
Încălzire - aer condiţionat - apă caldă - refrigerare - sisteme de control

Soluţii hoteliere 
pentru proprietarii de hoteluri
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În momentul în care am dorit să 
schimbăm instalaţia de aer condiţionat 
din hotelul nostru, nu am ezitat niciun 
moment: instalaţia Daikin pe care o 
aveam a funcţionat excelent timp de 
18 ani. Noul sistem este foarte uşor de 
utilizat atât pentru clienţi, cât şi pentru 
noi.

Hotel Ramada

Obiectivul:  
ospitalitate, economie, fiabilitate
Este esenţial să le oferiţi clienţilor dvs. cel mai bun nivel al confortului pe tot parcursul anului.  
De asemenea, trebuie să reduceţi consumul de energie, să gestionaţi costurile cu energia şi să aveţi încredere în fiabilitatea 
sistemelor. Lider în industrie, Daikin combină experienţa vastă, inovaţiile tehnice şi serviciile prompte pentru clienţi 
pentru a vă ajuta să vă atingeţi toate obiectivele!
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Ştim că clienţii sunt cei mai importanţi.  
Daikin vă garantează că fiecare client se va bucura 
de confortul perfect cu un sistem silenţios şi uşor 
de utilizat.

  Unităţi interioare cu funcţionare silenţioasă 
(19 dBA)

  Răcire şi încălzire discretă, fără curenţi de 
aer rece

 Control individual uşor de utilizat

 Apă caldă până la 80 °C

Confort superior  
pentru clienţi

22 22

Încălzire VentilareRăcire Apă caldă Perdea de 
aer

Căldură 
extrasă

Sistemul VRV cu recuperare a căldurii

Reduceţi şi gestionaţi utilizarea energiei

Fiabilitate

 Servicii prompte pentru clienţi

 Tehnologie pentru înlocuire:  
Tehnologie pentru înlocuire special 
dezvoltată pentru proiecte de renovare

Un singur sistem integrat care gestionează 70% din factura de 
energie

ALTELE

BIROU

BUCĂTĂRIE

ILUMINAT

ÎNCĂLZIRE SPAŢIU 31%

VENTILARE 4% 
REFRIGERARE 3% 

RĂCIRE SPAŢIU 15%

APĂ CALDĂ 17%

Până în prezent, cele mai multe hoteluri exploatau 
sisteme individuale pentru răcire, încălzire, 
producere de apă caldă şi ventilare. Acest lucru 
poate duce la o risipă de energie.  
Graţie sistemelor complexe cu recuperarea căldurii 
de la Daikin, puteţi economisi energie şi bani.

 Încălzire şi apă caldă gratuite graţie 
recuperării căldurii

 Gestionaţi toate echipamentele HVAC-R şi 
terţe prin intermediul unui ecran tactil dintr-o 
locaţie centrală sau chiar de la distanţă

 Interblocare cu controlere inteligente pentru 
camere de hotel cu carduri de acces şi 
contacte pentru ferestre pentru a optimiza 
eficienţa energetică atunci când clienţii 
părăsesc camera sau deschid o fereastră

 Exploataţi un singur sistem integrat şi nu mai 
multe sisteme individuale şi reduceţi costurile 
de funcţionare cu un singur punct de contact

 Tehnologia inverter şi temperatura variabilă a 
agentului frigorific reglează în mod constant 
funcţionarea sistemului pentru cea mai 
ridicată eficienţă sezonieră şi confort superior

 Obţineţi cel mai bun suport pentru a vă 
construi clădirea durabilă cu un certificat 
BREEAM 

De ce să alegeţi Daikin?
Optimizarea utilizării energiei şi a costurilor de funcţionare trebuie să acompanieze obiectivele 
cu ceea ce reprezintă fiabilitatea si confortul. Din acest motiv, oferta Daikin a fost concepută 
pentru a vă ajuta să vă atingeţi aceste obiective.
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Daikin are o soluţie globală 
pentru întregul hotel

De la recepţie la camerele de hotel, inclusiv 
bucătăriile şi spaţiile de depozitare, fiecare 
cameră din hotel are nevoi speciale în ceea 
ce priveşte încălzirea, aerul condiţionat, 
ventilaţia, producerea de apă caldă etc. 

Daikin oferă o soluţie globală, care satisface 
toate aceste nevoi, gestionată în totalitate de 
un sistem de control centralizat, cu un singur 
punct de contact.

+    Căldura este recuperată de la vitrinele cu 
refrigerare şi camerele frigorifice pentru a 
încălzi rapid alte zone.

 +     Soluţii de refrigerare cu inverter dedicate.

Unitate necarcasată de 
plafon fals

Telecomandă 
intuitivă

+  Telecomandă intuitivă cu conectare 
integrată la cartela de acces sau la contactul 
de fereastră pentru a economisi energie.

  +  O gamă largă de unităţi interioare care pot fi 
utilizate: necarcasate, de perete etc.

Unitate de 
perete

Apă caldă menajeră 

Producerea în mod independent a unor cantităţi 
mari de apă de până la 80 °C

 +    Producere de apă caldă cu eficienţă 
ridicată folosind energie din surse 
regenerabile.

 +    Posibilitate de conectare a panourilor 
solare.

 +    Economisiţi până la 17% în comparaţie 
cu sistemele cu centrale termice pe gaz.

Bucătărie 

Nivelul cel mai ridicat al confortului, cu controlul 
utilizării energiei
•	 Fiecare client îşi poate alege, cu respectarea 

unor limite prestabilite, nivelul de răcire sau de 
încălzire 

•	 Apă caldă de până la 80 °C produsă cu energie 
din surse regenerabile 

•	 Unităţi interioare silenţioase pentru un somn 
odihnitor 

Sistem complet de control şi de monitorizare a 
aerului condiţionat, încălzirii, apei calde şi refrigerării

Camere de hotel 22 22

22 22
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Control centralizat

Săli de evenimente/restaurante/săli de şedinţă

+     Perdele de aer permit deschiderea uşilor fără 
pierderi de căldură, menţinând în acelaşi timp 
un nivel ridicat al confortului.

+     Încălzire prin pardoseală pentru distribuţia 
uniformă a temperaturii în zonele cu tavan 
înalt.

+     Senzorii de CO2 previn pierderile de energie 
prin ventilare şi furnizează suficient aer 
proaspăt pentru intervalele de vârf.

 +     Centralele de tratare a aerului combină aerul proaspăt, încălzirea şi aerul 
condiţionat într-un singur sistem.

+      Gamă largă de unităţi necarcasate de plafon fals, casete şi de pardoseală 
pentru orice format de încăpere.

+     Programe uşor de utilizat şi control centralizat pentru cea mai eficientă 
funcţionare.

+     Este posibilă funcţia Free-Cooling atunci când temperatura exterioară 
este mai scăzută decât cea interioară.

+      Integrare cu software-ul de rezervare, pornind 
instalaţia de aer condiţionat în momentul 
înregistrării clientului.

+      Instrumentele pentru gestionarea inteligentă 
a energiei optimizează permanent eficienţa 
clădirii.

+      Monitorizaţi toate echipamentele Daikin 
şi terţe dintr-o singură locaţie şi chiar de la 
distanţă.

Unitate 
necarcasată de 

plafon fals
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Caseta perfect 

plată

Centrală de tratare 

a aerului

Oferiţi clienţilor un nivel maxim de confort încă de 
la intrare

Cheia păstrării controlului asupra costurilor cu 
energia şi a asigurării confortului clienţilor

Spaţii largi care necesită o temperatură ideală şi aer proaspăt introdus

Răcire RefrigerareVentilare Perdea de aer Apă caldă Control centralizat

Intrarea hotelului

22

Încălzire
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Proiect
Daikin a fost aleasă să satisfacă standardele 
ridicate de confort pentru acest hotel unic 
cu 28 de etaje şi o înălţime de 113 m, cu 
instalarea a 74 de unităţi exterioare VRV şi a 
664 de unităţi interioare VRV şi 2 agregate 
de răcire cu condensator răcit cu apă 
și compresor cu un singur şurub, care 
funcţionează cu R-134a.

De ce Daikin?
Clientul este un susţinător puternic al 
calităţii Daikin şi a instalat echipamente 
Daikin începând din 1996

Sistemul
 ū  74 de unităţi exterioare  
(60 de unităţi exterioare VRV cu 
recuperarea căldurii) controlate prin 
intelligent manager

 ū 664 de unităţi interioare
 ū 2 agregate de răcire cu condensator răcit 
cu apă (EWAD 600 BJYNN/Q) 

Porta Fira
Spania

Construcţie nouă 

Acest proiect consolidează poziţia de lider a lui 
Daikin în domeniul aerului condiţionat pentru 
structuri la scară mare, putând furniza soluţii care se 
evidenţiază nu numai prin precizia şi fiabilitatea lor, 
ci şi prin eficienţa lor energetică. 

Studiul de caz
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De ce Daikin?
Graţie soluţiei cu tehnologie de 
înlocuire, întreruperea activităţii a fost 
redusă la minimum, iar decoraţiunile 
interioare au fost conservate, prin 
păstrarea conductelor de agent 
frigorific. 

Sistemul
 › 8 VRVIII-Q RQYQ140P + 36 FXLQ25 + 
3FVX50+1FTXS

 › 3 MXS52+ 2 FVXS25
 › RXS50 + 1 FTXS50
 › RXS50 + 1 FVXS50
 › 3 MXS68 + 2 FVXS 25 + 1 FVXS50
 › RXS25 + FVXS25

Reamenajare 

Hotelul Le Pigonnet este un hotel şi un restaurant de lux 
din Aix-En-Provence. Daikin a înlocuit instalaţia existentă 
care funcţiona cu R-22 cu o soluţie VRV eficienta 
energetic. 

Le Pigonnet
Franţa

Studiul de caz

Pentru mai multe detalii, vizitaţi: http://www.daikineurope.com/hotels



Daikin este liderul „Suntem un client al companiei Daikin de peste 15 ani. 

Am lucrat recent cu ei pentru a instala o nouă generaţie 

de aparate de aer condiţionat. Consumă cu 30% mai 

puţină energie şi ne protejează bugetul.” 

Hotel Navarra

1924

1933

1936

Akira Yamada a pus bazele  
Osaka Kinzoku  
Kogyosho Ltd

Cercetări în domeniul 
agenţilor frigorifici cu fluor

Mifujirator utilizat ca 
primul aparat de aer 
condiţionat pentru 
trenuri din Japonia

1951 1957
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1973
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2006 2007
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2009

2012

2014
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1982 20051958

Daikin instalat în Europa. 
Biroul de vânzări  

din Malta

Prima unitate 
multi split

VRV III

Este lansat VRV II.  
Daikin Industries  

din Republica Cehă  
Se deschide (DICZ)

Este lansat primul 
sistem VRV în 

Japonia

Achiziţia  
RotexFabrica de compresoare 

Daikin Device Czech 
Republic (DDCZ)  

Achiziţia OYL group

Daikin este prima 
companie care primeşte 

eticheta ecologică 
pentru pompele de 

căldură aer-apă

Daikin Europe (DENV) 
Ostend, Belgia

Prima pompă de căldură 
aer-apă Daikin Altherma

Lansarea  
VRV IV

Pompa de căldură 
hibridă Daikin Altherma

Prima unitate de perete 
cu R-32

Primul compresor  
rotativ japonez

A demarat producţia 
unei linii de aparate de 

aer condiţionat

Prima linie  
de pompe de căldură

Un partener preferat

Mediul perfect de lucru este esenţial pentru 
toate activităţile. - dar spaţiile nu sunt utilizate 
în mod identic, ceea ce impune soluţii flexibile, 
personalizate şi economice. 

Daikin, liderul european şi mondial în producţia 
de echipamente HVAC-R, înţelege acest lucru, iar 
conceputul de soluţie completă a fost construit 
în jurul soluţiilor personalizate pentru clienţi 
individuali. 

Indiferent dacă este vorba de aer condiţionat, 
încălzire, ventilaţie, perdele de aer, apă caldă, 
refrigerare sau sisteme de control, Daikin deţine 
unităţile, experienţa şi soluţiile adecvate pentru 
dumneavoastră.

Calitatea Daikin

Calitatea mult invidiată a produselor Daikin 
rezultă din atenţia acordată proiectării, producţiei 
şi testării, dar şi suportului postvânzare. În acest 
scop, fiecare componentă este atent selectată şi 
riguros testată pentru a verifica contribuţia acestei 
la calitatea şi fiabilitatea produselor.

Personal care vă înţelege

Daikin şi analiştii săi devotaţi sunt pregătiţi 
pentru a vă asista zilnic la redactarea acordurilor 
naţionale sau internaţionale, oferindu-vă consiliere 
privind selecţia echipamentelor şi normele de 
monitorizare. Obiectivul nostru este de a vă ajuta 
să vă realizaţi cu încredere toate planurile, folosind 
sisteme personalizate, care vă satisfac nevoile (de 
confort, niveluri de performanţă etc.).

Înainte de toate, Daikin înseamnă temperaturi confortabile 
De peste 90 de ani, Daikin a urmărit să 
îmbunătăţească încălzirea şi răcirea în sectoarele 
industrial, terțiar şi rezidenţial. Din acest motiv, 
oferim cele mai extraordinare inovaţii în acest 
domeniu. În mod exclusiv pe această piaţă, 

toate componentele noastre sunt produse în 
fabricile noastre cu calitate certificată. Aici sunt 
incluse compresoarele ce reprezintă inima 
echipamentelor noastre şi chiar şi agentul 
frigorific, pentru care Daikin este cel de-al doilea 
producător mondial. 

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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