A posição única da Daikin enquanto fabricante de
equipamento de ar condicionado, compressores e
fluidos frigorigéneos levou ao seu envolvimento de perto
em questões ambientais. Há vários anos que a Daikin
tenciona tornar-se líder no fornecimento de produtos
com impacto limitado no ambiente. Este desafio exige
o design ecológico e o desenvolvimento de uma
ampla gama de produtos e de um sistema de gestão
de energia, resultando em conservação de energia e
numa redução dos resíduos.
A presente publicação foi criada apenas para informação e não constitui uma
oferta contratual para a Daikin Europe N.V. A Daikin Europe N.V. compilou o
conteúdo deste folheto de acordo com o melhor dos seus conhecimentos. Não é
dada qualquer garantia expressa ou implícita no que toca à totalidade, precisão,
fiabilidade ou adequação para um determinado fim do seu conteúdo e dos
produtos e serviços que apresenta. As especificações estão sujeitas a alterações
sem aviso prévio. A Daikin Europe N.V. rejeita explicitamente quaisquer danos
directos ou indirectos, no seu sentido mais amplo, resultantes ou relacionados
com a utilização e/ou interpretação deste folheto. Todo o conteúdo está ao
abrigo de copyright pela Daikin Europe N.V.

A Daikin Europe N.V. participa no programa
de Certificação Eurovent para Sistemas de
Ar Condicionado (AC), Conjuntos de Chillers
Líquidos (LCP), Unidades de tratamento de ar
(AHU) e Unidades ventilo-convectoras (FCU);
Verificar a validade actual do certificado on-line:
www.eurovent-certification.com ou utilizando:
www.certiflash.com

Os produtos Daikin são distribuídos por:
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