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Bina sahipleri için avantajlar
Bir yandan binanın enerji maliyetleri düşürülürken, diğer yandan hava kalitesinin 
korunması veya iyileştirilmesi temel hedefimizdir. Bu hedefe ise taze dış ortam 
havasının ortama beslenmesiyle elde edilen bedelsiz soğutma ile birlikte klima 
üzerindeki yükü azaltan yüksek verimli ısı geri kazanımlı havalandırma ile ulaşıyoruz. 
İç ortam konforunu yüksek seviyede korurken, aşırı havalandırmanın önlenmesini 
sağlayan opsiyonel CO2 sensörleri.

Son kullanıcılar için avantajları
Yüksek kaliteli hava, üstün performans ve yaşanabilir çevre koşulları için hayati 
önem taşır. Bu da doğru nem seviyesine sahip taze havanın beslenmesi ve solunum 
problemlerine yol açabilecek veya kokuları taşıyabilecek tozların ve diğer askıdaki katı 
partiküllerin temizlenmesi için gerekli filtreleme işleminin yapılması anlamına gelir. 
Ayrıca, CO2 ile opsiyonel CO2 sensörleri tarafından garanti edilen oksijen arasında 
dengenin doğru şekilde kurulmasını da gerektirir.

Tasarım ve danışmanlık ofisleri için avantajları
Daikin ‘Genel Çözüm’ün bir parçası olarak, tüm bileşenler Daikin tarafından tedarik 
edilir ve böylece sorunsuz bir entegrasyon ve maksimum esneklik sağlanmış olur. 
Geniş klima santrallerinden küçük havalandırmalara kadar uzanan geniş ünite serisi, 
her bir müşterinin ihtiyaçlarının karışlanması için mükemmel bir çözümün bulunmasını 
garanti eder.

Montörler için avantajları
Kompakt tasarım ve modüler montaj avantajlarının sonucunda ise montaj süresi 
kısaltılır. Ayrıca, sistemin tüm bileşenleri Daikin tarafından tedarik edildiğinden, 
montörler tüm bileşenlerin birlikte sorunsuz çalışacağından emin olurlar ve böylece 
genel montaj ve yapılandırma süresi kısalır.

Avantajları 



Daikin havalandırma ve hava temizleme
Taze hava, yaşam kalitemiz ve refahımız için çok önemlidir. Ancak, binalarımız her geçen gün hava sızdırmaz hale geldiğinden, taze 
hava sirkülasyonu gittikçe azalmaktadır. Daikin ofislerde, otellerde, mağazalarda ve diğer ticari ortamlarda taze, sağlıklı ve konforlu bir 
iç ortam havasının sağlanmasına yardımcı olacak çok geniş havalandırma, hava temizleme ve geniş ölçekli klima santrali çözümleri 
sunmaktadır.

Binalarda neden taze havaya ihtiyaç duyarız?
Bina yönetmelikleri, binaların enerji verimli tasarımları alanındaki standartları yükselttiğinden, yalıtım seviyeleri artmakta, binaların 
ısıtma ve soğutma talepleri düşmektedir. Ancak, bu durumda kirli hava hapis olabilmekte ve şu sorunları ve ihtiyaçları beraberinde 
getirebilmektedir:
•	 Oksijen ihtiyacı 
•	 Artan alerji riski 
•	 Kokuların uzun süre çıkmaması 
•	 Küf oluşumuna neden olan yoğuşmanın artması

HAVALANDIRMA
Daikin ticari havalandırma sistemleri taze dış ortam havasını getirir, kirli havayı dışarı atar ve bina içerisindeki nemi dengeler. Bu 
da bina kullanıcılarının refahını yükselten temiz ve konforlu bir ortam yaratılmasına yardımcı olur. Havalandırma ile, taze dış ortam 
havası kullanılarak bedelsiz soğutma sağlanır. Ayrıca, en yüksek verimlilik seviyelerinin sağlanması için bina içerisinde ısı geri kazanımı 
seçeneğinin kullanılması da mümkündür.

Isı geri kazanımıyla enerji tasarrufu sağlayın
Daikin ticari havalandırma sistemlerinin avantajı, binalardan atılan kirli havadan geri kazanılan ısının gelen temiz havanın konforlu bir 
sıcaklığa ısıtılması için kullanılabilmesidir. Bu da klima sistemi üzerindeki yükü azaltarak, binaya ısıtılmamış taze havanın beslenmesine 
kıyasla %40 daha fazla enerji tasarrufu sağlar.

ENTEGRE HAVALANDIRMA
Havalandırma, tüm sistemin daha basit şekilde kontrolünün sağlanması için Daikin'ın soğutma ve ısıtma sistemlerine entegre edilebilir. 
Havalandırmanın genel klima kontrol sisteminin bir parçası olarak eklenmesiyle, bina enerji kullanımının %50'ine kadar olan kısmının 
yönetilmesi ve böylece işletme maliyetlerinden ve karbon emisyonlarından çok büyük tasarrufların elde edilmesi mümkündür.

Havalandırma ve 
hava temizleme 
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ISI GERİ KAZANIMLI HAVALANDIRMA

Doğru havalandırma binalar, ofisler ve mağazalarda iklim kontrolünün kilit unsurudur. Temel işlevi taze hava girişi ve kirli hava çıkışı 

sağlamaktır. HRV (ısı geri kazanımlı havalandırma) çözümümüz ise çok daha fazlasını sağlar. Isıyı geri kazanabilir, iç ve dış ortam 

sıcaklığı ve nem arasındaki dengeyi optimize edebilir, bu şekilde klima sistemi üzerindeki yükü %40'a varan oranlarda azaltır ve 

verimliliğini arttırır.

TEK BİR ÜNİTEDE DIŞ ORTAM HAVASININ İŞLENMESİ

FXMQ-MF %100 taze havayla çalışabilen çözümümüz, heat pump teknolojisini kullanarak taze hava işleme ve klimayı tek 

bir sistemde kombine ederek, hava beslemesi ve üflemeyi dengelemeyle ilişkilendirilen klasik tasarım sorunlarını ortadan 

kaldırmaktadır. Fan coil üniteleri ve dış hava işleme ünitesi aynı soğutucu akışkan hattına bağlanabildiği için toplam sistem maliyeti 

düşürülür ve tasarım esnekliği artar.

KONDENSER ÜNİTELERİYLE KOMBİNE DAIKIN KLİMA SANTRALLERİ 

Küçük, orta ve büyük ölçekli ticari mekanlar için klima santraline bağlanan bir dizi R-410A inverter kondenser üniteleri sunuyoruz. Bu 

yaklaşım, VRV ünitelerimizin esnekliğini tamamen özelleştirilebilen Daikin klima santrali ünitelerimizle birleştirerek, iç ortam havası 

kalitesinin optimum düzeyde kontrolü ve maksimum verimlilik için basit ve güvenilir bir tasarım sağlar.

HAVA TEMİZLEME ÜNİTELERİ

Daikin hava temizleme üniteleri havadaki zararlı olabilecek maddelerin giderilmesi için en son teknolojiyi kullanır. İç ortam hava 

kalitesinin arttırılması ve daha sağlıklı bir çevrenin oluşturulması için üstün bir performans sağlar ve sessiz çalışır.

Hangi sistem bana en 
iyi çözümü sunar?

Daikin ofisler, oteller, mağazalar ve diğer ticari ortamlara taze hava sağlamak için bir dizi çözüm sunar; bu 
çözümler, birbirini tamamlayıcı ve Sky Air ve VRV sistemleri kadar esnektir.
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HAVALANDIRMA SERİSİNE GENEL BAKIŞ

Hava debisi (m3/sa)

Tipi adı İç hava kalitesi bileşenleri 0 200 400 600 800 1.000 1.500 2.000 4.000 6.000 8.000 124.000

ISI GERİ 
KAZANIMLI 

HAVALANDIRMA

VAM-FA/FB
 › Havalandırma

 › Isı geri kazanımlı

VKM-GB
 › Havalandırma
 › Isı geri kazanımlı
 › Hava işleme

VKM-GBM
 › Havalandırma
 › Isı geri kazanımlı
 › Hava işleme
 › Nemlendirme

%100 TAZE 
HAVAYLA 

ÇALIŞABİLEN 
ÜNİTE 1

FXMQ-MF
 › Havalandırma
 › Hava işleme

KLİMA 
SANTRALLERİ

DX toplam 
taze hava 

paketi

 › Havalandırma

 › Isı geri kazanımlı

 › Hava işleme

 › Nemlendirme

 › Filtreleme

HAVA 
TEMİZLEME 
ÜNİTELERİ

MC70L  › Filtreleme

MCK75J
 › Filtreleme

 › Nemlendirme

1  VRVIII-S'ye bağlanamaz (RXYSQ-PAV, RXYSQ-PAY)
2  Verilen hava debisi yalnızca bilgilendirme amacıyla şu değerler temel alınarak hesaplanmıştır: ısıtma kapasitesi EKEXV kiti * 200m³/sa
3  Daikin soğutma grubu çözümüne bağlanan Daikin AHU

Havalandırma
 taze hava besleme

Nemlendirme
iç ortam ile dış ortam nem düzeyleri arasında 
optimizasyon sağlar

Isı geri kazanımlı
konfor ve verimliliği en üst düzeye çıkarmak 
için dışarı atılan havadaki ısıyı ve nemi geri 
kazanır

Filtreleme
Havadaki tozu, kirletici maddeleri ve 
kokuları giderir

Hangi sistem bana en 

gelen taze havayı ısıtarak veya soğutarak 
konforu en üst düzeye çıkartır ve klima 
kurulumu üzerindeki yükü en aza indirir

Hava işleme
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ISI GERİ KAZANIMLI HAVALANDIRMA 
VAM-FB - VKM-GB(M)
•	 DC fan motoruyla daha yüksek verimlilik
•	 Opsiyonel CO

2 sensörü, konforu korurken enerji tasarrufu sağlar
•	 Opsiyonel M6, F7 ve F8 toz filtreleri (yalnızca VAM-FB serisi için)
•	 Nominal hava debisinin kolayca ayarlanabilmesi sayesinde kısalan 

montaj süresi

VAM İÇİN ELEKTRİKLİ ISITICI 
•	 Daikin'ın hem VAM hem de elektrikli ısıtıcı tedarik etmesi sayesinde 

toplam taze hava çözümü
•	 Isıtılmış dış ortam havası sayesinde düşük dış ortam sıcaklığında artan 

konfor
•	 Entegre elektrikli ısıtıcı kavramı (ilave aksesuarlara gerek yoktur)
•	 Standart çift akış ve sıcaklık sensörü
•	 Ayarlanabilir ayar noktasıyla esnek ayar
•	 2 kesiciyle artan güvenlik: manüel ve otomatik
•	 BMS entegrasyonu:

•	 hata gösterimi için gerilimsiz röle
•	 ayar noktası kontrolü için 0-10V DC giriş

DAIKIN KLİMA SANTRALLERİ 
D-AHU PROFESSIONAL/EASY/ENERGY
•	 Daikin'ın tedarik ettiği R-410A inverter kondenser üniteleri veya Soğutma 

gruplarıyla toplam çözüm
•	 Tak ve çalıştır konsepti: fabrikada monte edilen DDC kumanda, kontrol 

kutusu, genleşme vanası ve diğer tüm bileşenler Daikin ERQ veya VRV 
kondenser ünitelerinin bağlanması için tasarlanmış ve yapılandırılmıştır

•	 Yüksek verimli ısı geri kazanımlı AHU ısının %80'ine kadar olan kısmını 
geri kazanır

•	 Standart G4 filtreleri ve opsiyonel filtreler F7 sınıfına kadar mevcuttur
•	 Ön tanımlı 5 AHU paketi (2.000 ila 10.000m³/sa) seçimi hızlandırır ve 

kolaylaştırır

Neler yeni?
Tüm havalandırma üniteler 
tamamen Eco Design uyumludur

01.01.2013 tarihinden itibaren 125 W ila 500 kW arasında fana sahip olan 
tüm havalandırma üniteleri LOT 11 Eco Design gereksinimlerine uymak 
zorundadır. Daikin, pazar lideri olarak tüm havalandırma ünitelerinin bu 
gereksinimlere uymasını sağlamak için halihazırda bu mevzuat kapsamına 
giren tüm havalandırma ünitelerindeki DC fan motorlarını uyarlayarak ve 
böylece enerji verimliliğini bir kademe daha yükselterek gerekli adımları 
atmıştır.
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Yüksek kaliteli bir iç ortam sağlar
İç ortam ısıtması, soğutması ve nem geri kazanımı kullanılarak enerji 
tasarruflu havalandırma
Daikin HRV (Isı Geri Kazanımlı Havalandırma) ünitesi, havalandırmadaki ısı enerjisi kayıplarını 
geri kazanır ve oda sıcaklığını değiştirmeksizin konforlu ve temiz bir iç ortam sağlar. Bu da 
klima sistemi üzerindeki yükü azaltarak, binaya ısıtılmamış taze havanın beslenmesine kıyasla 
%40 daha fazla enerji tasarrufu sağlar.
Kağıt ısı eşanjörüne ek olarak, mevcut HRV serisi DC coil ve/veya nemlendirici içeren veya 
bunları içermeyen modellere sahiptir. DC coil, ısıtma ve soğutma döngüsü sırasında insanlar 
üzerindeki soğuk hava etkisinin önlenmesine de yardımcı olur. Nemlendirici, ısıtma sırasında 
dahi konforlu bir iç ortam nem seviyesi elde edilmesi için gelen taze havayı koşullandırır. 
Ayrıca, opsiyonel CO2 sensörleri aşırı havalandırmayı önlerken, konforlu bir iç ortam havası 
kalitesinin sağlanmasına yardımcı olur.
Buna ek olarak; HRV, Daikin klima sistemlerine (örneğin VRV ve Sky Air) kilitlenebilir ve 
gerektiğinde otomatik olarak havalandırma moduna geçmesi için ayarlanır, bu da enerji 
tasarrufunu daha da yükseltir. HRV ayrıca klima uzaktan kumandasına entegre edilerek, klima 
ve havalandırmanın genel kontrolünün basit bir yapılandırmayla gerçekleştirilmesine izin 
verir.

Entegrasyon
HRV'nin Daikin Sky Air veya VRV klimayla entegre edilmesi sonucu birlikte mükemmel çalışan 
bir sistem elde edilir. Otomatik kontroller, sistemin daima en optimum düzeyde çalışmasını 
garanti eder. Örneğin, mümkün olduğu durumlarda havalandırma ile bedelsiz soğutma 
sağlanır ve bu durumda klima üzerine hiçbir yük binmez.

HRV
Isı geri kazanımlı havalandırma



Havalandırma

Nemlendirme

Hava işleme
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  HEM ISI, HEM DE NEMİN GERİ KAZANILMASIYLA ENERJİ TASARRUFLU HAVALANDIRMA
Binalar tüm yıl boyunca havalandırmaya ihtiyaç duyarlar. Ancak, klasik havalandırma sistemlerinde bina içerisindeki koşullandırılan 
hava, basit şekilde dışarı atılır ve ardından yeni işlenmemiş hava binaya beslenir. Böylece, büyük miktarlarda hava gereksiz yere ısıtılır 
ve soğutulur ve bu da önemli bir enerji atığına yol açar. Daikin'ın HRV çözümleri, dışarı atılan havadaki atık ısının %80'ine kadar olan 
kısmını geri kazanarak enerji atıklarını önler ve böylece konfor seviyelerini arttırırken, daha yüksek bir verimlilik sağlar.

Özel olarak geliştirilmiş ısı eşanjörü elemanı
Isı eşanjörü elemanı, üstün nem emme ve nemlendirme özelliklerine sahip bir yüksek verimli kağıt (HEP) kullanır. Isı eşanjörü ünitesi, 
gizli ısı (buhar) olarak adlandırılan ısıyı hızlı bir şekilde geri kazanır. Bu eleman aleve karşı dayanıklı bir malzemeden imal edilir ve küf 
oluşumunu önleyen bir maddeyle kaplanır.

Klima soğutuyor Klima kapalı
Arasında (bypass havalandırma)

Klima ısıtıyor

Otomatik 
geçiş

Otomatik 
geçiş

Egzoz fanı Damper
Isı eşanjörü elemanı 
(ısı geri kazanımlı)

Isı eşanjörü elemanı  
(ısı geri kazanımlı)

DX coil (soğutma)Hava besleme fanı DX coil (ısıtma) Nemlendirme

EH

OA

EH

OA

DH

BH

DH

BH

EH

OA

DH

BH

EH: egzoz havası DH: dönüş havası (odadan) OA: dış ortam havası BH: besleme havası (odaya)

BN: Bağı Nem
BH: Besleme Havası (odaya)
DH: Dönüş Havası (odadan)

DIŞ ORTAM İÇ ORTAM

DH
26°C

%50 BN

32°C
%70 BN

Entegre şekillendirilmiş kalıp

Sıcaklık ve nem 
katmanlar arasında 
transfer edilir

BH
Entegre 
şekillendirilmiş 
kalıp
DH

Yüksek verimli kağıdın 
çalışması.
 
Isı ve nem değişimi için 
çapraz hava akışı.

Isı ve nem değişimi sayesinde sıcak ve nemli dış ortam havası iç ortam koşullarına yakın seviyelere getirilir 
ve böylece klima işletme maliyeti üzerinden tasarruf sağlanır ve konfor korunur.

 KLİMA SİSTEMİ ÜZERİNDEKİ YÜKÜN %31'E VARAN ORANLARDA DÜŞÜRÜLMESİ
Isı geri kazanımlı havalandırmanın kullanımıyla, klima üzerindeki yük yaklaşık %31 oranında düşürülür.

•	 toplam ısı değişimi modunda çalıştırıldığında (normal havalandırma fanlarına kıyasla) %23 oranında tasarruf
•	 otomatik havalandırma modu geçişiyle %6'lık oranında tasarruf
•	 ön soğutma ve ön ısıtma kontrolüyle (klima yükünü, klima açık konuma getirildikten hemen sonra HRV'yi çalıştırmayarak düşürür) %2 

oranında tasarruf

Not: yukarıda belirtilen değerler, ünitenin monte edildiği bölgedeki hava durumuna ve diğer çevre koşullarına bağlı olarak değişebilir.

Havalandırma ve klimanın entegre edilmesinin avantajları (otomatik geçiş)

Bina sahipleri için avantajlar
Yüksek verimlilik

BH
27,4°C

%63 BN30,6°C
%62 BN
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İç Ortam Sıcaklığı

Dış Ortam 
Sıcaklığı

Ayar Sıcaklığı

 GECE BEDELSİZ SOĞUTMA
Gece bedelsiz soğutma işlevi, klima kapalıyken gece çalışarak, 
enerji tasarrufu sağlar. Gece işlevi, oda sıcaklığını yükselten ofis 
ekipmanlarının bulunduğu odaları havalandırılarak, gündüz klima 
tekrar açık konuma getirildiğinde meydana gelen soğutma yükünü 
ve dolayısıyla günlük işletme maliyetlerini düşürür.

Yeni VAM-FB serisi ayrıca bağımsız çalışma modunda gece bedelsiz soğutma işlevi 

gerçekleştirebilir. Ayar sıcaklığı montaj sırasında sahada ayarlanır.

Tüm havalandırma üniteler tamamen Eco Design uyumludur
01.01.2013 tarihinden itibaren 125 W ila 500 kW aralığındaki tüm havalandırma üniteleri LOT 11 Eco Design 
gereksinimlerine uymak zorundadır. Daikin, pazar lideri olarak tüm havalandırma ünitelerinin bu gereksinimlere 
uymasını sağlamak için halihazırda bu mevzuat kapsamına giren tüm havalandırma ünitelerindeki DC fan 
motorlarını uyarlayarak ve böylece enerji verimliliğini bir kademe daha yükselterek gerekli adımları atmıştır.

Mobilya, dekorasyon ve tesisat için maksimum zemin alanının gerekli olduğu mağaza, restoran veya 
ofisler için ideal çözüm
HRV ünite serimiz yalnızca enerji verimli değildir, aynı zamanda iç dekora sorunsuz uyum sağlar ve kullanılabilir zemin alanını 
minimum düzeyde işgal eder. Üniteler neredeyse görünmezdir ve servis alanlarına monte edilebilir; bu da binada hizmet devam 
ederken servis yapılmasını mümkün hale getirir.

 Opsiyonel CO2 sensörü ile iç ortam hava kalitesi korunurken aşırı havalandırmadan   
 kaynaklanan enerji kayıpları önlenir

Konforlu bir ortamın oluşturulması için yeterli miktarda taze hava gereklidir, ancak sürekli havalandırma yapılması ciddi bir enerji 
atığına yol açar. Bu nedenle, odada yeterli miktarda taze hava varken havalandırma sistemini otomatik olarak kapalı konuma getiren 
ve böylece enerji tasarrufu sağlayan bir opsiyonel CO

2 sensörü monte edilebilir. CO2 seviyeleri yükseldiğinde, havalandırma tekrar açık 
konuma getirilir ve hava kalitesi daima en yüksek seviyede tutulur. Müşteri olarak, havalandırma sisteminin ne zaman ve nasıl tepki 
göstereceğini belirleyen kritik CO

2 seviyelerini ayarlayabilirsiniz (havalandırma sistemi CO2 seviyelerini düşürmek için kendi kendine 
açılabilir veya daha yüksek bir fan devrine geçebilir).

CO2sensörlerinin kullanılmasıyla, doluluk oranı 24 saatlik süre zarfında sürekli değişen ve bu nedenle tahmin edilmesi güç olan ve 
sürekli yüksek seviyelerde çalışma gerektiren binaların enerji tasarruf potansiyeli sonuna kadar kullanılır. Ofis binalar, devlet tesisleri, 
perakende mağazalar ve alışveriş merkezleri, sinema ve tiyatrolar, konser ve toplantı salonları, okullar, eğlence kulüpleri ve gece 
kulüpleri bu tür binalara örnek olarak gösterilebilir.

Tasarımdaki dış ortam havasının %40'ı

Egzoz havasının %40'ı

Tasarımdaki dış ortam havasının %20'si

Egzoz havasının %20'si

Tasarımdaki dış ortam havasının %10'u

Egzoz havasının %10'u

Tasarımdaki dış ortam havasının %100'ü

Egzoz havasının %100'ü

Besleme havası

%60 devridaim havası

Besleme havası

%80 devridaim havası

Besleme havası

%90 devridaim havası

Besleme havası

%0 devridaim havası

%40 tasarım doluluk oranı

%20 tasarım doluluk oranı

%0 tasarım doluluk oranı

%100 tasarım doluluk oranı

Klima santrali CO2 sensörü

Dönüş havası kanalı

3

2

1

0
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Son kullanıcılar için avantajları

Yüksek kaliteli iç 
ortam havası

-5 0 5 10 15 20 25 30 35 40

100 80
60

40

20

+

Effect of full heat exchange
Effect of heating

-5 0 5 10 15 20 25 30 35 40

100 80
60

40

20

+

+

Soğutma  
(VKM-GB, VKM-GBM)

Isı geri kazanımı  
(VAM, VKM-GB, VKM-GBM)

Isı geri kazanımı  
(VAM, VKM-GB, VKM-GBM)

Isıtma  
(VKM-GB, VKM-GBM)

Nemlendirme  
(VKM-GBM)

Kışın dış ortam havası
sıcaklığı

Yazın dış ortam 
havası sıcaklığıTam ısı değişimi etkisi

Soğutma etkisi

Nemlendirme 
etkisi

Soğutma sırasında iç ortam sıcaklığı

Isıtma sırasında iç ortam sıcaklığı

Isıtma etkisi

Tam ısı değişimi etkisi

1

2

4

3

1

24

Kuru termometre sıcaklığı (°C KT)Kuru termometre sıcaklığı (°C KT)
Ba
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l n
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)
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YÜKSEK KALİTELİ BİR İÇ ORTAMIN SAĞLANMASI
VAM'ın kağıt ısı eşanjörlerine ek olarak, VKM-GB modellerinde ayrıca DX coil ve VKM-GBM modellerinde hem DX coil, hem de 
nemlendirici bulunur. Neticesinde mümkün olan en iyi iç ortam havası elde edilir.

HRV üniteleri nasıl çalışır?
Isıtmada Soğutmada

Isıtma sırasında soğuk taze dış ortam havasının alınması ve aynı 
zamanda soğuk hava etkisinin ve kuru havanın önlenmesi istenir. Bu 
işlem şu şekilde gerçekleştirilir:

Soğutma sırasında sıcak taze dış ortam havasının alınması ve klima 
sistemi üzerindeki ilave yüklerin ve çok yüksek iç ortam sıcaklıklarının 
önlenmesini isteriz. Bu işlem şu şekilde gerçekleştirilir:

1. Soğuk dış ortam havası, sıcak iç ortam havasıyla birleştirilir.  
Bu örnekte gelen hava 0'dan 16°C KT'ye kadar ısıtılırken, aynı bağıl 
nem korunmuştur. Bu, ısı ve nem değişiminin bir etkisidir.

1. Sıcak dış ortam havası, soğuk iç ortam havasıyla birleştirilir.  
Bu örnekte gelen hava 34'ten 27°C KT'ye kadar soğutulurken, aynı 
bağıl nem korunmuştur. Bu, ısı ve nem değişiminin bir etkisidir.

2. Isı değişiminden sonra DX coil, soğuk hava etkisinin önlenmesi 
için havayı daha da ısıtır. Örnekte gelen hava 16'dan 34°C KT'ye 
kadar ısıtılmıştır.

2. Isı değişiminden sonra DC coil, yüksek iç ortam sıcaklıklarını 
engellemek ve klima sistemi üzerindeki yükü düşürmek için havayı 
daha da soğutur. Örnekte gelen hava 27'den 18°C KT'ye kadar 
soğutulmuştur.

3. Havanın ısınması nedeniyle bağıl nem düşer. Olumsuz kuru 
hava etkilerinin azaltılması için, hava nemlendiriciden geçirilerek, 
gerektiğinde nem seviyesi arttırılır. Örnekte bağıl nem, %22'den 
konforlu bir seviye olan %42'ye yükseltilmiştir.

3. Hava kurumadığından soğutma sırasında nemlendirmeye ihtiyaç 
yoktur.

4. Neticesinde, mükemmel konfor için gelen taze havanın aynı nem 
seviyesine ve bir miktar yüksek sıcaklığa sahip olması sağlanır.

4. Neticesinde, mükemmel konfor için gelen taze havanın bir 
miktar düşük sıcaklığa sahip olması sağlanır.
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Egzoz Fanı Isı Eşanjörü 
Elemanları Damper Motoru

DamperEH  
(Havanın dış ortama atılması)

OA  
(Dış ortamdan gelen taze hava)

Hava Besleme Fanı

Elektronik Kutusu (Kontrol kutusu)

BH  
(Odaya beslenen hava)

DH  
(Odadan çıkan dönüş havası)

Şamandıralı kontak Solenoid vana

su

BH

Drenaj tavası Drenaj

HAVA AKIŞI

Nemlendirici elemanı:

Su, kılcal etki prensibi sayesinde nemlendirici 

elemanına yayılır. DX coil ile ısıtılan hava 

nemlendiriciden geçerek, nemi emer.

Isıtma modunda nemlendirme ve hava işleme çalışması (VKM-GBM) 

OPSİYONEL ORTA VE İNCE TOZ FİLTRELERİ MEVCUTTUR
Müşterilerinizin taleplerinin veya yerel mevzuatların karşılanması için VAM-FB modellerinde M6, F7 ve F8 filtreleri mevcuttur.

Bina çevresindeki hava kalitesinin kontrol 
edilmesi olasılığı bulunmadığından, mümkün 
olan en iyi iç ortam hava kalitesini sağlamak için 
toz filtrelerimizden birini kullanabilirsiniz.

DX coil
gelen havanın ön ısıtılması ve 
soğutulması

12 13



İSTENMEYEN KOKULARI ÖNLEMEK İÇİN YÜKSEK VE ALÇAK BASINÇTA ÇALIŞABİLİR
Kullanıcı daha konforlu bir ortam havası için uzaktan kumandayla 2 tazeleme modu arasından seçim yapabilir.

Hava egzozundan daha yüksek bir hava beslemesi, 
tuvalet/mutfak kokularının veya nemin geri 
beslenmesini önlemek için oda basıncını uygun bir 
seviyede tutar.

Besleme havasından yüksek bir egzoz havası ise kokuların 
veya bakterilerin diğer odalara geçmesini önlemek için oda 
basıncını düşürür.

Hava besleme Egzoz işlemi 
bölümü

 Hava egzozu

Normal 

havalandırma fanı

%30

%30

%70

%70 %100
%100

Hava egzozu

Hava besleme
HRV HRV

Tuvalet kokularının ofise geçmesi engellenir Hasta odasından koridora bakteri geçişi engellenir
örn. Hastaneörn. Ofis

Hasta odası

Koridor

1. Zengin besleme modu (yüksek basınç): 2. Egzoz tazeleme (alçak basınç): 

DÜŞÜK ÇALIŞMA SESİ SEVİYESİ
Daikin tarafından çalışma sesi seviyelerinin düşürülmesi için kesintisiz şekilde yürütülen çalışmalar neticesinde ses seviyelerinin 
20,5dBA'ya (VAM150FA) kadar düşürülmesi başarılmıştır.

DBA ALGILANAN ÇALIŞMA SESİ SES SEVİYESİ

0 Duyma eşiği - 

20 Çok sessiz Yaprak hışırtısı

40 Sessiz Sessiz oda

60 Orta seviyede Normal konuşma

80 Çok yüksek Şehir trafiği gürültüsü

100 Aşırı gürültülü Senfoni orkestrası

120 Hissetme eşiği Jet sesi

Tazeleme işlemi bölümü

Daikin iç üniteleri

14



285mm

VAM250FA

Kiriş altına montaj Standart şekilde olmayan bir boşluğa montajKüçük bir binada zemin altına montaj

ESNEK MONTAJ

İnce Tasarım
HRV ünitesinin ince tasarımı ünitenin dar tavan boşluklarına 
ve standart şekilde olmayan alanlara montajına imkan tanır.

Yatay veya düşey montaj
VAM ve VKM üniteleri örneğin asma tavanlara yatay olarak monte edilebilir. Ancak, asma tavan yoksa veya mevcut boşluk sınırlıysa, 
ünite dar servis alanlarına veya duvarın arkasına düşey olarak da monte edilebilir. Bu şekilde danışman firma tamamen binanın 
tasarımına odaklanabilir.

TOPLAM ÇÖZÜM KONSEPTİ - ENTEGRE HAVALANDIRMA
Havalandırmanın örneğin VRV sistemi vb. gibi genel bina klima sistemine entegre edilmesi çok sayıda avantajı beraberinde getirir. 
Daikin genel sistem için tüm bileşenleri tedarik ettiğinden, tasarımı basittir ve bina için ideal bir çözüm ve müşteri için 'tek durak' 
çözümü sağlanır.
Tasarım avantajlarının yanı sıra, yalnızca tek bir tedarikçi söz konusu olduğundan proje takibini, montajını ve daha sonra devreye alma 
ve bakım çalışmalarını da kolaylaştırır.
Son olarak, son kullanıcılar büyük ölçüde sadeleştirilmiş genel sistem kontrolü sayesinde havalandırmayı klimaya 'bağlayarak' çeşitli 
avantajlar elde edebilirler.

Not: entegre kumanda hakkında daha fazla bilgi kumanda sistemleri bölümünde bulunabilir.

Tasarım ve danışmanlık 
ofisleri için avantajları

25
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Yüksek statik basınç ve düşük çalışma sesi

Birden fazla ve birbiri üzerine gelen ark 
şeklindeki fan bıçaklarının kullanılmasıyla, 
kanat uzunluğu ve bıçak çıkış açısı optimize 
edilmiştir. 

Düşük kayıp için dairesel hava akımları

İnce bir scroll kullanılması, scroll içerisinde 
dairesel hava akımlarının düzeltilmesine izin 
verir.

Yüksek statik basınç

Geniş fan çapı ve 
optimize bıçak genişliği 
sayesinde

Yüksek statik basınç ve düşük basınç kaybı

Scroll sargı açısının arttırılmasına  
ve statik basıncın yükseltilmesine  
ek olarak, dışa akış açısı da  
optimize edilmiştir.

YÜKSEK STATİK BASINÇ
137 Pa'ya kadar çıkan cihaz dışı statik basınç 
(ESP), değişen uzunluklara sahip esnek 
kanallarla kullanımını kolaylaştırır.

16

GENİŞ ÇALIŞMA SICAKLIK ARALIĞI
HRV ünitesi hemen hemen her yere monte edilebilir.
Standart çalışma sıcaklık aralığı (dış ortam sıcaklığı) -15°C ila 40°C KT'dir (VAM 
üniteleri için 50°C KT) ve bir Daikin ön ısıtıcı monte edilmesi durumunda daha 
da arttırılabilir.

1  Daha fazla bilgi ve sınırlamalar için bayinizle irtibat kurun

Daikin tarafından tedarik edilen elektrikli ısıtıcı VH, taze hava ve ön ısıtma için 
genel bir çözüm sağlar.

•	 Entegre elektrikli ısıtıcı kavramı (ilave aksesuarlara gerek yoktur)
•	 Standart çift akış ve sıcaklık sensörü
•	 Ayarlanabilir ayar noktasıyla esnek ayar
•	 2 kesiciyle artan güvenlik: manüel ve otomatik
•	 BMS entegrasyonu:
 - hata gösterimi için gerilimsiz röle
 - ayar noktası kontrolü için 0-10V DC giriş

GENİŞ ÜNİTE ARALIĞI
Geniş Daikin ünite aralığı, doğru ekipman tasarımlarının ve boyutlarının seçilebilmesini sağlar.

VAM VKM

50°

40°

30°

20°

10°

0°

-10°

-20°

-15°  
C KT

-15°  
C KT

Soğutma
50°C KT Soğutma

40°C KT
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Anahtar kutusu

Baş aşağı montaj

Erişim 
kapısı

Bakım kapağı

Yatay montaj

BASİT TASARIM VE YAPI
Ünite yatay olarak veya baş aşağı şekilde monte 
edilebilir ve böylece kontrol ve bakım çalışmaları 
için kolayca ulaşılabilir.
450 mm karelik kontrol boşluğu sayesinde 
bakım çalışmaları ve ısı eşanjörü elemanının 
değiştirilmesi kolayca gerçekleştirilebilir.

Montörler için avantajları
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SEÇİM PROGRAMIYLA EN VERİMLİ SEÇİM GARANTİ EDİLİR
Daikin'ın seçim programı, mümkün olan en kısa sürede en optimum seçimi yapmanıza olanak sağlar. Program iklim koşullarına, binaya ve 
uygulanan kanallara dayalı olarak en uygun üniteyi ve gerekli aksesuarları (elektrikli ısıtıcı, ...) önerir.

SAHADA TEMİNE DİLEN DESTEK FANINA BAĞLANTIYLA DAHA DA ARTAN ESNEKLİK
Sahada temin edilen bir destek fanına bağlantı yapılarak, HRV ünitesine giren ve HRV ünitesinden çıkan kanalların daha uzun olması veya 
montaj süresinin ve alanının düşürülmesi için merkezi kanalların döşenmesi mümkün hale gelir.
Ayrıca, farklı VAM ünitesi ve destek fanı kombinasyonlarıyla montajın tam olarak montaj alanına, seçilen filtrelere, konfor veya çalışma sesi 
gereksinimlerine ve enerji kullanımına uygun olarak gerçekleştirilmesi mümkün olduğundan esneklik daha da artar.

DRENAJA GEREK YOKTUR

VAM-FA/FB modellerinde drenaj borularına gerek yoktur, bu da ünitelerin montajında ilave bir esneklik anlamına gelir.

Besleme havası Dönüş havası

Destek fanı

Dış ortam havasıEgzoz havası

HRV ÜNİTESİ

HRV ÜNİTESİ

HRV ÜNİTESİ



VAM800FB

Teknik Özellikler

Isı geri kazanımlı havalandırmaVAM-FA/FB
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HAVALANDIRMA VAM150FA VAM250FA VAM350FB VAM500FB VAM650FB VAM800FB VAM1000FB VAM1500FB VAM2000FB
Çekilen güç - 50Hz Isı değişim 

modu
Nom. Ultra 

yüksek
kW 0,116 0,141 0,132 0,178 0,196 0,373 0,375 0,828 0,852

Bypass modu Nom. Ultra 
yüksek

kW 0,116 0,141 0,132 0,178 0,196 0,373 0,375 0,828 0,852

Sıcaklık değişim 
verimliliği - 50Hz

Ultra yüksek %
74 72 75 74 75

Entalpi değişim 
verimliliği - 50Hz

Soğutma Ultra yüksek % 58 61 58 60 61
Isıtma Ultra yüksek % 64 65 62 63 65 66

Çalışma modu Isı değişim modu / Bypass modu / Tazeleme modu
Isı değişim sistemi Havadan havaya çapraz akışlı toplam ısı (duyulabilir + artık ısı) değişimi
Isı değişim elemanı Özel olarak işlenmiş tutuşmaz kağıt
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 285x776x525 301x828x816 364x1.004x868 364x1.004x1.156 726x1.512x868 726x1.512x1.156
Ağırlık Ünite kg 24 33 52 55 64 131 152
Fan-Hava debisi 
- 50Hz

Isı değişim 
modu

Ultra yüksek m³/h 150 250 350 500 650 800 1.000 1.500 2.000

Bypass modu Ultra yüksek m³/h 150 250 350 500 650 800 1.000 1.500 2.000
Fan-Cihaz dışı 
statik basınç - 50Hz

Ultra yüksek Pa 69 64 98 93 137 157 137

Ses basıncı 
seviyesi - 50Hz

Isı değişim 
modu

Ultra yüksek dBA 27 / 28,5 28 / 29 32 33 34,5 36 39,5 40

Bypass modu Ultra yüksek dBA 27 / 28,5 28 / 29 32 33,5 34,5 36 40,5 40
Çalışma sıcaklık 
aralığı

Min. °C KT -15
Maks. °C KT 50
Bağıl nem % %80 ve altı

Bağlantı kanalı çapı mm 100 150 200 250 350
Güç beslemesi Faz /  Frekans /  Gerilim Hz/V 1~/50/60/220-240/220
Akım Maksimum sigorta amperi (MFA) A 15 16

Daikin'ın hem VAM hem de elektrikli ısıtıcılar tedarik etmesi sayesinde toplam taze hava çözümü
 › Isıtılmış dış ortam havası sayesinde düşük dış ortam sıcaklığında artan konfor
 › Entegre elektrikli ısıtıcı kavramı (ilave aksesuarlara gerek yoktur)
 › Standart çift akış ve sıcaklık sensörü
 › Ayarlanabilir ayar noktasıyla esnek ayar
 › 2 kesiciyle artan güvenlik: manüel ve otomatik
 › BMS entegrasyonu: 

• Hata gösterimi için gerilimsiz röle 
• Ayar noktası kontrolü için 0-10V DC giriş

 › 1 ila 2,5 kW arası değişen kapasiteler
VAM için VH 

Elektrikli ısıtıcı



VKM-GB(M)

VKM80-100GB(M)

Teknik Özellikler

Isı geri kazanımlı havalandırma,  
hava işleme ve nemlendirme
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HAVALANDIRMA VE DX COIL VKM50GB VKM80GB VKM100GB

Çekilen güç - 50Hz Isı değişim modu Nom. Ultra yüksek kW 0,270 0,330 0,410
Bypass modu Nom. Ultra yüksek kW 0,270 0,330 0,410

Taze hava ısı yükü Soğutma kW 4,71 (1) / 1,91 (2) / 3,5 (3) 7,46 (1) / 2,96 (2) / 5,6 (3) 9,12 (1) / 3,52 (2) / 7,0 (3)
Isıtma kW 5,58 (1) / 2,38 (2) / 3,5 (3) 8,79 (1) / 3,79 (2) / 5,6 (3) 10,69 (1) / 4,39 (2) / 7,0 (3)

Sıcaklık değişim 
verimliliği - 50Hz Ultra yüksek % 76 78 74

Entalpi değişim 
verimliliği - 50Hz

Soğutma Ultra yüksek % 64 66 62
Isıtma Ultra yüksek % 67 71 65

Çalışma modu Isı değişim modu / Bypass modu / Tazeleme modu
Isı değişim sistemi Havadan havaya çapraz akışlı toplam ısı (duyulabilir + artık ısı) değişimi
Isı değişim elemanı Özel olarak işlenmiş tutuşmaz kağıt
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 387x1.764x832 387x1.764x1.214
Ağırlık Ünite kg 94 110 112
Fan-Hava debisi 
- 50Hz

Isı değişim modu Ultra yüksek m³/h 500 750 950
Bypass modu Ultra yüksek m³/h 500 750 950

Fan-Cihaz dışı 
statik basınç - 50Hz Ultra yüksek Pa 210 150

Ses basıncı seviyesi 
- 50Hz

Isı değişim modu Ultra yüksek dBA 39 41,5 41
Bypass modu Ultra yüksek dBA 40 41,5 41

Çalışma sıcaklık 
aralığı

Ünite çevresi °C KT 0°C~40°C KT, %80 veya daha düşük bağıl nem
Besleme havası °C KT -15°C~40°C KT, %80 veya daha düşük bağıl nem
Dönüş havası °C KT 0°C~40°C KT, %80 veya daha düşük bağıl nem

Soğutucu akışkan Tipi -
Bağlantı kanalı çapı mm 200 250

Boru bağlantıları
Sıvı DÇ mm 6,35
Gaz DÇ mm 12,7
Drenaj PT3/4 harici dişler

Güç beslemesi Faz /  Frekans /  Gerilim Hz/V 1~/50/220-240
Akım Maksimum sigorta amperi (MFA) A 15

HAVALANDIRMA, DX COIL VE NEMLENDİRME VKM50GBM VKM80GBM VKM100GBM

Çekilen güç - 50Hz Isı değişim modu Nom. Ultra yüksek kW 0,270 0,330 0,410
Bypass modu Nom. Ultra yüksek kW 0,270 0,330 0,410

Taze hava ısı yükü Soğutma kW 4,71 (1) / 1,91 (2) / 3,5 (3) 7,46 (1) / 2,96 (2) / 5,6 (3) 9,12 (1) / 3,52 (2) / 7,0 (3)
Isıtma kW 5,58 (1) / 2,38 (2) / 3,5 (3) 8,79 (1) / 3,79 (2) / 5,6 (3) 10,69 (1) / 4,39 (2) / 7,0 (3)

Sıcaklık değişim 
verimliliği - 50Hz Ultra yüksek % 76 78 74

Entalpi değişim 
verimliliği - 50Hz

Soğutma Ultra yüksek % 64 66 62
Isıtma Ultra yüksek % 67 71 65

Çalışma modu Isı değişim modu / Bypass modu / Tazeleme modu
Isı değişim sistemi Havadan havaya çapraz akışlı toplam ısı (duyulabilir + artık ısı) değişimi
Isı değişim elemanı Özel olarak işlenmiş tutuşmaz kağıt
Nemlendirici Sistem Doğal buharlaştırıcı tip
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 387x1.764x832 387x1.764x1.214
Ağırlık Ünite kg 100 119 123
Fan-Hava debisi 
- 50Hz

Isı değişim modu Ultra yüksek m³/h 500 750 950
Bypass modu Ultra yüksek m³/h 500 750 950

Fan-Cihaz dışı 
statik basınç - 50Hz Ultra yüksek Pa 200 205 110

Ses basıncı 
seviyesi - 50Hz

Isı değişim modu Ultra yüksek dBA 38 40
Bypass modu Ultra yüksek dBA 39 41

Çalışma sıcaklık 
aralığı

Ünite çevresi °C KT 0°C~40°C KT, %80 veya daha düşük bağıl nem
Besleme havası °C KT -15°C~40°C KT, %80 veya daha düşük bağıl nem
Dönüş havası °C KT 0°C~40°C KT, %80 veya daha düşük bağıl nem

Soğutucu akışkan Tipi R-410A
Bağlantı kanalı çapı mm 200 250

Boru bağlantıları

Sıvı DÇ mm 6,35
Gaz DÇ mm 12,7
Su beslemesi mm 6,4
Drenaj PT3/4 harici dişler

Güç beslemesi Faz /  Frekans /  Gerilim Hz/V 1~/50/220-240
Akım Maksimum sigorta amperi (MFA) A 15



Aksesuarlar

VAM İÇİN VH ELEKTRİKLİ ISITICI

Besleme gerilimi 220/250V ac 50/60 Hz. +/-%10
Çıkış gerilimi (maksimum) 40°C'de 19A (ortam)
Sıcaklık sensörü 25°C'de 5k ohm (tablo 502 1T)
Sıcaklık kontrol aralığı 0 ila 40°C / (0-10V 0-%100)
Zamanlayıcı kademesi 1 ila 2 dakika aralığına ayarlanabilir (fabrikada 1,5 dakikaya ayarlanır)
Kontrol sigortası 20 X5 mm 250 m A

LED göstergeleri Güç AÇIK - Sarı
Isıtıcı AÇIK - Kırmızı (sabit yanar veya yanıp söner, darbeli kontrolü gösterir)

Hava debisi hatası - Kırmızı

Montaj delikleri 98mm X 181mm merkezleri 5 mm ø delikler
Terminal kutusu yakınında maksimum ortam sıcaklığı 35°C (çalışma sırasında)
Otomatik yüksek sıc. kesme 100°C ön ayarı
Man. sıfırlama yüksek sıc. kesme 125°C ön ayarı
Çalışma rölesi 1A 120V AC veya 1A 24V DC
BMS ayar noktası girişi 0-10VDC

VAM İÇİN VH ELEKTRİKLİ ISITICI VH1B VH2B VH3B VH4B VH4/AB VH5B
Kapasite kW 1 1 1 1,5 2,5 2,5
Kanal çapı mm 100 150 200 250 250 350

Bağlanabilir VAM VAM150FA VAM250FA VAM500FB VAM800FB VAM800FB VAM1500FB

- VAM350FB VAM650FB VAM1000FB VAM1000FB VAM2000FB

DİĞERLERİ VAM150-250FA VAM350-2000FB VKM-GB(M) FXMQ-MF EKEQFCB 2 EKEQDCB 2 EKEQMCB 2

Elektrikli cihazlar için kablo adaptörü (not 6) KRP2A51 (not 3) tbc tbc - - - -

Nemlendirici için adaptör PCB'si KRP50-2 (not 3) BRP4A50A (not 4/5) BRP4A50A (not 4/5) - - - -

3. taraf ısıtıcılar için Adaptör PCB'si BRP4A50 BRP4A50A (not 4/5) BRP4A50A (not 4/5) - - - -

Harici sensör - - - - KRCS01-1

Notlar

(1) Çalışma için soğutma/ısıtma seçici gereklidir

(2) Sistemi DIII-net cihazlarına (Intelligent controller, Intelligent Manager, LonWorks arayüzü, BACnet arayüzü…) bağlamayın.

(3) VAM150-250FA için KRP50-2A90 montaj kutusu gereklidir.
(4) VAM1500-2000FB için ayrıca EKMPVAM tespit plakası gereklidir.
(5) 3. taraf ısıtıcılar ve 3. taraf nemlendiriciler kombine edilemez.
(6) Harici kumanda ve görüntüleme için (AÇMA/KAPAMA kontrolü, çalışma sinyali, hata gösterimi)

VAM150FA VAM250FA VAM350FB VAM500FB VAM650FB VAM800FB VAM1000FB VAM1500FB VAM2000FB VKM50GB(M) VKM80GB(M) VKM100GB(M)

Toz filtreleri EN779 Orta M6 - - EKAFV50F6 EKAFV50F6 EKAFV80F6 EKAFV80F6 EKAFV100F6 EKAFV100F6 x2 EKAFV100F6 x2 - - -

EN779 İnce F7 - - EKAFV50F7 EKAFV50F7 EKAFV80F7 EKAFV80F7 EKAFV100F7 EKAFV100F7 x2 EKAFV100F7 x2 - - -

EN779 İnce F8 - - EKAFV50F8 EKAFV50F8 EKAFV80F8 EKAFV80F8 EKAFV100F8 EKAFV100F8 x2 EKAFV100F8 x2 - - -

Susturucu Model adı - - - KDDM24B50 KDDM24B100 KDDM24B100 KDDM24B100 KDDM24B100 x2 KDDM24B100 x2 - - -

Nominal Boru Çapı (mm) - - - 200 200 250 250 250 250 - - -

CO2 sensörü - - BRYMA65 BRYMA65 BRYMA65 BRYMA100 BRYMA100 BRYMA200 BRYMA200 BRYMA65 BRYMA100 BRYMA200

VAM için VH elektrikli ısıtıcı VH1B VH2B VH2B VH3B VH3B VH4B / VH4/AB VH4B / VH4/AB VH5B VH5B - - -

BİREYSEL KUMANDA SİSTEMLERİ VAM-FA/FB VKM-GB(M) FXMQ-MF EKEQFCB 2 EKEQDCB 2 EKEQMCB 2

Kablolu kumanda BRC1E52A/B / BRC1D52 BRC1E52A/B / BRC1D52 BRC1E52A/B / BRC1D52 BRC1E52A/B / BRC1D52 BRC1E52A/B / BRC1D52 1 BRC1E52A/B / BRC1D52 1

VAM kablolu kumanda BRC301B61 - - - - -

MERKEZİ KUMANDA SİSTEMLERİ VAM-FA/FB VKM-GB(M) FXMQ-MF EKEQFCB 2 EKEQDCB 2 EKEQMCB 2

Merkezi kumanda DCS302C51 DCS302C51 DCS302C51 - - -

Birleşik ON/OFF kumanda DCS301B51 DCS301B51 DCS301B51 - - -

Zaman programlayıcı DST301B51 DST301B51 DST301B51 - - -

 ön bilgiler

20



DİĞERLERİ VAM150-250FA VAM350-2000FB VKM-GB(M) FXMQ-MF EKEQFCB 2 EKEQDCB 2 EKEQMCB 2

Elektrikli cihazlar için kablo adaptörü (not 6) KRP2A51 (not 3) tbc tbc - - - -

Nemlendirici için adaptör PCB'si KRP50-2 (not 3) BRP4A50A (not 4/5) BRP4A50A (not 4/5) - - - -

3. taraf ısıtıcılar için Adaptör PCB'si BRP4A50 BRP4A50A (not 4/5) BRP4A50A (not 4/5) - - - -

Harici sensör - - - - KRCS01-1

Notlar

(1) Çalışma için soğutma/ısıtma seçici gereklidir

(2) Sistemi DIII-net cihazlarına (Intelligent controller, Intelligent Manager, LonWorks arayüzü, BACnet arayüzü…) bağlamayın.

(3) VAM150-250FA için KRP50-2A90 montaj kutusu gereklidir.
(4) VAM1500-2000FB için ayrıca EKMPVAM tespit plakası gereklidir.
(5) 3. taraf ısıtıcılar ve 3. taraf nemlendiriciler kombine edilemez.
(6) Harici kumanda ve görüntüleme için (AÇMA/KAPAMA kontrolü, çalışma sinyali, hata gösterimi)

VAM150FA VAM250FA VAM350FB VAM500FB VAM650FB VAM800FB VAM1000FB VAM1500FB VAM2000FB VKM50GB(M) VKM80GB(M) VKM100GB(M)

Toz filtreleri EN779 Orta M6 - - EKAFV50F6 EKAFV50F6 EKAFV80F6 EKAFV80F6 EKAFV100F6 EKAFV100F6 x2 EKAFV100F6 x2 - - -

EN779 İnce F7 - - EKAFV50F7 EKAFV50F7 EKAFV80F7 EKAFV80F7 EKAFV100F7 EKAFV100F7 x2 EKAFV100F7 x2 - - -

EN779 İnce F8 - - EKAFV50F8 EKAFV50F8 EKAFV80F8 EKAFV80F8 EKAFV100F8 EKAFV100F8 x2 EKAFV100F8 x2 - - -

Susturucu Model adı - - - KDDM24B50 KDDM24B100 KDDM24B100 KDDM24B100 KDDM24B100 x2 KDDM24B100 x2 - - -

Nominal Boru Çapı (mm) - - - 200 200 250 250 250 250 - - -

CO2 sensörü - - BRYMA65 BRYMA65 BRYMA65 BRYMA100 BRYMA100 BRYMA200 BRYMA200 BRYMA65 BRYMA100 BRYMA200

VAM için VH elektrikli ısıtıcı VH1B VH2B VH2B VH3B VH3B VH4B / VH4/AB VH4B / VH4/AB VH5B VH5B - - -

BİREYSEL KUMANDA SİSTEMLERİ VAM-FA/FB VKM-GB(M) FXMQ-MF EKEQFCB 2 EKEQDCB 2 EKEQMCB 2

Kablolu kumanda BRC1E52A/B / BRC1D52 BRC1E52A/B / BRC1D52 BRC1E52A/B / BRC1D52 BRC1E52A/B / BRC1D52 BRC1E52A/B / BRC1D52 1 BRC1E52A/B / BRC1D52 1

VAM kablolu kumanda BRC301B61 - - - - -

MERKEZİ KUMANDA SİSTEMLERİ VAM-FA/FB VKM-GB(M) FXMQ-MF EKEQFCB 2 EKEQDCB 2 EKEQMCB 2

Merkezi kumanda DCS302C51 DCS302C51 DCS302C51 - - -

Birleşik ON/OFF kumanda DCS301B51 DCS301B51 DCS301B51 - - -

Zaman programlayıcı DST301B51 DST301B51 DST301B51 - - -
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Tek bir sistem hem taze hava hem klima

Heat pump teknolojisi sayesinde tek bir sistemde hem taze havayla çalışma, hem de klima 
işlemi başarılı şekilde gerçekleştirilebilir. Üstelik, hava beslemesi ve deşarjın dengelenmesiyle 
ilgili klasik tasarım sorunları ortaya çıkmaz. Klima iç üniteleri ve %100 taze havayla çalışabilen 
üniteler aynı soğutucu akışkan devresine bağlanarak, tasarım esnekliği sağlanabilir ve toplam 
sistem maliyetinde önemli bir tasarruf elde edilebilir.

FXMQ-MF
%100 Taze Havayla 
Çalışabilen Ünite
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Havalandırma ve hava işleme 



%100 TAZE HAVA GİRİŞİ MÜMKÜNDÜR
%100 taze havayla çalışabilen üniteler binaya %100 oranında taze hava beslenmesi için tek başına kullanılabilir. Sistem, kısmen 
kullanılsa dahi sabit deşarj sıcaklığı kontrolü sayesinde dış ortam sıcaklığını ayarlayarak klima üzerindeki yükü düşürür. 

MOBİLYA, DEKORASYON VE TESİSAT İÇİN MAKSİMUM ZEMİN VE DUVAR ALANI BIRAKIR

GENİŞ ÇALIŞMA SICAKLIK ARALIĞI
%100 taze havayla çalışabilen ünite hemen hemen her yere monte edilebilir. Ünite, 
soğutma modunda 43°C'ye ve ısıtma modunda -5°C'ye varan sıcaklıklarda çalışır.

YÜKSEK STATİK BASINÇ
225 Pa'ya kadar çıkan cihaz dışı statik basınç (ESP), geniş uzunluktaki kanallar ve farklı 
uzunluklarda esnek kanallarla kullanımı kolaylaştırır. Geniş alanlarda kullanım için idealdir.

DAHİLİ DRENAJ POMPASI
Bir drenaj pompası kitiyle drenaj sisteminin güvenirliği yükseltilebilir 1

1 Drenaj pompası kiti aksesuar olarak mevcuttur

VRV III Serisi Dış Üniteler

20HP

%100 Taze Havayla 
Çalışabilen Ünite 

5HP

%100 Taze Havayla  
Çalışabilen Ünite

İç Ünite İç Ünite
3x 5HP  
İç Ünite

Klima Dış Ortam Havası Besleme

FXMQ-MF

50°

40°

30°

20°

10°

0°

-10°

-5°C

43°C

Avantajlar

Bağlantı koşulları
 › Standart iç ünitelerin ve taze hava işleme ünitelerinin toplam bağlı kapasitesi mutlaka klima dış ünitelerinin kapasitesinin %50'si 

ila %100'ü arasında olmalıdır. Taze hava işleme ünitelerinin bağlı kapasitesi kesinlikle klima dış ünitelerinin kapasitesinin %30'unu 
geçmemelidir.

 › Ayrıca, bağımsız olarak bir taze hava işleme ünitesi de takılabilir. Taze hava işleme ünitesinin bağlı kapasitesi mutlaka klima dış 
ünitelerinin kapasitesinin %50'si ila %100'ü arasında olmalıdır.

 › Bağlanabilir dış üniteler: - Isıtmaya optimize VRVIII Heat pump (RTSYQ)
  - VRVIII Heat pump Yüksek COP kombinasyonu (RXYHQ)
  - Düşük yer ihtiyacı VRVIII Heat pump (5HP ünitesi hariç) (RXYQ)

24



ÖZELLİKLERFXMQ-MF
125, 200, 250

FXMQ200-250MF

%100 taze havayla çalışabilen ünite, 
havalandırma ve hava işleme

DİĞERLERİ FXMQ-MF

Elektrikli cihazlar için kablo adaptörü 
(kontrol ve görüntüleme F1 F2) KRP2A61

Elektrikli cihazlar için kablo adaptörü 
(kontrol ve görüntüleme P1 P2) KRP4A51

BİREYSEL KUMANDA SİSTEMLERİ FXMQ-MF

Kablolu kumanda BRC1E52A / BRC1D52

MERKEZİ KUMANDA SİSTEMLERİ FXMQ-MF

Merkezi kumanda DCS302C51

Birleşik ON/OFF kumanda DCS301B51

Zaman programlayıcı DST301B51

DİĞERLERİ FXMQ125MF FXMQ200-250MF

Yüksek verimli filtre -%65 KAFJ372L140
-%90 KAFJ373L140

Yedek uzun ömürlü filtre KAFJ371L140 KAFJ371L280
Filtre haznesi 1 KDJ370SL140 KDJ370SL280
Drenaj pompası kiti KDU30LL250VE
Kablo adaptörü KRP1B61

(1) Filtre haznesinde bir emiş tipi flanş bulunur. (Ana ünitede bulunmaz). 
Bazı seçenekler, ekipman montaj koşulları nedeniyle kullanılmayabilir. Lütfen, sipariş etmeden önce doğrulayın.
Bazı seçenekler kombinasyonlarda kullanılamayabilir.
Çalışma sesi, kullanılan seçeneklere bağlı olarak bir miktar artabilir.

Teknik Özellikler

Aksesuarlar

HAVALANDIRMA VE HAVA İŞLEME FXMQ125MF FXMQ200MF FXMQ250MF
Soğutma kapasitesi Nom. kW 14,0 22,4 28,0
Isıtma kapasitesi Nom. kW 8,9 13,9 17,4
Çekilen Güç (50Hz) Soğutma Nominal kW 0,359 0,548 0,638

Isıtma Nominal kW 0,359 0,548 0,638
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 470x744x1.100 470x1.380x1.100
Ağırlık Ünite kg 86 123
Hava Debisi Soğutma m3/dak 18 28 35

Isıtma m3/dak -
Cihaz Dışı Statik Basınç Standart Pa 185 225 205
Soğutucu akışkan Tipi R-410A
Ses Gücü Soğutma Nominal dBA -
Ses Basıncı Soğutma Nominal (220V) dBA 42 47
Çalışma sıcaklık 
aralığı

Coil sıcaklığı Soğutma maks. °C KT 43
Isıtma min. °C KT -5

Boru bağlantıları Sıvı DÇ mm 9,52
Gaz DÇ mm 15,9 19,1 22,2
Drenaj PS1B

Güç beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz / V 1~ / 50 / 220-240
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Kullanıcı dostu

kumanda 
sistemleri
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“SÜPER KABLOLAMA” SİSTEMİ
Süper kablolama sistemi iç üniteler, dış üniteler ve merkezi kumanda arasında ortak kablo kullanımı sağlamak için kullanılır.
Bu sistem sadece dış ünitelere takılır ve kullanıcının mevcut sistemi bir merkezi kumanda ile entegre olarak çalıştırmasını kolaylaştırır.
Kutuplu olmayan kablo sistemi sayesinde, bağlantıların yanlış yapılması imkansız hale gelmiş ve montaj süresi kısalmıştır.

Dış üniteKablolu kumanda

İç ünite

VKM

HAVALANDIRMA ÇALIŞMASININ KLİMA ÇALIŞMASINA BAĞLANMASI
Havalandırma çalışmasının klima çalışmasına bağlanması, genel sistem kontrolünü oldukça kolaylaştırır. Aynı uzaktan kumanda 
klimayı ve havalandırmayı merkezi olarak kontrol eder. Merkezi bir kumandanın kullanılması aynı zamanda kullanıcıya klimayı ve 
havalandırmayı entegre eden, geniş bir kumanda sistemleri aralığından seçim yapma özgürlüğü de verir. Kullanıcı çeşitli merkezi 
kumanda cihazlarını entegre ederek geniş, yüksek düzeyli bir merkezi kumanda sistemi kurabilir.
1FXMQ-MF ve HRV'nin bağlantılı kontrolü desteklenmez

VRV iç ünite  › AÇIK/KAPALI sinyali
 › Soğutma/Isıtma modu sinyali
 › Ayar sıcaklığı sinyali
 › Havalandırma sinyali
 › Nemlendirici AÇIK/KAPALI sinyali

 › Çalışma modu sinyali
 › Filtre temizleme zamanı sinyali
 › Arıza tespiti sinyali HRV
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BİREYSEL KUMANDA SİSTEMLERİ
5 farklı bireysel kumanda sistemi kullanıcının VRV sistemini ve kombine edilen havalandırmayı kontrol etmesine izin verir.
 › BRC1D52 ve BRC1E52A/B kablolu uzaktan kumandalardır ve oda sıcaklığı ayarlarına, program zamanlayıcıya, ... erişime izin verir. 

Ayrıca, kullanıcı dostu HRV işlevlerine sahiptir.
 › BRC301B61 özel olarak VAM üniteleri için geliştirilmiş bir kablolu kumandadır.
 › BRC2C51 ve BRC3A61, otel odalarında kullanım için ideal olan kompakt ve kullanımı kolay uzaktan kumandalardır.

VAM uzaktan kumanda
BRC301B61

Kablolu kumanda
BRC1D52

Kablolu kumanda
BRC1E52A/B

Merkezi 
kumanda

DCS302C51

Birleşik ON/OFF 
kumanda

DCS301B51

Zaman programlayıcı
DST301B51

Kumanda seçeneklerine

genel bakış

MERKEZİ KUMANDA SİSTEMLERİ
Kullanıcı aşağıda listelenen merkezi (opsiyonel) kumanda cihazlarını birlikte kullanarak klima ve havalandırma için kapsamlı bir merkezi 
kumanda sistemi aralığı elde edebilir. 
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Temel kumanda çözümü (Sky Air ve VRV).

Daha fazla bilgi için Daikin kumanda sistemleri broşürüne bakabilir veya distribütörünüzle irtibat kurabilirsiniz.

AĞ ÇÖZÜMLERİ
HRV üniteleri ve %100 Taze Havayla Çalışabilen üniteler tüm mevcut Daikin ağ çözümlerine bağlanabilir:

DTA113B51

VRV sistemlerinin ayrıntılı ve kolay takibine ve çalıştırılmasına izin verir  
(maksimum 2 x 64 kumanda grubu).

Maksimum 1.024 VRV iç ünitesinin tam kontrolü ve yönetimi için ideal çözümdür.

VRV görüntüleme ve kontrol fonksiyonlarının LonWorks ağlarına açık ağ entegrasyonu.

VRV ve BMS sistemleri arasında sorunsuz bağlantı için entegre kumanda sistemidir.

DCS601C51

DCM601A51

DMS504B51

LonWorks Arayüzü

DMS502A51

BACnet Arayüzü
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 › 16'ya kadar iç üniteyi veya 8'e kadar HRV ünitesini kontrol edebilir (1 grup)
 › Kullanım kolaylığı: tüm temel işlevlere doğrudan erişilebilir
 › Kolay kurulum: gelişmiş menü ayarları için gelişmiş grafikli kullanıcı arayüzü
 › HRV ve klimanın eş zamanlı olarak AÇIK/AKAPAL konuma getirilmesi (BRC1D52/BRC1E52A/B)
 › Hava debisi değiştirme (başlangıç ayarı)
 › Havalandırma modu değiştirme (başlangıç ayarı)
 › Otomatik hata teşhisi işlevleri
 › Filtre işareti ekranı ve sıfırlama
 › Zamanlayıcı ayarları, klimayla eş zamanlı kontrol (BRC1D52/BRC1E52A/B)
 › VAM'ın AÇIK/KAPALI konuma getirilmesi (BRC301B61)
 › HRV'nin bağımsız çalıştırılması 
 › Zamanlayıcı ayarları (BRC301B61)
 › Tazeleme modu değiştirme (yalnızca HRV) (Seçim aralığı: zengin besleme modu, zengin egzoz modu; başlangıç ayarı) 

Notlar:
FXMQ-MF'ye bağlı uzaktan kumanda master uzaktan kumanda olarak ayarlanamaz. Buna karşılık, 'otomatik' olarak ayarlanırsa çalışma modu iç ortam sıcaklığı ne olursa olsun dış 
ortam havası koşullarına göre değişir.

Bireysel 
kumanda sistemleri

BRC1D52 BRC301B61BRC1E52A/B
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*1: VKM ünitesi iki klima iç ünitesi olarak sayılmalıdır. Ayrıntılı bilgi için, aşağıdaki açıklamaya bakın.

* BRC301B61 yalnızca VAM-FA/FB için mevcuttur

BRC1D52 veya 
BRC1E52A/B 
BRC301B61 *

BRC1D52 
veya 
BRC1E52A/B

BRC1D52 
veya 
BRC1E52A/B

 › HRV'nin bağımsız çalıştırılması 
mümkündür

 › Çalışma 2 uzaktan kumanda 
kullanılarak gerçekleştirilebilir

 › Birden fazla HRV ünitesi aynı anda 
toplu olarak kontrol edilebilir.  
(8 HRV ünitesine kadar bağlanabilir)

 › Klima uzaktan kumandası 
kullanılabilir
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 › Birden fazla VRV veya Sky Air 
iç ünite grubunun bağlantı 
çalışmasını kontrol edebilir

 › Çok sayıda gruptan biri çalışıyorsa, 
HRV üniteleri bağlanır ve eş zamanlı 
olarak çalışır
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BRC1D52 
BRC1E52A/B 
BRC301B61*

BRC1D52 
BRC1E52A/B 
BRC301B61 *

HRV HRV

BRC1D52 
BRC1E52A/B 

İç ünite HRV

BRC1D52 
BRC1E52A/B

İç ünite

Grup 1

Grup 1 Grup 2

BRC1D52 
BRC1E52A/B 

İç ünite

Grup 2

BRC1D52 
BRC1E52A/B

İç ünite

Grup 2

BRC1D52 
BRC1E52A/B

İç ünite

Grup 1

HRV HRV

 › Birden fazla VRV iç ünitesi veya HRV 
ünitesi, klima uzaktan kumandası 
kullanılarak HRV'nin ve klimaların 
bağlantılı çalışması sayesinde 
toplu olarak bağlanabilir ve kontrol 
edilebilir. 

 › HRV ünitesi aynı zamanda iç ünite 
uzaktan kumandası kullanılarak 
bağımsız olarak da kontrol edilebilir 
ve bunun için iç ünitenin çalışır 
durumda olmasına gerek yoktur.

Grup kontrolü işlemi sırasında VKM ünitesi, 2 standart iç üniteye denk 
bir kapasiteye sahiptir. Aynı anda 16 standart iç üniteye kadar bağlantı 
yapılabilir.

Bağlanabilecek iç üniteler:
VKM 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Maks. VRV sayısı 16 14 12 10 8 6 4 2 0

Not: VKM, ünite başına 2 uzaktan kumanda adresi kullanır.
Grup olarak kontrol edilebilecek ünite sayısı yukarıda gösterilmiştir.

Sistem Karakteristikleri
Gerekli 
AksesuarlarSistem yapısı (yalnızca HRV)

Yalnızca BRC1D52 veya BRC1E51A (yalnızca HRV) kullanılarak çok sayıda ünite kontrol edilebilir.

 › Grup Kumanda
Bir klima uzaktan kumandası aynı anda maksimum 16 klima ve HRV ünitesini kontrol edebilir.

 › 2 uzaktan kumandalı kontrol
İki klima uzaktan kumandası bağlandığında klima ve HRV ünitelerinin iki farklı noktadan kontrol edilmesine izin verir. (grup 
kumandası mümkündür)

 › Uzun Mesafeli Uzaktan Kumanda
500 m'ye varan kablolama imkanı sayesinde, örneğin uzaktaki bir kontrol odasından vb. uzaktan kumanda mümkündür.
(2 uzaktan kumanda mümkündür)
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500m'ye kadar

500m'ye kadar

BRC1E52A/B no1

İç üniteler

HRV

BRC1E52A/B no2

Uzak mesafeli  
uzaktan kumanda

2 uzaktan  
kumandalı kontrol

Grup kumanda



Kullanıcı aşağıda listelenen merkezi (opsiyonel) kumanda cihazlarını birlikte kullanarak klima ve havalandırma için kapsamlı bir 
merkezi kumanda sistemi aralığı elde edebilir.

Merkezi kumanda - DCS302C51
 › Maksimum 64 grup (128 iç ünite, maks. 10 dış ünite) kontrol edilebilir.
 › Ayrı konumlardaki 2 merkezi kumanda ile maksimum 128 grup 

(128 iç ünite, maks. 10 dış ünite) kontrol edilebilir.
 › Grup kumandası (grup seçimi için yukarı ve aşağı ok düğmeleri eklenmiştir) 
 › Zon kontrolü
 › Hata kodu görüntüleme
 › Maksimum 1.000 m kablo uzunluğu (toplam: 2.000 m)
 › Birleşik ON/OFF kumanda, program zamanlayıcı ve BMS sistemiyle kombinasyon
 › Hava debisi ve yönü her bir grup çalışmasındaki iç üniteler için bireysel olarak kontrol edilebilir.
 › Havalandırma hacmi ve modu Isı Geri Kazanımlı 

Havalandırma (VKM) için kontrol edilebilir.
 › Bir program zamanlayıcı bağlanarak, her gün için 4 ‘çalıştırma/

durdurma’ ikilisine kadar ayarlanabilir.

Birleşik on/off kumanda - DCS301B51
16 iç ünite grubunda eş zamanlı ve bireysel kumanda sağlar
 › Maksimum 16 grup (128 klima iç ünitesi ve HRV ünitesi) kontrol edilebilir.
 › Ayrı konumlarda 2 kumanda kullanılabilir.
 › Merkezi kumanda göstergesi
 › Maksimum 1.000m'lik kablo uzunluğu (toplam: 2.000m)

Program zamanlayıcı - DST301B51
64 grubun programlanabilmesine imkan tanır 
 › Maksimum 128 klima iç ünitesi ve HRV ünitesi kontrol edilebilir.
 › 8 tip haftalık program
 › Maksimum 48 saat yedek güç beslemesi
 › Maksimum 1.000m'lik kablo uzunluğu (toplam: 2.000m)

DST301B51

DCS301B51

DCS302C51

Sistem başına kontrol edilebilecek HRV ünitesi sayısı
Merkezi kumanda 2 ünite

Birleşik on/off kumanda 8 ünite

Zaman programlayıcı 1 ünite

 › Grup kontrolü, FXMQ-MF ile standart tipte iç üniteler arasında mümkün değildir. Uzaktan kumandaları her bir üniteye bağlayın.
 › Merkezi kumanda kullanılırken tüm FXMQ-MF işlevleri kullanılamaz. Lütfen, ayrıntılı bilgi için montörünüze danışın.
 › FXMQ-MF'ye bağlı uzaktan kumanda master uzaktan kumanda olarak ayarlanamaz. Buna karşılık, 'otomatik' olarak ayarlanırsa çalışma modu iç ortam sıcaklığı ne 

olursa olsun dış ortam havası koşullarına göre değişir.
 › Intelligent Touch Controller veya Intelligent Manager monte edilse dahi, sıcaklık ayarı ve PPD mümkün değildir.

Merkezi 
kumanda sistemleri

Not:
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Merkezi kumanda - DCS302C51

 › Merkezi kumanda ayar ve 
görüntüleme işlevleri sunar ve 
maksimum 128 VRV ve HRV 
ünitesini kontrol edebilir. Sky Air'in 
merkezi hatta bağlanması için özel 
bir adaptör gereklidir.

 › Kontrol 3 farklı modelde 
mümkündür: bireysel, toplu veya 
zon

 › Aynı zon içerisinde birden fazla grup 
kontrol edilebilir

 › Birden fazla HRV ünitesi bireysel 
olarak çalıştırılabilir

 › Sistem klima veya HRV 
uzaktan kumandası olmadan 
yapılandırılabilir

 › Kumanda sistemi, mevcut 
gereksinimlere bağlı olarak çok 
sayıda merkezi kumanda sisteminin 
birleştirilmesiyle genişletilebilir
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 › HRV'lerin ve klimaların BRC1D52/ 
BRC1E52A/B üzerinden eş zamanlı 
olarak çalıştırılması mümkündür

 › HRV uzaktan kumandasının 
kullanılması, HRV'lerin bireysel olarak 
çalıştırılmasına veya ayarlarının 
değiştirilmesine izin verir

Birleşik ON/OFF kumanda - 
DCS301B51

 › Tek bir kumanda 16 iç ünite 
grubunun açma/kapama işlemini 
toplu olarak veya tek tek kontrol 
edebilir.

 › Tek bir merkezi iletim hattına (tek 
bir sisteme) 8 kumandaya kadar 
bağlantı yapılabilir ve böylece 
maksimum 128 grubunun kontrolü 
mümkün hale gelir. (16 grup x 8 = 
128 grup)

Program zamanlayıcı - 
DST301B51

 › Tek bir program zamanlayıcı 
maksimum 128 ünitenin haftalık 
programını kontrol edebilir

 › HRV uzaktan kumanda her bir HRV 
ünitesinin bağımsız çalışmasını 
ayarlayabilir

 › Kumanda sistemi, hedeflenen 
amaca bağlı olarak çok sayıda 
merkezi kumanda cihazının 
birleştirilmesiyle genişletilebilir.
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BRC1D52 
BRC1E52A/B 

BRC1D52 
BRC1E52A/B 

BRC1D52 
BRC1E52A/B

DCS301B51
DST301B51

İç ünite

İç ünite

HRV

HRV

BRC1D52 
BRC1E52A/B

Bağlantı hattı 
50m'ye kadar 
genişletilebilir

Gerilimsiz temas sinyali

HRV

Klima

Adaptör

İç ünite

İç ünite

BRC1D52 
BRC1E52A/B 

BRC1D52 
BRC1E52A/B

Zo
n 

2
Zo

n 
1

BRC1D52 
BRC1E52A/B

HRV

HRV

DCS302C51

Bağlantı 
adaptörü 
(gerilimsiz 
temas sinyali)

DCS302C51, 
BRC1D52 veya 
BRC1E52A/B
Gerekirse: 
DSC301B51 veya 
DST301B51

DCS301B51 veya 
DST301B51, 
BRC1D52 veya 
BRC1E52A/B
Gerekirse: 
DCS302C51

SİSTEM KARAKTERİSTİKLERİ GEREKLİ 
AKSESUARLARSİSTEM YAPISI (yalnızca HRV)
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santralleri
Daikin klima

Küçük ve büyük ölçekli ticari mekanlar için Daikin, klima santraline bağlanan bir dizi R-410A inverter 
kondenser üniteleri sunar. Daikin ticari seri havalandırma ünitelerinin bina kısıtlamaları (geniş girişler, 
banket salonları vb.) nedeniyle havalandırma ihtiyaçlarını karşılamadığı durumlarda klima santralleri 
ideal çözümdür.
Klima santralleri yüksek taze hava hacimleri (> 1.000 m/sa) ve yüksek ESP değerleri sunarak, yüksek 
kanal uzunluklarının kullanılmasına izin verir.
Klima santralleri birden fazla alandaki hava koşullarının optimize edilmesi için projeye özel çözümler 
sunar. Klima santrali, benzersiz, tam bir modüler tasarıma dayalı olduğundan ve böylece gereksinimlere 
tam uyacak şekilde (1cm'lik kademelerle) boyutlandırılabildiğinden montaj gereksinimleri veya 
tasarım sınırlamaları olmaksızın binanıza göre uyarlanabilir.

ASTRA, Daikin'ın müşterileri için teknik seçimlerin yapılması ve her bir AHU'nun ekonomik olarak 
değerinin saptanması amacıyla hızlı ve kapsamlı bir servis sunmak üzere geliştirdiği, güçlü bir 
yazılımdır. Her türlü ürünün yapılandırılabileceği ve en katı tasarım ihtiyaçlarına dahi tam olarak 
yanıt verilebileceği eksiksiz bir araçtır. Neticesinde tüm teknik verileri ve çizimleri içeren kapsamlı bir 
ekonomik teklif ve ilgili hava işleme ve fan performans eğrilerini içeren psikrometrik şema elde edilir. 

ASTRA yazılımı, uygun Daikin genleşme vanasının otomatik olarak seçilmesiyle birlikte soğutma ve 
ısıtma performanslarının hesaplanabilmesi için özel bir DX heat pump coil seçim aracına sahiptir.



santralleri

GENİŞ HAVA ÜFLEME ARALIĞI
Daikin'ın geniş klima santrali serisi 500 m³/sa ila 140.000 m³/sa arasında debiler sağlar. Klima santrali ünitesi, montaj sırasında 
seçilebilecek özel akış kesiti boyutları sayesinde ihtiyaç duyduğunuz hava debisini sağlayacak şekilde uyarlanabilir.

0 15 30 45 60 75 90 105 120 135
Hava debisi (m3/sa * 1000)
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D-AHU Professional

1.100 m3/sa 140.000 m3/sa'e kadar

D-AHU Easy

500 m3/sa 30.000 m3/sa'e kadar

D-AHU Energy

1.500 m3/sa 70.000 m3/sa'e kadar

En esnek çözüm

Temel AHU ihtiyaçlarınızın 
karşılanması için ideal

En iyi sezonsal performans ve 
yatırım geri dönüş süresi

YATIRIM GERİ DÖNÜŞÜ
Klima santrali (AHU) etkili bir klima kontrolü sistemi için kritiktir ve ilk yatırım yüksek gibi gözükmesine rağmen, gelişmiş tasarımlarımız 
ve işletme verimliliklerimiz sayesinde üretilen tasarruflar yapılan yatırımın karşılığının hızlı şekilde geri alınmasını garanti eder. AHU 
Energy serisi, mükemmel bir performans sunacak şekilde tasarlanmıştır, böylece tüketilen enerji miktarını ve dolayısıyla enerji 
faturalarını da düşürür. Bu da cihazın beklenen 15 yıllık kullanım ömrü ve özellikle de her geçen gün artan enerji fiyatları göz önünde 
bulundurulduğunda önemli bir tasarruf anlamına gelir.

ÖNCEDEN TANIMLI BOYUTLAR
Her bir rekabet kabiliyeti ve üretim standardizasyonu açısından en ideal noktaya ulaşması için optimize edilen 27 sabit boyut 
mevcuttur. Ancak, Daikin’ın kesitli tasarımı, ünitelerin kurulum alanındaki alan kısıtlamalarına uyacak şekilde kaynak gereksinimi 
olmaksızın 1cm'lik kademelerle boyutlandırılabilmesine ve sahada monte edilmesine olanak sağlar.

YÜKSEK VERİMLİ BİLEŞENLER
Tüm Daikin klima santralleri optimum enerji verimliliği için tasarlanmıştır. Poliüretan veya Madeni yün paneller mükemmel termal 
yalıtım performansını garanti eder. Filtreler geniş bir verimlilik filtreleme sınıfı seçeneğiyle birlikte sunulur.
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Klima santrallerine bağlantı için neden ERQ 
ve VRV kondenser üniteleri kullanılıyor?

Dış ortam havası = 10°C

Taze hava 21°C'de temin 
edilir. Dış ortam havasıyla 
mevcut sıcaklık farkı, klima 
sisteminden geri kazanılan 
ısıyla bedelsiz olarak kapatılır.

22°C olan iç ortam sıcaklığı, 
güneş enerjisi radyasyonu 
nedeniyle soğutulması 
gerekir.
Aşırı ısı, AHU'ya aktarılabilir

Daikin ERQ ve VRV üniteleri, besleme havası sıcaklığındaki dalgalanmalara hızlı bir şekilde yanıt vererek, sabit bir iç ortam sıcaklığı sağlar 
ve nem alma seçeneğiyle birlikte son kullanıcı için yüksek konfor düzeyleri sağlanır. VRV serisi ise defrost sırasında da kesintisiz ısıtma 
sunarak daha da yüksek bir konfor seviyesi sunar.

KOLAY TASARIM VE MONTAJ
Boylerler, depolar ve gaz bağlantıları vb. gibi ilave su sistemleri gerekli olmadığından sistemin tasarımı ve montajı oldukça kolaydır. Bu 
da ayrıca toplam sistem maliyetiyle düşürülür.

YÜKSEK VERİMLİLİK
Daikin heat pump'lar ısıtma modunda 4,56'ya kadar çıkan COP değerleriyle yüksek enerji verimlilikleri sağlamasıyla ünlüdür1. VRV serisi 
hem heat pump, hem de ısı geri kazanımlı üniteler için 9.02'ye varan kısmi yük verimlilikleri sağlar. Dış ortam havası hiçbir işleme tabi 
tutulmaksızın içeri alınamayacak kadar soğuk olduğunda dahi ofislerin sıklıkla soğutulması gerekli olduğundan, AHU'nun bir ısı geri 
kazanımlı sistemle entegre edilmesi oldukça etkili bir sonuç ortaya çıkartır. Bu durumda ofislerden geri kazanılan ısı yalnızca gelen soğuk 
taze havanın ısıtılması için aktarılabilir. Bir AHU olmadığında gelen taze havanın bu şekilde ‘bedelsiz ısıtılması’ mümkün olmayacaktır.

1 ERQ100AV1 heat pump
2 REYQ8P8 %50 soğutma - %50 ısıtma yükü. Koşullar: dış ortam sıcaklığı 11°C KT, iç ortam sıcaklığı 18°C YT, 22°C KT

YÜKSEK KONFOR DÜZEYLERİ
Daikin ERQ ve VRV üniteleri, besleme havası sıcaklığındaki dalgalanmalara hızlı bir şekilde yanıt vererek, sabit bir iç ortam sıcaklığı sağlar 
ve son kullanıcı için yüksek konfor düzeyleri sağlanır.
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X SEÇENEĞİ (TD/TR KONTROLÜ): 
DDC kumandasıyla hava sıcaklığı kontrolü

Oda sıcaklığı, klima santrali emiş veya deşarj havasının (müşteri seçimine 
bağlıdır) bir fonksiyonu olarak kontrol edilebilir. DDC kumanda, ayar 
noktası ile hava emiş sıcaklığı (veya hava deşarj sıcaklığı veya oda sıcaklığı) 
arasındaki sıcaklık farkını Daikin kontrol kutusuna (EKEQFCBA) aktarılabilecek 
bir referans gerilim değerine (0-10V) dönüştürür. Bu referans gerilim değeri, 
kompresör frekans kontrolü için ana giriş değeri olarak kullanılır.

Y SEÇENEĞİ (TE/TC KONTROLÜ): 
Sabit buharlaşma sıcaklığına göre

Müşteri tarafından 3°C ila 8°C arasında bir sabit hedef buharlaşma sıcaklığı 
ayarlanabilir. Bu durumda oda sıcaklığı yalnızca dolaylı olarak kontrol 
edilebilir. Soğutma yükü, mevcut buharlaşma sıcaklığına (örn. ısı eşanjörü 
yüküne) göre belirlenir. Hata gösterimi için Daikin kablolu kumanda 
(BRC1D52 veya BRC1E52A/B - opsiyonel) bağlanabilir.

Z SEÇENEĞİ (TS/TR KONTROLÜ): 
Daikin kablolu kumanda  
(BRC1D52 veya BRC1E52A/B - opsiyonel) kullanımı

Ayar noktası standart bir Daikin kablolu kumandayla sabitlenebilir. Uzak ON/
OFF kumanda işlevleri opsiyonel bir KRP4A51 adaptörüyle elde edilebilir.

Harici DDC kumandası bağlanmasına gerek yoktur. Soğutma yükü, Daikin 
kumandadan okunan hava emiş sıcaklığı ve ayar noktasına göre belirlenir.

DDC

Ts

TR

Te

AHU

Oda

Td

Ts

TR

Te
AHU

Oda

Td

Daikin 
kontrol 
kutusu: 

EKEQFCB

Daikin 
kontrol 
kutusu:

EKEQFCB

BRC1D52
BRC1E52A/B

BRC1D52
BRC1E52A/B

Ts

TR

Te

AHU

Oda

Td
Daikin 
kontrol 
kutusu:

EKEQDCB 
EKEQMCB

KRP4A51

ON / OFF

Ts = Hava emiş sıcaklığı
Td = Hava deşarj sıcaklığı
Tr = Oda sıcaklığı
Te = Buharlaşma sıcaklığı
AHU = Klima Santrali
DDC = Dijital Ekran Kumandası

* EKEQMCB (’çoklu’ uygulama için)

Montaj esnekliğinin en üst düzeye çıkartılması için, 3 farklı kumanda sistemi sunulur:

SEÇENEK KİTİ ÖZELLİKLERİ

Seçenek x
EKEQFCB

DDC kumandası gerekir
Hava emiş veya hava deşarj sıcaklığı ile sıcaklık kontrolü

Seçenek y Sabit buharlaşma sıcaklığı kullanılır, uzaktan kumandayla ayar noktası değeri ayarlanmaz

Seçenek z EKEQDCB 
EKFQMCB*

BRC1D52 veya BRC1E52A/B Daikin kablolu kumanda kullanılır
Hava emiş sıcaklığı ile sıcaklık kontrolü

Esnek kumanda seçenekleri

MONTAJ ESNEKLİĞİNİN EN ÜST DÜZEYE ÇIKARTILMASI İÇİN,  
3 FARKLI KONTROL SİSTEMİ SUNULUR.
Kontrol x: Hava sıcaklığının  
 (deşarj sıcaklığı, emiş sıcaklığı, oda sıcaklığı) harici cihaz (DDC kumandası) üzerinden kontrolü
Kumanda y: Buharlaşma sıcaklığının Daikin kumanda üzerinden kontrolü (DDC kumandasına gerek yoktur)

Kontrol z: Hava sıcaklığının (emiş sıcaklığı, oda sıcaklığı) Daikin kumanda üzerinden kontrolü (DDC kumandasına gerek yoktur)
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Klima santralleri içeren çoklu uygulamalar için R-410A interver kondenser üniteleri serisi

 › Inverter kontrollü üniteler
 › Geniş kapasite aralığı (8 ila 54HP)
 › Isı geri kazanımlı, heat pump
 › R-410A
 › Daikin kumanda ile oda sıcaklığının kontrolü
 › Farklı genleşme vanası kitleri
 › BRC1E52A/B, ayar noktası sıcaklığının ayarlanması için kullanılır (EKEQMCB'ye bağlanır).
 › Tüm VRV ısı geri kazanımlı ve heat pump sistemlerine bağlanabilme

VRV IV heat pump Isı geri 
kazanımlı VRV III VRV III-S VRV III-C VRV-WIII

R*YQ8-10T R*YQ12-30T R*YQ32-50T R*YQ52-54T
REYHQ-P8/P9 
REYHQ-P 
REYAQ-P

RXYSQ-PAV 
RXYSQ-PAY RTSYQ-PA RWEYQ-P 

RWEYQ-PR

Kontrol seçenekleri

X P P1 P2 - - - - -

Y P P1 P2 - - - - -

Z M M M M M M M M

FARKLI KONTROL SEÇENEKLERİ

P = bire bir
M = çoklu
1 Split coil kullanımı (iç içe)
2 Dış ünite başına ayrı coil

VRV Klima santraline bağlanabilen uygulamalar 
(bire bir ve çoklu)
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Soğutucu sıvısı boruları
F1-F2
diğer iletişimler

TÜM VRV DIŞ ÜNİTELER İÇİN Z KONTROLÜ

VRV IV İÇİN X,Y KONTROLÜ

R*YQ8-10T R*YQ32-50T

R*YQ12-30T
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Klima santrallerine bağlanabilen bire bir uygulamalar için R-410A 
interver kondenser üniteleri serisi.

 › Inverter kontrollü üniteler
 › Geniş kapasite aralığı (100 ila 250 sınıfı) 
 › Heat pump
 › R-410A
 › Geniş bir genleşme vanası kitleri aralığı mevcuttur
 › Tek bir klima santrali ünitesindeki bir iç içe coil'e 

5 ERQ ünitesine kadar bağlanabilir.

“Daikin Taze Hava Paketi” AHU, ERQ veya VRV Kondenser Ünitesi de dahil 
tam bir Tak ve Çalıştır Çözümü sunar ve tüm kontrol ünitesi (EKEQ, EKEX, 
DDC kumandası) fabrikada monte edilir ve yapılandırılır. En kolay çözüm 
tek bir temas noktasıyla elde edilir.

F1 - F2
Soğutucu sıvısı boruları

HAVALANDIRMA ERQ100AV1 ERQ125AV1 ERQ140AV1
Kapasite aralığı HP 4 5 6
Soğutma kapasitesi Nom. kW 11,2 14,0 15,5
Isıtma kapasitesi Nom. kW 12,5 16,0 18,0
Çekilen güç Soğutma Nom. kW 2,81 3,51 4,53

Isıtma Nom. kW 2,74 3,86 4,57
EER 3,99 3,42
COP 4,56 4,15 3,94
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 1.345x900x320
Ağırlık Ünite kg 120
Fan - Hava debisi Soğutma Nom. m³/dk 106

Isıtma Nom. m³/dk 102 105
Ses gücü seviyesi Soğutma Nom. dBA 66 67 69
Ses basıncı 
seviyesi

Soğutma Nom. dBA 50 51 53
Isıtma Nom. dBA 52 53 55

Çalışma sıcaklık 
aralığı

Soğutma Min./Maks. °C KT -5 / 46
Isıtma Min./Maks. °C YT -20 / 15,5
Coil sıcaklığı Isıtma Min. °C KT 10

Soğutma Maks. °C KT 35
Soğutucu akışkan Tipi R-410A
Boru bağlantıları Sıvı DÇ mm 9,52

Gaz DÇ mm 15,9 19,1
Drenaj DÇ mm 26x3

Güç beslemesi Faz /  Frekans /  Gerilim Hz/V 1N~/50/220-240
Akım Maksimum sigorta amperi (MFA) A 32,0

HAVALANDIRMA ERQ125AW1 ERQ200AW1 ERQ250AW1
Kapasite aralığı HP 5 8 10
Soğutma kapasitesi Nom. kW 14,0 22,4 28,0
Isıtma kapasitesi Nom. kW 16,0 25,0 31,5
Çekilen güç Soğutma Nom. kW 3,52 5,22 7,42

Isıtma Nom. kW 4,00 5,56 7,70
EER 3,98 4,29 3,77
COP 4,00 4,50 4,09
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 1.680x635x765 1.680x930x765
Ağırlık Ünite kg 159 187 240
Fan - Hava debisi Soğutma Nom. m³/dk 95 171 185

Isıtma Nom. m³/dk 95 171 185
Ses gücü seviyesi Nom. dBA 72 78
Ses basıncı seviyesi Nom. dBA 54 57 58
Çalışma sıcaklık 
aralığı

Soğutma Min./Maks. °C KT -5 / 43
Isıtma Min./Maks. °C YT -20 / 15
Coil sıcaklığı Isıtma Min. °C KT 10

Soğutma Maks. °C KT 35
Soğutucu akışkan Tipi R-410A
Boru bağlantıları Sıvı DÇ mm 9,52

Gaz DÇ mm 15,9 19,1 22,2
Güç beslemesi Faz /  Frekans /  Gerilim Hz/V 3N~/50/400
Akım Maksimum sigorta amperi (MFA) A 16 25

ERQ Klima santraline bağlanabilen uygulamalar 
(bire bir)
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Daikin ayrıca ERQ ve VRV kondenser ünitelerinin üçüncü taraf 
klima santrallerine bağlanabilmesi için geniş genleşme vanası 
kiti ve kontrol kutusu seçenekleri sunar.

Genleşme vanalarına ve kontrol kutularına 

genel bakış
ERQ Klima santraline bağlanabilen uygulamalar 
(bire bir)

EKEQ - KLİMA SANTRALİNE BAĞLANABİLEN UYGULAMALAR  
İÇİN KONTROL KUTUSU

HAVALANDIRMA EKEQFCB EKEQDCB EKEQMCB
Uygulama Bire Bir Çoklu
Dış ünite ERQ VRV
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 132x400x200
Ağırlık Ünite kg 3,9 3,6
Güç beslemesi Faz /  Frekans /  Gerilim Hz/V 1~/50/230

EKEXV - KLİMA SANTRALİNE BAĞLANABİLEN UYGULAMALAR  
İÇİN GENLEŞME VANASI KİTİ

HAVALANDIRMA EKEXV50 EKEXV63 EKEXV80 EKEXV100 EKEXV125 EKEXV140 EKEXV200 EKEXV250
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 401x215x78
Ağırlık Ünite kg 2,9
Ses basıncı seviyesi Nom. dBA 45
Çalışma sıcaklık 
aralığı

Coil sıcaklığı Isıtma Min. °C KT 10 (1)
Soğutma Maks. °C KT 35 (2)

Soğutucu akışkan Tipi R-410A
Boru bağlantıları Sıvı DÇ mm 6,35 9,52

Gaz DÇ mm 6,35 9,52

(1) Isıtma modunda coil'e giren hava sıcaklığı -5°C KT'ye kadar düşürülebilir. Daha fazla bilgi almak için size en yakın bayiiye danışın. (2) %45 Bağıl nem.

ERQ KOMBİNASYON TABLOSU

DIŞ ÜNİTE
GENLEŞME VANASI KİTİ

SINIF 63 SINIF 80 SINIF 100 SINIF 125 SINIF 140 SINIF 200 SINIF 250
EKEXV63 EKEXV80 EKEXV100 EKEXV125 EKEXV140 EKEXV200 EKEXV250

1~
ERQ100AV1 P P P P - - -
ERQ125AV1 P P P P P - -
ERQ140AV1 - P P P P - -

3~
ERQ125AW1 P P P P P - -
ERQ200AW1 - - P P P P P
ERQ250AW1 - - - P P P P

P: Bire Bir: Klima santrali üniteleri coil hacmine dayalı kombinasyon.

VRV KOMBİNASYON TABLOSU

EKEXV SINIFI
İZİN VERİLEN ISI EŞANJÖRÜ KAPASİTESİ (KW)

SOĞUTMA (BUHARLAŞMA SICAKLIĞI 6°C) ISITMA (KONDENSER SICAKLIĞI 46°C)
MİNİMUM STANDART MAKSİMUM MİNİMUM STANDART MAKSİMUM

50 5,0 5,6 6,2 5,6 6,3 7,0
63 6,3 7,1 7,8 7,1 8,0 8,8
80 7,9 9,0 9,9 8,9 10,0 11,1

100 10,0 11,2 12,3 11,2 12,5 13,8
125 12,4 14,0 15,4 13,9 16,0 17,3
140 15,5 16,0 17,6 17,4 18,0 19,8
200 17,7 22,4 24,6 19,9 25,0 27,7
250 24,7 28,0 30,8 27,8 31,5 34,7
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- Sistemi DIII-net cihazlarına (Intelligent Controller, Intelligent Manager, LonWorks arayüzü, BACnet arayüzü…) bağlamayın.   
 Aksi takdirde, genel sistemin arızalanmasına veya bozulmasına neden olabilir.
- Bir klima santraliyle yalnızca ERQ, EKEQ ve EKEXV'yi kullanın. Bu sistemi diğer iç ünitelere bağlamayın.

Seçeneklere ilişkin uyarılar

ERQ ERQ100-125AV1 ERQ140AV1 ERQ125AW1 ERQ200-250AW1

Merkezi drenaj tavası KWC26B160 KWC26B280

Merkezi drenaj tapası KKPJ5F180 KKPJ5F180 -

Soğutma/ısıtma seçici KRC19-26A6

Bağlantı kutusu KJB111A

EKEQ EKEQFCB EKEQDCB EKEQMCB 

Kablolu kumanda BRC1E52A / BRC1D52 BRC1E52A / BRC1D52 1 BRC1E52A / BRC1D52 1

Elektrikli cihazlar için kablo adaptörü (kontrol ve görüntüleme F1 F2) KRP2A61 - KRP4A51

Harici sensör - - KRCS01-1

Notlar
(1) Filtre haznesinde bir emiş tipi flanş bulunur. (Ana ünitede bulunmaz).
Bazı seçenekler, ekipman montaj koşulları nedeniyle kullanılmayabilir. Lütfen, sipariş etmeden önce doğrulayın.
Bazı seçenekler kombinasyonlarda kullanılamayabilir.
Çalışma sesi, kullanılan seçeneklere bağlı olarak bir miktar artabilir.

Notlar
(1) Çalışma için soğutma/ısıtma seçici gereklidir
(2) Sistemi DIII-net cihazlarına (Intelligent controller, Intelligent Manager, LonWorks arayüzü, BACnet arayüzü…) bağlamayın.

Aksesuarlar
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Isı eşanjörü kapasitesi, aşağıdaki koşullarda tanımlanır:
Doymuş emiş sıcaklığı (SST) = 6°C, Kızdırma (SH) = 5K
Sıfırın altında kondenser (SC) = 3K
Hava sıcaklığı = 27°C KT/19°C YT

DIŞ ÜNİTE

KONTROL KUTUSU GENLEŞME VANASI KİTİ
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1~

ERQ100AV1 P P P P P P - - -

ERQ125AV1 P P P P P P P - -

ERQ140AV1 P P - P P P P - -

3~

ERQ125AW1 P P P P P P P - -

ERQ200AW1 P P - - P P P P P

ERQ250AW1 P P - - - P P P P

P: AHU coil hacmine ve kapasitesine dayalı bire bir kombinasyon

İzin verilen ısı eşanjörü hacmi (dm3) Soğutma modunda izin verilen ısı eşanjörü kapasitesi (kW) Isıtma modunda izin verilen ısı eşanjörü kapasitesi (kW)

EKEXV sınıfı Minimum Maksimum Minimum Standart Maksimum Minimum Standart Maksimum

63 1,66 2,08 6,3 7,1 7,8 7,1 8,0 8,8

80 2,09 2,64 7,9 9,0 9,9 8,9 10,0 11,1

100 2,65 3,3 10 11,2 12,3 11,2 12,5 13,8

125 3,31 4,12 12,4 14,0 15,4 13,9 16,0 17,3

140 4,13 4,62 15,5 16,0 17,6 17,4 18,0 19,8

200 4,63 6,6 17,7 22,4 24,6 19,9 25,0 27,7

250 6,61 8,25 24,7 28,0 30,8 27,8 31,5 34,7

BİRE BİR UYGULAMA

Adım 1: Gerekli AHU kapasitesini seçin
Gerekli AHU kapasitesine dayalı olarak genleşme vanasını seçin

Adım 2: Dış üniteyi seçin
ERQ dış üniteleriyle bire bir kombinasyonlar, standart DX üniteleriyle aynı ilkeye dayalı olarak mümkündür. AHU ünitesinin kapasitesi, 
genleşme vanasının kapasitesiyle gösterilir ve aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde bağlanabilir.

Adım 3: Kontrol kutusu seçimi
Lütfen, kontrol kutusu seçiminizi gereksinimlerinize göre yapın. Tüm farklı kumanda alternatifleri sayfa 28'de açıklanmıştır.
Seçimle ilgili daha fazla bilgiyi servis kılavuzunda bulabilirsiniz.

Örn: Soğutma modunda 14kW'ya ihtiyacınız varsa, 125 sınıfı bir genleşme vanası (EKEXV125) seçmeniz gerekir.

Isı eşanjörü kapasitesi, ısı eşanjörü hacmine göre önceliklidir ve bu nedenle genleşme vanasının seçimi için belirleyici faktördür. 
Hacimle ilgili daha fazla bilgi veri kitabında ve servis kılavuzunda bulunabilir.

Örn: Yukarıda seçilen genleşme vanasına dayalı olarak, EKEXV125 bir 125 sınıfı kapasiteye sahiptir. Bu nedenle, yukarıdaki tabloda P ile 
gösterilen tüm dış ünitelere bire bir olarak bağlanabilir.

Adım 1

Adım 2

Klima santrallerinin seçimi
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EKEXV sınıfı
İzin verilen ısı eşanjörü hacmi (dm3) Soğutma modunda izin verilen ısı eşanjörü kapasitesi (kW) Isıtma modunda izin verilen ısı eşanjörü kapasitesi (kW)

Minimum Maksimum Minimum Standart Maksimum Minimum Standart Maksimum

50 0,76 1,65 5,0 5,6 6,2 5,6 6,3 7,0

63 1,66 2,08 6,3 7,1 7,8 7,1 8,0 8,8

80 2,09 2,64 7,9 9,0 9,9 8,9 10,0 11,1

100 2,65 3,3 10 11,2 12,3 11,2 12,5 13,8

125 3,31 4,12 12,4 14,0 15,4 13,9 16,0 17,3

140 4,13 4,62 15,5 16,0 17,6 17,4 18,0 19,8

200 4,63 6,6 17,7 22,4 24,6 19,9 25,0 27,7

250 6,61 8,25 24,7 28,0 30,8 27,8 31,5 34,7

Adım 2: Dış üniteyi seçin
Bir VRV sistemine birden fazla AHU bağlanabilir ve bağlantı ilkesi, ERQ ile aynıdır. Tam sistem bağlantısı, en az 1 Daikin iç ünitesi (kaset, 
kanal, …) içerecek şekilde %110'a kadar çıkabilir. AHU kapasite indeksinin seçilen genleşme vanasının belirtilen kapasitesine ve gerçek 
kapasiteye göre hesaplanması gerekir.
AHU kapasite indeksi = kapasite sınıfı (genleşme vanası) * oran (gerçek kapasiteli AHU / standart kapasiteli genleşme vanası)

Örn: AHU için 6,9kW'lık bir kapasitesi ihtiyacı olsun ve seçilen genleşme vanası, 7,1kW'lık standart kapasiteli EKEXV63 olsun. Bu nedenle, 
AHU kapasitesi = 63 * (6,9kW / 7,1kW) = 61 sınıfı
Sistem 2'de FXSQ50 sınıfı bağlanırsa, toplam kapasite toplamı 61 + 2*50 = 161 sınıfı olur 161 sınıfına göre, dış ünite olarak bir adet 10 
HP gereklidir.
1 VRV dış ünitelerin ayrıntılı teknik özellikleri için, VRV kataloguna veya veri kitaplarına bakın

ÇOKLU UYGULAMA

Adım 1: Gerekli AHU kapasitesini seçin
Gerekli AHU kapasitesine dayalı olarak genleşme vanasını seçin

6,9

Örn: Gerekli AHU kapasitesi soğutma modunda 6,9kW ise, 6,3 ila 7,8 arasında kaldığından EKEXV63 seçilebilir.

Isı eşanjörü kapasitesi, ısı eşanjörü hacmine göre önceliklidir ve bu nedenle genleşme vanasının seçimi için belirleyici faktördür. 
Hacimle ilgili daha fazla bilgi veri kitabında ve servis kılavuzunda bulunabilir. 

Adım 3: Kontrol kutusu seçimi
EKEQMCB, Daikin DX iç ünitelerinin (kaset, kanal, duvar…) standart iletişimine ek olarak AHU ile VRV sistemi arasındaki iletişimin 
kontrol edilmesi için gerekli kontrol kutusudur.
Seçimle ilgili daha fazla bilgiyi servis kılavuzunda bulabilirsiniz.
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Daikin hava temizleme üniteleri
Temiz hava

Hava temizleme - MC70L
Yeni bir teknoloji, gelişmiş performans ve ultra sessiz çalışmanın harmanlanmasıyla meydana gelen 
Streamer teknolojili hava temizleme ünitesi sağlıklı bir ortamın oluşturulması için kesintisiz bir şekilde 
temizlenmiş hava sağlamak üzere tasarlanmıştır. Temizlenmiş hava algılanan konfor düzeyini yükseltir 
ve Streamer teknolojili hava temizleyici ayrıca kirletici maddeleri ve kokuları gidererek ve yok ederek 
astım veya alerji rahatsızlıkları olan kişiler için önemli bir rahatlık sağlar.

Hava temizleme ve nemlendirme - MCK75J
Soluduğumuz havada alerjenler, bakteriler, virüsler ve sigara dumanı gibi sağlığımızı tehdit eden 
birçok madde bulunur. Bunların yanı sıra, kış aylarında havanın kuruması da büyük bir problemdir. 
Daikin Ururu Hava Temizleme ünitesi, havayı nemlendirir ve kuru hava etkilerini ortadan kaldırır. 4l'lik 
tankı arada bir doldurmanız yeterlidir; odanız maksimum 600ml/s kapasiteyle nemlendirilecektir.

•	 Hava temizleme
•	 İçilebilir
•	 Montaja gerek yoktur
•	 Süper sessiz çalışma
•	 Üstün konfor
•	 Kolay bakımMC70L

MCK75J

•	 Nemlendirme
•	 Hava temizleme
•	 İçilebilir
•	 Montaja gerek yoktur
•	 Süper sessiz çalışma
•	 Üstün konfor
•	 Kolay bakım



Daikin hava temizleme üniteleri
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Toz ve polenler elektriksel olarak 
yüklenen filtre tarafından emilir

Kokular ve virüsler fotokatalist 
tarafından kontrol altında tutulur*3

Toz hapsedilir.
Bakteri ve alerjenler giderilir *2

Toz ve polenler elektriksel olarak yüklenir 
ve ardından filtreye gönderilir

Elektrostatik toz toplama filtresi (katlı toz toplama 
filtresinin ön tarafında)

Titanyum apetit filtre (katlı toz toplama filtresinin 
arka tarafında)
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3

Yüksek hızlı elektronlar deşarj edilerek*1, 
ayrıştırma ve temizleme gerçekleştirilir.1

ALTI KATMANLI GÜÇLÜ AYRIŞTIRMA VE TEMİZLEME SİSTEMİ

Ön Filtre

Plazma iyonlaştırıcı

Formaldehit *4 ve kokular 
ayrıştırılır.

Koku giderici katalist filtre

6

Temiz havaKirli hava

Streamer Deşarj ünitesi
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Daikin ürünlerinin dağıtıcısı:

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.




