Sudan havaya
ısı pompası
(ısı kaynağı olarak su kullanır)

Beklentilerinizi yükseltin

Neden bir Daikin VRV
sudan havaya ısı pompası seçmelisiniz?

Gayrimenkul Tasarımcıları - Mükemmel iklimler yaratın
Daikin, BREEAM ve LEED sertifikalarına uyumluluk
konusunda daima bir adım önde olduğundan
maliyetleri düşürmek, işlevselliği arttırmak ve verimliliği
yükseltmek için en son teknolojik gelişmeleri kullanan
VRV sistemlerimiz binanızın değerini yükseltecektir.

Modüler yapısı, kiracılar değişirken yenileme
çalışmalarının hızla bitirilmesine olanak sağlarken
metre kare başına en yüksek kira bedelini almanıza
yardımcı olur.

Sürdürülebilir ve yüksek verimli çözüm
Akıllı kontrollere sahip sistemlerimiz, binanın bir bölümünde klima ve
dondurucular tarafından üretilen atık ısıyı geri kazanarak binanın
başka bir alanının ısıtılmasını sağlar. Klima kontrolüne ve sıcak su
üretimine karşı bu entegre yaklaşım enerji verimliliğini en üst
düzeye çıkarır ve konfordan taviz vermeksizin işletme maliyetlerini
büyük ölçüde düşürür. Bunlara ek olarak, sudan havaya ısı
pompalarımızın jeotermal çalışması, CO2 emisyonlarını ve çevre
üzerindeki olumsuz etkileri daha da düşürür.
Daha fazla esneklik için modüler yaklaşım
Daikin'ın enerji verimli ve sürdürülebilir sistemleri aynı zamanda
montaj açısından benzersiz bir esneklik sunmaktadır. Modüler yapısı
ve az yer kaplaması sayesinde kompleks sistemler dahi çok kısıtlı
alanlara monte edilebilir ve hatta ısı pompası bir makine dairesine
yerleştirilebilir, böylece çevre üzerindeki harici ve dahili olumsuz
etkileri en aza indirilir.
Rahatsızlık vermeyen yenileme çalışmaları
VRV sistemlerimiz bir ‘kat kat’ ilkesiyle tasarlanabilir, imal edilebilir ve
devreye alınabilir. Bu da yeni klima kontrol sistemlerinin aşamalı veya
kısmi yenileme programı çerçevesinde monte edilmesini veya çok
kiracılı bir binadaki mevcut bir sistemin bireysel ihtiyaçlara göre
uyarlanmasını mümkün hale getirir. Daikin modüler sistem
bileşenlerin kolayca monte edilmesine veya devre dışı bırakılmasına
izin verir ve hava akışını yeniden yapılandırılan alanlara uyacak şekilde
farklı yöne yönlendirebilir veya kısıtlayabilir.

Kiralanabilir alanı
maksimuma çıkarın
Bina gereksinimlerinize göre tasarlanan Daikin VRV
çözümü tipik soğutulmuş su sistemlerine kıyasla
%30 daha az tesis alanına sahiptir.
Isı pompaları daha küçüktür ve ayrıca soğutucu
akışkan boruları daha az yer kaplar; bunun toplam
etkisi ise ticari olarak kiralanabilir alanın maksimuma
çıkarılmasıdır.

Düşük işletme maliyetleri
Franklin + Andrews’a göre ısı geri kazanımlı
VRV’nin işletme maliyetleri 2 veya 4 borulu fan
coil sistemlerine kıyasla oldukça düşüktür. Su bazlı
bir sistemin m2 başına işletme maliyetleri, ısı geri
kazanımlı VRV sistemine kıyasla %40 ila %72
oranında daha yüksek olabilir.

BREEAM kayıtlı bir tescilli markadır: BRE (Building Research Establishment Ltd. Topluluk Ticari Markası E5778551). BREEAM markaları, logoları ve sembolleri BRE'nin
telif haklarıyla korunmaktadır ve izin alınmaksızın çoğaltılamaz.
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Bina Yöneticileri - Kontrol tamamen sizin elinizde
Akıllı bina kontrolleriyle birlikte verimli bina hizmetleri, geleceğini
düşünen işletmelerin bekleyeceği ve talep edeceği gibi enerjinin
akıllı kullanımını vaat ediyor.

Binadaki kiracıların ihtiyaçlarına uygun hassas bölge kontrolü
VRV’nin akıllı kontrol sistemi her bir odada sıcaklığın ve hava akışının
hassas şekilde kontrol edilmesini sağlar. Sistemi sadece ısıtma
veya soğutma gerektiren alanlarda etkinleştiren klima ihtiyacının
olmadığı yerlerde ve zamanlarda sistemi tamamen kapalı konuma
getiren bölge kontrolü sayesinde işletme maliyetleri azaltılır.
Akıllı enerji yönetimi
Akıllı enerji yönetimi araçları, işletme maliyetlerini düşürerek ve enerji
atıklarını engelleyerek sistemin verimliliğini maksimum düzeye
çıkarır. İster bireysel sistemler için, ister birden fazla binanın yönetimi
için olsun Daikin her türlü uygulama için bir akıllı kontrol çözümüne
sahiptir.
Çok kiracılı uygulamalarda kısmi kapatma
Daikin tarafından benimsenen modüler ve ‘kat kat’ yaklaşımı, çok
kiracılı projelerde tüm VRV sisteminin kapatılması gerekmeden
sistemin bakım için kısmen kapatılmasını mümkün hale getirmektedir.
Bu da pahalı yedek ekipman ve protokol ihtiyaçlarının önüne
geçmektedir.
Güvenebileceğiniz güvenilirlik
Sistemin tüm kullanım ömrü boyunca yüksek sistem güvenirliği ve
verimliliği ve ayrıca düşük bakım maliyetleri, işletme maliyetlerinin
düşürülmesini ve ana paranın geri dönüşünün hızlandırılmasını sağlar.
Daikin bu nedenle güvenirliğe, satış sonrası hizmete ve
güvenebileceğiniz verimliliğe yatırım yapmaktadır.

Ortalama ofis enerji tüketimi

Sıcak su %9

Diğer

Alan ısıtma %25

Ofis
ekipmanı

%48

Entegre
üçüncü parti
cihazlar

Aydınlatma
Alan soğutma %9

Havalandırma %5

VRV çözümünüzü bir ofis binasının enerji
tüketiminin %50’sine kadar olan kısmını
yönetmek için kullanabilir, doğru sistem seçimi
yapıldığı takdirde büyük bir maliyet ve enerji tasarrufu
potansiyeline ulaşabilirsiniz.
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Danışmanlar - Tasarım özgürlüğü
Daikin’ın sudan havaya ısı pompasıyla tasarımıza ve mevzuatlara
uygun üstün bir sisteme sahip olabilirsiniz. Yüksek derecede
kompakttır; piyasadaki benzer sistemler arasında en az yer kaplayan
modeldir ve her türlü teknik odaya sığar.

Projeye özel çözümler
Daikin VRV, müşterinin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını ve EN378
gibi yönetmeliklerin gereksinimlerini karşılamasına yardımcı olması
için büyük bir esneklik sunmaktadır. Sistem bir binanın
gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanabilir ve monte edilebilir,
böylece geniş, açık lobilerden ve resepsiyon alanlarından bireysel
odalara ve ofislere kadar birçok farklı alan için çözümler sunar.
Su soğutmalı VRV sistemleri jeotermal veya hidrotermal
kaynaklara bağlanabilir veya güneş enerjisi kolektörleri kullanabilir ve
ayrıca sisteme su ısıtma ve soğutma işlevlerinin eklenmesi
mümkündür.

Fark yaratan
teknolojiler
›› Değişken Soğutucu Akışkan Sıcaklığı,
binanın ihtiyaçlarına göre bireysel olarak ayar
yapılmasına izin verir
›› Üst üste montaj imkanı: 42 HP sistem 0,5 m²’den
daha küçük zemin alanlarına monte edilebilir
›› Sıfır ısı dağılımı, teknik odadaki havalandırma
veya soğutma ihtiyacını ortadan kaldırır

Akıllı kontrol çözümleri iklim rejiminin her bir odanın, katın veya
kiracının gereksinimlerini karşılayacak şekilde gerektiği gibi
düzenlenmesine izin vererek enerji verimliliğini maksimum düzeye
çıkarır ve enerji atıklarını önler.
Isı yüklerinin dengelenmesi
Modüler yaklaşım ayrıca ısı yüklerinin dengelenmesi için büyük bir
esneklik sağlamaktadır. Tasarımcılar modelleme araçlarımızı kullanarak
binanın farklı bölgelerindeki ısı yüklerini dengeleyebilir ve böylece
gereksinimleri karşılamak üzere doğru iç ünite stilini ve kapasitesini
(120'nin üzerinde seçenek arasından) seçebilirler.
Bir VRV sisteminde ısı geri kazanımı için dengeli bir çalışma modu
sağlanabilir, bu da oldukça yüksek enerji verimlilikleri sağlayarak
tasarım aşamasında BREEAM kredilerini maksimum düzeye çıkarır.
Buna sistemin tasarlanması da dahildir, bu şekilde binanın belirli
alanlarının en yüksek ısı kazançlarıyla soğutulması ve geri kazanılan
ısının ısıtmaya veya sıcak suya ihtiyaç duyulan diğer alanlara transfer
edilmesi mümkündür.
2 aşamalı ısı geri kazanımı (soğutucu akışkan ve su devresi
üzerinden) ısı geri kazanım potansiyelini maksimum düzeye çıkarır.
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sıfır ısı dağılımı ilkesi, ünitede sıfır ısı
dengesinin sağlanmasını garanti eder

Montörler - montaj dikkate alınarak tasarlandı
Daikin, VRV sistemini nasıl monte edileceğini dikkate alarak
tasarlamıştır. Daha az yer kaplayan daha hafif ünitelerden, arıza
kodlarına ve bileşenlere daha kolay erişim için otomatik şarj ve test
işlemleri gerçekleştirilebilir.

Tasarımla sağlanan daha kısa montaj süresi
Daikin VRV sistemi hızlı ve doğru şekilde monte edilecek şekilde
tasarlanmıştır.
Ayarlar, PC üzerinden yapılabilir ve yüklenebilir ve hatalar, 7 bölgeli
ekran üzerinden kolaylıkla okunabilir. Döner anahtar kutusu
sayesinde bu kompakt ünitedeki bileşenlere erişilmesi de
mümkündür. Isı geri kazanımlı sistemler için geniş bir aralıkta sunulan
yüksek kompaktlıktaki BS kutularımız 16 adede kadar ünitenin tek
bir kutuya bağlanmasına izin vererek çalışma gereksinimini
düşürmektedir. Bağlantılar ve fittingler, düşey veya yatay bağlantı
seçeneğiyle fabrikada takılır, böylece sahadaki montaj işlemi
kısalır.

Montaj/devreye alma çalışmaları sırasındaki hataların
engellenmesine, koruyucu bakım çalışmalarına ve
kolay servis erişimine odaklanıyoruz.

Yatay boru
bağlantısı

Düşey boru
bağlantısı

Su tarafı kolayca entegre edilebilir
VRV, standart 0-10V üzerinden farklı çıkış sinyalleri kullanmakta ve
böylece harici kontrole ve değişken su akışına izin vererek
sirkülasyon pompasının kontrol edilmesini ve sistemin mümkün
olduğunca enerji verimli şekilde tasarlanmasını sağlamaktadır.

Döner anahtar kutusu

Koruyucu bakım
Sistem performansının akıllı kumandalar ve i-Net bulut üzerinden
takip edilmesi sonucu, sistemin kapatılmasına gerek kalmadan bakım
yapılabilmesi için gerekli uyarılar zamanında alınır ve böylece bina
kullanıcılarının konforunun etkilenmemesi sağlanır.
Ayrıca, bina sahibinin ve yöneticisinin daha uzun vadeli bakım
faaliyetleri yürütebilmesi ve talep üzerine yenileme çalışmaları
gerçekleştirebilmesi sağlanmış olur.

5

Su soğutmalı VRV
sistemi nasıl çalışır?

SOĞUTUCU TARAFI

Su devresi sıcaklığını belirlenen aralıkta tutar:
Soğutma
grubu ve
boyler

Kuru
soğutucu
ve boyler

VEYA

VEYA

Isı pompalı
soğutma
grubu

VEYA

Jeotermal
devre

Isı geri kazanımı

BÖLGE 1

BÖLGE 2

YENİ

Isı geri kazanımı

Değişken su akışı
kontrolü

iç

BÖLGE 1

iç
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iç

iç

BÖLGE 2

iç

iç

YENİ

NEW
YENİ
Nexura

VEYA
AHU

VEYA
Emura
Stylish iç üniteler

Sıcak su hydrobox

YENİ
YENİ
Nexura

VEYA

VEYA
AHU

Emura
Stylish iç üniteler

Sıcak su hydrobox
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Maksimum esneklik ve montaj kolaylığı için

İnovasyonlar

0m

m

980 mm

Yatay veya düşey boru
bağlantısı

56

767 mm

Genişletilmiş ısı eşanjörü
sayesinde oldukça yüksek
verimlilik
Bileşenlere kolay erişim
Kolay ön panel sökme imkanı

adım 1
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adım 2

Döner anahtar kutusu

Sıfır ısı dağılımı ilkesi
››Teknik odada havalandırmaya veya
soğutmaya ihtiyaç kalmaz
››Montaj esnekliği ve parçaların
güvenirliğini sağlar
Isı dağıtımlı batarya, teknik
odalarda doğal bir ısı dengesi elde
edilmesi için üniteyi soğutur

PCB,
ısı üretir

Kompresör,
ısı üretir

Minimum teknik oda
alanı gereksinimi.
teknolojisi

››VRV configurator
››7 bölgeli ekran
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Crystal Tower
BREEAM Tasarım Aşaması: Mükemmel derece

Yüksek enerji verimlilikli bir HVAC
tüketimin elde edildiği bu örnek
Daikin'ın Toplam Çözümünün
güzel ve iyi bilinen bir örneğidir

Konum
48 Lancu de Hunedoara Boulevard
Bükreş Romanya
Bina ayrıntıları

›› VRV, Sky Air ve Merkezi sistemlerin bir kombinasyonuyla tüm
ofislerin ve ortak alanların tam olarak iklimlendirilmesi garanti edilir.
›› Su soğutmalı VRV, iki aşamalı ısı geri kazanım sistemi sayesinde
toplam HVAC enerji verimliliğine önemli bir katkı sağlar.

Bina alanı: 24.728 m²
Toplam kullanılabilir alanı: 20.020 m²
Katlar: 4 bodrum katı, 15 kat, teknik kat
Bina yüksekliği: 72 m
Kat başı ofis alanı: yaklaşık 1.000 m²

›› Esneklik: her katta ve alanda VRV ile bireysel termal kontrol ve
konfor.
›› Daikin üniteleri ile LonWorks BMS sistemi arasında sorunsuz bağlantı
yapılabilmesi, binanın toplam enerji tüketiminin doğru şekilde takip
edilmesini ve kontrol edilmesini garanti eder.

Kurulu Daikin sistemleri
›› 67 x VRV su soğutmalı üniteler
›› 2 x VRV dış ünite ısı pompası üniteleri
›› 289 VRV iç üniteleri (265 kanal, 24 x kaset)
›› 5 x Dairesel Atışlı Kaset Tipi Sky Air
›› 4 x hava soğutmalı soğutma grupları
›› 11 x DMS504B51 (LonWorks geçidi)

Ödüller
›› 2012 Yılı Yeşil Bina Ödülü (ROGBC)
›› Çevresel, Sosyal ve Sürdürülebilirlik ödülü (ESSA)
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Uygulama
örneği
Soğutma için kapalı buharlaşma soğutma kulesi;
Isıtma için soğutma grubu kullanılır
Kapalı buharlaşmalı
soğutma kulesi

Soğutma Grubu

Genleşme tankı

Sirkülasyon Pompası

Akış vanası veya akış
kontrol vanası

Pislik tutucu

Isı eşanjörü

Akış anahtarı

Durdurma vanası

Soğutma modu
Isıtma modu
Soğutucu akışkan

Üç yollu vana

akışı

Bu kurulum avantajları

Ne zaman kullanılır?

›› Soğutma grubu sadece soğutma kulesi kapasitesi yeterli
olmadığında ve/veya VRV'nin soğutma ve ısıtma yükü çok
dengesiz olduğunda kullanılır  çok yüksek enerji verimli montaj
›› Soğutma grubunun çalışması durumunda yenilenebilir bir ısı
kaynağı (hava) kullanılır, bu da BREEAM puanına katkıda bulunur.
›› Soğutma kulesinin boyutunun düşürülmesi mümkündür, bu da
kurulumun daha kompakt hale gelmesini sağlar

›› Binadaki diğer amaçlar için soğutma grubu kullanılacaksa
›› Dış ortama kurulum için mevcut alanın sınırlı olması durumunda
›› Verimli / yeşil bina sertifikasyon programlarına dayalı projelerde

11

Hotel Van der Valk
Örnek uygulama

Hotel Van der Valk’ın seçimi:
Misafirler ve çalışanların konforu
›› Gizli tavan tipi üniteler, lobi içinde konfor bölgeleri oluşturarak
misafirlerin ve çalışanların farklı ihtiyaçlarını karşılar
›› Daikin Değişken Soğutucu Akışkan Sıcaklığı teknolojisi, soğuk hava
etkisini engelleyerek optimum konfor düzeylerini garanti eder

Merkezi kontrol ve yönetim
›› Tüm HVAC-R çözümünün merkezi kontrolü
›› Programlar kolayca ayarlanabilir
›› Uzaktan erişimle resepsiyon kontrollerine kolay entegrasyon
›› Alarm girişleri, aydınlatma kontrolleri, ... gibi entegre BMS işlevleri

Toptan Daikin çözümü
›› Soğutma ve ısıtma, maksimum verimlilik için bir Jeotermal
devreye bağlı VRV hava soğutmalı ve su soğutmalı sistemlerin
kombinasyonuyla sağlanır
›› Sıcak su üretimi Daikin sıcak su depolama tanklarına bağlı Daikin gaz
boylerleri tarafından sağlanır
›› Havalandırma Daikin ısı geri kazanımlı klima santralleri tarafından
sağlanır
›› Daikin ZEAS üniteleriyle mutfak soğutma
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Konum
Avenue Mélina Mercouri 7, 7000 Mons
Belçika

Kurulu Daikin sistemleri
›› 11 Su soğutmalı VRV dış ünite
›› 10 Hava soğutmalı VRV dış ünite (ısı geri kazanımlı ve ısı
pompalı)
›› 1 ZEAS soğutma dış ünitesi
›› 177 gizli tavan tipi iç ünite
›› Daikin sıcak su tanklarına bağlı 2 Daikin yoğuşmalı gaz
boyleri
›› 2 Daikin DX klima santrali
›› WAGO arayüzlü 1 intelligent Touch Manager merkezi
kumanda

Uygulama
örneği
Toprak kaynaklı çalışma

Sıcak su tankı

Düşey borularla
zemin döngüsü

Genleşme tankı
Sıvı ısıtıcı
Pislik tutucu

Sirkülasyon Pompası

Tampon tankı

Isı eşanjörü

Akış anahtarı
Durdurma vanası

Akış vanası veya akış
kontrol vanası

Soğutma modu
Isıtma modu
Soğutucu akışkan
akışı

Üç yollu vana

Bu kurulum avantajları

Ne zaman kullanılır?

›› Çok yüksek enerji verimliliği
›› Zemin döngüsü çok uzun bir süredir kullanılmaktadır bu
nedenle gelecekte yapılacak cihaz yükseltmeleri/değişimleri
kolay olacaktır
›› Düşey borular daha kararlı bir su sıcaklığı sağlar (= Sabit yüksek
verimlilik) ve zemin alanını büyük oranda işgal etmez.

›› Jeotermal döngüler için toprak kullanımının uygun olduğu
ve jeotermal montaj uzmanlığına kolay ulaşılabilen yerlerde
kullanılır
›› Yüksek enerji verimliliği gereksinimi bulunan ve yeşil bina
sertifikası hedeflenen projelerde.
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Hilton İstanbul
Örnek uygulama
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Konum
Doubletree by Hilton Hotel
İstanbul - Türkiye
Kurulu Daikin sistemleri
›› İç Ünite Sayısı: 420 parça
FXSQ - FXDQ - FXMQ - FXFQ - FXCQ - FXAQ - FXKQ
›› Dış Ünite Sayısı: 135 parça
RWEYQ 8 – 10 – 20 hp
›› Isı Geri Kazanımlı Havalandırma: 23 parça
›› Bireysel Kumanda (BRC1D52): 391 parça
›› Merkezi Kumanda (I-Manager): 2 parça
›› AHU DX yoğuşmalı Ünite uygulaması: VRW

Alanın etkili kullanımı
Türkiye'nin ilk çelik donatılı otelinde Daikin kullanılmaktadır. İnşaatında 2.500 ton çelik
kullanılmıştır. 110 m yüksekliğinde, 25 katlı ve 230 odalı bu projenin toplam alanı
29.000 m2’dir. Toplam kapasite 3.500 kW’a kadar çıkmaktadır.
İstanbul’daki DoubleTree by Hilton oteli her kata su soğutmalı VRV üniteler monte ederek
alanın etkili kullanılması ve verimli bir klima kontrolü yönünde bir tercih yapmıştır.
Teknik değerler kendini anlatmaktadır.
›› VRV dış kurulum alanı, Merkezi Sistemlerin kurulum alanına kıyasla %50 daha küçüktür.
›› VRV dış ünite sistemiyle çalışma sesi, 96 dBa’dan 54 dBa’ya düşürülmüştür.
›› VRV sistemi güç besleme kapasitesi %30 azaltılmıştır
›› VRV sistemi daha düşük bir başlangıç akımına sahiptir
›› %50’ye kadar enerji tasarrufuna ve yüksek COP değerine sahiptir
›› VRV sistemi %40 daha hafiftir
›› Kullanılan boyler kapasitesi %20’ye kadar azaltılmıştır

Daha düşük bakım maliyetleri
Tüm bu iyileştirmeler ayrıca sistemin performansının yüksek tutulması için gereken servis
ihtiyacını da düşürmüştür. Ayrıca, su bazlı fan coil’lerin kullanılmaması da katlardaki korozyon
sorununu ortadan kaldırmıştır.

'Genel Çözüm'
Bu otelde toptan Daikin çözümü kullanılmıştır. Havalandırma, Daikin klima santralleriyle ısı geri
kazanımlı havalandırma ünitelerinin kombinasyonuyla sağlanmaktadır. Tüm çözüm, intelligent
Touch Manager ile merkezi olarak yönetilmekte ve kontrol edilmektedir.
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Uygulama
örneği
Soğutma için kuru soğutucu, Isıtma için boyler kullanılır

Kapalı buharlaşmalı
soğutma kulesi

Boyler

Genleşme tankı

Pislik tutucu

Sirkülasyon Pompası

Isı eşanjörü

Akış vanası veya akış
kontrol vanası

Durdurma vanası

Akış anahtarı

Üç yollu vana

Bu kurulum avantajları
›› Basit, düşük maliyetli. VRV teknolojisinin yüksek katlı
binalarda kullanılması doğru bir tercih olacaktır
›› Bina/proje/montaj konumu ile ilgili özel bir talep
oluşturmaz
›› Aynı anda soğutma ve ısıtma yükünün görüldüğü otel
uygulamaları vb. için yüksek verimlilik sağlar.
›› Su döngüsündeki ısı geri kazanımı prosesi çoğunlukla,
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Soğutma modu
Isıtma modu
Soğutucu akışkan
akışı

kuru soğutucu veya boyler kullanılmadan dahi, su
sıcaklığının izin verilen aralık içinde kalmasını sağlar.
Ne zaman kullanılır?
›› Yüksek katlı binalarda veya montaj koşulları nedeniyle Su
Soğutmalı VRV'nin tercih edildiği diğer yerlerde.

Ø150

Ø150

480m3/h

250x200

+28.06
+27.93

0603
DOUBLE
NET AREA: 22.96 m2

Slot Difüzör
L=2000mm.
n=2 Slot
2 Adet

Ø150

ST-05

0603
BANYO
NET AREA: 5.82 m2

100m3/h
GA 120

SQ-40

400x200

Ø150

6

1"

Ø150

480m3/h

8

BS-5

960 m3/h.
KPM:600x600

3/8"-5/8"-1/2"

450 m3/h.
250x200

9

1"

+28.06
+27.93

0300
HOL
NET AREA: 22.30 m2

250x200

K.K.

480m3/h

250x200

Ø150

+28.06
+27.93

0602
DOUBLE
NET AREA: 22.30 m2

Ø127

5

1"

SQ-40

11

11

10

AS-02

ASANSÖR

1/4"-1/2"
10

3/8"-7/8"-3/4"

K.K.

Slot Difüzör
L=2000mm.
n=2 Slot
2 Adet

Ø150

400x200

ST-04

100m3/h
GA 120

3/8"-3/4"-5/8"

400m3/h.
250x200

500m3/h.
300x200

4

7

YANGIN ASANSÖRÜ

3

15

AS-01

2

16

2

480m3/h

Ø150

1"

Ø127

0602
BANYO
NET AREA: 5.82 m2

360 m3/h.
250x150

Ø127

GA 120
100m3/h

Ø127

1

17

480m3/h

Ø150

BS-6

960 m3/h.
KPM:600x600

Slot Difüzör
L=2000mm.
n=2 Slot
2 Adet

Ø150

400x200

1"

8

14

7

ST-06

0604
BANYO
NET AREA: 5.82 m2

6

16

5

18

BS-11

Ø150

+28.06
+27.93

2000m3/h
VM :600x300

+28.06
+27.93

YANGIN MERD.HOLÜ
03
m2

KA:15x15
100 m3/h.

Ø127

3/8"-5/8"-1/2"

+28.06
+27.93

0604
DOUBLE
NET AREA: 22.96 m2

480m3/h

19

100m3/h
GA 120

250x200

Ø150

Ø127

3/8"-7/8"-3/4"
3/8"-5/8"

15

17

SLOT DIFUZORLER
L=2000mm.
n=2 Slot
2 Adet

960 m3/h.
KPM:600x600

AS-03

ASANSÖR

13

DÖ EMEDE DELİK
2200x250 mm

540 m3/h.
300x200
3/8"-5/8"-1/2"

250x200

12

9

3

480m3/h

Ø150

BS-4

960 m3/h.
KPM:600x600

3/8"-5/8"-1/2"

0609
BANYO
NET AREA: 5.34 m2

+28.06
+27.93

YANGIN MERD.HOLÜ
03
m2

2000m3/h
VM :600x300
600x300

18

2

400x200

Ø150

1"

SQ-40

450x300

270m3/h.
250x150
3/8"-5/8"-1/2"

SQ-50

1500x400
+28.06
+27.93

19

400x200
960m3/h

Slot Difüzör
L=2000mm.
n=2 Slot
2 Adet

Ø150

SQ-40

AFT
700x500

M

EM:450x300

180m3/h.
200x150
3/8"-5/8"-1/2"

1"

ST-03

0609
TWIN
NET AREA: 19.66 m2

Ø150

+28.06
+27.93

250x200

Ø150

400x200
960m3/h

480m3/h

250x200

ST-02

1"

3/8"-5/8"-1/2"

3/8"-5/8"-1/2"

200m3/h.
200x150

AFT
500x500

1"

Ø450
5000 m3/h.

SQ-50

400x200

Ø150

1/4"-1/2"

Ø150

+28.06
+27.93

1"
0601
BANYO
NET AREA: 5.45 m2

1"

Ø150

350x200
600m3/h.

1500x400

Ø150

+28.06
+27.93

0605
TWIN
NET AREA: 22.43 m2

480m3/h

Ø127

250x200

640 m3/h
350x200
1/2"-11/8"-3/4"
1/4"-1/2"

GA 120
100m3/h

DÖ EMEDE DELİK
1740x500 mm

Slot Difüzör
L=2000mm.
n=2 Slot
2 Adet

Ø150

ST-07

0605
BANYO
NET AREA: 5.82 m2

Ø150

ST-10

0608
BANYO
NET AREA: 5.34 m2

Ø127

400x200
800m3/h.

100m3/h
GA 120

+28.06
+27.93

0608
DOUBLE
NET AREA: 19.97 m2

250x200

Ø150

400x200

Ø150

SQ-40

Ø150

480m3/h

910 m3/h
400x200

1"

400x200

1"

1000 m3/h
400x200

1000 m3/h
400x200
1/2"-11/8"-3/4"

960 m3/h.
KPM:600x600

BS-10

Ø150

Ø150

3/8"-5/8"-1/2"

1"

SQ-50

960 m3/h.
KPM:600x600

480m3/h

SQ-40

150x100
100 m3/h.

1"

Slot Difüzör
L=2000mm.
n=2 Slot
2 Adet

0606
BANYO
NET AREA: 5.45 m2

400x200

480m3/h

Ø150

ST-08

960 m3/h.
KPM:600x600

IGH-14/20

1"

Ø150

480m3/h

+28.06
+27.93

0606
DOUBLE
NET AREA: 21.62 m2

250x200

Ø150

100m3/h
GA 120

1000 m3/h.
400x200

BS-8

3/8"-5/8"-1/2"

Ø150

KAT ODASI
02
m2

02

21/2"

2"

DU-14/20

2"

+28.06
+27.93

0607
DOUBLE
NET AREA: 21.62 m2

GA 120
100m3/h
1000 m3/h
400x200

ST-09

250x200

Ø150

480m3/h

Ø150

DU-14/20

MEKANİK ŞAFT
233X167.5

5/8"-11/8"-7/8"

Ø127

Ø150

Ø127

11/4"

0607
BANYO
NET AREA: 5.45 m2

400x200

SQ-50

960 m3/h.
KPM:600x600

150x100
100 m3/h.

5/8"-11/8"-7/8"

3/8"-5/8"-1/2"

BS-9

1"

Ø150

480m3/h

Slot Difüzör
L=2000mm.
n=2 Slot
2 Adet

1"

ELK.SAFTI

2

2

400x200
1000 m3/h.

1/4"-1/2"

0601
DOUBLE
NET AREA: 21.27 m2

Ø127

Ø127
0610
BANYO
NET AREA: 5.45m2

400x200
Ø150

480m3/h

1/4"-1/2"

100m3/h
GA 120

GA 120
100m3/h

ST-01

Ø150

480m3/h

Slot Difüzör
L=2000mm.
n=2 Slot
2 Adet

5/8"-11/8"-7/8"

1/4"-1/2"

400x200
900 m3/h

90 m3/h.
150x100

BS-7

150x150
180 m3/h.

90 m3/h.
150x100

8"

8"
8"

8"
3"

1000 m3/h.
P : 400x400

I

H

1000 m3/h.
P : 400x400

G

150x100
100 m3/h.

150x100
90 m3/h.

90 m3/h.
150x100

100 m3/h.
150x100

400x200
960m3/h

400x200
960m3/h

SQ-50

400x200
960m3/h

400x200
960m3/h

SERVİS
ASANSÖRÜ
AS-05

1"

SERVİS
ASANSÖRÜ
AS-04

0610
DOUBLE
NET AREA: 21.53 m2

+28.06
+27.93

250x200

Ø150

480m3/h

Ø150

90 m3/h.
150x150
Ø150

90 m3/h.
150x150
Ø150

Odalar
Ø150

480m3/h

100 m3/h.
150x100

2.5

HRV
Her katta, şafta
yakın yerleştirilen
havalandırma
ünitesi

1/4"-1/2"

1/4"-1/2"
Slot Difüzör
L=2000mm.
n=2 Slot
2 Adet

Ø150

3
600x300

3

150x100
100 m3/h.

650x450
8400 m3/h.

FXSQ
Konuk odasında
sıcaklık kontrolü için
gizli tavan tipi ünite
1600x500 mm
DÖ EMEDE DELİK

400x200
960m3/h
960 m3/h.
KPM:600x600
150x150
90 m3/h.
400x200
960m3/h

4
4

150x100-90m3/h.

90 m3/h.
150x150
BS-3

1/4"-1/2"

Hole, konuk odalarının
dışına monte edilen
BS kutusu Her kutu
1 ila 16 odaya hizmet
vermektedir
1/4"-1/2"

400x200
960m3/h
960 m3/h.
KPM:600x600
150x100
90 m3/h.
150x100
100 m3/h.
BS-2
BS-1
150x100
100 m3/h.
960 m3/h.
KPM:600x600
400x200
960m3/h

Hol

5
5

RWEYQ
Her katta, şafta
yakın yerleştirilen
su soğutmalı VRV.
Kondenserler sessiz
ve kompakttır, bu
da teknik odanın
küçük tutulmasını
sağlamıştır

F

1/4"-1/2"

I
H
G
F

Teknik oda
480m3/h
Slot Difüzör
L=2000mm.
n=2 Slot
2 Adet

4

Ayrıntılı kat tasarımı
2.5
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Ordina Groningen
Örnek uygulama

Konum
Ordina Groningen
Groningen - Hollanda
Kurulu Daikin sistemleri
›› İç üniteler: 130 FXSQ gizli tavan tipi
›› VRV dış üniteler: 15 RWEYQ10 ünite
›› Kontrol sistemleri: Intelligent Manager merkezi kumanda

Projenin hızlı şekilde
tamamlanması ihtiyacı nedeniyle
soğutma grubu çözümü yerine
Su soğutmalı VRV çözümü
kullanılmıştır
Bina başlangıçta soğutma grubu ve boyler sistemiyle çalışacak şekilde
tasarlanmıştır. Yenileme çalışması için Daikin Su soğutmalı VRVIII ısı
pompası, bir açık kaynağa bağlanarak monte edilmiştir.
Havalandırma için klima santrali kullanılmaktadır. Su soğutmalı VRV
ünitelerinin montajı planlanandan daha kısa sürede tamamlanmıştır.
Her oda, Intelligent Manager sistemi tarafından kontrol edilmektedir.

18

Uygulama
kurulumu

Su soğutmalı
VRV dış ünite

Kuru soğutucu

Çatı

BS kutusu

VRV iç
ünite

4. kat

3. kat

2. kat

1. kat

Giriş katı

Bu kurulum avantajları

Yüzey seviyesi

›› Açık tipteki jeotermal devre, düşey sondaj
delikleri kadar verimli olabilmektedir ve ayrıca
monte edilmesi de düşük maliyetlidir.
›› Kararlı bir su devresi sıcaklığı sağlar (=sabit
yüksek verimlilik)

Ne zaman kullanılır?

Soğuk kaynak

Sıcak kaynak

›› Açık tip jeotermal devreleri, montaj alanında
uygun bir su kaynağının (yeraltı suyu,
akarsu, göl, deniz, ...) bulunması durumunda
düşünülebilir.

19

Dış üniteler

ürünlerine genel bakış
Sudan havaya
Model

Su soğutmalı VRV  IV

Su soğutmalı

YENİ

Ürün adı
Isıtma kaynağı olarak su kullanılan yüksek binalar için idealdir
›› Yenilenebilir enerji kaynağı olarak jeotermal enerji kullanılması sayesinde düşük
CO2 emisyonları
›› Toprak kaynaklı modda kullanılması durumunda harici bir ısıtma veya soğutma
kaynağına gerek yoktur
›› Kompakt ve hafif tasarımı sayesinde, yerden maksimum tasarruf için üst üste
monte edilebilir
›› Değişken soğutucu akışkan sıcaklığı gibi VRV IV standartlarını ve teknolojilerini
kullanır
›› Değişken Su Akış kontrolü esnekliği ve kontrolü arttırır
›› HT hydrobox’lar ve VRV iç üniteler karışık bağlanabilir
›› VRV'ye veya şık iç ünitelere (Daikin Emura, Nexura) bağlanabilir
›› 2 analog giriş sinyali harici kontrole imkan tanır

4

5

6

8 10 12 13 14 16 18 20 22 24 26 28 30



RWEYQ-T9*




Havadan havaya
Isı geri kazanımlı VRV IV

Hava soğutmalı ısı geri kazanımı

Verimliliği ve konfor düzeyi en yüksek çözüm

›› Maksimum verim için ısı geri kazanımlı tamamen entegre çözüm
›› Tek bir iletişim noktası üzerinden bir binanın tüm ihtiyaçlarını karşılar: hassas



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

›› Isı geri kazanımıyla "bedelsiz" ısıtma ve sıcak su
›› Eş zamanlı soğutma ve ısıtma sayesinde misafirler/kiracılar için mükemmel kişisel
konfor sağlar



REYQ-T

›› Değişken soğutucu akışkan sıcaklığı ve devamlı ısıtma gibi VRV IV standartlarını
ve teknolojilerini entegre eder



›› Teknik soğutmaya izin verir
›› Piyasadaki en geniş BS kutusu serisi



 

Devamlı ısıtmalı olmayan
VRV IV ısı pompası

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 standartlarını



RYYQ-T(8)


 

ve teknolojilerini entegre eder

Daikin’ın konforlu ve düşük enerji tüketimli çözümü

›› Tek bir iletişim noktası üzerinden bir binanın tüm 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 standartlarını ve teknolojilerini



RXYQ-T(9)

kullanır

 

VRVIV-S serisi
Kompakt

En kompakt VRV

›› Kompakt ve hafif tekli 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 standartlarını ve teknolojilerini

RXYSCQ-TV1



Compact

kullanır

BENZERSİZ

VRVIV-S
serisi

Hava soğutmalı - ısı pompası

Devamlı ısıtmalı
VRV IV ısı pompası

Daikin’ın üstün konfor düzeyli optimum çözümü

›› Defrost sırasında devamlı ısıtma
›› Tek bir iletişim noktası üzerinden bir binanın tüm ihtiyaçlarını karşılar: hassas

Verimlilikten taviz vermeksizin 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 standartlarını ve teknolojilerini
kullanır

RXYSQT8V/
T8Y/TY1

T8V



T8Y/
TY1



ısı geri kazanımı

konumlarına ve bina türlerine tam esneklik sunar

›› Değişken soğutucu akışkan sıcaklığı gibi VRV IV standartlarını ve teknolojilerini

SB.RKXYQ-T(8)



kullanır



›› Tek bir iletişim noktası üzerinden bir binanın tüm termal ihtiyaçlarını karşılar:
hassas sıcaklık kontrolü, havalandırma ve Biddle hava perdeleri

R-22 ve R-407C sistemler hızlı ve kolayca değiştirilebilir

›› Mevcut boruların yeniden kullanılması sayesinde düşük maliyetli ve hızlı
değiştirme

RQCEQ-P3*



›› Konfor, verim ve güvenilirliği önemli ölçüde artırın
›› Sistem değiştirilirken günlük faaliyetler kesintiye uğramaz
›› Daikin sistemleri ve diğer üreticilere ait sistemler güvenli şekilde değiştirilir
R-22 ve R-407C sistemler hızlı ve kolayca değiştirilebilir

ısı pompası

Replacement

İç ortama montaj
için VRV IV ısı
pompası

Invisible VRV

›› İç ortama montaj için eşsiz VRV ısı pompası
›› Dış ünite görünmez olduğundan ve 2 parçaya ayrıldığından dolayı tüm mağaza

›› Mevcut boruların yeniden kullanılması sayesinde düşük maliyetli ve hızlı değiştirme
›› Konfor, verim ve güvenilirliği önemli ölçüde artırın
›› Sistem değiştirilirken günlük faaliyetler kesintiye uğramaz
›› Daikin sistemleri ve diğer üreticilere ait sistemler güvenli şekilde değiştirilir
›› Değişken soğutucu akışkan sıcaklığı gibi VRV IV standartlarını ve teknolojilerini



RXYQQ-T*
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kullanır

'*' ile işaretlenen seriler Eurovent sertifikalı değildir. Multi kombinasyonlar, Eurovent sertifikası programı kapsamında değildir






Tek ünite
Çoklu kombinasyon

     

          

          

          

Hava perdeleri CYV-DK-

EKEXV- + EKEQFCBA

Klima santrali bağlantısı

EKEXV- + EKEQMCBA

HRV üniteler VAM-, VKM-

Klima santrali bağlantısı

HT Hydrobox HXHD-A

LT Hydrobox HXY-A

Notlar

VRV IV-W Su soğutmalı VRV
RWEYQ-T9

        ›› Standart toplam sistem bağlantı oranı sınırı: %50 ~ 130

VRV iç ünitelerle



konut tipi iç ünitelerle

 

Düşük sıcaklıklı hydrobox ile



Yüksek sıcaklıklı hydrobox ile



Klima santrali bağlantısı



Isı Geri Kazanımlı VRV IV REYQ-T

 O     O  ›› Standart toplam sistem bağlantı oranı sınırı: %50 ~ 130

yalnızca VRV iç üniteleriyle



LT/HT Hydrobox'larla



  

HRV üniteler VAM-, VKM-



   



Klima santrali bağlantısı
EKEXV + EKEQMCBA



 



Biddle hava perdesi CYV-DK-



 



VRV IV Isı Pompası
RYYQ-T(8) / RXYQ-T(9)

   O     ›› Standart toplam sistem bağlantı oranı sınırı: %50 ~ 130

yalnızca VRV iç üniteleriyle



    




 
›› Klima santrali + VRV iç ünite ile birlikte toplam sistem bağlantı oranı %50 ~ 110'dur
›› Sadece klima santraliyle birlikte toplam sistem bağlantı oranı %90 ~ 110'dur

 

›› 16 HP ve daha büyük sistemlerde de dahil maks. 32 iç ünite
›› %200’e kadar toplam sistem bağlantı oranı mümkündür
›› Özel sistemlere (yalnızca havalandırma sistemleriyle) izin

verilmez; daima standart VRV iç ünitelerle birlikte kullanılması
gerekir

›› Özel koşullarda %200 toplam sistem bağlantı oranı
mümkündür

 

LT Hydrobox'larla



HRV üniteler VAM-, VKM-

  

 



 

Klima santrali bağlantısı
EKEXV + EKEQMCBA
Klima santrali bağlantısı
EKEXV + EKEQFCBA

›› Sadece tek modüllü sistemler
›› 16 HP ve daha büyük sistemlerde de dahil maks. 32 iç ünite
›› Bağlantı oranı: %80 ~ 130



konut tipi iç ünitelerle

›› Yalnızca tek modüllü sistemler (RYYQ 8~20 T / RXYQ 8~20 T)
›› 16 HP, 18 HP ve 20 HP sistemlerde de dahil maks. 32 iç ünite
›› 16 HP ve daha büyük sistemlerde de dahil maks. 32 iç ünite
›› Çok modüllü sistemler (>20 HP) için Daikin ile iletişime geçin









Biddle hava perdesi CYV-DK-



VRV IV-S RXYSQ-/RXYSCQ-

  O O   O  ›› Standart toplam sistem bağlantı oranı sınırı: %50 ~ 130

sadece VRV iç ünitelerle



sadece konut tipi iç ünitelerle

     

Konut tipi iç üniteler

Kapasite (HP)
32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 Tanım / Kombinasyon

VRV iç üniteler

Dış üniteler

 

 





››

Konut tipi iç ünitelerle: bağlantı oranı limiti: %80 ~ 130

VRV IV i serisi
SB.RKXYQ-T(8)

 O O O   O  ›› Standart toplam sistem bağlantı oranı sınırı: %50 ~ 130

VRV III-Q Replacement H/R
RQCEQ-P3

 O O O  O O O ›› Standart toplam sistem bağlantı oranı sınırı: %50 ~ 130

VRV IV-Q Replacement H/P
RXYQQ-T

 O O O   O  ›› Standart toplam sistem bağlantı oranı sınırı: %50 ~ 130

 ... iç ünitelerin bağlanması mümkündür, ancak izin verilen diğer iç ünitelerle birlikte aynı anda kullanılamayabilir
 ... iç ünite aynı sırada kontrol edilen diğer ünitelerle eş zamanlı olarak kullanılmak üzere bağlanabilir
O ... bu dış ünite sisteminde iç ünite bağlantısı mümkün değildir
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İç üniteler

ürünlerine genel bakış
Tipi Model
BENZERSİZ

Dairesel atışlı
kaset



Ürün adı

Kapasite sınıfı (kW)

15 20 25 32 40 50 63 71 80 100 125 140 200 250

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 kadar esnektir
›› Piyasadaki en düşük montaj yüksekliği!

FXFQ-A





Tavana tam düz entegre edilebilmesiyle benzersiz tasarım

Tam düz
kaset

›› Standart mimari tavan karolarına mükemmel entegrasyon
›› Simgesel tasarım ile mühendislik harikasının karışımı
›› Akıllı sensörler enerji tasarrufu sağlar ve konforu en üst düzeye çıkartır
›› Küçük veya iyi yalıtılmış odalar için geliştirilen düşük kapasiteli ünite
›› Her türlü oda planına uyacak kadar esnektir

2 yöne
üflemeli
kaset tipi

›› Tüm ünitelerin derinliği 620 mm'dir, bu nedenle dar tavan boşlukları için idealdir
›› Her türlü oda planına uyacak kadar esnektir
›› DC fan motoru sayesinde daha düşük enerji tüketimi
›› Kanatlar, ünite çalışmıyorken tamamen kapanır.
›› Hava akışının gerekli yüke göre otomatik kontrolü sayesinde optimum konfor

Tek yöne
üflemeli
kaset tipi

›› Kompakt boyutları sayesinde dar tavan boşluklarına rahatça monte edilebilir
›› Farklı hava üfleme seçenekleri sayesinde esnek montaj

Küçük gizli
tavan tipi
ünite

›› Kompakt boyutları sayesinde dar tavan boşluklarına rahatça monte edilebilir
›› Tavana dışarıdan görünmeyecek şekilde gizlenir: sadece menfezleri görünür
›› Hava emme yönü arkadan emme yerine aşağıdan emme şeklinde

İnce gizli
tavan tipi
ünite

›› Kompakt boyutları sayesinde dar tavan boşluklarına rahatça monte edilebilir
›› 44Pa'ya kadar cihaz dışı orta statik basınç
›› Yalnızca ızgaralar görünür
›› Küçük veya iyi yalıtılmış odalar için geliştirilen düşük kapasiteli ünite
›› DC fan motoru sayesinde daha düşük enerji tüketimi

Tavan tipi kaset

BENZERSİZ

FXZQ-A



İnce ve hafif tasarımı sayesinde dar tavan boşluklarına monte edilebilir

Köşelere montaj için 1 yöne üflemeli ünite

FXCQ-A

FXKQ-MA








Otel odaları için tasarlanmıştır

FXDQ-M9



değiştirilebildiğinden esnek montaj sunar

Esnek montaj için ince tasarım

Gizli tavan tipi



FXDQ-A3



YENİ
Kendi kendini
temizleyen
filtre seçeneği

YENİ
Çoklu
bölgelere
ayırma
seçeneği



YENİ
Çoklu
bölgelere
ayırma
seçeneği

Piyasadaki en ince ama en güçlü cihaz dışı orta statik basınçlı ünite

Orta ESP'li
gizli tavan
tipi ünite

›› Sınıfındaki en ince ünitedir, yalnızca 245 mm
›› Düşük çalışma sesi seviyesi
›› 150Pa'ya kadar orta seviyedeki cihaz dışı statik basınç, farklı uzunluklardaki esnek

kanalların kullanılabilmesini sağlar
›› Otomatik hava üfleme ayarı işlevi, hava hacmini ve statik basıncı ölçer ve nominal
hava üfleme ayarının elde edilmesini sağlar, bu da konforu garanti eder

FXSQ-A



Geniş alanlar için ideal, 200 Pa'ya kadar çıkan ESP değerleri

Yüksek ESP'li
gizli tavan
tipi ünite

›› Otomatik hava üfleme ayarı sayesinde kanal uzunluğu veya ızgara tipi ne olursa
olsun optimum konfor garanti edilir

›› DC fan motoru sayesinde daha düşük enerji tüketimi
›› Hava emme yönü arkadan emme yerine aşağıdan emme şeklinde



FXMQ-P7



değiştirilebildiğinden esnek montaj sunar

YENİ

Duvar tipi

Yüksek ESP'li Ekstra geniş alanlar için ideal, 270 Pa'ya kadar çıkan ESP değerleri
›› Yalnızca ızgaralar görünür
gizli tavan
›› Geniş kapasiteli ünite: 31,5 kW'a kadar ısıtma kapasitesi
tipi ünite



FXMQ-MB

Asma tavanı olmayan veya kullanılabilir zemin alanı kısıtlı olan odalar için

Duvar tipi
ünite

›› Düz, şık ön panelinde temizlenmesi kolaydır
›› Küçük veya iyi yalıtılmış odalar için geliştirilen düşük kapasiteli ünite
›› DC fan motoru sayesinde daha düşük enerji tüketimi
›› 5 farklı üfleme açısı sayesinde hava konforlu şekilde yukarı ve aşağı dağıtılır

Tavan tipi
ünite

›› Coanda etkisi sayesinde geniş odalarda konforlu hava üfleme için ideal
›› Tavan yüksekliği 3,8 m'ye kadar çıkan odalar çok kolay bir şekilde ısıtılabilir veya soğutulabilir!
›› Yeni projelere ve yenileme projelerine kolayca monte edilebilir
›› Köşelere veya dar alanlara dahi hiçbir sorun olmaksızın monte edilebilir
›› DC fan motoru sayesinde daha düşük enerji tüketimi

FXAQ-A



FXHQ-A



Tavan tipi

Asma tavanı olmayan veya kullanılabilir zemin alanı kısıtlı olan geniş odalar için

BENZERSİZ

4 yöne
üflemeli
tavana asılı
tip



Asma tavanı olmayan veya kullanılabilir zemin alanı kısıtlı olan yüksek odalar için benzersiz
Daikin ünitesi

›› Tavan yüksekliği 3,5 m'ye kadar çıkan odalar çok kolay bir şekilde ısıtılabilir veya soğutulabilir!
›› Yeni projelere ve yenileme projelerine kolayca monte edilebilir
›› Her türlü oda planına uyacak kadar esnektir
›› DC fan motoru sayesinde daha düşük enerji tüketimi




FXUQ-A



Döşeme tipi

Çevre alanı kliması için

Döşeme tipi
ünite

›› Hem ön hem arka yüzeyi kullanılabildiğinden cam duvarların önüne monte
edilebilir veya serbest asılabilir

›› Pencere altına montaj için ideal
›› Çok düşük montaj alanı gerektirir
›› Duvara monte edilmesi sayesinde, ünitenin altı kolayca temizlenebilir

FXLQ-P



FXNQ-A



Ofis, otel ve konut uygulamaları için idealdir

Gizli döşeme
tipi

›› Tavana dikkat çekmeyecek şekilde monte edilir ve bu durumda dışarıdan
yalnızca emiş ve deşarj ızgaraları görülebilir

›› Pencerenin altına dahi monte edilebilir
›› Derinlik yalnızca 200 mm olduğundan çok küçük bir montaj alanı gerektirir
›› Yüksek ESP esnek montaja izin verir

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

(1) Nominal soğutma kapasiteleri şu koşullara bağlıdır: iç ortam sıcaklığı: 27°C KT, 19°C YT, dış ortam sıcaklığı: 35°C KT, eşdeğer boru uzunluğu: 5 m, kot farkı: 0 m
(2) Nominal ısıtma kapasiteleri şu koşullara bağlıdır: iç ortam sıcaklığı: 20°C KT, dış ortam sıcaklığı: 7°C KT, 6°C YT, eşdeğer boru uzunluğu: 5 m, kot farkı: 0 m

22

Şık iç üniteler genel görünümü
DX kaset, tavan tipi veya gizli tavan tipi ünite bağlamak istiyorsanız VRV modellerini kullanın.

Tipi

Model

Ürün adı

Duvar tipi

Daikin Emura
duvar tipi ünite

FTXJ-MW/MS

Nexura döşeme tipi ünite

Döşeme tipi Döşeme tipi ünite

Yer tavan tipi ünite

20

25

35









FVXG-K







FVXM-F







FLXS-B(9)







1

BYCQ140DG veya BYCQ140DGF + BRC1E53A/B/C dekoratif panel gereklidir

2

Şık iç üniteleri bağlamak için BPMKS ünitesi gerekir

3

RA iç üniteler ve VRV iç ünitelerin kombinasyonuna izin verilmez.

15

42

50

60

71
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Verimli sıcak su üretimi için

hydrobox’a genel bakış
45°C - 75°C
Daikin güneş
enerjisi paneli

Kullanım sıcak suyu

25°C - 75°C
VRV iç üniteler

BS-Box

Klima santrali

Kullanım sıcak
suyu boyleri
45°C - 75°C

BS-Box

Düşük sıcaklıklı radyatör

VRV için yalnız
ısıtma yapan
hydrobox

Isı geri kazanımlı VRV
(REYQ8-54T)

Yerden ısıtma sistemi
25°C - 35°C

Hydrobox serisi
Tipi

Ürün adı

Kapasite sınıfı (kW)

Model

80

125





200

Çıkış suyu sıcaklık aralığı

Yüksek verimli alan ısıtma ve soğutma

›› Alttan ısıtma, klima santralleri, düşük sıcaklıklı radyatörler … ile
Düşük sıcaklıklı
hydrobox

kullanılmak üzere sıcak veya soğuk su üretimi için idealdir

HXY-A8

›› 5° ile 45°C arası sıcak/soğuk su
›› Geniş çalışma sıcaklık aralığı (-20°C ile 43°C arasında)
›› Su tarafındaki bileşenlerin tam entegrasyonu, sistem tasarımında

5°C - 45°C

zaman tasarrufu sağlar

›› Yerden tasarruf sağlayan modern duvar tipi tasarım
Verimli sıcak su üretimi ve alan ısıtma

›› Banyolarda, lavabolarda sıcak su ihtiyacı ve alttan ısıtma,
Yüksek sıcaklıklı
hydrobox

radyatörler, klima santralleri... için idealdir

HXHD-A8

›› 25 ila 80°C arası sıcak su
›› Isı geri kazanımıyla “bedelsiz” ısıtma ve sıcak su
›› Klasik kombilere kıyasla %17 tasarruf sağlayan ısı pompası
teknolojisiyle verimli şekilde sıcak su üretir

›› Termal güneş enerjisi kolektörleri bağlanabilir
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25°C - 80°C

Biddle hava perdelerine
genel bakış
‘Açık Kapı’ Ticareti
Açık kapılı ticaret konseptinin müşteri çekiciliği
açısından sağladığı avantajlar birçok perakende ve
ticari mağaza müdürü tarafından kabul edilmesine
rağmen, açık kalan kapılar çok büyük sıcak hava
kayıplarına ve dolayısıyla yüksek enerji maliyetlerine
neden olmaktadır. Biddle hava perdeleri yalnızca iç
ortam ısısını korumak ve önemli maliyet avantajları
yaratmakla kalmaz, aynı zamanda müşterileri çekici bir
ticaret ve çalışma alanına davet eder.

Yüksek verimlilik ve düşük
CO2 emisyonu
Dış/iç ortam havasının verimli şekilde ayrılması,
kapıların açılması nedeniyle meydana gelen
ısı kayıplarını sınırlandırır ve klima sisteminin
verimliliğini yükseltir. Biddle hava perdeleriyle Daikin
ısı pompalarının birlikte kullanılması, elektrikli hava
perdelerine kıyasla %72'ye varan tasarruf ve 1,5 yıldan
daha kısa bir yatırım geri dönüş süresi sağlayabilir.

Hava perdesi boyutu seçici
Kapı yüksekliği (m)

3,0
2,3

S

2,5

M

2,4

2,15

L

S

M

2,75
2,0

L

S

2,3

M

2,5

L

Olumlu koşullar

Normal

Olumsuz koşullar

Kapalı alışveriş merkezi veya

Karşılıklı açık kapı olmaması,

Köşede veya meydanda bir

döner kapı girişi

çok düşük miktarda doğrudan

yer, birden fazla katlı olması

rüzgar alması, yalnızca zemin

ve/veya açık merdiven

katı bulunan binalar

boşluğu

Portföy
Tipi

Ürün adı

Serbest askı tipi Biddle hava perdesi

CYV S/M/L-DK-F

Kaset tipi Biddle hava perdesi

CYV S/M/L-DK-C

Gömülü tip Biddle hava perdesi

CYV S/M/L-DK-R

›› Elektrikli hava perdelerine kıyasla 1,5 yıldan daha kısa
bir yatırım geri dönüş süresi
›› Kolay ve hızlı montaj
›› Doğrultucu teknolojisi sayesinde maksimum enerji
verimliliği
›› %85 hava ayırma verimliliği
›› Kaset modeli (C): asma tavana monte edilerek estetiği
bozmaz
›› Serbest asılabilen model (F): kolay duvar montajı
›› Gömülü tip (R): tamamen tavana gizlenir
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Havalandırma ünitelerine genel bakış
konutlarda veya ofisler, oteller, mağazalar vb. gibi ticari alanlarda taze
havayla havalandırma gerçekleştirilmesi için, küçük ölçekli ısı geri kazanımlı
havalandırma ünitelerinden büyük ölçekli klima santrallerine kadar.
Havalandırma çözümleri
Daikin herhangi bir projeye kolayca entegre edilebilecek gelişmiş havalandırma
çözümleri sunmaktadır.
›› DX üreticileri arasında eşsiz portföy
›› En yüksek Daikin kalite standartlarına uygun yüksek kaliteli çözümler
›› En iyi iç ortam iklimini sağlamak için tüm ürünlerin kusursuz entegrasyonu
›› HVAC sisteminin toptan kontrolü için tüm Daikin ürünleri tek bir kumandaya
bağlanır.

Havalandırma
Enerji geri
kazanımı

Isı Geri Kazanımlı Havalandırma - Standart olarak ısı geri kazanımlı
havalandırma

Nemlendirme

Hava işleme

Doğru havalandırma binalarda, ofislerde ve mağazalarda klima kontrolünün kilit
bileşenlerinden bir tanesidir ve AB gereksinimlerinin bir parçasıdır. Isı geri kazanımlı
ünitelerimiz hem duyulur hem gizli ısıyı geri kazanır, böylece klima yükünü
%40’a varan oranlarda azaltır. Ünite serisi 150 m3/sa’ten başlayarak 2500 m3/sa’e
(VAM) ve 25000 m3/sa’e (Modular AHU) kadar çıkmaktadır.

Filtreleme

İç hava kalitesinin beş bileşeni
›› Havalandırma: taze hava temin edilmesini sağlar
›› Enerji geri kazanımı: konfor ve verimliliği
maksimum düzeye çıkarmak için dışarı atılan
havadaki ısıyı ve nemi geri kazanır
›› Dış ortam havası işleme: gelen taze havayı ısıtarak
veya soğutarak konforu en üst düzeye çıkartır ve
klima kurulumu üzerindeki yükü en aza indirir
›› Nemlendirme: iç ve dış ortam nemi arasındaki
dengeyi optimize eder
›› Filtreleme: Dış ortam havasındaki tozu, kirleri ve
kokuları giderir

DX bağlantısıyla havalandırma - Taze hava sıcaklığının kontrolü
Daikin, taze havanın kontrolü için Daikin klima santralleriyle birlikte kullanılabilecek
geniş bir dizi R-410A inverter kondenser ünitesi sunmaktadır. Klima santralleri ve
Daikin dış ünitelerini birlikte kullanırken 4 kontrol seçeneği bulunmaktadır ve
montaj için tüm gereken esneklik sunulmaktadır. İç üniteler aynı dış ünite ile birlikte
kullanılarak montaj maliyetleri düşürülebilir. Alanın sınırlı olduğu asma tavana
montajlarda, VKM mükemmel uyum sağlayarak rahat bir sıcaklıkta taze hava sunar
ve isteğe bağlı bir nemlendiriciye sahiptir.

Taze hava portföyü
150

500

1.000

2.000

2.500

15.000

Isı geri kazanımı

D-AHU MODULAR R/P

YENI

VAM-FC / VAM-J

›› Kompakt boyut
›› Yüksek enerji verimli kağıt
›› EC fan motorları

YENI

Hava işleme

[m3/sa]

›› Yüksek verimli ısı değişimi
›› Eurovent enerji sınıfı A+
›› Kapsamlı hava akışı
›› R = ısı geri kazanım çarkı;
P = plakalı ısı eşanjörü

›› Yüksek verimli karşı akışlı ısı eşanjörü
›› Bedelsiz çalıştırma
›› EC santrifüj fan
›› Geniş seçenek aralığı

D-AHU MODULAR L

VKM-GB(M) ›› DX bataryalı
›› Yüksek konfor
›› Nemlendirici seçeneği
DX bataryalı D-AHU Modular R
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25.000

›› Tak ve çalıştır
›› Tamamen özelleştirilebilir
›› 4 kontrol tipi

Yeni, önceden
boyutlandırılmış taze
hava çözümü
Klima santralini
ve dış üniteyi
tek bir adımda
sipariş edin

Kolay seçim

Kolay sipariş verme

›› 16 önceden seçilmiş kombinasyon – Avrupa’daki tüm
taze hava ihtiyaçlarını karşılar
›› Doğru dış ünite ve klima santrali bataryası için gerekli
bağlantı kitleri fabrikada monte edilir ve yapılandırılır.
›› Toplam çözüm – Daikin, komple çözüm sunmaktadır.

›› Klima santrali ve dış ünite VRV xpress programında otomatik
olarak seçilir

Hızlı teklif alma

Kolay montaj
›› Klima santralinden dış üniteye aynı çapta boru bağlanır
›› Doğrudan entegrasyon

›› Diğer ünitelerde olduğu gibi Xpress seçim
programından seçim yapın, çözümünüz raporda
belirtilir.
ENERGY EFFICIENCY
XXX

Yeni, önceden boyutlandırılan
kombinasyonlar içeren Xpress
programını my.daikin.eu adresinden
hemen indirin

2016

Report to performance data

Daha fazla bilgiyi ilgili broşürlerde bulabilirsiniz
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Kontrol sistemlerine genel bakış
Daikin, en zorlu ticari uygulamanın bile gereksinimlerine uygun çeşitli kontrol çözümleri sunmaktadır.
›› Birkaç gereksinimi ve sınırlı bir bütçesi olan müşterilere temel
kontrol çözümleri
›› Daikin üniteleri mevcut BMS sistemiyle entegre etmek isteyen
müşterilere kontrol çözümleri
›› Daikin'ın bir mini BMS çözümü sağlamasını bekleyen müşterilere,
ileri düzey enerji yönetimi sağlayan gelişmiş kontrol çözümleri

Mağaza

Ünite kontrolü

BRC1H519W/S/K

Entegrasyon kontrolü

RTD-20

RTD-Net

1 iç ünite (grup) 1 iç ünite (grup) 1 iç ünite (grup)
için 1 uzaktan
için 1 geçit
için 1 geçit
kumanda
Otomatik klima kontrolü
Mağaza personeli için sınırlı kontrol olanağı




Mağazada zon oluşturma
Alarm, PIR sensörü ara kilidi










Daikin ünitelerin Modbus vasıtasıyla mevcut BMS'ye entegrasyonu
Daikin ünitelerin KNX vasıtasıyla mevcut BMS'ye entegrasyonu

KLIC-DI
1 iç ünite için
1 geçit

Gelişmiş kontrol

EKMBDXA

DCC601A51

Maks. 64 iç ünite 32 iç ünite için
ve 10 dış ünite
1 ünite
için 1 geçit







64 iç ünite
(grup) için
1 iTM (1)










DCM601A51












(3)

Daikin ünitelerin HTTP vasıtasıyla mevcut BMS'ye entegrasyonu
Enerji tüketimi takibi

(4)

(2)
(2)


Gelişmiş enerji yönetimi
Serbest soğutmaya izin verir
Tüm kategorilerde Daikin ürünlerinin Daikin BMS ile
entegrasyonu


(2)
(2)

Üçüncü parti ürünlerin Daikin BMS ile entegrasyonu
Çevrimiçi kumanda
Çok sayıda sahayı yönetme

(1) 512 iç grup ve 80 dış ünite (sistem) için 7 iTM plus adaptörü (DCM601A52) eklenebilir (2) Daikin bulut servisleri bağlantısıyla (3) Kendi BT sisteminiz üzerinden (Daikin bulut sunucusu değil)
(4) Tüm iç ünitelerde kullanılamaz

Otel

Otel misafiri, temel işlevleri bu odadan takip ve kontrol edebilir
Otel misafirleri için sınırlı kontrol olanağı
Pencere kontağı ile ara kilit
Anahtar kartı ile ara kilit
Daikin ünitelerin Modbus vasıtasıyla mevcut BMS'ye entegrasyonu

Ünite kontrolü

Entegrasyon kontrolü

BRC1H519W/S/K

RTD-HO

KLIC-DI

DCM601A51

1 iç ünite (grup) için
1 uzaktan kumanda

1 iç ünite (grup) için
1 geçit

1 iç ünite için
1 geçit

64 iç ünite (grup) için
1 iTM (1)



(2)
(2)







Daikin ünitelerin KNX vasıtasıyla mevcut BMS'ye entegrasyonu
Daikin ünitelerin HTTP vasıtasıyla mevcut BMS'ye entegrasyonu
Enerji tüketimi takibi
Gelişmiş enerji yönetimi
Tüm kategorilerde Daikin ürünlerinin Daikin BMS ile entegrasyonu
Üçüncü parti ürünlerin Daikin BMS ile entegrasyonu
Çevrimiçi kumanda
(1) 512 iç grup ve 80 dış ünite (sistem) için 7 iTM plus adaptörü (DCM601A52) eklenebilir (2) BRP7A51 adaptörü vasıtasıyla (3) KNX uyumlu kumanda gerekir
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Gelişmiş kontrol

(3)















Ofis

Ünite kontrolü

BRC1E53A/B/C
1 iç ünite (grup)
için 1 uzaktan
kumanda
Otomatik klima kontrolü



Yönetim için merkezi kumanda
Ofis personeli için yerel kontrol
Ofis personeli için sınırlı kontrol seçenekleri




Daikin ünitelerin Modbus vasıtasıyla mevcut BMS'ye entegrasyonu

Entegrasyon kontrolü

EKMBDXA

DMS504B51

Gelişmiş kontrol

DMS502A51 /
DAM412B51

DCC601A51

Maks. 64 iç ünite
128 iç ünite (grup),
64 iç ünite (gruplar)
32 iç ünite (gruplar) 64 iç ünite (grup)
ve 10 dış ünite için
20 dış ünite için 1
için 1 ünite
için 1 iTM (1)
için 1 geçit
1 geçit
geçit (2)



























(4)
(4)






(5)



Daikin ünitelerin HTTP vasıtasıyla mevcut BMS'ye entegrasyonu



Daikin ünitelerin LonTalk vasıtasıyla mevcut BMS'ye entegrasyonu



Daikin ünitelerin BACnet vasıtasıyla mevcut BMS'ye entegrasyonu
Enerji tüketimi kontrolü



Enerji tüketimi takibi
Gelişmiş enerji yönetimi
Tüm kategorilerde Daikin ürünlerinin Daikin BMS ile
entegrasyonu


(4)
(4)

Üçüncü parti ürünlerin Daikin BMS ile entegrasyonu
Çevrimiçi kumanda
Çok sayıda sahayı yönetme

(1) 512 iç grup ve 80 dış ünite (sistem) için 7 iTM plus adaptörü (DCM601A52) eklenebilir (2) 256 iç ünite (grup), 40 dış üniteye gitmek için uzatma gerekir (3) Sadece Açık/Kapalı
(4) Daikin bulut servisleri bağlantısıyla (5) Kendi BT sisteminiz üzerinden (Daikin bulut sunucusu değil)

Altyapı soğutma

Otomatik klima kontrolü
Yedekleme çalışması
Görev dönüşümü
Teknik soğutma odasında sınırlı kontrol olanağı

Birim

Entegrasyon

Hata oluşursa bir alarm çıkış etkinleştirilir

Gelişmiş

BRC1H519W/S/K

RTD-10

DTA113B51

DCM601A51

1 iç ünite (grup) için
1 uzaktan kumanda (2)

1 iç ünite (grup) için
1 geçit
En fazla 8 geçit
birbirine bağlanabilir

4 üniteye kadar
kullanım için 1 adaptör

64 iç ünite (grup) için
1 iTM (1)

























Oda sıcaklığı maks. üzerindeyse, alarm görüntülenir ve yedek ünite başlatılır.
Hata oluşursa bir alarm görüntülenir.

DCM601A51


KRP2/4A opsiyonuyla (3)

WAGO G/Ç ile

(1) 512 iç grup ve 80 dış ünite (sistem) için 7 iTM plus adaptörü (DCM601A52) eklenebilir
(2) Altyapı soğutma işlevleri sadece Sezonsal Akıllı dış ünitelere bağlı iç ünitelerle uyumludur. (3) İç ünite opsiyon listesine bakınız
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Teknik özellikler
RWEYQ-T9

Su soğutmalı VRV IV + serisi
›› Değişken Su Akış kontrolü esnekliği ve kontrolü arttırır
YENİ ›› AÇIK-KAPALI; çalıştırma modu, hata sinyali, ... harici kontrolü
için 2 analog giriş sinyali
›› Tüm standart VRV özelliklerine sahiptir

Isıtma kaynağı olarak su kullanılan
yüksek binalar için idealdir
›› Çevre dostu çözüm: yenilenebilir enerji kaynağı olarak jeotermal
enerjinin kullanılması ve tipik olarak düşük soğutucu akışkan
seviyeleri sayesinde CO2 emisyonları azaltılmıştır, bu nedenle
EN378'e uyum için idealdir
›› Tek bir iletişim noktası üzerinden bir binanın tüm termal ihtiyaçlarını
karşılar: hassas sıcaklık kontrolü, havalandırma, klima santralleri,
Biddle hava perdeleri ve sıcak su
YENİ ›› Benzersiz sıfır ısı dağılımı ilkesi, teknik odadaki havalandırma
veya soğutma ihtiyacını ortadan kaldırarak, montaj esnekliğini en
üst düzeye çıkarır
YENİ ›› Geniş iç ünite aralığı: VRV’ler Daikin Emura, Nexura ... gibi şık
iç ünitelerle bağlanabilir
›› VRV IV standartlarını ve teknolojilerini kullanır: Değişken Soğutucu
Akışkan Sıcaklığı, VRV configurator, 7 bölgeli ekran ve tam inverter
kompresörler
›› Hava durumuna dayalı Değişken Soğutucu Akışkan Sıcaklığı işleviyle
VRV'nizi en iyi sezonsal verimliliğe ve konfora göre özelleştirin
Yüksek dışa üfleme sıcaklıkları besleyerek daha yüksek sezonsal
verimlilik sağlar ve soğuk hava etkisini ortadan kaldırır
YENİ ›› Kolay montaj ve servis için geliştirilmiştir: soğutucu akışkan
boruları için üstten veya alttan bağlantı arasından seçim imkanı ve
servis yapılabilecek parçalara kolay erişim için dönebilen anahtar
kutusu
YENİ ›› Kompakt ve hafif tasarımı sayesinde, yerden maksimum
tasarruf için üst üste monte edilebilir 42 HP, 0,5 m²'den daha küçük
bir alana monte edilebilir
›› 2 aşamalı ısı geri kazanımı: su devresinde enerjinin depolanması
sayesinde ilk aşama iç üniteler arasında, ikinci aşama dış üniteler
arasında
›› Isı pompası ve ısı geri kazanımlı tip için ve jeotermal ve standart
çalıştırma için tek bir model mevcuttur
Dış ünite
RWEYQ
Kapasite aralığı
HP
30°C su giriş sıcaklığı Nom. su akışı
kW
Soğutma kapasitesi Nom.
20°C su giriş sıcaklığı Nom. su akışı
kW
Isıtma kapasitesi
Nom.
kW
Çekilen güç - 50 Hz Soğutma 30°C su giriş sıcaklığı Nom. su akışı
20°C su giriş sıcaklığı Nom. su akışı
kW
Isıtma
Nom. kapasitede EER 30°C su giriş sıcaklığı
Nom. su akışı kW/kW
Nom. kapasitede COP 20°C su giriş sıcaklığı
Nom. su akışı kW/kW
Bağlanabilir maksimum iç ünite sayısı
İç endeks bağlantısı Min.
Nom.
Maks.
Boyutlar
Birim
YükseklikxGenişlikxDerinlik
mm
Ağırlık
Birim
kg
Ses gücü seviyesi Soğutma Nom.
dBA
Ses basıncı seviyesi Soğutma Nom.
dBA
Çalışma sıcaklık
Su giriş
Soğutma Min.~Maks.
°C KT
aralığı
sıcaklığı Isıtma
Min.~Maks.
°C YT
Gövde etrafındaki sıcaklık
Maks.
°C KT
Gövde etrafındaki nem
Soğutma~Isıtma
%
Soğutucu akışkan Tipi/GWP
kg/TCO2Eq
Şarj
Boru bağlantıları
Sıvı
DÇ
mm
Gaz
DÇ
mm
HP/LP gaz DÇ
mm
Drenaj
Boyut
Su
Girişi/Çıkışı
Toplam boru uzunluğu Sistem Gerçek
m
Güç beslemesi
Faz/Frekans/Gerilim
Hz/V
Akım - 50 Hz
Maksimum sigorta amperi (MFA)
A

VRV-W

VRV-W ile iç üniteler arasındaki kot farkı:
VRV-W yukarıdaysa 50 m
VRV-W aşağıdaysa 40 m
VRV-W

Su boruları
Soğutucu akışkan boruları

İç ortama montaj
Sınırsız su borusu uzunluğu

YENİ İç ve dış üniteler arasındaki boru uzunluğu 165 m’ye kadar uzatılmıştır
(gerçekte)

8T9
8
22,4
25,0
3,5
3,9
6,40
6,50

10T9
10
28,0
31,5
4,9
4,9
5,75
6,40

100
200
300

125
250
375

12T9
12
33,5
37,5
6,0
6,2
5,55
6,10

14T9
14
40,0
45,0
7,9
8,4
5,04
5,37

150
300
450

175
350
525

72
56

74
58

64(1)

980x767x560
185
65
48

71
50
10~45
10~45
40
80~80
R-410A/2.087,5
7,90/16,5
9,52

19,1 (2)
15,90 (3) / 19,10 (4)

9,60/20,0
12,7
22,2 (2)
28,6 (2)
19,10 (3) / 22,20 (4)
19,10 (3) / 28,60 (4)
22,20 (4) / 28,60 (3)
14 mm DÇ/ 10 mm İÇ
ISO 228-G1 1/4 B/ISO 228-G1 1/4 B
300
3N~/50/380-415
25

(1) Gerçekte bağlanabilir iç ünite sayısı, iç ünite tipine (VRV iç ünite, Hydrobox, RA iç ünite vb.) ve sistemin bağlantı oranı kısıtlamasına (%50 <= CR <= %130) bağlıdır
(2) Isı pompası sistemi mevcutsa, gaz borusu kullanılmaz. (3) Isı geri kazanımlı sistem mevcutsa. (4) Isı pompası sistemi mevcutsa.

30

YENİ

İç üniteler arasındaki kot farkı: 30 m

İç üniteler arasında 1. kademe ısı
geri kazanımı

Soğutma

Soğutulan mahallerden
çekilen ısı, diğer mahallerin
bedelsiz ısıtılmasında
ve sıcak su üretiminde
kullanılır

Sıcak su

Isıtma

+

Kullanım sıcak
suyu

45°C - 75°C

Daikin güneş
enerjisi
paneli

25°C - 75°C

Klima santrali
Düşük sıcaklıklı
radyatör

VRV iç üniteler

BS-Box

Kullanım sıcak
suyu boyleri

45°C - 75°C

BS-Box

Yerden ısıtma
sistemi

RWEYQ-T9

25°C - 35°C
VRV için yalnız
ısıtma yapan
hydrobox

Soğutma kulesi, kazan

25°C - 45°C

Düşük sıcaklıklı
radyatör
Yerden ısıtma
sistemi

Devreye verilen ısı

Dış üniteler arasında
2. kademe ısı geri
kazanımı

veya

25°C - 35°C
Isıtma+soğutma
düşük sıcaklıklı
hydrobox

Devreden emilen ısı
Devreye verilen ısı

Devreden emilen ısı
* Yukarıdaki sistem konfigürasyonu sadece örnek amaçlıdır.

Sıvı borusu
Gaz borusu
Deşarj gazı borusu
F1,F2 iletişimi
Sıcak su

RWEYQ
Sistem
Kapasite aralığı
Soğutma kapasitesi
Isıtma kapasitesi
Çekilen güç - 50 Hz

Dış ünite modülü 1
Dış ünite modülü 2

Nom.
30°C su giriş sıcaklığı
Nom.
20°C su giriş sıcaklığı
Soğutma
30°C su giriş sıcaklığı
Isıtma
20°C su giriş sıcaklığı
Nom. kapasitede EER 30°C su giriş sıcaklığı
Nom. kapasitede COP 20°C su giriş sıcaklığı
Bağlanabilir maksimum iç ünite sayısı
İç endeks bağlantısı
Min.
Nom.
Maks.
Boru bağlantıları
Sıvı
DÇ
Gaz
DÇ
HP/LP gaz DÇ
Toplam boru uzunluğu Sistem
Gerçek
Güç beslemesi
Faz/Frekans/Gerilim
Akım - 50 Hz
Maksimum sigorta amperi (MFA)

Nom. su akışı
Nom. su akışı
Nom. su akışı
Nom. su akışı
Nom. su akışı
Nom. su akışı

HP
kW
kW
kW
kW
kW/kW
kW/kW

mm
mm
mm
m
Hz/V
A

RWEYQ
Sistem
Kapasite aralığı
Soğutma kapasitesi
Isıtma kapasitesi
Çekilen güç - 50 Hz

Dış ünite modülü 1
Dış ünite modülü 2
Dış ünite modülü 3

16T9

18T9

20T9

22T9

24T9

26T9

28T9

RWEYQ8T9
RWEYQ8T9
16
44,8
50,0
7,0
7,7
6,40
6,50

RWEYQ8T9
RWEYQ10T9
18
50,4
56,5
8,4
8,8
6,02
6,44

RWEYQ8T9
RWEYQ12T9
20
56,0
63,0
9,7
9,8
5,75
6,40

RWEYQ12T9
RWEYQ12T9
24
67,0
75,0
12,1
12,3
5,56
6,10

RWEYQ12T9
RWEYQ14T9
26
73,5
82,5
13,8
14,4
5,33
5,74

RWEYQ14T9
RWEYQ14T9
28
80,0
90,0
15,9
16,8
5,04
5,37

200
400
600
12,7

205
410
615

225
450
675

RWEYQ10T9
RWEYQ12T9
22
61,5
69,0
10,9
11,1
5,65
6,23
64 (1)
245
490
735

265
530
795

285
570
855

305
610
915

22,2 (3) / 28,6 (4)

28,6 (2)

25

15,9

19,1
34,9 (2)
28,6 (3) / 34,9 (4)

28,6 (3) / 28,6 (4)
300
3N~/50/380-415
50

30T9

32T9

34T9

36T9

38T9

40T9

42T9

RWEYQ8T9
RWEYQ10T9
RWEYQ12T9
30
84,0
94,5
14,6
14,8
5,75
6,40

RWEYQ8T9
RWEYQ12T9
RWEYQ12T9
32
89,5
100,5
15,8
16,0
5,68
6,28

RWEYQ8T9
RWEYQ12T9
RWEYQ14T9
34
95,0
106,5
16,9
17,2
5,61
6,19

RWEYQ12T9
RWEYQ12T9
RWEYQ12T9
36
100,5
112,5
18,1
18,4
5,56
6,10
64
385
770
1.155
19,1

RWEYQ12T9
RWEYQ12T9
RWEYQ14T9
38
107,0
120,0
19,7
20,4
5,43
5,89

RWEYQ12T9
RWEYQ14T9
RWEYQ14T9
40
113,5
127,5
21,7
22,7
5,23
5,61

RWEYQ14T9
RWEYQ14T9
RWEYQ14T9
42
120,0
135,0
23,8
25,1
5,04
5,37

405
810
1.215

425
850
1.275

445
890
1.335

HP
kW
Nom.
30°C su giriş sıcaklığı Nom. su akışı
kW
Nom.
20°C su giriş sıcaklığı Nom. su akışı
kW
Soğutma
30°C su giriş sıcaklığı Nom. su akışı
kW
Isıtma
20°C su giriş sıcaklığı Nom. su akışı
Nom. su akışı kW/kW
Nom. kapasitede EER 30°C su giriş sıcaklığı
Nom. su akışı kW/kW
Nom. kapasitede COP 20°C su giriş sıcaklığı
Bağlanabilir maksimum iç ünite sayısı
İç endeks bağlantısı
Min.
325
345
365
Nom.
650
690
730
Maks.
975
1.035
1.095
Boru bağlantıları
Sıvı
DÇ
mm
Gaz
DÇ
mm
34,9 (2)
HP/LP gaz DÇ
mm
28,6 (3) / 19,1 (4)
Toplam boru uzunluğu Sistem
Gerçek
m
300
Güç beslemesi
Faz/Frekans/Gerilim
Hz/V
3N~/50/380-415
Akım - 50 Hz
Maksimum sigorta amperi (MFA)
A
80
(1) Gerçekte bağlanabilir iç ünite sayısı, iç ünite tipine (VRV iç ünite, Hydrobox, RA iç ünite vb.) ve sistemin bağlantı oranı kısıtlamasına (%50 <= CR <= %130) bağlıdır
(2) Isı pompası sistemi mevcutsa, gaz borusu kullanılmaz. (3) Isı geri kazanımlı sistem mevcutsa. (4) Isı pompası sistemi mevcutsa.

41,3 (2)
34,9 (3) /19,1 (4)
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Ayrıntılı Su soğutmalı
VRV montaj örnekleri

Soğuk bir iklimde soğutma kulesi, glikol ve ara ısı eşanjör
kullanılan tipik kurulum
* Su kalitesi kontrolü için bir hermestik soğutma kulesi kullanın
* Donma korumasına yönelik tuzlu su kullanmak için ilgili hattı kesmek üzere ısı
eşanjörü kullanın.
* Açık tipte soğutma kulesi kullanmak için ilgili hattı kesmek üzere ısı eşanjörü kullanın.

Genleşme tankı
Tamamlama
suyu (Tankın
doldurulması
için de kullanılır)

Sıcaklık göstergeli kumanda

Sıcaklık
göstergeli
kumanda
Donma koruması ısıtıcısı

Soğutma kulesi (32°C/37°C)

Bölüm A

* Üç veya daha fazla kat arasında düşey borular
döşemek için hava cereyanını önlemek üzere düşey
ters dönüş boruları veya benzeri bir sistem kullanın.

Genleşme tankı

Tamamlama suyu
(Tankın doldurulması
için de kullanılır)

* Her katta, birden fazla ünite monte edilmişse veya üniteler birbirinden
uzağa monte edilmişse hava cereyanını önlemek için yatay ters dönüş
boruları veya bir sabit akış kontrol vanası kullanın.

BS
ünitesine

BS
ünitesine

BS
ünitesine

BS
ünitesine

* Yatay drenaj borularının temizliğinde kullanılmak üzere bir
port sağlanması önerilir.
* RWEY modelleri için akış anahtarıyla ara bağlantı sağlayın.
(Pompa çalışma sinyaline göre bir entegre akış anahtarı kullanılması önerilir.)
Sıcaklık göstergeli kumanda

Hidrotermal kaynaklı yeniden sirkülasyon pompası (pompaların bakımı için kullanılır)

Bölüm B

Boyler gibi ısıtma için ısı kaynağına

Isı eşanjörü
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* Boylerin bakımıyla ilgili olarak, ilgili hattın ısı eşanjörü kullanılarak kesilmesi önerilir.

Not:
Lütfen Şematik Çizimin sadece bilgilendirme amaçlı olduğuna dikkat edin.
Pratikte yapı yöntemleri projeye göre farklılıklar gösterebilir. Bu nedenle, sistemin tasarımı ve imalatı ile ilgili olarak
mimarlık ofisine danışın.

Bölüm A’daki tipik değişiklik (Üç yollu vana  İki yollu vana)

Aşağıdaki bölümde sistemin tasarımıyla ilgili olarak dikkate alınması gereken önlemler açıklanmıştır.
Sıcaklık göstergeli kumanda

1. Sıcaklık
Hidrotermal soğutmalı/ısıtmalı serbest VRV’nin (RWEY) sıcaklık aralığı 10°C ile 45°C arasında değişmektedir.
2 yollu kontrol vanası, üç yollu kontrol vanası, soğutma kulesi veya boyler için AÇMA/KAPAMA çalışması sayesinde
sistemdeki su sıcaklığı belirtilen aralık dahilinde tutulur.
2. Su kalitesi
Hidrotermal soğutmalı/ısıtmalı serbest VRV (RWEY) için kullanılan suyun kararlı bir kaliteye sahip olması gerekir.
Açık tipte soğutma kulesi kullanmak için hermestik soğutma kulesi veya ilgili hattı kesmek için bir ısı eşanjörü monte
ettiğinizden emin olun.
3. Donma
Kış aylarında soğutma kulesi için donma koruması sağlanmalıdır.
Soğutma suyunun birincil ve ikincil tarafındaki suyun kış aylarında donmaması için aşağıda belirtilen önlemleri
uygulayın.
Tipik önlem: Su sıcaklığı düşüyorsa
Suyun yeniden sirkülasyonu için pompayı çalıştırın.
Donma koruması ısıtıcısı kullanarak donma koruması sağlayın.
Boyleri zorlamalı çalıştırarak su sıcaklığı düşüş koruması uygulayın. Soğutma kulesindeki suyu tahliye edin.
Özellikle ünitenin uzun bir süre devre dışı kaldığı durumlarda ünite donabilir. Bu nedenle bu hususun mutlaka dikkate
alınması gerekir.

Sıcaklık göstergeli
kumanda

4. Hava cereyanı
Ters dönüş borusu sistemi ve sabit akış kontrol vanası monte ederek besleme suyu miktarının sabit tutulmasını
sağlayın.

Bölüm B’deki tipik değişiklik (Üç yollu vana  İki yollu vana)
Sıcaklık göstergeli kumanda

Isı eşanjörü

Pompa

Açıklık derecesi

T1 Kumanda

Bypass tarafı

Sıcaklık kumandası
Üç yollu vana (karışık tip)

Soğutma suyu sıcaklığı

Y pislik tutucu

Ayar

Esnek bağlantı

Termometre
Akış anahtarı

T2 Kumanda
Açıklık derecesi

Basınç göstergesi

Bypass tarafı

Tipik ayar değerleri (referans değerleri)
Çalışma modu

T1 ayar değeri
T2 ayar değeri
T3 ayar değeri
Vananın
açılması/
kapatılması

Soğutma (temel
olarak soğutma için)
15°C

Isıtma (temel olarak
soğutma için)
40°C

33°C, 31°C

Sezonlar arasında (soğutma/
ısıtma kombinasyonu)
25°C
20°C
33°C, 31°C

Soğutma suyu sıcaklığı

Ayar
T3 Kumanda

POMPA AÇIK

Isıtıcı AÇIK
Isıtıcı
KAPALI

POMPA
KAPALI

FAN KAPALI

FAN
Su
AÇIK sprinkleri
KAPALI

Su sprinkleri
AÇIK

Soğutma suyu sıcaklığı
Ayar 1
(7°C)

Ayar 4
(15°C)

Ayar 2
(31°C)

Ayar 3
(33°C)

* Donma meydana gelmesi bekleniyorsa donma koruma ısıtıcısı monte edin veya su sprinkleri tarafındaki drenaj suyunu kullanın.
(Su sprinkleri tarafında su drenajı gerçekleştiriliyorsa yüklerin hiçbir zaman sadece soğutmaya uygulanmamasına dikkat edin.)
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Soğutma kulesi yerine soğutma grubu monte edilen tipik kurulum

Genleşme tankı

Tamamlama
suyu (Tankın
doldurulması
için de kullanılır)
Diğer sisteme

Soğutma grubu (12 °C/7°C)
Sıcaklık (Tankın
doldurulması
için de
kullanılır)

Tamamlama suyu (Tankın
doldurulması için de kullanılır)

* Üç veya daha fazla kat arasında düşey borular döşemek
için hava cereyanını önlemek üzere düşey ters dönüş
boruları veya benzeri bir sistem kullanın.

* Soğutma çalışmasına yönelik olarak bir soğutma grubu kullanmak için ilgili
hattı kesmek üzere ısı eşanjörü kullanın.

* Her katta, birden fazla ünite monte edilmişse veya üniteler
birbirinden uzağa monte edilmişse hava cereyanını önlemek için
yatay ters dönüş boruları veya bir sabit akış kontrol vanası kullanın.

Genleşme tankı

BS
ünitesine

BS
ünitesine

BS
ünitesine

* RWEY modelleri için akış anahtarıyla ara bağlantı sağlayın.
(Pompa çalışma sinyaline göre bir entegre akış anahtarı kullanılması önerilir.)

Sıcaklık göstergeli kumanda

Hidrotermal kaynaklı yeniden sirkülasyon pompası (pompaların bakımı için kullanılır)

Boyler gibi ısıtma için ısı kaynağına

Isı eşanjörü
* Boylerin bakımıyla ilgili olarak, ilgili hattın ısı eşanjörü kullanılarak kesilmesi önerilir.
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BS
ünitesine

Bölüm A’daki tipik değişiklik (Üç yollu vana  İki yollu vana)

Not:
Lütfen Şematik Çizimin sadece bilgilendirme amaçlı olduğuna dikkat edin.
Pratikte yapı yöntemleri projeye göre farklılıklar gösterebilir. Bu nedenle, sistemin tasarımı ve imalatı ile ilgili olarak
mimarlık ofisine danışın.

Sıcaklık göstergeli kumanda

Aşağıdaki bölümde sistemin tasarımıyla ilgili olarak dikkate alınması gereken önlemler açıklanmıştır.
1. Sıcaklık
Hidrotermal soğutmalı/ısıtmalı serbest VRV’nin (RWEY) sıcaklık aralığı 10°C ile 45°C arasında değişmektedir.
2 yollu kontrol vanası, üç yollu kontrol vanası, soğutma kulesi veya boyler için AÇMA/KAPAMA çalışması sayesinde
sistemdeki su sıcaklığı belirtilen aralık dahilinde tutulur.
2. Su kalitesi
Hidrotermal soğutmalı/ısıtmalı serbest VRV (RWEY) için kullanılan suyun kararlı bir kaliteye sahip olması gerekir.
Açık tipte soğutma kulesi kullanmak için hermestik soğutma kulesi veya ilgili hattı kesmek için bir ısı eşanjörü monte
ettiğinizden emin olun.

Sıcaklık
göstergeli
kumanda

3. Donma
Kış aylarında soğutma kulesi için donma koruması sağlanmalıdır.
Soğutma suyunun birincil ve ikincil tarafındaki suyun kış aylarında donmaması için aşağıda belirtilen önlemleri
uygulayın.
Tipik önlem: Su sıcaklığı düşüyorsa
Suyun yeniden sirkülasyonu için pompayı çalıştırın.
Donma koruması ısıtıcısı kullanarak donma koruması sağlayın.
Boyleri zorlamalı çalıştırarak su sıcaklığı düşüş koruması uygulayın. Soğutma kulesindeki suyu tahliye edin.
Özellikle ünitenin uzun bir süre devre dışı kaldığı durumlarda ünite donabilir. Bu nedenle bu hususun mutlaka dikkate
alınması gerekir.
4. Hava cereyanı
Ters dönüş borusu sistemi ve sabit akış kontrol vanası monte ederek besleme suyu miktarının sabit tutulmasını
sağlayın.

Bölüm B’deki tipik değişiklik (Üç yollu vana  İki yollu vana)
Sıcaklık göstergeli kumanda

Isı eşanjörü

Pompa
Sıcaklık kumandası
Üç yollu vana (karışık tip)

T1 Kumanda

Esnek bağlantı
Basınç göstergesi
Termometre

Açıklık derecesi

Y pislik tutucu

Bypass tarafı

Akış anahtarı

Soğutma suyu sıcaklığı

Tipik ayar değerleri (referans değerleri)

T1 ayar değeri
T2 ayar değeri
T3 ayar değeri

Soğutma (temel
Isıtma (temel olarak
olarak soğutma için)
soğutma için)
15°C
40°C
33°C, 31°C

Sezonlar arasında (soğutma/
ısıtma kombinasyonu)
25°C
20°C
33°C, 31°C

T2 Kumanda
Açıklık derecesi

Çalışma modu

Ayar

Bypass tarafı

Vananın
açılması/
kapatılması
Ayar

Soğutma suyu sıcaklığı

T3 Kumanda
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Birden fazla sistemden su devresi üzerinden ısının geri kazanıldığı tipik
kurulum
Genleşme tankı

Tamamlama suyu (Tankın
doldurulması için de
kullanılır)
Sıcaklık göstergeli kumanda

* Su kalitesi kontrolü için bir hermestik soğutma kulesi kullanın

Sıcaklık göstergeli kumanda

Tamamlama
suyu (Tankın
doldurulması
için de kullanılır)

Soğutma kulesi (32°C/37°C)

Sıcaklık göstergeli kumanda

* Donma korumasına yönelik tuzlu su kullanmak için ilgili hattı kesmek üzere ısı
eşanjörü kullanın.

* İki veya daha fazla sayıda hidrotermal sistemin sağlanması için (ör. kuzey
tarafındaki sistem için temel olarak ısıtma ve güney tarafında temel olarak
soğutma) birden fazla sistemi tek bir sisteme entegre edin, böylece su ile su
sistemleri arasında dahi ısı geri kazanımı mümkün hale gelebilir.

* Her katta, birden fazla ünite monte edilmişse veya üniteler birbirinden
uzağa monte edilmişse hava cereyanını önlemek için yatay ters dönüş
boruları veya bir sabit akış kontrol vanası kullanın.

BS
ünitesine
BS
ünitesine

BS
ünitesine

BS
ünitesine

* Yatay drenaj borularının temizliğinde kullanılmak
üzere bir port sağlanması önerilir.
*RWEY modelleri için akış anahtarıyla ara bağlantı sağlayın.
(Pompa çalışma sinyaline göre bir entegre akış anahtarı
kullanılması önerilir.)

Çalışma modu

T1 ayar değeri
T2 ayar değeri
T3 ayar değeri
Vananın
açılması/
kapatılması

Soğutma (temel
olarak soğutma için)

Isıtma (temel olarak
soğutma için)

15°C
40°C
33°C, 31°C

Sezonlar arasında (soğutma/
ısıtma kombinasyonu)
25°C
20°C
33°C, 31°C

Pompa
Sıcaklık kumandası
Üç yollu vana (karışık tip)
Y pislik tutucu
Esnek bağlantı
Basınç göstergesi
Termometre
Akış anahtarı
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Not:
Lütfen Şematik Çizimin sadece bilgilendirme amaçlı olduğuna dikkat edin.
Pratikte yapı yöntemleri projeye göre farklılıklar gösterebilir. Bu nedenle, sistemin tasarımı ve imalatı ile ilgili olarak
mimarlık ofisine danışın.
Aşağıdaki bölümde sistemin tasarımıyla ilgili olarak dikkate alınması gereken önlemler açıklanmıştır.
1. Sıcaklık
Hidrotermal soğutmalı/ısıtmalı serbest VRV’nin (RWEY) sıcaklık aralığı 10°C ile 45°C arasında değişmektedir.
2 yollu kontrol vanası, üç yollu kontrol vanası, soğutma kulesi veya boyler için AÇMA/KAPAMA çalışması sayesinde
sistemdeki su sıcaklığı belirtilen aralık dahilinde tutulur.
2. Su kalitesi
Hidrotermal soğutmalı/ısıtmalı serbest VRV (RWEY) için kullanılan suyun kararlı bir kaliteye sahip olması gerekir.
Açık tipte soğutma kulesi kullanmak için hermestik soğutma kulesi veya ilgili hattı kesmek için bir ısı eşanjörü monte
ettiğinizden emin olun.
3. Donma
Kış aylarında soğutma kulesi için donma koruması sağlanmalıdır.
Soğutma suyunun birincil ve ikincil tarafındaki suyun kış aylarında donmaması için aşağıda belirtilen önlemleri
uygulayın.
Tipik önlem: Su sıcaklığı düşüyorsa
Suyun yeniden sirkülasyonu için pompayı çalıştırın.
Donma koruması ısıtıcısı kullanarak donma koruması sağlayın.
Boyleri zorlamalı çalıştırarak su sıcaklığı düşüş koruması uygulayın. Soğutma kulesindeki suyu tahliye edin.
Özellikle ünitenin uzun bir süre devre dışı kaldığı durumlarda ünite donabilir. Bu nedenle bu hususun mutlaka dikkate
alınması gerekir.

Hidrotermal kaynaklı yeniden sirkülasyon
pompası (pompaların bakımı için
kullanılır)

4. Hava cereyanı
Ters dönüş borusu sistemi ve sabit akış kontrol vanası monte ederek besleme suyu miktarının sabit tutulmasını
sağlayın.

BS
ünitesine

BS
ünitesine

BS
ünitesine

T2 Kumanda

T3 Kumanda

Açıklık derecesi

Açıklık derecesi

T1 Kumanda

Bypass tarafı
Isıtıcı
AÇIK

POMPA AÇIK
Isıtıcı
KAPALI

Bypass tarafı
Soğutma suyu sıcaklığı
Ayar

BS
ünitesine

POMPA
KAPALI

FAN
AÇIK

FAN KAPALI

Su
sprinkleri
KAPALI

Su sprinkleri
AÇIK

Soğutma suyu sıcaklığı

Soğutma suyu sıcaklığı
Ayar

Ayar 1
(7°C)

Ayar 4
(15°C)

Ayar 2
(31°C)

Ayar 3
(33°C)

* Donma meydana gelmesi bekleniyorsa donma koruma ısıtıcısı monte edin veya su sprinkleri tarafındaki drenaj suyunu kullanın.
(Su sprinkleri tarafında su drenajı gerçekleştiriliyorsa yüklerin hiçbir zaman sadece soğutmaya uygulanmamasına dikkat edin.)
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Yardımcı olmak için buradayız!
Çevrimiçi ve çevrimdışı

Çevrimiçi ve çevrimdışı
VRV seçim yazılımı

Cep telefonu veya
masaüstü bilgisayar
üzerinden iş portalı
my.daikin.eu

Tam BIM nesne kütüphanesi mevcuttur

bim.daikin.eu
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Bu yayın yalnızca bilgilendirme amaçlı olarak hazırlanmıştır ve Daikin Europe N.V.'yi bağlayıcı bir teklif niteliği
taşımamaktadır. Daikin Europe N.V. bu yayının içeriğini sahip olduğu tüm bilgiler ışığında titizlikle derlemiştir. Ancak,
kitapçığın içeriği ve bu kitapçıkta adı geçen ürün ve hizmetlerin eksiksizliği, doğruluğu, güvenirliği veya belirli bir
amaca uygunluğuna ilişkin doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir garanti verilmez. Özellikler önceden bildirimde
bulunulmaksızın değiştirilebilir. Daikin Europe N.V. bu yayının kullanımıyla ve/veya yorumlanmasıyla bağlantılı olarak
en geniş anlamda hiçbir doğrudan veya dolaylı hasar veya zarardan dolayı sorumluluk kabul etmeyecektir. Tüm
içeriğin telif hakkı Daikin Europe N.V.'ye aittir.
Bu yayın, ECPEN15-200A'nın yerini alır. Klorinsiz kağıda basılmıştır.
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