
A Daikin Rental está a disponibilizar chillers, bombas de calor 
e serviços de aluguer para satisfazer as suas necessidades de 
arrefecimento temporárias ou permanentes e, simultaneamente, 
reduzir o CAPEX e otimizar o OPEX.

Serviços de aluguer
Unidades chiller e bombas de calor



A Daikin é líder mundial  
em ar condicionado,  

aquecimento, ventilação e  
refrigeração (AVACR).  

As unidades de aluguer  
caracterizam-se pela  

construção de alta qualidade, 
fiabilidade, compacidade e  

eficiência da Daikin.  
A Daikin é o seu ponto  
de contacto único para  

todos os serviços de aluguer:  
unidades, transporte, instalação  

e arranque.  
Somos um fornecedor  

de soluções globais!

Porquê 
utilizar 
soluções 
de 
aluguer 
Daikin?
A Daikin oferece uma vasta gama de 
serviços aos nossos clientes empresariais. 
Na página seguinte listamos os serviços que 
oferecemos aos nossos clientes, a par de 
uma breve descrição. A Daikin e respetivos 
parceiros disponibilizam em armazém um 
parque de máquinas com uma vasta gama 
de capacidades. Se a unidade solicitada não 
estiver disponível, a Daikin envida esforços 
para encontrar a solução adequada para si.
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Seis motivos para utilizar soluções de aluguer Daikin
1.  Daikin on Site, uma solução para as necessidades específicas dos clientes

  A sua unidade de arrefecimento vai alcançar níveis de fiabilidade e eficiência elevados. 
Acabaram as paragens e os longos tempos de espera para resolução de problemas com 
alarmes. Graças à monitorização contínua e a ferramentas avançadas, o Daikin on Site ajuda a 
melhorar a vida útil geral do sistema.  
Um especialista da Daikin está pronto a ajudar e monitorizar as suas instalações, analisando o 
seu consumo energético e sugerindo ações e melhorias ao sistema.  

2.  Soluções para emergências de arrefecimento

  Quer ocorra um desastre natural e/ou uma falha de equipamento que provoque a paragem 
do seu sistema de arrefecimento, o arrefecimento temporário da Daikin consegue ajudá-lo 
rapidamente!

3.  Arrefecimento de apoio para aplicações e processos críticos

  Por vezes, é utilizado um sistema de arrefecimento temporário para apoiar o fabrico, os 
processos químicos ou quando a redundância de sistema necessária de um hospital tiver sido 
reduzida.

4.  Eventos especiais

  Podemos ajudá-lo a criar um clima confortável para os eventos especiais e festas reunindo o 
equipamento certo para os requisitos de arrefecimento de especialidade. Soluções rápidas e 
simples para feiras, exposições, festivais, eventos em estruturas temporárias, etc.

5.  Soluções para variações na carga de arrefecimento

  Durante a expansão das instalações, existe uma necessidade de testar o equipamento e 
áreas de processo mas não há carga suficiente para manter os chillers novos ou grandes 
em funcionamento. Uma simples solução de aluguer garante a carga correta e a eficiência 
energética enquanto a expansão está a ser finalizada.

6.  Arrefecimento durante os encerramentos e cortes de produção planeados

  O arrefecimento temporário da Daikin é uma excelente forma de proporcionar arrefecimento 
durante a manutenção planeada do equipamento, que aumenta a pressão para voltar a colocar 
o sistema de arrefecimento em funcionamento. Desta forma, o trabalho pode ser concluído 
corretamente à primeira e evita horas extra dispendiosas.  
Além das soluções de arrefecimento, também temos as mesmas soluções de aluguer 
disponíveis para aquecimento. 

  O arrefecimento temporário da Daikin faz com que seja possível que as suas instalações 
mantenham as capacidades de arrefecimento durante a reabilitação, renovação ou substituição.



A presente publicação pretende ser apenas informativa e não constitui uma oferta contratual com a Daikin 
Europe N.V. A Daikin Europe N.V. compilou os conteúdos desta publicação da melhor forma possível. 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 
alteração sem aviso prévio. A Daikin Europe N.V. rejeita explicitamente quaisquer danos diretos ou indiretos, no seu 
sentido mais amplo, resultantes ou relacionados com a utilização e/ou interpretação desta publicação. Todos os 
conteúdos estão ao abrigo de copyright da Daikin Europe N.V. 

Impresso em papel sem cloro. 

A Daikin Europe N.V. participa no programa de Certificação 
Eurovent para Unidades ventilo-convetoras e sistemas de Fluxo 
variável do fluido frigorigéneo. A Daikin Applied Europe S.p.A. 
participa no programa de Certificação Eurovent para conjuntos 
de chillers líquidos, bombas de calor hidrónicas e unidades de 
tratamento de ar. Verificar a validade atual do certificado:  
www.eurovent-certification.com
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Soluções de 10kW a 10MW

Eficiências sazonais elevadas: 

Redução dos custos 
de funcionamento

Amplos intervalos de 
funcionamento: 

Flexibilidade de aplicação
Fiabilidade 
 › Monitorização remota
 › Unidades com vários circuitos e 
compressores

Conforto acústico
 › Versões ultrassilenciosas: 
isolamento acústico de 
compressor 

 › Ventiladores de  
modulação

Rapidez de 
intervenção
 › Ampla presença de serviços 
técnicos

 › Acessórios para instalações 
“plug & play”

 › Água quente produzida até +60 °C
 › Aquecimento com temperatura do 
ar exterior até -15 °C

 › Água arrefecida produzida até -13 °C
 › Arrefecimento com temperatura do 
ar exterior até 43 °C

Vasta gama de capacidades

bombas de calor

chillers

50 kW

50 kW

600 kW

800 kW

 › Bombas de calor: SCOP até 3,65
 › Chillers: SEER até 5,03

As soluções de aluguer Daikin podem incluir a entrega, montagem e ligações das 
instalações, assim como o arranque. Alugue sem preocupações, alugue Daikin. 

Os produtos Daikin são distribuídos por

www.daikin.pt/aluguer

Contactos: 
aluguer@daikin.pt

(+351) 21 426 27 00 - Opção 4
Siga-nos nas redes sociais! 

http://www.daikin.pt/aluguer
https://www.daikin.pt/pt_pt/contact/contact/formulario-para-aluguer-de-chillers.html
https://www.facebook.com/DaikinPortugal
https://www.linkedin.com/company/daikin-portugal/
https://www.youtube.com/user/DaikinPortugal
https://www.instagram.com/daikinportugal/

