
Daikin Rental Services – 

Folyadékhűtők

 › Megoldások váratlan hűtési helyzetekre

 › Készenléti hűtés kritikus alkalmazások és eljárások számára

 › Hűtés biztosítása tervezett leállások és áramkimaradások esetére

 › Megoldások változó terhelésre és különleges eseményekre



4. Megoldások VÁLTOZÓ TERHELÉSHEZ

• A felmerülő és változó igények szerint alakítható teljesítmény biztosítása  
a létesítmény bővítésekor 
A létesítmény bővítése során az újonnan beépített berendezéseket és a 
technológiai területeket tesztelni kell, de nincs kellő terhelés az új vagy a nagy 
hűtők járatásához. Egy egyszerű bérlési megoldás biztosíthatja a megfelelő 
teljesítményt és energiahatékonyságot, amíg a bővítés be nem fejeződik. 

• Rásegítés szezonális és csúcsterhelési igények kiszolgálására 
Ha a létesítmény vagy a technológiai eljárás hűtési igénye külső körülmények 
vagy a kért hűtési igények megváltozása miatt meghaladja a rendszer 
rendelkezésre álló kapacitását, a Daikin ideiglenes hűtési megoldásai 
segítségével megnövelhető a a rendelkezésre álló hűtési teljesítmény.

       Előnyök 

Számos érv szól a bérleti konstrukcióban nyújtott, ideiglenes hűtés 
mellett
A Daikin Rental olyan bérelhető hűtőberendezéseket és szolgáltatásokat kínál, amelyek 
megfelelnek ideiglenes hűtési igényeinek, ugyanakkor csökkentik tőkeberuházását 
(CAPEX) és optimalizálják működési költségeit (OPEX). A Daikin Rental az alábbiakat 
kínálja:

Miért használja a Daikin által kínált ideiglenes hűtési szolgáltatást?

1. Megoldások VÁRATLAN HŰTÉSI IGÉNYEKRE
Legyen szó akár természeti katasztrófáról, akár a berendezés váratlan meghibásodásáról, 
ami a leállást okozta, a Daikin bérleti megoldásaival gyorsan és zökkenőmentesen tudja 
pótolni a kiesett hűtési teljesítményt.

2. Tartalék hűtési kapacitás KRITIKUS ALKALMAZÁSOK ÉS ELJÁRÁSOK 
SZÁMÁRA
A kritikus alkalmazások és eljárások számára kialakított tartalék hűtési kapacitás egy 
másik olyan terület, ahol létjogosultsága van az ideiglenes hűtésnek. Az ideiglenes 
hűtőrendszer vészhelyzeti megoldást biztosíthat gyártási és vegyipari eljárásokhoz, vagy 
ha a kórházi rendszer előírt redundanciája lecsökkent.

3. Plussz hűtési kapacitás biztosítása TERVEZETT LEÁLLÁSOK ÉS 
ÁRAMKIMARADÁSOK ESETÉRE

• Hűtőberendezéseken végzett tervszerű karbantartás idejére 
A Daikin ideiglenes hűtési konstrukciója kiváló megoldást nyújt a berendezések 
tervszerű karbantartásához, bővebb időkeretet biztosítva az elsődleges rendszeren 
végzett munkához. 

• Régi berendezések kiváltása 
A Daikin hűtési megoldása lehetőséget biztosít arra, hogy a létesítmény teljes hűtési 
kapacitással működjön a bővítés, felújítás vagy berendezéscsere ideje alatt.

5. Különleges ESEMÉNYEK
 
Az adott hűtési igényekhez megfelelő berendezéseket összeállítva különleges 
események és rendezvények kellemes klímájának megteremtésében is segítséget 
nyújthatunk. Gyors és egyszerű megoldások kiállításokhoz, kereskedelmi bemutatókhoz, 
ideiglenes felállított épületekbe szervezett eseményekhez, stb.

A Daikin a világ legnagyobb gyártója a légkondicionálás, a fűtés, a szellőztetés, és 
a kereskedelmi hűtés (HVAC-R) terén. HVAC-R rendszereink világszerte elismertek, 
gazdaságos üzemeltetésük mellett optimális rendszerteljesítményt és maximális 
komfortot biztosítanak. Bérelhető berendezéseink kiválló minőségű Daikin 
gyártmányok, melyek megbízhatósága és kompakt méretének jóvoltából a 
berendezések tökéletes megoldást nyújtanak minden felmerülő bérleti igényre.



         A Daikin Rental ajánlata
Átfogó csomagok – minden igényre
 
Teljes bérleti csomagot kínálunk a felmerülő igények kiszolgálásához, amely igény 
szerint az installációhoz szükséges minden elemet tartalmaz.

Igénybe vehető szolgáltatások

• Segítségnyújtás a bérlendő folyadékhűtő rendszerek kapacitásigénye és   
 áramszükségletének meghatározásában.
• A kiválasztott folyadékhűtőt lehetőség szerint üzemkész állapotban adjuk át,  
 így az akár már a leszállítás napján üzembe helyezhető.
•  Portfóliónkat bérelhető fűtés, vészhelyzeti generátorok, és egyéb kiegészítők és  

szolgáltatások egészítik ki.
•  Az elérhetőséget illetően kérjük forduljon a helyi Daikin leányvállalathoz.

• Víz- és léghűtéses folyadékhűtők  kW-tól egészen 3 kW egységteljesítményig.
• Gyors és egyszerű vízoldali csatlakoztatási lehetőség szükség szerint hidraulikai    
 blokkal.
• A berendezés csatlakoztatása a meglévő elektromos hálózathoz, igény szerint     
 kiegészítő eszközökkel együtt.

A Daikin Rental bérleti megoldásai Közép-Európa EU és nem EU tagállamaiban 
egyaránt igénybevehetők.
Legyen akár hosszú vagy rövid távú a felmerülő hűtési igény, a Daikin megbízható
folyadékhűtős rendszereket, csomagot kínál a hozzá párosuló szakértelemmel és 
reakcióidővel.
 

A Daikin vállalja a rendszerek kiszállítását, üzembe helyezését, valamint 
partnerei segítségével igény esetén a telepítést is, minden esetben szoros 
együttműködésben a helyi műszaki személyzettel. 

Nagy készlet áll rendelkezésre

A Daikin és partnerei a legtöbb kapacitásból kellő készlettel rendelkeznek. 
Ha az igényelt egység nem elérhető, mindent megteszünk azért, hogy  
megfelelő megoldást találjunk az igényére.

A jellemző méreteket a következő táblázat tartalmazza.  
Kérjük, hogy ajánlatkérésében tűntesse fel a hűtési vagy fűtési igényt!  
Az elérhető egységek és árak tekintetében forduljon a helyi Daikin irodához.
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Mini hűtők kérésre

Kis méretű 
hűtők

Bérelhető 
hűtők, 
19 - 200 kW

Közepes
hűtők

Bérelhető 
hűtők, 
63 - 500 kW

Nagy 
méretű 
hűtők

Bérelhető 
hűtők, 
500 kW - 
3MW



A Daikin Europe N.V. a légkondicionálók (AC), a folyadékhűtők (LCP),  
a légkezelő egységek (AHU) és a ventilátoros hőcserélő egységek 
(FCU) vonatkozásában is részt vesz az Eurovent tanúsítási 
programban. Ellenőrizze online a tanúsítványok érvényességét:  
www.eurovent-certification.com vagy www.certiflash.com

A jelen kiadvány csak tájékoztatóul szolgál, nem tekinthető a Daikin Europe N.V./ Daikin Central Europe HandelsGmbH 
vállalatot bármire is kötelező ajánlatnak. A Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH a jelen kiadványt 
a legjobb tudása alapján állította össze. A tartalom teljessége, pontossága, megbízhatósága vagy adott célra való 
alkalmassága, valamint az általa bemutatott termékek és szolgáltatások tekintetében semmiféle kifejezett vagy 
vélelmezett garanciát nem vállalunk. A műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül is változhatnak. A Daikin Europe N.V. 
/ Daikin Central Europe HandelsGmbH kifejezetten elutasítja a felelősséget mindenféle a legtágabb értelemben vett 
olyan közvetlen vagy közvetett kárért, ami a jelen kiadvány használatából és/vagy értelmezéséből ered vagy ahhoz 
kapcsolódik. A teljes tartalom szerzői joga a Daikin Europe N.V. vállalatot illeti
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Ideális bérleti megoldás
a tervezett és nem várt
hűtési igényekre.

Fedezze fel bérleti megoldásainkat bármely 
ideiglenes hűtési vagy fűtési igényre. Ne maradjon 
hűtés nélkül a tervezett leállások és áramkimaradások 
alatt, üzemszünet vagy egyéb speciális igények 
esetén (pl. változó terhelésnél) sem. Biztosítsa fűtését 
a kritikus alkalmazásoknál, folyamatoknál is.

Gyors és
egyszerű
bérleti 
lehetőség

Róbert

Bérleti ajánlat egyéb ideiglenes hűtési alkalmazásokhoz
A Daikin a hagyományos gyártási folyamatok folyadékhűtővel/ vizes rendszerrel történő hűtése mellett a következő területeken is 
jeleskedik: 

KERESKEDELMI HŰTÉS / HIDEG TÁROLÁS LÉGKONDICIONÁLÁS FŰTÉS

• Hűtőkamrák, 
• Hűtött konténerek
• Hűtőkamrák temperálása
• Moduláris hűtőkamrák
• Fagyasztókamrák
• Gyorsfagyasztók
• Ultra alacsony hőmérsékletű fagyasztók
• Temperáló fagyasztókamrák
• Moduláris fagyasztókamrák
• Fagyasztó konténerek
• Műjégpályák
• Borászatok

Légkezelő egységek
Rooftop berendezések

Hőszivattyú
Hőszivattyús rooftop berendezések

KIEGÉSZÍTŐK SZERVIZ

Hidraulika
Levegőoldali elosztása
Elektromos kábelek és inverterek

Teljes biztonságban
A Daikin Rental szolgáltató csapat 
megbízható folyadékhűtő bérlési 
megoldásokat kínál, bármilyen sürgető vagy 
összetett legyen is a helyzet. Ideiglenes 
hűtési igények esetén segítségért kérjük, 
forduljon a helyi képviselet szervizes 
kapcsolattartójához. 

Telepítés és üzembe helyezés
Szervizelés és karbantartás
Kiegészítő szolgáltatásként 
távfelügyelet
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