
Daikin partnerem wspierającym Twoje 

projekty LEED®

Współpracuj z nami, aby osiągnąć cele LEED®, 
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 interesuje Cię poszukiwanie zrównoważonych rozwiązań, które 
pozwalają zwiększyć wartość rynkową i obniżyć koszty eksploatacji budynku, 
LEED i niniejsza broszura są idealnymi wskazówkami. Jako ekspert LEED, 
Daikin oferuje porady oraz rozwiązania pozwalające osiągnąć pożądaną 
zrównoważoną wydajność Twojego budynku w ramach przewidywanego 
budżetu.

Tworzenie razem 
zrównoważonej przyszłości

GOSPODARKA  
O OBIEGU  

ZAMKNIĘTYM

LEED® to wybitny program do projektowania, budowy, konserwacji i eksploatacji wysokowydajnych budynków ekologicznych.
LEED® oraz powiązane z nim logo to znaki towarowe należące do US Green Building Council® i używane za zgodą.

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 

LEED?
System oceny budynków ekologicznych LEED (Leadership in Energy and 
Environmental Design) jest dobrowolnym, rozwijającym się, opartym na 
konsensusie międzynarodowym standardem rozwoju wysokowydajnych, 
zrównoważonych budynków, wykorzystującym kompleksowy system punktowy. 
Program certyfikacji LEED zainicjowała organizacja USGBC (US Green Building 
Council), jest on uznawany na całym świecie. Certyfikacja potwierdza, że budynek 
zaprojektowano i zbudowano tak, aby uzyskać parametry, które przewyższają 
krajowe normy w zakresie oszczędności energii, wydajności wody, redukcji emisji 
CO2, jakości środowiska w pomieszczeniach, zarządzania zasobami i wpływu na 
środowisko.

Tematy te wyszczególniono w 9 kategoriach, według których budynek jest 
oceniany. Punkty LEED są przyznawane za punkty w 110-punktowej skali, co 
daje cztery poziomy wydajności: Certified, Silver, Gold i Platinum. Ostateczna 
wydajność budynku LEED odzwierciedla wysiłek włożony przez inwestora lub 
właściciela budynku i skutkuje wzrostem wartości nieruchomości, leasingu lub 
wynajmu. 

Energia  
i atmosfera

Jakość środowiska  
wewnętrznego

Lokalizacja  
i transport

Efektywne  
wykorzystanie  

wody

Innowacje  
i priorytety  
regionalne

Zintegrowany  
proces projektowy

Zrównoważone  
miasta

Materiały  
i surowce

Firma Daikin wnosi wkład w 3 kategoriach LEED:



 5

LEED?
LEED 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 LEED 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 pozwoli osiągnąć ocenę LEED Gold lub Platinum.

*Możliwości uzyskania tych punktów zostały przeanalizowane i

3 17~33z 8
kategorii LEED

potwierdzone przez niezależną i wykwalifikowaną

 punktów 
LEED*

Pompy ciepła Daikin mogą mieć udział w i pomóc uzyskać

Zeskanuj 
kod w celu  
pobrania

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

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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Dlaczego warto wybrać Daikin 
do zmaksymalizowania oceny LEED?

1.  Globalny lider z lokalną infrastrukturą serwisową 

i zasobami zapewniającymi doskonałe wsparcie 
posprzedażowe, zaawansowane uruchomienie 

i przekazanie do eksploatacji.

2. 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.

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

związków organicznych, optymalnemu tworzeniu 

stref termicznych i niskiej głośności urządzeń.

4. Odpowiedzialne pozyskiwanie zasobów 
i redukcja odpadów: certyfikacja BES6001 

i ISO14001 zapewnia dodatkowe punkty za projekt.

5. Ogrzewanie, chłodzenie, wentylacja i chłodnictwo 

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

6. Zmniejszone oddziaływanie na środowisko dzięki 

systemom wykrywania wycieków czynnika 
chłodniczego i ponownemu wykorzystaniu 

użytego czynnika chłodniczego w programie L∞P 

by Daikin.

7. Produkty wysokiej jakości i wydajności zapewniają 

w efekcie pozytywną analizę cyklu życia.

8. Nasz system został tak zaprojektowany, 

aby można go było łatwo dostosowywać 

i aktualizować w celu spełnienia przyszłych 

wymagań obiektowych

Dowiedz się, w jakich kategoriach Daikin zdobywa punkty w LEED v4.1 za nowe 
budynki i duże renowacje na następnych stronach.
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Szczegółowe informacje o punktacji

Energia i atmosfera 
(EA)

WARUNEK 
WSTĘPNY

Warunek wstępny EA: Podstawowe uruchomienie i weryfikacja
CEL
Dostarczenie szczegółowych informacji dotyczących spełnienia wymagań projektowych przez właściciela 
(OPR) związanych z systemami ogrzewania,klimatyzacji, wentylacji i chłodzenia w budynkach, zgodnie 
z wytycznymi ASHRAE 0-2005 i wytycznymi ASHRAE 1.1-2007 dla systemów HVAC&R.

W przypadku systemów HVAC-R nacisk kładzie się na:
 › Systemy HVAC-R mają w pełni wspierać działania związane z procesem uruchomienia zgodnie z wytyczną 
0-2005

 › Weryfikację na każdym etapie procesu uruchomienia
 › Akceptację na każdym etapie
 › Dokumentację na każdym etapie
 › Specyficzne wymagania dotyczące instrukcji obsługi systemów
 › Szkolenie dla personelu operacyjnego i konserwacyjnego oraz mieszkańców

Spełniamy te wymagania, dostarczając instrukcje instalacji i harmonogram 
uruchomienia dla prac HVAC-R, w tym przegląd do uruchomienia i ponownego 
uruchomienia.
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Pompy ciepła 
VRV IV / VRV 5:

PUNKTY+4

Zapewniamy zgodność ze ścieżką 1 i 2 dzięki naszym miejscowym zespołom 
wsparcia serwisowego, które mogą pomóc w zaawansowanym uruchomieniu 
i przekazaniu oraz mogą dostarczyć obszerny zestaw dokumentacji, aby 
stworzyć przewodnik użytkownika i harmonogram szkoleń dla HVAC.

Wykonujemy sezonowe badania budynku, testując system w warunkach 
pełnego obciążenia (ogrzewanie w środku zimy lub chłodzenie latem) 
i częściowego obciążenia (wiosna i jesień). 

Ułatwiamy przegląd pracy budynku poprzez ciągły monitoring systemu 
i automatyczną ocenę zużycia energii za pośrednictwem naszego narzędzia 
intelligent Touch Manager lub usługi VRV Cloud Service.

Wybór dobrowolny EA: Rozszerzone uruchomienie
Można zdobyć 6 punktów

CEL
Dalsze wsparcie projektowania, budowy i ewentualnej eksploatacji projektu, który spełnia wymagania 
projektowe właściciela w zakresie energii, wody, jakości środowiska wewnętrznego i trwałości.

1  Opcja 1: Rozszerzone uruchomienie systemów (4 punkty)

Ścieżka 1 (3 punkty): Zakończenie rozszerzonego procesu uruchamiania zgodnie z ASHRAE 
wytyczna 0-2005 i ASHRAE wytyczna 1.1-2007

Ścieżka 2 (1 punkt): Opracowanie procedur opartych na monitorowaniu i zidentyfikowanie 
punktów, które należy zmierzyć i ocenić, aby ocenić wydajność systemów zużywających energię

2  Opcja 2: Uruchomienie obudowy budynku (2 punkty)



Jakość środowiska wewnętrznego
 › jak przyczynić się do komfortu i dobrego samopoczucia użytkowników budynku poprzez ustalenie 
minimalnych standardów jakości powietrza w pomieszczeniach (IAQ) na czas budowy, renowacji i eksploatacji;

 › jak zmniejszyć zubożenie warstwy ozonowej w stratosferze;
 › jak zachować zgodność z Protokołem Montrealskim, równocześnie minimalizując bezpośredni wkład 
w zmiany klimatyczne;

Materiały i surowce
 › jak nagradzać zespoły projektowe za wybór produktów zweryfikowanych, wydobytych lub pozyskanych 
w sposób odpowiedzialny;

Innowacje i priorytety regionalne
 › jak zapewnić zachęty do osiągania punktów, które dotyczą określonych geograficznie priorytetów 
w zakresie środowiska, sprawiedliwości społecznej i zdrowia publicznego.

Dowiedz się, jak rozwiązania HVAC-R Daikin 
znacząco wpływają na inne kategorie LEED®, 
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.

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