
Design sustenabil  
cu sistemele HVAC-R de la Daikin

Soluţii pentru 
clădiri verzi
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Începând din 2015, se 
estimează că majoritatea 
proiectelor de clădiri noi 
din Europa vor fi verzi. 

93% dintre dezvoltatori 
şi investitori consideră 
certificarea verde ca fiind 
importantă

Dezvoltatorii imobiliari stabilesc standarde 
ridicate

 › Nu mai constituie excepţii obiectivele precum 
BREEAM Excellent sau LEED Gold

 › Provocarea reală? Atingerea acestor obiective şi 
încadrarea în bugetul stabilit

Sistemele HVAC-R joacă un rol important

 › În cadrul evaluării verzi şi a costurilor totale ale 
investiţiei

 › Impun alinierea mai multor echipamente diferite

* Certificatele pentru clădiri verzi BREEAM şi LEED sunt cele mai 

importante două programe pentru clădiri durabile din Europa, 

acoperind peste 75% din piaţa totală a certificatelor pentru clădiri 

sustenabile.

 BREEAM este o marcă comercială înregistrată a BRE (Building Research 

Establishment Ltd., marca comercială comunitară nr. E5778551).  

Marcajele, logourile şi simbolurile BREEAM cad sub incidenţa 

drepturilor de autor ale BRE şi sunt reproduse cu acordul deţinătorului.(Sursa: Raportul DLP, 2014)

Provocările 

actuale
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Daikin: cel mai bun partener pentru proiecte verzi:

Avem o echipă de experţi acreditaţi (EA) BREEAM la 
dispoziţia dumneavoastră! 

 › Peste 20 de EA în Europa
 › Asistenţă pentru obţinerea certificatului BREEAM

Obţineţi suport maxim pentru realizarea creditelor 
BREEAM şi a punctelor LEED: 

 › Soluţiile HVAC-R Total de la Daikin
 › Tehnologii cu eficienţă sezonieră ridicată
 › Managment de gestionare a energiei cu reţele inteligente
 › Măriţi punctajul final cu produse şi tehnologii inovatoare
 › Garanţia funcţionării sistemului în cel mai eficient mod
 › Confort superior de-a lungul întregului an

Este important să alegeţi 
un partener HVAC-R, care 
să deţină cunoştinţele 
şi portofoliul pentru 
a atinge obiectivele 
BREEAM sau LEED, dar 
şi alte cerinţe pentru 
realizarea proiectelor 
verzi.



Experţii acreditaţi BREEAM  
de la Daikin  

la dispoziţia 
dumneavoastră!
Avem peste 20 de experţi acreditaţi BREEAM în 
Europa, care vă ajută în toate etapele, de la proiectare 
la dare în folosinţă, pentru a obţine certificatul 
BREEAM. Expertiza lor depăşeşte domeniul HVAC-R: 
ei vă pot ajuta pe parcursul întregului proiect.

Chiar dacă nu urmăriţi să obţineţi un certificat BREEAM 
pentru clădirea dumneavoastră, experţii noştri 
acreditaţi vă ajută la selectarea celui mai sustenabil 
design, care să corespundă nevoilor dumneavoastră.

Pentru a contacta un expert acreditat BREEAM 
din cadrul Daikin din apropierea dumneavoastră, 
vizitaţi www.daikineurope.com/minisite/
sustainability/contactaps/index.jsp
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Expertiză
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Maximizaţi punctajul programelor 
pentru clădiri verzi BREEAM şi LEED cu 

soluţiile Daikin

Fără risipă de energie

În prezent, în multe clădiri sunt utilizate sisteme distincte 
pentru încălzire, răcire, refrigerare, ventilare şi apă caldă. 
Prin urmare, se pierde o cantitate mare de energie.
Ca o alternativă mult mai eficientă, Daikin oferă o 
soluţie completă, care gestionează până la 70% din 
consumul de energie al unei clădiri, furnizând o 
eficienţă energetică maximă, costuri de funcţionare 
minime şi emisii de CO2 reduse.

Facilităm gestiunea

Soluţia completă de la Daikin asigură printr-un singur 
punct de contact cu specialistii nostrii atât proiectarea 
şi întreţinerea sistemului, facilitând activitatea 
dumneavoastră.

Confort optim pentru clienţi şi chiriaşi

Soluţia noastră garantează echilibrul optim între 
temperatură, umiditate şi prospeţime a aerului, pentru 
o zonă cu un confort perfect.

 › Daikin oferă o soluţie completă, combinând expertiza în proiectarea ecologică cu o gamă largă de produse 
orientate spre sustenabilitate

 › Doar lucrând cu experţii noştri acreditaţi, proiectul dumneavoastră va beneficia de credite BREEAM. Produsele 
unice de la Daikin au un impact semnificativ asupra eficienţei energetice, ceea ce vă poate aduce credite 
suplimentare.

Daikin în calitate de partener

Hotel: Gestionaţi 
până la 70% din 
consumul de 
energie

Consumul mediu de energie:

Altele

Iluminare

Birou

Bucătărie

Răcire a spaţiului

Încălzire a spaţiului 

Apă caldă 

Refrigerare 

Ventilare

Birou: Gestionaţi 
până la 48% din 
consumul de 
energie

9%

25%

9%

5%
15%

31%

17%

3% 4%
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MAN:  
Management 

01 Achiziţii sustenabile cu experţii noştri acreditaţi

05 Costul pe perioada de utilizare şi planificarea lucrărilor de service cu software-ul nostru de selecţie

HEA: Sănătate şi 
bunăstare 

02 Calitatea aerului interior graţie senzorilor de CO2 și a filtrelor cu eficienţă ridicată

03 Confort termic fără curenţi de aer rece graţie temperaturii variabile a agentului frigorific

05 Performanţă acustică graţie modului silenţios de noapte și a unităţilor interioare cu nivel al zgomotului scăzut în timpul funcţionării

ENE: Energie 01 Eficienţă energetică graţie recuperării căldurii, tehnologiei inverterului şi temperaturii variabile a agentului frigorific Consultaţi p8.

02 Monitorizarea consumului de energie cu serviciul i-Net Consultaţi p10.

04 Tehnologii cu emisii de carbon zero şi scăzute graţie impactului scăzut al emisiilor de carbon pe toată durata de utilizare a produselor noastre

05 Depozitare frigorifică cu eficienţă energetică ridicată graţie reţelei de instalatori Daikin, special instruiţi

WAS: Deşeuri 01 Gestionarea deşeurilor din construcţii cu ajutorul programului nostru de reciclare

POL: Poluare 01 Impactul redus al agenților frigorifici graţie cantităţii reduse de agent frigorific din sistemul nostru

02 Reducerea emisiilor de NOx graţie sistemului de detectare automată a scurgerilor

05 Atenuarea zgomotului graţie unităţilor interioare cu nivel scăzut al zgomotului

Daikin poate influenţa multe categorii BREEAM:
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1. Categoria BREEAM ENE: eficienţa energetică
Ambele programe pentru clădiri verzi BREEAM şi LEED pun cel mai mare accent pe 

eficienţa energetică. Din acest motiv, este important să alegeţi Daikin.

Eficienţă sezonieră
Personalizaţi unitatea VRV pentru cele mai 
bune valori ale eficienţei sezoniere şi confort 

Graţie tehnologiei revoluţionare a temperaturii 
variabile a agentului frigorific, VRV IV reglează în mod 
continuu temperatura agentului frigorific şi capacitatea 
necesară, furnizând eficienţă sezonieră optimă în mod 
permanent.

 › Eficienţă sezonieră mărită cu 28%
 › Primul sistem de control cu compensarea 

condiţiilor meteo de pe piaţă
 › Confortul clientului este garantat cu ajutorul 

reglării automate a temperaturii agentului 
frigorific, ceea ce duce la temperaturi de 
refulare a aerului mai ridicate (se evită astfel 
curenţii reci)

Poveste de succes 
Test real: un consum de energie cu 46% mai mic

Un test în teren desfăşurat în cadrul unui lanţ de 
magazine de articole vestimentare a demonstrat 
că sistemul inovator Daikin VRV IV furnizează o 
eficienţă energetică semnificativ mai bună decât 
modelele anterioare.  
Rezultatele testului au arătat că noul sistem VRV IV a 
consumat cu până la 60% mai puţină energie decât 
sistemul VRV III, în special în modul răcire.  
Global, economiile de energie în modul încălzire au 
atins o medie de 20%.

VRV III, 20 CP 
(2 module) 

VRV IV, 18 CP 
(1 modul)

Perioada mar. 2012 - feb. 2013 mar. 2013 - feb. 2014

Mediu (kWh/lună) 2.797 1.502

Total (kWh) 33.562 18.023

Total (€) 6.041 3.244

Anual (cost de funcţionare/m² 
(€/m²) 9,9 5,3 

Economii de 46% = 2.797 €

Standardul VRF

Capacitatea de răcire se controlează numai cu variaţia 
turației compresorului cu inverter

VRV IV de la Daikin

Controlul temperaturii variabile a agentului frigorific 
pentru economii de energie în condiţii de sarcină 
parţială.

Capacitatea este controlată de compresorul cu 
inverter și de variaţia temperaturii de evaporare (Te) 
şi de condensare (Tc) a agentului frigorific pentru a 
atinge cea mai mare eficienţă sezonieră.

Cum funcţionează?
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O temperatură mai ridicată a agentului frigorific duce la o eficienţă 
sezonieră mai ridicată şi la un confort ridicat.

Cu cât temperatura exterioară este mai scăzută, cu atât scade 
sarcina de răcire necesară
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Cu cât sarcina frigorifică este mai mică, cu atât temperatura 
este mai ridicată



 9

Tehnologia inverterului

Fără risipă de energie graţie 
recuperării căldurii
Unităţile VRV, agregatele de răcire şi de refrigerare 
cu recuperare a căldurii furnizează cele mai ridicate 
punctaje BREEAM şi LEED pentru calculul eficienţei 
energetice.

Sistemele de recuperare a căldurii oferă cea mai 
ridicată eficienţă prin recuperarea căldurii din zonele 
care necesită răcire pentru a încălzi gratuit camere şi 
apa caldă.

22

22

Sistem VRV cu 
recuperarea 

căldurii

Încălzire

Ventilare

Răcire

Apă caldă

Perdea de 
aer

Căldură extrasă

21 °C
Eficienţă, confort şi fiabilitate mărite

Unităţile acţionate prin inverter consumă numai 
energia necesară pentru a satisface sarcina, ceea ce 
duce la un consum anual de energie şi la costuri de 
funcţionare reduse. Tehnologia inverterului permite 
un răspuns mai rapid al sistemului la condiţiile unei 
sarcini în schimbare, cerinţe mai reduse de curent de 
pornire şi mai puţine porniri ale compresorului pentru 
o fiabilitate mai mare şi o funcţionare mai silenţioasă la 
sarcină parţială. Daikin deţine cea mai largă gamă de 
unităţi de agregate de răcire acţionate prin inverter, pe 
lângă gama de unităţi VRV acţionate prin inverter.

Cu acţionare prin inverterFără acţionare prin 

inverter

Date măsurate: Magazinul de articole 
vestimentare Unterhaching (Germania)

•	Spaţiu util: 607 m²
•	Costuri cu energia: 0,18 €/kWh
•	Sistem luat în considerare pentru consum:

- Pompă de căldură VRV IV cu încălzire continuă
- Casete cu jet circular (fără panou cu autocurăţare)
- VAM pentru ventilare (2 unităţi VAM2000)
- Perdea de aer Biddle
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2. Categoria BREEAM ENE: monitorizarea consumului de energie
Pentru a reduce drastic consumul de energie electrică şi emisiile de CO2, nu este suficient ca echipamentele 

să fie mai eficiente, deoarece monitorizarea consumului de energie este la fel de importantă. BREEAM 

premiază produsele şi tehnologiile inovatoare, precum VRV Cloud. Acest lucru vă creşte punctajul final şi 

evaluarea BREEAM.

Reţeaua inteligentă

Pentru a reduce semnificativ consumul de energie al 
clădirilor, funcţionarea aparatului de aer condiţionat 
trebuie să fie gestionată şi monitorizată în permanenţă.

Şi în acest caz, Daikin furnizează o soluţie: i-Net, un 
instrument care vă oferă cunoştinţe valoroase pentru 
a putea gestiona consumul de energie, fie personal, fie 
de către experţii Daikin.

24/7

Informaţii pentru:
 › clienţi
 › companii de service

Monitorizaţi gestiunea consumului de energie. 

Supervizarea şi analiza performanţei

Serverul de date

Analiza predicţiei
Urmărirea trendului de date

Conexiune la I-Net prin ITM, PCASO etc.CLOUD
Controler



 11

Cum funcţionează?
VRV Cloud

Urcaţi-vă la volanul gestionării energiei cu datele si 
analizele privind energia bazate pe web. Controlul 
consumului de energie duce la economii de energie 
de până la 15%.

1.  Planificaţi-vă obiectivul pentru consumul anual de 
energie cu ajutorul Daikin.

2.  Serverul cloud monitorizează şi verifică progresul 
planului.

3.  Serverul cloud vă informează dacă trebuie să luaţi 
măsuri

Internet

Monitorizarea performanţei
Serviciul unic I-Net de la Daikin urmăreşte să 
prevină oprirea neaşteptată a echipamentului sau 
reparaţiile necesare în caz de urgenţă.

Analiză
Conectaţi-vă cu experţii Daikin pentru a avea o 
imagine clară a operabilităţii şi utilizării sistemului 
de aer condiţionat.
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CHRYSTAL TOWER (BUCUREŞTI)
BREEAM Excellent pentru  
etapa de design

Studii de caz
Daikin a participat cu succes în cadrul mai multor 
proiecte verzi şi sustenabile. Susţinerea constructorilor 
pentru a obţine certificate BREEAM Excellent, LEED 
Gold, NZEB, dar şi alte certificate similare, a devenit 
specialitatea noastră, iar studiile noastre de caz 
demonstrează acest lucru!

p.14
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QUATTRO PARK C (CRACOVIA, PL)
BREEAM Very Good

JAPAN HOUSE (MOSCOVA, RU)
BREEAM Good

PARK PHI (ENSCHEDE, NL)
BREEAM Excellent

Alte referinţe verzi

Pentru mai multe informaţii, accesaţi www.daikineurope.com/references

VELOCITY (LONDRA)
BREEAM Excellentp.15
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Crystal Tower
BREEAM pentru etapa de design:  

Evaluare Excellent

Un exemplu semnificativ şi 
bine cunoscut pentru o soluţie 
completă Daikin, care conduce la 
echipamente HVAC cu eficienţă 
energetică ridicată

 › O combinaţie de sisteme aplicate, VRV şi Sky Air care garantează 
faptul că toate birourile şi zonele comune beneficiază în totalitate 
de aer condiţionat. 

 › Sistemul VRV răcit cu apă este principalul factor care contribuie la 
eficienţa energetică a echipamentelor HVAC graţie sistemului cu 
recuperare a căldurii în două etape. 

 › Flexibilitate: control termic individual şi confort cu VRV pe fiecare 
etaj şi în fiecare spaţiu. 

 › Conexiune fără probleme între unităţile Daikin şi sistemul BMS 
LonWorks, care garantează monitorizarea şi controlul corespunzător 
al consumului total de energie al clădirii.

Locaţia

Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 48
Bucureşti, România

Detalii privind construcţia

Suprafaţa construită: 24.728 m²
Suprafaţa utilă: 20.020 m² 
Niveluri: 4 subsoluri, 15 etaje, 1 etaj tehnic
Înălţime clădire: 72 m
Spaţiu de birouri/nivel: circa 1.000 m2

Sisteme Daikin Instalate

 › 67 de unităţi VRV răcite cu apă 
 › 2 unităţi exterioare VRV cu pompă de căldură
 › 289 de unităţi interioare VRV (265 cu conducte,  
24 tip casetă)

 › 5 unităţi interioare Sky Air cu casete cu jet circular
 › 4 agregate de răcire a apei cu condensator răcit cu 
aer

 › 11 unităţi DMS504B51 (gateway LonWorks) 

Premii

 › Clădirea verde a anului 2012 (ROGBC)
 › Premiul Environmental Social & Sustainability (ESSA)
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Velocity
BREEAM Excellent

Sistemul VRV cu recuperare a 
căldurii de la Daikin este un 
factor major care contribuie la 
performanţa energetică ridicată a 
unui sediu modern
Ocupare rentabilă
Imobilul Velocity, graţie acreditărilor ecologice puternice, poate 
demonstra economii de costuri de ocupare semnificative în 
comparaţie cu o clădire de birouri normală din UK.
Graficul de mai jos demonstrează diferenţa dintre consumul anual 
de energie pentru suprafaţa unui etaj, pentru cele două blocuri de 
birouri Velocity, în comparaţie cu „birou normal” şi „biroul normal 
pentru bune practici” CIBSE construit conform normelor în vigoare 
la acel moment.  Un „birou normal pentru bune practici” CIBSE este 
similar cu birourile construite între 2006 şi 2010.
*Chartered Institute for Building Services Engineers

Consum de energie (pe FT2 /an)
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Încălzire şi apă 
caldă

Răcire Sisteme 
auxiliare

Iluminare Echipamente Total

Locaţia

Velocity Brooklands, Weybridge, KT13 0SL, 
Regatul Unit

Detalii privind construcţia

Suprafaţa utilă: 9885 m² 
Niveluri: parter + 4 etaje
Înălţime clădire: 19,25 m (3,850 m pe etaj)
Anul construcţiei: 2012

Sisteme Daikin Instalate

 › 25 de unităţi VRV III cu recuperarea căldurii 
 › 2 unităţi exterioare VRV cu pompă de căldură
 › 265 de unităţi interioare VRV (ventiloconvector cu 
conducte)

 › 10 unităţi DCS601C51 (Intelligent controller) 

Certificat de  
performanţă  
energetică: B

Bloc de birouri Velocity 1 
Bloc de birouri Velocity 2 

Biroul normal 
Bune practici pentru biroul normal 

 CERTIFICAT B  
de performanţă energetică

A+            Zero emisii de CO2

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

Costuri cu energia 
de 9 €/m² 

faţă de 29 €/m² pentru un birou normal CIBSE



Daikin 
Lider mondial în domeniul HVAC

Fondată în Japonia în 1924, Daikin este lider mondial 
şi european în domeniul furnizării de soluţii HVAC. 
Prezenţi în toată Europa cu o echipă dedicată de 
vânzări şi tehnicieni calificaţi, furnizăm soluţii pentru 
aplicaţii rezidenţiale, comerciale şi industriale.

Pentru mai multe informaţii despre Daikin, accesaţi www.daikineurope.com/
greenbuildings

Pentru a contacta un expert acreditat BREEAM din cadrul Daikin, vizitaţi  
www.daikineurope.com/minisite/sustainability/contactaps/index.jsp

Obiectivul nostru comun?

Selectarea celui mai sustenabil sistem HVAC pentru 
proiectul dumneavoastră, devansând perspectiva 
investiţiei iniţiale şi încadrându-ne în bugetul propus.

Avem experţi calificaţi care vă pot consilia şi oferi cea 
mai bună soluţie în funcţie de nevoile dumneavoastră 
specifice.

Fiind o companie cu prezenţă globală şi cu servicii 
locale, Daikin este cel mai bun partener pentru a 
obţine certificatul pentru programe de clădiri verzi 
BREEAM şi LEED.

Prezenta publicaţie are doar scop informativ şi nu constituie o obligaţie pentru 

Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. a alcătuit conţinutul acestei publicaţii cât mai 

adecvat posibil. Nu se oferă niciun fel de garanţie, explicită sau implicită, cu privire la 

completitudinea, acurateţea, gradul de încredere sau adecvarea pentru un anume 

scop a conţinutului broşurii sau a produselor şi serviciilor prezentate aici. Specificaţiile 

pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Daikin Europe N.V. 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 publicaţii. 

Întregul conţinut cade sub incidenţa drepturilor de autor ale Daikin Europe N.V. 
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