Daikin hoteloplossingen

Daikin klimaatoplossingen garanderen een comfortabel verblijf voor uw gasten met minder
bedrijfskosten voor u. Energiezuinige gastvrijheid waar u op kunt vertrouwen!
Van gepersonaliseerde systemen voor verwarming en airconditioning tot ventilatie, warm
tapwater en intelligente besturingssystemen,
Daikin biedt u een energiezuinige en betrouw
bare totaaloplossing voor de klimaatregeling
van de receptie, hotelkamers, vergaderzalen,
restaurants, wellnessfaciliteiten en overige
ruimtes in uw hotel.
Onopvallend goed
›	Op basis van uw wensen en eisen creëren wij
samen met u het ideale binnenklimaat, dat
perpect past in uw interieur en onopgemerkt
optimaal comfort biedt aan uw gasten.

Volledige controle voor u en uw gasten
›	Met de koppeling van uw hotelreserverings
systeem en de intelligente besturingssystemen
van Daikin heeft u de volledige controle over
het energieverbruik van uw hotel en uw gasten
over hun eigen comfort.
Verlaag uw operationele kosten
›	Dankzij de hernieuwbare energiebronnen
en de efficiënte Daikin warmteterugwinningstechnologie kunt u de operationele kosten van
uw hotel aanzienlijk verlagen en een maximaal
rendement op uw investering realiseren.

2. Receptie en vergaderzalen
•
•

5. Hotelkamers

Zuivere en gezonde lucht zonder
schimmels en allergenen
Geniet van zuivere lucht dankzij
onze ventilatiesystemen voor grote
ruimtes

•

3. Restaurant / Keuken
•

•

•

Houd uw levensmiddelen vers door
uw inloopvriezers en koelkasten op
een efficiënte manier te koelen
Geïntegreerde vrieskoeling,
verwarming en koeling
maximaliseert warmteterugwinning
en energiebesparing

•

•
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Met de afzonderlijke bediening
kunnen uw gasten hun eigen
temperatuur regelen
Intelligente verbinding met
toegangspasje van de hotelkamer
bespaart energie
Energiezuinige productie
van warm tapwater met
warmtepomptechnologie
Stijlvolle wandmodellen en
kanaal(plafondinbouw)modellen
vallen minder op dankzij hun
minimale design en hun stille
werking
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4. Buiten
•

•

3

Duurzame buitendelen geschikt
voor alle weersomstandigheden,
zelfs temperaturen tot -25°C
Gebruik een combinatie van
hernieuwbare energie uit de lucht
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7. Sportruimte / zwembad / spa

1. Lobby

6. Achter de schermen
•

•

Minimaliseer het verlies van warme
en koude lucht via de ingang met
onze Biddle luchtgordijnen en
bespaar tot 72% door deze op onze
warmtepompen aan te sluiten in
plaats van het elektriciteitsnet

•

•

Produceer tot 17% efficiënter
grote volumes warm tapwater in
vergelijking met cv-ketels
Beheer het vochtpeil met onze
geavanceerde technologieën voor
bevochtiging en ontvochtiging
Verwarmen van o.a. zwembad en
tapwater voor douches met
warmtepomptechnologie

•

•

Daikin Nederland

Intelligente programma’s
vereenvoudigen de klimaatregeling
in het gehele gebouw en met
ons gebouwbeheersysteem kunt
u alle aspecten van uw gebouw
(verwarming, koeling, elektriciteit,
ventilatie, verlichting, liften, etc.)
integreren en aansturen
Verlaag uw energiekosten door uw
energieverbruik te beheren en te
optimaliseren met onze intelligent
Touch Manager (iTM)

Bel 088 324 54 55, stuur een e-mail naar verkoop@daikin.nl of kijk voor meer informatie over onze duurzame hoteloplossingen op www.daikin.nl/hotel.
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Daikin Europe NV neemt deel aan het Euroventcertificatieprogramma voor vloeistofkoelsystemen (LCP),
luchtbehandelingskasten (AHU), ventilatorconvectoren (FCU)
en systemen met variabele koudemiddelstroom (VRF).
Controleer de geldigheid van het certificaat online via
www.eurovent-certification.com of www.certiflash.com
Deze publicatie dient uitsluitend ter informatie en houdt geen bindend aanbod vanwege Daikin Europe N.V. in.
Daikin Europe N.V. heeft de inhoud van deze folder met de grootste zorg samengesteld. Er wordt echter geen
enkele expliciete of impliciete 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
Europe N.V. 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 folder. De inhoud is
onderworpen aan het auteursrecht van Daikin Europe N.V.

