
Evitaţi întreruperea activităţii şi înlocuiţi sistemul de aer 
condiţionat acum!

Perioada de eliminare treptată 
pentru R-22 a expirat.

Acţionaţi 
acum!

SPLIT, SKY AIR, VRV, AGREGATE DE RĂCIRE
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Înlocuire rapidă şi uşoară a sistemelor cu R-22 şi R-407C

De ce  

să acţionaţi acum?

De ce  

tehnologia de 
înlocuire Daikin?

Fără întreruperea 
activităţilor zilnice
 › Reutilizaţi infrastructura sistemului 
garantând o înlocuire rapidă şi de 
calitate

 › Înlocuire realizată la sfârşitul 
săptămânii fără întreruperea 
activităţii

Fără griji
 › Evitaţi costurile ridicate de 
întreţinere şi defecţiunile posibile 
ale sistemelor R-22 mai vechi

 › Concentraţi-vă asupra activităţii de 
bază, noul sistem Daikin va avea 
grijă de restul

Înlocuiţi sistemele 
altor producători
 › În clădirea dumneavoastră, 
funcţionează echipamente de la 
alţi producători decât Daikin? Nu vă 
îngrijoraţi, şi acestea pot fi înlocuite 
cu tehnologia Daikin cu eficienţă 
ridicată şi flexibilă

Costuri mai mici în 
comparaţie cu o 
reamenajare totală
 › Reduceţi costurile de funcţionare şi 
îmbunătăţiţi confortul folosind cele 
mai noi tehnologii

 › Fără întreruperea activităţii şi fără 
costuri pentru mutare şi redecorare

✓   Pentru a preveni timpul de nefuncţionare neplanificat
✓   Pentru a reduce costurile de funcţionare
✓   Pentru a proteja mediul
✓   Pentru a îmbunătăţi confortul
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Fapt: R-22 a fost 
interzis în Europa*

 

Dacă echipamentul dvs. este mai vechi 

de 15 ani, este posibil să mai utilizeze 

agent frigorific R-22. Începând cu 31 

decembrie 2014, reparaţiile la sistemele cu 

R-22 vor fi interzise, ceea ce poate duce la 

perioade de nefuncţionare neplanificate.

Nu întrerupeţi activitatea companiei 

graţie tehnologiei de înlocuire 

Daikin.

* Directiva UE: Regulamentul (CE) nr. 2037/2000

Tehnologia de înlocuire 
Daikin este disponibilă pentru 
toată gama de produse

Aplicaţii rezidenţiale
Split de înlocuire pentru unitatea exterioară şi 
interioară, cu păstrarea conductelor de agent 
frigorific

Aplicaţii comerciale
 › VRV de înlocuire pentru unitatea exterioară şi 
interioară, cu păstrarea conductelor de agent 
frigorific

 › Modernizarea agregatului de răcire: 
actualizaţi componentele pentru a garanta 
respectarea cerinţelor agentului frigorific şi 
extinderea duratei de utilizare

 › Sky Air de înlocuire pentru unitatea exterioară 
şi interioară, cu păstrarea conductelor de agent 
frigorific

Aplicaţii industriale
Modernizarea agregatului de răcire: actualizaţi 
componentele pentru a garanta respectarea 
cerinţelor agentului frigorific şi extinderea duratei 
de utilizare



4

VRV de înlocuire
Soluţia de actualizare rapidă şi de calitate 

de la Daikin

Mereu în funcţiune

Fără întreruperea activităţii zilnice în timpul înlocuirii 
sistemului graţie instalării etapizate şi rapide. 

Suprafaţă ocupată mai mică, performanţă 
mai mare

 › Economie de spaţiu
 › Conectaţi mai multe unităţi interioare la noua unitate 
exterioară pentru a creşte capacitatea.

O soluţie de calitate ridicată pentru viitor

 › Calitate superioară
 › Confort îmbunătăţit
 › Gamă unică de unităţi interioare, precum inovativa 
casetă cu jet circular de la Daikin:

 › Refulare a aerului la 360°
 › Senzor de prezenţă şi 
senzor de pardoseală 
opţionali

 › Filtru cu autocurăţare 
opţional

Avantajele soluţiei de 
înlocuire Daikin

Încărcare automată cu agent frigorific - 
funcţie unică (doar la Daikin)

 › Elimină nevoia de calcul a volumului de agent frigorific
 › Garantează funcţionarea sistemului în condiţii 
optime, chiar dacă lungimile conductelor nu sunt 
cunoscute cu precizie

 › Garantează o înlocuire de calitate

✓    Reutilizaţi conductele de condens 
Conductele durabile din PVC pot fi uşor refolosite. 
Sunt necesare numai testele de curgere.

✓    Reutilizaţi conductele de agent frigorific 
Conductele utilizate pentru R-22 vor funcţiona 
şi cu VRV-Q, graţie presiunilor de funcţionare ale 
sistemului mai scăzute.

✓    Reutilizaţi piesele de conectare pentru 
traseul frigorific 
Nu există restricţii la actualizarea unui sistem 
VRV Daikin. Alte sisteme VRF necesită piese de 
racordare care să suporte o presiune de până la 
3,3 MPa.

✓    Reutilizaţi cablajul telecomenzii 
La actualizarea unui sistem Daikin cablajul 
existent nu trebuie inlocuit. În alte cazuri, 
reutilizarea depinde de tipul cablajului.

✓    Reutilizaţi cablajul unităţii interioare 
Restricţii: consultaţi cablajul telecomenzii.

Înlocuiţi numai:

!    Unităţile interioare şi cutiile BS 
Contactaţi dealerul local pentru a verifica 
compatibilitatea în cazul în care trebuie să păstraţi 
unităţile interioare.

!  Unităţile exterioare
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Palatul Westminster,  
Marea Britanie
De ce VRV-Q?
„VRV-Q oferă o soluţie de înlocuire cu abilitatea unică 
de a reduce presiunile de funcţionare ale R-410A până 
la nivelului R-22, păstrând performanţalui R-410A.”

Mick Langford (All Seasons Climate Control, dealer Daikin D1)

 › Economii de energie de peste 35%
 › Cu peste 6 tone de CO₂ mai puţin pe an 
 › Anul instalării: 2012
 › Unităţi instalate: 3 unităţi exterioare VRV-Q, 13 unităţi 
interioare 

 › Înlocuirea unui sistem de la alt producător

Poveşti de succes

Torre Serenissima, clădire 
de birouri, Italia
De ce VRV-Q? 
„Înlocuirea întregului sistem cu R-22 vechi de 17 ani a 
dus la pierderea a doar o jumătate de zi de lucru din 
partea angajaţilor. Controlul îmbunătăţit al jetului de 
aer în funcţie de preferinţele utilizatorului a crescut 
semnificativ confortul, reducând în acelaşi timp 
consumul de energie cu 25%.”

Maurizio Casarola (Property Manager)

 › Economii de energie de 25% 
 › Anul instalării: 2013
 › Unităţi instalate: 39 de unităţi exterioare VRV-Q, 
250 de unităţi interioare, 35 de unităţi VAM 500, 
4 intelligent Touch Controller

 › Instalaţia completă a fost realizată într-un sfârşit de 
săptămână

Înlocuirea sistemelor  
non-Daikin
Înlocuiţi rentabil sistemele altor producători cu 
tehnologia VRV cu eficienţă ridicată.

Economii de 

25%

Economii de 

35%

O decizie de reducere a 
costurilor
Investiţie mai mică

 › Actualizările sistemelor costă mai puţin deoarece 
numai unitatea exterioară şi unităţile interioare 
necesită înlocuire

 › Este cel mai uşor şi mai rapid mod de a respecta 
reglementările EPDB pentru clădiri.

Costuri mai scăzute pe termen lung

Directivele europene interzic reparaţiile la sistemele 
cu R-22 începând cu ianuarie 2015. Amânarea înlocuirii 
a sistemului cu R-22 până la apariţia unei defecţiuni a 
sistemului reprezintă o luptă pierdută.
 › Momentul înlocuirii va veni oricum.
 › Actualizarea în acest moment scade consumul de 
energie şi costurile cu întreţinerea încă din prima zi.

Consum mai scăzut cu până la 48%

Comparaţie între sisteme 

de 10 CP:

  Mod răcire

  Mod încălzire 

R-410A (RXYQQ-T)R-407C (RSXYP-L7)R-22 (RSXY-KA7)

EER/COP 8 CP 10 CP

RXYQQ-T (R-410A) 4,30 / 4,54 3,84 / 4,45

RSXYP-L7 (R-407C) 3,10 / 3,14 3,10 / 3,10

RSXY-KA7 (R-22) 2,37 / 2,95 2,37 / 3,00

Protecţia mediului

Eficienţa îmbunătăţită economiseşte energie şi scade 
emisiile de CO₂.
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Modernizarea 
agregatului de răcire
Fiţi inteligent - înlocuiţi componentele,  

nu sistemele

Conceptul nostru 
Chiar dacă agregatul de răcire cu R-22 a fost bine 
întreţinut şi este încă în stare bună, utilizarea R-22 
nu va mai fi permisă. Din acest motiv, Daikin oferă 
pachete de modernizare a agregatului de răcire. 
Astfel Agregatul de răcire va respecta cea mai recentă 
legislaţie, iar actualizarea tehnologiei va reînvia 
sistemul, mărindu-i fiabilitatea şi eficienţa.

Principalele avantaje

 › Transformaţi unităţile cu R-22 în vederea respectării 
legislaţiei

 › Investiţie minimă
 › Economisiţi bani pentru echipamente viitoare graţie 
duratei mai mari de utilizare a agregatului de răcire, 
a fiabilităţii crescute şi a eficienţei de întreţinere 
îmbunătăţite

 › Îmbunătăţiţi eficienţa energetică la o valoare 
ESEER cu până la 20% mai mare prin efectuarea 
actualizărilor furnizate de producător

Avantaje pentru buget şi managementul 
riscurilor

 › Fără demontarea agregatului de răcire
 › Fără lucrări la conductele de apă
 › Fără modificări la instalaţiile electrice
 › Cheltuieli logistice scăzute (transport, taxe pentru 
utilizarea macaralelor, aprobări etc.)

 › Livrare rapidă
 › Se pot acorda subvenţii de către autorităţi

Control
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Burj al Arab, Dubai, 
Emiratele Arabe Unite 
Aplicaţie:  
Centrală pentru producere apă răcită care deserveşte 
două complexuri hoteliere de lux

Produse: 
32 de agregate de răcire cu 4 compresoare cu piston 
fiecare

Soluţia Daikin:
20 de agregate de răcire modernizate care 
furnizează aceeaşi capacitate de răcire. Investiţia în 
modernizare a fost recuperată în 2 ani.

Poveste de succes

Compresor

softstarter sau 
inverter

Amortizare: 
2 ani
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Aflaţi mai multe despre soluţiile de înlocuire Daikin la 

www.daikineurope.com/minisite/r22/

Actualizarea sistemelor 
rezidenţiale sau comerciale 
uşoare
Toate unităţile obişnuite de tip split şi Sky Air atât 
exterioare cât şi interioare pot fi utilizate pentru a 
înlocui sistemele cu R-22 şi cu R-407C.
 › Nu sunt necesare lucrări interioare
 › Se reduc costurile de funcţionare
 › Actualizaţi unităţile interioare la modele mai recente 
şi mai moderne

Unitate de înlocuire pentru 

Split şi Sky Air
Cum funcţionează?
 

!     Înlocuiţi unităţile interioare şi  
exterioare 
Înlocuiţi sistemele Daikin, dar şi cele ale altor 
producători

✓    Reutilizaţi traseele frigorifice şi cablajele 
existente




