ESNEK ISITMA
ÇÖZÜMLERİNDE SON NOKTA
Apartmanlar ve siteler için

Üst düzey
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İşletme
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Daikin Altherma Flex Modeli:
bir merkezi ısıtma sistemidir ve
apartmanlar ve siteler için bireysel
kontrolü bulunur

DAIKIN ALTHERMA FLEX MODELİ:
ESNEK

ISITMA
ÇÖZÜMÜ

Apartmanlar Avrupa genelinde yeni yapılan konut inşaatlarında en
çok tercih edilen modeldir ve müstakil konutların yaklaşık iki katı kadar
apartman inşa edilmektedir. Bu apartmanlar da yüksek verimliliğe
sahip ısıtma sistemleri hak ediyor. Daikin bu ihtiyacı karşılamak üzere
Daikin Altherma Flex Modelini geliştirmiştir. Bu konforlu sistem, VRV® ve
kademe teknolojisi optimum düzeyde kullanarak hem ısıtma, hem de
soğutma sağlarken, aynı zamanda kullanım sıcak suyu da üretir. Daikin
Altherma Flex Modeli şimdiye kadar yeni ve yenilenen müstakil konutların
hedeflendiği ısıtma ürünü yelpazemize yeni eklenmiştir. Ürün yelpazesine
apartman ve site segmentinin de dahil edilmesi, Daikin'ın konut konforu
teknolojisindeki eşsiz konumunu doğrularken, anahtar teslim konut
konforunda en iyisini sunma hedefimizi gerçekleştirmemize bizi bir adım
daha yaklaştırmıştır.
Daikin, ısı pompası konusunda 50 yıllık bir deneyime sahiptir ve her yıl konutlar,
mağazalar ve ofisler için bir milyondan fazla ısı pompası üretmektedir.
Avrupa genelinde şimdiye kadar 100.000'in üzerinde Daikin Altherma ünitesi
monte edilmiştir. Böyle bir başarı ancak yüksek düzeyde hizmet ve kalite
sunmayı garanti edebilen bir pazar lideri tarafından gerçekleştirilebilirdi!
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APARTMANLAR
İKLİMLENDİRME
İÇİN ETKİN KONTROLÜ
Enerji verimli
ısı pompası teknolojisi

Modüler sistem
Bir apartmanın ısıtılması, soğutulması ve kullanım sıcak suyunun
üretilmesi için bir veya birden fazla inverter ısı pompası dış ünitesi

Daikin Altherma Flex Modeli, günümüzün klasik ısıtma sistemleriyle

tarafından sağlanabilir ve 1 dış üniteye 10 iç üniteye kadar bağlantı

bağlantılı yüksek enerji maliyetleri ve çevre üzerindeki olumsuz

yapılabilir. 23 ila 45 kW aralığındaki dış üniteler dış ortam havasındaki

etkiler gibi bugünün ve geleceğin sorunlara karşı ideal bir çözümdür.

ısıyı alır, sıcaklığını orta bir sıcaklık düzeyine yükseltir ve bu ısı

Daikin Altherma Flex Modeliyle, üretilen ısının 3'te 2'si yenilenebilir

enerjisini her bir iç üniteye aktarır.

bir enerji kaynağı olarak kabul edilen ve tamamen bedelsiz

Her bir daireye minimum yer ihtiyacına sahip iç üniteler monte edilir.

olan havadan gelir. Daikin Altherma Flex Modelinin, Batı ve Orta

Bu iç üniteler ısı enerjisini merkezi dış üniteden alır, sıcaklığı bir ikinci

Avrupa'nın ılıman ikliminde sunduğu tipik sezonsal COP değeri 3'tür.

(kademeli) ısı pompası döngüsü yardımıyla yükseltir ve ısıtılan veya

Akaryakıt kazanlarına kıyasla, şu avantajlara sahiptir:

soğutulan suyu ısıtma ünitelerine (ihtiyaca bağlı olarak döşeme altı

• İşletme maliyetlerini %36'ya kadar düşürür*

üniteleri, ısı pompası konvektörleri ve/veya radyatörler) besler.

• CO2 emisyonlarını %71'e kadar azaltır*

Her boyuttaki daire için optimum verimlilik sunulması için iki farklı

• Temel enerji kullanımında %35'e kadar tasarruf sağlar*

(6 ve 9 kW) iç ünite sınıfı mevcuttur. Daha büyük uygulamalar için

* Veriler, Belçika'da geçerli şu koşullar dikkate alınarak hesaplanmıştır: SCOP değeri: 3,
2007-2010 ortalama enerji maliyetleri, elektrik üretimi için CO2 emisyon faktörü

birden fazla dış ünite monte edilebilir.

3'ü 1 arada sistem
Daikin Altherma Flex Modeli ısıtma, soğutma ve kullanım sıcak suyu
sağlar:
›

Isıtma: 80° C'ye kadar yükselen su çıkış sıcaklıkları

›

Soğutma: 5° C'ye kadar düşen su çıkış sıcaklıkları

›

Kullanım sıcak suyu: 75° C'ye kadar çıkan boyler sıcaklıkları

Sistem, ısı geri kazanımı işlevi sayesinde soğutmayla atılan ısıyı kullanarak
Yakıt
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Daikin Altherma Flex Modeli

120%

140%

100%

120%
100%

100%

80%
82%

80%

60%
68%
40%

kullanım sıcak suyu boylerini 60°C'ye kadar ısıtabilir.

120%
100%
100%

120%
80%
92%

89%

20%

20%

0%

29%

0%

0%

İşletme maliyeti

73%

40%

40%

20%

60%

60%

Temel Enerji Verimliliği

CO2 emisyonları

Konsept
Dış ünite
Bir veya daha fazla sayıda iç ve dış ünite

1 Kullanım sıcak suyu

İç ünite

2 Isıtma
3 Soğutma

Apartmanlar ve siteler
için Daikin Altherma
Flex Modeli

Isıtma/Soğutma

=

Dış ünite

İç ünite

+
Kullanım sıcak
suyu boyleri

Hydro box

1 veya daha fazla sayıda dış ünite + birkaç iç ünite >> modüler bir sistem

1 DAİRE

Modüler sistem

TÜM BİNA

5,6kW

9kW

22,4kW

5,0kW

8kW

20kW

1P, 230V

3P, 400V

44,8kW

40kW

Daha yüksek kapasitelere
ulaşmak için ayrı
dış üniteler monte
edebilirsiniz
(Ayrı sistemler: dış üniteler
birbirine bağlanamaz)

Isıtma kapasiteleri
7°C ortam sıcaklığında,
Soğutma kapasiteleri
35°C ortam sıcaklığında
ölçülmüştür

İKİ DAIKIN TEKNOLOJİSİNİN
KOMBİNASYONU
İç ünite: Daikin Altherma kaskad teknolojisi
Mahal ısıtması
Daikin Altherma Flex Modeli sistemde su devresinin ısıtılması için R410A ve R134a olmak üzere iki farklı soğutucu akışkan döngüsü kullanılır. Bu
kademeli sistemin amacı, yalnızca tek bir soğutucu akışkan döngüsü kullanılarak elde edilemeyecek basınçların ve sıcaklıkların elde edilmesi
ve kullanılmasıdır. Her ikisi de optimum koşullarda çalışan iki aktif döngüden mümkün olan en iyi karakteristikler elde edilir. R410A soğutucu
akışkan devresi, düşük buharlaşma sıcaklıklarında mükemmel karakteristiklere sahipken, R134a devresi yüksek yoğuşma sıcaklıklarında
mükemmel karakteristiklere sahiptir (bkz. graﬁk).
Temsili graﬁk
Tek bir soğutucu akışkan döngüsünün kullanıldığı ısı pompalarına
kıyasla, bu kademeli teknolojinin sunduğu avantajlar şunlardır:
›

Geniş su sıcaklığı aralığı (25°C – 80°C): her türlü ısıtma
ünitesi (döşeme altı üniteler, konvektörler, radyatörler)
kompresör

bağlanabilir ve dahası mevcut radyatörlerle de uyumludur
›

Su sıcaklıkları arttığında verimlilik düşüşü yaşanmaz

›

Düşük (-20°C'ye kadar düşen) ortam sıcaklıklarında yüksek
kompresör

kapasite sağlar
›

Elektrikli ısıtıcıya gerek yoktur

Kullanım sıcak suyu ısıtma

Soğutma

Daikin Altherma Flex Modeli, kademeli teknolojisi sayesinde kullanım

Verimli bir soğutma yapılması için ikinci soğutucu akışkan döngüsü

sıcak suyu boylerini ısıtmak üzere su sıcaklığını 75°C'ye kadar

R134a bypasslanabilir. R410A soğutucu akışkan döngüsü devrede

yükseltebilir, bu da kullanım sıcak suyu üretimi için oldukça yüksek

kalır ve odaların soğutulması için soğuk su devresi kullanılabilir.

bir verimlilik sağlar.
›
›
›

Daikin ısı pompası konvektörü veya Daikin fan coil

Bir elektrikli ısıtıcıya ihtiyaç duyulmaksızın 75° C'ye kadar

üniteleriyle birlikte kullanılması durumunda, 5°C'ye kadar

kullanım sıcak suyu üretilebilir.

düşen su sıcaklıklarıyla yüksek soğutma kapasiteleri elde

Lejyoner bakterisinin dezenfeksiyonu için elektrikli ısıtıcıya

edilebilir.

ihtiyaç yoktur.
›

15° C ila 60° C arasında ısıtma için 3,0 değerinde COP elde edilir.

›

15° C'den 60° C'ye ısıtma süresi 70 dakikadır (200 l boyler).

›

60° C'deki 200 litre boylerin 40° C'deki eşdeğer sıcak su
hacmi (yeniden ısıtmasız) 320 litredir. 260 l veya daha yüksek
kapasiteli bir boyler kullanıldığında daha da yüksek eşdeğer
sıcak su hacimleri elde edilebilir.

›

18° C'ye kadar düşen su sıcaklıklarıyla döşeme altı soğutma
da mümkündür.

›

Soğutma işleminden atılan ısı, kullanım sıcak suyu
boylerinin ısıtılması için geri kazanılabilir.

Dış ünite:
Daikin VRV® teknolojisi
Isıtma:
Soğutma:
-20°C'ye kadar 43°C'ye kadar

Kullanım sıcak
suyu ısıtma:
75°C'ye kadar

deşarj

Isıtma:
80°C'ye kadar

emme

Altherma,

Daikin’ın

Soğutma:
5°C'ye kadar
H2O

R-410A

gerçek ısınma talebine tam olarak ayarlanmasını sağlar. Dış ünitenin

Modüler esneklik
Daikin

R-134A

R-410A

sıvı

ısıtma kapasitesinin optimum düzeyde kontrol edilebilmesi,
yenilenen

VRV®

teknolojisini

maksimum konfor ve minimum enerji tüketimini beraberinde getirir.

kullanmaktadır. Tek bir dış üniteye birden fazla iç ünite bağlanabilir.
Dış ünitede kullanılan Oransal Entegre Fark kontrollü kompresörlerle
elektronik genleşme vanalarının kombinasyonu, sirkülasyondaki

Isı geri kazanımı

soğutucu akışkan hacmini sürekli olarak bağlı iç ünitelerdeki yük

Bir daire soğutulurken çekilen ısı, havaya deşarj edilmek yerine geri

farklılıklarına göre ayarlar.

kazanılabilir. Geri kazanılan bu ısı

Bu da iç ünitelerin birbirinden bağımsız olarak çalışmasına olanak
sağlayarak, bütün olarak esnek bir sistem sunar. Her daire, sistemi
kendi ısıtma, sıcak su ve soğutma ihtiyaçlarına göre kontrol edebilir.

Inverter kompresörler

›

aynı dairede kullanım sıcak suyu üretiminde veya

›

diğer dairelerde alan ısıtmada ve kullanım sıcak suyu
üretiminde kullanılabilir.

Mevcut enerjiden maksimum düzeyde faydalanılarak, elektrik
maliyetleri düşürülür.

Daikin Altherma, aşırı düşük enerji tüketimini değişken bir çalışma
noktasına sahip, yüksek verimli Daikin inverter kompresörlerin
benzersiz kombinasyonuna borçludur. Bu da kapasitenin binanın

Minimum yer ihtiyacı,
hızlı montaj
Daikin Altherma Flex Modeli aralığındaki kullanım sıcak suyu boylerleri,
iç üniteler üzerinde yerleştirilecek şekilde tasarlanmıştır. Isı pompası
iç üniteleri içerisinde gerekli tüm hidrolik bileşenler mevcuttur, bu
nedenle doğrudan ısı dağıtım sistemine bağlanabilirler.
Avantajları:
› Minimum yer ihtiyacı: daire başına 0,6 m2'nin altındadır ve
0,9m'nin altında bir duvar kalınlığı gereklidir
› Hızlı bağlantı elemanları kullanılarak montörün iş yükünü
haﬁﬂetir

Dış ünitenin montajı
Dış üniteler, yeterince kompakt olduklarından kolayca taşınabilirler.
Haﬁf yapıları ve titreşimsiz çalışmaları sayesinde montajın
yapılacağı zeminlerin güçlendirilmesine gerek kalmaz. Küçük çaplı
soğutucu akışkan boruları ve refnet boru bağlantı seçenekleri,
Daikin boru sisteminin hızlı ve kolay bir şekilde monte edilmesini
sağlar. Soğutucu akışkan dağıtımının homojenlikten uzak olduğu
normal T branşmanlara kıyasla, Daikin REFNET bağlantılar özellikle
soğutucu akışkan akışını homojen dağıtacak şekilde tasarlanmıştır.

Sessiz çalışma
Sunulan konfor mükemmel bir iç ortam havasının ötesindedir.
İç ünitelerde düşük çalışma sesine sahip bir inverter kompresör
kullanılması, ünitelerin çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve
buzdolapları gibi standart beyaz eşyalardan çok daha düşük bir
çalışma sesine sahip olmasını sağlamıştır. Buna ek olarak, iç ünitenin
çalışma sesinin daha da azaltılması için bir sessiz çalışma modu
mevcuttur.

Kolay ve esnek faturalandırma
Dairelerdeki bireysel ısı pompası iç üniteleri tek bir dış üniteden
beslendiği için, dış ünitelerin işletme maliyetlerinin kullanıcılar
arasında adil bir şekilde dağıtılması ihtiyacı ortaya çıkmaktadır.
Her bir kullanıcının gerçek enerji tüketimine dayalı gerçekleştirilen
faturalandırma sistemi, eşit dağıtıma göre tercih edilmektedir. Bu
sistemde her daireye bir ısı ölçüm cihazı monte edilebilir.
Bir Daikin yazılım aracı da dairelere monte edilen ısı ölçüm
cihazlarından okunan değerleri kullanarak ve soğutma işlemi için
ilave tüketimi veya ısı geri kazanımlı çalışma sayesinde elde edilen
tasarrufu da dikkate alarak dış ünitenin işletme maliyetinin her bir
kiracıya düşen kısmını doğru hesaplamanızı sağlar.
Bu yazılım aracı, değerlerin alınması konusunda endüstrideki birçok
standart ısı ölçüm cihazıyla uyumlu çalışmaktadır. Ayrıca, istenmesi
halinde faturalandırma işlem, bir sayaç okuma şirketine ihale
edilebilir.

Daikin ısı pompası konvektörü:
daireler için optimum ısıtma üniteleridir
Daikin ısı pompası konvektörü, tipik olarak 45°C'lik su sıcaklıklarında çalışır ve bu sıcaklıklar kademeli Daikin Altherma teknolojisi sayesinde
verimli bir şekilde üretilebilir.
Bu da ısı pompası konvektörünü daire uygulamaları için ideal bir ısıtma ünitesi haline getirir ve yüksek konfor düzeyleri sağlar:
›

Düşük sıcaklıklı radyatörlere kıyasla daha kompakt boyutlar: genişlik 3'te 2 oranında daha kısadır

›

19 dB(A)'ya kadar düşen çalışma sesi seviyesi yatak odası uygulamaları için idealdir

›

6° C'ye kadar düşen su sıcaklıklarıyla yüksek kapasiteli soğutma
Isıtma / Soğutma işlemi
Isıtma (45°C) / Soğutma (6°C)
oturma odası

yatak odası 1

yatak odası 2

45°C/7°C

Daikin Altherma Flex Modeline geniş su sıcaklığı aralığı sayesinde her türlü ısıtma ünitesi bağlanabilir. Daikin Altherma Flex Modeli birden
fazla ayar noktasıyla çalışabilme kabiliyetine sahip olduğundan, farklı su sıcaklıklarında çalışan farklı ısıtma ünitelerinin kombinasyonuna izin
verir. İç ünitenin ayar noktası çeşitli ısıtma ünitelerinin gerçek talebine göre düşürülür, böylece sürekli olarak her koşulda optimum verimlilik
sağlanır.
ZON 1 : TLw = 65°C

65°C
denge kabı

pompa radyatörleri
banyo

Vanalar soğutma modunda kapalıdır
ZON 2 : TLw = 45°C
yatak odası

harici
kontrol

ISI TALEBİ AÇIK/KAPALI
oturma odası

KAPALI

banyo

KAPALI KAPALI/AÇIK

AÇIK

yatak odası

KAPALI KAPALI/AÇIK KAPALI/AÇIK

AÇIK

İç ünite

KAPALI

45°C

65°C

KAPALI

KAPALI

AÇIK

KAPALI

65°C

45°C

pompa, ısı pompası
konvektörleri
karıştırma vanası

600mm

600mm

oturma odası

DAIKIN ALTHERMA FLEX MODELİ:

TİPİK BİR MONTAJ
ÖRNEĞİ
Tanım:
Konum: Ostend, Belçika
Kat sayısı: 8
Bir dairenin yüzey alanı: 115m 2
İnşaat yılı: 2008
Kış için alınan tasarım parametresi: -8°C
Isıtma üniteleri: Daikin ısı pompası konvektörleri

Dış ünite: EMRQ16AAY1

İç üniteler: 7x EKHVMYD50A

Teorik hesaplama

Simülasyon yazılımı

1. Tasarım sıcaklığını belirleyin
Ttasarım = -8°C

2. Her bir daire için ısıtma yüklerini ve
uygun iç ve dış üniteleri belirleyin:

Daire 7
Daire 6
Daire 5
Daire 4
Daire 3
Daire 2
Daire 1
Toplam ısıtma
kapasitesi:

Isı yükü

İç ünite sınıfı

6,0 kW
4,5 kW
4,5 kW
4,5 kW
4,5 kW
4,0 kW
4,5 kW

80 sınıfı
50 sınıfı
50 sınıfı
50 sınıfı
50 sınıfı
50 sınıfı
50 sınıfı
Toplam kapasite
endeksi:

32,5 kW

Kapasite
endeksi
80
50
50
50
50
50
50
380

kapasite (kW)

Daikin Altherma Flex Modeli simülasyon yazılımı, Daikin Altherma
45

Flex Modeli sistemin yalnızca birkaç adımda boyutlandırılmasını

40

sağlar. Yazılım, tüm sistemin boyutlandırılması için gerekli tüm

35

parametreleri otomatik olarak verir ve düzenli bir rapor halinde

30

sunar.

25

›

20
8HP
10HP
12HP
14HP
16HP

15
10
5

seçimi

0
-20

-15

-10

-5

0

5

15 Ta (°C)

10

İç ünitelerin, kullanım sıcak suyu boylerinin ve opsiyonların

›

Uygun dış ünitenin seçimi

›

Boru uzunluklarının ve yükseklik farklarının kontrolü

›

Montaj parametreleri: soğutucu akışkan borularının çaplar,
refnet bağlantıları ve başlıkları, ilave soğutucu akışkan şarjı,

Ta -15°C'nin altında ısıtma kapasitesi garanti edilmez

kablo şeması.

Ttasarım = -8°C Gerekli ısıtma kapasitesi = 32,5kW

Seçilen dış ünite= 16HP

Hesaplama

3. Kapasite endeksini kontrol edin
Bağlantı oranı =

toplam kapasite endeksi
nominal kapasite endeksi
KHRQ23M64T

Bir dış ünite seçimi yaparken, toplam kapasite endeksinin mutlaka
nominal kapasite endeksine mümkün olduğunca yakın olması
gerekir.

9,5X15,9X12,7

12,7X28,6X19,1
KHRQ23M64T

9,5X15,9X12,7

9,5X22,2X19,1

8HP
10HP
12HP
14HP
16HP

50%
min.
100
125
150
175
200

dış ünite bağlantı oranı
100%
nom.
200
250
300
350
400
380

9,5X15,9X12,7
KHRQ23M29T

130%
maks.
260
325
390
455
520

9,5X22,2X19,1
9,5X15,9X12,7
KHRQ23M29T
9,5X19,1X15,9
9,5X15,9X12,7
KHRQ23M20T
9,5X15,9X12,7
KHRQ23M20T

Bağlantı oranı =

380
= 95%
400

9,5X15,9X12,7

9,5X15,9X12,7

DAIKIN ALTHERMA FLEX MODELİ:
TÜM DAİRELER
İÇİN ESNEK ISITMA ÇÖZÜMÜ
Daikin Altherma ısıtma, soğutma ve kullanım sıcak suyu
üretimini tek bir sistemde yenilikçi bir şekilde bir araya
getirerek

DAİRE SAHİPLERİ

için katma değer yaratır.

İhtiyaç duyduğu ısının 3'te 2'sini yenilenebilir bir enerji
kaynağı olan dış ortam havasından alarak mevcut ısıtma
sistemi performansını yükseltir, gerektiği zaman ve gerektiği
yerde soğutma sağlar ve bir ısı geri kazanım sistemine sahiptir.
Verimli ve çevreyle uyumlu havadan suya ısı pompası teknolojisi
işletme maliyetlerini düşürür, CO2 emisyonlarını azaltır,
temel enerji kullanımını sınırlandırır ve böylece günümüzün
apartmanlarını çevresel açıdan daha sürdürülebilir bir hale getirir.
Daikin Altherma Flex Modeli, piyasadaki daire uygulamaları
için tamamen yenilenebilir enerji kaynağı kullanımına izin
veren tek üründür.
Daikin

Altherma

Flex

DANIŞMANLARIN

ve

Modelinin

modüler

MİMARLARIN

bu

tasarımı,
sistemi

herhangi bir geliştirme projesinde kullanmasına izin verir.
Tipik bir montaj örneğinde 10 apartman dairesi için 1 dış
ünite (23 ila 45 kW) kullanılır. Daha büyük uygulamalar için
birden fazla dış ünite monte edilebilir.
Dış ünite dış ortam havasındaki ısıyı alır, sıcaklığını yükseltir
ve bireysel iç ünitelere (6 ila 9 kW) bir ara sıcaklıkta gönderir.
Minimum yer ihtiyacına sahip iç ünite, sıcaklığı daha da
yükseltir ve ısıtılan suyu ısıtma ünitelerine besler. Ayrıca,
ünite soğutma da yapabilmektedir. Bu sistem için ideal ısıtma
ünitesi, kompakt bir ünite içerisinde yüksek kapasiteli ısıtma
ve soğutma sağlayan ve düşük çalışma sesi seviyelerine sahip
Daikin ısı pompası konvektörüdür

Daikin Altherma Flex Modeli, Daikin’ın en ileri düzeydeki KNOW HOW'ıyla üretilmiştir:

Isıtma ve soğutma

›

Daikin VRV® teknolojisi, sirkülasyondaki soğutucu akışkan hacmini sürekli olarak iç
ünitelerdeki yük değişiklerine göre ayarlar. Bu da iç ünitelerin birbirinden bağımsız
olarak çalışmasına izin vererek, her daire için üstün bir esneklik ve ısıtma, sıcak su ve

kabiliyeti

soğutma ihtiyaçlarının bireysel kontrol edilebilmesini sağlar.
›

Yüksek verimli ve değişken çalışma noktasına sahip inverter kompresörler, ısı emisyon
sıcaklığını optimum düzeyde kontrol ederek, maksimum konfor ve minimum enerji

sayesinde konfor

tüketimi sağlar.
›

Ayrıca, ısı geri kazanımı sayesinde tüketilen enerji optimum düzeyde kullanılır ve
böylece elektrik maliyetleri azaltılır.

düzeyini arttırır

Daikin Altherma Flex Modeli aralığı, HIZLI VE ESNEK ŞEKİLDE MONTE EDİLMESİ
için tasarlanmıştır:
›

İç üniteler içerisinde gerekli tüm hidrolik bileşenler mevcuttur, bu nedenle doğrudan
ısı dağıtım sistemine bağlanabilirler. Kullanım sıcak suyu boylerleri iç üniteler üzerine
yerleştirilebilir. Bu da yer ihtiyacını (daire başına <0,6 m2) ve montaj yükünü (hızlı
bağlantı elemanları sayesinde) azaltır.

Projenizin

›

Dış ünite, yeterince kompakt olduğundan kolayca taşınabilir. Haﬁf yapısı ve
titreşimsiz çalışması sayesinde montajın yapılacağı zeminlerin güçlendirilmesine

geliştirme

gerek kalmaz.
›

Daikin boru sistemi, küçük çaplı soğutucu akışkan boruları ve refnet boru bağlantı
seçenekleri sayesinde hızlı ve kolay bir şekilde monte edilebilir.

ve uygulama

Daikin Altherma Flex Modeli, tüm yıl boyunca tüm ailenizin ısınmasını ve kullanım sıcak

süresini kısaltır!

suyu ihtiyacını karşılayarak MÜKEMMEL BİR İÇ ORTAM KONFORU yaratır:
›

-20°C'ye kadar düşen dış ortam sıcaklıklarında bile yüksek ısıtma kapasiteleri

›

Isı pompası konvektörü veya fan coil üniteleriyle birlikte kullanılarak yüksek soğutma
kapasiteleri

›

Düşük çalışma sesine sahip inverter kompresörü sayesinde sessiz çalışma

Daikin Altherma Flex Modeli yenilenmiş VRV® teknolojisi
ve kademeli ısı pompası teknolojisini kullanarak ısıtma,
soğutma ve kullanım sıcak suyu sağlar ve apartmandaki
her daire için optimum konfor sunar.
Bu 3'ü 1 arada çözüm, mülkiyet geliştirme projelerine
esnek şekilde entegre edilebilir ve projenizin zamanında
bitirilmesine katkıda bulunur.

TEKNİK ÖZELLİKLER

İÇ ÜNİTE
EKHVMRD50AAV1
İşlevi
Boyutlar

YxGxD

mm

Çıkış suyu sıcaklık aralığı

ısıtma

°C

Malzeme
nominal

705x600x695

25~80

25~80

Ön kaplamalı metal levha

Ön kaplamalı metal levha

421/ 432

kg

401/ 432

421/ 432

92

Tipi
Şarj

Metalik gri

401/ 432

dB(A)

EKHVMYD80AAV1

705x600x695

Metalik gri

Ağırlık
Soğutucu akışkan

EKHVMYD50AAV1

Isıtma ve soğutma

Renk
Ses basıncı seviyesi

EKHVMRD80AAV1
Yalnız ısıtma

120

R-134a
kg

R-134a

2

2

Güç beslemesi

2

1~/ 50Hz /220-240V

2
1~/ 50Hz /220-240V

1 Ses düzeyleri, şu koşullarda ölçülmüştür:EW 55°C; LW 65°C
2 Ses düzeyleri, şu koşullarda ölçülmüştür:EW 70°C; LW 80°C

DIŞ ÜNİTE
Nominal kapasite

EMRQ8AAY1

EMRQ10AAY1

EMRQ12AAY1

EMRQ14AAY1

EMRQ16AAY1

ısıtma

kW

22,4

28

33,6

39,2

44,8

soğutma

kW

20

25

30

35

40

HP

8

10

12

14

16

Kapasite aralığı
Boyutlar

YxGxD

mm

Ağırlık
Ses gücü seviyesi

ısıtma

Ses basıncı seviyesi

ısıtma

°C

ısıtma

°C

Çalışma sıcaklık aralığı
Soğutucu akışkan

1.680x1.300x765

kg

331

dB(A)

kullanım suyu

°C

tipi

kg

339

78

80

83

84

58

60

62

63

-20°C~20*
-20°C~35*
R-410A

Güç beslemesi

Boru bağlantıları

3~/50Hz/380-415V
sıvı

mm

emme

mm

yüksek ve düşük basınçlı gaz
maks. toplam uzunluk
DÜ-İÜ kot farkı

9,52

12,7

19,1

22,2

15,9

28,6
19,1

22,2

m

300

m

Önerilen sigortalar

A

40
20

25

40

Isıtma koşulları: Ta = 7°C KT / 6°C YT, %100 bağlantı oranı
Soğutma koşulları: Ta = 35°C KT, %100 bağlantı oranı
* Kapasite, -20°C ila -15°C arasında garanti edilmez

KULLANIM SICAK SUYU BOYLERİ
EKHTS200AB
Su hacmi
Maks. su sıcaklığı
Boyutlar
Boyutlar iç ünitede entegre
Dış gövde malzemesi
Renk
Boş ağırlık

EKHTS260AB

YxGxD

l
°C
mm

200

260

1.335x600x695

1.610x600x695

YxGxD

mm

2.010x600x695

2.285x600x695

75°C

Galvanizli metal
Metalik gri
kg

70

78

ISI POMPASI KONVEKTÖRÜ
Kapasite
Boyutlar

FWXV15A

FWXV20A

Isıtma

45°C 1

kW

1,5

2,0

Soğutma

7°C 2

kW

1,2

YxGxD

mm

Hava debisi

Y/O/D/SSZ

m3/sa

318/228/150/126

Ses basıncı

M

dB(A)

19

Ağırlık

kg

Soğutucu akışkan

1

2

15
474/354/240/198
29
Su

Güç Beslemesi
Boru bağlantıları

1,7
600x700x210

1~/220-240V/50/60Hz
Sıvı (DÇ)/Drenaj

Su giriş sıcaklığı = 45°C / Su çıkış sıcaklığı: 40°C
iç ortam sıcaklığı = 20°C KT
Orta fan devri
Su giriş sıcaklığı = 7°C / Su çıkış sıcaklığı: 12°C
iç ortam sıcaklığı = 27°C KT/19°C YT
Orta fan devri
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herhangi bir garanti verilmez. Teknik özellikler önceden uyarı yapılmaksızın değiştirilebilir. Daikin Europe
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Daikin’ın klima, kompresör ve soğutucu akışkan üreticisi
olarak pazardaki eşsiz konumu çevre konularıyla yakından
ilgilenmesine neden olmuştur. Yıllar boyunca Daikin çevre
üzerinde çok az etkisi olan ürünler üretme konusunda bir
lider olma amacını taşımıştır. Bu hedef doğrultusunda,
geniş bir dizi ürün ve bir enerji yönetim sistemi ekonomik
bir şekilde tasarlanmış ve geliştirilmiş; bu sayede enerjinin
korunması ve atıkların azaltılması sağlanmıştır.

