
VRV® TOPLAM ÇÖZÜM 

TOPLAM İKLİMLENDİRME KONTROLÜ

 



Toplam Çözüm
Konsepti

Kullanıcı dostu 

kumanda sistemleri  

Maksimum verimlilik için tam kontrol 

 › Tek cihazın kontrolünden birden fazla 

binanın yönetimine kadar 

 › Kullanıcı dostu dokunmatik ekranlı kontrol

 › İnternet üzerinden uzaktan kumanda ve 

görüntüleme

Isıtma ve soğutma

Her boyut ve şekilde odaya uygun iç 

ünitelerde geniş ürün gamı

 › Kusursuz konfor 

 › Çok sessiz çalışma

 › Şık tasarım

 › Gizli montaj mümkündür

Daikin VRV® Toplam Çözüm, toplam iklimlendirme 

kontrol sisteminizin tasarımı ve bakımı için tek bir 

başvuru noktası sağlar. Modüler ünitelerimiz, maksimum 

enerji verimliliği ve maliyet etkinliğine sahip kusursuz 

konfor bölgesi için optimal sıcaklık, nem ve temiz hava 

dengesini sağlayabilecek doğru ekipman ve teknoloji 

kombinasyonunu seçmenize olanak tanır.

Aydınlatma

Kaynak : EIA; 1995, Ticari binalar Enerji tüketimi araştırması

Ofi s 

ekipmanları Alan ısıtma

Alan 

soğutma

Havalandırma

Bir ofi s binası için toplam enerji tüketimi

Diğer Su ısıtma

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ...

VRV® çözümümüz bir ofi s binasının enerji tüketiminin 

yaklaşık %50'sini kontrol etmek için kullanılabilir ve enerji 

maliyetlerini ve binanın çevresel etkisini kontrol altında 

tutmanızı sağlar.

GELENEKSEL 

SİSTEMLERE GÖRE 

%15 TASARRUF 

EDİN

+
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Havalandırma

Kaliteli bir iç ortam yaratın

 › Isı dış ve iç mekan havası arasında geri kazanılır 

 › Free cooling mümkündür

 › Optimum nem kontrolü

 › Tek bir oda veya tüm binanız için 

Sıcak su

Sıcak su üretmek için heat pump 

teknolojisi kullanın

 › Masrafsız sıcak su üretimi mümkündür

 › Güneş panellerine bağlanma imkanı 

 › Olası uygulamalar: banyolar, 

lavabolar, zemin altı ısıtma ve 

radyatörler

 › 80°C'ye kadar sıcak su

VRV® Dış Üniteler

Entegre heat pump çözümü

 › -25°C'den +50°C'ye kadar 

her iklim için çözüm

 › Her binaya uyacak şekilde esnek

 › Düşük işletme maliyetleri ve 

CO
2

 emisyonları sağlayacak 

yüksek verimlilik seviyeleri

DAHA DÜŞÜK 

SOĞUTMA VE 

ISITMA İHTİYAÇLARI 

SAYESİNDE %40 

TASARRUF EDİN

+

DOĞALGAZ 

KAZANINA GÖRE 

%17 TASARRUF 

EDİN

+

ELEKTRİKLİ HAVA 

PERDESİNE GÖRE 

%72 TASARRUF 

EDİN

+

Hava perdeleri yoluyla 

hava ayırma

Kapılarda hava ayırma için son derece 

etkin bir çözüm

 › En etkili açık kapı çözümü

 › En zorlu günler dahil yıl boyu konfor

 › Hava perdesi ile masrafsız ısıtma 

mümkündür



Olası 

 Mağaza Çözümü

VRV® heat pump

 › Enerji tasarrufl u inverter heat pump teknolojisi, 

COP maks. 4,5

 › Her iç ünite bağımsız olarak kontrol edilebilir

 › Her binaya uyacak şekilde esnek: 

 › iç ortama montaj, şehir merkezlerinde yararlı 

 › dış ortama montaj, maksimum zemin alanı

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ...
… sisteminizde gerekenden sadece %10 daha az soğutucu akışkan varsa, kapasiteyi 

sürdürmek için gerekli güç tüketimi %40 artabilir. Bu nedenle, sistemin kullanım ömrü 

boyunca optimal kapasite ve verimliliği sağlamak üzere otomatik soğutucu akışkan 

şarj işlevi ve soğutucu akışkan kaçak kontrolünü geliştirdik.

VRV® ürün çeşitlerini görmek için, www.daikin.eu adresine bakınız veya bölgenizdeki satış temsilcisine başvurunuz
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Otomatik temizleme panelli 

dairesel atışlı kaset

 › Daha düşük bakım maliyeti 

(fi ltre temizliği bir elektrik süpürgesiyle yapılabilir) 

 › Yıllık temizliğe göre %10 kadar enerji tasarrufu

 › Kusursuz konfor: 360° hava üfl eme

 › Benzersiz Daikin özelliği

Biddle hava perdesi 

Kapılarınızda hava ayırma problemine karşı oldukça 

verimli çözümler

 › %72'ye kadar enerji tasarrufu ve elektrikli hava 

perdelerine kıyasla sadece 1,5 yıllık geri dönüş süresi 

sağlayan en verimli açık kapı çözümü 

 › Sabit hava atış hızı ve benzersiz ayarlanabilir hava 

akış genişliği (Avrupa'da patentli) sayesinde yıl 

boyunca kesintisiz konfor

Kullanıcı dostu kontrol 

 › Kullanımı kolay, menüden kontrol

 › Çağdaş tasarım

 › Zaman programlayıcı konfor 

ve enerji verimliliğini artırır

 › Birden fazla dil desteği
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Olası 

 Ofi s Çözümü

VRV® Isı geri kazanımı 

 › Soğutma gerektiren alanlardaki ısıyı ısıtma veya sıcak 

su gerektiren alanlara transfer ederek masrafsız ısıtma 

sağlayın

 › Kusursuz konfor:

eşzamanlı ısıtma ve soğutma mümkündür

 › Her iç ünite bağımsız olarak kontrol edilebilir

 › Her binaya uyacak şekilde esnek:

 › iç ortama montaj, şehir merkezlerinde yararlı 

 › dış ortama montaj, maksimum kullanılabilir zemin alanı

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ...
… VRV® sisteminize fotovoltaik hücrelerle güç vererek sıfır emisyonlu bir binaya sahip 

olabilirsiniz. 

VRV® ürün çeşitlerini görmek için, www.daikin.eu adresine bakınız veya bölgenizdeki satış temsilcisine başvurunuz
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Kaset Tipi 

 › Kusursuz konfor: 

ses seviyesi 25 dBA = = 

yaprak hışırdama sesi

 › 60x60 tavan modüllerine kolayca monte edilir, 

dolayısıyla kurulum maliyetlerini 

azaltır

Taze hava 

 › Temiz havayı etkili biçimde ısıtmak veya soğutmak 

için VRV® enerji tasarrufl u inverter teknolojisini klima 

santrallerine bağlayın

 › Havalandırma ve iklimlendirme tek bir sistemde

 › Orta ve büyük ölçekli binalar için idealdir

Sıcak su

 › Sıcak su üretmek için heat pump teknolojisi kullanın

 › Soğutma gerektiren alanlardaki ısıyı transfer ederek 

masrafsız sıcak su üretimi

 › Güneş panellerine bağlanma imkanı 

 › Olası uygulamalar: lavabolar, zemin altı ısıtma ve 

radyatörler

Merkezi kumanda

 › Kullanımı kolay dokunmatik ekran

 › 128 iç üniteye kadar detaylı ve kolay izleme ve kontrol

 › İnternet üzerinden birden fazla binanın izlenmesi ve 

kontrolü

 › Sistemin akşam programlanan saatte kapanması, 

hareket sensörlerine bağlantı, tatil programları vb. gibi 

enerji tasarrufu sağlayan pek çok fonksiyon

 › Elektrik tüketiminin kolay yönetimi ve işletme 

maliyetlerinin birden fazla kiracı arasında bölünmesi

Teknik soğutma 

 › Sunucu odaları ve diğer teknik alanların -20°C dış 

ortam sıcaklığına kadar soğutulması

 › Yıl boyu teknik soğutma sıcak suyunuzun yıl 

boyunca masrafsız ısıtılmasını sağlar

PİYASADAKİ EN 

SESSİZ KASET 

TİPİ

+
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Olası 

 Otel Çözümü

VRV® ısı geri kazanımı

 › Soğutma gerektiren alanlardaki ısıyı ısıtma veya sıcak 

su gerektiren alanlara transfer ederek masrafsız ısıtma 

sağlayın

 › Kusursuz konfor: farklı alanlarda eşzamanlı ısıtma ve 

soğutma mümkündür

 › Her iç ünite bağımsız olarak kontrol edilebilir

 › Her binaya uyacak şekilde esnek:

 › iç ortama montaj, şehir merkezlerinde yararlı 

 › dış ortama montaj, maksimum kullanılabilir zemin alanı

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ...

VRV® sistemini ayrıca jeotermal su hattına bağlayabilirsiniz. 

Toprağın 10 metre altındaki sıcaklık tüm yıl boyunca neredeyse 

sabit kaldığı için, aşırı hava koşullarında bile yüksek verimlilik elde edilir.

VRV® ürün çeşitlerini görmek için, www.daikin.eu adresine bakınız veya bölgenizdeki satış temsilcisine başvurunuz
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Gizli ünite

 › Özellikle otel odaları gibi küçük ve iyi yalıtımlı odalar 

için geliştirilmiştir

 › Kusursuz konfor: gece rahatça dinlenmenizi 

sağlayan çok düşük ses seviyesi 

 › İç dekora sorunsuz uyum

 › Maksimum kullanılabilir alan: tavan boşluğunu en 

aza indirecek çok kompakt boyutlar

Merkezi kumanda  

 › 1.024 iç üniteye kadar VRV® sistemlerinin tam kontrolü 

ve yönetimi

 › Basit görsel görüntüleme ve kapsamlı grafi k 

raporlama

 › Enerji verimliliği, konfor ve güvenliği en üst düzeye 

çıkaracak şekilde tüm iklimlendirme sistemi 

fonksiyonları ve yangın alarmı, vb. gibi temel bina 

fonksiyonlarının tam kontrolü

 › İnternet üzerinden birden fazla binanın izlenmesi ve 

kontrolü

Sıcak su

 › Sıcak su üretmek için heat pump teknolojisi kullanın

 › Soğutma gerektiren alanlardaki ısıyı transfer ederek 

masrafsız sıcak su üretimi

 › Olası uygulamalar: banyolar, zemin altı ısıtma ve 

radyatörler

 › 80°C'ye kadar sıcak su

Ankastre Otel Odası Kumandası   

 › Otel misafi rleri için kullanımı kolay

 › Her oda bağımsız olarak kumanda edildiği için tüm 

misafi rlerin ihtiyaçlarını karşılar

 › Daikin ağ çözümlerine otomatik olarak entegre edilir
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Mini VRV®, Isı pompası

 › Düşük maliyet ve düşük enerji tüketimli ısıtma 

sistemi

 › Geleneksel ısıtma sistemlerine göre daha düşük CO
2
 

emisyonları

 › 9 adede kadar iç ünite

 › Kompakt tasarım

 › Düşük dış ünite sesi 

Olası 

 Ev Çözümü

VRV® ürün çeşitlerini görmek için, www.daikin.eu adresine bakınız veya bölgenizdeki satış temsilcisine başvurunuz

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ...
Bir Daikin klima satın aldığınızda, çevreye katkıda bulunmuş olursunuz.

Daikin klimalar üretilirken yeniden çevrim, atık azaltma ve yenilenebilir enerji kullanımı 

konularına büyük önem verilmektedir.
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Şık iç üniteler

 › Olağanüstü tasarım ve işlevselliğin muhteşem karışımı

 › Radyatörün görünümü ile ısı pompasının konforu ve 

enerji verimliliğini birleştirir

 › Hava temizleme fi ltresi

 › Kusursuz konfor: 19 dBA seviyesinde çok sessiz çalışma

 › Yazın evinizi serinletir

BENZERSİZ: 

RADYATÖR 

GÖRÜNÜMLÜ 

TASARIM...

+
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Heat pump teknolojimiz, ısıtma işlemini başlatmak için 

ikinci bir ısıtma sistemine ihtiyaç olmaksızın dış ortamdaki 

yenilenebilir enerjiyi kullandığı için, enerji verimliliği 

çok yüksektir. Bu teknoloji, düşük girdi ile yüksek çıktı sağlayarak, 

CO
2
 emisyonları ve işletme maliyetlerinde doğrudan tasarruf 

sağlar.

Daikin VRV® sistemi, soğutulan alanlardaki ısıyı çekmek için 

gelişmiş ısı geri kazanımı teknolojisini kullanır ve bu 

ısıyı diğer alanları ısıtmak veya sıcak su elde etmek için yeniden 

kullanarak, binanın farklı bölümlerinin aynı anda ısıtılması ve 

soğutulmasına olanak tanır.

3/4
Yenilenebilir 

ortam havası

1/4
Elektrik enerjisi

Isıtma ve 

Soğutma 

VRV® inverter 

sistemi

Inverter olmayan 

sistemler

İnovasyon 

farkı 

VRV® Toplam Çözüm  
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Toplam sistemimiz tüm bu ihtiyaçlara cevap vererek, mümkün 

olduğunda bağımsız kontrol sağlar. 

Sistemin ses seviyelerini en aza indirmek için özel çaba 

gösterilmiştir. İç ünitelerimizin ses seviyeleri 19 dBA'ya kadar 

düşebilirken, dış ünitelerimizin çıkardığı ses ise gece gibi 

gürültüye duyarlı zamanlarda azaltılabilir.

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ...

… Daikin VRV® sistemi düzenli olarak 4 veya daha yüksek 

seviyede Performans Katsayısı (COP) elde etmektedir; yani 

kullanılan her bir birim elektrik enerjisi karşılığında dört 

birim ısı enerjisi üretmektedir. Ancak, ısı geri kazanımı 

modunda çalışırken, COP seviyesi 10'a kadar yükselerek, 

Daikin VRV® sistemini türünün en gelişmişi yapmaktadır.
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Isıtma ve soğutmada 
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Sadece soğutma %50 ısıtma

%50 soğutma

Sadece ısıtma

Daikin VRV® ısı geri kazanımı sisteminin performans katsayısı 

Kişisel konfor

Bir binanın sakinleri gözüyle bakıldığında, en önemli unsur 

iklimlendirme kontrolü sisteminin sunduğu konfor 

seviyesidir, dolayısıyla:

 › sıcaklık doğru olmalıdır

 › ortama giren yeterli temiz hava olmalıdır 

 › nem seviyesi doğru olmalıdır

 › ses seviyesi kabul edilebilir olmalıdır

İstenen oda sıcaklığı
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Modüler sistemimiz yüksek düzeyde esnekliğe imkan 

verir ve tüm iklim kontrolü durumlarına cevap verebilecek 

ekipmanlarımız mevcuttur: dış ortam sıcaklığı -25ºC'ye 

düştüğünde ısıtmadan +50ºC'ye çıktığında soğutmaya kadar.

Dış ekipmanımız içeriye ya da iç alanın maksimum kullanımı 

için çatıya yerleştirilebilir. İç ünitelerde çok geniş ürün 

çeşitliliği sayesinde, odanın büyüklüğü veya şekli ne olursa 

olsun mümkün olan en iyi çözüm seçilebilir. Özel olarak 

tasarlanmış iç ünitelerimiz, havalandırma ünitelerimiz ve 

Biddle hava perdelerimiz, kullanıcıların ihtiyaçlarına bağlı 

olarak görünür olabilir ve dekorasyonun bir parçasını 

oluşturabilir ya da neredeyse tamamen görünmez 

olabilir – ihtiyacınız her ne olursa olsun, çözümlerimiz 

optimal sonucu sağlamak için yeterince esnektir.

Esnek çözümlerle  

Optimal  

 koşullar 
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Daikin iklim kontrolü teknolojisinde 

inovasyon konusunda pazar lideridir 

Klima alanında 85 yıl ve ısı pompaları alanında 50 yıllık 

deneyime sahip olan Daikin'ın inovasyon tutkusu, çeyrek 

yüzyıl önce değişken soğutucu akışkan akış konseptini (Daikin 

VRV® sistemi) icat etmesi ve geliştirmesine yol açmış olup, 

günümüzde de bu tür toplam iklimlendirme kontrolünün 

önde gelen temsilcileri konumundayız.

Daikin, sorumlu bir pazar lideri olarak, her zaman ürünlerinin 

enerji verimliliği ve çevreye etkilerini iyileştirme ve yeni ürünler 

geliştirme arayışı içindedir: örneğin, çevre dostu bir soğutucu 

akışkan olan CO
2
 tabanlı bir VRF sistemi. 

Kalite gerçek anlamda ciddiye aldığımız bir konudur. ISO9001 

belgeli üretim süreçlerimiz ve kendi özel test tesislerimizde 

yapılan test çalışmaları sonucunda, üretim ve güvenilirlik 

bakımından en yüksek standartları yerine getiren cihazlar 

ürettiğimizi biliyoruz.

Tüm bunlar ise sektörde en geniş satış sonrası hizmet 

ağına sahip olan güçlü bir destek ve bakım hizmeti 
ile desteklenmektedir.

Daikin işletmeniz için güvenilir bir ortak olmaktan ve gerçekten 

sorunsuz bir toplam iklim kontrolü 
çözümü sunmaktan gurur duymaktadır.

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ...

Daikin, sisteminizin uzaktan izlenmesi yoluyla elde edilen 

bilgileri kullanan 'aktif' bir bakım hizmeti sunarak, herhangi bir 

sorundan dolayı sisteminizin performansı etkilenmeden önce 

bir servis mühendisinin müdahale etmesini sağlar. Bu 24/7 

hizmet, sistemin kullanım ömrü boyunca optimum verimlilik ve 

güvenilirliği beraberinde getirir.
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Bu broşür yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve Daikin Europe N.V.’yi bağlayıcı bir teklif niteliği taşımaz. Daikin Europe N.V. bu broşürün içeriğini bilgisi 

sınırları dahilinde derlemiştir. Burada belirtilen içeriğin, ürünlerin ve hizmetlerin belirli bir amaca uygunluğu, bütünlüğü, doğruluğu ve güvenilirliği 

ile ilgili açık veya dolaylı herhangi bir garanti verilmez. Teknik özellikler önceden uyarı yapılmaksızın değiştirilebilir. Daikin Europe N.V., bu broşürün 

kullanımı ve/veya yorumlanmasından doğan veya bununla ilişkili doğrudan yada dolaylı herhangi bir hasar için en geniş anlamıyla herhangi bir 

sorumluluk kabul etmemektedir. Tüm içeriğin telif hakkı Daikin Europe N.V.'ye aittir.

Daikin Europe N.V., Klimalar (AC), Sıvı Soğutma Paketleri (LCP) ve 

Fan Isıtıcılı Üniteler (FC) için Eurovent Belgelendirme Programına 

katılmıştır; belgelendirilmiş modellerin onaylı bilgileri Eurovent 

Dizininde listelenmiştir. Multi üniteler, 2 iç üniteye kadar 

kombinasyonlar için Eurovent sertifikalıdır.

Daikin’ın klima, kompresör ve soğutucu akışkan üreticisi olarak 

pazardaki eşsiz konumu çevre konularıyla yakından ilgilenmesini 

sağlamıştır. Yıllar boyunca Daikin çevre üzerinde çok az etkisi olan 

ürünler üretme konusunda bir lider olma amacını taşımıştır. Bu 

hedef doğrultusunda, geniş bir ürün yelpazesi ve bir enerji yönetim 

sistemi ekonomik bir şekilde tasarlanmış ve geliştirilmiş; bu sayede 

enerjinin korunması ve atıkların azaltılması sağlanmıştır. 
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Daikin ürünlerinin dağıtıcısı:


