
Isı geri kazanımlı VRV IV, ısı pompası, replacement 
ve su soğutmalı

VRV IV 
360° verimlilik 



Yeni ısı geri kazanımlı VRV IV sistemlerimiz, tüm 

yıl boyunca kesintisiz konfor ve üstün performans 

konusunda standartları belirliyor.  

Hızlı montaj, tam esneklik ve mutlak verimlilik 

ve konfor sunan genel tasarım kolaylığı. Devrim 

niteliğinde bu değişiklikler hakkında ayrıntılı bilgi için, 

www.daikineurope.com/vrviv adresini ziyaret edin.
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VRV IV =
Devrim niteliğinde  3 standart

› Değişken soğutucu akışkan sıcaklığı
› Defrost sırasında kesintisiz konfor
› VRV configurator

+ VRV IV teknolojileri

+  Entegre klima kontrolü

+  Isı geri kazanımlı VRV IV 

teknolojileri

3 akıllı enerji verimliliği 
çözümü 

Gelişmiş işletme verimliliği

 ʯ Isı geri kazanımı modu sırasında %15 daha yüksek 
verimlilik

 ʯ Soğutma gereken alanlardan geri kazanılan ısıyla 
bedelsiz ısıtma veya sıcak su üretimi

 ʯ Eş zamanlı olarak istenen alanlar soğutulurken, 
istenen alanlar ısıtılarak herkes için optimum konfor

Gelişmiş tasarım verimliliği

 ʯ Binadaki tüm termal yükleri kapsayan entegre klima 
kontrolü

 ʯ Sınırsız dış ünite, tekli ve multi BS kutusu 
kombinasyonu

 ʯ Benzersiz tekli ve multi BS kutusu serisi

Gelişmiş montaj verimliliği

 ʯ Tamamen yeniden tasarlanmış multi BS kutuları, daha 
küçük ve %70'e kadar daha hafif 

 ʯ Kullanılmayan port sayısına ilişkin sınır yoktur
 ʯ 28kW'a kadar iç üniteler bir tekli ve multi BS kutusuna 
bağlanabilir
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Sezonsal çözümler hesap makinemizle 
değişken soğutucu akışkan sıcaklığının 
projeniz için sağlayacağı avantajları 
hesaplayın 

http://extranet.daikineurope.com/en/software/
downloads/solutions-seasonal-simulator/default.jsp

VRF standardı
Kapasite yalnızca inverter kompresöründeki değişikliğe 
göre kontrol edilir

Daikin VRV IV
Kısmi yük koşullarında enerji tasarrufu için Değişken 
Soğutucu Akışkan Sıcaklığı kontrolü.
Kapasite, en yüksek sezonsal verimliliğin elde edilmesi 
için inverter kompresör VE soğutucu akışkanın 
buharlaşma (Te) ve yoğuşma (Tc) sıcaklığındaki 
değişikliklere göre kontrol edilir.

Değişken soğutucu akışkan 

sıcaklığı

Başarı hikayesi
 
Canlı test: %46'ya varan oranlarda daha 
düşük enerji tüketimi
 
Almanya'da bir zincir moda mağazasında 
gerçekleştirilen saha denemesinde yenilikçi Daikin VRV 
IV'ün önceki modellere kıyasla enerji verimliliğini büyük 
oranda arttırdığı kanıtlanmıştır.

Deneme sonuçlarına göre yeni VRV IV sistemi, VRV III 
sistemine kıyasla, özellikle de soğutma modunda %60'a 
varan oranlarda daha düşük enerji tüketmektedir. 
Isıtma modunda genel enerji tasarrufu ortalama %20 
olarak tespit edilmiştir.

VRV IV ısı pompası teknolojisi ne kadar verimli?

Denemelerde sonsuz şekilde yenilenebilir ve bedelsiz bir 
enerji kaynağı olan havanın kullanıldığı VRV IV sisteminin 
ticari uygulamalarda ısıtma, soğutma ve havalandırma 
için eksiksiz ve çevre açısından sürdürülebilir bir çözüm 
sunduğu görülmüştür. Denemeler ayrıca yalnızca klima 
kontrol sistemlerini dikkatli ve akıllı şekilde takip ederek 
şirketlerin enerji atıklarını tespit ve kontrol edebileceklerini 
göstermiştir. Bu hizmet ayrıca Daikin tarafından da 
sunulmaktadır.

En iyi sezonsal verimlilik 
ve konfor için VRV'nizi 
özelleştirin
 
Devrim niteliğindeki değişken soğutucu akışkan 
sıcaklığı (VRT) teknolojisi sayesinde VRV IV hem inverter 
kompresör hızını hem soğutucu akışkan sıcaklığını 
sürekli olarak ayarlayarak, daima en yüksek sezonsal 
verimlilikle bina yükünü karşılamak için gerekli 
kapasiteyi sağlar.

 › %28 daha yüksek sezonsal verimlilik
 › Piyasadaki ilk hava durumuna dayalı kontrol
 › Yüksek üfleme sıcaklıklarıyla müşterinin konforu 
garanti edilir (soğuk hava etkisi önlenir)
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Daha yüksek bir soğutucu akışkan sıcaklığı daha yüksek bir sezonsal 
verimlilik ve daha yüksek konfor sağlar

Kapasite ihtiyacı düştükçe soğutucu akışkan sıcaklığı daha yüksek değere ayarlanabilir

Hava ne kadar soğursa, bina üzerinde yük ve kapasite ihtiyacı o kadar azalır

Nasıl çalışır?
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Verimlilik ve konforu en 
üst düzeye çıkaran farklı 
modlar
Maksimum enerji verimliliği ve müşteri memnuniyeti 
için dış ünitenin buharlaşma/yoğunlaşma sıcaklığını 
uygulama için optimum noktada yapılandırması 
gerekir.

Sistemin ana çalıştırma  
modunu ayarlayın

Sistemin değişen yüklere nasıl tepki 
vereceğini belirleyin

Adım 1 Adım 2

Otomatik*
Güçlü

Konferans salonları vb. gibi kısa sürede yük artışının beklendiği uygulamalar 
Değişen yüklere karşı hızlı tepki verilmesi önceliklidir, bu nedenle geçici olarak 
soğuk hava üflenir.

Hızlı Yukarıdaki modla aynıdır, ancak güçlü moddan daha yavaş bir tepki verir.

Orta *
Bu mod birçok ofis uygulaması için uygundur ve fabrika ayarı olarak gelir.
Mükemmel denge: Üstün verimlilikle daha düşük tepki hızı

Yüksek duyarlı
(Kullanıcı seçimi) Güçlü

Müşteriye serpantin monte etme seçeneği sunar Değişen yüklere karşı hızlı tepki 
verilmesi önceliklidir, bu nedenle geçici olarak soğuk hava üflenir.

Hızlı Yukarıdaki modla aynıdır, ancak daha yavaş bir tepki verir.

Orta
Hava sıcaklığı büyük ölçüde sabit kalır. 
Düşük tavanlı odalar için uygundur.

Eko
Coil sıcaklığı, yük dalgalanmalarından etkilenmez. 
Bilgisayar odaları için uygundur. Düşük tavanlı odalar için uygundur.

Temel
Mevcut VRF standardı

Alt modlar yoktur
Diğer birçok VRF sistemi bu şekilde çalışır ve bu mod tüm genel uygulama 
tiplerinde kullanılabilir. Bilgisayar odaları için uygundur. 
Düşük tavanlı odalar için uygundur.

Mükemmel denge: 
Yıl boyuca üstün bir verimlilik sağlar ve en sıcak 

günlerde hızlı tepki verir

Yüksek tepki hızı Üstün verimlilik

Yıl boyu en yüksek verimlilik

Yüksek tepki hızı Üstün verimlilik

6 
patent

Farklı modlar  
nasıl ayarlanır?

* Fabrika ayarı

sayfamızı  
ziyaret edin

https://www.youtube.com/
DaikinEurope

VRV III 20HP (2 modül) VRV IV 18HP (1 modül)

Dönem Mart 2012 - Şubat 2013 Mart 2013 - Şubat 2014

Ort (kWh/Ay) 2.797 1.502

Toplam (KWh) 33.562 18.023

Toplam (€) 6.041 3.244

Yıllık (işletme 
maliyeti/m² (€/m²)

9,9  5,3 

%46 tasarruf = € 2.797

Ölçülen veriler
Moda mağazası Unterhaching (Almanya)

 › Yüz ölçümü: 607m²
 › Enerji maliyeti: 0,18 €/kWh
 › Tüketim için dikkate alınan sistem:

 - Devamlı ısıtmalı VRV IV ısı pompası
 -  Dairesel atışlı kaset tipi ünite (kendi kendini 

temizleyen panel içermeyen)
 - Havalandırma için VAM (2x VAM2000)
 - Biddle Hava perdesi.
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Defrost modunda  
devamlı ısıtma

Saf konfor

Isı pompaları ısıtma modunda yüksek enerji 
verimlilikleriyle tanınır, ancak ısıtma işlemi sırasında 
buz birikmesine neden olur ve bu buzun da mutlaka 
soğutucu akışkan döngüsünü meşgul edecek bir 
defrost işlevi kullanılarak düzenli olarak eritilmesi 
gerekir. Bu da geçici olarak bir sıcaklık düşüşüne ve 
bina içindeki konfor düzeylerinin azalmasına yol açar.
Defrost işlevi, (sistemin büyüklüğüne bağlı olarak) 
10 dakikanın üzerinde sürebilir ve çoğunlukla havada 
en fazla nemin bulunduğu -7 ila +7°C aralığında 
meydana gelir; bu nedenle, bu nem serpantinde donar 
ve algılanan iç ortam konfor düzeylerini ve işletme 
maliyetlerini ciddi şekilde düşürür.
VRV IV, defrost işlemi sırasında da ısıtma sağlayarak 
bu ısıtma ikilemini ortadan kaldırmış ve böylece 
iç ortamdaki sıcaklık düşüşünü gidererek, konfor 
düzeylerinin sürekli olarak sabit tutulmasını sağlamıştır.

VRV IV

VRF standardı

Oda sıcaklığı

Zaman

ΔT

VRV IV, defrost modunda dahi ısıtmaya devam 
ederek, tekli ısıtma sistemi olarak ısı pompası 
seçiminin algılanan dezavantajlarına yanıt verir.

 › İç ortam konforu benzersiz ısı 
depolama elamanından veya kademeli 
defrost işleminden etkilenmez

 › Klasik ısıtma sistemlerine en iyi alternatif

sayfamızı 
ziyaret edin

https://www.youtube.com/
DaikinEurope
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VRV IV ısı pompası tekli modellerinde benzersiz 
bir ısı depolama elamanı kullanılmaktadır. 
Bu eleman, faz değiştiren maddelere dayalı 
olarak dış ünite defrost işlevi için enerji sağlar. 
Defrost işlevi için gerekli enerji normal ısıtma 
işlemleri sırasında bu elemanda depolanır.

Nasıl çalışır?
Isı depolayan elaman Kademeli defrost

Dış ünite serpantinine buz 

çözme işlemi uygulanır … 

… ısı depolama elemanında 

depolanan enerjiyle …

… iç ortamda konforlu bir sıcaklık 

korunur.
Dış ünite serpantinine buz çözme işlemi uygulanır …

… aynı anda tek bir işlem …

… böylece konforlu bir iç ortam sıcaklığı korunur..

Tüm multi model kombinasyonlarımızda 
aynı anda yalnızca 1 dış ünite serpantininde 
defrost işlevi gerçekleştirilerek, tüm işlem 
boyunca kesintisiz bir konfor korunur.

Push button
on the PCB

R410-A

Kan niet aders dan met 
gradient, want vloeistof 
warmt op en koelt af...

1 v/d 2 kiezen

naam op gas�es eventueel 
vervangen door echt logo 

even checken in de 
infographics map: ik denk 
dat er een tekening van 
een VRV bestaat 

even checken in de 
infographics map: ik denk 
dat er een tekening van 
een VRV bestaat 

foto in crkeltje zou ik 
behouden
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Devreye alma, 
yapılandırma ve 
özelleştirme işlemlerini 
kolaylaştıran yazılım
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VRV  
configurator yazılımı

Basit servis
Dış üniteler için kullanıcı dostu ekran, temel servis 
işlemlerini basitleştirir. 
 ʯ Kolay okunan hata raporu
 ʯ Hızlı ve anlaşılması kolay menü, ayarları hızlı ve kolay 
şekilde gösterir

 ʯ Temel işlevlerin kontrol edilmesi için kolay takip 
edilebilir parametreler: yüksek basınç, alçak basınç, 
frekans ve çalışma süresi, kompresör geçmişi, deşarj/
emiş borusu sıcaklığı.

Basit devreye alma
VRV configurator, sistem yapılandırma ve devreye 
alma çalışmasını kolaylaştıran, gelişmiş bir yazılım 
çözümüdür. 
 ʯ Dış ünitenin çatıda yapılandırılması daha kısa sürer
 ʯ Farklı sahalardaki birden fazla sistem tamamen aynı 
şekilde yönetilebilir ve böylece önemli müşteriler için 
devreye alma çalışması basitleştirilmiş olur

 ʯ Dış ünitedeki başlangıç ayarları kolayca geri 
çağrılabilir

3 haneli 7 bölümlü 
ekran

Düğmeler yerine kullanıcı 
dostu arayüz

 ʯ Grafik arayüzü
 ʯ Birden fazla sahada bulunan sistemler 
tamamen aynı şekilde yönetilebilir

 ʯ Başlangıç ayarları geri yüklenebilir
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4 taraflı, 3 sıralı ısı eşanjörü
 › %50'ye kadar daha geniş ısı eşanjörü yüzeyi 
 › (235m2'ye kadar), %30 daha yüksek verimlilik sağlar

Soğutucu akışkan 
soğutmalı PCB
 › Ortam havasının sıcaklığından etkilenmediğinden 
güvenilir soğutma sağlar

 › Isı eşanjörü için daha yumuşak bir hava akışı için daha 
küçük boyutlarda bir anahtar kutusunun kullanılması 
ısı değişim verimliliğini %5 oranında yükseltir

Yeni geliştirilen  
kompresör
Tam inverter

 › Değişken soğutucu akışkan sıcaklığına ve 
düşük başlatma akımlarına izin verir

 › Kademesiz kapasite kontrolü

Relüktans fırçasız DC motor

 › Normal ve relüktans tork aynı anda kullanılarak 
AC motorlarına kıyasla daha yüksek verimlilik

 › Güçlü neodimyum mıknatıslar verimli 
şekilde yüksek tork üretir

 › Yüksek basınçlı yağ, baskı kayıplarını düşürür

 

Yüksek verimli J tipi 6 kutuplu motor

 › %50 daha güçlü manyetik alan ve 
daha yüksek dönüş verimliliği

 

Tikso döküm prosesi

 › Yarı eriyik fazla döküm alınan yeni, yüksek 
dayanıklılığa sahip bir malzeme sayesinde 
sıkıştırma hacmi %50 oranında yükseltilmiştir

Benzersiz VRV IV 
temel özellikleri

37 
patent

6 
patent

10 
patent
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DC fan motoru

Daha yüksek verimlilik için dış rotor DC 
motoru

 › Daha geniş rotor çapı, aynı manyetik alan için daha 
yüksek kuvvet yaratır ve bu da verimliliği yükseltir

 › Gerçek kapasiteye uyum sağlamak 
üzere daha fazla fan kademesi mevcut 
olduğundan, daha iyi kontrol sağlar

Sinüs dalgası DC inverteri

Optimize edilen sinüs dalgası eğrisi, daha yumuşak 
bir motor dönüşü ve daha üstün bir motor verimliliği 
sağlar.

DC fan motoru

DC fan motorunun kullanımı klasik AC motorlarına 
kıyasla çalışma verimliliğinde, özellikle de düşük devirli 
dönüşlerde büyük artışlar sağlar.

E-Pass ısı eşanjörü
Isı eşanjörünün yol düzeninin optimizasyonu aşırı 
ısınan gaz bölümünden sıfırın altına soğutulan sıvı 
bölümüne ısı transferini önler ve bu da ısı eşanjörünün 
kullanımı için daha etkin bir yöntem sunar.

Standart ısı eşanjörü

İçeri 85 °C

27 °C

Dışarı 45 °C

55 °C

55 °C

50 °C

e-Pass ısı eşanjörü

43 °C

İçeri 85 °C

27 °C

Dışarı 45 °C

60 °C

55 °C

Güç tüketimi

Önceden tanımlanan sınır

Zaman

I-talep işlevi
Maksimum güç tüketimini sınırlandırır. 
Yeni geliştirilen akım sensörü, gerçek güç tüketimi ile 
önceden tanımlanan güç tüketimi arasındaki farkı en 
aza indirir.

Tahmine Dayalı Kontrol 
İşlevi (PCF)
 › Hedef kapasiteye/soğutucu akışkan sıcaklığına daha 
hızlı ulaşır

 › Hedefe tam olarak ulaşılır, böylece gereksiz çalışma 
gerçekleşmez ve enerji verimliliği yükseltilir

 › Üç farklı kapasite ayarı, kullanıcı konforu için tam 
kontrol sağlar

Halihazırda kurulu olan ve i-Net yazılımı tarafından 
takip edilen çok sayıda Daikin sistemi bulunması 
sayesinde bu verileri analiz etmek ve tahmine dayalı bir 
kompresör kontrol işlevi geliştirmek için benzersiz bir 
konumda bulunuyoruz.

Hedef

t

(VRV IV)

PCF'li VRV IV 

PI kontrollü genel VRF

Hedef kapasite/soğutucu akışkan sıcaklığı

2t

 (genel VRF)

VRV IV: PCF

Kompresör, kontrol için tahmine dayalı verilerle çalışır.

 › sonuç: hedef sıcaklığına daha hızlı ulaşılır ve kompresörün  

gereksiz çalışması azaltılır

Genel VRF: Pi kontrolü

Kompresör, kontrol için geri bildirimlerle çalışır

 › sonuç: gereksiz çalışma ve hedef ayar noktasına ulaşılması için daha 

uzun bekleme süresi

İç rotorlu klasik motor

Rotor RotorStatör Statör

Daikin dış rotor

F
F

 

Atık 
kompresörü 
çalışması

Genel 
VRF'ye 
kıyasla 

süre yarıya 
indirilir

Genel VRF:
VRV IV'e kıyasla iki katı süre

BENZERSİZ

BENZERSİZ
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Tipik olarak, günümüzdeki birçok bina ısıtma, 
soğutma, hava perdesi ısıtma ve sıcak su ihtiyacı 
için birden fazla bağımsız sisteme dayanmaktadır. 
Bunun neticesinde de enerji atıkları oluşmaktadır. 
Çok daha verimli bir alternatif sağlanması için 
VRV teknolojisi, genel çözüm yaklaşımıyla 
geliştirilmiştir; bu da binaların enerji tüketiminin 
%70'e varan oranlarda yönetilmesiyle büyük bir 
maliyet tasarrufu potansiyeli yaratmıştır.

 › Isıtma ve soğutma  
yıl boyunca kesintisiz konfor 

 › Verimli sıcak su üretimi için  
sıcak su 

 › Verimli alan ısıtma/soğutma için  
alttan ısıtma/soğutma 

 › Havalandırma  
yüksek kaliteli ortamlar 

 › Optimum hava ayrılması için  
hava perdeleri 

 › Kumandalar  
maksimum işletme verimliliği

Binanın enerji tüketimi %70'e varan oranlarda yönetilebilir

Genel  
çözüm

Sıcak su

Hava perdeleri

Isıtma

Soğutma

Kumandalar

Havalandırma

Alttan ısıtma

Ofislerde ortalama enerji tüketimiOtellerde ortalama enerji tüketimi

Aydınlatma

Ofis 
ekipmanları

Üçüncü taraf 

cihazların 

entegrasyonu

Alan ısıtma %25

Alan soğutma %9

Havalandırma %5

DiğerSıcak su %9

Diğer

Ofis

Mutfak

Aydınlatma

Alan ısıtma %31

Havalandırma %4 

Dondurma %3 

Alan soğutma %15

Sıcak su %17%70 %48

Üçüncü taraf 

cihazların 

entegrasyonu
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Tek bir sistem,  
oteller, ofisler, mağazalar ve konutlar 

için birden fazla uygulama …

Isıtma ve soğutma Akıllı kumanda sistemleri

 › VRV iç üniteler tek bir sistemde diğer 
şık iç ünitelerle kombine edilebilir

 › Yeni dairesel atışlı kaset, verimlilik ve 
konfor standartlarını belirliyor

 › Mini BMS, Daikin ve üçüncü taraf 
cihazlara bağlanabilir

 › İşletme maliyetlerinin düşürülmesi için akıllı kontrol 
çözümleri enerji yönetimi araçlarıyla entegre edilebilir

Biddle hava perdesiDüşük sıcaklıklı hydrobox

 › Yüksek verimli alan ısıtma: 
- Alttan ısıtma 
- Düşük sıcaklıklı radyatörler 
- Isı pompası konvektörü

 › 25 °C ila 45 °C arası sıcak su

*yalnızca ısı geri kazanımlı VRV'ye bağlantı

 › verimli sıcak su üretimi: 
- Duşlar 
- Lavabolar 
- Temizlik için musluk suyu

 › 25 °C ila 80 °C arası sıcak su

Yüksek sıcaklıklı hydrobox* Havalandırma

 › En geniş DX havalandırma serisi – ısı geri 
kazanımlı küçük kapasiteli havalandırmadan 
geniş ölçekli klima santrallerine kadar

 › Taze, sağlıklı ve konforlu bir ortam sağlar

22

 › Elektrikli hava perdesine kıyasla 1 yıldan 
daha kısa geri ödeme süresi

 › Kapı girişinde iklim ayırma için yüksek verimli çözüm
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Isı geri kazanımlı 
VRV IV
En iyi verimlilik ve konfor çözümü

“Bedelsiz” ısıtma ve 
sıcak su üretimi
 
Şimdiye kadar ticari binaların birçoğunda soğutma, 
ısıtma, sıcak su vb. için farklı sistemler kullanılıyordu ve 
bu da büyük miktarda enerji atıklarına neden oluyordu.
Entegre ısı geri kazanımlı sistemler ise ofisler, sunucu 
odalarındaki ısıyı geri kazanarak, diğer alanların ısıtılması 
veya sıcak su üretilmesi için kullanırlar.

Maksimum  
konfor
 
Isı geri kazanımlı VRV sistemi eş zamanlı soğutma ve 
ısıtmaya izin verir.
 › Bu da otel sahipleri için, misafirlerinin soğutma 
veya ısıtma arasında serbest şekilde seçim 
yapabileceği mükemmel bir sisteme karşılık gelir.

 › Ofisler için ise, hem güneye hem de kuzeye bakan 
kullanıcılar için mükemmel bir çalışma ortamına karşılık gelir.

Soğutma

Isıtma

Sıcak su

Geri kazanılan ısı, bedelsiz  

sıcak su ve ısıtma sağlar

+

Kuzey

Güney

14



Hızlı tasarım
Hızlı montaj
Daha fazla bedelsiz ısıtma
Maksimum konfor

-25 -20

-20-25 25 4543-15 -10 -5

-15

-25 -20 -15

0

-20-25 25 4543-15 -10 -5 0

-20-25 4543-15 -10 -5 0

-20 -15 -10 -5 150

-25 -20

-20-25 25 4543-15 -10 -5

-15

-25 -20 -15

0

-20-25 25 4543-15 -10 -5 0

-20-25 4543-15 -10 -5 0

-20 -15 -10 -5 150

Daha yüksek verimlilik
 
Isıtma verimli çalışma modunda VRV IV, %15'e 
kadar daha verimlidir. Tam yükte çalışma sırasında, 
değişken soğutucu akışkan sıcaklığı sayesinde 
VRV III'e kıyasla %28'e varan oranlarda daha 
yüksek bir sezonsal verimlilik elde edilir.

Soğutma yükü

Isıtma yükü

Ortam sıcaklığı

Gelişmiş karışık 

mod kontrolü

Isı geri kazanım 
modunda en yüksek 
sezonsal verimlilik 
için Isı Eşanjörünün 
Optimum Bölünmesi
 
Karıştırma modu çalışması için ısı eşanjörü 
optimum düzeyde bir oranda düşey olarak 
bölünür.  
Bu da ışıma kayıplarını düşürerek ısı 
geri kazanım verimliliğini yükseltir.

%30

%70

Ayrıca, ısıtma işlemi sırasında ısı eşanjörünün alt kısmı sürekli olarak 

sıcak kalarak, don birikmesini engeller

Geniş ısıtma sıcaklık aralığı
Isı geri kazanımlı VRV IV, ısıtma modunda -20°C'ye 
kadar düşen standart bir çalışma aralığına 
sahiptir. Ayrıca, teknik sunucu odaları için -20°C'ye 
kadar soğutma sağlayabilir (saha ayarı).

-20°C YT

-20°C YT

Teknik Soğutma

Isıtma

Soğutma

-5°C YT 43°C KT-25°C

15,5°C

C YT: iç ortam sıcaklığı

C KT: dış ortam sıcaklığı
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3 borulu teknolojinin 
avantajları

Daha düşük basınç düşüşü, 
daha fazla verimlilik demektir
 ʯ 2 adet daha küçük boyutlu gaz borusu sayesinde 
3 borulu sistemde elde edilen daha yumuşak soğutucu 
akışkan akışı, daha yüksek enerji verimliliği sağlar

 ʯ 2 borulu sistemde geniş gaz borusunda dağıtılan 
soğutucu akışkan akışı, daha yüksek bir basınç düşüşü 
sağlar

Daha fazla "bedelsiz" ısıtma
Daikin'in 3 borulu teknolojisi, ısının geri kazanılması için 
daha az enerjiye ihtiyaç duyar ve bu da ısı geri kazanım 
modu sırasında çok daha yüksek bir verimlilik sağlar. 
Sistemimiz özel gaz, sıvı ve deşarj boruları sayesinde 
ısıyı düşük bir yoğuşma sıcaklığında geri kazanabilir.

2 borulu bir sistemde gaz ve sıvı bir karışım olarak 
hareket eder, bu nedenle gaz ve sıvı halde karışık 
bulunan soğutucu akışkanın ayrılması için yoğuşma 
sıcaklığının yüksek olması gerekir. Yüksek yoğuşma 
sıcaklıkları, ısının geri kazanılması için daha fazla enerji 
gerektirir, bu da verimliliği düşürür.

3 borulu VRV H/R

2 borulu sistem

Basınç 

Boru uzunluğu

Basınç

Entalpi

Çekilen güç Daikin

Çekilen güç 2 borulu sistem

Yoğuşma 55 °C

Yoğuşma 45 °C

Serbest şekilde 
birleştirilebilen dış üniteler
Karbon ayak izinin düşürülmesi, devamlı ısıtma için 
sistemin optimize edilmesi ve en yüksek verimliliğin 
sağlanması için dış üniteler esnek şekilde birleştirilebilir.

Tamamen yeniden tasarlanmış  

BS kutuları

16



Tamamen yeniden tasarlanmış  

BS kutuları

BS1Q 10, 16, 25 A

BS 4 Q14 A BS 6, 8 Q14 A

 BS 10, 12 Q14 A  BS 16 Q14 A

Tekli port 

 › Pazarda benzersizdir
 › Kompak ve hafif
 › Drenaj borusu gerektirmez
 › Uzak odalar için idealdir
 › Teknik soğutma işlevi
 › 250 sınıfı üniteye (28 kW) kadar bağlanabilir
 › Çoklu kiracı uygulamalarına izin verir

Multi port: 4 – 6 – 8 – 10 – 12 – 16

 › Önceki seriye kıyasla %55'e varan oranlarda daha 
küçük ve %41'e varan oranlarda daha hafif

 › Daha az sayıda lehimleme noktası ve kablo sayısı 
sayesinde daha hızlı montaj

 › Tüm iç üniteler tek bir BS kutusuna bağlanabilir
 › Daha az sayıda kontrol noktası gerektirir
 › Port başına 16 kW'a kadar çıkan kapasite değerleri
 › 2 port birleştirilerek 250 sınıfı üniteye (28kW) kadar 
bağlanabilir

 › Kullanılmayan port sayısına ilişkin sınır yoktur, 
kademeli montaja izin verir

Maksimum tasarım 
esnekliği ve montaj devri
 › Benzersiz bir tekli ve multi BS kutuları serisiyle 
sisteminizi hızlı ve esnek şekilde tasarlayabilirsiniz.

 › Geniş bir kompak ve hafif multi BS kutusu serisi, 
montaj süresini büyük oranda kısaltır.

 › Sınırsız tekli ve multi BS kutusu kombinasyonu

Kesintisiz  
maksimum konfor
VRV BS kutusuyla, ısıtma ve soğutma arasında geçiş 
için kullanılmayan iç üniteler kararlı şekilde istenen 
sıcaklığı korur Bu nedenle, ısı geri kazanımlı sistemimiz 
bir değişiklik sonrasında tüm sistemdeki basıncın 
dengelenmesini gerektirmez.

Kapalı

Açık bağlantı sayesinde daha hızlı montaj

 › Lehimleme öncesi borunun kesilmesine gerek 
yoktur – 5,6 kW (50 sınıfı) veya daha küçük iç 
üniteler için

 › Boruyu kesin ve lehimleyin – 7,1 kW  
(63 sınıfı) veya daha büyük iç üniteler için
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VRV IV kurulumu  
sizin için ne anlam 
ifade ediyor?
 

Daikin’ın esnek ve verimli ürün serisinin 

size ne tür avantajlar sağlayacağını görün.

Danışmanlar
Daikin'ın VRV IV teknolojisi, esnekliği en üst düzeye çıkartır 
ve binaların konfor ve enerji açısından gereksinimlerini tam 
olarak karşılayarak, işletme maliyetlerini düşürür.

 ʯ Ekolojik tasarım mevzuat gereksinimlerini fazlasıyla karşılar
 ʯ Üstün BREEAM/EPDB/LEED seviyelerine erişim için idealdir
 ʯ Değişken soğutucu akışkan sıcaklığı sayesinde 
11 °C veya 16 °C'ye kadar çıkan buharlaşma 
sıcaklıklarıyla soğuk hava etkisi engellenir

 ʯ Devamlı ısıtma sayesinde tekli ısıtma için benzersiz özellikler
 ʯ Müşteri ihtiyaçlarını karşılamak üzere maksimum esneklik
 ʯ Gelişmiş yazılım araçları sistem tasarımını destekler

Bina sahipleri
VRV IV, bireysel ihtiyaçlarınızı tam olarak karşılamak ve enerji 
verimliliğinizi en üst düzeye çıkartmak üzere özelleştirilen 
akıllı kontrol sunar. %28'e varan yıllık maliyet tasarrufu (VRV 
III'e kıyasla).

 ʯ %28'e varan yıllık maliyet tasarrufu (VRV III'e kıyasla)
 ʯ Değişken soğutucu akışkan sıcaklığı ve devamlı 
ısıtma sayesinde soğuk hava etkisi engellenir

 ʯ Klima sisteminizin tasarımı ve bakımı 
için tek bir iletişim noktası

 ʯ Klima, sıcak su üretimi, havalandırmayı vb. 
birleştiren entegre sistem, maksimum ısı geri 
kazanımı ve enerji verimliliği sağlar

 ʯ Çoklu sistemler, önemli müşteriler için 
tamamen aynı şekilde yönetilebilir

 ʯ Hızlı saha desteğini garanti eden özel satış sonrası hizmeti

Montörler
Daikin VRV IV, en son teknolojisi ve zamandan tasarruf 
sağlayan devreye alma ve servis çalışmalarıyla standardı 
belirliyor.

 ʯ VRV configurator ile basit ve zamandan 
tasarruf sağlayan devreye alma

 ʯ Uzaktan soğutucu akışkan sızdırmazlık kontrolü
 ʯ Benzersiz tekli ve multi BS kutusu 
serisi montaj süresini kısaltır

 ʯ Geniş dış ünite serisi (ısı pompası ve ısı geri 
kazanımlı seri için 54HP'ye kadar çıkar)

 ʯ Tek tedarikçi = tek iletişim noktası
 ʯ Müşteri ihtiyaçlarını karşılamak üzere maksimum esneklik
 ʯ Maksimum düzeyde uzmanlık için özel eğitim
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VRV IV dış ünite  

ürünlerine genel bakış

Isı geri kazanımlı VRV IV
 ʯ 8'e kadar çıkan COP değerleriyle maksimum 
verimlilik için ısı geri kazanımlı, tam entegre çözüm!

 ʯ Tek bir iletişim noktası üzerinden bir binanın 
tüm termal ihtiyaçlarını karşılar: hassas 
sıcaklık kontrolü, havalandırma, sıcak su, 
klima santralleri ve Biddle hava perdeleri

 ʯ Isı geri kazanımıyla ‘bedelsiz’ ısıtma ve sıcak su üretimi
 ʯ Eş zamanlı soğutma ve ısıtmayla misafirler/
kiracılar için mükemmel kişisel konfor

 ʯ Değişken soğutucu akışkan sıcaklığı ve devamlı ısıtma 
gibi VRV IV standartları ve teknolojileri entegre edilir

 ʯ Benzersiz tekli ve multi BS kutusu serisi

VRV IV ısı pompası
 ʯ Tek bir iletişim noktası üzerinden bir binanın 
tüm termal ihtiyaçlarını karşılar: hassas 
sıcaklık kontrolü, havalandırma, sıcak su, 
klima santralleri ve Biddle hava perdeleri

 ʯ Şık iç ünitelere (Daikin Emura, 
Nexura…) bağlanabilir

 ʯ Değişken soğutucu akışkan sıcaklığı ve 
devamlı ısıtma gibi VRV IV standartları 
ve teknolojileri entegre edilir

Replacement VRV IV
 ʯ Mevcut boruların yeniden kullanılabilmesi 
sayesinde düşük maliyetli ve hızlı değiştirme

 ʯ R-22 sistemlerine kıyasla %40 daha 
yüksek enerji verimliliği

 ʯ Sistem değiştirilirken günlük ticari 
faaliyetlerin kesilmesine gerek kalmaz

 ʯ Daikin ve diğer üreticilerin sistemleri 
güvenli şekilde değiştirilebilir

 ʯ Değişken soğutucu akışkan sıcaklığı gibi VRV IV 
standartları ve teknolojileri entegre edilir

Su soğutmalı VRV IV
 ʯ Enerji kaynağı olarak jeotermal enerji 
kullanarak CO₂ emisyonlarını düşürür 

 ʯ Jeotermal modu harici bir ısıtma veya 
soğutma kaynağı ihtiyacını ortadan kaldırır

 ʯ Tek bir iletişim noktası üzerinden bir binanın 
tüm termal ihtiyaçlarını karşılar: hassas 
sıcaklık kontrolü, havalandırma, sıcak su, 
klima santralleri ve Biddle hava perdeleri

 ʯ Kompakt ve hafif tasarımı sayesinde, yerden 
maksimum tasarruf için üst üste yerleştirilebilir

 ʯ Değişken soğutucu akışkan sıcaklığı gibi VRV IV 
standartları ve teknolojileri entegre edilir

 ʯ Değişken su debisi kontrolü seçeneği 
esneklik ve kontrolü arttırır

REYQ-T

RXYQQ-T

RYYQ-T

RXYQ-T(9)

RWEYQ-T
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Model Ürün adı 4 5 6 8 10 12 13 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
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Is
ı g

er
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an
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lı 

VR
V 

IV

En iyi verimlilik ve konfor çözümü
 › Maksimum verimlilik için ısı geri kazanımlı tam entegre çözüm 
 ›  Tek bir iletişim noktası üzerinden bir binanın tüm termal ihtiyaçlarını karşılar: 

hassas sıcaklık kontrolü, havalandırma, sıcak su, klima santralleri ve Biddle hava 
perdeleri

 › Isı geri kazanımıyla ‘bedelsiz’ ısıtma ve sıcak su üretimi
 › Eş zamanlı soğutma ve ısıtmayla misafirler/kiracılar için mükemmel kişisel konfor
 › Değişken Soğutucu Akışkan sıcaklığı ve devamlı ısıtma gibi VRV IV standartları ve 

teknolojileri entegre edilir
 › Teknik soğutmaya izin verir
 › Piyasadaki en geniş BS kutusu serisi

REYQ-T

      
 

                     

             ürünlerine genel bakış
Dış üniteler 

H
av

a 
so

ğu
tm

al
ı -

 ıs
ı p

om
p

as
ı

D
ev

am
lı 

ıs
ıtm

al
ı V

RV
 IV

 ıs
ı 

p
om

p
as

ı

Daikin'ın üstün konforlu optimum çözümü
 › Defrost sırasında devamlı ısıtma
 › Tek bir iletişim noktası üzerinden bir binanın tüm termal ihtiyaçlarını karşılar: 

hassas sıcaklık kontrolü, havalandırma, sıcak su, klima santralleri ve Biddle hava 
perdeleri

 › Şık iç ünitelere (Daikin Emura, Nexura) bağlanabilir
 › Değişken Soğutucu Akışkan sıcaklığı ve devamlı ısıtma gibi VRV IV standartları ve 

teknolojileri entegre edilir

 RYYQ-T
      

                   

D
ev

am
lı 

ıs
ıtm

al
ı 

ol
m

ay
an

 V
RV

 IV
 ıs

ı 

p
om

p
as

ı

Daikin’ın konfor ve düşük enerji tüketimi çözümü
 › Tek bir iletişim noktası üzerinden bir binanın tüm termal ihtiyaçlarını karşılar: 

hassas sıcaklık kontrolü, havalandırma, sıcak su, klima santralleri ve Biddle hava 
perdeleri

 › Şık iç ünitelere (Daikin Emura, Nexura) bağlanabilir
 › Değişken Soğutucu Akışkan sıcaklığı gibi VRV IV standartları ve teknolojileri 

entegre edilir

RXYQ-T(9)
      

                   

VR
VI

II-
S

Verimlilikten taviz verilmeksizin yerden tasarruf sağlayan çözüm
 › Konut uygulamaları ve hafif ticari uygulamalar için
 › Yerden tasarruf sağlayan tasarım
 › VRV'ye veya şık iç ünitelere (Daikin Emura, Nexura) bağlanabilir

RXYSQ- 
P8V1/P8Y1   

VR
VI

V-
S 

 

se
ris

i

Verimlilikten taviz verilmeksizin yerden tasarruf sağlayan çözüm
 › Esnek montaj için yerden tasarruf sağlayan gövde tasarımı
 › Tek bir iletişim noktası üzerinden bir binanın tüm termal ihtiyaçlarını karşılar: 

hassas sıcaklık kontrolü, havalandırma, klima santralleri ve Biddle hava perdeleri
 › VRV'ye veya şık iç ünitelere (Daikin Emura, Nexura) bağlanabilir
 › Değişken Soğutucu Akışkan sıcaklığı gibi VRV IV standartları ve teknolojileri 

entegre edilir

2015 sonbaharında  
çıkıyor

RXYSQ-TV1/TY1      

VR
VI

V-
S 

 

se
ris

i  

C
om

p
ac

t

En kompakt VRV
 › Kompakt ve hafif tek fan tasarımı yerden tasarruf sağlar ve montajı kolaydır
 › Tek bir iletişim noktası üzerinden bir binanın tüm termal ihtiyaçlarını karşılar: 

hassas sıcaklık kontrolü, havalandırma, klima santralleri ve Biddle hava perdeleri
 › VRV'ye veya şık iç ünitelere (Daikin Emura, Nexura) bağlanabilir
 › Değişken Soğutucu Akışkan sıcaklığı gibi VRV IV standartları ve teknolojileri 

entegre edilir

2015 sonbaharında  
çıkıyor 

RXYSCQ-TV1

Compact

   

Is
ıtm

ay
a 
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e 

VR
V 

III
 ıs

ı p
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p
as

ı

Verimlilikten taviz verilmeksizin ısıtmanın öncelikli olduğu uygulamalar için
 › Tek kaynaktan ısıtma için uygundur
 › Isıtma modunda -25°C'ye kadar düşen genişletilmiş çalışma sıcaklık aralığı
 › Düşük dış ortam sıcaklıklarında kararlı ısıtma kapasitesi ve yüksek verimlilikler

RTSYQ-PA    

VR
V 

C
la

ss
ic Klasik VRV yapılandırması

 › Standart soğutma ve ısıtma gereksinimleri için
 › VRV iç ünitelerine, kumandalara ve havalandırmaya bağlanabilir

RXYCQ-A       

Re
p

la
ce

m
en

t

ıs
ı g

er
i k

az
an

ım
ı R-22 ve R-407C sistemleri için hızlı ve kaliteli geçiş ürünü

 › Mevcut boruların yeniden kullanılması sayesinde düşük maliyetli ve hızlı geçiş
 › R-22 sistemlerine kıyasla %40 daha yüksek enerji verimliliği
 › Sistem değiştirilirken günlük ticari faaliyetlerin kesilmesine gerek kalmaz
 › Daikin ve diğer üreticilerin sistemleri güvenli şekilde değiştirilebilir

RQCEQ-P*

         

ıs
ı p

om
p

as
ı

R-22 ve R-407C sistemleri için hızlı ve kaliteli geçiş ürünü
 › Mevcut boruların yeniden kullanılması sayesinde düşük maliyetli ve hızlı geçiş
 › R-22 sistemlerine kıyasla %80 daha yüksek enerji verimliliği
 › Sistem değiştirilirken günlük ticari faaliyetlerin kesilmesine gerek kalmaz
 › Daikin ve diğer üreticilerin sistemleri güvenli şekilde değiştirilebilir
 › Değişken Soğutucu Akışkan sıcaklığı gibi VRV IV standartları ve teknolojileri 

entegre edilir

RXYQQ-T*        

             

Su
 s

oğ
ut

m
al

ı

Su
 s

oğ
ut

m
al

ı V
RV

 IV

Isı kaynağı olarak su kullanan yüksek binalar için ideal
 › Yenilenebilir bir enerji kaynağı olan jeotermal enerjiyi kullandığından daha düşük 

CO2 emisyonları
 › Jeotermal modunda kullanıldığında harici bir ısıtma veya soğutma kaynağına 

ihtiyaç kalmaz
 › Tek bir iletişim noktası üzerinden bir binanın tüm termal ihtiyaçlarını karşılar: hassas 

sıcaklık kontrolü, havalandırma, sıcak su, klima santralleri ve Biddle hava perdeleri
 › Kompakt ve hafif tasarımı sayesinde, yerden maksimum tasarruf için üst üste 

yerleştirilebilir
 › Değişken Soğutucu Akışkan sıcaklığı gibi VRV IV standartları ve teknolojileri entegre 

edilir
 › Değişken Su Debisi kontrolü seçeneği esneklik ve kontrolü arttırır

RWEYQ-T*

 

      

 Tekli ünite

 Multi kombinasyon

YENİ

YENİ

* Eurovent sertifikalı değildir
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Model Ürün adı 4 5 6 8 10 12 13 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
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ı g
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ı

Is
ı g

er
i k

az
an

ım
lı 

VR
V 

IV

En iyi verimlilik ve konfor çözümü
 › Maksimum verimlilik için ısı geri kazanımlı tam entegre çözüm 
 ›  Tek bir iletişim noktası üzerinden bir binanın tüm termal ihtiyaçlarını karşılar: 

hassas sıcaklık kontrolü, havalandırma, sıcak su, klima santralleri ve Biddle hava 
perdeleri

 › Isı geri kazanımıyla ‘bedelsiz’ ısıtma ve sıcak su üretimi
 › Eş zamanlı soğutma ve ısıtmayla misafirler/kiracılar için mükemmel kişisel konfor
 › Değişken Soğutucu Akışkan sıcaklığı ve devamlı ısıtma gibi VRV IV standartları ve 

teknolojileri entegre edilir
 › Teknik soğutmaya izin verir
 › Piyasadaki en geniş BS kutusu serisi

REYQ-T

      
 

                     

H
av

a 
so

ğu
tm

al
ı -

 ıs
ı p

om
p
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ı

D
ev

am
lı 

ıs
ıtm

al
ı V

RV
 IV

 ıs
ı 

p
om

p
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ı

Daikin'ın üstün konforlu optimum çözümü
 › Defrost sırasında devamlı ısıtma
 › Tek bir iletişim noktası üzerinden bir binanın tüm termal ihtiyaçlarını karşılar: 

hassas sıcaklık kontrolü, havalandırma, sıcak su, klima santralleri ve Biddle hava 
perdeleri

 › Şık iç ünitelere (Daikin Emura, Nexura) bağlanabilir
 › Değişken Soğutucu Akışkan sıcaklığı ve devamlı ısıtma gibi VRV IV standartları ve 

teknolojileri entegre edilir

 RYYQ-T
      

                   

D
ev

am
lı 

ıs
ıtm

al
ı 

ol
m

ay
an

 V
RV

 IV
 ıs

ı 

p
om

p
as

ı

Daikin’ın konfor ve düşük enerji tüketimi çözümü
 › Tek bir iletişim noktası üzerinden bir binanın tüm termal ihtiyaçlarını karşılar: 

hassas sıcaklık kontrolü, havalandırma, sıcak su, klima santralleri ve Biddle hava 
perdeleri

 › Şık iç ünitelere (Daikin Emura, Nexura) bağlanabilir
 › Değişken Soğutucu Akışkan sıcaklığı gibi VRV IV standartları ve teknolojileri 

entegre edilir

RXYQ-T(9)
      

                   

VR
VI

II-
S

Verimlilikten taviz verilmeksizin yerden tasarruf sağlayan çözüm
 › Konut uygulamaları ve hafif ticari uygulamalar için
 › Yerden tasarruf sağlayan tasarım
 › VRV'ye veya şık iç ünitelere (Daikin Emura, Nexura) bağlanabilir

RXYSQ- 
P8V1/P8Y1   

VR
VI

V-
S 

 

se
ris

i

Verimlilikten taviz verilmeksizin yerden tasarruf sağlayan çözüm
 › Esnek montaj için yerden tasarruf sağlayan gövde tasarımı
 › Tek bir iletişim noktası üzerinden bir binanın tüm termal ihtiyaçlarını karşılar: 

hassas sıcaklık kontrolü, havalandırma, klima santralleri ve Biddle hava perdeleri
 › VRV'ye veya şık iç ünitelere (Daikin Emura, Nexura) bağlanabilir
 › Değişken Soğutucu Akışkan sıcaklığı gibi VRV IV standartları ve teknolojileri 

entegre edilir

2015 sonbaharında  
çıkıyor

RXYSQ-TV1/TY1      

VR
VI

V-
S 

 

se
ris

i  

C
om

p
ac

t

En kompakt VRV
 › Kompakt ve hafif tek fan tasarımı yerden tasarruf sağlar ve montajı kolaydır
 › Tek bir iletişim noktası üzerinden bir binanın tüm termal ihtiyaçlarını karşılar: 

hassas sıcaklık kontrolü, havalandırma, klima santralleri ve Biddle hava perdeleri
 › VRV'ye veya şık iç ünitelere (Daikin Emura, Nexura) bağlanabilir
 › Değişken Soğutucu Akışkan sıcaklığı gibi VRV IV standartları ve teknolojileri 

entegre edilir

2015 sonbaharında  
çıkıyor 

RXYSCQ-TV1

Compact

   

Is
ıtm

ay
a 
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e 

VR
V 

III
 ıs

ı p
om

p
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ı

Verimlilikten taviz verilmeksizin ısıtmanın öncelikli olduğu uygulamalar için
 › Tek kaynaktan ısıtma için uygundur
 › Isıtma modunda -25°C'ye kadar düşen genişletilmiş çalışma sıcaklık aralığı
 › Düşük dış ortam sıcaklıklarında kararlı ısıtma kapasitesi ve yüksek verimlilikler

RTSYQ-PA    

VR
V 

C
la

ss
ic Klasik VRV yapılandırması

 › Standart soğutma ve ısıtma gereksinimleri için
 › VRV iç ünitelerine, kumandalara ve havalandırmaya bağlanabilir

RXYCQ-A       

Re
p

la
ce

m
en

t

ıs
ı g

er
i k

az
an

ım
ı R-22 ve R-407C sistemleri için hızlı ve kaliteli geçiş ürünü

 › Mevcut boruların yeniden kullanılması sayesinde düşük maliyetli ve hızlı geçiş
 › R-22 sistemlerine kıyasla %40 daha yüksek enerji verimliliği
 › Sistem değiştirilirken günlük ticari faaliyetlerin kesilmesine gerek kalmaz
 › Daikin ve diğer üreticilerin sistemleri güvenli şekilde değiştirilebilir

RQCEQ-P*

         

ıs
ı p

om
p

as
ı

R-22 ve R-407C sistemleri için hızlı ve kaliteli geçiş ürünü
 › Mevcut boruların yeniden kullanılması sayesinde düşük maliyetli ve hızlı geçiş
 › R-22 sistemlerine kıyasla %80 daha yüksek enerji verimliliği
 › Sistem değiştirilirken günlük ticari faaliyetlerin kesilmesine gerek kalmaz
 › Daikin ve diğer üreticilerin sistemleri güvenli şekilde değiştirilebilir
 › Değişken Soğutucu Akışkan sıcaklığı gibi VRV IV standartları ve teknolojileri 

entegre edilir

RXYQQ-T*        

             

Su
 s

oğ
ut

m
al

ı

Su
 s

oğ
ut

m
al

ı V
RV

 IV

Isı kaynağı olarak su kullanan yüksek binalar için ideal
 › Yenilenebilir bir enerji kaynağı olan jeotermal enerjiyi kullandığından daha düşük 

CO2 emisyonları
 › Jeotermal modunda kullanıldığında harici bir ısıtma veya soğutma kaynağına 

ihtiyaç kalmaz
 › Tek bir iletişim noktası üzerinden bir binanın tüm termal ihtiyaçlarını karşılar: hassas 

sıcaklık kontrolü, havalandırma, sıcak su, klima santralleri ve Biddle hava perdeleri
 › Kompakt ve hafif tasarımı sayesinde, yerden maksimum tasarruf için üst üste 

yerleştirilebilir
 › Değişken Soğutucu Akışkan sıcaklığı gibi VRV IV standartları ve teknolojileri entegre 

edilir
 › Değişken Su Debisi kontrolü seçeneği esneklik ve kontrolü arttırır

RWEYQ-T*
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Notlar

Isı geri kazanımlı VRV IV REYQ-T � O � � � � O �  ʯ Standart toplam sistem bağlantı oranı sınırı: %50 ~ %130

yalnızca VRV iç ünitelerle birlikte 

LT/HT Hydrobox'larla birlikte      ʯ 16HP ve daha geniş sistemlerde dahi maks. 32 iç ünite
 ʯ %200'e varan toplam sistem bağlantı oranı mümkündür

HRV üniteler VAM-, VKM-      
 ʯ Özel (yalnızca havalandırma üniteleri içeren) sistemlere 
izin verilmez – daima standart VRV iç üniteleriyle birlikte 
kullanılması gerekir

AHU bağlantısı EKEXV + EKEQMCB    

Biddle hava perdesi CYV-DK-    

VRV IV Isı Pompası RYYQ-T / RXYQ-T(9) � � � O � � � �  ʯ Standart toplam sistem bağlantı oranı sınırı: %50 ~ %130

yalnızca VRV iç ünitelerle birlikte   ʯ Özel durumlarda %200 toplam sistem bağlantı oranı 
mümkündür

konut tipi iç ünitelerle birlikte     ʯ Yalnızca tek modüllü sistemler (RYYQ 8~20 T / RXYQ 8~20 T)
 ʯ 16HP, 18HP ve 20HP sistemlerde dahi maks. 32 iç ünite

LT Hydrobox'larla birlikte     ʯ 16HP ve daha geniş sistemlerde dahi maks. 32 iç ünite
 ʯ Multi modül sistemler için (>20HP) Daikin'a danışın

HRV üniteler VAM-, VKM-      

AHU bağlantısı EKEXV + EKEQMCB    

AHU bağlantısı EKEXV + EKEQFCB 

Biddle hava perdesi CYV-DK-    

VRV III-S Mini VRV RXYSQ-P8 � � O O � � O �  ʯ Standart toplam sistem bağlantı oranı sınırı: %50 ~ %130

VRV iç ünitelerle birlikte    
Split iç ünitelerle birlikte   ʯ VRV indeksleri açısından toplam sistem bağlantı oranı:  

%56 ~ %145

VRV IV-S Mini VRV � � O O � � O �  ʯ Standart toplam sistem bağlantı oranı sınırı: %50 ~ %130

VRV iç ünitelerle birlikte    

Split iç ünitelerle birlikte   ʯ VRV indeksleri açısından toplam sistem bağlantı oranı: 
%56 ~ %145

VRV IV-S Mini VRV � � O O � � O �  ʯ Standart toplam sistem bağlantı oranı sınırı: %50 ~ %130

VRV iç ünitelerle birlikte    

Split iç ünitelerle birlikte   ʯ VRV indeksleri açısından toplam sistem bağlantı oranı:  
%56 ~ %145

VRV III Soğuk Bölge RTSYQ-PA  O O O   O   ʯ Standart toplam sistem bağlantı oranı sınırı: %50 ~ %130

VRV Classic RXYCQ-A  O O O  O O O
 ʯ Standart toplam sistem bağlantı oranı sınırı: %50 ~ %120
 ʯ 8HP veya 10HP modellerinde en az bir FXFQ20~25 iç ünite 
kullanıldığında, maksimum bağlantı oranı %100'dür.

VRV III-Q Replacement H/R 
RQCEQ-P  O O O  O O O  ʯ Standart toplam sistem bağlantı oranı sınırı: %50 ~ %130

VRV IV-Q Replacement H/P 
RXYQQ-T  O O O   O   ʯ Standart toplam sistem bağlantı oranı sınırı: %50 ~ %130

VRV IV-W Su soğutmalı VRV 
RWEYQ-T  O O O   O   ʯ Standart toplam sistem bağlantı oranı sınırı: %50 ~ %130

� ... iç ünite bağlantısı mümkündür, ancak izin verilen diğer iç ünitelerle eş zamanlı olmayabilir

 ... iç ünite bağlantısı aynı sıradaki diğer kontrol edilen ünitelerle eş zamanlı olarak mümkündür

O ... bu dış ünite sisteminde iç ünite bağlantısı mümkün değildir



BENZERSİZ

YENİ

YENİ

(1) Nominal soğutma kapasiteleri şu koşullara dayalıdır: iç ortam sıcaklığı: 27°C KT, 19°C YT, dış ortam sıcaklığı: 35°C KT, eşdeğer soğutucu akışkan borusu uzunluğu 5m, kot farkı: 0m

(2) Nominal ısıtma kapasiteleri şu koşullara dayalıdır: iç ortam sıcaklığı: 20°C KT, dış ortam sıcaklığı: 7°C KT, 6°C YT, eşdeğer soğutucu akışkan borusu uzunluğu: 5m, kot farkı: 0m

Tip Model  Ürün adı 15 20 25 32 40 50 63 71 80 100 125 140 200 250

Ta
va

n 
tip

i k
as

et

Dairesel atışlı 

kaset

Optimum verimlilik ve konfor için 360° hava üfleme
 › Kendi kendini temizleme işlevi, yüksek verimliliği garanti eder
 › Akıllı sensörler, enerji tasarrufu sağlar ve konforu en üst düzeye çıkartır
 › Her türlü oda planına uyacak esneklik
 › Piyasadaki en düşük montaj yüksekliği!

FXFQ-A         

Tam düz kaset

Tavana tam düz entegre edilebilen benzersiz tasarım
 › Standart mimari tavan karolarına mükemmel uyum
 › Simgeleşen bir tasarım ile mühendislik harikasının mükemmel karışımı
 › Akıllı sensörler, enerji tasarrufu sağlar ve konforu en üst düzeye çıkartır
 › Küçük veya iyi yalıtılmış odalar için geliştirilmiş küçük kapasiteli ünite
 › Her türlü oda planına uyacak esneklik

FXZQ-A      

2 yöne 

üflemeli tavan 

tipi kaset

Dar tavan boşluklarına kolayca monte edilen ikiz, hafif tasarım
 › Tüm ünitelerin derinliği 620mm'dir, dar tavan boşlukları için idealdir
 › Her türlü oda planına uyacak esneklik
 › DC fan motoru sayesinde daha düşük enerji tüketimi
 › Kanatlar, ünite çalışmadığında tamamen kapanır
 › Hava debisinin gereken yüke göre otomatik ayarlanmasıyla optimum konfor

FXCQ-A        

Tek yöne 

üflemeli kaset 

tipi

Köşeye montaj için 1 yöne üflemeli ünite 
 › Kompakt boyutları, dar tavan boşluklarına monte edilmesini sağlar
 › Farklı hava deşarj seçenekleri sayesinde esnek montaj

FXKQ-MA    

G
iz

li 
ta

va
n

Küçük gizli 

tavan ünitesi

Otel odaları için tasarlanmıştır 
 › Kompakt boyutları, dar tavan boşluklarına monte edilmesini sağlar
 › Tavana dikkat çekmeyecek şekilde gizlenir: dışarıdan yalnızca ızgaralar 

görünür
 › Hava emme yönünün arkadan alta değiştirilebilmesi sayesinde esnek montaj

FXDQ-M9  

İnce gizli tavan 

tipi ünite

Esnek montaj için ince tasarım
 › Kompakt boyutları, dar tavan boşluklarına monte edilmesini sağlar
 › 44Pa değerine kadar orta cihaz dışı statik basınç
 › Dışarıdan yalnızca ızgaralar görünür
 › Küçük veya iyi yalıtılmış odalar için geliştirilmiş küçük kapasiteli ünite
 › DC fan motoru sayesinde daha düşük enerji tüketimi

FXDQ-A       

Orta ESP 

değerli gizli 

tavan tipi 

ünite

Piyasadaki en ince, ancak yine de en güçlü orta statik basınçlı ünite!
 ›  Sınıfının en ince ünitesi, yalnızca 245mm
 › Düşük çalışma sesi seviyesi
 › 150Pa'ya kadar orta cihaz dışı statik basınç değerleri, farklı uzunluklarda esnek 

kanalların kullanılmasına izin verir
 › Otomatik hava debisi ayar işlevi, hava hacmini ve statik basıncı ölçer ve 

nominal hava debisini ayarlayarak, konforu garanti eder

FXSQ-A           

Yüksek ESP 

değerli gizli 

tavan tipi 

ünite

200'e kadar ESP, geniş alanlar için idealdir
 ›  Otomatik hava debisi ayarı sayesinde kanal uzunluğu veya ızgara tipi ne olursa 

olsun optimum konfor garanti edilir
 › DC fan motoru sayesinde daha düşük enerji tüketimi
 › Hava emme yönünün arkadan alta değiştirilebilmesi sayesinde esnek montaj

FXMQ-P7     

Yüksek ESP 

değerli gizli 

tavan tipi ünite

270'e kadar ESP, ekstra geniş alanlar için idealdir
 › Dışarıdan yalnızca ızgaralar görünür
 › Geniş kapasiteli ünite: 31,5 kW'a kadar ısıtma kapasitesi

FXMQ-MA9  
Yüksek 

verimlilikte 

gizli tavan tipi 

ünite

En yüksek enerji verimliliği için
 › Otomatik hava akışı ayar işlevi konforu garanti eder
 › Dar tavanlara kolay entegrasyon (245mm yükseklik)
 › 270Pa'ya kadar yüksek cihaz dışı statik basınç değerleri, farklı uzunluklarda 

esnek kanalların kullanılmasına izin verir
 › Dışarıdan yalnızca emiş ve deşarj ızgaraları görünür

FXTQ-A    

D
uv

ar
 ti

p
i

Duvar tipi 

ünite

Asma tavanı olmayan ve boş zemin alanı bulunmayan odalar için
 › Düz, şık ön panelin temizlenmesi daha kolaydır
 › Küçük veya iyi yalıtılmış odalar için geliştirilmiş küçük kapasiteli ünite
 › DC fan motoru sayesinde daha düşük enerji tüketimi
 › 5 farklı üfleme açısı sayesinde hava yukarı ve aşağı yönde konforlu şekilde 

üflenir

FXAQ-P       

Ta
va

na
 a

sı
lı

Tavan tipi 

ünite

Asma tavanı olmayan ve boş zemin alanı bulunmayan geniş odalar için
 › Coanda etkisi sayesinde geniş odalarda konforlu hava üfleme için idealdir
 › Tavanı 3,8m'ye kadar olan odalar çok kolay bir şekilde ısıtılabilir veya soğutulabilir!
 › Hem yeni, hem de yenileme projelerine kolayca monte edilebilir
 › Hatta köşelere veya dar alanlara dahi sorunsuz şekilde monte edilebilir
 › DC fan motoru sayesinde daha düşük enerji tüketimi

FXHQ-A   

4 yöne 
üflemeli tavan 
tipi

Asma tavanı olmayan ve boş zemin alanı bulunmayan yüksek odalar için benzersiz Daikin ünitesi
 › Tavanı 3,5m'ye kadar olan odalar çok kolay bir şekilde ısıtılabilir veya soğutulabilir!
 › Hem yeni, hem de yenileme projelerine kolayca monte edilebilir
 › Her türlü oda planına uyacak esneklik
 › DC fan motoru sayesinde daha düşük enerji tüketimi

FXUQ-A  

D
öş

em
e 

tip
i

Döşeme tipi 

ünite

Çevre zonu kliması için
 › Cam duvarların önüne monte edilebilir veya ön veya arka tarafı öne gelecek 

şekilde zemine yerleştirilebilir
 › Pencere altına montaj için idealdir
 › Çok düşük montaj alanı gerektirir
 › Duvara monte edilmesi, ünitenin altının temizlenmesini kolaylaştırır 

FXLQ-P      

Gizli döşeme 
tipi ünite

Ofislere, otellere ve konut uygulamalarına montaj için idealdir
 › Duvara dikkat çekmeyecek şekilde monte edilir, dışarıdan yalnızca emme ve 

üfleme ızgaraları görünür
 › Pencere altına dahi monte edilebilir
 › Derinliği yalnızca 200mm olduğundan çok küçük bir montaj alanı gerektirir
 › Yüksek ESP, esnek montaja izin verir

FXNQ-A      

Soğutma kapasitesi (kW)1 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 8,0 9,0 11,2 14,0 16,0 22,4 28,0

Isıtma kapasitesi (kW)2 1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 9,0 10,0 12,5 16,0 18,0 25,0 31,5

             ürünlerine genel bakış
İç üniteler 

Kapasite sınıfı (kW)

BENZERSİZ
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Bağlanabilecek dış üniteler

R
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Tip Model Ürün adı 15 20 25 35 42 50 60 71

Tavan tipi 
kaset

Dairesel atışlı kaset
(kendi kendini temizleme işlevi dahil1)

FCQG-F     

Tam düz kaset FFQ-C      

Gizli tavan

Küçük gizli tavan ünitesi FDBQ-B   

İnce gizli tavan tipi ünite FDXS-F(9)      

Inverter fanlı gizli tavan tipi ünite FBQ-D     

Duvar tipi

Daikin Emura Duvar  
tipi ünite

FTXG-LW/LS        

Duvar tipi ünite
CTXS-K 
FTXS-K          

Duvar tipi ünite FTXS-G      

Tavana asılı Tavan tipi ünite FHQ-C     

Döşeme tipi

Nexura döşeme tipi ünite FVXG-K       

Döşeme tipi ünite FVXS-F       

Yer-tavan tipi ünite FLXS-B(9)        

Şık iç ünitelere  

genel bakış

1 Dekoratif panel BYCQ140CG + BRC1E52A/B gereklidir 
2 Şık iç ünitelerin bağlanması için bir BPMKS ünitesi gereklidir 
3 RXYSQ ünitelerinin bulunduğu kombinasyonlarda RA iç ünitelerle VRV iç ünitelerin birlikte kullanılmasına izin verilmez.

Kapasite sınıfı (kW)

Split ve Sky Air iç üniteleri, uygulamaya bağlı olarak 
VRV IV ve VRV III-S dış ünitelerimize bağlanabilir. 
Kombinasyon kısıtlamaları için dış ünite 
portföyümüze bakın.
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İç ortam havasının kalitesini 
belirleyen beş parametre
 › Havalandırma: taze hava beslenmesini sağlar 

 › Isı geri kazanımı: atılan havadaki ısıyı ve nemi geri 
kazanarak, konforu ve verimliliği en üst düzeye 
çıkartır 

 › Hava işleme: gelen taze havayı ısıtarak veya 
soğutarak, konforu en üst düzeye çıkartır ve klima 
yükünü en alt düzeye düşürür 

 › Nemlendirme: iç ve dış ortam nemi arasındaki 
dengeyi optimize eder 

 › Filtreleme: havadaki tozları, kirleri ve kokuları 
giderir

Havalandırma

Isı geri kazanımı Nemlendirme

Hava işleme Filtreleme

Tip Ürün adı Model İç ortam havasının kalitesini 

belirleyen parametreler

Is
ı g

er
i k

az
an

ım
lı 

ha
va

la
nd

ırm
a

VAM-FA/FB

Standart olarak ısı geri kazanımlı havalandırma 
 › Enerji tasarrufu sağlayan havalandırma
 › Mobilyalar, dekorasyon ve teçhizatlar için maksimum 

zemin alanı
 › Bedelsiz soğutma
 › DC inverter fan motoru sayesinde daha düşük enerji 

tüketimi
 › Opsiyonel CO

2
 sensörü enerji tasarrufu sağlarken, iç 

ortam havası kalitesini iyileştirir

› Havalandırma
›  Isı geri  

kazanımı

VKM-GB

Klima sistemi üzerindeki yükün azaltılması için taze 
hava önceden ısıtılır veya soğutulur 
 › Enerji tasarrufu sağlayan havalandırma
 › Yüksek kalitede bir iç ortam havası yaratır
 › Mobilyalar, dekorasyon ve teçhizatlar için maksimum 

zemin alanı
 › Bedelsiz soğutma
 › DC inverter fan motoru sayesinde daha düşük enerji 

tüketimi

› Havalandırma
›  Isı geri  

kazanımı
›  Hava  

temizleme

VKM-GBM

Optimum konfor için ön ısıtma, soğutma ve 
nemlendirme 
 › Enerji tasarrufu sağlayan havalandırma
 › Yüksek kalitede bir iç ortam havası yaratır
 › İç ortam nem seviyenizi dengeler
 › Mobilyalar, dekorasyon ve teçhizatlar için maksimum 

zemin alanı
 › Bedelsiz soğutma

› Havalandırma
›  Isı geri  

kazanımı
›  Hava  

temizleme
› Nemlendirme

Kl
im

a 
sa

nt
ra

lle
ri

DX %100 
taze hava 
paketi

Havalandırma ve hava temizleme için tam olarak 
özelleştirilebilen çözüm 
 › Inverter teknolojisi
 › Isı pompası ve ısı geri kazanımı
 › Neredeyse bedelsiz ısıtma sağlar
 › Daikin kumandası üzerinden oda sıcaklığı kontrolü
 › Geniş genleşme vanası kiti seçenekleri

› Havalandırma
›  Isı geri  

kazanımı
› Hava temizleme
› Nemlendirme
› Filtreleme

0 200 400 600 800 1.000 2.000 4.000 6.000 8.000 140.000

Hava debisi (m3/sa)*

* Hava debisi yalnızca bilgilendirme için şu değerler temel olarak hesaplanmıştır: ısıtma kapasitesi EKEXV kiti * 200m³/sa

** Daikin soğutma grubuna bağlı Daikin AHU

**

Havalandırma serisi
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Biddle hava perdesi serisi

Hava perdesi boyut seçici

Tip ITC ITM DMS-IF BACNET

Ekran
Düzen ekranı
Dokunmatik ekran

Entegrasyon
Isıtma, klima merkezi sistemleri ve dondurma üniteleri için Mini BMS (BACnet ve WAGO)
3. taraf cihazların entegrasyonu (BACnet ve WAGO)

Kumanda

Temel kumanda işlevleri: açma/kapama, sıcaklık, ayar, hava debisi ayarları
Soğutucu akışkan sızdırmazlık kontrolü

Sıcaklık sınırlaması

Geri ayar

Otomatik geçiş

Haftalık program ve özel gün düzeni

Zamanlayıcı uzatma
Zorlamalı kapatma

Takip

Temel kumanda işlevleri: AÇIK/KAPALI durumu, çalışma modu, ayar noktası sıcaklığı
Filtre durumu

Arıza kodu

Geçmiş (çalışma, arıza...) 
Görselleştirme

Seçenekler
PPD

Web erişimi ve kumanda Std
HTTP seçeneği

Diğer

Kilitleme 
Ön soğutma/ısıtma

Değişen sıcaklık

Bedelsiz soğutma

ACNSS bağlantılı Klima Ağı Servis Sistemi
Maksimum iç ünite grubu 64 2560 64 4x64

Ağ çözümleri

Hydrobox serisi
Tip Ürün adı Model 80 125

Çıkış suyu sıcaklığı 
aralığı

Düşük  
sıcaklıklı 
hydrobox*

HXY-A

Yüksek verimli alan ısıtma ve soğutma için 
 › Alttan ısıtma sistemi, klima santralleri, düşük sıcaklıklı radyatörler ... için ideal sıcak 

veya soğuk su temini
 › 5° ila 45°C sıcak/soğuk su
 › Geniş çalışma sıcaklık aralığı (-20°C'ye kadar düşer ve 43°C'ye kadar çıkar)
 › Tam entegre su tarafı bileşenleri, sistem tasarımında zamandan tasarruf sağlar
 › Yerden tasarruf sağlayan modern duvar tipi tasarım

  5 °C - 45 °C

Yüksek  
sıcaklıklı 
hydrobox

HXHD-A

Verimli sıcak su üretimi ve alan ısıtma için
 › Banyolar, lavabolar ve alttan ısıtma sistemi, radyatörler, klima santralleri ... için ideal 

sıcak su temini
 › 25° ila 80°C sıcak su 
 › Isı geri kazanımıyla "bedelsiz" ısıtma ve sıcak su üretimi
 › Verimli sıcak su üretimi için ısı pompası teknolojisini kullanarak, bir doğalgaz 

boylerine kıyasla %17 tasarruf sağlar
 › Termal güneş enerjisi kolektörlerinin bağlanması mümkündür

 25 °C - 80 °C

Tip Ürün adı

Tavan tipi Biddle hava perdesi CYV S/M/L-DK-F

Biddle hava perdesi kaset CYV S/M/L-DK-C

Biddle hava perdesi gömülü CYV S/M/L-DK-R

Kapasite sınıfı (kW)

Kapı yüksekliği (m)

Uygun  

Kapalı alışveriş merkezi veya 

döner kapılı giriş

Normal  

Karşıda açık kapı yoktur, 

doğrudan rüzgar düşüktür, 

yalnızca giriş katı bulunan 

binalar

Uygun değil  

Köşeler, birden fazla kat ve/

veya açık merdiven

2,3
2,5

3,0

S M L

2,15
2,4

2,75

LMS

2,3
2,0

2,5

LMS

İlave seçenekler
 › Elektrikli hava perdelerine kıyasla  
1,5 yıldan daha kısa geri ödeme süresi

 › Kolay ve hızlı montaj
 › Doğrultucu teknolojisi sayesinde 
maksimum enerji verimliliği

 › %85 hava ayırma verimliliği
 › Kaset modeli (C): dışarıdan yalnızca dekoratif panel 
görünecek şekilde asma tavana monte edilir

 › Askı tipi (F): kolayca duvara monte edilebilir
 › Gömülü model (R) : tavana silme şekilde monte edilir
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 ʯ Değişken Soğutucu Akışkan Sıcaklığı
 ʯ 9 iç üniteye kadar geniş bir seriye bağlanabilir: VRV'ye veya 
şık iç ünitelere (Daikin Emura, Nexura, …) bağlanabilir

 ʯ Tüm iç üniteler bağımsız şekilde kontrol edilebilir
 ʯ Tüm VRV kumandalara, havalandırmalara, klima santrali 
ünitelerine ve Biddle hava perdelerine bağlanabilir

 ʯ Yerden tasarruf sağlayan tasarım
 ʯ Serinin genişletilmesi daha yüksek esneklik

VRV IV S serisi

2015 yılında, daima yer sorunu yaşayan ve 
performans beklentilerinin yüksek olduğu 
hafif ticari uygulamalara daha da uygun 
hale getirmek için başarılı Mini VRV serimizi 
bir takım güncellemeler geçirmiştir.

VRV IV S serisi
Verimlilikten taviz verilmeksizin 

yerden tasarruf sağlayan çözüm

 ʯ En kompakt VRV
 ʯ Düşük yükseklik, minimum görsel 
etki yaratır

 ʯ Hafif olması, montaj süresini ve 
personel sayısını en aza indirir

 ʯ Monofaze modeli mevcuttur

 ʯ Monofaze ve trifaze modelleri 
mevcuttur

 ʯ Alan kısıtlaması bulunan daha 
büyük çaplı uygulamalar için 8, 10 
ve 12 HP ünitesiyle genişletilmiş 
seri (2015 yılının sonuna kadar 
gerçekleşmesi beklenmektedir)

4-5 HP

4-5-6-8-10-12 HP
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REYQ-T

Isı geri kazanımlı VRV IV
Dış ünite sistemi REYQ 8T 10T 12T 14T 16T 18T 20T
Kapasite aralığı HP 8 10 12 14 16 18 20
Soğutma kapasitesi Nom. kW 22,4 (1) (2) 28,0 (1) (2) 33,5 (1) (2) 40,0 (1) (2) 45,0 (1) (2) 50,4 56,0
Isıtma kapasitesi Nom. kW 22,4 (3) (4) 28,0 (3) (4) 33,5 (3) (4) 40,0 (3) (4) 45,0 (3) (4) 50,4 56,0

Maks. kW 25,0 31,5 37,5 45,0 50,0 56,5 63,0
Çekilen güç - 50Hz Soğutma Nom. kW 5,31 (1) / 4,56 (2) 7,15 (1) / 6,19 (2) 9,23 (1) / 8,31 (2) 10,7 (1) / 9,61 (2) 12,8 (1) / 11,9 (2) 15,2 18,6

Isıtma Nom. kW 4,75 (3) / 4,47 (3) 6,29 (3) / 5,47 (3) 8,05 (3) / 6,83 (3) 9,60 (3) / 9,37 (3) 11,2 (3) / 9,88 (3) 12,3 14,9
Maks. kW 5,51 7,38 9,43 11,3 12,9 14,3 17,5

EER 4,22 (1) / 4,92 (2) 3,92 (1) / 4,52 (2) 3,63 (1) / 4,03 (2) 3,74 (1) / 4,16 (2) 3,52 (1) / 3,79 (2) 3,32 3,01
COP - Maks. 4,54 4,27 3,98 3,88 3,95 3,60
COP - Nom. 4,72 (3) / 5,01 (3) 4,45 (3) / 5,12 (3) 4,16 (3) / 4,90 (3) 4,17 (3) / 4,27 (3) 4,02 (3) / 4,56 (3) 4,10 3,76
ESEER 7,41 7,37 6,84 7,05 6,63 6,26 5,68
Bağlanabilir maksimum iç ünite sayısı 64 (5)
İç ünite bağlantı indeksi Min./Nom./Maks. 100/200/260 125/250/325 150/300/390 175/350/455 200/400/520 225/450/585 250/500/650
Boyutlar Birim YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 1.685x930x765 1.685x1.240x765
Ağırlık Birim kg 210 218 304 305 337
Fan Debi Soğutma Nom. m³/dak 162 175 185 223 260 251 261
Ses gücü seviyesi Soğutma Nom. dBA 78 79 81 86 88
Ses basıncı seviyesi Soğutma Nom. dBA 58 61 64 65 66

Gece 
Sessiz 
Modu

Seviye 1 dBA 56 58 58 58 58 60 60
Seviye 2 dBA 55 54 54 52 52 52 52
Seviye 3 dBA 53 52 52 47 47 48 48

Çalışma sıcaklık aralığı Soğutma Min.~Maks. °C KT -5,0~43,0
Isıtma Min.~Maks. °C YT -20~15,5

Soğutucu akışkan Tipi / GWP R-410A / 2.087,5
Şarj kg/TCO

2
9,7/20,2 9,8/20,5 9,9/20,7 11,8/24,6

Boru bağlantıları Sıvı DÇ mm 9,52 12,7 15,9
Gaz DÇ mm 19,1 22,2 28,6
Deşarj gazı DÇ mm 15,9 19,1 22,2 28,6
Toplam boru uzunluğu Sistem Gerçek m 1.000

Güç beslemesi Faz/Frekans/Gerilim Hz/V 3N~/50/380-415
Akım - 50Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A 20 25 32 40 50

Dış ünite sistemi REYQ 10T 13T 16T 18T 20T 22T 24T 26T 28T 30T 32T
Sistem Dış ünite modülü 1 REMQ5T REYQ8T REYQ10T REYQ8T REYQ12T REYQ16T

Dış ünite modülü 2 REMQ5T REYQ8T REYQ10T REYQ12T REYQ16T REYQ14T REYQ16T REYQ18T REYQ16T
Kapasite aralığı HP 10 13 16 18 20 22 24 26 28 30 32
Soğutma kapasitesi Nom. kW 28,0 36,4 44,8 50,4 55,9 61,5 67,4 73,5 78,5 83,9 90,0
Isıtma kapasitesi Nom. kW 28,0 36,4 44,8 50,4 55,9 61,5 67,4 73,5 78,5 83,9 90,0

Maks. kW 32,0 41,0 50,0 56,5 62,5 69,0 75,0 82,5 87,5 94,0 100,0
Çekilen güç - 50Hz Soğutma Nom. kW 6,34 8,48 10,62 12,46 14,54 16,38 18,11 19,93 22,03 24,43 25,6

Isıtma Nom. kW 5,42 7,46 9,50 11,04 12,80 14,34 15,95 17,65 19,25 20,35 22,4
Maks. kW 6,50 8,76 11,02 12,89 14,94 16,81 18,41 20,73 22,33 23,73 25,8

EER 4,42 4,29 4,22 4,04 3,84 3,75 3,72 3,69 3,56 3,43 3,52
COP - Maks. 4,92 4,68 4,54 4,38 4,18 4,10 4,07 3,98 3,92 3,96 3,88
COP - Nom. 5,17 4,88 4,72 4,57 4,37 4,29 4,23 4,16 4,08 4,12 4,02
ESEER - Otomatik 7,77 7,54 7,41 7,38 7,06 7,07 6,87 6,95 6,72 6,48 6,63
ESEER - Standart 6,55 6,36 6,25 5,98 5,68 5,54 5,46 5,41 5,23 5,03 5,14
Bağlanabilir maksimum iç ünite sayısı 64
İç ünite bağlantı 
indeksi

Min. 125 162.5 200 225 250 275 300 325 350 375 400
Nom. 250 325.0 400 450 500 550 600 650 700 750 800
Maks. 325 422.5 520 585 650 715 780 845 910 975 1.040

Boru bağlantıları Sıvı DÇ mm 9,52 12,7 15,9 19,1
Gaz DÇ mm 22,2 28,6 34,9
Deşarj gazı DÇ mm 19,1 22,2 28,6
Toplam boru uzunluğu Sistem Gerçek m 500 1.000

Akım - 50Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A 40 50 63 80
Devamlı ısıtma v

Dış ünite sistemi REYQ 34T 36T 38T 40T 42T 44T 46T 48T 50T 52T 54T
Sistem Dış ünite modülü 1 REYQ16T REYQ8T REYQ10T REYQ12T REYQ14T REYQ16T REYQ18T

Dış ünite modülü 2 REYQ18T REYQ20T REYQ12T REYQ16T REYQ18T
Dış ünite modülü 3 - REYQ18T REYQ16T REYQ18T

Kapasite aralığı HP 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Soğutma kapasitesi Nom. kW 95,4 101,0 106,3 111,9 118,0 123,5 130,0 135,0 140,4 145,8 151,2
Isıtma kapasitesi Nom. kW 95,4 101,0 106,3 111,9 118,0 123,5 130,0 135,0 140,4 145,8 151,2

Maks. kW 106,5 113,0 119,0 125,5 131,5 137,5 145,0 150,0 156,5 163,0 169,5
Çekilen güç - 50Hz Soğutma Nom. kW 28,0 31,4 29,74 31,58 32,75 34,83 36,3 38,4 40,8 43,2 45,6

Isıtma Nom. kW 23,5 26,1 25,10 26,64 28,69 30,45 32,00 33,6 34,7 35,8 36,9
Maks. kW 27,2 30,4 29,24 31,11 33,18 35,23 37,1 38,7 40,1 41,5 42,9

EER 3,41 3,22 3,57 3,54 3,60 3,55 3,58 3,52 3,44 3,38 3,32
COP - Maks. 3,92 3,72 4,07 4,03 3,96 3,90 3,91 3,88 3,90 3,93 3,95
COP - Nom. 4,06 3,87 4,24 4,20 4,11 4,06 4,02 4,05 4,07 4,10
ESEER - Otomatik 6,43 6,06 6,66 6,68 6,79 6,68 6,75 6,63 6,49 6,37 6,26
ESEER - Standart 4,97 4,70 5,25 5,20 5,28 5,20 5,23 5,14 5,03 4,93 4,84
Bağlanabilir maksimum iç ünite sayısı 64
İç ünite bağlantı 
indeksi

Min. 425 450 475 500 525 550 575 600 625 650 675
Nom. 850 900 950 1.000 1.050 1.100 1.150 1.200 1.250 1.300 1.350
Maks. 1.105 1.170 1.235 1.300 1.365 1.430 1.495 1.560 1.625 1.690 1.755

Boru bağlantıları Sıvı DÇ mm 19,1
Gaz DÇ mm 34,9 41,3
Deşarj gazı DÇ mm 28,6 34,9
Toplam boru uzunluğu Sistem Gerçek m 1.000

Akım - 50Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A 80 100 125
Devamlı ısıtma v

Dış ünite modülü REMQ 5T
Boyutlar Birim YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 1.685x930x765
Ağırlık Birim kg 210
Fan Debi Soğutma Nom. m³/dak 162
Ses gücü seviyesi Soğutma Nom. dBA 77
Ses basıncı seviyesi Soğutma Nom. dBA 56
Çalışma sıcaklık aralığı Soğutma Min.~Maks. °C KT -5,0~43,0

Isıtma Min.~Maks. °C YT -20~15,5
Soğutucu akışkan Tipi / GWP R-410A / 2.087,5

Şarj kg/TCO
2
Eş 9,7/20,2

Güç beslemesi Faz/Frekans/Gerilim Hz/V 3N~/50/380-415
Akım - 50Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A 20

(1) Nominal soğutma kapasiteleri şu koşullara dayalıdır: iç ortam sıcaklığı: 27°C KT, 19°C YT, dış ortam sıcaklığı: 35°C KT, eşdeğer soğutucu akışkan borusu uzunluğu 5m, kot farkı: 0m. Standart verimlilik serisi verileri. (2) 
Nominal soğutma kapasiteleri şu koşullara dayalıdır: iç ortam sıcaklığı: 27°C KT, 19°C YT, dış ortam sıcaklığı: 35°C KT, eşdeğer soğutucu akışkan borusu uzunluğu 5m, kot farkı: 0m. Yüksek verimlilik serisi verileri, Eurovent 
sertifikalı. (3) Nominal ısıtma kapasiteleri şu koşullara dayalıdır: iç ortam sıcaklığı: 20°C KT, dış ortam sıcaklığı: 7°C KT, 6°C YT, eşdeğer soğutucu akışkan borusu uzunluğu: 5m, kot farkı: 0m. Standart verimlilik serisi 
verileri. (4) Nominal ısıtma kapasiteleri şu koşullara dayalıdır: iç ortam sıcaklığı: 20°C KT, dış ortam sıcaklığı: 7°C KT, 6°C YT, eşdeğer soğutucu akışkan borusu uzunluğu: 5m, kot farkı: 0m. Yüksek verimlilik serisi verileri, 
Eurovent sertifikalı. (5) Gerçekte bağlanabilecek iç ünite sayısı, iç ünite tipine (VRV iç ünite, Hydrobox, RA iç ünite, ...) ve sistem için bağlantı oranı kısıtlamasına (%50 <= CR <= %130) göre değişir
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RYYQ-T / RXYQ-T

Dış ünite sistemi RYYQ/RXYQ 8T/8T9 10T 12T 14T 16T 18T 20T
Kapasite aralığı HP 8 10 12 14 16 18 20
Soğutma kapasitesi Nom. kW 22,4 (1) / 22,4 (2) 28,0 (1) / 28,0 (2) 33,5 (1) / 33,5 (2) 40,0 (1) / 40,0 (2) 45,0 (1) / 45,0 (2) 50,4 (1) 56,0 (1)
Isıtma kapasitesi Nom. kW 22,4 (3) / 22,40 (4) 28,0 (3) / 28,00 (4) 33,5 (3) / 33,50 (4) 40,0 (3) / 40,0 (4) 45,0 (3) / 45,0 (4) 50,4 (3) 56,0 (3)

Maks. kW 25,0 (3) 31,5 (3) 37,5 (3) 45,0 (3) 50,0 (3) 56,5 (3) 63,0 (3)
Çekilen güç - 50Hz Soğutma Nom. kW 5,21 (1) / 4,47 (2) 7,29 (1) / 6,32 (2) 8,98 (1) / 8,09 (2) 11,0 (1) / 9,88 (2) 13,0 (1) / 12,10 (2) 15,0 (1) 18,5 (1)

Isıtma Nom. kW 4,75 (3) / 4,47 (4) 6,29 (3) / 5,47 (4) 7,77 (3) / 6,59 (4) 9,52 (3) / 9,30 (4) 11,1 (3) / 9,8 (4) 12,6 (3) 14,5 (3)
Maks. kW 5,51 (3) 7,38 (3) 9,10 (3) 11,2 (3) 12,8 (3) 14,6 (3) 17,0 (3)

EER 4,30 (1) / 5,01 (2) 3,84 (1) / 4,43 (2) 3,73 (1) / 4,14 (2) 3,64 (1) / 4,05 (2) 3,46 (1) / 3,73 (2) 3,36 (1) 3,03 (1)
ESEER - Otomatik 7,53 7,20 6,96 6,83 6,50 6,38 5,67
ESEER - Standart 6,37 5,67 5,50 5,31 5,05 4,97 4,42
COP - Maks. 4,54 (3) 4,27 (3) 4,12 (3) 4,02 (3) 3,91 (3) 3,87 3,71
COP - Nom. 4,72 (3) / 5,01 (4) 4,45 (3) / 5,12 (4) 4,31 (3) / 5,08 (4) 4,20 (3) / 4,30 (4) 4,05 (3) / 4,59 (4) 4,00 3,86
Bağlanabilir maksimum iç ünite sayısı 64 (5)
İç ünite bağlantı indeksi Min./Nom./Maks. 100/200/260 125/250/325 150/300/390 175/350/455 200/400/520 225/450/585 250/500/650
Boyutlar Birim YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 1.685x930x765 1.685x1.240x765
Ağırlık Birim kg 243 252 356 391
Fan Debi Soğutma Nom. m³/dak 162 175 185 223 260 251 261
Ses gücü seviyesi Soğutma Nom. dBA 78 79 81 86 88
Ses basıncı seviyesi Soğutma Nom. dBA 58 61 64 65 66
Çalışma sıcaklık aralığı Soğutma Min.~Maks. °C KT -5~43

Isıtma Min.~Maks. °C YT -20~15,5
Soğutucu akışkan Tip R-410A

Şarj kg 5,9 6 6,3 10,3 10,4 11,7 11,8
tCO₂eş 12,3 12,5 13,2 21,5 21,7 24,4 24,6

GWP 2.087,5
Boru bağlantıları Sıvı DÇ mm 9,52 12,7 15,9

Gaz DÇ mm 19,1 22,2 28,6
Toplam boru uzunluğu Sistem Gerçek m 1.000

Güç beslemesi Faz/Frekans/Gerilim Hz/V 3N~/50/380-415
Akım - 50Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A 20 25 32 40 50

Dış ünite sistemi RYYQ/RXYQ 22T 24T/24T9 26T 28T 30T 32T 34T 36T 38T/38T9
Sistem Dış ünite modülü 1 10T 8T 12T 16T 8T

Dış ünite modülü 2 12T 16T 14T 16T 18T 16T 18T 20T 10T
Dış ünite modülü 3 - 20T

Kapasite aralığı HP 22 24 26 28 30 32 34 36 38
Soğutma kapasitesi Nom. kW 61,5 67,4 73,5 78,5 83,9 90,0 95,4 101,0 106,3
Isıtma kapasitesi Nom. kW 61,5 67,4 73,5 78,5 83,9 90,0 95,4 101,0 106,3

Maks. kW 69,0 75,0 82,5 87,5 94,0 100,0 106,5 113,0 119,0
Çekilen güç - 50Hz Soğutma Nom. kW 16,27 18,2 20,0 22,0 24,0 26,0 28,0 31,5 29,2

Isıtma Nom. kW 14,06 15,85 17,29 18,87 20,4 22,2 23,7 25,6 25,1
Maks. kW 16,48 18,31 20,30 21,90 23,7 25,6 27,4 29,8 29,2

EER 3,77 3,70 3,68 3,57 3,5 3,46 3,4 3,21 3,6
ESEER - Otomatik 7,07 6,81 6,89 6,69 6,60 6,50 6,44 6,02 6,36
ESEER - Standart 5,58 5,42 5,39 5,23 5,17 5,05 5,01 4,68 5,03
COP - Maks. 4,19 4,10 4,06 4,00 3,91 3,9 3,79 4,1
COP - Nom. 4,37 4,25 4,16 4,1 4,05 4,0 3,95 4,2
Bağlanabilir maksimum iç ünite sayısı 64
İç ünite bağlantı indeksi Min./Nom./Maks. 275/550/715 300/600/780 325/650/845 350/700/910 375/750/975 400/800/1.040 425/850/1.105 450/900/1.170 475/950/1.235
Boru bağlantıları Sıvı DÇ mm 15,9 19,1

Gaz DÇ mm 28,6 34,9 41,3
Toplam boru uzunluğu Sistem Gerçek m 1.000

Akım - 50Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A 63 80 100

Dış ünite sistemi RYYQ/RXYQ 40T 42T 44T 46T 48T 50T 52T 54T
Sistem Dış ünite modülü 1 10T 12T 14T 16T 18T

Dış ünite modülü 2 12T 16T 18T
Dış ünite modülü 3 18T 16T 18T

Kapasite aralığı HP 40 42 44 46 48 50 52 54
Soğutma kapasitesi Nom. kW 111,9 118,0 123,5 130,0 135,0 140,0 145,8 151,2
Isıtma kapasitesi Nom. kW 111,9 118,0 123,5 130,0 135,0 140,0 145,8 151,2

Maks. kW 125,5 131,5 137,5 145,0 150,0 156,0 163,0 169,5
Çekilen güç - 50Hz Soğutma Nom. kW 31,3 33,3 35,0 37,0 39,0 40,7 43,0 45,0

Isıtma Nom. kW 26,7 28,49 29,97 31,72 33,3 34,6 36,3 37,8
Maks. kW 31,1 32,98 34,70 36,8 38,4 40,0 42,0 43,8

EER 3,6 3,54 3,51 3,46 3,44 3,4 3,40
ESEER - Otomatik 6,74 6,65 6,62 6,60 6,50 6,46 6,42 6,38
ESEER - Standart 5,29 5,19 5,17 5,13 5,05 5,02 4,99 4,97
COP - Maks. 4,0 3,99 3,96 3,94 3,91 3,90
COP - Nom. 4,2 4,14 4,12 4,10 4,05 4,0
Bağlanabilir maksimum iç ünite sayısı 64
İç ünite bağlantı indeksi Min./Nom./Maks. 500/1.000/1.300 525/1.050/1.365 550/1.100/1.430 575/1.150/1.495 600/1.200/1.560 625/1.250/1.625 650/1.300/1.690 675/1.350/1.755
Boru bağlantıları Sıvı DÇ mm 19,1

Gaz DÇ mm 41,3
Toplam boru uzunluğu Sistem Gerçek m 1.000

Akım - 50Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A 100 125

RYYQ kombinasyonları için dış ünite modülü RYMQ 8T 10T 12T 14T 16T 18T 20T
Boyutlar Birim Yükseklik/Genişlik/Derinlik mm 1.685/930/765 1.685/1.240/765
Ağırlık Birim kg 188 195 309 319
Fan Debi Soğutma Nom. m³/dak 162 175 185 223 260 251 261
Ses gücü seviyesi Soğutma Nom. dBA 78 79 81 86 88
Ses basıncı seviyesi Soğutma Nom. dBA 58 61 64 65 66
Çalışma sıcaklık aralığı Soğutma Min.~Maks. °C KT -5~43

Isıtma Min.~Maks. °C YT -20~15,5
Soğutucu akışkan Tip R-410A

Şarj kg 5,9 6 6,3 10,3 10,4 11,7 11,8
tCO₂eş 12,3 12,5 13,2 21,5 21,7 24,4 24,6

GWP 2.087,5
Güç beslemesi Faz/Frekans/Gerilim Hz/V 3N~/50/380-415
Akım - 50Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A 20 25 32 40 50

 (1) Nominal soğutma kapasiteleri şu koşullara dayalıdır: iç ortam sıcaklığı: 27°C KT, 19°C YT, dış ortam sıcaklığı: 35°C KT, eşdeğer soğutucu akışkan borusu uzunluğu 5m, kot farkı: 0m. Standart verimlilik serisi verileri (2) 
Nominal ısıtma kapasiteleri şu koşullara dayalıdır: iç ortam sıcaklığı: 20°C KT, dış ortam sıcaklığı: 7°C KT, 6°C YT, eşdeğer soğutucu akışkan borusu uzunluğu: 5m, kot farkı: 0m. Yüksek verimlilik serisi verileri, Eurovent 
sertifikalı (3) Nominal ısıtma kapasiteleri şu koşullara dayalıdır: iç ortam sıcaklığı: 20°C KT, dış ortam sıcaklığı: 7°C KT, 6°C YT, eşdeğer soğutucu akışkan borusu uzunluğu: 5m, kot farkı: 0m. Standart verimlilik serisi 
verileri (4) Nominal soğutma kapasiteleri şu koşullara dayalıdır: iç ortam sıcaklığı: 27°C KT, 19°C YT, dış ortam sıcaklığı: 35°C KT, eşdeğer soğutucu akışkan borusu uzunluğu 5m, kot farkı: 0m. Yüksek verimlilik serisi 
verileri, Eurovent sertifikalı (5) Gerçekte bağlanabilecek iç ünite sayısı, iç ünite tipine (VRV iç ünite, Hydrobox, RA iç ünite, ...) ve sistem için bağlantı oranı kısıtlamasına (%50 <= CR <= %130) göre değişir | STANDART 
ESEER değeri, normal VRV4 Isı Pompası çalışmasına karşılık gelir, gelişmiş enerji tasarruflu çalışma özelliğini dikkate almaz | OTOMATİK ESEER değeri, normal VRV4 ısı pompası çalışmasına karşılık gelir ve gelişmiş enerji 
tasarruflu çalışmayı (değişken soğutucu akışkan sıcaklığı) dikkate alır 
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RXYQQ-T

Dış ünite RXYQQ 8T 10T 12T 14T 16T 18T 20T
Kapasite aralığı HP 8 10 12 14 16 18 20

Soğutma kapasitesi Nom. kW 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 50,0 56,0

Isıtma kapasitesi Nom./Maks. kW 22,4/25,0 28,0/31,5 33,5/37,5 40,0/45,0 45,0/50,0 50,0/56,0 56,0/63,0
Çekilen güç - 50Hz Soğutma Nom. kW 5,21 7,29 8,98 11,0 13,0 14,7 18,5

Isıtma Nom./Maks. kW 4,75/5,51 6,29/7,38 7,77/9,10 9,52/11,2 11,1/12,8 12,4/14,4 14,5/17,0

EER 4,30 3,84 3,73 3,64 3,46 3,40 3,03

ESEER 6,37(1)/7,53(2) 5,67(1)/7,20(2) 5,50(1)/6,96(2) 5,31(1)/6,83(2) 5,05(1)/6,50(2) 4,97(1)/6,38(2) 4,42(1)/5,67(2)

COP 4,72/4,54 4,45/4,27 4,31/4,12 4,20/4,02 4,05/3,91 4,03/3,89 3,86/3,71

Bağlanabilir maksimum iç ünite sayısı 64(3)

İç ünite bağlantı indeksi Min./Nom./Maks. 100/200/260 125/250/325 150/300/390 175/350/455 200/400/520 225/450/585 250/500/650

Boyutlar Birim YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 1.685x930x765 1.685x1.240x765

Ağırlık Birim kg 261 268 364 398

Fan Debi Soğutma Nom. m³/dak 162 175 185 223 260 251 261

Ses gücü seviyesi Soğutma Nom. dBA 78 79 81 86 88

Ses basıncı seviyesi Soğutma Nom. dBA 58 61 64 65 66
Çalışma sıcaklık aralığı Soğutma Min.~Maks. °C KT -5~43

Isıtma Min.~Maks. °C YT -20~15,5

Soğutucu akışkan
Tipi / GWP R-410A / 2.087,5

Şarj kg/ TCO
2
Eş 5,9/ 12,3 6,0/ 12,5 6,3/ 13,2 10,3/ 21,5 10,4/ 21,7 11,7/ 24,4 11,8/ 24,6

Boru bağlantıları Sıvı DÇ mm 9,52 12,7 15,9

Gaz DÇ mm 19,1 22,2 28,6

Toplam boru uzunluğu Sistem Gerçek m 1.000

Güç beslemesi Faz/Frekans/Gerilim Hz/V 3N~/50/380-415

Akım - 50Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A 20 25 32 40 50

Dış ünite sistemi RXYQQ 22T 24T 26T 28T 30T 32T 34T 36T
Sistem Dış ünite modülü 1 10 8 12 16

Dış ünite modülü 2 12 16 14 16 18 16 18 20

Kapasite aralığı HP 22 24 26 28 30 32 34 36

Soğutma kapasitesi Nom. kW 61,5 67,4 73,5 78,5 83,5 90,0 95,0 101,0

Isıtma kapasitesi Nom./Maks. kW 61,5/69,0 67,4/75,0 73,5/82,5 78,5/87,5 83,5/93,5 90,0/100,0 95,0/106,0 101,0/113,0
Çekilen güç - 50Hz Soğutma Nom. kW 16,27 18,2 20,0 22,0 23,7 26,0 27,7 31,5

Isıtma Nom./Maks. kW 14,06/16,48 15,85/18,31 17,29/20,30 18,87/21,90 20,17/23,50 22,2/25,6 23,5/27,2 25,6/29,8

EER 3,77 3,70 3,68 3,57 3,52 3,46 3,43 3,21

ESEER 5,58(1)/7,07(2) 5,42(1)/6,81(2) 5,39(1)/6,89(2) 5,23(1)/6,69(2) 5,17(1)/6,60(2) 5,05(1)/6,50(2) 5,01(1)/6,44(2) 4,68(1)/6,02(2)

COP 4,37 / 4,19 4,25 / 4,10 4,25 / 4,06 4,16 / 4,00 4,14 / 3,98 4,05 / 3,91 4,04 / 3,90 3,95 / 3,79

Bağlanabilir maksimum iç ünite sayısı 64(3)
İç ünite bağlantı indeksiMin. 275 300 325 350 375 400 425 450

Nom. 550 600 650 700 750 800 850 900

Maks. 715 780 845 910 975 1.040 1.105 1.170
Boru bağlantıları Sıvı DÇ mm 15,9 19,1

Gaz DÇ mm 28,6 34,9 41,3

Toplam boru uzunluğu Sistem Gerçek m 1.000

Akım - 50Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A 63 80

Dış ünite sistemi RXYQQ 38T 40T 42T
Sistem Dış ünite modülü 1 8 10 10

Dış ünite modülü 2 10 12 16

Dış ünite modülü 3 20 18 16

Kapasite aralığı HP 38 40 42

Soğutma kapasitesi Nom. kW 106,0 111,5 118,0

Isıtma kapasitesi Nom./Maks. kW 106,4/119,5 111,5/125,0 118,0/131,5
Çekilen güç - 50Hz Soğutma Nom. kW 31,0 33,3

Isıtma Nom./Maks. kW 25,54/29,89 26,46/30,88 28,49/32,98

EER 3,42 3,61 3,54

ESEER 5,03(1)/6,36(2) 5,29(1)/6,74(2) 5,19(1)/6,65(2)

COP 4,17 / 4,00 4,21 / 4,05 4,14 / 3,99

Bağlanabilir maksimum iç ünite sayısı 64(3)
İç ünite bağlantı indeksiMin. 475 500 525

Nom. 950 1.000 1.050

Maks. 1.235 1.300 1.365
Boru bağlantıları Sıvı DÇ mm 19,1

Gaz DÇ mm 41,3

Toplam boru uzunluğu Sistem Gerçek m 1.000

Akım - 50Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A 100

Replacement VRV IV ısı pompası

(1) STANDART ESEER değeri, normal VRV IV ısı pompası çalışmasına karşılık gelir, gelişmiş enerji tasarruflu çalışma özelliğini dikkate almaz  
(2) OTOMATİK ESEER değeri, normal VRV IV ısı pompası çalışmasına karşılık gelir ve gelişmiş enerji tasarruflu çalışmayı (değişken soğutucu akışkan sıcaklığı) dikkate alır  
(3) Gerçekte bağlanabilecek iç ünite sayısı, iç ünite tipine (VRV iç ünite, hydrobox, RA iç ünite vb.) ve sistemin bağlantı oranı kısıtlamasına (%50 ≤ CR ≤ %130) bağlıdır 
(4) Eurovent sertifikalı değildir
Florinli sera gazları içerir
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VRV IV su soğutmalı seri

RWEYQ-T

Jeotermal çalışmaStandart çalışma

Dış ünite RWEYQ 8T 10T 16T 18T 20T 24T 26T 28T 30T

Sistem Dış ünite modülü 1 RWEYQ8T RWEYQ10T RWEYQ8T RWEYQ10T RWEYQ8T RWEYQ10T

Dış ünite modülü 2 - RWEYQ8T RWEYQ10T RWEYQ8T RWEYQ10T

Dış ünite modülü 3 - RWEYQ8T RWEYQ10T

Kapasite aralığı HP 8 10 16 18 20 24 26 28 30

Soğutma kapasitesi Nom. kW 22,4 28,0 44,8 50,4 56,0 67,2 72,8 78,4 84,0

Isıtma kapasitesi Nom. kW 25,0 31,5 50,0 56,5 63,0 75,0 81,5 88,0 94,5

Çekilen güç - 50Hz Soğutma Nom. kW 4,42 6,14 8,8 10,6 12,3 13,3 15,0 16,7 18,4

Isıtma Nom. kW 4,21 6,00 8,4 10,2 12,0 12,6 14,4 16,2 18,0

EER 5,07 4,56 5,07 4,77 4,56 5,07 4,86 4,69 4,56

COP 5,94 5,25 5,94 5,53 5,25 5,94 5,65 5,43 5,25

Bağlanabilir maksimum iç ünite sayısı 36

İç ünite bağlantı 
indeksi

Min. 100 125 200 225 250 300 325 350 375

Nom. 200 250 400 450 500 600 650 700 750

Maks. 260 325 520 585 650 780 845 910 975

Boyutlar Birim YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 1.000x780x550 -

Ağırlık Birim kg 137 -

Fan Debi Soğutma Nom. m³/dak -

Ses gücü seviyesi Soğutma Nom. dBA -

Ses basıncı seviyesi Soğutma Nom. dBA 50 51 53 54 55 56

Çalışma sıcaklık aralığı Giriş suyu sıcaklığı Soğutma Min.~Maks. °C KT 10~45

Isıtma Min.~Maks. °C YT -10~45

Soğutucu akışkan Tipi / GWP R-410A/2.087,5

Şarj kg/ TCO
2
Eş 3,5/7,3 4,2/8,8 -

Boru bağlantıları Sıvı DÇ mm 9,52 12,7 15,9 19,1

Gaz DÇ mm 19,10 (1) 22,2 (1) 28,6 (1) 34,9 (1)
Deşarj gazı DÇ mm 15,9 (2) / 19,10 (3) 19,1 (2) / 22,10 (3) 22,2 (2) / 28,60 (3) 28,6 (2) / 34,90 (3)
Su Giriş/Çıkış PT1 1/4B iç diş/PT1 1/4B iç diş

Toplam boru uzunluğu Sistem Gerçek m 300
Güç beslemesi Faz/Frekans/Gerilim Hz/V 3N~/50/380-415
Akım - 50Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A 20 32 50

(1) Isı pompası sisteminde gaz borusu kullanılmaz (2) Isı geri kazanımlı sistemde (3) Isı pompası sisteminde (4) Eurovent sertifikalı değildir
Florinli sera gazları içerir
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İç ünite BS 1Q10A 1Q16A 1Q25A
Çekilen güç Soğutma Nom. kW 0,005

Isıtma Nom. kW 0,005

Bağlanabilir maksimum iç ünite sayısı 5 8

Bağlanabilir maksimum iç ünite kapasite endeksi 15 < x ≤ 100 100<x≤160 160<x≤250

Boyutlar Birim YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 207x388x326

Ağırlık Birim kg 12 15

Gövde Malzemesi Galvanize çelik levha
Boru bağlantıları Dış ünite Sıvı Tip/DÇ mm Lehimleme bağlantısı/9,5

Gaz Tip/DÇ mm Lehimleme bağlantısı/15,9 Lehimleme bağlantısı/22,2

Deşarj gazı Tip/DÇ mm Lehimleme bağlantısı/12,7 Lehimleme bağlantısı/19,1
İç ünite Sıvı Tip/DÇ mm Lehimleme bağlantısı/9,5

Gaz Tip/DÇ mm Lehimleme bağlantısı/15,9 Lehimleme bağlantısı/22,2

Ses emici termal yalıtım Köpüklü poliüretan Alev geciktirici iğne keçe

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

Toplam devre Maksimum sigorta amperi (MFA) A 15

BS1Q-A  Bireysel branşman seçici – Isı geri kazanımlı VRV IV

İç ünite BS 4Q14A 6Q14A 8Q14A 10Q14A 12Q14A 16Q14A
Çekilen güç Soğutma Nom. kW 0,043 0,064 0,086 0,107 0,129 0,172

Isıtma Nom. kW 0,043 0,064 0,086 0,107 0,129 0,172

Bağlanabilir maksimum iç ünite sayısı 20 30 40 50 60 64

Branşman başına bağlanabilir maksimum iç ünite sayısı 5

Branşman sayısı 4 6 8 10 12 16

Bağlanabilir maksimum iç ünite kapasite endeksi 400 600 750

Branşman başına bağlanabilir maksimum iç ünite kapasite endeksi 140

Boyutlar Birim YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 298x370x430 298x580x430 298x820x430 298x1.060x430

Ağırlık Birim kg 17 24 26 35 38 50

Gövde Malzemesi Galvanize çelik levha
Boru bağlantıları Dış ünite Sıvı DÇ mm 9,5 12,7 12,7 / 15,9 15,9 15,9 / 19,1 19,1

Gaz DÇ mm 22,2 / 19,1 28,6 / 22,2 28,6 28,6 / 34,9 34,9

Deşarj gazı DÇ mm 19,1 / 15,9 19,1 / 22,2 19,1 / 22,2 / 28,6 28,6
İç ünite Sıvı DÇ mm 9,5 / 6,4

Gaz DÇ mm 15,9 / 12,7
Drenaj VP20 (İÇ 20/DÇ 26)

Ses emici termal yalıtım Üretan köpük, poliüretan köpük

Güç beslemesi Faz/Frekans/Gerilim Hz/V 1~/50/220-440

Toplam devre Maksimum sigorta amperi (MFA) A 15

BS-Q14A  Multi branşman seçici – Isı geri kazanımlı VRV IV

İç ünite BSVQ 100P9B 160P9B 250P9B
Çekilen güç Soğutma Nom. kW 0,005

Isıtma Nom. kW 0,005

Bağlanabilir maksimum iç ünite sayısı 6 8

Bağlanabilir maksimum iç ünite kapasite endeksi 15 < x ≤ 100 100<x≤160 160<x≤250

Boyutlar Birim YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 207x388x326

Ağırlık Birim kg 12 15

Gövde Malzemesi Galvanize çelik levha
Boru bağlantıları Dış ünite Sıvı Tip/DÇ mm Lehimleme bağlantısı/9,5

Gaz Tip/DÇ mm Lehimleme bağlantısı/15,9 Lehimleme bağlantısı/22,2

Deşarj gazı Tip/DÇ mm Lehimleme bağlantısı/12,7 Lehimleme bağlantısı/12,7 Lehimleme bağlantısı/19,1
İç ünite Sıvı Tip/DÇ mm Lehimleme bağlantısı/9,5

Gaz Tip/DÇ mm Lehimleme bağlantısı/15,9 Lehimleme bağlantısı/15,9 Lehimleme bağlantısı/22,2

Ses emici termal yalıtım Köpüklü poliüretan Alev geciktirici iğne keçe

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

Toplam devre Maksimum sigorta amperi (MFA) A 15

BSVQ-P9B  Bireysel BS – Su soğutmalı ısı geri kazanımlı VRV IV

İç ünite BSV4Q-PV/BSV6Q-PV 4Q100PV 6Q100PV
Çekilen güç Soğutma Nom. kW 0,020 0,030

Isıtma Nom. kW 0,020 0,030

Bağlanabilir maksimum iç ünite sayısı 24 36

Branşman başına bağlanabilir maksimum iç ünite sayısı 6

Branşman sayısı 4 6

Bağlanabilir maksimum iç ünite kapasite endeksi 400 600

Branşman başına bağlanabilir maksimum iç ünite kapasite endeksi 100

Boyutlar Birim YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 209x1.053x635 209x1.577x635

Ağırlık Birim kg 60 89

Gövde Malzemesi Galvanize çelik levha
Boru bağlantıları Dış ünite Sıvı Tip/DÇ mm Lehimleme bağlantısı/12,7 Lehimleme bağlantısı/15,9

Gaz Tip/DÇ mm Lehimleme bağlantısı/28,6

Deşarj gazı Tip/DÇ mm Lehimleme bağlantısı/19,1 Lehimleme bağlantısı/28,6
İç ünite Sıvı Tip/DÇ mm Lehimleme bağlantısı/9,5

Gaz Tip/DÇ mm Lehimleme bağlantısı/15,9

Ses emici termal yalıtım Köpüklü poliüretan Alev geciktirici iğne keçe

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

Toplam devre Maksimum sigorta amperi (MFA) A 15

BSV4Q-PV/BSV6Q-PV  Multi BS – Su soğutmalı ısı geri kazanımlı VRV IV
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Daikin Europe N.V şirketi Sıvı Soğutma Grubu Paketleri (LCP), 
Klima santralleri (AHU), Fan coil cihazları (FCU) ve değişken 
soğutucu akışkanlı sistemler (VRF) için Eurovent Sertifikasyon 
Programına dahildir. Sertifikaların devam eden geçerliliklerini 
online olarak www.eurovent-certification.com veya www.
certiflash.com adresinden kontrol edebilirsiniz.
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