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ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ

Θέλετε το σύστημα
Daikin που χρησιμοποιείτε
να λειτουργεί πάντα
αποδοτικά;

Φυσικά!
Η ομάδα τεχνικής υποστήριξης
της Daikin προσπαθεί να
αναπτύξει ενεργειακά
αποδοτικές και υψηλής
τεχνολογίας λύσεις τόσο για
εσάς όσο και για τον πλανήτη.
Η εξοικονόμηση ενέργειας δεν σταματά με την
αγορά ή την εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικού
εξοπλισμού. Ο εξοπλισμός αυτός θα πρέπει να
λειτουργεί συνεχώς υπό βέλτιστες συνθήκες. Η καλή
συντήρηση και σέρβις είναι σημαντικά.
Είστε σίγουροι ότι τα φίλτρα είναι καθαρά και όλα τα
εξαρτήματα σε καλή κατάσταση; Έχετε κάνει σωστά

όλες τις ρυθμίσεις; Αν κάτι από αυτά δεν ισχύει μπορεί
να οδηγήσει σε μειωμένη απόδοση. Ακόμη κι αν δεν
καταλάβετε αμέσως τη διαφορά, θα την καταλάβετε
στο τέλος του χρόνου – όταν θα πληρώσετε το
λογαριασμό ρεύματος.
Η ομάδα σχεδιασμού της Daikin προσπαθεί
διαρκώς να βελτιώσει την ενεργειακή απόδοση των
συστημάτων μας. Εμείς στη Daikin Service είμαστε
εδώ για να σας βοηθήσουμε να διατηρήσετε τις
κλιματιστικές σας μονάδες σε αποδοτική λειτουργία,
με βελτιστοποιημένη προετοιμασία για λειτουργία
και εκκίνηση, τακτική και προληπτική συντήρηση,
απομακρυσμένη παρακολούθηση ή με αναβάθμιση
εξαρτημάτων.
Εάν θέλετε να μειώσετε τις εκπομπές άνθρακα και να
εξοικονομήσετε ενέργεια, η Daikin έχει τη λύση για
εσάς. Θα σας βοηθήσουμε επίσης να βρείτε το ιδανικό
πρόγραμμα σέρβις για τον εξοπλισμό σας Daikin.
Θα βρείτε τη Daikin και τα προϊόντα σέρβις μας
όπου κι αν πάτε. Σε αυτό το φυλλάδιο, θα θέλαμε να
σας παρουσιάσουμε ορισμένους από τους πολλούς
τρόπους με τους οποίους έχουμε βοηθήσει τους
πελάτες μας παγκοσμίως.

Xavier Feys
Γενικός διευθυντής τμήματος
τεχνικής υποστήριξης
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Ένα καλά συντηρημένο σύστημα HVAC προσθέτει αξία και διάρκεια. Η λήψη μέτρων για την παράταση της λειτουργικής ζωής της
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εγκατάστασής σας, επιτρέπει να επικεντρωθείτε στην κύρια επιχειρηματική σας δραστηριότητα.
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Μέγιστη άνεση με ελάχιστο συνολικό κόστος ιδιοκτησίας – η Daikin Service προσφέρει 			
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ξενοιασιά με κορυφαία ενεργειακή απόδοση σε κάθε εγκατάσταση.
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ΞΕΝΟΙΑΣΙΑ

Όταν το
καλό σέρβις
σημαίνει
ξενοιασιά
Κεντρική οργάνωση,
τοπικό σέρβις

Συντονίζοντας τη διαχείριση εγκαταστάσεων κεντρικά, οι διευθυντές καταστημάτων

Στον τομέα της διαχείρισης εγκαταστάσεων, η κεντρική
διαχείριση και ο εξορθολογισμός των υπηρεσιών
σε όλα μας τα σημεία λιανικής πώλησης παρέχουν
εξοικονόμηση ενέργειας καθώς επίσης και μείωση
και διαφάνεια του κόστους συντήρησης. Καλώντας τη
Daikin Service, τους πλέον εξειδικευμένους τεχνικούς
HVAC, συμβάλλετε στην επιτυχία της επιχείρησής σας
και ταυτόχρονα μπορείτε να επικεντρωθείτε σε αυτό
που πραγματικά έχει σημασία – την επιχείρησή σας.

Περιοδική συντήρηση και συνεχής
παρακολούθηση

Κάνουμε τη διαχείριση εγκαταστάσεων
ευκολότερη
Έχετε χτίσει την επιχείρησή σας με μεγάλες ιδέες
και εξαιρετικά προϊόντα. Τώρα πρέπει να παρέχετε
καλές υπηρεσίες στους πελάτες σας. Η εύρεση του
κατάλληλου προσωπικού και η δημιουργία ενός
ευχάριστου, υγιούς και ασφαλούς περιβάλλοντος είναι
ζωτικής σημασίας για την αύξηση των πωλήσεων
και τη μείωση των εξόδων. Η συνεργασία με το
Daikin Service είναι ένα βασικό βήμα στο δρόμο
προς την επιτυχία – γιατί το καλό σέρβις προσφέρει
ξενοιασιά. Προσφέροντάς σας κεντρικό σέρβις με ένα
μόνο σημείο επαφής, οι διευθυντές καταστημάτων
εξοικονομούν χρόνο και κόπο. Με άλλα λόγια, κάνουμε
τη διαχείριση εγκαταστάσεων ευκολότερη.
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Το Daikin Service σχεδιάζει το βέλτιστο πρόγραμμα
συντήρησης για την εγκατάστασή σας. Δεν
αρκούμαστε απλώς στη συμμόρφωση με κανονισμούς.
Κάνουμε το παραπάνω βήμα για την επίτευξη του πιο
ευχάριστου δυνατού περιβάλλοντος. Με τη σωστή
τεχνογνωσία διατηρούμε τα συστήματα σας HVAC σε
ομαλή και αποδοτική λειτουργία, παρέχοντας το πιο
ευχάριστο περιβάλλον για τους εργαζόμενους και τους
πελάτες σας.
Επιπρόσθετα, η έξυπνη απομακρυσμένη υπηρεσία
παρακολούθησης (i-Net) που προσφέρουμε λειτουργεί
ως εικονικός μηχανικός, ρίχνοντας μια ματιά στην
εγκατάστασή σας 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, 7 ημέρες
την εβδομάδα. Η λογική πρόβλεψης (prediction logic)
αυτής της υπηρεσίας σάς βοηθά να εξοικονομήσετε
χρήματα, επιτρέποντας στους μηχανικούς μας να
δρουν με ακρίβεια και εγκαίρως για την αποφυγή
βλαβών. Γνωρίζουμε ότι η μεγιστοποίηση του χρόνου
λειτουργίας έχει άμεσο αντίκτυπο στην επιχείρησή σας.

ΞΕΝΟΙΑΣΙΑ

μπορούν να εστιάσουν ευκολότερα στην κύρια επιχειρηματική τους δραστηριότητα των πωλήσεων.

Μικρά βήματα, μεγάλος αντίκτυπος
Όταν υπολογίζετε το μακροπρόθεσμο κόστος του κύκλου
ζωής των καταστημάτων σας, καταλαβαίνετε ότι το
πρόγραμμα συντήρησης που ακολουθείτε έχει ισχυρό
αντίκτυπο. Διατηρώντας το λειτουργικό κόστος υπό έλεγχο
και τις επισκευές στο ελάχιστο, οι απρόβλεπτες δαπάνες θα
έχουν μικρότερες πιθανότητες να επηρεάσουν την επένδυσή
σας. Επιπλέον, η δυνατότητα σύγκρισης του συνολικού
κόστους μεταξύ καταστημάτων είναι πιο διαφανής και σας
επιτρέπει να λαμβάνετε πιο ορθές αποφάσεις σχετικά με τη
βελτιστοποίηση και την επέκταση της επιχείρησής σας.
Η υιοθέτηση κεντρικής διαχείρισης εγκαταστάσεων που
βασίζεται σε ένα πρόγραμμα σέρβις από ειδικούς, έξυπνη
απομακρυσμένη παρακολούθηση και τοπικό σέρβις είναι το
κλειδί για την επιτυχία. Με το Daikin Service έχετε:
ūū Ένα μόνο σημείο επαφής
ūū Ενεργειακά αποδοτική εγκατάσταση με βέλτιστη λειτουργία
ūū Μεγιστοποίηση της συνεχούς λειτουργίας και
ελαχιστοποίηση βλαβών
ūū Διαρκή παρακολούθηση του εξοπλισμού σας 24 ώρες το
εικοσιτετράωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα
ūū Προβλέψιμα και σταθερά κόστη καθ' όλη τη διάρκεια ζωής
του εξοπλισμού
ūū Διαφανείς συγκρίσεις μεταξύ διαφορετικών εγκαταστάσεων

Σέρβις
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Κεντρική οργάνωση για άψογη
λειτουργία της διαχείρισης
εγκαταστάσεων των
καταστημάτων.

Εάν η εταιρεία σας πιστεύει ότι η παροχή προϊόντων και
εμπειρίας υψηλής ποιότητας είναι η ουσία της καλής
επιχείρησης, τότε το Daikin Service είναι απλά μια καλή
επιχειρηματική πρακτική.
9

ΥΠΕΡΟΧΗ

«Το κλειδί της 					
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ΥΠΕΡΟΧΗ

Telefónica για αξιοπιστία
είναι να χρησιμοποιείς το καλύτερο σέρβις.»
Για την καλύτερη κατανόηση των προκλήσεων της διαχείρισης εγκαταστάσεων που
αντιμετωπίζει μια μεγάλη εταιρεία τηλεπικοινωνιών, όπως η Telefónica στην Ισπανία, μιλήσαμε
με την τεχνική ομάδα Real Estate, με επικεφαλής την María Antoñón Clemente.
Ποιος είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των
εγκαταστάσεων στην Telefónica;
Η καθημερινή δουλειά για τη διατήρηση της καλής
λειτουργίας των εγκαταστάσεων γίνεται από το
τμήμα διαχείρισης εγκαταστάσεων της Telefónica. Το
προσωπικό αυτού του τμήματος είναι υπεύθυνο για
την προληπτική και διορθωτική συντήρηση, έχοντας
πάντα κατά νου την ευημερία των εργαζομένων.
Συμβόλαια με εξωτερικές εταιρείες συντήρησης
εξασφαλίζουν ότι ο εξοπλισμός λειτουργεί σωστά σε
περισσότερες από 7.000 εγκαταστάσεις σε όλη την
Ισπανία και εγγυώνται μέγιστη ποιότητα, διάρκεια,
έλεγχο και αποδοτικότητα. Οι εγκαταστάσεις
παρακολουθούνται 24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες το
χρόνο, τόσο επί τόπου από προσωπικό της Telefónica
όσο και εξωτερικά από τις εταιρείες συντήρησης.
Ποια είναι η συνολική απόδοση των συστημάτων
HVAC της District T;
Η ψυκτική απόδοση των ψυκτικών μονάδων μας
είναι αρκετή για να καλύψει περισσότερα από 7.000
διαμερίσματα, που απαιτούν πάνω από 28 μεγαβάτ.
Φυσικά έχουμε ενσωματώσει αρκετό πλεόνασμα,
ώστε να έχουμε πρόσθετο εξοπλισμό διαθέσιμο ως
εφεδρικό.
Ποια είναι η προσέγγιση της Telefónica όσον
αφορά τη συντήρηση κτιρίων;
Σε ολόκληρη την Ισπανία, η Telefónica βασίζεται
στα εσωτερικά της τμήματα συντήρησης για την

παρακολούθηση των εγκαταστάσεών της, ενώ
συνεργάζεται με εξωτερικούς παρόχους τεχνικής
υποστήριξης για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης.
Οι ομάδες της Telefónica αποτελούνται από
εξειδικευμένους τεχνικούς και μηχανικούς με πολυετή
εκτεταμένη εμπειρία.
Μπορούν να αναλάβουν την ευθύνη για κάθε
εγκατάσταση, ανάλογα με τις απαιτήσεις. Εκτός
από αυτό, η Telefónica έχει συνάψει συμβόλαια με
περισσότερους από 190 εξωτερικούς ειδικούς που
παρέχουν υποστήριξη σε καθημερινή βάση. Για
παράδειγμα, δύο εταιρείες με 15 τεχνικούς η κάθε
μία είναι υπεύθυνες για την εκτέλεση οποιασδήποτε
προληπτικής ή διορθωτικής συντήρησης των
εγκαταστάσεων HVAC. Μία από αυτές είναι το Δίκτυο
Τεχνικής Υποστήριξης Daikin, το οποίο παρέχει
ψυκτικές μονάδες της Daikin μαζί με μηχανικούς
τοπικού σέρβις και ειδικούς της Daikin στην Ισπανία.
Γιατί είναι σημαντική η καλή συντήρηση των
εγκαταστάσεων της Telefónica;
Δεν θα ήταν ευχάριστο να βρίσκεσαι στο κτίριο αν
το σύστημα παραγωγής ψύξης έχει χαλάσει – οι
θερμοκρασίες το καλοκαίρι στη Μαδρίτη φτάνουν
συχνά τους 32-33° Κελσίου. Πολύ πιο επιζήμια, ωστόσο,
είναι η επίδραση που θα είχε μια τέτοια διακοπή
λειτουργίας στην επιχείρησή μας, και κατ’ επέκταση
στις επιχειρήσεις των πελατών μας. Μια βλάβη του
συστήματος ελέγχου στα τεχνικά κτίρια θα μπορούσε

Η District T, η έδρα της ισπανικής
εταιρείας τηλεπικοινωνιών της
Telefónica, απαιτεί τεράστιες
ποσότητες θερμικής και ψυκτικής
ισχύος προκειμένου να μπορεί να
διασφαλίσει κατά 99,995% την ετήσια
αξιοπιστία του κέντρου δεδομένων της.
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ΥΠΕΡΟΧΗ

Στο συγκρότημα District T της Telefónica, η αρχιτεκτονική συνδέει άψογα παραδοσιακά διαφορετικά στοιχεία. Εγκαταστάσεις στην οροφή ενός γραφείου χωρίς να φαίνονται παράταιρες.

«

να οδηγήσει σε αστοχίες στην επεξεργασία
ενδεχομένως το διακομιστή βάσης δεδομένων ή σε
διακοπή του κεντρικού δικτύου. Αυτό θα είχε πολύ
αρνητικές επιπτώσεις τόσο για την Telefónica όσο
και για τους πελάτες μας. Ευτυχώς, κάτι τέτοιο δεν
έχει συμβεί ποτέ και εργαζόμαστε σκληρά για να
διασφαλίσουμε ότι δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ.
Αυτός είναι ο λόγος που κάνουμε προσαρμογές για
μεταβολές του καιρού σε όλη τη διάρκεια του έτους
και διασφαλίζουμε ότι έχουμε ρυθμίσει τις βέλτιστες
παραμέτρους για τις συνθήκες λειτουργίας του
HVAC. Το τελευταίο πράγμα που θέλουμε είναι μια
σοβαρή βλάβη του συστήματος, που θα μπορούσε
να οδηγήσει σε απώλεια υπηρεσιών και πρόσθετες
οικονομικές απώλειες.
Γιατί η Telefónica έχει υπογράψει 15ετές συμβόλαιο
συντήρησης με το Daikin Service;
Ευθύς εξαρχής, η Telefónica επέλεξε συστήματα
Daikin για τη συνολική τους απόδοση, την υψηλή
ποιότητα των εξαρτημάτων τους, την αξιοπιστίας
τους – συμπεριλαμβανομένης της συνεχούς τεχνικής
υποστήριξης – καθώς και για την υποστήριξη μετά την
πώληση, την τεχνική υποστήριξη και τη δυνατότητα
απομακρυσμένης παρακολούθησης.
Η Daikin είναι μία από τις τέσσερις κατασκευάστριες
εταιρείες που έχει εγκρίνει η Telefónica για ψυκτικές
μονάδες και συστήματα VRV. Η συνεργασία βάσει
συμβολαίου μεταξύ της Telefónica και της Daikin
διευκολύνει τη σωστή λειτουργία και συντήρηση του
εξοπλισμού.
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Οι χρόνοι ανταπόκρισης πρέπει να είναι γρήγοροι
σε αυτή την επιχείρηση;
Αναμφισβήτητα! Οι περισσότερες από τις
εγκαταστάσεις θεωρούνται κρίσιμες, επομένως
στις περισσότερες περιπτώσεις η ανταπόκριση
πρέπει να είναι άμεση. Οι ανάδοχοί μας οφείλουν
να αντιδρούν γρήγορα και να επιλύνουν τυχόν
προβλήματα ή βλάβες στο σύστημα HVAC, κυρίως
στην παραγωγή ψύξης. Χάρη στην απομακρυσμένη
παρακολούθηση, λαμβάνουμε εγκαίρως αναφορές
από κάθε εγκατάσταση. Αυτό σημαίνει ότι ο αριθμός
των προβλημάτων περιορίζεται στο ελάχιστο και
μπορούμε να ανταποκριθούμε εκ των προτέρων σε
δυνητικές βλάβες.
Χρησιμοποιούμε το iNet Manager της Daikin, ένα
απομακρυσμένο σύστημα παρακολούθησης που
παρακολουθεί για δυνητικές βλάβες και ενεργοποιεί
το συναγερμό εάν κάτι δεν πηγαίνει καλά. Αυτό
βελτιώνει το χρόνο ανταπόκρισης σέρβις. Οι μονάδες
μας παραγωγής ψύξης και VRV παρακολουθούνται
σε πραγματικό χρόνο από την Daikin, πράγμα που τις
βοηθά να καλύπτουν τις απαιτήσεις σέρβις και παρέχει
πληροφορίες ζωτικής σημασίας για την εύρυθμη
λειτουργία κάθε εγκατάστασης.
Πάνω σε ποιες βελτιώσεις εργάζεστε τώρα;
Δουλεύουμε με το Daikin Service για τη σύσταση ενός
24ωρου σέρβις έκτακτης ανάγκης για κάθε κρίσιμη
λειτουργία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Telefónica δεν
είναι σε θέση να περιμένει μέχρι την επόμενη ημέρα
για σέρβις. Ξέρουμε ότι οι πελάτες μας βασίζονται
σε μας, ακόμη και σε περιόδους διακοπών και
σαββατοκύριακα.

ΥΠΕΡΟΧΗ

Η παροχή επαρκούς θερμικής και ψυκτικής ισχύος σε ένα συγκρότημα σαν το District T δεν είναι εύκολη δουλειά, εκτός αν έχεις στη διάθεση σου τεράστια αποθέματα.

Telefonica España
Ως μία από τις μεγαλύτερες
εταιρείες τηλεπικοινωνιών
στον κόσμο όσον αφορά την
χρηματιστηριακή αξία και
τον αριθμό πελατών, παρέχει
υπηρεσίες κινητών, σταθερών
και ευρυζωνικών δικτύων καθώς
και ένα καινοτόμο χαρτοφυλάκιο
ψηφιακών λύσεων.
Έτοιμοι για δράση: Η María και η ομάδά της φροντίζουν για την ομαλή

Η María Antoñón Clemente και ο Raúl del Cerro Corrales είναι αυτοί

Με δραστηριότητες σε 24 χώρες

λειτουργία των εγκαταστάσεων της Telefónica σε ολόκληρη την

που αποφασίζουν ποια λύση εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες των

και ιδιαίτερα ισχυρή παρουσία

Ισπανία.

διαφόρων κτιρίων της Telefónica.

στην Ισπανία, την Ευρώπη και

María Antoñón Clemente

τη Λατινική Αμερική. Τα εταιρικά
κεντρικά γραφεία βρίσκονται στην
District T, στη Μαδρίτη.

ūū Η María Antoñón Clemente ξεκίνησε να εργάζεται
στην Telefónica España το 2008.
ūū Διευθύνει το τεχνικό γραφείο Real Estate της
Telefónica, το οποίο καθορίζει όλες τις προδιαγραφές
εξοπλισμού για εγκατάσταση σε κτίρια της εταιρείας.
ūū Το τμήμα της διενεργεί συνεχή έρευνα για νέες λύσεις
και επιλέγει ενεργειακά αποδοτικές νέες τεχνολογίες
ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της
εταιρείας.

Το κέντρο δεδομένων της
Telefónica (Alcalá de Henares)
περιλαμβάνει 23 αίθουσες
IT και καταλαμβάνει χώρο
65.700 τ. μέτρων. Προσφέρει μια
μεγάλη γκάμα υπηρεσιών ICT, όπως
cloud computing και υπεργολαβία
(outsourcing) πελατών.
Διασφαλίζοντας 99,995% ετήσια
αξιοπιστία, η Telefónica είναι το
μεγαλύτερο κέντρο δεδομένων
στον κόσμο, με πιστοποίηση
κατηγορίας Tier IV από το Uptime
Institute.
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ΕΞΥΠΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Το i-Net ανεβάζει
την απόδοση των
συστημάτων HVAC
σε νέο επίπεδο
Όταν η συνεχής λειτουργία,
η ξενοιασιά και ο έλεγχος
συστημάτων έχουν
πραγματικά σημασία
Το αν το σύστημα κλιματισμού σας θα λειτουργεί
στη βέλτιστη απόδοση καθ’ όλη τη διάρκεια της
λειτουργικής του ζωής δεν θα πρέπει να σας απασχολεί.
Το i-Net είναι ο σύνδεσμος ανάμεσα σε εσάς, την
εγκατάστασή σας και τους ειδικούς της Daikin.
Αφήστε μας να κάνουμε αυτό που ξέρουμε καλύτερα...
Με το i-Net, οι ειδικοί μηχανικοί σέρβις της Daikin
παρακολουθούν το σύστημά σας στο σύνολό του,
μέρα και νύχτα, με τη χρήση αναλυτικών στοιχείων
πρόβλεψης προκειμένου να αυξήσουν το χρόνο
λειτουργίας του. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να
χαλαρώσετε και να επικεντρωθείτε στην επιχείρησή σας,
με τη σιγουριά ότι το σύστημά σας είναι σε καλά χέρια.
› Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων του συστήματός σας
› Αποτροπή άσκοπης καταπόνησης εξαρτημάτων
› Αποφυγή επειγουσών επισκευών ή απρόσμενων
διακοπών λειτουργίας
›	Διατήρηση της ενόχλησης των ενοίκων του κτιρίου
λόγω επανειλημμένων επεμβάσεων στο ελάχιστο με
τη βοήθεια ομάδων συντήρησης
›	Ταχύτερο και καλύτερο σέρβις χάρη στην έγκαιρη
αποστολή σημαντικών πληροφοριών του συστήματος
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Με το i-Net, μπορείτε να παρακολουθείτε την απόδοση και να υπολογίζετε την

… έχοντας ταυτόχρονα τα πάντα υπό έλεγχο
Μπορείτε να παρακολουθείτε διαρκώς την κατάσταση
του συστήματός σας εικονικά ή μέσω περιοδικών
αναφορών από τους ειδικούς μας.
›	Συνεχής παρακολούθηση δεδομένων ενέργειας,
λειτουργίας και συνθηκών άνεσης
›	Δημιουργία αναφορών σχετικά με τη διαχείριση
λειτουργίας και το ιστορικό του συστήματος
›	Λήψη συμβουλών από την Daikin για τη βελτίωση
της απόδοσης με τη χρήση περιοδικών αναλύσεων
των δεδομένων του συστήματός σας
Αφήστε τα δεδομένα i-Net να δουλέψουν για εσάς
Η ενσωματωμένη λογική πρόβλεψης του i-Net
λειτουργεί ως εικονικός μηχανικός. Εφαρμόζει συνεχώς
αλγορίθμους για την εκτέλεση λογικών ελέγχων
στο σύστημα, αναφέροντας όχι μόνο τρέχουσες
δυσλειτουργίες, αλλά πιθανές μελλοντικές βλάβες
βάσει της τρέχουσας λειτουργίας.
Αφήστε λοιπόν τους ειδικούς της Daikin να
χρησιμοποιήσουν το i-Net για την παρακολούθηση
του συστήματός σας και αυξήστε τη διάρκεια ζωής της
εγκατάστασής σας.

   

Toru Morita
› Εργάζεται στην Daikin
Industries από το 1997
›	Σπούδασε μηχανολογία
παραγωγής στο Τόκιο
›	Διαχειρίζεται το προηγμένο
σύστημα παρακολούθησης
κλιματισμού της Daikin (i-Net)
σε αγορές του εξωτερικού από
το 2005
›	Εκπαιδεύει συναδέλφους ώστε
να γίνουν ειδικοί συστημάτων
›	Αναπτύσσει εργαλεία σέρβις
της Daikin, όπως το D-Checker

   κατανάλωση ενέργειας για να είστε ξένοιαστοι. Εάν οι ειδικοί μας εντοπίσουν δυνητικά προβλήματα, θα ενημερωθείτε αμέσως.

Τι είναι το i-Net;

Διακομιστής
Dataβάσης
server δεδομένων
Επίβλεψη απόδοσης

Η υπηρεσία i-Net της Daikin

Performance supervision
και
ανάλυση

Internet
Internet

and analysis

είναι ένα μοναδικό εργαλείο
παρακολούθησης απόδοσης
και ανάλυσης που εξασφαλίζει

24/7

την ομαλή λειτουργία του
Prediction analysis
Ανάλυση
προβλέψεων

συστήματός σας.

Data trend logging

Αρχεία καταγραφής τάσης δεδομένων
Στόχος του είναι η αποτροπή

Οι πληροφορίες
αποστέλλονται σε:
Information
to:

απρόσμενων διακοπών

›› customers
πελάτες
› service company

›

λειτουργίας ή επειγουσών

εταιρεία σέρβις

επισκευών. Εάν υπάρχει
πρόβλημα, οι ειδικοί της Daikin
θα αναλύσουν το ιστορικό
δεδομένων λειτουργίας για να
Ελεγκτής
Controller

CLOUD

Monitor your energy

παράσχουν απομακρυσμένη
υποστήριξη.
›	Σας βοηθά να αποφύγετε

Για την παρακολούθηση της

managment.

απρογραμμάτιστες διακοπές

διαχείρισης ενέργειας

λειτουργίας και να μειώσετε τα
Connection with I-Net via

Σύνδεση με i-Net μέσω

ITM, PCASO, ...

ITM, MT3, …

Διαθέσιμο για VRV και ψυκτικές μονάδες

Daikin VRV Cloud

κόστη
›	Ενισχύει την απόδοση και τη
διάρκεια ζωής του συστήματος
›	Σας ειδοποιεί εάν εντοπιστούν
ανακολουθίες του συστήματος
›	Συμβάλλει σε ταχύτερους

› Performance Supervision by Daikin experts
χρόνους ανταπόκρισης σέρβις
enhances a maintenance plan.
› This service aims to enhance the service level, to
Helps you manage your energy through Daikin
respond fast and accurate, to save on unexpected
technology.
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repair costs and assure the peace of mind.
› Intelligent energy visualization tool that helps you
Repetitive interventions and disturbance of building
with your energy management
tenants and maintenance teams are kept to a
› 24/7 online monitoring by the customer from any

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Υψηλή ποιότητα

16

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

σημαίνει υψηλή απόδοση
Αναβάθμιση για κορυφαία
απόδοση και αξιοπιστία
Η Daikin έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει διάφορες λύσεις
για τη βελτίωση της απόδοσης των μονάδων σας ανά
πάσα στιγμή καθ 'όλη τη διάρκεια της ζωής τους.
Εκσυγχρονισμός, αναβάθμιση inverter, είτε με
ανάκτησης θερμότητας – έχουμε πάντα ως στόχο
να αξιοποιήσετε στο μέγιστο τις μονάδες σας
προκειμένου να καλύψετε τις ανάγκες σας.
Ολική αναβάθμιση
Εάν σκέφτεστε να αγοράσετε νέα ψυκτική μονάδα,
ίσως να πρέπει να σκεφθείτε τη λύση ανασχεδιασμού
εξοπλισμού, ειδικά αν ο υπάρχων εξοπλισμός σας
είναι σε αρκετά καλή κατάσταση ή όταν οι συνθήκες
κάνουν την αντικατάσταση της ψυκτικής μονάδας
δύσκολη. Στις περισσότερες περιπτώσεις, μπορούμε
να προσφέρουμε μια λύση αναβαθμίζοντας τα πιο
σημαντικά εξαρτήματα και να δώσουμε νέα ζωή
στην ψυκτική μονάδα για ακόμα έναν κύκλο ζωής. Οι
ανασχεδιασμοί προσφέρουν συνήθως οικονομικό και
περιβαλλοντικό πλεονέκτημα με πολύ χαμηλότερη
τιμή.

«

Οι ειδικοί της Daikin Service
ξέρουν τι ερωτήσεις πρέπει
να κάνουν. Όταν θέλετε να
αναβαθμίσετε το σύστημά
σας, θα σας βοηθήσουν να
βρείτε τη σωστή λύση και
τον κατάλληλο εξοπλισμό για
αξιόπιστη, οικονομική απόδοση,
ανεξάρτητα από το πόσο
απαιτητικές είναι οι ανάγκες σας.
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Σε ζεστά μέρη όπως το Ντουμπάι, ξενοδοχεία και επιχειρήσεις απαιτούν μια αξιόπιστη εγκατάσταση HVAC για να προσελκύσουν και να κρατήσουν διεθνείς επισκέπτες.

Το 2010, ένα μεγάλο πολυτελές ξενοδοχειακό
συγκρότημα στο Ντουμπάι αντιμετώπισε
ένα πρόβλημα: Το πάρκο των ψυκτικών του
εγκαταστάσεων, που περιελάμβανε 32 μονάδες,
έπρεπε να αντικατασταθεί. Λόγω της οικονομικής
κρίσης, η προγραμματισμένη αντικατάσταση δεν ήταν
πλέον εφικτή. Η Daikin παρενέβη με μια οικονομική
λύση: Ένας προσαρμοσμένος ανασχεδιασμός για
20 από τις ψυκτικές μονάδες που θα είχαν την ίδια
ψυκτική απόδοση όπως και πριν, ενώ παράλληλα θα
μεγιστοποιούσαν την αποδοτικότητα, θα βελτίωναν
την αξιοπιστία και θα μείωναν το λειτουργικό κόστος.

Εκσυγχρονισμός – 37% εξοικονόμηση ενέργειας
32 ψυκτικές μονάδες

Μέγεθος εγκατάστασης

20 αναβαθμισμένοι ψύκτες
205 εκατομ. kWh / έτος
129 εκατομ. kWh / έτος

Κατανάλωση
με εξοικονόμηση 76 εκατομ. kWh / έτος
Ψυκτικό φορτίο

Ίδια απόδοση
Εκσυγχρονισμός της ψυκτικής σας μονάδας σημαίνει αναβάθμιση των πιο

Κατά τη φάση του ανασχεδιασμού, το πάρκο είχε
32 ψυκτικές μονάδες, με τέσσερις παλινδρομικούς
συμπιεστές η κάθε μία, και ήταν εγκατεστημένο μισό
χιλιόμετρο μακριά από το ξενοδοχειακό συγκρότημα.
Υπήρχε η ανάγκη μιας λύσης για να διατηρηθεί το
σύστημα σε άψογη λειτουργία για άλλα πέντε ή έξι
χρόνια. Η Daikin πρότεινε ανασχεδιασμό:
› Αναβάθμιση ελέγχου σε συνδυασμό μέσου με λογικό
έλεγχο PID
› Αντικατάσταση ψυκτικού με οικολογικό ψυκτικό μέσο
›	Αντικατάσταση εμβολοφόρου, παλινδρομικού
συμπιεστή με συμπιεστή τεχνολογίας μονού κοχλία
›	Επιλογή Inverter για μειωμένη κατανάλωση ενέργειας

σημαντικών εξαρτημάτων ώστε να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς και την
τελευταία τεχνολογία. Λιγότερο επεμβατικός και πιο οικονομικός, ο ανασχεδιασμός
ψυκτικών μονάδων αυξάνει την απόδοση, εξοικονομεί ενέργεια και συμβάλλει
θετικά στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Αναβάθμιση ηλεκτρονικών
συστημάτων ελέγχου

Ο εκσυγχρονισμός αυτών των σημαντικών
εξαρτημάτων οδήγησε σε 20 αναβαθμισμένες ψυκτικές
μονάδες οι οποίες κάνουν τη δουλειά 32 ψυκτικών
μονάδων, χάρη στην αύξηση της αποδοτικότητας και
τη μείωση του λειτουργικού κόστους. Και όλα αυτά με
χαμηλότερο κόστος επένδυσης και με απόσβεση σε
λιγότερο από τρία χρόνια.
Μοτέρ μετάδοσης κίνησης
› Εκκινητής Soft-starter
› Inverter
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Αναβάθμιση ψυκτικού σε R407C

Αναβάθμιση συμπιεστή

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Αναβάθμιση ανάκτησης θερμότητας
Όλα τα κτίρια έχουν απαιτήσεις ψύξης αλλά και απαιτήσεις
θέρμανσης, οπότε δεν θα ήταν τέλειο εάν μπορούσατε
να ανακτήσετε τη θερμότητα που παράγεται από τους
ψύκτες σας και να την χρησιμοποιήσετε για να μειώσετε
τη συνολική σας κατανάλωση ενέργειας; Με αναβάθμιση
ανάκτησης θερμότητας, η θερμότητα που αποβάλλεται
χρησιμοποιείται για την (προ)θέρμανση νερού, μειώνοντας
την κατανάλωση ρεύματος απαιτείται για το σκοπό αυτό.
Στην Ιταλία, ένας τηλεοπτικός σταθμός ζήτησε από την
Daikin μια λύση αναβάθμισης ανάκτησης θερμότητας.
Με τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση της ψυκτικής
μονάδας για ανάκτηση θερμότητας, ο σταθμός ήταν
σε θέση να ανακτήσει και να επαναχρησιμοποιήσει μια
τεράστια ποσότητα θερμότητας που διαφορετικά θα
αποβαλλόταν στην ατμόσφαιρα. Ενόσω οι ψυκτικές
μονάδες κρατούσαν τις αίθουσες υπολογιστών και τα
στούντιο δροσερά, η περίσσεια θερμότητας μπορούσε να
επαναχρησιμοποιηθεί για την (προ)θέρμανση νερού. Εντός
έξι μηνών από τον ανασχεδιασμό της ψυκτικής μονάδας, η
εταιρεία είχε αποσβέσει την επένδυσή της.
Η Daikin σχεδίασε τη λύση ανάκτησης θερμότητας
με πλακοειδείς εναλλάκτες θερμότητας σε σειρά και
ελεγχόμενη θερμοκρασία συμπύκνωσης, προκειμένου να
προσφέρει σταθερή θερμοκρασία νερού.

 ριν από την αναβάθμιση ανάκτησης θερμότητας του ιταλικού τηλεοπτικού
Π
σταθμού και ένα χρόνο αργότερα – 40% εξοικονόμηση ενέργειας

7.034
MWh

4.220
MWh

Αντλία

Εξαερισμός Θέρμανση

Ψύξη

Αντλία

Εξαερισμός Θέρμανση

Ψύξη

Έργα αναβάθμισης ανάκτησης θερμότητας όπως αυτό ωφελούν τις εταιρείες, μειώνοντας το
αποτύπωμα άνθρακα, μειώνοντας τα καθαρά λειτουργικά κόστη και παρέχοντας έναν οικονομικό
τρόπο θέρμανσης νερού.

Αναβάθμιση Inverter – 25% εξοικονόμηση ενέργειας
Κατανάλωση

Αναβάθμιση Inverter
Όταν το σύστημα κλιματισμού σας απαιτεί λιγότερη ψύξη
ή θέρμανση από το μέγιστο φορτίο για το οποίο ήταν
αρχικά σχεδιασμένο, inverter μεταβλητής ταχύτητας
εγκατεστημένοι στους συμπιεστές των ψυκτικών μονάδων
του επιτρέπουν να λειτουργεί σε χαμηλότερη ταχύτητα και
να αυξάνει την ενεργειακή απόδοση.
Αναβαθμίζοντας την ψυκτική σας μονάδα με inverter
μπορείτε να μειώσετε την κατανάλωση ενέργειας έως
και 25%, με αποτέλεσμα πιο αθόρυβη, πιο ευχάριστη και
ενεργειακά αποδοτική θέρμανση και ψύξη.

100%

Τυπικός κοχλιοφόρος
(single screw)
συμπιεστής

75%
Εξοικονόμηση κατανάλωσης
ρεύματος

Κοχλιοφόρος (single screw)
συμπιεστής με Inverter

50%

25%
Φορτίο συμπιεστή
25%

50%

75%

100%

Αναβαθμίσεις και βελτιστοποίηση – άμεσο όφελος
›	Διαχείριση προϋπολογισμού
Απαιτεί μικρότερη επένδυση από ό,τι η
αντικατάσταση. Ταχεία εκτέλεση. Περιορισμένη
ανάγκη χρήσης γερανών. Εξαλείφει τη διάθεση
ψυκτικών μονάδων στα απορρίμματα, τη μετατροπή
σωληνώσεων και την πρόσθετη ηλεκτρική
καλωδίωση.
›	Περιβάλλον
Βελτιωμένη λύση ενεργειακής απόδοσης για τη
σταδιακή κατάργηση του R22.

›	Απόδοση
Μεγαλύτερη αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα
συντήρησης. Σημαντικά εξαρτήματα αντικαθίστανται
και αναβαθμίζονται στην πλέον πρόσφατη
τεχνολογία.
›	Επικεντρωθείτε στην κύρια επιχειρηματική σας
δραστηριότητα
Κερδίστε ξενοιασιά και γίνετε ανταγωνιστικοί
αναβαθμίζοντας το σύστημά σας.
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VRV CLOUD

VRV Cloud –το
έξυπνο σύστημα
παρακολούθησης
ενέργειας
Έξυπνος έλεγχος και
διαχείριση της κατανάλωσης

Η διεπαφή χρήστη του VRV Cloud σάς βοηθά να υπολογίσετε την ενεργειακή

Το VRV Cloud είναι μια από τις έξυπνες υπηρεσίες
απομακρυσμένης παρακολούθησης της Daikin, που
λειτουργεί στην πλατφόρμα i-Net. Είναι ένα έξυπνο εργαλείο
οπτικοποίησης που χρησιμοποιεί έναν cloud server για την
προσομοίωση και ανάλυση των λειτουργικών δεδομένων του
VRV σας. Κάνει πολύ περισσότερα από το να παρακολουθεί
απλώς τη θερμοκρασία και τη χρήση ενέργειας: θέτει
ετήσιους στόχους, σας προειδοποιεί όταν υπερβαίνετε την
προβλεπόμενη χρήσης σας και συνεργάζεται μαζί σας για τη
διαχείριση της κατανάλωσης ενέργειας.

Οι διαχειριστές μίας εγκατάστασης μπορούν να:
› Παρακολουθούν τη συνολική ενεργειακή χρήση,
ανά εγκατάσταση
›	Παρακολουθούν ενεργειακά δεδομένα σε ετήσια, μηνιαία
και ημερήσια βάση
›	Εντοπίζουν χώρους όπου χάνεται ενέργεια, όπως περιττή
θέρμανση ή ψύξη κατά τις νυχτερινές ώρες
›	Μετατρέπουν δεδομένα σε διάφορες μορφές για ευκολία
χρήσης (δηλ. σε kWh/m, σε ευρώ, σε CO2 kg)
›	Ρυθμίζουν και αλλάζουν σημεία θέρμανσης και ψύξης,
συναγερμούς, κ.λπ. (iTM Link)
› Παρακολουθούν το σύστημα online, 24/7

Η λύση της Daikin για άμεση διαχείριση της ενέργειας είναι
απλή στη χρήση και την εγκατάσταση. Η διασύνδεση VRV
Cloud προσφέρει διάφορους τρόπους για την αξιολόγηση ή
την παρακολούθηση της ενέργειας του κτιρίου, της χρήσης
της ενέργειας στόχου, για τη σύγκριση της συνολικής
χρήσης ενέργειας μεταξύ εγκαταστάσεων ή για την ανάλυση
λειτουργιών. Είναι προσβάσιμη online – οποτεδήποτε και
οπουδήποτε, πράγμα που σημαίνει ότι θα έχετε πάντα τον
έλεγχο.

Ποιος επωφελείται από το VRV Cloud;

20

Τα εργαλεία ανάλυσης του VRV Cloud σάς επιτρέπουν να
έχετε τον έλεγχο, είτε διαχειρίζεστε μόνο μία εγκατάσταση
είτε πολλές εγκαταστάσεις. Προσφέρει απομακρυσμένη
παρακολούθηση για όλα τα ενεργειακά και λειτουργικά
δεδομένα του VRV σας και σας προτείνει πώς μπορείτε να
μειώσετε το κόστος και να αυξήσετε την αποδοτικότητα.

Οι διαχειριστές πολλών εγκαταστάσεων μπορούν επίσης να:
›	Εμφανίζουν το μέγεθος της εγκατάστασης σε μέτρα,
ώστε να είναι ευκολότερη η σύγκριση μεταξύ πολλών
εγκαταστάσεων
›	Εμφανίζουν τη συνολική ενεργειακή χρήση της
εγκατάστασης (VRV, φωτισμός, κ.λπ) για μία ή περισσότερες
εγκαταστάσεις
Επειδή το VRV Cloud είναι συνεχώς σε λειτουργία, εσείς
μπορείτε να επικεντρωθείτε στην κύρια επιχειρηματική σας
δραστηριότητα. Επιτρέπει, επίσης, στους ιδιοκτήτες κτιρίων
να ελέγχουν τα δεδομένα σε επιλεγμένες εγκαταστάσεις
ή ομάδες και να συγκρίνουν τα ενεργειακά δεδομένα
πολλαπλών κτιρίων.

     

VRV Cloud σημαίνει προστιθέμενη αξία
Το VRV Cloud επιτρέπει στους πελάτες να διαχειρίζονται οι
ίδιοι και να αποφασίζουν πού μπορεί να γίνει βελτιστοποίηση
λειτουργιών. Παρέχει ένα ρεαλιστικό στόχο για ετήσια
κατανάλωση ενέργειας, με εξοικονόμηση έως και 15%!
› Προγραμματίστε τον ετήσιο ενεργειακό σας στόχο
›	Ο cloud server παρακολουθεί και ελέγχει την πρόοδο του
προγράμματός σας
› Εάν χρειάζεται να πάρετε μέτρα, ο cloud server σάς
ενημερώνει
Θέστε τον ετήσιο στόχο ενεργειακής κατανάλωσης με βάση την
εμπειρία του πελάτη – χρησιμοποιήστε, δηλαδή, το λογαριασμό
ρεύματος του προηγούμενου έτους για να θέσετε ένα στόχο –
ή αφήστε το πρόγραμμα να σας συστήσει έναν ετήσιο στόχο
ενεργειακής κατανάλωσης με βάση αποθηκευμένα δεδομένα
από έναν χρόνο χρήση ενέργειας. Φυσικά, εσείς έχετε τον
έλεγχο: μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις σας ή το
στόχο σας ανά πάσα στιγμή.

Ολοκληρωμένη λύση
Δεδομένου ότι το VRV Cloud είναι μια υπηρεσία που
λειτουργεί στην πλατφόρμα i-Net, το έξυπνο σύστημα
παρακολούθησης της Daikin, δεν απαιτούνται επιπλέον
καλώδια ή αισθητήρες. Μετά την εγκατάσταση του ελέγχου
VRV, μπορείτε να ξεκινήσετε την παρακολούθηση αμέσως.
Η εκκίνηση είναι γρήγορη, εύκολη και κοστίζει λιγότερο από
την εγκατάσταση ενός Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης
Κτιρίων (BEMS).

     κατανάλωση με μια ματιά, οποτεδήποτε και οπουδήποτε.

Εάν είστε έτοιμοι να πάρετε τον έλεγχο του συστήματός
σας στα χέρια σας και να αρχίσετε να εξοικονομείτε τώρα,
επικοινωνήστε με την Daikin σήμερα για να μάθετε πώς το
VRV Cloud μπορεί να σας βοηθήσει.
Το VRV Cloud συμπληρώνει τις υπηρεσίες
απομακρυσμένης παρακολούθησης που
προσφέρει η πλατφόρμα i-Net της Daikin.
Απλοί έλεγχοι σάς επιτρέπουν γρήγορη
εκτίμηση όλων των λειτουργιών.

Το VRV Cloud σάς συνδέει απευθείας με
τον εξοπλισμό σας και σας επιτρέπει να
παρακολουθείτε τις άμεσες επιπτώσεις
των μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας
που έχετε λάβει. Διατίθενται επίσης
ακόμη πιο προηγμένες υπηρεσίες
απομακρυσμένης παρακολούθησης.



ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ DAIKIN

Βιώσιμες λύσεις
προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας
Τα προϊόντα της Daikin είναι τόσο καλά όσο και η επωνυμία τους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Daikin προσφέρει
μια σειρά από υπηρεσίες που προσφέρουν μεγαλύτερη απόδοση, μεγαλύτερο κύκλο ζωής και εγγυημένη ικανοποίηση,
για να μην αναφέρουμε την ξενοιασιά. Στην Daikin, καταλαβαίνουμε ότι το HVAC είναι μια μεγάλη επένδυση – όχι μόνο
για την αρχική εγκατάσταση, αλλά και όσον αφορά τη συντήρηση. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θέλουμε επίσης να
διατηρήσουμε το σύστημά σας σε αποδοτική κατάσταση λειτουργίας. Είτε θέλετε να μιλήσετε με την τεχνική βοήθεια, είτε
να βρείτε το τέλειο πρόγραμμα σέρβις ή να βελτιστοποιήσετε το σύστημά σας, η Daikin είναι πάντα στη διάθεσή σας.

Βελτιστοποίηση
και αναβαθμίσεις

Διατηρήστε την
εγκατάσταση
σε άριστη
κατάσταση
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Πρόγραμμα σέρβις

Έξυπνη απομακρυσμένη

Αναβάθμιση /

παρακολούθηση

βελτιστοποίηση

Υποστήριξη
εγκατάστασης

Προετοιμασία
έναρξης
λειτουργίας

Ανταλλακτικά
και επισκευές
Ανταλλακτικά
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Επισκευές
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Είτε πρόκειται για τεχνική υποστήριξη, είτε για πρόγραμμα σέρβις ή για αναβάθμιση, μπορείτε να υπολογίζετε σε ειδικούς του Daikin Service για να είστε σίγουροι ότι το σύστημά σας
λειτουργεί αξιόπιστα και αποδοτικά.

Ολοκληρωμένες λύσεις από ειδικούς
Ένα αποδοτικό σύστημα HVAC είναι ένα υγιές σύστημα
HVAC. Η διατήρησή του σε άριστη κατάσταση λειτουργίας
είναι ζωτικής σημασίας για την ευημερία των ενοίκων του
κτιρίου. Η έξυπνη απομακρυσμένη παρακολούθηση βοηθάει
να διαπιστώσετε προβλήματα προτού ακόμη συμβούν. Και
αν τα φορτία ψύξης ή θέρμανσης αλλάξουν με την πάροδο
του χρόνου, ή το σύστημά σας δεν έχει πλέον βέλτιστη
απόδοση, σκεφθείτε τη λύση της αναβάθμισης. Μπορεί να
μη χρειαστείτε πλήρη αντικατάσταση – η βελτιστοποίηση ή
η αναβάθμιση της υπάρχουσας εγκατάστασης είναι συχνά

Λύση συστήματος πρόβλεψης από την πρώτη μέρα
Αγοράσατε τον πιο αποδοτικό εξοπλισμό που κυκλοφορεί
στην αγορά, στο κατάλληλο μέγεθος, ώστε να πληροί
τις ανάγκες του κτιρίου και αναθέσατε σε ειδικούς την
προετοιμασία λειτουργίας του για να διασφαλίσετε την
άριστη λειτουργία του, όπως προαναφέρθηκε. Μάλλον θα
θέλατε να τον διατηρήσετε έτσι για πάντα. Η Daikin Service
και οι συνεργάτες μας μπορούν να σας βοηθήσουν να
διατηρήσετε την επένδυσή σας σε άριστη κατάσταση με
τους εξής τρόπους:

πιο οικονομική και φιλική προς το περιβάλλον. Η Daikin θα
συνεργαστεί μαζί σας για να επιλέξετε την καλύτερη λύση
από τεχνική και οικονομική άποψη. Θα σας βοηθήσουμε να:
› παρακολουθείτε την ενεργειακή χρήση και την απόδοση
με απομακρυσμένη παρακολούθηση, αποτρέποντας
απρόοπτες βλάβες
› συμμορφώνεστε με κανονισμούς μέσω ανασχεδιασμών
› αναβαθμιστείτε σε πιο ενεργειακά αποδοτικό εξοπλισμό
› συμβάλετε στην προστασία του περιβάλλοντος

› χρησιμοποιώντας μόνο εξειδικευμένο προσωπικό της
Daikin και εξουσιοδοτημένους συνεργάτες Daikin για
εργασίες συντήρησης και επισκευών
› δρώντας προληπτικά από την πρώτη μέρα, παρέχοντας
βοήθεια στη διαδικασία εγκατάστασης και αποτελεσματική
προετοιμασία έναρξης λειτουργίας
› υιοθετώντας μια έξυπνη προσέγγιση συντήρησης
› χρησιμοποιώντας μόνο γνήσια εξαρτήματα
› προσαρμόζοντας τα προγράμματα σέρβις της Daikin στις
ανάγκες σας

Έγκαιρες λύσεις υψηλής ποιότητας
Οι ειδικοί της Daikin είναι έτοιμοι να σας βοηθήσουν όταν το
χρειάζεστε περισσότερο. Η παγκόσμιας κλάσης εφοδιαστική
αλυσίδα μας παρέχει τα απαραίτητα ανταλλακτικά
γρήγορα και οι μηχανικοί μας παρέχουν το καλύτερο στην
κατηγορία του σέρβις, επισκευάζοντας τον εξοπλισμό
σας αποτελεσματικά. Αφήστε την ομάδας μας τεχνικής
υποστήριξης να χρησιμοποιήσει τις εξειδικευμένες γνώσεις
της για να:

› σας προσφέρει ταχεία παράδοση ανταλλακτικών υψηλής
ποιότητας για όλα τα μοντέλα
› σας εξασφαλίσει υπηρεσίες επαγγελματικής επισκευής και
επείγουσας υποστήριξης
› ανταποκριθεί ταχέως ώστε να ελαχιστοποιηθεί η διακοπή
λειτουργίας της εγκατάστασής σας
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Daikin –
Ο συνεργάτης σας για
τεχνική υποστήριξη

Παγκόσμια εταιρεία, τοπική παρουσία

Daikin – ο συνεργάτης σας

Θα βρείτε θυγατρικές και συνεργάτες της Daikin
σχεδόν σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα. Αυτές οι τοπικές
ομάδες προσφέρουν υπηρεσίες κατασκευαστή στη
γλώσσα σας. Ωστόσο, αποτελούν όλες μέρος του
παγκόσμιου δικτύου υπηρεσιών της Daikin.

Η «απόλυτη αξιοπιστία» είναι μία από τις βασικές αξίες
της Daikin. Έχουμε δεσμευτεί για την οικοδόμηση
μακροχρόνιων σχέσεων που βασίζονται στην
εμπιστοσύνη και τη διαφάνεια. Οι βιώσιμες πελατειακές
σχέσεις είναι αυτές που έχουν κάνει την Daikin
παγκόσμιο ηγέτη στον εξοπλισμό HVAC.

Εφοδιαστική παγκόσμιας κλάσης
Όπου κι αν βρίσκεστε, τα γνήσια ανταλλακτικά Daikin
παραδίδονται γρήγορα στην πόρτα σας, χάρη σε
ένα εκτεταμένο ευρωπαϊκό δίκτυο αποθηκών και
μεταφορέων.

Daikin Europe N.V.

Αφοσιωμένοι άνθρωποι
Για να εξασφαλιστεί η ποιότητα των υπηρεσιών που
παρέχουμε, επενδύουμε συνεχώς στην τεχνογνωσία
και τις ικανότητες του προσωπικού μας. Τους
εκπαιδεύουμε και τους ενημερώνουμε σχετικά με τις
τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις και τις μεθόδους
τεχνικής υποστήριξης.
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Η παρούσα έκδοση έχει συνταχθεί αποκλειστικά ως ενημερωτικό έντυπο και δεν
συνιστά επ' ουδενί προσφορά δεσμευτική για την Daikin Europe N.V. Η Daikin Europe
N.V. συνέταξε το περιεχόμενο της παρούσας έκδοσης βάσει όλων των πληροφοριών
που είχε στη διάθεσή της. Δεν παρέχεται καμία ρητή ή έμμεση εγγύηση σχετικά με
την πληρότητα, την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή την καταλληλότητα για συγκεκριμένο
σκοπό του περιεχομένου του παρόντος καταλόγου και των προϊόντων και υπηρεσιών
που παρουσιάζονται σε αυτόν. Οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς
προηγούμενη ειδοποίηση. Η Daikin Europe N.V. αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη για
τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, με την ευρύτερη έννοια του όρου, που προκύπτουν
από ή σχετίζονται με τη χρήση και/ή ερμηνεία της παρούσας έκδοσης. Το σύνολο του
περιεχομένου του παρόντος αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Daikin Europe N.V.

Εκτύπωση σε μη χλωριωμένο χαρτί.
Συντάχθηκε από την Platzer Kommunikation, Γερμανία.

