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hlajenja



5

O hlajenju vemo vse

Pri Daikinu si prizadevamo, da bi naše kupce oskrbovali 
z visoko učinkovitimi, tehnično naprednimi sistemi, ki 
varčujejo s prostorom in so preprosti za postavitev.

Naše hladilne kondenzacijske enote in rešitve za 
rekuperacijo toplote lahko najdete v vseh vrstah 
trgovin, restavracijah, hotelih in obratih za pridelavo 
hrane. Vendar vemo, da ima vsak sistem, ki ga 
postavimo, svoje lastne, zelo specifične zahteve. Zato 
imamo na voljo vsestransko ponudbo preizkušenih 
izdelkov za širok izbor rab.

Za zagotovitev popolne zanesljivosti in vrhunske 
učinkovitosti ter za zmanjšanje vašega ogljičnega 
odtisa uporabljamo vodilne tehnologije v industriji. 
Naši modularni ZEAS sistemi uporabljajo našo 
preizkušeno in testirano tehnologijo, s katero lahko 
ustvarite kombi sistem s 50% nižjo porabo energije. 
Sistem za rekuperacijo toplote našega Conveni-Pack 
sistema izkorišča odpadno toploto iz hladilne opreme 
za potrebe gretja drugje. S temi inovativnimi rešitvami 
je Daikin vaš popoln partner pri hlajenju.

Okoljska sonaravnost je temeljni Daikinov cilj. Naše 
poslovanje poteka v skladu s predpisi za varstvo 
okolja, saj je to smotrno tako s stališča gospodarnosti 
kot varovanja okolja. S snovanjem naših izdelkov 
in vgrajenih rešitev tako, da bo njihovo delovanje 
učinkovitejše, bomo pomagali tudi našim kupcem, 
da bodo zmanjšali svoj ogljični odtis in znižali svoje 
obratovalne stroške.
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Orodja in platforme
Na tej strani boste 
našli izbor programske 
opreme in aplikacij za 
prenos, tako da imate 
tudi na terenu na dosegu 
roke vse odgovore, ki jih 
potrebujete.

Programska oprema za hlajenje

Programska oprema Refrigeration Xpress

Uporabniku prijazna, za razumevanje enostavna 
načrtovalna programska oprema za ZEAS 
kondenzacijske enote, Conveni-Pack in komercialne 
kondenzacijske enote. Podrobno poročilo programske 
opreme vključuje seznam materiala, diagrame 
cevovodov in ožičenja in izbirne naprave. 

Za dodatne informacije o programski opremi se 
obrnite na lokalnega dobavitelja.

Daikinova aplikacija E–data za tablico

Preverite v svojem jeziku, kateri Daikinovi izdelki so na 
voljo na vašem tržišču. 

Daikinova aplikacija s kodami napak za 
iPhone

Izberite družino Daikinovih izdelkov in poiščite 
pojasnilo vseh kod napak in njihovih možnih vzrokov. 
Ta aplikacija navaja tudi uporovno vrednost glede na 
merilno temperaturo.
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Direktiva Ecodesign

Direktiva Evropske skupnosti Ecodesign 2009/125/EC 
je namenjena spodbujanju tržišča k uporabi energijsko 
varčnejših izdelkov. Direktiva pomaga proizvajalcem pri 
izbiri boljše definicije energijske varčnosti za daljinske 
kondenzacijske enote, kar smo doslej pogrešali. Pri 
Daikinu smo zavezani predpisom Ecodesign in smo 
že prevzeli pobudo z vgrajevanjem več vodilnih novih 
tehnologij.

Predpis o F-plinu

Nov predpis o F-plinu začne veljati 1. januarja 2015 
in zahteva postopno ukinitev HFC-jev od 2015 do 
2030 na osnovi sistema kvot ter v določenih sektorjih 
prepoved uporabe toplogrednih (GWP) hladilnih 
sredstev. 
Od 1. januarja 2020 bodo F-plini z vsebnostjo 
toplogrednih hladilnih sredstev (GWP) nad 2.500 
prepovedani za namene servisiranja, brž ko bo polnitev 
hladilnega sredstva dosegla ekvivalent CO2, ki presega 
40 ton.

Invertersko upravljanje zmogljivosti

V naše zunanje kompresorje in ventilatorje smo vgradili 
invertersko tehnologijo, ki zagotavlja optimalni nadzor 
nad nihanjem obremenitev v hlajenih omarah. To 
zagotavlja manjše energijske izgube kot tradicionalne 
AC enote.

Funkcija varčevanja Economiser

Funkcija varčevanja v naših hladilnih napravah 
omogoča dve glavni prednosti. Zvišuje zmogljivost 
izparjalnika pri nižji zahtevani absorbirani moči. 
Funkcija varčevanja znižuje tudi izpustno temperaturo, 
kar omogoča varčevanje z energijo in je koristno za 
kompresor.

Plavajoči pritisk

Ko se znižata zunanja temperatura in obremenitev 
ZEAS kondenzacijske enote, se samodejno spremeni 
hitrost inverterskega kompresorja, ventilatorja in 
kondenzacijska temperatura. Tako se zmanjša poraba 
energije sistema.

Prilagodljiva temperatura izparevanja

Za znižanje porabe energije je možno prek zunanjega 
signala zvišati nastavljeno temperaturo izparevanja 
enote ZEAS.

V nočnem načinu je možno ustaviti zračno zaveso 
posamezne izložbe in s tem zmanjšati obremenitev 
za 1/3. To pomeni, da je navitje izparjalnika zdaj 
preveliko in da obstaja nevarnost, da blago zmrzne. 
Tej nevarnosti se sistem izogne z dvigom temperature 
izparevanja ZEAS enote na 3°C.

ZEAS sistem je odličen tudi za hitro zamrzovanje 
izdelkov do temperature, potrebne za shranjevanje. 
Med ohlajanjem je obremenitev visoka. Ko blago 
doseže želeno temperaturo, se obremenitev zmanjša. 
Za ohranjanje te temperature se temperatura 
izparevanja takrat lahko zviša.

Korak pred 
zakonodajo

Zakonodaja in predpisi

Conven
i-Pack

 in ZE
AS 

sta us
klajen

a  

s pred
pisom  

o F-pl
inu
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Naj gre za restavracije, supermarkete ali prireditvene 
prostore – ZEAS iz Daikina je prav tako poseben kot 
zahteve gospodarske panoge, kjer je v uporabi. ZEAS 
vključuje inverterski spiralni kompresor, ki znižuje 
porabo energije vse do 30 %. Ena enota pa omogoča 
tako srednje kot nizko temperaturno hlajenje ter s 
tem znižuje vašo naložbo v poslovni obrat. 

Prednosti ZEAS na prvi pogled:

 › Priključitev poljubnega števila posamično upravljanih 
omar

 › Optimalna energijska učinkovitost pod delno 
obremenitvijo

 › Nizka raven hrupa
 › Kompaktna, prostorsko varčna zasnova
 › Primerna za notranjo in zunanjo namestitev
 › Enostavna namestitev, krajši časi montaže
 › Optimizirano za R-410A hladilno sredstvo 

Kjer je svežina pomembna za zdravje
 
Shranjevanje hitro pokvarljivega blaga igra tukaj 
ključno vlogo. Zato se je mestna bolnišnica odločila za 

posebno tehnologijo hlajenja: ZEAS.  
Vključene so enote z nižjimi ravnmi hrupa pri 
delovanju, z zelo majhnimi tlorisi, ki jih je enostavno 
namestiti, ter možnost kombinacije zamrzovalnih omar 
in hladilnikov s srednjimi temperaturami. 

Prodaja organskih pridelkov za sonaravno 
poslovanje

Organski trg naj ne bi zgolj ponujal sonaravne 
prehrambene izdelke, temveč bi moral v čim manjši 
meri uporabljati tudi zeleno energijo.  
Ko se je Bergfeldov Biomarkt v Bonnu odločil za enote 
ZEAS iz Daikina, to ni bilo zgolj zaradi vprašanja vesti ali 
izboljšanja podobe. Prehod s šestih konvencionalnih 
hladilnih enot na ZEAS-ove je prinesel tudi ekonomske 
koristi: podjetju je pri energiji uspelo privarčevati okrog 
30%.

Hotel 47°. Butični hotel ohlaja svoje stroške 
za energijo 

Zniževanje obratovalnih stroškov je čedalje 

Prilagodljiv kombinacijski hladilni sistem

Ločeni skupini za hlajenje s srednjimi in nizkimi temperaturami, vsaka 

z več omaricami in različnimi temperaturami. Ta prilagodljivost in 

prihranki pri energiji vse do 30 % so možni samo z ZEAS.

2°C kabinet

7°C vitrina

ZEAS  

(srednje-temperaturno hlajenje)

-20°C zamrzovalna omara

-18°C vitrina z globokim 

zamrzovanjem
ZEAS  

(nizko-temperaturno hlajenje)

Inverterske kondenzacijske    enote ZEAS
srednje in nizko temperaturno hlajenje z nižjo    porabo energije
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Mestna bolnišnica Kiel
 

Namestitev ZEAS z dvema podpornima enotama v tehnični sobi

Hotel 47°, Konstanz

Hladilne enote za kuhinjo 

restavracije

LREQ-BY1

Inverterske kondenzacijske    enote ZEAS
srednje in nizko temperaturno hlajenje z nižjo    porabo energije

pomembnejše gonilo v turistični industriji. Hotel 47° v 
mestu Konstanz v Nemčiji je odprl svoja vrata spomladi 
tega leta. Ponaša se ne le s sodobnim dizajnom 
z izjemnimi razgledi na reko Ren, temveč tudi z 
uporabo najnovejših dosežkov v inovativni, energijsko 
varčni tehnologiji. Hotel se je odločil za namestitev 

Daikinovega sistema ZEAS. Vgrajene invertersko gnane, 
komercialne hladilne kondenzacijske enote zahvaljujoč 
svoji visoki energijski varčnosti, kompaktni zasnovi 
in zmogljivostim priključi-in-poženi izpolnjujejo 
potrebe hotela po hladilnih shrambah in globokem 
zamrzovanju.

Kakovost brez primere, neprekosljiva učinkovitost: to so 
prednosti, ki slovijo pri kupcih in monterjih. Zakaj? Ker 
pri načrtovanju in nabavi hladilne tehnologije iščejo 
možnosti varčevanja z energijo in večjo prilagodljivost.

ZEAS rešuje mnoge od težav tradicionalnih 
kombiniranih hladilnih sistemov. Rešitev temelji na 
VRV tehnologiji, ki omogoča ZEAS-u njegov uspeh na 
področju komercialnega hlajenja.

Podporna enota 
ZEAS je mogoče programirati na srednje ali nizko 
temperaturno hlajenje. S podporno enoto pa je 
mogoče združiti srednje in nizko temperaturno 
hlajenje v enem samem sistemu.
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LREQ8-12BY1

Kondenzacijska enota ZEAS

Rešitev hlajenja za srednje do visoko zmogljivostne 
aplikacije s preizkušeno VRV tehnologijo 
 

 › Popolna rešitev za vse vrte hlajenja in zamrzovanja s spremenljivimi 
obremenitvami in zahtevami po visoki energijski učinkovitosti. Še 
posebej primerna za uporabo v supermarketih, hladilnicah, pri 
hladilnikih in zamrzovalnikih na kroženje mrzlega zraka itd.

 › DC inverterski spiralni kompresor s funkcijo varčevanja zagotavlja 
visoko stopnjo energijske učinkovitosti in zanesljivo delovanje

 › Zmanjšanje izpustov CO2 zahvaljujoč uporabi R-410A hladilnega 
sredstva in nizki porabi energije

 › Tovarniško preizkušeno in prednastavljeno za zagotovitev hitre in 
enostavne montaže in zagona

 › Večja prilagodljivost pri namestitvi zahvaljujoč manjšim meram
 › Nizka raven hrupa, vključno z delovanjem v “nočnem načinu”
 › Za nizko zmogljivostno hlajenje je mogoče posamezne ZEAS enote 
priključiti na podporno enoto

 › Kombinacija 2x 15 KS ali 2x 20 KS pomeni manj cevne napeljave in 
krajši čas montaže

Srednje in nizko  
temperaturno hlajenje

LREQ-BY1 5 6 8 10 12 15 20 30 40

Sistem Modul zunanje enote 1 - LREQ15BY1R LREQ20BY1R

Modul zunanje enote 2 - LREQ15BY1R LREQ20BY1R

Kapaciteta hlajenja Srednja temperatura1 Nom. kW 12,5 15,2 19,8 23,8 26,5 33,9 37,9 67,8 75,8

Nizka temperatura² Nom. kW 5,51 6,51 8,33 10,0 10,7 13,9 15,4 27,8 29,6

Mere Enota Višina mm 1.680

Širina mm 635 930 1.240 2.780

Globina mm 765

Teža Enota kg 166 242 331 337 2x 331 2x 337

Toplotni izmenjevalnik Tip Tuljava s prečnimi rebri

Kompresor Tip Hermetično zaprt spiralni kompresor

Prostornina bata m³/h 11,18 13,85 19,68 23,36 25,27 32,24 35,8 2x 32,24 2x 35,8

Hitrost vrt/min 5.280 6.540 4.320 6.060 6.960 5.280 6.960 2x 5.280 2x 6.960

Način zagona Direktna povezava (inverterski pogon)

Kompresor 2 Hitrost vrt/min - 2.900 2x 2.900

Kompresor 3 Hitrost vrt/min - 2.900 2x 2.900

Ventilator Tip Propelerski ventilator

Količina 1 2 2x 2

Hitrost zračnega toka Hlajenje Nom. m³/min 95 102 171 179 191 230 240 2x 230 2x 240

Motor ventilatorja Izhodna moč W 350 750 350 750 2x 350 2x 750

Pogon Direktni pogon

Motor ventilatorja 2 Izhodna moč W - 350 750 2x 350 2x 750

Raven zvočnega tlaka na razdalji 10 m dB(A) 35 36 37 39 41 42 43 45 46

Delovni doseg Izparjalnik Hlajenje Min.~Maks. °CDB -45~10

Temperatura okolice Min.~Maks. °C -20~43

Hladilno sredstvo Tip/GWP R-410A/2.087,5

Polnjenje kg 5,2 7,9 11,5 2x 11,5

TCO2eq 10,9 16,5 24,0 -

Krmiljenje Elektronski ekspanzijski ventil

Hladilno olje Tip Daphne FVC68D

Polnilna prostornina l 1,7 / 2,5 1,7 / 2,1 / 3,0 1,7 / 2,1 / 4,0 2x (1,7 / 2,1 / 4,0)

Priključki napeljave Tekočina 50 ali manj mm ø 9,5 C1220T ø 12,7 C1220T (varjeni spoj) ø 19,05 C1220T

50~130 mm ø 9,5 C1220T (varjeni spoj) ø 12,7 C1220T ø 19,05 C1220T 

Plin 50 ali manj mm ø 22,2 C1220T ø 28,6 C1220T ø 34,9 C1220T ø 41,28 C1220T 

50~130 mm ø 22,2 C1220T ø 28,6 C1220T ø 34,9 C1220T ø 41,28 C1220T 

Napajanje Faza/Frekvenca/Napetost Hz/V 3~/50/380-415

1 Delovni pogoji zunanje enote: Te= -10°C, zunanja temperatura +32°C, sesanje SH 10°C
2 Delovni pogoji zunanje enote: Te= -35°C, zunanja temperatura +32°C, sesanje SH 10°C
* vsebuje fluorirane toplogredne pline
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Podpora z ZEAS: 
SREDNJE + NIZKO TEMPERATURNO hlajenje

2°C 8°C

-19°C

Podporna 
enota

-20°C

Podporna 
enota

Podpora s Conveni-Pack-om:  
SREDNJE + NIZKO TEMPERATURNO hlajenje + klimatiziranje zraka + Biddle zračna zavesa

2°C 8°C

-19°C

Podporna 
enota

-20°C

Podporna 
enota

Nizko temperaturno hlajenje LCBKQ-AV1 3
Hladilna kapaciteta1 Nom. kW 3,35
Mere Enota Višina mm 480

Širina mm 680
Globina mm 310

Teža Enota kg 47
Kompresor Tip Hermetično zaprt nihajni kompresor

Prostornina bata m³/h 10,16
Število vrtljajev vrt/min 6.540
Način zagona Direktna povezava (inverterski pogon)
Frekvenca VKLOP/IZKLOP Manj kot 6-krat na uro

Ventilator Tip Propelerski ventilator
Hitrost zračnega toka Hlajenje Nom. m³/min 1,6

Delovni doseg Izparjalnik Hlajenje Min.~Maks. °CDB -45~-20
Temperatura okolice Min.~Maks. °C -15~43

Raven zvočnega tlaka na razdalji 10 m dB(A) 29
Hladilno sredstvo Tip/toplogredni učinek R-410A/2.087,5

Krmiljenje Elektronski ekspanzijski ventil
Hladilno olje Tip Daphne FVC50K + FVC68D

Polnilna prostornina l 0,85 / 0,5
Priključki napeljave Dolžina napeljave Sistem Podporna enota - Notr. enota 30 m ali manj
Napajanje Faza/Frekvenca/Napetost Hz/V 1~/50/220-240

 1 Temp. izparevanja -35°C; zunanja temp. 32°C; sesanje SH 10K; nasičena temp. za izpust pritiska podporne enote -10°C

 2 Delovanje se opira na fluorirane toplogredne pline

Podporna enota

 › Podporna enota omogoča priključitev zamrzovalnih 
vitrin/sob na ZEAS in Conveni-Pack zunanje enote

 › Manj zahtevane cevne napeljave, s 4 na 2 cevi v 
primerjavi s konvencionalnimi sistemi

 › Način tihega delovanja občutno zniža zvočne emisije 

LCBKQ3AV19
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Conveni-Pack: integrirani     sistem  
za srednje in nizko temperaturno hlajenje, klimatiziranje    zraka in gretje

Conveni-Pack  
(srednje temperaturno 
hlajenje)

-18°C vitrina z globokim 
zamrzovanjem

Podporna enota 
(nizko temperaturno 
hlajenje)

Klimatska naprava

En sistem za vse

Toploto, pridobljeno iz zamzovalnih omar in izložbenih vitrin je 

mogoče uporabiti za ogrevanje trgovine.

Poraba energije zmanjšana 

za 54%

Diskontna trgovina s skupaj 

1.000 m² in 800 m² trgovinske 

površine. Samo 6 odstotkov časa 

delovanja kompresorja je bilo 

v uporabi za gretje. Preostale 

zahteve po toploti je izpolnjeval 

sistem izpodrivne toplote.

Letna poraba energije v kWh

140.000

120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0

-54%

58.545 kWh/leto

Conveni-
Pack

Kombinacija 
sistema in 
plinskega 
gretja

87.000 kWh letoo
Hlajenje

40.000 kWh /leto
Gretje

Zračna zavesa Biddle

7° C izložbena vitrina

Konkurenca v sektorju trgovin z živili je neusmiljena. To 
ne vpliva le na dohodek, ki ga lahko iztržite iz prodaje 
- obratovalni stroški so prav tako odločujoči dejavnik 
za uspeh. Sistem rekuperacije toplote Conveni Packa 
prihrani denar s ponovno uporabo odpadne toplote 
drugje v stavbi. En sistem lahko izpolnjuje tako zahteve 
po klimatiziranju zraka kot po hlajenju.  
Prav za to gre pri Conveni-packu.

Prednosti Conveni-Packa na prvi pogled

 › Popolna rešitev za srednje do nizko temperaturno 
hlajenje, gretje, klimatiziranje zraka

 › Rekuperacija toplote za energijsko varčno gretje
 › Invertersko krmiljena zunanja enota uporablja 
obnovljivo energijo iz zraka

 › Do 57 odstotkov manjša poraba energije
 › Minimalne priprave in nižji stroški montaže

Rekuperacija toplote

Zahvaljujoč Conveni-Packu je možno odpadno toploto, 
ki nastaja med hlajenjem, pretvoriti in jo uporabiti 
drugje v stavbi – brez dodatnih izdatkov za energijo.  

Komercialno hlajenje z obnovljivo energijo

Dennov Biomarkt v nemškem mestu Töpen se 
je odločil za celovito rešitev za hlajenje, gretje in 
klimatiziranje zraka: Conveni-Pack iz Daikina. Ta 
kompakten in tih sistem hladi in greje brez uporabe 
fosilnih goriv.  
Dejstvo, da je poraba energije organske tržnice 30% 
nižja, samo potrjuje modrost trgovčeve odločitve.

Prihranite, medtem ko se širite

Lastnik dveh supermarketov Edeka je preklopil 
na Conveni-Pack iz Daikina v obeh svojih živilskih 
prodajalnah. Kot rezultat in kljub zvišanju cene za 
prostor za trgovini (od 800 do 1.400 m²) je bilo po samo 
dveh mesecih prihranjenih 3.000 evrov pri stroških za 
energijo.  



13

Edeka Buschkühle

Vhod v Bad Waldliesborn;  

lokacija Conveni-Packa

Edeka Buschkühle, Bad Waldliesborn

Daikinova kaseta s krožnim tokom za udobno hlajenje in gretje

LRYEQ 16 AY

Conveni-Pack: integrirani     sistem  
za srednje in nizko temperaturno hlajenje, klimatiziranje    zraka in gretje

V eni izmed trgovin se toplota, pridobljena iz 
Conveni-Packa, uporablja za gretje pozimi brez 
dodatne energije – samo iz odpadne toplote iz 
hladilne enote.
Tako kot ZEAS vključuje tudi Conveni-Pack dosežek 
najsodobnejše tehnologije za srednje in nizko 

temperaturno hlajenje v komercialnih aplikacijah. 
Vendar se ponaša še z eno prednostjo: rekuperacijo 
toplote.

Naše stranke, lastniki trgovin z živili, uporabljajo 
obnovljive surovine za razpolovitev prejšnjih stroškov 
za energijo.
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Kapacitetni razred (kW)

Kapacitetni razred (kW)

Model Ime izdelka 50 63 80 100 125 140 200 250

Hladilna kapaciteta (kW)1 5,6 7,1 9,0 11,2 14,0 16,0 22,4 28,0

Grelna kapaciteta (kW)2 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0 18,0 25,0 31,5

Kaseta s krožnim tokom FXFQ-A     

2-smerna pihalna kaseta 
za montažo na strop

FXCQ-A    

Stropna vogalna kaseta FXKQ-MA 

Skrita stropna enota 
z invertersko gnanim 
ventilatorjem

FXSQ-P     

Skrita stropna enota 
z invertersko gnanim 
ventilatorjem

FXMQ-P7     

Velika skrita stropna enota FXMQ-MA  

Viseča stropna enota FXHQ-A  

4-smerna pihalna stropna 
viseča enota

FXUQ-A 

Stoječa talna enota FXLQ-P  

Skrita stoječa talna enota FXNQ-P  

Za zadostitev potreb vseh vrst trgovin po udobnem hlajenju in gretju je na voljo širok 
izbor AC notranjih enot in Biddle zračnih zaves.

Model Naziv izdelka 80 100 125 140 200 250

Grelna kapaciteta (kW)2 7,4 - 9,2 11,6 - 13,4 15,6 16,2 - 19,9 29,4 29,4 - 31,1

Biddle zračna zavesa, 
prosto viseča

CYVS-DK      

Kaseta z Biddle zračno 
zaveso

CYVM-DK      

Biddle zračna zavesa, 
ugreznjena

CYVL-DK      

1  Nominalne hladilne kapacitete temeljijo na: notranja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, zunanja temperatura: 35°CDB, dolžina napeljave: 7,5 m, višinska razlika: 0 m
2  Nominalne grelne kapacitete temeljijo na: notranja temperatura: 20°CDB, zunanja temperatura: 7°CDB, 6°CWB, zunanja temperatura: 7,5 m, višinska razlika: 0 m

Notranje enote in Biddle zračne zavese za priključitev na Conveni-Pack
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Aplikacija s srednjo temperaturo LRYEQ-AY1 16

Hladilna 
kapaciteta1

Klimatska naprava kW min. 14 - maks. 27
Hlajenje kW 21,8

Grelna kapaciteta2 Gretje s 100% rekuperacijo toplote kW maks. 31
Gretje z rekuperacijo toplote + toplotno črpalko kW maks. 42

Mere Enota Višina mm 1.680
Širina mm 1.240
Globina mm 765

Teža Enota kg 370
Toplotni izmenjevalnik Tip Tuljava s prečnimi rebri
Kompresor Tip Hermetično zaprt spiralni kompresor

Prostornina bata m³/h 13,34
Hitrost vrt/min 6.300
Način zagona Direktna povezava (inverterski pogon)
Frekvenca VKLOP/IZKLOP Manj kot 6-krat na uro

Kompresor 2 Hitrost vrt/min 2.900
Kompresor 3 Hitrost vrt/min 2.900
Ventilator Tip Propelerski ventilator

Količina 2
Hitrost zračnega toka Hlajenje Nom. m³/min 230

Motor ventilatorja Izhodna moč W 750
Pogon Direktni pogon

Raven zvočnega tlaka na razdalji 10 m dB(A) 42
Delovni doseg Izparjalnik Hlajenje Min.~Maks. °CDB -20~10

Hlajenje Okolica Min.~Maks. °CDB -5~43
Gretje Okolica Min.~Maks. °CDB -15~21

Hladilno sredstvo Tip/GWP R-410A/2.087,5
Polnjenje kg 11,5

TCO2eq 24,0
Krmiljenje Elektronski ekspanzijski ventil

Hladilno olje Tip Daphne FVC68D
Polnilna prostornina l 1,7 / 2,1 / 2,1 / 4,0

Priključki napeljave Hlajenje Tekočina 50 ali manj mm Ø 9,5 C1220T 
50~130 mm Ø 12,7 C1220T 

Plin 50 ali manj mm Ø 25,4 C1220T
50~130 mm Ø 28,6 C1220T 

Napajanje Faza/Frekvenca/Napetost Hz/V 3~/50/380-415

Conveni-Pack
Rešitev hlajenja za trgovine z živili z nagrajeno 
tehnologijo za izkoriščanje odpadne toplote
 › Združuje srednje in nizko temperaturno hlajenje, 
gretje in klimatiziranje zraka v enem sistemu

 › Nižji izpusti CO2, povezani s sistemom, zahvaljujoč 
tehnologiji toplotne črpalke

 › Modularnost sistema Conveni-pack optimalno 
povečuje prilagodljivost pri montaži. Zunanje enote 
lahko združite v bloke ali vrste ali jih za zadostitev 
specifičnih omejitev pri montaži razporedite okoli 
stavbe

 › Toploto, ki se izloči iz hladilnih vitrin ali izparjalnikov, 
je mogoče ponovno uporabiti za ogrevanje trgovine 
brez dodatnih stroškov 

 › Nizka raven hrupa, vključno z delovanjem v “nočnem 
načinu” LRYEQ16AY1

1 Delovni pogoji zunanje enote:: TE= -10°C, zunanja temperatura +32°C, sesanje SH 10°C 

2 Delovni pogoji zunanje enote: Te= -10°C, zunanja temperatura -10°C, sesanje SH 10 °C

3 Vsebuje fluorirane toplogredne pline
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BHGP26A1

Digitalni prikazovalnik meritev omogoča diagnosticiranje 
enote že na prvi pogled in se ga lahko uporablja z vsemi 
ZEAS enotami in Conveni-Pack sistemi.

 › Digitalni prikazovalnik meritev za fiksno montažo ali 
potrebe servisiranja.

 › Prikazuje nizek in visoki pritisk.
 › Prikazuje kode napak v primeru okvare.
 › Prikaže do 32 delovnih parametrov.
 › Prikaže zgodovino kode napake (zadnje tri).
 › Omogoča pomikanje po in shranjevanje izhodnih vrednosti.
 › Se samodejno vrača v način prikaza normalnega delovanja.

Digitalni merilni komplet za pritisk
BHGP26A1

Modbus komunikacijski komplet
BRR9A1V1

Pribor  
za ZEAS in Conveni-Pack

Prikaz izpustnega pritiska

Prikaz sesalnega 

pritiska Prikaz MPa

Daikinov Modbus komunikacijski vmesnik vam omogoča 
popolno integracijo Daikinovega ZEAS in Daikinovega 
Conveni-Pack sistema s samodejnimi krmilnimi omrežji v 
stavbi in z drugimi nadzornimi sistemi.

Vmesnik vam  s pomočjo Modbus protokola omogoča 
odčitavanje vseh delovnih parametrov in za upravljanje 
pomembnih vrednosti. Ta povezovalna komponenta 
pretvarja ZEAS in Conveni-Pack v pregledno, prilagodljivo 
hladilno enoto in omogoča, da oblikujete koncept trgovine, 
ki je v skladu s specifičnim ciljem in energijsko varčen, 
vključno z možnostjo daljinskega upravljanja.

Pro vmesnike lahko uporabljate za povezavo do 32 ZEAS 
enot, primerni pa so tudi za uporabo s Conveni-Pack sistemi 
in z enoto Booster.

Krmilne vrednosti

 › Ciljna temperatura izparevanja
 › Raven nizkega pritiska za vklopno in izklopno točko
 › Prisilna ustavitev
 › Sporočila o napakah je možno daljinsko izbrisati

BRR9AV1

Prikazane vrednosti

 › Podatek o modelu in delovnem stanju
 › Delovni pritisk hladilnega sredstva in temperature
 › Električni delovni podatki in temperature komponent
 › Ciljne vrednosti
 › Stanje ventilatorja in frekvenca kompresorja, delovne ure
 › Opozorilna sporočila in sporočila o napakah ter varnostne 

funkcije sistema
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Komercialne kondenzacijske enote  
z batnim ali spiralnim kompresorjemModbus komunikacijski komplet

BRR9A1V1

Pribor  
za ZEAS in Conveni-Pack

Daikinove komercialne kondenzacijske enote so 
idealne za uporabo v hladilnicah, gostinskih lokalih, 
hotelih, mesnicah, pekarnah in podobnih obratih, 
ki zahtevajo zanesljivo hlajenje pri srednjih in nizkih 
temperaturah.

Nove enote so izjemno energijsko učinkovite, z 
razponom delovnih temperatur od -15°C do +43°C 
(okolica). Zaradi izboljšane zasnove in zvočne izolacije 
so odlična izbira za mestna območja, še posebej v 
bližini stanovanjskih naselij.

Za monterje so enote lahke in kompaktne, z 
enostavnim dostopom, zato sta montaža in 
vzdrževanje preprosta. Enote so opremljene tudi z na 
vremenske razmere odpornim ohišjem.
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Srednje temperaturno hlajenje JEHCCU-CM1/CM3 0050 0067 0100 0113 0140CM1 0140CM3
Kapaciteta hlajenja Srednja 

temperatura1
R-404A Nom. kW 0,910 1,225 1,495 1,761 2,220
R-407A Nom. kW 0,783 1,654 1,287 1,515 1,911
R-407F Nom. kW 0,882 1,187 1,449 1,706 2,151

Vhodna moč Srednja 
temperatura

R-404A Nom. kW 0,626 0,763 0,927 1,102 1,235
R-407A Nom. kW 0,581 0,708 0,860 1,023 1,146
R-407F Nom. kW 0,611 0,744 0,904 1,075 1,204

COP Srednja 
temperatura

R-404A Nom. kW 1,45 1,61 1,60 1,80
R-407A Nom. kW 1,35 1,49 1,50 1,48 1,67
R-407F Nom. kW 1,44 1,60 1,59 1,79

Mere Enota Višina mm 607 662
Širina mm 876 1.101
Globina mm 420 444

Teža Enota kg 45 54 55 67,5
Kompresor Tip Batni kompresor

Model AE4460Z-FZ1C CAJ9480Z CAJ9510Z CAJ9513Z CAJ4517Z TAJ4517Z
Prostornina bata m³/h 1,80 2,64 3,18 4,21 4,52
Olje Polnilna prostornina l 0,28 0,887
Vrsta olja Uniqema Emkarate RL32CF

Ventilator Hitrost začnega toka Hlajenje Nom. m³/h 1.300 2.700
Raven zvočnega tlaka na razdalji 10 m dB(A) 30 34
Hladilno sredstvo Tip/GWP R-404A / 3.921,6

Tip2/GWP2 R-407A / 2.107
Tip3/GWP3 R-407F / 1.825

Priključki napeljave Priključek linije za tekočino mm 6,35 9,53
Priključek sesalne linije mm 9,53 12,7

Napajanje Faza/Frekvenca/Napetost Hz/V 1~/50/230 3~/50/400

1 Upoštevajte pogoj: Temperatura zunanje okolice = 32°C, temperatura izparevanja = -10°C in 10K temperatura pregrevanja (srednje temperaturna aplikacija)
2 Delovanje se opira na fluorirane toplogredne pline

Kondenzacijska enota za 
komercialno hlajenje 

Rešitev hlajenja za majhne trgovine z živili

 › Zasnovane posebej za nizko zmogljivostne hladilne aplikacije v 
majhnih trgovinah z živili (npr. za pekarne in mesnice), hladilnice, 
hladilnike za pijače in izložbene vitrine

 › Kompaktne in lahke za celo najmanjše lokale v središču mesta
 › Vse komponente so dostopne, zato je vzdrževanje hitro in 
enostavno

 › Idealne za uporabo v mestih: zvočna izolacija in nizke ravni zvoka 
pri obratovanju pomenijo, da je enota tiha

 › Optimiziran obratovalni razpon kompresorja in povečana površina 
kondenzatorja omogočata visoke ravni energijske učinkovitosti, 
zanesljivost pa zagotavljajo visoko kakovostne komponente in 
proizvodni procesi

 › Tehnologija toplotnega izmenjevalnika z mikro kanali zmanjšuje 
količino hladilnega sredstva v sistemu in s tem  tudi vpliv na okolje

Srednje temperaturno hlajenje JEHSCU-CM1/CM3 0200CM1 0200CM3 0250CM1 0250CM3 0300CM1 0300CM3 0350CM3
Kapaciteta hlajenja Srednja 

temperatura1
R-134a Nom. kW 2,170 2,480 3,060 3,480
R-404A Nom. kW 3,490 4,210 4,890 5,460
R-407A Nom. kW 3,306 3,971 4,684 5,007
R-407F Nom. kW 3,297 3,971 4,712 4,902

Vhodna moč Srednja 
temperatura

R-134a Nom. kW 1,025 1,165 1,455 1,675
R-404A Nom. kW 1,695 2,035 2,515 3,065
R-407A Nom. kW 1,676 2,017 2,045 2,996
R-407F Nom. kW 1,679 2,026 2,477 3,425

COP Srednja 
temperatura

R-134a Nom. kW 2,12 2,13 2,10 2,08
R-404A Nom. kW 2,06 2,07 1,94 1,78
R-407A Nom. kW 1,97 1,91 1,67
R-407F Nom. kW 1,96 1,90 1,43

Mere Enota Višina/Širina/Globina mm 662/1.101/444
Teža Enota kg 69,7 71,7 73,7
Kompresor Tip Spiralni kompresor

Model ZB15KQE-PFJ ZB15KQE-TFD ZB19KQE-PFJ ZB19KQE-TFD ZB21KQE-PFJ ZB21KQE-TFD ZB26KQE-TFD
Prostornina bata m³/h 5,90 6,80 8,60 9,90
Olje Polnilna prostornina l 1,24 1,30 1,36 1,45 1,5
Vrsta olja Poliestrsko olje

Ventilator Hitrost zračnega toka Hlajenje Nom. m³/h 2.700
Raven zvočnega tlaka na razdalji 10 m dB(A) 33 36 40
Hladilno sredstvo Tip/GWP R-134a / 1.430

Tip2/GWP2 R-404A / 3.921,6
Tip3/GWP3 R-407A / 2.107
Tip4/GWP4 R-407F / 1.825

Priključki napeljave Priključek linije za tekočino mm 9,53
Priključek sesalne linije mm 19,05

Napajanje Faza/Frekvenca/Napetost Hz/V 1~/50/230 3~/50/400 1~/50/230 3~/50/400 1~/50/230 3~/50/400

1 Upoštevajte pogoj: Temperatura zunanje okolice = 32°C, temperatura izparevanja = -10°C in 10K temperatura pregrevanja (srednje temperaturna aplikacija)
2 Delovanje se opira na fluorirane toplogredne pline

JEHCCU-CM1/CM3

JEHSCU-CM1/CM3

NOVO
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JEHCCU-M3/L1/L3 

JEHSCU-M3/L3

Kondenzacijska enota za 
komercialno hlajenje

Glavne prednosti
 ʯ Nizka raven zvoka pri obratovanju
 ʯ Preprosta postavitev - popolna oprema - paketna dobava
 ʯ Varčevanje z energijo in delovni učinki
 ʯ Vzdržljiv in zanesljiv dizajn

Prednosti pri montaži
 ʯ Majhne in kompaktne za preprosto rokovanje in postavitev v 
majhnih prostorih

 ʯ Popolnoma tovarniško preizkušena in pred-ožičena električna 
omarica za zagotovitev hitre in enostavne montaže in zagona

 ʯ Enostavno servisiranje zahvaljujoč lahko dostopnim komponentam 
za odstranljivimi robustnimi ploščami

Prednosti za končnega uporabnika
 ʯ Zelo tiho delovanje
 ʯ Robustno anti-korozijsko ohišje za dolgo življenjsko dobo, celo v 
neprijaznih okoljskih pogojih

 ʯ Zaupanja vredne enote s preizkušeno zanesljivostjo komponent in 
popolnoma prilagojene za tudi najbolj zahtevne aplikacije

 ʯ Zmanjšana poraba energije zahvaljujoč učinkovitim kompresorjem 
in nadzoru nad hitrostjo ventilatorja kondenzatorja (razen serije 1)

 ʯ Kompletna enota v paketu za konkurenčno ceno

a  Upoštevajte pogoj: Temperatura zunanje okolice= 32°C, temperatura izparevanja = -10°C (srednje temperaturna aplikacija); -35°C (nizko temperaturna aplikacija)
b MFA = maks. jakost toka varovalke
c  Raven zvočnega pritiska izmerjena v prostoru brez odmevanja  
d O/S = ločevalnik olja
e Olje A = poliestrsko olje (Emkarate RL32H)ww
f  Olje B =  poliestrsko olje 160PZ
g Olje A = poliestrsko olje (Copeland Ultra 22 CC, Copeland Ultra 32 CC, Copeland Ultra 32-3MAF, Mobil EALTM Arctic 22 CC, Uniqema Emkarate RL32CF)
h Olje B = Mobil Arctic 22CC    
Opomba: kondenzacijske enote so predhodno polnjene z oljem, navedenim v tabeli
R-134a GWP = 1.430, R-407C GWP = 1.773,85, R-407A GWP = 2.107, R-407F GWP = 1.825, R-404A GWP = 3.921,6
* Delovanje je odvisno od fluoriranih toplogrednih plinov

Serija  Model  

Delovni učinki Kompresor O/Sg

Vrsta 
olja

Električne karakteristike

Zračni tok 
m3/h

Sprejemnik Priključek Mere
Teža 
(kg)

Zvočni 
tlak 

dB(A) na 
10 mc 

razdalje

Hladilna 
kapaciteta 

(kW) a

R-404A 

Hladilna 
kapaciteta 

(kW) a

R-134a

Hladilna 
kapaciteta 

(kW) a

R-407A

Hladilna 
kapaciteta 

(kW) a

R-407C

Hladilna 
kapaciteta 

(kW) a

R-407F

Tip
 Delovna 

prostornina 
(m³/h)

Polnitev 
olja 

(liter)

Polnitev 
olja  
(l)

Vhodna moč

MFAb (A)

R-404A R-134a R-407A R-407C R-407F
Prostornina 

(Liter)
Sesanje 

(mm)
Tekočina 

(mm)
Širina 
(mm)

Globina 
(mm)

Višina 
(mm)

Sr
ed

nj
a 

te
m

pe
ra

tu
ra 3

JEHCCU0400M3  6.672 3.934 6.201 5.766 6.590 MTZ50-4VM 14,90 1,80 -

Olje Bf

400V/3~/50Hz 15 15 15 15 15 6.050 7,6 22,2 12,7 1.347 556 884 122 37

JEHCCU0500M3  8.017 4.546 7.620 7.137 8.042 MTZ64-4VM 18,94 1,80 - 400V/3~/50Hz 20 20 20 20 20 6.050 7,6 22,2 12,7 1.347 556 884 122 40

JEHCCU0600M3  8.897 5.680 8.452 7.660 8.843 MTZ72-4VM 21,04 1,80 - 400V/3~/50Hz 20 20 20 20 20 5.180 7,6 22,2 12,7 1.347 556 884 126 40

JEHCCU0675M3  9.756 6.153 9.268 8.930 10.097 MTZ81-4VM 23,63 1,80 - 400V/3~/50Hz 20 20 20 20 20 5.180 7,6 28,6 12,7 1.352 556 884 126 42

4
JEHCCU0825M3  11.010 7.083 10.459 9.867 11.445 MTZ100-4VM 29,80 3,90 - 400V/3~/50Hz 25 25 25 25 25 6.770 14,0 28,6 12,7 1.261 594 1.435 205 42

JEHCCU1000M3  13.528 8.667 12.851 13.038 14.126 MTZ125-4VM 37,49 3,90 - 400V/3~/50Hz 30 25 30 30 30 6.770 14,0 28,6 12,7 1.261 594 1.435 205 42

Ni
zk

a 
te

m
pe

ra
tu

ra

1 JEHCCU0075L1 0.418 - - - - SC18CLX 3,08 0,60 - Olje Ae 230V/1~/50Hz 15 - 15 - 15 1.910 1,2 9,53 6,35 884 430 489 46 30

2

JEHCCU0175L1 0.947 - - - - NTZ48-5VM 8,40 0,95 0,50

Olje Bf

230V/1~/50Hz 15 - 15 - 15 3.040 4,6 16 9,53 1.104 478 650 86 35

JEHCCU0175L3 0.947 - - - - NTZ48-4VM 8,40 0,95 0,50 400V/3~/50Hz 15 - 15 - 15 3.040 4,6 16 9,53 1.104 478 650 86 35

JEHCCU0225L1 1.567 - - - - NTZ68-5VM 11,80 0,95 0,50 230V/1~/50Hz 20 - 20 - 20 2.620 4,6 16 9,53 1.104 478 650 92 38

JEHCCU0225L3 1.567 - - - - NTZ68-4VM 11,80 0,95 0,50 400V/3~/50Hz 15 - 15 - 15 2.620 4,6 16 9,53 1.104 478 650 92 38

3
JEHCCU0350L3 1.845 - - - - NTZ96-4VM 16,70 1,80 0,60 400V/3~/50Hz 15 - 15 - 15 6.050 7,6 22,2 12,7 1.347 556 884 125 38

JEHCCU0400L3 2.824 - - - - NTZ136-4VM 23,60 1,80 0,60 400V/3~/50Hz 15 - 15 - 15 6.050 7,6 28,6 12,7 1.352 556 884 130 38

4
JEHCCU0725L3 4.245 - - - - NTZ215-4VM 37,50 3,90 0,60 400V/3~/50Hz 25 - 25 - 25 6.770 14,0 28,6 12,7 1.261 594 1.435 203 41

JEHCCU0825L3 5.818 - - - - NTZ271-4VM 47,30 3,90 0,60 400V/3~/50Hz 25 - 25 - 25 6.770 14,0 28,6 12,7 1.261 594 1.435 203 40

Sr
ed

nj
a 

te
m

pe
ra

tu
ra 3

JEHSCU0400M3 6.690 4.300 6.869 - 7.180 ZB29KQE-TFD 11,4 1,36 - 400V/3~/50Hz 15 15 15 - 15 6.050 7,6 22,2 12,7 1.347 556 884 121 34

JEHSCU0500M3 8.050 5.150 8.275 - 8.700 ZB38KQE-TFD 14,4 2,07 - 400V/3~/50Hz 20 15 20 - 20 6.050 7,6 22,2 12,7 1.347 556 884 126 35

JEHSCU0600M3 9.150 6.150 9.272 - 10.050 ZB45KQE-TFD 17,1 1,89 - 400V/3~/50Hz 20 15 20 - 20 5.180 7,6 22,2 12,7 1.347 556 884 128 40

JEHSCU0680M3 9.850 6.928 10.744 - 11.192 ZB48KQE-TFD 18,8 1,80 - 400V/3~/50Hz 20 20 20 - 20 5.180 7,6 22,2 12,7 1.347 556 884 129 40

4
JEHSCU0800M3 12.000 7.800 11.543 - 11.790 ZB58KCE-TFD 22,1 2,50 - 400V/3~/50Hz 25 20 25 - 25 6.770 14,0 28,6 12,7 1.261 594 1435 201 44

JEHSCU1000M3 14.200 9.900 14.630 - 15.075 ZB76KCE-TFD 29,1 3,20 - 400V/3~/50Hz 35 25 35 - 35 6.770 14,0 35 12,7 1.261 594 1435 201 44

Ni
zk

a 
te

m
pe

ra
tu

ra
 

2
JEHSCU0200L3 1.260 - - - 1.188 ZF06K4E-TFD 5,9 1,30 0,50

Olje Bh

400V/3~/50Hz 15 - 15 - 15 2.620 4,6 19,05 9,53 1.108 478 650 94 47

JEHSCU0300L3 1.645 - 1.701 - 1.615 ZF09K4E-TFD 8,0 1,50 0,50 400V/3~/50Hz 15 - 15 - 15 2.620 4,6 19,05 9,53 1.108 478 650 96 48

3

JEHSCU0400L3 2.485 - 2.090 - 2.280 ZF13K4E-TFD 11,8 1,90 0,60 400V/3~/50Hz 15 - 15 - 15 6.050 7,6 22,2 12,7 1.347 556 884 129 35

JEHSCU0500L3 3.000 - 2.632 - 2.774 ZF15K4E-TFD 14,5 1,90 0,60 400V/3~/50Hz 15 - 15 - 15 6.050 7,6 22,2 12,7 1.347 556 884 130 36

JEHSCU0600L3 3.600 - 3.145 - 3.335 ZF18K4E-TFD 17,1 1,90 0,60 400V/3~/50Hz 15 - 15 - 15 6.050 7,6 22,2 12,7 1.347 556 884 130 41

4
JEHSCU0750L3 4.320 - - - - ZF24K4E-TWD 20,9 4,10 0,60 400V/3~/50Hz 20 - 20 - 20 6.770 14,0 35 12,7 1.261 594 1.435 218 41

JEHSCU1000L3 5.850 - - - - ZF33K4E-TWD 28,8 4,10 0,60 400V/3~/50Hz 30 - 30 - 30 6.770 14,0 35 12,7 1.261 594 1.435 218 42
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Industrijske kondenzacijske enote  
z vijačnim kompresorjem

Velike kondenzacijske enote, zasnovane za uporabo na 
prostem, so popolna srednja do visoko zmogljivostna 
rešitev za hladilnice, distribucijske ploščadi, 
supermarkete, obrate za predelavo hrane itd. v okviru 
nizko in srednje temperaturnih aplikacij.

Te industrijske kondenzacijske enote so pravi delovni 
konji, zasnovane za maksimalne delovne učinke in 
minimalne prostore.
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Dolžina Širina Višina Teža

mm mm mm kg
Od 2.240 2.235 2.340 2.405
Do 4.940 2.235 2.340 4.496

 › Visoka energijska učinkovitost: invertersko krmiljen kompresor, 
funkcija varčevanja z energijo, visokozmogljiv kondenzator 

 › Možnost uporabe pomožnega kompresorja (v stanju pripravljenosti)
 › Enostavna postavitev, pripravljenost na priključitev izparjalnikov
 › Vgrajen zaganjalnik in krmilna plošča z elektronskim krmilnikom
 › Prostorsko varčna konstrukcija zahvaljujoč kompaktni obliki tuljav 
kondenzatorja, urejenih v obliki črke ‘W’ 

 › Tiho delovanje
 › Odobreno v skladu z EN 378: 2008  
(Zahteve za varnost in varovanje okolja)

 › Hladilna sredstva: R-404A, R-134a, R-407C

Kondenzacijska enota za 
industrijsko hlajenje

Izčrpna izbira izdelkov z 1 ali 2 kompresorjema in 4, 
6, 8 ali 10 kondenzatorskimi ventilatorji

Aplikacija s srednjo temperaturo:
 › R-404A | 113 - 417 kW
 › R-134a | 72,5 kW - 315,4 kW
 › R-407C | 100,3 kW - 430,2 kW 
(pri T0 = -10°C / Tamb = +32°C)

Aplikacija z nizko temperaturo:
 › R-404A | 37 - 159 kW 
(pri T0 = -35°C / Tamb = +32°C)

* Delovanje se opira na fluorirane toplogredne pline
* R-134a GWP = 1.430, R-407C GWP = 1.773,85, R-407A GWP = 2.107, R-407F GWP = 1.825, R-404A GWP = 3.921,6
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Preglednica izdelkov
Model Ime izdelka Moč (kW) 0 2 5 10 25 50 100 150 300 450

Inverterska kondenzacijska enota 

za komercialno srednje in nizko 

temperaturno hlajenje

ZEAS

LREQ-BY1

Multi ZEAS

LREQ-BY1

Integrirana rešitev za srednje in 

nizko temperaturno hlajenje, 

gretje in klimatiziranje zraka

Conveni-Pack

LRYEQ-AY1

Podporna enota, ki omogoča 

nizko temperaturno hlajenje 

sistemoma ZEAS in Conveni-Pack

Podporna enota

LCBKQ-AV1

Komercialne kondenzacijske 

enote s tehnologijo vzdolžnega 

nihanja bata

CCU

JEHCCU-M1/M3/L1/L3

JEHCCU-CM1/CM3

Komercialne kondenzacijske 

enote s spiralno tehnologijo

SCU

JEHSCU-M1/M3/L3

JEHSCU-CM1/CM3

Inverterska kondenzacijska enota 

za industrijsko hlajenje
ICU

ICUHS-HA

Hlajenje s srednjo temperaturo Nizko temperaturno hlajenje GretjeKlimatska naprava
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Ledni bar

Kondenzacijske 
enote Multi ZEAS

Hladilnica

Hladilne 
omarice

Prireditveni prostor



Ta prospekt je namenjen samo informiranju in nikakor ne predstavlja zavezujoče 
ponudbe za Daikin Europe N.V.  / Daikin Central Europe HandelsGmbH..Podjetje 
Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH je sestavilo vsebino tega 
prospekta po svojem najboljšem vedenju. Za celovitost, natančnost, zanesljivost ali 
primernost za določen namen vsebine ter izdelkov in storitev, ki so predstavljeni tu, 
ni podana nikakršna garancija. Specifikacije se lahko spremenijo brez vnaprejšnjega 
opozorila. Podjetje Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH 
v najširšem smislu izrecno zavrača vsakršno odgovornost za posredno ali 
neposredno škodo, ki bi lahko nastala ali bila povezana z rabo in/ali interpretacijo 
tega prospekta. Vsa vsebina je avtorsko delo Daikin Europe N.V. 

ECPSL15 - 800   CD · 01/15

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH 

campus 21, Europaring F12/402, 2345 Brunn/Gebirge, Avstrija · Tel. +43 / 2236 / 32557 · Faks: +43 / 2236 / 32557-910 ·  e-pošta: office@daikin.at · www.daikin-ce.com

Izdelke Daikin distribuira:

OSTANITE HLADNI, PRIHRANITE DENAR
Daikinovi izdelki za hlajenje so zasnovani tako, da zmanjšujejo vpliv na okolje. Zato Daikinova 
ZEAS in Conveni-Pack že ustrezata novemu predpisu za F-plin, ki začne veljati 1. januarja 2015. 
Tako je vaša naložba zavarovana, obenem pa lahko načrtujete tudi dolgoročne projekte, ki že 
ustrezajo vsem predpisom.  
Poiščite več na www.daikin.at/minisite/zeas


