
Verwarming - airconditioning - warm water - ventilatie - koeling - besturing

Hoteloplossingen 
voor hoteleigenaren
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De integratie van het unieke, aangepaste 
VRV-systeem in het Posthotel zorgt 
voor een perfect samenspel tussen 
energiezuinige technologieën en optimaal 
gebruikerscomfort.

Boetiekhotel 1898 The Post

Uw doel: 
Gastvrijheid, energiezuinigheid, 
betrouwbaarheid

Het is essentieel dat u uw gasten het beste comfortniveau biedt, het hele jaar door. U moet 

ook uw energieverbruik verlagen, uw energiekosten onder controle houden en vertrouwen 

hebben in de betrouwbaarheid van uw systemen. Als marktleider, combineert Daikin een 

brede ervaring, technische innovatie en een snelle klantenservice, om u te helpen bij het 

bereiken van al uw doelstellingen!
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We weten dat uw klanten op de eerste plaats 
komen. Daikin helpt u te zorgen dat elke 
gast geniet van een perfect comfort met een 
eenvoudig te bedienen, stil systeem.

 Fluisterstille binnendelen (19 dBA)

  Onopvallende, tochtvrije koeling en 
verwarming

 Gebruiksvriendelijke individuele bediening

 Warm water tot 80°C

  Gegarandeerd de hoogste 
binnenluchtkwaliteit

  Integratie met de hotelsoftware zodat de 
kamer altijd de juiste temperatuur heeft 
wanneer de gast binnenkomt

Topcomfort voor uw 
gasten

22 22

Verwarming VentilatieKoeling Warm water Luchtgordijn

Onttrokken 
warmte

VRV heat recovery systeem

Verlaag en monitor uw 
energieverbruik

Betrouwbaarheid

 Snelle klantenservice

 Vervangingstechnologie: Speciaal 
ontwikkelde vervangingstechnologie voor 
renovaties

 Automatische filterreiniging voorkomt 
onderhoudsproblemen en verstopte filters

Eén geïntegreerd systeem waarmee u 70% van uw energienota 
beheert

OVERIGE

KANTOOR

KEUKEN

VERLICHTING

RUIMTEVRWARMING 31%

VENTILATIE 4% 
KOELING 3% 

RUIMTEKOELING 15%

WARM WATER 17%

Waarom kiezen voor Daikin?
Het optimaliseren van het energieverbruik en de bedrijfskosten moeten ook hand in hand gaan met uw doelstellingen op 

het gebied van betrouwbaarheid en comfort. Daarom is het aanbod van Daikin zodanig, dat we u alles kunnen bieden.

Tot op heden hebben hotels verschillende 
systemen gebruikt voor koelen, verwarmen, 
warm water en ventilatie. Hierbij kan veel energie 
worden verspild. Dankzij de geavanceerde 
warmteterugwinningssystemen, bespaart u 
energie en geld.

 Gratis verwarming en warm water door 
warmteterugwinning

 Beheer al uw AC/CV-systemen en 
apparatuur van derden via een touchscreen 
vanaf één centrale locatie of zelfs op afstand

 Intelligente regelingen in de hotelkamers 
zijn gekoppeld aan sleutelkaarten en 
raamcontacten, voor het optimaliseren van 
de energiezuinigheid als gasten hun kamer 
verlaten of een raam openen

 Gebruik één geïntegreerd systeem in plaats 
van verschillende systemen en bespaar 
op uw bedrijfskosten met één enkel 
aanspreekpunt

 Invertertechnologie en variabele 
koudemiddeltemperatuur, zorgen voor een 
continue aanpassing van de werking van 
het systeem voor het hoogst mogelijke 
seizoensrendement en topcomfort

 Zorg voort de beste ondersteuning bij het 
opbouwen van uw duurzame gebouw met 
een BREEAM-certificaat 
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Daikin biedt u dé oplossing
voor uw gehele hotel
Van de receptie tot de hotelkamers, inclusief 
keukens en bedrijfsruimtes, elke ruimte in 
uw hotel heeft speciale behoeften m.b.t. 
verwarming, airconditioning, ventilatie, warm 
tapwater, etc.

Daikin biedt u een oplossing die geschikt is 
voor al deze behoeften, geheel geregeld via een 
centraal besturingssysteem en met één enkel 
aanspreekpunt.

+     Warmte wordt teruggewonnen uit koelvitrines 
en koelruimten, voor het versterken van de 
verwarming in andere ruimtes.

 +     Speciale inverterkoeloplossingen.

Inbouwkanaal- 
model

Gebruiksvriendelijke, 
moderne controller

+  Intuïtieve afstandsbediening met ingebouwde 
koppeling naar de sleutelkaart of raamcontact 
voor energiebesparing.

  +   Een ruime keuze aan binnendelen die 
geschikt zijn voor verborgen montage, 
wandmontage, etc.

Wandmodel

Produceer individueel grote hoeveelheden  
warm water tot wel 80°C

 +    Zeer efficiënte warm waterproductie met 
duurzame energie.

 +    Mogelijkheid tot aansluiting van 
zonnepanelen.

 +    Bespaar tot 17% t.o.v. traditionele systemen.

Keuken

Uitgebreide besturing en monitoring van alle 
airconditioning, verwarming, warm water en 
koeling

Hotelkamers

Warm tapwater

Maximaal comfort voor uw gasten, terwijl het 
energiegebruik beheersbaar blijft
• Elke gast kan individueel kiezen voor de eigen 

koeling of verwarming, binnen ingestelde 
grenzen

• Warm water tot wel 80°C, geproduceerd met 
duurzame energie

• Dankzij de stille binnendelen geniet u van 
een goede nachtrust, terwijl ons uniek 
zelfreinigend paneel voor de hoogste 
binnenluchtkwaliteit zorgt.

Zelfreinigend 
filter

22 22

22 22
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Centrale besturing

Buffethallen/restaurant/vergaderruimtes

+     Luchtgordijnen die het mogelijk maken 
deuren te openen zonder energieverlies 
en tegelijk een hoog comfortniveau te 
handhaven.

+     Vloerverwarming voor een gelijkmatige 
verwarming in ruimtes met hoge plafonds.

+     CO2 sensoren voorkomen energieverlies door 
overventilatie, terwijl op piektijden voldoende 
verse lucht wordt geleverd.

 +     Luchtbehandelingskasten combineren verse lucht, verwarming en 
airconditioning in één systeem.

+      Ruim assortiment cassette-, plafondonderbouw- en vloermodellen,  
voor aanpassing aan de kamerindeling.

+     Eenvoudig in te stellen schema's en centrale besturing voor de meest 
efficiënte modus.

+     ‘Gratis koeling’ mogelijk als buitentemperatuur lager is dan binnen.

+      Integratie met hotelboekingssoftware, die de 
airconditioning start als de klant incheckt.

+      Slimme energiemanagementtools voor het 
optimaliseren van het gebouwrendement.

+      Bewaking van alle Daikin apparatuur en die 
van derden, vanuit één centrale locatie en 
zelfs op afstand.

Inbouwkanaal-
model
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Volledig vlakke 

cassette

Luchtbehandelingskast

Biedt uw klanten een gevoel van maximaal 
comfort op het moment dat ze binnenkomen

De sleutel tot het beheersen van uw 
energiekosten en het waarborgen van comfort 
voor uw klanten

Grote ruimtes die vragen om zowel een ideale 
temperatuur als toevoer van verse lucht

Ruimtekoeling KoudetechniekVentilatie Luchtgordijn Warm tapwater Centrale besturing

Hotelingang

22

Ruimteverwarming
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Hoe werkt het?

›  Filterreiniging vindt automatisch plaats 
volgens de timer die is ingesteld met de 
afstandsbediening.

›   Het stof wordt verzameld in een opvangbak, die 
in het binnendeel is geïntegreerd.

›  Wanneer de opvangbak vol is, kan het stof 
eenvoudig worden verwijderd met een 
stofzuiger, d.m.v. een afzuigpunt, welke is 
gemonteerd in het verlaagde plafond.

De kracht van... 
zelfreinigende filters voor 
kanaalmodellen 

20% energiebesparing 
›  Geen vuile plafonds meer door de automatische filterreiniging.
› Verlaagt de bedrijfskosten omdat het filter altijd schoon is.

Betere luchtkwaliteit
›  Continue en optimale luchtstroom voorkomt tocht of geluid.
›  Altijd schone en gezonde lucht omdat er geen stofophoping 

meer plaatsvindt op en rondom het filter.
 
Lagere operationele kosten
›  Bij een volle opvangbak kan het stof gemakkelijk worden 

verwijderd met een stofzuiger.
›  Hierdoor kan de reiniging worden meegenomen door het 

kamerpersoneel.

Voor meer informatie over de energiezuinige Daikin 
totaaloplossingen voor hoteleigenaren, bezoek onze website 
www.daikin.nl/hotel.

Bekijk de animatievideo van het zelfreinigend filter voor Daikin kanaalmodellen op:
www.youtube.com/DaikinEurope

Uniek!
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Waarom Daikin?
“De verwachting stemde overeen met de algemene
strategie van Van der Valk. Een Green Key-certificaat
behalen door driedubbele beglazing, ledverlichting
en efficiënte verwarming, koeling, ventilatie en
warmtapwaterproductie. Daikin is een goede en
geschikte partner, omdat we bij één leverancier
terecht kunnen voor alle klimaatsystemen en het
onderhoud, inclusief de bediening en monitoring
van alle systemen. Met de totaaloplossing van
Daikin houden we het energieverbruik laag en
bieden we optimaal en betrouwbaar comfort voor
onze gasten, bezoekers en medewerkers.”

Mathieu Wohrmann
Manager, Van der Valk hotel, Mons

Total Solution
 › Watergekoeld VRV-systeem in heat recoveryuitvoering 

verzorgt de koeling/verwarming van de 
kanaalmodellen (hotelkamers en nevenruimtes)

 › Altherma warmtepompen en warmtapwatertanks 
voor de verwarming en warmtapwaterproductie

 › Plug & play luchtbehandelingskast voor ventilatie
 › ZEAS Condensingunit voor de koel- en 

vriestoepassingen
 › Gebruiksvriendelijke energiebesparende bediening 

met ‘key card’ integratie en indiviuele (zone)regeling
 › i-Net Monitoringsservice voor controle van het 

VRV-systeem
 › Service-overeenkomst voor het onderhoud van alle 

klimaatsystemen

Het familiebedrijf Van der Valk is met bijna 100 
hotels de grootste Nederlandse internationale
horecaketen.  
Eén van hun belangrijkste strategieën is om 
het comfort van een viersterrenhotel aan te 
bieden tegen prijzen van een driesterrenhotel.

Energiezuinige sleutelkaart-verbinding

Hotel 
Van der Valk 
Mons

Praktijkvoorbeeld

Ga voor meer informatie naar www.daikin.nl/hotel.



Daikin wijst de weg
"Ik ben tevreden met de service die Daikin ons biedt. Het 

externe en voorspellende onderhoudssysteem i-Net zorgt 

voor gemoedsrust omdat ik weet dat er altijd 'iemand' is 

die mijn installatie bewaakt."

Germán Romero Avilés

Facility Manager bij Porta Fira Santos Hotel

1924

1933

1936

Akira Yamada creëert Osaka 
Kinzoku Kogyosho Ltd

Onderzoek op het 
gebied van fluoride-

koudemiddelen

Mifujirator gebruikt als eerste 
Japanse airconditioner voor 

treinen

1951

1973

2007

2009 2012 201419821958

Het eerste  
VRV-systeem 

geïntroduceerd in 
Japan

Daikin is de eerste 
producent die het 

ecolabel voor lucht/
water warmtepompen 

ontvangt

Daikin Europe (DENV)
Oostende, België

Eerste Daikin Altherma 
lucht/water warmtepomp

Introductie van de 
VRV IV: een nieuwe 

marktstandaard op het 
gebied van comfort en 

rendement

Daikin Altherma  
Hybride warmtepomp

Eerste R-32 systeem  
voor wandmontage

Start van de productie 
van een serie 

airconditioners

Eerste serie 
warmtepompen

2010

Introductie van Replacement 
VRV-oplossing om bestaande 

airconditioningssystemen 
op kostenefficiënte wijze te 

vervangen

Daikin introduceert producten gericht 
op hotels

> Stijlvolle en gebruiksvriendelijke 
controller

> Zelfreinigend filter voor 
kanaalmodellen in hotels

> PMS-interface met integratie in 
hotelboekingssoftware

2017

Totaaloplossing

Een perfecte werkomgeving is essentieel voor alle 
bedrijven. Maar geen enkele ruimte wordt exact 
hetzelfde gebruikt, en dat vraagt om flexibele, 
klantgerichte en voordelige oplossingen.

Daikin, de toonaangevende producent in 
Europaen wereldwijd de nr. 1 in HVAC-R systemen, 
begrijpt dit en ons “totaaloplossing”-concept is 
opgebouwd rond klantgerichte oplossingen voor 
individuele klanten.

Airconditioning, verwarming, ventilatie, 
luchtgordijnen, warm tapwater, koeling of 
bedieningen, Daikin heeft de systemen, de 
ervaring én de oplossingen voor u..

Integrale kwaliteitszorg

Het beproefde kwaliteitsconcept van Daikin 
is gebaseerd op de bijzondere aandacht die 
wordt besteed aan ontwerp-, productie- en 
testprocedures evenals aan after sales. Alle 
onderdelen worden met de grootste zorg 
geselecteerd en grondig getest op kwaliteit en 
bedrijfszekerheid.

Daikin als uw partner

Daikin en de gepassioneerde medewerkers staan 
elke dag klaar om u te helpen bij het opstellen van 
nationale of internationale overeenkomsten, het geven 
van advies, het selecteren van systemen en houden 
de wet- en regelgeving in de gaten. Ons doel is u 
te helpen bij het met vertrouwen uitvoeren van uw 
plannen, gebruikmakend van klantgerichte ontwerpen 
en oplossingen die voldoen aan uw behoeften (op het 
gebied van comfort, prestaties, etc.).

Daikin staat garant voor comfort
Al bijna 90 jaar heeft Daikin tot doel de 
verwarming en koeling in de industrie, bij 
commercieel vastgoed en in de woningmarkt 
te verbeteren. Daarom bieden we de meest 
vooraanstaande innovaties op dit gebied. Alle 
productcomponenten worden in onze eigen 

kwaliteitsgecertificeerde fabrieken geproduceerd, 
dat is ongebruikelijk in deze markt. Dit omvat de 
compressoren en kern van onze machines en 
zelfs het koudemiddel, waarvan Daikin de tweede 
producent ter wereld is.

Deze publicatie dient uitsluitend ter informatie en vormt geen enkele verplichting voor Daikin Europe N.V. Daikin 
Europe N.V heeft de inhoud van deze publicatie met grote zorg samengesteld. Er wordt echter geen enkele garantie 
geboden voor de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid voor een bepaald gebruiksdoel 
van de inhoud van deze publicatie en de producten en diensten die erin worden beschreven. De specificaties kunnen 
zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Daikin wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor 
directe of indirecte schade in de ruimste betekenis, die zou voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik en/of 
de interpretatie van deze publicatie. De inhoud is onderworpen aan het auteursrecht van Daikin. Deze publicatie is 
gedrukt op chloorarm papier.

 

Daikin Nederland Bel 088 324 54 55, stuur een e-mail naar verkoop@daikin.nl of kijk voor meer informatie op www.daikin.nl/hotel.
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