
Climatização confortável ao longo de 365 dias para todos os tipos de negócio

Soluções comerciais para aplicações  

de pequenas a grandes dimensões
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O ambiente de trabalho perfeito é essencial para todo 

o tipo de empresas. Desde supermercados a escritórios, 

de edifícios públicos a hotéis, de restaurantes a lojas, 

é essencial garantir uma boa qualidade do ar interior, 

mas como cada espaço é utilizado de forma diferente, 

cada vez mais são necessárias soluções flexíveis, 

personalizadas e económicas. A Daikin, líder de inovação 

há mais de 90 anos, entende estas necessidades, e criou 

o seu conceito de "solução total", com base em soluções 

personalizadas para clientes individuais. Quer se trate de 

arrefecimento ou aquecimento, ventilação, cortinas de 

ar ou refrigeração com sistemas de controlo inteligentes. 

A Daikin tem as unidades, a experiência e a solução 

para si. Descubra tudo sobre as nossas soluções para o 

seu negócio e leia mais sobre experiências de clientes.



4

Parcerias de trabalho 
A fornecer ‘Soluções Totais’ em relações  

a longo prazo
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6 8 12
A Daikin na 
vanguarda

O seu parceiro 
de eleição, Daikin 
é sinónimo de 
qualidade

O ambiente de 
trabalho perfeito 
para qualquer tipo 
de negócio

A nossa vasta gama 
de produtos de 
elevada qualidade 
dá resposta a todas 
as necessidades 
e permite ser 
integrada numa 
solução completa

Descubra as 
nossas aplicações 
comerciais 

Muitas outras 
pessoas já 
descobriram os 
nossos produtos 
e serviços Daikin 
únicos
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O conforto da fiabilidade

Ninguém procura complexidade num negócio. 
Porque, muitas vezes, a complexidade resulta em 
erros, atrasos ou perdas. Infelizmente, às vezes, 
o mundo em que fazemos negócios é bastante 
complexo. Quando procuramos alargar o nosso 
negócio, todos expandimos as nossas operações 
nacionais e internacionais. E isso não facilita as 
coisas. 

Enquanto empresa multinacional, merece os 
melhores parceiros. Os parceiros podem fazer 
desaparecer as dores de cabeça e voltar a fazê-lo 
sentir-se confortável.  
Com a Daikin, encontrou um parceiro assim. 
Porque a Daikin gostaria de lhe facilitar a vida,

e nós podemos ajudá-lo com isso. Foi por isso que 
desenvolvemos o nosso Programa de Parceria, 
um programa incluirá todos os aspetos para 
facilitar a sua vida, personalizado de acordo com a 
sua situação e necessidades.

Também contamos com um grupo de pessoas 
dedicadas, a nossa equipa dos Key Accounts, 
para as necessidades nacionais e internacionais, 
que são especialistas naquilo que fazem e 
verdadeiros coordenadores. Eles podem confiar 
numa equipa global de colegas e parceiros em 
todos os segmentos e aspetos do nosso negócio, 
sempre disponível para o ajudar.

A apoiá-lo
a cada passo do processo

Que soluções existem para mim?
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O seu guia/orientador/coordenador (internacional)

Conhecimentos e competências técnicas exclusivos

Garantia de comunicação rápida, simples e eficaz

Aumentando a sua competitividade

1 ponto de contacto

Eficiência
Percursos curtos e simples ao longo de todo o processo, desde o 
projeto à instalação, válidas em todos os mercados (internacionais)

Orientação sobre as legislações locais e as 
diretivas governamentais mais recentes

Uniformidade
Acordos previamente definidos para os seus mercados 
(internacionais)

Conte com a mais ampla rede de assistência e pós-venda para 
todas as suas necessidades (internacionais)

Conte com um pacote de garantia (internacional) com 
procedimentos uniformes 

Flexibilidade
Conte com a nossa rede de instaladores certificados Daikin OU 
utilize os seus próprios parceiros de confiança

Planos de compra de melhor preço que reconhecem o volume de 
negócios envolvido 

• Desfrute de liberdade na nossa parceria

• Melhor negócio no seu todo

Transparência
Custo de equipamento e serviços através 
das suas compras (internacionais)

Apoio na otimização do custo de ciclo de 
vida da sua instalação AVAC

• Fácil orçamentação/Vantagens da adjudicação

• Aumente o lucro e/ou realize mais projetos com  
o mesmo investimento

• Ajuda-o a assegurar mais projetos realizados, 
poupando tempo e dinheiro

• Ajuda-o a garantir as conformidades legais

• Garantir que os seus tempos de entrega 
são cumpridos, para cumprir os seus prazos 
exigentes

• Garantir sempre o conforto aos seus clientes

• Garantir a continuidade do seu negócio

Que soluções existem para mim?
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Inovação  
que excede os objetivos da Ecodesign

Revolução de 
climatização em edifícios 
comerciais

Em 1982, a Daikin tornou-se a primeira empresa 
a utilizar a tecnologia de bomba de calor 
acionada por energia renovável, para fornecer 
conforto ao longo de todo o ano em edifícios 
de grandes dimensões. Esta tecnologia 
radicalmente nova foi rapidamente imitada por 
outros.

Daikin, sempre um  
passo à frente

A Daikin, fabricante pioneiro e líder de 
sistemas de ar condicionado não deixou, desde 
então, de estabelecer novos padrões para o seu 
comprovado sistema VRV. Em 1991 registou-se 
a primeira utilização eficaz de recuperação de 
calor: o calor residual gerado durante os processos 
de arrefecimento acaba por fazer poupar dinheiro 
com o aquecimento em outras partes de um 
edifício comercial. E em 1998 ocorreu ainda outro 
passo importante na batalha contra o buraco 
na camada de ozono. A Daikin foi o primeiro 
fabricante a utilizar um fluido frigorigéneo  sem 
CFCs (hidrocarbonetos fluorclorados) nas suas 
unidades de ar condicionado.

Com a quarta geração de VRV, estamos agora 
a escrever o capítulo seguinte na história de 
sucesso dos sistemas de expansão direta.  
Muita coisa pode ter mudado desde 1982,  
mas quem foi responsável por isto mantém-se 
inalterado. A Daikin continua a desenvolver 
tecnologia de ponta, com a qual defende a sua 
liderança de mercado, tanto na Europa como no 
resto do mundo.

Que soluções existem para mim?
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Enfoque no consumo 
anual total

As nossas unidades foram sempre otimizadas para 
uma eficiência generalizada ao longo do ano.  
É evidente que as nossas unidades cumprem os 
requisitos da Diretiva  EU Ecodesign que entrou 
em vigor em 2013. Esta centra as atenções na 
eficiência sazonal e avalia o desempenho de 
sistemas de ar condicionado com base na sua 
eficiência e poupança de custos, todos os dias 
do ano. Atrevemo-nos a dizer que a Daikin tem 
as unidades com o melhor desempenho da sua 
gama, e que somos os primeiros no mercado a 
implementar a legislação muito antes de esta ter 
entrado em vigor.

Plano de ação europeu 20/20/20

-20% -20%20%
Emissões de CO

2
  

vs. 1990
Cota de  

energia renovável
Utilização de energia 
primária vs. eficiência 

(cenário sem alterações)

Até ao ano 
de 2020

C02



10

Baixos custos de 
funcionamento  
com fiabilidade e energia renovável, 
para maximizar o conforto dos  
nossos clientes

O que poderia ser mais simples? O ar é absoluto 
em matéria de energia renovável. Extrair calor 
do ar reduz os custos de funcionamento do 
sistema, é ecológico e oferece total fiabilidade.  
Que forma melhor existe para maximizar o 
conforto dos nossos clientes. A utilização da nossa 
avançada tecnologia de bombas de calor ar-ar 
para extrair calor do ar envolvente, reduz até 75% 
os custos de funcionamento do sistema.  
É verdadeiramente uma solução inovadora.

Energia a partir do ar

Que soluções existem para mim?

75%  
ar ambiente
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Tecnologia de bomba  
de calor

As bombas de calor ar-ar obtêm 75% da sua 
energia de uma fonte renovável: o ar ambiente, 
que é renovável e inesgotável. 
 
Obviamente, as bombas de calor também 
necessitam de eletricidade para o 
funcionamento do sistema (25%),  mas cada 
vez mais esta eletricidade pode também ser 
produzida a partir de fontes de energia renováveis 
(energia solar, energia eólica, energia hidráulica, 
biomassa). A eficiência de uma bomba de calor 
é medida em SCOP (Coeficiente de performance 
sazonal) para aquecimento e SEER (Relação de 
eficiência energética sazonal) para arrefecimento.

Que soluções existem para mim?

Tecnologia inverter

Os sistemas Daikin (por ex. Daikin Altherma) 
podem aquecer a sua casa de uma forma até 
cinco vezes mais eficiente do que um sistema 
de aquecimento tradicional, baseado em 
combustíveis fósseis ou em eletricidade.  
Ao aproveitar o calor no ar exterior, a quantidade 
de energia utilizada pelo sistema é muito 
inferior e permite-lhe continuar a desfrutar de 
um nível de conforto estável e agradável.  
Além disso, os requisitos de manutenção são 
mínimos, mantendo os custos de funcionamentos 
reduzidos. Graças à tecnologia de compressores 
avançados, as poupanças de energia são ainda 
maiores.

A tecnologia inverter da Daikin é uma verdadeira 
inovação no campo do controlo da climatização. 
O princípio é simples: os inverter ajustam a 
energia utilizada de forma a adaptar-se às 
necessidades atuais – nem mais, nem menos!  
Esta tecnologia proporciona-lhe vantagens 
concretas!

Solução total

Conceptualmente, a solução total Daikin oferece 
um ponto de contacto único para todos os 
requisitos de projeto e manutenção do seu 
sistema de controlo de climatização integrado.  
O nosso equipamento possui fiabilidade integrada 
e, assim, ao garantir que tem a mistura certa 
de unidades, sabemos que irá conseguir obter 
um conforto ótimo com reduzidos custos de 
manutenção. Além do mais, as nossas unidades 
proporcionam a máxima eficiência energética 
com custos de funcionamento mínimos.

100%  
energia =

25% 
eletricidade

+

Com tecnologia  
de inverter

Sem tecnologia  
de inverter

75%  
ar ambiente
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Descubra as 
nossas aplicações 
comerciais

Analisar exemplos da vida real facilitam a 
compreensão da nossa Solução Total.

Selecionámos sete projetos em sete setores 
diferentes. Cada um faz parte do nosso 
programa de Solução Total e em todos os casos 
estivemos envolvidos desde o início da fase de 
projeto, passando pela execução da instalação 
até à manutenção no futuro.
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Aceda a

Animação de uma solução de escritório: 
https://www.youtube.com/DaikinPortugal

Eficiência no local de trabalho

Aplicações: Escritório

Escritório

ENORMES POUPANÇAS DE ENERGIA

O ar condicionado para escritórios da Daikin 
pode ser integrado numa solução de controlo 
de climatização integral. Recuperação de calor 
entre componentes, arrefecimento livre através 
da ventilação e produção gratuita de água 
quente, tudo resulta em menores custos de 
funcionamento e emissões de carbono mínimas.

TECNOLOGIA DE SUBSTITUIÇÃO

As soluções para escritórios da Daikin com 
tecnologia de substituição permitem um 
rápido retorno do investimento e constituem 
uma atualização eficiente em termos de custo; 
máximas poupanças de energia com tempos de 
inoperacionalidade mínimos. 

CONFORTO AO LONGO DE TODO O ANO

O aquecimento contínuo durante o tempo frio 
(até -25°C) fornece uma elevada capacidade de 
aquecimento; as temperaturas de evaporação 
variáveis proporcionam um conforto contínuo, 
para evitar ar frio.

CUSTOS DE INSTALAÇÃO REDUZIDOS

A cassete totalmente plana da Daikin integra-se 
de forma nivelada nas placas de teto, para uma 
instalação rápida e uma integração discreta no 
teto, enquanto o Intelligent Touch Manager 
(Gestor Tátil Inteligente) da Daikin oferece uma 
mini BMS eficiente em termos de custo, que 
integra todo o equipamento da Daikin e de 
terceiros.

A gestão eficiente dos edifícios e das instalações é a chave para minimizar 
os custos operacionais As soluções de escritório personalizadas da 
Daikin dão-lhe pleno controlo sobre o consumo de energia – criando as 
condições de trabalho ideais e minimizando o impacto ambiental. 

70%

OUTRAS 

AQUECIMENTO AMBIENTE 31%

VENTILAÇÃO 4% 

REFRIGERAÇÃO 3% 

ARREFECIMENTO  
AMBIENTE 15%

ÁGUA QUENTE 17%

ABRANJA ATÉ 48% DAS SUAS 
NECESSIDADES COM UMA SOLUÇÃO TOTAL:
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AR NOVO
Uma atmosfera de trabalho mais saudável
 › Minimizar o desperdício de energia, recuperando o 
calor do ar de exaustão

 › Combinar ventilação e ar condicionado num só sistema
 › Ideal para edifícios médios e grandes
 › A filtração do ar assegura um fornecimento constante 
de ar limpo

 › Ligação "plug & play" a unidades de tratamento de ar 
quando são necessários grandes volumes de ar

ÁGUA QUENTE
Reduzir o custo de água quente 
 › Utilização da tecnologia bomba de calor para produzir água quente
 › Produção de água quente possibilitada através da recuperação de calor de áreas que 
necessitam de arrefecimento, sem custos energéticos

 › Possibilidade de ligar painéis solares
 › Possíveis aplicações: cozinhas, aquecimento do pavimento, chuveiros e radiadores

CASSETE TOTALMENTE PLANA 
Design e genialidade, unidos num só 
 › Design único no mercado: adapta-se às placas do teto e 
assenta de forma totalmente plana no teto

 › Design icónico e excelência de engenharia
 › Sensores inteligentes para o máximo conforto e 
eficiência

CONTROLO CENTRALIZADO 
Pacote Daikin completo para gestão de 
edifícios de escritórios
 › Interface de utilizador intuitiva
 › Gestão de energia inteligente
 › Flexível em tamanho e integração via WAGO
 › Acesso e controlo online de vários edifícios
 › Fácil gestão do consumo elétrico de vários 
locatários

Aplicações: Escritório
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Aplicações: Escritório

Daikin Roménia

BREEAM Etiqueta Excelente

Crystal Tower

"A Crystal Tower demonstra que 
a eficiência energética pode ser 
atingida, mesmo para um local 
urbano difícil e superfícies de 
construção compactas. A qualidade 
de projeto, incorporando a utilização 
das mais recentes tecnologias, mostra 
que é possível transformar um edifício 
monovolume numa presença forte e 
interessante na cidade."

www.crystaltower.ro

PROJETO
Circuito de água para módulos VRV de 
condensação a água + caldeiras e torres de 
arrefecimento 
Superfície abrangida pela instalação: 16.900 m2  
(15 pisos no total) 

SISTEMA
 › 3 x unidades exteriores VRV III
 › 67 x unidades exteriores VRV de condensação a 
água

 › 265 x unidades de conduta para tetos falsos
 › 24 x unidades de cassete de insuflação de 4 vias
 › 5 x unidades exteriores Sky Air
 › 5 x unidades de cassete de insuflação de 4 vias
 › 1 x chiller multi-scroll de condensação a ar
 › 1 x chiller screw de condensação a ar
 › 11 x interfaces BACnet
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Crystal tower

Outras referências

VELOCITY (Reino Unido)

A sustentabilidade em primeiro plano de 
design da Velocity. Cada elemento de projeto 
foi considerado de forma meticulosa, por forma 
a assegurar a classificação ‘B’ no certificado 
energético (EPC) e a classificação ‘Excelente’ na 
metodologia BREEAM. 

KAFFEE PARTNER (Alemanha)

No conceito original foi pensado um chiller, mas 
depois optou-se pela instalação de 7 sistemas 
VRV (capacidade total de arrefecimento de 
aprox. 272 kW), reduzindo assim o investimento, 
a energia e o espaço necessário. No total,  
70 gabinetes e salas de reuniões em quatro 
pisos têm ar condicionado.

www.velocitybrooklands.com www.kaffee-partner.de

Aplicações: Escritório

Daikin AlemanhaDaikin Reino Unido

PORQUÊ DAIKIN?
A Daikin foi escolhida como a preferência pessoal do 
responsável técnico do edifício. Tendo trabalhado 
extensamente com os nossos produtos em outros 
projetos, escolheu a Daikin pela sua flexibilidade e 
fiabilidade.

SISTEMA
 › 28 x unidades exteriores VRV III  
(recuperação de calor)

 › 2 x unidades exteriores VRV III  
(bomba de calor)

 › 256 x unidades de conduta para tetos falsos
 › 10 x controladores táteis inteligentes

PORQUÊ DAIKIN?
A necessidade do cliente reduzir os custos 
energéticos através da utilização de sistemas de alta 
eficiência energética fez com que a Daikin fosse a 
escolha óbvia em comparação com outros sistemas.

SISTEMA
 › 7 x unidades exteriores VRV III  
(bomba de calor)

 › 3 x unidades de condensação a ar para 
aplicações em UTAS

 › 15 x unidades de conduta para tetos falsos
 › 69 x unidades de cassete de insuflação  
de 4 vias
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Aceda a

Animação da aplicação do hotel 
https://www.youtube.com/DaikinPortugal

hospitalidade, economia, fiabilidade

Aplicações: Hotel

Hotel

70%

OUTRAS

AQUECIMENTO AMBIENTE 31%

VENTILAÇÃO 4% 

REFRIGERAÇÃO 3% 

ARREFECIMENTO AMBIENTE 15%

ÁGUA QUENTE 17%

A reputação de um hotel depende do acolhimento e conforto proporcionado aos hóspedes durante a 
sua estadia. Simultaneamente, os proprietários do hotel têm de manter o controlo total dos custos de 
funcionamento e do consumo de energia. Um portfólio especialmente desenvolvido dá resposta às 
necessidades do mercado hoteleiro.

ABRANJA ATÉ 70% DAS NECESSIDADES DOS HÓSPEDES, 
OFERECENDO-LHES UMA SOLUÇÃO TOTAL:
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ENTRADA DO HOTEL
Proporcione a sensação de máximo conforto 
aos seus clientes, a partir do momento em que 
entram.
+     Cortinas de ar permitem que as portas sejam 

abertas sem perda de energia, enquanto é 
mantido um elevado nível de conforto

+    Piso radiante para uma distribuição de 
temperaturas uniformes em zonas de elevado 
pé direito

+  Sensores de CO
2
 evitam a perda de energia 

por ventilação excessiva, assegurando o 
fornecimento de ar novo suficiente nos 
momentos de pico

Aplicações: Hotel

CONTROLO CENTRAL
A solução para manter controlo sobre os custos 
energéticos e para garantir o conforto dos 
clientes.
+  Integração no software de reserva do hotel, 

ligar o ar condicionado quando o hóspede faz 
o check-in

+  Ferramentas de gestão de energia inteligentes 
otimizam continuamente a eficiência do seu 
edifício

+  Monitorize todo o equipamento da Daikin  
e de terceiros a partir de um ponto central,  
e mesmo remotamente

QUARTOS DOS HÓSPEDES
O ambiente perfeito para os hóspedes 
através do aquecimento e arrefecimento em 
simultâneo, garantindo uma boa noite de 
sono.
+  Controlo remoto intuitivo com ligação ao 

cartão de chave integrada ou contacto de 
janela para poupar energia

  +  Pode ser utilizada uma ampla variedade de 
unidades interiores

COZINHA
Controlo e monitorização abrangentes 
do ar condicionado, aquecimento, água 
quente e refrigeração.
+    É recuperado calor de ívitrinas 

frigoríficas e de câmaras frigoríficas, 
para fornecer o aquecimento 
noutras áreas

+    Soluções de refrigeração dedicadas 
com tecnologia inverter

AQUECIMENTO LOW-COST

Aquecimento e água quente a baixo custo através 
da recuperação de calor de áreas que requeiram 
arrefecimento.
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O Hotel Santos Porta Fira é considerado 
o melhor arranha-céus do mundo e foi 
distinguido com o prestigiante prémio de 
arquitetura “EMPORIS AWARD 2010”.  
Fica em Barcelona em L’Hospitalet, em frente à 
Fira Gran Vía. 

www.hotelbarcelonaportafira.com

Este projeto reforça a posição da 
Daikin como líder em sistemas de 
ar condicionado para estruturas de 
grande escala, capaz de fornecer 
soluções que se destacam não só 
pela sua precisão e fiabilidade, como 
também pela eficiência energética. 

Daikin Espanha

Aplicações: Hotel

Porta Fira 
Arranha-céus distinguido

PROJETO
A Daikin foi escolhida para cumprir os exigentes 
padrões de conforto para este hotel único de  
24 pisos, com uma altura de 113 m, com a 
instalação de 74 unidades exteriores VRV,  
664 unidades interiores VRV, e dois chillers de 
condensação a ar R-134a com compressor de 
mono-parafuso.

PORQUÊ DAIKIN?
O cliente valoriza imenso a qualidade da Daikin  
e instala equipamento da marca desde 1996.

SISTEMA
 › 74 unidades exteriores (60 x unidades exteriores 
de recuperação de calor VRV) controladas com 
Intelligent Manager

 › 664 unidades interiores
 › 2 x chillers de condensação a ar  
(EWAD 600 BJYNN/Q) 
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PORQUÊ DAIKIN?
As fortes restrições dos níveis acústicos (instalação 
numa área residencial) e o espaço limitado na sala 
técnica foram as principais funcionalidades 
específicas deste projeto.

SISTEMA
 › 10 x unidades exteriores VRV III  
(recuperação de calor)

 › 120 x unidades de conduta para tetos falsos
 › 28 x unidades de cassete de instalação no teto
 › 1 x unidade mural
 › Intelligent Touch Manager

Outras referências

LE PIGONNET (França)

O Hotel Le Pigonnet é um hotel/restaurante de 
luxo em Aix-En-Provence. A Daikin substituiu a 
instalação de R-22 existente por uma solução 
VRV energeticamente eficiente. 

HOTEL HOLIDAY INN (França)

Adquirido pelo grupo IHG, para ser transformado 
num Holiday Inn de 4 estrelas, este edifício que 
anteriormente acomodava o Ministério da Educação, 
foi totalmente renovado. O hotel tem 108 quartos 
em oito pisos, e na cave existe uma sala de reuniões, 
a cozinha, a sala dos funcionários, uma sala para 
‘pequenos-almoços’ e os espaços funcionais.

Aplicações: Hotel

www.hotelpigonnet.com

www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/ 
paris/parsg/hoteldetail

Daikin França

PORQUÊ DAIKIN?
Graças à solução de tecnologia de 
substituição, a Daikin conseguiu minimizar as 
interrupções no funcionamento e as 
decorações do interior foram preservadas, 
mantendo a tubagem do fluido frigorigéneo. 

SISTEMA
 › 8 VRVIII-Q RQYQ140P + 36 FXLQ25 + 
3FVX50+1FTXS

 › 3MXS52+ 2 FVXS25
 › RXS50 + 1 FTXS50
 › RXS50 + 1 FVXS50
 › 3 MXS68 + 2 FVXS 25 + 1 FVXS50
 › RXS25 + FVXS25
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Frequentemente com os concorrentes mais 
diretos na proximidade, as lojas têm de oferecer 
a derradeira experiência de compras aos seus 
clientes: e isso começa por um ambiente de 
conforto. Com as soluções de ar condicionado 
Daikin, os proprietários das lojas podem otimizar 
o ambiente do espaço comercial e melhorar 
os níveis de conforto para os clientes e os 
funcionários, enquanto reduzem custos. Além 
disso, a nossa ampla gama de unidades interiores 
complementa o design de interior de qualquer 
loja e proporciona um conforto que mantém os 
clientes a fazer compras durante mais tempo.

No atual ambiente comercial, os vendedores estão sob pressão para reduzir os custos de desenvolvimento e 
funcionamento das lojas. A legislação acrescenta uma maior pressão financeira com diferentes esquemas de 
eficiência energética. Como tal, soluções energéticas acessíveis e eficientes são vitais para minimizar os custos ao 
longo da vida útil e garantir a conformidade com as normas legais mais recentes.

Garantimos que todas as nossas unidades 
permitem instalações flexíveis e soluções totais 
para quaisquer que sejam os requisitos dos 
clientes e os mais elevados níveis de eficiência 
energética do mercado. Para os pequenos 
espaços comerciais recomendamos a nossa 
gama SkyAir, pela sua fiabilidade, pela utilização 
inteligente da energia e pela possibilidade de 
ser personalizada conforme as necessidades 
específicas. Desta forma, oferecemos um controlo 
total ao seu cliente sobre os níveis de conforto, 
com aquecimento e arrefecimento, ventilação e 
separação climática em entradas de controlo fácil.

Independentemente do local e dos requisitos, 
podemo conceber um sistema que seja 
económico, que tenha um reduzido impacto 
ambiental e que utilize a mais recente tecnologia 
VRV. As nossas bombas de calor extraem calor 
do ar exterior, mesmo com o tempo frio, para 
aquecer o espaço da loja podem ser instaladas 
nos telhados ou em paredes - a derradeira 
flexibilidade de instalação. E as nossas cortinas 
de ar resolvem aquele problema de perda de 
conforto que resulta das portas exteriores.

Reduzir os custos no retalho

Lojas
Aplicações: Lojas
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ENTRADA
Soluções altamente eficientes para combater o problema 
da separação climática ao passar o vão da entrada
 › A solução de porta aberta mais eficiente proporcionando 
poupanças de energia substanciais até 72% e um período de 
retorno de apenas 1,5 anos em comparação com cortinas de 
ar elétricas

 › Conforto todo o ano assegurado pela tecnologia de 
retificador e pela velocidade de fluxo de ar otimizada

360° DE CONFORTO
50% de poupança de energia em 
comparação com cassetes padrão
 › A função de auto-limpeza assegura a 
limpeza diária do filtro, resultando em 
50% de poupança de energia

 › Custo de manutenção inferior  
(a limpeza do depósito pode ser feita 
com um aspirador)

 › Sensores inteligentes desligam 
a unidade quando ninguém se 
encontra na divisão, poupando  
até 27%

 › Conforto perfeito: descarga de ar 
em 360° e deteção de presença, 
afastando o caudal de ar das pessoas

CONTROLO INTUITIVO
Crie um ambiente confortável para os clientes
 › O menu de utilização simples facilita mais do que nunca o controlo  
do seu sistema

 › Funções de poupança de energia que reduzem os custos de 
funcionamento

 › Design contemporâneo
 › Programas semanais aumentam o conforto e a eficiência
 › Disponível em vários idiomas
 › Função de bloqueio com "chave", para evitar a utilização indevida

Aplicações: Lojas
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A The Range é reconhecida pelos seus produtos, 
incluindo; faça-você-mesmo, retalho de 
produtos para o lar, móveis, iluminação, artes & 
ofícios e jardinagem. O espírito da marca  
The Range passa pela apresentação de produtos 
de preço médio para o lar, lazer e jardinagem, 
aliando tudo que possa ser necessário para uma 
casa elegante, tudo a preços acessíveis.  
A The Range continua a crescer, com lojas a 
abranger todo o território do Reino Unido. 

www.therange.co.uk

The Range  
Lojas

Aplicações: Lojas

Daikin Reino Unido

PROJETO
Solução AVAC completa. Tanto as bombas de 
recuperação de calor VRVIII e VRV IV proporcionam 
um aquecimento contínuo, assegurando conforto 
em todos os momentos. Ambos os sistemas 
permitem a integração de produção de  água 
quente, ventilação e cortina de ar, para uma 
solução totalmente integrada. Superfície total: 
7.800 m2

PORQUÊ DAIKIN?
Eles precisavam de uma solução que 
proporcionasse os níveis certos de controlo 
de climatização, em sintonia com eficiência 
energética.

SISTEMA
 › 74 x VRV unidades exteriores (60 x recuperação 
de calor + 14 x bombas de calor)

 › 664 x unidades interiores VRV
 › 2 x chillers screw de condensação a ar
 › Intelligent Manager (sistema centralizado de 
controlo)
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"Ficámos muito satisfeitos por 
trabalhar com a Daikin UK para 
incorporar um dos mais recentes 
sistemas renováveis totalmente 
integrados para fornecimento 
de aquecimento, água quente 
e ar condicionado, permitindo 
à The Range em Warrington 
ter um sistema totalmente 
controlável com flexibilidade de 
funcionamento de acordo com os 
requisitos.”

Brad Hurter, Grupo CDS
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Aceda a
Animação da aplicação na estação de serviço 
https://youtu.be/Ln_onC7qdYY
Animação da aplicação no supermercado
https://youtu.be/gwsuMndXAjQ

Congelação, refrigeração, arrefecimento & aquecimento de espaço integrado

Estação de serviço & Supermercado
Aplicações comerciais: Estação de serviço & Supermercado

A TEMPERATURA CERTA NO LOCAL CERTO

Com a necessidade de ter múltiplos expositores 
com diferentes temperaturas, dos -18°C até aos  
+7°C, era necessária uma solução altamente 
flexível. O sistema ZEAS da Daikin é a escolha 
perfeita pela sua versatilidade, a sua avançada 
tecnologia VRV e a sua fiabilidade comprovada. 
Com boosters opcionais, é possível aliar ao 
mesmo tempo refrigeração a temperaturas 
médias e altas no sistema.

FRESCO NO VERÃO, QUENTE NO INVERNO

Com imensas unidades de refrigeração num 
espaço relativamente pequeno, é provável que 
a acumulação de calor cause temperaturas 
não ideais no espaço comercial. Ao combinar 
o sistema com um sistema Conveni-Pack, o 
calor excessivo gerado é removido do espaço e 
utilizado para produzir água quente sanitária e ou 
aquecimento do espaço no inverno. 

REDUZIDO IMPACTO SONORO NO 
AMBIENTE

Uma vez que as estações de serviço e as lojas de 
conveniência estão abertas em horários muito 
alargados, às vezes, é importante dispor de 
soluções de baixo ruído durante a noite - uma 
característica de série do Conveni-Pack 

O controlo da climatização para uma estação de serviço típica inclui uma 
combinação de congelação, refrigeração, arrefecimento & aquecimento do 
espaço. Pode dizer-se o mesmo sobre uma loja de conveniência localizadas 
em ruas comerciais.

“O impacto da recuperação de calor 
na eficiência do meu sistema é 
surpreendente… ”
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+7°C

-18°C

Congelação, refrigeração, arrefecimento & aquecimento de espaço integrado

Estação de serviço & Supermercado
Aplicações comerciais: Estação de serviço & Supermercado

EXPOSITORES
Utilizados amplamente para 
expor bebidas e sanduíches, estas 
unidades estão ligadas ao sistema de 
refrigeração de temperatura média.

EXPOSITORES PARA PRODUTOS CONGELADOS
Utilizado para produtos congelados perecíveis, 
como peixe ou carne, estes expositores de produtos 
congelados têm portas e estão ligados a um sistema de 
refrigeração de baixa temperatura.
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Aplicações: lojas de bens alimentares

E. Leclerc Drive 
Loja de bens alimentares multicanal Daikin França

PROJETO
Este supermercado drive-in, situado numa antiga 
tipografia, precisava de refrigeração.  
Uma vez que o instalador já estava familiarizado 
com o sistema VRV da Daikin, o sistema ZEAS 
acabou por ser a solução perfeita, oferecendo 
uma refrigeração de média e baixa temperatura, 
mesmo apesar de as temperaturas poderem variar 
muito entre o verão e o inverno.

SISTEMA
 › 3 x unidades de condensação de refrigeração 
para refrigeração de baixa temperatura

 › 2 x unidades de condensação de refrigeração 
para refrigeração de média temperatura
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www.einkaufen-erleben.de

Outras referências

EDEKA BUSCHKÜHLE (Alemanha)

Os 2 sistemas Conveni-Pack tratam  
32 metros de vitrines frigoríficas, 12,5 metros de 
frigoríficos para lojas de conveniência,  
um espaço de armazenamento refrigerado para 
fruta, uma cortina de ar e 5 unidades interiores; 
o sistema ZEAS abastece duas arcas frigoríficas 
com uma capacidade total de 5 kW.

Aplicações: lojas de bens alimentares

Daikin Alemanha

SISTEMA
 › 2 x unidades de condensação de 
refrigeração para refrigeração de média 
temperatura (Conveni-Pack)

 › 1 x unidade de condensação de refrigeração 
para refrigeração de baixa temperatura 
(ZEAS)
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A Daikin oferece um controlo total da temperatura 
e da qualidade do ar – evitando correntes de ar 
frio e ruído – para que o seu restaurante esteja 
sempre fresco, confortável e convidativo para os 
clientes e funcionários. Mesmo se o restaurante 
não estiver completamente reservado, o sistema 
cumpre sempre, utilizando apenas o débito 
necessário. O sistema inverter da Daikin dá uma 
resposta perfeita às necessidades, poupando 
energia ao longo de praticamente 80% do tempo. 

Com as nossas bombas de recuperação de calor 
da cozinha, que geram aquecimento low-cost 
e produzem água quente sanitária, os nossos 
produtos constituem uma alternativa eficiente em 
termos de CO

2
 em comparação com caldeiras a 

gás ou a óleo, e superam em muito as instalações 
de combustível fóssil. 

Isto ajuda de forma generalizada com o consumo 
de energia e reduz os custos de funcionamento. 
Enquanto os nossos sistemas de controlo 
centralizados asseguram poupanças de energia 
adicionais.

A equipa dedicada dos Key Accounts segue de 
perto todos os seus projetos, para assegurar que o 
sistema é personalizado, que a instalação obedece 
aos elevados padrões de qualidade da Daikin, 
e que tudo vai de encontro às necessidades do 
cliente. Fornecemos paz de espírito, para si, para 
os seus clientes e níveis de conforto perfeitos 
para os utilizadores dos mesmos. Desfrute da sua 
refeição!

Os restaurantes precisam de aquecimento, arrefecimento, ventilação, produção de água quente e mesmo sistemas de refrigeração.  
Mas nenhum destes requisitos deveria distrair os comensais de desfrutarem de um ambiente perfeito.

Crie o ambiente perfeito

Aplicações: Restaurante

Restaurante
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Aplicações: Restaurante

UNIDADE EXTERIOR
 › Mantém os custos de funcionamento o mais baixo 
possível graças à tecnologia líder da indústria

 › Vasta gama de unidades interiores interligáveis
 › Garante o funcionamento no modo de aquecimento 
até -20°C

UNIDADES INTERIORES
 › Uma ampla gama de unidades únicas, concebidas 
para se adaptarem a espaços de todos os formatos

 › Funcionamento extremamente silencioso em 
funcionamento, para não perturbar a área de 
conforto onde os seus clientes desfrutam das suas 
refeições

 › Funcionalidades únicas para aumentar o conforto 
dos seus clientes e para melhorar a eficiência 
energética

SISTEMA DE CONTROLO
 › Desde simples controlo individual até packs 
Daikin BMS completos

 › Interfaces de comunicação para a integração 
com sistemas BMS de terceiros

 › Intuitividade em funcionamento
 › Várias funções e funcionalidades ajudam-no a 
poupar energia
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PROJETO
Foi necessário um sistema de refrigeração para 
trabalhar em conjunto com uma solução de 
controlo climático completa que fornecesse ar 
condicionado, aquecimento e ventilação ao bar, 
restaurante, cozinha e áreas de lavabos.

PORQUÊ DAIKIN?
O projeto foi executado pela Design & Build e 
a Daikin foi apresentada ao cliente pelo nosso 
contratante, a AC Direct Ltd.

SISTEMA
 › 2 x unidades de condensação de refrigeração 
(ZEAS)

 › 1 x unidade exterior VRV III (recuperação de 
calor) com produção de água quente

 › Cortina de ar Biddle
 › 1 x unidade VAM (ventilação)

Icebar by icehotel 
Experiencie o extremo

Aplicações: Restaurante

Entre no ICEBAR LONDON, uma experiência 
sensorial de frio onde as paredes, o balcão, 
as mesas e mesmo os copos das bebidas são 
feitos de gelo cristalino do rio Torne, trazido do 
paraíso de inverno intocado de Jukkasjärvi,  
no norte da Suécia.

www.belowzerolondon.com

Daikin Reino Unido
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"Há já algum tempo que pensávamos 
atualizar os nossos sistemas de 
aquecimento, ventilação, ar condicionado 
e refrigeração no nosso restaurante e 
Icebar. A determinação dos níveis de 
conforto adequados para os nossos 
clientes no restaurante era de extrema 
importância e tinha de ser conjugada com 
a perda de energia pelas grandes portas 
de entrada. 

Este desafio, combinado com os ganhos 
de calor constantes na atmosfera de -5°C 
do Icebar, levou-nos a trabalhar de perto 
com a Daikin UK para conceber uma 
instalação controlada para todo o espaço, 
o que resultou em mais de 50% de 
poupança de recuperação de calor com a 
utilização de nova tecnologia."

Alex de Pommes, diretor do Icebar, disse:

Aplicações:Restaurante

Outras referências

ZIGGO DÔME

O mais recente e energeticamente mais 
eficiente salão de música dos Países Baixos, 
o Ziggo Dome em Amesterdão, foi equipado 
pela Daikin. As unidades de refrigeração 
instaladas cumprem os requisitos para refrescar 
e refrigerar bebidas e alimentos em 218 
localizações.

PORQUÊ DAIKIN?
O projeto foi executado pela Design & Build e 
a Daikin foi apresentada ao cliente pelo nosso 
contratante, a AC Direct Ltd.

SISTEMA
 › 6 x refrigeração (ZEAS) 6 x LRMEQ20AY1,  
2 x LRLEQ5AY1)

 › Controlo através da interface ModBus

www.ziggodome.nl

Daikin Países Baixos
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Aplicações: Edifícios verdes e sustentáveis

A nossa equipa de profissionais acreditados BREEAM® está ao 
seu dispor!
A Daikin dispõe de profissionais acreditados (PA) BREEAM® em toda 
a Europa, que o podem ajudar com a obtenção do seu certificado 
BREEAM®

Obtemos os materiais em fontes responsáveis
A Daikin obteve o certificado BES6001 para várias gamas de produtos

A Daikin apoia-o na obtenção do número máximo de créditos e 
pontos BREEAM®:
Tecnologias Daikin Soluções HVAC-R Totais Tecnologias de elevada 
eficiência sazonal

Recebe um crédito de inovação BREEAM com a ‘VRV cloud’ 
O sistema BREEAM® recompensa produtos e tecnologias inovadoras 
que melhoram a sua classificação final. A VRV Cloud é uma inteligente 
ferramenta de assistência de gestão de energia que lhe dá valiosos 
conhecimentos, enquanto reduz o esforço necessário para a gestão 
da utilização energética

MELHORE A SUA CLASSIFICAÇÃO BREEAM© CM A DAIKIN

O seu parceiro  
para edifícios verdes e sustentáveis

O BREEAM é o principal sistema de avaliação e 
classificação ambiental para edifícios a nível mundial. 
Ele estabelece o padrão para as melhores práticas na 
conceção, construção e funcionamento de edifícios 
sustentáveis, e faz prova de credenciais verdes e 
sustentáveis.

Referências da participação da Daikin:

A Daikin participou com sucesso em muitos projetos 
verdes e sustentáveis. A ajudar os construtores a 
obter certificados BREEAM Excellent, LEED Gold, 
NZEB e similares tem-se tornado uma das nossas 
especialidades – e os nossos estudos de caso 
comprovam-no! 

Park Phi (Enschede Países Baixos): BREEAM Excellent
Quattro Park C (Cracóvia, Polónia): BREEAM Very Good
Japan House (Moscovo, Rússia): BREEAM Good
Crystal Tower (Bucareste, Roménia): BREEAM Excellent
Velocity (Reino Unido): BREEAM Excellent.
Para mais referências, consulte o nosso website: 
www.daikin.pt/references

A Daikin oferece a solução ideal para o seu projeto de edifício verde: competência técnica com os nossos próprios profissionais 
interacionais acreditados, materiais proveniente de fontes responsáveis e produtos de elevada eficiência e conforto.
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Competência 
técnica

Profissionais acreditados (PA) BREEAM®

O EDIFÍCIO COM UM CONSUMO  
ZERO DE ENERGIA NZEB

A partir de 2019, todos os novos edifícios na 
UE têm de ser edifícios com um consumo zero 
de energia – isto inclui também construções 
utilizadas para fins comerciais. 
Como é possível atingir este valor zero, quando 
a comprovada tecnologia de bomba de calor 
e, por exemplo, sistemas fotovoltaicos tem sido 
integrados eficientemente em termos de custos 
num edifício com um consumo zero de energia?
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Park Phi  
Etiqueta BREEAM Excellent

Aplicações: Edifícios verdes e sustentáveis

Os escritórios do Park Phi são verdes e 
sustentáveis, e precisavam de uma Solução Total 
da Daikin que proporcionasse um sistema de 
arrefecimento com recuperação de calor e piso 
radiante com água quente sanitária. 
Além disso, o projeto incluía o controlo de 
temperatura de um centro de dados. 
Todo o aquecimento e arrefecimento tinha 
de ser controlado a partir de um sistema de 
controlo central. 

Edifício sustentável

Daikin Países Baixos

PROJETO
O sistema instalado utiliza um sistema VRV de 
condensação a água em cada piso, para recuperar 
calor, combinado com um sistema de bombas de 
calor ar-água Daikin Altherma de alta temperatura 
com caldeiras Rotex adicionais, para a produção 
de água quente e piso radiante. O arrefecimento 
do centro de dados utiliza um dry cooler e 
chillers de condensação a ar com tecnologia de 
recuperação de calor, reforçados por dois sistemas 
Daikin separados. Todo o sistema combinado 
utiliza um avançado controlador Daikin integrado.

PORQUÊ DAIKIN?
Os donos do projeto tiveram uma excelente 
relação Soluções Totais com a Daikin e ficaram 
muito impressionados com a nossa abordagem 
inovadora e qualidade excecional.

SISTEMA
 › Sistema geotérmico VRV-WIII
 › Daikin Altherma HT
 › Sky Air 
 › Chiller de condensação a ar com recuperação 
de calor

 › iManager, iTouch Manager, ACNSSModHilicius
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Aplicações: Edifícios verdes e sustentáveis

Outras referências

NZEB

O cliente precisava de melhores níveis de 
conforto de verão, mais eficiência energética e 
menos consumo elétrico para conseguir reduzir 
custos. Fornecemos um sistema de alta eficiência 
energética que combinou a nossa avançada 
tecnologia VRV, otimizada pelo ZEFFLE IR.

PORQUÊ DAIKIN?
A experiência da Daikin a proporcionar um 
conforto melhorado no ambiente de trabalho 
aliado ao afastamento do calor solar do interior 
fez da Daikin uma escolha óbvia.

SISTEMA
 › VRV
 › ZEFFLE IRPara Gerard Schröder,  

a escolha deste sistema foi simples: 

“Para mim, o sistema de recuperação de calor 
VRV da Daikin é o Rolls Royce da tecnologia 
de bombas de calor. Se querem construir um 
edifício de escritórios sustentável, não existe 
realmente outra alternativa.”

Daikin Itália
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Aceda a

Animação da aplicação no 
escritório 
https://www.youtube.com/
DaikinPortugal

Arrefecimento técnico

Sala de servidores

SKY AIR PARA ARREFECIMENTO TÉCNICO

 › Produtos de qualidade e confiança
 › Operação de arrefecimento contínua 24/7/365
- Rotação automática entre as unidades 

interiores ativas
- A unidade exterior de reserva assegura a 

operação contínua
- Possibilidade de bloqueio de determinadas 

definições

Os servidores, especialmente conjuntos de 
servidores, geram muito calor, que tem de ser 
removido através do controlo do arrefecimento 
contínuo. Isto é alcançado através da 
rotatividade automática entre unidades após 
um determinado período de utilização para 
assegurar que a qualquer altura uma unidade está 
a funcionar enquanto outra está disponível para 
manutenção. 

Sistema de confiança e funcionamento contínuo garantido, aplicações 
técnicas de arrefecimento de alta sensibilidade. As salas de servidores 
são espaços críticos que emitem uma quantidade de calor considerável 
mas que, ao mesmo tempo, são extremamente sensíveis à temperatura 
e à humidade. Estas salas têm de ser arrefecidas 24/7, 365 dias por ano. 
Atualmente, a gama Seasonal Smart Sky Air da Daikin é a melhor solução do 
mercado. Neste casa, perfeitamente combinável com numerosas gamas de 
unidades interiores: instalação mural, de chão, de teto e para tetos falsos.

Aplicações: Sala de servidores

Cada sala de servidor possui várias unidades 
interiores, cada uma ligada a uma só unidade 
exterior para assegurar que se uma unidade falhar, 
a outra funciona como reserva automática.
Tendo em conta a importância crítica do 
arrefecimento contínuo em salas de servidores, 
o sistema pode ser gerido através de um 
controlador RTD-NET capaz de monitorizar e 
controlar até 16 unidades interiores diretamente 
ou através do sistema de gestão do edifício e tem 
uma unidade de "controlo do funcionamento" 
que bloqueia as definições de salas de servidores 
para que não possam ser alteradas por pessoas 
nas salas de servidores.
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 Operação de arrefecimento 
contínua

 Definições de arrefecimento 
técnicas dedicadas

 Método de seleção único

	Melhore a fiabilidade graças 
à combinação assimétrica de 
unidades interiores e exteriores 

 Por ex. a capacidade das unidades interiores é de 125,  
e unidades exteriores é de 100
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1936

Akira Yamada funda a  
Osaka Kinzoku  
Kogyosho Ltd

Investigação sobre 
refrigerantes fluorados

O Mifujirator é utilizado como o 
primeiro sistema de ar condicionado 

japonês para comboios
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Daikin instalada  
na Europa. Escritório  
de vendas em Malta

Primeira 
unidade 

Multi-Split

VRV III

Lançamento do VRV II.  
É aberta a  

Daikin Industries na  
Rep. Checa (DICZ)

É lançado o 
primeiro sistema 

VRV no Japão

Aquisição  
da RotexFábrica de compressores 

Daikin Device  
República Checa (DDCZ). 
Aquisição do grupo OYL

A Daikin é a primeira 
empresa a receber a 

etiqueta Eco pelas suas 
bombas de calor ar-água

Daikin Europe (DENV) 
Ostend, Bélgica

Primeira bomba de calor 
ar-água Daikin Altherma

Lançamento  
do VRV IV

Caldeira Híbrida  
Daikin Altherma

Primeira unidade 
R-32 mural

Primeira compressor 
rotativo japonês

Início de produção 
de uma linha de ares 

condicionados

Primeira linha de 
bombas de calor

Abrangência da Daikin:

A Daikin também intervem nos setores residenciais (habitações sociais, 
construções novas/ remodelações, moradias/apartamentos) e nos setores 
industriais (processos de arrefecimento, adegas, setor farmacêutico).

Um parceiro de eleição

O ambiente de trabalho perfeito é essencial 
para todo o tipo de empresas. Mas nenhum 
espaço é utilizado exatamente da mesma forma 
e isso exige soluções flexíveis, personalizadas e 
económicas. 

A Daikin, fabricante líder da Europa e n.º 1 global 
em equipamento HVAC-R, compreende isto e o 
nosso conceito de "solução total” é criado com 
base em soluções personalizadas para clientes 
individuais. 

Quer se trate de ar condicionado, aquecimento, 
ventilação, cortinas de ar, água quente, 
refrigeração ou controlos, a Daikin dispõe das 
unidades, da experiência e das soluções para si.

Qualidade Daikin

A qualidade bastante invejada da Daikin provém 
muito simplesmente da grande atenção dedicada 
ao planeamento, produção e testes assim como à 
assistência pós-venda. Para tal, cada componente 
é cuidadosamente selecionado e rigorosamente 
testado para determinar a sua mais valia para a 
qualidade e fiabilidade do produto.

A equipa Daikin

A Daikin e a sua equipa de analistas dedicados  
estão prontos para o assistir diariamente na 
criação de acordos nacionais ou internacionais, 
aconselhando sobre a escolha de equipamento 
e a monitorização da legislação. É nosso objetivo 
ajudá-lo a executar os seus projetos com confiança, 
usando sistemas personalizados que vão de 
encontro às suas necessidades (para conforto,  
níveis de desempenho, etc.).

A Daikin na vanguarda

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 desta publicação de acordo com o melhor dos seus 
conhecimentos. Não é dada qualquer garantia expressa ou implícita no que respeita a 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 a interpretação desta publicação. Todo o conteúdo está ao abrigo de copyright pela Daikin Europe N.V. 
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