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Mediul perfect de lucru este esenţial pentru toate 

activităţile. Optimizarea permanentă a calităţii aerului 

este un lucru esenţial în imobile, de la supermarketuri la 

birouri, de la clădiri publice la hoteluri, de la restaurante 

la magazine. Însă spaţiile nu sunt utilizate în același 

mod, de aceea este nevoie de soluţii flexibile, adaptate 

la nevoile fiecărui spaţiu în parte și totodată economice. 

Daikin, liderul în inovaţii de mai mult de o jumătate de 

secol, înţelege acest lucru, iar conceptul său de „soluţie 

completă” a fost clădit în jurul soluţiilor personalizate 

pentru clienţi individuali. Indiferent dacă este vorba 

de aer condiţionat, încălzire, ventilare, perdele de aer 

sau refrigerare, Daikin vă poate oferi echipamentele, 

experienţa şi soluţiile adecvate nevoilor dumneavoastră. 

Aflaţi totul despre experienţele clienţilor noştri aici.
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DE LA DAIKIN

Clădire verde
Costul energiei: 

9 €/m²  
vs 29 €/m² pentru  un birou tipic CIBSE*

* CIBSE - The Chartered Institution of Building Services 
Engineers - este principala sursă de expertiză în 
industria serviciilor de construcţii.



* BREEAM este o marcă 
înregistrată a BRE (Building 
Research Establishment 
Ltd. Marca comunitară nr. 
E5778551). Mărcile, logo-urile 
și simbolurile BREEAM sunt 
mărci înregistrate ale BRE și 
sunt reproduse cu permisiunea 
acesteia.
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Birouri

Velocity

www.velocitybrooklands.com

Proiectul
Sustenabilitatea este cuvântul cheie la designul 
Velocity. Fiecare element al acestui proiect a fost 
analizat cu atenţie pentru a obţine un certificat 
de performanţă energetică clasa "B" și un rating 
"Excelent" de la BREEAM.

Sistemul
•	 28 x VRV III unităţi exterioare (cu recuperare de 

căldură)
•	 2 x unităţi exterioare VRV III (pompe de căldură)
•	 256 x unităţi de plafon necarcasate
•	 10 x sisteme de control Intelligent Touch Controller

Necesităţi
Aer condiţionat 

Perdea de aer

Purificarea aerului

Control

Încălzire 

Apă caldă

Refrigerare

Ventilare

Excelent

Daikin, contribuind în mod 
semnificativ la performanţele  
energetice ale unui sediu de 
birouri elegant



6

Birouri

Clădire administrativă şi de depozitare
Kaffee  Partner

www.kaffee-partner.de

Proiectul
În conceptul original a fost planificat un agregat de 
răcire; dar apoi s-a decis să se instaleze 7 sisteme 
VRV (având capacitatea totală de răcire de cca. 
272 kW), ajungând astfel la cheltuieli de investiţii 
mai mici, reducerea costurilor de energie și 
spaţiu necesar mai mic. În total sunt dotate cu 
echipamente de aer condiţionat 70 de birouri și săli 
de întâlnire, distribuite pe 4 etaje.

Sistemul
•	 7 x unităţi exterioare VRV III (pompe de căldură)
•	 3 x unităţi de condensare pentru aplicaţii de tratare 

a aerului
•	 15 x unităţi de plafon necarcasate
•	 69 x casete cu refulare pe 4 direcţii

Necesităţi
Aer condiţionat 

Perdea de aer

Purificarea aerului

Control

Încălzire 

Apă caldă

Refrigerare

Ventilare
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„Kaffee Partner a ales Daikin 
VRV pentru eficienţa, 
costurile de investiţii scăzute 
și amprenta la sol compactă 
oferite de acesta.”
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Clădire de birouri

Eiffage Energie  
& Eiffage Energie 
Thermie

Proiectul
Noul proprietar al acestei clădiri vechi de 25 de ani 
a iniţiat un amplu program de renovare. Convins 
fiind de tehnologia Daikin, Eiffage Energie Thermie 
a propus ca soluţie VRV, peste tot în clădire. 
Preocupat de confortul chiriaşilor, proprietarul 
clădirii a optat pentru pompă de căldură VRV IV cu 
încălzire continuă. Au fost alese unităţi tip casetă 
complet plate pentru a se include perfect în plăcile 
de tavan fals, permiţând astfel să se instaleze şi alte 
echipamente, cum ar fi cele de iluminat sau audio, în 
plăcile învecinate.

Necesităţi
Aer condiţionat 

Perdea de aer

Purificarea aerului

Control

Încălzire 

Apă caldă

Refrigerare

Ventilare

Birouri

Toulouse (Franţa)

Sistemul
•	 6 x unităţi exterioare VRV IV  

(pompe de căldură cu încălzire continuă)
•	 62 x unităţi tip casetă complet plate
•	 5 x unităţi montate pe perete
•	 Intelligent Touch Manager (sistem de control)
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Birouri

Controlul climatului creativ

Necesităţi
Aer condiţionat 

Perdea de aer

Purificarea aerului

Control

Încălzire 

Apă caldă

Refrigerare

Ventilare

Bastide rouge 

Bulevardul Maurice Chevalier 11 - FR - 06150 Cannes La Bocca

Proiectul
S-a ales un sistem VRV datorită eficenţei și 
flexibilităţii sale în privinţa controlului, deoarece 
birourile sunt deschise 24/7.

Sistemul
•	 2 x unităţi exterioare VRV IV  

(pompe de căldură cu încălzire continuă)
•	 26 x casete cu refulare pe 4 direcţii
•	 2 x unităţi de perete
•	 1 x unitate pardoseală
•	 Intelligent Touch Manager (sistem de control)

„Tehnologia inovatoare din spatele VRV IV 
(și iTM) reflectă cu excelenţă activitatea 
companiilor tinere şi creative în acest 
incubator al afacerilor.”



11

Birouri

„Showroom-ul nZEB 
al Klimaatbeheerser a 
fost înfiinţat datorită 
unei combinaţii de 
tehnologii de pompe 
de căldură Daikin.”

nZEB project
De klimaatbeheerser

Proiectul
Suprafaţa totală: 2.000 m2

Sistemul
•	 1 x unitate exteriară VRV 
•	 5 x unităţi interioare VRV
•	 1 x unitate VAM (ventilare)
•	 Unitate de pardoseală Daikin Altherma cu rezervor 

tampon

Necesităţi
Aer condiţionat

Perdea de aer 

Purificarea aerului

Control

Încălzire 

Apă caldă

Refrigerare

Ventilare

www.deklimaatbeheerser.nl
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1198 avenue Maurice Donat, Mougins

Prima clădire cu energie 
pozitivă din regiunea PACA

Natura EnR

Proiectul
Programul imobiliar NATURA EnR, primul exemplu 
pentru o clădire cu energie pozitivă în regiunea 
PACA (Provence-Alpes-Côte d’Azur) și unul dintre 
primele din toată Franţa, a obţinut titlul "Gold 
Standard" pentru "Bâtiment Durable Méditerranéen".  
Cele două clădiri de birouri îndeplinesc toate 
cerinţele pentru a se conforma certificării Haute 
Qualité Environnementale (HQE: standard de mediu 
de înaltă calitate). În urma unei analize aprofundate 
făcute de către designerii clădirii a fost selectat 
un sistem Daikin VRV cu un COP nominal de 4,56 
înaintea altor opţiuni ecologice şi eficiente energetic, 
inclusiv cea geotermală, cea a răcirii cu energie 
solară şi aşa numita Provencal Well.  
Pe acoperişul fiecărei clădiri au fost montate 
şaisprezece unităţi VRV. COP-ul deosebit de ridicat 
oferit de soluţia Daikin îndeplineşte în totalitate 
cerinţele privind calculele de consum necesare 
desemnării titlului „Positive Energy Buildings”.

Sistemul
•	 16 x unităţi exterioare VRV III (pompe de căldură)
•	 48 x unităţi de plafon necarcasate

Necesităţi
Aer condiţionat 

Perdea de aer

Purificarea aerului

Control

Încălzire 

Apă caldă

Refrigerare

Ventilare

Birouri

http://youtu.be/um1upi4MLM4

Verificați pe 
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Ex-Generatori
Arsenale di Venezia

www.arsenaledivenezia.it

Proiectul
Lucrările de proiectare și restaurare au implicat 
restaurarea și consolidarea, inclusiv post-echiparea 
din punct de vedere seismic a zidurilor oraşului şi 
a clădirilor istorice, renovarea clădirilor existente și 
construirea unui sistem extins de utilităţi subterane 
și de facilităţi pentru alimentarea zonei. 
Ex-Generatori protejează patrimoniul arhitectonic 
prin utilizarea energiei apei mării, în relaţie directă cu 
pompele de căldură în buclă de apă.

Sistemul
•	 8 x unităţi VRV exterioare răcite cu apă
•	 22 x unităţi de plafon necarcasate
•	 9 x unităţi de pardoseala necarcasate
•	 1 x unitate VAM (ventilare)
•	 2 x hidroboxuri de temperatură scăzută pentru 

încălzire prin pardoseală
•	 Intelligent Touch Controller

Necesităţi
Aer condiţionat 

Perdea de aer

Purificarea aerului

Control

Încălzire 

Apă caldă

Refrigerare

Ventilare

Birouri
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„Sistemul geotermal VRV-W 
de la Daikin a fost alegerea 
ideală pentru acest proiect, 
fiind cu ușurinţă conectat la 
sistemul în buclă de apă de 
la Arsenal, rezultând o soluţie 
de climatizare extrem de 
eficientă și durabilă.”
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www.crystaltower.ro

Necesităţi
Aer condiţionat 

Perdea de aer

Purificarea aerului

Control

Încălzire 

Apă caldă

Refrigerare

Ventilare

Proiectul
Buclă de apă pentru modulele VRV răcite cu apă + 
boilere şi turnuri de răcire.  
Suprafaţa acoperită de instalaţie:  
16.900 m2 (15 etaje în total)

Sistemul
•	 3 x unităţi exterioare VRV III
•	 67 x unităţi VRV exterioare răcite cu apă
•	 265 x unităţi de plafon necarcasate
•	 24 x casete cu refulare pe 4 direcţii
•	 5 x unităţi în aer liber Sky Air
•	 5 x casete cu refulare pe 4 direcţii
•	 1 x agregat de răcire cu compresoare multiple scroll 

şi condensator răcit cu aer
•	 1 x agregate de răcire cu compresor cu şurub şi 

condensator răcit cu aer
•	 11 x interfaţă BACnet 

Birouri

Clădire de birouri
Crystal tower

DE LA DAIKIN

Clădire verde

Excelent
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„Crystal Tower demonstrează că eficienţa 
energetică poate fi atinsă chiar și în cazul 
unei locaţii urbane dificile şi cu suprafeţe 
dens construite. 
Calitatea proiectului, care încorporează 
utilizarea celor mai noi tehnologii, arată 
că este posibilă transformare unei clădiri 
mono-volum într-o prezenţă puternică și 
interesantă pentru oraș.”
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DE LA DAIKIN

Clădire verde
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Birouri

Business Park 
Quattro

www.buma.com.pl/quattro/english/index.html

Proiectul
VRV – ca sursă unică de răcire și încălzire, iTM – 
pentru managementul consumului de energie

Sistemul
•	 62 x unităţi exterioare VRV III (pompe de căldură)
•	 37 x unităţi exterioare VRV III (cu recuperare de 

căldură)
•	 990 x unităţi de plafon necarcasate
•	 50 x unităţi în aer liber Sky Air
•	 50 x unităţi de perete
•	 Intelligent Touch Manager (sistem de control)

Necesităţi
Aer condiţionat 

Perdea de aer

Purificarea aerului

Control

Încălzire 

Apă caldă

Refrigerare

Ventilare

Foarte bun



20

Centru de afaceri
Japan house

www.japanhouse.ru

Proiectul
Sistem de răcire bazat pe chillere cu 
condensatoarele răcite cu apă şi cu unităţi 
interioare fară umidificare (nu de la Daikin), efect 
de free-cooling

Sistemul
•	 2 x agregate de răcire cu compresor cu şurub şi 

condensator răcit cu apă (1,6 MW)

Necesităţi
Aer condiţionat 

Perdea de aer

Purificarea aerului

Control

Încălzire 

Apă caldă

Refrigerare

Ventilare

Birouri

DE LA DAIKIN

Clădire verde

Bun
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Înlocuirea VRV la o clădire de birouri
Torre Serenissima

www.serenissimagr.it

Proiectul

Sistemul
•	 39 x unităţi exterioare VRV III (VRV de schimb)
•	 215 x unităţi interioare
•	 35 x unităţi VAM (ventilare)
•	 4 x Intelligent Touch Controller

Necesităţi
Aer condiţionat 

Perdea de aer

Purificarea aerului

Control

Încălzire 

Apă caldă

Refrigerare

Ventilare

"Pentru înlocuirea completă a sistemului R-22, vechi de 17 ani, a fost nevoie 
de numai o jumătate de zi de întrerupere de muncă din partea angajaţilor. 
Controlul îmbunătăţit al fluxului de aer a ridicat în mod  
semnificativ confortul utilizatorilor, reducând în același  
timp consumul de energie cu 25%.”
Maurizio Casarola (Proprietar, gestionarul imobilului)

http://youtu.be/DKaYuoBXl9k

Verificați pe
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Clădire de birouri ecologică din 
zona istorică a portului Malmö

Dragörkajen

www.dragorkajen.se

Birouri / Restaurant
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Proiectul
La Dragörkajen au fost instalate unităţi de 
recuperare a căldurii VRV. Două hidroboxuri de 
temperatura ridicată Daikin vor folosi energia solară 
pentru a alimenta restaurantul cu apa caldă. 

Sistemul
•	 4 x unităţi exterioare VRV III  

(cu recuperare de căldură)
•	 56 x unităţi interioare  

(montate pe perete + ascunse în tavan)
•	 10 x unităţi VAM (ventilare)
•	 2 x hidroboxuri de temperatură ridicată pentru 

asigurarea apei calde

Necesităţi
Aer condiţionat 

Perdea de aer

Purificarea aerului

Control

Încălzire 

Apă caldă

Refrigerare

Ventilare

„Clădirea a fost construită 
ţinând cont de protejarea 
mediului, folosind culori pale, 
iar proiectarea a respectat o 
serie de principii prin care să 
se creeze o clădire eficientă 
din punct de vedere energetic 
şi cu un climat sănătos, în care 
să te simţi bine.”
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Cea mai înaltă clădire din Polonia
Sky tower

www.skytower.pl

Proiectul
Sky Tower combină afacerile cu agrementul, 
găzduind spaţii comerciale, spaţii de birouri şi 
apartamente de lux. Întreaga clădire a fost echipată 
cu VRV, suprafaţa totală fiind de 42.000 m².

Sistemul
•	 8 x unităţi exterioare VRV (cu recuperare de 

căldură)
•	 151 x unităţi exterioare VRV (pompe de căldură)
•	 753 x unităţi de plafon necarcasate
•	 26 x casete cu refulare pe 4 direcţii
•	 87 x casete cu refulare pe 2 direcţii
•	 1 x unitate de perete
•	 10 x unităţi de condensare pentru aplicaţii de 

tratare a aerului
•	 298 x unităţi VAM (ventilare)
•	 27 x unităţi în aer liber Sky Air
•	 2 x unităţi de plafon necarcasate
•	 15 x unităţi pardoseală
•	 10 x unităţi de perete
•	 20 x unităţi exterioare rezidenţiale 
•	 20 x unităţi de perete
•	 17 x interfaţă BACnet
•	 1 x chiller răcit cu aer

Necesităţi
Aer condiţionat 

Perdea de aer

Purificarea aerului

Control

Încălzire 

Apă caldă

Refrigerare

Ventilare

Birouri / Centru comercial
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„Calitatea serviciilor oferite 
de echipa de suport pre-
vânzări de la Daikin, fac 
ca soluţia propusă, de o 
fiabilitate dovedită atât de 
referinţe cât și de cercetări 
ample cu scopul de a oferi 
cea mai bună soluţie au 
convins clientul.”
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Combinarea răcirii tehnice  
și a răcirii de confort 

CROC Incorporated

Necesităţi
Aer condiţionat 

Perdea de aer

Purificarea aerului

Control

Încălzire 

Apă caldă

Refrigerare

Ventilare

Proiectul
1. Sistemul de răcire tehnică bazat pe unităţi 

exterioare RXYQ-P (numai răcire). Unităţile au fost 
echipate cu kit de iarnă (furnizor local)

2. Sistemul de aer condiţionat de confort bazat 
pe REYQ-P (recuperarea căldurii). Acest sistem 
este bazat pe principiul zonal. Clădirea a fost 
împărţită în 30 de zone. Unităţile din fiecare zonă 
funcţionează în mod independent.  
Unităţile au fost echipate cu kit de iarnă (furnizor 
local)

3. Unitatea de condensare pentru aplicaţii de 
tratare a aerului. Acest sistem a fost creat ca 
sursă de răcire de rezervă. Acest sistem conţine, 
de asemenea EKEQDCB / EKEQFCB și EKEXV. 
Toate unităţile au fost conectate prin intermediul 
conductelor de agent frigorific.

Sistemul
•	 10 x unităţi exterioare VRV III (pompe de căldură)
•	 15 x unităţi de plafon necarcasate
•	 30 x unităţi exterioare VRV III (cu recuperare de 

căldură)
•	 9 x casete cu refulare pe 4 direcţii
•	 428 x unităţi de plafon necarcasate
•	 18 x unităţi de perete
•	 1 x unitate de condensare pentru aplicaţii de tratare 

a aerului (unitate de tratare a aerului de la terţă 
parte)

Birouri / Răcire tehnică

http://www.croc.ru/eng/



28

Răcire tehnică 
pentru centrul de 
afaceri din
Moscova

L'Oreal

Rusia, Moscova, 4 Golutvinskiy per., 1/8, bloc. 1-2

Proiectul
Noul sistem de aer condiţionat pentru răcire tehnică 
și de confort îndeplineşte cerinţele clientului 
referitoare la climatizarea noilor încăperi tehnice și a 
birourilor. Structura sistemului:
1 Sistem de răcire tehnică bazat pe unităţi 

exterioare RQX-P (numai răcire). Pentru a asigura 
o funcţionare fiabilă, toate componentele acestui 
sistem au fost instalate cu o rezervă completă 
(100%). Unităţile au fost echipate cu kit de iarnă 
(furnizor local) 

2 Sistem de aer condiţionat de confort bazat pe 
unităţi exterioare REYQ-P (recuperarea căldurii). 
Crearea acestui sistem a fost bazat pe principiul 
zonal.

Sistemul
2 x unităţi exterioare VRV III (pompe de căldură)
6 x casete cu jet de aer în 2 direcţii montate în tavan 
16 x unităţi exterioare VRV III (cu recuperare de căldură)
14 x unităţi tip casetă cu jet circular
133 x unităţi de tavan ascunse
32 x unităţi de perete

Necesităţi
Aer condiţionat 

Perdea de aer

Purificarea aerului

Control

Încălzire 

Apă caldă

Refrigerare

Ventilare

Birouri / Răcire tehnică
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Centru de afaceri
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Probabil cel mai frumos zgârie-nori 
din întreaga lume

Hotel Santos 
Porta Fira

www.hotelbarcelonaportafira.com

Proiectul
Daikin a fost ales pentru a face faţă standardelor de 
confort ridicate ale acestui hotel unic de 24 de etaje, 
având 113 m înălţime. 

Sistemul
•	 74 x unităţi exterioare VRV (60 x cu recuperare de 

căldură + 14 x cu pompă de căldură)
•	 664 x unităţi interioare VRV
•	 2 x agregate de răcire cu compresor cu şurub şi 

condensator răcit cu aer
•	 Intelligent Manager (sistem de control)

Necesităţi
Aer condiţionat

Perdea de aer

Purificarea aerului

Control

Încălzire 

Apă caldă

Refrigerare

Ventilare

Hoteluri
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„Acest proiect consolidează 
poziţia de lider a companiei 
Daikin în domeniul climatizării 
structurilor de mari dimensiuni, 
putând oferi soluţii care se 
evidenţiază nu numai prin precizia 
şi fiabilitatea lor, ci şi prin eficienţa 
lor energetică.”
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Centru de conferinţe şi SPA
Grand Hotel Tiffi

www.grandhotel.tiffi.com

Proiectul
VRV ca sursă unică de răcire şi încălzire.  
Control BMS

Sistemul
•	 29 x unităţi VRV exterioare răcite cu apă
•	 132 x unităţi de plafon necarcasate
•	 3 x unităţi tip casetă cu jet circular

Necesităţi
Aer condiţionat 

Perdea de aer

Purificarea aerului

Control

Încălzire 

Apă caldă

Refrigerare

Ventilare

Hoteluri
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Le Pigonnet
Hotel de lux  
și înlocuire VRV

www.hotelpigonnet.com

Proiectul
La acest hotel de lux/restaurant a fost nevoie de 
înlocuirea instalaţiei existente pe bază de R-22, 
pentru a anticipa scoaterea de pe piaţă a acestui 
agent frigorific. VRV a fost cea mai bună soluţie, atât 
din punct de vedere al protecţiei mediului cât și din 
cel al eficienţei.

Sistemul
•	 8 x unităţi exterioare VRV III  

(VRV de schimb) (pompe de căldură)
•	 36 x unităţi podea
•	 2 x unităţi exterioare multi-split
•	 1 x unitate exterioară split
•	 10 x unităţi de pardoseală
•	 2 x unităţi de perete

Necesităţi
Aer condiţionat 

Perdea de aer

Purificarea aerului

Control

Încălzire 

Apă caldă

Refrigerare

Ventilare

Hoteluri
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„Înlocuirea s-a desfăşurat 
rapid, reducând la minimum 
întreruperea activităţii și 
făcând posibilă păstrarea 
decoraţiunilor interioare, 
datorită păstrării traseului de 
agent frigorific.”
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Directorul executiv Stefan Ziesler de la 
Gockeln este convins că au găsit soluţia 
perfectă: „Am fost capabili să proiectăm un 
sistem flexibil pentru Hotel 47 °, sistem care 
ajustează în mod optim diversele temperaturi 
de răcire solicitate, toate unităţile de 
refrigerare fiind controlate cu telecomandă. 
Funcţionarea aproape silenţioasă a sistemului 
face posibilă ca nivelul de zgomot să fie 
minim, pentru confortul clienţilor.”
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www.47grad.de/en/47grad-hotel-konstanz

Hotelul de tip boutique 
„îngheaţă” costurile de 
energie

Hotel 47°

Proiectul
Spaţiile de depozitare ale hotelului, având o 
suprafaţă totală de 40 mp, au necesitat o capacitate 
de răcire de 10 kW. Proiectul clădirii includea încă 
21 unităţi de răcire suplimentare, răspândite în 
întreaga clădire. Sistemul integrat Daikin ZEAS 
oferă fiabilitatea și performanţa care sunt atât 
de importante când e vorba de manipularea 
alimentelor perisabile.

Sistemul
•	 1 x unitate de condensare pentru refrigerare (ZEAS)

Necesităţi
Aer condiţionat 

Perdea de aer

Purificarea aerului

Control

Încălzire 

Apă caldă

Refrigerare

Ventilare

Hoteluri
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Parc de distracţii în Franţa
Puy du Fou

www.puydufou.com

Proiectul
Sistemele Daikin instalate peste tot în parcul de 
distracţii Puy du Fou au fost alese pentru a se 
conforma cu filosofia verde a parcului: pentru a 
minimiza consumul de energie, oferind în același 
timp un confort optim pentru oaspeţi și vizitatori, 
deoarece parcul participă la programul Green Globe. 

Sistemul
•	 12 x unităţi exterioare VRV IV (pompe de căldură)
•	 100 x unităţi de plafon necarcasate
•	 1 x unitate exterioară VRV IV (cu pompă de căldură 

cu încălzire continuă)
•	 5 x unităţi de plafon necarcasate
•	 1 x unitate exterioară VRV III S
•	 3 x unităţi de plafon necarcasate
•	 2 x unităţi exterioare split
•	 1 x unitate de perete
•	 1 x unitate de plafon necarcasată
•	 1 x unitate în aer liber Sky Air
•	 1 x unitate de plafon necarcasată
•	 1 x agregat de răcire cu inverter şi condensator răcit 

cu aer (pompă de căldură)

Necesităţi
Aer condiţionat 

Perdea de aer

Purificarea aerului

Control

Încălzire 

Apă caldă

Refrigerare

Ventilare

Hoteluri
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Necesităţi
Aer condiţionat 

Perdea de aer

Purificarea aerului

Control

Încălzire 

Apă caldă

Refrigerare

Ventilare

Hotel de 4 stele cu 
108 de camere

Holiday inn

Proiectul
Puternica restricţie privind nivelul de zgomot 
(instalaţie în zonă rezidenţială) și suprafaţa limitată 
a spaţiului tehnic au fost principalele caracteristici 
specifice ale acestui proiect.

Sistemul
•	 10 x unităţi exterioare VRV III (cu recuperare de 

căldură)
•	 120 x unităţi de plafon necarcasate
•	 28 x unităţi tip casetă montate în tavan
•	 1 x unitate de perete
•	 Intelligent Touch Manager

www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/paris/parsg/hoteldetail

Hoteluri
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Necesităţi
Aer condiţionat 

Perdea de aer

Purificarea aerului

Control

Încălzire 

Apă caldă

Refrigerare

Ventilare

Proiectul
Hotelul a trebuit să rămână operaţional pe durata 
lucrărilor de montaj, ca atare sistemul a trebuit să 
fie instalat de la etaj la etaj, cu deranj minim pentru 
oaspeţii hotelului. A fost ales sistemul cu recuperare 
a căldurii Daikin VRV III, pentru consumul de energie 
extrem de redus al acestuia şi pentru capacitatea sa 
de a oferi economii considerabile în comparaţie cu 
alte sisteme similare.

Sistemul
•	 Unităţi exterioare VRV III (VRV de schimb)
•	 209 x unităţi interioare (unităţi de plafon 

necarcasate + unităţi de perete)
•	 Intelligent Touch Manager

www.cit.co.uk

Thistle Hotel
Bloomsbury
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Hotel de 4 stele cu design 
contemporan

Hostellerie 
des Dames de 
Champagne

Hoteluri

www.hostellerie-mont-aime.com/#!/
page_Dames_Champagne
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Necesităţi
Aer condiţionat 

Perdea de aer

Purificarea aerului

Control

Încălzire 

Apă caldă

Refrigerare

Ventilare

Proiectul
Amenajarea unui spaţiu tehnic a fost imperioasă 
pentru motive estetice și pentru a găzdui unităţile 
VRV. Unităţile nu au putut fi instalate pe acoperişul 
tip terasă pentru că acesta trebuia să rămână 
accesibil pentru evacuare în caz de incendiu. 
Din moment ce nu a existat un sistem BMS al 
clădirii, instalaţiile au fost aranjate în 4 zone (zone 
administrate de iTM), 2 zone a câte 9 camere de 
oaspeţi fiecare, 1 zonă pentru lobby şi restaurantul 
pentru micul dejun.

Sistemul
•	 3 x unităţi exterioare VRV III (pompe de căldură)
•	 38 x casete cu jet de aer în 4 direcţii montate în 

tavan
•	 18 x unităţi de plafon necarcasate
•	 1 x unitate exterioară Daikin Altherma conectată 

la 3 module hidraulice și 2 rezervoare de apă caldă 
menajeră (750 l)

•	 Intelligent Touch Manager
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Laborator medical
Labo ladr

Clădiri medicale

Necesităţi
Aer condiţionat 

Perdea de aer

Purificarea aerului

Control

Încălzire 

Apă caldă

Refrigerare

Ventilare

Proiectul
Căldura este recuperată (energia termică reziduală a 
laboratorului este folosită pentru încălzirea birourilor 
în timpul iernii), toate camerele sunt reglabile 
individual, laboratorul este aprovizionat cu aer 
proaspăt de către unitatea de tratare a aerului (debit 
de aer necesar 20.000 m³/h) 

www.ladr.de

„O abordare completă, folosind căldura reziduală pentru 
încălzirea birourilor și permiţând controlul individual.”

Sistemul
•	 4 x unităţi exterioare VRV III (cu recuperare de 

căldură)
•	 2 x unităţi exterioare Sky Air
•	 4 x unităţi suspendate de tavan
•	 Unitate de tratare a aerului pentru ventilaţie
•	 Intelligent Touch Controller
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Clădiri publice

Spitalul Basildon 
a ales un sistem de climatizare eficient 
energetic pentru un mediu sănătos

www.basildonandthurrock.co.uk

Proiectul
Spitalul Basildon caută în mod constant să atingă 
cele mai înalte niveluri de eficienţă energetică 
şi să-şi reducă costurile de energie. Pompele de 
căldură Daikin VRV IV s-au potrivit nevoilor spitalului 
în materie de răcire, totodată au asigurat un nivel 
precis de control al climei, fiind eficiente energetic și 
versatile.

Sistemul
•	 2 x unităţi exterioare VRV IV (pompe de căldură)
•	 6 x unităţi de perete

Necesităţi
Aer condiţionat 

Perdea de aer

Purificarea aerului

Control

Încălzire 

Apă caldă

Refrigerare

Ventilare

„Am avut nevoie să găsim 
un sistem cu care să răcim 
bucătăriile noastre, răspândite 
în întregul campus al spitalului, 
şi asta s-o facem în mod cât 
mai eficient posibil din punct 
de vedere energetic.  
Soluţia Daikin VRV IV cu 
pompă de căldură a răspuns 
tuturor nevoilor noastre.”
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www.bucharestairports.ro

Proiectul
18.000 m2 – reprezentând aproximativ 
jumătate din întreaga suprafaţă

Sistemul
•	 2 x agregate de răcire cu compresor 

cu şurub şi condensator răcit cu aer
•	 9 x unităţi de tratare a aerului

Necesităţi
Aer condiţionat 

Perdea de aer

Purificarea aerului

Control

Încălzire 

Apă caldă

Refrigerare

Ventilare

Aeroport Internaţional 
Henri Coandă 

Clădiri publice
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Universitate

www.unex.es

Clădiri publice

Edificio 
contenedor
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Necesităţi
Aer condiţionat 

Perdea de aer

Purificarea aerului

Control

Încălzire 

Apă caldă

Refrigerare

Ventilare

Proiectul
Suprafaţa deservită de instalaţii sau suprafaţa totală: 
5.000 m2

Sistemul
•	 15 x unităţi exterioare VRV IV  

(pompe de căldură cu încălzire continuă) (254hp)
•	 54 x unităţi de plafon necarcasate
•	 28 x unităţi suspendate de tavan
•	 25 x unităţi tip casetă complet plate
•	 8 x unităţi de perete
•	 8 x unităţi pardoseală
•	 5 x unităţi de ventilare
•	 Intelligent Touch Manager (sistem de control)

„Am oferit cea mai bună soluţie, atât din 
punct de vedere tehnic cât și din punct de 
vedere al eficienţei, dar, cel mai important 
lucru, această soluţie complexă i se pare 
simplă clientului, deoarece are un singur 
punct de contact pentru cele două sisteme, 
adică sistemul HVAC și sistemul de control. O 
soluţie pe care numai Daikin putea să o ofere.”
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Comerţ cu amănuntul

www.therange.co.ukwww.cdsgroup.uk.com 

Superstore
The range

Necesităţi
Aer condiţionat 

Perdea de aer

Purificarea aerului

Control

Încălzire 

Apă caldă

Refrigerare

Ventilare

Proiectul
Soluţie HVAC completă. Unitatea de recuperare a 
căldurii VRV III împreună cu pompa de căldură VRV 
IV furnizează încălzire continuă, asigurând confort în 
orice moment.  
Ambele sisteme permit integrarea apei calde, a 
ventilării și a perdelei de aer pentru o abordare 
completă integrată. Suprafaţa totală: 7.800 m2

Sistemul
•	 1 x unitate exterioară VRV III (cu recuperare de 

căldură)
•	 1 x hidrobox de temperatură scăzută pentru 

furnizarea apei calde
•	 1 x unitate VAM (ventilare)
•	 7 x unităţi exterioare VRV IV (pompe de căldură)
•	 71 x unităţi tip casetă cu jet circular (auto-curăţare)
•	 Intelligent Touch Manager

„Am fost foarte fericiţi că am putut lucra 
cu Daikin UK la construirea uneia dintre 
cele mai noi sisteme recuperative complet 
integrate, care să ofere încălzire, apă caldă 
și aer condiţionat, şi care să permită ca The 
Range din Warrington să aibă un sistem 
complet controlabil, cu o flexibilitate 
operaţională în conformitate cu cerinţele.”
 Brad Hurter, Grupul CDS
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Supermarket / magazin
Edeka Buschkühle

Necesităţi
Perdea de aer

Aer condiţionat 

Purificarea aerului

Control

Încălzire 

Apă caldă

Refrigerare

Ventilare

Proiectul
Cele 2 sisteme Conveni-Pack alimentează 32 metri 
de rafturi frigorifice, 12,5 metri de vitrine frigorifice, 
cameră frigorifică pentru fructe, o perdea de aer și 
5 unităţi interioare; sistemul ZEAS alimentează două 
congelatoare cu o capacitate totală de 5 kW.

Sistemul
•	 2 x unităţi de condensare pentru refrigerare la 

temperatură medie (Conveni-Pack)
•	 1 x unitate de condensare pentru refrigerare la 

temperatură scăzută (ZEAS)

www.einkaufen-erleben.de

Vânzare cu amănuntul (produse alimentare)
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Comerţ cu produse 
alimentare pe mai 
multe canale de 
distribuţie

E. Leclerc 
Drive

Proiectul
Supermarketul drive-in, situat într-o tipografie 
veche, a avut nevoie de răcire. Având în vedere că 
instalatorul a fost deja familiarizat cu sistemul Daikin 
VRV, soluţia perfectă s-a dovedit a fi ZEAS, care poate 
oferi răcire la temperatură medie și joasă, chiar dacă 
temperatura variază foarte mult de la vară la iarnă.

Sistemul
•	 3 x unităţi de condensare pentru refrigerare la 

temperatură scăzută (ZEAS)
•	 2 x unităţi de condensare pentru refrigerare la 

temperatură medie (ZEAS)

Necesităţi
Aer condiţionat 

Perdea de aer

Purificarea aerului

Control

Încălzire 

Apă caldă

Refrigerare

Ventilare

Gap - Franţa

Vânzare cu amănuntul (produse alimentare)
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Locaţii pentru evenimente culturale și 
de divertisment 

Energiehuis

Sport și recreere

Proiect
Iniţial echipamentul trebuia să fie instalat în subsol 
sau într-un spaţiu interior. Ambele opţiuni au fost 
respinse din cauza dificultăţii răcirii echipamentului.
Unitatea ZEAS, instalată pe acoperiș, a făcut faţă 
diferenţei de înălţime.  
Unitatea fiind conectată la 19 locaţii, astfel încât să 
servească în total 4 baruri și 1.100 de vizitatori.

Sistemul
•	 1 x Unitate de condensare pentru refrigerare (ZEAS)

Necesităţi
Aer condiţionat 

Perdea de aer

Purificarea aerului

Control

Încălzire 

Apă caldă

Refrigerare

Ventilare

www.energiehuis.nl

http://youtu.be/uyjIF_13q4c

Verificați pe
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Sală mare de cinema 
Cinemeerse

www.cinemeerse.nl

Proiectul
Sistem de tratare a aerului eficient și cu reacţie 
rapidă, cu un control precis al temperaturii aerului 
de alimentare

Sistemul
•	 12 x unităţi exterioare VRV III (cu recuperare de 

căldură)
•	 Unităţi de tratare a aerului cu debit de aer variabil 

(VAV) (70.000m³/h)

Necesităţi
Perdea de aer

Aer condiţionat 

Purificarea aerului

Control

Încălzire 

Apă caldă

Refrigerare

Ventilare

Sport și recreere
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Proprietarul clădirii:  
„Sistemul de aer condiţionat instalat face 
exact ceea ce trebuie să facă, şi necesită 
supraveghere minimă.”

Instalatorul:  
„Îndrăznesc să afirm că, într-un timp 
record (construcţia a durat doar patru 
luni), am construit sala de cinema cu cea 
mai mare eficienţă energetică din Olanda 
și chiar şi din Europa.”
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Restaurant
Icebar London

Proiectul
Sistemul de răcire a trebuit să funcţioneze în paralel 
cu o soluţie totală de control a climei, care să asigure 
aer condiţionat, încălzire și ventilare în zonele de bar, 
restaurant, bucătărie şi spălătorie.

Sistemul
•	 2 x unităţi de condensare pentru refrigerare (ZEAS)
•	 1 x unitate exterioară VRV III (cu recuperare de 

căldură) cu producere de apă caldă
•	 Perdea de aer Biddle
•	 1 x unitate VAM (ventilaţie)

Necesităţi
Aer condiţionat 

Perdea de aer

Purificarea aerului

Control

Încălzire 

Apă caldă

Refrigerare

Ventilare

www.icebarlondon.com

Restaurante
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„Am vrut să facem un upgrade la încălzire, 
ventilare, aer condiţionat şi la sistemele 
noastre de refrigerare din restaurant și din 
barul de gheaţă. De importanţă primordială 
a fost asigurarea nivelului de confort optim 
pentru clienţii noştri din restaurant, și acesta 
a trebuit să fie echilibrat cu pierderile de 
energie prin uşile larg deschise de la intrare.
 Această provocare, combinată cu câștigurile 
de căldură datorită menţinerii unei 
temperaturi constante de -5ºC în barul de 
gheaţă, ne-a determinat să colaborăm cu 
Daikin UK pentru a proiecta o instalaţie 
potrivită pentru întreaga locaţie, prin 
utilizarea noilor tehnologii, ceea ce va duce 
la economii de peste 50% prin soluţii de 
recuperarea căldurii.”

Alex de Pommes, Director bar de gheaţă
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Prelucrarea și depozitarea alimentelor

Producător de gheaţă
Eskimo Ice

www.eskimo-ice.co.uk

Necesităţi
Aer condiţionat 

Perdea de aer

Purificarea aerului

Control

Încălzire 

Apă caldă

Refrigerare

Ventilare

Proiectul
Un sistem de răcire compact capabil să facă faţă 
cererii de 1.400 de tone de gheaţă pe săptămână.

Sistemul
•	 4 x unităţi de condensare pentru refrigerare (ZEAS)

„Soluţia oferită de Daikin a fost 
cea mai atractivă, iar maşinile 
ZEAS sunt o alternativă modernă 
la unităţile de condensare mari, 
convenţionale.  
Compresoarele scroll din fiecare 
unitate modulează în funcţie de 
cerere şi ofertă, oferind eficienţă 
de funcţionare mai mare decât 
celelalte opţiuni de pe piaţă.”
Gavin Marks, proprietar
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Prelucrarea și depozitarea alimentelor

Cooperativă de panificaţie
Bäko West

www.baekowest.de

Necesităţi
Aer condiţionat 

Perdea de aer

Purificarea aerului

Control

Încălzire 

Apă caldă

Refrigerare

Ventilare

Proiect
Păstrarea în stare proaspătă a ingredientelor și 
alimentelor este vitală pentru brutăria BÄKO West 
eG din oraşul german Bochum. Deservind brutarii 
și cofetarii din zonă, angrosistul BÄKO a avut mare 
nevoie ca sistemele sale de răcire și de congelare 
să fie exploatate în condiţii de siguranţă și să fie 
fiabile în orice moment. Un aspect important pentru 
cooperativă a fost ca noul sistem să fie instalat 
fără să fie nevoie de întreruperea procesului de 
producţie.  
Zona de răcire la temperaturi medii a fost pusă din 
nou în funcţiune în doar cinci săptămâni. 

Sistemul
•	 6 x unităţi de condensare pentru refrigerare la 

temperatură scăzută (ZEAS)
•	 6 x unităţi de condensare pentru refrigerare la 

temperatură medie (ZEAS)
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Chateau Angelus
a ales Daikin pentru a produce vinuri 
de calitate

www.angelus.com

Necesităţi
Aer condiţionat 

Perdea de aer

Purificarea aerului

Control

Încălzire 

Apă caldă

Refrigerare

Ventilare

Fabricaţie
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Proiectul
Experienţa Daikin în aplicaţii vinicole, randamentul 
ridicat, fiabilitatea şi controlul precis al temperaturii 
au fost decisive pe durata acestui proiect de 
renovare

Sistemul
•	 4 x agregate de răcire cu compresor cu şurub şi 

condensator răcit cu aer
•	 4 x unităţi de tratare a aerului
•	 3 x unităţi exterioare split
•	 2 x unităţi exterioare VRV (pompe de căldură)
•	 10 x unităţi de perete
•	 5 x unităţi de plafon necarcasate
•	 2 x unităţi de pardoseală necarcasate
•	 1 x unitate de pardoseală 
•	 1 x unitate tip casetă (FTXG42JW)

Fabricaţie
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Producător de marchize
Röder HTS Höcker

Proiectul
Hala de producţie de 8 metri înălţime și biroul 
au avut nevoie de încălzire prin pardoseală. Din 
moment ce nu exista racordare la gaz, singura 
opţiune luată în considerare putea fi un arzător cu 
combustibil lichid. Daikin a venit cu o soluţie mai 
economică și totodată ecologică.

Sistemul
•	 3 x agregate de răcire cu inverter răcite cu aer (cu 

modul hidraulic cu comandă de la distanţă)

Necesităţi
Aer condiţionat 

Perdea de aer

Purificarea aerului

Control

Încălzire 

Apă caldă

Refrigerare

Ventilare

Producţie şi prelucrare

www.roderhts.com
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Producţie şi prelucrare

Fabrică de malţ
Malteurop

fr.malteurop.com/notre-groupe

Necesităţi
Aer condiţionat 

Perdea de aer

Purificarea aerului

Control

Încălzire 

Apă caldă

Refrigerare

Ventilare

Proiectul
Creşterea puterii sarcinii de răcire

Sistemul
•	 2 x agregate de răcire cu compresor cu şurub şi 

condensator răcit cu aer
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