
Dočasný pronájem  
(Rental Service) 

chladicí
jednotky

 › Řešení pro nouzové chlazení

 › Pohotovostní chlazení pro kriticky důležité aplikace a procesy

 › Dodávka chlazení během plánovaných odstávek a výpadků

 › Řešení pro proměnlivou potřebu chlazení a zvláštní události



4. Řešení pro proměnlivou potřebu chlazení

•  Přizpůsobení požadovaného výkonu během rozšiřování závodu 
Během rozšiřování závodu je nutné vyzkoušet zařízení a procesní oblasti, ale 
není dostatečně velká potřeba chlazení, aby běžely nové nebo velké chladicí 
jednotky. Jednoduché nájemní řešení zajistí během dokončování rozšíření 
závodu správný požadovaný výkon i energetickou účinnost. 

•  Podpora při špičkové zátěži a sezónní využití 
Když v důsledku mimořádně vysokých teplot nebo změn požadavků na 
chlazení překročí potřeba chlazení v rámci vašeho závodu nebo procesu 
výkon současného systému, lze ke zvýšení chladicího výkonu použít dočasný 
pronájem chlazení od společnosti Daikin. Tím, že nemusíte zakoupit další 
chladicí zařízení, které byste možná použili jen v určitou roční dobu, ušetříte na 
kapitálových nákladech.

       Výhody 
Množství důvodů pro využití dočasného chlazení

Daikin nabízí službu dočasného pronájmu chladících jednotek , abyste 
mohli pokrýt dočasné potřeby chlazení a zároveň snížili kapitálové náklady 
a optimalizovali své provozní náklady. Pronájmy od společnosti Daikin kryjí:

Proč využívat dočasný pronájem chladicích 
jednotek od společnosti Daikin?
Daikin je největší společnost na světě v oboru klimatizace, vytápění, větrání a chlazení (HVACR). 
Jako poskytovatel HVAC systémů, které Vám mohou ušetřit finanční prostředky a zároveň nabídnout 
optimální výkon i komfort, jsme již získali v celosvětovém měřítku dobrou reputaci. 
Naše zařízení k pronájmu jsou vyrobena v nejvyšší kvalitě společnosti Daikin. Spolehlivost 
a kompaktní velikost činí ze zařízení Daikin vynikající volbu pro všechny nájemní druhy použití.

1. Řešení pro nouzové chlazení

Ať už váš chladicí systém selže v důsledku přírodní katastrofy, nebo závady 
zařízení, dočasné chlazení od společnosti Daikin vám pomůže znovu se rychle 
postavit na nohy!

2. Pohotovostní chlazení pro kriticky důležité aplikace a procesy

Dalším využitím dočasného pronájmu chlazení může být pohotovostní chlazení 
pro kriticky důležité aplikace a procesy. Dočasný chladicí systém se někdy používá 
jako záloha v rámci výrobních a chemických procesů nebo v situacích, kdy dojde 
ke snížení požadované zálohy systému v nemocnicích.

3. Dodávka chlazení během plánovaných odstávek a výpadků

•   Plánovaná údržba chladicích zařízení  
Dočasný pronájem chlazení od společnosti Daikin představuje vynikající způsob 
poskytování chlazení během plánované údržby zařízení, což sníží tlak na rychlé 
opětovné uvedení primárního chladicího systému do provozu. Tímto způsobem 
můžete řádně dokončit nutné operace napoprvé a vyvarujete se drahých 
přesčasů. 

•   Náhrada starších zařízení 
Dočasný pronájem chlazení od společnosti Daikin umožňuje zachování plného 
chladicího výkonu vašeho systému během doplňování o další zařízení, renovace 
nebo výměny zařízení.

5. Zvláštní události

Můžeme vám poskytnout podporu při vytvoření příjemného prostředí na vašich 
oslavách a jiných zvláštních událostech – spojíme dohromady správná zařízení, 
která splní vaše speciální požadavky na chlazení. Rychlá a jednoduchá řešení pro 
výstavy, veletrhy, události probíhající v dočasných stavbách atd. 



          Nabídka chladicích jednotek  
Daikin k pronájmu 

Komplexní balíčky – pro všechny vaše potřeby
 
Při pronájmu chladicí jednotky nabízíme kompletní balíček zahrnující 
vše, co potřebujete – včetně čerpadel a dalších zařízení:

Nabízené služby

•  Pomoc při stanovení výkonu zapůjčené chladicí jednotky 
a požadavků na výrobu elektrické energie

•  Chladicí jednotka obvykle pracuje ještě v den dodání na místo instalace
•  Společnost Daikin může poskytnout podporu při plánování pro případy 

nenadálých událostí, včetně plánování obnovy po havárii a podpory 
při plnění požadavků na dodržování předpisů ve vašem odvětví

•  Naše nabídka je doplněna o nájemní vytápění, nouzové 
generátory, podpůrné příslušenství a služby

•  Informace o dostupnosti vám poskytne místní pobočka společnosti Daikin

Společnost Daikin zajistí dodávku, instalaci i připojení systémů a jejich 
spuštění – v případě potřeby i ve spolupráci s vašimi vlastními techniky.

•  Vodou a vzduchem chlazené chladicí jednotky s nejpoužívanějšími 
výkony – od malých vzduchem chlazených jednotek až po velké 
vodou chlazené jednotky s výkony od 10 kW do 2 000 kW

•  Flexibilní připojení vodního potrubí s rychlým a snadným nastavením
•  Elektrické připojení chladicích jednotek ke stávajícímu 

přívodu napájení včetně transformátorů

Ať již potřebujete pokrýt požadavky na chlazení dlouhodobě nebo krátkodobě, 
poskytneme vám spolehlivé chladicí jednotky, odborné znalosti při jejich použití 
a podporu s rychlou odezvou.

Dostupnost široké nabídky jednotek

Společnost Daikin a její partneři skladují jednotky ve většině výkonových kategorií. 
Pokud vámi požadovaná jednotka není k dispozici, pokusíme se pro vás najít jiné 
vhodné řešení. V přiložené tabulce najdete typické velikosti jednotek. Ve své poptávce 
uveďte požadovaný topný nebo chladicí výkon.

Chcete-li získat informace o dostupných jednotkách a cenách, kontaktujte místní 
zastoupení společnosti Daikin nebo použijte náš formulář poptávky nájemního 
chlazení. 

OD
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MW



Společnost Daikin Europe N.V. se účastní programu organizace 
Eurovent na certifikaci klimatizačních jednotek (AC), kapalinového 
chlazení (LCP), vzduchotechnických jednotek (AHU) a jednotek 
fan coil (FCU). Platnost certifikátu si můžete zkontrolovat online: 
www.eurovent-certification.com nebo www.certiflash.com

Tato publikace je vypracována pouze pro informaci a nepředstavuje nabídku závaznou pro společnosti Daikin Europe 
N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH sestavily obsah této 
publikace podle svých nejlepších znalostí. Za úplnost, přesnost, spolehlivost nebo vhodnost obsahu pro konkrétní účely 
ani za produkty a služby, které jsou v ní uvedeny, neponeseme žádnou výslovnou ani předpokládanou záruku. Specifikace 
se mohou bez předchozího upozornění změnit. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH výslovně 
odmítá veškerou zodpovědnost za všechny přímé či nepřímé škody v nejširším slova smyslu, související s použitím a/nebo 
interpretací této publikace. Veškerý obsah je předmětem autorských práv společnosti Daikin Europe N.V. 
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Produkty Daikin distribuuje:

Ideální řešení pro vaše 
očekávané i neočekávané 
potřeby pronájmu.
Seznamte se s naším řešením pronájmu pro případy 
nouzového chlazení a topení. Zůstaňte v pohodě 
během plánovaných odstávek, výpadků, zatížení 
a speciálních událostí.  Přidejte výkon pro zajištění 
kritických aplikací a procesů.

Pronájem  
rychle  
a snadno

Robert

Nabídky pronájmů pro další dočasné chladicí aplikace
Společnost Daikin může poskytnout podporu také při požadavcích mimo tradiční průmyslové chlazení – 
v podobě chladicích jednotek nebo zařízení se studenou vodou. Tato nabídka zahrnuje:

CHLAZENÍ / SKLADOVÁNÍ V CHLADU KLIMATIZACE VYTÁPĚNÍ

Chladicí skladovací místnosti, chlazené 
kontejnery, temperování chladicích 
skladovacích místností, modulární chladicí 
místnosti, mrazicí místnosti, šokové 
mrazáky, mrazáky s ultra nízkou teplotou, 
temperování mrazicích místností, 
modulární mrazicí místnosti, mrazicí 
kontejnery, kluziště, vinařské závody

Vzduchotechnické jednotky
Střešní jednotky

Tepelné čerpadlo 
Střešní jednotky s tepelným čerpadlem

PŘÍSLUŠENSTVÍ SLUŽBY

Hydraulika
Distribuce vzduchu
Elektrické kabely a invertory

Bez starostí
Tým pracovníků půjčoven Daikin poskytuje 
spolehlivé řešení pronájmu chladicích 
jednotek bez jakýchkoli starostí a bez ohledu 
na závažnost vaší situace. Potřebujete-li 
pomoci s pokrytím dočasných potřeb 
chlazení, kontaktujte místního zástupce 
servisního oddělení.

Instalace a uvedení do provozu
Servis a údržba
Dálkové monitorování jako doplňková služba

 PRVNÍVOLBAv chlazenía vytápění


