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OM DAIKIN

Daikin har ett världsomspännande rykte som är
baserat på över 80 års erfarenhet av tillverkning
av högkvalitativ luftkonditioneringsutrustning för
industri, handel och bostäder.

Daikins mycket avundade kvalitet kommer sig
helt enkelt av den noggrannhet som tillämpas vid
utformning, produktion och provning, och även
eftermarknadssupport. Varje komponent väljs
noggrant och utsätts för rigorösa test för att dess
bidrag till produktens kvalitet och tillförlitlighet ska
kontrolleras.
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MILJÖMEDVETENHET
LUFTKONDITIONERING OCH MILJÖN

Miljömedvetenhet
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Luftkonditioneringssystem ger en mycket behaglig inomhusmiljö,
vilket möjliggör optimala arbets- och levnadsförhållanden i de
mest extrema klimat. Motiverade av en global medvetenhet
om behovet att minska slitaget på miljön har vissa tillverkare,
inklusive Daikin, på senare år gjort stora ansträngningar för att
begränsa de negativa effekter som tillverkning och användning
av luftkonditioneringsutrustning medför. Följaktligen har modeller
med energisparande funktioner och förbättrade metoder för
ekoproduktion sett dagens ljus, vilket på ett betydande sätt bidrar
till att begränsa påverkan på miljön.
DAIKINS ENGAGEMANG I MILJÖFRÅGOR
Det banbrytande engagemanget för miljö och naturresurser är
en del av hela den globala hanteringen som Daikin arbetar med
på alla nivåer: från produktdesign, tillverkningsprocesser, ner till
ansvaret för att alla medarbetare inom Daikin tar sitt miljöansvar.
Detta åtagande visar sig inom tre områden: reducerat avfall vid
tillverkning och vid drift, återvinning av material, samt konstruera
och producera energieffektiva klimatkontrollutrustningar.

1998 erhöll Daikin Europe N.V. som första luftkonditionerings-tillverkare miljöcertifiering enligt ISO 14001. Sedan 2004 har dessutom inte bara tillverkningsenheterna utan också Daikins säljbolag
erhållit ISO 14001-certifieringen, vilket visar på Daikins engagemang i miljöfrågor på alla nivåer inom vår organisation.
Dessa certifierade miljöplaner innefattar reduktionen av avfall på
alla nivåer. Våra miljömål är högt satta: Daikin Europe NV har en
strikt ”nollavfalls-policy”, vilket innebär att så mycket som möjligt
av produkterna kan återanvändas, återvinnas eller återskapas som
användbara resurser.
ÅTERVINNING AV MATERIAL
Daikin Europe NV tillämpar konsekvent materialåtervinning inom
alla sina verksamhetsområden. Spillvatten är behandlat innan
det släpps ut i det kommunala avloppet, och det återvunna
slammet är en viktig ingrediens vid cementtillverkning. Annat
avfall är också noga sorterat och återvunnet, och stöds av en
kontinuerligt utvecklande fabrikslayout som uppmuntrar den
optimala resursanvändningen. Utöver återvinning investerar vi
mycket i returförpackningar. Samma höga krav är också påförda
våra leverantörer.
Att eliminera avfallet och optimera återvinningen minskar
materialförbrukningen och bidrar till en effektiv tillverkning och
drift, vilket leder till mindre miljöpåverkan.

ENERGIEFFEKTIV KLIMATSTYRNINGSUTRUSTNING
Daikins åtagande att vara ledande inom miljömässig utveckling har
lett till en rad innovationer för klimatkontrollutrustningar:
>>
Daikins användning av invertertekniken minskar exempelvis
uppstarttiden med 33 % och medför att kompressorn bara
förbrukar den effekt som den verklighen behöver för att möta
kyl-/värmebehovet för tillfället.
>>
Genom att sammanlänka invertertekniken med likströms
reluktansmotorer för kompressorn förbättras effektiviteten
ytterligare, vilket medför att Daikins enheter kan uppnå de
högsta effektivitetssiffrorna på marknaden.
>>
Daikin producerar också datorstyrda övervaknings- och kontrollsystem för luftkonditionering som är utformade för att säkerställa att maximal energieffektivitet alltid upprätthålls. Ett exempel
är Daikins senaste I-controller-teknik, som erbjuder våra kunder en förfinad och energieffektiv kontroll på Daikins värmeåtervinningsinstallationer, inklusive fjärrövervakning via Internet.
Denna lista på innovationer kan expanderas i all oändlighet. Men
viktigare, den visar klart att teknisk innovation och miljötänkande
kan gå hand i hand. Hos Daikin, bildar dessa miljöprioriteringar en
integrerad del av vår företagskultur och reflekteras på alla våra
produkter.
Att välja Daikin innebär att du kan vara säker på att det kylsystem
som du använder är det bästa möjliga för miljön.
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Miljömedvetenhet

MINSKADE AVFALLSMÄNGDER VID TILLVERKNINGSOCH AFFÄRSVERKSAMHET

VÄTSKEKYLARE FRÅN DAIKIN,
DEN TILLFÖRLITLIGA LÖSNINGEN

Daikins vätskekylaggregat har bevisat sitt värde många gånger
om – från industrianläggningar till otaliga komforttillämpningar.
Oavsett systemets storlek och vilka klimatstyrningsbehoven än är
har Daikin ett kylvattensystem som passar.
Vätskekylaggregat från Daikin – en introduktion
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Utvecklingen av exakt anpassade kompressor- och köldmediekombinationer har gjort det möjligt för Daikin att tillhandahålla ett
komplett utbud av vätskekylaggregat, optimerade för användning
med köldmedierna R-134a, R-407C och R-410A.
Daikins vätskekylaggregat erbjuder det bästa när det gäller
flexibilitet och styrning, vilket återspeglar den avancerade teknik de
byggs upp av. Med sin precision, effekt, låg ljudnivå vid drift, enkla
underhåll och låga driftskostnader är Daikin vätskekylaggregat ett
säkert alternativ för ett rent och komfortabelt inomhusklimat.
Som tillverkare av sitt eget köldmedium och sina egna kompressorer, har Daikin också total kontroll vid alla produktionssteg.
Det är den här unika kombinationen av avancerad teknik,
erfarenhet och pålitlighet som gör Daikin till det självklara valet
och den långsiktiga lösningen för professionella.

VISSTE DU ATT…
>>

Alla Daikin-vätskekylaggregat är fabriksfyllda med rätt mängd
olja och köldmedium, så att enkel installation och driftsättning
kan säkerställas.

>>

Alla Daikins vätskekylaggregat genomgår ett våtkörningstest
före leverans för att problemfri start och tillfredsställande drift
på fältet.

>>

På begäran kan besök på fabriken ordnas för kunder.

Om du har en tillämpning som inte kan tillgodoses med en
Daikin-vätskekylaggregat av standardmodell, kontakta din lokala
Daikin-återförsäljare, som kan ordna med specialenhet som
passar dina behov.

vätskekylaggregat från Daikin – en introduktion
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BRETT UTBUD
DAIKIN-vät s k e k y l a g g r e g a t f ö r . . .
Sport och fritid
Transport

KOMFORTTILLÄMPNINGAR
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KOMF O R TTIL L Ä M P N I N G A R

INDU S T R ITIL L Ä MP N I N G A R
Daikins vätskekylaggregat är väl lämpade för kritiska industritillämpningar där exakt temperaturstyrning
är av största vikt. Tack vare den oöverträffade kombinationen av specialkonstruerade scroll- och skruvkompressorer och det senaste inom elektronisk styrning är Daikins aggregat en tillförlitlig, kostnadseffektiv lösning med enkelt underhåll för många olika industrisektorer.

SKRÄ D DA R SYD DA L Ö S N I N G A R
Hittar du ingen standardmodell som svarar mot dina behov? Daikin kan konstruera ett kylsystem utifrån
dina specifika krav. Daikins vätskekylaggregat passar bra för mobil drift (t.ex. specialevenemang) och är
konstruerade för att tåla att transporteras ofta och för att arbeta i svåra miljöer. Daikin erbjuder kostnadseffektiva och skräddarsydda lösningar med korta leveranstider.
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vätskekylaggregat från Daikin – en introduktion

Daikins luftkylda och vätskekylda vätskekylare utgör stommen i många högpresterande luftkonditioneringssystem. I dessa vätskekylaggregat används den mest avancerade teknik som finns att tillgå, och
de erbjuder tillförlitlig drift med hög kvalitet under många år. Daikins vätskekylaggregat kan anslutas till
många olika luftbehandlingsenheter och fläktkonvektorer och möjliggör på så sätt luftkonditionering och
värmekomfort vid tillämpningar av både mindre och större omfattning.

KOMFORTTILLÄMPNINGAR
I takt med att teknologiska framsteg gör att människor kan få kortare arbetstid och mer fritid utvecklas också
de hjälpmedel som möjliggör nya livsstilar, i fråga om både omfattning, storlek och typ. Den tid när nationella
idrottsarenor i princip bestod av utomhusläktare för åskådarna och omklädningsrum för deltagarna är sedan
länge förbi. Dagens jättelika arenor återspeglar de massiva investeringar som professionalismen innebär och
är en kombination av det ultimata inom sportanläggningar och särskilda åskådarsviter, restauranger, barer
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KONTOR
Toyota M o t o r s
War s zawa , Po l e n
KOMFORTKYLA FÖR OLIKA AFFÄRSVERKSAMHETER

I denna moderna femvåningsbyggnad finns Toyotas huvudkontor
i Polen, med receptionsområde och utställning på bottenvåningen,
och kontor, konferensrum, öppna ytor och utbildningslokaler som
var och en omfattar både verkstad och föreläsningssal.
Comfort
Komforttillämpningar
Applications
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Alla som arbetar i och besöker det 3 000 m2 stora komplexet åtnjuter
optimal komfort tack vare inomhus- och utomhusaggregatfrån
Daikin, som alstrar kyla till fläktkonvektorer.

HUVUDUTRUSTNING:
1 x EUWLQ60MXY
1 x EUWA25HZW
1 x EHMC30A10

KONTOR
P ri cewate r hous e Coope r s
Li m as s ol, Cype r n
LEADANDE REVISIONSFÖRETAG VÄLJER DAIKIN

När deras nya ultramoderna 3 500 m2 stora huvudkontorsbyggnad i Limassol skulle utrustas år 2004 valdes Daikins
vätskekylteknik. I byggnaden används ett zonindelningsschema
med temperaturstyrning beroende på byggnadszon och tid på
dagen. Detta krav och projektets storskalighet gjorde att Daikin
blev det självklara valet.

HUVUDUTRUSTNING:
2 x EUWAT120KBXY
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Comfort
Komforttillämpningar
Applications

PricewaterhouseCoopers är en ledande leverantör av revisions-,
finans- och affärsrådgivningstjänster på Cypern. Företaget har
mer än 600 medarbetare vid fem kontor.

KONTOR
C onsiag
Prato, Italië
ALLMÄNNYTTIGT FÖRETAG VÄLJER DAIKIN

Consiag grundades 1975 av de italienska städerna Prato, Scandicci och Sesto som ett
partnerskap för hantering av vatten- och gastjänster.
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Effektivitet och kvalitet är nyckelbegrepp för denna grupp. Inte undra på alltså att de valde en
omfattande vätskekyllösning från Daikin när det nya kontoret i Prato byggdes 2002.

KONTOR
HUVUDUTRUSTNING:
24 x EUWY 5HW
36 x EUWY 8HW
2 x EUWY10HW
2 x EUWY15HW
2 x EUWY20HW
56 x FWV2B
278 x FWV3B
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28 x FWV4B
6 x FWV6B
40 x VAM500
2 x VAM1000

Comfort
Komforttillämpningar
Applications

24 x VAM250

KONTOR
E dificio Ce n tr al Cor r e o s y Te l é g r a f o s
V alencia, Spanie n
DET HISTORISKA POSTKONTORET

Detta eleganta huvudpostkontor byggdes mellan 1915 och 1922. Det ligger på den
centrala Plaza del Ayuntamiento, och dess stil ger en bild av 1900-talets eklekticism.
Byggnaden är mest känd för sin anslående huvudentré. Förutom att byggnaden rymmer
postkontoret innehåller den också kontorsutrymmen.
Comfort
Komforttillämpningar
Applications
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När den renoverades 2003 valdes luftkylda aggregat från Daikin eftersom de arbetar
effektivt och tyst.

HUVUDUTRUSTNING:
2 x EUWA200MZ

RESTAURANGER
P a villon Elys é e
P a ri s, F r ankr ike
KONSTEN ATT LEVA

Matsalen och salongerna i denna unika mötesplats för matälskare
kyls av 2 Daikin-aggregat, utvalda för sitt lilla utrymmesbehov och
sin exceptionellt tysta drift.

HUVUDUTRUSTNING:
2 x EUWN20HZW
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Comfort
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Pavillon Elysée – som ligger vid världens vackraste aveny, Champs
Elysées – har helt och hållet ägnats åt gastronomi och levnadskonsten,
och inrymmer en unik samling kulinariska koncept: en kockskola,
2 högklassiga restauranger, ”Café Lenôtre” och ”Le Comptoir,” och
ett utrymme med försäljning av professionell köksutrustning och
kokböcker. Detta epikureiska tempel ingår i Paris-imperiet Lenôtre,
som grundades av bakverksgeniet Gaston Lenôtre.

HOTELL
Sani Hote l
Ha lk idiki, Gr e klan d
PRISBELÖNT 4-STJÄRNIGT STRANDHOTELL PÅ 1 000 TUNNLANDS OMRÅDE

Sani Resort, som ligger nära platsen för den antika staden Sani, är ett privat ekologiskt
område i Halkidiki, nära Thessaloniki. Besökarna har tillgång till gröna skogar, sandstränder
och Egeiska havets blå vatten – och till modern inkvartering och underhållningscentrum
av många olika slag.
Comfort
Komforttillämpningar
Applications
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Anläggningen består av inte mindre än fyra hotell. Ett av dessa, det 4-stjärninga Sani
Asterias suites Hotel, ligger bredvid det antika bysantinska vakttornet, bland trädgårdar
och skog. Hotellet byggdes 2003 och har belönats med flera priser för sin exceptionella
kvalitet och sitt enastående serviceutbud. Daikins luftkylda aggregat som alstrar kyla
till dolda fläktkonvektorer valdes för kylning av hotellers 2 400 m2 av lyxiga rum och
aktivitetscentrum.

HUVUDUTRUSTNING:
8 x EUWY10-30HD
90 x FWHM

HOTELL
Anast as ia r e s or t
N ea S kioni (Halkidiki ) , Gr e k l a nd
SEMESTER- OCH AFFÄRSCENTRUM I ENASTÅENDE NATURSKÖNA OMGIVNINGAR

Lyxhotellet Anastasia Resort ligger i byn Nea Skioni på Halkidikihalvön – sedan antiken
ett enastående naturskönt område med stora historiska värden. Detta semester- och
affärscentrum, som byggdes 2003, består av fyra byggnader, belägna i en 30 000 m2 stor
olivlund, i fullständig harmoni med omgivningarna, och bara några meter från Egeiska havet.
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I hela komplexet finns över 100 rum, däribland tre penthouse-sviter, och fyra luxuösa
salar för konferenser och affärsmöten av olika omfattning. Inga utgifter har sparats
när det gäller utformningen av rum och gemensamma utrymmen. Klimatstyrningen i
de 6 000 m2 hanteras av inte mindre än åtta luftkylda aggregat som betjänar en rad
inomhusenheter.

HUVUDUTRUSTNING:
6 x EUWY30HD
2 x EUWYB20K
130 x FWHM
7 x FHYCP
25 x FXYFP
3 x RYP250B
1 x RYEP125LW
3 x RSXYP10K

HOTELL
Marriot Gr a n d H o t e l ,
Mos kva, Rys s l a nd
FEM STJÄRNOR I HJÄRTAT AV MOSKVA

Comfort
Komforttillämpningar
Applications
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Det nybyggda femstjärniga lyxhotellet Marriott Grand Hotel ligger
i hjärtat av Moskva på den berömda gatan Tverskaja, nära Röda
torget och många andra sevärdheter. De 9 våningarna innehåller
373 superba hotellrum, 13 magnifika sviter och 855 m2
möteslokaler. Marriott Grand är ett av de största gäst- och
konferenscentren i staden och är välrenommerat för sitt starka
fokus på service.
Kylningen av Marriotts totala yta på 37 000 m2 ombesörjs av
Daikin med hjälp av 170 inomhusenheter med stöd av en EUWLTaggregat. Vätskekylteknik valdes därför att den har hög kapacitet
och är enkel att använda samtidigt som systemet är mycket
tillförlitligt. Fem stjärnor för Daikin!

HUVUDEGENSKAPER:
100 x FWM03
70 x FWM04
1 x EUWLT180KXY1

KONGRESSBYGGNADEN
P a la is de s Congr è s
V ersaille s , Fr an kr ike

HUVUDUTRUSTNING:
1 x EUWL100MXY
3 x REYQ12M

PRESTIGEFYLLT KONFERENSCENTRUM

Vid renoveringen av detta fantastiska komplex satsade Versailles stad på en blandning
av Daikins VRV-teknik och kylarteknik för klimatstyrning för alla lokaler, och vatten
från agrregatet kyler den stora salen. Vätskekyltekniken valdes för sin kompakthet och
exceptionellt låga ljudnivå.
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Palais des Congrès ligger i Versailles prestigefyllda historiska stadskärna. Med sitt
enastående läge mittemot det berömda slottet och bra kommunikationer till Paris är det
utmärkt för utställningar, möten och sammankomster av alla typer. Tack vare inte mindre
än 16 fullutrustade konferensrum kan grupper av alla storlekar få precis den service
de behöver. Två av lokalerna används också för utställningar, med upp till 2 000 m2
utställningsyta.

BUTIKER OCH VARUHUS
K vadr at
K i ev, Ukr aina
SHOPPING I SKÖN SVALKA

Köpcentret Kvadrat ligger i Kiev, Ukrainas huvudstad och en industri- och hamnstad vid
floden Dnjepr. Det som ser till att butiker och varuhus i detta nya 15 000 m2 stora komplex
erbjuder sina kunder skön svalka är en högprestandaaggregat av typen EUWA i Daikins
MZ-serie med luftkyld kondensor.
Komforttillämpningar
Comfort
Applications
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Daikin valdes på grund av den optimala kombinationen av pris och kvalitet.

HUVUDUTRUSTNING:
1 x EUWA200MZY

BUTIKER OCH VARUHUS
Borisovskiy Passaj stormarknad och sport- och fritidscentrum
i Moskva, Ryssland
ENKELHET OCH TILLFÖRLITLIGHET

Ett bra exempel på användning av vätskekylteknik för komforttillämpningar är den 17 000 m2
stora Borisovskiy Passaj. Denna multianläggning, som finns i Moskva, innefattar ett modernt
träningscentrum, en bowlinghall, en stormarknad och en lyxrestaurang.

25

Comfort
Komforttillämpningar
Applications

Ventilationen och luftkonditionering bygger på en Daikin EUWL180KX-enhet. Enkelhet och
tillförlitlighet var kundens nyckelord när valet föll på Daikin, ett val som var förankrat i många
års problemfri drift.

HUVUDUTRUSTNING:
1 x EUWL180KX

BANKER
OTP Ba nk
Budapes t , U ng e r n
BANKVERKSAMHET MED VINNANDE KONCEPT

Comfort
Komforttillämpningar
Applications
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Den nationella spar- och affärsbanken eller OTP är Ungerns
tidigare statliga sparbank. Den privatiserades 1992 och har
blivit Ungerns största detaljistbank. OTM har ett fullt utbud
av affärsbanktjänster och bäst täckning i landet när det gäller
bankomater. Den har också förvärvat stora andelar i andra bankinstitutioner i den ekonomiskt uppåtgående centraleuropeiska
regionen.
När behovet att kylning i en ny 25 000 m2 stor bank- och
kontorsbyggnad i Budapest uppstod valde denna viktiga
centraleuropeiska aktör Daikins vätskekylteknik som alstrar
kyla till en rad olika vägg- och takenheter i hela komplextet.
Vätskekyltekniken användes med tanke på byggnadens storlek
och de fördelaktiga investeringskostnaderna jämfört med andra
system. En lång historia av utmärkta affärssamarbeten mellan
Daikin, konsulterna, installatörerna och kunden bidrog också till
att projektet blev så lyckat.

HUVUDUTRUSTNING:
4 x EUWA200MZY + OPLN + OP52
1 x EUWA180MZY + OPLN + OP52
4 x FWVM4BAF	 • 316 x FWVM6BAF	 • 72 x FWVM8BAF
58 x FWVM10BAF	 •
5 x FWHM3BAF	

1 x FWV1BAF	

• 1 x FWV6BAF	 •

6 x FWHM2BAF

• 24 x FWHM6BAF	 • 2 x FWHMBAF	 • 41 x FWHM10BAF

BANKER
Förenin gs S par b anke n
Stock holm, Sve r ige
EFFEKTIV KYLA FÖR OUMBÄRLIG DATORTEKNIK

När FöreningsSparbanken uppgraderade sina anläggningar
valdes därför Daikins vätskekylteknik för kylningen av det
CPU-centrum som betjänar bankens nordeuropeiska datornätverk. Varje enhet i en grupp av EUWS 100 MX-enheter
kan styras individuellt, en viktig aspekt på denna oerhört
betydelsefulla tillämpning.
Daikin Sweden och installatören Hansson Kyl AB arbetade
tätt tillsammans med projektet med mycket lyckat resultat.
HUVUDUTRUSTNING:
10 x EUWS100MX
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FöreningsSparbanken är en av de största bankkoncernerna
i Norden. Det är också Sveriges största Internet- och telefonbank, med över 3 miljoner kunder. För att den ökande
efterfrågan på e-banktjänster ska tillgodoses krävs ett driftsäkert datornätverk och en robust infrastruktur.

BANKER
UK R EXIM Ban k
Do nets k, Ukr ain a
INTERNATIONELL BANKVERKSAMHET

UKR EXIM, Ukrainas statliga export- och importbank, är en betydelsefull aktör i bank- och
import-export-världen, och betjänar ett omfattande inhemskt nätverk ovh även stora
internationella partners.
Komforttillämpningar
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När de nyligen renoverade sin 2 500 m2 stora filial i Donetsk, den ledande staden i den
mineralrika industriregionen i Donetskbäckenet i Ukraina, valdes Daikins teknik för hanteringen av kylbehoven inom UKR EXIM-banken. Detta system styrs centralt via dator och
valdes därför att det erbjuder tillförlitlighet och enkel installation.

HUVUDUTRUSTNING:
1 x EUWA100K

VÅRDINRÄTTNINGAR
M eersbu r g S pa
M eersbu r g, Tys kland
NATURENS EGEN VÄRME MED DAGENS TEKNOLOGI

Meersburg Spa, som ligger vid Bodensjön, har varma bassänger inomhus och utomhus,
simbassänger inomhus och utomhus, och olika typer av bastu, med massageanläggningar.
På sommaren erbjuds också simning för allmänheten, med ett dopp i Bodensjön.
I ett genialt värmeåtervinningssystem används ett Daikin aggregat för att kyla det använda
termalbadvattnet till 8 °C så att det säkert kan ledas ut till Bodensjön. Den värme som
tas tillvara vid detta förfarande används i sin tur för att värma färskvatten som används i
anläggningen. Avgörande för valet av Daikin var de kompakta dimensionerna, effektiviteten
och den låga ljudnivån.

HUVUDUTRUSTNING:
1 x EUW40MXY
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VÅRDINRÄTTNINGAR
Oberwar ts s jukhus
Oberwar t, Ös te r r ike
REGIONALT VÅRDCENTRUM

Komforttillämpningar
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I provinsen Burgenland, som gränsar till Slovakien och Ungern i öster, ligger staden Oberwart.
1976 fastställdes att det fanns behov av en specialiserad vårdinrättning för södra delen
av Burgenland och då började på Oberwarts sjukhus ett genomgripande förnyelsearbete,
som sträckte sig över ungefär 15 år, när sjukhuset gjordes om från sitt ursprungliga skick
– det är byggt 1911 – till en modern inrättning med 433 sängplatser, som inrymmer
såväl allmänna sjukhustjänster som specialiserade medicinska tjänster för barn, en neurologisk avdelning, en akutavdelning för olycksfall och en urologiavdelning. Här finns också
avdelningar för anestesiologi, intensivvård och röntgen (inklusive andra avbildningsmetoder). Sjukhuset har ingått i koncernen Krankenanstalten GmbH (KRAGES) sedan 1993.
När ytterligare renoveringsarbete behövdes 2003 valdes
Daikins vätskekylteknik för komfortkylning av operationssalar och vårdavdelningar och även för industrimässig
kylning av medicinsk skanningsutrustning. De viktigaste
faktorerna som skilde Daikin från konkurrenterna: Daikins
aggregat ansluts direkt till sjukhusets byggnadsautomationssystem och dess modulära konstruktion möjliggjorde enkel installation där andra aggregat inte skulle
gå in. DACE luftkonditionering spelade också en avgörande roll när det gällde rådgivning om hur man minskar
initiala investeringskostnader, en extra fördel som inte
passerade obemärkt för en mycket nöjd kund.

HUVUDUTRUSTNING:
2 x EUW140MAXY-8

VÅRDINR ÄTTNINGAR
W a lche r e n s s jukhus
W a lche r e n , Ne de r länd e r na
NY TILLÄMPNING FÖR EN NÖJD KUND

Walcherens sjukhus ligger i staden Vlissingen på den nederländska Nordsjökusten.
Här finns en vårdinrättning som föresatt sig att anta utmaningarna inom 2000-talets
hälsovård med en direkt approach, och som redan var en nöjd Daikin-kund. När
specialiserad kylning behövdes för en ny MRI-skanner 2004 var Daikin återigen den
utvalda leverantören.
I denna kritiska tillämpning hålls skannerenhetens spole på en temperatur bara precis
över den absoluta fryspunkten för att supraledning ska säkerställas. Heliumet som
möjliggör denna kylning kyls i sin tur av ett Daikin aggregat.

HUVUDUTRUSTNING:
1 x EUWA30HZW1S
1 x EHMC30AV1010
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SPORT OCH KULTUR
K onse r thu s
B rügge , Be lgie n
NYTT KULTURMONUMENT I HISTORISK MEDELTIDA STAD

Den här imponerande byggnaden uppfördes inför 2002, när Brügge var kulturhuvudstad i
Europa, och har med sin varma terracottafärg fått en egen plats bland de sevärda monumenten
i denna vackra medeltida stad. Komplexet består av en konsertsal med 1 300 sittplatser, en
kammarmusiksal med 320 platser och ett stort och ett litet repetitionsutrymme.
Komforttillämpningar
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Sedan 2002 har komplexet har utvecklats till ett fullfjädrat konstcentrum och kongress- och
utställningscentrum. Besökare och personal i detta unika hus har ett behagligt inomhusklimat
tack vare två Daikin-aggregat som är sammankopplade med ett centralt fastighetssystem.

HUVUDUTRUSTNING:
1 x EUWAT120LZ
1 x EUWAT160LZ

SPORT OCH KULTUR
Sport hall
W a rszawa, Pole n
SKÖN SVALKA FÖR IDROTTARE OCH ÅSKÅDARE

Luftkonditioneringen ombesörjs av två Daikin-aggregat som alstrar kyla till fläktkonvektorer på olika ställen i hallen.

HUVUDUTRUSTNING:
2 x EUWL100

33

Komforttillämpningar

Den här 9 500 m2 stora sporthallen ingår i Ursynów sport- och rekreationskomplex och
inrymmer fyra gym, administrativa funktioner och ett auditorium som kan ta emot ungefär
2 000 åskådare för en rad olika händelser, till exempel internationella volleybollturneringar.

SPORT OCH KULTUR
E remitage t
S:t P ete r s bu r g, Rys s land
KULTURARV FRÅN STENÅLDERN TILL VÅR EGEN SAMTID

Komforttillämpningar
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Eremitaget, som konkurrerar med Louvren vad gäller storlek och
kvalitet, ligger vid floden Neva i hjärtat av S:t Petersburg och har
över 3 miljoner verk i sina utställningar. Man har beräknat att
det skulle ta 11 år att titta på alla de omfattande samlingarna
av målningar och antikviteter – om varje föremål ägnas bara en
minut! Själva komplexet inbegriper sex magnifika byggnader –
huvudbyggnaden är tsarernas tidigare vinterpalats – och är ett
arkitektoniskt under i sig självt.
På Daikin är vi stolta att vara en del av detta unika kulturarv. Daikins
aggregat som installerades 1989 och 1991 ger komfortkylning åt
besökare och ett säkert klimat för husets skatter.

HUVUDUTRUSTNING:
4 x EUWL15E
2 x EUWL150F

SPORT OCH KULTUR
He r Maj e s t y ’ s Th e a t r e
L ondon, St o r br i t a nni e n
DET SENASTE INOM KYLNING I EN HISTORISK
L O N D O N T E A T er

Dagens teater är den fjärde som inryms på samma ställe. Den
ursprungliga teatern var från 1705, och den nuvarande byggnaden
från 1897. Många rekordframträdanden har gjorts här, och den
har varit hemmascen för Andrew Lloyd Webbers och Charles Harts
uppsättning av Fantomen på operan sedan 1986.
Ett plus i publikens upplevelser är komfortkylan från Daikin aggregat.

HUVUDUTRUSTNING:
1 x EUWAT80LZY
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SPORT OCH KULTUR
A quae Mu ndi
R ussi, Italie n
VATTENCENTRUM SATSAR PÅ DAIKIN

Inom Aquae Mundi, ett vattenforsknings- och utbildningscentrum i provinsen Ravenna i
nordöstra Italien, finns marinutställningar, labb för undervisning och forskning, ett museum
och bibliotek, liksom bostäder för gästforskare. Aquae Mundi är öppet för allänheten och
erbjuder med stolthet utbildningsprogram för studenter.
Komforttillämpningar
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Klimatstyrning för denna moderna anläggning, som byggdes 2003, ombesörjs av ett
vätskekylaggregat från Daikin.
Daikin valdes för den exceptionellt låga ljudnivån, en egenskap som uppskattas mycket av
Aquae Mundi och dess fenförsedda gäster.

HUVUDUTRUSTNING:
1 x EUWA80KBXY

SPORT OCH KULTUR
Isba n a
V i toria, S pan ie n
ATT HÅLLA DET KYLIGT PÅ ISEN

Staden Vitoria i Baskien i nordöstra Spanien är säte för regionens regering. När staden
ställdes inför en renovering av den officiella isbanan valdes Daikin som leverantör av
klimatstyrningslösningar.
Fyra Daikin-aggregat håller komplexet kallt. En extra fördel var den enkla installationen i
det befintliga maskinrummet tack vare aggregatens moduluppbyggnad.

HUVUDUTRUSTNING:
4 x EUW60MX-8

Komforttillämpningar

37

FLYGPLATSER
B a rcelon a El Pr at Int e r na t i o na l Ai r p o r t
B a rcelon a, S pan ie n
STORT RENOVERINGSPROJEKT

Barcelona International Airport, som även kallas El Prat, ligger 12 km sydväst om staden och
är ett viktigt nav för den katalanska regionen och den näst största flygplatsen i Spanien vad
gäller antalet flygningar och passagerare. Flygplatsen har förbindelser till 50 städer i EU, 40 i
andra länder och 30 inrikesdestinationer.
Komforttillämpningar
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2001 påbörjades ett stort renoveringsprojekt för att en förväntad dubblering av
passagerarantalet, till inte mindre än 45 miljoner passagerare per år, fram till 2007 skulle
kunna hanteras. Daikin ingick i projektet, med klimatstyrning för 200 000 m2 av anläggningen
med hjälp av Daikins vätskekylteknologi.

HUVUDUTRUSTNING:
24 x EUWA120KBX

FLYGPLATSER
Fl ygplats
M a ri upil, Ukr ain a
DAIKIN – ETT RIKTIGT LYFT

Mariupol, som byggts på en plats där det funnits en antik slavisk bosättning, är en
industri- och hamnstad vid Ukrainas sydkust. Det har en viktig havshamn och järnvägsoch flygterminaler, och är ett centrum för maskintillverkning, kemisk industri och
varvsindustri.
När det var dags att renovera passagerarterminalen på Mariupols flygplats 2003 valdes
en Daikin-aggregat för kylningen i passagerarterminalen. Viktiga skäl bakom valet
av Daikin var de enkla installationsförutsättningarna, tillförlitlig drift och mycket hög
effektivitet. Systemet är anslutet till en central dator för optimal styrning.
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HUVUDUTRUSTNING:
1 x EUWA160KXY unit

INDUSTRITILLÄMPNINGAR
Behöver du precis och tillförlitlig temperaturstyrning i din industriprocess? Daikins vätskekylaggregat
erbjuder precision, tillförlitlighet och kostnadseffektiv drift, vilket gör dem idealiska for industritillämpningar
inom olika sektorer: läkemedel, mat och dryck, gummi och plast, papper och tryckeri, kemi och elektronik.
I Daikins aggregat integreras oöverträffad vätskekylteknik och det senaste inom styrning, och de fungerar
mycket väl i många industritillämpningar världen över.

Industritillämpningar
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Kemisk industri

42

Metallindustri

46

Telekom/elektronikindustri

48

Pappersindustri

54

Plastindustri
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Jordbruk - trädgård

56

Livsmedelsindustri

58

Industritillämpningar
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KEMISK INDUSTRI
Bioton S.A.
W a rszawa, Pole n
INDUSTRIELL KYLNING I BIOTEKNIKSEKTORN

BIOTON S.A. är ett snabbt växlande företag i Polens biotekniksektor. Företaget tillverkar
viktiga moderna läkemedel, som rekombinant humaninsulin och dess farmaceutiska
former.

Industritillämpningar
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Tillväxten i företaget ledde till att en ny tillverkningsanläggning byggdes nära Warszawa
2004. Daikins aggregat, som valdes tack vare kvalitet och tillförlitlighet, ger kyla i
renrumsproduktionsområden och i anläggningar för läkemedelsproduktionslinjer.

HUVUDUTRUSTNING:
2 x EUWA120MZY
2 x EUWA50MZY

KEMISK INDUSTRI
Gl a x o Sm i t h Kl i n e
Po z na n, Po l e n
INDUSTRIELL KYLNING FÖR EN LÄKEMEDELSJÄTTE

Daikins vattenkylda aggregat på fabriken ingår i de helt avgörande kylnings- och luftkonditioneringssystemen. Bland de anläggningar som betjänas finns ett ultramodernt lager för
10 000 pallar, produktionslinjer i produktionshallen (produktion av elastiska kapslar) och vattensystemet som försörjer andra produktionslinjer i fabriken.

HUVUDUTRUSTNING:
2 x EUWA120MZY
1 x EUWA200MZY
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Industritillämpningar

GlaxoSmithKline har en ledande position i Polens läkemedelssektor. Deras nybyggda tillverknings- och distributionsanläggning nära Poznan är en av de modernaste läkemedelsfabrikerna i Central- och Östeuropa.

KEMISK INDUSTRI
Ze n tiva
Pr ag, Tj e c k i e n
BÄTTRE HÄLSA OCH VÄLMÅENDE I CENTRALEUROPA

Zentiva hör till de fem största läkemedelskoncernerna i Central- och
Östeuropa och har specialiserat sig på utveckling, tillverkning och
marknadsföring av generiska läkemedel.

Industritillämpningar
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Koncernen är ett resultat av att de två ledande läkemedelsbolagen
i Tjeckien och Slovakien privatiserades och sedan gick ihop och
bildade Zentiva 2003. Sedan dess har Zentivas utbud ökat till
nästan 270 produkter med ett antal terapeutiska fokus som
kardiovaskulära sjukdomar och sjukdomar i centrala nervsystemet.
Produktutbudet innefattar också i allt större omfattning produkter
för direktförsäljning och kosttillägg.
Zentiva har satsat på moderna och säkra tillverkningsanläggningar,
och alla fabriker klarar nu EU:s krav för läkemedelsproduktion med
marginal. I den 24 000 m2 stora kontors- och produktionsanläggningen som visas här finns ett antal Daikin-vätskekyl anläggningar
som hanterar både kylningen av industrimaskiner och krav på komfortkyla. En betydelsefull faktor vid valet av Daikin var systemets
tillförlitlighet.

HUVUDUTRUSTNING:
3 x EUWA40FSDY1ZH

• 2 x EUWAT60GSDW1

1 x EUWAM100GSDW1 • 1 x EUWA120HW1
2 x EUWAM120GSDW1 • 3 x EUWAB120HASDY1R
2 x EUWAB120KSDY1R

• 2 x EUWAT120KXSDY1R

Industritillämpningar
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METALLINDUSTRI
Magnitogorsk järn och s t å l
M a gn itogor s k, Rys s land
INDUSTRIELL KYLNING I EN HET SEKTOR

Industritillämpningar
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Magnitogorsk, sydvästra Sibiriens viktigaste industristad, har en lång tradition inom den
ryska metallsektorn. Denna tradition drevs vidare 2004 när Magnitogorsk järn- och stålverk
(MMK) byggde en ny fabrik. MMK är Rysslands största stålföretag och står för omkring 20 %
av allt stål som säljs på den inhemska marknaden. Till detta kommer att mer än hälften av
produktionen går på export. Under det senaste årtiondet har företaget gjort stora investeringar
i renovering och den senaste tekniken för att företaget ska kunna upprätthålla sin ledande
ställning i landets stålsektor.
Daikins vätskekylteknik valdes för kylningen av elektronikutrustningshallen i en ny 14 000 m2
stor fabrik. En vagörande faktor vid valet var tillförlitlig funktion under de extremt varma
förhållanden som är utmärkande för metallindustrin.

HUVUDUTRUSTNING:
2 x EUW200MXY

METALLINDUSTRI
Me taalgi e t e r i j Gi e s s e ns
An twe r p e n, Be l g i e n
INDUSTRIKYLNING FÖR METALLINDUSTRIN

Metaalgieterij Giesen B.V. är en del av Hayes Lemmerz International
och tillverkar aluminumgjutformar för fordonsindustrin och för
electronik-, byggnads- och pannindustri. Koncernen levererar till de
flesta av de största tillverkarna av bilar och lastbilar. Produkterna
är till exempel ventilhus, transmissionshus, elektronikhöljen och
kompressordelar.
PROCESSKYLNING

När verksamheten expanderades 2004 valdes ett aggregat från
Daikin för kylning av smörjemulsionerna under produktionen.

HUVUDUTRUSTNING:
1 x EUW120MAX
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TELEKOM- OCH ELEKTRONIKINDUSTRI
Lei j a affär s ce ntr u m
Va ntaa, F inlan d
SYNERGI PÅ MILJÖOMRÅDET

Affärscentret Leija erbjuder en flexibel driftmiljö för företag som strävar efter "synergi
på miljöområdet". Centret ligger i miljöcentret Leija med både stora transportleder och
kollektivtrafik inom bekvämt räckhåll, och det är även nära till flygplatsen Vantaa. Kunderna är
i huvudsak företag inom miljö- och livsmedelsindustri.
Industritillämpningar
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Leija kan stoltsera med ultramodern IT-infrastruktur, fullutrustade affärs-, utbildnings- och
labbanläggningar, och kostnadseffektiv drift. Klimatstyrningen i detta 5 000 m2 stora komplex
innefattar en EUW120KXY1-enhet från Daikin.

HUVUDUTRUSTNING:
1 x EUW120KXY1

TELEKOM- OCH ELEKTRONIKINDUSTRI
Steri a
Na nter r e , Fr an kr ike
PÅ TOPP I IT-VÄRLDEN

TILLFÖRLITLIG KYLA FRÅN DAIKIN

För att IT-infrastrukturen som behövs för dessa tjänster skulle få en optimal driftsmiljö valdes
Daikins kylarteknik, som innebär enkel styrning och tillförlitlig. Tre aggregat används, och
styrsystemet ser till att det alltid finns en reservenhet att tillgå för denna kritiska tillämpning.

HUVUDUTRUSTNING:
3 x EUWA120MZY
1 x DICN besturingseenheid
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Industritillämpningar

Steria är en global aktör inom IT-konsultverksamhet, systemintegration och informationshantering. Med försäljningssiffror på över 1,1 miljarder euro och mer än 9 000 partners hör Steria
till Europas tio största koncerner inom branschen. Kunderna är verksamma inom telekom,
bank och försäkring samt offentlig sektor, och även inom energi och transport.

TELEKOM- OCH ELEKTRONIKINDUSTRI
Hispan o-Su iza
C olo mb e s , F r ankr ike
FRÅN LYXBILAR TILL FLYGMOTORER

Industritillämpningar
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Hispano-Suiza startade med produktion av lyxbilar i Frankrike 1911. Företaget gav sig också
snabbt in på den växande flygplansmarknaden med en stabil V-8-motor och senare jetmotorer. I dag ingår Hispano-Suiza i den franska koncernen SAFRAN och fokuserar på styrsystem
och utrustning för flygplansmotoranläggningar i alla marknadssegment inom civilt och militärt
flyg. Hispano-Suiza är ett högteknologiföretag som utnyttjar sin gränsöverskridande expertid för att utveckla och tillverka komplexa integrerade system som gör att flygplansmotorer
fungerar på ett intelligent sätt.
PROCESSKYLNING FÖR FORSKNING OCH UTVECKLING

Huvudkontoer i Colombes ansvarar för alla aspekter av design, tillverkning och marknadsföring av
kraftöverföringsanordningar för luftfarkoster både med fast vingkonstruktion och roterande vinge.
Ett vattenkyld Daikin-aggregat kyler testhallen som används när rymdutrustning genomgår sina
olika faser i Hispano-Suizas pågående forsknings- och utvecklingsprogram.

HUVUDUTRUSTNING:
1 x EUWA180MZY

TELEKOM- OCH ELEKTRONIKINDUSTRI
D i strito C
Ma drid, S pan ie n
NYTT KOMMUNIKATIONSHUVUDKONTOR FÖR VIKTIG TELEKOMOPERATÖR

Spanska Telefonica, en jätte bland europeiska telekomoperatörer, har under hela sin långa
historia ständigt förnyat sig för att tillgodose behoven inom en verksamhet och ett teknologiskt
klimat i förändring. Och fortsätter att göra så.
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Industritillämpningar

Distrito C, det nya huvudkontoret i Madrid, symboliserar företagets nya affärskultur och arbetsmetoder. Projektet omfattar 175 000 m2 kontor, butiker, restauranger och vårdinrättningar.
Klimatstyrningen ombesörjs av en rad vattenkylda aggregat från Daikin. Aggregaten innefattar
den senaste tekniken från Daikin med en steglös singelskruvkompressor och flödande
evaporator, med de höga energieffektivitetsförhållanden som krävs för projektet.

HUVUDUTRUSTNING:
14 x EUW300MAXY-SG
12 x EUW200MAXY-SI
4 x EUW175MAXY-SG

TELEKOM- OCH ELEKTRONIKINDUSTRI
T el i ndus Gr ou p NV
Oo sten de , Mons och Ha a s r o d e , Be l g i e n

HUVUDUTRUSTNING:
Telindus Oostende
2 x EUWAT50KAX

Telindus Group, som grundades 1969, är ett internationellt ICT-företag som tillhandahåller
nätverksbaserade lösningar för behov inom näringsliv och offentlig sektor.. Företaget
tillhandahåller konsult-, integrations- och ledningstjänster på många olika områden inom
informations- och kommunikationsteknologi, som multimediakonvergens, videoövervakning
och integrerad säkerhet.
Industritillämpningar
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Telindus har verksamhet i hela världen, med huvudkontor i Belgien. I tre av de belgiska
anläggningarna används vätskekylteknik från Daikin för olika typer av klimatstyrningsbehov,
däribland komfortkylning i kontor, mötesplatser och företagskafeterior, och kylning för
viktiga datorrum, produktionsanläggningar och labb.

O ostende

TELEKOM- OCH ELEKTRONIKINDUSTRI

HUVUDUTRUSTNING:
Telindus Haasrode
2 x EUWA80KBX
2 x EUWA120KBX
3 x EUWAT200KXY
Telindus Mons
1 x EUWA40KBX
HAASRODE

Industritillämpningar
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PAPPERSINDUSTRI
C ra ne AB
T um ba, S ve r ige
TJÄNA PENGAR MED DAIKIN

Industritillämpningar
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Crane AB, ett dotterbolag till USA-baserade Crane & Co., är ett av de få bolag i världen som
hanterar alla aspekter av sedeltillverkning, från utformning, inbegripet säkerhetsfunktioner,
till tryck. Det är det enda företag i världen som har ingående kunskap om tillverkning och
erfarenhet av både euron och den amerikanska dollarn. Crane är branschledande inom
säkerhet när det gäller sedlar, med syftet att hindra förfalskning. Företaget tillverkar också
lottsedlar, värdepapper och pass.
När Crane renoverade och uppgraderade sin anläggning i Tumba, söder om Stockholm, valdes
fyra EUWS100KX-enheter från Daikin för att tillgodose behoven i fråga om processkylning.
Avgörande för deras tillämpning är styrningen av fuktighet i produktionsmiljön och stabil
temperatur på 5 °C, liksom möjligheten att styra varje enhet separat. Nära samarbete mellan
Daikin Sweden och installatören Hansson Kyl AB resulterade i framgångsrik implementering.

HUVUDUTRUSTNING:
4 x EUWS100KX

PLASTINDUSTRI
So va -Plas tics NV
T i elt, Be lgie n
FRÅN ENMANSFÖRETAG TILL SEKTORLEDARE

Sova-Plastics NV startade 1983 som ett enmansföretag inom formsprutning. Genom att
diversifiera verksamheten för att motsvara efterfrågan från kunderna och genom att arbeta
med en sund strategi för affärsinvesteringar växte företaget snabbt till ett dynamiskt företag
med en unik ställning i plastbearbetningsbranschen. Sova-Plastics NV utformar och tillverkar
högkvalitativa plastprodukter för alla industrier: komponenter för teknisk industri, fordonsindustri och det medicinska området, leksaker...

Industritillämpningar
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PROCESSKYLNING FRÅN DAIKIN

Kvalitet är avgörande i denna high-tech-bransch, och när det behövdes nya enheter för kylning av precisionsutrustning för formsprutning valdes Daikins aggregat. Daikin tillhandahöll
helt enkelt den bästa kvaliteten för de investeringar som behövde göras.

HUVUDUTRUSTNING:
4 x EUWA20HD
1 x EUWA20KZ

JORDBRUK – TRÄDGÅRD
W. Koor ne e f p l a nt s k o l a
Maasdi j k , N e d e r l ä n d e r n a
MARKKYLNING I TRÄDGÅRDSBRANSCHEN

På plantskolan W. Koorneef odlas fresia för blomsterhandeln.
Reglering av marktemperaturen gör att tillväxttakten på enskilda
fält kan justeras efter efterfrågan på marknaden.

Industritillämpningar
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Förmågan att på ett adekvat sätt styra temperaturen fält för fält gör
att Daikins aggregat passar perfekt för denna tillämpning.

HUVUDUTRUSTNING:
1 x EUWD80MX

JORDBRUK – TRÄDGÅRD
A pollo plan ts kola
Na a ldwijk, Ne de r länd e r na
MULTIKYLARSTYRNING MED DAIKINS INTEGRERADE VÄTSKEKYLNÄTVERK

På plantskolan Apollo odlas fresia och amaryllis för blomsterhandeln. Kylning av marken gör att
tillväxttakten kan styras efter efterfrågan på marknaden.
När företaget expanderade 2003 valdes aggregat från Daikin därför att de kan länkas ihop
och styras via DICN, Daikins integrerade vätskekylnätverk. Med denna styrteknik kan upp till 4
aggregat styras som en enda enhet.

HUVUDUTRUSTNING:
1 x EUWD100KXY
1 x EUWD100MXY
1 x EUWD180MXY
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LIVSMEDELSBEARBETNING
Isle of Man Cr e ame r ie s
Isle of Man
ETT KVALITETSARV

Isle of Man Creameries är ett kooperativ av mejeribönder som producerar kvalitetsostar enligt
denna lummiga ös traditionella metoder och kulinariska arv. Mjölken från gårdarna bearbetas
varsamt till krämig cheddarost, som när den har lagrats utgör grunden för ett antal prisbelönta
mejeriprodukter. All bearbetning görs på plats på ön, med örter kryddor och traditionella
metoder för rökning.
Industritillämpningar
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2004 bytte Isle of Man Creameries sin processutrustning, och valde Daikins vätskekylteknik
för att få kylt vatten till produktionsanläggningen och mejeriet.

HUVUDUTRUSTNING:
EUWA100MZY-D + digital fjärrkontroll
EUWAT60MY1

LIVSMEDELSBEARBETNING
Fjo rd s e afood ASA
Kongsmoen, Norge
LÄCKERT FRÅN HAVET TILL BORDET

Fjord Seafood, som grundades 1996, är en ledande leverantör av fisk och skaldjur med
mervärde med kunder i Asien, Europa och USA. Det Norge-baserade företaget är noterat på
Oslobörsen och håller fanan högt när det gäller lyhördhet för kundbehov, kvalitet, innovation
och miljöfokus. Fjord Seafoods produktutbud innefattar färska, frysta och rökta varor, snacks
och färdiglagat. Det har bearbetningsanläggningar i flera länder, bland annat Belgien,
Nederländerna och Frankrike, och även Chile och USA. Det är också en av världens största
aktörer inom vattenbruk, med laxodlingar i Norge, Skottland och Chile.

Industritillämpningar
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2004 en av företagets fyra norska odlingar, kläckningsanläggningen i Kongsmoen, kapacitet
för uppvärmning, förångning och kondensering med en noggrannhet på ned till 0,1 °C.
Den inneboende precisionen i Daikins aggregat och styrteknik gjorde att specifikationerna
kunde uppfyllas med lätthet.

HUVUDUTRUSTNING:
2 x EUWT160KXSDT1
1 x EUW160MAXSDY1

SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR
Hittar du inte det du behöver bland våra standardprodukter? Daikin kan skräddarsy ett vätskekylbaserat
system för specialtillämpningar. Extra låga temperaturer på utgående vatten (till -15º C) och speciell
kondensorhantering är några av möjligheterna. Specialtillämpningar kan till exempel vara golvvärme,
värmeåtervinningsprojekt och isbanor. Daikins aggregat är optimerade för snabb elektrisk anslutning och
rörledningsanslutning, varierbara chassianordningar och drift vid lägre temperatur.

Skräddarsydda lösningar
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Vintillverkningsanläggning
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Industriell tillämpning
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Uthyrningsverksamhet
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Skräddarsydda lösningar
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VINTILLVERKNINGSANLÄGGNING
C hampagne Thié n ot
T a issy, F r ankr ike
PASSION OCH BESATTHET – VIN OCH KVALITET

Skräddarsydda lösningar
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Champagne Thiénot började sin historia alldeles nyligen. Alain Thiénot var till att börja med
bankman i Paris, men återvände på åttiotalet till sin barndoms Champagne. Han lärde sig
vinmarknaden genom att handla med champagne, och köpte snart några hektar mark där
Champagnes Grands Crus odlas (Ay och Mesnil sur Oger). Sedan skaffade han sig ett superbt
hus i Reims. Efter många år av provning och val hade Alain Thiénot till slut hittat sin stil, och
1985 såg huset Thiénot dagens ljus. Alain Thiénot är pedantisk och krävande och driver en
inrättning som hör till de bästa champagne-husen, med viner av enastående kvalitet.
Strikt kontroll av druvornas kvalitet och mognad möjliggör en blandning av hög kvalitet.
Moderna fat av rostfritt stål med reflerad jäsningstemperatur ger bästa tänkbara vinifikation.
Thiénots besatthet när det gäller kvalitet omfattar alla aspekter av driften. Daikin-aggregat
valdes för att hålla jäsningsprocessen i tankarna, som innehåller mer än 20 000 hl av den värdefulla vätskan, vid en optimal temperatur.

HUVUDUTRUSTNING:
1 x EUWA120KBXY

VINTILLVERKNINGSANLÄGGNING
Ch â t e a u Ca r bo nn i eu x
Pe s s a c Lé o g na n - F ran kri ke
EN NY GULDÅLDER

Vingårdens ägare håller en sund balans mellan natur och teknik. En central faktor i strategin
är noggrann hantering av de enskilda vinfälten. Sedan kommer en minutiös uppföljning av
jäsningsprocessen i källaren, varvid vinet från varje fält jäses separat. För reglering av fatens
kritiska jäsningstemperatur valdes Daikins vätskekylteknik, tack vare tillförlitlighet och exakt
temperaturstyrning. Uppmärksamhet på dessa små – men avgörande – detaljer spelar en
avgörande roll vid vintillverkning.

HUVUDUTRUSTNING:
1 x EUWA60KBXY
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Skräddarsydda lösningar

Från Château Carbonnieux, 10 kilometer utanför Bordeaux, ser man ut över en av de
största vingårdarna i regionen Graves. Ända från början har denna berömda 700-åriga
vinegendom varit en del av regionens turbulenta historia, en historia som inbegriper tre stora
krig, naturkatastrofer och ekonomiska kriser. Den har nu totalrenoverats och upplever en ny
guldålder med produktion av exceptionella röda och vita Graves-viner.

INDUSTRITILLÄMPNING
W ymar
Oeselge m, Be lgie n
BRANSCHLEDANDE INOM PLASTINDUSTRIN

Wymar International NV 1952 började som en tillverkare av hushålls- och förpackningsartiklar
av formsprutad plast. Företaget utökade så att verksamheten omfattade dörr- och fönsterramar av PVC, och öppnade filialer och gjorde investeringar i hela Europa – och utanför. Nu
ingår det i den internationella kemikoncernen Tessenderlo Group och har fortsatt att utöka
med verksamhet i Östeuropa och Ryssland.
Skräddarsydda lösningar
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DAIKIN-KUND SEDAN LÄNGE

Wymar hör till ledarna inom PVC-extrudering, med en av de modernaste fabrikerna i
Europa. Företaget har varit en trogen Daikin-kund i 18 år, med Daikin-utrustning för alla
processkylningsbehov. När dess anläggningar renoverades 2003 valdes Daikin återigen på
grund av sin förmåga att tillgodose plastindustrins specifika krav.

HUVUDEGENSKAPER:
1 x EUWL120MX

UTHYRNINGSVERKSAMHET
Uto mhus is b ana
Y pres, Be lgie n
FRÅN TORGHANDEL TILL JULSKRIDSKOÅKNING PÅ FYRA DAGAR

Uppgiften var tydlig. Omvandla ett 450 m2 stort område på marknadstorget i den belgiska
staden Ypres till en utomhusisbana på fyra dagar. Begränsningar: elförbrukningen för
uppgiften var begränsad till 250 A, och enligt specifikationerna skulle anläggningen fungera
vid utomhustemperaturer på upp till 20 °C.
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Skräddarsydda lösningar

Effektivitet, enkel installation, låg energiförbrukning. en utmaning som gjord för Daikins
vätskekylteknik. Rörledningsmetrarna och de två luftkylda aggregaten var på plats på dag tre,
med det mesta av de två följande dagarna kvar för att få till stånd den 15 cm tjocka is som
behövdes för att det skulle gå att åka skridskor. Banan användes på kvällen den fjärde dagen.
De två stora aggregaten utnyttjar DICN, Daikins integrerade vätskekylsnätverk, för att arbeta
som en enda enhet.

HUVUDUTRUSTNING:
2 x EUWA60MZY
med DICN

CD MED VIDEOPRESENTATIONER
MEDFÖLJER

Om Daikins vätskekylaggregat
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Vill du få en "rörlig" bild av våra Vätskekyl-referenser?
På cd-skivan som följer med den här broschyren finns en
videopresentation av ett antal av de referensföretag som är
med i broschyren.
>>

Nio industriella vätskekyltillämpningar demonstrerar Daikins högpresterande vätskekylaggregat i drift inom livsmedelsbearbetning, jordbruk/trädgård, elbransch, metallindustri,
fiskodling och plastbearbetning.

>>

En specialtillämpning, en isbana konstruerad från grunden inför jullovet, demonstrerar
Daikins expertis när det gäller att hantera avgörande krav inom kylning i i princip vilken
situation som helst.

Sätt bara i skivan och välj i menyn. Du kan se på varje sektion (industri- eller specialtillämpning) i sin helhet,
eller så kan du välja en specifik tilämpning att se på, via rullgardinsmenyn med referensföretag.

Om Daikins vätskekylaggregat
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Daikins unika position som tillverkare av
luftkonditioneringsutrustning,
kompressorer
och köldmedier har lett till att företaget är djupt
engagerat i miljöfrågor. Sedan flera år tillbaka
strävar Daikin efter att bli den främsta leverantören
av produkter som har liten påverkan på miljön. För
att möta den utmaningen krävs ekologisk design
och utveckling av ett brett utbud av produkter
och ett energihanteringssystem, som resulterar i
energibesparing och minskad mängd avfall.

Daikin Europe N.V:s kvalitetsstyrningssystem har
godkänts av LRQA i enlighet med standarden
ISO9001. ISO9001 rör kvalitetssäkring av konstruktion, utveckling och tillverkning liksom av produktrelaterade tjänster.

Den aktuella broschyren är enbart skapad i informationssyfte och
utgör därför inte något bindande erbjudande från Daikin Europe
N.V.. Daikin Europe N.V. har sammanställt denna broschyr efter
bästa förmåga. Ingen uttrycklig eller antydd garanti lämnas för
fullständighet, riktighet, tillförlitlighet eller lämplighet för speciellt
syfte av innehållet och produkterna och tjänsterna som presenteras
häri. Specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering
därom. Daikin Europe N.V. frånsäger sig uttryckligen allt ansvar för
eventuell direkt eller indirekt skada, i den vidaste bemärkelse, som
uppstår från eller är relaterad till användningen och/eller tolkningen
av denna broschyr. Allt innehåll är upphovsrättsskyddat av Daikin
Europe N.V.

Daikins produkter distribueras av:

ISO14001 garanterar ett effektivt miljöhanteringssystem som skyddar hälsan och miljön mot potentiell
negativ inverkan från aktiviteter, produkter och
tjänster och bidrar till att bevara och förbättra vår
miljö.

Daikin Europe N.V. deltar i Eurovent Certification
Programme för luftkonditionerare (AC). Vätskekylare
(LCP) och fancoil-enheter (FC). Den certifierade datan
på certifierade modeller listas i Eurovent Directory.
Certifieringen är giltig för luftkylda modeller <600 kW
och vattenkylda modeller <1500 kW.
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