
Daikin partnerem wspierającym Twoje 

projekty BREEAM

Współpracuj z nami, aby osiągnąć cele BREEAM, 
nie przekraczając budżetu
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Powietrze otacza nas przez 24 godziny na dobę. W firmie Daikin troszczymy się o jakość powietrza 

w przyszłości. Korzystamy z wiedzy, rozwijamy innowacyjne i mistrzowskie technologie, aby właściwie 

dbać o powietrze, którym oddychamy. Dążymy do zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego 

społeczeństwa, dysponując potęgą technologiczną oraz znakomitymi zasobami ludzkimi, kierując się 

celami zrównoważonego rozwoju ONZ (SDG = Sustainable Development Goals).

Cele zrównoważonego rozwoju zdefiniowane w 2015 roku to zestaw 17 globalnych celów rozwojowych, które 
mają przyczynić się do zrównoważonego rozwoju na szczeblu globalnym i zmierzyć się z tematami, takimi jak 
ubóstwo, zdrowie, edukacja, energia, globalne ocieplenie i równość płci. 

Termin realizacji celów zrównoważonego rozwoju to rok 2030. Dodatkowe informacje na temat celów 
zrównoważonego rozwoju: sdgs.un.org/goals

Jeśli jesteś również zaangażowany w poszukiwanie zrównoważonych 
rozwiązań, które pozwalają zwiększyć wartość rynkową i obniżyć 
koszty eksploatacji budynku, BREEAM i niniejsza broszura są idealnymi 
wskazówkami. Jako ekspert BREEAM, Daikin oferuje porady oraz 
rozwiązania pozwalające osiągnąć pożądaną zrównoważoną wydajność 
Twojego budynku w ramach przewidywanego budżetu.

Tworzenie razem 
zrównoważonej przyszłości

GOSPODARKA  
O OBIEGU  

ZAMKNIĘTYM

https://sdgs.un.org/goals
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Ochrona Klimatu 
z Daikin

Poprzez innowacje

 › Wprowadzenie czynnika 
chłodniczego R-32 o niższej wartości 
współczynnika GWP

 › Oferowanie wysokiej sprawności 
sezonowej

 › Maksymalizacja efektywności 24/7 
poprzez zastosowanie unikalnych 
filtrów z funkcją automatycznego 
czyszczenia

 › Systemy przystosowane do 
budynków dobrze izolowanych lub 
pasywnych

Poprzez gospodarkę o obiegu 
zamkniętym

 › Ponowne wykorzystanie czynników 
chłodniczych w ramach programu 
L∞P by Daikin

 › Umożliwienie klientom stworzenia 
własnej gospodarki czynnikami 
chłodniczymi o obiegu zamkniętym 
dzięki programowi odzysku-regeneracji-
ponownego wykorzystania

Poprzez inteligentne użytkowanie

 › Drobiazgowe monitorowanie zużycia energii 
za pośrednictwem Daikin Cloud Service

 › Porady eksperckie w celu ciągłego 
optymalizowania efektywności systemu

 › Regularna konserwacja, aby zapewnić 
optymalne działanie i żywotność urządzeń.

 › Zapobieganie marnowaniu energii dzięki 
inteligentnym kartom dostępowym 
i czujnikom 

Zdeterminowani, aby zmniejszyć oddziaływanie na środowisko, dążymy do neutralności CO₂ do 2050 roku. 

Gospodarka o obiegu zamkniętym, innowacje i inteligentne użytkowanie - to kamienie milowe na naszej 

drodze.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę: daikin.pl/pl_pl/knowledge-center/building-a-circular-
economy

GOSPODARKA  
O OBIEGU  

ZAMKNIĘTYM

INNOWACJA

INTELIGENTNE 
UŻYTKOWANIE

http://daikin.pl/pl_pl/knowledge-center/building-a-circular-economy
http://daikin.pl/pl_pl/knowledge-center/building-a-circular-economy
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Czym jest 

BREEAM?
BREEAM (British Research Establishment Environmental Assessment Method) to 
system certyfikacji, który identyfikuje zrównoważone budynki przekraczające 
normy krajowe. Będąc wiodącym na arenie międzynarodowej znakiem jakości, 
dostarcza inwestorom i właścicielom budynków wiedzy na temat zrównoważonego 
projektowania budynków, a także oddziaływania produktów użytych w budynkach 
na środowisko.

Certyfikat BREEAM jest oceną ogólnej koncepcji budynku w 10 różnych kategoriach. 
Dla każdej kategorii przyznawane i ważone są punkty w celu wygenerowania 
końcowego wyniku dla budynku, na poziomach od „zaliczony” (pass) do „wybitny” 
(outstanding). Ostateczna ocena budynku BREEAM odzwierciedla wysiłek włożony 
przez inwestora lub właściciela budynku i skutkuje wzrostem wartości nieruchomości, 
leasingu lub wynajmu.

BREEAM jest zastrzeżonym znakiem handlowym BRE (Building Research Establishment Ltd. Community Trade Mark E5778551). Znaki, logo 
i symbole BREEAM są własnością BRE i można je powielać po uzyskaniu zgody.

EnergiaZdrowie i dobre  
samopoczucie

Skażenie

Transport

Odpady

Woda InnowacjeWykorzystanie  
terenu

MateriałyZarządzanie

Firma Daikin wnosi wkład w 6 kategoriach BREEAM:
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BREEAM?
BREEAM oferuje wiele korzyści deweloperom, najemcom i właścicielom budynków:

Niższe koszty eksploatacji, konserwacji 
i remontów

 ʯ Niższe koszty eksploatacji dzięki wysoce 
efektywnym technologiom

 ʯ Niższe koszty renowacji dzięki elastyczności 
budynku i dłuższej zgodności z przepisami

Znacznie lepsza jakość życia 
użytkownika budynku

 › Wyższy poziom komfortu
 › Lepszy wizerunek pracodawcy
 › Wyższa efektywność pracy
 › Niższa zachorowalność

Wysoka wartość budynku dla dewelopera 
i właściciela

 › Wyższe ceny sprzedaży i wynajmu (do 20%!)
 › Szybka sprzedaż lub wynajem
 › Wyższy zwrot z inwestycji

Niższe oddziaływanie budynku na 
środowisko

 ʯ Niższy ślad CO2 budynku
 ʯ Czystsze technologie dla poprawy zdrowia 

i redukcji zanieczyszczeń
 ʯ Lepsze gospodarowanie odpadami
 ʯ Efektywne wykorzystywanie terenu i zasobów

Dlaczego
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firmę inżynierską: ENCON

Daikin,  
partnerem dla Twojego 

ekologicznego 
projektu
Podążanie zrównoważoną ścieżką nie jest już kwestią wyboru, to obowiązek. Każdy budynek jest 
wyjątkowy i dlatego wymaga innego rozwiązania pasującego do jego unikalnych właściwości. 
Niezbędne jest posiadanie partnera HVAC-R, takiego jak Daikin, posiadającego wiedzę i portfolio 
rozwiązań, by osiągnąć cele BREEAM w ramach budżetu inwestora.

Nasze kompleksowe rozwiązania HVAC-R zwiększają wartość środowiskową budynków i poprawiają 
warunki pracy najemców. Integracja technologii Daikin przyczyni się zatem do ogólnego poziomu 
zrównoważenia budynku i umożliwi osiągnięcie oceny BREAAM Excellent lub Outstanding.

*Możliwości uzyskania tych punktów zostały przeanalizowane i

6 30z 10 do
kategorii BREEAM

potwierdzone przez niezależną i wykwalifikowaną

punktów 
BREEAM*

Pompy ciepła Daikin mogą mieć udział w i uzyskać

Zeskanuj 
kod w celu 
pobrania

Oszczędź czas, korzystając z naszego arkusza 
dogłębnej oceny BREEAM, stworzonego 
przez nasz zespół ekspertów, jako podstawy 
dowodów dla rzeczoznawców przy ubieganiu 
się o punkty BREEAM.

https://www.daikin.pl/pl_PL/installers/support/get-certifications.html
https://www.daikin.eu/en_us/installers/support/get-certifications.html
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potwierdzone przez niezależną i wykwalifikowaną

Dlaczego warto wybrać Daikin 
do zmaksymalizowania oceny BREEAM?

1.  Połącz siły z naszymi własnymi akredytowanymi 
specjalistami (AP), którzy pomogą Ci uzyskać 
certyfikat zielonego budynku.

2. Globalny lider z lokalną infrastrukturą serwisową 

i zasobami zapewniającymi doskonałe wsparcie 
posprzedażowe, zaawansowane uruchomienie 

i przekazanie do eksploatacji.

3. Usługa Daikin Cloud Service zapewnia 

proaktywną opiekę posprzedażową, wykrywając 

nadmierne zużycie energii lub potencjalne 

problemy przed ich wystąpieniem, aby 

zmaksymalizować trwałość użytkową systemu 

i zminimalizować koszty eksploatacji.

4. Najwyższy standard jakości powietrza 
w pomieszczeniach dzięki niskiej emisji lotnych 

związków organicznych, optymalnemu tworzeniu 

stref termicznych i niskiej głośności urządzeń.

5. Odpowiedzialne pozyskiwanie zasobów 
i redukcja odpadów: certyfikacja BES6001 

i ISO14001 zapewnia dodatkowe punkty za projekt.

6. Ogrzewanie, chłodzenie, wentylacja i chłodnictwo 

o niskiej emisji dwutlenku węgla dzięki wiodącej 
na rynku sprawności sezonowej.

7. Zmniejszone oddziaływanie na środowisko dzięki 

systemom wykrywania wycieków czynnika 
chłodniczego i ponownemu wykorzystaniu 

użytego czynnika chłodniczego w programie 

L∞P by Daikin.

8. Produkty wysokiej jakości i wydajności zapewniają 

w efekcie pozytywną analizę cyklu życia.

9. Nasz system został tak zaprojektowany, 

aby można go było łatwo dostosowywać 

i aktualizować w celu spełnienia przyszłych 

wymagań obiektowych

Dowiedz się na kolejnych stronach, w jakich kategoriach Daikin zdobywa punkty 
w BREEAM International NC 2016.
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Szczegółowe informacje o punktacji 

Zarządzanie

1. Koszt cyklu życia (LCC)
2  Ocena opcji LCC na poziomie komponentów

3. Raportowanie kosztów inwestycyjnych

Nasze pompy ciepła minimalizują koszty cyklu życia budynku dzięki długotrwałej 
jakości i możliwości modernizacji.

Nasze lokalne zespoły wsparcia (serwis, wsparcie kluczowych klientów, doradztwo 
w zakresie sprzedaży, ...) pomagają w zarządzaniu projektami, dostarczając 
niezbędnych informacji o kosztach systemu, zwrocie nakładów inwestycyjnych, 
serwisowaniu, ...

Pompy ciepła 
VRV IV / VRV 5:

PUNKT+1

MAN 02 – Koszt cyklu życia (LCC)
W poniższych kryteriach oceny można uzyskać 3 punkty:

Ta kategoria zachęca do przyjęcia praktyk zrównoważonego zarządzania 

w procesie projektowania, podczas budowy, uruchomienia, przekazania 

i działań posprzedażowych, aby zapewnić, ich dalsze przestrzeganie 

również podczas użytkowania obiektu.

Zagadnienia w tej kategorii skupiają się na ustaleniu działań na rzecz 

zrównoważonego rozwoju w kluczowych etapach projektowania, 

zaopatrzenia i zasiedlenia, od krótkiego początkowego etapu 

projektowania do odpowiedniej opieki po zakończeniu.
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MAN 04 – Uruchomienie i przekazanie
W poniższych kryteriach oceny można uzyskać 4 punkty:

MAN 05 – Wsparcie posprzedażowe
W poniższych kryteriach oceny można uzyskać 3 punkty:

1. Uruchomienie, harmonogram testów i obowiązki 
2  Uruchomienie, projekt i przygotowanie

3. Testowanie i sprawdzanie materiałów budowlanych
4  Przekazanie

Udostępniamy instrukcje instalacji i harmonogram uruchomienia dla prac HVAC-R, 
w tym przegląd do uruchomienia i ponownego uruchomienia.

Nasze miejscowe zespoły wsparcia serwisowego mogą pomóc 
w zaawansowanym uruchomieniu i przekazaniu oraz mogą dostarczyć obszerny 
zestaw dokumentacji, aby stworzyć przewodnik użytkownika i harmonogram 
szkoleń dla HVAC.

Pompy ciepła 
VRV IV / VRV 5:

PUNKTY+2

1.  Na miejscu dostępna jest infrastruktura operacyjna i zasoby 
zapewniające wsparcie posprzedażowe najemcom budynku

2.  Uruchomienia sezonowe związane z przekazaniem do eksploatacji będą 
realizowane przez okres minimum 12 miesięcy

3. Ocena po zasiedleniu budynku (POE)

Nasza lokalna infrastruktura serwisowa i zasoby zapewniają doskonałe wsparcie 
posprzedażowe. Także usługa Daikin Cloud Service zapewnia proaktywną opiekę 
posprzedażową, wykrywając potencjalne problemy, zanim się pojawią.

Pompy ciepła 
VRV IV / VRV 5:

PUNKTY+2

1

2
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Systemy Daikin VRV nie reagują negatywnie na emisję lotnych 
związków organicznych i formaldehydu z budynku. Jednostki 
wentylacyjne Daikin są w pełni integrowalne z rozwiązaniami 
pomp ciepła. 
System ten jest również częścią planu jakości powietrza 
w pomieszczeniach (opis systemów w budynku + ich wpływ na 
jakość powietrza w pomieszczeniach).

1  Plan Jakość powietrza w pomieszczeniach (IAQ)
2  Wentylacja

3. Emisja z materiałów budowlanych
4  Pomiar jakości powietrza w pomieszczeniach po zakończeniu budowy

5. Przystosowawczość – Potencjał wentylacji naturalnej

Pompy ciepła 
VRV IV / VRV 5:

PUNKTY+3

Szczegółowe informacje o punktacji 
Zdrowie i dobre 
samopoczucie

HEA02 – Jakość powietrza w pomieszczeniach
W poniższych kryteriach oceny można uzyskać 5 punktów:

Ta kategoria zachęca do poprawy komfortu, zdrowia i bezpieczeństwa 

użytkowników budynku, gości i innych osób znajdujących się w pobliżu.

Zagadnienia w ramach tej kategorii mają na celu poprawę jakości 

życia w budynku poprzez rozpoznanie tych aspektów, które sprzyjają 

zdrowemu i bezpiecznemu środowisku wewnętrznemu i zewnętrznemu 

dla mieszkańców.
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Nasze pompy ciepła spełniają wymaganie niskiej sprawności akustycznej 
jednostek wewnętrznych, oferując szeroką gamę systemów wewnętrznych 
i rozwiązań tłumiących dźwięk.
Poziomy głośności w pomieszczeniach powinny być zawsze sprawdzane przez 
odpowiednio wykwalifikowanego akustyka (SQA). 

1  Izolacja akustyczna i poziom głośności w środowisku wewnętrznym

2. Akustyka pomieszczenia

Pompy ciepła 
VRV IV / VRV 5:

PUNKT+1

Nasze pompy ciepła zapewniają optymalny komfort termiczny 
w pomieszczeniach. Każda jednostka wewnętrzna może być indywidualnie 
sterowana i bardzo szybko reaguje na zmieniające się warunki temperaturowe, 
dzięki naszej technologii bezpośredniego odparowania VRV ze zmienną 
temperaturą czynnika chłodniczego. 
Wynikiem tego jest pozytywne modelowanie przewidywanej średniej głosów 
(PMV) i pomiar przewidywanego procentu niezadowolonych (PPD).

1  Modelowanie termiczne
2   Modelowanie termiczne środowiska zmiany klimatu/ Pomiar jakości 

powietrza w pomieszczeniach

 Tworzenie stref termicznych i sterowniki3

Pompy ciepła 
VRV IV / VRV 5:

PUNKTY+3

HEA04 – Komfort termiczny
W poniższych kryteriach oceny można uzyskać 3 punkty.

HEA05 – Sprawność akustyczna
W poniższych kryteriach oceny można uzyskać 2 punkty:

Zastosowanie czynnika chłodniczego jako nośnika ciepła sprawia, że nasze systemy VRV 
są bardzo efektywne i umożliwiają bardzo precyzyjną kontrolę stref i klimatu z szybką 
reakcją na zmieniające się temperatury.

Zalety technologii bezpośredniego odparowania 

Systemy VRV



Dowiedz się, jak rozwiązania HVAC-R Daikin 
znacząco wpływają na inne kategorie BREEAM, 
takie jak:

Pobierz nasz cały przewodnik, aby dowiedzieć się więcej, 
poznać swoje opcje i rozpocząć z nami współpracę, aby osiągnąć 

ekologiczne cele, mieszcząc się w budżecie.

Energia
 › jak skutecznie monitorować energię 
i redukować emisję dwutlenku węgla;

Materiały
 › jak zmaksymalizować odpowiedzialne 
pozyskiwanie produktów budowlanych 
i efektywność materiałową;

Odpady
 › jak zorganizować gospodarowanie 
odpadami, dostosować się do zmian 
klimatycznych i projektować pod 
kątem demontażu i adaptacji;

Skażenie
 › jak zapobiegać i kontrolować 
zanieczyszczenia.

Chcesz 
dowiedzieć 
się więcej?
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https://www.daikin.pl/pl_PL/installers/support/get-certifications.html
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