
Společné vytváření cirkulární 
ekonomiky chladiv

 by Daikin – Recover – Reclaim – Reuse
Nová služba pro chladivo
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Chytrým používáním
Pečlivě sledujeme spotřebu energie pomocí cloudové služby Daikin. Abychom neustále zvyšovali 
účinnost systému, stavíme na radách odborníků. Používáme prediktivní údržbu pro zajištění 
optimální funkce a minimálních prostojů, aby se zabránilo plýtvání energií používáním chytrých 
karet pro vstup a snímačů.

Prostřednictvím inovací
My jsme již vybavili velkou část naší produktové řady chladivem R-32, které má nižší hodnotu GWP. 

Nabízíme nejvyšší celoroční účinnost a nasazujeme jedinečné filtry s automatickým čištěním pro 
nepřetržitou maximální účinnost.

Jsme rozhodnuti snížit naši 
uhlíkovou stopu a chceme 
dosáhnout nulových emisí CO
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do roku 2050. 
Cirkulární ekonomika, inovace a chytré používání  
– to jsou milníky na naší cestě.
Chvíle, kdy musíme konat, je teď. 
Připojte se k nám při vytváření udržitelné 
budoucnosti pro HVAC-R.

Společně tvoříme  
udržitelný rozvoj do budoucna

Pomocí cirkulární ekonomiky
Směrem k cirkulární ekonomice chladiv

S L∞P by Daikin chceme ustoupit od produkce dalšího odpadu. Místo toho budeme znovu kvalitně 
využívat to, co je již k dispozici. Budeme využívat regenerované chladivo a zabráníme tomu, aby se 
ročně vyrobilo téměř 250 000 kg nového plynu!
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Partner služby retradeables
Partner konsorcia Daikin podporuje Retradeables, 
digitální tržiště, které umožňuje obchodování 
s odčerpanými chladivy mezi servisními 
společnostmi a distributory chladiv.

Produkty používající 
odčerpané chladivo
Tato iniciativa začala v roce 2019 naší cirkulární 
ekonomikou L∞p by Daikin. Všechny VRV jednotky 
vyrobené a prodané v Evropě* mají umístěné 
odčerpané chladivo. To znamená, že pokud si 
vyberete jednotku VRV, aktivně podporujete 
opětovné použití chladiva.

Jednotka obnovy chladiva
Mobilní jednotka na odčerpání odstraňuje z plynu 
nečistoty, jako je olej, kyseliny nebo vlhkost. 
Může být použita nezávisle na jiných iniciativách 
cirkulární ekonomiky Daikin.

Recover–Reclaim–Reuse 
Služba chladiva
Naše nejnovější iniciativa, služba zpracování 
chladiva, šetří zdroje a náklady. Naším cílem je 
shromáždit větší množství chladiva a certifikovat 
projekty, ve kterých je staré chladivo odčerpáno 
a opětovně použito v nových projektech. Tato služba 
je dostupná pro klíčové zákazníky a investory.

Náš systém cirkulární ekonomiky pro  

zelenou budoucnost 
se rozšiřuje

*členské státy EU, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Černá hora, Kosovo, Albánie, Severní Makedonie, Island, Norsko, Švýcarsko

Přispějte 
k ochraně 
životního 
prostředí 

nyní!
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Odčerpání
Odčerpáme staré chladivo 
z jakékoliv jednotky 
jakékoliv značky.

Regenerace
Chladivo je regenerované 
v Evropě znamená, že je chladivo 
regenerováno vysoce kvalitním 
způsobem v souladu s předpisy 
upravující použití fluorovaných 
plynů F-plynů.

Opětovné 
použití
Regenerované chladivo je 
smícháno s novým chladivem. 
Kvalita chladiva je 
certifikována nezávislou 
laboratoří. Splňuje normy 
certifikace AHRI 700.

Jak to  

funguje?
 
To je základní princip našeho 
programu L∞p by Daikin.
Jedná se o revoluci v našem odvětví 
a základní součást našeho závazku 
vytvářet udržitelnou budoucnost.

Pomozte nahradit 
za rok více než 

250 000 kg 
nového plynu.

Recover, Reclaim, Reuse
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Jak vaše chladivo  

vyhovuje 
Stejně jako pro zelenou elektřinu používáme mix tradičních 
a obnovitelných komponent. Odčerpané a nové chladivo je 
míseno v továrně. Na konci je množství regenerovaného chladiva 
administrativně přiřazeno novým produktům L∞p by Daikin.

Regenerované chladivo je 
administrativně umístěno 
do VRV jednotek vyrobených 
a prodaných v Evropě*

Regenerované chladivo 
je znovu použito na trhu 
– uzavření cyklu

Chladivo odčerpá 
z jednotek v terénu 
některá ze sítě 
montážních firem

Další odčerpané 
chladivo z trhu

Recyklované 
chladivo pro plnění 
v terénu a servis

Chladivo je obnovené = regenerace na vysokou 
kvalitu, která je stejná jako u nového chladiva

NovéRegenerované

V našem závodě 
používáme směs 
odčerpaného 
a nového chladiva 
pro plnění našich 
jednotek

For more information visit:

 

www.daikin.eu/loop-by-daikin

For more information visit:

 

www.daikin.eu/loop-by-daikin

For more information visit:

 

www.daikin.eu/loop-by-daikin
For more information visit:

 

www.daikin.eu/loop-by-daikin

Směs
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Uvedení 

 by Daikin

Pro vaše podnikání
• Získejte pozornost nových zákazníků jako 

certifikovaný člen programu L∞p by Daikin – 
Recover-Reclaim-Reuse.

• Zbavte se starostí s manipulací se starým 
chladivem – my se postaráme!

• Ušetřete náklady na likvidaci a rozložení starého 
chladiva.

Pro naši planetu
• Přispějte výběrem regenerovaného chladiva.

• Odlište se účastí v jedné z iniciativ, která uspoří 
250 000 kg nového chladiva každý rok. 

• Spojte se s námi pro udržitelnou budoucnost.

Program – Recover-Reclaim-Reuse
Pokud chcete udělat další krok dopředu, instalujte jednotky 
s regenerovaným chladivem. Naše služba chladiva je to, co 
hledáte. Naším cílem je shromáždit větší množství chladiva 
a certifikovat projekty, ve kterých je staré chladivo odčerpáno 
a opětovně použito v nových jednotkách.

Buďte součástí  by Daikin 
a získejte výhody z efektu !
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Jste již součástí programu 

 by Daikin?
Certifikace programu L∞p by 
Daikin – Recover - Reclaim - Reuse  
ve spolupráci s partnery je 
dostupná pro hlavní zákazníky 
a investory.

Regenerace chladiva R-410A byl 
pouze začátek – pracujeme na 
rozšíření záběru a také zahrnutí 
dalších chladiv do cirkulární 
ekonomiky.

Již bylo prodáno více než 20 000 VRV 
jednotek našich speciálních řad L∞p 
by Daikin. Tyto jednotky byly vyrobeny 
s regenerovaným chladivem v souladu 
s naším principem cirkulární ekonomiky.

Zabraňme výrobě více než 
250 000 kg nových chladiv 
každý rok!



Získejte další informace o programu L∞p by Daikin – Recovery - Reclaim - Reuse 
a staňte se součástí cirkulární ekonomiky.

Buďme v kontaktu!

https://www.daikin.cz/cs_cz/o-spolecnosti/odpovednost-vuci-zivotnimu-prostredi/loop-by-daikin.html

Připojte se k programu 

a převeďte váš odpad na aktivum!

ECPCS21-226 02/2022

Tato publikace je určena pouze pro informaci a nepředstavuje závaznou nabídku 

společnosti Daikin Europe N.V. Společnost Daikin Europe N.V. sestavila obsah této 

publikace podle svých nejlepších znalostí. Nepřebíráme žádné výslovné nebo 

z okolností vyplývající záruky úplnosti, přesnosti, spolehlivosti nebo vhodnosti pro 

určitý účel vztahující se na obsah, produkty a služby zde zmíněné. Technické údaje 

podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost Daikin Europe N.V. 

výslovně odmítá jakoukoliv zodpovědnost za jakékoliv přímé či nepřímé škody 

v nejširším slova smyslu, které by mohly vzniknout z použití a/nebo interpretace 

této publikace, nebo by se k ní mohly vztahovat. Veškerý obsah je předmětem 

autorských práv společnosti Daikin Europe N.V. 

Vytištěno na bezchlórovém papíru. Připraveno společností La Movida. 
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