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За нас

Основана во 1999 година, со седиште во Австрија, 
Daikin Airconditioning Central Europe снабдува со 
греење, ладење, вентилација, климатизација и 
ладење производи и системи, како и сервисирање 
во 15 земји во централна и југоисточна Европа.

Daikin Central Europe има канцеларии во 
Австрија, Чешка, Унгарија, Словачка, Романија и 
Хрватска, исто така служи и во Албанија, Босна 
и Херцеговина, Косово, Македонија, Црна Гора, 
Молдавија, Србија и Словенија.

Daikin: Глобалниот лидер

Глобалната репутација за квалитет и совршеност
на Daikin е изградена врз својот пионерски
пристап кон развој на иновативни решенија за
станбени, комерцијални и индустриски апликации.

Го имаме предводено патот во HVAC технологија
за повеќе од 90 години, вклучувајќи го и развојот
на првиот VRV (Променлив Ладилен Волумен)
и инвертер технологијата на управување со
системите за климатизација, оттогаш тоа стана
стандард во индустристријата.

Одржливоста и енергетската ефикасност се
врвен приоритет, со секоја генерација на
Daikin производите користат помалку енергија,
еметувајќи помалку CO2 во атмосферата, со
истовремено подобрување на квалитетот на
воздухот и удобноста на жителите.

За Daikin

Награди и признанија 

Нашето портфолио на производи е познат за 
светска класа иновации и сигурност, која е 
призната со низа награди и признанија и пофалби.

Daikin Airconditioning Central Europe

Нашите производи и услуги

•  Eurovent сертифицирани производи кои 
штедат енергија, ги намалува емисиите на CO2 и 
подобруваат квалитетот на воздухот и удобноста 

• Производствени фабрики за сите компоненти на  
   големи системи, со објкети во Република Чешка  
   и низ цела Европа
•  Совети и консултантски услуги за индустриски, 

комерцијални и станбени решенија од дизајнот 
до инсталацијата и функционалноста

•  Сеопфатни услуги по продажбата, вклучувајќи 
сервисирањето, одржувањето и далечински 
мониторинг



Резиденцијален
 
Повеќето луѓе сакаат да имаат совршени услови на живот 
во нивниот дом, а тоа значи идеална температура за 
греење, ладење и топла вода, најдобар квалитет на воздух 
и потребна влажност на воздухот. Со нашите иновативни 
дизајни и напредни технологии, како што се топлинските 
пумпи и специјализираните системи за контрола, ние
нудиме идеална удобност во вашиот дом со енергетски 
ефикасните системи.

само греење греење и ладење

Земја - вода 
Топлотни пумпи

Прочистувачи на воздух

 3,11 kW ~ 11,9 kW

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

Хибрид 

 4,4 kW ~ 7,4 kW * /  
5 kW ~ 6,86 kW *

150l - 500l

Резервар за санитарна
топла вода

Соларен
панел

Конвектор на
топлотна пумпа

Дополнителен комфорт

 4,4 kW ~ 16,0 kW

 4,4 kW ~ 16,00 kW 
3,9 kW ~ 16,73 kW

Високоѕидна единицаВисокоѕидна единица

Скриена таванска единицаСкриена таванска единица

Парапетна единицаПарапетна единица

Мулти*Пар

Воздух - воздух - Сплит

ВНАТРЕШНИ 
ЕДИНИЦИ

ВНАТРЕШНИ 
ЕДИНИЦИ

НАДВОРЕШНИ 
ЕДИНИЦИ

НАДВОРЕШНИ 
ЕДИНИЦИ

Воздух - вода 
Високо температурни Стандард

СПЛИТ

СПЛИТ

 Ниско температурни

МОНОБЛОК

 4,4 kW ~ 16,1 kW 

 4,1 kW - 16,8 kW

 2,5 kW ~ 8,2 kW / 
2,0 kW ~ 7,1 kW

2,5 kW ~ 8,2 kW / 
2,0 kW ~ 7,1 kW

 11,00 kW ~ 16,00 kW

Пар Мулти*

1,7 kW* ~ 8,2 kW /  
1,5 kW* ~ 7,1 kW

1,7 kW* ~ 8,2 kW /  
1,5 kW* ~ 7,1 kW

3,2 ~ 7,0 kW /  
2,4 ~ 6,0 kW

3,2 ~ 7,0 kW /
2,4 ~ 6,0 kW

3,4 kW ~ 5,8 kW /  
2,5 kW ~ 5,0 kW

3,4 kW ~ 5,8 kW /  
2,5 kW ~ 5,0 kW

2,0 kW ~ 10,4 kW /  
1,5 kW ~ 9,0 kW

3,8 kW ~ 10,4 kW /  
3,0 kW ~ 9,0 kW

*Поради мулти апликации, податоците  
за капацитетот прикажани овде се само 
индикации.



Комерцијален 
 
Добра работна средина е од суштинско значење за сите 
бизниси, од продавници се до канцеларии, јавните објекти, 
хотели и ресторани. Daikin концептот за тотално решение 
има за цел да го оптимизира квалитетот на воздухот преку 
флексибилно развивање, прилагодена и економично
ефективно решение за секој од нашите клиенти.
Без разлика дали клима уред, греење, вентилација, клима 
завеси или ладење, Daikin има производи, искуства и  
решенија за да се исполнат сите ваши потреби.

обновување
на топлина

панел за
автоматско
прочистување

сензор за под  
и присутност

топлинско
зрачење

греење и ладење 
(топлотна пумпа)

само греењетехнологија  
на заменување

Сезонска ефикасност
Паметно користење
на енергијата

  1,9 kW ~ 7,0 kW /  
 1,7 kW ~ 5,7 kW

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

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

Високоѕидна единица
Таванска единица со дување  
на сите насоки Рамна касета Таванска касета

Таванска единица со дување
на 2 насоки

  1,9 kW ~ 10,8 kW /
  1,7 kW ~ 9,5 kW 

Скриена таванска единица

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

Тавански единици

  4,00 kW ~ 15,50 kW /
  3,40 kW ~ 13,40 kW  

Воздух - воздухВоздух - воздух Воздух - воздух

25,0 kW ~ 168,00 kW / 
22,4 kW ~ 150,00 kW

Вода - воздух

  25,0 kW ~ 135,0 / 
  22,4 kW ~ 120,0 kW

Воздух - воздух

 24,91 kW ~ 87,9 kW
 37,34 kW ~ 93,1 kW

Таванска единица со
дување на 4 насоки

  7,50 kW ~ 13,50 kW /
  6,80 kW ~ 12,00 kW  

Хидробокс за
поврзување со VRV

 14 kW 

 9,00 kW ~ 14,00 kW / 
8,0 kW ~ 12,5 kW

Воздух - воздух

 7,5 kW ~ 15,5 kW /  
6,8 kW ~ 13,4 kW

 14,2 kW ~ 37,5 kW /  
12,1 kW ~ 33,5 kW

 14,0 kW ~ 22,4 kW /  
14,0 kW ~ 20 kW

Скриени парапетни
единици

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

Флекси единици

  3,40 kW ~ 6,10 kW /
  2,50 kW ~ 4,90 kW

Парапетни единици со панел  
за радијантна топлина

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

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

Внатрешни единици

Руфтопи

-

Надворешни единици

Воздушни 
завеси
Biddle

достапно во топлинска пумпа, само греење (само VRV) и обновѕвање на топлина (само VRF)

Санитарна топла вода

i

Слободно висење / касета / 
вградени

 7,3 kW ~ 31,1 kW

+



Индустриски
 
Daikin, има широк спектар на решенија за многу индустриски 
области, вклучувајќи ги и специјализираните производствени 
капацитети, преработка на храна растенија и истражувачки 
лаборатории. ZEAS Нашите системи за ладење се идеални за 
ладни магацини и ладни простории за складирање, додека 
нашиот широк спектар на чилери е погоден е за сите процеси 
на ладење и греење. Покрај тоа, нашите воздух ракување 
единици се совршени за оптимизирање и контрола на
вентилацијата.

само греење греење и ладење само ладење

САМО ЛАДЕЊЕ САМО ЛАДЕЊЕТОПЛОТНА 
ПУМПА

САМО ЛАДЕЊЕ  
И САМО ГРЕЕЊЕ

КОНДЕНЗАЦИОНИ
ЕДИНИЦИ

Водени чилери

Фенколери

Воздушно ладење чилери
нишање свиткање завртка

 5,65 kW ~ 674 kW /
 5,2 kW ~ 624 kW

 116 kW ~ 488 kW

Плафонска единица

2,9 kW ~ 12,1 kW / 
2,0 kW ~ 8,7 kW

Ѕидна единица

3,22 kW ~ 7,33 kW / 
2,43 kW ~ 5,28 kW 

Парапетна единица

2,9 kW ~ 12,1 kW / 
2,0 kW ~8,7 kW

Флекси единица

1,90 kW ~ 21,92 kW / 
1,14 kW ~ 18,30 kW

Канална единица

1,94 kW ~ 18,78 kW / 
1,28 kW ~ 10,34 kW

 5,2 kW ~ 2,008 kW  316 kW ~ 21,800 kW  16,7 kW ~ 1,951 kW

 12,9 kW ~ 1,503 kW

 12,1 kW ~ 1,433 kW

ИНДУСТРИСКИ КОНДЕНЗАЦИОНИ 
ЕДИНИЦИ

Средна температура: 
113 ~ 417 kW at -10/+32°C
Ниска температура: 
37 ~ 159 kW at -35/+32°C

Вентилација

Вентилација на рекуперација на топлина
150m³/h ~ 2.000m³/h

Клима комори за поврзување
со ERG, VRV, Чилери

500m³/h ~ 144.000m³/h

нишање свиткање завртка центрифугална

ЧИЛЕРИ БЕЗ
КОНДЕНЗАТОР

МОНОБЛОК СПЛИТ СКЛАДИРАЊЕ ВИНО

Средна температура: 
0,94 ~ 12,07 kW at -10/+32°C
Ниска температура:
0,68 ~ 2,72 kW at -35/+32°C

Средна температура: 
0,96 ~ 16,26 kW at -10/+32°C
Ниска температура: 
0,75 ~ 2,77 kW at -35/+32°C

Средна температура: 
0,6 ~ 2,3 kW at 14°C

ZEAS КОНДЕНЗАЦИОНИ
ЕДИНИЦИ

КОМЕРЦИЈАЛНИ
КОНДЕНЗАЦИОНИ
ЕДИНИЦИ

Средна температура:
12,5 ~ 75,8 kW at -10/+32°C
Ниска температура:
5,5 ~ 29,6 kW at -35/+32°C

Средна температура: 
0,9 ~ 13,5 kW* (реципроцитетен) 
3,4 ~ 14,2 kW* (со свиткање) *at -10/+32°C
Ниска температура: 
0,4 ~ 5,8 kW * (реципроцитетен) 
1,3 ~ 5,9 kW* (со свиткање) *at -30/+32°C

Разладување кап.: 21,8 kW*
Ладење кап.: 14,0 kW*
Греење кап.: 27,0 kW*
*at -10/+32°C

Ниска температура: 
3,35 kW at -35/+32°C

Разладување
CONVENI-PACK БУСТЕР



Услуга
 
Заштедата не енергија не завршува кај купувањето или 
инсталирањето на енергетски ефикасна опрема; мора да се 
одржува работата при оптимални услови.
Доброто одржување и сервисирање се клучни елементи во 
обезбедувањето максимални перформанси. 

Дали сте сигурни дека филтрите се чисти и дека ниеден од 
деловите не е неисправен? 

Ставање во употреба
За да се загарантира ефикасноста на единицата од Daikin и долготрајните перформанси, Daikin овозможува професионално 
стартување на вашиот Daikin-систем од страна на квалификувани инженери, обучени со оригинална опрема, како дел од  
услугите за ставање на системот во употреба.

Ставањето во употреба преку овластен партнер, Daikin ве уверува дека единицата работи како што треба и дека ги исполнува  
сите придобивки од уникатна климатизација.

Секое ставање во употреба се документира според стандардот на Daikin и се издава детален извештај во кој се наведени сите 
активности и во кој е зачувана функционалноста на единицата.
За повеќе детали околу услугата Daikin Ставање во употреба, ве молиме погледнете ги нашите каталози на производи.

Одржувањето е главниот елемент за обезбедување енергетска 
ефикасност и беспрекорна работа на секој уред.
Нашите договори за грижа се базираат на повеќегодишно 
искуство за да се уверите дека го добивате најдоброто кога 
сертифицираните инженери на Daikin ја одржуваат вашата опрема.

• Подгответе се за жешка сезона
• Помали сметки за струја
• Помала емисија на CO2

•  Намалете го влијанието на вирусите, бактериите и
 поленот со помош на чистите филтри
• Овозможете тивко работење

Редовното одржување на единица или систем гарантира дека не 
се заголемени трошоците за струја и не е нарушена работата и 
дека безбедносните функции и интегритетот на системот се во 
согласност со најновите стандарди и прописи. 
Редовната грижа ја штити вашата инвестиција за време на векот 
на траење на системот на Daikin. Се избегнуваат прекини и 
расипувања, а истовремено се намалуваат работните трошоци, 
какви што треба да бидат низ целиот век на траење на системот.

Одржување

Плановите за превентивно одржување овозможуваат 
транспарентност на трошоците и помагаат при избегнување 
на трошоците за поправка или на намалената удобност, 
квалитет или производство.

Редовната грижа гарантира дека единицата не троши
повеќе струја отколку што треба преку темелно хемиско 
чистење на топлинските разменувачи и дека филтрите се 
чисти и отстрануваат несакани алергени, вируси и бактерии.

Нашите пакети од програмата Care на единиците содржат 
опширен тест на единицата со помош на специјален 
дијагностички софтвер направен од Daikin, со кој се проверува 
дали има протекување и проблематични места.

Daikin Cares содржи 3 различни нивоа на договори за 
одржување, коишто ги задоволуваат сите ваши потреби:

• Грижа
• Превентивна грижа и 
• Зголемена грижа 

Покрај овие 3 пакети од програмата Care, Daikin 
нуди и многу опции од коишто можете да избирате.

Ние во Daikin Service сакаме да помогнеме вашите единици да работат ефикасно преку оптимизирано ставање во употреба и 
стартување, редовно и превентивно одржување, далечинско надгледување, подобрување на нивните перформансите и преку 
понуда на исплатливи надградувања за да имате придобивка од зголемената ефикасност на нашата најнова технологија.

Ве молиме погледнете ги 
нашите каталози на производи 
и брошури за одржување, како 
и за повеќе детали околу Daikin 
пакетите за грижа и услуги за 
одржување.
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R-410A R-32

R-32 - фреон на иднината

Потенцијалот на глобално затоплување 
(GWP) не е единствениот параметар

Не постојат фреони кои можат да одговарат на потребите на 
секој вид на апликации. Ова значи дека Daikin мораше да ги 
оцени неговите опции внимателно, земајќи ги предвид не 
само потенцијалот на глобалното затоплување или количината 
на фреонот што се користи, но, исто така, и аспектите, како 
што се енергетската ефикасност, безбедноста и достапноста.

На пример, изборот на фреон со пониска GWP, но кој користи 
повеќе енергија нема да биде добар избор, тоа ќе биде 
контрапродуктивно за општото глобално затоплување.

Лидер на пазарот
Десет години пред законската регулатива 

Подобрување на внатрешната удобност додека 
имаат ниско влијание врз животната средина. 
Имајќи го ова на ум, Daikin го лансираше првиот 
светски клима уред со R-32 фреон во Јапонија 
кон крајот на 2012 година, каде што оттогаш се 
инсталирани милион клима уреди. Во меѓу време, 
R-32 моделите беа воведени во многу други земји 
и од 2013 година, како прв во Европа. Oд 2017 
година целата гама на Sky Air и портфолиото на 
големите единици ќе биде достапен во R-32 како 
прв во Европа.

Daikin Emura FTXM Таванска единица  
со дување на  
сите насоки

Ururu Sarara

Споредба на пример за Daikin Emura модел 3,5 kW достапни во

R-410A и R-32 верзија

GWP вредност Полнење со фреон (kg) Вианије на потенцијалот на 

глобалното затоплување

Дали знаете?

Европската нова регулатива за Ф-гас 517/2014
вклучува забрана на некои фреони во одредени 
апликации. R-32 е совршен одговор на ова.  
Daikin воведе R-32 модели 10 години 
унапред. Колку побрзо индустријата ќе ги 
промени фреоните за намалување на GWP 
(ПГЗ), толку подобро за животната средина.

(CO2 екуивалентно полнење  

на фреон: kg x GWP)

Предности на R-32 

Хемиското име за R-32 е difluoromethane.Тоа се 
користи за многу години како мешана компонента 
на фреонот R-410A. Daikin и другите во индустријата 
ги препознаваат предностите на користење на R-32 
во својата чиста форма.

R-410A R-32

Состав Мешавина од 50% 
R-32 + 50% R-125

Чист R-32  
(без мешавина)

GWP (Потенцијал на Глобално Затоплување) 2087.5 675

ODP (Исцрпување на Озонскиот Потенцијал) 0 0

Во споредба со R-410A, GWP (Потенцијал на глобалното 
затоплување) на R-32 е само една третина, а тоа 
го овозможува за многу помал обем на фреон. Тоа 
придонесува за целите на регулативата на ЕУ за Ф-гас, 
додека се енергетски поефикасни, безбедни и достапни. 
R-32 е, исто така, полесен за рециклирање и повторна 
употреба. Покрај тоа,  за монтерите и сервисерите R-32 
е лесен за справување, бидејќи може да се полни и во 
течност и во гас фаза. И нема потреба да се грижите за 
фракционирањето или проблеми планирамје.

Зошто да одбереме 
R-32 фреон?

Daikin, проследено од други играчи на индустријата, 
го избра R-32, бидејќи тоа придонесува за објективите 
за регулирање на F-гасот во ЕУ, во меѓувреме е 
енергетски поефикасен, побезбеден и поприфатлив.
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Нашето ветување е да се осигураме дека нашите клиенти можат да зависат од 

Daikin за максимална удобност, така што тие се слободни да се фокусираат на 

своите професионални и приватни животи.

Ние ветуваме да се посветиме на технолошки совршеност, фокус во дизајн и 

највисоките стандарди за квалитет, така што нашите клиенти да веруваат и да 

се потпираат на удобноста која им го нудиме.

Нашето ветување кон планетата е апсолутна. Нашите производи се во 

највисок ранг за ниска потрошувачка на енергија, а ние постојано иновираме 

да се намали влијанието на HVAC-R решенијата брз животната средина. 

Ние водиме каде другите следат
Ние ќе продолжиме со нашето глобалното лидерство во HVAC-R решенијата. 

Нашата специјалистичка експертиза во сите сектори на пазарот во 

комбинација со повеќе од 90 години искуство, ни овозможи да испорачуваме 

додадена вредност во долготрајноста на односите, базирани на доверба, 

почит и кредибилитет.

Нашето ветување

Ние ќе ја поттикнеме иновацијата и одиме на екстра далечина за нашите 

клиенти и нашата компанија. Ние ќе бидеме паметни и подготвени да ги 

направиме работите поинаку. Ние ќе испорачуваме врз овие основни 

вредности на нашиот бренд и ќе уживаме на одржливиот успех со 

континуиран раст.


