
Maak de juiste keuze en hergebruik 
koudemiddel om de productie van ruim 
250.000 kg nieuw gas te voorkomen.

Op weg naar een 

circulaire economie 
van koudemiddelen



Samen een duurzame 
toekomst 

tegemoet
Wij zijn vastberaden om onze milieuvoetafdruk te verkleinen 
en om begin 2050 volledig CO₂-neutraal te zijn. 
Een circulaire economie, constante innovatie en slimme toepassingen  
vormen onze springplank naar succes.

We moeten nu actie ondernemen.  
Help ons een duurzame toekomst te  
realiseren voor de HVAC-R-sector.

www.daikin.eu/loop-by-daikin

CIRCULAIRE ECONOMIE

INNOVATIE

SLIM GEBRUIK



Circulaire economie

* EU-lidstaten: Verenigd Koninkrijk, Bosnië en Herzegovina, Servië, Montenegro, Kosovo, Albanië, Noord-Macedonië, IJsland, Noorwegen, 

Zwitserland

Creëer uw eigen circulaire 
economie
Wij nodigen u graag uit om met ons 
koudemiddelterugwinningssysteem uw eigen 
circulaire economie te maken voor minder lokale 
koudemiddelvulling en beter onderhoud!
 ū Draagbaar systeem voor eenvoudig transport
 ū Optimale luchtzuivering
 ū Lokaal koudemiddelhergebruik

Doe met ons mee en 
transformeer afval in 
bruikbaar koudemiddel
We hebben al heel wat bereikt: L∞P by Daikin is uniek 
in onze sector en heeft alle verwachtingen overtroffen. 
Maar dat is nog lang niet genoeg...

Wij nodigen u, onze installateurs, uit om meer 
koudemiddel terug te winnen, zodat we L∞P by 
Daikin kunnen implementeren voor nog veel meer 
koudemiddelen en productprogramma's. We kunnen 
flink profiteren van bestaande installaties en in de 
komende jaren een gigantische sprong vooruit maken.

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, met behoud van 
kwaliteit natuurlijk.

We gebruiken teruggewonnen koudemiddel 
en hebben zo al per jaar de productie van ruim 
250.000 kg nieuw gas kunnen voorkomen!

Voor VRV-systemen 
die in Europa* worden 
geproduceerd en 
verkocht 
 ū Alleen bij Daikin wordt nu teruggewonnen 
koudemiddel ingezet

 ū Op administratieve wijze toegewezen aan VRV-
systemen die in Europa* worden geproduceerd 
en verkocht

gecertificeerd en gerecycled 
koudemiddel hergebruiken



Maken deze systemen 
gebruik van 100% gerecycled 
koudemiddel?
Zo eenvoudig is het niet. Wanneer koudemiddel naar de 
fabriek gaat, wordt het teruggewonnen koudemiddel op één 
productielijn gemengd met nieuw geproduceerd koudemiddel. 
Beide koudemiddelen zijn immers van identieke kwaliteit. 
Daarom wordt het koudemiddel op administratieve wijze 
toegewezen aan VRV-systemen die in Europa* worden verkocht.

Dit betekent dat voor elk VRV-systeem dat in Europa* wordt 
geproduceerd en verkocht, een overeenkomstige hoeveelheid 
gecertificeerd gerecycled koudemiddel wordt gebruikt om 
machines in de fabriek te vullen. Dit is vergelijkbaar met 
groene elektriciteit waarbij u gebruik maakt van een mix van 
conventionele en duurzaam geproduceerde elektriciteit en 
de aanbieder zorgt voor 100% administratieve toewijzing van 
duurzame elektriciteit aan uw contract.

Geïnspireerd? Zo kunt u 
bijdragen
 ū Maak een duurzame keuze door systemen met L∞P by Daikin 
te promoten.

 ū Stimuleer de bewustwording en deel uw kennis met 
andere belanghebbenden om een circulaire economie te 
bewerkstelligen.

 ū Hergebruik teruggewonnen gas uit een bestaande installatie. 
Uw contactpersoon van Daikin kan u verder helpen.

 ū Gebruik onze koudemiddelrecyclingmachine om systemen 
buiten de fabriek te vullen met gerecycled koudemiddel.

Voor meer informatie over de initiatieven van Daikin om bij te 
dragen aan een circulaire economie gaat u naar: 
www.daikin.eu/loop-by-daikin

L∞P by Daikin:

gecertificeerd en gerecycled 
koudemiddel hergebruiken
Extern gecertificeerde 
kwaliteit
Teruggewonnen koudemiddel voldoet aan de 
AHRI700-gecertificeerde normen, wordt getoetst door 
een onafhankelijk laboratorium en heeft dus dezelfde 
kwaliteit als nieuw ontgonnen koudemiddel.

Teruggewonnen en 
gerecycled binnen Europa*
‘Teruggewonnen’ betekent dat het koudemiddel 
wordt behandeld tot er weer een hoogwaardig 
product ontstaat dat voldoet aan de definitie van de 
F-gassenverordening. Teruggewonnen koudemiddel 

dat wordt gerecycled valt buiten de quota die 
worden gesteld door de F-gassenverordening.

Het terugwinnen van 
R-410A is slechts het begin
Met het enorme potentieel van al het R-410A 
koudemiddel uit bestaande installaties in het 
achterhoofd, nodigen wij u graag uit om bij te 
dragen aan onze kringloopmissie. Vandaag voor 
R-410A en in de toekomst voor andere koudemiddelen.

Gecertificeerde 
toegewezen  
hoeveelheid
In de fabriek van Daikin Europe wordt gebruik gemaakt 
van zowel nieuw geproduceerd als gerecycled 
koudemiddel. Een auditprocedure maakt het mogelijk 
dat het teruggewonnen koudemiddel kan worden 
toegewezen aan de fabrieksvulling van de VRV-
systemen die in Europa* worden geproduceerd en 
verkocht.
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* EU-lidstaten: Verenigd Koninkrijk, Bosnië en Herzegovina, Servië, Montenegro, Kosovo, Albanië, Noord-Macedonië, IJsland, Noorwegen, Zwitserland



"Toepassing van gecertificeerd 
gerecycled koudemiddel 
houdt in dat het koudemiddel 
wordt hergebruikt. Dit 
voorkomt de productie 
van meer dan 250.000 kg 
aan nieuw geproduceerd 
koudemiddel per jaar."

Toepassing van gecertificeerd 
gerecycled koudemiddel: 

Het principe

Het teruggewonnen 

koudemiddel wordt 

administratief toegewezen 

aan VRV-systemen die in Europa* 

worden geproduceerd en 

verkocht.

Het teruggewonnen 

koudemiddel wordt 

hergebruikt in de markt, 

waarmee de kringloop 

compleet is.

Het koudemiddel wordt 

teruggewonnen door 

installateurs.

Hergebruikt koudemiddel 

wordt ook gebruikt voor 

lokale koudemiddelvulling 

en onderhoud.

Het koudemiddel wordt teruggewonnen en 

verwerkt, en heeft dezelfde hoge kwaliteit als nieuw 

geproduceerd koudemiddel.

NieuwGerecycled

In onze fabriek wordt 

een mix gemaakt 

van gerecycled en 

nieuw geproduceerd 

koudemiddel om 

onze producten te 

vullen.
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Gemengd
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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 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 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 088 324 54 55 of kijk voor meer informatie op www.daikin.nl.
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Samen een 
duurzame 
toekomst 
tegemoet

Door innovatie
 ū Onze VRV 5-serie uitbreiden met 
koudemiddel R-32 met een lager GWP

 ū Voor een optimaal en meetbaar 
seizoensrendement zorgen

 ū Unieke zelfreinigende panelen gebruiken 
voor een maximaal rendement dag en 
nacht 

Door een circulaire economie
 ū De toepassing van gecertificeerd 
gerecycled koudemiddel omarmen en meer 
koudemiddel hergebruiken

 ū Meer koudemiddel terugwinnen
 ū Koudemiddel hergebruiken voor 
onderhoudstoepassingen met onze 
koudemiddelrecyclingmachine

Wij zijn vastberaden om onze milieuvoetafdruk te verkleinen en om begin 2050 volledig CO₂-neutraal te zijn.
Een circulaire economie, constante innovatie en slimme toepassingen vormen onze springplank naar succes.
We moeten nu actie ondernemen. Help ons een duurzame toekomst te realiseren voor de HVAC-R-sector.

Door slimme toepassingen
 ū Het energieverbruik bewaken met Daikin 
Cloud Service

 ū Experts raadplegen voor een optimaal 
werkend systeem

 ū Preventieve onderhoudsfunctie gebruiken 
voor een optimale werking en productiviteit

 ū Onnodig energieverbruik voorkomen met 
de slimme key cards en sensoren 

Een betere klimaatbescherming begint bij Daikin


