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KOMFORTOWY KLIMAT 
przez cały rok

Ogrzewanie

Klimatyzacja

Systemy wodne

ChłodzenieOferta 
produktów
2012

Handlowe

Przemysłowe

Mieszkaniowe



 

Lider wysokiej jakości produktów

Firma Daikin oferuje wysoko wydajną pod 

względem energetycznym i wszechstronną gamę 

produktów i systemów do sterowania klimatem 

w pomieszczeniach, przeznaczoną do zastosowań 

handlowych, mieszkaniowych i przemysłowych. 

Nasza oferta produktów bazuje na czterech odrębnych 

‘filarach’ ilustrujących zróżnicowanie firmy Daikin:

zoptymalizowane rozwiązania grzewcze: 

pompy ciepła powietrze-powietrze i powietrze-

woda przeznaczone do zastosowań mieszkaniowych 

i handlowych, w tym m.in. do produkcji ciepłej 

wody użytkowej.

najnowocześniejsze rozwiązania klimatyzacyjne 

z bezpośrednim rozprężaniem do zastosowań 

mieszkaniowych i handlowych

systemy wodne do centralnego chłodzenia 

i ogrzewania przeznaczone do zastosowań 

procesowych i komfortowych

średnio- i niskotemperaturowe chłodnictwo do 

środowisk detalicznych

Każdy filar wykorzystuje zaawansowane 

technologie, aby zapewnić maksymalną 

energooszczędność, minimalne zużycie energii 

i redukcję kosztów eksploatacji w całym cyklu 

użytkowania wyposażenia. Rozpiętość naszej 

oferty produktów jest również znacząca i obejmuje 

swoim zasięgiem dziedziny, kluczowe z punktu 

widzenia sterowania klimatem w pomieszczeniu, 

do miejsca w którym jesteśmy pewni ich 

możliwości związanych ze spełnianiem wymagań 

naszego końcowego użytkownika, specyfikatora, 

wykonawcy i instalatorów.

4 FILARY  
WZROSTU  
DAIKIN



ŚWIADOMOŚĆ 
ŚRODOWISKOWA

POMPY CIEPŁA 
DAIKIN: 
POŁĄCZENIE WYDAJNOŚCI 
I CAŁKOWITEGO KOMFORTU

Firma Daikin stała się pionierem w projektowaniu 
najnowocześniejszych rozwiązań klimatyzacyjnych 
od momentu swoich narodzin w branży. Przez 
lata zdobyliśmy ogromne doświadczenie 
w technologiach ukierunkowanych na sterowanie 
klimatem, w szczególności w pompach ciepła, 
inwerterach i czynnikach chłodniczych. 
Obecnie te technologie znajdują coraz szersze 
zastosowanie w zintegrowanych rozwiązaniach 
zapewniających całościowy komfort oraz 
rozwiązaniach przemysłowych, które są bardziej 
energooszczędne i charakteryzuje je niższa 
emisja substancji szkodliwych dla środowiska. 
Zaangażowanie w zagadnienia dotyczące ochrony 
środowiska i zasobów naturalnych stało się częścią 
wszystkich ogólnoświatowych działań firmy Daikin 
odzwierciedlających się na wszystkich poziomach: 
od projektu produktu, procesu produkcyjnego, 
do odpowiedzialności za każdego pracownika 
zatrudnionego w firmie Daikin. To zaangażowanie 
odzwierciedla się w redukcji odpadów, 
recyklingu materiałów, wykorzystywaniu 
odnawialnych źródeł energii oraz projektowaniu 
i produkowaniu energooszczędnego wyposażenia 
klimatyzacyjnego

Pompy ciepła to całościowe rozwiązania 
grzewcze na okres zimowy i chłodzenia 
na okres letni. Charakteryzuje je naturalna 
przewaga w zakresie zużycia energii. Pompy 
ciepła wydobywają energię cieplną z powietrza 
atmosferycznego (tak zwane pompy ciepła 
powietrze-powietrze i powietrze-woda), 
tym samym drastycznie redukują zużycie 
energii w porównaniu do tradycyjnych 
systemów kotła opartych na paliwie kopalnym.

POŁĄCZYLIŚMY TĘ RDZENNĄ 
TECHNOLOGIĘ Z INNYMI 

INNOWACJAMI DAIKIN, M.IN. ZE 
STEROWANIEM INWERTEREM, 
ABY STWORZYĆ NAJBARDZIEJ 

WYDAJNE NA RYNKU 
ROZWIĄZANIA KLIMATYZACYJNE 

PRZEZNACZONE ZARÓWNO DO 
ZASTOSOWAŃ KOMFORTOWYCH 

W BUDYNKACH MIESZKALNYCH, JAK 
I PRZEMYSŁOWYCH

temperatura otoczenia

energia

elektryczność

3/4  kW 

1/4  kW 

4/4  kW 
+



 

Systemy pomp ciepła zostały zaprojektowane z myślą 

o ogrzewaniu. Ich zadanie polega na wydobywaniu 

energii cieplnej z powietrza atmosferycznego, co 

decyduje o ich energooszczędności i redukcji emisji CO
2
 

w porównaniu do tradycyjnych systemów kotła opartych 

na paliwie kopalnym.

Ogrzewanie
ENERGIĄ POCHODZĄCĄ Z NATURY

Jednostka naścienna

tylko ogrzewanie       ogrzewanie i chłodzenie odzysk ciepła  

Pompy ciepła 
powietrze-powietrze

Pompy ciepła powietrze-woda

SPLIT

NISKOTEMPERATUROWY  
SYSTEM DAIKIN ALTHERMA

WYSOKOTEMPERATUROWY  
SYSTEM DAIKIN ALTHERMA

SYSTEM DAIKIN  
ALTHERMA FLEX

JEDNOSTKI 
WEWNĘTRZNE

JEDNOSTKI 
ZEWNĘTRZNE

SPLITMONOBLOK

2,7 kW~4,0 kW / 2,0 kW~3,5 kW 

22,4 kW~44,8 kW / 20 kW~40 kW 

31,5 kW~63,0 kW / 28,0 kW~56,0 kW 

11,00 kW~16,00 kW

25,00 kW~160 kW

4,5 kW ~ 15,7 kW*

4,5 kW ~ 15,7 kW* /

5,6 kW ~ 16,76 kW*

11,2 kW-16,0 kW

6,00 kW-16,00 kW

7,00 kW-16,73 kW

patrz tylna 
okładka
B/31/001

150 l - 500 l

1,7 l - 2,1 l

Zbiornik ciepłej wody użytkowej

Kolektor solarny

Konwektor z pompą ciepła

DODATKOWY KOMFORT

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

*wstępne dane



Kaseta międzystropowa 
z 2-kierunkowym nawiewem

Kaseta międzystropowa narożnaOkrągła przepływowa 
kaseta podstropowa

Powietrze-powietrzePowietrze-powietrze Woda-powietrze Powietrze-powietrze

Jednostka podstropowa Kaseta podstropowa 
z 4-kierunkowym nawiewem

Jednostka wolnowisząca/
kaseta/wpuszczana

Jednostka typu 
flexi

Jednostka przypodłogowa 
(bez obudowy)

Jednostka kanałowa

tylko ogrzewanie       ogrzewanie i chłodzenie odzysk ciepła  ogrzewanie i chłodzenie  tylko ogrzewanie        odzysk ciepłatechnologia replacement

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE

Kaseta międzystropowa 
z 4-kierunkowym nawiewem

Systemy Daikin Split, Sky Air i VRV stanowią idealne 

rozwiązanie do zastosowań mieszkaniowych 

i handlowych. Oferujemy szeroki wybór nowoczesnych 

pod względem technicznym i energooszczędnych 

jednostek wewnętrznych: od kaset międzystropowych, 

przez jednostki kanałowe, podstropowe i naścienne, 

po modele przypodłogowe. Jednostki wewnętrzne 

Daikin dopasowują się do pomieszczeń każdej wielkości 

i kształtu, są łatwe w obsłudze, ciche, niezawodne, 

z możliwością prostego sterowania, dostarczają swoim 

użytkownikom „to coś” do wnętrza pomieszczeń.

Wentylacja z odzyskiem 
ciepła Jednostki pokładowe Seria pakietowa Seria galeriowa

Seria skraplająca 
niewielkich rozmiarów

150 m³/h ~ 2 000 m³/h

Jednostki zewnętrzne 
klimatyzacyjne
1 080 m³/h ~ 2 100 m3/h 106 kW~212 kW / 

78 kW~150 kW

8,7 kW~60 kW 13 kW~32 kW 1,5 kW~11 kW

JEDNOSTKI 
ZEWNĘTRZNE JEDNOSTKA MONTOWANA 

NA DACHU

KURTYNA 
POWIETRZNA 
BIDDLE

Split

WENTYLACJA TYPY 
MORSKIE

KSZTAŁTOWANIE POWIETRZA 
ZGODNIE Z TWOIMI POTRZEBAMI

dostępne w opcji ogrzewanie i chłodzenie, tylko ogrzewanie (tylko VRV) i odzysk ciepła (tylko VRV)

Powietrze-powietrzePowietrze-powietrze

10,8 kW~15,5 kW / 
9,5 kW~13,4 kW

7,5 kW~13,5 kW / 
6,8 kW~12,0 kW

Zestaw do uzdatniania powietrza

1 000 m³/h ~  
6,940 m3/h

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

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

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

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

1,7 kW~11,20 kW /
1,5 kW~10,00 kW 

25,00 kW~160 kW

12,5 kW~170,00 kW / 
11,2 kW~147,00 kW

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

25,0 kW ~ 151,0 kW / 
22,4 kW~147,0 kW 
25,0 kW~170,00 kW

4,00 kW~14,00 kW /
3,60 kW~12,50 kW  

6,0 kW~29,6 kW3,40 kW~6,10 kW /
2,50 kW~4,90 kW

8,00 kW~16,00 kW /
7,10 kW~14,00 kW  

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

Jednostka przypodłogowa z panelem 
ogrzewania promiennikowego

3,40 kW~5,80 kW /
2,50 kW~5,00 kW 

1,7 kW~16,00 kW /  
1,5 kW~14,00 kW  

Hydroboks w opcji 
tylko ogrzewanie do 
podłączenia do VRV

CIEPŁA 
WODA

14 kW

25,0 kW~94,5 kW / 
22,4 kW ~ 80,1 kW

24,91 kW~69,61 kW
37,34 kW~72,60 kW

Klimat yzacja

*dla Daikin Emura

Jednostka naścienna



Systemy wodne są symbolem centralnego chłodzenia 

i ogrzewania w zastosowaniach procesowych 

i komfortowych. Precyzyjne sterowanie klimatem 

jest kluczowe dla wielu zastosowań handlowych 

i przemysłowych. Systemy wodne Daikin udowodniły swoją 

elastyczność i niezawodność w dostarczaniu schłodzonej lub 

podgrzanej wody na potrzeby przemysłowe i procesowe. 

Agregaty chłodnicze Daikin są również w stanie zapewnić 

komfortowe chłodzenie w zastosowaniach mieszkaniowych.

Systemy wodne

AGREGATY CHŁODNICZE ZE 
SPRĘŻARKĄ SPIRALNĄ

KLIMAKONWEKTORY

Chłodzone powietrzem Chłodzone wodą Agregat chłodniczy ze zdalnym skraplaczem

Jednostka przypodłogowa

Jednostka typu flexi Jednostka kanałowa

Chłodzone powietrzem

 ogrzewanie i chłodzenie tylko ogrzewanie tylko chłodzenieogrzewanie i chłodzenie  tylko ogrzewanie        odzysk ciepła

2-rurowa
4-rurowa

2-rurowa
4-rurowa

2-rurowa

2-rurowa
4-rurowa

2-rurowa
4-rurowa

2-rurowa
4-rurowa

KOMPLETNA OFERTA  
ROZWIĄZAŃ PRZEMYSŁOWYCH

AGREGAT CHŁODNICZY ZE 
SPRĘŻARKĄ TYPU SWING

2,14 kW~10,03 kW / 1,54 kW~8,02 kW
1,90 kW~9,30 kW / 1,46 kW~7,88 kW  

2,14 kW~21,92 kW / 1,54 kW~18,30 kW
1,90 kW~21,15 kW / 1,46 kW~18,30 kW

6,3 kW~9,5 kW / 5,0 kW~7,2 kW
6,2 kW~8,8 kW / 4,9 kW~7,2 kW

3,02 kW~6,74 kW / 2,34 kW~5,28 kW 

2,16 kW~18,78 kW / 1,64 kW~10,34 kW
2,49 kW~12,8 kW / 1,67 kW~ 8,21 kW

11 kW~63 kW / 8,5 kW~63 kW 

8,5 kW~63 kW

11,9 kW~281 kW / 9,1 kW~252 kW

11,3 kW~675 kW

16,6 kW~248 kW

13 kW~195 kW

12,1 kW~62,4 kW

2,6 kW~12,9 kW / 1,7 kW~10,8 kW
3,1 kW~13,77 kW / 1,7 kW~5,16 kW

               

5,65 kW~7,75 kW / 5,2 kW~7,1 kW

5,2 kW~7,1 kW

Okrągła kaseta przepływowa Jednostka naścienna

Kaseta międzystropowa z 4-kierunkowym nawiewem



Systemy wodne

AGREGATY 
SKRAPLAJĄCE ZEAS

AGREGATY SKRAPLAJĄCE DO 
ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH

AGREGATY SKRAPLAJĄCE DO 
ZASTOSOWAŃ HANDLOWYCH

Średnie temperatury: 
10,9 ~ 37,2 kW przy 10°/+32°C

Niskie temperatury: 
4,7 ~ 16,1 kW przy -35°C/+32°C

Schładzanie: 
113 ~ 417 kW przy T0=-10°/ Tamb = 32°C / R-404A

Zamrażanie: 
37 ~ 159 kW przy T0=-35°/ Tamb = 32°C / R-404A

Średnie temperatury: 
0,9 ~ 13,5 kW przy 10°/+32°C z R-410A
1,2 ~ 8,7 kW przy 10°/+32°C z R-134a

Niskie temperatury: 
0,6 ~ 7,5 kW przy -30°C/+32°C z R-404A

Daikin oferuje średnio- i niskotemperaturowe jednostki 

chłodnicze do zastosowań handlowych, profesjonalnych 

i przemysłowych. Jednostki chłodnicze Daikin łączą 

w sobie wydajność i wytrzymałość z łatwym montażem 

i konserwacją.

Pakiet Conveni firmy Daikin łączy w sobie chłodzenie, 

ogrzewanie i komfortowe chłodzenie, co sprawia, że jest 

on optymalnym całościowym systemem dla sklepów 

ogólnospożywczych i stacji benzynowych.

Chłodnictwo, 

 ogrzewanie i chłodzenie tylko ogrzewanie tylko chłodzenie

 TECHNOLOGIA W HARMONII

Pakiet Conveni jest 

przeznaczony do niewielkich 

i średniej wielkości sklepów 

ogólnospożywczych.

System łączy w sobie jednostki 

wewnętrzne przeznaczone do 

ogrzewania i chłodzenia, szafy 

chłodnicze i zamrażarki.

PAKIET CONVENI



OCZYSZCZACZE POWIETRZA

Firma Daikin zdobyła uznanie za swoje oczyszczacze powietrza: certyfikat zaświadczający usuwanie przyczyn związanych z powstawaniem alergii (Wielka Brytania) dla MC707VM oraz 

nagrodę Daikin TùV Award potwierdzającą wydajność urządzeń dla MC707VM i MCK75JVM-K.

OCZYSZCZACZ POWIETRZA 
W TECHNOLOGII STREAMER

CZYSTE POWIETRZE, PONIEWAŻ DAIKIN DBA 
O TWÓJ KOMFORT

Pyłki, kurz i sierść zwierząt domowych to tylko niektóre 

z potencjalnych przyczyn alergii, astmy i problemów 

z oddychaniem. Oczyszczacz powietrza firmy Daikin 

oczyszcza powietrze i rozwiązuje powyższe problemy 

dzięki nowej technologii streamer.

 > Usuwanie alergenów

 > Usuwanie wirusów i bakterii

 > Usuwanie nieprzyjemnych zapachów

OCZYSZCZACZ POWIETRZA URURU

CZYSTE I  NAWILŻONE POWIETRZE PRZEZ CAŁY 
DZIEŃ

W powietrzu, którym oddychamy znajduje się wiele 

substancji, między innymi alergeny, bakterie, wirusy, 

dym papierosowy, które wpływają na nasze zdrowie. 

Oprócz tego, dużym problemem jest suche powietrze 

w okresie zimowym.

Oczyszczacz powietrza Ururu Daikin nawilża powietrze 

w Twoim domu i uwalnia od skutków suchego 

powietrza. Wystarczy od czasu do czasu napełnić 4 l 

zbiornik, a Twoje pomieszczenie będzie nawilżane 

z maksymalną objętością 600 ml/h.

 > Utrzymuje odpowiedni poziom  

wilgotności

 > Usuwa alergeny

 > Usuwa nieprzyjemne 

zapachy

MCK75JVM-K
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ECPPL12-512

Naamloze Vennootschap - Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende - Belgia - www.daikin.eu - BE 0412 120 336 - RPR Oostende

Firma Daikin Europe N.V. otrzymała etykietę Eco-label dla następujących produktów Daikin Altherma wykorzystujących ogrzewanie podłogowe obowiązującą dla 

zastosowań z temperaturą na wylocie 35°C.

Produkty posiadające certyfikat, patrz strona www.daikinaltherma.eu/eco-label.jsp

B/
31

/0
01

Niniejsza broszura została przygotowana w formie informacyjnej i nie stanowi 
oferty wiążącej Daikin Europe N.V.. Treść broszury powstała w oparciu o najlepszą 
wiedzę Daikin Europe N.V. Nie udzielamy pośredniej i bezpośredniej gwarancji 
na kompletność, dokładność, rzetelność lub przydatność do określonego celu 
treści oraz produktów i usług przedstawionych w niniejszej broszurze. Dane 
techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Daikin 
Europe N.V. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie 
lub pośrednie, wynikające z lub związane z użyciem i/lub sposobem interpretacji 
niniejszej broszury. Firma Daikin Europe N.V. posiada prawa autorskie całości 
przedstawionej treści.

Daikin jako producent wyposażenia klimatyzacyjnego, 
sprężarek i czynników chłodniczych kładzie duży 
nacisk na zagadnienia z zakresu ochrony środowiska 
naturalnego. Od wielu lat Daikin stara się wprowadzać na 
rynek rozwiązania techniczne przyjazne dla środowiska. 
To wyzwanie wymaga ekologicznego projektowania 
i rozwoju szerokiej gamy produktów oraz systemu 
zarządzania energią, oferujących oszczędzanie energii 
i zmniejszenie ilości odpadów. 

Dystrybucja produktów Daikin:

Daikin Europe N.V. jest uczestnikiem Programu 
Certyfikującego Eurovent dla klimatyzatorów (AC), 
urządzeń chłodzących cieczą (LCP), urządzeń 
uzdatniania powietrza AHU) i klimakonwektorów (FC); 
sprawdź ważność certyfikatu online: www.eurovent-
certification.com lub: www.certiflash.com




