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Për Daikin

Daikin Airconditioning Central Europe
Për ne

Produktet dhe shërbimet tona

Themeluar në vitin 1999, me seli në Austri, furnizimet
e Daikin Airconditioning Central Europe për ngrohje,
ftohje, ventilim, klimatizim dhe produkte dhe sisteme
për ngrirje, plus mbështetje pas shitjes, në 15 shtetet
në të gjithë Evropën qendrore dhe juglindore.

• Produkte të çertifikuara me Eurovent që kursejnë
energjinë dhe reduktojnë CO2 emisionet dhe
përmirësojnë cilësinë e ajrit dhe komoditetin.

Daikin Central Europe ka zyra në Austri dhe
Republikën Çeke, Hungari, Slovaki, Romani dhe
Kroaci, gjithashtu shërben Shqipërinë, Bosnjë dhe
Hercegovinë, Bullgari, Kosovë, Mal të Zi, Moldavi,
Serbi dhe Slloveni.

Daikin: Lideri global
Reputacioni global i Daikin për cilësi dhe përsosmëri
është ndërtuar mbi qasjen e saj pionere të zhvillimit
të zgjidhjeve të reja për banim, si dhe aplikimeve
komerciale dhe industriale.
Ne kemi udhëhequr rrugën e teknologjisë së HVAC
për më shumë se 90 vjet, duke përfshirë zhvillimin
e parë të VRV (Vëllimi variabil i agjentit ftohës) dhe
kontrollin inverter të sistemit të ajrit të kondicionuar
të cilat janë bërë standarde në industri.
Qëndrueshmëria dhe efikasiteti energjetik kanë
përparësi më të lartë, me çdo brez të produkteve të
Daikin konsumojnë më pak energji, duke i liruar më
pak CO2 në atmosferë, duke përmirësuar cilësinë e
ajrit dhe rehati për banorët.

• Fabrika prodhimi për të gjitha komponentet e
sistemeve të mëdha, me objekte në Republikën Çeke
dhe në të gjithë Europën.
• Këshilla dhe konsulencë për zgjidhje industriale,
komerciale si dhe zgjidhje banimi nga dizajni deri te
instalimi dhe funksionimi.
• Mbështetje gjithëpërfshirëse pas shitjes, duke
përfshirë servisimin, komisionimin dhe mirëmbajtjen.

Çmime dhe vlerësime
Portofoli ynë i produkteve shquhet për risi dhe
besueshmëri i klasit botëror, e cila është njohur nga
një seri e shpërblimeve dhe lavdërimeve

2014 Çmim fitues Reddot
2014 Çmim në Good Design
2014 Çmim në Universal Design
2015 iF Design Çmim
2016 Çmim në German Design

Rezidenciale
Shumica e njerëzve duan të kenë kushte të përsosura për jetesë
në shtëpinë e tyre dhe kjo do të thotë që të kenë temperatura
ideale për ngrohje, ftohje dhe ujë të nxehtë, cilësi më të mirë të
ajrit dhe nivel të duhur të lagështisë.
Me dizajnin tonë inovativ dhe teknologji të avancuara, të tilla
si pompat e ngrohjes dhe sistemet e specializuara të kontrollit,
ne ju ofrojmë rehati të përsosur në të gjithë shtëpinë tuaj me
efikasitet të energjisë si dhe me kosto efikase.

vetëm ngrohje

Hibride

Pompat ngrohëse
Tokë - ujë Ajër - ujë
Ajër - ajër - Split
Мe temperaturë të
lartë

NJËSI TË BRENDSHME

Njësi me montim në mur
1,7 kW* ~ 8,2 kW /
1,5 kW* ~ 7,1 kW

Njësi me montim në mur
1,7 kW* ~ 8,2 kW /
1,5 kW* ~ 7,1 kW

Njësi e fshehur në tavan
3,2 ~ 7,0 kW /
2,4 ~ 6,0 kW

Njësi e fshehur në tavan
3,2 ~ 7,0 kW /
2,4 ~ 6,0 kW

4,1 kW - 16,8 kW

Njësi me qëndrim në dysheme
3,4 kW ~ 5,8 kW /
2,5 kW ~ 5,0 kW

Njësi me qëndrim në dysheme
3,4 kW ~ 5,8 kW /
2,5 kW ~ 5,0 kW

MONOBLOК

NJËSI TË JASHTME

NJËSI TË JASHTME

3,11 kW ~ 11,9 kW
11,00 kW ~ 16,00 kW

Мe temperaturë
të ulët
SPLIT

4,4 kW ~ 16,1 kW

4,4 kW ~ 16,0 kW
4,4 kW ~ 16,00 kW
3,9 kW ~ 16,73 kW

Komoditet shtesë
Depozitë për ujë të
ngrohtë për përdorim
shtëpiak
150l - 500l

Standard
NJËSI TË BRENDSHME

SPLIT
4,4 kW ~ 7,4 kW * /
5 kW ~ 6,86 kW *

ngrohje dhe ftohje

Çift

2,5 kW ~ 8,2 kW /
2,0 kW ~ 7,1 kW

Multi*
Çift
Multi*
3,8 kW ~ 10,4 kW /
2,0 kW ~ 10,4 kW /
2,5 kW ~ 8,2 kW /
3,0 kW ~ 9,0 kW
1,5 kW ~ 9,0 kW
2,0 kW ~ 7,1 kW

Pastrues ajri
Kolektor diellor

Konvektor me
pompë ngrohëse
1,5 kW ~ 2,0 kW
1,2 kW ~ 1,7 kW

*P
 ër shkak të aplikimeve multi, të
dhënat e kapaciteteve të treguara
janë vetëm indikacione.

Komerciale
Mjedisi i përsosur pune është e domosdoshme për të gjitha
bizneset, nga dyqanet në zyrat, ndërtesat publike, hotele dhe
restorante. Koncepti Daikin i zgjidhjes totale ka për qëllim për
të optimizuar cilësinë e ajrit duke zhvilluar një zgjidhje fleksibël,
të përshtatur dhe kosto-efektive për secilin prej klientëve tanë.
Çfardo qoftë, ajër i kondicionuar, ngrohje, ventilim, perde ajri
apo ftohje, Daikin ka produktet, përvojën dhe zgjidhje për të
përmbushur të gjitha nevojat tuaja.

Efikasitet sezonal
Shfrytëzimi i energjisë
në mënyrë të mençur

teknologjia e
zëvendësimit

vetëm ngohje

ngrohje dhe ftohje
(pompë ngrohëse)

rikuperim i
nxehtësisë

paneli
vetëpastrues

sensori i pranisë
dhe dyshemesë

panel ngrohës

Njësi të brendshme

Njësi me montim në mur

Kasetë me qarkullim në të gjitha anët

Kasetë me qarkullim në të gjitha anët

Kaseta me montim në tavan me
qarkullim ajri në 2 drejtime

Kasetë qosheje e montuar në tavan

		
1,9 kW ~ 10,8 kW /
		1,7 kW ~ 9,5 kW

		2,50 kW ~ 16,00 kW /
		2,20 kW ~ 14,00 kW

		1,9 kW ~ 7,0 kW /
1,7 kW ~ 5,7 kW

		2,50 kW ~ 8,00 kW
		2,30 kW ~ 7,1 kW

		2,50 kW ~ 8,00 kW /
		2,30 kW ~ 7,1 kW

Njësi e fshehur në tavan

Njësi e varur në tavan

Kasetë me montim në tavan me
qarkullim ajri në 4 drejtime

Njësi fleksi

		1,7 kW ~ 31,50 kW /
		1,5 kW ~ 28,00 kW

		4,00 kW ~ 15,50 kW /
		3,40 kW ~ 13,40 kW

		7,50 kW ~ 13,50 kW /
		6,80 kW ~ 12,00 kW

		3,40 kW ~ 6,10 kW /
		2,50 kW ~ 4,90 kW

Njësi të jashtme

Njësi me qëndrim në
Njësi e fshehur me
dyshem me panel rezatues qëndrim në dysheme
3,40 kW ~ 5,80 kW /
2,50 kW ~ 5,00 kW

në dispozicion në pompë ngrohëse, vetëm ngrohje (VRV vetëm) dhe rikuperim të nxehtësisë (VRV vetëm)

i

Ajër - ajër
7,5 kW ~ 15,5 kW /
6,8 kW ~ 13,4 kW

Ruftopa

Ajër - ajër

Ajër - ajër

14,2 kW ~ 37,5 kW /
12,1 kW ~ 33,5 kW

Perde Ajri
Biddle

Ajër - ajër
25,0 kW ~ 168,00 kW /
22,4 kW ~ 150,00 kW

Ujë I Nxehtë

Njësi me varje të lirë/dhe
kasetore
7,3 kW ~ 31,1 kW
Ajër - ajër
24,91 kW ~ 87,9 kW
37,34 kW ~ 93,1 kW

		2,50 kW ~ 8,00 kW/
		2,20 kW ~ 7,10 kW

Hidroboks që lidhet
me VRV
14 kW
9,00 kW ~ 14,00 kW /
8,0 kW ~ 12,5 kW

14,0 kW ~ 22,4 kW /
14,0 kW ~ 20 kW

+

Ujë - ajër
		25,0 kW ~ 135,0 /
		22,4 kW ~ 120,0 kW

Industriale
Daikin ka një gamë të gjerë të zgjidhjeve për shumë mjedise
industriale, duke përfshirë objektet speciale të prodhimit,
impiantet e përpunimit të ushqimit dhe laboratorët kërkimor.
Sistemet tona Zeas për ftohje janë ideale për të ftohë dhoma
dhe depo magazinimi, ndërsa gama jonë e gjerë e Çilerëve është
e përshtatshëm për të gjitha aplikimet e proceseve të ftohjes
dhe ngrohjes. Përveç kësaj, njësitë tona të trajtimit të ajrit janë të
përkryer përtë optimizuar kontrollin e ajrit dhe ventilimin.

vetëm ngrohje

ngrohje dhe ftohje

me rrotullim me spirale me vidë centrifugale

me rrotullim me spirale me vidë

Çiler me ftohje me ajër

Çiler me ftohje me ajër

VETËM FTOHJE

VETËM FTOHJE

VETËM FTOHJE VETËM FTOHJE

5,2 kW ~ 2,008 kW

5,65 kW ~ 674 kW /
5,2 kW ~ 624 kW

ngrohje dhe
ftohje

116 kW ~ 488 kW

VETËM NGROHJE
ÇILERA PA
DHE VETËM FTOHJE KONDENZATORË

16,7 kW ~ 1,951 kW

316 kW ~ 21,800 kW

12,1 kW ~ 1,433 kW

12,9 kW ~ 1,503 kW

Fan coil njësitë

Njësi me montim në tavan

Njësi me montim në mur

Njësi me qëndrim në dysheme

Njësi fleksi

Njësi kanalore

2,9 kW ~ 12,1 kW /
2,0 kW ~ 8,7 kW

3,22 kW ~ 7,33 kW /
2,43 kW ~ 5,28 kW

2,9 kW ~ 12,1 kW /
2,0 kW ~8,7 kW

1,90 kW ~ 21,92 kW /
1,14 kW ~ 18,30 kW

1,94 kW ~ 18,78 kW /
1,28 kW ~ 10,34 kW

Sisteme frigoriferike
NJËSI KOMERCIALE
KONDENZIMI

Ventilim

NJËSI KONDENZIMI
ZEAS

CONVENI-PACK

BOOSTER
Ajrosja për rigjenerimin e nxehtësisë
150m³/h ~ 2.000m³/h

Temperaturë mesatare:
0,9 ~ 13,5 kW* (reciprokues)
3,4 ~ 14,2 kW* (me spirale) *at -10/+32°C
Temperaturë mesatare:
0,4 ~ 5,8 kW * (reciprokues)
1,3 ~ 5,9 kW* (me spirale) *at -30/+32°C

Temperaturë mesatare:
12,5 ~ 75,8 kW at -10/+32°C
Temperaturë e ulët:
5,5 ~ 29,6 kW at -35/+32°C

Kap. i agjentit ftohës: 21,8 kW*
Kap. ftohës: 14,0 kW*
Kap. ngrohës: 27,0 kW*
*at -10/+32°C

Temperaturë e ulët:
3,35 kW at -35/+32°C

MONOBLOK

SPLIT

DEPOZITA VERE

Temperaturë mesatare:
0,94 ~ 12,07 kW at -10/+32°C
Temperaturë mesatare:
0,68 ~ 2,72 kW at -35/+32°C

Temperaturë mesatare:
0,96 ~ 16,26 kW at -10/+32°C
Temperaturë e ulët:
0,75 ~ 2,77 kW at -35/+32°C

Temperaturë mesatare:
0,6 ~ 2,3 kW at 14°C

Njësi për trajtimin e ajrit që
lidhet me ERQ, VRV, Çilerë
500m³/h ~ 144.000m³/h

NJËSI INDUSTRIALE KONDENZIMI

Temperaturë mesatare:
113 ~ 417 kW at -10/+32°C
Temperaturë e ulët:
37 ~ 159 kW at -35/+32°C

Shërbime
Kursimi i energjisë nuk ndalet me blerjen ose instalimin e pajisjeve
efikase për energji; Ajo duhet të mirëmbahet nën drejtimin e
kushteve optimale.
Mirëmbajtja dhe servisimi i mirë janë elementet kyc në sigurimin
eperformancës maksimale.
A jeni i sigurt që filtrat janë të pastra dhe asnjë nga komponentët
nuk janë të dëmtuar? A janë të saktë të gjitha cilësimet tuaja?

Ne në Shërbimin Daikin jemi këtu për t'ju mbështetur në mirëmbajtjen e njësive tuaja në mënyrë efikase me anë të komisionimeve të
optimizuara, mirëmbajtjen e rregullt dhe parandaluese, monitorimin e largët, përmirësimin e performancës së njësive dhe sigurimin e
kostos për përmirësime efektive për të përfituar nga efikasiteti si dhe nga teknologjia jonë e fundit.

Komisionimi
Për të garantuar efikasitetin e njësisë suaj Daikin dhe performancën afatgjatë, Daikin ofron startim profesional të sistemit tuaj Daikin nga
Inxhinierë të kualifikuar, OEM të kualifikuar, si pjesë e shërbimeve të komisioneve.
Komisionimi përmes një partneri të autorizuar ose nga vetë Daikin ju siguron se njësia juaj po punon siç duhet dhe po jep të gjitha
përfitimet e një klime unike.
Çdo komisionim është dokumentuar sipas standardit Daikin dhe jepet një raport i detajuar i komisionimeve, duke detajuar të gjitha
aktivitetet e kryera dhe regjistrimin e funksionimit të njësive.
Për më shumë detaje mbi shërbimet e komisionimit Daikin, Ju lutemi referojuni katalogëve të produkteve tona.

Mirëmbajtja
Mirëmbajtja është elementi kryesor për të siguruar cilësinë,
efikasitetin dhe funksionimin e përsosur të çfarëdo pasurie.
Marrëveshjet tona të kujdesit bazohen në vitet e përvojës për
t'u siguruar që ju të korrni përfitimet e plota të inxhinierëve të
certifikuar nga Daikin me qëllim të mirëmbajtjes së pajisjeve.
•
•
•
•

Jini të përgatitur për sezonin e lartë
Faturë më e ulët e energjisë
Emetimet e ulëta të CO2
Ulja e ndikimit të virusit, baktereve dhe polenit nëpërmjet të
filtrave të pastër.
• Sigurimi i funksionimit të heshtur
Mirëmbajtja e rregullt e një njësie ose sistemi siguron që kostot
e energjisë elektrike dhe performanca nuk janë të rrezikuara,
karakteristikat e sigurisë dhe integriteti i sistemit janë në
përputhje me standardet dhe rregulloret më të reja.
Kujdesi i rregullt mbron investimin tuaj për gjithë jetën e sistemit
Daikin. Ndalja dhe dështimet shmangen, duke e mbajtur
shpenzimet operative të ulëta, pasi ato duhet të jenë në të gjithë
sistemin e ciklit të jetës.

Planet parandaluese të mirëmbajtjes ju japin transparencën
e kostos duke shmangur kostot e papritura të riparimit ose
degradimin të rehatisë,humbje të cilësisë ose prodhimit.
Kujdesi i rregullt siguron që njësia juaj të mos konsumojë më
shumë energji elektrike sesa duhet përmes një pastrimi kimik të
plotë të shkëmbyesve të ngrohjes, që filtrat të jenë të pastra për
t'u hequralergjenet e padëshiruara, viruseve dhe baktereve.
Paketat tona të kujdesit gjithashtu përfshijnë një test
gjithëpërfshirës të njësisë duke përdorur software të veçantë
diagnostikues të zhvilluar nga Daikin për të kontrolluar rrjedhjet
dhe njollat e problemeve.

Daikin ofron 3 lloje të ndryshme marrëveshje të
mirëmbajtjes që plotësojnë nevojat tuaja:
• Kujdes
• Kujdes parandalues dhe
• Kujdes i zgjeruar
Përveç këtyre 3 paketave të kujdesit Daikin ofron një
sërë opsionesh të përgjithshme që mund të zgjidhni.

Ju lutemi referohuni produkt
katalogjeve tona si dhe broshura
për mirëmbajtje si dhe për më
tepër detaje në Daikin paketën
e kujdesit dhe shërbimet e
mirëmbajtjes.

R-32 - agjenti ftohës i së ardhmes

Pse të zgjedhim
agjent ftohës R-32?
Daikin, i ndjekur nga lojtarë të tjerë të industrisë,
zgjodhën R-32 sepse kontribuon në objektivat e
rregullimit të F-gazit në BE, ndërkohë që është efikase në
energji, e sigurtë dhe e përballueshme.

Udhëheqës i tregut
Dhjetë vjet përpara legjislacionit
Përmirësimi i komoditetit të brendshëm ndërsa ka
një ndikim mjedisor të ulët. Me këtë në mendje,
Daikinfilloi me kondicionerët e parë në mbarë botën
me agjent ftohës R-32 në Japoni në fund të vitit
2012, kumiliona njësi janë të instaluar që prej atëherë.
Ndërkohë, modelet me R-32 janë futur në shumë
vende tjera dhe që nga viti 2013 përherë të parë në
Evropë. Nga viti 2017 e tutje e gjithë gama e Sky Air
dhe portofoli i njësive të mëdha për ngrohje do të
jetë në dispozicion me R-32 si i pari në Evropë.

Ururu Sarara

Daikin Emura

FTXM

Kasetë me qarkullim në
të gjitha anët

A e dini?
Rregullorja e re Evropiane F-gaz 517/2014
Përfshin një ndalim për disa agjent ftohës
në disa aplikime. R-32 është një përgjigje e
përkryer për këtë.
Daikin ka prezantuar modelet R-32 para 10
viteve. Sa më shpejt që industria ndryshon
agjentët e ulët ftohës GWP, aq më mirë për
mjedisin.

Potenciali i ngrohjes globale (GWP) nuk
është vetëm parametër

Avantazhet e R-32
Emri kimik për R-32 është difluorometan.Ajo është
përdorur për shumë vite si një komponent ipërzier
te agjenti ftohës R-410A. Daikin dhe të tjerët në këtë
industri njohin avantazhet e përdorimit të R-32në
formën e tij të pastër.
R-410A
Përbërja
GWP (Potenciali i Ngrohjes Globale)

2087.5

675

ODP (Potenciali i Depërtimit të Ozonit)

0

0

Krahasuar me R-410A, GWP (Potenciali i Ngrohjes Globale)
i R-32 është vetëm një e treta, ndërsa lejonpër një volum
shumë më të vogël të agjentit ftohës. Ajo kontribuon në
rregulloret e BE-së për rregullimin e F-gazit, për energji
efikase, të sigurt dhe të përballueshme. R-32 është
gjithashtu më e lehtë për t'u ricikluar dhe ripërdorur. Përveç
kësaj, R-32 është e lehtë për tu trajtuar për instaluesit dhe
teknikët e shërbimit si dhe ajomund të mbushet në fazën e
lëngut dhe të gazit. Dhe nuk ka nevojë të shqetësoheni për
probleme fraksioni apo rrëshqitëse.
Shembull krahasimi për modelin Daikin Emura 3.5 kW në dispozicion
me R-410A dhe R-32.

100%

Nuk ka agjent ftohës që mund të plotësojë nevojat eçdo
lloj aplikimi. Kjo do të thotë se Daikin duhet të vlerësone
me kujdes opsionet e tij, duke marrë parasyshjo vetëm
GWP ose përdorimin a sasisë së agjentit ftohës, por edhe
aspekte të tilla si efikasitetin e energjisë, sigurinë dhe
përballueshmërinë.
Për shembull, zgjedhja e një agjenti ftohës me një faktor
të ulët të GWP por që përdor më shumë energji nuk do të
ishte një zgjedhje e mirë, pasi do të ishte kundërproduktive
në ndikimin e ngrohjes globale në përgjithsi.

R-32

Përzierja e 50% R-32 i pastër
R-32 + 50% R-125 (pa përzierje)

100%

100%
69%

32%

GWP vlera

78%

22%
Mbushje me agjent ftohës (kg) Impakti i Potencialit të
ngrohjes globale

R-410A

R-32

(CO2 mbushje ekuivalente me
agjent ftohës: kg x GWP)

Pse të zgjedhim Daikin?
Premtimi ynë është të sigurojmë që klientët tuaj të mund të varen
nga Daikin për komoditetin maksimal, kështu që ata janë të lirë të
përqëndrohen në jetën e tyre të punës dhe të shtëpisë.
Ne premtojmë t'i kushtojmë vetes përsosmëri teknologjike, një fokus
të projektimit dhe standardeve më të larta të cilësisë në mënyrë që
klientët tonë mund të besojnë dhe mbështeten në rehatinë që ne
ofrojmë.
Premtimi ynë për planetin është absolut. Prodhimet tona janë në
krye të konsumit të ulët të energjisë dhe ne vazhdimisht hulumtojmë
mënyra për të zvogëluar ndikimin mjedisor të zgjidhjeve të HVAC-R.

Ne udhëheqim ku të tjerët ndjekin
Ne do të vazhdojmë udhëheqjen tonë globale në zgjidhjet e
HVAC-R.Ekspertët tonë të specializuar në të gjithë sektorët e tregut
të kombinuar me mbi 90 vjet përvojë na mundësojnë që të japim
vlerë të shtuar në jetëgjatësinë e marrëdhënieve të bazuara në
besim, respekt dhe besueshmëri.

Premtimi ynë
Ne do të nxisim inovacionin dhe do të shkojmë në distancë shtesë
për klientët dhe për kompaninë tonë.Ne do të jemi të zgjuar dhe
të gatshëm për të bërë gjëra ndryshe.Ne do të ofrojmë sukses të
qëndrueshëm në këto vlera thelbësore të markës sonë dhe do të
gëzojmë rritje të vazhdueshme.
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