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ÇEVRE  
BİLİNCİ
Klima ve Çevre
Klima sistemleri, iç mekan konforunu önemli şekilde yükselterek, en 
zor iklim koşullarında bile optimum çalışma ve yaşam koşulları 
sağlar. 
Son yıllarda, çevre üzerindeki yüklerin azaltılması yönünde oluşan 
küresel bilinç paralelinde Daikin, klima sistemlerinin üretimi ve 
kullanımı ile ilgili negatif çevre etkilerinin giderilmesi veya azaltılması 
için büyük bir gayret sarf etmektedir. 
Bu sayede, yüksek enerji tasarrufu sağlayabilen ve gelişmiş çevre 
koruma tekniklerine sahip modeller geliştirilerek, çevre üzerindeki 
negatif etkilerin sınırlanmasına önemli bir katkıda bulunulmuştur.

DAIKIN HAKKINDA
Daikin endüstriyel tesislerde, ticari işletmelerde ve konutlarda 
kullanım için tasarlanan yüksek kaliteli klima cihazlarının üretiminde 
gösterdiği başarılarla dolu yaklaşık 85 yıllık deneyimi ile dünya 
çapında bir üne sahiptir.

Daikin kalitesi
Daikin'ın herkesçe kabul edilen yüksek kalitesi tamamen tasarım, 
üretim, test ve satış sonrası destek aşamalarına gösterdiği yakın 
ilgiden kaynaklanmaktadır. Bu kapsamda, ürün kalitesine ve 
güvenilirliğine sağlayacağı katkıların doğrulanması için her bileşen 
dikkatlice seçilir ve zorlu testlerden geçirilir.

 Bu işaret, Daikin'ın, klimanın çevre üzerindeki negatif 
etkilerinin azaltılması için yatırım yaptığı teknolojilerin 
vurgulanması için kullanılır.

  Bu işaret 9, 9 ve 11. sayfalarda görülebilir.
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KONTROL 
SİSTEMLERİ
Ticari klima sistemleri, maksimum verimliliğin sağlanabilmesi için 
24 saat boyunca hassas şekilde kontrol edilmelidir. 

Daikin, klimaların yönetimini kolaylaştırmak ve enerji kullanım 
maliyetlerini azaltmak amacıyla tasarlanmış, gelişmiş bilgisayarlara 
bağlanabilen merkezi kumanda ve görüntüleme sistemleri üretmekte 
ve pazarlamaktadır. 

Daikin'ın bilgisayara bağlanabilen kontrol sistemleri, yüksek teknolojiye 
sahip modern klima sistemlerinin detaylı ayarlama ve günlük 
görüntüleme ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra ticari bina sahiplerine 
ve kullanıcılarına tüketim ve bir dizi işletim parametreleri hakkında 
önemli performans bilgileri sunar. Adanmış merkezi kumanda, 1.024 iç 
üniteye kadar VRV® ve karışık VRV®/Sky Air® ve Split montajlarına 
uygulanabilir ve bina yönetim sistemlerine entegre edilebilir.

3



TEMEL 
ÖZELLİKLER
1. DİLLER

İngilizce ›
Fransızca ›
Almanca ›
İtalyanca ›
İspanyolca ›
Hollandaca * ›
Portekizce * ›

2. YÖNETİM

Web uygulaması ve internet uyumluluğu ›
- Kullanıcıya göre görüntüleme ve kontrol
-  Birden fazla binanın uzaktan görüntülenmesi 

ve kontrolü
-  Birden fazla binanın internet üzerinden 

görüntülenmesi ve kontrolü
Elektrik tüketimin kolay yönetimi: Orantısal Güç  ›
Dağıtımı (opsiyonel)
PPD verileri, Web seçeneği ile network   ›
üzerinde mevcuttur
Gelişmiş tarihçe işlevi ›
Http arayüz seçeneği ›

3. KONTROL

Bağımsız kontrol (ayar noktası,  ›
başlatma / durdurma, fan devri vs.) 
(Maks. 2 x 64 grup / iç ünite)
Geri ayar programı * ›
Gelişmiş programlama işlevi  ›
(8 program, 17 model)
Yıllık program ›
Esnek zon gruplandırması ›
Free cooling işlevi ›
Otomatik soğutma / ısıtma geçişi ›
Sıcaklık sınırlama ›
Isıtma optimizasyonu ›
Yangında acil durdurma kontrolü ›
İrtibatlı kumanda ›
Daha fazla HRV görüntüleme ve kumanda  ›
fonksiyonu
Parolalı güvenlik:   ›
3 seviye (genel, idare ve servis)
Hızlı seçim ve tam kontrol ›
Basit gezinme ›

* Daha fazla bilgi ve stok durumu için dağıtıcınıza başvurun

YENİ ›››

YENİ ›››

YENİ ›››YENİ ›››

YENİ ›››
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Ethernet 

• PPD (opsiyonel) 
sonucunun CSV çıkışı

Dahili 
Ethernet portu Opsiyonel PPD işlevi kullanılırken 

vatmetreye bağlantıyı sağlar

Yangın alarmı

İnternet, e-posta üzerinden 
uzaktan görüntüleme / kontrol 
sağlar. PPD verileri networkte  
 
mevcuttur.

Zorlamalı KAPAMA kontak girişi

DIII-NET

RS-232C

Pi-port İç üniteler

DIII-NET PLUS 
adaptör 

Drenaj  
pompasını, aydınlatmayı 

vs. kontrol eder

DIII-NET, 64 iç ünitenin (grubun)  
kontrolüne/görüntülenmesine imkan tanır 

Oda giriş/
çıkış işaretinin 

görüntülenmesi

HRV

HRVİç ünite

PCMCIA 
flash 
bellek

Arıza

Dahili  
modem 
özelliği

DIO ünitesi

DI ünitesi

üçüncü taraf kumanda  
(domotics, BYS, vs.)

4. GÖRÜNTÜLEME

Grafik Kullanıcı Arayüzü (GUI) ile görüntüleme ›
Simge rengi değiştirme işlevi  ›
İç ünite kullanım modu ›
E-posta ile hata mesajları (Web seçeneği) ›
Filtre yenileme göstergesi ›
Çok sayıda bilgisayardan görüntüleme ›

5. MALİYET PERFORMANSI

Çalışma tasarrufu ›
Kolay montaj ›
Kompakt tasarım: sınırlı montaj alanı ›
Toplam enerji tasarrufu ›

6. BAĞLANABİLDİĞİ ÜNİTELER:

VRV › ®

HRV ›
Sky Air › ® (arayüz adaptörü ile)
Split (arayüz adaptörü ile) ›

7. SİSTEM ÖZELLİKLERİ

2 x 64'e kadar iç ünite kontrol edilebilir ›
Yerleşik Ethernet portu (web + e-posta) ›
Dijital g / ç kontakları (opsiyonel DEC101A51/ ›
DEC102A51)
Dokunmatik panel (simge ekranı ile tam renkli  ›
LCD)

8. AÇIK ARAYÜZ

Herhangi bir üçüncü taraf kumanda (domotics,  ›
BYS, vs.) ile iletişim kurabilme

ACNSS (opsiyonel 
bakım hizmeti)
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Ethernet

Güvenlik duvarı

LAN

HUB

Internet

   

Not:
* İnternet üzerinden bağlantı için güvenlik duvarı gibi bir ağ güvenlik cihazı gereklidir

İnternet bağlantısı kullanan bir sistem örneği

YÖNETİM
1. WEB UYGULAMASI vE İNTERNET UYUMLULUĞU

Dünya üzerindeki herhangi bir bilgisayardan standart bir Microsoft web tarayıcısı kullanılarak internet üzerinden 
görüntüleme ve kontrol mümkündür. Böylece, klima sisteminizi kontrol etmek için uygulama alanında bulunmanıza 
gerek kalmaz. Kumanda işlemlerinin de birleştirilebileceği 3 farklı seçenek mevcuttur.

 LAN kullanımı1. 
 Normal telefon hattı ve çevirmeli yönlendirici ile erişim2. 
 İnternet bağlantısı ile erişim3. 

Bilgisayar

Bilgisayar

2. ELEKTRİK TÜKETİMİNİN KOLAY YÖNETİMİ

Intelligent Touch Controller ayrıca elektrik enerjisinin orantısal dağılımıyla 
ilgili bilgiler vererek, elektrik tüketimi yönetimini kolaylaştırır. Elektrik 
enerjisinin orantısal dağılımını (PDD) hesaplamaya yarayan opsiyonel 
yazılım, Intelligent Touch Controller'e bağlı her bir iç üniteye (veya 
zona) ait saatlik enerji tüketim verilerinin (CSV formatında) atanmış 
bir hafıza kartına kaydedilmesini sağlar (verilerin 13 ay boyunca 
saklanması mümkündür). Bu veriler daha sonra bir bilgisayarda veya 
elektronik çizelge programında görüntülenebilir. Tüketim miktarları da 
mevcut koşullara göre farklı hesaplama yöntemleriyle hesaplanabilir. 
Hesaplamalar tamamlandıktan sonra faturanın çıktısı alınabilir.

Orantısal güç  
dağılımı ile  
ilgili veriler

Ücret hesaplama ve fatura 
oluşturma işlemleri operatörler 
tarafından gerçekleştirilir.

PCMCIA kartı veya 
web seçeneği 

üzerinden

3 kWh metreye kadar
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4. GELİŞMİŞ TARİHÇE İŞLEvİ

Hata tarihçesi işlevi, her bir hata tipi için detaylı bir kayıt tutar. Sistemin 
bakımının yapılması ve hataların önlenmesi veya giderilmesi için 
oldukça önemli bir işlevdir. Gerekli bakım çalışmalarının yapılmasına 
yardımcı olur.

5. HTTP ARAYÜZ SEÇENEĞI

http arayüz seçeneği ile herhangi bir üçüncü taraf kumandayla 
iletişim kurulabilir.

Artık, PPD verilerine internet üzerinden 
erişilebilir.

PPD verilerine daha önce yalnızca 
binalardaki PCMCIA kartları ile 
erişim mümkündü.

PPD verilerine ayrıca internet üzerinden uzak bir binadan veya birden fazla binadan erişilmesi mümkündür. 
Web erişimine ve PPD işlevine sahip bir bilgisayar ile herhangi bir noktadan erişim mümkündür, bu sayede 
elektrik tüketimi yönetimi kolaylaşmış olur.

Internet

3. PPD vERİLERİNE ARTIK WEB ERİŞİMİ vE İNTERNET ÜZERİNDEN ULAŞILABİLİR. 

8



KONTROL
 1. GERİ AYAR İŞLEvİ

Tek bir ayar, bina sıcaklığının hem sıcak hem de soğuk mevsimlerde 
görüntülenmesine ve yönetilmesine imkan tanır. Programla çalıştırılan 
opsiyonel geri ayar işlevinin etkinleştirilmesi, üst ve alt sıcaklık ayarları 
arasındaki bant genişliğini azaltarak ayar noktalarından ziyade konfor 
bölgelerinin oluşturulmasını ve böylece enerji tasarrufu sağlar. 

Ancak, standart iTouch Controller programı, sıcaklık sınırlama, üst ve 
alt sıcaklık ayarları ve geçiş işlevleri ile çakıştığından geri ayar işlevinin 
mutlaka montaj aşamasında etkinleştirilmesi gerekir.

  2. GELİŞMİŞ PROGRAMLAMA İŞLEvİ

Günlük başlatma ve durdurma süreleri, sıcaklık ayarları ve çalışma 
modları gibi özelliklerin belirlendiği, otomatik bir yıllık programın 
ayarlanması mümkündür.
17 farklı ayar tipi (Pazartesi-Pazar + 10 özel gün) mevcuttur ve her 
bir tip için 16 işlem kaydedilebilir, örneğin; Intelligent Touch Controller 
yıllın her günü için klima ünitelerinin çalışma saatleri de dahil farklı bir 
programın (maksimum 8) ayarlanmasına olanak sağlar. Sistemin günlük 
yönetiminin tam otomatik olarak yapılmasını sağlar. Etkili bir otomasyon 
ayrıca kullanıcının elektrik tasarrufu yapmasını da sağlar. (Gündüz 
tasarruf seçeneği dahil)

Takvim ekranı

9



Isıtmaya başlar
Soğutmaya başlar

Soğutmayı durdururIsıtmayı durdurur

Maks. 
- 4°C

Maks.

Min. 
+ 4°C

Min. 

Zaman

Oda sıcaklığı

Sıc. °C

Sıc. °C

16

16

19
21

21

26
Sabah

Sabah

Gündüz

Gündüz

Gece

Gece

Ayar 
sıcaklığı

Ayar 
sıcaklığı

Dış ortam 
sıcaklığı

Dış ortam 
sıcaklığı

Free cooling mümkündür Free cooling mümkündür

%100 free cooling mümkündür

Yaz aylarında free cooling örneği

Geçiş mevsiminde free cooling örneği

Oda 
sıcaklığı

aralık dahilinde
korunur

Isıtma modu

 
 3. HRv KİLİDİ

HRV'nin (ısı geri kazanımlı havalandırma) iTouch Controller ile merkezden 
çalıştırılması, VRV® klimanın ve HRV ünitelerinin kilitlenmesine imkan 
tanır. Havalandırma moduna otomatik geçiş, genel sistem kontrolünü 
kolaylaştırır ve enerji tasarrufunu büyük ölçüde arttırır.

Soğutma modu

 
 5. SICAKLIK SINIRLAMA

Örneğin boş odalarda sıcaklığın çok fazla yükselmesini veya düşmesini 
önlemek için klimayı otomatik olarak çalıştırır veya durdurur.

Bu da cihazın aşırı ısınmasını ve boş odalardaki ısıya hassas  ›
cihazlarda yoğuşma oluşumunu önler ve

ayrıca boş odaların gece aşırı düşük sıcaklıklara düşmesini önleyerek  ›
tüm binada ısının korunmasına yardımcı olur

  6. ISITMA OPTIMIZASYONU

Sıcaklığın düşmesini önlemek için ısıtma modunda klimayı odaya ve 
ayar sıcaklıklarına göre kontrol eder.

 
 4. FREE COOLING

Free cooling seçeneği, klimanın enerji tüketimini düşürür ve odalara 
aktif şekilde taze hava üfleyerek enerjiyi daha etkin şekilde kullanır. 
Free cooling, düşük sıcaklıklı dış ortam havasını odalara üfleyerek iç 
ortam konforunu korur.
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°C
Isıtmadan soğutmaya 
otomatik geçiş

Soğutmadan ısıtmaya 
otomatik geçiş

Geçiş ayar noktası
Soğutma 
ayar noktası

Isıtma 
ayar noktası

Zaman

ISITMA SOĞUTMA ISITMA

Geçiş ayar noktası

Yangın alarmı

Zorlamalı
kapama

Sıcaklık farkı

  7. İRTIBATLI KUMANDA

ITC işlevi, aynı odada bir pencere açıldığında klimayı otomatik olarak 
kapatır.  Çok geniş bir aralıkta kumanda işlevleri yapılandırılabilir. 
Örneğin, kumanda, acil bir durumda klimanın çalışmasını 
durdurmak için bir yangın alarmı cihazına bağlanabilir. Ayrıca, dijital  
giriş/çıkış aksesuarları veya ITC kullanılarak herhangi bir “eğer 
….ise….” işlevi etkinleştirilebilir. 

  8. OTOMATIK SOĞUTMA-ISITMA GEÇIŞI 

Soğutma veya ısıtma modunu gündüz ve gece büyük sıcaklık 
değişimlerine maruz kalan yerlerdeki oda sıcaklığına göre otomatik 
olarak seçerek optimum oda sıcaklığının korunmasını sağlar.

9. PAROLALI GÜvENLIK

Farklı seviyelerdeki kumanda işlevlerine erişim sağlayan 3 farklı parola 
seviyesi ayrı ayrı kaydedilebilir:

Genel ›
Yönetim ›
Servis ›
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10. HIZLI SEÇIM vE KUMANDA

Yalnızca iki veya üç basit işlemle bağımsız bir klima ünitesi hızlı şekilde 
seçilebilir ve kumanda edilebilir. 
Operatörün, arama sonuçları arasında gezinerek, seçmek istediği 
klima ünitesine ait simgeye tıklaması yeterlidir. Simgeler, ilgili klima 
ünitesinin (veya ünitelerinin) çalışma durumunu görüntüler. Bu şekilde 
menü üzerinde çok sayıda ayar sorunsuz şekilde yapılabilir.

11. TAM KONTROL

Çalışma modu ve sıcaklık ayarı da dahil çok sayıda işlev kolay şekilde 
çalıştırılabilir.
Operatör, “Çalıştırma/Detaylar” seçimini yaparak günlük ihtiyaçlar 
için kullanılan ve giriş için sadece dokunmatik kalemin gerekli olduğu 
ekrana kolayca ulaşabilir.

Simge gösterimi Detaylı simge gösterimi

Liste gösterimi

12. KOLAY GEZİNME

Operatörün tercihine bağlı olarak simge gösterimi, detaylı simge gösterimi veya liste gösterimi arasında seçilebilir.
Intelligent Touch Controller, bağımsız iç ünite bilgilerinin doğrulanmasından veya oda sıcaklıklarının 
karşılaştırılmasından bağımsız olarak yönetim ve görüntüleme ihtiyaçlarına göre simge gösterimi, detaylı simge 
gösterimi ve liste gösterimi arasında seçim yapılmasına olanak sağlar.
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GÖRÜNTÜLEME
1. SİMGE RENGİ DEĞİŞTİRME İŞLEvİ

İlgili ünitenin çalışma durumunu gösteren simgelerin renkleri 
değiştirilebilir. Bu da ekranın, yöneticinin tercihlerine veya diğer kontrol 
cihazı ekranlarına göre uyarlanabilmesini sağlar.

2. E-POSTA ILE HATA MESAjLARI (OPSIYONEL)

Ethernet

Internet

HUB

Şirket LAN'ı

E-posta ile hata uyarıları alınabilmesi için kurulum gereklidir. Ayrıca, erişilecek noktada da mutlaka bir 
SMTP sunucusu bulunmalıdır. Gerekli ayarlar hakkında detaylı bilgi için şirket LAN'ınızın yönetiminden 
sorumlu bölüme danışın.

Herhangi bir hata meydana geldiğinde, e-posta ile bir hata raporu alırsınız.
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3. DETAYLI KOLAY GÖRÜNTÜLEME vE ÇALIŞTIRMA

Maksimum 2 x 64 iç ünite grubuna (maksimum 2 x 128 iç üniteye) sahip sistemlerin detaylı ve kolay  
şekilde görüntülenmesi ve çalıştırılması. 
Sistem kontrolü ile ilgili her türlü bilgiye kolayca ulaşılmasını sağlayan simgeleri görüntülemek için ekrana 
dokunmanız yeterlidir. Intelligent Touch Controller, operatörün çok farklı işlemleri hızlı ve kolayca uygulamasına, 
çeşitli ayarları gerçekleştirmesine ve ayrıntıları onaylamak için gerekli ekranları görüntülemesine olanak sağlar.

Tüm klimaların durumunu 
eksiksiz görüntüler

Bölge  
adını gösterir

Her ünitenin özel isimleri ve 
simgeleri

Sistem  
durumunu (zorlamalı 

 kapatma, vs.) gösterir

İçeriğin  
detaylı listesini  

gösterir

Parola korumasını  
etkinleştirir/devre dışı bırakır

Detaylı  
bilgileri/verileri gösterir

Güncel  
tarihi ve saati gösterir

Seçilen gruplar ve/veya bölgeler için  
 AÇIK /  

KAPALI ayarları

Simge gösterimi,  
detaylı simge  

gösterimi veya liste gösterimi seçimi

Bölge veya grup  
gösterimi seçimi

Tüm klimaların AÇILMASI/KAPATILMASI
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Intelligent Touch Controller DIII-NET Plus adaptörü
Referans DCS601C51 DCS601A52
Güç beslemesi harici olarak temin edilen AC100V-240V, 50/60Hz harici olarak temin edilen AC100V-240V, 50/60Hz
Kullanım için montaj yöntemi İç duvara gömülen JIS4 anahtar kutusu -

Çalışma koşulu
Çevre sıcaklığı 0°C ila 40°C -10°C ila 40°C
Nem % 85 Nispi Nemden düşük (yoğunlaşma yoksa) % 90 Nispi  Nemden düşük

Boyutlar YxGxD mm 147x230x107 190x157x42
LCD panel Boyut / nokta sayısı / renk sayısı 5,7 inç / QVGA 320x240 / 4.096 renk -
Maksimum iç ünite sayısı 1 x 64 (2 x 64: DCS601A52 ile birlikte) 1 x 64
Maksimum dış ünite sayısı 1 x 10 (2 x 10: DCS601A52 ile birlikte) 10
Bilgisayar ve ekran yerleşik -
Giriş Dokunmatik panel 10 bit kodlanmış analog giriş -

İletişim işlevleri

DIII-NET x 1 klima cihazı iletişim hattı klima cihazı iletişim hattı
Ethernet Web erişim ve e-posta işlevi portu -
RS-232C DIII-NET Plus adaptörü -
10BASE-T Web seçeneği -
Modem 999121A dahili modem özelliği -
PCMCIA yuvası flash bellek kartı -

Giriş terminalleri
Dijital giriş Di x 1 zorla kapatma -
Darbe girişi Pi x 3 güç ölçüm darbesi güç ölçüm darbesi

Deniz aşırı 
sertifikasyon

Bilgi Güvenliği - Teknoloji Ekipmanları IEC60730 (IEC60335 dahil) IEC60730 (IEC60335 dahil)
Girişim (EMC) EN55022 A Sınıfı, EN55024 EN55022 A Sınıfı, EN55024

Proje verileri ve Mühendislik Her bir proje için yapılandırma ve mühendislik gereklidir. Daha ayrıntılı bilgi için Daikin distribütörlerine veya dağıtıcılarına danışın.

Tanım Referans Notlar

Yazılım
DCS002C51 Orantısal Güç Dağılımı (PPD) Yazılımı
DCS004A51 E-posta / Web yazılımı
DCS007A51 Http arayüz seçeneği

Donanım DCS601A52 DIII NET-Plus adaptörü
DIII-Ai DAM101A51 Free cooling geçişi için dış ortam sıcaklığı sensörü gereklidir
Montaj kutusu KJB411A Duvar tipi montaj için
Dokunmatik Ekran Kalemi 1264009 Intelligent Touch Kontrolör İçin Dokunmatik Ekran Kalemi Yedek Parça No.su

Arayüz adaptörleri
KRP928B2S Split klimalara bağlantı için
DTA102A52 R-22 / R-407C Sky Air® ünitelere bağlantı için
DTA112B51 R-410A Sky Air® ünitelere bağlantı için

Dijital giriş DEC101A51 Giriş kontakları: İlave hata geri beslemeli 8 giriş
Dijital giriş/çıkış DEC102A51 Giriş/çıkış kontakları: İlave hata ve açma/kapama geri beslemeli 4 giriş/çıkış

TEKNİK ÖZELLİKLER

AKSESUARLAR
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Bu broşür yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve Daikin Europe 
N.V.’yi bağlayıcı bir teklif niteliği taşımaz. Daikin Europe N.V. 
bilgisi sınırları dahilinde bu broşürün içeriğini derlemiştir. 
Burada belirtilen içeriğin, ürünler ve hizmetlerin bütünlüğü, 
doğruluğu, güvenilirliği veya belirli bir amaca uygunluğu 
hakkında doğrudan veya dolaylı herhangi bir garanti 
verilmemektedir. Teknik özellikler önceden uyarı yapılmaksızın 
değiştirilebilir. Daikin Europe N.V., bu broşürün kullanımı ve/
veya yorumlanmasından doğan veya bununla ilişkili doğrudan 
yada dolaylı herhangi bir hasar için en geniş anlamıyla hiçbir 
sorumluluk kabul etmemektedir. Tüm içeriğin telif hakkı sahibi 
Daikin Europe N.V.'dir.

Daikin Europe N.V.’nin Kalite Yönetim Sistemi, 
LRQA tarafından ISO9001 standardına göre 
onaylanmıştır. ISO9001 tasarım, geliştirme, 
üretim ve ürünle ilgili hizmetleri kapsayan bir 
kalite güvencesidir.

ISO14001, insan sağlığının ve çevrenin, 
faaliyetlerimizin, ürünlerimizin ve hizmetlerimizin 
olası etkilerine karşı korunmasına yardımcı 
olmak ve çevre kalitesinin sürdürülmesi ve 
geliştirilmesine yardımcı olmak amacıyla 
etkin bir çevre yönetim sistemi uygulanmasını 
sağlamaktadır.

Daikin üniteleri, ürün güvenliğini teminat altına 
alan Avrupa düzenlemelerine uygundur.

VRV®ürünleri Eurovent Sertifika Programı 
kapsamında değildir.

Daikin’ın klima cihazı, kompresör ve 
soğutucu akışkan üreticisi olarak eşsiz 
konumu çevre konularıyla yakından 
ilgilenmesini sağlamıştır. 
Yıllar boyunca Daikin, çevreye olumsuz 
etkileri sınırlı ürünler üretme konusunda 
bir lider olma amacını taşımıştır. 
Bu zorluk çeşitli ürünlerin ekonomik 
tasarımını ve geliştirilmesini ve enerji 
korunması ve atık azaltılmasını kapsayan bir 
enerji yönetim sistemini  gerektirmektedir. 

Daikin ürünleri distribütörü:

Naamloze Vennootschap
Zandvoordestraat 300
B-8400 Oostende, Belçika
www.daikin.eu
Vergi No.: BE 0412 120 336
RPR Oostende


