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Promisiunea
noastră
Promisiunea noastră este să garantăm clienţilor actuali
şi viitori că pot conta pe Daikin pentru cel mai ridicat
nivel de confort, pentru a se putea concentra pe
activităţile lor profesionale şi personale.
Ne luăm angajamentul de a ne dedica excelenţei în
tehnologie, orientării spre design şi celor mai ridicate
standarde de calitate, astfel încât clienţii noştri să poată
să conteze pe confortul pe care îl furnizăm.
Promisiunea noastră pentru protejarea planetei este
absolută. Produsele noastre promovează consumul
redus de energie, iar noi inovăm continuu pentru
a reduce şi mai mult impactul asupra mediului al
soluţiilor HVACR (încălzire, ventilare, aer condiţionat,
refrigerare). Suntem deschizători de drumuri într-un
domeniu în care alţii numai ne urmează.

Ne vom continua supremaţia globală în domeniul
soluţiilor HVACR, deoarece expertiza specializată în
toate sectoarele de pe piaţă la care se adaugă cei 90 de
ani de experienţă ne permit să furnizăm plusvaloare
în cadrul unor relaţii de lungă durată, bazate pe
încredere, respect şi credibilitate.
Ne luăm angajamentul de a continua etosul nostru
avangardist, tratând provocările ca oportunităţi pentru
a produce soluţii tot mai performante. Vom stimula
inovaţia şi vom depune toate eforturile pentru clienţii
şi compania noastră. Vom fi pregătiţi şi echipaţi pentru
a face lucrurile altfel.
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Despre Daikin
Primii în domeniul inovaţiei Produse din Europa pentru
şi al calităţii
Europa
Oferirea de soluţii pentru asigurarea confortului
în sectorul rezidenţial, precum şi soluţiile oferite
sectorului industrial, respectând preocupările tot
mai intense pentru mediu, impune cele mai ridicate
niveluri ale inovaţiei şi calităţii. Nouă ni se datorează
revoluţiile industriale, precum tehnologia VRV şi
controlul prin inverter, tehnologii care continuă să se
dezvolte în niveluri noi ale eficienţei şi confortului. De
asemenea, suntem singurul fabricant de echipamente
din industrie implicat în dezvoltarea unor agenţi
frigorifici mai performanţi, care sunt mai puțin agresivi
cu mediul nostru înconjurător.

Prezenţă globală
Cea mai bună tehnologie atrage cei mai buni
distribuitori şi dealeri. Astfel, pe lângă garanţia celei
mai bune tehnologii, ne putem baza pe o reţea
de vânzări foarte bine dezvoltată. Continuăm să
dezvoltăm relaţia noastră cu distribuitorii şi dealerii,
ajungând uneori la preluarea lor în calitate de afiliaţi,
dar întotdeauna într-un parteneriat benefic pentru
ambele părţi.

Soluţia Daikin
Serviciile şi soluţiile de confort complet impun
utilizarea unei game complete de produse. Noi
ne-am luat angajamentul de a continua dezvoltarea
celor patru direcții ale ofertei noastre: rezidenţiale,
comerciale şi industriale. Ofertele noastre complete
din aceste domenii beneficiază de aceeaşi excelenţă
tehnologică şi atenţie pentru calitate care au definit
produsele Daikin încă de la început.
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Daikin Europe N.V. a lansat un Centru de Dezvoltare
în Europa (EDC), cu o activitate vastă. În viitor, EDC va
deveni un centru de cercetare şi dezvoltare important
în Europa, având sediul la Ostend şi sateliţi în Republica
Cehă şi Germania. 

EDC se va bucura de un grad ridicat de autonomie în
dezvoltarea propriilor concepte şi soluţii inovatoare,
care vor viza piaţa europeană în special.

Lideri în domeniul
protecţiei mediului
Daikin îşi asumă angajamentul de a oferi sectoarelor
rezidenţial, industrial şi de afaceri cele mai eficiente şi
sigure soluţii, care să răspundă tuturor necesităţilor de
răcire şi încălzire prezente şi viitoare.
Suntem conştienţi de responsabilitatea faţă de
protecţia mediului în toate activităţile noastre, iar toate
politicile, practicile şi procesele noastre sunt dezvoltate
şi implementate urmărind durabilitatea mediului.
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Istorie
şi viitor
Momente importante din istoria Daikin
(1924-2015)

Un viitor cu un trecut
Noi suntem mândri că am contribuit la realizări
majore care au revoluţionat industria şi care continuă
să determine direcţia de dezvoltare. Daikin poate
rememora o istorie a inovaţiei: de la primele sisteme
de aer condiţionat şi pompe de căldură compacte
din anii 1950 la primele sisteme multi-split din anii
1960, la introducerea tehnologiei VRV din 1982 şi la
continua sa dezvoltare ulterioară. De asemenea, am
fost pionierii ultra eficientei tehnologii inverter, precum
şi al dezvoltării de agenţi frigorifici mai puțin agresivi
faţă de mediu.

Folosind tehnologiile noastre fundamentale ca bază,
putem să producem soluţii inovatoare şi să generăm
economie de energie pentru o serie de pieţe şi de
aplicaţii. Cea mai recentă inovaţie, Daikin Altherma,
reprezintă un succes real pe piaţa sistemelor de
încălzire şi ne poziţionează pe harta lumii a sistemelor
de încălzire cu pompă de căldură eficiente din punct
de vedere energetic.
Fără îndoială, această cultură bogată a inovaţiei,
dobândită într-o organizaţie mondială de prim rang,
ne dă încredere în obiectivul nostru de a deveni
numărul unu, în domeniul soluţiilor complete pentru
confort.
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Produse inovatoare şi
premii ale industriei ...
Încă de la debutul industriei, Daikin a adus în piață
o serie de inovații revoluționare, precum primul
compresor rotativ din Japonia şi prima pompă de
căldură compactă din Japonia. În anii 1960 am introdus
prima unitate multi-split şi, în 1982, am revoluţionat
industria cu o premieră: tehnologia cu agent frigorific
variabil (VRV), o tehnologie care continuă să fie baza
inovaţiei constante în domeniul confortului.
Unitatea noastră rezidenţială de top, Daikin Emura, este
un sistem de confort multifuncţional, care încorporează
eficienţa energetică şi funcţionarea simplificată într-un
design elegant. În spatele designului subtil, şi totuşi
discret, se află tehnologia avansată Daikin: un sistem cu
pompă de căldură split pentru aplicaţii rezidenţiale, care
încălzeşte, răceşte, ventilează şi dezumidifică.
Prin urmare, nu este o surpriză faptul că Daikin Emura
a câştigat mai multe premii: premiul pentru design
de produs iF, premiul Good Design, Designpreis
Deutschland 2011, premiul pentru design reddot
(menţiunea de onoare 2010).

... tradiție în inovare
tehnologică
Dezvoltat de Daikin Europe N.V. special pentru piaţa
europeană, Daikin Altherma este rezultatul celor
peste 50 de ani de experienţă pe care i-am investit
în perfecţionarea tehnologiei pompelor de căldură,
în demersul nostru de a căuta o soluţie de încălzire
rezidenţială mai eficientă şi mai ecologică. Simplu,
sistemul reprezintă soluţia cea mai eficientă din punct
de vedere energetic şi ecologic de încălzire a locuinţei
disponibilă în prezent pe piaţă.

Agenţii frigorifici sunt substanţele chimice din inima
unui sistem cu pompă de căldură. Iar utilizarea de
agenţi frigorifici cu emisii de CO2 directe mai scăzute a
fost o parte esenţială a angajamentului Daikin faţă de
mediu. Cu Ururu Sarara, am mai avansat cu un pas,
cu difluormetan sau R-32. O generaţie nouă de agenţi
frigorifici care oferă un potenţial de încălzire globală
mai mic cu 68% decât agentul frigorific R-410A. În plus,
R-32 permite unităţii să funcţioneze mai eficient şi,
fiind un agent frigorific monocomponent, este uşor de
reciclat.

Conveni-Pack este un alt produs care integrează
multe tehnologii Daikin, precum VRV, controlul prin
inverter şi recuperarea căldurii, într-o soluţie completă
de încălzire, răcire şi refrigerare pentru magazinele
alimentare.

VRV IV

Daikin Emura

Daikin Altherma

Conveni-Pack
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1933

1967

Cercetări asupra agenţilor
frigorifici cu fluor

Daikin deschide un centru de coordonare
în Malta pentru a asigura livrarea mai rapidă
şi mai eficientă a produselor în cadrul
reţelei sale europene de distribuţie aflată în
expansiune

1973

Creşterea tot mai mare a cererii pentru
echipamente de aer condiţionat de pe piaţa
europeană în curs de dezvoltare duce la înfiinţarea
companiei Daikin Europe N.V., care include şi
construirea unui complex complet echipat cu o
suprafaţă de 8.000 m² pentru producţie, sediu
administrativ şi depozitare, aflat în Ostend, Belgia

1951

Este dezvoltat
primul compresor
rotativ japonez

1992

Daikin Airconditioning
France SAS a devenit
primul afiliat şi în anii
următori, Daikin Europe
N.V. a achiziţionat mulţi
dintre distribuitorii săi
pentru a putea construi
o puternică reţea de
vânzări

1936

Mifujirator este utilizat
ca primul sistem de aer
condiţionat din Japonia
pentru trenuri

1924

1933

1936

1951

1957

1958

1967

1969

1973

1982

1969
1951
1924

În Japonia, dl Akira Yamada pune
bazele Daikin Industries Ltd. pentru
producerea de echipamente de
mişcare a aerului. Atenţia deosebită
pentru calitatea produselor,
împreună cu tehnicile avansate de
producţie duc rapid la vânzări fără
precedent. Anii 1930 marchează
extinderea Daikin în domeniul răcirii
pentru confort şi al refrigerării şi
dezvoltarea cu succes a primilor
agenţi frigorifici

Daikin devine primul
producător japonez în
serie de echipamente
de aer condiţionat
independente şi
compacte

Este dezvoltat
primul sistem
multi-split

1982

Este introdus pe piaţa din Japonia sistemul de
aer condiţionat cu unităţi interioare multi şi
cu tehnologia avansată Daikin VRV (volumul
variabil al agentului frigorific)

1958

Introducerea la scară
internaţională a primului aparat
de aer condiţionat în pompă de
căldură al companiei - apogeul
multor ani de activităţi intense de
cercetare şi dezvoltare
În acelaşi an, este înfiinţată Daikin Air
Conditioning Belgium NV. Acesta a fost startul
unui proces de expansiune care a transformat
peste ani Daikin Europe N.V. într-un grup
multinaţional
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1992

Achiziţiile Daikin în Europa

2006

›› Fabrica de compresoare Daikin Industries
Czech Rep. (DDCZ)
›› Achiziţia OYL

›› 1982
›› 1992
›› 1998
›› 1999
›› 2000
›› 2001
›› 2002
›› 2004
›› 2004
›› 2006
›› 2006
›› 2007
›› 2008
›› 2008
›› 2011

1994

Daikin Europe N.V.
primeşte certificatul
ISO 9001 pentru
asigurarea calităţii

Daikin A/C Belgium
Daikin Airconditioning France SAS
Daikin Germany GmbH
Daikin Central Europe HandelsgmbH
Daikin Airconditioning Spain S.A.
Daikin Airconditioning Poland Sp. z o.o.
Daikin Airconditioning Italy SpA
Daikin Airconditioning UK Ltd.
Daikin Airconditioning Portugal
Distribuiçao Equipamento Termico SA
Daikin Airconditioning Greece S.A.
Daikin Airconditioning South Africa (PTY) Ltd.
Daikin McQuay Middle East FZE
Daikin Sweden AB
Rotex Heating Systems GmbH
Daikin Turkey AS

2011

2012

›› Centrul de dezvoltare EMEA

Este lansată tehnologia VRV IV

2007

MC707VM (purificator de aer) este
aprobat de TÜV şi BAF pentru
persoanele cu alergii
›› Achiziţia Goodman

1994

2003

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2008
2003

›› Se deschide Daikin Industries Czech
Rep. (DICZ)
›› Este lansată tehnologia VRV II

Achiziţia Rotex

2010

Se lansează Daikin Emura

2009

Daikin este primul
producător care
a primit eticheta
ecologică pentru
pompele de căldură

2013

Daikin lansează
prima pompă de
căldură aer-aer
Ururu Sarara cu
R-32

BE/31/001

Momente importante din istoria Daikin

(1924 - 2015)
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Daikin:
Succesul într-un timp al schimbărilor
Trăim într-o perioadă a schimbărilor radicale. Creşterea
economică se îndreaptă înspre pieţele emergente.
Resursele naturale tot mai reduse îngreunează
satisfacerea cererii globale aflate în creştere, existând
semne clare că mediul nostru se află sub presiune.
De asemenea, clienţii devin tot mai exigenţi,
concentrându-se pe soluţii personalizate pentru
nevoile lor specifice. Bineînţeles, comunicaţiile digitale
continuă să furnizeze posibilităţi, dar şi să ridice
standardul în ceea ce priveşte accesul la informaţii
exacte într-un timp cât mai scurt. În acest mediu
schimbător, Daikin intenţionează să se adapteze şi să
atingă excelenţa globală, bazându-se pe următoarele
teme de creştere şi management.
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Cum arată

viitorul
Creştere:
transformarea schimbării în oportunităţi
folosind inovaţiile
În următorii ani, creşterea se va observa în mod clar
pe pieţele emergente, iar Daikin a pus în prim-plan
lansarea rapidă a activităţilor sale în India şi Brazilia şi
accelerarea ritmului de creştere pe pieţele emergente
de următoarea generaţie, precum Rusia/CSI, Turcia,
Orientul Mijlociu şi Indonezia.
Daikin îşi va atinge obiectivele sale de creştere prin
dezvoltarea de soluţii clare şi personalizate pentru
pieţele pe care intră. Îmbunătăţim şi extindem
activitatea de servicii postvânzare, în timp ce extindem
vânzările de echipamente pentru aplicaţii individuale
în Japonia, Statele Unite, Europa şi China. Activitatea
de soluţii se va dezvolta prin restrângerea produselor,
conţinutului propunerilor şi a clienţilor vizaţi în funcţie
de maturitatea pieţelor din fiecare regiune.

Daikin urmăreşte să fie un lider în gestionarea mediului
prin dezvoltarea continuă de produse şi tehnologii
care oferă societăţii soluţiile durabile şi inovatoare
de care aceasta are nevoie. Acest lucru include
dezvoltarea domeniilor de afaceri pe încălzire şi
filtrare până la un nivel de importanță majoră la scară
mondială şi crearea de noi domenii privind mediul,
care să aibă la bază oportunităţile reprezentate de
legislaţia de mediu din ţările în care suntem prezenţi.

În cele din urmă, vom accelera dezvoltarea afacerilor
pe pieţele cu prioritate, inclusiv pe pieţele emergente,
şi a sinergiilor create prin achiziţionarea de tehnologii
periferice prin alianţe, parteneriate, achiziţii şi fuziuni care
vor mări valoarea corporaţiei.
Managementul optimizat va menţine cele mai ridicate
niveluri ale calităţii şi satisfacţiei clienţilor. În demersul său
pentru creştere globală cu produse care satisfac cerinţele
clienţilor la nivel mondial, Daikin va garanta standardele
de calitate care au câştigat încrederea clienţilor şi va
atinge cele mai ridicate niveluri ale satisfacţiei clienţilor.
Acest lucru se va atinge graţie dezvoltării, producţiei,
aprovizionării şi controlului calităţii optimizate. În acest
demers, Daikin va continua să îşi consolideze punctele
forte existente: un sistem de aprovizionare global flexibil,
cu un echilibru optim între producţia centralizată şi cea
localizată.

Această creştere va fi susţinută de activităţile de cercetare
de marketing de la nivel global care se vor derula rapid,
ceea ce va permite companiei Daikin să conceapă şi să
implementeze strategii înaintea concurenţilor, inclusiv
intrarea pe noi pieţe şi crearea de noi produse şi domenii
de activitate.

Pentru a profita de posibilităţile digitale ale acestor
vremuri, Daikin va îmbunătăţi şi inova substanţial
sistemele sale informatice la nivel de grup pentru a facilita
un răspuns rapid la schimbare şi a avansa globalizarea
managementului.
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Fapte şi cifre
Activitatea noastră
principală:

Cifra de afaceri şi numărul de
angajaţi

Pompe de aer şi sisteme de aer condiţionat
Încă din momentul în care Daikin Industrie Ltd. a
demarat producţia de pompe de căldură şi de aparate
de aer condiţionat în anii 1950, soluţiile noastre de
climatizare s-au dezvoltat pentru a cuprinde aplicaţii
comerciale, industriale şi rezidenţiale, inclusiv sisteme
deosebit de eficiente de încălzire a locuinţelor.
Daikin face totul. Suntem singurul fabricant de
aparate de aer condiţionat care producem atât agenţi
frigorifici, cât şi compresoare - sângele şi inima fiecărui
sistem de aer condiţionat sau de pompă de căldură
- ceea ce ne permite să asigurăm calitatea cea mai
ridicată a soluţiei complete. De asemenea, ne mândrim
că suntem în fruntea celor care fac eforturi să dezvolte
agenţi frigorifici mai siguri şi mai puţin nocivi.
Pe lângă activitatea noastră de bază, Daikin produce
materiale pentru tratament fluorescent (filme de
protecţie pentru panouri solare, Zeffle, Teflon...),
echipamente hidraulice pe bază de ulei (pompe,
motoare, vane ...), sisteme electronice (CAD-CAM şi
sisteme de grafică pe calculator...).

Daikin Europe N.V. este parte a Daikin Industries Ltd. De-a
lungul anilor, cifra de afaceri şi numărul de angajaţi au crescut
semnificativ pentru a răspunde cererii tot mai mari pentru
produsele Daikin la nivel mondial, situaţie ilustrată de cele
mai recente cifre înregistrate de Daikin Industries Ltd. şi de
Daikin Europe N.V..
AF2013

Daikin Industries Ltd.

Cifra de afaceri

13.306,7 miliarde EUR

Numărul de angajaţi 56.240

Daikin Europe N.V.
1.852,53 miliarde EUR
5.517

Daikin Industries Ltd. (AF13)
7,9%

Fluorochimicale

2,8%
Altele

Număr de angajaţi
la nivel global 56.240
13.306 60.000

(milioane €)
14.000

12.064

12.000

VÂNZĂRI PE
CENTRUL DE
PROFIT

11.180

50.000

10.268
10.000

8.318

8.350

8.000
6.000
4.000

4.037

4.703

5.115

40.000
7.817
30.000

5.885

20.000
10.000

2.000
0

89,3%

Creştere (in)directă
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AF03

AF04

AF05

Numărul de angajaţi

AF06

AF07

AF08

Cifra de afaceri

AF09

AF10

AF11

AF12

AF13

0

Daikin Europe N.V. (AF13)
30%

13%

Split

Încălzire

(milioane €)

21%

Număr de angajaţi 5.517

2.500

6.000

VRV

1.925

2.000
1.403

1.500

1.257

1.809
1.752

1.800

1.846

1.852

1.614

1.525

5.000
4.000
3.000

1.000

848
2.000

500

15%

9%

FC/agregate de răcire

12%

Compacte şi Sky Air

Altele
Purificatoare de aer
Refrigerare
Piese de schimb
SERVICE …

1.000
0

0
AF03

AF04

AF05

Numărul de angajaţi

AF06

AF07

AF08

AF09

AF10

AF11

AF12

Cifra de afaceri

Daikin Europe N.V.
Gama de produse

Cea mai vastă gamă de agregate
de răcire din industrie

Daikin oferă o gamă cuprinzătoare de produse şi soluţii
pentru mediul industrial, comercial şi rezidenţial. Linia
noastră de produse este structurată pe patru direcţii
principale: încălzire, aer condiţionat, sisteme aplicate şi
refrigerare.

Sistemele aplicate Daikin s-au dovedit a fi flexibile şi fiabile
în furnizarea de apă răcită sau pentru încălzire atât pentru
diverse aplicaţii, cum ar fi acvacultura, vinificaţia, agricultura,
produsele farmaceutice, industria alimentară, cât şi pentru răcirea
confortabilă a sălilor de spectacole, clădirilor mari cu apartamente,
hotelurilor şi birourilor. Oferim cea mai completă gamă de sisteme
aplicate din industrie, de la sisteme de 2 MW la agregate de răcire
concepute pentru nevoi rezidenţiale.

Extragerea căldurii naturale
din aer
Sistemul de pompă de căldură aer-apă Daikin Altherma
vine cu o îmbunătăţire faţă de sistemele tradiţionale din
punctul de vedere al eficienţei energetice şi al emisiilor
de CO2, oferind în acelaşi timp încălzire confortabilă chiar
şi în miezul iernii. O instalaţie cu amprentă mică la sol
şi compatibilitatea cu sistemele existente şi cu celulele
solare fac din acest pachet o alternativă foarte atractivă
atât pentru construcţiile noi, cât şi pentru renovări.

Cele mai eficiente sisteme
de răcire pentru confort de
pe piaţă

AF13

Soluţii complete de refrigerare
În plus faţă de aplicaţiile tradiţionale, precum refrigarare în
containere marine, Daikin oferă şi soluţii complete pentru
sectoare specifice, precum Conveni-Pack pentru magazinele de
retail de alimente: un amestec remarcabil, premiat, de VRV, control
prin inverter, recuperarea căldurii şi tehnologia ventilatoarelor,
care oferă o eficienţă optimă, instalare uşoară şi controlul
zgomotului. Conveni-Pack vine cu creşteri ale eficienţei de până la
60% pe durata lunilor de iarnă şi de până la 20% pe durata lunilor
de vară, cu economii medii anuale de până la 50%, în funcţie de
clima regiunii.

Pompele de căldură au un avantaj propriu atunci când
este vorba de consumul de energie. Atunci când sunt
combinate cu alte tehnologii Daikin, precum controlul prin
inverter (reglarea dinamică a vitezei compresorului pentru
a corespunde solicitării reale a unei clădiri), tehnologia VRV
(volumul variabil de agent frigorific) şi recuperarea căldurii,
acestea reprezintă una dintre cele mai promiţătoare forme
de confort ale locuinţei pentru viitor.
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Prezenţa globală a
facilităţilor de producţie
Daikin
Daikin este liderul
Încă de la debutul său în anii 1950, Daikin s-a dezvoltat
devenind un jucător global pe piaţa rezidenţială,
comercială şi industrială.
Compania mamă, Daikin Industries Ltd, este implicată
în mod activ într-o paletă largă de tehnologii şi
discipline: de la mecanică şi electronică la substanţe
chimice şi fluorocarbon. Operaţiunile sale din Japonia
includ principalele fabrici de producţie şi un nou
Centru de Cercetare şi Dezvoltare, concentrate pe
dezvoltarea următoarelor generaţii de tehnologii de
climatizare.
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În 1973, compania mamă, Daikin Industries Ltd., a
pus bazele companiei Daikin Europe N.V., în Ostend,
pentru a adapta şi comercializa produsele Daikin
în conformitate cu nevoile şi cerinţele specifice din
Europa, Orientul Mijlociu, Rusia şi Africa.
Pe lângă extinderea ofertei de produse, achiziţia
Goodman şi OYL (deţinătoarea mărcilor precum
McQuay, J&E Hall, AAF) a adus companiei Daikin o
prezenţă semnificativă pe pieţele din America de Nord
şi din Asia.
În 2011, Daikin Europe N.V. a achiziţionat Airfel, o
companie activă mai ales pe piaţa turcă în domeniul
producţiei şi distribuţiei de produse de încălzire, aer
condiţionat şi ventilare. Această achiziţie consolidează
reţeaua de vânzări a Daikin pe piaţa din Turcia şi
extinde oferta de produse pe pieţele din zona EMEA.

18,0%

Europa, Orientul
Mijlociu, Africa şi Rusia

13,9%
Altele

VÂNZĂRI AC
PE REGIUNE

22,8%
America

Japonia

18,0%
China
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27,2%
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Facilităţi de producţie pentru aer condiţionat

Facilităţi de producţie pentru substanţe chimice
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Fabricile de producţie
Daikin din Europa
Daikin Europe N.V. găzduieşte fabrica de producţie
şi sediul administrativ pentru Europa, dar şi centrul
pentru vânzări şi marketing din zona EMEA.
Fabricile din Europa, din Pilsen şi Brno (Republica
Cehă), dar şi cele din Cecchina şi Milano (Italia),
Cramlington (Marea Britanie) şi Hendek (Turcia)
contribuie la capacitatea şi la optimizarea timpilor de la
comandă la livrare pe toate pieţele.
Odată cu achiziţia producătorului german de sisteme
de încălzire Rotex GmbH, Daikin Europe N.V. şi-a lărgit
oferta de produse şi şi-a extins prezenţa pe piaţa
sistemelor de încălzire.

Fabrici
(încălzire, aer condiţionat, sisteme aplicate, refrigerare)

Daikin Europe N.V.

Rotex heating systems GmbH

Suprafaţa fabricii

26.000 m²

Începerea producţiei

1973

Suprafaţa fabricii

14.970 m²

Începerea producţiei

1973

Gama de produse Daikin Altherma, Sky Air, VRV, agregate de răcire

Gama de produse

McQuay Cramlington

Daikin Industries Czech Republic

Suprafaţa fabricii

14.214 m²

Începerea producţiei
Gama de produse

1966
centrale de tratare a aerului

Daikin Applied Europe - Milan
Suprafaţa fabricii
Gama de produse

2008
centrale de tratare a aerului

Daikin Applied Europe - Cecchina
Suprafaţa fabricii
Începerea producţiei
Gama de produse

Suprafaţa fabricii

29.684 m²

Începerea producţiei

2004
unităţi split

Gama de produse

Daikin Device Czech Republic
6.450 m²

Începerea producţiei

echipamente de încălzire

Suprafaţa fabricii

13.690 m²

Începerea producţiei
Gama de produse

2006

compresoare, Daikin Altherma, Sky Air

Daikin TURKEY AS
21.000 m²
1969

agregate de răcire + compresoare

Suprafaţa fabricii

42.000 m²

Începerea producţiei
Gama de produse

1999
unităţi ventiloconvectoare split,

boilere, centrale de tratare a aerului

Alte facilităţi de producţie din Europa includ J&E Hall, AAF şi producţia de agenţi frigorifici
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Responsabilitatea
socială corporativă
Daikin consideră că responsabilitatea
socială corporativă este o
implementare a filosofiei Grupului
şi îşi desfăşoară activitatea zilnică
în această direcţie. De asemenea,
Grupul consideră etica corporativă
o componentă fundamentală a
responsabilităţii sociale corporative.
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Valorile noastre
de bază
Credibilitate deplină
Management inovator
Relaţii personale armonioase
Responsabilitatea
faţă de mediu

Etica corporativă

Ne-am luat angajamentul de a răspunde provocărilor
determinate de încălzirea globală şi necesităţii de
utilizare a resurselor durabile. Acest aspect acoperă
comercializarea celor mai eficiente tehnologii, precum
pompele de căldură, şi reducerea la minimum a
impactului asupra mediului al tuturor facilităţilor de
producţie şi al lanţului logistic. Obiectivele de mediu
sunt incluse în sistemele de management de mediu
din cadrul organizaţiei noastre certificate conform
ISO14001, precum şi în documentele strategice, cum
ar fi Declaraţia de mediu a CEO.

›› Clienţii noştri: furnizând produse şi servicii sigure şi de
calitate ridicată care respectă mediul şi anticipează
nevoile viitoare.
›› Angajaţii noştri: oferind oportunităţi şi recompense
egale, indiferent de vârstă, gen, naţionalitate,
cultivând un mediu de lucru sigur şi constructiv în
care ei se pot dezvolta şi avansa.
›› Investitorii noştri: prin buna gestionare a companiei,
care să îi crească valoarea într-un mod durabil.
›› Comunităţile şi societatea în care ne desfăşurăm
activitatea: suntem un bun vecin, sponsorizăm
evenimente sportive şi culturale, care contribuie la
bunăstarea tuturor, de exemplu prin donaţii către
Centrul pentru Educaţie Primară*.

Urmărim să ne dezvoltăm şi să prosperăm împreună
cu cei interesaţi de compania noastră:
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Încălzire

Gamă de produse
premiată
Timp de peste 80 de ani, Daikin a fost prezentă pe
toate segmentele de piaţă cu produse de climatizare
inovatoare, eficiente din punct de vedere energetic şi
deschizătoare de drumuri, adaptate la nevoile clienţilor
săi. De la aplicaţii rezidenţiale pentru locuinţe, birouri
sau magazine la aplicaţii comerciale de mici şi mari
dimensiuni pentru hoteluri, restaurante, apartamente
şi uz industrial. Recent, am intrat pe piaţa sistemelor
de încălzire cu sistemul nostru inovator de pompă de
căldură aer-apă, Daikin Altherma, subliniind ambiţia
noastră de a deveni un jucător mondial şi în acest
sector. Graţie achiziţiei grupului OYL, ne-am extins şi
gama de sisteme aplicate.
Astfel, am devenit un furnizor de soluţii complete,
cu produse pentru fiecare cerinţă şi fiecare buget.
Preocuparea noastră pentru atenţie şi calitate se
extinde în toate cele patru direcţii ale activităţii
noastre: încălzire, aer condiţionat, sisteme aplicate
şi refrigerare. Printre produsele noastre cele mai
cunoscute se numără: Daikin Emura şi Nexura
- sisteme de confort multifuncţionale, care oferă
eficienţă energetică şi funcţionare simplificată într-un
design elegant - sistemele noastre revoluţionare
VRV pentru clădiri comerciale de dimensiuni mari,
sistemul nostru de încălzire eficient din punct de
vedere energetic Daikin Altherma şi Conveni-Pack,
o soluţie unică completă pentru piaţa de retail de
produse alimentare. De asemenea, comercializăm o
gamă completă de agregate de răcire pentru aplicaţii
industriale, precum şi primul agregat de răcire
rezidenţial din lume.
20

Sisteme
aplicate

Portofoliul nostru de produse este renumit
pentru inovaţia şi fiablitatea superioare.
Supremaţia pe piaţă a fost recunoscută de o serie
de premii şi distincţii

Daikin Emura
Premiul pentru design de produs iF 2010
Premiul Good Design 2010

Daikin Emura II
Premiul Red Dot 2014

Ururu Sarara
Premiul Red Dot 2013

Caseta perfect plată
Premiul Universal Design 2014

VRV IV (pompă de căldură)
Premiul Plus X pentru Inovaţie, Calitate Ridicată,
Funcţionalitate şi Ecologie 2013
Mai multe premii sunt disponibile pe site-ul nostru
web şi pe site-urile web ale afiliaţilor.

Aer condiţionat

Refrigerare
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Rezidenţial
Cele mai multe persoane iubesc atmosfera
perfectă în locuinţe, adică temperatura ideală
pentru încălzire, răcire şi apă caldă, cea mai bună
calitate a aerului şi nivelul potrivit al umidităţii.
Graţie designului inovator şi tehnologiilor
avansate, precum pompele de căldură şi sistemele
specializate de control, vă oferim confortul
perfect în locuinţe, într-un mod rentabil şi eficient
energetic.

numai încălzire

Centrale
termice
în condensare Hibrid

Pompe de
căldură
Aer-apă
Aer-aer

Centrală termică
în condensare

Temperatură ridicată
SPLIT

încălzire şi răcire

recuperare a
căldurii

Sol-apă

SPLIT
UNITĂŢI INTERIOARE

4,4 kW ~ 7,4 kW * /
5 kW ~ 6,86 kW *
* date preliminare
Unitate de perete
		1,7 kW ~ 11,20 kW /
		1,5 kW ~ 10,00 kW

11,00 kW ~ 16,00 kW

3,11 kW ~ 11,9 kW

Congelare
SPLIT

6,1 kW ~ 31,5 kW

Unitate necarcasată de plafon fals
		

4,4 kW ~ 16,1 kW

Unităţi de pardoseală

5 kW ~ 13,12 kW

3,4 kW ~ 5,8 kW / 2,5-5 kW

UNITĂŢI EXTERIOARE

MONOBLOC

11,2 kW ~ 16,0 kW

2,00 kW ~ 7,10 kW /
2,7 kW ~ 8,2 kW

6,00 kW ~ 16,00 kW
7,00 kW ~ 16,73 kW

Sisteme de încălzire

CU ARDERE

Purificatoare
de aer

3,2 ~ 7,0 kW / 2,4 ~ 6,0 kW

CU ENERGIE DIN
SURSĂ REGENERABILĂ

Confort suplimentar
Rezervor de apă caldă menajeră

Panou solar

Convector cu pompa de căldură
1,5 kW ~ 2,0 kW / 1,2 kW ~ 1,7 kW

150 l - 500 l
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1,3 l - 2,1 l

Comercial
Mediul de lucru perfect este esenţial pentru
toate activităţile. De la supermagazine la birouri,
de la clădiri publice la hoteluri, de la restaurante
la magazine, optimizarea calităţii aerului este
critică, dar nu tot spaţiul este utilizat în acelaşi
mod, impunând soluţii flexibile, personalizate, şi
economice. Daikin, liderul inovator de peste
50 de ani, înţelege situaţia, iar conceputul nostru
de soluţie completă este creată în jurul soluţiilor
personalizate pentru clienţii individuali. Indiferent
că este vorba de aer condiţionat, încălzire,
perdele de aer sau refrigerare, Daikin are unităţile,
experienţa şi soluţia pentru dumneavoastră.

Eficienţa sezonieră,
Utilizarea inteligentă a
energiei

tehnologie
pentru
înlocuire

numai
încălzire

încălzire şi răcire

recuperare a
căldurii

panou cu
autocurăţare

senzor de
pardoseală şi de
prezenţă

căldură
radiantă

–
UNITĂŢI INTERIOARE

*pentru Daikin Emura

Unitate de perete

Casetă cu jet circular

Caseta perfect plată

		
1,7 kW ~ 11,20 kW /
		1,5 kW ~ 10,00 kW

		2,50 kW ~ 16,00 kW /
		2,20 kW ~ 14,00 kW

		

1,9 kW ~ 7,0 kW /
1,7 kW ~ 5,7 kW

Casetă montată în
tavan cu jet de aer în 2 direcţii

Casetă de colţ

		
2,50 kW ~ 8,00 kW
		2,30 kW ~ 7,1 kW

		
2,50 kW ~ 8,00 kW /
		2,30 kW ~ 7,1 kW

PERDEA DE AER
BIDDLE

Unitate necarcasată de
plafon fals

Unitate suspendată

Casetă montată în tavan cu
jet de aer în 4 direcţii

Unitate tip Flexi

		
1,7 kW ~ 31,50 kW /
		1,5 kW ~ 28,00 kW

		4,00 kW ~ 15,50 kW /
		3,40 kW ~ 13,40 kW

		7,50 kW ~ 13,50 kW /
		6,80 kW ~ 12,00 kW

		3,40 kW ~ 6,10 kW /
		2,50 kW ~ 4,90 kW

APĂ CALDĂ

Unitate de pardoseală cu Unitate de pardoseală
panou radiant de încălzire (necarcasată)
3,40 kW ~ 5,80 kW /
2,50 kW ~ 5,00 kW

Casetă liberă/de nişă
7,3 kW ~ 31,1 kW

		2,50 kW ~ 8,00 kW /
		2,20 kW ~ 7,10 kW

Rooftop

UNITĂŢI EXTERIOARE

disponibile în combinaţiile încălzire şi răcire, numai încălzire (numai VRV) şi recuperare a căldurii (numai VRV)

Cutie hidro pentru
racordarea la VRV
14 kW
9,00 kW ~ 14,00 kW /
8,0 kW ~ 12,5 kW

Aer-aer
7,5 kW ~ 15,5 kW /
6,8 kW ~ 13,4 kW

Aer-aer
14,2 kW ~ 18,0 kW /
12,6 kW ~ 15,5 kW

			
			

Apă-aer
25,0 kW ~ 168,00 kW / 		25,0 kW ~ 94,5 kW /
22,4 kW ~ 150,00 kW 		22,4 kW ~ 80,1 kW

Aer-aer
24,91 kW ~ 69,61 kW
37,34 kW ~ 72,60 kW
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Industrial
Daikin are o gamă largă de soluţii pentru multe
medii industriale, de la camere frigorifice la
depozite frigorifice cu soluţii de refrigerare
precum ZEAS. Aplicaţiile de răcire de proces şi
de încălzire de proces necesită un control ridicat
al temperaturii, care poate fi obţinut cu gama
completă de agregate de răcire. Pe lângă răcire
şi refrigerare, aplicaţiile industriale necesită un
control optimizat al aerului şi ventilare, posibile cu
centralele de tratare a aerului pe care le oferim.

Agregate de răcire cu
condensator răcit
cu aer
swing

scroll

numai
încălzire

NUMAI RĂCIRE

Agregate de răcire
răcite cu apă
scroll

cu şurub

centrifugal

NUMAI RĂCIRE

316 kW ~ 21.800 kW

UNITATE DE CONDENSARE

5,65 kW ~ 674 kW /
5,2 kW ~ 624 kW

NUMAI RĂCIRE ŞI
NUMAI ÎNCĂLZIRE

16,7 kW ~ 1.951 kW

116 kW ~ 488 kW

AGREGAT DE RĂCIRE
CU CONDENSATOR
LA DISTANŢĂ

12,1 kW ~ 1.433 kW

12,9 kW ~ 1.503 kW

Unităţi
ventiloconvectoare

De tavan
2,9 kW ~ 12,1 kW /
2,0 kW ~ 8,7 kW
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numai răcire

cu şurub

5,2 kW ~ 2.008 kW

swing

POMPĂ DE CĂLDURĂ

încălzire şi răcire

Unitate de perete

Unitate de pardoseală

Unitate tip Flexi

Unitate cu conducte

3,22 kW ~ 7,33 kW /
2,43 kW ~ 5,28 kW

2,9 kW ~ 12,1 kW /
2,0 kW ~ 8,7 kW

1,90 kW ~ 21,92 kW /
1,14 kW ~ 18,30 kW

1,94 kW ~ 18,78 kW /
1,28 kW ~ 10,34 kW

Ventilare

Ventilare cu recuperare de căldură
150 m³/h~2.000 m³/h

Centrale de tratare a aerului pentru racordarea
la ERQ, VRV, agregate de răcire
500 m³/h~144.000 m³/h

Refrigerare
UNITĂŢI DE CONDENSARE
COMERCIALE

UNITĂŢI DE CONDENSARE
ZEAS

UNITĂŢI DE CONDENSARE
INDUSTRIALE

Refrigerare:
0,9 ~ 13,5 kW* (compresor cu piston)
3,4 ~ 14,2 kW* (scroll)
*la -10/+32°C
Congelare:
0,4 ~ 5,8 kW* (compresor cu piston)
1,3 ~ 5,9 kW* (scroll)
*la -30/+32°C

Refrigerare:
12,5 ~ 75,8 kW la -10/+32°C
Congelare:
5,5 ~ 29,6 kW la -35/+32°C

Refrigerare:
113 ~ 417 kW la -10/+32°C
Congelare:
37 ~ 159 kW la -35/+32°C

CONVENI-PACK

Cap. refrigerare : 21,8 kW*
Cap. răcire : 14,0 kW*
Cap. încălzire : 27,0 kW*
*la -10/+32°C

Tipuri marine
Unităţi de punte
106 kW ~ 212 kW /

Seria galerie
13 kW ~ 32 kW

78 kW ~ 150 kW
Seria compactă
8,7 kW ~ 60 kW

Seria de condensare de
mici dimensiuni
1,5 kW ~ 11 kW
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Daikin este un pionier în
proiectarea tehnologiilor
de ultimă generaţie încă de
la debutul industriei. De-a
lungul anilor, am dobândit o
experienţă vastă în tehnologiile
fundamentale pentru climatizare,
în special în domeniul pompelor
de căldură, al inverterelor şi
al agenţilor frigorifici. De fapt,
suntem singurul producător
care deţinem aceste tehnologii
în cadrul companiei. În prezent,
aceleaşi tehnologii au o aplicaţie
mult mai extinsă în soluţiile
complete integrate pentru
confort şi industriale care sunt
mai eficiente din punct de
vedere energetic şi reduc emisiile
nocive. Daikin Europe N.V. a fost
un iniţiator al acestei tendinţe de
aplicare şi integrare extinsă, aşa
cum reiese din cele patru direcţii
de dezvoltare ale companiei
noastre: încălzire, aer condiţionat,
sisteme aplicate şi refrigerare.
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mediu

Inovator în
domeniul
eficienţei
energetice şi al
reducerii emisiilor
Integrarea tehnologiilor

Proiectarea pentru viitor

Pompele de căldură, inima tehnologiei de condiţionare
a aerului, au un avantaj propriu atunci când este vorba
de consumul de energie. Ele extrag energia din aerul
ambiant, reducând astfel consumul de combustibil
principal (electricitatea) necesar pentru răcire şi
încălzire. Noi combinăm această tehnologie de bază cu
alte inovaţii ale Daikin, precum controlul prin inverter
(reglarea dinamică a vitezei compresorului pentru a
corespunde solicitării reale a unei clădiri), tehnologia
VRV (volumul variabil de agent frigorific) şi recuperarea
de căldură pentru a crea cele mai eficiente soluţii de
confort al locuinţei şi de climatizare industrială de pe
piaţă.

Toate produsele sunt concepute având mediul în
centrul preocupărilor: sunt folosite materialele cele mai
sigure, iar manipularea în siguranţă a componentelor
critice, precum agenţii frigorifici, este integrată în toate
sistemele şi procedurile noastre. Recuperarea sau
reciclarea corectă a tuturor componentelor la sfârşitul
duratei de viaţă este prevăzută încă de la început. În
plus, Daikin caută mereu să identifice agenţi frigorifici
tot mai siguri.

RZQG100L7V1B / FAQ100CVEB

De-a lungul anilor, una dintre preocupările noastre a
fost de a informa clienţii cu privire la eficienţa sezonieră
reală a produselor noastre. Introducerea performanţei
sezoniere garantează o înţelegere mai bună a
consumului de energie a tuturor sistemelor de aer
condiţionat. Am conceput şi dezvoltat echipamente
care ating cele mai bune valori SEER şi SCOP de pe
piaţă, contribuind la reducerea consumului de energie.

A+
A

9.50
5.11

x

10.20

x

x

4.01

x

651

x

3,561

x
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Daikin este conştient de responsabilitatea sa faţă de
mediu şi îşi asumă angajamentul de a oferi sectoarelor
rezidenţial, industrial şi de afaceri cele mai eficiente şi
sigure produse, care să răspundă necesităţilor de răcire
şi încălzire prezente şi viitoare.
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Daikin Airconditioning Central Europe - Romania SRL
Corp B, etaj 8., RO-014459 Bucuresti, Romania · Tel.: 0040/21/307 97 - 00 · Fax: 0040/21/307 97 29 · e-mail: office@daikin.ro · www.daikin.ro
Daikin Europe N.V. este parte a Programului de Certificare Eurovent
pentru echipamente de răcire a lichidelor (LCP), centrale de tratare
a aerului (AHU), aparate de ventilaţie (FC) şi sisteme cu debit
variabil al agentului frigorific (VRF). Verificați valabilitatea continuă a
certificatelor online accesând: www.eurovent-certification.com sau:
www.certiflash.com.
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