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TARTIŞMA KARTLARI

Daikin havalandırma serisinin 
piyasada eşsiz olmasının  
5 nedeni

1  Pazar lideri kontrol  
 ve bağlantı seçenekleri
 › Havalandırma ve klima sisteminin birbirine bağlanabilir

 •  ERV/HRV ve klima aynı kumandadan kontrol edilebilir
 •   Enerji tasarrufu için çalıma modu sistemler arasında uyumlu 

hale getirilebilir
 › Genel çözüme kolay entegrasyon

 •  Daikin Bulut Hizmeti üzerinden çevrimiçi kumanda ve takip
 •  Tüm portföy, Daikin'ın düşük maliyetli mini BMS'si olan  
  intelligent Touch Manager'a entegre edilebilir
 › Premium tasarımlı kullanıcı dostu kumanda

 • Dokunmatik düğmeyle sezgisel kontrol

2  Eşsiz montaj avantajları
 › Daikin genel çözüme sorunsuz şekilde entegre olarak, her şeyin tek bir 
noktadan temin edilmesini sağlar

 › Hem VAM/Modüler L Smart hem de elektrikli ısıtıcı tedarik eden Daikin ile 
genel taze hava çözümü

 › Daikin klima santrali ve yoğuşma ünitesi aynı boru çaplarına sahip olması 
ve kumandaların, genleşme vanalarının vb. fabrikada monte edilmesi 
sayesinde 'Tak ve Çalıştır' tipi bağlanır.

21°C
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3  Yüksek enerji verimliliği
 › %92'e kadar enerji geri kazanımı, daha düşük işletme maliyetleri
 › Gece taze dış ortam havası kullanılarak bedelsiz soğutma
 › Inverter santrifüj fanlar
 › ErP uyumlu

4  En iyi konfor
 › Taze havanın ve nemin kontrol edilmesi için en geniş ünite seçenekleri
 › ePM

1
 %80'e (F9) kadar uygulamalar için uygun geniş opsiyonel filtre seçenekleri

 › Özel kağıtlı ısı eşanjörü, gelen havayı konforlu seviyelere kadar ısıtma ve 
nemlendirmek için atılan havadaki ısıyı ve nemi geri kazanır (VAM, VKM)

5  Yüksek güvenilirlik
 › Yeni üniteler fabrikadan ayrılmadan önce en kapsamlı testler
 › Geniş destek ağı ve satış sonrası servis
 › Tüm yedek parçalar Avrupa'da mevcuttur

CO
2
 seviyeleri ve havalandırma hızları kavramsal işlev üzerinde 

ayrı ayrı önemli etkilere sahiptir:

KAVRAMSAL İŞLEVLER …

YEŞİL BİNA KOŞULLARINDA GELİŞMİŞ  
YEŞİL BİNA KOŞULLARINDA

+ %61 + %101

Bunu biliyor muydunuz?

%92'ye 
kadar  

ısı geri kazanımı

ErP
COMPLIANT

G
İR
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Daikin evlere veya ticari alanlara taze hava sağlamak için küçük ısı geri 
kazanımlı havalandırmadan büyük ölçekli hava işleme ünitelerine kadar 
çok sayıda çözüm sunmaktadır.

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 tam kontrolü için tüm Daikin ürünleri tek bir kumandaya 
bağlanır.

Isı Geri Kazanımlı Havalandırma - Standart olarak ısı geri kazanımlı 
havalandırma

Isı geri kazanımlı ünitelerimiz duyulur ısıyı (Modüler L / Modüler L Smart) ve gizli 
ısıyı (VAM/VKM) geri kazanarak klima sistemi üzerindeki yükü %40'a kadar önemli 
ölçüde düşürür.

DX bağlantısıyla havalandırma - Taze hava sıcaklığının kontrolü

Daikin, taze havanın kontrolü için Daikin klima santralleriyle birlikte kullanılabilecek 
geniş bir dizi 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. 

Piyasadaki en geniş DX entegre 
havalandırma serisi
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İç hava kalitesinin beş bileşeni

 › Havalandırma: Taze hava sağlar
 › Enerji geri kazanımı: Hava akışları arasında ısı ve nemi transfer ederek 
enerji tasarrufu sağlar

 › Hava işleme: İç ünite yükünün azaltılması için doğru besleme sıcaklığı 
sağlar

 › Nemlendirme: Bağıl iç ortam nem seviyelerinin korunmasını sağlar
 › Filtreleme: İnsan sağlığına zararlı olan polenleri, tozları ve kir kokularını 
ayırır

150 500 1.000 2.5002.000 3.000 3.500 15.000 25.000 [m3/sa]

VAM-FC / VAM-J

D-AHU MODULAR P

D-AHU MODULAR R

 › Yüksek verimlilikte alüminyum levhalı ısı eşanjörü 
 › Önceden yapılandırılan boyutlar
 › Tak ve Çalıştır önceden yapılandırılan kumandalar
 › DX veya su bataryası seçeneği içerir

 › Döner ısı eşanjörü (emiş ve duyulur ısı teknolojisi) 
 › Önceden yapılandırılan boyutlar
 › Tak ve Çalıştır önceden yapılandırılan kumandalar
 › DX veya su bataryası seçeneği içerir

VKM-GB(M)

D-AHU Professional

Havalandırma

Enerji geri 
kazanımı Nemlendirme

Hava işleme Filtreleme

D-AHU MODULAR L (SMART)

YENİ

Taze hava portföyü

 › Kompakt boyut 
 › Duyulur ve gizli ısıyı geri kazanan yüksek enerji verimli kağıt 
 › EC fan motorları
 › Basınca dayalı olarak filtre tıkalı alarmı

 › Sıcaklık kontrolü için DX batarya içerir
 › Yüksek konfor
 › Nemlendirici seçeneği
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 › Yüksek verimli karşı akışlı ısı eşanjörü
 › Bedelsiz çalıştırma
 › EC santrifüj fan
 › Geniş seçenek aralığı
 › Smart modeli, Sky Air / VRV sistemlerine 'Tak ve Çalıştır' 
şeklinde bağlanır

140.000

 › Tamamen özelleştirilebilir 
 › 'Tak ve çalıştır'
 › 4 kontrol tipi
 › DX veya su bataryası seçeneği içerir
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Sky Air veya VRV kontrol çözümüne 
doğrudan entegrasyon
› İşletme maliyetlerinden %40'a varan tasarruf sağlar

› Klima ve havalandırma sisteminin tamamı için  

 tek kontrol noktası 

 
Bina ihtiyaçlarına uyacak şekilde 
geniş bir dizi merkezi olmayan 
ERV/HRV ünitesi serisi
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Havalandırma

Enerji / Isı Geri Kazanımlı 
Havalandırma

Premium verimli ısı geri kazanımlı ünite 
Modüler L (Smart) (ALB-(RBS/LBS))  17 

 › Isı geri kazanımlı ünite
 › Karşı akışlı levhalı ısı eşanjörü
 › 600 Pa'ya kadar çıkan ESP değerleri
 › Tek başına veya Sky Air ya da VRV sistemleriyle birlikte kullanılabilir

Isı geri kazanımlı havalandırma (VAM-FC/J) 22

 › Isı ve nem geri kazanımı
 › Taze dış ortam havası ile bedelsiz soğutma sağlayın
 › Tek başına veya Sky Air ya da VRV sistemleriyle birlikte kullanılabilir

Nemlendirme ve hava işleme ile 
ısı geri kazanımlı havalandırma (VKM-GB(M)) 22

 › Isı ve nem geri kazanımı
 › Taze hava nemlendirme ve işleme (ön koşullandırma)
 › Taze dış ortam havası ile bedelsiz soğutma sağlayın
 › Daikin VRV ünitesi/üniteleri ile tak ve çalıştır tipi boru  

ve kablo bağlantısı 
 
 

İklimlendirme sistemi 
ara kilitli

YENİ
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Daikin ERV/HRV sistemlerinin 
avantajları
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BRC1H519W/S/K

 › İnce ve şık tasarım
 › Sezgisel dokunmatik düğme kontrolü
 › 3 renk seçeneği
 › Akıllı telefonunuz üzerinden gelişmiş ayarlar 

yapabilir ve takip edebilirsiniz
 › Duvara kolay montaj için düz arka kısım
 › Standart boyutta priz yuvalarına uyacak kadar 

kompakttır

Premium tasarımlı kullanıcı dostu kablolu kumanda

Beyaz Gümüş rengi Siyah

Gelişmiş kullanıcı ayarları Saha ayarları

Pazar lideri kontrol ve bağlantı seçenekleri

 ›  Tüm sistem bileşenleri için tek noktadan çözüm, 
tasarımı ve iş çözümlerini kolaylaştırır.

 ›  Proje takibi, kurulumu, devre alma ve bakım 
işlemleri etkin bir şekilde gerçekleştirilebilir.

 ›  Basit sistem kontrolü sayesinde havalandırma, 
klima çalışmasına kolayca entegre edilebilir.

22 + + + +

Tek 
Noktadan 

Çözüm

Havalandırma çalışmasının klima çalışmasına entegrasyonu

VRV veya Sky Air iç ünite

ENTEGRASYON

Havalandırma çalışmasının klima çalışmasına 
entegrasyonu, genel sistem kontrolünü oldukça 
kolaylaştırır. Aynı uzaktan kumanda ile iklimlendirme ve 
havalandırma işlevleri merkezi olarak kontrol edilebilir. 

Çeşitli merkezi kontrol ekipmanlarını ekleyerek kullanıcı, 
geniş, gelişmiş bir merkezi kontrol sistemi kurabilir.

Tak ve Çalıştır - entegre havalandırma

1

ER
V/

H
RV

'N
İN

 A
VA

N
TA

JL
A

RI



12

Kolay ve esnek montaj

Yüksek Statik Basınç
600 Pa'ya (ALB) kadar cihaz dışı statik basınç, farklı 
uzunluklardaki esnek kanalların kullanılabilmesini 
sağlar.

Geniş çalışma aralığı
ERV/HRV ünitesi hemen her yere kurulabilir.
Standart çalışma aralığı (dış ortam sıcaklığı) VKM 
üniteler için -15°C ile 40°C KT arasıdır ve VAM üniteler 
için -10°C (baş aşağı kurulum durumunda +5°C) ile 
46°C KT arasıdır ve bir Daikin ön ısıtıcı kullanılması 
halinde daha aşağı genişletilebilir.
1 Daha fazla bilgi ve kısıtlamalar için en yakın satıcınızla iletişim kurun.

ALB VAM VKM

50°

40°

30°

20°

10°

0°

-10°

-20°

-10°C 
KT

-5°C 
KT

-15°C 
KT
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Otomatik Hava Üfleme  
Ayarı işlevi

Ünitelerin nominal hava debisini ±%10 aralığında tutmak için en 
uygun fan eğrisini otomatik olarak seçer

Neden?

Montajın ardından gerçek kanal başlangıçta hesaplanan hava akışı 
direncinden genellikle farklı olacaktır  gerçek hava akışı nominal 
değerden çok daha düşük veya yüksek olabilir.

Otomatik Hava Üfleme Ayarı işlevi ünitenin fan devrini otomatik 
olarak kanala adapte ederek (her bir modelde (ALB/VAM) 45 veya 
daha fazla fan eğrisi mevcuttur) kurulumu hızlandırır.

VAM için isteğe bağlı 

ön ısıtıcı

2

Modüler L Smart için 

isteğe bağlı ön ısıtıcı

 

 

 

Cihaz dışı statik basınç (Pa)

Hava debisi (nominal)

Hava debisi (gerçek)

Kanal direnç 
eğrileri

Hava debisi (otomatik 
ayarlamayla)

±%10

Hava debisi (m3/dk.)

Fan karakteristik 
eğrileri
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Esnek montaj

İnce Tasarım

Sadece 280 mm yüksekliğe sahip HRV ünitesi, ince 
tasarımı sayesinde dar tavan boşluklarına ve düzensiz 
şekilli alanlara kolayca monte edilebilir 

ALB02*

Süper Kablo sistemi; iç üniteler, dış üniteler ve 
merkezi uzaktan kumanda arasında kabloların ortam 
kullanımına imkan tanır. Bu sistem, kullanıcının bir 
merkezi uzaktan kumandayı dış ünitelere takarak 

Dış üniteKablolu kumanda

VAM/VKM

İç ünite

ALB-RBS/LBS

mevcut sisteme kolayca bağlaması sağlar. Kutupsuz 
kablo sistemi sayesinde yanlış bağlantı yapılması 
mümkün değildir ve montaj süresi kısalır.

“Süper Kablo” Sistemi

 › Daha uzun kanal veya merkezi kanal kullanımı 
mümkündür

 › Kanal, hesaplamadan farklı olduğunda mevcut saha 
durumuna çözüm sağlar

HRV ESP'sinin yeterince yüksek olmadığı veya saha durumunun hesaplamadan farklı olduğu örnek

Destek fanı olmadan

Konfor Konfor Rahatsız

HRV

Destek fanıyla birlikte

Konfor Konfor Konfor

HRV

Sahadan temin edilen destek fanı bağlantısı esnekliği daha da artırır
 › ESP karşılanmadığında daha büyük bir üniteyle 
değiştirme yerine destek fanı kullanarak maliyeti 
azaltın

Esnek

Standart bir klima santraline kıyasla HRV modelleri, 
çok kullanıcılı bir kurulumda bina gerçek kullanıma 
uyum için çok daha fazla esneklik sunar. Ayrıca bina 
yenilemeleri de aşamalı olarak gerçekleştirilebilir.

280 mm

BİREYSEL 

KONTROL
KAPALI

AÇIK

AÇIK

AÇIK
DAHA FAZLA 

ESNEKLİK

ERV/HRV modeli: Standart klima 
santrali:

MERKEZİ KONTROL

ERV/HRV

AHU

ERV/HRV

ERV/HRV
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V/
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Daikin’ın ERV/HRV çözümleri, ısıyı atmak yerine atılan 
havadan %92'ye varan atık ısıyı geri kazanarak enerji 
kaybını önler ve yüksek enerji verimi sağlar.

varan oranda 
geri kazanır

%92'ye

Atık ısıyı

Hem ısı hem de nemin geri kazanılması ile 
enerji tasarruflu havalandırma

 ›  Isı geri kazanımlı havalandırma kullanarak %24 (normal havalandırma fanlarına kıyasla)
 ›  Otomatik havalandırma moduna geçerek %6
 ›  Ön soğutma, ön ısıtma kontrolünü kullanarak %2 (klima açıldıktan sonra HRV ünitesini çalıştırarak klima yükünü azaltır)
 ›  Geceleri bedelsiz soğutma çalışmasını etkinleştirerek %5
 ›  İsteğe bağlı CO

2
 sensörüyle aşırı havalandırmayı önleyerek %3

ERV/HRV ünitelerinin farklı çalışma modları

Isı dönüştürme modu Bypass modu

Otomatik  
geçiş

Egzoz fanı Damper
Isı eşanjörü (ısı geri kazanımı)

Hava besleme fanı

EAEA

OAOA

RA

SA

RA

SA

EA: Egzoz havası RA: Dönüş havası (odadan) OA: Dış ortam havası SA:  Besleme havası (odayı)

Klima sisteminin yükünü %40'a varan oranda azaltın

Yüksek verimlilik3

ALB-RBS/LBS
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Gece bedelsiz soğutma

VAM ve Modüler L Smart bağımsız çalışma modunda gece bedelsiz soğutma da gerçekleştirebilir. Ayarlanan sıcaklık, kurulum sırasında sahada yapılan bir ayardır.

Gece bedelsiz soğutma, klimanın kapatıldığı gece 
saatlerinde çalışan bir enerji tasarrufu işlevdir. Oda 
sıcaklığını artıran ofis ekipmanlarını içeren odaların 

havalandırılması sayesinde bedelsiz soğutma, sabah 
klima açıldığında soğutma yükünü azaltarak gündüz 
çalışma maliyetlerini düşürür.

Bedelsiz 
soğutma

09:00 …… 17:00

++

30°C

20°C

Klima KlimaHavalandırma Havalandırma

 Ayarlanan T° 

 İç ortam sıcaklığı

 Dış ortam sıcaklığı

KAPALI KAPALI

40°C
Sadece havalandırma

KAPALI

Aşırı havalandırmadan kaynaklanan enerji kayıplarını CO
2
 sensörüyle önleyin

Toplantı odasında CO2 sensörü kullanım örneği: CO
2
 seviyesi

Havalandırma miktarı
Sabit havalandırma hızı

Sabah toplantısı Yemek arası Toplantısı

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 saat

Sabit havalandırma hızına kıyasla hava 
hacminde azalma ve enerji tasarrufunda artış

Sabit 
havalandırma 
hızına kıyasla 

hava hacminde 
artış ve daha 

yüksek konfor

Odada çok sayıda insan bulunduğunda 
konforlu CO2 seviyesini korumak için daha 
fazla taze hava alınır. Odada daha az insan 

bulunduğunda daha az taze hava alarak 
enerji tasarrufu sağlanır.

09:00 17:0012:00

Keyifli bir ortam oluşturmak için yeterli taze havaya 
ihtiyaç duyulur ancak sürekli havalandırma, enerji 
kaybına neden olur. Bu nedenle odada yeterli taze 

hava bulunduğunda havalandırma sistemini kapatan 
isteğe bağlı bir CO

2
 sensörü kullanılarak enerji tasarrufu 

sağlanabilir. 

Isı geri kazanımlı havalandırma

Herten binasında havalandırma için kullanılan enerjiyi %75 azaltma

Herten'de bir ‘netSıfır Enerjili Binada’ yapılan iki yıllık bir test sonucunda, Daikin VAM sistemleriyle birlikte 
CO

2
 sensörlerinin kullanılmasıyla büyük enerji tasarrufunun mümkün olduğu görüldü.
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En İyi Konfor
• Yüksek kalitede iç ortam havası

• Çok sessiz çalışma

İsteğe bağlı orta ve ince toz 
filtreleri mevcuttur İsteğe bağlı filtre, 

ISO 16890'a uygundur

Müşteri isteklerine cevap vermek veya yerel mevzuat 
gereksinimlerini karşılamak amacıyla ePM

1
 %70 (F8, VAM) 

ve ePM
1
 %80'e (F9, ALB) kadar uygulamalar için isteğe 

bağlı filtreler mevcuttur.

Kötü kokuları önlemek için  
yüksek ve düşük basınçta kullanılabilir
Kullanıcı, daha konforlu bir hava ortamı için uzaktan kumanda ile 2 tazeleme modu seçebilir.

Egzoz havasından daha yüksek hava beslemesi odada 
basıncı uygun seviyede tutarak tuvalet/mutfaktan kötü 
koku gelmesini veya nem girişini önler.

Hava beslemesinden daha yüksek egzoz havası, oda 
basıncını azaltarak diğer odalara koku sızmasını veya 
bakteri yayılmasını önler.

Tuvalet kokusunun ofise gelmesini önleme Hasta odasından koridora bakteri yayılmaz

Örn. hastaneÖrn. ofis

Egzoz çalışması 
kısmı

%30

%70

%100

Hava egzozu

Hava beslemesi

HRV

Hasta odası

Koridor

1. Besleme zenginleştirme modu (yüksek basınç): 2. Egzoz tazeleme (düşük basınç): 

Düşük çalışma sesi seviyesi

DBA ALGILANAN GÜRÜLTÜ SES

0 Duyma eşiği - 

20 Son derece yumuşak Yaprak hışırtısı

40 Çok yumuşak Sessiz oda

60 Orta yükseklikte Normal konuşma

80 Çok yüksek Şehir trafiği gürültüsü

100 Son derece yüksek Senfoni orkestrası

120 Kulak ağrıtma eşiği Jet havalanması

Hava beslemesi

 Hava egzozu

Normal 

havalandırma fanı

%30

%70
%100

HRV

Tazeleme çalışması kısmı

Daikin ERV/HRV ünitesi

Daikin tarafından çalışma sesi seviyesini azaltmaya 
yönelik sürekli araştırmalar ses basıncı seviyelerinin 
20,5dBA'ya kadar indirilmesini sağladı (VAM150).

4
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Modüler L Smart 
Premium Verimlilikte Isı Geri Kazanımlı Ünite

Öne çıkanlar

 › Sky Air veya VRV kontrol ağına 'Tak Ve Çalıştır' tipi 
bağlanır

 › Kolay montaj ve devreye alma 
 › Dahili ön filtre aşaması (ePM

1
 %50'ye (F7) + ePM

1
 

%80'e (F9) kadar) ünitenin, en yüksek iç ortam 
havası kalitesi gereksinimlerini karşılamasını sağlar

 › 150 m3/sa ile 3.450 m3/sa arası geniş hava debisi 
kapsamı

 › ERP 2018 gereksinimlerini aşar 
 › Kompaktlık gerektiğinde en iyi seçenektir (550 m3/

sa'e kadar sadece 280 mm yükseklik gerekir)
 › Maksimum çalışma sesi yalıtımı ve termal yalıtım 

için 50 mm çift duvarlı panel (120 kg/m3)

EC santrifüj fan

 › Mevcut maksimum ESP 600 Pa (model boyutuna 
ve debiye bağlıdır)

 › IE4 premium verimlilikte motorla inverter
 › Yüksek verimli bıçak profili
 › Daha düşük enerji tüketimi 
 › Verimli bir ünite çalışması için optimize SFP 

(Özgül Fan Gücü)

Isı eşanjörü

 › Premium kalitede karşı akışlı levhalı ısı eşanjörü
 › Geri kazanılan termal enerjinin %92'sine kadar
 › Optimum korozyon koruması sağlayan yüksek 

derecede alüminyum

Havalandırma

Enerji geri 
kazanımı Nemlendirme

Hava işleme Filtreleme

YENİ

ALB-RBS/LBS

ErP
COMPLIANT
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Isı eşanjörü
› Premium kalitede karşı akışlı levhalı 

ısı eşanjörü
› Geri kazanılan termal enerjinin 

%92'sine kadar
› En yüksek korozyon korumasını 

sağlayan yüksek derecede 
alüminyum

› Tam bağlantı sızdırmazlığı
› Herhangi bir parçada vida veya 

perçin bulunmaz

Besleme/dönüş fanı 
› Çok yüksek ses seviyesine sahip fan/motor 

kombinasyonu
› Daha düşük enerji tüketimi 
› IE4 motor verimine sahip inverter
› Sonsuz değişken hız 
› Ultra verimli bıçak profili
› Bakım gerektirmeyen bilyeli yataklar
› Herhangi bir parçada vida veya perçin bulunmaz

Filtreler 
› Alttan erişerek çıkarılabilen, geniş yüzey 

alanlı, kolay değiştirilebilir kompakt filtreler
› ePM

1
 %50'ye (F7) + ePM

1
 %80'e (F9) kadar 

filtreleme verimi
› Filtreleri değiştirmek için alet gerekmez
› Taze hava filtreleri* (ePM

1
 %50 (F7) verimlilik 

standarttır)
› Dönüş havası filtreleri* (ePM

10
 %75 (M5) 

verimlilik standarttır) 

*İsteğe bağlı ek filtre ve ön filtre aşaması kalın %55 (G4),  

  ePM
10

 %75 (M5), ePM
1
 %50 (F7), ePM

1
 %80 (F9)

En karmaşık ihtiyaçları karşılayan 
premium kalite
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Dikdörtgen kanal flanşı
Standart boyutlar: 

› 250x150 (Boyut 2)
› 400x200 (Boyut 3)
› 500x300 (Boyut 4/5)
› 700x400 (Boyut 6/7)

› İsteğe bağlı dikdörtgenden dairesele geçiş 

Bypass damperi
› Donma önleme ve bedelsiz soğutma çalışması 

için oransal açılır %100 otomatik bypass damperi 

Ünite yapısı
› Dışardan önceden boyanmış metal sac 
› İç alüminyum çinko
› 50 mm Çift etli panel kalınlığı
› Madenyünü izolasyonlu
› Harika ses emilimi ve düşük gürültü
› Menteşeli veya tamamen sökülebilir alt kapaklar 

sayesinde servis ve bakım için üniteye kolayca erişilebilir
› Üniteye alt panellerden erişilebilir
› Kompaktlık gerektiğinde en iyi seçenektir  

(550 m3/sa.'e kadar sadece 280 mm yükseklik gerekir)

DIII ağına (Sky Air ve VRV) 
tamamen entegre edilebilir
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Kontrol mantığı

› İsteğe bağlı sensörle (aksesuar) mevcut CO
2
 seviyesinin takibi ve kontrolüyle hava kalitesi analizi

› Serbest soğutmayı yönetmek için tam otomatik bypass 
› 1253 sayılı AB yönetmeliğine uygun filtre alarmı
› Daikin bina klima kontrol sistemleri (D-BACS) vasıtasıyla DIII-net entegrasyonu
› Özel arayüzlerle (Modbus, BACnet) BMS entegrasyonu

Hava debisi

Modüler L Smart, 6 boyutta mevcuttur ve oteller, ofisler, okullar ve hafif ticari binalar gibi geniş bir dizi uygulamada kullanılabilir.

3.000

2.300

Boyut

Hava debisi (m3/sa)
150 ila 3.450 m3/sa

Maks. hava debisi hesaplaması 
@100Pa harici statik basınç (ESP)

1.500

1.200

600

1.000 2.000 3.000
1.500 2.500 3.500500

300

Boyut 5

Boyut 4

Boyut 3

Boyut 2

Boyut 6

Boyut 7

Teknik ayrıntılar

Nominal debi m3/sa
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D-AHU Modüler L Smart ALB-RBS/LBS 02 03 04 05 06 07

Hava debisi m3/sa 300 600 1.200 1.500 2.300 3.000

Isı eşanjörü termal verimliliği1 % 90 91 90 90 92 91

Cihaz dışı statik basınç Nom. Pa 100 100 100 100 100 100

Isı eşanjöründen sonra sıcaklık1 Nom. °C 19,4 19,5 19,4 19,2 19,8 19,5

Maks. ESP @ nom. debi Pa 400 450 260 270 250 210

Akım Nom. A 0,52 1,17 1,91 2,48 3,76 5,39

Çekilen güç Nom. kW 0,12 0,27 0,44 0,57 0,87 1,24

SFPv2 kW/m3/san 1,24 1,49 1,28 1,32 1,32 1,46

ERP uyumlu ErP 2018 Uyumlu 

Elektrik beslemesi Faz ph 1 1 1 1 1 1

Frekans Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60

Gerilim V 220/240 Vac 220/240 Vac 220/240 Vac 220/240 Vac 220/240 Vac 220/240 Vac

Ana ünite boyutları Genişlik mm 920 1.100 1.600 1.600 2.000 2.000

Yükseklik mm 280 350 415 415 500 500

Uzunluk mm 1.660 1.800 2.000 2.000 2.000 2.000

Dikdörtgen kanal flanşı Genişlik mm 250 400 500 500 700 700

Yükseklik mm 150 200 300 300 400 400

Ünite Ses Gücü Seviyesi (Lwa) dB 48 54 57 53 60 57

Ünite Ses Basıncı Seviyesi3 dBA 34 39 41 37 44 41

Ünite ağırlığı kg 125 180 270 280 355 360

1. Kış tasarım koşulları:  Dış ortam: -5°C, %90  İç ortam: 22°C, %50

2. SFPv, fan verimliliğini belirleyen bir parametredir (ne kadar küçükse o kadar iyidir). Hava akışı azaldıkça azalır.

3. EN3744'e göre. Çevre, Yönlülük (Q) = 2, 1,5 m mesafede

Teknik ayrıntılar

Sağ drenaj bağlantısı (ALB-RBS) Sol drenaj bağlantısı (ALB-LBS)

Egzoz 

Havası

Taze 

Hava

Dönüş 

Havası

Besleme 

Havası

Egzoz 

Havası

Taze 

Hava

Dönüş 

Havası

Besleme 

Havası
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ERV  
enerji geri kazanımlı havalandırma

Isı geri kazanımlı havalandırma, hava işleme ve nemlendirme

VAM-FC / VAM-J VKM-GB(M)

Yüksek verimlilik

 ›  Hem ısı hem de nemin entalpi geri kazanılması ile 
enerji tasarruflu havalandırma

 ›  Klima sisteminin yükünü %40'a varan oranda azaltın
 ›  Gece bedelsiz soğutma
 ›  Aşırı havalandırmadan kaynaklanan enerji 

kayıplarını CO
2
 sensörüyle önleyin

 
Yüksek iç ortam havası kalitesi ve çok sessiz 
çalışma

 ›  İsteğe bağlı orta ve ince toz filtreleri (sadece  
VAM-FC/J)

 ›  Kötü kokuları önlemek için yüksek ve düşük 
basınçta kullanılabilir

 ›  Düşük çalışma sesi seviyesi

Maksimum esneklik

 ›  Tak ve Çalıştır - entegre havalandırma
 ›  Esnek montaj
 ›  Geniş ünite aralığı
 ›  Yüksek statik basınç
 ›  Geniş çalışma aralığı
 ›  Sahadan temin edilen destek fanı bağlantısı 

esnekliği daha da artırır (sadece VAM-FC/J)
 ›  Drenaj gerekmez (sadece VAM-FC/J)

Havalandırma

Enerji geri 
kazanımı Nemlendirme

Hava işleme Filtreleme

Havalandırma

Enerji geri 
kazanımı Nemlendirme

Hava işleme Filtreleme
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ERV  
enerji geri kazanımlı havalandırma

Daikin’ın ERV çözümleri, ısıyı atmak yerine atılan 
havadan %85'e varan atık ısıyı geri kazanarak enerji 
kaybını önler ve yüksek enerji verimi sağlar.

varan oranda 
geri kazanır

%85'e

Atık ısıyı
Özel geliştirilmiş ısı eşanjörü elemanı

Isı eşanjörü elemanı gizli ısıyı (buhar) hızlı bir şekilde 
geri kazanır. 

Hem ısı hem de nemin entalpi geri kazanılması ile enerji 
tasarruflu havalandırma

RH: Bağıl Nem 
SA: Besleme havası (odaya)
RA: Dönüş havası (odadan)

Yüksek verimli kağıt 
çalışması.
 
Isı ve nem değiştirmek 
için çapraz hava akışı.

 
Isı ve nem alışverişi sayesinde sıcak ve nemli dış ortam 
havası, iç ortam koşullarına yakın seviyelere getirilerek 
klima çalışma maliyetinden tasarruf sağlanır ve konfor 
korunur.

Dış ünite İç ünite

RA
26°C

%50 RH

32°C
%70 RH

Entegre ara katman

SA
27,4°C

%63 RH
30,6°C
%62 RH Katmanlar 

arasında sıcaklık 
ve nem alışverişi 
gerçekleşir

SA

RA

Yatay, baş aşağı veya dikey 
olarak monte edilebilir
VAM modelleri için drenaj gerekmez, bu da ünite 
montajına daha fazla esneklik tanır.

Baş aşağı veya dikey montaj durumunda minimum dış 
ortam sıcaklığı -10°C yerine +5°C'dir.

Erişim 
kapağı

Erişim 
kapağı

Bakım kapağı

Tavan

Asma tavan

Tavan

Anahtar kutusu

Yatay kurulum Dikey kurulum

Yüksek iç ortam konforu 

VA
M

/V
KM
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Yüksek kaliteli ortam oluşturma
Oda sıcaklığında dalgalanma olmayan konforlu bir iç mekan ortamı oluşturun.

ERV üniteleri nasıl çalışır?

Isıtmanın 
etkisi

Isıtmada

+

+

Isı geri kazanımlı 

100 80

60

40

20

403530252015100-5 5

Nemlendirme 

Isıtma 

Nemlendirmenin 
etkisiIsıtma sırasında iç ortam sıcaklığı

Tam ısı alışverişinin etkisi

Kışın dış hava sıcaklığı

Kuru termometre sıcaklığı (°C KT)

N
is

pi
 n

em
 (%

)

1
2

3

Isıtma sırasında dışarıdan soğuk taze havayı alırız ve soğuk hava akımı ve kuru havayı 
önlemek isteriz.

Soğutma sırasında dışarıdan sıcak taze havayı alırız ve klima sistemi üzerinde ek yük 
oluşturmayı ve iç ortam sıcaklığının çok yüksek olmasını önlemek isteriz. 

1. Soğuk dış ortam havası, sıcak iç ortam havasıyla karşılaşır.

Bu örnekte dışarıdan alınan hava 0'dan 16°C KT sıcaklığa yükseltilirken bağıl nem sabit 
tutulur. Bu, ısı ve nem alışverişinin etkisidir.

1. Sıcak dış ortam havası, soğuk iç ortam havasıyla karşılaşır.

Bu örnekte dışarıdan alınan hava 34'dan 27°C KT sıcaklığa soğutulurken bağıl nem sabit 
tutulur. Bu, ısı ve nem alışverişinin etkisidir.

2. DX batarya, soğuk hava etkisini önlemek için havayı daha fazla ısıtır. Bu örnekte 
dışarıdan alınan hava 16'dan 34°C KT sıcaklığına kadar ısıtılır. Çünkü hava ısıtıldığında 
bağıl nem azalır.

2. DX batarya, iç ortam sıcaklığının yüksek olmasını önlemek ve klima sistemi üzerindeki 
yükü azaltmak için havayı daha da soğutur. 

Bu örnekte dışarıdan alınan hava 27'den 20°C KT sıcaklığına kadar soğutulur.

3. Kuru havanın olumsuz etkilerini önlemek için hava, nemlendiriciden geçer ve 
ihtiyaç duyulursa nem eklenir. 

Bu örnekte bağıl nem %22'den %42 gibi rahat bir seviyeye yükseltilir.
3. Hava kuru olmadığından dolayı soğutmada nemlendirmeye ihtiyaç duyulmaz.

Sonuç olarak dışarıdan alınan taze hava, mükemmel konfor için aynı nemde ve 
biraz daha yüksek sıcaklıktadır.

Sonuç olarak dışarıdan alınan taze hava, mükemmel konfor için biraz daha düşük 
sıcaklıktadır.

Soğutma sırasında iç ortam sıcaklığı

Soğutmada

40

40

80100
60

35302520

20

15100-5 5

+
Soğutma 

Isı geri kazanımlı 

Yazın dış hava 
sıcaklığıTam ısı alışverişinin etkisi

Soğutmanın etkisi

Soğutma sırasında iç ortam sıcaklığı

Kuru termometre sıcaklığı (°C KT)

1

2

24
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Nemlendirme

Egzoz Fanı
Isı Eşanjörü 

Elemanı
Damper Motoru

DamperEA 

(Dış ortama egzoz havası)

OA 

(Dış ortamdan taze hava)

Hava Besleme Fanı

Elektronik Kutusu (Kontrol kutusu)

SA (Odaya besleme havası)

RA 

(Odadan dönüş havası)

Şamandıralı kontak Solenoid valf

su
SA

Drenaj tavası Drenaj

HAVA DEBİSİ

Nemlendirici elemanı:
Kılcal çalışma prensibi ile su, nemlendirici elemandan 
emilir. DX bataryadan ısınan hava, nemlendiriciden 
geçer ve nemi emer.

1 VKM-GM örneği

Çalışma örneği: nemlendirme ve hava işleme (ısıtma modu)1

DX batarya (Doğrudan genleşmeli batarya)

VA
M

/V
KM
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Enerji geri kazanımlı havalandırma

Standart olarak ısı geri kazanımlı havalandırma

 › YENİ  Piyasadaki En İnce, Yüksek Verimli Entalpili Isı Eşanjörü (J Serisi)
 › İç ortam havası ısıtma, soğutma ve nem geri kazanımıyla enerji 
tasarruflu havalandırma

 › Dış ortam sıcaklığı, iç ortam sıcaklığından düşük olduğunda (ör. gece 
boyunca) bedelsiz soğutma

 › Opsiyonel CO
2
 sensörü ile iç ortam havasının kalitesi korunurken, aşırı 

havalandırma kaynaklı enerji kayıpları önlenir
 › YENİ  Kablolu kumandayla ESP değiştirebilme imkanı, hava 
debisinin optimizasyonunu sağlar (J serisi)

 › Sky Air veya VRV sisteminde bağımsız veya entegre bir ünite olarak 
kullanılabilir

 › Geniş ünite aralığı: 150 ila 2.000 m³/sa hava debisi
 › Nominal hava debisinin kolayca ayarlanabilmesi ve klasik kuruluma 
kıyasla damper gerektirmemesi sayesinde kısa montaj süresi

 › Drenaj borusuna gerek yoktur
 › Yüksek ve alçak basınçta çalışabilir
 › Daikin tarafından temin edilen hem VAM / VKM hem de elektrikli 
ısıtıcılar sayesinde eksiksiz taze hava çözümü

VAM-FC/VAM-J

Dönüş havası

Besleme havası

Çıkış havası

Taze hava

Yüksek verimli filtreler mevcuttur:  

ePM
10

 %70 (M6), ePM
1
 %55 (F7) ve ePM

1
 %70 (F8)

Yeni, elmas 
şekilli ısı 

eşanjörü!

Havalandırma VAM/VAM 150FC 250FC 350J 500J 650J 800J 1000J 1500J 2000J
Çekilen güç - 50 Hz Isı 

dönüştürme 
modu

Nom. Ultra yüksek/Yüksek/
Düşük

kW 0,132/0,111/ 
0,058

0,161/0,079/ 
0,064

0,097 /0,070 /
0,039 

0,164 /0,113 /
0,054 

0,247 /0,173 /
0,081 

0,303 /0,212 /
0,103 

0,416 /0,307 /
0,137 

0,548 /0,384 /
0,191 

0,833 /0,614 /
0,273 

Bypass modu Nom. Ultra yüksek/Yüksek/
Düşük

kW 0,132/0,111/
0,058

0,161/0,079/
0,064

0,085 /0,061 /
0,031 

0,148 /0,100 /
0,045 

0,195 /0,131 /
0,059 

0,289 /0,194 /
0,086 

0,417 /0,300 /
0,119 

0,525 /0,350 /
0,156 

0,835 /0,600 /
0,239 

Sıcaklık transfer 
verimliliği - 50 Hz

Ultra yüksek/Yüksek/Düşük % 77,0 (1) / 72,0 (2)/ 
78,3 (1) / 72,3 (2)/ 
82,8 (1) / 73,2 (2)

74,9 (1) / 69,5 (2)/ 
76,0 (1) / 70,0 (2)/ 
80,1 (1) / 72,0 (2)

85,1 /86,7 / 
90,1 

80,0 /82,5 / 
87,6 

84,3 /86,4 / 
90,5 

82,5 /84,2 / 
87,7 

79,6 /81,8 / 
86,1 

83,2 /84,8 / 
88,1 

79,6 /81,8 / 
86,1 

Entalpi transfer 
verimliliği - 50 Hz

Soğutma Ultra yüksek/Yüksek/Düşük % 60,3 (1)/61,9 (1)/ 
67,3 (1)

60,3 (1)/61,2 (1)/ 
64,5 (1)

65,2 /67,9/ 
74,6 

59,2 /61,8 / 
69,5 

59,2 /63,8 / 
73,1 

67,7 /70,7 / 
76,8 

62,6 /66,4 / 
74,0 

68,9 /71,8 / 
77,5 

62,6 /66,4 / 
74,0 

Isıtma Ultra yüksek/Yüksek/Düşük % 66,6 (1)/67,9 (1)/ 
72,4 (1)

66,6 (1)/67,4 (1)/ 
70,7 (1)

75,5 /77,6 / 
82,0 

69,0 /72,2 / 
78,7 

73,1 /76,3 / 
82,7 

72,8 /75,3 / 
80,2 

68,6 /71,7 / 
77,9 

73,8 /76,1 / 
80,8 

68,6 /71,7 / 
77,9 

Çalışma modu Isı eşanjörü modu, bypass modu, tazeleme modu
Isı dönüştürme sistemi Düz - çapraz akışlı toplam ısı (hissedilebilir + gizli ısı) değişimi
Isı dönüştürme elemanı Özel olarak işlenen alev almaz kağıt
Boyutlar Birim YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 285x776x525 301x1.113x886 368x1.354x920 368x1.354x1.172 731x1.354x1.172
Ağırlık Birim kg 24,0 46,5 61,5 79,0 157
Gövde Malzeme Galvanizli çelik levha
Fan Hava akış 

hızı - 50 
Hz

Isı 
dönüştürme 
modu

Ultra yüksek/
Yüksek/Düşük

m³/sa
150 /140 /105 250 /230 /155 

350 (1)/ 
300 (1)/ 
200 (1)

500 (1)/ 
425 (1)/ 
275 (1)

650 (1)/ 
550 (1)/ 
350 (1)

800 (1)/ 
680 (1)/ 
440 (1)

1.000 (1)/ 
850 (1)/ 
550 (1)

1.500 (1)/ 
1.275 (1)/ 
825 (1)

2.000 (1)/ 
1.700 (1)/ 
1.100 (1)

Bypass modu Ultra yüksek/
Yüksek/Düşük

m³/sa
150 /140 /105 250 /230 /155 

350 (1)/ 
300 (1)/ 
200 (1)

500 (1)/
425 (1)/
275 (1)

650 (1)/
550 (1)/
350 (1)

800 (1)/
680 (1)/
440 (1)

1.000 (1)/
850 (1)/
550 (1)

1.500 (1)/
1.275 (1)/
825 (1)

2.000 (1)/
1.700 (1)/
1.100 (1)

Cihaz dışı statik 
basınç - 50 Hz

Ultra yüksek/Yüksek/Düşük Pa 90 /87/40 70 /63/25 90 (1)/70,0 /50,0 (1)

Hava filtresi Tipi Çok yönlü fiber kumaş Çok yönlü fiber kumaş (G3)
Ses basıncı seviyesi 
- 50 Hz

Isı 
dönüştürme 
modu

Ultra yüksek/Yüksek/Düşük dBA 27,0 /26,0 
/20,5 

28,0 /26,0 
/21,0 

34,5 (1)/ 
32,0 (1)/ 
29,0 (1)

37,5 (1)/ 
35,0 (1)/ 
30,5 (1)

39,0 (1)/ 
36,0 (1)/ 
31,0 (1)

39,0 (1)/ 
36,0 (1)/ 
30,5 (1)

42,0 (1)/ 
38,5 (1)/ 
32,5 (1)

42,0 (1)/ 
39,0 (1)/ 
33,5 (1)

45,0 (1)/ 
41,5 (1)/ 
36,0 (1)

Bypass 
modu

Ultra yüksek/Yüksek/Düşük dBA 27,0 /26,5 
/20,5 

28,0 /27,0 
/21,0 

34,5 (1)/ 
32,0 (1)/ 
28,0 (1)

38,0 (1)/ 
35,0 (1)/ 
29,5 (1)

38,0 (1)/ 
34,5 (1)/ 
30,5 (1)

40,0 (1)/ 
36,5 (1)/ 
30,5 (1)

42,5 (1)/ 
40,0 (1)/ 
32,5 (1)

42,0 (1)/ 
39,0 (1)/ 
32,5 (1)

45,0 (1)/ 
41,0 (1)/ 
35,0 (1)

Çalışma sıcaklık aralığı Çevre ünite °C KT - 0°C~40°C KT, %80 RH ve altı
Bağlantı kanalı çapı mm 100 150 200 250 2x250
Güç beslemesi Faz/Frekans/Gerilim Hz/V 1~/50/60/220-240/220
Akım Maksimum sigorta amperi (MFA) A 15,0 16,0
Özgül enerji 
tüketimi (SEC)

Soğuk iklim kWh/(m².a) -56,0 (5) -60,5 (5) -
Ortalama iklim kWh/(m².a) -22,1 (5) -27,0 (5) -
Ilıman iklim kWh/(m².a) -0,100 (5) -5,30 (5) -

SEC sınıfı D / Not 5'e bakın B / Not 5'e bakın -
100 Pa ESP'de 
maksimum debi

Debi m³/sa 130 207 -
Elektrik gücü girişi W 129 160 -

Ses gücü seviyesi (Lwa) dB 40 43 51 54 58 61 62 65
Yıllık elektrik tüketimi kWs/yıl 18,9 (5) 13,6 (5) -
Yıllık ısıtma 
tasarrufu

Soğuk iklim kWs/yıl 41,0 (5) 40,6 (5) -
Ortalama iklim kWs/yıl 80,2 (5) 79,4 (5) -
Ilıman iklim kWs/yıl 18,5 (5) 18,4 (5) -

 

(1) JIS B 8628'e uygun olarak ölçülür | (2) EN13141-7 uyarınca referans debide ölçülür | EN308: 1997'ye uygun olarak ölçülür | 1254/2014 Numaralı komisyon yönetmeliği (AB) uyarınca | 1253/2014 Numaralı komisyon yönetmeliği (AB) uyarınca | 1254/2014 Numaralı 

komisyon yönetmeliği (AB) uyarınca referans debide | Kontrolör ekranında filtre simgesi görüntülendiğinde filtreyi temizleyin. Sağlanan hava kalitesi ve ünitenin enerji verimliliği için filtrenin düzenli temizlenmesi önemlidir.

ErP
COMPLIANT
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VKM80-100GB(M)

Enerji geri kazanımlı havalandırma, 
nemlendirme ve hava işleme

Klima sistemi üzerindeki yükün düşürülmesi için taze hava 
önceden ısıtılır veya soğutulur

 › İç ortam havası ısıtma, soğutma ve nem geri kazanımıyla enerji 
tasarruflu havalandırma

 › Gelen taze havayı önceden koşullandırarak yüksek kaliteli bir iç ortam 
havası sağlar

 › Gelen havanın nemlendirilmesi ısıtma sırasında dahi konforlu bir iç 
ortam nem seviyesi sağlar

 › Dış ortam sıcaklığı, iç ortam sıcaklığından düşük olduğunda (ör. gece 
boyunca) bedelsiz soğutma

 › DC fan motoru sayesinde düşük enerji tüketimi
 › Opsiyonel CO

2
 sensörü ile iç ortam havasının kalitesi korunurken, aşırı 

havalandırma kaynaklı enerji kayıpları önlenir
 › Nominal hava debisinin kolayca ayarlanabilmesi ve klasik kuruluma 
kıyasla damper gerektirmemesi sayesinde kısa montaj süresi

 › Yüksek Etkinlikte Kağıtlı (HEP) özel geliştirilmiş ısı eşanjör elemanı
 › Yüksek ve alçak basınçta çalışabilir

VKM-GB/VKM-GBM

Havalandırma VKM-GB/VKM-GBM 50GB 80GB 100GB 50GBM 80GBM 100GBM
Çekilen güç - 50 Hz Isı dönüştürme 

modu
Nom. Ultra yüksek/

Yüksek/Düşük
kW 0,270/0,230/ 

0,170
0,330/0,280/ 

0,192
0,410/0,365/ 

0,230
0,270/0,230/ 

0,170
0,330/0,280/ 

0,192
0,410/0,365/ 

0,230
Bypass modu Nom. Ultra yüksek/

Yüksek/Düşük
kW 0,270/0,230/ 

0,140
0,330/0,280/ 

0,192
0,410/0,365/ 

0,230
0,270/0,230/ 

0,170
0,330/0,280/ 

0,192
0,410/0,365/ 

0,230
Temiz klima yükü Soğutma kW 4,71 / 1,91 / 3,5 7,46 / 2,96 / 5,6 9,12 / 3,52 / 7,0 4,71 / 1,91 / 3,5 7,46 / 2,96 / 5,6 9,12 / 3,52 / 7,0

Isıtma kW 5,58 / 2,38 / 3,5 8,79 / 3,79 / 5,6 10,69 / 4,39 / 7,0 5,58 / 2,38 / 3,5 8,79 / 3,79 / 5,6 10,69 / 4,39 / 7,0
Sıcaklık transfer 
verimliliği - 50 Hz

Ultra yüksek/Yüksek/Düşük %
76/76/77,5 78/78/79 74/74/76,5 76/76/77,5 78/78/79 74/74/76,5

Entalpi transfer 
verimliliği - 50 Hz

Soğutma Ultra yüksek/Yüksek/Düşük % 64/64/67 66/66/68 62/62/66 64/64/67 66/66/68 62/62/66
Isıtma Ultra yüksek/Yüksek/Düşük % 67/67/69 71/71/73 65/65/69 67/67/69 71/71/73 65/65/69

Çalışma modu Isı eşanjörü modu / Bypass modu / Tazeleme modu
Isı dönüştürme sistemi Düz - çapraz akışlı toplam ısı (hissedilebilir + gizli ısı) değişimi
Isı dönüştürme elemanı Özel olarak işlenen alev almaz kağıt
Nemlendirici Sistem - Doğal buharlaştırıcı tip
Boyutlar Birim YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 387x1.764x832 387x1.764x1.214 387x1.764x832 387x1.764x1.214
Ağırlık Birim kg 94 110 112 100 119 123
Gövde Malzeme Galvanizli çelik levha
Fan-Hava akış hızı 
- 50 Hz

Isı dönüştürme modu Ultra yüksek/Yüksek/Düşük m³/sa 500/500/440 750/750/640 950/950/820 500/500/440 750/750/640 950/950/820
Bypass modu Ultra yüksek/Yüksek/Düşük m³/sa 500/500/440 750/750/640 950/950/820 500/500/440 750/750/640 950/950/820

Fan-Cihaz dışı statik 
basınç - 50 Hz

Ultra yüksek/Yüksek/Düşük Pa
210/170/140 210/160/110 150/100/70 200/150/120 205/155/105 110/70/60

Hava filtresi Tipi Çok yönlü fiber kumaş
Ses basıncı seviyesi 
- 50 Hz

Isı dönüştürme modu Ultra yüksek/Yüksek/Düşük dBA 39/37/35 41,5/39/37 41/39/36,5 38/36/34 40/37,5/35,5 40/38/35,5
Bypass modu Ultra yüksek/Yüksek/Düşük dBA 40/38/35,5 41,5/39/37 41/39/36,5 39/36/34,5 41/38/36 41/39/35,5

Çalışma sıcaklık 
aralığı

Çevre ünite °C KT 0°C~40°C KT, %80 RH ve altı
Besleme havası °C KT -15°C~40°C KT, %80 RH ve altı
Dönüş havası °C KT 0°C~40°C KT, %80 RH ve altı
Coil sıcaklığında Soğutma/Maks./Isıtma/Min. °C KT -15/43 -15/43

Soğutucu akışkan Kumanda Elektronik genleşme vanası
Tipi R-410A
GWP 2.087,5

Bağlantı kanalı çapı mm 200 250 200 250
Boru bağlantıları Sıvı DÇ mm 6,35

Gaz DÇ mm 12,7
Su temini mm - 6,4
Drenaj PT3/4 dış diş

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

VA
M

/V
KM
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Küçükten büyük ticari alanlara kadar Daikin, 

klima santralleriyle birlikte kullanım için geniş 

bir dizi inverter kondenser ünitesi sunmaktadır. 

Daikin ticari havalandırma ünitelerinin, bina 

kısıtlamalarından dolayı (geniş orta avlu, ziyafet 

salonları vs.) havalandırma gereksinimlerini 

karşılayamadığı durumlarda klima santralleri ideal 

çözümdür.  

Klima santralleri yüksek hacimde taze hava 

(>500 m3/sa) sağlar ve yüksek ESP'ler sayesinde 

kapsamlı kanallar kullanılabilir.

Bir klima santrali, çok sayıda alanda hava koşullarını 

optimize etmek için özel çözüm sunar. Klima 

santralleri tamamen benzer bir modüler tasarıma 

dayalı olduğundan herhangi bir kurulum veya 

tasarım kısıtlaması olmadan binanıza özel hale 

getirilebilir ve ihtiyaçlarınıza uygun boyuta 

(1 cm kademelerle) ayarlanabilir.

28
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Daikin  

klima santralleri

Klima santrali uygulamaları

Neden DX bağlantılı Daikin klima santrallerini tercih etmeliyim? 30

Klima santrallerine bağlantı için neden VRV ve ERQ kondenser 
üniteleri kullanmalıyım?   32

Montaj esnekliğinin en üst düzeye çıkartılması için,  
4 farklı kumanda sistemi tipi sunulmaktadır 33

VRV - daha yüksek kapasiteler için (8 ila 54 HP) 34

ERQ - daha küçük kapasiteler için (100 ila 250 sınıfı) 35

Üçüncü parti klima santrallerine ERQ ve VRV'nin entegrasyonu 36

Bire bir ve multi uygulama seçimi 37

AHU

Havalandırma

Enerji geri 
kazanımı Nemlendirme

Hava işleme Filtreleme
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Daikin  
klima santrali çözümleri

İşi kolaylaştırma

Daikin’ın eşsiz toplam çözüm yaklaşımı, işletmelerin 
kategoriler arasında daha iyi çözümler sunmasına, 
son kullanıcıya eşsiz ürün kombinasyonları sağlayarak 
başarı oranını artırmasına ve aynı üreticiden gelen 
yüksek kaliteli ürünler temin ederek montörlerin 
hayatını kolaylaştırmasına yardımcı olur. Diğer 
üreticilerin aksine Daikin, DX bağlantılı klima 
santralinde OEM ürünleri kullanmamaktadır. Çoğu rakip 
şirket OEM DX dış üniteler veya OEM klima santralleri 
sunmakta ve garantiler için veya arızalar oluştuğunda 
ek sorunlar ortaya çıkmaktadır. İşiniz için tek bir 
arayüzü sahip olmak Daikin’ı doğru tercih kılar. 

Tek noktadan çözüm

Daikin, gerçek bir tak ve çalıştır çözümü sunabilen 
pazardaki tek global oyuncudur. Daikin Applied Europe 
tarafından üretilen ve Eurovent tarafından onaylanan 
Daikin klima santralleri, piyasadaki en iyi performans için 
Daikin’ın eşsiz VRV dış ünite serisi ile tam uyumluluk sağlar.  
Farklı kategorilerdeki ürünlerin aynı çatı altında bu 
benzersiz entegrasyonu, toplam çözüm yaklaşımını 
tanıtırken katma değer ve müşterinin içinin rahat olmasını 
sağlar. 

Avantajlar
 › Kapsamlı ürün serisini sunan özel üretici
 › Tak ve Çalıştır çözümler
 › Doğrudan iTM uyumluluğu 

Uygun çözümünüzü bulacaksınız

Neden DX bağlantılı Daikin klima santrallerini tercih etmeliyim?

Geniş olasılıklar serisi

Piyasadaki en kapsamlı ürün serisi sayesinde Daikin, 
taze hava gerektiren tüm ticari uygulamalar için çözüme 
sahiptir. Daikin, 2.500 m3/sa. ile 140.000 m3/sa. arası 
kapasiteye sahip klima santrallerini temel alan, doğal 
ısı geri kazanımlı veya üstün iklim kontrolü için bir VRV 
dış ünitenin Daikin klima santraline bağlanabildiği daha 
gelişmiş havalandırma çözümleri sunmaktadır. VRV dış 
ünite ile klima santrali arasındaki uyumlu kontrol, bir 
iTM’ye bağlıyken sistemin 7/24 kontrolünü sağlar.
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Daikin'ın  

taze hava çözümü

Yüksek verimli EC fan

Verimli filtreleme Isı geri kazanımı için ısı çarkı

Fabrikada takılan ve test edilen DX ısı eşanjörü
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Daikin taze hava paketi - genel bakış

Klima santrallerine bağlantı için neden VRV ve ERQ 
kondenser üniteleri kullanmalıyım?

Yüksek Verimlilik

Daikin ısı pompaları yüksek enerji verimlilikleriyle 
tanınır. Bir ofis sistemi çoğunlukla soğutma 
modundadır, buna karşılık dış ortam havası 
koşullandırılmadan iç ortama alınması için genellikle 

çok soğuktur, bu nedenle klima santralinin bir ısı 
geri kazanımlı sisteme entegre edilmesi oldukça 
etkili sonuçlar doğurur. Bu durumda ofisten alınan ısı 
doğrudan gelen taze havanın ısıtılmasına aktarılır. 

Dış ortam havası 

= 10°C

Taze hava 21°C'de beslenir. 

Dış ortam havasıyla arasındaki sıcaklık 

farkı, klima sistemiyle geri kazanılan 

enerji kullanılarak bedelsiz olarak 

giderilir.

22°C olan iç ortam havasının 

güneş radyasyonu nedeniyle 

soğutulması gerekir. 

Aşırı ısı, klima santraline 

aktarılabilir.

Değişen yüklere hızlı tepki  
yüksek düzey konfor sağlar

Daikin ERQ ve VRV üniteleri besleme havası sıcaklığındaki 
dalgalanmalara hızlı şekilde yanıt vererek, sabit bir iç ortam 
sıcaklığı ve neticesinde son kullanıcı için daha yüksek 
konfor seviyeleri sunar. Son olarak, VRV serisi defrost 
sırasında da sürekli ısıtma sağlayarak daha da yüksek 
konfor seviyelerine ulaşılmasını mümkün hale getirir.

Kolay Tasarım ve Montaj

Boylerler, tanklar ve gaz bağlantıları vb. gibi ilave su 
sistemlerine gerek duyulmadığından sistem tasarımı 
kolaydır. Bu da hem toplam sistem yatırımını hem de 
işletme maliyetlerini düşürür.

VRV IV veya ERQ 

kondenser ünitesi

Kontrol kutusu 

(EKEQ)

Elektronik genleşme 

vanası (EKEXV)

Fabrikada monte edilen ve 

kaynağı yapılan taze hava 

paketi

Daikin taze hava paketi

 › VRV/ERQ ile tüm D-AHU modüler serisi arasında 'Tak ve Çalıştır' bağlantısı.
 › Fabrikada monte edilen ve kaynak yapılan kontrol ve genleşme vanası kitleri.
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Daikin taze hava paketi - kontroller
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Montaj esnekliğinin en üst düzeye çıkartılması için, 
4 farklı kumanda sistemi tipi sunulmaktadır

W kontrol: Hava sıcaklığı (üfleme sıcaklığı, emiş sıcaklığı, oda 
sıcaklığı) DDC kumanda üzerinden standart olarak kontrol edilir, 
ayarlaması kolaydır
X kontrol: Önceden programlı DDC kumanda gerektiren 
uygulamalarda (özel uygulamalar) hava sıcaklığı (üfleme sıcaklığı, 
emiş sıcaklığı, oda sıcaklığı) hassas şekilde kontrol edilir

Z kontrol: Hava sıcaklığı (emiş sıcaklığı, oda sıcaklığı) Daikin kontrolü 
yardımıyla kontrol edilir (DDC kumandası gerekli değildir)
Y kontrol: Soğutucu akışkan sıcaklığı (Te/Tc), Daikin kumanda ile 
kontrol edilir (DDC kumandası gerekli değildir)

2. X kontrol (TS/TR/TROOM kontrol): 

DDC kumandasıyla hassas hava sıcaklığı kontrolü
Oda sıcaklığı, klima santrali emiş veya deşarj havasının (müşteri 
seçimi) bir fonksiyonu olarak kontrol edilebilir. DDC kumandası, 
ayar noktası ile hava emiş sıcaklığı (veya hava deşarj sıcaklığı veya 
oda sıcaklığı) arasındaki sıcaklık farkını daha sonra Daikin kontrol 
kutusuna (EKEQFCBA) aktarılacak bir referans gerilim (0-10V) değerine 
dönüştürür. Bu referans gerilim değeri, kompresör frekansı kontrolü 
için ana giriş değeri olarak kullanılır.

1. W kontrol (TS/TR/TROOM kontrol): 

DDC kumandasıyla hava sıcaklığı kontrolü
Oda sıcaklığı, klima santrali emiş veya deşarj havasının (müşteri 
seçimi) bir fonksiyonu olarak kontrol edilebilir. DDC kumandası, ayar 
noktası ile hava emiş sıcaklığı (veya hava deşarj sıcaklığı veya oda 
sıcaklığı) arasındaki sıcaklık farkını daha sonra Daikin kontrol kutusuna 
(EKEQFCBA) aktarılacak bir oransal 0-10V sinyaline dönüştürür. Bu 
voltaj, dış ünitenin kapasite gereksinimlerini ayarlar. 

3. Y kontrol (TE/TC kontrol): 

Sabit buharlaşma / yoğunlaşma sıcaklığına göre
Müşteri tarafından sabit bir hedef buharlaşma veya yoğuşma sıcaklığı 
ayarlanabilir. Bu durumda oda sıcaklığı yalnızca dolaylı olarak kontrol 
edilebilir. İlk kurulum için bir Daikin kablolu kumanda (BRC1* - 
opsiyonel) bağlanması gerekir ancak kullanım için gerekmez. 

4. Z kontrol (TS/TROOM kontrol): 

Klima santralinizi %100 taze hava kullanan bir VRV iç ünite gibi 
kontrol edin 
Klima santralini tıpkı bir VRV iç ünitesi gibi kontrol etmeye imkan tanır. 
Yani sıcaklık kontrolü, odadan klima santraline dönüş hava sıcaklığına 
odaklı olacaktır. Kullanım için BRC1* gerekir. Diğer iç ünitelerin de aynı 
anda klima santraline kombinasyonuna imkan tanıyan tek kontroldür. 

* EKEQMCB (’multi’ uygulama için)

Seçenek kiti Özellikler
W seçeneği

EKEQFCBA
Ön yapılandırma gerektirmeyen standart DDC kumanda

X seçeneği Önceden yapılandırılmış DCC kumanda gerekir
Y seçeneği Sabit buharlaşma sıcaklığı kullanıldığında, uzaktan kumandayla ayar noktası ayarı yapılamaz

Z seçeneği
EKEQDCB 

EKFQMCBA*
Daikin BRC1* uzaktan kumanda kullanımı

Hava emiş sıcaklığını veya oda sıcaklığını kullanarak sıcaklık kontrolü (uzak sensörle)

T
S
  =  Besleme havası sıcaklığı

T
EXT

  =   Çıkış havası sıcaklığı

T
R
 =  Dönüş havası sıcaklığı

T
E
 =  Buharlaşma sıcaklığı

T
OA

  =   Dış ortam havası sıcaklığı

T
C
  =   Yoğunlaşma sıcaklığı

TR

TS

TEXT

TOA

TROOM

AHU

+

-

Control box
EKEQFCBADDC

0-10V

OR

Daikin kontrol kutusu: 
EKEQFCBADDC

T
EXT

T
OA

AHU
VEYA

T
ROOM

T
ETC T

S

T
R

TR

TS

TEXT

TOA

TROOM

AHU

+

-

Control box
EKEQFCBADDC

0-10V

OR

Daikin kontrol kutusu: 
EKEQFCBADDC

T
EXT

T
OA

AHU
VEYA

T
ROOM

T
ETC T

S

T
R

TRTEXT

TOA

TROOM

AHU

+

-

Control box
EKEQMCBA (VRV IV)

EKEQDCB (ERQ)

OR

BRC1D*
BRC1E*

-

BRC1D*
BRC1E*
BRC1H*

Kontrol kutusu 
EKEQMCBA (VRV IV)

EKEQDCB (ERQ)

T
EXT

T
OA

AHU

T
ROOM

T
E T

C T
S

T
R

VEYA

TR

TS

TEXT

TOA

TROOM

+

-

Control box
EKEQFCBA

BRC1D*
BRC1E*

BRC1D*
BRC1E*
BRC1H*

Kontrol kutusu 
EKEQFCBA

T
EXT

T
OA

T
ROOM

T
S

T
R

T
ROOM

  =   Oda havası sıcaklığı

T
E
T

C
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Hem bire bir hem multi uygulama için gelişmiş çözüm

 › Inverter kontrollü üniteler
 › Isı geri kazanımlı, ısı pompası
 › R-410A
 › Daikin kumandasıyla oda sıcaklığı kontrolü
 › Genleşme vanası kitlerinde geniş bir ürün gamı mevcuttur
 › BRC1H519W/S/K ayar noktası sıcaklığının ayarlanması için kullanılır (EKEQMCBA'ya bağlanır)
 › Tüm ısı geri kazanımlı ve ısı pompası VRV sistemlerine bağlanabilir

- daha yüksek kapasiteler için (8 ila 54 HP)

Daikin taze hava paketi - VRV bağlantıları

VRV IV ısı pompası için W, X, Y kumanda

Soğutucu akışkan boruları

F1-F2

P1-P2

Tüm VRV dış üniteler için Z kumanda
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ERQ-AW1

Bire bir uygulama için temel taze hava çözümü

 › Inverter kontrollü üniteler
 › Isı pompası
 › R-410A
 › Genleşme vanası kitlerinde geniş ürün gamı mevcuttur
 › Daikin Modular klima santrali için mükemmel

 
“Daikin Fresh Air Paketi” size AHU, ERQ veya VRV Kondenser Ünitesi ve fabrikada monte 
edilen ve yapılandırılan tüm ünite kumandaları (EKEQ, EKEX, DDC kumanda) da dahil 
eksiksiz 'Tak ve Çalıştır' çözümü sunar. Yalnızca tek bir temas noktasıyla en kolay çözüm.

Havalandırma ERQ 100AV1 125AV1 140AV1
Kapasite aralığı HP 4 5 6
Soğutma kapasitesi Nom. kW 11,2 14,0 15,5
Isıtma kapasitesi Nom. kW 12,5 16,0 18,0
Çekilen güç Soğutma Nom. kW 2,81 3,51 4,53

Isıtma Nom. kW 2,74 3,86 4,57
EER 3,99 3,42
COP 4,56 4,15 3,94
Boyutlar Birim YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 1.345x900x320
Ağırlık Birim kg 120
Gövde Malzeme Boyalı galvanizli çelik levha
Fan-Hava debisi Soğutma Nom. m³/dak 106

Isıtma Nom. m³/dak 102 105
Ses gücü seviyesi Soğutma Nom. dBA 66 67 69
Ses basıncı seviyesi Soğutma Nom. dBA 50 51 53

Isıtma Nom. dBA 52 53 55
Çalışma sıcaklık 
aralığı

Soğutma Min./Maks. °C KT -5/46
Isıtma Min./Maks. °C YT -20/15,5
Coil sıcaklığında Isıtma/Min./Soğutma/Maks. °C KT 10/35

Soğutucu akışkan Tipi R-410A
Şarj kg 4,0

TCO₂eş 8,4
GWP 2.087,5
Kumanda Genleşme vanası (elektronik)

Boru bağlantıları Sıvı DÇ mm 9,52
Gaz DÇ mm 15,9 19,1
Drenaj DÇ mm 26x3

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

Havalandırma ERQ 125AW1 200AW1 250AW1
Kapasite aralığı HP 5 8 10
Soğutma kapasitesi Nom. kW 14,0 22,4 28,0
Isıtma kapasitesi Nom. kW 16,0 25,0 31,5
Çekilen güç Soğutma Nom. kW 3,52 5,22 7,42

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

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

Soğutma Min./Maks. °C KT -5/43
Isıtma Min./Maks. °C YT -20/15
Coil sıcaklığında Isıtma/Min./Soğutma/Maks. °C KT 10/35

Soğutucu akışkan Tipi R-410A
Şarj kg 6,2 7,7 8,4

TCO₂eş 12,9 16,1 17,5
GWP 2.087,5
Kumanda Elektronik genleşme vanası

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

Güç beslemesi Faz/Frekans/Gerilim Hz/V 3N~/50/400
Akım Maksimum sigorta amperi (MFA) A 16 25

ERQ - daha küçük kapasiteler için 
(100 ila 250 sınıfı)

Daikin taze hava paketi - ERQ bağlantıları
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Üçüncü parti klima santralllerine ERQ ve VRV'nin entegrasyonu
geniş bir dizi genleşme vanası kiti ve kontrol kutusu

Üçüncü parti klima santralleriyle entegrasyon

EKEXV - Klima santrali uygulamaları için genleşme vanası kiti

Havalandırma EKEXV 50 63 80 100 125 140 200 250 400 500
Boyutlar Birim mm 401x215x78
Ağırlık Birim kg 2,9
Ses basıncı seviyesi Nom. dBA 45
Çalışma sıcaklık 
aralığı

Coil 
sıcaklığında

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

Soğutucu akışkan Tipi / GWP R-410A / 2.087,5
Boru bağlantıları Sıvı DÇ mm 6,35 9,52 12,7 15,9

(1) Isıtma modunda bataryaya giren hava sıcaklığı -5°C KT'ye düşürülebilir. Daha fazla bilgi için en yakın satıcınızla iletişim kurun. (2) %45 Nispi nem.

Kapasite tablosu

Soğutma

EKEXV Sınıfı
İzin verilen ısı eşanjörü  

kapasitesi (kW)
İzin verilen ısı eşanjörü 

hacmi (dm3)
Minimum Standart Maksimum Minimum Maksimum

50 5,0 5,6 6,2 1,33 1,65
63 6,3 7,1 7,8 1,66 2,08
80 7,9 9,0 9,9 2,09 2,64
100 10,0 11,2 12,3 2,65 3,30
125 12,4 14,0 15,4 3,31 4,12
140 15,5 16,0 17,6 4,13 4,62
200 17,7 22,4 24,6 4,63 6,60
250 24,7 28,0 30,8 6,61 8,25
400 35,4 45,0 49,5 9,26 13,2
500 49,6 56,0 61,6 13,2 16,5

Doymuş buharlaşma sıcaklığı: 6°C
Hava sıcaklığı: 27°C KT / 19°C YT

Isıtma

EKEXV Sınıfı
İzin verilen ısı eşanjörü  

kapasitesi (kW)
İzin verilen ısı eşanjörü 

hacmi (dm3)
Minimum Standart Maksimum Minimum Maksimum

50 5,6 6,3 7,0 1,33 1,65
63 7,1 8,0 8,8 1,66 2,08
80 8,9 10,0 11,1 2,09 2,64
100 11,2 12,5 13,8 2,65 3,30
125 13,9 16,0 17,3 3,31 4,12
140 17,4 18,0 19,8 4,13 4,62
200 19,9 25,0 27,7 4,63 6,60
250 27,8 31,5 34,7 6,61 8,25
400 39,8 50,0 55,0 9,26 13,2
500 55,1 63,0 69,3 13,2 16,5

Doymuş yoğunlaşma sıcaklığı: 46°C
Hava sıcaklığı: 20°C KT

Kombinasyon tablosu

Kontrol kutusu  Genleşme vanası kiti
VRV iç ünitelerle 
karışık bağlantı

EKEQDCB EKEQFCBA EKEQMCBA EKEXV50 EKEXV63 EKEXV80 EKEXV100 EKEXV125 EKEXV140 EKEXV200 EKEXV250 EKEXV400 EKEXV500
Z kontrol  W,X,Y kontrol  Z kontrol - - - - - - - - - -

Monofaze
ERQ100 P P - - P P P P - - - - -

Mümkün değil

ERQ125 P P - - P P P P P - - - -
ERQ140 P P - - - P P P P - - -  -

Trifaze
ERQ125 P P - - P P P P P - - - -
ERQ200 P P - - - - P P P P P - -
ERQ250 P P - - - - - P P P P - -

VRV III - - n1 n1 n1 n1 n1 n1 n1 n1 n1 n1 n1 Zorunlu
VRV IV H/P /  

VRV IV W serisi
VRV IV S serisi

- P (1 -> 3) n2 n2 n2 n2 n2 n2 n2 n2 n2 n2 n2 Mümkün  
(zorunlu değil)

VRV IV H/R
VRV IV i serisi - n1 - n1 n1 n1 n1 n1 n1 n1 n1 n1 n1 Zorunlu

• P (bire bir uygulama): kombinasyon, klima santralinin kapasitesine bağlıdır.
• n1 (multi uygulama) - Klima santralleri ve VRV DX iç ünitelerin kombinasyonu (zorunlu). Tam doğru miktarı belirlemek için lütfen mühendislik veri kitapçığına bakınız.
• n2 (multi uygulama) - Klima santralleri ve VRV DX iç ünitelerin kombinasyonu (zorunlu değil). Tam doğru miktarı belirlemek için lütfen mühendislik veri kitapçığına bakınız.
• EKEQFA kontrol kutusu bazı VRV IV dış ünite tiplerine (kutu başına maksimum 3 adet olmak üzere) bağlanabilir. EKEQFA kontrol kutularıyla VRV DX iç üniteleri, RA iç üniteleri veya hydrobox'ları birlikte kullanmayın.

EKEQ - Klima santrali uygulamaları için kontrol kutusu

Havalandırma EKEQ FCBA DCB MCBA
Uygulama Nota bakın Bire Bir Multi
Dış ünite ERQ / VRV ERQ VRV
Boyutlar Birim mm 132x400x200
Ağırlık Birim kg 3,9 3,6
Güç beslemesi Faz/Frekans/Gerilim Hz/V 1~/50/230

EKEQFCBA ve ERQ kombinasyonu bire bir uygulamadadır. EKEQFCBA, bazı VRV IV dış ünite tiplerine maksimum 3 kontrol kutusuyla bağlanabilir. DX iç üniteler, hydrobox'lar, RA dış üniteler, ... ile kombinasyona izin 
verilmez. Ayrıntılar için dış ünitenin kombinasyon tablosu şemasına bakınız.
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Seçim

Bire bir uygulama seçimi

 › dış ünite, en fazla 3 kontrol kutusu kullanarak BİR BATARYAYA 
(tek devre veya maksimum 3 ara bağlantılı devre) bağlanır

 › iç ünite kombinasyonuna izin verilmez
 › sadece X, W, Y kontrol ile çalışır

1. Adım: Gereken AHU kapasitesi

Avrupa'da dış ortam sıcaklığının 35°C KT ve hedef taze hava besleme 
sıcaklığının 25°C KT olduğu çift akışlı, ısı geri kazanımlı ve %100 taze 
hava beslemeli bir klima santrali kurulacaktır. Yük hesaplamaları 45 kW 
kapasite gerektiğini göstermektedir. 
Soğutma çalışma için EKEXV kapasite tablosu kontrol edildiğinde 
40 kW, 400 sınıfı vana kategorisine girmektedir. 40 kW nominal 
kapasite olmadığından dolayı, sınıf ayarlaması yapılması gerekmez. 
40/45=0,89 ve 0,89x400=356. Bu nedenle genleşme vanası kitinin 
kapasite sınıfı 356'dır.  

2. Adım: Dış ünite seçimi 
 
Bu klima santrali için sürekli ısıtmalı bir VRV IV ısı pompası modeli 
kullanılacaktır (RYYQ-T serisi). 35°C KT'de 40 kW kapasite için 14 HP 
(RYYQ14T) dış ünite seçilir. 14 HP dış ünitenin kapasite sınıfı 350'dir. 

Sistemin toplam bağlantı oranı 356/350=%102'dir, bu nedenle  
%90-110 aralığına girmektedir. 
 

3. Adım: Kontrol kutusu seçimi

Bu durumda kumanda, doğru hava sıcaklığı kontrolüyle çalışır. 
Sadece W veya X kontrol buna izin verir. Danışmanın “standart” bir 
DDC modülü kullanmak istemesinden dolayı, W kontrollü EKEQFCBA 
kutu önceden ayarlı fabrika değerleri sayesinde kolay kuruluma imkan 
tanır. 

Multi uygulama seçimi

 › dış ünite ÇOK SAYIDA BATARYAYA (ve kontrol kutusuna) 
bağlanabilir 

 › iç üniteler de bağlanabilir ancak zorunlu değildir
 › sadece Z kontrolle çalışır

1. Adım: Gereken AHU kapasitesi

Avrupa'da dış ortam sıcaklığının 35°C KT ve hedef taze hava besleme 
sıcaklığının 25°C KT olduğu çift akışlı, ısı geri kazanımlı ve %100 taze 
hava beslemeli bir klima santrali kurulacaktır. Bunun üzerine bu 
bina için 5 dairesel atışlı kaset ünitesi FXFQ50A de bu dış üniteye 
bağlanacaktır.
Yük hesaplamaları klima santrali için 20 kW gereken kapasite ve iç 
üniteler için 22,5 kW kapasiteyi göstermektedir. 
Soğutma çalışma için EKEXV kapasite tablosu kontrol edildiğinde 
20 kW, 200 sınıfı vana kategorisine girmektedir. 22,4 kW nominal 
kapasite olduğundan dolayı, sınıf ayarlaması yapılması gerekmez. 
20/22,4=0,89 ve 0,89x200=178. Bu nedenle genleşme vanası kitinin 
kapasite sınıfı 178'dır. İç ünite sisteminin toplam kapasite sınıfı 
178+250=428'dir. 

2. Adım: Dış ünite seçimi

Klima santralinin iç ünitelere bağlandığı bu sistem için bir ısı geri 
kazanım ünitesi kullanılması zorunludur. REYQ-T mühendislik veri 
kitapçığına bakarak, 42,5 kW toplam gereken kapasite için 16 HP 
modeli REYQ16T gerekir. 35°C KT tasarım sıcaklığında 45 kW kapasite 
sağlar. Bu ünitenin kapasite sınıfı 400'dür. Sistemin toplam bağlantı 
oranı 428/400=%107'dir, bu nedenle %50-110 aralığına girmektedir.

3. Adım: Kontrol kutusu seçimi

Bu durumda tek mevcut kontrol Z kontrolüdür ve AHU ile VRV DX iç 
ünitelerinin kombinasyonu EKEQMCBA kontrol kutusunu gerektirir. 

KL
İM

A
 S

A
N

TR
A

LL
ER

İ



38

Klima santrali uygulaması

Bire bir uygulama örnekleri
Bire bir uygulama düzeni 1: EKEQFCBA kutuyla W veya X kontrol örneği  

Dış ünite uyumluluğu
RYYQ8T >  RYYQ54T

RXYQ8T  >  RXYQ54T

RWEYQ8T9 > RWEYQ30T9

ERQ100  > ERQ250 1

(1) Sadece 1'e 1 kombinasyonda mevcuttur

Bağlantı kısıtlamaları
Bağlantı Oranı VRV: %90-110 arası

Bağlantı Oranı ERQ: %50-110 arası

CR=    Σ IU CC   =   Σ (CF x EKEXV CC)1-3  

  
Σ OU CC               Σ OU CC

CF, düzeltme faktörüdür. 

CC, kapasite sınıfıdır.

Aynı dış üniteye bağlı 3'ten fazla 
kontrol kutusu

İki kontrol kutusu, 1. dış üniteye, 
A bataryanın 1. ve 2. devrelerine 
bağlanır. 3. kontrol kutusu, 2. 
dış üniteye ve A bataryanın 3. 
devresine bağlanır.

A bataryadaki (2 devre) iki 
kontrol kutusu ve B bataryadaki 
(1 devre) diğer kontrol kutusu.  
Her ikisi de aynı dış üniteye bağlı

T
supply

VEYA

EKEKXV*EKEQFCBA

T
return

EEV'yi yönlendirmek 

için dijital sinyal

F1/F2

Sadece devreye 

alma için

0-10 V sinyal

DDC'den EKEQFCBA'ya

DDC'ye sıcaklık sensörü değeri 

girişi

D
X 

ba
ta

ry
a

D
X 

ba
ta

ry
a

D
X 

ba
ta

ry
a

D
X 

ba
ta

ry
a
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Klima santrali uygulaması

Bire bir uygulama düzeni 2: EKEQFCBA kutuyla Y kontrol örneği 

Dış ünite uyumluluğu
RYYQ8T >  RYYQ54T

RXYQ8T  >  RXYQ54T

RWEYQ8T9 > RWEYQ30T9

ERQ100  >  ERQ250 1

(1) Sadece 1'e 1 kombinasyonda mevcuttur

Bağlantı kısıtlamaları
Bağlantı Oranı %90-110 arası

Bağlantı Oranı ERQ: %50-110 arası

CR=    Σ IU CC   =   Σ (CF x EKEXV CC)1-3  

  
Σ OU CC               Σ OU CC

CF, düzeltme faktörüdür. 

CC, kapasite sınıfıdır.

Aynı dış üniteye bağlı 3'ten fazla 
kontrol kutusu

İki kontrol kutusu, 1. dış üniteye, 
A bataryanın 1. ve 2. devrelerine 
bağlanır. 3. kontrol kutusu, 2. 
dış üniteye ve A bataryanın 3. 
devresine bağlanır.

A bataryadaki (2 devre) iki 
kontrol kutusu ve B bataryadaki 
(1 devre) diğer kontrol kutusu.  
Her ikisi de aynı dış üniteye bağlı

T
supply

Doğru

Doğru

EKEKXV*EKEQFCBA

T
return

EEV'yi yönlendirmek 

için dijital sinyal

F1/F2

Sadece devreye 

alma için

Sensörlerden giriş sinyali

D
X 

ba
ta

ry
a

D
X 

ba
ta

ry
a

D
X 

ba
ta

ry
a

D
X 

ba
ta

ry
a
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Klima santrali uygulaması

Multi uygulama örnekleri
Multi uygulama düzeni 1: EKEQMCBA kutusu ile Z kontrol ve VRV iç ünite bulunmayan örnek

Dış ünite uyumluluğu
RYYQ8T >  RYYQ54T

RXYQ8T  >  RXYQ54T

RWEYQ8T9 > RWEYQ30T9

EKEQMCBA kontrol kutusu

ERQ100  >  ERQ250 1

EKEQDCB kontrol kutusu

(1) Sadece 1'e 1 kombinasyonda mevcuttur

Bağlantı kısıtlamaları
Bağlantı Oranı %90-110 arası

Bağlantı Oranı ERQ: %50-110 arası

CR=    Σ IU CC   =   Σ (CF x EKEXV CC)1-n  

  
Σ OU CC               Σ OU CC

CF, düzeltme faktörüdür. 

CC, kapasite sınıfıdır.

Aynı dış üniteye bağlı 3'ten fazla 
kontrol kutusu

İki kontrol kutusu, 1. dış üniteye, 
A bataryanın 1. ve 2. devrelerine 
bağlanır. 3. kontrol kutusu, 2. 
dış üniteye ve A bataryanın 3. 
devresine bağlanır.

A bataryadaki (2 devre) iki 
kontrol kutusu ve B bataryadaki 
(1 devre) diğer kontrol kutusu.  
Her ikisi de aynı dış üniteye bağlı

VEYA

Doğru

Doğru

Doğru

EKEKXV*EKEQMCBA

n kontrol kutusu

EEV'yi yönlendirmek için dijital sinyal

ODA

F1/F2
Zorunlu 

VEYA

Sensörlerden giriş sinyali

KRCS01-1B

D
X 

ba
ta

ry
a

D
X 

ba
ta

ry
a

D
X 

ba
ta

ry
a

D
X 

ba
ta

ry
a
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Klima santrali uygulaması

Multi uygulama düzeni 2: EKEQMCBA kutusu ile Z kontrol ve VRV iç üniteli örnek

 

Dış ünite uyumluluğu
VRV DX iç ünitelerin bulunması zorunlu değildir:

RYYQ8T >  RYYQ54T

RXYQ8T  >  RXYQ54T

RWEYQ8T9 > RWEYQ30T9

VRV DX iç ünitelerin bulunması zorunludur:

REYQ8T > REYQ54T

Bağlantı kısıtlamaları
Bağlantı Oranı %50-110 arası

CR=    Σ IU CC   =   Σ (CF x EKEXV CC)1-n  

  
Σ OU CC               Σ OU CC

KURALLAR:    Σ EKEXV CC: %0-60 Σ IU CC: %50-110

CF, düzeltme faktörüdür. 

CC, kapasite sınıfıdır.

Aynı dış üniteye bağlı 3'ten fazla 
kontrol kutusu

İki kontrol kutusu, 1. dış üniteye, 
A bataryanın 1. ve 2. devrelerine 
bağlanır. 3. kontrol kutusu, 2. 
dış üniteye ve A bataryanın 3. 
devresine bağlanır.

A bataryadaki (2 devre) iki 
kontrol kutusu ve B bataryadaki 
(1 devre) diğer kontrol kutusu.  
Her ikisi de aynı dış üniteye bağlı

VEYA

Doğru

Doğru

Doğru

EKEKXV*EKEQMCBA

n kontrol kutusu

EEV'yi yönlendirmek için dijital sinyal

ODA

F1/F2
Zorunlu 

VEYA

Sensörlerden giriş sinyali

KRCS01-1B

D
X 

ba
ta

ry
a

D
X 

ba
ta

ry
a

D
X 

ba
ta

ry
a

D
X 

ba
ta

ry
a

D
X 

ba
ta

ry
a

D
X 

ba
ta

ry
a

KL
İM

A
 S

A
N

TR
A

LL
ER

İ



42

VAM İÇİN VH ELEKTRİKLİ ISITICI

FİLTRELER

Seçenekler ve 
aksesuarlar

Seçenekler ve aksesuarlar

KONTROLLER
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DAIKIN HAVALANDIRMA ÜRÜNLERİYLE DOĞRUDAN 
ENTEGRASYON

BRC1H519W/S/K

 › İnce ve şık tasarım
 › Sezgisel dokunmatik düğme kontrolü
 › 3 renk seçeneği
 › Akıllı telefonunuz üzerinden gelişmiş ayarlar 

yapabilir ve takip edebilirsiniz
 › Duvara kolay montaj için düz arka kısım
 › Standart boyutta priz yuvalarına uyacak kadar 

kompakttır

Premium tasarımlı kullanıcı dostu kablolu kumanda

Beyaz Gümüş rengi    Siyah

Gelişmiş kullanıcı ayarları Saha ayarları SE
Ç
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Isı Geri Kazanımlı Havalandırma - Modüler L (Smart) Enerji geri kazanımlı havalandırma - VAM Enerji geri kazanımlı havalandırma VKM Klima santrali uygulamaları

ALB02LBS/RBS ALB03LBS/RBS ALB04,05LBS/
RBS

ALB06,07LBS/
RBS

VAM 
150FC

VAM 
250FC

VAM 
350J

VAM 
500J

VAM 
650J

VAM 
800J

VAM 
1000J

VAM 
1500J

VAM
2000J

VKM 
50GB (M)

VKM 
80GB (M)

VKM 
100GB (M)

EKEQ 
FCBA (1)

EKEQ 
DCB (1)

EKEQ 
MCBA (1)

Te
kl

i k
um

an
da

  
si

st
em

le
ri

BRC301B61
VAM kablolu kumanda • • • • • • • • • • • • •
Madoka 
BRC1H519W (Mat beyaz) / BRC1H519S (Gümüş Metalik) / 
BRC1H519K (Mat siyah) 
Premium tasarımlı kullanıcı dostu kablolu kumanda

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
BRC1E53A/B/C
Tam metinli arayüzlü ve arkadan  
aydınlatmalı kablolu kumanda

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
BRC1D52
Haftalık zamanlayıcılı standart kablolu kumanda • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

M
er

ke
zi

 k
um

an
da

 
si

st
em

le
ri

DCC601A51
intelligent Tablet Controller • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
DCM601A51
intelligent Touch Controller • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
DCS302C51
Merkezi kumanda • • • • • • • • • • • • • • • •
DCS301B51
Birleşik AÇMA/KAPATMA kumandası • • • • • • • • • • • • • • • •
DST301B51
Program zamanlayıcısı • • • • • • • • • • • • • • • •

Bi
na

 Y
ön

et
im

 S
is

te
m

i 
ve

 S
ta
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ar

t p
ro

to
ko

l 
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üz

ü

DCM601A51
intelligent Touch Manager • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
EKMBDXA
Modbus arayüzü • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
DMS502A51
BACnet Arayüzü • • • • • • • • • • • • • • • •
DMS504B51
LonWorks Arayüzü • • • • • • • • • • • • • • • •

Fi
lt

re
le

r

Kaba %55 (G4) ALF02G4A ALF03G4A ALF05G4A ALF07G4A

ePM10 %75 (M5) ALF02M5A ALF03M5A ALF05M5A ALF07M5A

ePM10 %70 (M6) EKAFVJ50F6 EKAFVJ50F6 EKAFVJ65F6 EKAFVJ100F6 EKAFVJ100F6 EKAFVJ100F6 x2 EKAFVJ100F6 x2

ePM1 %50 (F7) ALF02F7A ALF03F7A ALF05F7A ALF07F7A

ePM1 %55 (F7) EKAFVJ50F7 EKAFVJ50F7 EKAFVJ65F7 EKAFVJ100F7 EKAFVJ100F7 EKAFVJ100F7 x2 EKAFVJ100F7 x2

ePM1 %70 (F8) EKAFVJ50F8 EKAFVJ50F8 EKAFVJ65F8 EKAFVJ100F8 EKAFVJ100F8 EKAFVJ100F8 x2 EKAFVJ100F8 x2

ePM1 %80 (F9) ALF02F9A ALF03F9A ALF05F9A ALF07F9A

Yüksek verimli filtre KAF242H80M KAF242H100M KAF242H100M

Replacement hava filtresi KAF241H80M KAF241H100M KAF241H100M

M
ek

an
ik

 
ak

se
su

ar
la

r Ray ALA02RLA ALA03RLA ALA05RLA ALA07RLA

Dikdörtgen veya yuvarlak kanal geçişi ALA02RCA ALA03RC ALA05RCA ALA07RCA

Ayrı plenum EKPLEN200 (6) EKPLEN200 (6)

CO2 sensörü BRYMA200 (ön) BRYMA200 (ön) BRYMA200 (ön) BRYMA200 (ön) BRYMA65 BRYMA65 BRYMA65 BRYMA100 BRYMA100 BRYMA200 BRYMA200 BRYMA65 BRYMA100 BRYMA200

Elektrikli ısıtıcı ALD02HEFB ALD03HEFB ALD05HEFB ALD07HEFB VH1B VH2B VH3B VH3B VH4B / VH4/AB VH4B / VH4/AB VH4B / VH4/AB VH5B(7) VH5B(7)

Susturucu (900 mm derinliğinde) ALS0290A ALS0390A ALS0590A ALS0790A

El
ek

tr
ik

li 
ak

se
su

ar
la

r Harici takip/kontrol için kablo adaptörü 
(tüm 1 sistemi kontrol eder)

KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 (2) KRP2A51 (2) KRP2A51 (2) KRP2A51 (2) KRP2A51 (2) KRP2A51 (2) KRP2A51 (2) BRP4A50A (4) BRP4A50A (4) BRP4A50A (4)

Nemlendirici için adaptör PCB'si KRP50-2 KRP50-2 KRP1C4 (5) KRP1C4 (5) KRP1C4 (3/5) KRP1C4 (5) KRP1C4 (5) KRP1C4 (3/5) KRP1C4 (3/5) BRP4A50A (4) BRP4A50A (4) BRP4A50A (4)

Üçüncü parti ısıtıcı için adaptör PCB'si BRP4A50 BRP4A50 BRP4A50A (4) BRP4A50A (4) BRP4A50A (3/4) BRP4A50A (4) BRP4A50A (4) BRP4A50A (3/4) BRP4A50A (3/4) BRP4A50A (4) BRP4A50A (4) BRP4A50A (4)

Harici kablolu sıcaklık sensörü KRCS01-1

Adaptör PCB'si Montaj levhası EKMP65VAM EKMPVAM

Notlar

(1) Sistmei DIII-net cihazlarına LONWorks arayüzüne, BACnet arayüzüne, … bağlamayın; Intelligent Touch Manager, EKMBDXA’ya izin verilir

(2) KRP1BA101 montaj kutusu gereklidir

(3) Adaptör PCB'si montaj plakası gereklidir, ilgili modeli yukarıdaki tabloda bulabilirsiniz

(4) 3. taraf ısıtıcı ve 3. taraf nemlendirici birleştirilemez

(5) KRP50-2A90 montaj kutusu gereklidir

(6) 1 plenum içerir ve ünitenin yarı tarafı için kullanılabilir (1 ünitede 4 adede kadar plenum kullanılabilir)

(7) Sadece opsiyonel pervana ile kullanılabilir
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Isı Geri Kazanımlı Havalandırma - Modüler L (Smart) Enerji geri kazanımlı havalandırma - VAM Enerji geri kazanımlı havalandırma VKM Klima santrali uygulamaları

ALB02LBS/RBS ALB03LBS/RBS ALB04,05LBS/
RBS

ALB06,07LBS/
RBS

VAM 
150FC

VAM 
250FC

VAM 
350J

VAM 
500J

VAM 
650J

VAM 
800J

VAM 
1000J

VAM 
1500J

VAM
2000J

VKM 
50GB (M)

VKM 
80GB (M)

VKM 
100GB (M)

EKEQ 
FCBA (1)

EKEQ 
DCB (1)

EKEQ 
MCBA (1)

Te
kl

i k
um

an
da

  
si

st
em

le
ri

BRC301B61
VAM kablolu kumanda • • • • • • • • • • • • •
Madoka 
BRC1H519W (Mat beyaz) / BRC1H519S (Gümüş Metalik) / 
BRC1H519K (Mat siyah) 
Premium tasarımlı kullanıcı dostu kablolu kumanda

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
BRC1E53A/B/C
Tam metinli arayüzlü ve arkadan  
aydınlatmalı kablolu kumanda

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
BRC1D52
Haftalık zamanlayıcılı standart kablolu kumanda • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

M
er

ke
zi

 k
um

an
da

 
si

st
em

le
ri

DCC601A51
intelligent Tablet Controller • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
DCM601A51
intelligent Touch Controller • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
DCS302C51
Merkezi kumanda • • • • • • • • • • • • • • • •
DCS301B51
Birleşik AÇMA/KAPATMA kumandası • • • • • • • • • • • • • • • •
DST301B51
Program zamanlayıcısı • • • • • • • • • • • • • • • •

Bi
na

 Y
ön

et
im

 S
is

te
m

i 
ve

 S
ta
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ar

t p
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üz

ü

DCM601A51
intelligent Touch Manager • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
EKMBDXA
Modbus arayüzü • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
DMS502A51
BACnet Arayüzü • • • • • • • • • • • • • • • •
DMS504B51
LonWorks Arayüzü • • • • • • • • • • • • • • • •

Fi
lt

re
le

r

Kaba %55 (G4) ALF02G4A ALF03G4A ALF05G4A ALF07G4A

ePM10 %75 (M5) ALF02M5A ALF03M5A ALF05M5A ALF07M5A

ePM10 %70 (M6) EKAFVJ50F6 EKAFVJ50F6 EKAFVJ65F6 EKAFVJ100F6 EKAFVJ100F6 EKAFVJ100F6 x2 EKAFVJ100F6 x2

ePM1 %50 (F7) ALF02F7A ALF03F7A ALF05F7A ALF07F7A

ePM1 %55 (F7) EKAFVJ50F7 EKAFVJ50F7 EKAFVJ65F7 EKAFVJ100F7 EKAFVJ100F7 EKAFVJ100F7 x2 EKAFVJ100F7 x2

ePM1 %70 (F8) EKAFVJ50F8 EKAFVJ50F8 EKAFVJ65F8 EKAFVJ100F8 EKAFVJ100F8 EKAFVJ100F8 x2 EKAFVJ100F8 x2

ePM1 %80 (F9) ALF02F9A ALF03F9A ALF05F9A ALF07F9A

Yüksek verimli filtre KAF242H80M KAF242H100M KAF242H100M

Replacement hava filtresi KAF241H80M KAF241H100M KAF241H100M

M
ek

an
ik

 
ak

se
su

ar
la

r Ray ALA02RLA ALA03RLA ALA05RLA ALA07RLA

Dikdörtgen veya yuvarlak kanal geçişi ALA02RCA ALA03RC ALA05RCA ALA07RCA

Ayrı plenum EKPLEN200 (6) EKPLEN200 (6)

CO2 sensörü BRYMA200 (ön) BRYMA200 (ön) BRYMA200 (ön) BRYMA200 (ön) BRYMA65 BRYMA65 BRYMA65 BRYMA100 BRYMA100 BRYMA200 BRYMA200 BRYMA65 BRYMA100 BRYMA200

Elektrikli ısıtıcı ALD02HEFB ALD03HEFB ALD05HEFB ALD07HEFB VH1B VH2B VH3B VH3B VH4B / VH4/AB VH4B / VH4/AB VH4B / VH4/AB VH5B(7) VH5B(7)

Susturucu (900 mm derinliğinde) ALS0290A ALS0390A ALS0590A ALS0790A

El
ek

tr
ik

li 
ak

se
su

ar
la

r Harici takip/kontrol için kablo adaptörü 
(tüm 1 sistemi kontrol eder)

KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 (2) KRP2A51 (2) KRP2A51 (2) KRP2A51 (2) KRP2A51 (2) KRP2A51 (2) KRP2A51 (2) BRP4A50A (4) BRP4A50A (4) BRP4A50A (4)

Nemlendirici için adaptör PCB'si KRP50-2 KRP50-2 KRP1C4 (5) KRP1C4 (5) KRP1C4 (3/5) KRP1C4 (5) KRP1C4 (5) KRP1C4 (3/5) KRP1C4 (3/5) BRP4A50A (4) BRP4A50A (4) BRP4A50A (4)

Üçüncü parti ısıtıcı için adaptör PCB'si BRP4A50 BRP4A50 BRP4A50A (4) BRP4A50A (4) BRP4A50A (3/4) BRP4A50A (4) BRP4A50A (4) BRP4A50A (3/4) BRP4A50A (3/4) BRP4A50A (4) BRP4A50A (4) BRP4A50A (4)

Harici kablolu sıcaklık sensörü KRCS01-1

Adaptör PCB'si Montaj levhası EKMP65VAM EKMPVAM

Notlar

(1) Sistmei DIII-net cihazlarına LONWorks arayüzüne, BACnet arayüzüne, … bağlamayın; Intelligent Touch Manager, EKMBDXA’ya izin verilir

(2) KRP1BA101 montaj kutusu gereklidir

(3) Adaptör PCB'si montaj plakası gereklidir, ilgili modeli yukarıdaki tabloda bulabilirsiniz

(4) 3. taraf ısıtıcı ve 3. taraf nemlendirici birleştirilemez

(5) KRP50-2A90 montaj kutusu gereklidir

(6) 1 plenum içerir ve ünitenin yarı tarafı için kullanılabilir (1 ünitede 4 adede kadar plenum kullanılabilir)

(7) Sadece opsiyonel pervana ile kullanılabilir
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ALD-HEFB

Modüler L Smart İçin Elektrikli Isıtıcı (ALD) 02HEFB 03HEFB 05HEFB 07HEFB
Kapasite kW 1,5 3 7,5 15
Bağlanabilecek Modüler L Smart boyutu 02 03 04, 05 06, 07
Besleme gerilimi 230V,Monofaze 400V,Trifaze
Çıkış akımı (maksimum) (A) 6,6 13,1 10,9 21,7

Sıcaklık sensörü
-20°C'de 15k ohm                                                                    
+10°C'de 10k ohm

-20°C'de 16k ohm                
+10°C'de 10k ohm

-20°C'de 17k ohm  
+10°C'de 10k ohm

-20°C'de 18k ohm 
+10°C'de 10k ohm

Sıcaklık kontrol ayar aralığı - 20°C ila 10°C 

Kontrol sigortası Mini Devre Kesici 6 A

LED göstergeleri
"Sarı= Hava akışı arızası
Kırmızı = Isıtma AÇIK”

Montaj delikleri Kanal boyutuna bağlıdır
Terminal kutusunun yanındaki maksimum ortam sıcaklığı 30°C (çalışma sırasında)
Otomatik yüksek sıcaklıklı kesme 75°C Ön ayarlı
Man. sıfırlama yüksek sıc. kesme 120°C Ön ayarlı
Genişlik (mm) 470 620 720 920
Derinlik (mm) 370 370 370 370
Yükseklik (mm) 193 243 343 443

Modüler L Smart için  
elektrikli ısıtıcı

 › Daikin tarafından temin edilen hem Modüler L Smart hem de 
elektrikli ısıtıcılar sayesinde eksiksiz taze hava çözümü

 › Isıtılan dış ortam havası sayesinde düşük dış ortam sıcaklıklarında 
daha yüksek konfor

 › Entegre elektrikli ısıtıcı kavramı (ilave aksesuarlara gerek yoktur)
 › Standart çift akış ve sıcaklık sensörü
 › Isıtıcı sadece istenen minimum taze hava sıcaklığına önceden ısıtma 
için gerektiği kadar enerjiyi tüketir, böylece enerji tasarrufu sağlar

46
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VAM İÇİN ELEKTRİKLİ ISITICI VH (VH)
Besleme gerilimi 220/250V ac 50/60 Hz. +/-%10
Çıkış akımı (maksimum) 40°C'de 19A (ortam sıcaklığı)
Sıcaklık sensörü 25°C'de 5k ohm (tablo 502 1T)
Sıcaklık kontrol ayar aralığı 0 ila 40°C / (0-10V 0-%100)
Kontrol sigortası 20 x 5 mm  250 mA

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

Debi hatası - Kırmızı

Montaj delikleri 98 mm x 181 mm merkezi 5 mm ø delikler
Terminal kutusunun yanındaki maksimum ortam sıcaklığı 35°C (çalışma sırasında)
Otomatik yüksek sıcaklıklı kesme 100°C Ön ayarlı
Manüel sıfırlama yüksek sıcaklıklı kesme 125°C Ön ayarlı
Çalışma gecikmesi 1A 120V AC veya 1A 24V DC
BMS ayar noktası girişi 0-10VDC
(1) Sadece opsiyonel pervana ile kullanılabilir

 VH 1B 2B 3B 4B 4/AB 5B(1)
Kapasite kW 1 1,5 2,5 2,5
Kanal çapı mm 100 150 200 250 300
Bağlanabilir VAM VAM150FC VAM250FC VAM350,500J VAM650J, VAM800J, VAM1000J VAM1500J, VAM2000J

VAM için elektrikli ısıtıcı

 › Daikin tarafından temin edilen hem VAM hem de elektrikli ısıtıcılar 
sayesinde eksiksiz taze hava çözümü

 › Isıtılan dış ortam havası sayesinde düşük dış ortam sıcaklıklarında 
daha yüksek konfor

 › Entegre elektrikli ısıtıcı kavramı (ilave aksesuarlara gerek yoktur)
 › Standart çift akış ve sıcaklık sensörü
 › Ayarlanabilir ayar noktalı esnek yapılandırma
 › 2 kesiciyle birlikte artan emniyet: manüel ve otomatik
 › BMS entegrasyonu:

 -  Hata gösterimi için gerilimsiz röle
 -  Ayar noktası kontrolü için 0-10VDC giriş
 ʯ Isıtıcı sadece istenen minimum taze hava sıcaklığına önceden ısıtma 
için gerektiği kadar enerjiyi tüketir, böylece enerji tasarrufu sağlar
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Bene� ts

Horizontal auto swing
Possibility to select automatic horizontal moving of the air 
discharge louvre, for uniform air � ow and temperature distribution.

Ceiling soiling prevention
A special function prevents air blowing out too long in horizontal 
position, to prevent ceiling stains.

Auto fan speed
Automatically selects the necessary fan speed to reach or maintain 
the set temperature.

Coanda e� ect - cooling
The Coanda e� ect optimises the air� ow in cooling mode. By using 
specially designed � aps, a more focused air� ow allows a better 
temperature distribution throughout the whole room.

Grid eye sensor
The grid eye sensor determines the current room temperature and 
distributes air evenly throughout the room before switching to an 
air� ow pattern that directs warm or cool air to areas that need it.

Coanda e� ect - heating
The Coanda e� ect optimises the air� ow in heating mode. By using 
specially designed � aps, a more focused air� ow allows a better 
temperature distribution throughout the whole room.

3-D Air � ow
This function combines Vertical and Horizontal auto-swing to 
circulate a stream of cool/warm air right to the corners of even 
large spaces.

Vertical auto swing
Possibility to select automatic vertical moving of the air discharge 
louvre, for uniform air � ow and temperature distribution.

Fan speed steps 
Allows to select up to the given number of fan speed.

Air � ow

Individual � ap control
Flexible installation thanks to the possibility of easily closing 
one � ap via the wired remote controller, to suit any new room 
con� guration. Optional closure kits are available as well.

We care icons

2 area intelligent eye
Air � ow is sent to a zone other than where the person is located 
at that moment.  Detection is done in 2 directions: left and right. If 
no people are detected, the unit will automatically switch over to 
the energy-e�  cient setting.

Seasonal e�  ciency, smart use of energy 
Seasonal e�  ciency gives a more realistic indication on how 
e�  cient air conditioners operate over an entire heating or cooling 
season.

Energy saving during operation standby
Current consumption is reduced by about 80 % when operating 
on standby.

Econo mode
This function decreases the power consumption so that other 
applicances that need large power consumption can be used. 
This function is also energy saving.

Movement sensor
The sensor detects whether someone is in the room. When 
the room is empty, the unit switches to economy mode after 
20 minutes and restarts when a person enters the room.

Inverter technology
Inverter compressors continuously adjust compressor speed to 
actual demand.  Fewer power-consuming starts and stops result 
in decreased energy consumption (up to 30%) and more stable 
temperatures.

Home leave operation
During absence, the indoor temperature can be maintained at 
a certain level.

Fan only
The air conditioner can be used as fan, blowing air without 
cooling or heating.

Free cooling
By exploiting the low external air temperatures to cool the water, 
free cooling reduces the load on the compressors and decreases 
considerably the annual operating costs during the cold season. 

Auto-cleaning � lter
The � lter automatically cleans itself. Simplicity of upkeep means 
optimum energy e�  ciency and maximum comfort without the 
need for expensive or time-consuming maintenance. 

Floor & presence sensor
The presence sensor directs the air away from any person 
detected in the room, when the air � ow control is on. The � oor 
sensor detects the average � oor temperature and ensures an even 
temperature distribution between ceiling and � oor. 

Solar panel
Take advantage of solar power. Easily connect your hot water 
storage to solar collectors on your roof.

Night set mode
Saves energy, by preventing overcooling or overheating during 
night time.

3 area intelligent eye
Air � ow is sent to a zone other than where the person is located 
at that moment. Detection is done in 3 directions : left, front and 
right. If no people are detected, the unit will automatically switch 
over to the energy-e�  cient setting and eventually switch o� .

Powerful mode
If the temperature in the room is too high/low, it can be cooled 
down/heated quickly by selecting the ‘powerful mode’.  After the 
powerful mode is turned o� , the unit returns to the preset mode.

Comfort mode
The unit automatically changes the angle of the air discharge louvre 
depending on the mode. In cooling operation the air will be directed 
rather upwards to avoid cold draught, while in heating operation the 
air will be directed rather downwards to avoid cold feet.

Whisper quiet
Daikin units are whisper quiet. (with sound levels as low as 19dBA)

Outdoor unit silent operation
To ensure a quiet environment for the neighbourhood the user 
can lower the operation sound of the outdoor unit by 3 dB(A) via 
remote control.

Comfortable sleeping mode
Increased comfort function that follows a speci� c temperature 
� uctuation rhythm.

Fresh hot water
The structure of thermal store ensures optimal water hygiene and 
eliminates the risk of bacteria and legionella. Rest assured that 
your hot water is fresh and safe

Radiant heat
The front panel of the indoor unit radiates additional heat to add 
to your comfort on cold days

Draught prevention
When starting to warm up or when the thermostat is o� , the air 
discharge direction is set horizontally and the fan to low speed, to 
prevent draught. After warming up, air discharge and fan speed 
are set as desired.

Auto cooling-heating changeover 
Automatically selects cooling or heating mode to achieve 
the set temperature (heat pump types only).

Indoor unit silent operation
To ensure a quiet environment for studying or sleeping the user 
can lower the operation sound of the indoor unit by 3 dB(A) via 
remote control.

Night quiet mode (cooling only)
Lowers the operation sound of the outdoor unit automatically 
at night.
Installer has to make special setting on outdoor unit or wired 
remote controller, depending on model.

Comfort

Impossible to hear
Practically inaudible: the unit runs so quietly, you will almost 
forget it is there.

Fireplace logic
When installed close to a heating device (e.g. � replace or oven) 
and the set temperature is reached, the fan keeps  on running to 
have an even temperature throughout the whole house

General catalogue

2018
new heat pump standard

A big step setting the
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The present publication is drawn up by way of information only and does not constitute an offer binding upon 
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For more information: www.daikin.eu

The new generation Daikin Altherma 3

High performance - The 3rd Generation of Daikin Altherma is 
taking you beyond the imaginable with its performance: A+++ 
Seasonal e�  ciency and operation range down to -25°C. 

Easy to install - The � oor standing unit only has a 60 cm2 
footprint and you can choose for white or silver-grey colour.

Easy to control - Fully digital, the Daikin Altherma 3 can be 
controlled from everywhere with an app or a home control system.

Daikin Europe N.V. participates in the Eurovent Certified 
Performance programme for Liquid Chilling Packages and 
Hydronic Heat Pumps, Fan Coil Units and Variable Refrigerant 
Flow systems. Check ongoing validity of certificate: 
www.eurovent-certification.com 

133651_ECPEN_500A_v02.indd   1 28/02/18   07:42

Yardımcı olmak için buradayız!
Çevrimiçi ve çevrimdışı
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Araçlar ve 
platformlar

Dokümanların özeti    50
Destek araçları, yazılımlar ve uygulamalar 52

A
RA

Ç
LA

R 
V

E 
PL

AT
FO

RM
LA

R



50

100 200 203

Sky Air
Product catalogue 2017 
for professionals

Get ahead of competition

R-32  IS AN INDUSTRY REVOLUTION.  BE PART OF IT.

User friendly  
remote control 
with contemporary 
design
BRC1E52A/B

 › Easy to use: all main functions directly accessible 

 › Easy commissioning: intuitive interface for advanced 
menu settings 

 › Optimise your air conditioning system by activating a 
series of energy saving functions (temperature range 
limit, setback function, off timer, …)   

 › Keep track of your energy consumption with the 
kWh indication showing an indicative electricity 
consumption   

 › Set up to 3 independent schedules, so the user can 
easily change the schedule himself throughout the 
year (e.g. summer, winter, mid-season)   

 › Real time clock with auto update to daylight saving 
time   

 › Supports multiple languages 

 › Possibility to individually restrict menu functions   

 › When a power failure occurs all settings remain stored 
up to 48 hours thanks to the built-in backup power  

Specifications / Functions
Specifications BRC1E52A / BRC1E52B

Dimensions (HxWxD) 3.120x120x19 mm40

LCD
Display size (HxW) 43.2x68.85 mm

Type Full dot (160x255)

Colour Fresh white

Cover for operation part No

Max. wiring length 500m

Connectable indoor units All VRV® and Sky Air® indoor units 

Functions BRC1E52A / BRC1E52B

Energy saving 
functions

Set sensor behavior �

Temperature range limit �

Setback function �

Set point auto reset �

Off timer �

Display

Multilingual display English, German, French, Spanish, Italian, Portuguese, Greek, Dutch,  Russian, Turkish,  Polishr English, German, Czech, Croation, Hungarian, Romanian, Slovenian, Bulgarian, Slovak, Serbian, Albanian

Help menu �

Room temperature display �

Clock (time display) Real time clock with auto update to daylight saving time

Backlight �

Contrast adjustment �

Timer
Weekly schedule timer 3

Holiday function �

Access control

Key lock �

Restrict menus Each menu individually

Restrict buttons Each button individually (ON/OFF, operation mode selector, temperature adjustment, fan speed / air flow direction)

Memory Built-in back-up power When a power failure occurs, all settings remain stored up to 48 hours

Real time clock

Real time clock with auto update to daylight saving 
time 

Supports multiple languages

 › English, German, French, Spanish, Italian,  
Portuguese, Greek, Dutch,  Russian, Turkish  
and Polishr (BRC1E52A) 

 › English, German, Czech, Croation, Hungarian,  
Romanian, Slovenian, Bulgarian, Slovak, Serbian, 
Albanian (BRC1E52B)

Possibility to individually restrict menu 
functions/buttons

 › Restrict some of all functions on the remote  
control to void misuse in e.g. hotels, shops, offices

Other features

 › Built-in back-up power. When a power failure occurs, 
all settings remain stored up to 48 hours 

 › Backlight display

The present publication is drawn up by way of information only and does not constitute an offer binding upon 

Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. has compiled the content of this publication to the best of its knowledge. No 

express or implied warranty is given for the completeness, accuracy, reliability or fitness for particular purpose of its 

content and the products and services presented therein. Specifications are subject to change without prior notice. 

Daikin Europe N.V. explicitly rejects any liability for any direct or indirect damage, in the broadest sense, arising from 

or related to the use and/or interpretation of this publication. All content is copyrighted by Daikin Europe N.V. 

The present publication supersedes ECPEN12-306. Printed on non-chlorinated paper. 

Daikin Europe N.V. Naamloze Vennootschap Zandvoordestraat 300 · 8400 Oostende · Belgium · www.daikin.eu · BE 0412 120 336 · RPR Oostende (Responsible Editor)

ECPEN15 - 306 180 · 11/14

FSC

Modbus 
Interface 
RTD

 › Indoor unit control 
via 0~10 volt, dry contact 
or resistance contact

 › Retail applications
 › Hotel applications
 › IT applications
 › Heating interlock
 › Alarm signal

Split, Sky Air, VRV, Chillers, 

Refrigeration, Daikin Altherma

Integration of Daikin portfolio in BMS system via Modbus

Fresh air for the residential and commercial sector
Heat reclaim ventilation and air handling applications

Ventilation
Product catalogue 2018
for professionals

Including 
new 

Modular LMinimum running costs,  
maximum flexibility. 
Fast installation, top reliability,  
perfect comfort.

VRV 
Product catalogue 2018  

for professionals

VISIT OUR BIM 

APPLICATION  

SUITE ON  

WWW.DAIKIN.EU/BIM

THE BEST 

PARTNER

FOR GREEN 

BUILDING 

SUPPORT

ErP
compliant

2021

306 308

206

207

208

The quick and quality way of upgrading R-22 and R-407C systems

Replacement 
technology
for installers 

 › For server rooms, telecom shelters, laboratories, IT applications

Infrastructure 
cooling solution  
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A
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N

VRV IV heat recovery, heat pump, replacement  
and water cooled

VRV IV 
360° efficiency 

Water-to-air 
heat pump
using water as a heat source

Scale up your expectations
Introducing the new Sky Air A-series with 
ultra-efficient Bluevolution R-32 technology

Our mission

Achieve 
the lowest 
environmental 
impact

214 140

209

116

Çözüm 
kılavuzları:

Başvuru 
kılavuzları:

Ürün 
profilleri:

Odak 
konuları:

Ürün 
föyleri:

Ürün 
katalogları:

profesyonel ağ için

Altyapı soğutma
Altyapı soğutma için 
Daikin'ın neden seçilmesi 
gerektiğine ilişkin montör 
avantajları

Sudan havaya 
ısı pompası
VRV IV W serisi, 
uygulama 
örnekleri, teknik 
sistemin tasarım 
arka planı 
hakkında ayrıntılı 
bilgiler

Sky Air  
A serisi
Ana avantajlar 
ve teknik 
özellikler

RTD modbus arayüzü
RTD kontrolleri ve 
uygulamalarıyla ilgili 
ayrıntılı bilgi

Sky Air Kataloğu
Sky Air/Havalandırma/
Biddle Hava Perdesi/
Kontrol Sistemleri/Klima 
Santrali ile ilgili ayrıntılı 
teknik bilgi ve avantajları

VRV Kataloğu
VRV toplam çözümün 
ayrıntılı teknik bilgileri ve 
avantajları

Havalandırma kataloğu
Havalandırma ürünleriyle 
ilgili ayrıntılı bilgi

Kablolu Uzaktan Kumanda
 BRC1E52A/B uzaktan kumanda 
ile ilgili ayrıntılı bilgi

Replacement Teknolojisi  
VRV replacement 
teknolojisinin montör 
açısından avantajları

VRV IV serisi
VRV IV 
standartları ve 
teknolojilerinin 
ayrıntılı 
avantajları. 
VRV IV ürün 
grubunun ana 
avantajları ve 
teknik özellikleri

VRV IV i serisi
VRV IV i serisi ürün 
grubunun ana 
avantajları, uygulama 
örnekleri ve teknik 
özellikleri

VRV IV S serisi
VRV IV S serisi ürün 
grubunun ana 
avantajları, uygulama 
örnekleri ve teknik 
özellikleri

Ticari pazar - dokümanların özeti

i

VRV IV heat pumps for indoor installation

Keep looking  
you’ll never find me

Keep looking  
you’ll never find me

Compact VRV IV heat pumps  
for residential and light commercial applications
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Araçlar ve platformlar

213

Concealed 
floor standing 
unit
FNQ-A, FXNQ-A

Powerful mode

Multi tenant  

(FXNQ-A)

Home leave  

operation  › Ideal for installation in offices, hotels and residential 
applications

 › Its low height enables the unit to fit perfectly beneath 
a window 

 › Discretely concealed in the wall, leaving only the 
suction and discharge grilles visible

 › Requires very little installation space as the depth is 
only 200mm

 › High ESP allows flexible installation

Designed to be concealed in walls

Powerful mode

Multi tenant (FXSQ)

Home leave  

operation

 › Top efficiency in the market 
 › Automatic air flow adjustment function measures the 
air volume and static pressure and adjusts it towards 
the nominal air flow, whatever the length of duct, 
making installation easier and guaranteeing comfort. 
Moreover, the ESP can be changed via the wired 
remote control to optimize the supply air volume 

 › Slimmest unit in class, only 245mm 
 › Discretely concealed in the ceiling: only the suction 
and discharge grilles are visible 

 › Low sound level 

 › Medium external static pressure up to 150Pa facilitates 
using flexible ducts of varying lengths 

 › Reduced energy consumption thanks to specially 
developed DC fan motor 

 › Flexible installation, as the air suction direction can be 
altered from rear to bottom suction 

 › Standard built-in drain pump increases flexibility and 
installation speed 

 › No optional adapter needed for DIII-connection, link 
your unit into the wider building management system 

Optimum comfort guaranteed no matter the 
length of ductwork or type of grilles

Concealed  
ceiling unit  
with medium  
ESP
FBQ-D, FXSQ-A

302 303

Avoid loss of business and replace your air conditioning 
system now!

The phase-out period for  
R-22 is over.

Act now! 

SPLIT, SKY AIR, VRV, CHILLERS

215

Heating - air conditioning - hot water  - ventilation - refrigeration - control

Hotel solutions 
for hotel owners

Sustainable design 
with Daikin HVAC-R systems

Green building  
solutions

365-days climate comfort for every business

Commercial solutions  
for small to large applications

Control systems 

Intelligent Touch 
Manager 

Mini Building Management System Your business at your fingertips 

Tablet

intelligent 
Tablet Controller
with cloud connection

218

100 216

müşterileriniz için

Referans kataloğu
Daikin ticari ve 
endüstriyel referanslar

Replacement teknolojisi
Replacement teknolojisinin yapı 
sahibi/yatırımcı avantajları

Sky Air ürün broşürleri
Her bir Sky Air ünitesinin 
avantajları ve teknik 
özelliklerini içeren tek sayfalık 
broşür. Fiyat teklifleri için 
idealdir

VRV ürün broşürleri
Her bir VRV ünitesinin avantajları 
ve teknik özelliklerini içeren tek 
sayfalık broşür. Fiyat teklifleri 
için idealdir

Intelligent Touch Manager
Intelligent Touch Manager'ın 
ayrıntılı avantajları

DCC601A51
DCC601A51 ve Daikin Bulut 
Hizmetinin ayrıntılı avantajları

Ticari Çözümler
Ticari uygulamalara yönelik 
Daikin çözümleri

Otel Çözümleri
Otel için Daikin'ın neden 
seçilmesi gerektiğine ilişkin yapı 
sahibi/yatırımcı avantajları

Yeşil Yapı Çözümleri
Yeşil yapı için neden Daikin'ın 
seçilmesi gerektiğiyle ilgili, 
BREEAM'e odaklanan bina 
sahibi/yatırımcı avantajları

Teknik dokümanlar:

En güncel Daikin kataloglarının tamamına internetteki 
kullanımı kolay kütüphaneden erişilebilir:
www.daikineurope.com/support-and-manuals/catalogues
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www.daikineurope.com/ 
support-and-manuals/ 
software-downloads

Destek araçları, 
yazılımlar ve uygulamalar

Yeni web tabanlı Xpress seçme yazılımı

Seçmeyi her zaman, her yerden kolay hale getirir

 › Projelerinize istediğiniz zaman, istediğiniz yerden 
webden ve bulut tabanlı erişim...

 › Platformdan (Windows, Mac, …) ve donanımdan 
(dizüstü bilgisayar, masaüstü bilgisayar, tablet) bağımsız

 › Maksimum kullanım kolaylığı için yeniden 
tasarlanan grafikli kullanıcı arayüzü

Ana fonksiyonlar

 › Yerel yükleme gerekmez
 › Araç güncellemesi gerekmez (her zaman en 
güncel sürümdür)

 › Projeler kopyalanabilir / paylaşılabilir

Her zaman, her yerden kolay seçim

Boruları kolayca düzenleme Sezgisel arayüz

Açık kablo görünümü, yapımı kolay kontrol grupları Kontrol grupları ve merkezi kontrollerin net görünümü

Çalışma alanı

Ayrıntılı özellikler

İç ünite İçe Aktarma / Dışa Aktarma / Silme

Araç kutusu
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Diğer seçme yazılımları

VRV Pro 
 
VRV klima sistemlerinin, karmaşık boru kurallarını göz 
önünde bulundurarak doğru ve ekonomik bir şekilde 
tasarlanabilmesini sağlar. Ayrıca optimum çalışma 
çevrimi ve maksimum enerji verimliliği sağlar.
 › Doğru ısı yükü hesaplaması
 › Pik yüklere dayalı doğru seçim
 › Enerji tüketimi göstergesi

Ventilation Xpress 
 
Havalandırma cihazları (VAM, VKM) için seçme aracı. 
Seçim, verilen besleme/tahliye hava debisine bağlıdır 
(tazeleme ve besleme/tahliye kanalı ESP'si dahil):
 › Elektrikli ısıtıcıların boyutunu belirler
 › Psikrometrik tabloyu oluşturur
 › Seçilen konfigürasyonu görselleştirir
 › Gereken saha ayarları raporda belirtilir

Klima santralleri için web  
tabanlı ASTRA seçimi 

İhtiyaçlarınıza göre doğru klima santrallerini seçmek 
için güçlü bir araç.
 › 3 boyutlu arayüz
 › hızlı seçme prosedürleri
 › yeni yazdırma olanakları ve rapor şekilleri

WAGO seçim aracı

WAGO Selection Tool, ihtiyaçlarınıza göre optimum 
WAGO I/O sistemini seçmek için tasarlanmıştır.

 › WAGO malzemelerinin kolay seçimi
 › Malzeme listesi oluşturma
 › Zaman tasarrufu
• Kablo şemalarını içerir
• iTM için devreye alma/ön ayar verilerini içerir 

YENİ YENİ
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Eklentiler ve bağımsız yazılım araçları

VRV CAD 2D

www.daikin.eu/
bim

http://www.
daikineurope.
com/autocad/

index.jsp

Bina Bilgi Modellemesi (BIM) desteği 

 › BIM, tasarım ve inşaat aşamasında verimi arttırır 
 › Daikin, VRV ürünleri için kapsamlı BIM nesneleri 
kitaplığı sunan ilk şirketlerdendir

 › Autocad 2D kat planında VRV boru tasarımını 
görüntüler 

 › Proje yönetimini kolaylaştırır 
 › Boru boyutlarını ve refnet'leri doğru bir şekilde 
hesaplar 

 › Dış ünite boyutunu belirler 
 › VRV boru kurallarını doğrular 
 › Maks. oda konsantrasyonu kontrolü dahil ek 
soğutucu akışkan şarjını göz önünde bulundurur

Enerji simülasyonu ve tasarıma yardımcı araçlar

Mevsimsel simülatör 

 › Seasonal Simulator, potansiyel sezonsal verimlilik 
değerlendirmelerini hesaplayan ve karşılaştıran 
yenilikçi bir yazılım aracıdır. 

 › Bu kullanımı kolay araç çeşitli Daikin sistemlerini, 
yıllık güç tüketimini, CO

2
 emisyonlarını ve daha 

fazlasını karşılaştırarak dakikalar içinde doğru bir 
ROI hesaplaması sunar. 

Psikometrik şema 

 › Psikometrik Şema Görüntüleyici, nemli havanın 
değişen özelliklerini gösterir. 

 › Bu araçla kullanıcılar belirli koşullarda iki noktayı 
seçebilir, bunları şema üzerinde çizebilir ve 
ısı, soğutma ve karışım havası gibi koşulları 
değiştirmek için işlemleri seçebilir. 

YENİ
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Hata kodu uygulaması

Her bir ürün grubu için arıza kodlarının anlamını ve 
olası nedenini hızla öğrenin

YENİ  İş portalı

 › Sizinle birlikte düşünen yeni extranet'imizi 
my.daikin.eu adresinden ziyaret edin 

 › Güçlü arama özelliğiyle saniyeler içinde bilgi 
bulun. 

 › Sadece sizi ilgilendiren bilgileri görmek için 
seçenekleri özelleştirin. 

 › Mobil cihaz veya masaüstü bilgisayardan erişim 
sağlayın. 

my.daikin.eu

OFİSTE

MÜŞTERİDE

YOLDA

Online destek

Servis araçları

D-Checker

D-checker; Daikin'ın merkezi, split, Multi-split,  
Sky-air üniteleri, Daikin Altherma LT, toprak kaynaklı 
ısı pompası, Hibrit, ZEAS, Conveni-pack & R410A 
Destek ünitelerinin çalışma verilerini kaydetmek ve 
izlemek için kullanılan bir yazılım uygulamasıdır

Bluetooth adaptör

Split, Sky Air ve VRV verilerinin herhangi bir 
bluetooth cihazla takibi
 › Dış üniteye erişim sağlanması gerekmez
• D-Checker yazılımına bağlanır (dizüstü bilgisayarlar 

için)
• İzleme uygulamasına bağlanır (tabletler ve akıllı 

telefonlar için)

VRV Service-Checker 

 › F1/F2 veriyolu üzerinden bağlanarak aynı anda çok 
sayıda sistemi kontrol eder

 › Harici basınç sensörlerinin bağlanması mümkündür

YENİ

İnternet
Farklı uygulamalara yönelik çözümlerimizi öğrenin: 

Süpermarket

Spor ve 
Eğlence

EndüstriMağaza

Restoran

Otel

Ofis

Teknik

Konut

Banka

 › En popüler ürünlerimizle ilgili daha fazla ticari 
ayrıntıya ürüne özgü mini sitelerimizden ulaşın

 › Referanslarımıza göz atın

HOTEL PORTA FIRA

 

www.daikineurope.com/references

Bluetooth sistem teşhisi mümkündür:

Bluetooth destekli bilgisayar
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Teknik 
çizimler

ALB-RBS / LBS  58
VAM-J/FC 64 
VKM-GB(M) 
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Ayrıntılı teknik çizimler

ALB02RBS/LBS

MY.DAIKIN.EU'DAKİ TÜM ALB-LBS 
ÇİZİMLERİNİ GÖSTER

ALTTAN GÖRÜNÜMÜSTTEN GÖRÜNÜM

KONDENSAT 
ÇIKIŞI 1/4”G

ELEKTRİK 
ANAHTAR 
KUTUSU

ALTTAN GÖRÜNÜM

ÜSTTEN GÖRÜNÜM

KONDENSAT 
ÇIKIŞI 1/4”G

ELEKTRİK 
ANAHTAR 
KUTUSU

ALB03RBS/LBS

58
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Ayrıntılı teknik çizimler

ALB04RBS/LBS

MY.DAIKIN.EU'DAKİ TÜM ALB-RBS 
ÇİZİMLERİNİ GÖSTER

ALTTAN GÖRÜNÜM

ÜSTTEN GÖRÜNÜM

KONDENSAT 
ÇIKIŞI 1/4”G

ELEKTRİK 
ANAHTAR 
KUTUSU

ALTTAN GÖRÜNÜM
ÜSTTEN GÖRÜNÜM

KONDENSAT 
ÇIKIŞI 1/4”G

ELEKTRİK 
ANAHTAR 
KUTUSU

ALB05RBS/LBS
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Ayrıntılı teknik çizimler

ALB06RBS/LBS

MY.DAIKIN.EU'DAKİ TÜM ALB-LBS 
ÇİZİMLERİNİ GÖSTER

ALTTAN GÖRÜNÜM

ÜSTTEN GÖRÜNÜM

KONDENSAT 
ÇIKIŞI 1/4”G

ELEKTRİK 
ANAHTAR 
KUTUSU

ALTTAN GÖRÜNÜM

ÜSTTEN GÖRÜNÜM

KONDENSAT 
ÇIKIŞI 1/4”G

ELEKTRİK 
ANAHTAR 
KUTUSU

ALB07RBS/LBS
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Ayrıntılı teknik çizimler

ALB02RBS/LBS

MY.DAIKIN.EU'DAKİ TÜM ALB-RBS 
ÇİZİMLERİNİ GÖSTER
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ç 

(P
a)

Hava debisi (m3/sa)

SFPv 800

SFPv 1200

SFPv 1600

SFPv 2000

SFPv 2400
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 s

ta
tik

 b
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ç 

(P
a)

Hava debisi (m3/sa)

SFPv 800

SFPv 1200

SFPv 1600

SFPv 2000

SFPv 2400

ALB03RBS/LBS

Grafikte belirli bir hava debisi ile kanal sistemi için mevcut harici 
basınç görülmektedir.

SFPv = Özgül Fan Gücü (W/m3/s)

SFPv eğrileri, ünitenin tamamı içindir. Ayrıca besleme ve tahliye 
fanına sağlanan gücün, besleme veya tahliye hacminden büyük 
olana bölünmesini de kapsar.

 Nominal çalışma noktası

Grafikte belirli bir hava debisi ile kanal sistemi için mevcut harici 
basınç görülmektedir.

SFPv = Özgül Fan Gücü (W/m3/s)

SFPv eğrileri, ünitenin tamamı içindir. Ayrıca besleme ve tahliye 
fanına sağlanan gücün, besleme veya tahliye hacminden büyük 
olana bölünmesini de kapsar.

 Nominal çalışma noktası
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Ayrıntılı teknik çizimler

ALB04RBS/LBS

MY.DAIKIN.EU'DAKİ TÜM ALB-LBS 
ÇİZİMLERİNİ GÖSTER
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Hava debisi (m3/sa)

SFPv 800

SFPv 1200

SFPv 1600

SFPv 2000

SFPv 2400
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Hava debisi (m3/sa)

SFPv 800

SFPv 1200

SFPv 1600

SFPv 2000

SFPv 2400

ALB05RBS/LBS

Grafikte belirli bir hava debisi ile kanal sistemi için mevcut harici 
basınç görülmektedir.

SFPv = Özgül Fan Gücü (W/m3/s)

SFPv eğrileri, ünitenin tamamı içindir. Ayrıca besleme ve tahliye 
fanına sağlanan gücün, besleme veya tahliye hacminden büyük 
olana bölünmesini de kapsar.

 Nominal çalışma noktası

Grafikte belirli bir hava debisi ile kanal sistemi için mevcut harici 
basınç görülmektedir.

SFPv = Özgül Fan Gücü (W/m3/s)

SFPv eğrileri, ünitenin tamamı içindir. Ayrıca besleme ve tahliye 
fanına sağlanan gücün, besleme veya tahliye hacminden büyük 
olana bölünmesini de kapsar.

 Nominal çalışma noktası
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Ayrıntılı teknik çizimler

ALB06RBS/LBS

MY.DAIKIN.EU'DAKİ TÜM ALB-RBS 
ÇİZİMLERİNİ GÖSTER

Ci
ha
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dı
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 s

ta
tik

 b
as
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ç 

(P
a)

Hava debisi (m3/sa)

SFPv 800

SFPv 1200

SFPv 1600

SFPv 2000

SFPv 2400

Ci
ha
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dı

şı
 s

ta
tik

 b
as

ın
ç 

(P
a)

Hava debisi (m3/sa)

SFPv 800

SFPv 1200

SFPv 1600

SFPv 2000

SFPv 2400

ALB07RBS/LBS

Grafikte belirli bir hava debisi ile kanal sistemi için mevcut harici 
basınç görülmektedir.

SFPv = Özgül Fan Gücü (W/m3/s)

SFPv eğrileri, ünitenin tamamı içindir. Ayrıca besleme ve tahliye 
fanına sağlanan gücün, besleme veya tahliye hacminden büyük 
olana bölünmesini de kapsar.

 Nominal çalışma noktası

Grafikte belirli bir hava debisi ile kanal sistemi için mevcut harici 
basınç görülmektedir.

SFPv = Özgül Fan Gücü (W/m3/s)

SFPv eğrileri, ünitenin tamamı içindir. Ayrıca besleme ve tahliye 
fanına sağlanan gücün, besleme veya tahliye hacminden büyük 
olana bölünmesini de kapsar.

 Nominal çalışma noktası
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Ayrıntılı teknik çizimler

VAM150FC

VAM250FC

VAM150FA

3TW27874-1

NOT

1 Hava filtreleri, değişim elemanları ve fanları kontrol etmek için kontrol deliği (450x450 mm) bırakmayı unutmayın.

Şalter kutusu
Isı eşanjörü elemanları, hava filtreleri ve fanlar için bakım alanı

Kontrol deliği
Ø 450

Besleme havası fanı
Bakım çalışması

Tavan kancası
4-14x40 oval delik

OA

EA

Dışarıdan temiz hava
(Dış ortam havası)

Dışarıya egzoz havası

Conta

Egzoz havası fanı
Egzoz ara parçası

SA

RA

Damper levhası

(Bakım kapağı)

(Anahtar kutusu)

Isı eşanjörü elemanları Hava filtreleri

Odaya temin edilen hava

Odadan dönen hava
Conta

Ø9
7

NOT

1 Hava filtreleri, değişim elemanları ve fanları kontrol etmek için kontrol deliği (450x450 mm) bırakmayı unutmayın.

Şalter kutusu
Isı eşanjörü elemanları, hava filtreleri ve fanlar için bakım alanı

Kontrol deliği
Ø 450

Besleme havası fanı
Bakım çalışması

Tavan kancası
4-14x40 oval delik

OA

EA

Dışarıdan temiz hava
(Dış ortam havası)

Dışarıya egzoz havası
Conta

Egzoz havası fanı

SA

RA

Damper levhası

(Bakım kapağı)

(Anahtar kutusu)

Isı eşanjörü elemanları Hava filtreleri

Odaya temin edilen hava

Odadan dönen hava
Conta

MY.DAIKIN.EU'DAKİ TÜM VAM-FC 
TEKNİK ÇİZİMLERİNİ GÖSTER

MY.DAIKIN.EU'DAKİ TÜM VAM-J 
TEKNİK ÇİZİMLERİNİ GÖSTER
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Ayrıntılı teknik çizimler

VAM350-500J

Notlar
1. Hava �ltreleri, ısı eşanjörleri ve fanları kontrol etmek için kontrol deliği bırakmayı unutmayın.

Şalter kutusu 

Şalter kutusu 

Sızdırmazlık malzemesi

Sızdırmazlık malzemesi

Sızdırmazlık malzemesi

Sızdırmazlık malzemesi

Sızdırmazlık malzemesi

Sızdırmazlık malzemesi

Isı eşanjörü

Bakım kapağı

Hava �ltreleri, ısı eşanjörleri ve fanlar için bakım alanı   

Kontrol deliği

Damper paneli

Dışarıya egzoz havası

Egzoz havası 

Dış ortam havası

Odadan dönen hava  

Oda havası

Odaya temin edilen hava  

 Besleme havası
Besleme havası fanı

Hava �ltresi

Tavan kancası 

4 - 12 x 40 mm uzunlamasına delik

RA

SA

OA

Taze dış ortam havası 

EA

Egzoz havası fanı

3D112816B

VAM650J

MY.DAIKIN.EU'DAKİ TÜM VAM-FC 
TEKNİK ÇİZİMLERİNİ GÖSTER

MY.DAIKIN.EU'DAKİ TÜM VAM-J 
TEKNİK ÇİZİMLERİNİ GÖSTER

VAM650J

        :

1.

EA

OA

RA

SA

Damper paneli

Kontrol deliği

Hava �ltreleri, ısı eşanjörleri ve fanlar için bakım alanı

Bakım kapağı 

Sızdırmazlık malzemesi

Sızdırmazlık malzemesi

Sızdırmazlık malzemesi

Şalter kutusu

Şalter kutusu

Hava �ltresi

Isı eşanjörü

Sızdırmazlık malzemesi

Sızdırmazlık malzemesi

Odaya temin edilen hava

Taze dış ortam havası

Egzoz havası

Dışarıya egzoz havası

Tavan kancası

Notlar

Hava �ltreleri, ısı eşanjörleri ve fanları kontrol etmek için kontrol deliği bırakmayı unutmayın.

 

Dış ortam havası

Odadan dönen hava  

Oda havası

Besleme havası

 Besleme havası fanı

Sızdırmazlık malzemesi

Egzoz havası fanı 4 - 12 x 40 mm uzunlamasına delik305

122

173

137

122

78 781113

122

112

29
2

19
0

12
5 89

1

86
6

137

17312
6

29
1

89
9

TE
KN

İK
 Ç

İZ
İM

LE
R

 65



66

Ayrıntılı teknik çizimler

VAM800-1000J

VAM1500-2000J

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sızdırmazlık malzemesi

Sızdırmazlık malzemesi

Sızdırmazlık malzemesi

Sızdırmazlık malzemesi

Sızdırmazlık malzemesi

Sızdırmazlık malzemesi
Odaya temin edilen hava

SA

Odadan dönen hava

OA

Isı eşanjörü

EA

RA

Sızdırmazlık malzemesi

Şalter kutusu
Hava �ltresi

Şalter kutusu

Kontrol deliği

Dış ortam havası

Bakım kapağı

Hava �ltreleri, ısı eşanjörleri ve fanlar için bakım alanı

1. Hava �ltresinin bakımı için bir servis erişim panelinin temin edilmesi gerekir.
Notlar

Besleme havası

Besleme havası fanı

Oda havası

Taze dış ortam havası

Dışarıya egzoz havası

Egzoz havası fanı

Tavan kancası
4 - 12 x 40 mm uzunlamasına delik Damper paneli

 

VAM800-1000J

(2x)

1100
Şalter kutusu 

Sızdırmazlık malzemesi

Sızdırmazlık malzemesi

Sızdırmazlık malzemesi

Sızdırmazlık malzemesi

Sızdırmazlık malzemesi

Hava �ltresi

Kontrol deliği

Isı eşanjörü

Sızdırmazlık malzemesi

Sızdırmazlık malzemesi 

Odaya temin edilen hava 

Oda havası

Taze dış ortam havası

Dış ortam havası

Egzoz havası 

EA

OA

RA

Odadan dönen hava

SA

Dışarıya egzoz havası

Egzoz havası fanı

Bakım kapağı 

Hava �ltreleri, ısı eşanjörleri ve fanlar için bakım alanı   

Notlar:
1. Hava filtreleri, ısı eşanjörleri ve fanları kontrol etmek için kontrol deliği bırakmayı unutmayın.

      

Tavan kancası 

4 - 14 x 40 mm uzunlamasına delik

Besleme havası

Besleme havası fanı

Damper paneli

Opsiyon EKPLEN200

Opsiyon BRP4A50A

Opsiyon KRP2A51

Montaj 

plakası Anahtar kutusu 

MY.DAIKIN.EU'DAKİ TÜM VAM-FC 
TEKNİK ÇİZİMLERİNİ GÖSTER

MY.DAIKIN.EU'DAKİ TÜM VAM-J 
TEKNİK ÇİZİMLERİNİ GÖSTER
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Ayrıntılı teknik çizimler

VAM150FC

MY.DAIKIN.EU'DAKİ TÜM VAM-FC 
TEKNİK ÇİZİMLERİNİ GÖSTER

MY.DAIKIN.EU'DAKİ TÜM VAM-J 
TEKNİK ÇİZİMLERİNİ GÖSTER
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Hava debisi [m3/sa]

Ø 100
Boru uzunluğu

5m

10m

15m

20m

Ultra yüksek

Düşük

Notlar
1. Fan devirleri·230·V,·50·Hz güç beslemesi için de geçerlidir.

Yüksek
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Ayrıntılı teknik çizimler

VAM250FC

VAM350J

Ci
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ta
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ç 

[P
a]

Hava debisi [m3/sa]

Ø 150
Boru uzunluğu

10m

20m

30m

40m

Ultra yüksek

Düşük

Notlar
1. Fan devirleri·230·V,·50·Hz güç beslemesi için de geçerlidir.

Yüksek

Notlar
1. Fan eğrileri ESP'nin 1/3'ü dış tarafta·(EA ve OA) 
ve ESP'nin 2/3'ü iç tarafta (RA ve SA) olarak hesaplanmıştır.
EA = Egzoz havası
OA = Dış ortam havası
 RA = Oda havası
 SA = Besleme havası    
2. JIS B 8628 - 2003'e göre ölçülmüştür.

Lejant
L1=Düşük devir alt sınırı
L8=Düşük devir fabrika ayarı
L15=Düşük devir üst sınırı
H1=Yüksek devir alt sınırı
H8=Yüksek devir fabrika ayarı
H15=Yüksek devir üst sınırı
UH1=Ultra yüksek devir alt sınırı
UH8=Ultra yüksek devir fabrika ayarı
UH15=Ultra yüksek devir üst sınırı

Ultra yüksek devir
Yüksek devir
Düşük devir

Ultra yüksek devir

Düşük devir
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ç 
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Hava debisi [m3/sa]
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Yüksek devir
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Hava debisi [m3/sa]

Hava debisi [m3/sa]
Hava debisi [m3/sa]
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Kanal uzunluğu
Ø200

MY.DAIKIN.EU'DAKİ TÜM VAM-FC 
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Ayrıntılı teknik çizimler

VAM500J

VAM650J

Notlar
1. Fan eğrileri ESP'nin·1/3'ü dış tarafta·(EA ve OA) 
ve ESP'nin 2/3'ü iç tarafta (RA ve SA) olarak hesaplanmıştır.
     EA = Egzoz havası  
     OA = Dış ortam havası  
     RA = Oda havası   
     SA = Besleme havası  
2. JIS B 8628 - 2003'e göre ölçülmüştür.                                

Lejant

L1= Düşük devir alt sınırı 
L8= Düşük devir fabrika ayarı
L15= Düşük devir üst sınırı 
H1= Yüksek devir alt sınırı 
H8= Yüksek devir fabrika ayarı
H15= Yüksek devir üst sınırı
UH1= Ultra yüksek devir alt sınırı
UH8= Ultra yüksek devir fabrika ayarı 
UH15= Ultra yüksek devir üst sınırı

Ultra yüksek devir
Yüksek devir
Düşük devir

Ø200

40m

80m

120m

200m

160m

Ultra yüksek devir

Düşük devir

Hava debisi [m3/sa]
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Hava debisi [m3/sa]

Hava debisi [m3/sa]

Kanal uzunluğu

Yüksek devir
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Hava debisi [m3/sa]

Ultra yüksek devir

Düşük devirYüksek devir

Hava debisi [m3/sa]

Ø250
Kanal Uzunluğu

40m

800m

120m

160m

200m

Hava debisi [m3/sa]

Hava debisi [m3/sa] Hava debisi [m3/sa]
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Notlar
1. Fan eğrileri ESP'nin·1/3'ü dış tarafta·(EA ve OA) 
ve ESP'nin 2/3'ü iç tarafta (RA ve SA) olarak hesaplanmıştır.
EA = Egzoz havası
OA = Dış ortam havası
RA = Oda havası
SA = Besleme havası
2. JIS B 8628 - 2003'e göre ölçülmüştür. 

Lejant
L1=  Düşük devir alt sınırı
L8=  Düşük devir fabrika ayarı
L15=  Düşük devir üst sınırı
H1=  Yüksek devir alt sınırı
H8= Yüksek devir fabrika ayarı
H15= Yüksek devir üst sınırı
UH1= Ultra yüksek devir alt sınırı
UH8= Ultra yüksek devir fabrika ayarı
UH15= Ultra yüksek devir üst sınırı

Ultra yüksek devir

Yüksek devir

Düşük devir

MY.DAIKIN.EU'DAKİ TÜM VAM-FC 
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Ayrıntılı teknik çizimler

VAM800J

VAM1000J

Ultra yüksek devir 

Düşük devir Yüksek devir 

Ø250
Kanal uzunluğu

30m

60m

90m

120m

150m

180m

Hava debisi (m3/sa)

Notlar

1. Fan eğrileri ESP'nin·1/3'ü dış tarafta·(EA ve OA) 
ve ESP'nin 2/3'ü iç tarafta (RA ve SA) olarak hesaplanmıştır.
    EA = Egzoz havası
    OA = Dış ortam havası
    RA= Oda havası
    SA = Besleme havası
2. JIS B 8628 - 2003'e göre ölçülmüştür.

Hava debisi (m3/sa)

Hava debisi (m3/sa)Hava debisi (m3/sa)
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Ultra yüksek devir

Lejant
L1=      Düşük devir alt sınırı 
L8=      Düşük devir fabrika ayarı
L15=    Düşük devir üst sınırı 
H1=      Yüksek devir alt sınırı
H8=      Yüksek devir fabrika ayarı
H15=   Yüksek devir üst sınırı 
UH1=   Ultra yüksek devir alt sınırı 
UH8=   Ultra yüksek devir fabrika ayarı 
UH15= Ultra yüksek devir üst sınırı 

Yüksek devir

Düşük devir
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Ultra yüksek devir 

Hava debisi (m3/sa) 

Hava debisi (m3/sa) Hava debisi (m3/sa) 

Hava debisi (m3/sa) 

Yüksek devir

Ultra yüksek devir

Lejant
    L1 = Düşük devir alt sınırı
    LB = Düşük devir fabrika ayarı
    L15 = Düşük devir üst sınırı 
    H1 = Yüksek devir alt sınırı 
    H8 = Yüksek devir fabrika ayarı
    H15 = Yüksek devir üst sınırı
    UH1 = Ultra yüksek devir alt sınırı 
    UH8 = Ultra yüksek devir fabrika ayarı
    UH15 = Ultra yüksek devir üst sınırı  

Yüksek devir
Düşük devir

Ø250
Kanal uzunluğu

30m

90m

120m

150m

Yüksek devir

Notlar

1. Fan eğrileri ESP'nin·1/3'ü dış tarafta·(EA ve OA) 
    ve ESP'nin 2/3'ü iç tarafta (RA ve SA) olarak belirlenmiştir.

     EA = Egzoz havası 
     OA = Dış ortam havası 
     RA= Oda havası 
     SA = Besleme havası 

2. JIS B 8628 - 2003'e göre ölçülmüştür
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Ayrıntılı teknik çizimler

VAM1500J

VAM2000J

Notlar
1. Fan eğrileri ESP'nin·1/3'ü dış tarafta·(EA ve OA) 
    ve ESP'nin 2/3'ü iç tarafta (RA ve SA) olarak belirlenmiştir.
     EA=Egzoz havası
     OA=Dış ortam havası
     RA=Oda havası
     SA=Besleme havası
2. JIS B 8628 - 2003'e göre ölçülmüştür.

Ultra yüksek devir 
Yüksek devir 
Düşük devir 

Lejant
L1=Düşük devir alt sınırı
L8=Düşük devir fabrika ayarı
L15=Düşük devir üst sınırı
H1=Yüksek devir alt sınırı
H8=Yüksek devir fabrika ayarı
H15=Yüksek devir üst sınırı
UH1=Ultra yüksek devir alt sınırı
UH8=Ultra yüksek devir fabrika ayarı
UH15=Ultra yüksek devir üst sınırı
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Notlar
1. Fan eğrileri ESP'nin·1/3'ü dış tarafta·(EA ve OA) ve ESP'nin 2/3'ü iç tarafta (RA ve SA) olarak hesaplanmıştır.
    EA = Egzoz havası
    OA = Dış ortam havası
    RA = Oda havası
    SA = Besleme havası
2. JIS B 8628 - 2003'e göre ölçülmüştür.

Lejant
L1     = Düşük devir alt sınırı
L8     = Düşük devir fabrika ayarı
L15   = Düşük devir üst sınırı
H1     = Yüksek devir alt sınırı
H8     = Yüksek devir fabrika ayarı
H15   = Yüksek devir üst sınırı 
UH1   = Ultra yüksek devir alt sınırı
UH8   = Ultra yüksek devir fabrika ayarı
UH15 = Ultra yüksek devir üst sınırı  

Ultra yüksek devir 
Yüksek devir 
Düşük devir 

Ultra yüksek devir

Düşük devirYüksek devir
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MY.DAIKIN.EU'DAKİ TÜM VKM-GB(M) 
TEKNİK ÇİZİMLERİNİ GÖSTER

Ayrıntılı teknik çizimler

VKM50GB

NOTLAR 

Isı izolatörü
(sahada temin edilir)

Hava emiş ızgarası
(sahada temin edilir)

Hava tahliye ızgarası
(sahada temin edilir)

Isı yalıtımlı
(sahada temin edilir)

Soğutucu tesisatı (Gaz borusu)
(Ø 12,7 konik bağlantı)

  
 

Soğutucu tesisatı (Sıvı borusu)
(Ø 6,4 konik bağlantı)

Branşman
(sahada temin edilir)

Esnek kanal
(sahada temin edilir)

360 (□ 450 kontrol deliği varsa)

  

Kontrol kutusu

Isı eşanjörü elemanları, hava filtreleri ve fanlar 
için bakım alanı

1/100 oranında aşağı eğimli

 
Nominal çap
(sahada temin edilir)

Kontrol 
kapağı

 

Kontrol 
kapağı

 

60
0'd

en
 fa

zla

EA
(Dışarıya egzoz havası)

OA

Yuvarlak baca
(sahada temin edilir)

 

 

 
 

 
Kontrol kapağı 
(sahada temin edilir)

Asma cıvatası 
(sahada temin edilir)

EA

   

OA

   

RA
(Odadan dönen hava)

SA

Hava tahliye ızgarası
(sahada temin edilir)

(Dışarıya taze hava)

1/30'dan fazla eğim

140 (□ 600 kontrol deliği varsa)

(Dışarıya taze hava)

(Dışarıya egzoz havası)

(Odadan dönen hava)

1. Ünitenin bakımını yapmak için alan bırakın ve bakım kapağı yerleştirin. (Hava filtrelerinin, ısı eşanjör elemanlarının ve fanların kolayca kontrol edilebilmesi ve servis yapılabilmesi için; 
    kontrol kutusunun yanında her zaman bir delik açın.)
2. Yağmur suyunun girmesini önlemek için iki dış kanalı aşağı doğru eğimle yerleştirin (1/30 veya daha fazla eğim) ve çiy yoğunlaşmasını önlemek için üç kanal için 
    (dış kanallar ve iç besleme havası kanalı) yalıtım sağlayın. (Malzeme: 25mm kalınlığında cam yünü)
3. Üniteyi ters çevirmeyin.
4. Mutlaka drenaj tesisatı monte edin ve yoğunlaşmayı engellemek için drenaj tesisatını izole edin. 
5. Hava oluşmasını önlemek için drenaj borusunu kısa tutun ve en az 1/100 oranında aşağıya doğru eğim olmasını sağlayın.
6. Harici başlık olarak eğik veya yuvarlak bir başlık kullanmayın, bunların üzerine yağmur suyu gelebilir (derin başlık kullanılmasını tavsiye ediyoruz) (isteğe bağlı aksesuar).
7. Donma olaylarının meydana gelebileceği bölgelerde, boruların donmasını önlemek için mutlaka önlem alın.
8. Islanmaması gereken malzemeleri bu ünitenin altına koymayın. Nemin %80 veya daha fazla olması, drenaj çıkışının kapalı olması veya hava filtresinin çok kirli olması durumunda 
    yoğunlaşan nem aşağıya düşer.
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Ayrıntılı teknik çizimler

VKM50GBM

NOTLAR 

Isı izolatörü
(sahada temin edilir)

Hava emiş ızgarası
(sahada temin edilir)

Hava tahliye ızgarası
(sahada temin edilir)

Isı yalıtımlı
(sahada temin edilir)

Soğutucu tesisatı (Gaz borusu)
(Ø 12,7 konik bağlantı)  

 Soğutucu tesisatı (Sıvı borusu)
(Ø 6,4 konik bağlantı)

Branşman
(sahada temin edilir)

 

Esnek kanal
(sahada temin edilir)

360 (□ 450 kontrol deliği varsa)

Kontrol kutusu

Isı eşanjörü elemanları, hava filtreleri, fanlar ve 
nemlendirici için bakım alanı

1/100 oranında aşağı eğimli

 Ø 200
Nominal çap
(sahada temin edilir)

Kontrol 
kapağı

 Kontrol 
kapağı

60
0'd

en
 fa

zla

EA
(Dışarıya egzoz havası)

OA

Yuvarlak baca
(sahada temin edilir)

  
 

 
 

□ 450 - 600 
Kontrol kapağı 
(sahada temin edilir)

Asma cıvatası 
(sahada temin edilir)

EA
   

OA
   

RA
(Odadan dönen hava)

SA

Hava tahliye ızgarası
(sahada temin edilir)

(Dışarıya taze hava)

1/30'dan fazla eğim

140 (□ 600 kontrol deliği varsa)

(Dışarıya taze hava)

(Dışarıya egzoz havası)

(Odadan dönen hava)

Su tankı
Su beslemesi kesme vanası
(sahada temin edilir)

Pislik tutucu
(sahada temin 
edilir)

Drenaj vanası
(sahada temin edilir)

1.  Ünitenin bakımını yapmak için alan bırakın ve bakım kapağı yerleştirin. (Hava filtrelerinin, ısı eşanjör elemanlarının ve fanların kolayca kontrol edilebilmesi ve servis yapılabilmesi için; 
 kontrol kutusunun yanında her zaman bir delik açın.)
2.  Yağmur suyunun girmesini önlemek için iki dış kanalı aşağı doğru eğimle yerleştirin (1/30 veya daha fazla eğim) ve çiy yoğunlaşmasını önlemek için üç kanal için 
 (dış kanallar ve iç besleme havası kanalı) yalıtım sağlayın. (Malzeme: 25 mm kalınlığında cam yünü)
3.  Üniteyi ters çevirmeyin.
4.  Şebeke suyu veya temiz su kullanın.
 Pislik tutucu, su beslemesi kesme vanasına ve drenaj vanasına (her ikisi de sahada temin edilir) bakım kapağından ulaşılabilecek şekilde su besleme borusunun uygun bir yerine 
 monte edilmelidir.
5.  Su besleme borusunu doğrudan şebeke borularına bağlamak mümkün değildir. Suyu şebeke borularından almanız gerekiyorsa bir su tankı (onaylanan tipte) kullanın.
6.  Besleme suyunun 0,02MPa ile 0,49MPa (0,2 kg/cm2 ile 5 kg/cm2) arasında olduğundan emin olun.
7.  Besleme suyunun sıcaklığı 5°C - 40°C arasında olmalıdır.
8.  Yoğunlaşma oluşmaması için su besleme borularına yalıtım uygulayın.
9.  Mutlaka drenaj tesisatı monte edin ve yoğunlaşmayı engellemek için drenaj tesisatını izole edin.
10. Hava oluşmasını önlemek için drenaj borusunu kısa tutun ve en az 1/100 oranında aşağıya doğru eğim olmasını sağlayın.
11.  Ünite içinde bulunan veya nemlendiriciye alınan hava 0°C'nin altına düşmeyecek şekilde bir yere monte edin.
12. Harici başlık olarak eğik veya yuvarlak bir başlık kullanmayın, bunların üzerine yağmur suyu gelebilir (derin başlık kullanılmasını tavsiye ediyoruz) (isteğe bağlı aksesuar).
13. Donma olaylarının meydana gelebileceği bölgelerde, boruların donmasını önlemek için mutlaka önlem alın.
14. Islanmaması gereken malzemeleri bu ünitenin altına koymayın. Nemin %80 veya daha fazla olması, drenaj çıkışının kapalı olması veya hava filtresinin çok kirli olması durumunda 
 yoğunlaşan nem aşağıya düşer.
15. Temiz su kullanın. Besleme suyu sert su ise, kullanım ömrünü kısaltacağından bir su yumuşatıcısı kullanın.
 Nemlendirme elemanının ömrü yaklaşık 3 yıldır (4000 saat); alınan suyun sertlik koşulları şu değerde ise: 150 mg/L. (Nemlendirme elemanının ömrü yaklaşık 1 yıldır (1500 saat); 
 alınan suyun sertlik koşulları şu değerde ise: 400 mg/L.)
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MY.DAIKIN.EU'DAKİ TÜM VKM-GB(M) 
TEKNİK ÇİZİMLERİNİ GÖSTER

Ayrıntılı teknik çizimler

VKM80GB

NOTLAR 

Isı izolatörü
(sahada temin edilir)

Hava emiş ızgarası
(sahada temin edilir)

Hava tahliye ızgarası
(sahada temin edilir)

Isı yalıtımlı
(sahada temin edilir)

Soğutucu tesisatı (Gaz borusu)
(Ø 12,7 konik bağlantı)  

 Soğutucu tesisatı (Sıvı borusu)
(Ø 6,4 konik bağlantı)

Branşman
(sahada temin edilir)

 

Susturucu 
(sahada temin edilir)

Esnek kanal
(sahada temin edilir)

360 (□ 450 kontrol deliği varsa)  

Kontrol kutusu

Isı eşanjörü elemanları, hava filtreleri ve fanlar 
için bakım alanı

1/100 oranında aşağı eğimli

 
Nominal çap
(sahada temin edilir)

Kontrol 
kapağı

 Kontrol 
kapağı

 

60
0'd

en
 fa

zla

EA
(Dışarıya egzoz havası)

OA

Yuvarlak baca
(sahada temin edilir)

  
 

 

 
 

□ 450 - 600 
Kontrol kapağı 
(sahada temin edilir)

Asma cıvatası 
(sahada temin edilir)

EA
   

OA
   

RA
(Odadan dönen hava)

SA

Hava tahliye ızgarası
(sahada temin edilir)

(Dışarıya taze hava)

1/30'dan fazla eğim

140 (□ 600 kontrol deliği varsa)

(Dışarıya taze hava)

(Dışarıya egzoz havası)

(Odadan dönen hava)

1. Ünitenin bakımını yapmak için alan bırakın ve bakım kapağı yerleştirin. (Hava filtrelerinin, ısı eşanjör elemanlarının ve fanların kolayca kontrol edilebilmesi ve servis yapılabilmesi için; 
 kontrol kutusunun yanında her zaman bir delik açın.)
2.  Yağmur suyunun girmesini önlemek için iki dış kanalı aşağı doğru eğimle yerleştirin (1/30 veya daha fazla eğim) ve çiy yoğunlaşmasını önlemek için üç kanal için 
 (dış kanallar ve iç besleme havası kanalı) yalıtım sağlayın. (Malzeme: 25 mm kalınlığında cam yünü)
3.  Üniteyi ters çevirmeyin.
4.  Mutlaka drenaj tesisatı monte edin ve yoğunlaşmayı engellemek için drenaj tesisatını izole edin. 
5.  Hava oluşmasını önlemek için drenaj borusunu kısa tutun ve en az 1/100 oranında aşağıya doğru eğim olmasını sağlayın.
6.  Harici başlık olarak eğik veya yuvarlak bir başlık kullanmayın, bunların üzerine yağmur suyu gelebilir (derin başlık kullanılmasını tavsiye ediyoruz) (isteğe bağlı aksesuar).
7.  Donma olaylarının meydana gelebileceği bölgelerde, boruların donmasını önlemek için mutlaka önlem alın.
8.   Islanmaması gereken malzemeleri bu ünitenin altına koymayın. Nemin %80 veya daha fazla olması, drenaj çıkışının kapalı olması veya hava filtresinin çok kirli olması durumunda 
 yoğunlaşan nem aşağıya düşer.
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Ayrıntılı teknik çizimler

VKM80GBM

NOTLAR 

Isı izolatörü
(sahada temin edilir)

Hava emiş ızgarası
(sahada temin edilir) Hava tahliye ızgarası

(sahada temin edilir)

Isı yalıtımlı
(sahada temin edilir)

Soğutucu tesisatı (Gaz borusu)
(Ø 12,7 konik bağlantı)  

 Soğutucu tesisatı (Sıvı borusu)
(Ø 6,4 konik bağlantı)

Branşman
(sahada temin edilir)

 

Susturucu 
(sahada temin edilir)

Esnek kanal
(sahada temin edilir)

360 (□ 450 kontrol deliği varsa)

Kontrol kutusu

Isı eşanjörü elemanları, hava filtreleri, fanlar ve 
nemlendirici için bakım alanı

1/100 oranında aşağı eğimli

 
Nominal çap
(sahada temin edilir)

Kontrol 
kapağı  

Kontrol 
kapağı

60
0'd

en
 fa

zla

EA
(Dışarıya egzoz havası)

OA

Yuvarlak baca
(sahada temin edilir)

  
 

 
 

□ 450 - 600 
Kontrol kapağı 
(sahada temin edilir)

Asma cıvatası 
(sahada temin edilir)

EA
   

OA
   

RA
(Odadan dönen hava)

SA

Hava tahliye ızgarası
(sahada temin edilir)

(Dışarıya taze hava)

1/30'dan fazla eğim

140 (□ 600 kontrol deliği varsa)

(Dışarıya taze hava)

(Dışarıya egzoz havası)

(Odadan dönen hava)

Su tankı
Su beslemesi kesme vanası
(sahada temin edilir)

Pislik tutucu
(sahada temin 
edilir)

Drenaj vanası
(sahada temin edilir)

1. Ünitenin bakımını yapmak için alan bırakın ve bakım kapağı yerleştirin. (Hava filtrelerinin, ısı eşanjör elemanlarının ve fanların kolayca kontrol edilebilmesi ve servis yapılabilmesi için; 
 kontrol kutusunun yanında her zaman bir delik açın.)
2. Yağmur suyunun girmesini önlemek için iki dış kanalı aşağı doğru eğimle yerleştirin (1/30 veya daha fazla eğim) ve çiy yoğunlaşmasını önlemek için üç kanal için 
 (dış kanallar ve iç besleme havası kanalı) yalıtım sağlayın. (Malzeme: 25 mm kalınlığında cam yünü)
3. Üniteyi ters çevirmeyin.
4. Şebeke suyu veya temiz su kullanın.
   Pislik tutucu, su beslemesi kesme vanasına ve drenaj vanasına (her ikisi de sahada temin edilir) bakım kapağından ulaşılabilecek şekilde su besleme borusunun uygun bir yerine monte 
 edilmelidir.
5.  Su besleme borusunu doğrudan şebeke borularına bağlamak mümkün değildir. Suyu şebeke borularından almanız gerekiyorsa bir su tankı (onaylanan tipte) kullanın.
6.  Besleme suyunun 0,02MPa ile 0,49MPa (0,2 kg/cm2 ile 5 kg/cm2) arasında olduğundan emin olun.
7.  Besleme suyunun sıcaklığı 5°C - 40°C arasında olmalıdır.
8.  Yoğunlaşma oluşmaması için su besleme borularına yalıtım uygulayın.
9.  Mutlaka drenaj tesisatı monte edin ve yoğunlaşmayı engellemek için drenaj tesisatını izole edin.
10. Hava oluşmasını önlemek için drenaj borusunu kısa tutun ve en az 1/100 oranında aşağıya doğru eğim olmasını sağlayın.
11. Ünite içinde bulunan veya nemlendiriciye alınan hava 0°C'nin altına düşmeyecek şekilde bir yere monte edin.
12. Harici başlık olarak eğik veya yuvarlak bir başlık kullanmayın, bunların üzerine yağmur suyu gelebilir (derin başlık kullanılmasını tavsiye ediyoruz) (isteğe bağlı aksesuar).
13. Donma olaylarının meydana gelebileceği bölgelerde, boruların donmasını önlemek için mutlaka önlem alın.
14. Islanmaması gereken malzemeleri bu ünitenin altına koymayın. Nemin %80 veya daha fazla olması, drenaj çıkışının kapalı olması veya hava filtresinin çok kirli olması durumunda 
 yoğunlaşan nem aşağıya düşer.
15. Temiz su kullanın. Besleme suyu sert su ise, kullanım ömrünü kısaltacağından bir su yumuşatıcısı kullanın.
 Nemlendirme elemanının ömrü yaklaşık 3 yıldır (4000 saat); alınan suyun sertlik koşulları şu değerde ise: 150 mg/L. (Nemlendirme elemanının ömrü yaklaşık 1 yıldır (1500 saat); 
 alınan suyun sertlik koşulları şu değerde ise: 400 mg/L.)
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Ayrıntılı teknik çizimler

VKM100GBVKM100GB

3D083016

NOTLAR 

Isı izolatörü
(sahada temin edilir)

Hava emiş ızgarası
(sahada temin edilir)

Hava tahliye ızgarası
(sahada temin edilir)

Isı yalıtımlı
(sahada temin edilir)

Soğutucu tesisatı (Gaz borusu)
(Ø 12,7 konik bağlantı)  

 Soğutucu tesisatı (Sıvı borusu)
(Ø 6,4 konik bağlantı)

Branşman
(sahada temin edilir)

 

Susturucu 
(sahada temin edilir)

Esnek kanal
(sahada temin edilir)

360 (□ 450 kontrol deliği varsa)  

Kontrol kutusu

Isı eşanjörü elemanları, hava filtreleri ve fanlar 
için bakım alanı

1/100 oranında aşağı eğimli

 Ø 250
Nominal çap
(sahada temin edilir)

Kontrol 
kapağı

 Kontrol 
kapağı

 

60
0'd

en
 fa

zla

EA
(Dışarıya egzoz havası)

OA

Yuvarlak baca
(sahada temin edilir)

 
 

 

 
 

  
Kontrol kapağı 
(sahada temin edilir)

Asma cıvatası 
(sahada temin edilir)

EA
   

OA
   

RA
(Odadan dönen hava)

SA

Hava tahliye ızgarası
(sahada temin edilir)

(Dışarıya taze hava)

1/30'dan fazla eğim

140 (□ 600 kontrol deliği varsa)

(Dışarıya taze hava)

(Dışarıya egzoz havası)

(Odadan dönen hava)

1. Ünitenin bakımını yapmak için alan bırakın ve bakım kapağı yerleştirin. (Hava filtrelerinin, ısı eşanjör elemanlarının ve fanların kolayca kontrol edilebilmesi ve servis yapılabilmesi için; 
    kontrol kutusunun yanında her zaman bir delik açın.)
2. Yağmur suyunun girmesini önlemek için iki dış kanalı aşağı doğru eğimle yerleştirin (1/30 veya daha fazla eğim) ve çiy yoğunlaşmasını önlemek için üç kanal için 
    (dış kanallar ve iç besleme havası kanalı) yalıtım sağlayın. (Malzeme: 25 mm kalınlığında cam yünü)
3. Üniteyi ters çevirmeyin.
4. Mutlaka drenaj tesisatı monte edin ve yoğunlaşmayı engellemek için drenaj tesisatını izole edin. 
5. Hava oluşmasını önlemek için drenaj borusunu kısa tutun ve en az 1/100 oranında aşağıya doğru eğim olmasını sağlayın.
6. Harici başlık olarak eğik veya yuvarlak bir başlık kullanmayın, bunların üzerine yağmur suyu gelebilir (derin başlık kullanılmasını tavsiye ediyoruz) (isteğe bağlı aksesuar).
7. Donma olaylarının meydana gelebileceği bölgelerde, boruların donmasını önlemek için mutlaka önlem alın.
8.  Islanmaması gereken malzemeleri bu ünitenin altına koymayın. Nemin %80 veya daha fazla olması, drenaj çıkışının kapalı olması veya hava filtresinin çok kirli olması durumunda 
     yoğunlaşan nem aşağıya düşer.
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Ayrıntılı teknik çizimler

VKM100GBM

NOTLAR 

    
 

Isı izolatörü
Hava emiş ızgarası Hava tahliye ızgarası

Isı izolatörü

Soğutucu tesisatı (Gaz borusu)
(Ø 12,7 konik bağlantı)

1/30'dan fazla eğim

Su tankı 

Soğutucu tesisatı (Sıvı borusu)
(Ø 6,4 konik bağlantı)

Branşman

Hava tahliye ızgarası

Su beslemesi kesme vanası
Drenaj vanası

Pislik tutucu

Esnek kanal 

Susturucu

360 (□ 450 kontrol deliği varsa)
140 (□ 600 kontrol deliği varsa)

Kontrol kutusu

Isı eşanjörü elemanları, hava filtreleri, fanlar ve 
nemlendirici için bakım alanı

(Dışarıdan temiz hava)

1/100 oranında aşağı eğimli 

Ø 250
Nominal çap

 Kontrol 
kapağı

Kontrol 
kapağı

60
0'd

en
 fa

zla 

EA
(Dışarıya egzoz havası)

OA

Yuvarlak baca
 

(sahada temin edilir)
(sahada temin edilir)

(sahada temin edilir)

(sahada temin edilir)

(sahada temin edilir)

(sahada temin edilir)

(sahada temin edilir)

(sahada temin edilir)

(sahada temin edilir) (sahada temin edilir)

(sahada temin edilir)

(sahada temin edilir)

(aksesuar)

 
□ 450 • 600
Kontrol kapağı

Asma cıvatası
EA

(Dışarıya egzoz havası)

OA
(Dışarıdan temiz hava)

RA
(Odadan dönen hava)

(sahada temin edilir)

(sahada temin edilir)
SA

(Odaya hava dönüşü)

1. Ünitenin bakımını yapmak için alan bırakın ve bakım kapağı yerleştirin. (Hava filtrelerinin, ısı eşanjör elemanlarının, fanların ve elemanların kolayca kontrol edilebilmesi ve servis 
 yapılabilmesi için; kontrol kutusunun yanında her zaman bir delik açın.)
2. Yağmur suyunun girmesini önlemek için iki dış kanalı aşağı doğru eğimle yerleştirin (1/30 veya daha fazla eğim). Ayrıca, çiy yoğunlaşmasını önlemek için üç kanal için 
 (dış kanallar ve iç besleme havası kanalı) yalıtım sağlayın. (Malzeme: 25 mm kalınlığında cam yünü)
3. Üniteyi ters çevirmeyin.
4. Şebeke suyu veya temiz su kullanın.
   Pislik tutucu, su beslemesi kesme vanasına ve drenaj vanasına (her ikisi de sahada temin edilir) bakım kapağından ulaşılabilecek şekilde su besleme borusunun uygun bir yerine 
 monte edilmelidir.
5.  Su besleme borusunu doğrudan şebeke borularına bağlamak mümkün değildir. Suyu şebeke borularından almanız gerekiyorsa bir su tankı (onaylanan tipte) kullanın.
6.  Besleme suyunun 0,02MPa ile 0,49MPa (0,2 kg/cm2 ile 5 kg/cm2) arasında olduğundan emin olun.
7.  Besleme suyunun sıcaklığı 5°C - 40°C arasında olmalıdır.
8.  Yoğunlaşma oluşmaması için su besleme borularına yalıtım uygulayın.
9.  Mutlaka drenaj tesisatı monte edin ve yoğunlaşmayı engellemek için drenaj tesisatını izole edin.  
10. Hava oluşmasını önlemek için drenaj borusunu kısa tutun ve en az 1/100 oranında aşağıya doğru eğim olmasını sağlayın.
11. Ünite içinde bulunan veya nemlendiriciye alınan hava 0°C'nin altına düşmeyecek şekilde bir yere monte edin.
12. Harici başlık olarak eğik veya yuvarlak bir başlık kullanmayın, bunların üzerine yağmur suyu gelebilir (derin başlık kullanılmasını tavsiye ediyoruz) (isteğe bağlı aksesuar).
13. Donma olaylarının meydana gelebileceği bölgelerde, boruların donmasını önlemek için mutlaka önlem alın.
14. Islanmaması gereken malzemeleri bu ünitenin altına koymayın. Nemin %80 veya daha fazla olması, drenaj çıkışının kapalı olması veya hava filtresinin çok kirli olması durumunda 
 yoğunlaşan nem aşağıya düşer.
15. Temiz su kullanın. Besleme suyu sert su ise kullanım ömrünü kısaltacağından bir su yumuşatıcısı kullanın. 
 Nemlendirme elemanının ömrü yaklaşık 3 yıldır (4000 saat); alınan suyun sertlik koşulları şu değerde ise: 150 mg/L. (Nemlendirme elemanının ömrü yaklaşık 1 yıldır (1500 saat); 
 alınan suyun sertlik koşulları şu değerde ise: 400 mg/L.)
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––––––  50Hz, 220V-240V

Düşük Yüksek Ultra Yüksek

Değişim 
verimi 

(%)
 

Ci
ha

z d
ışı

 st
ati

k b
as

ınç
 (P

a)

Ci
ha

z d
ışı

 st
ati

k b
as

ınç
 (P

a)

ø200 
Boru 
uzunluğu

1) Örnek: 19(29)- -07
Mod numarası: 19(29) 
İlk kod:  (Besleme ┌ 2 ┘Çıkış ┌ 3 ┘)

 İkinci kod numarası: 07

2) Anma noktası: ●
3) Her bir tapanın özelliği aynı kod numarasının özelliğinin kurulum ayarı haline gelir.

[Okunan Performans Karakteristikleri]

Ultra Yüksek

Yüksek

Düşük

İşletim hava akış hızı aralığı
 

İşletim hava akış hızı aralığı
 

İşletim hava akış hızı aralığı
 

Isı değişimi verimliliği 
 

Entalpi değişim verimliliği (ısıtma)

 
Entalpi değişim verimliliği (soğutma)

 

Hava debisi [m³/sa] Hava debisi [m³/sa] Hava debisi [m³/sa]Hava debisi [m³/sa]

İşletim hava akış hızı aralığı
 

Ultra Yüksek

Yüksek

Düşük

––––––  50Hz, 220V-240V

Düşük Yüksek Ultra Yüksek

Değişim 
verimi 

                     (%)
 

Ci
ha

z d
ışı

 st
ati

k b
as

ınç
 (P

a)

Ci
ha

z d
ışı

 st
ati

k b
as

ınç
 (P

a)

ø200 
Boru

 uzunluğu

1) Örnek: 19(29)- -07
Mod numarası: 19(29) 
İlk kod:  (Besleme ┌ 2 ┘Çıkış ┌ 3 ┘)

 İkinci kod numarası: 07

2)
 

Anma noktası: ●
3)

 
Her bir tapanın özelliği aynı kod numarasının özelliğinin kurulum ayarı haline gelir.

[Okunan Performans Karakteristikleri]

İşletim hava akış hızı aralığı
 

İşletim hava akış hızı aralığı
 

İşletim hava akış hızı aralığı
 

Hava debisi [m³/sa] Hava debisi [m³/sa] Hava debisi [m³/sa]Hava debisi [m³/sa]

İşletim hava akış hızı aralığı
 

Isı değişimi verimliliği 
 

Entalpi değişim verimliliği (ısıtma)

 

Entalpi değişim verimliliği (soğutma)

 

Ayrıntılı teknik çizimler

VKM50GB

VKM50GBM
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Ultra Yüksek

Yüksek

Düşük

––––––  50Hz, 220V-240V

Düşük Yüksek Ultra Yüksek

Değişim 
verimi (%)

 

Ci
ha

z d
ışı

 st
ati

k b
as

ınç
 (P

a)

Ci
ha

z d
ışı

 st
ati

k b
as

ınç
 (P

a)
ø250 
Boru 
uzunluğu

1) Örnek: 19(29)- -07
Mod numarası: 19(29) 
İlk kod:  (Besleme ┌ 2 ┘Çıkış ┌ 3 ┘)

 İkinci kod numarası: 07

2)
 

Anma noktası: ●
3)

 
Her bir tapanın özelliği aynı kod numarasının özelliğinin kurulum ayarı haline gelir.

[Okunan Performans Karakteristikleri]

İşletim hava akış hızı aralığı
 

İşletim hava akış hızı aralığı
 

İşletim hava akış hızı aralığı
 

Hava debisi [m³/sa] Hava debisi [m³/sa] Hava debisi [m³/sa]Hava debisi [m³/sa]

İşletim hava akış hızı aralığı
 

Isı değişimi verimliliği 
 

Entalpi değişim verimliliği (ısıtma)

 

Entalpi değişim verimliliği (soğutma)

 

Ultra Yüksek

Yüksek

Düşük

––––––  50Hz, 220V-240V

Düşük Yüksek Ultra Yüksek

Değişim 
verimi 

(%)
 

Ci
ha

z d
ışı

 st
ati

k b
as

ınç
 (P

a)

Ci
ha

z d
ışı

 st
ati

k b
as

ınç
 (P

a)

ø250 
Boru 
uzunluğu

1) Örnek: 19(29)- -07
Mod numarası: 19(29) 
İlk kod:  (Besleme ┌ 2 ┘Çıkış ┌ 3 ┘)

 İkinci kod numarası: 07

2)
 

Anma noktası: ●
3)

 
Her bir tapanın özelliği aynı kod numarasının özelliğinin kurulum ayarı haline gelir.

[Okunan Performans Karakteristikleri]

İşletim hava akış hızı aralığı
 

İşletim hava akış hızı aralığı
 

İşletim hava akış hızı aralığı
 

Hava debisi [m³/sa] Hava debisi [m³/sa] Hava debisi [m³/sa]Hava debisi [m³/sa]

İşletim hava akış hızı aralığı
 

VKM80GBM

Isı değişimi verimliliği  
Entalpi değişim verimliliği (ısıtma)

 

Entalpi değişim verimliliği (soğutma)

 

Ayrıntılı teknik çizimler

VKM80GB

VKM80GBM

MY.DAIKIN.EU'DAKİ TÜM VKM-GB(M) 
TEKNİK ÇİZİMLERİNİ GÖSTER

TE
KN

İK
 Ç

İZ
İM

LE
R

 79



80

Ultra Yüksek

Yüksek

Düşük

––––––  50Hz, 220V-240V

Düşük Yüksek Ultra Yüksek

Değişim 
verimi (%)
 

Ci
ha

z d
ışı

 st
ati

k b
as

ınç
 (P

a)

Ci
ha

z d
ışı

 st
ati

k b
as

ınç
 (P

a)ø250 
Boru 
uzunluğu

1) Örnek: 19(29)- -07
Mod numarası: 19(29) 
İlk kod:  (Besleme ┌ 2 ┘Çıkış ┌ 3 ┘)

 İkinci kod numarası: 07

2)
 

Anma noktası: ●
3)

 
Her bir tapanın özelliği aynı kod numarasının özelliğinin kurulum ayarı haline gelir.

[Okunan Performans Karakteristikleri]

İşletim hava akış hızı aralığı
 

İşletim hava akış hızı aralığı
 

İşletim hava akış hızı aralığı
 

Hava debisi [m³/sa] Hava debisi [m³/sa] Hava debisi [m³/sa]Hava debisi [m³/sa]

İşletim hava akış hızı aralığı
 

Isı değişimi verimliliği 

 Entalpi değişim verimliliği (ısıtma)

 

Entalpi değişim verimliliği (soğutma)

 

Ultra Yüksek

Yüksek

Düşük

––––––  50Hz, 220V-240V

Düşük Yüksek Ultra Yüksek

Değişim 
verimi (%) 

Ci
ha

z d
ışı

 st
ati

k b
as

ınç
 (P

a)

Ci
ha

z d
ışı

 st
ati

k b
as

ınç
 (P

a)

ø200 
Boru 
uzunluğu

1) Örnek: 19(29)- -07
Mod numarası: 19(29) 
İlk kod:  (Besleme ┌ 2 ┘Çıkış ┌ 3 ┘)

 İkinci kod numarası: 07

2)
 

Anma noktası: ●
3)

 
Her bir tapanın özelliği aynı kod numarasının özelliğinin kurulum ayarı haline gelir.

[Okunan Performans Karakteristikleri]

İşletim hava akış hızı aralığı
 

İşletim hava akış hızı aralığı
 

İşletim hava akış hızı aralığı
 

Hava debisi [m³/sa] Hava debisi [m³/sa] Hava debisi [m³/sa]Hava debisi [m³/sa]

İşletim hava akış hızı aralığı
 VKM100GBMIsı değişimi verimliliği 

 
Entalpi değişim verimliliği (ısıtma)

 

Entalpi değişim verimliliği (soğutma)

 

Ayrıntılı teknik çizimler

VKM100GB

VKM100GBM
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Notlar
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Notlar



 83



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. 

Klorinsiz kağıda basılmıştır. 
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