
Βελτιστοποιήστε τις λειτουργικές δαπάνες & μειώστε  

το κόστος επένδυσης των εγκαταστάσεων σας.

Υπηρεσίες Ενοικίασης 
Ψύκτες και αντλίες θερμότητας



Η Daikin είναι η πρωτοπόρος  

εταιρεία κλιματισμού,  

θέρμανσης, εξαερισμού  

και ψύξης (HVACR) στον κόσμο.

Οι μονάδες ενοικίασης Daikin 

χαρακτηρίζονται από  

κατασκευή υψηλής ποιότητας,  
αξιοπιστία, συμπαγή  

σχεδιασμό, και απόδοση.  

Η Daikin είναι το αποκλειστικό 
σημείο επαφής για  

όλες τις υπηρεσίες ενοικίασης:  

μονάδες, μεταφορά,  

εγκατάσταση και εκκίνηση.  

Είμαστε ένας παγκόσμιος  
πάροχος λύσεων!

Γιατί να χρησιμοποιήσετε τις λύσεις
ενοικίασης της Daikin;



6 λόγοι για να χρησιμοποιείτε λύσεις ενοικίασης της Daikin

1.  «Daikin on Site», μία λύση για ειδικά προσαρμοσμένες ανάγκες

  Η μονάδα ψύξης σας θα επιτύχει υψηλά επίπεδα αξιοπιστίας και απόδοσης. Χωρίς άλλες διακοπές και μεγάλους 
χρόνους αναμονής για την επίλυση προβλημάτων. Χάρη στη συνεχή παρακολούθηση και στα προηγμένα 
εργαλεία, η υπηρεσία Daikin on Site υποστηρίζει τη βελτίωση της διάρκειας ζωής του συστήματος συνολικά.   
Οι ειδικοί της Daikin είναι έτοιμοι να σας βοηθήσουν και να παρακολουθούν τη μονάδα σας, να αναλύουν την 
κατανάλωση ενέργειας και να προτείνουν ενέργειες και βελτιώσεις συστήματος.   

2.  Λύσεις για έκτακτες ανάγκες ψύξης

  Εάν το σύστημα ψύξης σας έχει υποστεί βλάβη λόγω φυσικής καταστροφής ή/και βλάβη εξοπλισμού, με την 
προσωρινή ψύξη της Daikin, επιστρέφετε γρήγορα σε πλήρη λειτουργία!

3.  Ψύξη σε ετοιμότητα για κρίσιμες εφαρμογές

  Ένα προσωρινό σύστημα ψύξης χρησιμοποιείται ορισμένες φορές για την υποστήριξη και ενίσχυση της 
παραγωγής σε βιομηχανικές εφαρμογές ή όταν το απαιτούμενο πλεόνασμα εφεδρείας ενός νοσοκομείου  
έχει μειωθεί.

4.  Ειδικές εκδηλώσεις

  Μπορούμε να σας υποστηρίξουμε στη δημιουργία ενός άνετου κλίματος με τον συνδυασμό του κατάλληλου 
εξοπλισμού, για ιδιαίτερες απαιτήσεις ψύξης. Γρήγορες και εύκολες λύσεις για εκθέσεις, εμπορικές εκθέσεις, 
εκδηλώσεις σε προσωρινές δομές κ.λπ.

5.  Λύσεις για διακυμάνσεις φορτίου ψύξης

  Κατά τη διάρκεια μίας επέκτασης εγκατάστασης απαιτούνται δοκιμές εξοπλισμού και ζωνών διεργασίας, αλλά 
δεν υπάρχει επαρκές φορτίο για τη λειτουργία νέων ή μεγάλων ψυκτών. Μια απλή λύση ενοικίασης εξασφαλίζει 
το κατάλληλο φορτίο και ενεργειακή απόδοση μέχρι την ολοκλήρωση μίας νέας κατασκευής επέκτασης.

6.  Παροχή ψύξης κατά τη διάρκεια προγραμματισμένων διακοπών λειτουργίας

  Η προσωρινή ψύξη Daikin είναι ένας ιδανικός τρόπος παροχής ψύξης κατά τη διάρκεια μίας προγραμματισμένης 
συντήρησης εξοπλισμού, η οποία αυξάνει την πίεση χρόνου για επαναφορά του βασικού συστήματος ψύξης. 
Με τον τρόπο αυτό η εργασία ολοκληρώνεται σωστά από την αρχή και αποφεύγονται οι δαπανηρές υπερωρίες. 
Επιπλέον των λύσεων ψύξης, διαθέτουμε τις ίδιες λύσεις ενοικίασης και για θέρμανση.

Η προσωρινή ψύξη Daikin επιτρέπει την πλήρη διατήρηση των δυνατοτήτων ψύξης της εγκατάστασής σας κατά τη 
διάρκεια εργασιών μετατροπής, ανακαίνισης ή αντικατάστασης.



Το παρόν έντυπο έχει συνταχθεί αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν συνιστά προσφορά δεσμευτική για την Daikin Europe 
N.V. Η Daikin Europe N.V. έχει συντάξει το περιεχόμενο του παρόντος εντύπου βάσει των πληροφοριών που είχε στη διάθεση της. 
Δεν παρέχεται καμία ρητή ή έμμεση εγγύηση σχετικά με την πληρότητα, ακρίβεια, αξιοπιστία ή καταλληλότητα για τον συγκεκριμένο 
σκοπό του περιεχομένου του και των προϊόντων και υπηρεσιών που παρουσιάζονται σε αυτό. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε 
τροποποίηση χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η Daikin Europe N.V. αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση 
ζημιά, με την ευρεία έννοια του όρου, η οποία προκύπτει ή συσχετίζεται με τη χρήση ή/και ερμηνεία του παρόντος εντύπου. Το σύνολο 
του περιεχομένου του παρόντος εντύπου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Daikin Europe N.V.  • Τυπώθηκε σε χαρτί μη χλωριωμένο.  

Daikin Hellas, Αγίου Κωνσταντίνου 50 Μαρούσι, 210-8761900, www.daikin.gr

Η Daikin Europe N.V συμμετέχει στο πρόγραμμα 
Πιστοποίησης Eurovent για μονάδες fan coil και συστήματα 
κλιματισμού μεταβλητού όγκου. Η Daikin Applied Europe 
S.p.A συμμετέχει στο πρόγραμμα Πιστοποίησης Eurovent για 
ψύκτες με ψυκτικό υγρό, αντλίες υδρονικής θέρμανσης και 
μονάδες διαχείρισης αέρα. Έλεγχος τρέχουσας εγκυρότητας 
πιστοποίησης ηλεκτρονικά:  www.eurovent-certification.com 06/22

FSC

Μεγάλο εύρος ισχύος μονάδας

αντλίες θερμότητας

ψύκτες
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50 kW

600 kW

800 kW

Η υπηρεσία ενοικίασης της Daikin αναλαμβάνει την παράδοση,  
την εγκατάσταση, τη σύνδεση καθώς και την εκκίνηση των μονάδων.  
Για ολοκληρωμένη λύση ενοικίασης, επιλέξτε Daikin. 

Μείωση 
λειτουργικού
κόστους
 › Αντλίες θερμότητας:  
SCOP έως 3,65

 › Ψύκτες: SEER έως 5,03

Ευελιξία εφαρμογής

Αξιοπιστία 
 › Απομακρυσμένη παρακολούθηση
 › Μονάδες με πολλά κυκλώματα 
και πολλούς συμπιεστές

Ακουστική άνεση
Εξαιρετικά χαμηλά  
επίπεδα θορύβου
 › Ηχομόνωση συμπιεστή
 › Ρυθμιζόμενοι  
ανεμιστήρες

Ταχύτητα  
εξυπηρέτησης
 › Διευρυμένο δίκτυο  
service centers

 › Εξαρτήματα για 
εγκαταστάσεις «plug & 
play» (σύνδεση και άμεση 
λειτουργία)

 › Παραγωγή ζεστού νερού 
έως +60°C

 › Θέρμανση έως 
-15°C θερμοκρασίας 
περιβάλλοντος

 › Παραγωγή κρύου νερού 
έως -13°C

 › Κλιματισμός έως 
43°C θερμοκρασίας 
περιβάλλοντος 


