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Wij beloven
Wij beloven dat zowel de huidige als toekomstige 
klanten op Daikin kunnen vertrouwen voor het ultieme 
comfort, zodat ze zich volledig op hun eigen werk en 
hun leven thuis kunnen focussen.

We beloven dat we technisch meesterschap, 
voortdurend verbeterde ontwerpen en de hoogst 
mogelijke kwaliteit nastreven zodat onze klanten 
volledig kunnen vertrouwen op het comfort dat wij 
leveren.

Onze belofte aan de planeet is absoluut. Onze 
producten behoren tot de meest energiezuinige op de 
markt en we zullen blijven innoveren om de milieu-
impact van onze HVACR-oplossingen (verwarming, 
ventilatie, airconditioning, koeling) terug te dringen. 
Wij tonen de weg waar anderen volgen.

We blijven bouwen aan ons wereldwijde leiderschap 
op het vlak van HVACR-oplossingen. Onze 
gespecialiseerde expertise in alle marktsegmenten 
en 90 jaar ervaring geven langdurige klantenrelaties 
die gebaseerd zijn op vertrouwen, respect en 
geloofwaardigheid een unieke meerwaarde.

We beloven dat we zullen blijven vooruitdenken 
en uitdagingen zullen blijven zien als kansen om 
nog betere oplossingen te ontwikkelen. We zullen 
innovatie blijven stimuleren en steeds dat stapje 
verder gaan voor onze klanten en ons bedrijf. We 
zullen slim te werk gaan en altijd bereid zijn om de 
dingen anders te doen.
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Over Daikin
Leider in innovatie en 
kwaliteit
Voor wie industriële en comfortoplossingen wil 
bieden voor bedrijven en woningen zonder daarbij 
het milieu uit het oog te verliezen, zijn innovatie 
en kwaliteit de hoogste prioriteit. Op ons palmares 
prijken revolutionaire ontwikkelingen zoals VRV en 
inverterbesturing, technologieën die zichzelf steeds 
weer heruitvinden om het rendement en het comfort 
naar grotere hoogten te stuwen. We zijn ook de 
enige fabrikant in de sector die zich toelegt op de 
ontwikkeling van betere koelmiddelproducten die een 
kleinere impact hebben op het milieu.

Wereldwijde aanwezigheid
Wie de beste technologie heeft, kan de beste verdelers  
aantrekken. Dus naast onze gewaarborgde technische 
voorsprong, kunnen we ook bogen op een sterk 
ontwikkeld verkoopnetwerk.  We trachten de relaties 
met onze installateurs voortdurend te bevorderen, wat 
soms resulteert in een overname, en altijd in een win-
winpartnerschap.

De oplossing van Daikin
Voor een totaalcomfort en alomvattende service is een 
compleet productassortiment vereist. Wij ontwikkelen 
ons aanbod voor residentiële, commerciële en 
industriele toepassingen voortdurend. Alle producten 
in deze vier segmenten weerspiegelen dezelfde 
technologische knowhow en hetzelfde oog voor 
kwaliteit die al sinds het prille begin zo kenmerkend 
zijn voor Daikin. 

Producten uit Europa voor 
Europa
Daikin heeft een grootschalig Europees 
ontwikkelingscentrum (European Development 
Center - EDC) opgestart. Het EDC in Oostende zal in 
de toekomst een belangrijk Europees O&O-centrum 
worden.   

Het EDC krijgt veel autonomie om eigen innovatieve 
ontwerpen en producten voor de Europese markt te 
ontwikkelen.

Milieuleiderschap
Daikin stelt alles in het werk om zowel nu als 
in de toekomst residentiële, commerciële en 
industriële klanten die op zoek zijn naar koel- en 
verwarmingsoplossingen, de meest efficiënte en 
veilige producten te leveren. 

We zijn ons terdege bewust van onze 
verantwoordelijkheid tegenover het milieu in alles 
wat we doen, al onze beleidsmaatregelen, activiteiten 
en processen worden ontwikkeld en uitgevoerd met 
duurzaamheid voor ogen.
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Baanbrekende producten 
en awards uit de sector... 
Al toen de sector nog in zijn kinderschoenen stond, 
tekende Daikin voor baanbrekende innovaties zoals de 
eerste roterende compressor en de eerste bedrijfsklare 
warmtepomp van Japan. In de jaren zestig lanceerden 
we de eerste multi-splitunit en in 1982 konden we 
de sector revolutionair veranderen met een primeur: 
de lancering van de variabelkoelmiddeltechnologie 
(VRV), een technologie die tot op vandaag aan de 
basis ligt voor innovatie in de comfortsector.

Onze beste residentiële unit, Daikin Emura, is een 
gecombineerd comfortsysteem dat energierendement 
en gebruiksgemak combineert in een elegant 
design. Achter het subtiele maar strakke design gaat 
geavanceerde technologie van Daikin schuil: een 
residentieel splitwarmtepompsysteem dat verwarmt, 
koelt, ventileert en ontvochtigt.
Het hoeft dan ook niet te verrassen dat Daikin Emura 
heel wat awards gewonnen heeft: iF product design 
award, Good Design award, Designpreis Deutschland 
2011, reddot design award (eervolle vermelding 2010). 

Een toekomst met een 
geschiedenis
We zijn er trots op dat we mee aan de basis liggen 
van belangrijke ontwikkelingen die de sector radicaal 
hebben veranderd en die nog steeds de bakens 
voor de toekomst uitzetten. Daikin kan terugblikken 
op een innovatieve geschiedenis: van de eerste 
bedrijfsklare airconditioners en warmtepompen in de 
jaren vijftig, tot de eerste multi-splitsystemen in de 
jaren zestig en de introductie in 1982 van VRV, een 
technologie die zich sindsdien is blijven ontwikkelen. 
Verder stonden we ook aan de wieg van de uiterst 
doeltreffende invertertechnologie en hebben we het 
voortouw genomen in de ontwikkeling van veiligere 
koelmiddelproducten. 

Al deze essentiële technologieën stellen ons in staat 
om innovatieve en energiebesparende oplossingen 
te ontwikkelen voor diverse markten en toepassingen. 
Onze meest recente blikvanger, Daikin Altherma, 
betekent een ware doorbraak op de markt van de 
verwarmingssystemen en zet ons duidelijk op de kaart 
van de energiezuinige verwarmingsoplossingen op 
basis van warmtepomptechnologie.

Deze onbetwistbare rijke innovatiecultuur en onze 
unieke wereldwijde vertakking vormen twee essentiële 
pijlers in ons streven om 's werelds nummer één te 
worden op het gebied van totale comfortoplossingen.

Mijlpalen in de geschiedenis van 

Daikin (1924 - 2015)

Het verleden  
en de toekomst
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... met dank aan de 
technologische innovaties 
Al meer dan 50 jaar lang werkt Daikin aan de 
perfectionering van haar warmtepomptechnologie, en 
met Daikin Altherma, dat speciaal voor de Europese 
markt werd ontwikkeld, wordt de zoektocht naar een 
efficiëntere en milieubewustere woningverwarming 
over een prachtig voetlicht gebracht. Daikin Altherma 
is gewoonweg de meest energiezuinige oplossing 
voor woningverwarming op de markt. 

Een ander uniek product dat diverse Daikin-
technologieën in zich verenigt, is Conveni-pack: 
een combinatie van VRV, inverterbesturing en 
warmteterugwinning, samen geïntegreerd in 
een totale verwarming- en koeloplossing voor 
supermarkten. 

Koelmiddelproducten bevatten de chemicaliën die 

VRV IV Conveni-packDaikin Emura Daikin Altherma

de kern vormen van elk warmtepompsysteem. Het 
gebruik van koelmiddel met lagere CO

2
-uitstoot is 

daarom al lang een sleutelonderdeel van de zorg voor 
het milieu bij Daikin. En met de Ururu Sarara, 
met R-32, hebben we weer een stap voorwaarts gezet. 
Een koelmiddel van een nieuwe generatie dat een 
68% kleiner aardopwarmingsvermogen biedt dan 
het R-410A koelmiddel. Bovendien laat R-32 de unit 
efficiënter werken en als een enkelvoudig koelmiddel 
is het gemakkelijk recycleerbaar.
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1924 
Daikin Industries Ltd. wordt 
opgericht in Japan door 
Mr. Akira Yamada en maakt 
luchtverplaatsingsapparatuur. 
Een nauwlettend toezicht op de 
productkwaliteit en geavanceerde 
productietechnieken resulteren al 
snel in spectaculaire verkoopcijfers. 
In de jaren dertig breidt Daikin 
uit naar comfortkoeling en 
koudeproductie, en ontwikkelt 
het bedrijf met succes de eerste 
chemische koelmiddelproducten.

1951 
Daikin start als eerste 
Japanse fabrikant met 
de massaproductie van 
autonome, bedrijfsklare 
airconditioningapparatuur.

1969   

Ontwikkeling 
eerste Multi-Split.

1936 
Mifujirator wordt de 
eerste airconditioner 
voor treinen in Japan.

1933   

Onderzoek naar 
fluorkoelmiddel.

1967   

Daikin opent een coördinatiecentrum 
in Malta met het oog op een snellere 
en meer betrouwbare productlevering 
via zijn snelgroeiende Europese 
distributienetwerk.

1973  

De toenemende vraag naar 
aircoapparatuur op de groeiende 
Europese markt resulteert in de oprichting 
van Daikin, een volledig uitgerust 8.000 m² 
groot productiehuis met opslagfaciliteit 
en administratieve afdeling in Oostende, 
België.

1958   

De introductie op 
internationale schaal van 
Daikins eerste airconditioner 
met warmtepomp – de 
bekroning van jarenlang 
intensief onderzoek en 
ontwikkeling.

1982  

Het aircosysteem met meervoudige binnenunits 
dat gebruikmaakt van de geavanceerde VRV-
technologie (variabel koelmiddelvolume) van Daikin, 
wordt gelanceerd op de Japanse markt.

1992  
Daikin Airconditioning 
France SAS 
wordt de eerste 
dochteronderneming. 
Tijdens de volgende 
jaren neemt Daikin 
veel distributeurs 
over en bouwt 
zo een krachtige 
verkoopnetwerk uit.

 

In datzelfde jaar wordt Daikin Air Conditioning 
Belgium NV opgericht. Dit is het startschot voor 
een uitbreidingsproces dat van Daikin Europe een 
multinationale groep maakt.

1951   

Eerste Japanse roterende 
compressor ontwikkeld.

 1924 1933 1936 1951 1957 1958 1967 1969 1973 1982 1992 1994 2003 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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2008   

Overname Rotex.

2010   

Lancering van Daikin Emura.

2011  

 › EMEA-ontwikkelingscentrum.
2012   

Lancering VRV IV.

 › Overname Goodman.

2013   

Daikin lanceert 
eerste lucht/lucht 
warmtepomp  
Ururu Sarara  
met R-32.

2009   

Daikin is de eerste fabrikant 
die het ecolabel voor 
warmtepompen krijgt.

2003  

 › Daikin Industries Czech Rep. 
(DICZ) opent de deuren.

 › Lancering VRV II. 

2006  

 › Daikin Device Czech Rep. (DDCZ) 
Compressorfabriek 

 › Overname OYL

2007
MC707VM (luchtreiniger) werd 
door TÜV en BAF geschikt 
bevonden voor allergielijders.

BE/31/001

1994   

Daikin krijgt het ISO 
9001 certificaat voor 
kwaliteitsmanagement.

 1924 1933 1936 1951 1957 1958 1967 1969 1973 1982 1992 1994 2003 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Mijlpalen in de geschiedenis van Daikin 

(1924 - 2015)

Daikins overnames in Europa
 › 1982  Daikin Airconditioning Belgium
 › 1992  Daikin Airconditioning France SAS
 › 1998  Daikin Germany GmbH
 › 1999 Daikin Central Europe HandelsgmbH
 › 2000  Daikin Airconditioning Spain S.A.
 › 2001  Daikin Airconditioning Poland Sp. z o.o.
 › 2002  Daikin Airconditioning Italy SpA
 › 2004  Daikin Airconditioning UK Ltd.
 › 2004  Daikin Airconditioning Portugal  
 Distribuiçao Equipamento Termico SA

 › 2006  Daikin Airconditioning Greece S.A.
 › 2006  Daikin Airconditioning South Africa (PTY) Ltd.
 › 2007  Daikin McQuay Middle East FZE
 › 2008  Daikin Sweden AB
 › 2008  Rotex Heating Systems GmbH
 › 2011  Daikin Turkey AS
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Daikin: 
 
Succes in een tijdperk van verandering

We leven in een tijdperk van radicale veranderingen. 
De groei verschuift naar de opkomende markten. 
Door de dalende beschikbaarheid van natuurlijke 
grondstoffen wordt het moeilijker om aan de 
wereldwijde vraag te voldoen, en er zijn duidelijke 
signalen dat onze natuur onder druk staat. Klanten 
worden ook veeleisender en willen producten die op 
maat gemaakt zijn voor hun specifieke behoeften. 
En digitale communicatie biedt natuurlijk veel 
mogelijkheden, maar maakt het ook uitdagender om 
tijdig juiste informatie te bieden. In deze veranderende 
wereld wil Daikin zich aanpassen en floreren door met 
de volgende groei- en managementthema's overal 
excellentie na te streven. 
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Groei:
 
Verandering omvormen tot kansen door 
innovatie

De groei zal de komende jaren vooral in de 
opkomende markten te zien zijn en Daikin wil daarom 
zo snel mogelijk haar bedrijfsactiviteiten lanceren in 
India en Brazilië en sneller groeien in toekomstige 
opkomende markten zoals Rusland/GOS, Turkije, het 
Midden-Oosten en Indonesië. 
Daikin wil deze groei bereiken door duidelijke 
en doelgerichte producten voor deze markten 
te ontwikkelen. We werken aan een verbetering 
en uitbreiden van onze service na verkoop en 
breiden ondertussen de verkoop voor individuele 
toepassingen uit in Japan, de Verenigde Staten, Europa 
en China. Onze productie wordt verder ontwikkeld 
door onze producten, nieuwe voorstellen en ons 
doelpubliek af te stemmen op de marktrijpheid van 
elke regio.  
 
Daikin wil marktleider zijn op het vlak van milieubeheer 
door consequent innovatieve en duurzame producten 
en technologieën te ontwikkelen die de wereld nodig 
heeft. Daar hoort ook de ontwikkeling van onze 
verwarmings- en filterproducten bij in grote bedrijven 
wereldwijd, alsook nieuwe milieugerelateerde 
ontwikkelingen wanneer de milieuwetgeving in de 
landen waarin we actief zijn nieuwe kansen biedt. 

Ten slotte worden onze bedrijfsactiviteiten opgedreven 
in prioriteitsmarkten - waaronder de opkomende 
markten - en worden er samenwerkingen gecreëerd 
door randtechnologieën te implementeren via allianties, 
partnerschappen, fusies en overnames die de waarde van 
ons bedrijf verhogen.
Optimaal management om de beste kwaliteit en de hoogst 
mogelijke klantentevredenheid te kunnen blijven bieden. 
Daikin streeft een algemene groei na met producten die 
wereldwijd voldoen aan de vereisten van de klant. Daarom 
garandeert Daikin kwaliteitsnormen waarop klanten kunnen 
vertrouwen en die de klantentevredenheid maximaliseren. 
Dat gebeurt via een optimale ontwikkeling, productie, 
bevoorrading en kwaliteitscontrole. Daikin bouwt daarbij 
voort op een bestaande sterkte: een flexibel wereldwijd 
toevoersysteem met een optimale balans tussen centrale 
en lokale productie. 

Deze groei wordt gevoed door wereldwijd 
marketingonderzoek waardoor Daikin snel strategieën kan 
uitdenken en doorvoeren die een voorsprong bieden op de 
concurrentie, ook bij de lancering op nieuwe markten en bij 
de ontwikkeling van nieuwe producten en activiteiten.

Daikin wil het meeste halen uit de digitale mogelijkheden 
van vandaag en zal daarom zijn IT-systemen over de 
hele groep verbeteren en innoveren. Zo kan het snel 
reageren op veranderingen en zijn management nog meer 
globaliseren. 

Wij maken  

de toekomst
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Onze kernactiviteit 
Warmtepompen en airconditioners 

Sinds Daikin Industries Ltd. in de jaren vijftig begon met 
de productie van warmtepompen en airconditioners, 
is ons gamma klimaatregelingsystemen uitgegroeid 
tot een totaalaanbod van commerciële, industriële en 
residentiële toepassingen, met onder andere uiterst 
efficiënte verwarmingssystemen voor woningen. 
Daikin is werkelijk van alle markten thuis. We zijn 
de enige aircofabrikant die ook koelmiddel en 
compressoren produceert - het kloppende hart van 
elk airconditioning- en warmtepompsysteem - zodat 
de hoogst mogelijke kwaliteit van de totaaloplossing 
gewaarborgd is. Verder zijn we ook trots dat we 
het voortouw hebben genomen in de productie 
van veiliger en minder schadelijk koelmiddel. 
Naast zijn kernactiviteiten, produceert Daikin ook 
fluorcoatingmaterialen (beschermende folies voor 
zonnepanelen, Zeffle, Teflon ...), oliehydraulische 
apparatuur (pompen, motoren, kleppen, ... ), 
elektronische systemen (CAD-CAM en grafische 
computersystemen ...)

Omzet en personeelsbestand

Daikin maakt deel uit van Daikin Industries Ltd. De omzet en 
de tewerkstelling zijn de voorbije jaren gestaag gestegen om 
te beantwoorden aan de toegenomen vraag naar Daikin-
producten wereldwijd, wat blijkt uit de meest recente cijfers 
van Daikin Industries Ltd. en Daikin:

Feiten en cijfers

Daikin Industries Ltd. (FJ14)

   Omzet

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

 0
 F03  F04  F05  F06  F07  F08 F09 F10 F11 F12 F13 F14

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0

(€ mio)

Personeelsbestand 59.179 

wereldwijd (FJ14)

 Personeelsbestand 

4.037
4.703 5.115

5.885

8.350
7.817

10.268
11.180

12.064

13.341 13.777

8.318

FJ2014 Daikin Industries Ltd. Daikin

Omzet 13,777 miljard euro 1,845.27 miljard euro

Personeelsbestand 59.179 5.645

2,9% 
Overige

7,8%  
Fluorchemicaliën

89,3%   
(In)directe groei

OMZET PER 

BUSINESS 

UNIT
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Daikin Productassortiment
Daikin heeft een uitgebreid assortiment producten 
en oplossingen voor industriële, commerciële 
en residentiële toepassingen. Onze productlijn 
is opgebouwd rond vier pijlers: verwarming, 
airconditioning, toegepaste systemen en koeling.

Natuurlijke warmte  
uit de lucht
Het Daikin Altherma lucht/water-
warmtepompsysteem geeft traditionele systemen 
op het vak van energiezuinigheid en CO

2
-uitstoot 

het nakijken, en garandeert zelfs op de koudste 
winterdagen een aangename verwarming. Door zijn 
kleine montageoppervlak en compatibiliteit met 
bestaande systemen en zonnecellen vormt dit pakket 
zowel voor nieuwbouw- als renovatieprojecten een 
zeer aantrekkelijk alternatief.

De meest efficiënte 
comfortkoeling op de markt
Warmtepompen hebben een inherent voordeel 
wanneer het op energieverbruik aankomt. In 
combinatie met andere Daikin-technologieën zoals 
inverterbesturing (waarbij de compressorsnelheid 
dynamisch wordt afgestemd op de behoeften van 
het gebouw), VRV (variabel koelmiddelvolume) en 
warmteterugwinning, zijn ze een van de meest 
veelbelovende vormen van thuiscomfort voor de 
toekomst.  

Grootste assortiment 
koelers in de sector
De toegepaste systemen van Daikin bieden een uiterst 
flexibele en betrouwbare oplossing voor de levering 
van koelings- of verwarmingswater voor diverse 
toepassingen zoals viskweek, wijnproductie, landbouw, 
de farmaceutische en voedingsindustrie, alsook voor 
de comfortkoeling van evenementenhallen, grote 
flatgebouwen, hotels en kantoren. We bieden de 
meest volledige toegepaste systemen in de sector: 
van systemen van 2 MW tot een koeler geschikt voor 
residentiële toepassingen. 

Totale koeloplossingen 
voor de bedrijfswereld
Naast traditionele toepassingen, zoals koeling van 
zeecontainers, maakt Daikin ook geïntegreerde 
oplossingen voor specifieke sectoren, zoals  
Conveni-Pack voor de voedselretailsector: een 
bekroonde, opmerkelijke mix van VRV, inverterregeling, 
warmteterugwinning en ventilatortechnologie 
met een optimale efficiëntie, gemakkelijke en 
ideale geluidsregeling. Conveni-pack verhoogt het 
rendement tot 60% tijdens de wintermaanden en  
20% tijdens de zomer, goed voor een gemiddelde 
jaarlijkse besparing tot 50%, afhankelijk van het 
plaatselijke klimaat.

Daikin (FJ14)

 F03  F04  F05  F06  F07  F08 F09 F10 F11 F12 F13 F14

14% 
Verwarming

26%  
Split

22%  
VRV

12%   
FCU/koelers /AHU

12%  
Packaged en Sky Air

14%  
Overige

Luchtreinigers
Koeling
Reserveonderdelen
Onderhoud ...

 Personeelsbestand    Omzet

2.500
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0

6.000
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4.000
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0
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1.403 1.257
1.525

1.925

1.614

1.809
1.800 1.846 1.852 1.845

(€ mio)

Personeelsbestand 5.645 (FJ14)

1.752



14

Daikin wijst de weg 
Sinds zijn ontstaan in de jaren vijftig is Daikin 
uitgegroeid tot een speler van wereldformaat op de 
residentiële, commerciële en industriële markt. 

Het moederbedrijf, Daikin Industries Ltd., is actief in de 
meest uiteenlopende technologieën en disciplines: 
gaande van mechanica en elektronica tot chemicaliën 
en gefluoreerde koolwaterstoffen. In Japan beschikt 
het bedrijf over grote productievestigingen en een 
O&O-centrum dat zich toelegt op de ontwikkeling van 
de volgende generatie klimaatregeltechnologieën.

In 1973 richtte moederbedrijf Daikin Industries Ltd. 
in Oostende Daikin op om Daikin-producten op de 
markt te brengen en af te stemmen op de specifieke 
behoeften en vereisten in Europa, het Midden-Oosten, 
Rusland en Afrika.

Het productaanbod werd aanzienlijk uitgebreid en 
door de overname van Goodman en OYL (eigenaar 
van namen als McQuay, J&E Hall, AAF) kreeg Daikin 
ook stevig voet aan wal op de Noord-Amerikaanse en 
Aziatische markt.

In 2011 nam Daikin Airfel over, dat vooral op de Turkse 
markt producten voor verwarming, airconditioning 
en ventilatie produceert en verdeelt. Deze overname 
versterkt het verkoopnetwerk van Daikin op de Turkse 
markt en breidt het productaanbod uit in de EMEA-
regio. 

Daikins wereldwijde 
productiecapaciteit

14

16,7%   
Europa, het Midden-Oosten, 
Afrika en Rusland

24,2% 
Japan

18,5%   
China

25,8% 
Amerika

14,9%   
Overige

AC  

OMZETRESULTATEN 

PER REGIO
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Productiefaciliteiten airconditioning

Productiefaciliteiten chemicaliën

11

14

3

4

16
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Naast het Europese hoofdkwartier voor administratie 
en productie, zijn bij Daikin ook het verkoop- en 
marketinghoofdkwartier voor de regio EMEA 
ondergebracht. 

De Europese productievestigingen in Plzen en Brno 
(Tsjechië), in Cecchina en Milaan (Italië), in Cramlington 
(Verenigd Koninkrijk) en in Hendek (Turkije) resulteerden 
in een grotere capaciteit en snellere leveringstijden voor 
alle markten.
Met de overname van de Duitse fabrikant van 
verwarmingssystemen Rotex GmbH wist Daikin zijn 
aanbod nog uit te breiden en zijn positie op de markt van 
de verwarmingssystemen verder te verstevigen.

Daikins productie  
in Europa

Daikin 

Fabrieksoppervlak 26.000 m²

Start productie 1973

Productassortiment Daikin Altherma, Sky Air, VRV, koelers

Rotex heating systems GmbH 

Fabrieksoppervlak 14.970 m²

Start productie 1973

Productassortiment verwarmingsapparatuur

Daikin Applied Europe - Milan 

Fabrieksoppervlak 6.450 m²

Start productie 2008

Productassortiment luchtbehandelingsunits

Daikin Device Czech Republic 

Fabrieksoppervlak 13.690 m²

Start productie 2006

Productassortiment compressoren, Daikin Altherma, sky air

McQuay Cramlington 

Fabrieksoppervlak 14.214 m²

Start productie 1966

Productassortiment    Luchtbehandelingsunits

Daikin Industries Czech Republic 

Fabrieksoppervlak 29.684 m²

Start productie 2004

Productassortiment split

Daikin Applied Europe - Cecchina 

Fabrieksoppervlak 21.000 m²

Start productie 1969

Productassortiment waterkoelaggregaten + compressoren

Daikin TURKEY AS 

Fabrieksoppervlak 42.000 m²

Start productie 1999

Productassortiment splitventilatorconvectoren,  

  verwarmingsketels, radiatoren, 

luchtbehandelingsunits

Productiefaciliteiten  

(verwarming, airconditioning, toegepaste systemen, koeling)

Andere Europese productiefaciliteiten zijn onder andere JenE Hall, AAF, koelmiddelproductie
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Maatschappelijk 
verantwoord 
ondernemen
Daikin levert elke dag opnieuw 

inspanningen om in de filosofie 

van de groep maatschappelijk 

verantwoord te ondernemen. 

De groep vindt ook dat 

bedrijfsethiek een hoeksteen 

is van maatschappelijk 

verantwoord ondernemen.
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Verantwoordelijkheid 
tegenover het milieu

De strijd tegen de opwarming van de aarde en een 
duurzaam gebruik van beschikbare hulpbronnen 
staan bovenaan op onze agenda. Daarom brengen 
we enkel de meest doeltreffende technologieën 
zoals warmtepompen op de markt en trachten 
we de impact van onze productievestigingen en 
logistieke keten op het milieu tot een minimum te 
beperken. Onze milieudoelstellingen zijn vastgelegd in 
ISO14001 gecertificeerde milieubeheersystemen in alle 
geledingen van de organisatie, alsook in strategische 
documenten zoals onze CEO Environmental 
Statement. 

Bedrijfsethiek 
 
Daikin wil zijn groei en succes delen met al zijn 
stakeholders:  

 › Onze klanten: door hen veilige producten en diensten 
van de hoogste kwaliteit aan te bieden, die het milieu 
respecteren en inspelen op toekomstige behoeften. 

 › Onze werknemers: door hen gelijke kansen en 
beloningen te bieden ongeacht hun leeftijd, geslacht 
of nationaliteit, en door een veilige en constructieve 
werkomgeving te creëren waar ze zich kunnen 
ontwikkelen en waar ze kunnen groeien. 

 › Onze investeerders: door een transparant en goed 
beheerd bedrijf te zijn dat zijn waarde op een 
duurzame manier verhoogt.

 › De gemeenschappen en de maatschappij waarin 
we actief zijn: door een goede buur te zijn en door 
onze steun te verlenen aan sportieve en culturele 
evenementen die bijdragen tot het welzijn van 
iedereen, bv. onze donatie aan het Centrum voor 
Basiseducatie*.

Absolute geloofwaardigheid

Ondernemend management

Harmonieuze persoonlijke relaties

Onze kernactiviteit
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Bekroond 
product-
assortiment
Al meer dan 80 jaar is Daikin in alle marktsegmenten 
aanwezig met innovatieve, energiezuinige en 
baanbrekende klimaatregelsystemen die precies 
afgestemd zijn op de behoeften van onze klanten. 
Van residentiële toepassingen voor woningen, 
kantoren of winkels tot kleine en grotere commerciële 
toepassingen voor hotels, restaurants, appartementen 
en industrieel gebruik. Onlangs deden we onze intrede 
op de verwarmingsmarkt met het vernieuwende lucht-
naar-water-warmtepompsysteem, Daikin Altherma, 
waarmee we onze ambitie om ook in deze sector een 
speler van wereldformaat te worden, kracht hebben 
bijgezet. Verder hebben we via de overname van OYL 
ook ons assortiment toegepaste systemen weten uit te 
breiden.   

Op die manier kan Daikin totaaloplossingen bieden 
met producten afgestemd op elke behoefte en 
ieder budget. Ons streven naar zorgvuldigheid en 
kwaliteit is merkbaar in alle vier de pijlers van onze 
activiteit: verwarming, airconditioning, toegepaste 
systemen en koeling. Tot de paradepaardjes van 
ons gamma behoren Daikin Emura en Nexura – het 
gebruiksvriendelijke totaalconcept voor comfort 
met een optimaal energierendement in een elegant 
design – onze revolutionaire VRV-systemen voor 
grote commerciële gebouwen, ons energiezuinige 
verwarmingssysteem Daikin Altherma en Conveni-
pack, een unieke totaaloplossing voor kleine 
voedingszaken. In onze productportefeuille zit 
verder nog een totaalaanbod koelers voor industriële 
toepassingen alsook de eerste residentiële koeler ter 
wereld.

Onze producten staan bekend om hun innovatie 
en betrouwbaarheid.  Dat marktleiderschap 
is duidelijk gebleken uit een reeks awards en 
eervolle vermeldingen

Daikin Emura
2010 iF Product design award
2010 Good design award

Daikin Emura II
2014 Red dot award

Ururu Sarara
2014 Red dot award

Volledig vlakke cassette
2014 Universal design award

VRV IV (warmtepomp)
2013 Plus X Award voor innovatie, kwaliteit, 
functionaliteit en ecologie

Verwarmen

Ijswatermachines



21

Airconditioning

Commerciële koeling
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 11,2 kW ~ 16,0 kW

 6,00 kW ~ 16,00 kW 
7,00 kW ~ 16,73 kW

Residentieel
 
Iedereen wil graag een perfecte leefomgeving 
in hun huis met de ideale temperatuur voor 
verwarming, koeling en warm water, de 
beste luchtkwaliteit en de meest aangename 
luchtvochtigheid. Met onze innovatieve 
designs en geavanceerde technologieën, 
zoals warmtepompen en gespecialiseerde 
regelsystemen, bieden wij u het ideale comfort 
voor uw hele woning - energiezuinig en voordelig.

enkel 
verwarmen

verwarmen en 
koelen

warmte-
terugwinning

Grond/water
Warmtepompen

Wandmodel

Inbouwsatellietmodel

Vloermodellen

Lucht/lucht

Luchtreinigers

BINNENUNITS

BUITENUNITS

Lucht/water

Hoge temperatuur
SPLIT

SPLIT

SPLIT
Lage temperatuur

MONOBLOC

 4,4 kW ~ 16,1 kW 

 5 kW ~ 13,12 kW

 2,00 kW ~ 7,10 kW / 
2,7 kW ~ 8,2 kW

 11,00 kW ~ 16,00 kW  3,11 kW ~ 11,9 kW
  1,7 kW ~ 11,20 kW /
  1,5 kW ~ 10,00 kW 

  3,2 ~ 7,0 kW / 2,4 ~ 6,0 kW

 3,4 kW ~ 5,8 kW / 2,5-5 kW 

 1,5 kW ~ 2,0 kW / 1,2 kW ~ 1,7 kW 

Hybride 

 4,4 kW ~ 7,4 kW * /  
5 kW ~ 6,86 kW *

 * voorlopige gegevens

150 l - 500 l 1,3 l  - 2,1l

Tank voor sanitair warm water Zonnecollector Warmtepompconvector

Extra comfort

VerwarmingssystemenVERBRANDING HERNIEUWBAAR
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  1,9 kW ~ 7,0 kW /  
 1,7 kW ~ 5,7 kW

  2,50 kW ~ 8,00 kW /
  2,30 kW ~ 7,1 kW

  2,50 kW ~ 8,00 kW
  2,30 kW ~ 7,1 kW

Commercieel
 
De perfecte werkomgeving is essentieel voor alle 
bedrijven.  Van supermarkten tot kantoren, van 
openbare gebouwen tot hotels, van restaurants tot 
winkels, overal is het essentieel om te allen tijde 
over een optimale luchtkwaliteit te beschikken. 
Maar geen enkele ruimte wordt op dezelfde 
manier gebruikt en daarom zijn er flexibele en 
betaalbare oplossingen op maat nodig. Daikin, al 
meer dan een halve eeuw een innovator op dat 
vlak, begrijpt dat. Onze ‘totaaloplossingen’ zijn 
oplossingen op maat van elke klant afzonderlijk.  
Of het nu om airconditioning, verwarming, 
ventilatie, luchtgordijnen of koeling gaat, Daikin 
heeft de units, de ervaring en de oplossing voor u.

Wandmodel Rondstroomcassette Volledig vlakke cassette Hoekplafondinbouwcassette
Plafondinbouwcassette met 
tweezijdige luchtuitblaas

  1,7 kW ~ 11,20 kW /
  1,5 kW ~ 10,00 kW 

Inbouwsatellietmodel

  1,7 kW ~ 31,50 kW /
  1,5 kW ~ 28,00 kW

Plafondonderbouwmodel

  4,00 kW ~ 15,50 kW /
  3,40 kW ~ 13,40 kW  

Lucht/lucht

   25,0 kW ~ 168,00 kW / 
   22,4 kW ~ 150,00 kW

Water/lucht

  25,0 kW ~ 94,5 kW / 
  22,4 kW ~ 80,1 kW

Lucht/lucht

 24,91 kW ~ 69,61 kW
 37,34 kW ~ 72,60 kW

Plafondonderbouwcassette 
met vierzijdige luchtuitblaas

  7,50 kW ~ 13,50 kW /
  6,80 kW ~ 12,00 kW  

Hydrobox voor aansluiting 
op VRV

 14 kW 

 9,00 kW ~ 14,00 kW / 
8,0 kW ~ 12,5 kW

Lucht/lucht

 7,5 kW ~ 15,5 kW /  
6,8 kW ~ 13,4 kW

 14,2 kW ~ 18,0 kW /  
12,6 kW ~ 15,5 kW

Vloerinbouwmodel

  2,50 kW ~ 8,00 kW/
  2,20 kW ~ 7,10 kW

Flexi-model

  3,40 kW ~ 6,10 kW /
  2,50 kW ~ 4,90 kW

Vloermodel met 
verwarmingspaneel

 3,40 kW ~ 5,80 kW /
 2,50 kW ~ 5,00 kW

  2,50 kW ~ 16,00 kW /
  2,20 kW ~ 14,00 kW 

BINNENUNITS

Daken

-

BUITENUNITS

BIDDLE-
LUCHTGORDIJN

verkrijgbaar in versie voor alleen verwarmen & koelen (alleen VRV) en warmteterugwinning (alleen VRV)WARM WATER

*voor Daikin Emura

Vrijhangend/Cassette/
Verborgen

 7,3 kW ~ 31,1 kW

zelfreinigend 
paneel

vloer- en 
aanwezigheidssensor

stralings-
warmte

verwarmen en 
koelen

enkel 
verwarmen

vervangings-
technologie

seizoensrendement 
slim energiegebruik

warmte-
terugwinning
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Industrieel
 
Daikin heeft een ruim gamma aan oplossingen 
voor verschillende industriële toepassingen, 
van koelruimtes tot koelpakhuizen met 
koelingsoplossingen als ZEAS.  Voor proceskoeling 
en procesverwarming moet de temperatuur 
goed geregeld kunnen worden. Dat kan met ons 
volledige koelergamma. Naast koelen en vriezen, 
moeten industriële toepassingen ook de lucht en 
de ventilatie optimaal kunnen regelen met onze 
luchtbehandelingsunits.

enkel 
verwarmen

verwarmen en 
koelen

enkel koelen

ENKEL KOELEN 

ENKEL KOELEN

WARMTEPOMP

ENKEL KOELEN  
EN ENKEL VERWARMEN

CONDENSORLOZE  
CHILLERS

CONDENSATIE-UNIT

Watergekoelde koelaggregaten

Ventilo-convectoren

Luchtgekoelde koelaggregaten

swing

swing

scroll

scroll

schroef

schroef

centrifugaal

 5,2 kW ~ 2.008 kW  5,65 kW ~ 674 kW /
 5,2 kW ~ 624 kW

 16,7 kW ~ 1.951 kW

 12,9 kW ~ 1.503 kW

 116 kW ~ 488 kW

 316 kW ~ 21.800 kW  12,1 kW ~ 1.433 kW

Plafondinbouwmodel

2,9 kW ~ 12,1 kW / 
2,0 kW ~ 8,7 kW

Wandmodel

3,22 kW ~ 7,33 kW / 
2,43 kW ~ 5,28 kW 

Vloermodel

2,9 kW ~ 12,1 kW / 
2,0 kW ~8,7 kW

Flexi-model

1,90 kW ~ 21,92 kW / 
1,14 kW ~ 18,30 kW

Kanaalmodel

1,94 kW ~ 18,78 kW / 
1,28 kW ~ 10,34 kW
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ZEAS  
CONDENSATIE-UNITS

INDUSTRIËLE 
CONDENSATIE-UNITS

COMMERCIËLE 
CONDENSATIE-UNIT

Middelhoge temperatuur: 
12,5 ~ 75,8 kW bij -10/+32°C
Lage temperatuur: 
5,5 ~ 29,6 kW bij -35/+32°C

Middelhoge temperatuur: 
113 ~ 417 kW bij -10/+32°C
Lage temperatuur: 
37 ~ 159 kW bij -35/+32°C

Middelhoge temperatuur: 
0,9 ~ 13,5 kW* (wisselend)
3,4 ~ 14,2 kW* (scroll) *bij -10/+32°C
Lage temperatuur: 
0,4 ~ 5,8 kW * (wisselend)
1,3 ~ 5,9 kW* (scroll) *bij -30/+32°C

Vriescapaciteit : 21,8 kW*
Koelcapaciteit : 14,0 kW*
Verwarmcapaciteit : 27,0 kW*
*bij -10/+32°C

Commerciële koeling

Ventilatie

CONVENI-PACK

Ventilatie met warmterecuperatie

150 m³/u ~ 2.000 m³/u

Luchtbehandelingsunits voor aansluiting  
op ERQ, VRV, koelers

500 m³/u ~ 144.000 m³/u
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Al sinds de sector het levenslicht 

zag, is Daikin een pionier op het 

vlak van aircotechnologie. In 

de loop der jaren hebben we 

een enorme technologische 

ervaring opgebouwd op het vlak 

van klimaatregeling, met name 

in warmtepompen, inverters 

en koelmiddel. We zijn zelfs 

de enige fabrikant die al deze 

technologieën intern op punt 

heeft weten te stellen. Diezelfde 

technologieën worden nu op 

veel ruimere schaal toegepast 

in geïntegreerde oplossingen 

voor totaalcomfort en industriële 

systemen die energiezuiniger 

zijn en minder schadelijke 

stoffen uitstoten. Daikin heeft 

het voortouw genomen in dit 

streven naar ruimere toepassing 

en integratie, zoals duidelijk 

blijkt uit de vier pijlers van 

onze activiteit: verwarming, 

airconditioining, toegepaste 

systemen en koeling.
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milieu 

Voortrekker in 
energiezuinigheid  
en lagere uitstoot

Geïntegreerde 
technologieën 
Warmtepompen, het kloppende hart van de 
aircotechnologie, hebben een inherent voordeel als 
het op energieverbruik aankomt. Door energie uit de 
omgevingslucht te halen, beperken ze het primaire 
brandstofverbruik (elektriciteit) dat nodig is om te 
koelen en verwarmen. Wij combineren deze essentiële 
technologie met andere innovaties van Daikin, zoals 
inverterbesturing (waarbij de compressorsnelheid 
dynamisch wordt afgestemd op de effectieve behoefte 
van het systeem), VRV (variabel koelmiddelvolume) 
en warmteterugwinning, en bieden zo het grootste 
thuiscomfort en de meest efficiënte industriële 
klimaatregelsystemen op de markt.  

Ontwerpen voor de 
toekomst
Alle producten worden ontworpen met het milieu 
voor ogen: er wordt enkel gewerkt met de veiligste 
materialen en in al onze systemen en procedures is 
een veilige behandeling van kritische componenten 
zoals koelmiddel ingebouwd. Een optimale 
terugwinning of recyclage van alle componenten 
op het einde van hun levensduur, wordt van bij het 
ontwerp ingecalculeerd. Bovendien gaat Daikin niet-
aflatend op zoek naar steeds veiliger koelmiddel. 

De voorbije jaren hebben we onze klanten 
vooral geïnformeerd over het echte 
seizoensenergierendement van onze producten. 
Met de introductie van seizoensrendement kunnen 
we het energieverbruik van alle aircosystemen beter 
begrijpen. Onze toestellen zijn speciaal ontworpen 
om de beste SEER's en SCOP's op de markt te halen en 
verbruiken daarom minder energie.

Daikin is zich terdege bewust van zijn 
verantwoordelijkheid tegenover het milieu en stelt 
alles in het werk om zowel nu als in de toekomst 
residentiële, commerciële en industriële klanten die op 
zoek zijn naar koel- en verwarmingsoplossingen, de 
meest efficiënte en veilige producten te leveren.

RZQG100L7V1B / FAQ100CVEB

A

A+

9.50
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651
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 x 3,561  x

65

66
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