
Verwarming - airconditioning - warm water - ventilatie - koeling - regeling

Hoteloplossingen
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Het unieke VRV-systeem op maat van de klant 
dat werd geïntegreerd in het Posthotel biedt 
een ideale combinatie van energie-efficiënte 
technologieën en een optimaal comfort voor 
de gebruiker.

Boutique hotel 1898 The Post

Uw doelstelling: 
gastvrijheid, rentabiliteit, 
betrouwbaarheid

Het is van cruciaal belang dat u uw gasten een optimaal comfort biedt, het hele jaar door.  

Bovendien moet u het energieverbruik verlagen, de energiekosten beheren en kunnen 

vertrouwen op betrouwbare systemen. Als toonaangevend bedrijf in zijn sector combineert 

Daikin een brede ervaring en technische innovatie met een responsieve klantenservice om u 

te helpen om aan al uw doelstellingen te voldoen.
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Wij weten dat uw klanten voor u op de eerste plaats 
komen. Daikin helpt u om ervoor te zorgen dat elke 
gast van een optimaal comfort kan genieten dankzij 
een gebruiksvriendelijk, fluisterstil systeem.

 Fluisterstille binnenunits (19 dBA)

 Discrete koeling en verwarming zonder tocht

 Gebruiksvriendelijke, individuele bediening

 Warm water tot 80°C

 Gegarandeerd de hoogste kwaliteit van de 
binnenlucht

  Dankzij de integratie in de hotelsoftware 
heeft de hotelkamer de juiste temperatuur 
voordat de gast zijn kamer betreedt

Optimaal comfort 
voor uw gasten
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Verwarming VentilatieKoeling Warm water Luchtgordijn

Onttrokken 
warmte

VRV warmterecuperatiesysteem

Betrouwbaarheid

 Responsieve klantenservice

 Vervangingstechnologie: speciaal ontwikkelde 
vervangingstechnologie voor renovaties

 Automatische filterreiniging voorkomt 
onderhoudsproblemen en verstopte filters

Eén enkel geïntegreerd systeem staat in voor 70% van uw energiefactuur

OVERIGE 

KANTOOR

KEUKEN

VERLICHTING

VERWARMING RUIMTES 31%

VENTILATIE 4% 
VRIEZEN 3% 

KOELING RUIMTES 15%

WARM WATER 17%

Verminder en beheer 
uw energieverbruik

Waarom kiezen voor Daikin?
Het optimaliseren van het energieverbruik en de operationele kosten mag geen enkele afbreuk doen aan uw doelstellingen 

voor een maximale betrouwbaarheid en een optimaal comfort. Met de producten van Daikin is dat steeds gegarandeerd.

Tot nu toe maken de meeste hotels gebruik van 
afzonderlijke systemen voor koeling, verwarming, 
warm water en ventilatie. Dit gaat gepaard 
met een hoog energieverbruik. Dankzij de 
geavanceerde warmterecuperatiesystemen van 
Daikin bespaart u energie en geld.

 Gratis verwarming en warm water via 
warmterecuperatie

 Regel al uw HVAC-R apparaten & apparatuur 
van derden via een touchscreen op één 
centrale plaats of zelfs op afstand

 Intelligente hotelkamerbesturingen 
communiceren met keycards en 
venstercontacten om de energie-efficiëntie 
te optimaliseren wanneer hotelgasten hun 
kamer verlaten of een venster openen

 Gebruik één geïntegreerd systeem in plaats 
van afzonderlijke systemen en bespaar op uw 
bedrijfskosten met één enkel contactpunt

 De invertertechnologie en de variabele 
koelmiddeltemperatuur zorgen voor een 
optimale regeling van het systeem, een maximaal 
seizoensrendement en een optimaal comfort

 De optimale ondersteuning voor het 
bouwen van een duurzaam gebouw met 
BREEAM certificaat 
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De ideale klimaatregeling  
voor elke zone van uw hotel

Elke ruimte in uw hotel, van de receptie en de 
hotelkamers tot de keukens en bergruimtes, 
heeft speciale behoeften op het gebied van 
verwarming, airconditioning, ventilatie, sanitair 
warm water, enz.

Daikin biedt u een globale oplossing die geschikt 
is voor al deze behoeften, volledig geregeld door 
een gecentraliseerd besturingssysteem met één 
enkel contactpunt.

+     Warmte wordt gerecupereerd van de 
koeltogen en koelruimtes, en gebruikt als een 
extra verwarming voor andere zones.

 +     Speciale inverter-koeloplossingen.

Inbouwsatellietmodel Gebruiks- 
vriendelijke,  

compacte controller

+   Intuïtieve afstandsbediening met ingebouwde 
koppeling met keycards of venstercontacten 
voor een optimale energiebesparing.

  +   Een uitgebreide keuze binnenunits:  
inbouwmodellen, wandmodellen,...

Wandmodel

Onafhankelijke productie van grote 
hoeveelheden warm water tot 80°C

 +    Uiterst efficiënte productie van warm water 
met hernieuwbare energie.

 +    Mogelijkheid tot aansluiting op thermische 
zonnecollectoren.

 +    Bespaar tot 17% in vergelijking met 
gasketelsystemen.

Keuken

Uitgebreide regeling en bewaking van 
airconditioning, verwarming, warm water en koeling

Gastenkamers

Sanitair warm water

Maximaal comfort voor uw gasten, met optimaal 
beheer van het energieverbruik
• Elke gast kan individueel zijn koeling of 

verwarming instellen, binnen bepaalde 
grenzen

• Warm water tot 80°C wordt geproduceerd 
met hernieuwbare energie

• Fluisterstille binnenunits staan garant voor 
een uitstekende nachtrust, terwijl onze 
unieke, automatische filterreiniging zorgt voor 
frisse binnenlucht van hoge kwaliteit

Zelfreinigend 
filter

22 22

22 22
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Centrale besturing

Feestzalen/restaurant/vergaderzaal

+     Dankzij een luchtgordijn kunnen deuren worden 
geopend zonder energieverlies, terwijl het 
comfortniveau hoog blijft.

+     Vloerverwarming voor een gelijkmatige temperatuur- 
verdeling in zones met een hoog plafond.

+     CO2 sensoren voorkomen energieverlies door 
een te sterke ventilatie, terwijl op piekmomenten 
voldoende verse lucht wordt toegevoerd.

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

+      Een uitgebreid gamma cassettemodellen, inbouwsatellietmodellen en  
vloermodellen voor elke kamerconfiguratie.

+     Eenvoudig in te stellen tijdroosters en een centrale besturing voor werking  
met maximale efficiëntie.

+     Gratis koeling mogelijk wanneer de buitentemperatuur lager is dan de binnentemperatuur.

+      Integratie in de hotelsoftware, waardoor de 
airconditioning opstart wanneer de gast incheckt.

+      Intelligente tools voor energiebeheer optimaliseren 
continu de efficiëntie van uw gebouw.

+      Bewaak alle apparatuur van Daikin en van derden 
op één centrale plaats, of zelfs op afstand.

Inbouwsatellietmodel

5

Fully Flat cassetteLuchtbehandelingsunit

Zorg voor een maximaal comfort voor uw gasten 
vanaf het moment dat ze uw hotel binnenkomen

De sleutel tot een optimaal beheer van uw energiekosten 
en een maximaal comfort voor uw gasten

Grote ruimtes waarvoor zowel een ideale temperatuur 
als toevoer van verse lucht nodig is

Koeling VriezenVentilatie Luchtgordijn Warm 
water

Centrale 
afstandsbediening

Lobby

22

Verwarming
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Hoe werkt het?

>  Filterreiniging wordt automatisch uitgevoerd 
volgens een timer die is ingesteld met de 
afstandsbediening

>  Het stof wordt opgevangen in een 
stofopvangbak in de unit

>  Wanneer die opvangbak vol is, kan het stof 
gemakkelijk worden verwijderd met een 
stofzuiger via een afzuigpunt dat in het vals 
plafond is gemonteerd

De kracht van... 
het zelfreinigend 
paneel voor 
inbouwsatellietmodellen 

20% energiebesparing 
> Verlaagt de bedrijfskosten omdat de filter altijd zuiver is
> Geen vuile plafonds meer dankzij de automatische filterreiniging

Betere luchtkwaliteit
>  Een continue en optimale luchtstroom voorkomt tocht en lawaai
>  Steeds zuivere en gezonde lucht omdat er geen stofophoping op en rond 

de filter aanwezig is
 
Lagere bedrijfskosten
>  Het stof kan eenvoudig worden verwijderd met een stofzuiger wanneer  

de stofopvangbak vol is
>  Dit betekent dat het kan worden gedaan door het schoonmaakpersoneel

Voor meer informatie over energiebesparende 
totaaloplossingen van Daikin voor hoteleigenaars kunt u 
onze website bezoeken:  
https://www.daikin.be/nl_be/oplossingen/hotels.html

Bekijk de video op: 
https://www.youtube.com/watch?v=i75rq0jLE4I

Uniek!
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Waarom Daikin?
“De verwachtingen kwamen overeen met de algemene 
strategie van Van der Valk. We kregen een Green 
Key-certificaat door driedubbele beglazing, 
ledverlichting en efficiënte verwarming, koeling, 
ventilatie en productie van warm water te gebruiken. 
Daikin is een geschikte en betrouwbare partner omdat 
wij op die manier slechts één leverancier hebben voor 
alle airconditioningsystemen en voor het onderhoud, 
met inbegrip van de werking en bewaking van alle 
systemen.  
Met de totaaloplossing van Daikin houden we het 
energieverbruik laag en zorgen we voor een optimaal 
en betrouwbaar comfort voor onze gasten, bezoekers 
en medewerkers.”

Mathieu Wohrmann
Manager, Van der Valk Hotel, Bergen

Totaaloplossing
 › Een watergekoeld VRV-systeem in warmterecuperatie-

uitvoering zorgt voor de koeling/verwarming van de 
leidingunits (hotelkamers en aangrenzende zones)

 › Warmtepompen en warmwatertanks voor 
verwarming en de productie van warm water

 › Plug & play luchtbehandelingsunit voor ventilatie
 › ZEAS condensatie-unit voor koel- en vriestoepassingen
 › Gebruiksvriendelijke, energiebesparende bediening 

met integratie van keycard en afzonderlijke (zone) 
regeling

 › i-Net bewakingsservice voor de bewaking van het 
VRV-systeem

 › Servicecontract voor het onderhoud van alle 
airconditioningsystemen

Het familiebedrijf Van der Valk is met bijna 100 hotels 
de grootste Nederlandse internationale horecaketen.  
Een van de hoofdstrategieën is om 4-sterrencomfort 
te bieden tegen 3-sterrenprijzen.

Energiebesparende koppeling met keycard

Hotel  
Van der Valk 
Bergen

Praktijkvoorbeeld

Ga voor meer informatie naar 
https://www.daikin.be/nl_be/oplossingen/hotels.html



Daikin wijst de weg “Ik ben uiterst tevreden met de service die Daikin ons 
biedt. Het predictief onderhoudssysteem op afstand i-Net 
zorgt voor een optimale gemoedsrust, omdat ik weet dat 
er altijd 'iemand' is die mijn installatie bewaakt”
Germán Romero Avilés
Facility Manager bij het Porta Fira Santos Hotel
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Akira Yamada richt  
Osaka Kinzoku  

Kogyosho Ltd op

Onderzoek naar 
koelmiddelen op 

fluorbasis

Mifujirator wordt de 
eerste airconditioner 
voor treinen in Japan

1951

1973
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2009 2012 201419821958

Introductie van 
het eerste VRV-

systeem in Japan

Daikin is het eerste 
bedrijf dat het ecolabel 

krijgt voor zijn  
lucht/water-

warmtepompen

Daikin Europe (DENV)
Oostende, België

Eerste Daikin 
Altherma lucht/water-

warmtepomp

Introductie van de 
VRV IV. De nieuwe 

norm voor comfort en 
efficiëntie op de markt

Daikin Altherma  
Hybrid warmtepomp

Eerst R-32  
wandmodel

Productie van een 
eerste gamma 

airconditioners gestart

Eerste gamma 
warmtepompen

2010

Introductie van het 
VRV-vervangsysteem, 

voor de kostenefficiënte 
vervanging van bestaande 
airconditioningsystemen

Daikin introduceert hotelspecifieke producten
> Stijlvolle en gebruiksvriendelijke controller

> Zelfreinigend filter voor 
inbouwsatellietmodellen voor hotels

> PMS-interface voor integratie in 
hotelsoftware

2017

Een voorkeurspartner

De perfecte werkomgeving is essentieel voor 
alle bedrijven. Maar geen enkele ruimte wordt 
op precies dezelfde manier gebruikt, en daarom 
zijn flexibele, op maat gemaakte en economische 
oplossingen nodig.

Daikin, de Europese marktleider en de nummer 1 
in de wereld voor HVAC-R apparatuur, begrijpt dat. 
Onze ‘complete oplossingen’ worden op maat van 
elke afzonderlijke klant gemaakt.

Of het nu om airconditioning, verwarming, 
ventilatie, luchtgordijnen, warm water, koeling 
of besturingen gaat, Daikin heeft de units, de 
ervaring en de oplossing voor u.

De kwaliteit van Daikin

Het beproefde kwaliteitsconcept van Daikin steunt 
op de bijzondere aandacht die wordt besteed aan 
ontwerp-, productie- en testprocedures alsook aan 
de service-na-verkoop. Alle onderdelen worden 
met de grootste zorg geselecteerd en grondig 
getest op kwaliteit en bedrijfszekerheid.

Een partner die u begrijpt

Daikin en zijn personeel van toegewijde analisten 
zijn klaar om u dagelijks bij te staan om nationale 
of internationale overeenkomsten aan te gaan en 
geven u advies betreffende apparatuurselectie en 
regelgeving inzake bewaking. Ons doel is om u te 
helpen uw plannen met vertrouwen uit te voeren, 
met gebruik van op maat gemaakte systemen 
die voldoen aan uw behoeften (voor comfort, 
prestatieniveaus, enz.).

Daikin staat voor comfortabele temperaturen 
Al bijna 90 jaar stelt Daikin zich tot doel om de 
verwarming en koeling in de industriële, tertiaire 
en residentiële sector te verbeteren. Om die reden 
bieden wij de meest innovatieve oplossingen in 
onze sector. Als enige op de markt produceren 

wij alle componenten zelf, op onze eigen 
kwaliteitsgecertificeerde sites. Dit geldt ook voor 
de compressoren die het hart van onze apparaten 
zijn, en zelfs voor het koelmiddel, waarvan Daikin 
de tweede grootste producent ter wereld is.
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