEAM:
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1. BREEAM категория ENE: енергийна ефективност
Програмите BREEAM и LEED за екологично строителство поставят най-големия 

акцент върху енергийната ефективност. Ето защо е толкова важно да изберете Daikin.

Върхова сезонна ефективност
Пригодете вашата VRV система за 
най-добра сезонна ефективност и комфорт 

Благодарение на революционната си технология за 
променлива температура на хладилния агент, VRV IV 
непрекъснато регулира температурата на хладилния 
агент според необходимата реална температура и 
капацитет, като по този начин постоянно осигурява 
оптимална сезонна ефективност.

 › Сезонната ефективност се повиши с 28%
 › Първото на пазара управление за 

компенсиране на атмосферните условия
 › Комфортът на клиентите се осигурява с 

автоматично регулиране на температурата 
на хладилния агент, което води до по-висока 
температура на изходящия въздух (като се 
избягват студени въздушни течения)

Успешен пример от практиката 
Изпитване в реални условия: до 46% по-малко 
изразходвана енергия
Във верига модни магазини в Германия беше 
извършено изпитване при експлоатационни 
условия, което показа, че иновативната VRV IV на 
Daikin предоставя драстично по-добра енергийна 
ефективност в сравнение с предишните модели.  
Резултатите от изпитването показаха, че новата 
система VRV IV потребява до 60% по-малко енергия, 
отколкото системата VRV III, особено по време на 
охлаждане.  
Общата средна икономия на енергия при отопление 
беше 20%.

VRV III 20 к.с. 
(2 модула) 

VRV IV 18 к.с. 
(1 модул)

Период Март 2012 г. - Фев. 2013 г. Март 2013 г. - Фев. 2014 г.

Средно (kWh/месец) 2.797 1.502

Общо (KWh) 33.562 18.023

Общо (€) 6.041 3.244

Годишно (експлоатационен 
разход/m² (€/m²)

9,9 5,3 

икономия от 46% = € 2797

Стандартът VRF

Капацитетът се управлява само с промяната на 
инверторния компресор

VRV IV на Daikin

Управление на променливата температура на 
хладилния агент за икономия на енергия при 
условие на частично натоварване.

Капацитетът се управлява чрез инверторния 
компресор, промяна на температурата на изпарението 
(Te) и кондензацията (Tc) на хладилния агент, за да се 
постигне най-високата сезонна ефективност.

Как работи?
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Изискване за охлаждане

Проектна стойност

Външна температура

Регулиране на капацитета 
чрез управление на Te, за да 
отговаря на натоварването 
(избягвайте свръхкапацитет 
и операцията ВКЛ/ИЗКЛ)
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Увеличение на 
ефективността

По-висока температура на хладилния агент води до по-висока 
сезонна ефективност и по-висок комфорт

Колкото по-хладно става, толкова по-малко е натоварването на 
сградата и по-малък е необходимият капацитет

Те
м

пе
ра

ту
ра

 н
а 

хл
ад

ил
ни

я 
аг

ен
т 

пр
и 

ох
ла

ж
да

не
 

(т
ем

пе
ра

ту
ра

 н
а 

из
па

ре
ни

е)

 20° 25° 30° 35°

Променлива Te

Фиксиранa Te

Външна температура

Колкото по-малка е необходимостта от капацитет, толкова 
по-висока може да е температурата на хладилния агент
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Инверторна технология

Без повече ненужен разход 
на енергия, благодарение на 
регенериране на топлина
VRV, водоохлаждащите агрегати и телата с 
регенериране на топлина на Daikin осигуряват 
най-високите оценки по BREEAM и LEED при 
изчисленията за енергийна ефективност.

Системите с регенериране на топлина предлагат 
най-висока ефективност чрез регенериране на 
топлината от области, които изискват охлаждане, за 
почти безплатно отопление на помещения и гореща 
вода.

22

22

VRV система с 
регенериране 

на топлина

Отопление

Вентилация

Охлаждане

Гореща вода

Въздушна завеса

Извлечена 
топлина

21°C

По-голяма ефективност, комфорт и надеждност

Инверторно управляваните тела използват само 
електроенергията, необходима според натоварването, 
което води до намален годишен разход на енергия и 
експлоатационни разходи. Инверторната технология 
осигурява по-бърза реакция на системата при 
промяна на условията на натоварване, по-ниски 
изисквания за пусков ток, по-малко стартирания 
на компресора за по-голяма надеждност и по-тиха 
работа при частично натоварване. Daikin има 
най-широката гама от инверторно управлявани 
водоохлаждащи агрегати, освен нашата изцяло 
инверторно управлявана VRV гама.

Инверторно управлениеУправление, различно 
от инверторно

Измерени данни:  
Моден магазин Unterhaching (Германия)

•	Площ на етажа: 607 m²
•	Разходи за енергия: 0,18 €/kWh
•	Системата, с взето предвид потребление:

- VRV IV термопомпен тип с непрекъснато 
отопление
- Таванни касети с кръгъл поток (без 
самопочистващ се панел)
- VAM за вентилация (2x VAM2000)
- Въздушна завеса Biddle
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2. BREEAM категория ENE: мониторинг на енергията
За да намалите драстично потреблението на енергия и CO2 емисиите си, не е достатъчно просто 

да направите оборудването си по-ефективно - мониторингът на енергията също е важен. BREEAM 

награждава иновативни продукти и технологии, като VRV Cloud. Това повишава крайният ви брой 

точки и вашата оценка по BREEAM.

Интелигентна мрежа

За да намалите драстично потреблението на 
енергия на вашата сграда, климатизацията трябва да 
се управлява и контролира 24/7.

Тук Daikin също предлага решение: i-Net, 
инструмент, предоставящ ценна информация, чрез 
който вие или специалисти от Daikin управлявате 
разхода на енергия.

24/7

Информация за:
 › клиенти
 › обслужваща компания

Наблюдавайте управлението на енергията. 

Наблюдение и анализ на 
ефективността

Сървър за данни

Прогнозен анализ
Записване на тенденциите 

при данните

Връзка с I-Net чрез ITM, PCASO, ...CLOUD
Контролер
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Как работи?
VRV Cloud

Бъдете в ръководна позиция при управлението 
на енергията с уеб-базирани данни и анализи на 
енергията. Управлението на потреблението води до 
икономия на енергия до 15%.

1.  Вие планирате годишната си цел за енергия с 
помощта на Daikin

2.  Облачният сървър следи и проверява напредъка 
на плана ви

3.  Облачният сървър ви информира, ако е 
необходимо действие

Интернет

Мониторинг на 
ефективността
Целта на уникалната услуга I-Net на Daikin 
е да предотврати неочаквано спиране или 
наложителен спешен ремонт на оборудването.

Анализ
Поддържайте връзка с експерти на Daikin - това 
ви дава ясна представа за функционалността и 
използването на климатичната система.
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CHRYSTAL TOWER (БУКУРЕЩ)
Фаза на проектиране за BREEAM Excellent

Примери от практиката
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!

стр.14
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QUATTRO PARK C (КРАКОВ, ПОЛША)
BREEAM Very Good

JAPAN HOUSE (МОСКВА, РУСИЯ)
BREEAM Good

PARK PHI (ЕНСХЕДЕ, ХОЛАНДИЯ)
BREEAM Excellent

Други примери за екологични проекти

Научете повече на www.daikin.bg/references

VELOCITY (ЛОНДОН)
BREEAM Excellentстр.15
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Crystal Tower
Фаза на проектиране на BREEAM:  

Оценка Excellent

Отличен и добре познат пример 
на Daikin Total Solution, водещ 
до високо енергийно ефективно 
потребление от HVAC

 › Комбинацията от VRV, Sky Air и приложни системи гарантира, че 
всички офиси и общи части са напълно климатизирани. 

 › VRV с водно охлаждане има основен принос за общата 
енергийна ефективност на ОВК, благодарение на системата за 
двустепенно регенериране на топлината. 

 › Гъвкавост: индивидуално управление на топлината и комфорта с 
VRV на всеки етаж и пространство. 

 › Безпроблемната връзка между телата на Daikin и BMS системата 
LonWorks гарантира, че общото потребление на енергия в 
сградата е правилно наблюдавано и управлявано.

Местоположение

48 Lancu de Hunedoara Boulevard
Букурещ, Румъния

Подробности за сградата

Застроена площ: 24 728 m²
Обща използваема площ: 20 020 m² 
Етажи: 4 сутеренни етажа, 15 етажа, 
технически етаж
Височина на сградата: 72 m
Офисна площ на ниво: прибл. 1000 m²

Монтирани системи на Daikin

 › 67 VRV тела с водно охлаждане 
 › 2 VRV външни термопомпени тела
 › 289 VRV вътрешни тела (265 въздуховода, 24 
касети)

 › 5 Sky Air с касети с кръгъл поток
 › 4 водоохлаждащи агрегата с въздушно 
охлаждане

 › 11 х DMS504B51 (LonWorks шлюз) 

Награда
 › Зелена сграда на годината за 2012 г. (ROGBC)
 › Награда за социална отговорност и екологична 
устойчивост (ESSA)
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Velocity
BREEAM Excellent

VRV системата на Daikin с 
регенериране на топлината 
има голям принос за високата 
енергийна ефективност в стилния 
офис на централата на компания
Икономично ползване
Със своите силни екологични характеристики, Velocity може да 
демонстрира значителна икономия на разходи при използването, 
в сравнение с типична офис сграда във Великобритания.
Графиката по-долу показва разликата в годишното потребление 
на енергия за единица подова площ, за двете офисни сгради 
на Velocity, в сравнение с критерия за „Типичен офис“ на CIBSE* 
и „Типичен офис“. Критерият за добра практика, построен в 
съответствие със строителните регулации по това време. 
„Добрата практика за типичен офис“ на CIBSE е равностойна на 
построените между 2006 г. и 2010 г.
*Британският институт за инженери в строителните услуги

Потребление на енергия (за FT2 на година)
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Отопление и 
гореща вода

Охлаждане Допълнително Осветление Оборудване Общо

Местоположение

Velocity Brooklands, Weybridge, KT13 0SL, 
Обединеното кралство

Подробности за сградата

Обща използваема площ: 9885 m² 
Брой етажи: партер + 4 етажа
Височина на сградата: 19,25 m (3,85 m от етаж 
до етаж)
Година на изграждане: 2012 г.

Монтирани системи на Daikin

 › 25 VRV III тела с регенериране на топлина 
 › 2 VRV термопомпени външни тела
 › 265 VRV вътрешни тела (канален вентилаторен 
конвектор)

 › 10 х DCS601C51 (Intelligent контролер) 

Сертификат за  
енергийна  
ефективност: B

Сграда с офиси 1 на Velocity 
Сграда с офиси 2 на Velocity 

„Типичен офис“  
„Добра практика за типичен офис“ 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ  
СЕРТИФИКАТ B

A+        Нетно нула емисии на CO2

A 0-25
B 26-50              30 VELOCITY
C 51-75
D 76-100
E 101-125
F 126-150
G Над 151

€9/m² разходи за енергия 
спрямо €29/m² за типичен офис по 

CIBSE



Daikin 
Световен лидер в ОВК

Daikin е основана в Япония през 1924 г. и е 
световен и европейски №1 доставчик на ОВК.  
С представителства в цяла Европа със специализиран 
екип по продажбите и висококвалифицирани 
техници, ние предоставяме решения за жилищни, 
търговски и индустриални приложения.

За повече информация за Daikin, моля, посетете www.daikineurope.com/greenbuildings

За да намерите акредитиран специалист по BREEAM на Daikin, моля, посетете  
www.daikineurope.com/minisite/sustainability/contactaps/index.jsp

Нашата обща цел?

Да изберем най-добрата устойчива ОВК 
система за вашия проект, като погледнем отвъд 
първоначалната инвестиция и същевременно 
останем в рамките на бюджета ви.

Ние имаме обучени експерти, които ще ви 
консултират и ще ви предоставят най-доброто 
решение в зависимост от вашите специфични 
нужди.

Като глобална компания с местни услуги, Daikin 
е най-добрият партньор за ОВК за получаване 
на сертификат по програмите BREEAM и LEED за 
екологично строителство.

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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