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Door slimme toepassingen
Wij bewaken nauwgezet het energieverbruik met onze Daikin Cloud Service. Wij winnen 
advies van experts in om het systeemrendement continu te optimaliseren. Met de preventieve 
onderhoudsfunctie zorgen we voor een optimale werking en waarborgen we de productiviteit. 
Daarnaast gebruiken we slimme sleutelkaarten en sensoren om energieverspilling te voorkomen.

Door innovatie
Een groot deel van de producten in ons assortiment maakt al gebruik van R-32, het koudemiddel 
met een lager GWP. Door continue te blijven innoveren en het toepassen van onze eigen 
innovatieve technologieën, bieden wij de hoogste seizoensrendementen en gebruiken wij 
bijvoorbeeld unieke zelfreinigende panelen voor een maximaal rendement, dag en nacht.

Wij zijn vastberaden om onze 
CO2-voetafdruk te verkleinen en 
tegen 2050 volledig CO2-neutraal 
te zijn. 
Een circulaire economie, constante innovatie en slimme 
toepassingen – dat zijn de mijlpalen op onze weg.
We moeten nu actie ondernemen. 
Help ons een duurzame toekomst te realiseren  
voor de HVAC-R-sector.

Samen een duurzame 

toekomst tegemoet

Door een circulaire economie
Op weg naar een circulaire economie van koudemiddelen

Met L∞P by Daikin willen we af van afval. Daarom recyclen we wat we al hebben, uiteraard 
met behoud van kwaliteit. We gebruiken gerecycled koudemiddel en hebben zo al per jaar de 
productie van ruim 400.000 kg nieuw geproduceerd gas kunnen voorkomen!



3

Partner van Retradeables
Als consortiumpartner steunt Daikin Retradeables, 
een digitale handelsmarkt die de handel van 
geregenereerd koudemiddel mogelijk maakt tussen 
onderhoudsbedrijven en koudemiddelverdelers.

Producten die gerecycled 
koudemiddel gebruiken
Met dit initiatief begon onze circulaire economie  
'L∞P by Daikin' in 2019. Gerecycled koudemiddel 
wordt toegewezen aan alle VRV-systemen en 
koudwatermachines/warmtepompen** die in Europa* 
geproduceerd en verkocht worden. Door te kiezen 
voor één van deze producten draagt u actief bij aan het 
hergebruik van koudemiddel

R-Cycle-terugwinsysteem
Het mobiele koudemiddelterugwinsysteem verwijdert 
onzuiverheden zoals olie, zuren en vocht uit gas. 
Dit kan los van andere Daikin initiatieven voor een 
circulaire economie.

Terugwinnen-Recyclen-
Hergebruiken 
Koudemiddelprogramma
Ons nieuwste initiatief, het koudemiddelprogramma  
L∞P by Daikin, bespaart hulpbronnen en zorgt voor  
lagere kosten. Ons doel is om grotere hoeveelheden 
koudemiddel te verzamelen en om initiatieven gericht op  
het terugwinnen van oud koudemiddel voor hergebruik in 
nieuwe systemen te certificeren. Deze dienst is beschikbaar 
voor onze voornaamste klanten en investeerders.

Ons circulaire ecosysteem voor  

een duurzamere toekomst 
wordt steeds groter

*) EU-lidstaten: Verenigd Koninkrijk, Bosnië en Herzegovina, Servië, Montenegro, Kosovo, Albanië, Noord-Macedonië, IJsland, Noorwegen, Zwitserland
**) EWAD-TZ, EWAD-T, EWYD-BZ, EWYD-4Z-B, EWWD-VZ, EWWD-DZ, DWSC/DWDC chiller range

Draag zorg  
voor het klimaat.

Hergebruik  
R-410A 
& R-134a
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Terugwinnen
Wij winnen oud koudemiddel voor 
u terug uit ieder apparaat van ieder 
merk.

Recyclen
Het koudemiddel wordt in Europa 
teruggewonnen, wat betekent dat 
het op hoogwaardige wijze en in 
overeenstemming met de bepalingen 
in de F-gassenverdordening wordt 
gerecycled.

Hergebruiken
Het gerecyclede koudemiddel wordt 
gemengd met nieuw geproduceerd 
koudemiddel. De kwaliteit van het 
koudemiddel wordt gecertificeerd 
door een onafhankelijk 
laboratorium. Het voldoet aan de 
gecertificeerde AHRI 700-normen.

Hoe  

werkt het?
Terugwinnen, recyclen 
en hergebruiken zijn de 
toverwoorden die de kern van 
L∞P by Daikin vormen.
Het is een revolutionair idee in 
onze industrie en vormt een 
essentieel onderdeel van ons 
streven naar een duurzame 
toekomst.

Hergebruik  
koudemiddel om de 
productie van ruim  
400.000 kg nieuw 
geproduceerd gas  

per jaar  
te voorkomen.
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VirginReclaimed

For more information visit:

 

www.daikin.eu/loop-by-daikin

For more information visit:

 

www.daikin.eu/loop-by-daikin
For more information visit:

 

www.daikin.eu/loop-by-daikin

Mixed

Hoe uw koudemiddel  

het -traject aflegt
We gebruiken een mengsel van nieuwe en herbruikbare 
componenten, net zoals wordt gedaan bij groene elektriciteit.  
In de fabriek wordt gerecycled koudemiddel gemengd met 
nieuw geproduceerd koudemiddel. Uiteindelijk wordt de 
hoeveelheid gerecycled koudemiddel administratief  
toegewezen aan nieuwe L∞P by Daikin producten.

Het gerecyclede koudemiddel wordt administratief
toegewezen aan VRV-systemen en koudwatermachines/
warmtepompen** die in Europa*worden geproduceerd en verkocht.

Het gerecyclede 
koudemiddel wordt 
hergebruikt in de markt, 
waarmee de kringloop 
compleet is.

Het koudemiddel wordt 
teruggewonnen door 
installateurs.

Koudemiddel 
teruggewonnen uit 
andere apparaten

Gerecycled 
koudemiddel wordt ook 
gebruikt voor lokale 
koudemiddelvulling en 
onderhoud.

Teruggewonnen koudemiddel wordt gerecycled 
tot dezelfde hoge kwaliteit als nieuw geproduceerd 
koudemiddel.

In onze fabriek wordt 
een mix van gerecycled 
en nieuw geproduceerd 
koudemiddel gebruikt 
om onze systemen te 
vullen.
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Ontdek  
 by Daikin

Voor uw 
onderneming
• Trek nieuwe klanten aan als een gecertificeerd en 

duurzaam lid van het L∞P by Daikin programma 
voor terugwinning, recycling en hergebruik.

• Maak u geen zorgen over het verwerken van oud 
koudemiddel – dat regelen wij wel!

• Bespaar op de kosten voor het afvoeren en 
afbreken van het oude koudemiddel.

Voor onze planeet
• Help onze planeet door systemen te kiezen die 

gerecycled koudemiddel gebruiken.

• Doe mee met een van onze programma's en 
help ons te voorkomen dat ieder jaar meer dan 
400.000 kg nieuw gas wordt geproduceerd. 

• Draag bij aan een duurzame toekomst.

Programma voor terugwinning, recycling en hergebruik
Wilt u meer doen dan alleen systemen installeren die gerecycled 
koudemiddel gebruiken? Bekijk dan ons koudemiddelprogramma. 
Ons doel is om grotere hoeveelheden koudemiddel te verzamelen 
door initiatieven te certificeren die gericht zijn op het terugwinnen 
van oud koudemiddel voor hergebruik in nieuwe systemen.

Doe mee met  by Daikin  
en profiteer van het -effect!
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Doet u al mee met  
 by Daikin?

Het L∞P by Daikin programma 
voor terugwinning, recycling 
en hergebruik in samenwerking 
met partners is al open voor 
onze voornaamste klanten en 
investeerders.

Het terugwinnen van R-410A was 
nog maar het begin. We gaan nu 
meer koudemiddelen gebruiken 
in onze circulaire economie en die 
op steeds grotere schaal inzetten.

Er zijn al meer dan 20.000 VRV-systemen 
uit onze speciale L∞P by Daikin productreeks 
verkocht. Deze systemen zijn voorzien van 
gerecycled koudemiddel volgens ons principe 
van circulaire economie.

Help ons te voorkomen dat ieder 
jaar meer dan 400.000 kg nieuw 
koudemiddel geproduceerd wordt!



Krijg meer info over L∞P by Daikin – het programma voor terugwinning, recycling en 
hergebruik en doe mee met onze circulaire economie.

Samen bouwen aan een duurzame nalatenschap

www.daikin.nl/loop-by-daikin

Doe mee met 

en gebruik je afval als voordeel!
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Deze publicatie dient uitsluitend ter informatie en vormt geen enkele verplichting 
voor Daikin Europe N.V. Daikin heeft de inhoud van deze publicatie met grote 
zorg samengesteld. Er wordt echter geen enkele expliciete of impliciete garantie 
geboden voor de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid 
voor een specifiek 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 Europe N.V. 

Gedrukt op chloorarm papier. 

Daikin Nederland Bel naar 088 324 54 60 (keuze 3), whatsapp naar 088 324 54 55, stuur een e-mail naar verkoop@daikin.nl of kijk voor meer informatie op www.daikin.nl.


