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Řešení přizpůsobená
každému požadavku
Společnost Daikin nabízí kompletní portfolio produktů pro všechny články chladírenského řetězce, včetně řešení s přírodním chladivem
CO2. Díky bohaté nabídce produktů od jednotlivých součástí systémů až po plně integrovaná celková řešení jsme schopni pokrýt všechny
typy chladírenských aplikací. Dokážeme tak reagovat na každý požadavek – od malých komerčních projektů až po průmyslové.

Dokážeme reagovat na všechny chladírenské potřeby
od farmy až na vaši vidličku
V našem rozsáhlém portfoliu produktů najdete řešení pro:

MALOOBCHODY
S POTRAVINAMI

PROSTORY
PRO AKCE

CHLAZENÉ SKLADY

CATERING

PŘEPRAVNÍ CHLAZENÍ

HOTELY

ZIMNÍ STADIONY

ČISTÉ PROSTORY / NEMOCNICE

PIVOVARY

BARY

RYBÁŘSTVÍ

ZRÁNÍ SÝRŮ A MASA

ŘEZNICTVÍ

RESTAURACE

PRŮMYSL

ATD.

Splníme jakýkoli
požadavek na chlazení

Malá chladírenská
zařízení
Jednotky typu „Plug & Play“
Jednotky monoblok

GM
Chlazení na ST:
0,94–12,07 kW při -10/+32 °C
Chlazení na NT:
0,68–2,72 kW při -35/+32 °C
R134a, R513A, R404A,
R452A, R290a

SB
Chlazení na ST:
0,94–12,07 kW při -10/+32 °C
Chlazení na NT:
0,68–2,72 kW při -35/+32 °C
R134A, R513A, R404A,
R452A, R290a

Řešení pro skladování vína

MAS
Chlazení na ST:
0,94–12,07 kW při -10/+32 °C
Chlazení na NT:
0,68–2,72 kW při -35/+32 °C
R134a, R513A, R404A,
R452A, R290a

RCV
Chlazení na ST:
0,6–2,3 kW při +14 °C
R134a, R404A

Jednotky split

RDV
Chlazení na ST:
0,6–2,3 kW při +14 °C
R134a, R404A

Věděli jste?

GS
Chlazení na ST:
0,96–16,26 kW při -10/+32 °C
Chlazení na NT:
0,75–2,77 kW při -35/+32 °C
R134a, R513A, R404A,
R452A, R290a

SP
Chlazení na ST:
0,96–16,26 kW při -10/+32 °C
Chlazení na NT:
0,75–2,77 kW při -35/+32 °C
R134a, R513A, R404A,
R452A, R290a

Chladírenská technika společnosti Daikin splňuje pestrou paletu
požadavků našich zákazníků pomocí komplexních jednotek
využívajících různá chladiva i různé výparníky. Společnost Daikin
nabízí také modulární kompaktní jednotky do chladicích místností
s různými tloušťkami panelů vhodné pro široké spektrum aplikací.

DB
Chlazení na ST:
0,96–16,26 kW při -10/+32 °C
Chlazení na NT:
0,75–2,77 kW při -35/+32 °C
R134a, R513A, R404A,
R452A, R290a

Při výběru jednotek můžete využít velké flexibility – od jednotek
typu Plug & Play až po zakázková řešení.

Inteligentní komerční kondenzační jednotky
Hermetické/scroll
(CU1 a CU3)

CU1
Chlazení na ST:
0,9 –26,7 kW při -10/+35 °C
Chlazení na NT:
0,6 –12 kW při -35/+35 °C
R513A, R134a, R449A, R448A,
R452A R407F, R404A

CU3
Chlazení na ST:
0,9 –26,7 kW při -10/+35 °C
Chlazení na NT:
0,6 –12 kW při -35/+35 °C
R513A, R134a, R449A, R448A,
R452A R407F, R404A

CU1
Chlazení na ST:
1,37 –72,3 kW při -10/+35 °C
Chlazení na NT:
0,77 –35,2 kW při -10/+35 °C
R513A, R134a, R449A, R448A,
R452A R407F, R404A

Polohermetický inverter

Digitální scroll

Polohermetické
(CU1 a CU4)

CU4
Chlazení na ST:
1,37 –72,3 kW při -10/+35 °C
Chlazení na NT:
0,77 –35,2 kW při -10/+35 °C
R513A, R134a, R449A, R448A,
R452A R407F, R404A

CU3
Chlazení na ST:
8,5 –26 kW při -10/+35 °C
Chlazení na NT:
7,5 –12 kW při -10/+35 °C
R513A, R134a, R449A, R448A,
R452A R407F, R404A

CU5
Chlazení na ST:
8,5 –26 kW při -10/+35 °C
Chlazení na NT:
7,5 –12 kW při -10/+35 °C
R513A, R134a, R449A, R448A,
R452A R407F, R404A

Kompaktní řešení
Kondenzační jedn. s fluorovanými plyny

CCU
Chlazení na ST:
1,4–16 kW při -10/+32 °C
Chlazení na NT:
0,6–6 kW při -10/+35 °C
R513A, R134a, R449A, R448A,
R452A, R407F, R404A

SCU
Chlazení na ST:
1,4–16 kW při -10/+32 °C
Chlazení na NT:
0,6–6 kW při -10/+35 °C
R513A, R134a, R449A, R448A,
R452A, R407F, R404A

Kondenzační jedn. s CO2

CO2 CU
Chlazení na ST:
1,7–24 kW při -10/+35 °C
Chlazení na NT:
0,8–8 kW při -10/+35 °C
CO2

Výparníky

EVP
Chlazení na ST a NT:
0,5–213 kW při -40/+25 °C
R134a, R449A, R448A, R513A, R452A, R407F,
R407A, CO2, R404A

Chladicí místnosti

Modulární řešení pro chladicí
místnosti
Velikost chladicí místnosti: 2,3 m3
– 350 m3
Tloušťka panelu: 80–150 mm
Výška: 200–320 cm

Řada komerční
chladírenské techniky

ZEAS

CVP

CVP CO2

Booster

Chlazení na ST:
12,5–75,8 kW při -10/+32 °C
Chlazení na NT:
5,5–29,6 kW při -35/+32 °C

Chlazení na ST:
21,8 kW při -10/+32 °C

Chlazení na ST:
AC10: chladicí výkon 3–14,5 kW
při -10/+32 °C,
výkon ZZT 22 kW
AC10 + Q-up: chladicí výkon
3–21 kW při -10/+32 °C, výkon
ZZT 22 kW

Chlazení na NT:
3,35 kW při -35/+32 °C

R410A

R410A

CO2

R410A

Velké KJ

Sdružené kompresorové
jednotky

Chladivo: R134a, R449A, R448A, R452A, R407F, R407A
Chladicí výkon:
Střední teplota: 7,2–300 kW
Nízká teplota: 6,6–133 kW

Věděli jste?
Úspěch zákazníků je úspěchem společnosti Daikin.
Chladírenská technika společnosti Daikin je udržitelnější, nabízí
vysokou energetickou účinnost při nejnižší hodnotě GWP, díky
čemuž mají zákazníci zaručenu rychlou návratnost investic.

Integrované řešení

GM FULL a FULL CO2
Chlazení na ST: 12–220 kW při -10/+35 °C
Chlazení na NT: 6–90 kW při -35/+35 °C
Klimatizace: 7–140 kW při +35 °C
CO2

Společnost Daikin nabízí v rámci jediného systému řadu
funkcí – chlazení, klimatizaci, vytápění a zpětné získávání
tepla.

Sdružené kompresorové jednotky s chladivem CO2

Malé transkritické jednotky
bez kondenzátoru*
Chlazení na ST:
3–40 kW při -10/+35 °C
Chlazení na NT:
1–10 kW při -35/+35 °C
CO2

Střední transkritické jednotky
bez kondenzátoru*
Chlazení na ST:
7–90 kW při -10/+35 °C
Chlazení na NT:
10–30 kW při -35/+35 °C
CO2

Velké transkritické dvojité jednotky
bez kondenzátoru*
Chlazení na ST:
35–178 kW při -10/+35 °C
Chlazení na NT:
33–134 kW při -35/+35 °C
CO2

Transkritická kompaktní
chladicí jednotka

Transkritické kompaktní sdružené kompresorové jednotky s technologií paralelní
komprese a externím chladičem plynu
Chlazení na ST:
70–102 kW při -10/+35 °C
Chlazení na ST a NT:
ST: 84–94 kW a NT: 8–18 kW při -10°C /
-35°C / +35°C
Chlazení na ST + NT + PK:
70+12 kW při -10 °C/-35 °C/+35 °C

Kompaktní transkritické kondenzační jednotky
s technologií paralelní komprese a vestavěným
chladičem plynu (axiální a radiální AC ventilátory)
Chlazení na ST:
67–102 kW při -10/+35 °C
Chlazení na ST a NT:
ST: 41–89 kW a NT: 8–18 kW při -10/35 °C / +35 °C
Chlazení na ST + NT + PK:
70+12 kW při -10 °C/-35 °C/+35 °C

Chlazení na ST:
25–44 kW při -10/+35 °C
Chlazení na ST a NT:
ST: 21–35 kW a NT: 4–9 kW při -10 °C /
-35 °C/+35 °C

* Možnosti: Paralelní komprese, HR a MSC; HR = zpětné získávání tepla; MSC: mechanické podchlazení

Řešení pro střední teploty
s klimatizací*
Chlazení na ST:
18–30 kW při -10/+35 °C
Chlazení na NT:
1–18 kW při -35/+35 °C
Klimatizace:
12–73 kW při +35 °C
CO2

Dvojité sdružené kompresorové
jednotky*
Chlazení na ST:
27–115 kW při -10/+35 °C
Chlazení na NT:
7–18 kW při -35/+35 °C
Klimatizace:
24–230 kW při +35 °C
CO2

Řada průmyslové
chladírenské techniky

Vodní řešení

Jednotky procesního chlazení

ZC
Chlazení na ST: 19–127 kW při vst. tepl. vody -5 °C / tepl. vzd.:
+35 °C
Chlazení na NT: 10–127 kW při vst. tepl. vody -20 °C / tepl. vzd.:
+35 °C
R134a, R449A, R404A

SAS
Chlazení na ST a NT: 0,7–5,5 kW
R134a, R449A

UAV
Chlazení na ST a NT: 1,5–36,8 kW
R134a, R449A

Věděli jste?
Řada průmyslových jednotek s chladivem CO2

Chlazení na ST: 40–600 kW při -10/+35 °C
Chlazení na NT: 20–300 kW při -35/+35 °C
CO2

Společnost Daikin nabízí jedinečná a zakázková řešení
pro průmyslové aplikace, která splní všechny požadavky
zákazníků na procesní chlazení nebo chlazení produktů.
Vyspělá řešení elektronické regulace umožňují integraci
do všech systémů BMS nebo si můžete vybrat ze
samostatných řešení s možností úplné regulace
a vizualizace.

Kaskády s chladivy R134a a R513A

Chlazení na ST: 12–300 kW při -10/+35 °C
Chlazení na NT: 6–120 kW při -35/+35 °C
CO2, R134a/R513A

Rozvaděč

Elektronická regulace

› Kompletně zapojený rozvaděč
› Napájení 400 V / 3F + N / 50 Hz
› Frekvenční měnič řídí první kompresor v sekcích „bt“,
„mt“ a „paralelně“
› Elektrická ochrana pomocných součástí a oddělených
chladičů plynů proti nadproudům a zkratům
› Volitelně: elektrické přípojky pro napájení přídavné
jednotky

› Nejlepší možnost pro transkritická a subkritická řešení
s chladivem CO2 s okruhy pomocných jednotek
a možné řízení až dvou okruhů zpětného získávání tepla
› Kompatibilní se systémem Televis, možnost integrace
systému s protokolem Modbus RTU/TCP nebo BACnet
MS/TP (volitelně)
› Dotykový displej se souhrnným přehledem dat
v reálném čase
› Protokolování dat a výstrahy
› Historické grafy a tabulky s daty
› Správa parametrů

Dodávka na klíč od společnosti
Daikin: „All in ONE“
Kromě komplexní řady chladírenských produktů nyní společnost Daikin nabízí také dodávku
projektu na klíč, které říkáme „All in ONE“. Znamená to, že všechny druhy chladírenských
aplikací včetně jejich instalace provádí přímo společnost Daikin.

Co to pro vás znamená?
Kromě veškerých výhod, které vám přináší produkty společnosti Daikin, nabízí náš model „All in ONE“ ještě následující:

P

Návrh od společnosti Daikin

Jedna kontaktní osoba

Společnost Daikin nabízí projekční
návrhy, které zajistí optimální
kompatibilitu projektového návrhu
s naším zařízením.

Všechny projektové záležitosti bude váš
kontaktní pracovník společnosti Daikin řešit
jednotným přístupem pro střední Evropu.
Společnost Daikin také odpovídá za kompletní
řešení HVAC-R.

Spolehlivost

Úspory

Jako celosvětový výrobce zařízení
HVAC-R nabízí společnost Daikin
dlouhodobé smlouvy bez jakýchkoli
obchodních nebo finančních rizik.

Společnost Daikin nabízí efektivnější
služby v rámci rozsáhlejší smlouvy,
čímž nabízí velký potenciál
k úsporám.

Řízení rizik

Správa projektů

Společnost Daikin pomáhá
minimalizovat finanční a technická
rizika přímým dohledem na místě
instalace.

Standardizovaný a vysoce kvalitní
přístup ke správě projektů v každém
regionu (ve střední Evropě).

Kompletní řešení

Kvalita

Společnost Daikin nabízí produkty
a řešení pro kompletní rozsah
projektu a na přání zákazníka je
schopná vytvořit individualizované
návrhy.

O váš projekt se postará tým
lokalních i mezinárodních odborníků,
kteří se řídi stejnými principy Daikin
kvality.

Přidejte se k našemu programu „All in ONE“ a získejte to nejlepší řešení.

Stručný přehled nařízení
o fluorovaných plynech
Co znamená nařízení o fluorovaných plynech?

GWP
2 500

GWP < 2 500
Běžná komerční chladiva s fluorovanými uhlovodíky:
R-134a, R-407A, R-407C, R-407F, R-410A

GWP > 2 500
Běžná komerční chladiva s fluorovanými uhlovodíky:
R-404A, R-507

Zakázané od roku 2020
pro nová stacionární chladicí zařízení
Zakázané od roku 2030
pro servis stávajících stacionárních chladicích zařízení

Rozhodovací diagram pro fluorované plyny
Stacionární chladicí zařízení

Od roku 2015: použití
chladiv s GWP < 150

ROZHODOVACÍ DIAGRAM

ANO
Stacionární
chladicí zařízení
(= systémy, které
se během provozu
nepřemisťují)

Od roku 2020:
použití chladiv
s GWP < 2 500

Jedná se
o domácí
chladicí
zařízení?

Použití chladiv
s GWP < 2 500

NE
Od roku 2020:
použití chladiv
s GWP < 2 500
Od roku 2022:
použití chladiv
s GWP < 150

NE

Jedná se o integrální /
plug-in jednotku?

ANO

NE

Jedná se
o centralizovaný
chladicí systém
s více
zařízeními?

NE

ANO

Má výkon
40 kW
nebo vyšší?
(na základě
podmínek pro
ekodesign)

Použijte kaskádový systém s kombinací
GWP < 1 500 a GWP < 150 za následujících podmínek:
• GWP < 1 500
v primárním chladicím okruhu kaskádového systému
• GWP < 150
v dalších chladicích okruzích kaskádového systému
* „Centralizované chladicí systémy s více zařízeními“ =
Systémy se dvěma nebo více paralelně pracujícími kompresory,
které jsou připojené k jednomu nebo více kondenzátorům
a k několika chladicím zařízením, jako jsou například vitríny,
chladicí skříně, mrazáky nebo chlazené skladové místnosti.

Použijte chladicí systém s více kompresory
• GWP < 150

NE

ANO

Jsou tyto
jednotky určené
ke skladování,
vystavení nebo
výdeji výrobků
za účelem prodeje
koncovým
uživatelům?

ANO

2
možnosti

Informace o společnosti Daikin
Daikin Airconditioning Central Europe
Informace o naší společnosti

Naše produkty a služby

Společnost Daikin Airconditioning Central Europe
založená v roce 1999 se sídlem v Rakousku dodává
vytápěcí, chladicí, větrací, klimatizační a chladírenské
produkty a systémy i služby do 15 zemí střední
a jihovýchodní Evropy.

• Produkty s certifikací organizace Eurovent, které spoří energii,
snižují emise CO2 a zvyšují kvalitu vzduchu a pohodlí
• Vlastní výroba všech hlavních součástí systémů v závodech
v České republice a v dalších částech Evropy
• Poradenství pro průmyslová, komerční a obytná řešení – od
návrhu po instalaci a provoz
• Komplexní služby včetně uvedení do provozu, údržby
a dálkového monitorování

Společnost Daikin Central Europe má kanceláře
v Rakousku, České republice, Maďarsku, Rumunsku,
Chorvatsku a na Slovensku, ale své služby poskytuje také
v Albánii, Bosně a Hercegovině, Bulharsku, Kosovu, Severní
Makedonii, Černé Hoře, Moldavsku, Srbsku a Slovinsku.

Ocenění a uznání
Portfolio našich produktů je vyhlášené prvotřídními
inovacemi a spolehlivostí, které vedly k získání řady
ocenění a uznání.

Daikin: světová špička
Kvalita a dokonalost, kterými je společnost Daikin
pověstná po celém světě, vycházejí z průkopnického
přístupu k vývoji inovativních řešení pro obytné, komerční
a průmyslové aplikace.

2014 – Reddot Award

Na poli technologií HVAC hrajeme déle než 90 let
ústřední roli, včetně vývoje prvních systémů VRV
(systémů s proměnlivým objemem chladiva)
a klimatizačních systémů řízených invertorem,
které se v našem odvětví staly standardem.

2014 – Good Design Award

Nejvyšší prioritou jsou pro nás udržitelnost a energetická
účinnost, a proto každá generace produktů společnosti
Daikin spotřebovává méně energie, vypouští do atmosféry
méně emisí CO2 a zároveň zvyšuje kvalitu vzduchu
a pohodlí pro uživatele.

2016 – German Design Award

2014 – Universal Design Award
2015 – iF Design Award

2018 – Reddot Award
2018 – iF Design Award, kategorie produktů

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE – CZECH REPUBLIC spol. s r.o.
Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 – Michle · Tel.: +420 221 715 700, Fax: +420 221 715 701 · e-mail: office@daikin.cz · www.daikin.cz
Výrobky společnosti Daikin distribuuje:

Tato publikace je vypracována pouze pro informaci a nepředstavuje nabídku závaznou pro společnosti
Daikin Europe N.V. Společnost Daikin Europe N.V. sestavila 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. 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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