
Daikin, uw partner die bijdraagt aan uw 

LEED®-project

Doe met ons mee en bereik uw LEED®-doelen 
terwijl u binnen uw budget blijft
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Lucht is iets dat ons 24 uur per dag omringt. Bij Daikin is de toekomst van de lucht in de wereld onze 

grootste zorg. We maken gebruik van onze expertise op het gebied van lucht, ons gevoel voor innovatie 

en onze beheersing van de technologie om de lucht die we inademen te verbeteren. Daarnaast streven 

we naar een duurzame groei en een duurzame samenleving door technologische kracht en uitmuntend 

personeelsbeleid, waarbij we ons laten leiden door de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de 

Verenigde Naties.

De duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) zijn in 2015 opgesteld en omvatten zeventien mondiale ontwikkelingsdoelen. 
Ze hebben als doel de wereldwijde duurzame ontwikkeling te bevorderen en om bepaalde uitdagingen aan te pakken, 
zoals armoede, gezondheid, onderwijs, energie, klimaatverandering en gendergelijkheid. 

Aan het einde van 2030 moeten deze doelen zijn bereikt. Ga voor meer informatie over de duurzame 
ontwikkelingsdoelen naar: sdgs.un.org/goals

LEED en deze brochure zijn het ideale startpunt voor als u ook op zoek bent 
naar duurzame oplossingen waarmee u de marktwaarde van uw gebouw 
kunt verhogen en de bedrijfskosten ervan kunt verlagen. Als een LEED-
expert kan Daikin u advies geven en oplossingen bieden waarmee u de 
gewenste duurzame prestaties van uw gebouw kunt bereiken binnen het 
voorziene budget.

Samen een duurzame toekomst 

tegemoet

CIRCULAIRE  
ECONOMIE

LEED® is het voornaamste programma voor het ontwerpen, bouwen, onderhouden en gebruiken van hoogwaardige, duurzame gebouwen.
LEED® en het bijbehorende logo zijn handelsmerken van de US Green Building Council® en worden met toestemming gebruikt.

https://sdgs.un.org/goals
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Een betere 
klimaatbescherming 
begint bij Daikin

Door innovatie

 › Nieuw koelmiddel R-32 met een lager 
GWP

 › Hoge seizoensrendementen bieden

 › Maximaal rendement de hele dag 
door dankzij unieke zelfreinigende 
filters

 › Aangepaste systemen voor goed 
geïsoleerde of passieve gebouwen

Door een circulaire economie

 › Koelmiddelen hergebruiken met L∞P 
by Daikin

 › Klanten de mogelijkheid geven om 
hun eigen circulaire economie van 
koelmiddelen te creëren door middel 
van het programma voor recuperatie, 
regeneratie en hergebruik

Door slimme toepassingen

 › Het energieverbruik bewaken met Daikin 
Cloud Service

 › Deskundig advies voor een continu optimaal 
rendement van het systeem

 › Preventieve onderhoudsfunctie voor een 
optimale werking en productiviteit

 › Onnodig energieverbruik voorkomen met 
slimme keycards en sensoren 

Wij zijn vastberaden om zowel onze eigen milieuvoetafdruk als die van onze klanten te verkleinen en 

om tegen 2050 volledig CO₂-neutraal te zijn. Een circulaire economie, constante innovatie en slimme 

toepassingen vormen onze springplank naar een duurzame toekomst.

Ga voor meer informatie naar: www.daikin.be/nl_be/nuttige-weetjes/building-a-circular-economy

CIRCULAIRE  
ECONOMIE

INNOVATIE

SLIM GEBRUIK

https://www.daikin.be/nl_be/nuttige-weetjes/building-a-circular-economy.html
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Wat is 

LEED?
Het LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) Green Building 
Rating System is een vrijwillige, evoluerende, op consensus gebaseerde 
internationale norm voor het ontwikkelen van hoogwaardige, duurzame 
gebouwen dat gebruikmaakt van een uitgebreid puntensysteem. Het LEED-
certificeringsprogramma is opgezet door de USGBC (US Green Building Council) en 
wordt internationaal erkend. De certificering erkent dat een gebouw ontworpen 
en gebouwd is voor prestaties die de nationale norm overtreffen wat betreft 
energiebesparing, efficiëntie van watergebruik, verminderde CO2-uitstoot, kwaliteit 
van de binnenomgeving, materiaalbeheer en milieu-impact.

Deze onderwerpen worden verdeeld in 9 categorieën. Het gebouw wordt 
op basis van deze categorieën geëvalueerd. LEED-punten worden per credit 
toegekend op een schaal van 110 punten. Op basis van de score kan één 
van vier beoordelingen verkregen worden: Certified, Silver, Gold en Platinum. 
De uiteindelijke LEED-beoordeling erkent de inzet van de investeerder of 
gebouweigenaar en leidt tot een verhoogde vastgoed-, lease- of huurwaarde. 

Energy & Atmosphere Indoor Environmental Quality

Location &  
Transportation

Water Efficiency Innovation &  
Regional Priority

Integrative ProcessSustainable Cities

Materials & Resources

Daikin draagt bij in 3 LEED-categorieën:
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LEED?
LEED biedt vele voordelen voor projectontwikkelaars, huurders en gebouweigenaars:

Lagere bedrijfs-, onderhouds- en 
renovatiekosten

 ʯ Lagere bedrijfskosten dankzij uitermate 
efficiënte gebouwtechnologieën

 ʯ Lagere renovatiekosten dankzij flexibiliteit voor 
gebouwen en langere naleving van regelgeving

Enorm verbeterde levenskwaliteit voor 
de gebruiker van het gebouw

 › Meer comfort
 › Gemakkelijker om talent aan te trekken
 › Hogere werkefficiëntie
 › Minder ziekteverzuim

Hogere waarde van het gebouw voor de 
ontwikkelaar en eigenaar

 › Hogere verkoop- en verhuurprijzen (tot wel 20%!)
 › Snelle verkoop of verhuur
 › Hogere ROI voor het project

Lagere milieu-impact van het gebouw

 ʯ Lagere CO2-voetafdruk van het gebouw
 ʯ Schonere technologieën voor een gezondere 

omgeving en minder vervuiling
 ʯ Beter afvalbeheer
 ʯ Efficiënt bodem- en grondstoffengebruik

Waarom



6

ingenieursbedrijf: ENCON

Daikin, uw partner voor 

duurzame 
projecten
Duurzaamheid is tegenwoordig geen keuze, maar een noodzaak. Omdat ieder gebouw uniek is, 
zijn er verschillende oplossingen nodig gericht op specifieke eigenschappen. Het is van essentieel 
belang om een HVAC-R-partner te hebben zoals Daikin, die beschikt over de nodige kennis en 
het portfolio om uw LEED-doelen te behalen en tegelijkertijd binnen budget te blijven.

Met onze HVAC-R-totaaloplossingen neemt de ecologische waarde van gebouwen toe en wordt 
de werkomgeving voor huurders verbeterd. De integratie van Daikin technologieën draagt dus bij 
aan het algemene duurzaamheidsniveau van het gebouw en zorgt ervoor dat u een LEED-score 
van Gold of Platinum kunt behalen.

* De haalbaarheid van deze punten is geanalyseerd en

3 17~33 van de
8 LEED-categorieën

bevestigd door een onafhankelijk, 
gekwalificeerd en deskundig

LEED-
punten*

Daikin warmtepompen dragen bij in en kunnen u helpen om

te scoren

Scan de code om 
het formulier te 
downloaden

Gebruik voor het aanvragen van LEED-
certificering ons uitgebreide LEED-
beoordelingsformulier van ons team van 
experten om snel de vereiste informatie aan te 
kunnen leveren aan de assessoren.

https://www.daikin.be/nl_be/installers/support/get-certifications.html
https://www.daikin.eu/en_us/installers/support/get-certifications.html
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Waarom Daikin? 
om uw LEED-score te maximaliseren

1. Een internationale marktleider met een lokale 

productie-infrastructuur en de middelen 

voor een uitstekende nazorgondersteuning, 

geavanceerde inbedrijfstelling en soepele 

overdracht.

2. Daikin Cloud Service waarborgt een 

proactieve nazorg door overmatig 

energieverbruik of mogelijke problemen te 

detecteren voordat ze plaatsvinden om de 

levensduur van het systeem te maximaliseren 

en de bedrijfskosten te minimaliseren.

3. Eersteklas binnenluchtkwaliteit (IAQ) dankzij 

de lage VOS-uitstoot, optimale thermische 

zonering en het lage geluidsniveau.

4. Verantwoorde inkoop en afvalvermindering: 

BES 6001 en ISO 14001-certificering leveren 

extra credits op voor het project.

5. Koolstofarme verwarming, koeling en 

ventilatie dankzij het ongeëvenaarde 
seizoensrendement.

6. Beperkte milieu-impact dankzij 

detectiesystemen voor koelmiddellekkage 

en hergebruik van bestaand koelmiddel met 

behulp van het L∞P by Daikin programma.

7. Hoogwaardige en krachtige systemen zorgen 

voor een positieve levenscyclusanalyse.

8. Onze systemen zijn ontworpen om 

gemakkelijk aangepast en bijgewerkt te 

worden voor toekomstige bouweisen.

Bekijk op de volgende pagina's in welke categorieën Daikin punten behaalt in de 
richtlijn LEED v4.1 for New Construction and Major Renovations.
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Uitgebreide informatie over punten

Energy & 
Atmosphere (EA)

VOORWAARDE

Voorwaarde EA: fundamentele inbedrijfstelling en verificatie
DOEL
Specifieke informatie ter beschikking stellen om de projectvereisten van de eigenaar te halen met betrekking 
tot systemen voor verwarming, airconditioning, ventilatie en koeling in gebouwen, conform de ASHRAE-richtlijn 
0-2005 en ASHRAE-richtlijn 1.1–2007 voor HVAC&R-systemen.

Voor HVAC-R-systemen ligt de nadruk op:
 › HVAC-R-systemen die de inbedrijfstellingsactiviteiten van de richtlijn 0-2005 volledig ondersteunen
 › Verificatie bij iedere stap van het inbedrijfstellingsproces
 › Acceptatie bij iedere stap
 › Documentatie bij iedere stap
 › Specifieke eisen van de systeemhandleiding
 › Training van operationeel en onderhoudspersoneel en gebouwgebruikers

Wij voldoen aan deze voorwaarde door montagehandleidingen en een 
inbedrijfstellingsschema voor het HVAC-R-werk te bieden, met daarin een 
overzicht voor inbedrijfstelling en herinbedrijfstelling.
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VRV IV/VRV 5- 
warmtepompen:

PUNTEN+4

Wij voldoen aan Stap 1 en 2 dankzij onze lokale ondersteuningsteams die 
kunnen helpen bij geavanceerde inbedrijfstelling en overdracht en die een 
uitgebreide documentatie kunnen verschaffen om een gebruikershandleiding 
en trainingsschema voor HVAC-R te maken.

Wij bieden seizoensgebonden tests van het gebouw aan, waarbij we het 
systeem testen wanneer het volledig belast is (verwarmen midden in de winter 
of koelen in de zomer) en gedeeltelijk belast is (lente en herfst). 

Wij zorgen voor de evaluatie van bouwactiviteiten door het systeem 
voortdurend te monitoren en een automatische evaluatie van het 
energieverbruik te bieden via onze Intelligent Touch Manager (ITM) of VRV 
Cloud Service.

EA-credit: verbeterde inbedrijfstelling
U kunt 6 punten scoren

DOEL
Om aanvullende ondersteuning te bieden tijdens het ontwerp, de bouw en de uiteindelijke bedrijfsvoering 
van een project dat voldoet aan de eisen van de projecteigenaar wat betreft energie, water, kwaliteit van de 
binnenomgeving en duurzaamheid.

1  Optie 1: verbeterde inbedrijfstelling van systemen (4 punten)

Stap 1 (3 punten): Het verbeterde inbedrijfstellingsproces voltooien conform ASHRAE-richtlijn 
0-2005 en ASHRAE-richtlijn 1.1-2007

Stap 2 (1 punt): Op controle gebaseerde procedures uitwerken en meetbare punten identificeren 
en evalueren om de prestatie van energieverbruikende systemen te beoordelen

2  Optie 2: Inbedrijfstelling van gebouwschil (2 punten)



Indoor Environmental Quality
 › Bijdragen aan het algemeen comfort en welzijn van de gebouwgebruikers door normen vast te stellen voor de 
minimale binnenluchtkwaliteit (IAQ) tijdens de bouw, renovatie en gebruik;

 › De stratosferische ozonafbraak verminderen;
 › Voldoen aan het Protocol van Montreal en tegelijkertijd de directe impact op klimaatverandering tot een minimum 
te beperken;

Materials and Resources
 › Projectteams belonen voor het kiezen van materialen die op verantwoorde wijze gewonnen of 
ingekocht zijn;

Innovation and Regional Priority
 › Ervoor zorgen dat er bij projecten gestreefd wordt naar het behalen van credits die te maken hebben met 
geografisch specifieke prioriteiten inzake het milieu, sociale gelijkheid en volksgezondheid.

Ontdek hoe de HVAC-R oplossingen van Daikin 
een aanzienlijke bijdrage leveren aan andere 
LEED®-categorieën, zoals:

Download onze uitgebreide gids voor meer informatie, 
en ontdek uw opties en werk samen met ons om uw duurzame 

doelstellingen te bereiken en tegelijkertijd binnen budget te blijven.

Meer 
weten?

ECPNL22-221 11/2022

https://www.daikin.be/nl_be/installers/support/get-certifications.html
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