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Dokonalé pracovní prostředí je nezbytné pro všechna odvětví. Ať už 
se jedná o obchodní domy nebo kanceláře, veřejné budovy či hotely, 
restaurace nebo provozovny, optimální kvalita vzduchu za každé situace 
je zásadní – žádný prostor však není využíván naprosto totožně a právě 
proto jsou potřeba flexibilní a na míru uzpůsobená ekonomická řešení.

Společnost Daikin, po více než půl století na čele inovací, toto 
chápe a náš koncept „Total Solution“ je vytvořen na přizpůsobených 
řešeních pro jednotlivé klienty. Ať již jde o klimatizaci, vytápění, 
větrání, vzduchotechniku nebo chlazení, společnost Daikin 
má jednotky, odborné zkušenosti a řešení pro vás.

Více informací o našich zkušenostech naleznete zde.

DAIKIN
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Plaza Europa, 45 - 08908 - Hospitalet de Llobregat, Barcelona 
ŠPANĚLSKO
Rok instalace: 2011
Aplikace: Hotel

HOTEL SANTOS PORTA FIRA
PORTA FIRA

www.hotelbarcelonaportafira.com

SYSTÉM 74 venkovních jednotek (60 venkovních jednotek VRV se zpětným získáváním 

tepla) regulovaných systémem Intelligent manager; 664 vnitřních jednotek; 2 vzduchem 

chlazené chladicí jednotky (EWAD 600 BJYNN/Q) PROJEKT Společnost Daikin byla vybrána, 

aby splnila vysoké nároky na komfort tohoto jedinečného hotelu s 24 patry a vysokého 113 

m, instalací 74 venkovních jednotek a 664 vnitřních jednotek a dvěma na chladivo R-134a  

vzduchem chlazenými jednotkami s jednošroubovým kompresorem POŽADAVKY Vytápění 

PROČ DAIKIN Zákazník si velmi váží kvality Daikin a zařízení Daikin používá od roku 1996.
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„Tento projekt posiluje pozici 
společnosti Daikin jako 
jedničky na trhu klimatizací 
velkých budov, která je 
schopná zajistit řešení 
vyčnívající nad ostatní nejen 
přesností a spolehlivostí, ale 
také energetickou účinností.“

HOTEL 5



48 Iancu de Hunedoara boulevard, Bucharest, 
RUMUNSKO
Rok instalace: 2011
Aplikace: Kanceláře

DOKONALÁ KANCELÁŘSKÁ BUDOVA
CRYSTAL TOWER

SYSTÉM 70 vodou chlazených jednotek VRV + 280 vnitřních jednotek VRV; 4 vzduchem chlazené 

blokové chladící jednotky (2 x EWAD720C; 2 x EWAQ150DAYN) PROJEKT  Vodní okruh pro vodou 

chlazené moduly VRV + kotle a chladicí věže. Plocha instalace: 16 900 m2 (celkem 15 podlaží)  

POŽADAVKY Klimatizace, regulace PROČ DAIKIN?  Mimořádně vysoká energetická účinnost 

při částečném zatížení.

www.crystaltower.ro

Design v souladu se standardem BREEAM:  
Vynikající hodnocení 
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„Crystal Tower je důkazem skutečnosti, že lze dosáhnout 
vysoké energetické účinnosti i v případě komplikované budovy 
s kompaktními povrchy. Kvalita designu a použití nejnovějších 
technologií dokazují, že je možné přeměnit monolitickou budovu 
na působivou a zajímavou dominantu města.“

KANCELÁŘ 7
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Skoon 74, 1511 HV Oostzaan
NIZOZEMSKO
Rok instalace: 2012
Aplikace: Kancelářská budova

Leopold II-laan 1, 8400 Oostende
BELGIE
Rok instalace: 2011
Aplikace: Restaurace

PROJECT NZEB

RESTAURACE

DE KLIMAATBEHEERSER

BISTRO MATHILDA

SYSTÉM Parapetní jednotka Daikin Altherma s vyrovnávací nádrží, větrání (1 x VAM); 1 venkovní jednotka VRV + BPMKS box; 

5 vnitřních jednotek PROJEKT Celková plocha: 2 000 m2  POŽADAVKY Vzduchová clona, ohřev teplé vody s připojením na solární 

systém, vytápění, větrání, klimatizace.

SYSTÉM  1 chladicí jednotka ZEAS (LRMEQ6AY1); 1 LCBKQ3AY1 (pomocná jednotka) . 11 výparníků, z toho 2 pro mražení. Chladící 

výkon 6,41 kW při -10 °C. Negativní výkon 1,9 kW pro -30 °C PROJEKT Celková rekonstrukce a rozšíření restaurace. Plocha instalace: 

200 m2 POŽADAVKY Pozitivní i negativní chlazení v jednom systému PROČ DAIKIN Dobré zkušenosti z minulosti a dobrá 
spolupráce s instalační firmou.

www.deklimaatbeheerser.nl

www.bistromathilda.be

Výstavní hala nZEB společnosti De 
Klimaatbeheerser byla vybavena tepelnými 
čerpadly Daikin.
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RESTAURACE
BOUVIER & CO

www.jeanmichelbouvier.com

Glacier de la Grande Motte, 73320 Tignes
FRANCIE
Rok instalace: 2012
Aplikace: Restaurace

SYSTÉM 1 venkovní jednotka tepelného čerpadla VRV III (RTSYQ); 8 vnitřních jednotek VRV (5 x kazetová; 2 x nástěnná;  

1 x podstropní) POŽADAVKY Vytápění, klimatizace. PROČ DAIKIN Snaha využít obnovitelnou energii plus zkušenost  

společnosti Ventimeca, která již instalovala systém VRV ve výšce 1 700 m nad mořem a dávala záruku, že systém bude dokonale 

fungovat i ve výšce 3 032 m.

VRV systém 
fungující 
v nejvyšší výšce 
3 032 m!



Kaffee-Partner-Allee 1, 49090 Osnabrück
NĚMECKO
Rok instalace: 2012
Aplikace: Kanceláře

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA 
A SKLAD

KAFFEE  PARTNER
www.kaffee-partner.de

SYSTÉM 7 venkovních jednotek tepelného čerpadla VRV: (2 x RXYQ12P9; 2 x RXYQ14P9;  

1 x RXYQ16P9; 1 x RXYQ22P; 1 x RXYQ8P9); 3 x ERQ250AW1; 114 vnitřních jednotek VRV: (2 x FXSQ20P; 

13 x FXSQ40P; 5 x FXZQ15M9; 21 x FXZQ20M9; 26 x FXZQ25M9; 4 x FXZQ32M9; 9 x FXZQ40M9; 

4 x FXZQ50M9) PROJEKT V původním konceptu se počítalo s použitím chladicí jednotky, ale 

později bylo rozhodnuto instalovat 7 systémů VRV (celkový chladicí výkon asi 272 kW). Tím se 

snížili investiční náklady, spotřeba energie a nároky na prostor. Celkově se klimatizuje 70 kanceláří 

a jednacích místností ve 4 podlažích POŽADAVEK Klimatizace, regulace.
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„Kaffee Partner si vybrala systém 
Daikin VRV pro jeho účinnost, 
nízkou investici a malé rozměry.“

KANCELÁŘ 11



De Passage 100, 1101 AX Amsterdam
NIZOZEMSKO
Rok instalace: 2012
Aplikace: Sport a volný čas

HALA PRO KONCERTY 
A SPOLEČENSKÉ UDÁLOSTI

ZIGGO DOME
www.ziggodome.nl

SYSTÉM Chlazení ZEAS (6 x LRMEQ20AY1, 2 x LRLEQ5AY1, regulace přes rozhraní ModBus 

PROJEKT  Nejnovější a energeticky nejúčinnější hala pro koncerty a společenské události 

v Nizozemsku – Ziggo Dome v Amsterodamu, byla vybavena produkty Daikin. Instalované chladicí 

jednotky plní požadavky na chlazení nápojů a potravin na 218 místech POŽADAVEK Chlazení 

PROČ DAIKIN Jediný výrobce, který nabízí řešení, které plní všechny požadavky: energetická 

účinnost při částečném zatížení, snadná instalace, malé nároky na prostor pro instalaci.
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„Potřebujeme vysoce účinný 
systém, který při částečném 
zatížení spotřebuje co 
nejméně energie. Dále systém 
s malými nároky na prostor. 
Všechny tyto požadavky 
plní pouze jeden systém: 
frekvenčně regulovaný systém 
Daikin ZEAS.“

SPORT A VOLNÝ ČAS 13



Raadhuisplein 12, 2132 TZ Hoofddorp
NIZOZEMSKO
Rok instalace: 2012
Aplikace: Sport a volný čas, restaurace

VELKÉ KINO
CINEMEERSE

SYSTÉM 12 venkovních jednotek VRV se zpětným získáváním tepla 8HP; 
vzduchotechnické jednotky VAV (70 000 m³/h) připojené na snímače CO

2
 

PROJEKT Účinný a rychle reagující systém vzduchotechniky s přesnou regulací 

teploty dodávaného vzduchu POŽADAVKY Vytápění, klimatizace, větrání 

PROČ DAIKIN Nepřetržité vytápění zajišťující trvalý komfort.

www.cinemeerse.nl
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Vlastník budovy:  
„Instalovaný systém 
klimatizace dělá přesně to, 
co má, a nemusíme se o něj 
starat.“

Instalační společnost:  
„Dovoluji si tvrdit, že 
jsme v rekordním čase 
(stavba trvala pouhé 
čtyři měsíce) postavili 
energeticky nejúčinnější kino 
v Nizozemsku a dokonce  
i v Evropě.“

15SPORT A VOLNÝ ČAS/RESTAURACE



ZDRAVOTNICKÁ LABORATOŘ
LABO LADR

www.ladr.de

Lauenburger Straße 67, 21502 Geesthacht
NĚMECKO
Rok instalace: 2012
Aplikace: Farmacie

SYSTÉM 4 venkovní jednotky VRV se zpětným získáváním tepla (1 x REYQ42P8; 1 x REYQ44P8; 1 x REYQ46P8; 1 x REYQ48P8); 

2 venkovní jednotky Sky Air (RZQ200C); 4 vnitřní jednotky Sky Air (FHQ100B); větrání vzduchotechnickými jednotkami, regulace 

centrálním ovladačem Daikin s dotykovým displejem. PROJEKT Zpětné získávání tepla (odpadní teplo z laboratoře se 

používá pro vytápění kanceláří v zimě), všechny místnosti mají samostatnou regulaci, do laboratoře se přivádí čerstvý vzduch 

vzduchotechnickou jednotkou (vyžadován proud vzduchu 20 000 m³/h) POŽADAVKY Větrání, klimatizace, regulace.

Kompletní řešení budovy 
s využitím odpadního tepla 
pro vytápění kanceláří 
s možností individuální 
regulace
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BIOFARMACIE
LONZA

Parc Industriel de Petit-Rechain
4800 Verviers 
BELGIE
Rok instalace: 2010
Aplikace: Farmacie

SYSTÉM 2 vodou chlazené chladicí jednotky (1 x EWAD260AJYNN/X;  1 x EWAD360AJYNN/A) PROJEKT Pro tento projekt byla 

rozhodující přesná teplota dodávané studené vody a studeného vzduchu POŽADAVKY Chlazení, klimatizace.

FARMACIE 17

Při náhradě staré instalace 
je klíčovou otázkou 
spotřeba energie

www.lonza.com



Calea Bucureştilor 224E, Otopeni 075150 
RUMUNSKO 
Rok instalace: 2012
Aplikace: Veřejná budova

MEZINÁRODNÍ LETIŠTĚ
HENRI COANDA

www.bucharestairports.ro

SYSTÉM 2 vodou chlazené chladicí jednotky (EWWQC15B-XS); 9 vzduchotechnických jednotek 

PROJEKT 18 000 m2 odpovídající přibližně polovině celkové plochy POŽADAVKY Větrání, 
klimatizace. 

18 VEŘEJNÉ BUDOVY
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DATOVÉ CENTRUM 
TELEKOMUNIKAČNÍ SPOLEČNOSTI

IBM SLOVAK TELECOM
www.telekom.sk

Varšavská 24, Bratislava
SLOVENSKO
Rok instalace: 2011
Aplikace: Datová centra 

SYSTÉM 3 vodou chlazené chladicí jednotky 

(EWWD950EJYNN) PROJEKT Chlazení datového centra 

Celková plocha: 1 200 m2 místností s výpočetní 

technikou POŽADAVEK Chlazení.

SUPERMARKET / OBCHOD
EDEKA BUSCHKÜHLE

www.einkaufen-erleben.de

Quellenstraße 17, 59556 Lippstadt
NĚMECKO
Rok instalace: 2010
Aplikace: Sklady a prodejny

SYSTÉM 2 chladicí jednotky Conveni-Pack (LRYEQ); 1 chladicí jednotka ZEAS (LREQ) PROJEKT 2 systémy Conveni-Pack obsluhují 
32 m pultů, 12,5m chladicích regálů jednu chladicí místnost pro ovoce, dveřní clonu a 5 vnitřních jednotek. Systém ZEAS obsluhuje 

dva mrazicí boxy s celkovým výkonem 5 kW. POŽADAVEK Potravinové chlazení, klimatizace, dveřní clona.

20 SKLADY A PRODEJNY / DATOVÁ CENTRA



SUPERMARKET

Winwick Road, Warrington WA2 7NY
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ 
Rok instalace: 2013
Aplikace: Sklady a prodejny

ROZSAH
www.therange.co.uk

     www.cdsgroup.uk.com 

SYSTÉM Venkovní jednotka VRV III se zpětným získáváním tepla; 7 tepelných čerpadel VRV IV s venkovními jednotkami pro 

nepřetržité vytápění (RYYQ-T); 71 kazetových jednotek s kruhovým výdechem; regulace RTD; I-touch Manager PROJEKT 

Kompletní řešení vytápění, větrání a klimatizace. Zpětné získávání tepla VRV III a tepelné čerpadlo VRV IV zajišťují nepřetržité 

vytápění a neustálý komfort. Oba systémy sjednocují požadavky na ohřev teplé vody, větrání a dveřní clony. Celková plocha: 

7 800 m2 POŽADAVKY Vytápění, větrání, ohřev vody, klimatizace, regulace PROČ DAIKIN Vyžadovali řešení, které poskytne 

vyváženou úroveň klimatizace a energetické účinnosti.

„Máme velkou radost ze spolupráce 
se společností Daikin UK na 
začlenění jednoho z nejnovějších 
plně integrovaných systémů 
využívajících obnovitelné zdroje 
energie, který zajišťuje vytápění, 
horkou vodu a klimatizaci, Tento 
systém poskytl společnosti Range ve 
Warringtononu možnost kompletní 
regulace s provozní flexibilitou v 
souladu s požadavky. S provozní 
flexibilitou v souladu s požadavky.“
Brad Hurter, CDS Group
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BUDOVA PRO VÝZKU A VÝVOJ

EDIFICIO CONTENEDOR
www.unex.es

Universidad de Extremadura (Campus Badajoz)
Avda. de Elvas, s/n 06071 Badajoz
ŠPANĚLSKO
Rok instalace: 2013
Aplikace: Veřejná budova

SYSTÉM  VRV: 15 venkovních jednotek tepelného čerpadla VRV IV s nepřetržitým vytápěním 

(RYYQ-T (254 hp); 123 vnitřních jednotek VRV (54 × FXSQ-P; 28 × FXHQ-MA; 25 × FXZQ-A; 8 × FXAQ-P;  

8 × FXLQ-P); větrání: 5 × ERQ-A; 5 × EKEQFCB+EV; regulace: pomocí Intelligent Touch Manager. 

Plocha obsluhovaná instalací a celková plocha: 5 000 m2 POŽADAVKY Větrání klimatizace, 

regulace.

DE INSTITUTOS
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„Můžeme nabídnout nejlepší řešení 
co do technického provedení i do 
účinnosti, co je však nejdůležitější, 
je komplexní řešení, od jednoho 
dodavatele, který zajistí uživateli 
veškeré služby u systémů HVAC a MaR.  
To jsou služby, které nabízí pouze 
společnost Daikin.“

VEŘEJNÉ BUDOVY 23



53 - 332 Wroclaw, ul. Powstańców Slaskich 95 
POLSKO 
Rok instalace: 2012
Aplikace: Kanceláře, sklady a prodejny, byty

PROJEKT
SKY TOWER

www.skytower.pl

SYSTÉM VRV: 8 venkovních jednotek se zpětným získáváním tepla VRV III (8 x REMHQ12P8); 151 venkovních jednotek tepelného 

čerpadla VRV III (57 x RXYQ18P9; 1 x RXYQ8P9; 1 x RXYQ10P9; 5 x RXYQ12P9; 2 x RXYQ16P9; 21 x RXYSQ4P8Y1; 2 x RXYSQ5P8Y1; 

2 x RXYSQ6P8Y1); 653 vnitřních jednotek VRV; větrání: 10 x ERQ250AW1; 154 x VAM500FA; 90 x VAM250FA; 42 x VAM800FA;  

12 x VAM600FA PROJEKT Klimatizace, a větrání+ protokol BMS Bacnet.  Plocha obsluhovaná instalací: 42 000 m2. Celková plocha: 

220 000 m2 POŽADAVKY Větrání klimatizace, regulace.
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„Vysoká kvalita předprodejních služeb 
poskytovaných prodejním týmem společnosti 
Daikin, navrhované řešení s osvědčenou 
spolehlivostí a referencemi , intenzivní snaha  
nabídnout co nejlepší řešení, přesvědčily 
zákazníka o kvalitách společnosti Daikin.“

KANCELÁŘE, SKLADY A PRODEJNY, BYTY 25



Heddon Street, London, W1
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ 
Rok instalace: 2012
Aplikace: Restaurace

RESTAURACE
ICEBAR BY ICEHOTEL

www.belowzerolondon.com

SYSTÉM 2 chladicí jednotky ZEAS; 1 venkovní jednotka zpětného získávání tepla s ohřevem teplé vody VRV, dveřní clona Biddle; 

větrání: Systém VAM pro přívod čerstvého vzduchu a pokud to umožňují podmínky i volné chlazení. PROJEKT Byl požadavek,  aby 

systém chlazení byl součástí celkového řešení, které zajistí klimatizaci, vytápění a větrání v baru, restauraci, kuchyni a na toaletách. 

POŽADAVKY Chlazení, dveřní clona, větrání, ohřev vody, klimatizace, regulace.

„Již nějakou dobu jsme uvažovali o vylepšení systémů vytápění, větrání, 
klimatizace a chlazení v naší restauraci a baru.  
Nejvyšší prioritu má zajištění komfortu pro zákazníky v restauraci a úspora 
tepelné energie, která by byla zapotřeb na pokrytí ztrát způsobených velkými 
otevřenými vstupními dveřmi. Tento požadavek spolu se ziskem tepla z pečlivě 
udržované teploty -5 ºC v našem ledovém baru nás přivedly k úzké spolupráci 
se společností Daikin UK. Díky technologii zpětného získávání tepla, která byla 
navržena se snížila spotřeba energie o 50 %.“
Alex de Pommes, ředitel Icebar
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Navštivte stránky www.daikineurope.com/references

CHCETE VÍCE 
REFERENCÍ?
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