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Daikin este unul dintre principalii 

jucători de pe piața de refrigerare. 

Putem crea soluția ideală în funcție de 

condițiile specifice ale fiecărui client. 

Garantăm cea mai ridicată eficiență 

energetică, deoarece produsele noastre 

conțin cele mai recente tehnologii. 

Unitățile sunt testate temeinic, pentru a 

funcționa în mod fiabil.



Regulamentul privind gazele fluorurate

Pentru dispozitivele fără preumplere: funcționarea se bazează pe gaze fluorurate cu efect de seră.

Pentru dispozitivele complete/preumplute parțial: conțin gaze fluorurate cu efect de seră.

Tehnologie 
inverter

Compresor 
scroll

Compresor  
cu şurub

Compresor  
cu piston

Compresor 
swing
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Beneficii pentru instalator/
consultant
 › Soluţii plug-and-play cu sisteme monobloc şi bibloc
 › Cu preîncărcare şi testare în fabrică
 › Design compact pentru spaţii limitate de instalare
 › Timp de livrare mai scurt pentru Conveni-Pack şi 
ZEAS, deoarece sunt produse în Europa

 › Selecţie uşoară şi intuitivă a unităţilor de condensare 
pentru exterior, cu Refrigeration Xpress

 › Gamă largă pentru a corespunde majorităţii 
cerinţelor de refrigerare în conformitate cu 
regulamentul privind gazele fluorurate

Beneficii pentru utilizatorul 
final
 › Tehnologie de înaltă eficienţă pentru ROI ridicat
 › Tehnologie de recuperare a căldurii pentru Conveni-
Pack

 › Performanţă ridicată şi fiabilitate dovedită
 › Ideal pentru aplicaţii urbane
 › Contribuie la protecţia mediului, având în vedere 
coeficientul de impact total echivalent de încălzire

Refrigerare

De ce să alegeți soluțiile de 
refrigerare de la Daikin?

• Soluții cu eficienţă ridicată pentru a se potrivi 

nevoilor dumneavoastră de refrigerare

• Tehnologii inovative şi fiabile, inclusiv soluții cu 

recuperarea căldurii: dovedite şi testate pentru 

ZEAS şi CONVENI-PACK

• În conformitate cu noua reglementare privind 

gazele fluorurate (R-410A)

• Soluții urbane sigure în termeni de dimensiuni 

compacte şi pentru niveluri acustice joase

ARGUMENTE DE SUSŢINERE
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Instrumente şi platforme

Instrumente 
şi platforme

Aplicații de susținere a 
vânzărilor
Oferim o varietate de instrumente software de 
modelare, selecție, simulare şi ofertare pentru clădiri, 
pentru a vă susține vânzările.

Psychrometric Diagram Viewer ajută proiectanții, 
consultanții, studenții şi alți experți pentru a 
obține mai multe informații despre domeniile 
noastre de activitate: „aerul pe care îl condiționăm”. 

www.daikineurope.com/ 
support-and-manuals/ 
software-downloads

Unele din cele mai utilizate  
aplicaţii:

 › Simulator Daikin Altherma: 
pentru selecția pompei de 
căldură adecvate

 › Aplicaţia 3D: vă permite să alegeți unitatea de aer 
condiționat şi să o imaginați în casă, ÎNAINTE de a o 
cumpăra!

 › Aplicaţia Cod de eroare: aflați rapid semnificația 
codurilor de eroare pentru fiecare familie de produse

 › Instrumentul de calcul al sarcinii: vă ajută să 
calculați sarcina de încălzire şi de răcire a clădirii

 › Instrumentul de selecţie multi: pentru calculul 
rapid al combinațiilor multi şi al lungimilor 
racordurilor

 › Xpress: instrument de ofertare rapidă pentru sisteme 
VRV

 › Astra: Aplicație de proiectare pentru CTA
 › Modele BIM pentru unitățile VRV
 › ...

Suntem aici pentru a vă ajuta!

Documentație

Consultați documentația disponibilă (cataloage, 
broşuri, ghiduri de soluții, profiluri de produse, 
portofolii de produse, lucrări de referințe etc.)
 › pentru dumneavoastră
 › pentru clienți

www.daikineurope.com/ 
support-and-manuals/catalogues
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Instrumente şi platforme

Portalul de afaceri

 › Bucurați-vă de noul extranet care vă citeşte 
gândurile, accesând my.daikin.eu

 › Găsiți informații în câteva secunde cu funcția 
puternică de căutare

 › Personalizați opțiunile pentru a consulta doar 
acele informații relevante

 › Acces de pe dispozitive mobile sau desktop

my.daikin.eu

LA BIROU

LA SEDIUL 
CLIENŢILOR

MOBILITATE

Internet

Identificați soluția pentru aplicații diverse: 

Supermarket

Sport şi 
agrement

IndustrieDepozite şi 
magazine

Restaurante

Hoteluri

Birouri

Aplicații 
tehnice

Rezidențial

Bănci

 › Obțineți mai multe detalii comerciale privind principalele 
noastre produse prin intermediul minisite-urilor dedicate

www.daikineurope.com/ 
commercial/applications

 › Consultați proiectele noastre de referință

HOTELUL PORTA FIRA

 

www.daikineurope.com/references

Suport online

www.daikineurope.com/
industrial/applications
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Refrigerare

ZIGGO DOME, SALĂ DE 
EVENIMENTE
ZEAS PENTRU RĂCIRE (6) ŞI CONGELARE (2)

RĂCIRE OFERITĂ DE 
ZEAS

E. LECLERC, HIPERMARKET
ZEAS

BÄKO WEST EG, UNITATE DE PANIFICAŢIE
ZEAS PENTRU RĂCIRE (6) ŞI CONGELARE (6) 

EDEKA, SUPERMARKET
CONVENI-PACK (2) ŞI ZEAS (1)
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Tablet

MiniBMS pentru clădiri comerciale 
de dimensiuni medii până la mari
 › MiniBMS rentabil
 › Integrare a produselor Daikin din toate direcțiile de dezvoltare
 › Integrare de echipamente terțe prin WAGO sau BACnet/IP
 › Poate conecta până la 512 grupuri de unități interioare

Controler centralizat avansat cu 
conexiune în cloud
 › Controlați întreaga clădire dintr-un punct central
 › Concept de soluție completă (integrare de sisteme Split, Sky Air, 
VRV, ventilare, perdele de aer şi producere de apă caldă)

 › Ecranul modern, opțional, se integrează în orice interior
 › Conexiunea la cloud oferă servicii suplimentare, precum controlul 
online, monitorizarea consumului de energie electrică, comparația 
consumului de energie din mai multe locații

 › Poate conecta până la 32 de unități interioare

Aflaţi mai multe informaţii la 
http://www.daikineurope.com/commercial/needs/controls

Sisteme de control 

revoluționare
  Interfață intuitivă şi uşor de utilizat

  Integrare pe toate direcțiile de dezvoltare

  Control în cloud

  Gestionare inteligentă a energiei

  Integrare de produse Daikin şi terțe
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Date privind eficiența sezonieră
Regulamentul privind proiectarea ecologică, LOT1,  

pentru produse de refrigerare

Directiva privind proiectarea ecologică - produse cu impact energetic
Directiva europeană 2009/125/CE privind proiectarea ecologică a fost concepută pentru a încuraja piața să utilizeze 
produse mai eficiente. De asemenea, aceasta ajută producătorii să convină asupra unei mai bune definiții a eficienței 
pentru unitățile de condensare la distanță. Începând din 01.07.2016, unitățile de refrigerare trebuie să respecte şi acest 
sistem de cerințe minime de eficiență.

În următoarele cataloage, datele sezoniere vor fi marcate cu simbolul florii sezoniere.

Găsiți mai multe informații despre datele sezoniere din refrigerare pe site-ul nostru web www.daikin.bg/energylabel 
sau pe portalul de afaceri my.daikin.eu
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Model JEHCCU JEHSCU ZEAS MULTI ZEAS CVP UNITATE BOOSTER

Temperatură de 
refrigerare 
(Te = -10 °C)

se încadrează în 
domeniul de aplicare

se încadrează în 
domeniul de aplicare

se încadrează în 
domeniul de aplicare

nu se încadrează în 
domeniul de aplicare(1)

nu se încadrează în 
domeniul de aplicare(2) -

Temperatură de congelare 
(Te = -35 °C)

se încadrează în 
domeniul de aplicare

se încadrează în 
domeniul de aplicare

se încadrează în 
domeniul de aplicare

nu se încadrează în 
domeniul de aplicare(1) -

nu se încadrează în 
domeniul de aplicare(3)

(1)  Capacitatea furnizată a unităților multi Zeas în cadrul aplicațiilor de refrigerare şi congelare este mai mare decât limita superioară (MT (temp. de refrigerare): Q > 50 kW; LT (temp. de 
congelare): Q > 20 kW) menționate în Directiva privind proiectarea ecologică.

(2)  CVP poate funcționa numai când sunt conectate şi unități interioare Daikin. Prin urmare, CVP poate fi considerat ca o unitate de condensare, cu mai multe condensatoare, care nu 
se încadrează în domeniul de aplicare a Directivei privind proiectarea ecologică, ENTR LOT1.

(3)  Unitatea booster nu este considerată ca fiind o unitate de condensare, deoarece căldura extrasă de pe partea vaporizatorului (partea de congelare) este evacuată în linia de agent 
frigorific de refrigerare a CVP sau a unității ZEAS şi nu în aerul din jur, aşa cum se descrie în Directiva privind proiectarea ecologică, ENTR LOT1.

Aplicaţie De refrigerare De congelare

Temperatură ambiantă 32 °C 32 °C

Temperatură de evaporare -10 °C -35 °C

Partea de aspiraţie a gazului Supraîncălzire de 10 K SAU temperatură a gazului în aspiraţie de 20 °C

Grad de subrăcire a lichidului În funcţie de bateria condensatorului utilizată în sistemul de refrigerare

Portofoliul de produse de refrigerare Daikin  
şi Directiva privind proiectarea ecologică

EN 13215 privind proiectarea ecologică:  
definiția condițiilor nominale de funcționare

Pentru definirea eficienței unei unități de condensare, Directiva privind proiectarea ecologică utilizează norma EN 13215.
Ambele metodologii sunt acceptate pentru a defini capacitatea de răcire furnizată şi eficiența unei unități.

→ Acest lucru are un impact şi asupra valorii SEPR ŞI COP.

 Metodologia COP:

 › Dacă capacitatea de refrigerare este sub 5 kW şi 
capacitatea de răcire la congelare este sub 2 kW

 › COP rezultat pentru o temperatură ambiantă de 
25 °C

 › COP rezultat pentru o temperatură ambiantă de 
32 °C

 › COP rezultat pentru 43 °C: obligatoriu, dacă 
temperatura ambiantă proiectată este mai mare 
sau egală cu 35 °C

Două metodologii de evaluare a performanței unității

Eficienţa minimă (COP):

 › Temperatură de refrigerare: Capacitate mai mică 
sau egală cu 1 kW = 1,2 
Capacitate mai mică sau egală cu 5 kW = 1,4

 › Congelare: Capacitate mai mică sau egală cu 1 kW 
= 0,75 
Capacitate mai mică sau egală cu 2 kW = 0,85

Metodologia SEPR:

 › Dacă capacitatea de refrigerare este peste 5 kW şi 
capacitatea de răcire la congelare este peste 2 kW

 › SEPR rezultat pentru zona de climat de referință 
din Strasbourg

 › COP rezultat pentru 43 °C: obligatoriu, dacă 
temperatura ambiantă proiectată este mai mare 
sau egală cu 35 °C

Eficienţa minimă (SEPR):

 › Temperatură de refrigerare: Capacitate mai mică 
sau egală cu 20 kW = 2,25 
Capacitate mai mică sau egală cu 50 kW = 2,35

 › Congelare: Capacitate mai mică sau egală cu 8 kW 
= 1,5 
Capacitate mai mică sau egală cu 20 kW = 1,6
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Linişte

Echipele Daikin Service şi cele ale partenerilor de 
service depun eforturi pentru a dezvolta servicii şi 
soluții inteligente, care să vă depăşească aşteptările. Iar 
sistemele de refrigerare sunt întreținute de specialişti, 
oferindu-vă linişte! 

Siguranţă îmbunătăţită

Atunci când un sistem de refrigerare nu funcționează 
în mod optim, poate determina condiții de lucru 
periculoase, nesigure sau accidente. Întreținerea 
periodică garantează funcționarea sistemului în condiții 
de siguranță şi respectarea normelor şi cerințelor locale. 

Economii de costuri

Pe termen lung, întreținerea este întotdeauna mai sigură 
decât intervențiile de service neprogramate. Întreținerea 
preventivă vă permite să planificați intervențiile 
împreună cu Daikin şi să evitați situațiile neprevăzute. 
Specialiştii noștri vor veni pregătiți, evitând astfel vizitele 
repetate şi întreruperile suplimentare.
Un alt beneficiu îl reprezintă costurile clare şi 
transparente, care pot fi bugetate cu uşurință, precum 
şi rapoartele argumentate pe durata de utilizare a 
produselor, ceea ce vă permite să luați în considerare 
toate nevoile şi cerințele ulterioare în prealabil. În timp, 
acest lucru reduce costul total de proprietate şi costurile 
operaționale conexe.

Conformitate deplină cu cerinţele legale

Deoarece sistemul de refrigerare este întreținut şi 
servisat, aveți garanția faptului că toate cerințele 
legale relevante (de ex., regulamentul privind gazele 
fluorurate) sunt respectate.
REGULAMENTUL (UE) NR. 517/2014 AL 
PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 16 
aprilie 2014 privind gazele fluorurate cu efect de seră 
şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 842/2006.

Timp de nefuncţionare a sistemului minim

Vizitele de întreținere programate sunt uşor de 
planificat, ceea ce vă pune la dispoziție un timp 
suficient pentru a stabili datele adecvate pentru 
vizite, pentru a evita impactul asupra producției sau 
confortului.
Un sistem de refrigerare bine întreținut are foarte 
puține şanse să se defecteze în timpul sezonului de 
vârf. Efectuarea la timp a inspecțiilor şi verificărilor 
de întreține reduce pericolul defectării unității în 
momentele de solicitare maximă. 

Eficienţă mărită a sistemului

Întreținerea periodică a unui sistem de refrigerare 
garantează menținerea costurilor cu energia electrică 
şi performanța, dar şi faptul că funcțiile de siguranță şi 
integritatea acestui sistem de refrigerare respectă cele 
mai recente standarde şi regulamente.
Întreținerea periodică, precum inspecțiile, verificările de 
lichid şi de ulei, înlocuirea pieselor şi alte mici reparații 
pot optimiza funcționarea sistemului de refrigerare. 
În schimb, compania va beneficia de economii 
de combustibil şi energie electrică, iar sistemul de 
refrigerare va funcționa la performanță maximă.

De ce 
Întreținere?
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Apelul de urgenţă

În cazul în care sistemul de refrigerare suferă totuşi o 
defecțiune, toate pachetele Daikin Care includ accesul 
la un număr de asistență telefonică, pentru apelurile în 
caz de urgență. Pachetele Preventive şi Extended includ, 
de asemenea, accesul la linia de asistență telefonică de 
urgență în afara programului normal de lucru.

Echipamente, instrumente şi piese de 
schimb originale

Piesele de schimb utilizate de Daikin Service sau rețeaua 
de parteneri de service sunt omologate de Daikin, ceea 
ce înseamnă că riscul de defecțiune şi de întrerupere a 
funcționării se poate reduce, garantând în acelaşi timp 
menținerea valabilității garanției.

În cazul în care sunt necesare operații precum 
deschiderea carcasei, recondiționarea sau reparațiile, 
Daikin, în calitate de producător de echipament original, 
deține toate instrumentele, mulajele şi echipamentele 
necesare pentru efectuarea reparațiilor, în conformitate 
cu recomandările din fabrică, menținând echipamentul 
în stare de funcționare.
Atunci când ne pasă de sistemele de refrigerare, noi, cei 
de la Daikin, utilizăm instrumente de service avansate. 
Aceste instrumente nu se găsesc în comerț şi au rolul de 
a facilita efectuarea de lucrări de depanare şi raportare 
avansate pentru a garanta optimizarea şi reglarea 
sistemului de refrigerare la parametrii corespunzători, 
dar şi verificarea integrității sistemului de refrigerare.

Soluţii atractive de retehnologizare

Daikin oferă soluții atractive de retehnologizare 
pentru o gamă de sisteme de refrigerare mai 
vechi. Piesele principale ale sistemului de 
refrigerare vor fi înlocuite, pentru a garanta 
funcționarea acestora pentru mulți ani. Utilizarea 
de soluții de retehnologizare omologate de 
Daikin sau de partenerii omologați Daikin vă 
permite să vă bucurați de costuri de funcționare 
reduse, fără recondiționări sau instalări şi include 
şi o poliță atractivă de garanție, ca parte a unui 
pachet Care.



14

Gama de soluții  
de refrigerare 
Daikin
Prezentarea gamei de produse -  
Daikin 15

Unitate de condensare ZEAS 16
LREQ-BY1 18

Unitate de condensare mini ZEAS 19

LRMEQ-BY1 19

Conveni-Pack 20
LRYEQ-AY 22
Unități interioare şi perdele de aer Biddle pentru 
conectarea la Conveni-Pack 23

Unitate booster 24
LCBKQ-AV1 24

Accesorii pentru ZEAS şi Conveni-Pack 25

Unități de condensare comerciale 26
Prezentarea produselor - unități de condensare 27
JEHCCU-CM1/3 28
JEHSCU-CM1/3 29
JEHCCU-CL1/JEHSCU-CL3 30

Pentru cele mai recente date, accesați my.daikin.eu. 
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Model Denumire produs Capacitate (kW) 0 2 5 10 25 50 100 150 300 450

Unitate de condensare de mici 

dimensiuni cu inverter pentru 

refrigerare comercială

Mini-ZEAS 

LRMEQ-BY1

Unitate de condensare cu 

inverter pentru refrigerare 

comercială

ZEAS

LREQ-BY1

Multi ZEAS

LREQ-BY1R

Soluție integrată pentru 

refrigerare, congelare, răcire şi 

încălzire de confort

Conveni-Pack

LRYEQ-AY

Unitate booster ce permite 

aplicații de congelare atât 

pentru unități ZEAS, cât şi pentru 

Conveni-Pack

Unitate booster

LCBKQ-AV1

Unități de condensare 

comerciale cu tehnologie cu 

compresor cu piston

CCU

JEHCCU-M1/M3/L1/L3

JEHCCU-CM1/CM3

Unități de condensare 

comerciale cu tehnologie cu 

compresor scroll

SCU

JEHSCU-M1/M3/L3

JEHSCU-CM1/CM3

Refrigerare Congelare ÎncălzireAer condiționat

Prezentarea gamei de produse - Daikin
Refrigerare
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Beneficii pentru instalatori
 › Timp de livrare redus datorită existenţei fabricii de 
producţie din Europa

 › Cerinţe de dispunere a conductelor şi timp de 
instalare reduse

 › Cutie de control şi de racorduri electrice integrate
 › Unitate preîncărcată cu agent frigorific

Beneficii pentru consultanţi
 › Un singur model poate acoperi cele mai multe nevoi 
de refrigerare de pe piaţă

 › Domeniu larg de capacitate
 › Modularitate ridicată a sistemului de refrigerare
 › Se poate instala în interior dacă se utilizează 
ventilatoare cu disponibil de presiune ridicat

Beneficii pentru utilizatorii 
finali
 › Consumul de energie scade cu 10-35% faţă de 
echipamentele convenţionale de refrigerare

 › Suprafaţa ocupată redusă şi greutatea scăzută 
necesită numai structuri de susţinere uşoare

 › O alegere prietenoasă cu vecinii, datorită modului 
special de funcţionare pe timp de noapte

Unitate de 
condensare ZEAS 
pentru refrigerare

De ce să alegeți ZEAS?

Eficienţă energetică ridicată

 › Tehnologia cu compresor scroll cu inverter Daikin şi economizor
 › Tehnologia ventilatorului cu inverter DC
 › Conformitate cu directiva privind proiectarea ecologică
 › Conformitate cu regulamentul privind gazele fluorurate (R-410A)

Funcţionare fiabilă

 › Unitățile de condensare ZEAS sunt testate riguros pe linia de asamblare
 › Tehnologie cu compresor scroll cu inverter dovedită
 › Tratamentul anticoroziv aplicat carcasei garantează durata lungă de 
utilizare, chiar şi în condiții extreme

Suprafaţă ocupată redusă şi greutate scăzută

 › Design extrem de compact
 › Uşor de instalat, chiar şi în cele mai mici spații
 › Se poate instala în interior
 › Cel mai bun raport suprafață-capacitate de pe piață
 › Greutate scăzută datorită designului compact

Confort

 › Funcționare silențioasă, invizibilă pentru clienți şi vecini
 -Izolație de calitate ridicată aplicată pe panouri şi pe compresoare
 - Ventilatoarele condensatorului au fost concepute pentru a limita 
zgomotul

 - 4 setări de zgomot scăzut în timpul funcționării, inclusiv în modul de 
noapte

 › Domeniul larg de temperatură permite combinații cu mai multe 
dulapuri, congelatoare şi camere frigorifice

Sistem de control inteligent

 › Unitatea poate fi conectată la un sistem de monitorizare terț
 › Control al temperaturii de evaporare, resetarea erorilor şi alte funcții 
disponibile de la distanță 

 › Unitatea de refrigerare poate fi controlată de la distanță, printr-o 
interfață puternică

ARGUMENTE DE SUSŢINERE
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Instrumente de marketing
› Observați simularea transportului şi testarea 

vibrațiilor pe stand (căutați: vibrații ZEAS)
 › Urmăriți motivația unei săli de evenimente culturale 
şi de divertisment din Olanda pentru alegerea 
unităților ZEAS pentru răcirea băuturilor 
(căutați: Energiehuis ZEAS)
www.youtube.com/DaikinEurope

Aplicaţie de selecţie Xpress pentru 
refrigerare

 › Aplicație ușor de utilizat pentru proiectarea 
și selectarea de sisteme Conveni-Pack, CCU/
SCU, unități monobloc, unități bibloc și unități 
de condensare ZEAS. Raportul detaliat include 
lista de materiale, schema traseelor și schema 
electrică, precum și dispozitivele opționale.

ZEAS, alegerea inteligentă pentru refrigerare şi congelare

 Capacitate frigorifică 
3,35 kW*

Unitate 
booster

ZEAS este disponibil în diferite 
domenii de capacitate, de la 
5 până la 40 CP, şi furnizează 
capacitatea de refrigerare către 
echipamente terțe, precum 
vitrine deschise, congelatoare cu 
uşi de sticlă şi vaporizatoare.

Puteți combina unitățile de 
refrigerare ZEAS cu două unități 
exterioare în paralel (o unitate 
de 30 CP şi o unitate de 40 CP) şi 
utiliza numai o singură conductă 
principală de aspirație şi de 
lichid.

Domeniu de funcţionare
Temperaturi ambiante: de la -20 °C până la +43 °C
Temperaturi de evaporare: de la -45 °C până la +10 °C

+2 °C+4 °C

0 °C

+2 °C

+4 °C+4 °C

0 °C

+2 °C

-20 °C

+2 °C

* Te= -35 °C, Tc = -10 °C, supraîncălzire 10 K, Tamb = 32 °C
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LREQ-BY1(R)

LREQ-BY1 5 6 8 10 12 15 20
Capacitate frigorifică Congelare Nom. kW 5,51 (1) 6,51 (1) 8,33 (1) 10,0 (1) 10,7 (1) 13,9 (1) 15,4 (1)

Refrigerare Nom. kW 12,5 (2) 15,2 (2) 19,8 (2) 23,8 (2) 26,5 (2) 33,9 (2) 37,9 (2)
Putere absorbită Congelare Nom. kW 4,65 (1) 5,88 (1) 7,72 (1) 9,27 (1) 9,89 (1) 12,8 (1) 14,1 (1)

Refrigerare Nom. kW 5,10 (2) 6,56 (2) 8,76 (2) 10,6 (2) 12,0 (2) 15,2 (2) 17,0 (2)
Rata performanţei 
energetice sezoniere SEPR

R-410A Te -10 °C 3,86 3,79 3,64 3,42 3,51 3,38 3,23
Te -35 °C 1,61 1,65 1,71 1,69 1,67 1,60 1,61

Consum anual de 
energie electrică Q

R-410A Te -10 °C kWh/a 19.907 24.681 33.483 42.794 46.377 61.683 72.030
Te -35 °C kWh/a 25.547 29.366 36.361 44.054 47.872 64.822 71.162

Parametri la sarcină maximă şi temp. 
ambiantă de 32 °C (punctul A)

R-410A Te -10 °C COP nominal (COPA) 2,45 2,32 2,26 2,25 2,21 2,23
Te -35 °C COP nominal (COPA) 1,18 1,11 1,08 1,09

Parametri la sarcină maximă 
şi temp. ambiantă de 43 °C

R-410A Te -10 °C COP declarat (COP3) 1,54 1,57 1,40 1,46 1,47 1,46 1,51
Te -35 °C COP declarat (COP3) 0,76 0,74 0,68 0,70 0,71 0,74

Dimensiuni Unitate Înălţime mm 1.680
Lăţime mm 635 930 1.240
Adâncime mm 765

Greutate Unitate kg 166 242 331 337
Schimbător de căldură Tip Baterie cu aripioare transversale
Compresor Tip Compresor scroll ermetic

Capacitate W 2.600 3.200 2.100 3.000 3.400 2.600 3.400
Debit orar m³/h 11,18 13,85 19,68 23,36 25,27 32,24 35,8
Turaţie rpm 5.280 6.540 4.320 6.060 6.960 5.280 6.960
Metodă de pornire Direct reţea (acţionat prin inverter)

Compresor 2 Capacitate W - 3.600
Turaţie rpm - 2.900

Compresor 3 Capacitate W - 3.600
Turaţie rpm - 2.900

Ventilator Tip Ventilator cu elice
Cantitate 1 2
Debit de aer Răcire Nom. m³/min 95 102 171 179 191 230 240

Motor ventilator Capacitate W 350 750 350 750
Acţionare Acţionare directă

Motor ventilator 2 Capacitate W - 350 750
Nivel de presiune acustică Nom. dBA 55,0 (3) 56,0 (3) 57,0 (3) 59,0 (3) 61,0 (3) 62,0 (3) 63,0 (3)
Domeniu de funcţionare Vaporizator Răcire Max.~Min. °CDB 10~-45
Agent frigorific Tip/GWP R-410A / 2.087,5

Masă kg 5,2 7,9 11,5
TCO₂eq 10,9 16,5 24,0

Control Ventil de laminare electronic
Alimentare electrică Fază/frecvenţă/tensiune Hz/V 3~/50/380-415

LREQ-BY1 30 40
Sistem Modul unitate exterioară 1 LREQ15BY1R LREQ20BY1R

Modul unitate exterioară 2 LREQ15BY1R LREQ20BY1R
Capacitate frigorifică Refrigerare Nom. kW 67,8 (1) 75,8 (1)

Congelare Nom. kW 27,8 29,6
Putere absorbită Refrigerare Nom. kW 30,4 34,0

Congelare Nom. kW 25,6 27,6
Nivel de presiune acustică Nom. dBA 65,0 66,0
Racorduri conducte Lichid ø 19,05

Gaz ø 41,28

(1) Răcire: temp. de evaporare -10 °C; temp. exterioară 32 °C; supraîncălzire aspirație 10 °C (2) Răcire: temp. de evaporare -35 °C; temp. exterioară 32 °C; supraîncălzire aspirație 10 °C (3) Date privind presiunea sonoră: 
măsurată la 1 m în fața unității, la o înălțime de 1,5 m | RLA se bazează pe următoarele condiții: temp. exterioară 32 °CDB; supraîncălzire aspirație 10 °C; echivalentul temperaturii de saturație față de presiunea de 
aspirație la -10 °C

Unitate de condensare ZEAS 
pentru refrigerare comercială cu 
tehnologia compresoarelor scroll

Soluție de refrigerare pentru aplicații de capacitate medie şi mare 
prevăzută cu tehnologia VRV

 ʯ Un singur model pentru toate aplicațiile, de la o temperatură de evaporare 
de -45 °C până la 10 °C

 ʯ Soluția perfectă pentru toate aplicațiile de refrigerare şi congelare în 
condiții de sarcină variabilă şi cu cerințe de eficiență energetică ridicată, 
utilizată în special pentru supermarketuri, depozite frigorifice, tunele de 
congelare, congelatoare etc.

 ʯ Compresorul scroll cu inverter DC împreună cu economizorul integrat duce 
la obținerea unei eficiențe energetice ridicate şi a unei fiabilități ridicate

 ʯ Emisii reduse de CO2 datorită utilizării agentului frigorific R-410A şi 
consumului scăzut de energie

 ʯ Unități testate în fabrică şi preprogramate pentru o instalare şi o punere în funcțiune rapidă şi uşoară
 ʯ Tehnologia VRV (volumul variabil al agentului frigorific) pentru o gamă flexibilă de aplicații
 ʯ Flexibilitate extinsă a instalării grație dimensiunilor limitate
 ʯ Nivel scăzut de zgomot, inclusiv funcționarea în modul de noapte
 ʯ Pentru capacități mici de congelare, unitățile unice ZEAS pot fi conectate la o unitate booster
 ʯ Unitate dedicată pentru a permite combinații multi de 2 x 15 CP sau de 2 x 20 CP, ceea ce duce la mai puține conducte şi la un timp de instalare mai redus

LREQ-BY1
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LRMEQ-BY1
Mini ZEAS

 Două modele disponibile 

 Suprafață ocupată 

redusă (cu până la 60% 

mai redusă față de 

produsele echivalente 

de pe piață)

 Sistemul plug-and-play reduce 

timpul şi costurile de instalare

 Nivel de zgomot  

foarte scăzut în timpul 

funcționării (în conformitate 

cu cele mai stringente norme 

acustice urbane)

 Eficiența ridicată 

reduce costurile cu 

energia

 Soluția ideală  

pentru multe aplicații de 

refrigerare de dimensiuni 

mai mici (măcelării, unități de 

panificație, restaurante etc.)

 Conformitate cu 

regulamentul privind gazele 

fluorurate (R-410A) 

Lansare: 

octombrie 
2017



-35 °C

+2 °C

Vara

+5 °C

+22 °C

-20 °C

Conveni-Pack

Recuperarea 
căldurii

-35 °C

+2 °C

Iarna

+5 °C

+20 °C

-20 °C

Conveni-Pack

Extrage 
căldura 
din aerul 
exterior

5,6 m2 2,2 m2

Conveni-PackRefrigerareCongelare 1Aer condiționat

+ +

60% 
suprafaţă 

ocupată mai 
redusă
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ARGUMENTE DE SUSŢINERE

Conveni-Pack, soluția 
integrată pentru refrigerare, 
încălzire şi aer condiționat

De ce să alegeți Conveni-Pack?

Eficienţă energetică ridicată

 › Conveni-Pack recuperează până la 100% din căldura extrasă de la 
vitrinele de refrigerare din supermarket şi o reutilizează pentru a 
încălzi spațiul de retail fără costuri suplimentare

 › Economii de până la 50% la costurile cu energia
 › Tehnologia cu compresor scroll cu inverter Daikin şi economizor

Design foarte compact

 › Uşor de instalat, chiar şi în spații mici
 › Suprafață ocupată redusă (cu până la 60% mai redusă față de 
sistemele tradiționale) şi greutate scăzută

 › Cerințe reduse de dispunere a conductelor

Recuperare a 
căldurii de până 

la 100%

Unitate 
booster

Răcire/încălzire cu aer condiționat

Congelare  
3,35 kW

Refrigerare:  
21,8 kW*

-35 °C

-10 °C

* capacitate frigorifică maximă când nu sunt conectate unități booster

Combinaţie unică

 › Primul sistem produs în serie pentru o clădire întreagă, care 
combină refrigerarea, încălzirea şi aerul condiționat într-un singur 
circuit

Funcţionare fiabilă

 › Selecție corectă a componentelor
 › Unități preîncărcate şi testate pentru neetanşeități în fabrică

Confort al climatului pe durata întregului an

 › Funcționare silențioasă: Acustică îmbunătățită datorită modului 
de funcționare pe timp de noapte, controlului prin inverter şi 
ventilatoarelor acționate prin inverter cu pale şi grilaje optimizate

 › Izolație de calitate ridicată aplicată atât pe panouri, cât şi pe 
compresoare

 › Pale ale ventilatorului concepute în mod special pentru a limita 
emisiile sonore

 › 4 setări de zgomot scăzut în timpul funcționării, inclusiv în modul 
de noapte

 › Căldura recuperată de la dulapurile de congelare şi vitrinele 
de refrigerare poate fi utilizată pentru a furniza căldură pentru 
magazin.
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Beneficii pentru instalatori/
consultanţi
 › Cutie de control şi de racorduri electrice integrate
 › Unitate preîncărcată cu agent frigorific
 › Tehnologia VRV dovedită garantează instalarea şi întreţinerea 
optimizate

 › Timp de livrare redus datorită existenţei fabricii de producţie din 
Europa

 › Sistem flexibil pentru o multitudine de aplicaţii
 › Se poate conecta la toate aplicaţiile de refrigerare dintr-un magazin 
alimentar şi se poate echipa cu o gamă largă de unităţi interioare 
de climatizare pentru a satisface cerinţele magazinului

 › Unităţile exterioare pot fi poziţionate până la 35 m deasupra sau la 
10 m sub unităţile interioare

 › Dimensiuni posibile ale racordurilor de până la 130 m 
 › Se poate instala în interior dacă se utilizează ventilatoare cu 
disponibil de presiune ridicat

Beneficii pentru proprietarii de 
magazine
 › Proiectare dedicată pentru supermarketuri şi magazine de retail 
mai mici

 › Spaţiu disponibil de vânzare de retail maximizat, deoarece 
Conveni-Pack are o suprafaţă ocupată cu până la 60% mai mică 
decât sistemele tradiţionale de refrigerare pentru magazine 
alimentare

 › Consum redus de energie cu până la 50% prin recuperarea căldurii
 › Funcţionare silenţioasă, fiind o soluţie ideală pentru zonele urbane 
cu populaţie densă

Instrumente de marketing
Refrigeration Xpress
Aplicație ușor de utilizat pentru proiectarea sistemelor 
Conveni-Pack, CCU, SCU și unități de condensare ZEAS. 
Raportul detaliat include lista de materiale, schema 
traseelor și schema electrică, precum și dispozitivele 
opționale.

Premii internaționale
Încă de la introducerea pe piață, sistemul Conveni-
Pack a fost recunoscut ca fiind un produs inovator 
şi ecologic, iar ca dovadă stau premiile obținute în 
Germania şi Irlanda:

 › Câştigătorul premiului de mediu al Institute of 
Refrigeration Ireland (IRI), ediția 2014

 › Categoria Ecologie a Top Retail Product Awards, 
ediția 2014, Germania

Referințe
Supermarketul Edeka Buschkühle (Germania)
2 sisteme Conveni-Pack deservesc 32 m de vitrine de 
servire, 12,5 m de frigidere cu autoservire, o cameră 
frigorifică de depozitare pentru fructe, o perdea de aer 
şi 5 unități interioare; sistemul ZEAS alimentează două 
dulapuri de congelare, cu o capacitate totală de 5 kW.

Descoperiți mai multe referințe pe 
www.daikineurope.com/references

Videoclipuri scurte
 › Urmăriți o scurtă animație despre soluția unică de 
refrigerare, Conveni-Pack

 › Descoperiți de ce proprietarul unei benzinării din Belgia 
a ales Daikin pentru nevoile de confort şi de refrigerare 
ale magazinului său.  
www.youtube.com/DaikinEurope
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LRYEQ16AY

Refrigerare LRYEQ-AY 16
Capacitate de răcire Aer condiţionat Nom. kW 14,0 (1)

Refrigerare Nom. kW 21,8 (2)
Capacitate de 
încălzire

Aer condiţionat Nom. kW 27,0 (3)
Refrigerare Nom. kW 21,8 (4)

Dimensiuni Unitate Înălţime mm 1.680
Lăţime mm 1.240
Adâncime mm 765

Greutate Unitate kg 370
Schimbător de căldură Tip Baterie cu aripioare transversale
Compresor Tip Compresor scroll ermetic

Debit orar m³/h 13,34
Turaţie rpm 6.300
Capacitate W 2.500
Metodă de pornire Direct reţea (acţionat prin inverter)
Pornire/oprire frecvenţă Mai puţin de 6 ori/oră

Compresor 2 Turaţie rpm 2.900
Capacitate W 3.600

Compresor 3 Turaţie rpm 2.900
Capacitate W 4.500

Ventilator Tip Ventilator cu elice
Cantitate 2
Debit de aer Răcire Nom. m³/min 230

Motor ventilator Capacitate W 750
Acţionare Acţionare directă

Nivel de presiune acustică Nom. dBA 62,0
Domeniu de 
funcţionare

Vaporizator Răcire Min.~Max. °CDB -20~10
Răcire Temp. ambiantă Min.~Max. °CDB -5~43
Încălzire Temp. ambiantă Min.~Max. °CDB -15~21

Agent frigorific Tip R-410A
GWP 2.087,5
Masă kg 11,5

TCO₂eq 24,0
Control Ventil de laminare electronic

Alimentare electrică Fază/frecvenţă/tensiune Hz/V 3~/50/380-415

(1) Mod prioritar de răcire: temp. interioară 27 °CDB, 19 °CWB, temp. exterioară 32 °CDB, lungime racorduri: 7,5 m, diferență de nivel: 0 m (2) Mod prioritar de răcire: temp. de evaporare -10 °C; temp. exterioară 32 °CDB; 
supraîncălzire aspirație: 10 °C (3) Mod recuperarea căldurii 100%: temp. interioară 20 °CDB, temp. exterioară: 7 °CDB, 6 °CWB; sarcină de refrigerare 18 kW; lungime racorduri: 7,5 m, diferență de nivel: 0 m (4) Echivalent 
de temperatură de saturație la presiunea de aspirație (pe partea de refrigerare): -10 °C (în stare de răcire); capacitate de conectare pentru aparatul de condiționare a aerului interior: 10 CP, când recuperarea căldurii 
este de 100%

Sistem de refrigerare Conveni-
Pack cu recuperarea căldurii

Soluție de refrigerare pentru comercianții de produse 
alimentare, cu tehnologie premiată pentru recuperarea 
căldurii

 ʯ Integrează refrigerare, congelare şi aer condiționat (inclusiv încălzire) 
într-un singur sistem

 ʯ Prin utilizarea recuperării căldurii, a sistemelor optimizate de control 
şi a tehnologiei compresoarelor de ultimă generație, Conveni-Pack 
poate reduce consumul anual de energie electrică cu până la 50% 
în comparație cu sistemele tradiționale

 ʯ Emisii de CO2 aferente mai scăzute datorită tehnologiei în pompă 
de căldură

 ʯ Designul modular al Conveni-Pack permite utilizarea acestuia atât 
pentru magazine mai mici, cât şi pentru magazine mai mari

 ʯ Modularitatea sistemului Conveni-Pack maximizează flexibilitatea 
în instalare. Unitățile exterioare pot fi grupate în blocuri sau 
rânduri sau pot fi distribuite în jurul clădirii, în funcție de cerințele 
individuale de instalare

 ʯ Căldura extrasă de la vitrinele de refrigerare sau vaporizatoare poate 
fi reutilizată pentru încălzirea de confort a magazinului fără costuri 
suplimentare

 ʯ Nivel scăzut de zgomot, inclusiv funcționarea în modul de noapte

LRYEQ-AY
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Clasă capacitate (kW)

Model Denumire produs 80 100 125 140 200 250

Capacitate de încălzire (kW)2 7,4 - 9,2 11,6 - 13,4 15,6 16,2 - 19,9 29,4 29,4 - 31,1

Perdea de aer Biddle, 
suspendată CYVS-DK      

Perdea de aer Biddle, 
casetă CYVM-DK      

Perdea de aer Biddle, 
pentru nişe CYVL-DK      

1 Capacitățile nominale de răcire se bazează pe: temperatură interioară: 27 °CDB, 19 °CWB, temperatură exterioară: 35 °CDB, lungime racorduri: 7,5 m, diferență de nivel: 0 m
2 Capacitățile nominale de răcire se bazează pe: temperatură interioară: 20 °CDB, temperatură exterioară: 7 °CDB/6 °CWB, lungime racorduri: 7,5 m, diferență de nivel: 0 m

Unităţi interioare şi perdele de aer Biddle pentru conectarea la 
Conveni-Pack

Unităţi interioare

Clasă capacitate (kW)

Model Denumire produs 50 63 71 80 100 125 140 200 250

Capacitate de răcire (kW)1 5,6 7,1 8,0 9,0 11,2 14,0 16,0 22,4 28,0
Capacitate de încălzire (kW)2 6,3 8,0 9,0 10,0 12,5 16,0 18,0 25,0 31,5

Casetă cu jet circular FXFQ-A     

Casetă cu jet de aer  
în 2 direcţii FXCQ-A    

Casetă de colţ FXKQ-MA 

Unitate necarcasată de 
plafon fals cu ventilator 
acţionat prin inverter

FXSQ-A     

Unitate necarcasată de 
plafon fals cu ventilator 
acţionat prin inverter

FXMQ-P7     

Unitate necarcasată de 
plafon fals de dimensiuni 
mari

FXMQ-MB  

Casetă suspendată FXHQ-A  

Casetă suspendată cu jet 
de aer în 4 direcţii FXUQ-A  

Unitate de pardoseală FXLQ-P  

Unitate necarcasată de 
pardoseală FXNQ-A  

Pentru a răspunde tuturor cerințelor magazinelor pentru răcire şi încălzire de confort,  
sunt disponibile o gamă largă de unități interioare de climatizare şi perdele de aer Biddle.
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Conveni-Pack ZEAS Multi ZEAS

LRYEQ16AY LREQ5BY1 LREQ6BY1 LREQ8BY1 LREQ10BY1 LREQ12BY1 LREQ15BY1 LREQ20BY1 LREQ15BY1Rx2 LREQ20BY1Rx2

Kit manometru digital BHGP26A1
Kit manometru - KHGP26B140

Opritor de zăpadă*

Kit (a+b+c+d) KPS26C504 KPS26C160 KPS26C280 KPS26C504
a. Evacuare aer KPS26C504T KPS26C160T KPS26C280T KPS26C504T
b. Admisie aer (stânga) KPS26C504L KPS26C504L
c. Admisie aer (dreapta) KPS26C504R KPS26C504R
d. Admisie aer (spate) KPS26C504B KPS26C160B KPS26C280B KPS26C504B

Kit tăviţă de condens centrală KWC26C450** KWC26C160 KPS26C280 KPS26C450 KPS26C450*** x2
Cutie de comunicare BRR9A1V1 BRR9A1V1****
Unitate booster LCBKQ3AV19 -
Conductă racord de aspiraţie pentru multi - - EKHRQZM*****

Distribuitor refnet
KHRQM22M29H8
 KHRQ22M64H8
KHRQM22M75H8

Racord refnet

KHRQ22M20TA8
KHRQ22M29T9
KHRQ22M64T8
KHRQ22M75T8

DSC601C51 -

DCM601A51 -

* Opritoarele de zăpadă sunt furnizate la fața locului. Pentru schemele tehnice şi informații suplimentare, contactați dealerul local. Vă recomandăm să instalați opritoare de zăpadă în cazul unor căderi periodice de zăpadă. 
** În zonele reci, furnizați un încălzitor pentru tăvița de condens (furnizat la fața locului) pentru a preveni înghețarea condensului în tăvița de condens. *** Necesar pentru fiecare modul. 
**** Este necesară actualizarea aplicației (se va realiza în timpul punerii în funcțiune). ***** Obligatoriu.

Opţiuni - Refrigerare

LCBKQ3AV1

Congelare LCBKQ-AV1 3
Capacitate frigorifică Congelare Nom. kW 3,35 (1)
Dimensiuni Unitate Înălţime mm 480

Lăţime mm 680
Adâncime mm 310

Greutate Unitate kg 47
Compresor Tip Compresor swing ermetic

Debit orar m³/h 10,16
Număr de turaţii rpm 6.540
Capacitate W 1.300
Metodă de pornire Direct reţea (acţionat prin inverter)
Pornire/oprire frecvenţă Mai puţin de 6 ori/oră

Ventilator Tip Ventilator cu elice
Debit de aer Răcire Nom. m³/min 1,6

Domeniu de 
funcţionare

Vaporizator Răcire Min.~Max. °CDB -45~-20
Temperatură ambiantă Min.~Max. °C -15~43

Agent frigorific Tip R-410A
GWP 2.087,5
Control Ventil de laminare electronic

Racorduri conducte Pentru unitatea exterioară Lichid Dext mm 6,35
La unitatea interioară Lichid Dext mm 6,35
Pentru unitatea interioară Gaz Dext mm 15,9
La unitatea exterioară Gaz Dext mm 9,5

Alimentare electrică Fază/frecvenţă/tensiune Hz/V 1~/50/220-240
(1) Temp. de evaporare -35 °C; temp. exterioară 32 °C; supraîncălzire aspirație 10 K; temp. de saturație la presiunea de refulare a unității booster -10 °C

Unitate booster

 ʯ O unitate booster permite conectarea vitrinelor/camerelor de 
congelare la unitățile exterioare ZEAS şi Conveni-Pack

 ʯ Cerințe reduse de dispunere a conductelor, de la 4 la 2 conducte, 
comparativ cu un sistem tradițional

 ʯ Modul de zgomot scăzut disponibil, care reduce semnificativ 
emisiile sonore, fără a reduce capacitatea frigorifică

LCBKQ-AV1
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BHGP26A1

Afişajul digital de măsurare vă permite să diagnosticați 
o unitate la prima vedere şi poate fi utilizat cu toate 
unitățile ZEAS şi sistemele Conveni-Pack.

 › Afişaj digital de măsurare pentru instalare fixă sau 
aplicații de service.

 › Afişează presiunea înaltă şi joasă.
 › Afişează codurile de eroare în cazul unei defecțiuni.
 › Afişează până la 32 de parametri de operare.
 › Afişează istoricul codurilor de eroare (ultimele trei).
 › Derulează şi stochează valorile de performanță.
 › Revine automat în modul de afişare a funcționării 
normale.

Kit manometru digital
BHGP26A1

Kit de comunicare Modbus
BRR9A1V1

Accesorii  
pentru ZEAS şi Conveni-Pack

Afişare presiune de refulare

Afişare presiune  

de aspirație Afişare MPa

Interfața de comunicare Modbus de la Daikin vă permite 
să integrați în întregime sistemele ZEAS şi Conveni-Pack 
de la Daikin cu rețelele de automatizare a controlului 
clădirilor şi alte sisteme de monitorizare.

Interfața vă permite să citiți toți parametrii operaționali 
şi valorile importante de control folosind protocolul 
Modbus. Această componentă unificatoare transformă 
ZEAS şi Conveni-Pack într-o unitate de refrigerare 
transparentă şi personalizabilă, ceea ce înseamnă că 
puteți crea concepte de magazin specifice obiectivului şi 
cu energie optimizată, inclusiv aplicație de monitorizare 
la distanță.

Interfețele Pro pot fi utilizate pentru a conecta până la 
32 unități ZEAS şi sunt potrivite şi pentru a fi utilizate 
împreună cu sistemele Conveni-Pack şi unitatea booster.

Valori de control

 › Temperatură de evaporare setată
 › Nivel de presiune joasă pentru puncte pornite şi 
oprite

 › Oprire forțată
 › Mesajele de eroare pot fi anulate de la distanță

BRR9AV1

Valori de afişare

 › Informații privind modelul şi starea de funcționare
 › Presiune şi temperaturi de lucru ale agentului 
frigorific

 › Date de operare electrice şi temperaturi ale 
componentelor

 › Valori setate
 › Treaptă ventilator şi frecvență compresor, ore de 
funcționare

 › Mesaje de avertizare şi eroare, precum şi funcții de 
siguranță ale sistemului

REFULARE

ASPIRAŢIE

MPa

MPa
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Argumente de susţinere

JEHCCU şi JEHSCU
Unități de condensare cu 
conectare

De ce unități de condensare Daikin?

 › Seriile de unități de condensare cu conectare 

JEHCCU şi JEHSCU reprezintă soluția perfectă 

pentru cei aflați în căutarea unei soluții compacte şi 

rentabile, cu eficiență energetică ridicată.

 › Kiturile de condensare Daikin sunt adecvate pentru 

utilizarea cu următorii agenți frigorifici: R-407F, 

R-407A, R-404A şi R-134A.

 › Detalii proiectate cu atenție: întreaga gamă utilizează 

componente special testate şi optimizate pentru 

Daikin.

 › Asamblarea rapidă, manipularea uşoară şi designul 

optimizat energetic garantează o investiție şi costuri 

de funcționare scăzute.
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Capacitate de refrigerare (kW)

Refrigerare < 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

JEHCCU 0040 CM1 • • ◆

JEHCCU 0051 CM1 • • ◆

JEHCCU 0063 CM1 • • ◆

JEHCCU 0077 CM1 • • ◆

JEHCCU 0095 CM1 • • ◆

JEHCCU 0050 CM1 • • ●        ▲ 

■

JEHCCU 0067 CM1 • • ■ ● ▲

JEHCCU 0100 CM1 • • ●

▲ ■

JEHCCU 0113 CM1 • • ●

▲ ■

JEHCCU 0140 CM1/3 • • ■ ● ▲

JEHSCU 0200 CM1/3 • • • ◆
●

▲ ■

JEHSCU 0250 CM1/3 • • • ◆ ▲ ● ■

JEHSCU 0300 CM1/3 • • • ◆ ▲ ■ ●

JEHSCU 0350 CM3 • • ◆ ▲ ● ■

JEHSCU 0400 CM3 • • ◆ ■ ● ▲

JEHSCU 0500 CM3 • • ◆
●     ▲ 

■

JEHSCU 0600 CM3 • • ◆ ● ■ ▲

JEHSCU 0680 CM3 • • ◆ ● ■ ▲

JEHSCU 0800 CM3 • • ◆ ▲ ■ ●

JEHSCU 1000 CM3 • • ◆ ■ ● ▲

Congelare < 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

JEHCCU 0115 CL1 • • ● ■

JEHSCU 0200 CL3 • • ● ■

JEHSCU 0300 CL3 • • ● ■

JEHSCU 0400 CL3 • • ■ ●

JEHSCU 0500 CL3 • • ■ ●

JEHSCU 0600 CL3 • • ■ ●

JEHSCU 0750 CL3 • • ■ ●

Refrigerare: temperatura de evaporare: -10 °C, temperatura mediului ambiant: 32 °C
Congelare: temperatura de evaporare: -35 °C, temperatura mediului ambiant: 32 °C

Prezentarea produselor - unităţi de condensare
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JEHCCU-CM1/CM3

Refrigerare JEHCCU-CM1/CM3 0040 
CM1

0050 
CM1

0051 
CM1

0063 
CM1

0067 
CM1

0077 
CM1

0095 
CM1

0100 
CM1

0113 
CM1

0140 
CM1

0140 
CM3

Capacitate frigorifică Refrigerare R-134a Nom. kW 0,55 (1) - 0,83 (1) 0,99 (1) - 1,20 (1) 1,49 (1) -
R-404A Nom. kW - 0,91 (1) - 1,23 (1) - 1,50 (1) 1,76 (1) 2,19 (1) 2,22 (1)
R-407A Nom. kW - 0,72 (1) - 0,97 (1) - 1,19 (1) 1,49 (1) 1,73 (1) 1,74 (1)
R-407F Nom. kW - 0,78 (1) - 1,03 (1) - 1,26 (1) 1,55 (1) 1,87 (1) 1,88 (1)

Putere absorbită Refrigerare R-134a Nom. kW 0,43 (1) - 0,54 (1) 0,64 (1) - 0,74 (1) 0,90 (1) -
R-404A Nom. kW - 0,63 (1) - 0,76 (1) - 0,93 (1) 1,10 (1) 1,18 (1) 1,24 (1)
R-407A Nom. kW - 0,54 (1) - 0,70 (1) - 0,84 (1) 0,98 (1) 1,11 (1) 1,16 (1)
R-407F Nom. kW - 0,53 (1) - 0,69 (1) - 0,83 (1) 0,98 (1) 1,07 (1) 1,12 (1)

Parametri la sarcină 
maximă şi temp. 
ambiantă de 25 °C

R-134a Te -10 °C COP declarat (COP2) 1,55 - 1,75 1,80 - 1,96 2,05 -
R-404A Te -10 °C COP declarat (COP2) - 1,88 - 1,92 - 1,87 1,95 1,96 2,02
R-407A Te -10 °C COP declarat (COP2) - 1,39 - 1,45 - 1,50 1,65 1,58
R-407F Te -10 °C COP declarat (COP2) - 1,62 - 1,66 - 1,68 1,78 1,95 1,87

Parametri la sarcină 
maximă şi temp. 
ambiantă de 32 °C 
(punctul A)

R-134a Te -10 °C COP nominal (COPA) 1,28 - 1,53 1,55 - 1,63 1,65 -
R-404A Te -10 °C COP nominal (COPA) - 1,45 - 1,61 - 1,61 1,60 1,68 1,80
R-407A Te -10 °C COP nominal (COPA) - 1,33 - 1,37 - 1,42 1,52 1,57 1,50
R-407F Te -10 °C COP nominal (COPA) - 1,47 - 1,49 - 1,51 1,58 1,75 1,67

Parametri la sarcină 
maximă şi temp. 
ambiantă de 43 °C

R-134a Te -10 °C COP declarat (COP3) 1,18 - 1,20 1,21 - 1,30 1,32 -
R-404A Te -10 °C COP declarat (COP3) - 1,10 - 1,18 - 1,21 1,20 1,26 1,31
R-407A Te -10 °C COP declarat (COP3) - 1,16 - 1,38 1,30
R-407F Te -10 °C COP declarat (COP3) - 1,20 - 1,39 1,32

Dimensiuni Unitate Înălţime mm 607 662
Lăţime mm 876 1.101
Adâncime mm 420 444

Greutate Unitate kg 45 53 54 55 68
Compresor Tip Compresor cu piston

Model AE4440Y-FZ1A AE4460Z-FZ1C CAJ4461Y CAJ4476Y CAJ9480Z CAJ4492Y CAJ4511Y CAJ9510Z CAJ9513Z CAJ4517Z TAJ4517Z
Ulei Volum de încărcare l 0,3 0,9 -
Tip de ulei Uniqema Emkarate RL32CF
Debit orar m³/h 1,80 3,18 3,79 2,64 4,51 5,69 3,18 4,21 4,52

Ventilator Tip Axial
Debit de aer Răcire Nom. m³/h 1.300 2.700

Nivel de presiune acustică Nom. dBA 29 (2) 28 (2) 29 (2) 28 (2) 34 (2)
Agent frigorific Tip R-134a R-404A R-134a R-404A R-134a R-404A

Tip 2 - R-407A - R-407A - R-407A
Tip 3 - R-407F - R-407F - R-407F
GWP 1.430,0 3.921,6 1.430,0 3.921,6 1.430,0 3.921,6
GWP tip 2 - 2.107 - 2.107 - 2.107
GWP tip 3 - 1.825 - 1.825 - 1.825

Racorduri conducte Conectare la conducta de lichid inch 1/4“ 3/8“
Conectare la conducta de aspiraţie inch 3/8“ 1/2“ 5/8

Alimentare electrică Fază/frecvenţă/tensiune Hz/V 1~/50/230 3~/50/400

(1) Consultați starea: temperatură ambiantă exterioară = 32 °C, temperatură de evaporare = -10 °C şi supraîncălzire 10 K (aplicație de refrigerare).  
(2) Nivelul mediu de presiune acustică este măsurat la 10 m, într-o cameră anecoidă.

Unitate de condensare 
pentru refrigerare comercială 
ce utilizează tehnologia 
compresorului cu piston

Soluție de refrigerare pentru micii comercianți de produse 
alimentare

 ʯ Concepută special pentru aplicațiile de refrigerare de capacitate 
redusă în magazine alimentare de mici dimensiuni (de ex., unități de 
panificație şi măcelării), camere frigorifice, răcitoare pentru sticle şi 
vitrine de vânzare

 ʯ Compactă şi uşoară chiar şi pentru cele mai mici locații din centrul 
oraşului

 ʯ Se poate avea acces la toate componentele, întreținerea fiind astfel 
rapidă şi facilă

 ʯ Ideală pentru aplicații urbane: izolarea fonică şi nivelurile reduse de 
zgomot în funcționare fac această unitate silențioasă

 ʯ Domeniul optimizat al compresorului şi suprafața mărită a 
condensatorului oferă niveluri ridicate de eficiență energetică, iar 
fiabilitatea este asigurată prin folosirea de componente şi procese 
de producție de înaltă calitate.

 ʯ Tehnologia schimbătorului de căldură cu microcanale reduce 
cantitatea de agent frigorific utilizat în sistem, reducând impactul 
asupra mediului

JEHCCU-CM1/JEHCCU-CM3
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JEHSCU-CM1/CM3

Refrigerare JEHSCU-CM1/CM3 0200 
CM1

0250 
CM1

0300 
CM1

0200 
CM3

0250 
CM3

0300 
CM3

0350 
CM3

0400 
CM3

0500 
CM3

0600 
CM3

0680 
CM3

0800 
CM3

1000 
CM3

Capacitate frigorifică Refrigerare R-134a Nom. kW 2,05 (1) 2,59 (1) 3,09 (1) 2,17 (1) 2,48 (1) 3,06 (1) 3,48 (1) 4,24 (1) 5,24 (1) 6,16 (1) 6,89 (1) 7,95 (1) 10,40 (1)
R-404A Nom. kW 3,54 (1) 3,99 (1) 4,92 (1) 3,49 (1) 4,21 (1) 4,89 (1) 5,50 (1) 6,70 (1) 8,03 (1) 9,45 (1) 10,15 (1) 12,95 (1) 16,45 (1)
R-407A Nom. kW 3,39 (1) 3,98 (1) 4,65 (1) 3,36 (1) 3,94 (1) 4,54 (1) - 6,57 (1) 8,03 (1) 9,24 (1) 10,35 (1) 12,55 (1) 14,75 (1)
R-407F Nom. kW 3,26 (1) 3,73 (1) 4,50 (1) 3,22 (1) 3,85 (1) 4,45 (1) - 6,62 (1) 7,99 (1) 9,36 (1) 10,40 (1) 12,65 (1) 15,95 (1)

Putere absorbită Refrigerare R-134a Nom. kW 1,11 (1) 1,21 (1) 1,45 (1) 1,03 (1) 1,17 (1) 1,46 (1) 1,68 (1) 1,85 (1) 2,30 (1) 2,70 (1) 3,15 (1) 3,74 (1) 4,86 (1)
R-404A Nom. kW 1,57 (1) 2,00 (1) 2,62 (1) 1,70 (1) 2,04 (1) 2,52 (1) 3,04 (1) 3,33 (1) 4,39 (1) 4,92 (1) 5,53 (1) 5,96 (1) 8,62 (1)
R-407A Nom. kW 1,60 (1) 1,99 (1) 2,47 (1) 1,63 (1) 2,03 (1) 2,45 (1) - 2,97 (1) 3,93 (1) 4,62 (1) 5,54 (1) 6,24 (1) 8,41 (1)
R-407F Nom. kW 1,74 (1) 2,09 (1) 2,66 (1) 1,78 (1) 2,16 (1) 2,71 (1) - 3,21 (1) 4,36 (1) 5,03 (1) 5,98 (1) 6,13 (1) 8,84 (1)

Rata performanţei 
energetice sezoniere 
SEPR

R-134a Te -10 °C - 2,69 2,63 2,57 2,92 2,88
R-404A Te -10 °C - 2,61 2,77 2,64 2,72 2,65 2,90 2,57
R-407A Te -10 °C - 3,09 2,81 2,75 2,65 2,88 2,35
R-407F Te -10 °C - 2,83 2,60 2,69 2,59 2,83 2,53

Consum anual de 
energie electrică Q

R-134a Te -10 °C kWh/a - 11.969 14.381 16.491 16.741 22.226
R-404A Te -10 °C kWh/a - 12.939 14.881 18.673 21.344 23.536 27.407 39.372
R-407A Te -10 °C kWh/a - 13.054 17.546 20.622 24.031 26.747 38.515
R-407F Te -10 °C kWh/a - 14.365 18.883 21.395 24.655 27.475 38.831

Parametri la sarcină 
maximă şi temp. 
ambiantă de 25 °C

R-134a Te -10 °C COP declarat (COP2) 2,15 2,54 2,50 2,55 2,52 2,46 2,83 -
R-404A Te -10 °C COP declarat (COP2) 2,65 2,54 2,24 2,44 2,41 2,26 -
R-407A Te -10 °C COP declarat (COP2) 2,55 2,38 2,21 2,50 2,32 2,20 -
R-407F Te -10 °C COP declarat (COP2) 2,43 2,31 2,16 2,35 2,25 2,10 -

Parametri la sarcină 
maximă şi temp. 
ambiantă de 32 °C 
(punctul A)

R-134a Te -10 °C COP nominal (COPA) 1,85 2,14 2,13 2,12 2,13 2,10 2,08 2,29 2,28 2,19 2,13 2,14
R-404A Te -10 °C COP nominal (COPA) 2,25 2,00 1,88 2,06 2,07 1,94 1,81 2,01 1,83 1,92 1,84 2,17 1,91
R-407A Te -10 °C COP nominal (COPA) 2,13 2,01 1,89 2,07 1,95 1,86 - 2,21 2,04 2,00 1,87 2,01 1,75
R-407F Te -10 °C COP nominal (COPA) 1,88 1,79 1,69 1,81 1,79 1,65 - 2,06 1,83 1,86 1,74 2,06 1,80

Parametri la sarcină 
maximă şi temp. 
ambiantă de 43 °C

R-134a Te -10 °C COP declarat (COP3) 1,35 1,53 1,57 1,52 1,55 1,56 1,59 1,53 1,52
R-404A Te -10 °C COP declarat (COP3) 1,53 1,33 1,25 1,36 1,28 1,11 1,28 1,15 1,27 1,22 1,47 1,18
R-407A Te -10 °C COP declarat (COP3) - 1,48 1,45 1,38 - 1,43 1,39 1,43 - 1,38 -
R-407F Te -10 °C COP declarat (COP3) - 1,52 -

Dimensiuni Unitate Înălţime mm 662 872 1.727
Lăţime mm 1.101 1.353 1.348
Adâncime mm 444 575 641

Greutate Unitate kg 70 72 74 70 72 74 119 123 125 126 218
Compresor Tip Compresor scroll

Model ZB15KQE-PFJ ZB19KQE-PFJ ZB21KQE-PFJ ZB15KQE-TFD ZB19KQE-TFD ZB21KQE-TFD ZB26KQE-TFD ZB29KQE-TFD ZB38KQE-TFD ZB45KQE-TFD ZB48KQE-TFD ZB58KCE-TFD ZB76KCE-TFD
Ulei Volum de încărcare l - 1,36 2,07 1,89 1,80 2,5 3,2
Tip de ulei Ulei poliolesteric (Copeland Ultra 22 CC, 32 CC şi 32-3MAF, Mobil EAL™ Arctic 22 CC, Uniqem Emkarate RL32CF)
Debit orar m³/h 5,90 6,80 8,60 5,90 6,80 8,60 9,90 11,40 14,40 17,10 18,80 22,10 29,10

Ventilator Tip Axial
Debit de aer Răcire Nom. m³/h 2.700 - 8.500

Nivel de presiune acustică Nom. dBA 33 (2) 34 (2) 36 (2) 33 (2) 34 (2) 36 (2) 39 (2) 37 (2) 38 (2) 40 (2) 43 (2)
Agent frigorific Tip R-134a

Tip 2 R-404A
Tip 3 R-407A - R-407A
Tip 4 R-407F - R-407F
GWP 1.430
GWP tip 2 3.921,6
GWP tip 3 2.107 - 2.107
GWP tip 4 1.825 - 1.825

Racorduri conducte Conectare la conducta de lichid inch 3/8“ 1/2“ 3/4“
Conectare la conducta de aspiraţie inch 3/4“ 7/8“ 1 1/8“ 3/8“

Alimentare electrică Fază/frecvenţă/tensiune Hz/V 1~/50/230 3~/50/400

(1) Consultați starea: temperatură ambiantă exterioară = 32 °C, temperatură de evaporare = -10 °C şi supraîncălzire 10 K (aplicație de refrigerare).  
(2) Nivelul mediu de presiune acustică este măsurat la 10 m, într-o cameră anecoidă.

JEHSCU-CM1/JEHSCU-CM3

Unitate de condensare pentru 
refrigerare comercială ce utilizează 
tehnologia compresorului scroll

Soluție de refrigerare pentru micii comercianți de produse 
alimentare

 ʯ Concepută special pentru aplicațiile de refrigerare de capacitate redusă 
în magazine alimentare de mici dimensiuni (de ex., unități de panificație 
şi măcelării), camere frigorifice, răcitoare pentru sticle şi vitrine de 
vânzare

 ʯ Compactă şi uşoară chiar şi pentru cele mai mici locații din centrul 
oraşului

 ʯ Se poate avea acces la toate componentele, întreținerea fiind astfel 
rapidă şi facilă

 ʯ Ideală pentru aplicații urbane: izolarea fonică şi nivelurile reduse de 
zgomot în funcționare fac această unitate silențioasă

 ʯ Domeniul optimizat al compresorului şi suprafața mărită a 
condensatorului oferă niveluri ridicate de eficiență energetică, iar 
fiabilitatea este asigurată prin folosirea de componente şi procese de 
producție de înaltă calitate.

 ʯ Tehnologia schimbătorului de căldură cu microcanale reduce cantitatea 
de agent frigorific utilizat în sistem, reducând impactul asupra mediului
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JEHCCU/SCU-CL1/CL3

Congelare JEHCCU-CL1/JEHSCU-CL3 JEHCCU0115CL1 JEHSCU0200CL3 JEHSCU0300CL3 JEHSCU0400CL3 JEHSCU0500CL3 JEHSCU0600CL3 JEHSCU0750CL3
Capacitate frigorifică Congelare R-404A Nom. kW 0,69 (1) 1,42 (1) 1,98 (1) 2,91 (1) 3,53 (1) 4,13 (1) 5,29 (1)

R-407A Nom. kW - 1,16 (1) 1,51 (1) 2,29 (1) 2,77 (1) 3,31 (1) 4,29 (1)
Putere absorbită Congelare R-404A Nom. kW 0,72 (1) 1,46 (1) 1,81 (1) 2,38 (1) 3,10 (1) 3,69 (1) 3,88 (1)

R-407A Nom. kW - 1,31 (1) 1,77 (1) 2,33 (1) 2,85 (1) 3,57 (1) 4,17 (1)
Rata performanţei 
energetice sezoniere SEPR

R-404A Te -35 °C - 1,88 1,79 1,80 1,82
R-407A Te -35 °C - 1,67 1,52 1,51

Consum anual de 
energie electrică Q

R-404A Te -35 °C kWh/a - 11.555 14.732 17.107 21.649
R-407A Te -35 °C kWh/a - 10.212 12.364 16.220 21.146

Parametri la sarcină maximă 
şi temp. ambiantă de 25 °C

R-404A Te -35 °C COP declarat (COP2) 1,11 1,16 1,40 -
R-407A Te -35 °C COP declarat (COP2) - 1,12 1,08 -

Parametri la sarcină maximă şi temp. 
ambiantă de 32 °C (punctul A)

R-404A Te -35 °C COP nominal (COPA) 0,96 0,97 1,09 1,22 1,14 1,06 1,36
R-407A Te -35 °C COP nominal (COPA) - 0,89 0,85 0,98 0,97 0,93 1,03

Parametri la sarcină maximă 
şi temp. ambiantă de 43 °C

R-404A Te -35 °C COP declarat (COP3) 0,69 0,60 0,70 0,86 0,79 0,64 0,98
R-407A Te -35 °C COP declarat (COP3) - 0,55 - 0,67 0,66 0,64 0,73

Dimensiuni Unitate Înălţime mm 607 662 872 1.727
Lăţime mm 876 1.101 1.353 1.348
Adâncime mm 420 444 575 605

Greutate Unitate kg 55 76 77 132 133 203
Compresor Tip Compresor cu 

piston Compresor scroll

Model CAJ2446Z ZF06K4E-TFD ZF09K4E-TFD ZF13K4E-TFD ZF15K4E-TFD ZF18K4E-TFD ZF25K5E-TFD
Ulei Volum de încărcare l 0,9 - 1,90
Tip de ulei Uniqema Emkarate 

RL32CF
Ulei poliolesteric (Copeland Ultra 22 CC, 32 CC şi 32-3MAF, Mobil EAL™ Arctic 22 CC,  

Uniqem Emkarate RL32CF)
Debit orar m³/h 4,55 5,90 8,00 11,80 14,50 17,10 21,40

Ventilator Tip Axial
Debit de aer Răcire Nom. m³/h 1.300 2.700 - 5.750

Nivel de presiune acustică Nom. dBA 31 (2) 32 (2) 33 (2) 37 (2) 39 (2) 41 (2)
Agent frigorific Tip R-404A

Tip 2 - R-407A
GWP 3.921,6
GWP tip 2 - 2.107,0

Racorduri conducte Conectare la conducta de lichid inch 3/8“ 1/2“
Conectare la conducta de aspiraţie inch 1/2“ 3/4“ 7/8“ 1 1/8“

Alimentare electrică Fază/frecvenţă/tensiune Hz/V 1~/50/230 3~/50/400

(1) SRG 20 °C, Ta=32 °C, Te=-35 °C (2) Nivelul mediu de presiune acustică este măsurat la 10 m, într-o cameră anecoidă.

Unitate de condensare 
pentru refrigerare comercială 
ce utilizează tehnologia 
compresorului scroll/cu piston

Soluție de refrigerare pentru micii comercianți de produse 
alimentare

 ʯ Concepută special pentru aplicațiile de refrigerare de capacitate 
redusă în magazine alimentare de mici dimensiuni (de ex., unități de 
panificație şi măcelării), camere frigorifice, răcitoare pentru sticle şi 
vitrine de vânzare

 ʯ Compactă şi uşoară chiar şi pentru cele mai mici locații din centrul 
oraşului

 ʯ Se poate avea acces la toate componentele, întreținerea fiind astfel 
rapidă şi facilă

 ʯ Ideală pentru aplicații urbane: izolarea fonică şi nivelurile reduse de 
zgomot în funcționare fac această unitate silențioasă

 ʯ Domeniul optimizat al compresorului şi suprafața mărită a 
condensatorului oferă niveluri ridicate de eficiență energetică, iar 
fiabilitatea este asigurată prin folosirea de componente şi procese 
de producție de înaltă calitate.

 ʯ Tehnologia schimbătorului de căldură cu microcanale reduce 
cantitatea de agent frigorific utilizat în sistem, reducând impactul 
asupra mediului

JEHCCU-CL1/JEHSCU-CL3
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Servicii

Economisirea de energie nu se opreşte odată cu 
achiziția sau instalarea unui echipament cu eficiență 
energetică; ci acesta trebuie să funcționeze în condiții 
optime.

Buna întreținere şi servisarea reprezintă elemente cheie 
pentru garantarea unei performanțe optime.

Sunteţi sigur că filtrele sunt curate şi că nicio 
componentă nu este defectă?
Toate setările sunt corecte?

Toate aceste aspecte pot duce la un nivel redus de 
confort. Poate nu veți sesiza diferența imediat, dar, cu 
siguranță, veți observa acest lucru la sfârşitul anului, 
când veți achita factura de energie electrică.

Piese de schimb Servicii de 
reparații

Asistență la 
instalare

Punere în 
funcțiune

Plan de întreținere

Monitorizare inteligentă 

la distanță

24 / 7

Upgrade/optimizare

Optimizare  
şi upgrade

Menținerea 
instalației în 
stare perfectă

Piese şi reparații

Servicii 
Daikin

Echipa de proiectare Daikin depune eforturi constante 
pentru a îmbunătăți eficiența sistemelor noastre.

Noi, cei de la Daikin Service, vă ajutăm să mențineți 
funcționarea unităților în mod eficient, prin punere în 
funcțiune şi pornire optimizate, întreținere periodică 
şi preventivă, monitorizare la distanță, îmbunătățire 
a performanței unităților şi prin punerea la dispoziție 
a soluțiilor de upgrade, pentru a putea beneficia de 
plusul de eficiență dat de cea mai recentă tehnologie 
pe care o dezvoltăm.
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Servicii

Punere în funcțiune
Pentru a garanta eficiența şi performanța pe 
termen lung a unităților sale, Daikin oferă pornirea 
profesională a sistemelor Daikin cu ajutorul 
inginerilor calificați în domeniul echipamentelor 
originale, ca parte a serviciilor de punere în funcțiune.

Punerea în funcțiune prin intermediul unui partener 
autorizat sau de către Daikin vă oferă garanția 
funcționării unității conform specificațiilor şi a furnizării 
beneficiilor unui climat unic.

Fiecare punere în funcțiune este documentată în 
conformitate cu standardul Daikin, iar un raport 
detaliat de punere în funcțiune vi se va pune la 
dispoziție, detaliind toate activitățile efectuate şi 
înregistrarea funcționării unității.

Prețurile enumerate se bazează pe completarea listei de verificare de prepunere în funcțiune, care acoperă o gamă de activități principale, 
inclusiv condiții generale de la fața locului, furnizarea de energie electrică şi distribuția de energie electrică necesară, precum şi aspecte privind 
instalația. Acest lucru garantează furnizarea eficientă a serviciului, la momentul stabilit şi cu cele mai bune rezultate. Pentru cea mai recentă 
ediție a listei de verificare de prepunere în funcțiune, accesați: www.daikin-ce.com
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Servicii

Întreținerea reprezintă elementul cheie 
care garantează calitatea, eficiența şi 
funcționarea perfectă a oricărui activ.
Contractele de întreținere Care au la 
bază ani de experiență şi urmăresc să vă 
ofere maximum de beneficii de pe urma 
întreținerii echipamentelor de inginerii 
certificați de Daikin.

Întreținerea preventivă şi servisarea 
periodică sunt componente cheie ale 
asigurării investiției.
În timp, praful, temperatura, umiditatea 
şi sarcina scad fiabilitatea şi performanța 
unui sistem de refrigerare.

Întreținere

Întreținerea periodică a unui sistem sau 
a unei unități garantează menținerea 
costurilor cu energia electrică şi 
performanța, dar şi faptul că funcțiile de 
siguranță şi integritatea acestui sistem 
respectă cele mai recente standarde şi 
regulamente.

Întreținerea periodică vă protejează 
investiția pentru întreaga durată de 
utilizare a sistemului Daikin. Astfel, 
se evită opririle neplanificate şi 
defecțiunile, menținând în acelaşi timp 
costurile de funcționare la un nivel 
scăzut, aşa cum ar trebui să fie pe durata 
întregului ciclu de viață al sistemului.
 

Daikin Cares conține 3 niveluri de contracte de întreținere, pentru a acoperi orice nevoie. Pe lângă aceste trei 
pachete Care, Daikin oferă un set complet de opțiuni pe care le puteți alege. 

Care este cerinţa minimă pentru 
a respecta cerinţele legislative şi 
garantează faptul că sistemul de 
refrigerare funcţionează corect şi la 
parametri. 

Pachetul Care include următoarele 
servicii: 

•  Inspecții în funcție de activități 
predefinite 

•  Upgrade de software şi firmware, după 
caz

• Jurnal validat

1. Care: 2. Preventive Care: 3. Extended Care:

Preventive Care vă menţine sistemul 
de refrigerare în condiţii optime, 
pentru o perioadă lungă de timp.

Pe lângă activitățile de întreținere 
incluse în pachetul Care, Preventive 
Care include:
 
•  Servicii bazate pe activități predefinite
•  Optimizări şi analiză detaliată a datelor 

recuperate
•  Raport pe durata ciclului de viață, care 

include starea predictivă şi măsurători 
complete

•  Diagnoză la fața locului a sistemului 
de refrigerare şi/sau analiză în timpul 
intervenției de service

•  Istoric de service documentat şi pus 
la dispoziție pentru fiecare sistem de 
refrigerare

•  Asistență de urgență şi asistență 
telefonică

•  Acces la asistență tehnică şi servicii de 
reparații

Extended Care furnizează 
disponibilitatea maximă a 
echipamentului, la cel mai mic cost de 
proprietate.
 
Pe lângă activitățile de întreținere incluse 
în pachetul Preventive Care, Extended Care 
include:

•  Sunt incluse costurile de manoperă şi 
transport şi piesele de schimb pentru 
întreținerile planificate

•  Sunt incluse costurile de manoperă şi 
transport şi piesele de schimb pentru 
reparații

• Extinderea garanției

Opţiuni:
Audit şi monitorizare a energiei
Monitorizare la distanță
Analiză la distanță
Management de flote pentru sisteme de 
dimensiuni mai mari sau pentru sisteme 
din mai multe locații

Planurile de întreținere preventivă au 
costuri transparente, evitându-se astfel 
costurile de reparații neprevăzute, 
degradarea confortului şi a calității sau 
pierderea producției.
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Găsiți piesa de schimb corectă pentru 
unitatea Daikin, verificați disponibilitatea 
acesteia în timp real şi comandați online.

Toate aceste acțiuni cu câțiva paşi mici.

Avantajele de partea 
dumneavoastră: 

 › manipulare rapidă
 › livrare gratuită
 › accesibilitate 24/7
 › livrare flexibilă
 › disponibilitate în timp real

E-Parts

Accesibilitate garantată

https://my.daikin.euhttp://eparts.daikin-ce.com

Portalul de afaceri 
conține linkurile către 
E-Parts şi banca de piese 
de schimb.

Vă puteți conecta direct sau puteți accesa E-Parts din 
portalul de afaceri:

Înregistrați-vă acum pentru a utiliza serviciul 
E-Parts

Acces pentru dumneavoastră şi pentru colegi.
- Accesați my.daikin.eu.
- Descărcați formularul de înregistrare.
- Completați-l.
- Şi returnați-l la Daikin (service@daikin.XX).
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Bar de gheață

Unități de condensare 
Multi ZEAS

Depozite 
frigorifice

Răcire vitrine

Sală de 
evenimente



Prezenta publicație este doar informativă şi nu reprezintă o ofertă cu caracter de 
obligativitate din partea Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. 
Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH a alcătuit conținutul 
acestei broşuri cât mai adecvat posibil. Nu se oferă niciun fel de garanție, explicită 
sau implicită, cu privire la completitudinea, acuratețea, gradul de încredere sau 
adecvarea pentru un anume scop a conținutului broşurii sau a produselor şi 
serviciilor prezentate aici. Specificațiile pot fi modificate fără o notificare prealabilă. 
Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH respinge explicit orice 
răspundere legală pentru orice pierderi directe sau indirecte, în cel mai larg sens, ca 
rezultat al utilizării sau în legătură cu utilizarea şi/sau interpretarea acestei publicații. 
Întregul conținut cade sub incidența drepturilor de autor ale Daikin Europe N.V.
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Produsele Daikin sunt distribuite prin:

MENŢINERE LA RECE, ECONOMISIRE DE BANI
Produsele de refrigerare de la Daikin sunt concepute pentru a reduce impactul asupra 
mediului. Acesta este motivul pentru care unităţile ZEAS şi Conveni-Pack de la Daikin 
sunt conforme deja cu cel mai recent regulament privind gazele fluorurate.  
Astfel investiţiile dvs. vor fi sigure şi veţi putea planifica din timp proiecte pe termen 
lung, care sunt deja în conformitate cu toate reglementările. 
Aflaţi mai multe la http://www.daikin.ro/minisite/zeas/


