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Productportfolio

Koudetechniek 

Keep cool, 
save money
Daikin koel- en vriessystemen 

zijn speciaal ontworpen om de 

milieu-impact te verminderen 

en voldoen aan de nieuwe 

F-gassenverordening. De 

innovatieve en betrouwbare 

VRV-technologie zijn bewezen en 

getest voor ZEAS en Conveni-Pack.

Daikin zet de standaard als het 

gaat om energie-effi  ciëntie. 

Dit stelt u in staat om enerzijds 

geld te besparen en anderzijds 

de planeet te reden.

Ga voor meer informatie naar 

www.daikin.nl/koudetechniek

Voordelen voor de installateur
› Plug & play oplossingen.
› Voorgevuld en uitvoerig getest in onze fabrieken.
› Compacte vormgeving voor beperkte montageruimte.

Voordelen voor de adviseur
› Daikin ZEAS is erkend als de best beschikbare 

technologie op basis van Ecodesign.
› Eenvoudige en intuïtieve keuze van 

condensingunits met Refrigeration Xpress.
› Breed programma voor de meeste koel- en 

vriesbehoeften, volgens F-gassenverordening.

Voordelen voor de 
eindgebruiker
› Technologie met een hoog rendement voor een 

hoge Return on Investment (ROI).
› Warmteterugwinningstechnologie bij Conveni-Pack.
› Bewezen betrouwbaarheid en grote prestaties.
› Ideaal voor toepassing in woonwijken.
› Draag bij aan een beter milieu met een laag Global 

Warming Potential (GWP).
› Geschikt voor diverse commerciële en industriële 

toepassingen, die alle aspecten van de ‘cold chain‘ 
omvatten, om aan al uw koel- en vriesbehoeften te 
voldoen.

Koeling

Waarom kiezen voor Daikin 
koel- en vriesoplossingen?

• Hoog rendement oplossingen die passen bij 

uw koel- en/of vriesbehoeften.

• Met de overname van Zanotti breiden we ons 

productaanbod uit en kunnen we aan alle eisen 

op het gebied van koudetechniek voldoen.

• Voor diverse commerciële en industriële 

toepassingen.

• Innovatieve en betrouwbare VRV-technologie: 

bewezen en getest voor ZEAS en Conveni-Pack.

• Voldoet aan nieuwe F-gassenverordening 

(R-410A).

• Bewezen koel- en vriestechniek met meer dan 

3.000 R-410A installaties in Europa.

• Geschikt voor plaatsing in woonwijken door 

compacte afmetingen en laag geluidsniveau.

DE KRACHT VAN ...
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Productoverzicht DaikinOvername van Zanotti
Daikin kan door de overname van Zanotti een uitgebreid
assortiment koel- en vriestoepassingen aanbieden,
dat alle aspecten van de ‘cold chain’ omvat.
 

Productassortiment van Zanotti 
Het brede productassortiment van Zanotti voor industriële 
koeltoepassingen omvat talrijke koelinstallaties voor restaurants, 
supermarkten en distributiecentra.

Naast luchtbehandelingssystemen voor het rijpen van kaas en 
salami alsmede wijnconservering en -veredeling, omvat het aanbod 
tevens koelinstallaties voor graan- en zaadsilo’s.

Naast oplossingen voor industriële koeltoepassingen biedt Zanotti 
ook een uitgebreid assortiment voor transport- en industriekoeling 
in de levensmiddelenindustrie, cleanrooms, schaatsbanen, etc.

Daikin en Zanotti - united in cold
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Model Productnaam Capaciteit (kW) 0 2 5 10 25 50 100 150 300 450

Invertergestuurde 

condensingunit voor 

commercieel koelen

Mini-ZEAS 

LRMEQ-BY1

Inverter condensingunit voor 

commercieel koelen en vriezen

ZEAS

LREQ-BY1

Multi-ZEAS

LREQ-BY1R

Geïntegreerde oplossing 

voor koelen, vriezen en 

comfortkoeling en verwarming

Conveni-Pack

LRYEQ-AY

Booster voor het mogelijk 

maken van zowel ZEAS als 

Conveni-Pack vriestoepassingen

Booster unit

LCBKQ-AV1

Condensingunits voor 

commerciële toepassingen 

met zuigercompressor

CCU

JEHCCU-M1/M3/L1/L3

JEHCCU-CM1/CM3

Condensingunits voor 

commerciële toepassingen met 

scroll-technologie

SCU

JEHSCU-M1/M3/L3

JEHSCU-CM1/CM3

Industriële koeltoepassingen

Productoverzicht

Koelen Vriezen VerwarmenAirconditioning
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Productoverzicht

Koelen Vriezen VerwarmenAirconditioning
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Model Productnaam 0 1 2 3,5 5 10 15 25 35

Monoblock voor 
wandmontage  
(direct op de wand, 
optioneel ook door de wand 
aangebracht)

GM

Monoblock voor 
wandmontage (stand-alone 
opstelling)

AS

Monoblock voor 
dakmontage

SB

Bi-block Split-systeem:  
Condensingunit voor 
wandmontage en verdamper 
voor plafondmontage

GS

Bi-block Split-systeem:  
Condensingunit voor 
vloeropstelling en verdamper 
voor plafondmontage met 
capillaire inspuiting

SP

Bi-block Split-systeem:
Condensingunit voor 
vloeropstelling en verdamper 
voor plafondmontage 
met thermostatisch 
expansieventiel

DB

Industriële koeltoepassingen

Vermogen (kW)

Vriezen  

(-20° C / +35° C)

Koelen  

(0° C / +35° C)

Productoverzicht
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Productoverzicht Zanotti

Meest uitgebreide productassortiment koel-/vriesoplossingen voor diverse commerciële en industriële toepassingen, van distributiecentra, 

koelcelopslagfaciliteiten en voedingsverwerkingsfabrieken tot restaurants, tankstations en supermarkten van elk formaat.
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