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Další podpora cirkulární ekonomiky: Regenerované chladivo 
nyní také ve vybraných chladicí jednotky Daikin  

Společnost Daikin Applied Europe (Itálie) se připojila k programu L∞p by Daikin 

a ve svém výrobním závodě na tepelná čerpadla a chladicí jednotky v Cecchině 

u Říma používá až 400 000 kg regenerovaného chladiva R134a a R410A ročně. 

Vídeň, únor 2022 – Program L∞p by Daikin byl poprvé uveden společností Daikin Europe v roce 2019 

s použitím regenerovaného chladiva R410A pro řadu VRV vyráběnou a prodávanou v Evropě. Nyní 

bylo schéma přijato také pro chladivo pro R134a, regenerovaný plyn je regenerován v souladu s 

mezinárodním standardem AHRI700 pro čistotu vyšší než 99,5 %. 

Program tak zajišťuje trvalou dostupnost R134a a zabraňuje jeho ekologicky a finančně nákladné 

likvidaci na konci životnosti. Navíc jako regenerované chladivo není zahrnuto do evropského systému 

kvót pro F-plyny. 

Chladicí jednotky Daikin využívají regenerované chladivo R134a 

Daikin Applied Europe používá směs certifikovaného regenerovaného chladiva R134a a primárního 

chladiva v následujících vybraných chladicích jednotkách, což má zásadní vliv na ekologickou stopu 

společnosti i zákazníků Daikin: 

• EWAD-TZ B/C invertorové šroubové vzduchem chlazené chladicí jednotky pouze pro chlazení 

• EWAD-T-C šroubové vzduchem chlazené chladicí jednotky 

• EWYD-4Z B víceúčelové invertorové šroubové jednotky 

• EWYD-BZ invertorová šroubová vzduchová tepelná čerpadla 

• EWWD-VZ vodou chlazené invertorové šroubové chladicí jednotky  

• EWWD-DZ bezolejové odstředivé chladicí jednotky 

• DWSC/DWDC olejové odstředivé jednotky 

Uvedená řada chladicích jednotek je dostupná na všech 16 trzích regionu Daikin Central Europe 

včetně Rakouska, Albánie, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Chorvatska, České republiky, Maďarska, 

Kosova, Černé Hory, Severní Makedonie, Moldávie, Polska, Rumunska, Srbska, Slovenska a Slovinska. 
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Šetrné využívání zdrojů z dlouhou tradicí   

Od roku 1980 Daikin ve svých výrobních zařízeních opětovně používá odpadní materiály, jako je kov, 

měď a hliník. Celkově jsou jednotky Daikin v průměru vyrobeny z 80 % z recyklovatelných materiálů. 

Mají dlouhou životnost a náhradní díly jsou dostupné i 10 let po ukončení výroby. V kombinaci se 

servisními balíčky se prodlužuje životnost jednotky. 

Zjistěte více o programu Loop by Daikin  
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O společnosti Daikin Airconditioning Central Europe – Czech Republic spol. s r.o. 

Daikin je významným evropským výrobcem klimatizací, tepelných čerpadel a chladicích zařízení s přibližně 7 
600 zaměstnanci v celé Evropě a 10 hlavními výrobními závody (v Belgii, České republice, Německu, Itálii, 
Turecku a ve Velké Británii). 
 
Díky více než 90letým zkušenostem s vývojem a výrobou technologií vytápění a chlazení je společnost Daikin 
lídrem na trhu v oblasti klimatizací i tepelných čerpadel. Daikin VRV a Daikin Altherma jsou nejprodávanější 
systémy tepelných čerpadel v Evropě a dodnes je dodáno přes 500 000 systémů. 
 
V České republice společnost Daikin vyrábí a prostřednictvím svých obchodních partnerů dodává tepelná 
čerpadla, zásobníky teplé vody, čističky vzduchu, klimatizační jednotky, fan-coil jednotky, chladicí jednotky – a 
to jak pro bytové domy, tak pro komerční sféru i pro průmyslové aplikace. 
 
 
Kontakt pro média: 
 
Jana Mašatová, Marketing Officer 
Daikin Airconditioning Central Europe – Czech Republic spol. s r.o.                        
+420 778 469 247  
masatova.j@daikin.cz  
 
 
Markéta Rejmonová, PR Manager 
doblogoo 
+420 739 547 358 
marketa@doblogoo.cz   
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