
Grzanie - klimatyzacja - ciepła woda - wentylacja - chłodnictwo - sterowanie

Rozwiązania hotelowe  
dla właścicieli hoteli
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Gdy chcieliśmy zmienić instalację 
klimatyzacji w naszym hotelu, nie 
wahaliśmy się ani przez chwilę: 
instalacja Daikin w naszym budynku 
sprawdzała się znakomicie przez 18 lat. 
Nowy system jest bardzo przyjazny, dla 
nas i dla naszych gości.

Hotel Ramada

Twój cel:  
gościnność, ekonomia, niezawodność
Ważne jest zaoferowanie gościom najwyższego komfortu przez cały rok, przy równoczesnym obniżeniu zużycia energii.  
To połączenie jest możliwe dzięki niezawodności systemu. 
Daikin jako lider w branży łączy bogate doświadczenie, innowację technologiczną oraz wysoką jakość obsługi klienta po to,  
aby pomagać w spełnieniu wszystkich celów!
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Wiemy, że klienci są najważniejsi. Produkty Daikin 
to pewność, że każdy gość odczuje doskonały 
komfort dzięki łatwemu w obsłudze, cichemu 
systemowi.

  Niski poziom głośności jednostek 
wewnętrznych (19 dBA)

  Niezauważalne chłodzenie i grzanie bez 
przeciągów

 Łatwe w obsłudze sterowanie indywidualne

 Ciepła woda o temperaturze do 80°C

Najwyższy komfort  
dla gości

22 22

Grzanie WentylacjaChłodzenie Ciepła woda Kurtyna 
powietrzna

Ciepło 
odpadowe

System VRV z odzyskiem ciepła

Obniżenie i zarządzanie zużyciem energii

Niezawodność

 Wysoka jakość obsługi klienta

 Technika zamiany: specjalnie opracowana 
technologia zamiany dla budynków po 
renowacji

Nasz zintegrowany system zarządza 70% rachunku za energię

INNE

BIURO

KUCHNIA

OŚWIETLENIE

OGRZEWANIE 
POMIESZCZEŃ 31%

WENTYLACJA 4% 
CHŁODNICTWO 3% 

CHŁODZENIE 
POMIESZCZEŃ 15%

CIEPŁA WODA 17%

Aż do teraz większość hoteli korzystała 
z indywidualnych systemów do chłodzenia, grzania, 
wytwarzania ciepłej wody użytkowej i wentylacji.  
To prowadziło do dużych strat energii.  
Dzięki zaawansowanym systemom odzysku ciepła 
Daikin, możesz zaoszczędzić energię oraz pieniądze.

 Darmowe grzanie i wytwarzanie ciepłej wody 
dzięki odzyskowi ciepła

 Zarządzanie systemem HVAC-R oraz 
urządzeniami innych firm za pośrednictwem 
ekranu dotykowego z jednej centralnej 
lokalizacji lub zdalnie

 Inteligentne sterowniki w pokojach 
hotelowych z synchronizacją z kartą dostępu 
oraz kontaktronami okiennymi optymalizują 
efektywność energetyczną, gdy goście 
opuszczą swój pokój lub otworzą okno

 Obsługa jednego zintegrowanego systemu 
zamiast kilku oddzielnych systemów, 
oszczędność na kosztach eksploatacji oraz 
jeden punkt obsługi

 Technologia inwertera i zmiennej 
temperatury czynnika chłodniczego 
nieprzerwanie dostosowuje działanie 
systemu zapewniając najwyższą efektywność 
sezonową i najwyższy komfort

 Najlepsza pomoc w budowaniu 
ekologicznego budynku z certyfikatem 
BREEAM 

Dlaczego wybierać rozwiązania Daikin?
Optymalizacja zużycia energii oraz kosztów eksploatacji musi iść w parze z celami w zakresie niezawodności i komfortu. 
Oferta Daikin została zaprojektowana w taki sposób, aby dać Ci wszystko to, czego potrzebujesz.
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Daikin oferuje kompleksowe rozwiązanie 
dla całego hotelu

Od recepcji do pokoi gościnnych, przez 
kuchnię i pomieszczenia gospodarcze - 
każde pomieszczenie w hotelu ma specjalne 
wymagania w zakresie grzania, klimatyzacji, 
wentylacji, wytwarzania ciepłej wody 
użytkowej itd. 

Daikin oferuje kompleksowe rozwiązanie 
spełniające wszystkie te wymagania, 
całościowo zarządzane przez centralny system 
sterowania, z jednym punktem obsługi.

+    Ciepło jest odzyskiwane z lad chłodniczych 
oraz komór chłodniczych do wzmocnienia 
grzania w innych obszarach.

 +     Dedykowane rozwiązania chłodnicze 
z inwerterem.

Jednostka kanałowa Intuicyjny 
zdalny 

sterownik

+  Intuicyjny zdalny sterownik z wbudowanym 
połączeniem z kartą dostępu lub 
kontaktronem okiennym zapewnia 
oszczędność energii.

  +  Szeroki wybór jednostek wewnętrznych, 
kanałowe, naścienne itd.

Jednostka 
naścienna

Ciepła woda użytkowa 

Niezależne wytwarzanie dużych ilości ciepłej 
wody do 80°C

 +    Bardzo efektywna produkcja ciepłej wody 
użytkowej z wykorzystaniem energii 
pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

 +    Możliwość podłączenia do kolektorów 
słonecznych.

 +    Oszczędności na poziomie do 17% 
w porównaniu do kotłów gazowych.

Kuchnia 

Maksymalny komfort gości i kontrolowanie 
zużycia energii
• Każdy gość indywidualnie wybiera chłodzenie 

i grzanie, w ramach ustawionych wartości 
zadanych.

• Ciepła woda o temperaturze do 80°C 
wytwarzana z energii pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych.

• Cicha praca jednostek wewnętrznych 
zapewnia spokojny sen w nocy.

Kompleksowe sterowanie i monitorowanie 
klimatyzacji, grzania, wytwarzania ciepłej wody 
i chłodnictwa

Pokoje gościnne 22 22

22 22
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Sterowanie centralne

Sale bankietowe/restauracja/sala konferencyjna

+     Kurtyny powietrzne pozwalają na 
pozostawianie otwartych drzwi bez ryzyka strat 
energii, utrzymują wysoki poziom komfortu.

+     Ogrzewanie podłogowe zapewnia 
równomierny rozkład temperatury w strefach 
z wysokim stropem.

+     Czujniki CO2 zapobiegają stratom energii dzięki 
wentylacji, a w momentach szczytowych 
zapewniają dopływ wystarczającej ilości 
świeżego powietrza.

 +     Centrale wentylacyjne łączą dopływ świeżego powietrza, grzanie 
i klimatyzację w jednym systemie.

+      Bogaty typoszereg jednostek kasetowych, kanałowych i podłogowych 
umożliwia dopasowanie do każdego układu pomieszczenia.

+     Proste ustawianie harmonogramów oraz sterowanie centralne zapewniają 
bardziej efektywną pracę.

+     Możliwość włączenia funkcji free cooling, gdy temperatura na zewnątrz jest 
niższa niż w pomieszczeniu.

+      Integracja z oprogramowaniem rezerwacji 
hotelu, włączanie klimatyzacji po 
zameldowaniu gości.

+      Narzędzia do inteligentnego zarządzania 
energią w sposób ciągły optymalizują 
efektywność energetyczną w budynku.

+      Monitorowanie wszystkich urządzeń Daikin 
i innych firm z jednej centralnej lokalizacji, 
również zdalnie.

Jednostka 
kanałowa
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Całkowicie płaska 
kaseta

Centrala 
wentylacyjna

Odczucie maksymalnego komfortu przez klienta 
już w momencie wejścia do hotelu

Klucz do utrzymania kontroli nad kosztami energii 
oraz do zapewnienia komfortu 

Duże przestrzenie, które wymagają idealnej temperatury i dopływu świeżego powietrza
 

Chłodzenie ChłodnictwoWentylacja Kurtyna 
powietrzna

Ciepła woda Sterowanie 
centralne

Wejście do hotelu

22

Grzanie
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Projekt
Do tego wyjątkowego hotelu z 28 piętrami 
o wysokości 113 m wybrano Daikin, 
ponieważ produkty firmy spełniają wysokie 
normy w zakresie komfortu. Zainstalowano 
tam:  
74 jednostki zewnętrzne VRV i 664 jednostki 
wewnętrzne VRV oraz dwa agregaty 
chłodnicze chłodzone powietrzem na 
R-134a z jednośrubową sprężarką.

Dlaczego Daikin?
Klient jest wielkim zwolennikiem jakości 
Daikin, wybiera urządzenia Daikin od 1996 
roku.

System
�  74 jednostki zewnętrzne  

(60 x jednostki zewnętrzne VRV 
z odzyskiem ciepła) sterowane za 
pośrednictwem inteligentnego 
sterownika

 � 664 jednostki wewnętrzne
 � 2 x agregaty chłodnicze chłodzone 
powietrzem  
(EWAD 600 BJYNN/Q) 

Porta Fira
Hiszpania

Nowy budynek 

Ten projekt wzmacnia pozycję Daikin jako lidera 
systemów klimatyzacji na dużą skalę, jako firmy, która 
jest w stanie dostarczyć rozwiązania wyróżniające 
się nie tylko pod względem dokładności działania 
i niezawodności, ale również pod względem 
efektywności energetycznej. 

Historia sukcesu
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Dlaczego Daikin?
Dzięki rozwiązaniu z technologią 
zamienną, zminimalizowano przerwy 
w działalności hotelu, a poprzez 
zachowanie instalacji chłodniczej udało 
się zatrzymać dekoracje wnętrz. 

System
 › 8 VRVIII-Q RQYQ140P + 36 FXLQ25 + 
3FVX50+1FTXS

 › 3MXS52+ 2 FVXS25
 › RXS50 + 1 FTXS50
 › RXS50 + 1 FVXS50
 › 3 MXS68 + 2 FVXS 25 + 1 FVXS50
 › RXS25 + FVXS25

Modernizacja 

Hotel Le Pigonnet to luksusowy hotel i restauracja 
w Aix-En-Provence. Firma Daikin zastąpiła istniejącą 
instalację na R-22 efektywnym energetycznie 
rozwiązaniem VRV. 

Le Pigonnet
Francja

Historia sukcesu

Więcej referencji można znaleźć pod adresem:  
http://www.daikineurope.com/hotels



Daikin wytycza kierunki „Jesteśmy dumnym klientem Daikin od 15 lat.  

Ostatnio pracowaliśmy wspólnie nad instalacją nowej 

generacji klimatyzacji. System zużywa 30% mniej energii 

i jest przyjazny dla budżetu”. 

Hotel Navarra

1924

1933

1936

Akira Yamada utworzył  
Osaka Kinzoku  
Kogyosho Ltd

Badania nad czynnikami 
chłodniczymi na bazie fluoru

Mifujirator wykorzystał 
pierwszy japoński 

klimatyzator w pociągach

1951 1957
1967

1973

2003

2006 2007

2008

2009

2012

2014
1969

1982 20051958

Daikin w Europie.  
Biuro sprzedaży  

na Malcie

Pierwsze 
rozwiązanie 
Multi-Split 

VRV III

Wprowadzenie na rynek 
VRV II. Daikin rozpoczyna 
działalność w Czechach 

(DICZ) 

Pierwszy system 
VRV wprowadzony 

w Japonii

Zakup  
RotexZakład produkcyjny 

sprężarek Daikin Device 
Czech Republic (DDCZ). 

Zakup grupy OYL 

Daikin jako pierwsza 
firma, która uzyskała 

etykietę Eco za  
swoje pompy ciepła 

powietrze/woda

Daikin Europe (DENV) 
Ostend, Belgia

Pierwsza pompa ciepła 
powietrze/woda  
Daikin Altherma

Wprowadzenie 
na rynek VRV IV

Hybrydowa pompa 
ciepła Daikin Altherma

Pierwsza jednostka 
naścienna na R-32

1. sprężarka  
obrotowa  
w Japonii

Rozpoczęcie produkcji 
linii klimatyzatorów

Pierwsza linia 
pomp ciepła

Partner z wyboru

Dla każdej branży kluczowe znaczenie ma 
optymalne środowisko pracy - ale nie w każdym 
miejscu w ten sam sposób - to zadanie dla 
elastycznych, dostosowanych do potrzeb klienta 
i ekonomicznych rozwiązań. 

Daikin - wiodący europejski i globalny producent 
urządzeń HVAC-R dobrze to rozumie, dlatego 
zbudował koncepcję ‘total solution’, która 
opiera się na rozwiązaniach dostosowanych do 
indywidualnych potrzeb klienta. 

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz klimatyzacji, 
ogrzewania, wentylacji, kurtyn powietrznych, ciepłej 
wody, chłodnictwa, czy kontroli - Daikin ma dla 
Ciebie urządzenia, doświadczenie i rozwiązania.

Jakość Daikin

Doceniana przez innych jakość firmy Daikin jest wynikiem 
dużej wagi przykładanej do projektowania, produkcji 
i testowania urządzeń oraz serwisu po ich sprzedaży. W tym 
celu, każdy element jest dokładnie dobierany i poddawany 
rygorystycznym testom w celu zweryfikowania jego 
wkładu w zakresie jakości i niezawodności produktu.

Personel, który Cię rozumie

Daikin oraz personel doświadczonych analityków są 
gotowi do pomocy przy codziennych zadaniach tworzenia 
ogólnokrajowych i międzynarodowych umów, służąc 
radą w zakresie doboru urządzeń oraz monitorowania 
przepisów. Naszym celem jest pomoc w realizacji planów 
z wykorzystaniem niestandardowych rozwiązań, które 
spełnią Twoje potrzeby (w zakresie komfortu, poziomów 
wydajności itd.).

Daikin to przede wszystkim komfortowe temperatury 
Przez blisko 90 lat, firma Daikin koncentrowała się na 
poprawieniu systemów grzania i chłodzenia w sektorze 
przemysłowym, usługowym i mieszkaniowym. Dzięki 
temu jesteśmy w stanie zaoferować najbardziej 
wybitne rozwiązania w branży. Wyłącznie na tym rynku, 

wszystkie podzespoły produktów są produkowane w naszych 
własnych zakładach, które posiadają stosowne certyfikaty 
odnośnie jakości. Należą do nich sprężarki, które stanowią serce 
naszych urządzeń, a nawet czynnik chłodniczy, którego Daikin 
jest drugim co do wielkości na świecie producentem. 

Niniejsza publikacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie jest ofertą wiążącą firmy Daikin Europe N.V. Treść tej 
publikacji powstała dzięki wiedzy Daikin Europe N.V. Nie udzielamy pośredniej i bezpośredniej gwarancji na kompletność, 
dokładność, rzetelność lub przydatność do określonego celu treści oraz produktów i usług przedstawionych w niniejszym 
wydawnictwie. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Daikin Europe N.V. nie ponosi 
odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie uszkodzenia, wynikające z lub związane z użyciem i/lub sposobem 
interpretacji niniejszej publikacji. Firma Daikin Europe N.V. posiada prawa autorskie całości przedstawionej treści. 
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