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Nasze obietnice
Pragniemy zapewnić naszych obecnych i przyszłych 
klientów, że mogą w pełni polegać na Daikin 
w zakresie maksymalnego komfortu i skupić się na 
swojej pracy i obowiązkach domowych. 

Obiecujemy dołożyć wszelkich starań, by udoskonalać 
technologie, skupiać się na projektach oraz zapewniać 
zgodność ze standardami najwyższej jakości, aby nasi 
klienci mogli nam zaufać i cieszyć się komfortem, jaki 
im oferujemy. 

W pełni angażujemy się w kwestie środowiskowe. 
Nasze produkty są w czołówce urządzeń 
o zmniejszonym zużyciu energii i stale będziemy 
wprowadzali innowacje w celu zredukowania 
wpływu rozwiązań HVACR (klimatyzacja, wentylacja, 
chłodnictwo) na środowisko. Jesteśmy liderem tam, 
gdzie inni jedynie mieszczą się w normie.

Będziemy utrzymywać naszą pozycję światowego 
lidera w zakresie rozwiązań chłodniczych 
i klimatyzacyjnych, gdyż nasza wiedza specjalistyczna 
we wszystkich sektorach rynku oraz 90-letnie 
doświadczenie pozwalają nam dostarczać wartości 
dodanej w długotrwałych relacjach opartych na 
zaufaniu, szacunku i wiarygodności.

Zapewniamy, że wciąż będziemy kontynuowali nasze 
przyszłościowe myślenie, traktując wyzwania jak szanse 
na opracowywanie nowych rozwiązań. Będziemy 
wprowadzali innowacyjne pomysły i podejmowali 
dodatkowe wysiłki z myślą o naszych klientach i naszej 
firmie.  Będziemy działać inteligentnie i będziemy 
gotowi do tego, by wyjść poza schemat.
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Informacje na 
temat Daikin
Pierwsi pod względem 
innowacyjności i jakości
Oferowanie komfortu i rozwiązań przemysłowych dla 
domów i przedsiębiorstw przy jednoczesnym poszanowaniu 
rosnących wymagań proekologicznych wymaga innowacji 
i jakości na najwyższym poziomie. Naszą chlubą są 
takie rewolucyjne rozwiązania jak np. VRV i technologia 
sterowania inwerterem, dzięki którym osiągamy nowe 
poziomy efektywności i komfortu. Jesteśmy także jedynym 
producentem wyposażenia w branży zaangażowanym 
w tworzenie lepszych czynników chłodniczych, które będą 
bezpieczniejsze dla naszego środowiska.

Obecność na całym świecie
Posiadanie najlepszej technologii przyciąga najlepszych 
dystrybutorów i dealerów. W ten sposób, oprócz 
przewagi technicznej, możemy liczyć na silnie rozwiniętą 
sieć sprzedaży. Nieustannie dbamy o nasze relacje 
z dystrybutorami i dealerami, co czasami skutkuje przejęciami 
ich jako podmiotów stowarzyszonych, lecz zawsze na 
zasadach partnerstwa równoprawnych stron.

Rozwiązanie firmy Daikin
Całkowity komfort oraz pełna obsługa wymagają 
kompletnej gamy produktów. Czujemy się zobowiązani 
do dalszego rozwijania naszej oferty w zakresie obiektów 
mieszkalnych, handlowych i przemysłowych. Wszystkie 
nasze oferty dotyczące tych obszarów zastosowań korzystają 
z zalet tej samej doskonałej technologii ze szczególnym 
uwzględnieniem dbałości o jakość, które od samego 
początku cechowały produkty Daikin. 

Produkty z Europy  
dla Europy
Spółka Daikin Europe N.V. uruchomiła rozległe Europejskie 
Centrum Rozwojowe (EDC). EDC będzie w przyszłości 
w ważnym europejskim centrum badawczo-rozwojowym 
z siedzibą w Ostendzie, z oddziałami w Czechach 
i Niemczech.   

EDC otrzyma wysoki stopień autonomii w opracowywaniu 
własnych innowacyjnych projektów i rozwiązań 
przeznaczonych na rynek europejski.

Pozycja lidera w kwestiach 
środowiskowych
Firma Daikin dostarcza najbardziej efektywne 
i najbezpieczniejsze produkty dla mieszkań, przedsiębiorstw 
i przemysłu, aby spełniać obecne i przyszłe wymagania 
swoich klientów w zakresie ogrzewania i chłodzenia. 

Jesteśmy w pełni świadomi swojej odpowiedzialności 
względem środowiska we wszystkich naszych działaniach, 
dlatego wszystkie nasze polityki, praktyki i procesy są 
opracowane i wdrażane z myślą o zachowaniu równowagi 
ekologicznej.
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Pionierskie rozwiązania 
produktowe i nagrody 
branżowe…  
Już u narodzin branży firma Daikin była autorem 
pionierskich innowacji, takich jak pierwsza w Japonii 
sprężarka rotacyjna oraz pierwsza w Japonii pompa ciepła 
o zwartej budowie. W latach sześćdziesiątych ubiegłego 
wieku wypuściliśmy pierwszą jednostkę typu „multi 
split”, a w roku 1982 dokonaliśmy rewolucji w branży, 
wprowadzając po raz pierwszy w branży: technologię 
Variable Refrigerant Technology (VRV), technologię, 
która nadal stanowi podstawę dla przyszłych innowacji 
w sektorze kontroli komfortu.

Najwyższej jakości jednostka do zastosowań 
mieszkaniowych , Daikin Emura, jest kompleksowym 
systemem komfortu, który łączy w sobie wydajność 
energetyczną i łatwą obsługę z atrakcyjnym stylem. 
Pod subtelnym wzornictwem kryje się zaawansowana 
technologia Daikin: zespół pompy ciepła typu split, 
która może realizować zadania ogrzewania, chłodzenia, 
wentylacji i osuszania.
Tak więc nie dziwi fakt, że system Daikin Emura 
zdobył szereg nagród: nagroda „iF” za wzornictwo 
produktu, nagroda „Good Design”, nagroda „Designpreis 
Deutschland 2011”, nagroda za wzornictwo „reddot” 
(wyróżnienie w 2010 r.). 

Przyszłość dzięki 
przeszłości
Jesteśmy dumni, że mogliśmy być uczestnikami 
ważnych wydarzeń, które zrewolucjonizowały branżę 
i kontynuujemy wysiłki, aby zapewnić dalszy postęp. 
Daikin może spojrzeć wstecz na historię innowacji: 
począwszy od pierwszych klimatyzatorów o zwartej 
budowie i pomp ciepła z lat pięćdziesiątych ubiegłego 
wieku, przez pierwsze systemy typu „multi-split” z lat 
sześćdziesiątych ubiegłego wieku, aż do wprowadzenia 
na rynek systemu VRV w roku 1982 oraz jego dalszego 
rozwoju. Przewodzimy także w dziedzinie ultra-
wydajnej technologii sterowania inwerterowego oraz 
w opracowywaniu bezpieczniejszych czynników 
chłodniczych. 

Wykorzystując nasze podstawowe technologie jako 
fundament, jesteśmy w stanie opracowywać innowacyjne 
i energooszczędne rozwiązania dla całej gamy sektorów 
rynku i zastosowań. Nasza najnowsza innowacja, Daikin 
Altherma, stanowi prawdziwy przełom w sektorze 
ogrzewania i umieszcza nas na światowej mapie 
systemów ogrzewania opartych na energooszczędnych 
pompach ciepła.

Ta bezdyskusyjnie bogata kultura innowacyjności wraz 
z organizacją o światowym zasięgu, która nie ma sobie 
równych, stanowi podstawę naszych ambicji bycia 
numerem jeden na świecie w dziedzinie kompleksowych 
rozwiązań kontroli komfortu.

Kamienie milowe w historii firmy 

Daikin (1924-2015)

Historia 
i przyszłość
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…dzięki technologicznym 
innowacjom 
Opracowany przez Daikin Europe N.V. specjalnie na 
rynek europejski system Daikin Altherma stawia 
naszą długą historię 50-letniego doświadczenia 
w doskonaleniu technologii pomp ciepła w pierwszej 
linii poszukiwań bardziej wydajnych i bardziej 
przyjaznych dla środowiska naturalnego rozwiązań 
ogrzewania domów. Obecnie jest to po prostu 
najbardziej efektywne energetycznie rozwiązanie 
ogrzewania domów na rynku. 

Pakiet Conveni to kolejny unikalny produkt, który 
jest połączeniem wielu technologii Daikin, takich 
jak VRV, sterowanie inwerterowe oraz odzysk ciepła. 
Jest to kompleksowe rozwiązanie ogrzewania, 
chłodzenia i zamrażania, przeznaczone dla sklepów 
ogólnospożywczych. 

VRV IV Conveni-packDaikin Emura Daikin Altherma

Czynniki chłodnicze stanowią podstawę systemu 
klimatyzacji. Użycie czynników chłodniczych 
z obniżoną bezpośrednią emisją CO

2
 jest od dawna 

kluczowym elementem zaangażowania firmy 
w kwestie środowiskowe. A system Ururu Sarara to 
kolejny krok naprzód – za sprawą difluorometanu 
lub R-32. Czynnik chłodniczy nowej generacji, który 
oferuje o 68% niższy potencjał tworzenia efektu 
cieplarnianego niż czynnik chłodniczy R-410A. Ponadto 
R-32 umożliwia bardziej wydajną pracę urządzenia oraz 
jako jednoskładnikowy czynnik chłodniczy, jest łatwy 
do ponownego przetworzenia.
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1924
Założenie firmy Daikin Industries 
Ltd przez Pana Akirę Yamada 
w Japonii w celu produkcji sprzętu 
wymuszającego obieg powietrza. 
Zwracanie szczególnej uwagi na 
jakość wyrobów w połączeniu 
z zaawansowanymi technikami 
wytwórczymi w krótkim czasie 
zaowocowały wzrastającymi 
wskaźnikami sprzedaży. Lata 
trzydzieste ubiegłego wieku są 
świadectwem ekspansji firmy Daikin 
w dziedzinach komfortowego 
chłodzenia i chłodnictwa oraz 
sukcesów w rozwoju opracowań 
pierwszych czynników chłodniczych.

1951
Firma Daikin 
zostaje pierwszym 
w Japonii masowym 
producentem 
samodzielnego sprzętu 
klimatyzacyjnego 
o zwartej budowie.

1969
Opracowanie 
pierwszego 
urządzenia typu 
„Multi-Split”

1936
Mifujirator użyty jako 
pierwszy w Japonii 
klimatyzator przeznaczony 
dla kolejnictwa

1933
Badania nad czynnikami 
chłodniczymi na bazie fluoru

1967
Daikin otwiera centrum koordynacyjne 
na Malcie, aby zapewnić większą 
szybkość i pewność dostaw 
poprzez rodzącą się europejską sieć 
dystrybucyjną.

1973
Rosnące zapotrzebowanie na sprzęt 
klimatyzacyjny w rozwijającej się 
Europie prowadzi do utworzenia 
firmy Daikin Europe N.V. z w pełni 
wyposażonym kompleksem produkcyjnym, 
administracyjnym i magazynowym 
o powierzchni 8 000 m² w Ostendzie w Belgii.

1958
Wprowadzenie na skalę 
międzynarodową pierwszej 
pompy ciepła naszej 
produkcji – kulminacja wielu 
lat intensywnych badań 
i rozwoju.

1982
Wprowadzenie na rynek japoński zaawansowanego 
technicznie systemu klimatyzacji Daikin VRV (zmienny 
przepływ czynnika chłodniczego) z możliwością 
podłączenia wielu jednostek wewnętrznych.

1992
Daikin Airconditioning 
France SAS staje się 
pierwszym partnerem 
i w kolejnych latach 
Daikin Europe N.V. 
przejmuje znaczną 
część jej dystrybucji 
w celu budowy silnej 
sieci sprzedaży.

 

W tym samym roku powstaje Daikin 
Air Conditioning Belgium NV. Był to 
początek ekspansji, który przemienił 
firmę Daikin Europe N.V na przestrzeni lat 
w międzynarodową grupę.

1951
Narodziny pierwszej w Japonii 
sprężarki rotacyjnej

 1924 1933 1936 1951 1957 1958 1967 1969 1973 1982 1992 1994 2003 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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2008
Przejęcie firmy Rotex

2010
Wprowadzenie systemu Daikin Emura

2011
 › Centrum rozwojowe EMEA

2012
Wdrożenie VRV IV

 › Przejęcie firmy Goodman

2013
Firma Daikin 
wprowadza 
pierwszą pompę 
powietrza typu 
powietrze-
powietrze Ururu 
Sarara z R-32

2009
Daikin jako pierwszy 
producent otrzymał 
etykietę „Eco-label” 
dla pomp ciepła

2003
 › Otwarcie Daikin Industries 
w Republice Czeskiej (DICZ)

 › Wprowadzenie na rynek 
systemu VRV II 

2006
 › Otwarcie fabryki sprężarek Daikin 
Device (DDCZ) w Republice Czeskiej 

 › Przejęcie firmy OYL

2007
MC707VM (oczyszczacz powietrza) 
zostaje zatwierdzony przez TÜV i BAF 
do użytkowania przez alergików

BE/31/001

1994
Daikin Europe N.V. 
uzyskuje certyfikat 
zapewnienia jakości 
ISO9001.

 1924 1933 1936 1951 1957 1958 1967 1969 1973 1982 1992 1994 2003 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Kamienie milowe w historii firmy Daikin 

(1924-2015)

Przejęcia Daikin w Europie
 › 1982  Daikin A/C Belgium
 › 1992  Daikin Airconditioning France SAS
 › 1998  Daikin Germany GmbH
 › 1999 Daikin Central Europe HandelsgmbH
 › 2000  Daikin Airconditioning Spain S.A.
 › 2001  Daikin Airconditioning Poland Sp. z o.o.
 › 2002  Daikin Airconditioning Italy SpA
 › 2004  Daikin Airconditioning UK Ltd.
 › 2004  Daikin Airconditioning Portugal  
 Distribuiçao Equipamento Termico SA

 › 2006  Daikin Airconditioning Greece S.A.
 › 2006  Daikin Airconditioning South Africa (PTY) Ltd.
 › 2007  Daikin McQuay Middle East FZE
 › 2008  Daikin Sweden AB
 › 2008  Rotex Heating Systems GmbH
 › 2011  Daikin Turkey AS
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Daikin: 
Sukces w dobie zmian

Żyjemy w czasach radykalnych zmian. Wzrost przenosi 
się na rynki wschodzące. Wyczerpywanie zasobów 
naturalnych sprawia, że trudniej jest zaspokoić 
rosnący globalny popyt i coraz wyraźniej widać, że 
obciążenie dla naszego środowiska rośnie. Klienci stają 
się coraz bardziej wymagający i poszukują rozwiązań 
dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb. 
I chociaż komunikacja cyfrowa nadal dostarcza nam 
nowych możliwości, podnosi również poprzeczkę 
w obszarze niezwłocznego dostępu do dokładnych 
informacji. W tym zmieniającym się otoczeniu 
firma Daikin zamierza dostosowywać i rozwijać się 
poprzez dążenie do globalnej doskonałości na bazie 
poniższych aspektów wzrostu i zarządzania. 
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Wzrost:
przekształcanie zmian w możliwości  
dzięki innowacjom

W najbliższych latach wzrostu można spodziewać się 
na rynkach wschodzących, a priorytetem firmy Daikin 
jest szybkie rozpoczęcie swojej działalności w Indiach 
i Brazylii, a także przyspieszenie tempa wzrostu 
w kolejnych generacjach rynków wschodzących, 
takich jak Rosja/WNP, Turcja, Bliski Wschód i Indonezja. 
Daikin osiągnie ten wzrost poprzez opracowanie 
jasnych i ukierunkowanych rozwiązań dla rynków, na 
które zamierza wejść. Ulepszamy i rozszerzamy naszą 
obsługę posprzedażową i jednocześnie zwiększamy 
sprzedaż wyposażenia dla indywidualnych zastosowań 
w Japonii, Stanach Zjednoczonych, Europie i Chinach. 
Nasze rozwiązania biznesowe zostaną opracowane 
przez zawężenie produktów, zawartości oferty oraz 
klientów docelowych zgodnie z dojrzałością rynku 
w każdym regionie. 

Daikin chce zostać liderem w dziedzinie zarządzania 
środowiskiem naturalnym poprzez konsekwentny 
rozwój produktów i technologii, które oferują 
innowacyjne i zrównoważone rozwiązania potrzebne 
społeczeństwu. Obejmuje to rozwinięcie naszych 
działalności w dziedzinie ogrzewania i filtrów 
w główne działalności w skali ogólnoświatowej oraz 
tworzenie nowych działalności związanych z ochroną 
środowiska w oparciu o możliwości stworzone przez 
przepisy dotyczące ochrony środowiska w krajach, 
w których działamy. 

Wreszcie, rozwój działalności na rynkach 
priorytetowych - w tym na rynkach wschodzących - 
zostanie przyspieszony, a synergie uzyskane dzięki 
pozyskaniu technologii peryferyjnych poprzez sojusze, 
spółki oraz fuzje i przejęcia zwiększą wartość naszej 
korporacji.
Zoptymalizowane zarządzanie zapewni najwyższy 
poziom jakości i zadowolenia klienta. W pogoni za 
globalnym wzrostem, dzięki produktom spełniającym 
oczekiwania klientów na całym świecie, firma 
Daikin zapewni standardy jakości, które zyskają 
zaufanie klientów i pozwolą osiągnąć najwyższy 
poziom zadowolenia klienta. Dokona tego poprzez 
zoptymalizowany rozwój, produkcję, zaopatrzenie 
i kontrolę jakości. Daikin wykorzysta w tych obszarach 
swoją istniejącą mocną stronę: elastyczny globalny 
system dostaw z optymalną równowagą centralnie 
zlokalizowanej produkcji. 

Ten wzrost będzie podsycany dzięki globalnym 
badaniom marketingowym, które zostaną szybko 
przeprowadzone, aby umożliwić firmie Daikin 
zaprojektowanie i wdrożenie strategii, które wyprzedzą 
konkurentów, w tym wejście na nowe rynki oraz 
stworzenie nowych produktów i działalności.

Aby skorzystać z cyfrowych możliwości w tej 
nowej erze firma Daikin fundamentalnie usprawni 
i unowocześni swoje systemy IT w całej Grupie 
w celu ułatwienia szybkiej reakcji na zmiany i dalszą 
globalizację zarządzania. 

Kształtowanie  

naszej przyszłości
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Główne dziedziny działalności
Pompy ciepła i klimatyzatory 

Od czasu, kiedy firma Daikin Industries Ltd. rozpoczęła 
produkcję pomp ciepła i klimatyzatorów w latach 
pięćdziesiątych ubiegłego wieku, nasze rozwiązania 
kontroli klimatu rozwinęły się i obejmują obecnie 
zastosowania w handlu, w przemyśle i w gospodarstwach 
domowych, w tym również wysokowydajne systemy 
ogrzewania dla mieszkalnictwa. 
Firma Daikin robi to wszystko. Jesteśmy jedynym 
producentem wyposażenia klimatyzacyjnego, który 
produkuje także czynniki chłodnicze oraz sprężarki - siłę 
napędową i serce każdego systemu klimatyzacji i pompy 
ciepła - co pozwala nam zapewnić najwyższą możliwą 
jakość kompleksowego rozwiązania. Jesteśmy także 
dumni z przewodnictwa w wysiłkach zmierzających do 
produkowania bezpieczniejszych i mniej szkodliwych 
czynników chłodniczych. 
Oprócz naszych głównych dziedzin działalności, firma 
Daikin produkuje również fluorowcowe materiały 
powłokowe (powłoki ochronne dla paneli solarnych, 
Zeffle, Teflon …), sprzęt dla hydrauliki olejowej (pompy, 
silniki, zawory... ), systemy elektroniczne (systemy CAD-
CAM oraz grafiki komputerowej…)

Obroty i zatrudnienie
Daikin Europe N.V. stanowi część Daikin Industries 
Ltd. Obroty i zatrudnienie wzrastały w sposób ciągły 
z upływem lat, aby sprostać zapotrzebowaniu na 
produkty Daikin na całym świecie, zgodnie z najnowszymi 
danymi liczbowymi dla Daikin Industries Ltd. i Daikin 
Europe N.V.:

Fakty i liczby

Daikin Industries Ltd. (RF13)
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4 037
4 703 5 115

5 885

8 350
7 817
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11 180
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8 318

2,8%
Inne

7,9%
Chemikalia fluoropochodne

89,3%
Bezpośrednie (Pośrednie) odparowanie

RF2013 Daikin Industries Ltd. Daikin Europe N.V.

Obroty 13 306,7 mld euro 1 852,53 mld euro

Zatrudnienie 56 240 5 517

SPRZEDAŻ NA 

JEDNOSTKĘ 

BIZNESOWĄ
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Daikin Europe N.V.  
Gama produktów
Daikin oferuje bogaty asortyment produktów i rozwiązań 
przeznaczonych do zastosowań w przemyśle, handlu 
i mieszkalnictwie. Nasza linia produktów skupia się wokół 
czterech głównych filarów: ogrzewania, klimatyzacji, 
systemów wody lodowej oraz chłodnictwa.

Wydobywanie ciepła 
natury z powietrza
System pomp ciepła powietrze-woda Daikin Altherma 
oferuje postęp w porównaniu z systemami tradycyjnymi 
pod względem wydajności energetycznej i poziomu emisji 
CO

2
, zapewniając jednocześnie komfortowe ogrzewanie 

nawet w środku zimy. Mała ilość miejsca dla instalacji oraz 
zgodność z istniejącymi systemami i ogniwami słonecznymi 
powodują, że pakiet ten stanowi atrakcyjną alternatywę 
w przypadku nowych inwestycji, a także przy remontach.

Najbardziej wydajne 
systemy komfortowego 
chłodzenia na rynku
Pompy ciepła posiadają nieodłączne zalety, jeśli chodzi 
o zużycie energii. W połączeniu z innymi technologiami 
firmy Daikin, takimi jak sterowanie inwerterowe 
(dynamiczne dostosowywanie prędkości obrotowej 
sprężarki w zależności od zapotrzebowania budynku),  
VRV (zmienna objętość czynnika chłodniczego) oraz 
odzysk ciepła, stanowią one najlepiej zapowiadające się 
formy kontroli komfortu dla przyszłych zastosowań. 

Najbogatsza gama agregatów 
chłodniczych w branży
Systemy wody lodowej Daikin udowodniły zarówno 
swą elastyczność, jak i niezawodność w zakresie 
dostarczania wody lodowej lub podgrzewanej w takich 
zastosowaniach, jak hodowla ryb, przetwórstwo 
wina, rolnictwo, przemysł farmaceutyczny, produkcja 
żywności, a także komfortowe aplikacje chłodzenia 
w salach przeznaczonych na imprezy, dużych blokach 
mieszkalnych, hotelach i biurach. Oferujemy najpełniejszą 
gamę systemów wodnych w branży: od największych 
systemów o wydajności 2 MW aż po agregaty chłodnicze 
przeznaczone do zastosowań w mieszkalnictwie. 

Kompleksowe rozwiązania 
dla przedsiębiorstw
Oprócz takich tradycyjnych zastosowań, jak chłodnictwo 
kontenerów okrętowych, Daikin oferuje również 
kompleksowe rozwiązania dla określonych sektorów, 
na przykład Conveni-pack dla przedsiębiorstw handlu 
detalicznego żywnością: nagradzane, niezwykłe 
połączenie technologii VRV, sterowania inwerterowego, 
odzysku ciepła i wentylatorów, które oferuje optymalną 
efektywność, łatwość instalacji i kontrolę hałasu. 
Conveni-pack zapewnia wzrost efektywności aż do 60% 
w miesiącach zimowych oraz do 20% w miesiącach 
letnich, z przeciętnymi rocznymi oszczędnościami rzędu 
50%, w zależności od klimatu panującego w danym 
regionie.

Daikin Europe N.V. (RF13)

 F03  F04  F05  F06  F07  F08 F09 F10 F11 F12 F13

13%
Ogrzewanie

30%
Split

21%
VRV

9%
Klimakonwektory/
Agregaty chłodnicze 12%

Systemy kompaktowe 
i Sky Air

15%
Inne 

Oczyszczacze powietrza
Chłodnictwo
Części zapasowe
Serwis …

 Zatrudnienie   Obroty

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0

6 000

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

0

848

1 403 1 257
1 525

1 925

1 614

1 809
1 800 1 846 1 852

(mln €) Zatrudnienie 5 517

1 752
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Daikin wytycza kierunki
Od początku swojego istnienia w latach 
pięćdziesiątych firma Daikin urosła do roli globalnego 
gracza na rynkach rozwiązań dla mieszkalnictwa, 
handlu i przemysłu. 

Firma macierzysta Daikin Industries Ltd. angażuje się 
aktywnie w rozwój szerokiego spektrum technologii 
i dyscyplin: od mechaniki i elektroniki po chemikalia 
i fluoropochodne węglowodorów. Jej działalność na 
terenie Japonii obejmuje główne ośrodki produkcyjne 
oraz nowe centrum badawczo-rozwojowe, które 
skupia się na rozwijaniu technologii sterowania 
klimatem następnej generacji.

W 1973 r. firma macierzysta Daikin Industries Ltd. 
utworzyła firmę Daikin Europe N.V. z siedzibą 
w Ostendzie, aby móc dostosowywać i wprowadzać 
na rynek produkty Daikin zgodnie ze specyficznymi 
potrzebami i wymaganiami Europy, Bliskiego Wschodu, 
Rosji i Afryki.

Poza rozszerzeniem swojej oferty produktów, przejęcie 
firmy Goodman i OYL (kolebka takich marek, jak 
McQuay, J&E Hall, AAF) zapewniło firmie Daikin 
znaczącą obecność na rynkach Ameryki Północnej 
i Azji.

W 2011 r. spółka Daikin Europe NV nabyła firmę Airfel, 
która zajmuje się produkcją i dystrybucją produktów 
do ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji, głównie na 
rynku tureckim. To przejęcie wzmocni sieć sprzedaży 
firmy Daikin na rynku tureckim i poszerzy jej ofertę 
produktów na rynkach EMEA. 

Obecność firmy 
Daikin w globalnej 
produkcji

18,0%
Europa, Bliski Wschód, 
Afryka i Rosja

27,2%
Japonia

18,0%
Chiny

22,8%
Ameryka

13,9%
Inne

WYNIKI 

SPRZEDAŻY 

KLIMATYZACJI 

NA REGION

14
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Klimatyzacja obiektów produkcyjnych

Chemikalia w obiektach produkcyjnych

11

14

3

4

16



16

Daikin Europe N.V. jest nie tylko siedzibą europejskiej 
produkcji i administracji, lecz również siedzibą 
sprzedaży i marketingu dla obszaru EMEA. 

Europejskie obiekty produkcyjne w Pilznie 
i Brnie (Republika Czeska), a także w Cecchina 
i Mediolanie (Włochy) oraz w Cramlington (Wielka 
Brytania) i Hendek (Turcja) zwiększyły zdolność 
produkcyjną oraz zoptymalizowały czas realizacji serii 
produkcyjnych dla wszystkich rynków.
Dzięki przejęciu niemieckiego producenta układów 
ogrzewania Rotex GmbH, firma Daikin Europe N.V. 
wzmocniła swą ofertę i rozszerzyła swą obecność na 
rynku ogrzewnictwa.

Produkcja Daikin 
w Europie

Daikin Europe N.V. 
Powierzchnia fabryki 26 000m²

Rozpoczęcie produkcji 1973 r.

Gama produktów Daikin Altherma, Sky Air ,  

  VRV, agregaty chłodnicze

Rotex heating systems GmbH 

Powierzchnia fabryki 14 970m²

Rozpoczęcie produkcji 1973 r.

Gama produktów wyposażenie grzewcze

Daikin Applied Europe – Mediolan 

Powierzchnia fabryki 6 450m²

Rozpoczęcie produkcji 2008 r.

Gama produktów Centrale klimatyzacyjne

Daikin Device Republika Czeska 

Powierzchnia fabryki 13 690m²

Rozpoczęcie produkcji 2006 r.

Gama produktów sprężarki, Daikin Altherma, Sky Air

McQuay Cramlington 

Powierzchnia fabryki 14 214m²

Rozpoczęcie produkcji 1966 r.

Gama produktów Centrale klimatyzacyjne

Daikin Industries Republika Czeska 

Powierzchnia fabryki 29 684m²

Rozpoczęcie produkcji 2004 r.

Gama produktów urządzenia typu „split”

Daikin Applied Europe – Cecchina 

Powierzchnia fabryki 21 000m²

Rozpoczęcie produkcji 1969 r.

Gama produktów agregaty chłodnicze + sprężarki

DAIKIN TURCJA AS 

Powierzchnia fabryki 42 000m²

Rozpoczęcie produkcji 1999 r.

Gama produktów klimakonwektory typu „split”, kotły, 

grzejniki, centrale klimatyzacyjne

Obiekty produkcyjne

(ogrzewanie, klimatyzacja, systemy wodne, chłodnictwo)

Inne europejskie obiekty produkcyjne obejmują J&E Hall, AAF, produkcję czynników chłodniczych
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Odpowiedzialność 
społeczna korporacji 
Firma Daikin uznaje społeczną 

odpowiedzialność biznesu (CSR) 

za podstawę swojej filozofii 

grupy i każdego dnia wprowadza 

ją w życie. A cała grupa uznaje 

etykę korporacyjną za fundament 

społecznej odpowiedzialności 

biznesu (CSR). 
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Odpowiedzialność za 
środowisko
Angażujemy się, aby sprostać wyzwaniom 
związanym z globalnym ociepleniem oraz potrzebie 
zrównoważonego wykorzystywania zasobów. 
Dlatego też wprowadzamy na rynek najbardziej 
efektywne technologie, takie jak pompy ciepła, oraz 
minimalizujemy oddziaływanie naszych obiektów 
produkcyjnych i łańcucha dostaw na środowisko. 
Nasze cele związane z ochroną środowiska są zawarte 
w systemach gospodarki zasobami naturalnymi 
posiadających certyfikat ISO14001 w całej naszej 
organizacji oraz w takich strategicznych dokumentach, 
jak oświadczenie dotyczące środowiska naturalnego 
naszego Dyrektora Generalnego. 

Etyka korporacyjna 
 
Zamierzamy rozwijać się i prosperować razem 
z naszymi różnymi akcjonariuszami:  

 › naszymi klientami: dostarczając wysokiej jakości 
bezpieczne produkty oraz usługi, które wykazują 
dbałość o środowisko naturalne i uwzględniają 
przyszłe potrzeby, 

 › naszymi pracownikami: zapewniając 
równouprawnienie i satysfakcję niezależnie od 
wieku, płci, narodowości oraz rozwijając bezpieczne 
i twórcze środowisko pracy, gdzie pracownicy mogą 
doskonalić się i rozwijać, 

 › naszymi inwestorami: będąc transparentną i dobrze 
zarządzaną firmą, która w sposób zrównoważony 
podnosi swoją wartość,

 › społecznościami, w obrębie  których prowadzimy 
naszą działalność: będąc dobrym sąsiadem 
i sponsorując wydarzenia sportowe i kulturalne, 
co przyczynia się do pomyślności wszystkich, 
przykładem jest nasza darowizna na rzecz Centrum 
Edukacji Podstawowej.

Stuprocentowa wiarygodność

Przedsiębiorcze zarządzanie

Harmonijne relacje personalne

Główne wartości
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Nagrodzona 
gama produktów
Przez ponad 80 lat firma Daikin była obecna we 
wszystkich segmentach rynku, wprowadzając 
innowacyjne, energooszczędne i pionierskie 
rozwiązania produktów sterowania klimatem, 
dostosowane do potrzeb naszych klientów. Począwszy 
od zastosowań dla gospodarstw domowych, biur 
i sklepów, po małe i większe zastosowania handlowe 
dla hoteli, restauracji, apartamentów i przemysłu. 
Ostatnio wprowadziliśmy na rynek techniki grzewczej 
nasz innowacyjny system pomp ciepła powietrze-
woda Daikin Althererma, podkreślający nasze ambicje 
odgrywania światowej roli także w tym segmencie 
rynku. Dzięki przejęciu firmy Oyl poszerzyliśmy również 
naszą gamę systemów wodnych.

W ten sposób staliśmy się dostawcą rozwiązań 
kompleksowych, z produktami odpowiadającymi 
każdym wymaganiom i każdemu budżetowi. Nasza 
dbałość o szczegóły i jakość obejmuje wszystkie cztery 
filary naszej działalności biznesowej: ogrzewanie, 
klimatyzacja, systemy wody lodowej oraz 
chłodnictwo. Do naszych flagowych produktów należą 
Daikin Emura i Nexura – kompleksowe systemy 
komfortu, oferujące wydajność energetyczną i łatwą 
obsługę w jednej atrakcyjnej obudowie, rewolucyjne 
systemy VRV dla dużych obiektów handlowych, 
energooszczędny system ogrzewania Daikin Altherma  
oraz Conveni-pack – unikalne, kompleksowe 
rozwiązanie dla rynku sprzedaży detalicznej 
żywności. Wprowadzamy również na rynek pełną 
gamę agregatów chłodniczych przeznaczonych do 
zastosowań przemysłowych, a także pierwszy na świecie 
agregat chłodniczy do pomieszczeń mieszkalnych.

Nasza oferta produktowa wyróżnia się światowej 
klasy innowacjami i niezawodnością. Nasza 
pozycja lidera na rynku została potwierdzona 
licznymi nagrodami oraz pozytywnymi opiniami

Daikin Emura
2010 Nagroda iF Product design 
2010 Nagroda Good design 

Daikin Emura II
2014 Nagroda Red dot 

Ururu Sarara
2013 Nagroda Red dot

Całkowicie płaska kaseta
2014 Nagroda Universal design

VRV IV (pompa ciepła)
2013 Nagroda Plus X za innowacje, wysoką jakość, 
funkcjonalność i ekologiczne działania

Więcej informacji na temat nagród można znaleźć na 
naszej stronie internetowej oraz na stronach naszych 
partnerów.

Ogrzewanie

Systemy 
wody 
lodowej
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Klimatyzacja

Chłodnictwo



22

 11,2 kW ~ 16,0 kW

 6,00 kW ~ 16,00 kW 
7,00 kW ~ 16,73 kW

Rozwiązania 
indywidualne
 
Każdy z nas pragnie mieć odpowiedni komfort życia 
w swoim domu, co oznacza idealną temperaturę, 
najlepszą jakość powietrza oraz odpowiedni poziom 
wilgotności. Dysponując innowacyjnymi konstrukcjami 
jednostek oraz zaawansowanymi technologiami, takimi 
jak pompy ciepła i zaawansowane systemy sterowania, 
możemy zapewnić doskonały komfort w całym domu 
w sposób energooszczędny i efektywny ekonomicznie.

tylko ogrzewanie ogrzewanie i chłodzenie odzysk ciepła

Gruntowe
Kotły-
kondensacyjne

Pompa ciepła

Jednostka naścienna

Jednostka kanałowa

Jednostki przypodłogowe

Powietrze-
powietrze 

Oczyszczanie 
powietrza

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE

JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE

Powietrze-
woda 
Wysokotemperaturowe

SPLIT
SPLIT

SPLIT
Niska temperatura

MONOBLOK

 4,4 kW ~ 16,1 kW 

 5 kW ~ 13,12 kW

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

Kocioł 
kondensacyjny 
gazowy

 6,1 kW ~ 31,5 kW 

 11,00 kW, 16,00 kW  3,11 kW, 11,9 kW  1,7 kW ~ 11,20 kW /
  1,5 kW ~ 10,00 kW 

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

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

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

Hybrydowe 

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

 *wstępne dane

150l - 500l 1,3l - 2,1l

Zbiornik ciepłej wody użytkowej Kolektor solarny Konwektor pompy ciepła

Dodatkowy komfort

Systemy ogrzewaniaNA PALIWA KOPALNE NA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
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  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

Rozwiązania 
komercyjne 
 
Idealne warunki pracy sa kluczowe dla całego biznesu. 
Zarówno w supermarketach, jak i biurach, w obiektach 
użyteczności publicznej i hotelach, w restauracjach 
i sklepach optymalizacja jakości powietrza jest kwestią 
kluczową – jednak wszystkie te miejsca są użytkowane 
na różne sposoby, dlatego istnieje zapotrzebowanie 
na elastyczne, dostosowane do potrzeb i ekonomiczne 
rozwiązania. Firma Daikin, lider innowacyjności od 
przeszło pół wieku, rozumie te potrzeby, dlatego nasz 
program kompletnych rozwiązań bazuje na rozwiązaniach 
dostosowanych do potrzeb indywidualnych klientów. Firma 
Daikin oferuje swoim klientom urządzenia, doświadczenie 
i rozwiązania w zakresie klimatyzacji, ogrzewania, wentylacji, 
kurtyn powietrznych i zamrażania.

Jednostka naścienna Kaseta z nawiewem obwodowym Całkowicie płaska kaseta Kaseta międzystropowa narożna
Kaseta międzystropowa 
z 2-kierunkowym nawiewem

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

Jednostka kanałowa

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

Jednostka podstropowa

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

Powietrze-powietrze

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

Woda-powietrze

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

Powietrze-powietrze

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

Kaseta podstropowa 
z 4-kierunkowym nawiewem

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

Hydroboks  
do podłączenia do VRV

 14 kW 

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

Powietrze-powietrze

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

 14,2 kW ~ 18,0 kW /  
12,6 kW ~ 15,5 kW

Jednostka przypodłogowa 
(bez obudowy)

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

Jednostka typu Flexi

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

Jednostka przypodłogowa 
z promiennikowym panelem grzejnym

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

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

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE

Jednostki 
montowane 
na dachu

-

JEDNOSTKI
ZEWNĘTRZNE

KURTYNA 
POWIETRZNA 
BIDDLE

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

*dla Daikin Emura

Jednostka wolnowisząca/
kaseta/wpuszczana

 7,3 kW ~ 31,1 kW

odzysk ciepła panel 
samoczyszczący

czujnik obecności 
na podczerwień

promieniowanie 
cieplne

ogrzewanie 
i chłodzenie

tylko 
ogrzewanie

technologia 
wymiany 
powietrza

Sprawność sezonowa, 
inteligentne użycie 
energii
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Rozwiązania 
przemysłowe
 
Firma Daikin oferuje szeroką gamę rozwiązań dla licznych 
zastosowań przemysłowych, od  komór-chłodni po chłodnie 
z zastosowaniem takich rozwiązań w zakresie chłodnictwa 
jak ZEAS. Procesy chłodzenia i ogrzewania wymagają dużej 
kontroli temperatury, która można osiągnąć dzięki gamie 
naszych agregatów chłodniczych. Oprócz chłodzenia 
i zamrażania zastosowania przemysłowe wymagają 
optymalnej kontroli powietrza i wentylacji, którą można 
osiągnąć dzięki naszej centrali klimatyzacyjnej.     

tylko 
ogrzewanie

ogrzewanie 
i chłodzenie

tylko 
chłodzenie

TYLKO CHŁODZENIE 

TYLKO CHŁODZENIE

POMPA CIEPŁA

TYLKO CHŁODZENIE  
I TYLKO GRZANIE

AGREGAT CHŁODNICZY 
Z ODDZIELNYM SKRAPLACZEM

AGREGAT SKRAPLAJĄCY

Agregaty chłodzone wodą

Klimakonwektory

Agregaty chłodnicze chłodzone powietrzem

typ 'swing

typ 'swing

spiralny

spiralny

śrubowy

śrubowy

odśrodkowy

 5,2 kW ~ 2 008 kW  5,65 kW ~ 674 kW /
 5,2 kW ~ 624 kW

 16,7 kW ~ 1 951 kW

 12,9 kW ~ 1 503 kW

 116 kW ~ 488 kW

 316 kW ~ 21 800 kW  12,1 kW ~ 1 433 kW

Kaseta podstropowa

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

Jednostka naścienna

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

Jednostka przypodłogowa

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

Jednostka typu Flexi

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

Jednostka kanałowa

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



25

 106 kW ~ 212 kW /  

78 kW ~ 150 kW

 8,7kW ~ 60kW

 13 kW ~ 32 kW

 1,5 kW ~ 11 kW

AGREGATY SKRAPLAJĄCE 
ZEAS

AGREGATY SKRAPLAJĄCE 
DO ZASTOSOWAŃ 
PRZEMYSŁOWYCH

AGREGATY SKRAPLAJĄCE DO 
ZASTOSOWAŃ HANDLOWYCH

Średnio-temperaturowe: 
12,5 ~ 75,8 kW przy -10/+32°C
Nisko-temperaturowe: 
5,5 ~ 29,6 kW przy -35/+32°C

Średnio-temperaturowe: 
113 ~ 417 kW przy -10/+32°C
Nisko-temperaturowe: 
37 ~ 159 kW przy -35/+32°C

Średnio-temperaturowe: 
0,9 ~ 13,5 kW* (sprężarka tłokowa)
3,4 ~ 14,2 kW* (spiralny) *przy -10/+32°C
Nisko-temperaturowe: 
0,4 ~ 5,8 kW* (sprężarka tłokowa)
1,3 ~ 5,9 kW* (spiralny) *przy -30/+32°C

Wydajność chłodnicza : 21,8 kW*
Wydajność chłodzenia : 14,0 kW*
Wydajność ogrzewania : 27,0 kW*
*przy -10/+32°C

Chłodnictwo

Wentylacja

Typ Marine

CONVENI PACK

Wentylacja z odzyskiem ciepła

150m³/h ~ 2 000m³/h

Centrale klimatyzacyjne do podłączenia 
do ERQ, VRV, agregatów chłodniczych

500m³/h ~ 144 000m³/h

Jednostki pokładowe

Seria ze zwartą obudową

Seria galeriowa

Seria skraplająca 
niewielkich rozmiarów
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Firma Daikin jest pionierem 

w dziedzinie projektowania 

najnowocześniejszej technologii 

klimatyzacji od czasu narodzin tej 

branży. Z upływem lat zdobyliśmy 

ogromne doświadczenie w zakresie 

technologii kluczowych dla sterowania 

klimatem, w szczególności w zakresie 

pomp ciepła, układów sterowania 

inwerterowego oraz czynników 

chłodniczych. W rzeczywistości 

jesteśmy jedynym producentem, który 

opanował wszystkie te technologie 

we własnym zakresie. Obecnie 

te same technologie znajdują 

znacznie szersze zastosowanie 

w zintegrowanych rozwiązaniach 

kompleksowego sterowania klimatem 

oraz w rozwiązaniach przemysłowych, 

dzięki czemu są one znacznie bardziej 

energooszczędne i redukują szkodliwe 

emisje. Daikin Europe N.V. jest 

w czołówce tendencji zmierzającej ku 

poszerzaniu zastosowań i integracji, 

co odzwierciedlają cztery filary naszej 

działalności biznesowej.
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środowisko

Innowator 
w dziedzinie 
efektywności 
energetycznej 
i redukcji emisji
Integracja technologii 
Pompy ciepła, serce technologii klimatyzacji, wykazują 
nieodłączne zalety pod względem zużycia energii. 
Pobierają one energię słoneczną z powietrza otoczenia, 
redukując w ten sposób zużycie paliwa pierwotnego 
(elektryczność), potrzebnego do chłodzenia 
i ogrzewania. Łączymy tę podstawową technologię 
z takimi innowacjami firmy Daikin jak sterowanie 
inwerterowe (dynamiczne dostosowywanie 
prędkości obrotowej sprężarki w zależności od 
bieżącego zapotrzebowania systemu), VRV (system 
ze zmienną objętością czynnika chłodzącego) oraz 
odzysk ciepła, aby stworzyć najbardziej efektywne na 
rynku rozwiązania kontroli komfortu w mieszkaniu 
i przemysłowe rozwiązania sterowania klimatem.

Projektowanie dla przyszłości
Wszystkie produkty są projektowane 
z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska: 
stosujemy możliwie najbezpieczniejsze materiały, 
a nasze systemy i procedury obejmują bezpieczne 
operowanie takimi komponentami o krytycznym 
znaczeniu jak czynniki chłodnicze. Prawidłowy 
odzysk i ponowne wykorzystanie wszystkich części 
składowych pod koniec cyklu życia produktu jest 
przewidziane już od samego początku. Poza tym, 
firma Daikin nieustannie angażuje się w poszukiwania 
jeszcze bezpieczniejszych czynników chłodniczych. 

Przez lata próbowaliśmy uzmysłowić naszym klientom 
prawdziwą sezonową wydajność energetyczną 
naszych produktów, ponieważ obowiązujący wówczas 
system oceny wprowadzał w błąd. Wprowadzenie 
sezonowej wydajności zapewni lepsze zrozumienie 
wykorzystania energii przez wszystkie systemy 
klimatyzacyjne. Nasze urządzenia projektujemy 
i budujemy z myślą o osiągnięciu wiodących ocen 
SEER i SCOP na rynku, aby w ten sposób przyczynić się 
do zmniejszenia zużywanej energii.

Firma Daikin jest w pełni świadoma swojej 
odpowiedzialności za środowisko naturalne 
i zdecydowanie angażuje się w te działania, 
dostarczając najbardziej efektywne i najbezpieczniejsze 
produkty dla mieszkań, przedsiębiorstw i przemysłu, 
aby spełniać ich obecne i przyszłe wymagania 
w zakresie ogrzewania i chłodzenia.
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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 i stosowność treści, produktów i usług przedstawionych 

w niniejszym katalogu. 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 Europa N.V. posiada prawa autorskie całości 

przedstawionej treści. 

Aktualna publikacja zastępuje ECPPL14-600. Wydrukowano na niechlorkowanym papierze. 

Daikin Europe N.V. Naamloze Vennootschap Zandvoordestraat 300 · 8400 Oostende · Belgia · www.daikin.eu · BE 0412 120 336 · RPR Oostende (odpowiedzialny wydawca)

Daikin Europe N.V. jest uczestnikiem Programu Certyfikującego 
Eurovent dla zespołów chłodzących ciecz (LCP), central 
klimatyzacyjnych (AHU) , klimakonwektorów (FCU) i systemów 
ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego (VRF). 
Sprawdzić ważność certyfikatu na stronie internetowej:  
www.eurovent-certification.com lub www.certiflash.com
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