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Neden Daikin?
Müşterilerinizin üstün konfor için Daikin’a 
güvenebilmelerini, böylece iş yerlerindeki ve 
evlerindeki hayatlarına odaklanabilmelerini 
sağlamak taahhüdümüz altındadır.

Müşterilerimizin, sunduğumuz konfora inanmaları 
ve güvenmelerini sağlamak için teknolojik 
mükemmelliğe, tasarım odaklı bir yaklaşıma 
ve en yüksek kalite standartlarına daima 
öncelik tanıyacağımıza söz veriyoruz.

Gezegenimize sözümüz sözdür.  
Ürünlerimiz, düşük enerji tüketimi konusunda 
liderdir ve HVACR çözümlerinin çevre üzerindeki 
etkilerinin daha da düşürülmesi için yenilikçi 
yaklaşımlar sürdürülecektir.

Başkalarının da takip etmesi için yolu 
açıyoruz. Ürün sunduğumuz her sektördeki 
özel uzmanlığımız ve 90 yılın verdiği deneyim 
sayesinde HVACR çözümleri konusunda küresel 
liderliğe ve güven, saygı ve güvenilirlik temelli 
uzun vadeli ilişkiler kurarak katma değer 
yaratmaya devam edeceğiz.



Süpermarket

Spor ve Eğlence

Endüstri

Mağaza

Restoran

Otel

Ofis

Teknik
Kamu binası

Konut
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Havalandırma
Konutlar ve ticari sektör  
için taze hava
Daikin ticari havalandırma sistemleri dış ortamdan 
taze hava sağlar, içerideki kirli havayı uzaklaştırır ve 
bina içindeki nemi dengeler. Tüm bunlar ise bina 
kullanıcılarının sağlığını ve enerjisini yükselten, temiz ve 
konforlu bir iç ortam havasının yaratılmasına yardımcı 
olur. Havalandırma ayrıca taze dış ortam havasını 
kullanarak bedelsiz soğutma sağlar ve en yüksek enerji 
verimliliği ve konfor seviyeleri için ısı geri kazanımı 
seçeneği sunar.
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Neden Daikin havalandırma ve hava temizleme seçeneklerini tercih etmeliyim?
Taze hava, yaşam kalitemiz ve konforumuz için hayati öneme sahiptir. Ancak, binalar her geçen gün daha fazla hava sızdırmaz 
hale geldiğinden taze hava sirkülasyonu azalmaktadır. Daikin; ofislerde, otellerde, mağazalarda ve diğer ticari ortamlarda taze, 
sağlıklı ve konforlu bir iç ortam havası elde edilmesine yardımcı olacak, geniş havalandırma, hava temizleme ve büyük ölçekli 
klima santrali çözümleri sunmaktadır.

Binalarda taze havaya neden ihtiyaç duyarız?
Bina yönetmelikleri nedeniyle binaların enerji verimli tasarımı konusundaki 
standartlar katılaşmakta ve yalıtım seviyeleri oldukça yükselmektedir, buna 
paralel olarak da ısıtma ve soğutma talebi düşmektedir.  
Buna karşılık, içeride kirli ve ağır hava hapsolarak şunları beraberinde 
getirmektedir: 

 ū Artan oksijen ihtiyacı
 ū Yüksek alerjen riskleri
 ū Uzun süre dağılmayan kötü kokular
 ū Küfe yol açan yoğuşma artışı

Fark yaratan benzersiz ürünler

verimlilik:
 › Havalandırma sırasında kaybolan ısının %80'e varan oranlarda geri kazanılması sayesinde işletme maliyetleri düşer
 › Taze dış ortam havası kullanılarak gece bedelsiz soğutma sağlanır

konfor:
 › Taze hava besleyerek ve nem dengesi sağlayarak bina kullanıcılarının sağlığını ve enerjisini yükseltir
 › Orta ve ince toz filtreleri (M6, F7, F8)
 › Gelen havanın konforlu seviyelere ısıtılması için, atılan havadan geri kazanılan ısı kullanılır

montaj:
 › Daikin klima santrallerinin ERQ ve VRV ile 'tak ve çalıştır' bağlantısı mümkündür
 › Hem VAM'ı hem elektrik ısıtıcıyı besleyen Daikin ile toplam taze hava çözümü
 › Daikin toplam çözüm konseptine sorunsuz entegrasyon sayesinde tek bir tedarik noktası sunar

kontrol:
 › Doğru oksijen miktarının sağlanması ve aşırı havalandırmanın önlenmesi için CO2 sensörleri bağlayabilirsiniz
 › Intelligent Touch Manager: düşük maliyetli mini BMS, HRV ünitelerine ve Daikin klima santrallerine entegre edilebilir

Üstün güvenirlik 

 › Yeni üniteler fabrikadan çıkmadan önce kapsamlı testlerden geçer
 › Geniş ağ desteği ve satış sonrası hizmet
 › Avrupa'da tüm yedek parçalar mevcuttur

TARTIŞMA KARTLARI

Havalandırma  
ve hava temizleme

CO2 seviyeleri ve havalandırma oranları genel kavrama 
kabiliyetimiz üzerinde bağımsız olarak önemli etkilere sahiptir:

KAVRAMA KABİLİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ …

YEŞİL BİNA  

KOŞULLARINDA

YÜKSELTİLMİŞ YEŞİL BİNA 

KOŞULLARINDA

+ %61 + %101
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Montörler açısından 
avantajları
Daikin’ın kompakt tasarımı ve modüler montaj 
kabiliyeti, montaj süresini kısaltır

 ū Tüm parçalar, uyumluluk garantisi ve parçaların 
birlikte kusursuz şekilde çalışması için Daikin 
tarafından üretilmektedir

 ū Önceden ayarlanan ve fabrikada monte edilen 
bileşenler sayesinde konfigürasyon ve montaj 
süreleri kısaltılır

Danışmanlar açısından 
avantajları
Daikin’ın geniş sistem seçenekleri bir genel çözüm 
konsepti sunarak, maksimum esnekler sağlar

 ū Küçük ölçekli havalandırma sistemlerinden büyük 
ölçekli klima santrallerine kadar her uygulama için 
uygun sistemler mevcuttur

 ū Tüm Daikin bileşenleri kusursuz şekilde entegre 
edilebilir

 ū Bir Daikin veya üçüncü taraf BMS ile kolayca 
entegre edilebilir

 ū Müşterinin ihtiyaçlarının karşılanması için 
müşteriye özel çözümler

Proje sahipleri açısından 
avantajları
Yüksek hava kalitesi, mümkün olan en iyi 
performans ve optimum ortam koşulları için 
vazgeçilmezdir

 ū Yüksek verimli, ısı geri kazanımlı havalandırma en 
düşük işletme maliyetleri için bedelsiz soğuma 
özelliğiyle birleştirilmiştir

 ū Opsiyonel CO2 sensörleri, aşırı havalandırmayı 
önlerken oksijen ve CO2 arasında ideal dengenin 
kurulmasını sağlar

 ū Sağlık açısından avantajlarının en üst düzeye 
çıkarılması için ortama doğru nem seviyesinde 
taze, filtrelenmiş hava beslenir

Isıyı geri kazanarak enerjiden tasarruf edin
Daikin ticari havalandırma sistemlerinin en büyük avantajı, binalardan 
atılan kirli ve ağır havadan geri kazanılan ısının gelen, temiz havanın 
konforlu bir sıcaklığa ısıtılması için kullanılabilmesinde gizlidir. Bu da klima 
sistemi üzerindeki yükün azaltılmasını, binalara taze havanın ısıtılmayarak 
beslenmesine kıyasla %40 enerji tasarrufu elde edilmesini sağlar.

Entegre havalandırma

Tüm sistemin daha basit şekilde kontrol edilebilmesi için havalandırma, 
Daikin'ın soğutma ve ısıtma sistemlerine entegre edilebilir. Havalandırmanın 
tüm klima kontrol çözümünün bir parçası olarak kurulmasıyla, bina enerji 
kullanımının %50'ye varan kısmının yönetilebilmesi ve böylece işletme 
maliyetlerinden ve karbon emisyonlarından büyük tasarrufların elde edilmesi 
mümkündür.

Sıcak su

Kumanda sistemleri

İç üniteler

22 Hava perdesi

Havalandırma



Isı Geri Kazanımlı 
Havalandırma
Doğru havalandırma binalarda, ofislerde ve 
mağazalarda klima kontrolünün kilit bileşenlerinden 
bir tanesidir. Temel işlevi, içeriye taze hava beslerken, 
içerideki kirli ve ağır havayı uzaklaştırmaktır. HRV (ısı 
geri kazanımlı havalandırma) çözümümüz ise bundan 
çok daha fazlasını sunabilir. Isıyı geri kazanabilir ve 
iç ve dış ortam nem ve sıcaklık değerleri arasında 
denge kurabilir, böylece klima sistemi üzerindeki 
yükü %40'a varan oranlarda azaltırken, verimliliği 
yükseltebilir.

Piyasadaki en  

geniş DX 
havalandırma serisi

Daikin, konutlarda veya ofisler, 
oteller, mağazalar vb. gibi 
ticari alanlarda taze havayla 
havalandırma gerçekleştirilmesi 
için, küçük ölçekli ısı geri kazanımlı 
havalandırma ünitelerinden büyük 
ölçekli klima santrallerine kadar 
geniş çözümler sunar.

DX kondenser üniteleriyle 
birlikte kullanılan Daikin 
klima santralleri
Küçük ve büyük ölçekli ticari mekanlar için Daikin, 
klima santraline bağlanabilen bir dizi R-410A inverter 
kondenser ünitesi sunmaktadır. Daikin ticari HRV 
serisi ünitelerinin, bina kısıtlamaları (geniş girişler, 
banket salonları vb.) nedeniyle mevcut havalandırma 
ihtiyacını karşılamadığı durumlarda klima santralleri 
ideal çözümdür. Klima santralleri yüksek taze hava 
hacimleri (>500 m/sa) ve yüksek ESP değerleriyle 
daha uzun kanalların kullanılmasına izin verir.

Bana en iyi çözümü hangi sistem sunar?
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İç ortam havası kalitesini 
belirleyen beş bileşen
 › Havalandırma: taze hava temini sağlar
 › Enerji geri kazanımı: konfor ve verimliliği en üst 
düzeye çıkarmak için, atılan havadaki ısıyı ve nemi 
geri kazanır

 › Hava işleme: gelen taze havayı soğutarak veya 
ısıtarak konforu en üst düzeye çıkarırken klima 
kurulumu üzerindeki yükü en alt düzeye düşürür

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

 › Filtreleme: havadaki tozları, kirleri ve kokuları 
giderir

Havalandırma

Enerji geri 
kazanımı

Nemlendirme

Hava  
işleme 

Filtreleme

Tip Ürün adı Modeli İç ortam havası kalitesini 
belirleyen bileşenler

Is
ı g

er
i k

az
an

ım
lı 

 
ha

va
la

nd
ırm

a

VAM-FC
Standart olarak, ısı geri kazanımlı 
havalandırma 
 › Enerji tasarruflu havlandırma
 › Mobilyalar, dekorasyon ve tesisat için 

zemin alanından maksimum ölçüde 
yararlanılmasına izin verir

 › Bedelsiz soğutma
 › DC inverter fan motoru sayesinde daha 

düşük enerji tüketimi
 › Opsiyonel CO2 sensörü, iç ortam hava 

kalitesini yükseltirken enerji tasarrufu sağlar

› Havalandırma
› Enerji geri kazanımı

VKM-GB
Klima sistemi üzerindeki yükün azaltılması 
için taze hava önceden ısıtılır veya soğutulur 
 › Enerji tasarruflu havlandırma
 › Yüksek kalitede iç ortam havası kalitesi 

oluşturur
 › Mobilyalar, dekorasyon ve tesisat için 

zemin alanından maksimum ölçüde 
yararlanılmasına izin verir

 › Bedelsiz soğutma
 › DC inverter fan motoru sayesinde daha 

düşük enerji tüketimi

› Havalandırma
› Enerji geri kazanımı 
› Hava işleme

VKM-GBM
Optimum konfor için ön ısıtma, havalandırma 
ve nemlendirme 
 › Enerji tasarruflu havlandırma
 › Yüksek kalitede iç ortam havası kalitesi 

oluşturur
 › İç ortam nem seviyesini dengeler
 › Mobilyalar, dekorasyon ve tesisat için 

zemin alanından maksimum ölçüde 
yararlanılmasına izin verir

 › Bedelsiz soğutma

› Havalandırma
› Enerji geri kazanımı 
› Hava işleme 
› Nemlendirme

Kl
im

a 
Sa

nt
ra

li 
 

(u
yg

ul
am

a)

DX toplam taze  
hava paketi

Tamamen havalandırma ve klima santrali için 
özelleştirilmiş çözüm 
 › Inverter teknolojisi
 › Isı pompası ve ısı geri kazanımı
 › Neredeyse bedelsiz ısıtma sağlar
 › Daikin kumandayla oda sıcaklığı kontrolü
 › Genleşme vanası kitlerinde geniş ürün 

çeşitleri

› Havalandırma
› Enerji geri kazanımı 
› Hava işleme 
› Nemlendirme
› Filtreleme

0 200 400 600 800 1.000 2.000 4.000 10.000 25.000 140.000

Hava debisi (m3/sa)

1 Daikin soğutma grubu çözümüne bağlı Daikin AHU

(1)

Bana en iyi çözümü hangi sistem sunar?



10

Yüksek kalitede iç ortam 
havası oluşturur

Daikin HRV (ısı geri kazanımlı havalandırma) 

ünitesi, havalandırma sırasında kaybolan ısı 

enerjisini %80'e varan oranlarda geri kazanır ve 

oda sıcaklığını değiştirmeksizin konforlu ve temiz 

bir iç ortam havası oluşturur ve bunu korur.

Entegrasyon ile işletme 
maliyetlerini %40'a varan 
oranlarda kısar

HRV'nin Daikin Sky Air ve VRV klimalarıyla 

entegre edilmesi, sistemin daima en verimli ve 

konforlu şekilde çalışmasını garanti eder. Örneğin, 

havalandırma ünitesiyle sağlanan bedelsiz 

soğutma sayesinde, klima ünitesi kapatılabilir ve 

bu da işletme maliyetlerinin kısılmasına izin verir.

Isı geri kazanımı ve entegrasyon, işletme 

maliyetlerinden toplamda %40'a varan oranlarda 

tasarruf elde edilmesini sağlar!



Havalandırma

Nemlendirme

Hava işleme

HRV
Isı geri kazanımlı havalandırma

Yüksek verimlilik

• Hem ısı geri kazanımı hem nem geri kazanımıyla enerji  
tasarruflu havalandırma 12

• Klima sistemi üzerindeki yükü %40'a varan oranlarda düşürür 12
• Gece bedelsiz soğutma sağlar 13
• CO2 sensörü sayesinde, aşırı havalandırmadan kaynaklı  

enerji kayıplarını önler 13

Yüksek iç ortam havası kalitesi ve fısıltı kadar sessiz çalışma

• Yüksek kalitede iç ortam havası oluşturur 14
• Opsiyonel orta ve ince toz filtreleri 15
• İstenmeyen kokuları önlemek için yüksek ve alçak basınç 

koşullarında çalışabilir 16
• Düşük çalışma sesi seviyesi 16

Maksimum esneklik

• 'Tak ve çalıştır' - entegre havalandırma 17
• Esnek kurulum 17
• Geniş ünite seçenekleri 17
• Yüksek statik basınç 18
• Geniş çalışma sıcaklık aralığı 18
• Sahada temin edilen buster fana bağlantı,  

esnekliği daha da yükseltir 19
• Basit Tasarım ve yapı 19
• Drenaja ihtiyaç yoktur 19
• Esnek 19
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Klasik havalandırma sistemlerinde bina içindeki 
soğutulmuş veya ısıtılmış hava basit şekilde dışarı 
atılır ve yeni hava hiçbir işlem görmeden bina içine 
beslenir. Bu nedenle, yüksek miktarda havanın gereksiz 
yere soğutulması veya ısıtılması gerekir; bu da önemli 
bir enerji kaybına yol açar. Daikin’ın HRV çözümleri, 
dışarı atılan havadaki artık ısıyı %80 oranına kadar 
geri kazanarak enerji kayıplarını engeller ve böylece 
çok daha yüksek verimlilik seviyeleri sağlarken, konfor 
seviyelerini yükseltir.

%80’e
     Atık enerjiyi 

 

varan oranlarda 
geri kazanır

Özel olarak geliştirilen ısı eşanjörü bileşeni

Isı eşanjörü bileşeni, üstün nem emilimi ve 
nemlendirme özelliklerine sahip olan bir yüksek verimli 
kağıttır (HEP). Isı eşanjörü ünitesi, gizli ısıda (buhar) 
bulunan ısıyı kısa sürede geri kazanır. Bu bileşen, alev 
geciktirme özelliklerine sahip bir malzemeden imal 
edilir ve küf engelleyen bir maddeyle işleme tabi 
tutulur.

Hem ısı geri kazanımı hem nem geri kazanımıyla  
enerji tasarruflu havalandırma

%24  ısı geri kazanımlı havalandırma kullanımı (normal havalandırma fanlarına kıyasla)

%6  otomatik havalandırma moduna geçiş

%2   önceden ısıtma ve önceden soğutma kontrolü kullanımı  

(klima açık konuma gelene kadar HRV'yi çalıştırarak klima yükünü azaltır)

%5  gece bedelsiz soğutma modunun devreye alınması

%3  opsiyonel CO2 sensörüyle aşırı havalandırmanın önlenmesi

Havalandırma ve klimanın entegre edilmesinin avantajları (otomatik geçiş)

Klima soğutma modunda Klima kapalı

Geçiş (bypass havalandırması)

Klima ısıtma modunda

Otomatik 
geçiş

Otomatik 
geçiş

Egzoz fanı Damper
Isı eşanjör bileşeni  
(ısı geri kazanımı)

Isı eşanjör bileşeni  
(ısı geri kazanımı)

VKM-GB(M) üniteler için DX serpantin (soğutma)Hava besleme fanı DX serpantin (ısıtma) Nemlendirme

EA

OA
EA

OA

RA

SA

RA

SA

EA

OA

RA

SA

EA: atılan hava RA: dönen hava (odadan) OA: dış ortam havası SA:  beslenen hava (odaya) VKM-GB(M) üniteler için

Klima sistemi üzerindeki yükü %40'a varan oranlarda düşürür
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•  Yüksek verimlilik

RH: Bağıl Nem 
SA: Beslenen Hava (odaya)
RA: Dönen Hava (odadan)

Yüksek verimli kağıdın 
çalışması.
 
Isı ve nem değişimi için 
havanın çapraz akışı.

Isı ve nem değişimi sayesinde, sıcak ve nemli dış ortam havası, iç ortam koşullarına yakın seviyelerde alınarak, klimanın 
işletme maliyetinden tasarruf sağlar ve konfor düzeyini korur.
Ayrıca, metal ısı eşanjörlere kıyasla içerideki nem miktarının doğru seviyelerde tutulması (konforun yükseltilmesi) sağlanır.

Dış ortam İç ortam

RA
26°C

%50 RH

32°C
%70 RH

Entegre astar

SA
27,4°C

%63 RH
30,6°C
%62 RH

Sıcaklık ve 
nem transferi 
katmanlar 
arasında 
gerçekleştirilir

SA

RA



Gece bedelsiz soğutma sağlar

VAM ayrıca tek başına çalışması durumunda gece bedelsiz soğutma sağlar. Ayar sıcaklığı, kurulum sırasında yapılan bir saha ayarıdır.

Gece bedelsiz soğutma modu, klima kapalı 
konumdayken, gece devreye girerek enerji tasarrufu 
sağlar. Oda sıcaklığını yükselten ofis cihazlarının 
bulunduğu odaların havalandırılması için gece devreye 

giren bu mod, klima üniteleri sabah tekrar açıldığında 
soğutma yükünü azaltır ve böylece günlük işletme 
maliyetlerini düşürür.

Bedelsiz 
soğutma

09:00 …… 17:00

++

30°C

20°C

Klima KlimaHavalandırma Havalandırma

 Ayar T° 

 İç ortam sıcaklığı

 Dış ortam sıcaklığı

22KAPALI KAPALI

40°C
Sadece havalandırma

22KAPALI

CO2 sensörü sayesinde, aşırı havalandırmadan kaynaklı enerji kayıplarını önler

CO2 sensörü kullanımının en yüksek enerji tasarrufu 
potansiyeli sağladığı binalar, 24 saatlik süre içinde 
kullanıcılarının sürekli değiştiği ve kullanımın oranının 
tahmin edilemediği ve bazı durumlarda pik seviyeye 
ulaştığı binalardır. Ofis binaları, devlet kurum ve kuruluşları, 
perakende mağazalar ve alışveriş merkezleri, sinema ve 
tiyatrolar, toplantı ve konser salonları, okullar, eğlence 
kulüpleri ve gece kulüpleri bu tür binalara örnek olarak 
gösterilebilir.  Havalandırma ünitesinin CO2  dalgalanmalarına 
tepkisi, müşteri tarafından kolayca ayarlanabilir.

CO2 sensörünün bir toplantı odasında çalışması örnek olarak gösterilmiştir: CO2 seviyesi

Havalandırma miktarı
Sabit havalandırma hızı

Sabah toplantısı Öğle yemeği saati Toplantı

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

Sabit havalandırma hızına kıyasla hava 
hacmini düşürür ve daha fazla enerji 

tasarrufu sağlar

Sabit 
havalandırma 
hızına kıyasla 
hava hacmini 
yükseltir ve 

daha yüksek 
konfor sağlar

Odada fazla sayıda insan varken, CO2 
miktarının konforlu seviyelerde korunması 
için daha fazla miktarda taze hava beslenir. 

Odada az sayıda insan varken, daha az 
miktarda taze hava beslenerek enerji 

tasarruf sağlanır

09:00 17:0012:00

Konforlu bir iç ortam havası yaratılması için 
belirli miktarda taze hava gereklidir, ancak sürekli 
havalandırma yapılması da enerji kayıplarına yol açar. 
Bu nedenle, odada halen yeterli miktarda taze hava 

varken havalandırma sistemini kapalı konuma getiren 
ve bu şekilde enerji tasarrufu sağlayan bir opsiyonel 
CO2 sensörü takılabilir. 
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Herten binasında havalandırma için harcanan 
enerji %75'e varan oranlarda düşürülmüştür
Herten'de bir ‘netZero Enerji Binası’nda Mart 2011 
ile Şubat 2013 tarihleri arasında iki yıl süreyle 
gerçekleştirilen testlerde, Daikin VAM sistemleriyle 
birlikte CO2 sensörlerinin kullanılması durumunda 
çok yüksek miktarlarda enerji tasarrufu elde 
edildiği görülmüştür.



Yüksek kalitede iç ortam havası oluşturur
Oda sıcaklığında dalgalanmalara neden olmaksızın konforlu bir iç ortam havası sağlar.

HRV üniteleri nasıl çalışır?

Isıtma etkisi

Isıtma modunda

+

+

Isı geri kazanımı 

100 80

60

40

20

403530252015100-5 5

Nemlendirme 

Isıtma 

Nemlendirme 
etkisiIsıtma sırasında iç ortam sıcaklığı

Tam ısı değişimi etkisi

Kışın dış ortam  
havası sıcaklığı

Kuru termometre sıcaklığı (°C KT)

Ba
ğı

l n
em

 (%
)

1
2

3

Isıtma modunda dışarıdaki soğuk, taze dış ortam havası alınır; bu durumda soğuk hava 
etkisi ve kuru hava oluşmasını istemeyiz.

Soğutma modunda ise dışarıdaki sıcak, taze dış ortam havası alınır; bu durumda ise 
klima sistemi üzerinde ilave yük oluşmasını ve iç ortam sıcaklıklarının aşırı yükselmesini 
istemeyiz. 

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

Verilen örnekte, gelen hava 0°C KT'den 16°C KT'ya ısıtılırken bağıl nem aynı seviyede 
korunur. Bu, ısı ve nem değişiminin etkisidir.

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

Verilen örnekte, gelen hava 34°C KT'den 27°C KT'ya soğutulurken bağıl nem aynı seviyede 
korunur. Bu, ısı ve nem değişiminin etkisidir.

2. DX serpantin, soğuk hava etkisini önlemek için havayı daha fazla ısıtır. Verilen 
örnekte, gelen hava ilave olarak 16°C KT'den 34°C KT'ye kadar ısıtılır. Hava ısındığından 
bağıl nem düşer.

2. DX serpantin, iç ortam havası sıcaklıklarının artmaması ve klima sistemi üzerindeki 
yükün azaltılması için havayı daha fazla soğutur. 

Verilen örnekte, gelen hava ilave olarak 27°C KT'den 20°C KT'ye kadar soğutulur.

3. Kuru havanın olumsuz etkilerini gidermesi için hava, nemlendiriciden geçirilir ve bu 
sırada havanın nemi gerektiği şekilde yükseltilir. 

Verilen örnekte bağıl nem %22 seviyesinden konforlu %42 seviyesine yükseltilir.
3. Hava kurumadığından soğutma modunda nemlendirme ihtiyacı olmaz.

Neticesinde, mükemmel bir konfor düzeyi için aynı nem seviyesinde ve bir miktar 
daha yüksek sıcaklıkta taze hava beslenir.

Neticesinde, mükemmel bir konfor düzeyi için bir miktarda daha düşük sıcaklıkta taze 
hava beslenir.

Soğutma sırasında iç ortam sıcaklığı

Soğutma modunda

40

40

80100
60

35302520

20

15100-5 5

+
Soğutma 

Isı geri kazanımı 

Yazın dış 
ortam havası 

sıcaklığıTam ısı değişimi etkisi
Soğutma etkisi

Soğutma sırasında iç ortam sıcaklığı

Kuru termometre sıcaklığı (°C KT)
Ba

ğı
l n

em
 (%

)

1

2

14

•  Yüksek iç ortam havası kalitesi
•  Fısıltı kadar sessiz çalışma



Egzoz Fanı Damper Motoru

DamperEA 
(Dış ortama atılan hava)

OA 
(Dış ortamdan alınan taze hava)

Hava Besleme Fanı

Elektronik Kutusu 
(Kontrol kutusu)

SA 
(Odaya beslenen hava)

RA 
(Odadan dönen hava)

Nemlendirici bileşeni:
Kapiler mekanizma ilkesinden yararlanılarak, 
su tüm nemlendirici bileşenine nüfuz 
eder. DX serpantininden ısıtılan hava, 
nemlendiriciden geçer ve nemi emer.

Isıtma modunda nemlendirme  
ve hava işleme işlemleri (VKM-GBM) 

DX serpantin 
gelen havanın önceden ısıtılması 
ve soğutulmasını sağlar.

Gizli ısı değişimi sayesinde mümkün  
olan en yüksek konfor seviyeleri

Kağıt ısı eşanjör sadece ısı değişimi değil, 
aynı zamanda nem değişimi de sağlar.  
Bu da içeri beslenen havadaki nem seviyesini 
kontrol ederek, maksimum konforu garanti 
eder. 

SA

Solenoid 
vana

su

Drenaj tavası Drenaj

Hava akışı

Opsiyonel orta ve ince toz filtreleri mevcuttur

Opsiyonel filtre, EN779:2012 ile uyumludur

Müşterinizin taleplerini veya ilgili mevzuat şartlarını 
karşılayabilmeniz için VAM modellerinde M6, F7 ve F8 
filtreleri mevcuttur.

Bina dışındaki hava kalitesini kontrol edemeyiz, ancak 
mümkün olan en iyi iç ortam havası kalitesi için toz 
filtrelerimize güvenebilirsiniz.

Şamandıralı anahtar

Metal ısı 
eşanjörlere kıyasla 

daha yüksek
 konfor
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İstenmeyen kokuları önlemek için yüksek  
ve alçak basınç koşullarında çalışabilir
Kullanıcı daha konforlu bir iç ortam havası için uzaktan kumandayla 2 tazeleme modundan birini seçebilir.

Besleme havasının atılan havadan daha yüksek olması 
tuvalet/mutfak kokularının geri üflenmesini ve nem girişini 
engellemek üzere oda basıncını uygun bir seviyede korur.

Atılan havanın beslenen havadan daha yüksek olması 
ise kokuların veya bakterilerin diğer odalara geçmesini 
engeller.

Tuvalet kokularının ofise gelmesini engeller Hasta odasından koridora bakteri taşınmaz
ör. Hastaneör. Ofis

Çıkış çalışması 
bölümü

%30

%70

%100

Hava çıkışı

Hava besleme

HRV

Hasta odası

Koridor

1. Zengin besleme modu (yüksek basınç): 2. Çıkış tazeleme (alçak basınç): 

Düşük çalışma sesi seviyesi

DBA ALGILANAN SES YÜKSEKLİĞİ ÖRNEK SES

0 Duyma eşiği - 

20 Aşırı düşük Yaprak hışırtısı

40 Çok düşük Sessiz oda

60 Kısmen yüksek Normal konuşma sesi

80 Çok yüksek Şehir trafik gürültüsü

100 Aşırı yüksek Senfoni orkestrası

120 Acı hissetme eşiği Uçak kalkış gürültüsü

Hava besleme

 Hava çıkışı

Normal 
havalandırma fanı

%30
%70

%100

HRV

Tazeleme çalışması bölümü

Daikin iç üniteler

Daikin'ın çalışma sesi seviyelerini düşürmek için 
kesintisiz sürdürdüğü çalışmaların neticesinde 
20,5 dBA'ya (VAM150) kadar düşen ses basıncı seviyeleri 
elde edilmiştir.
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Geniş ünite seçenekleri
Geniş Daikin ünite serisi, doğru cihaz tasarımı ve 
boyutunun seçilebilmesine imkan sağlar.

Mobilyalar, dekorasyon ve tesisat için zemin alanından 
maksimum ölçüde yararlanılması gereken mağazalar, 
restoranlar ve ofisler için ideal çözüm

HRV ünite serimiz, yüksek enerji verimliliğine sahip olmasının yanı 
sıra her türlü iç dekorla sorunsuz uyum sağlar ve zemin alanından 
maksimum ölçüde istifade edilmesine izin verir. Ayrıca, üniteler dikkat 
çekmez ve servis boşluklarına kolayca monte edilebilir, bu da bina 
kullanılmaya devam ederken servis çalışmalarını mümkün hale getirir.

'Tak ve çalıştır' -  
entegre havalandırma 

Havalandırmanın örneğin VRV sistemi gibi, bir genel 
bina klima sistemine entegre edilmesi çok sayıda 
avantajı beraberinde getirir. Daikin tüm sistemin 
her bir bileşenini tedarik ederek, tasarımı sadeleştirir 
ve bina için ideal bir çözüm sunarken, müşterinin 
'tek bir temas noktasından" hizmet almasını sağlar. 
Tasarım avantajlarının yanı sıra her şey tek bir temas 
noktasından temin edildiğinden proje takibini, montajı 
ve daha sonraki aşamalarda devreye alma ve bakım 
çalışmalarını kolaylaştırır. Son olarak, havalandırmanın 
klima çalışmasına 'entegre edilmesi', son kullanıcıya 
oldukça basit bir genel sistem kontrolü sağlar.

Not: entegre kontrol hakkında daha fazla bilgi, kumanda sistemleri 

bölümünde bulunabilir.
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285 mm

Esnek kurulum

Yatay veya düşey kurulum

VAM üniteleri örneğin asma tavanlara yatay şekilde 
monte edilebilir. Ancak, asma tavan bulunmuyorsa 
veya sınırlı bir alan mevcutsa ünite, dar servis 
boşluklarına veya duvar arkasına düşey olarak da 
monte edilebilir. Bu şekilde, danışmalar tamamen 
bina tasarımına odaklanabilirler.

İnce Tasarım

Sadece 285 mm yüksekliğindeki HRV ünitesinin ince 
tasarımı, dar tavan boşluklarına ve düzensiz şekilli 
alanlara kolayca monte edilebilmesine izin verir.

Düzensiz şekilli alanlara montajKiriş altına montajAsma tavana montaj

•  Maksimum esneklik

22 + + + +

VAM150-250

Tek Bir
Temas Noktası



Yüksek Statik Basınç
157 Pa'ya kadar çıkan cihaz dışı statik basınç (ESP) farklı 
uzunluklarda esnek kanalların kullanımına izin verir.

Geniş çalışma sıcaklık aralığı
HRV ünitesi pratik olarak her yere monte edilebilir.
Standart çalışma sıcaklık aralığı (dış ortam sıcaklığı), 
-15°C ile 40°C KT'dir (VAN üniteleri için 50°C KT) ve bir 
Daikin ön ısıtıcı monte edilerek daha da genişletilebilir.
1  Daha fazla bilgi ve kısıtlamalar için bayinize danışın

Daikin tarafından temin edilen VH ön ısıtıcısı da taze 
hava ve ön ısıtma için komple bir çözüm sunar.
 ū Entegre elektrikli ısıtıcı konsepti  
(ilave aksesuar gerekli değildir)

 ū Standart çift akış ve sıcaklık sensörü
 ū Ayarlanabilir ayar noktasıyla esnek ayar kabiliyeti
 ū Manuel ve otomatik olmak üzere 2 kesiciyle daha 
yüksek güvenlik

 ū BMS entegrasyonu:
 - gerilimsiz röle veya hata gösterimi
 - ayar noktası kontrolü için 0-10V DC giriş

VAM VKM

50°

40°

30°

20°

10°

0°

-10°

-20°
-15°  
C KT

-15°  
C KT

Soğutma 
50°C KT Soğutma 

40°C KT

op
siy

on
el

 
ön

 
ısı

tıc
ıy

la

op
siy

on
el

 
ön

 
ısı

tıc
ıy

la

… …

Daha yüksek statik basınç ve daha düşük çalışma sesi

Üst üste binecek şekilde birden fazla, ark şeklindeki fan 
bıçağının kullanılması, bıçak genişliğinin ve bıçak çıkış 
açısının optimize edilmesini mümkün hale getirir. 

Daha düşük kayıp için 
rotasyonlu akımlar
Daha ince bir scroll 
kullanılması, scroll içinde 
rotasyonlu akımların 
düzeltilmesine izin verir.

Daha yüksek statik basınç

Geniş fan çapı ve optimize 
edilen bıçak genişliği 
sayesinde.

Daha yüksek statik basınç  
ve daha düşük basınç kaybı

Scroll sargı açısının artırılması ve 
statik basıncın yükseltilmesine ek 
olarak, çıkış açısı da optimize hale 
getirilmiştir.

α

θ

Sirocco fanın üstten görünümü
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Anahtar kutusu

Baş aşağı  
montaj

Erişim  
penceresi

Bakım  
penceresi

Yatay  
montaj

Basit Tasarım ve Yapı

Drenaja ihtiyaç yoktur
Metal ısı eşanjöre sahip bir üniteyle karşılaştırıldığında; 
VAM modelleri drenaja ihtiyaç duymaz ve bu nedenle 
ünitelerin montajı için daha fazla esneklik sağlar.

VAM ünitesi, kontrol ve bakım çalışmaları için kolay 
erişimin sağlanması için yatay olarak veya baş aşağı 
monte edilebilir. 450 mm'lik kare kontrol penceresi, 
bakım çalışmalarının ve ısı eşanjör bileşeninin 
değiştirilmesi işleminin kolayca gerçekleştirilmesine 
izin verir.

 ū Kurulumun tam olarak montaj alanına, filtrelere, konfor ve 
çalışma sesi gereksinimlerine ve enerji kullanımına göre 
ayarlanabilmesine imkan tanır

 ū Daha uzun kanallar veya merkezi kanal kullanımı mümkündür
 ū Uygulama sırasında, kanalın hesaplamalardan farklılık 
göstermesi gibi sorunları telafi eder

Ünitenin ESP değeri gerçek uygulama için çok düşük 
olduğundan en uzaktaki oda yeterince havalandırılmaz.  
İlave buster fan kullanılarak bu sorunun üstesinden 
gelinebilir.                    

HRV ESP'nin yeterince yüksek olmadığı veya 
uygulama koşullarının hesaplamadan farklı 
olduğu durumlara örnek

Buster fan yok

Konforlu Konforlu Konforsuz

HRV

Buster fanlı

Konforlu Konforlu Konforlu

HRV

Esnek
Standart bir klima santraline kıyasla VAM modelleri 
çok daha esnek bir kullanım imkanı sunar: örneğin, 
kullanımda olmayan otel odalarında VAM kapalı 
konuma getirilir ve bir ofis binasında kiracılar, sistem 
üzerinde birbirinden bağımsız kontrole sahip olur.  
Ek olarak, VAM modelleri kullanılarak, bina renovasyonu 
aşamalı olarak gerçekleştirilebilir.

Sahada temin edilen buster fana bağlantı,  
esnekliği daha da yükseltir

 ū ESP değerleri birbirine karşılık gelmiyorsa daha büyük bir 
üniteyle değiştirilmesi yerine buster fan kullanılması, maliyetleri 
düşürür

 ū Daha büyük VAM1500-2000 üniteleri için sınırlı montaj alanı 
sorunlarını çözer

BİREYSEL 

KUMANDA
KAPALI

AÇIK

AÇIK

AÇIK

DAHA YÜKSEK 

ESNEKLİK

VAM modeli: Daikin klima 
santrali:

MERKEZİ KUMANDA
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VAM

VAM

VAM

AHU
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Teknik özellikler



Isı geri kazanımlı havalandırma

Standart olarak, ısı geri kazanımlı havalandırma

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

 › Mobilyalar, dekorasyon ve tesisat için zemin alanından maksimum 
ölçüde yararlanılması gereken mağazalar, restoranlar ve ofisler için 
ideal çözüm

 › Dış ortam sıcaklığı iç ortam sıcaklığının altındayken (ör. gece) 
bedelsiz soğutma mümkündür

 › Özel olarak geliştirilen DC fan motoru sayesinde daha düşük enerji 
tüketimi

 › Opsiyonel CO2 sensörüyle, aşırı havalandırmadan kaynaklanan enerji 
kayıplarını engellerken, iç ortam havası kalitesi düzeyini korur

 › Tek başına bağımsız bir ünite olarak kullanılabilir veya VRV sistemine 
entegre edilebilir

 › Geniş ünite seçenekleri: hava debisi 150 ile 2.000 m³/sa arasında 
değişir

 › M6, F7 ve F8 sınıflarında yüksek verimli filtreler mevcuttur
 › Nominal hava debisinin kolaylıkla ayarlanabilmesi sayesinde montaj 
süresi kısalır, böylece klasik kuruluma kıyasla daha az miktarda 
damper ihtiyacı ortaya çıkar

 › Yüksek Verimli Kağıtla (HEP) özel olarak geliştirilmiş ısı eşanjör bileşeni
 › Drenaj borusu gerekli değildir

VAM-FC

Isısı geri 
kazanılmış kirli 
hava

Temiz dış ortam havası

Isısı 

düzenlenmiş 

temiz havaKirli iç ortam havası

M6, F7 ve F8 sınıflarında  

yüksek verimli filtreler mevcuttur

Havalandırma VAM 150FC 250FC 350FC 500FC 650FC 800FC 1000FC 1500FC 2000FC
Çekilen güç - 50Hz Isı değişim modu Nom. Ultra yüksek

Yüksek
Düşük

kW 0,132 
0,111 

0,058

0,161 
0,079 
0,064

0,071 (1) 
0,057 (1) 
0,020 (1)

0,147 (1) 
0,101 (1) 
0,049 (1)

0,188 (1) 
0,114 (1) 
0,063 (1)

0,320 (1) 
0,241 (1) 
0,185 (1)

0,360 (1) 
0,309 (1) 
0,198 (1)

0,617 (1) 
0,463 (1) 
0,353 (1)

0,685 (1) 
0,575 (1) 
0,295 (1)

Bypass modu Nom. Ultra yüksek
Yüksek
Düşük

kW 0,132 
0,111 

0,058

0,161 
0,079 
0,064

0,071 (1) 
0,057 (1) 
0,020 (1)

0,147 (1) 
0,101 (1) 
0,049 (1)

0,188 (1) 
0,114 (1) 
0,063 (1)

0,320 (1) 
0,241 (1) 
0,185 (1)

0,360 (1) 
0,309 (1) 
0,198 (1)

0,617 (1) 
0,463 (1) 
0,353 (1)

0,685 (1) 
0,575 (1) 
0,295 (1)

Sıcaklık değişim 
verimliliği - 50Hz

Ultra yüksek 
Yüksek 
Düşük

% 77,0 (2) / 72,0 (3) 
78,3 (2) / 72,3 (3) 
82,8 (2) / 73,2 (3)

74,9 (2) / 69,5 (3) 
76,0 (2) / 70,0 (3) 
80,1 (2) / 72,0 (3)

78,0 (2) / 71,6 (3) 
79,3 (2) / 71,9 (3) 
84,1 (2) / 73,0 (3)

77,0 (2) / 70,2 (3) 
78,8 (2) / 70,7 (3) 
80,9 (2) / 71,3 (3)

77,0 (2) / 69,8 (3) 
79,1 (2) / 71,2 (3) 
81,1 (2) / 72,9 (3)

77,0 (2) / 67,8 (3) 
78,2 (2) / 68,8 (3) 
79,1 (2) / 69,6 (3)

78,0 (2) / 70,2 (3) 
78,6 (2) / 71,1 (3) 
80,2 (2) / 73,4 (3)

78,0 (2) / 69,5 (3) 
79,6 (2) / 70,3 (3) 
80,8 (2) / 71,0 (3)

78,0 (2) / 70,2 (3) 
79,6 (2) / 71,3 (3) 
80,6 (2) / 74,6 (3)

Entalpi değişim 
verimliliği - 50Hz

Soğutma Ultra yüksek
Yüksek
Düşük

% 60,3 (2) 
61,9 (2) 
67,3 (2)

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

63,4 (2) 
65,0 (2) 
70,7 (2)

60,3 (2) 
63,4 (2) 
66,9 (2)

60,3 (2) 
64,0 (2) 
67,3 (2)

62,4 (2) 
63,6 (2) 
64,6 (2)

63,4 (2) 
64,2 (2) 
66,3 (2)

63,4 (2) 
65,0 (2) 
66,2 (2)

63,4 (2) 
64,5 (2) 
67,8 (2)

Isıtma Ultra yüksek
Yüksek
Düşük

% 66,6 (2) 
67,9 (2) 
72,4 (2)

66,6 (2) 
67,4 (2) 
70,7 (2)

67,6 (2) 
68,9 (2) 
73,7 (2)

64,5 (2) 
67,6 (2) 
71,1 (2)

65,5 (2) 
67,7 (2) 
69,7 (2)

67,6 (2) 
68,8 (2) 
69,8 (2)

68,6 (2) 
69,4 (2) 
71,5 (2)

68,6 (2) 
69,7 (2) 
70,5 (2)

68,6 (2) 
69,5 (2) 
72,1 (2)

Çalıştırma modu Isı değişim modu, bypass modu, tazeleme modu
Isı değişim sistemi Havadan havaya çapraz akışlı toplam ısı (duyulur + gizli ısı) değişimi
Isı değişim bileşeni Özel olarak işlenmiş, tutuşmaz kağıt
Boyutlar Birim YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 285x776x525 301x828x816 364x1.000x868 364x1.000x1.160 726x1.510x868 726x1.510x1.160
Ağırlık Birim kg 24,0 33,0 51,0 54,0 63,0 128 145
Gövde Malzeme Galvanizli çelik levha
Fan-Hava debisi 
- 50Hz

Isı değişim modu Ultra yüksek 
Yüksek 
Düşük

m³/sa 150 (4) 
140 (4) 
105 (4)

250 (4) 
230 (4) 
155 (4)

350 (1) 
320 (1) 
210 (1)

500 (1) 
410 (1) 
310 (1)

650 (1) 
545 (1) 
450 (1)

800 (1) 
725 (1) 
665 (1)

1.000 (1) 
950 (1) 
820 (1)

1.500 (1) 
1.350 (1) 
1.230 (1)

2.000 (1) 
1.880 (1) 
1.500 (1)

Bypass modu Ultra yüksek 
Yüksek 
Düşük

m³/sa 150 (4) 
140 (4) 
105 (4)

250 (4) 
230 (4) 
155 (4)

350 (1) 
320 (1) 
210 (1)

500 (1) 
410 (1) 
310 (1)

650 (1) 
545 (1) 
450 (1)

800 (1) 
725 (1) 
665 (1)

1.000 (1) 
950 (1) 
820 (1)

1.500 (1) 
1.350 (1) 
1.230 (1)

2.000 (1) 
1.880 (1) 
1.500 (1)

Fan-Cihaz dışı statik 
basınç - 50Hz

Ultra yüksek/Yüksek/Düşük Pa 90 (4)/87 (4) 
40 (4)

70 (4)/63 (4) 
25 (4)

103 (1)/93 (1) 
51 (1)

83 (1)/57 (1) 
35 (1)

100 (1)/73 (1) 
49 (1)

109 (1)/94 (1) 
78 (1)

147 (1)/135 (1) 
100 (1)

116 (1)/97 (1) 
80 (1)

132 (1)/118 (1) 
77 (1)

Hava filtresi Tip Çok yönlü lifli keçe
Ses basıncı seviyesi 
- 50Hz

Isı değişim modu Ultra yüksek/Yüksek/
Düşük

dBA 27,0/26,0 
/20,5

28,0/26,0 
/21,0

32,0/31,5 
/23,5

33,0/31,5 
/24,5

34,5/33,0 
/27,0

36,0/34,5 
/31,0

36,0/35,0 
/31,0

39,5/38,0 
/34,0

40,0/38,0 
/35,0

Bypass modu Ultra yüksek/Yüksek/
Düşük

dBA 27,0/26,5 
/20,5

28,0/27,0 
/21,0

32,0/31,0 
/24,5

33,5/32,5 
/25,5

34,5/34,0 
/27,0

36,0/34,5 
/31,0

36,0/35,5 
/31,0

40,5/38,0 
/33,5

40,0/38,0 
/35,0

Çalışma sıcaklık 
aralığı

Min. °C KT -15
Maks. °C KT 50
Bağıl nem % %80 veya daha düşük

Bağlantı kanalı çapı mm 100 150 200 250 350
Güç beslemesi Faz/Frekans/Gerilim Hz/V 1~/50/60/220-240/220
Akım Maksimum sigorta amperi (MFA) A 15 16
Özgül enerji 
tüketimi (SEC)

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

SEC sınıfı D / (5) B / (5) -
100 Pa ESP'de 
maksimum debi

Debi m³/sa 130 (4) 207 (4) -
Çekilen elektrik gücü W 129 160 -

Ses gücü seviyesi (Lwa) dB 40,0 43,0 48,0 50,0 51,0 53,0 55,0 57,0
Yıllık elektrik tüketimi kWh/a 18,9 (5) 13,6 (5) -
Yıllık tasarruf edilen 
ısıtma gücü

Soğuk iklim kWh/a 41,0 (5) 40,6 (5) -
Ilıman iklim kWh/a 80,2 (5) 79,4 (5) -
Sıcak iklim kWh/a 18,5 (5) 18,4 (5) -

(1) Fan eğrisi 15'te ölçülmüştür. Fan eğrilerine bakın. (2) JIS B 8628'e göre ölçülmüştür (3) EN308'e göre ölçülmüştür : 1997 (4) Kumanda ekranında bu simge belirdiğinde filtreyi temizleyin. Hava kalitesinin ve ünitenin enerji verimliliğinin korunması için filtrenin 
düzenli olarak temizlenmesi önemlidir. (5) 1254/2014 numaralı komisyon yönetmeliği (AB) uyarınca (6) Hava debisi ≤ 250m³/sa olan ürünler mutlaka RVU'larla ilgili 1254/2014 numaralı yönetmeliğe ve hava debisi > 250m³/sa olan üniteler NRVU'larla ilgili 
1253/2014 numaralı komisyon yönetmeliğine (AB) uygun olmalıdır.

 › Yüksek ve alçak basınçta çalışabilir
 › Daikin'ın hem VAM hem de elektrik ısıtıcı tedarik etmesi sayesinde 
taze hava için komple çözüm sunar
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VH 

VAM İÇİN ÖN ISITICI VH (VH)
Besleme gerilimi 220/250V AC 50/60 Hz. +/-%10
Çıkış akımı (maksimum) 40°C'de (ortam sıcaklığı) 19A
Sıcaklık sensörü 25°C'de 5k ohm (tablo 502 1T)
Sıcaklık kontrol aralığı 0 - 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 kontrolü gösterir)
Debi hatası - Kırmızı

Montaj delikleri 98 mm x 181 mm merkez 5 mm ø delikler
Terminal kutusunun yanındaki maksimum ortam sıcaklığı 35°C (çalışma sırasında)
Otomatik yüksek sıcaklıklı kesici 100°C Ön ayar
Manuel sıfırlama yüksek sıcaklıklı kesici 125°C Ön ayar
Röle çalışması 1A 120V AC veya 1A 24V DC
BMS ayar noktası girişi 0-10VDC

 VH 1B 2B 3B 4B 4/AB 5B
Kapasite kW 1 1 1 1,5 2,5 2,5
Kanal çapı mm 100 150 200 250 250 300
Bağlanabilir VAM VAM150FC VAM250FC VAM500FC VAM800FC VAM800FC VAM1500FC

- VAM350FC VAM650FC VAM1000FC VAM1000FC VAM2000FC

Uygulama kapasitesi seçimi için, lütfen VAM seçim yazılımına bakın.

VAM için ön ısıtıcı

 ū Daikin'ın hem VAM hem de ön ısıtıcı tedarik etmesi sayesinde taze 
hava için komple çözüm sunar

 ū Dış ortam havasının ısıtılması sayesinde dış ortam havası sıcaklığının 
düşük olduğu yerlerde daha yüksek konfor

 ū Entegre elektrikli ısıtıcı konsepti (ilave aksesuar gerekli değildir)
 ū Standart çift akış ve sıcaklık sensörü
 ū Ayarlanabilir ayar noktasıyla esnek ayar kabiliyeti
 ū Manuel ve otomatik olmak üzere 2 kesiciyle daha yüksek güvenlik
 ū BMS entegrasyonu:

 -  Gerilimsiz röle veya hata gösterimi
 -  Ayar noktası kontrolü için 0-10VDC
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Ayrıntılı teknik çizimler

VAM150FC

VAM250FC



Ayrıntılı teknik çizimler

VAM350FC

VAM500FC
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Ayrıntılı teknik çizimler

VAM650FC

VAM800FC
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Ayrıntılı teknik çizimler

VAM1000FC

VAM1500FC
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Ayrıntılı teknik çizimler

VAM2000FC

VAM150FC
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Ayrıntılı teknik çizimler

VAM250FC

VAM350FC

28



Ayrıntılı teknik çizimler

VAM500FC

VAM650FC
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Ayrıntılı teknik çizimler

VAM800FC

VAM1000FC
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Ayrıntılı teknik çizimler

VAM1500FC

VAM2000FC
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Isı geri kazanımlı havalandırma  
ve hava işleme

Isı geri kazanımlı havalandırma,  
hava işleme ve nemlendirme

Havalandırma VKM-GB/VKM-GBM 50GB 80GB 100GB 50GBM 80GBM 100GBM
Çekilen güç - 50Hz Isı değişim modu Nom. Ultra yüksek kW 0,270 0,330 0,410 0,270 0,330 0,410

Bypass modu Nom. Ultra yüksek kW 0,270 0,330 0,410 0,270 0,330 0,410
Taze hava 
koşullandırma 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 değişim 
verimliliği - 50Hz

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 değişim 
verimliliği - 50Hz

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

Çalıştırma modu Isı değişim modu / Bypass modu / Tazeleme modu
Isı değişim sistemi Havadan havaya çapraz akışlı toplam ısı (duyulur + gizli ısı) değişimi
Isı değişim bileşeni Özel olarak işlenmiş, tutuşmaz kağıt
Nemlendirici Sistem - Doğal buharlaşma tipi
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 debisi 
- 50Hz

Isı değişim modu Ultra yüksek m³/sa 500 750 950 500 750 950
Bypass modu Ultra yüksek m³/sa 500 750 950 500 750 950

Fan-Cihaz dışı statik 
basınç - 50Hz

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

Hava filtresi Tip Çok yönlü lifli keçe
Ses basıncı seviyesi 
- 50Hz

Isı değişim modu Ultra yüksek dBA 39 41,5 41 38 40
Bypass modu Ultra yüksek dBA 40 41,5 41 39 41

Çalışma sıcaklık 
aralığı

Ünite etrafında °C KT 0°C~40°C KT, %80 bağıl nem veya daha düşük
Besleme havası °C KT -15°C~40°C KT, %80 bağıl nem veya daha düşük
Dönüş havası °C KT 0°C~40°C KT, %80 bağıl nem veya daha düşük
Serpantin 
sıcaklığı

Soğutma Maks. °C KT -15
Isıtma Min. °C KT 43 43

Soğutucu akışkan Tip R-410A
Kontrol Elektronik genleşme vanası
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 beslemesi 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

Isı geri kazanımlı havalandırma 
ve hava işleme

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

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

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

 › Gelen havanın nemlendirilmesi iç ortamda, ısıtma sırasında dahi 
konforlu bir nem seviyesinin korunmasını sağlar

 › Mobilyalar, dekorasyon ve tesisat için zemin alanından maksimum 
ölçüde yararlanılması gereken mağazalar, restoranlar ve ofisler için 
ideal çözüm

 › Dış ortam sıcaklığı iç ortam sıcaklığının altındayken (ör. gece) bedelsiz 
soğutma mümkündür

 › DC fan motoru sayesinde düşük enerji tüketimi
 › Opsiyonel CO2 sensörüyle, aşırı havalandırmadan kaynaklanan enerji 
kayıplarını engellerken, iç ortam havası kalitesi düzeyini korur

VKM-GB/VKM-GBM

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

 › Nominal hava debisinin kolaylıkla ayarlanabilmesi sayesinde montaj 
süresi kısalır, böylece klasik kuruluma kıyasla daha az miktarda damper 
ihtiyacı ortaya çıkar

 › Yüksek Verimli Kağıtla (HEP) özel olarak geliştirilmiş ısı eşanjör bileşeni
 › Yüksek ve alçak basınçta çalışabilir

1 VKM-GM örneği

Egzoz Fanı
Isı Eşanjörü 
Bileşenleri Damper Motoru

Damper
EA 
(Dış ortama atılan hava)

OA 
(Dış ortamdan alınan taze hava)

Hava Besleme Fanı

Elektronik Kutusu (Kontrol kutusu)

SA 
(Odaya beslenen hava)

RA 
(Odadan dönen hava)
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Ayrıntılı teknik çizimler

VKM50GB

VKM50GB

3D083014

NOTES 

1.	 	Leave	space	for	servicing	the	unit	and	include	inspection	hatch.	(Always	open	a	hole	on	the	side	of	the	control	box	so	that	the	air	filters,	heat	exchange	elements,	and	fans	can	easily	be	
inspected	and	serviced.)

2.	 Install	the	two	outdoor	ducts	with	down	slope	(slope	of	1/30	or	more)	to	prevent	entry	of	rain	water,	also,	provide	insulation	for	three	ducts	(outdoor	ducts	and	indoor	supply	air	duct)	to	
prevent	dew	condensation.	(Material:	glass	wool	of	25mm	thick)

3.	 Do	not	turn	the	unit	upside	down.
4.	 Make	sure	to	install	drain	piping,	and	insulate	drain	piping	to	prevent	dew	condensation.
5.	 Keep	the	drain	pipe	short	and	sloping	downwards	at	a	gradient	of	at	least	1/100	to	prevent	air	from	forming.
6.	 Do	not	use	a	bent	cap	or	a	round	hood	as	the	outdoor	hood	if	they	might	get	rained	on	directly	(we	recommend	using	a	deep	hood)	(optional	accessory).
7.	 In	areas	where	freezing	may	occur,	always	take	steps	to	prevent	the	pipes	from	freezing.
8.	 Do	not	place	something	which	shouldn’t	get	wet	at	the	below	of	this	unit.	The	dew	would	fall	at	following	case,	where	humidity	is	80%	more,	or	the	exit	of	drain	socket	is	choked	up,	or	the	air	

filter	is	very	dirty.

Heat	insulator

Air	suction	grille

Air	discharge	grille

Heat	insulator

Refrigerant	piping	(Gas	pipe)

A	gradient	of	
more	than	1/30 Refrigerant	piping	(Liquid	pipe)

Branch	duct

Air	discharge	grilleFlexible	duct

360	(in	case	of	□	450	inspection	hatch)
140	(in	case	of	□	600	inspection	hatch)

Control	box

Maintenance	space	for	the	heat	exchanger	
elements	the	air	filters	and	fans

Sloping	downwards	at	a	
gradient	of	the	1/100

Ø	200
Nominal	diameter

Inspection	
hatch

Inspection	
hatch

Mo
re
	th
an
	60

0

EA
(Exhaust	air	to	outdoors)

OA
(Fresh	air	from	outdoors)

Round	shape	hood
(Locally	procured)

(locally	procured)

(locally	procured)

(locally	procured)

(locally	procured)

(Ø	12.7	flare	connection)

(Ø	6.4	flare	connection)

(locally	procured)

(locally	procured)(locally	procured)

(locally	procured)

(locally	procured)
(locally	procured)Inspection	hatch
Suspention	bolt

EA
(Exhaust	air	to	outdoors)

OA
(Fresh	air	from	outdoors)

RA
(Return	air	from	room)

SA
(Return	air	to	room)

VKM50GB

3D083014

NOTES 

1.	 	Leave	space	for	servicing	the	unit	and	include	inspection	hatch.	(Always	open	a	hole	on	the	side	of	the	control	box	so	that	the	air	filters,	heat	exchange	elements,	and	fans	can	easily	be	
inspected	and	serviced.)

2.	 Install	the	two	outdoor	ducts	with	down	slope	(slope	of	1/30	or	more)	to	prevent	entry	of	rain	water,	also,	provide	insulation	for	three	ducts	(outdoor	ducts	and	indoor	supply	air	duct)	to	
prevent	dew	condensation.	(Material:	glass	wool	of	25mm	thick)

3.	 Do	not	turn	the	unit	upside	down.
4.	 Make	sure	to	install	drain	piping,	and	insulate	drain	piping	to	prevent	dew	condensation.
5.	 Keep	the	drain	pipe	short	and	sloping	downwards	at	a	gradient	of	at	least	1/100	to	prevent	air	from	forming.
6.	 Do	not	use	a	bent	cap	or	a	round	hood	as	the	outdoor	hood	if	they	might	get	rained	on	directly	(we	recommend	using	a	deep	hood)	(optional	accessory).
7.	 In	areas	where	freezing	may	occur,	always	take	steps	to	prevent	the	pipes	from	freezing.
8.	 Do	not	place	something	which	shouldn’t	get	wet	at	the	below	of	this	unit.	The	dew	would	fall	at	following	case,	where	humidity	is	80%	more,	or	the	exit	of	drain	socket	is	choked	up,	or	the	air	

filter	is	very	dirty.

Heat	insulator

Air	suction	grille

Air	discharge	grille

Heat	insulator

Refrigerant	piping	(Gas	pipe)

A	gradient	of	
more	than	1/30 Refrigerant	piping	(Liquid	pipe)

Branch	duct

Air	discharge	grilleFlexible	duct

360	(in	case	of	□	450	inspection	hatch)
140	(in	case	of	□	600	inspection	hatch)

Control	box

Maintenance	space	for	the	heat	exchanger	
elements	the	air	filters	and	fans

Sloping	downwards	at	a	
gradient	of	the	1/100

Ø	200
Nominal	diameter

Inspection	
hatch

Inspection	
hatch

Mo
re
	th
an
	60

0

EA
(Exhaust	air	to	outdoors)

OA
(Fresh	air	from	outdoors)

Round	shape	hood
(Locally	procured)

(locally	procured)

(locally	procured)

(locally	procured)

(locally	procured)

(Ø	12.7	flare	connection)

(Ø	6.4	flare	connection)

(locally	procured)

(locally	procured)(locally	procured)

(locally	procured)

(locally	procured)
(locally	procured)Inspection	hatch
Suspention	bolt

EA
(Exhaust	air	to	outdoors)

OA
(Fresh	air	from	outdoors)

RA
(Return	air	from	room)

SA
(Return	air	to	room)

Suspension
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Ayrıntılı teknik çizimler

VKM50GBM
VKM50GBM

3D083011

NOTES 

1.	 	Leave	space	for	servicing	the	unit	and	include	inspection	hatch.	(Always	open	a	hole	on	the	side	of	the	control	box	so	that	the	air	filters,	heat	exchange	elements,	fans,	and	humidifier	
elements	can	easily	be	inspected	and	serviced.)

2.	 Install	the	two	outdoor	ducts	with	down	slope	(slope	of	1/30	or	more)	to	prevent	entry	of	rain	water.	Also,	provide	insulation	for	three	ducts	(outdoor	ducts	and	indoor	supply	air	duct)	to	
prevent	dew	condensation.	(Material:	glass	wool	of	25mm	thick)

3.	 Do	not	turn	the	unit	upside	down.
4.	 Use	city	water	or	clean	water.	

Include	water	supply	piping	with	straner,	a	water	supply	shut-off	valve,	and	a	drain	valve	(both	locally	procured)	somewhere	along	the	water	supply	piping	that	can	be	reached	from	the	
inspection.

5.	 It	is	impossible	to	connect	the	water	supply	piping	directly	to	public	piping.	Use	a	cistern	tank	(of	the	approved	type),	if	you	need	to	get	your	water	supply	from	public	piping.
6.	 Make	sure	the	supply	water	0.02MPa	to	0.49MPa	(0.2	kg/cm2	to	5	kg/cm2).
7.	 Make	sure	the	supply	water	is	between	5	°C	and	40	°C	in	temperature.
8.	 Insulate	the	water	supply	piping	to	prevent	condensation	from	forming.
9.	 Make	sure	to	install	drain	piping,	and	insulate	drain	piping	to	prevent	dew	condensation.
10.	Keep	the	drain	pipe	short	and	sloping	downwards	at	a	gradient	of	at	least	1/100	to	prevent	air	from	forming.
11.	Install	in	a	location	where	the	air	around	the	unit	or	taken	into	the	humidifier	will	not	drop	below	0	°C.
12.	Do	not	use	a	bent	cap	or	a	round	hood	as	the	outdoor	hood	if	they	might	get	rained	on	directly	(we	recommend	using	a	deep	hood)	(optional	accessory).
13.	In	areas	where	freezing	may	occur,	always	take	steps	to	prevent	the	pipes	from	freezing.
14.	Do	not	place	something	which	shouldn’t	get	wet	at	the	below	of	this	unit.	The	dew	would	fall	at	following	case,	where	humidity	is	80%	more,	or	the	exit	of	drain	socket	is	choked	up,	or	the	air	

filter	is	very	dirty.
15.	Feed	clean	water.	If	the	supply	water	is	hard	water,	use	a	water	softener	because	of	short	life.	

Life	of	humidifying	element	is	about	3	years	(4,000	hours),	under	the	supply	water	conditions	of	hardness:	150	mg/L.	(Life	of	humidifying	element	is	about	1	years	(1500	hours),	under	the	
supply	water	conditions	of	hardness:	400	mg/L.)
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Ayrıntılı teknik çizimler

VKM80GBVKM80GB

3D083015

NOTES 

1.	 	Leave	space	for	servicing	the	unit	and	include	inspection	hatch.	(Always	open	a	hole	on	the	side	of	the	control	box	so	that	the	air	filters,	heat	exchange	elements,	and	fans	can	easily	be	
inspected	and	serviced.)

2.	 Install	the	two	outdoor	ducts	with	down	slope	(slope	of	1/30	or	more)	to	prevent	entry	of	rain	water,	also,	provide	insulation	for	three	ducts	(outdoor	ducts	and	indoor	supply	air	duct)	to	
prevent	dew	condensation.	(Material:	glass	wool	of	25mm	thick)

3.	 Do	not	turn	the	unit	upside	down.
4.	 Make	sure	to	install	drain	piping,	and	insulate	drain	piping	to	prevent	dew	condensation.
5.	 Keep	the	drain	pipe	short	and	sloping	downwards	at	a	gradient	of	at	least	1/100	to	prevent	air	from	forming.
6.	 Do	not	use	a	bent	cap	or	a	round	hood	as	the	outdoor	hood	if	they	might	get	rained	on	directly	(we	recommend	using	a	deep	hood)	(optional	accessory).
7.	 In	areas	where	freezing	may	occur,	always	take	steps	to	prevent	the	pipes	from	freezing.
8.	 Do	not	place	something	which	shouldn’t	get	wet	at	the	below	of	this	unit.	The	dew	would	fall	at	following	case,	where	humidity	is	80%	more,	or	the	exit	of	drain	socket	is	choked	up,	or	the	air	

filter	is	very	dirty.

Heat	insulator
Air	suction	grille Air	discharge	grille

Heat	insulator

Refrigerant	piping	(Gas	pipe)

A	gradient	of	
more	than	1/30 Refrigerant	piping	(Liquid	pipe)

Branch	duct

Silencer

Air	discharge	grilleFlexible	duct

360	(in	case	of	□	450	inspection	hatch)
140	(in	case	of	□	600	inspection	hatch)

Control	box

Maintenance	space	for	the	heat	exchanger	
elements	the	air	filters	and	fans

Sloping	downwards	at	a	
gradient	of	the	1/100

Ø	200
Nominal	diameter

Inspection	
hatch

Inspection	
hatch

Mo
re
	th
an
	60

0

EA
(Exhaust	air	to	outdoors)

OA
(Fresh	air	from	outdoors)

Round	shape	hood
(Locally	procured)

(locally	procured)
(locally	procured) (locally	procured)

(locally	procured)

(Ø	12.7	flare	connection)

(Ø	6.4	flare	connection)

(locally	procured)

(locally	procured)

(locally	procured)(locally	procured)

(locally	procured)

(locally	procured)
(locally	procured)

□	450	•	600	
Inspection	hatch

Suspention	bolt
EA

(Exhaust	air	to	outdoors)

OA
(Fresh	air	from	outdoors)

RA
(Return	air	from	room)

SA
(Return	air	to	room)

VKM80GB

3D083015

NOTES 

1.	 	Leave	space	for	servicing	the	unit	and	include	inspection	hatch.	(Always	open	a	hole	on	the	side	of	the	control	box	so	that	the	air	filters,	heat	exchange	elements,	and	fans	can	easily	be	
inspected	and	serviced.)

2.	 Install	the	two	outdoor	ducts	with	down	slope	(slope	of	1/30	or	more)	to	prevent	entry	of	rain	water,	also,	provide	insulation	for	three	ducts	(outdoor	ducts	and	indoor	supply	air	duct)	to	
prevent	dew	condensation.	(Material:	glass	wool	of	25mm	thick)

3.	 Do	not	turn	the	unit	upside	down.
4.	 Make	sure	to	install	drain	piping,	and	insulate	drain	piping	to	prevent	dew	condensation.
5.	 Keep	the	drain	pipe	short	and	sloping	downwards	at	a	gradient	of	at	least	1/100	to	prevent	air	from	forming.
6.	 Do	not	use	a	bent	cap	or	a	round	hood	as	the	outdoor	hood	if	they	might	get	rained	on	directly	(we	recommend	using	a	deep	hood)	(optional	accessory).
7.	 In	areas	where	freezing	may	occur,	always	take	steps	to	prevent	the	pipes	from	freezing.
8.	 Do	not	place	something	which	shouldn’t	get	wet	at	the	below	of	this	unit.	The	dew	would	fall	at	following	case,	where	humidity	is	80%	more,	or	the	exit	of	drain	socket	is	choked	up,	or	the	air	

filter	is	very	dirty.
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Ayrıntılı teknik çizimler

VKM80GBM
VKM80GBM

3D083012

NOTES 

1.	 	Leave	space	for	servicing	the	unit	and	include	inspection	hatch.	(Always	open	a	hole	on	the	side	of	the	control	box	so	that	the	air	filters,	heat	exchange	elements,	fans,	and	humidifier	
elements	can	easily	be	inspected	and	serviced.)

2.	 Install	the	two	outdoor	ducts	with	down	slope	(slope	of	1/30	or	more)	to	prevent	entry	of	rain	water.	Also,	provide	insulation	for	three	ducts	(outdoor	ducts	and	indoor	supply	air	duct)	to	
prevent	dew	condensation.	(Material:	glass	wool	of	25mm	thick)

3.	 Do	not	turn	the	unit	upside	down.
4.	 Use	city	water	or	clean	water.	

Include	water	supply	piping	with	straner,	a	water	supply	shut-off	valve,	and	a	drain	valve	(both	locally	procured)	somewhere	along	the	water	supply	piping	that	can	be	reached	from	the	
inspection.

5.	 It	is	impossible	to	connect	the	water	supply	piping	directly	to	public	piping.	Use	a	cistern	tank	(of	the	approved	type),	if	you	need	to	get	your	water	supply	from	public	piping.
6.	 Make	sure	the	supply	water	0.02MPa	to	0.49MPa	(0.2	kg/cm2	to	5	kg/cm2).
7.	 Make	sure	the	supply	water	is	between	5	°C	and	40	°C	in	temperature.
8.	 Insulate	the	water	supply	piping	to	prevent	condensation	from	forming.
9.	 Make	sure	to	install	drain	piping,	and	insulate	drain	piping	to	prevent	dew	condensation.
10.	Keep	the	drain	pipe	short	and	sloping	downwards	at	a	gradient	of	at	least	1/100	to	prevent	air	from	forming.
11.	Install	in	a	location	where	the	air	around	the	unit	or	taken	into	the	humidifier	will	not	drop	below	0	°C.
12.	Do	not	use	a	bent	cap	or	a	round	hood	as	the	outdoor	hood	if	they	might	get	rained	on	directly	(we	recommend	using	a	deep	hood)	(optional	accessory).
13.	In	areas	where	freezing	may	occur,	always	take	steps	to	prevent	the	pipes	from	freezing.
14.	Do	not	place	something	which	shouldn’t	get	wet	at	the	below	of	this	unit.	The	dew	would	fall	at	following	case,	where	humidity	is	80%	more,	or	the	exit	of	drain	socket	is	choked	up,	or	the	air	

filter	is	very	dirty.
15.	Feed	clean	water.	If	the	supply	water	is	hard	water,	use	a	water	softener	because	of	short	life.	

Life	of	humidifying	element	is	about	3	years	(4,000	hours),	under	the	supply	water	conditions	of	hardness:	150	mg/L.	(Life	of	humidifying	element	is	about	1	years	(1500	hours),	under	the	
supply	water	conditions	of	hardness:	400	mg/L.)
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Ayrıntılı teknik çizimler

VKM100GBVKM100GB

3D083016

NOTES 

1.	 	Leave	space	for	servicing	the	unit	and	include	inspection	hatch.	(Always	open	a	hole	on	the	side	of	the	control	box	so	that	the	air	filters,	heat	exchange	elements,	and	fans	can	easily	be	
inspected	and	serviced.)

2.	 Install	the	two	outdoor	ducts	with	down	slope	(slope	of	1/30	or	more)	to	prevent	entry	of	rain	water,	also,	provide	insulation	for	three	ducts	(outdoor	ducts	and	indoor	supply	air	duct)	to	
prevent	dew	condensation.	(Material:	glass	wool	of	25mm	thick)

3.	 Do	not	turn	the	unit	upside	down.
4.	 Make	sure	to	install	drain	piping,	and	insulate	drain	piping	to	prevent	dew	condensation.
5.	 Keep	the	drain	pipe	short	and	sloping	downwards	at	a	gradient	of	at	least	1/100	to	prevent	air	from	forming.
6.	 Do	not	use	a	bent	cap	or	a	round	hood	as	the	outdoor	hood	if	they	might	get	rained	on	directly	(we	recommend	using	a	deep	hood)	(optional	accessory).
7.	 In	areas	where	freezing	may	occur,	always	take	steps	to	prevent	the	pipes	from	freezing.
8.	 Do	not	place	something	which	shouldn’t	get	wet	at	the	below	of	this	unit.	The	dew	would	fall	at	following	case,	where	humidity	is	80%	more,	or	the	exit	of	drain	socket	is	choked	up,	or	the	air	

filter	is	very	dirty.
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3D083016

NOTES 

1.	 	Leave	space	for	servicing	the	unit	and	include	inspection	hatch.	(Always	open	a	hole	on	the	side	of	the	control	box	so	that	the	air	filters,	heat	exchange	elements,	and	fans	can	easily	be	
inspected	and	serviced.)

2.	 Install	the	two	outdoor	ducts	with	down	slope	(slope	of	1/30	or	more)	to	prevent	entry	of	rain	water,	also,	provide	insulation	for	three	ducts	(outdoor	ducts	and	indoor	supply	air	duct)	to	
prevent	dew	condensation.	(Material:	glass	wool	of	25mm	thick)

3.	 Do	not	turn	the	unit	upside	down.
4.	 Make	sure	to	install	drain	piping,	and	insulate	drain	piping	to	prevent	dew	condensation.
5.	 Keep	the	drain	pipe	short	and	sloping	downwards	at	a	gradient	of	at	least	1/100	to	prevent	air	from	forming.
6.	 Do	not	use	a	bent	cap	or	a	round	hood	as	the	outdoor	hood	if	they	might	get	rained	on	directly	(we	recommend	using	a	deep	hood)	(optional	accessory).
7.	 In	areas	where	freezing	may	occur,	always	take	steps	to	prevent	the	pipes	from	freezing.
8.	 Do	not	place	something	which	shouldn’t	get	wet	at	the	below	of	this	unit.	The	dew	would	fall	at	following	case,	where	humidity	is	80%	more,	or	the	exit	of	drain	socket	is	choked	up,	or	the	air	

filter	is	very	dirty.
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Ayrıntılı teknik çizimler

VKM100GBM
VKM100GBM

3D083013

NOTES 

1.	 	Leave	space	for	servicing	the	unit	and	include	inspection	hatch.	(Always	open	a	hole	on	the	side	of	the	control	box	so	that	the	air	filters,	heat	exchange	elements,	fans,	and	humidifier	
elements	can	easily	be	inspected	and	serviced.)

2.	 Install	the	two	outdoor	ducts	with	down	slope	(slope	of	1/30	or	more)	to	prevent	entry	of	rain	water.	Also,	provide	insulation	for	three	ducts	(outdoor	ducts	and	indoor	supply	air	duct)	to	
prevent	dew	condensation.	(Material:	glass	wool	of	25mm	thick)

3.	 Do	not	turn	the	unit	upside	down.
4.	 Use	city	water	or	clean	water.	

Include	water	supply	piping	with	straner,	a	water	supply	shut-off	valve,	and	a	drain	valve	(both	locally	procured)	somewhere	along	the	water	supply	piping	that	can	be	reached	from	the	
inspection.

5.	 It	is	impossible	to	connect	the	water	supply	piping	directly	to	public	piping.	Use	a	cistern	tank	(of	the	approved	type),	if	you	need	to	get	your	water	supply	from	public	piping.
6.	 Make	sure	the	supply	water	0.02MPa	to	0.49MPa	(0.2	kg/cm2	to	5	kg/cm2).
7.	 Make	sure	the	supply	water	is	between	5	°C	and	40	°C	in	temperature.
8.	 Insulate	the	water	supply	piping	to	prevent	condensation	from	forming.
9.	 Make	sure	to	install	drain	piping,	and	insulate	drain	piping	to	prevent	dew	condensation.
10.	Keep	the	drain	pipe	short	and	sloping	downwards	at	a	gradient	of	at	least	1/100	to	prevent	air	from	forming.
11.	Install	in	a	location	where	the	air	around	the	unit	or	taken	into	the	humidifier	will	not	drop	below	0	°C.
12.	Do	not	use	a	bent	cap	or	a	round	hood	as	the	outdoor	hood	if	they	might	get	rained	on	directly	(we	recommend	using	a	deep	hood)	(optional	accessory).
13.	In	areas	where	freezing	may	occur,	always	take	steps	to	prevent	the	pipes	from	freezing.
14.	Do	not	place	something	which	shouldn’t	get	wet	at	the	below	of	this	unit.	The	dew	would	fall	at	following	case,	where	humidity	is	80%	more,	or	the	exit	of	drain	socket	is	choked	up,	or	the	air	

filter	is	very	dirty.
15.	Feed	clean	water.	If	the	supply	water	is	hard	water,	use	a	water	softener	because	of	short	life.	

Life	of	humidifying	element	is	about	3	years	(4,000	hours),	under	the	supply	water	conditions	of	hardness:	150	mg/L.	(Life	of	humidifying	element	is	about	1	years	(1500	hours),	under	the	
supply	water	conditions	of	hardness:	400	mg/L.)

Heat	insulator
Air	suction	grille Air	discharge	grille

Heat	insulator

Refrigerant	piping	(Gas	pipe)

A	gradient	of	
more	than	1/30

Cistern	tank

Refrigerant	piping	(Liquid	pipe)

Branch	duct

Air	discharge	grille

Water	supply	shut-off	valve
Drain	valve

Strainer

Flexible	duct

Silencer

360	(in	case	of	□	450	inspection	hatch)
140	(in	case	of	□	600	inspection	hatch)

Control	box

Maintenance	space	for	the	heat	exchanger	
elements	the	air	filters,	fans	and	humidifier

Sloping	downwards	at	a	
gradient	of	the	1/100

Ø	250
Nominal	diameter

Inspection	
hatch

Inspection	
hatch

Mo
re
	th
an
	60

0

EA
(Exhaust	air	to	outdoors)

OA
(Fresh	air	from	outdoors)

Round	shape	hood
(Locally	procured)

(locally	procured)
(locally	procured) (locally	procured)

(locally	procured)

(Ø	12.7	flare	connection)

(Ø	6.4	flare	connection)

(locally	procured)

(locally	procured)

(locally	procured)
(locally	procured)

(accessory)

(locally	procured)

(locally	procured)

(locally	procured)

(locally	procured)

(locally	procured)
□	450	•	600		
Inspection	hatch

Suspension	bolt
EA

(Exhaust	air	to	outdoors)

OA
(Fresh	air	from	outdoors)

RA
(Return	air	from	room)

SA
(Return	air	to	room)

strainer
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VKM50GB

3D082904

––––––  50Hz, 220V-240V

Operating air flow rate range

Operating air flow rate range

Air flow rate (m3/h) Air flow rate (m3/h)
Low

Air flow rate (m3/h)
High

Air flow rate (m3/h)
Ultra High

Operating air flow rate range Operating air flow rate range

Exchange 
efficiency

(%)
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na
l s

tat
ic 
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su
re

 (P
a)

Ex
ter
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l s

tat
ic 
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re

 (P
a)

ø200 
Pipe 

length

1) For example: 19(29)- -07
Mode no. : 19(29) 
First code:  (Supply ┌ 2 ┘Exhaust ┌ 3 ┘)

 Second code no. : 07

2) Rated point: ●
3) The characteristic of each tap becomes a setup of the 

characteristic of the same code number.

[Reading of Performance Characteristics]

Temperature exchange efficiencyEnthalpy exchange efficiency (heating)

Enthalpy exchange efficiency (cooling)

Ultra High

High

Low

VKM50GBM

3D082901

––––––  50Hz, 220V-240V

Operating air flow rate range

Operating air flow rate range

Air flow rate (m3/h) Air flow rate (m3/h)
Low

Air flow rate (m3/h)
High

Air flow rate (m3/h)
Ultra High

Operating air flow rate range Operating air flow rate range

Exchange efficiency
(%)

Ex
ter

na
l s

tat
ic 

pr
es

su
re

 (P
a)

Ex
ter

na
l s

tat
ic 

pr
es

su
re

 (P
a)

ø200 
Pipe 

length

VKM50GBM

1) For example: 19(29)- -07 
Mode no. : 19(29) 
First code:  (Supply ┌ 2 ┘Exhaust ┌ 3 ┘)

 Second code no. : 07

2) Rated point: ●
3) The characteristic of each tap becomes a setup of the characteristic of the 

same code number.

[Reading of Performance Characteristics]

Temperature exchange efficiencyEnthalpy exchange efficiency (heating)
Enthalpy exchange efficiency (cooling)

Ultra High

High

Low

Ayrıntılı teknik çizimler

VKM50GB

VKM50GBM
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VKM80GB

3D082905

––––––  50Hz, 220V-240V
Operating air flow rate range

Temperature exchange efficiency
Enthalpy exchange efficiency (heating)

Enthalpy exchange efficiency (cooling)

Operating air flow rate range

Air flow rate (m3/h) Air flow rate (m3/h)
Low

Air flow rate (m3/h)
High

Air flow rate (m3/h)
Ultra High

Operating air flow rate range Operating air flow rate range
Exchange 
efficiency

(%)

Ex
ter

na
l s

tat
ic 

pr
es

su
re

 (P
a)

Ex
ter

na
l s

tat
ic 

pr
es

su
re

 (P
a)

ø250 
Pipe 

length

1) For example: 19(29)- -07
Mode no. : 19(29) 
First code:  (Supply ┌ 2 ┘Exhaust ┌ 3 ┘)

 Second code no. : 07

2) Rated point: ●
3) The characteristic of each tap becomes a setup of the 

characteristic of the same code number.

[Reading of Performance Characteristics]

Ultra High

High

Low

VKM80GBM

3D082902

––––––  50Hz, 220V-240V

Operating air flow 
rate range

Operating air flow rate range

Air flow rate (m3/h) Air flow rate (m3/h)
Low

Air flow rate (m3/h)
High

Air flow rate (m3/h)
Ultra High

Operating air flow rate range Operating air flow rate range

Exchange efficiency
(%)

Ex
ter

na
l s

tat
ic 

pr
es

su
re

 (P
a)

Ex
ter

na
l s

tat
ic 

pr
es

su
re

 (P
a)

ø250 
Pipe 

length

VKM80GBM

1) For example: 19(29)- -07 
Mode no. : 19(29) 
First code:  (Supply ┌ 2 ┘Exhaust ┌ 3 ┘)

 Second code no. : 07

2) Rated point: ●
3) The characteristic of each tap becomes a setup of the characteristic of the 

same code number.

[Reading of Performance Characteristics]

Temperature exchange efficiencyEnthalpy exchange efficiency (heating)

Enthalpy exchange efficiency (cooling)

Ultra High

High

Low

Ayrıntılı teknik çizimler

VKM80GB

VKM80GBM
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VKM100GB

3D082906

––––––  50Hz, 220V-240V

Operating air flow rate range

Operating air flow rate range

Air flow rate (m3/h)

Air flow rate (m3/h)
Low

Air flow rate (m3/h)
High

Air flow rate (m3/h)
Ultra High

Operating air flow rate range Operating air flow rate range

Exchange 
efficiency

(%)

Ex
ter

na
l s

tat
ic 

pr
es

su
re

 (P
a)

Ex
ter

na
l s

tat
ic 

pr
es

su
re

 (P
a)

ø250 
Pipe 

length
Ultra High

High

Low

1) For example: 19(29)- -07
Mode no. : 19(29) 
First code:  (Supply ┌ 2 ┘Exhaust ┌ 3 ┘)

 Second code no. : 07

2) Rated point: ●
3) The characteristic of each tap becomes a setup of the 

characteristic of the same code number.

[Reading of Performance Characteristics]

Temperature exchange efficiency

Enthalpy exchange efficiency (heating)
Enthalpy exchange efficiency (cooling)

VKM100GBM

3D082903

––––––  50Hz, 220V-240V

Operating air flow rate 
range

Operating air flow rate range

Air flow rate (m3/h) Air flow rate (m3/h)
Low

Air flow rate (m3/h)
High

Air flow rate (m3/h)
Ultra High

Operating air flow rate range Operating air flow rate range

Exchange efficiency
(%)

Ex
ter

na
l s

tat
ic 

pr
es

su
re

 (P
a)

Ex
ter

na
l s

tat
ic 

pr
es

su
re

 (P
a)

ø250 
Pipe 

length

VKM100GBM

1) For example: 19(29)- -07 
Mode no. : 19(29) 
First code:  (Supply ┌ 2 ┘Exhaust ┌ 3 ┘)

 Second code no. : 07

2) Rated point: ●
3) The characteristic of each tap becomes a setup of the characteristic of the 

same code number.

[Reading of Performance Characteristics]

Temperature exchange efficiency

Enthalpy exchange efficiency (heating)

Enthalpy exchange efficiency (cooling)

Ultra High

High

Low

Ayrıntılı teknik çizimler

VKM100GB

VKM100GBM
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INTELLIGENT 
TOUCH MANAGER 
DCM601A51

BRC1E53A/B/C  
KABLOLU KUMANDA

Kumanda sistemleri
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Kumanda sistemleri
Kullanıcı dostu kumanda sistemleri 44

Genel bilgi 45

Bireysel kumanda sistemleri 46

Merkezi kumanda sistemleri 48
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Süper kablolama sistemi iç üniteler, dış üniteler ve 
merkezi kumanda arasında ortak kablo kullanımı 
sağlamak için kullanılır. Bu sistem sadece dış ünitelere 
takılır ve kullanıcının mevcut sistemi bir merkezi 

Dış üniteKablolu kumanda

İç ünite

VKM

Havalandırma çalışmasının klima çalışmasına bağlanması

VRV iç ünite

HRVARA BAĞLANTI

Havalandırma çalışmasının klima çalışmasına 
bağlanması, genel sistem kontrolünü oldukça 
kolaylaştırır. Aynı uzaktan kumanda klimayı ve 
havalandırmayı merkezi olarak kontrol eder. Merkezi 
bir kumandanın kullanılması aynı zamanda kullanıcıya 

klimayı ve havalandırmayı entegre eden, geniş 
bir kumanda sistemleri aralığından seçim yapma 
özgürlüğü de verir. Kullanıcı, çeşitli merkezi kumanda 
cihazlarını entegre ederek geniş, yüksek düzeyli bir 
merkezi kumanda sistemi kurabilir.

kumanda ile entegre olarak çalıştırmasını kolaylaştırır. 
Kutuplu olmayan kablo sistemi sayesinde, bağlantıların 
yanlış yapılması imkansız hale gelmiş ve montaj süresi 
kısalmıştır.

Kullanıcı dostu kumanda sistemleri

“Süper Kablolama” Sistemi
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Bireysel kumanda sistemleri
5 farklı bireysel kumanda sistemi, kullanıcının VRV 
sistemini ve kombine edilen havalandırmayı kontrol 
etmesine izin verir.

 ū BRC1D52 ve BRC1E53A/B/C (Mart 2016'dan itibaren) 
kablolu kumandalardır ve oda sıcaklığı ayarlarına, 
program zamanlayıcıya, ... erişime izin verir.  
Ayrıca, kullanıcı dostu HRV işlevlerine sahiptir.

 ū BRC301B61 özel olarak VAM üniteleri için geliştirilmiş 
bir kablolu kumandadır.

 ū BRC2E52C ve BRC3E52C, otel odalarında kullanım 
için ideal olan kompakt ve kullanımı kolay uzaktan 
kumandalardır.

Ağ çözümleri
HRV üniteleri tüm mevcut Daikin ağ çözümlerine bağlanabilir:

VRV görüntüleme ve kontrol fonksiyonlarının LonWorks ağlarına açık ağ entegrasyonu.
DMS504B51

VRV ve BMS sistemleri arasında sorunsuz bağlantı için entegre kumanda sistemidir.
DMS502A51

VRV sistemlerinin ayrıntılı ve kolay takibine ve çalıştırılmasına izin verir  
(maksimum 64 kumanda grubu).

KRP2A*
Elektrikli cihazlar  

için kablo adaptörü

Merkezi kumanda 
sistemleri
Kullanıcı aşağıda listelenen merkezi (opsiyonel) 
kumanda cihazlarını birlikte kullanarak klima ve 
havalandırma için kapsamlı bir merkezi kumanda 
sistemi aralığı elde edebilir.

Daha fazla bilgi için Daikin kumanda sistemleri kataloguna bakabilir veya bayinizle irtibat kurabilirsiniz

Diğer entegrasyon cihazları

 ū 16 iç üniteye (1 grup) (P1 P2 üzerinden KRP2A*)  
kadar uzaktan çalıştırılabilir ve durdurulabilir

 ū Alarm göstergesi / yangında otomatik kapatma

Daikin'ın adaptör PCB'leri özel ihtiyaçları için basit 
çözümler sunar. Basit kumanda ihtiyaçlarının 
karşılanması için düşük maliyetli bir seçenektir ve tekli 
veya çoklu ünitelerde kullanılabilir.

Genel bilgi

Kumanda seçeneklerine genel bakış

DCS601C51

DCM601A51
Maksimum 512 VRV iç ünitesinin tam kontrolü ve yönetimi için ideal çözümdür.

LonWorks Arayüzü

BACnet Arayüzü
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• 16'ya kadar iç üniteyi veya 8'e kadar HRV ünitesini kontrol edebilir (1 grup)

• Kullanımı kolay: tüm ana fonksiyonlara doğrudan erişilebilir

• Kolay kurulum: gelişmiş menü ayarları için gelişmiş grafikli kullanıcı arayüzü

• HRV ve klimanın eş zamanlı olarak AÇIK/KAPALI konuma getirilmesi (BRC1D52/BRC1E53A/B/C)

• Hava debisi geçişi

• Havalandırma modu geçişi 

• Otomatik hata teşhisi işlevleri

• Filtre işareti ekranı ve sıfırlama

• Zamanlayıcı ayarları, klimayla eş zamanlı kontrol (BRC1D52/BRC1E53A/B/C)

• VAM'ın AÇIK/KAPALI konuma getirilmesi (BRC301B61)

• HRV'nin bağımsız çalıştırılması 

• Zamanlayıcı ayarları (BRC301B61)

• Taze hava modu değiştirme (Sadece HRV) 

(Saha ayarıyla seçilebilir: besleme modu, egzoz modu) 

BRC1D52 BRC301B61 BRC2/3E52CBRC1E53A/B/C

Bireysel kumanda 
sistemleri

Otel uygulamaları için 
basitleştirilmiş uzaktan kumanda
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Yalnızca BRC1D52 veya BRC1E51A (yalnızca HRV) kullanılarak çok sayıda ünite kontrol edilebilir

*1: VKM ünitesi iki klima iç ünitesi olarak sayılmalıdır. Ayrıntılı bilgi için, aşağıdaki açıklamaya bakın.

* BRC301B61 yalnızca VAM-FA/FB için mevcuttur

BRC1D52 veya 
BRC1E53A/B/C 
BRC301B61 *

BRC1D52 
veya 
BRC1E53A/
B/C

KRP2 adaptörü 
veya Intelligent 
Touch Manager 
kumandasıyla 
merkezi 
kumanda

 › HRV'nin bağımsız çalıştırılması 
mümkündür

 › Çalışma 2 uzaktan kumanda 
kullanılarak gerçekleştirilebilir

 › Birden fazla HRV ünitesi aynı anda 
toplu olarak kontrol edilebilir  
(8 veya 16 HRV* ünitesine kadar 
bağlanabilir)

 › Klima uzaktan kumandası 
kullanılabilirBa

ğı
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z 
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a 
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 › Birden fazla VRV veya Sky Air 
iç ünite grubunun bağlantı 
çalışmasını kontrol edebilir

 › Çok sayıda gruptan biri çalışıyorsa, 
HRV üniteleri bağlanır ve eş zamanlı 
olarak çalışır

St
an

da
rt

 s
is

te
m

Kl
im

a 
ba

ğl
an

tıl
ı k

um
an

da
  

(V
RV

, S
ky

 A
ir)

 s
is

te
m

i

Bi
rd

en
 fa

zl
a 

gr
up

 b
ağ

la
nt

ılı
  

Ça
lış

m
a 

si
st

em
i

BRC1D52 
BRC1E53A/B/C 
BRC301B61*

BRC1D52 
BRC1E53A/B/C 
BRC301B61 *

HRV HRV

BRC1D52 
BRC1E53A/B/C 

İç ünite HRV

BRC1D52 
BRC1E53A/B/C

İç ünite

Grup 1

Grup 1 Grup 2

BRC1D52 
BRC1E53A/B/C 

İç ünite

Grup 2

BRC1D52 
BRC1E53A/B/C

İç ünite

Grup 2

BRC1D52 
BRC1E53A/B/C

İç ünite

Grup 1

HRV HRV + KRP2 adaptör

 › Birden fazla VRV iç ünitesi veya HRV 
ünitesi, klima uzaktan kumandası 
kullanılarak HRV'nin ve klimaların 
bağlantılı çalışması sayesinde 
toplu olarak bağlanabilir ve kontrol 
edilebilir 

 › HRV ünitesi aynı zamanda iç ünite 
uzaktan kumandası kullanılarak 
bağımsız olarak da kontrol edilebilir 
ve bunun için iç ünitenin çalışır 
durumda olmasına gerek yoktur

Grup kontrolü işlemi sırasında VKM ünitesi, 2 standart iç üniteye denk 
bir kapasiteye sahiptir. Aynı anda 16 standart iç üniteye kadar bağlantı 
yapılabilir.

Bağlanabilecek iç üniteler:
VKM 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Maks. VRV sayısı 16 14 12 10 8 6 4 2 0

Not: VKM, ünite başına 2 uzaktan kumanda adresi kullanır.
Grup olarak kontrol edilebilecek ünite sayısı yukarıda gösterilmiştir.

Sistem  
Karakteristikleri

Gerekli 
AksesuarlarSistem yapısı 

500 m'ye kadar
BRC1E53A/B/C no1

İç üniteler

HRVBRC1E53A/B/C no2

Sisteminizi 2 konumdan kontrol edebilmek için 2 kumanda kullanın Tek bir uzaktan kumandadan 16'ya kadar üniteyi bağımsız olarak kontrol edebilir

500 m'ye kadar kablo uzunluğu: uzak konumlardaki kumanda üniteleri

 ›  Grup Kumanda
  Bir klima uzaktan kumandası aynı anda maksimum 

16 klima ve HRV* ünitesini kontrol edebilir.
 ›  2 uzaktan kumandalı kontrol

  İki klima uzaktan kumandası bağlandığında klima 
ve HRV ünitelerinin iki farklı noktadan kontrol 
edilmesine izin verir (grup kumandası mümkündür).

 ›  Uzun Mesafeli Uzaktan Kumanda
  500 m’ye varan kablolama sayesinde - örneğin 

uzaktaki bir kontrol odasından, uzaktan kumanda 
etmek mümkündür (2 uzaktan kumanda 
kullanılabilir).

Bireysel kumanda sistemleri
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Kullanıcı aşağıda listelenen merkezi (opsiyonel) kumanda cihazlarını birlikte kullanarak klima ve 
havalandırma için kapsamlı bir merkezi kumanda sistemi aralığı elde edebilir.

Merkezi kumanda - DCS302C51

 ū Maksimum 64 grup (128 iç ünite, maks. 10 dış ünite) kontrol edilebilir
 ū Ayrı konumlardaki 2 merkezi kumanda ile maksimum 128 grup  
(128 iç ünite, maks. 10 dış ünite) kontrol edilebilir

 ū Grup kumandası (grup seçimi için yukarı ve aşağı ok düğmeleri eklenmiştir)
 ū Zon kontrolü
 ū Hata kodu görüntüleme
 ū Maksimum 1.000 m kablo uzunluğu (toplam: 2.000 m)
 ū Birleşik ON/OFF kumanda, program zamanlayıcı ve BMS sistemiyle kombinasyon
 ū Hava debisi ve yönü her bir grup çalışmasındaki iç üniteler için bireysel olarak kontrol edilebilir
 ū Havalandırma hacmi ve modu Isı Geri Kazanımlı Havalandırma (VKM) için kontrol edilebilir
 ū Bir program zamanlayıcı bağlanarak, her gün için 4 ‘çalıştırma/durdurma’ ikilisine kadar ayarlanabilir

Birleşik on/off kumanda - DCS301B51

16 iç ünite grubunda eş zamanlı ve bireysel kumanda sağlar

 ū Maksimum 16 grup (128 klima iç ünitesi ve HRV ünitesi) kontrol edilebilir
 ū Ayrı konumlarda 2 uzaktan kumanda kullanılabilir
 ū Merkezi kumanda göstergesi
 ū Maksimum 1.000 m'lik kablo uzunluğu (toplam: 2.000 m)

Program zamanlayıcı - DST301B51

64 grubun programlanabilmesine imkan tanır 

 ū Maksimum 128 klima iç ünitesi ve HRV ünitesi kontrol edilebilir
 ū 8 tipte haftalık programlayıcı
 ū Maksimum 48 saat yedek güç beslemesi
 ū Maksimum 1.000 m'lik kablo uzunluğu (toplam: 2.000 m)

DST301B51

DCS301B51

DCS302C51

Merkezi kumanda 2 ünite

Birleşik on/off kumanda 8 ünite

Program zamanlayıcısı 1 ünite

Sistem başına kontrol edilebilecek HRV ünitesi sayısı

Merkezi kumanda 
sistemleri
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Merkezi kumanda - DCS302C51

 › Merkezi kumanda ayar ve 
görüntüleme işlevleri sunar ve 
maksimum 128 VRV ve HRV 
ünitesini kontrol edebilir 

 › Kontrol 3 farklı modelde 
mümkündür: bireysel,  
toplu veya zon

 › Aynı zon içerisinde birden fazla grup 
kontrol edilebilir

 › Birden fazla HRV ünitesi bireysel 
olarak çalıştırılabilir

 › Sistem klima veya HRV 
uzaktan kumandası olmadan 
yapılandırılabilir

 › Kumanda sistemi, mevcut 
gereksinimlere bağlı olarak çok 
sayıda merkezi kumanda sisteminin 
birleştirilmesiyle genişletilebilir

Klimayla 
Bağlantılı  

 
Merkezi 

Kumanda 
Sistemi

Birleşik ON/OFF kumanda - 
DCS301B51

 › Tek bir kumanda 16 iç ünite 
grubunun açma/kapama işlemini 
toplu olarak veya tek tek kontrol 
edebilir

 › Tek bir merkezi iletim hattına (tek 
bir sisteme) 8 kumandaya kadar 
bağlantı yapılabilir ve böylece 
maksimum 128 grubunun kontrolü 
mümkün hale gelir  
(16 grup x 8 = 128 grup)

Program zamanlayıcı - 
DST301B51

 › Tek bir program zamanlayıcı 
maksimum 128 ünitenin haftalık 
programını kontrol edebilir

 › HRV uzaktan kumanda her bir HRV 
ünitesinin bağımsız çalışmasını 
ayarlayabilir

 › Kumanda sistemi, hedeflenen 
amaca bağlı olarak çok sayıda 
merkezi kumanda cihazının 
birleştirilmesiyle genişletilebilir

Toplu / 
Bireysel 

Kumanda 
Sistemi

Zon 
Kumanda 

Sistemi

BRC1D52 
BRC1E53A/B/C 

BRC1D52 
BRC1E53A/B/C 

BRC1D52 
BRC1E53A/B/C

DCS301B51
DST301B51

İç ünite

İç ünite

HRV

HRV

İç ünite

İç ünite

BRC1D52 
BRC1E53A/B/C 

BRC1D52 
BRC1E53A/B/C

Zo
n 

2
Zo

n 
1

BRC1D52 
BRC1E53A/B/C

HRV

HRV

DCS302C51
DCS302C51, 
BRC1D52 veya 
BRC1E53A/B/C
Gerekirse: 
DSC301B51  
veya DST301B51

DCS301B51  
veya DST301B51, 

BRC1D52 veya 
BRC1E53A/B/C
Gerekirse: 
DCS302C51

Sistem  
Karakteristikleri

Gerekli 
AksesuarlarSistem yapısı

Merkezi kumanda sistemleri
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Küçük ve büyük ölçekli ticari mekanlar için 

Daikin, klima santraline bağlanan bir dizi R-410A 

inverter kondenser üniteleri sunar. Daikin ticari 

seri havalandırma ünitelerinin bina kısıtlamaları 

(geniş girişler, banket salonları vb.) nedeniyle 

havalandırma ihtiyaçlarını karşılamadığı 

durumlarda klima santralleri ideal çözümdür.  

Klima santralleri yüksek taze hava hacimleri  

(> 500 m/sa) ve yüksek ESP değerleri sunarak, 

yüksek kanal uzunluklarının kullanılmasına izin 

verir.

Klima santralleri birden fazla alandaki hava 

koşullarının optimize edilmesi için projeye özel 

çözümler sunar. Klima santrali, benzersiz, tam bir 

modüler tasarıma dayalı olduğundan ve böylece 

gereksinimlere tam uyacak şekilde (1 cm'lik 

kademelerle) boyutlandırılabildiğinden montaj 

gereksinimleri veya tasarım sınırlamaları olmaksızın 

binanıza göre uyarlanabilir.
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Geniş hava üfleme aralığı 

Yüksek miktarda işlenmiş hava gerektiren uygulamalar 
(büyük avlular, yemek salonları vs.) için klima santralleri 
ideal çözümdür. Daikin’ın geniş klima santrali serisi  
500 m³/sa ila 144.000 m³/sa aralığında hava debisini 
işler. Klima santrali ünitesi montaj sırasında üfleme 
kesitinin istenen boyutlarda seçilebilmesi sayesinde 
ihtiyacınız olan hava akışını temin edecek şekilde 
tasarlanabilir.

Professional
 › Hazır gelen boyutlar 
 › Müşterinin özel ihtiyaçlarına göre 
yapılandırılabilir

 › Modüler yapı

Energy
 › Optimum enerji tüketimi için 
üstün çözüm

 › Yüksek verimli bileşenler
 › Kısa yatırım geri dönüş süresi

Modular
 › Fabrikada monte edilen 
kontrollerle tak ve çalıştır

 › Hazır gelen boyutlar
 › EC Fan Teknolojisi
 › Yüksek Verimli Isı Çarkı
 › Kompakt Tasarım
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Klima santrali uygulamaları
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Daikin taze hava paketi - tak ve çalıştır 
 
D-AHU Modular serisi fabrikada monte edilen ünite kontrolü  
(EKEXV, EKEQ, DDC kumanda) de dahil eksiksiz bir çözüm sunar ve 
VRV ve ERQ kondenser ünitelerinizle birlikte 'tak ve çalıştır' yöntemiyle 
kullanılabilir. Size zaman ve tek bir temas noktası sağlayarak en kolay 
çözümü sunar! 
 

Yatırım geri dönüş süresi  
 
Klima santrali (AHU), verimli bir iklim kontrol sistemi açısından önemli 
bir bileşendir. Gelişmiş tasarımlarımız ve çalışma verimliliklerimiz 
sayesinde elde edilen tasarruflar yapılan yatırımın kısa sürede geri 
alınmasını garanti eder. AHU Energy serimiz, üstün bir performans 
sunacak şekilde tasarlanmıştır, bu nedenle enerji tüketimi ve 
dolayısıyla enerji faturaları minimum düzeye düşürülür. Cihazın 
beklenen kullanım ömrünün 15 yıl olduğu ve her geçen gün artan 
enerji fiyatları dikkate alınırsa, bu şekilde inanılmaz bir tasarruf elde 
edilir.

Hazır gelen boyutlar 

Düşük maliyet ve üretim standardizasyonu açısından optimum 
sonuçların elde edilmesini sağlayacak şekilde seçilen 27 sabit boyutu 
mevcuttur. Daikin'ın kesit tasarımı, ünitenin mevcut montaj alanı 
kısıtlamalarına uygun olarak 1 cm'lik kademelerle ayarlanabilmesi ve 
sahada kaynak gerektirmeksizin monte edilebilmesi anlamına gelir.

Yüksek verimli bileşenler
 
Tüm Daikin klima santralleri optimum enerji verimliliği sağlayacak 
şekilde tasarlanmıştır. Poliüretan veya Maden yünü paneller 
mükemmel termal yalıtım performansını garanti eder. En katı talepleri 
dahi karşılamak üzere geniş bir filtre serisi mevcuttur.
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Klima santrali uygulamaları

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 kesintisiz 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 lehimlenen 

taze hava paketi

Daikin taze hava paketi
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Montaj esnekliğinin en üst düzeye çıkartılması için,  
4 farklı kumanda sistemi tipi sunulmaktadır

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

Z kontrol: Hava sıcaklığı (dönüş havası 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 dönüş havası veya besleme havasının 
(müşteri seçimi) bir fonksiyonu olarak kontrol edilebilir. DDC 
kumanda, ayar noktası ile dönüş havası sıcaklığı (veya besleme havası 
sıcaklığı veya oda sıcaklığı) arasındaki sıcaklık farkını daha sonra 
Daikin kumanda 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 dönüş havası veya besleme havasının 
(müşteri seçimi) bir fonksiyonu olarak kontrol edilebilir. DDC 
kumanda, ayar noktası ile dönüş havası sıcaklığı (veya besleme havası 
sıcaklığı veya oda sıcaklığı) arasındaki sıcaklık farkını daha sonra Daikin 
kumanda kutusuna (EKEQFCBA) aktarılacak bir oransal 0-10V sinyaline 
dönüştürür. Bu gerilim, 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 (BRC1D52 veya 
BRC1E52A/B - opsiyonel) bağlanması gerekir ancak kullanım için 
gerekmez. 

4. Z kontrol (TR/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 BRC1D52 veya BRC1E52A/B gerekir. 
Diğer iç ünitelerin de aynı anda klima santraline kombinasyonuna 
imkan tanıyan tek kontroldür. 

* EKEQMCB (’çoklu’ 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 BRC1D52 veya BRC1E52A/B uzaktan kumanda kullanımı

Dönüş havası sıcaklığını veya oda sıcaklığını kullanarak sıcaklık kontrolü (uzak sensörle)

TS  =  Besleme havası sıcaklığı

TEXT  =   Çıkış havası sıcaklığı

TR =  Dönüş havası sıcaklığı

TE =  Buharlaşma sıcaklığı

TOA  =   Dış ortam havası sıcaklığı

TC  =   Yoğuşma sıcaklığı

Klima santralleri için esnek kontrol seçenekleri

TR

TS

TEXT

TOA

TROOM

AHU

+

-

Control box
EKEQFCBADDC

0-10V

OR

Daikin kontrol kutusu: 
EKEQFCBADDC

TEXT

TOA

AHU
VEYA

TROOM

TETC TS

TR
TR

TS

TEXT

TOA

TROOM

AHU

+

-

Control box
EKEQFCBADDC

0-10V

OR

Daikin kontrol kutusu: 
EKEQFCBADDC

TEXT

TOA

AHU
VEYA

TROOM

TETC TS

TR

TRTEXT

TOA

TROOM

AHU

+

-

Control box
EKEQMCBA (VRV IV)

EKEQDCB (ERQ)

OR

BRC1D*
BRC1E*

-

BRC1D* 
BRC1E*

Kontrol kutusu 
EKEQMCBA (VRV IV)

EKEQDCB (ERQ)

TEXT

TOA

AHU

TROOM

TETC TS

TR

VEYA

TR

TS

TEXT

TOA

TROOM

+

-

Control box
EKEQFCBA

BRC1D*
BRC1E*
BRC1D* 
BRC1E*

Kumanda kutusu 
EKEQFCBA

TEXT

TOA

TROOM

TS

TR

TROOM  =   Odanın hava sıcaklığı

TETC
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Hem bire bir hem multi uygulama için gelişmiş çözüm

 ū Inverter kontrollü üniteler
 ū Isı geri kazanımlı, ısı pompası
 ū R-410A
 ū Daikin kumandasıyla oda sıcaklığı kontrolü
 ū Genleşme vanası kitlerinde geniş bir ürün gamı mevcuttur
 ū BRC1E52A/B, ayar noktası sıcaklığının ayarlanması için kullanılır  
(EKEQMCBA’ya bağlanır)

 ū Tüm ısı geri kazanımlı ve ısı pompası VRV sistemlerine bağlanabilir

- yüksek kapasiteler için (8 ila 54 HP)

VRV- Klima santrali uygulaması

VRV IV ısı pompası için W, X, Y kumanda

Soğutucu akışkan boruları

F1-F2

Diğer iletişimler

Tüm VRV dış üniteler için Z kumanda
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Bire bir uygulama için temel taze hava çözümü

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

 
“Daikin Taze Hava 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 mm 1.345x900x320
Ağırlık Birim kg 120
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
Serpantin 
sıcaklığı

Isıtma Min. °C KT 10
Soğutma Maks. °C KT 35

Soğutucu 
akışkan

Tipi / GWP R-410A / 2.087,5
Şarj kg/ TCO2Eş 4,0/8,4

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 mm 1.680x635x765 1.680x930x765
Ağırlık Birim kg 159 187 240
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
Serpantin 
sıcaklığı

Isıtma Min. °C KT 10
Soğutma Maks. °C KT 35

Soğutucu akışkan Tipi / GWP R-410A / 2.087,5
Şarj kg/ TCO2Eş 6,2/12,9 7,7/16,1 8,4/17,5

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 - düşük kapasiteler için  
(100 ila 250 sınıfı)

ERQ - Klima santrali uygulaması
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ERQ ve VRV’nin üçüncü taraf klima santrallerine entegrasyonu
geniş bir dizi genleşme vanası kiti ve kumanda kutusu

Genleşme vanalarına ve kontrol kutularına genel bakış

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

Serpantin 
sıcaklığı

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)

Minimum Standart Maksimum
50 5,0 5,6 6,2
63 6,3 7,1 7,8
80 7,9 9,0 9,9
100 10,0 11,2 12,3
125 12,4 14,0 15,4
140 15,5 16,0 17,6
200 17,7 22,4 24,6
250 24,7 28,0 30,8
400 35,4 45,0 49,5
500 49,6 56,0 61,6

Doymuş buharlaşma sıcaklığı: 6°C, SH: 5K
Hava sıcaklığı: 27°C KT / 19°C YT

Isıtma

EKEXV Sınıfı
İzin verilen ısı eşanjörü kapasitesi (kW)

Minimum Standart Maksimum
50 5,6 6,3 7,0
63 7,1 8,0 8,8
80 8,9 10,0 11,1
100 11,2 12,5 13,8
125 13,9 16,0 17,3
140 17,4 18,0 19,8
200 19,9 25,0 27,7
250 27,8 31,5 34,7
400 39,8 50,0 55,0
500 55,1 63,0 69,3

Doymuş yoğunlaşma sıcaklığı: 46°C, SC: 3K
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 bakın
• n2 (multi uygulama) - Klima santralleri ve VRV DX iç ünitelerin kombinasyonu (zorunlu değil). Tam doğru miktarı belirlemek için lütfen mühendislik veri kitapçığına bakın 
• EKEQFA kumanda kutusu bazı VRV IV dış ünite tiplerine (kutu başına maksimum 3 adet olmak üzere) bağlanabilir. EKEQFA kumanda 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 kumanda 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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Klima santrali uygulaması

Bire bir uygulama seçimi

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

 ū iç ünite kombinasyonuna izin verilmez
 ū 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 kesintisiz ısıtmalı bir VRV IV ısı pompası modeli 
kullanılacaktır (RYYQ-T serisi). 35°C KT'de 40 kW kapasite için 14 HP 
(RYYQ14T) dış ünite gerekir. 14 HP dış ünitenin kapasite sınıfı 350'dir. 
Sistemin toplam bağlantı oranı 356/350=%102'dir, bu nedenle  
%90-110 aralığına girmektedir.

3. Adım: Kumanda 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. 

 Sayfa 60-61'deki uygulama örnekleri

Multi uygulama seçimi

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

 ū iç üniteler de bağlanabilir ancak zorunlu değildir
 ū 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: Kumanda kutusu seçimi

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

 Sayfa 62-63'deki uygulama örnekleri
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Klima santrali uygulaması

Bire bir uygulama örnekleri
Birebir uygulama düzeni #1: EKEQFCBA kutusuyla W veya X kontrol örneği  

Dış ünite uyumluluğu
RYYQ8T >  RYYQ54T

RXYQ8T  >  RXYQ54T

RWEYQ8T8 > RWEYQ30T8

ERQ100  > ERQ250 1

(1) Yalnızca 1'e 1 kombinasyonda mevcuttur

Bağlantı kısıtlamaları
VRV bağlantı oranı: %90-110 arası

ERQ bağlantı oranı: %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 3'ten fazla 
kontrol kutusu bağlanabilir

Dış ünite 1'e, serpantin A'nın 
1 ve 2 numaralı devrelerine 
iki kontrol kutusu bağlanır. 3 
numaralı kontrol kutusu ise dış 
ünite 2'ye, serpantin A'nın 3 
numaralı devresine bağlanır

İki kontrol kutusu, serpantin A'ya 
(2 devre) ve diğer kontrol kutusu, 
serpantin B'ye (1 devre) bağlanır. 
Her ikisi de aynı dış üniteye 
bağlanır

Tbesleme

VEYA

EKEKXV*EKEQFCBA

Tdönüş

EEV kontrolü 

için dijital sinyal

F1/F2

Yalnızca devreye 

alma için

0-10 V sinyal

DDC'den EKEQFCBA'ya

DDC'ye gönderilen sıcaklık 

sensörü okuması

D
X 

se
rp

an
tin

D
X 

se
rp

an
tin

DX
 

se
rp

an
tin

DX
 

se
rp

an
tin
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Klima santrali uygulaması

Birebir uygulama düzeni #2: EKEQFCBA kutusuyla Y kontrol örneği 

Dış ünite uyumluluğu
RYYQ8T >  RYYQ54T

RXYQ8T  >  RXYQ54T

RWEYQ8T8 > RWEYQ30T8

ERQ100  >  ERQ250 1

(1) Yalnızca 1'e 1 kombinasyonda mevcuttur

Bağlantı kısıtlamaları
Bağlantı oranı: %90-110 arası

ERQ bağlantı oranı: %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 3'ten fazla 
kontrol kutusu bağlanabilir

Dış ünite 1'e, serpantin A'nın 
1 ve 2 numaralı devrelerine 
iki kontrol kutusu bağlanır. 3 
numaralı kontrol kutusu ise dış 
ünite 2'ye, serpantin A'nın 3 
numaralı devresine bağlanır

İki kontrol kutusu, serpantin A'ya 
(2 devre) ve diğer kontrol kutusu, 
serpantin B'ye (1 devre) bağlanır. 
Her ikisi de aynı dış üniteye 
bağlanır

Tbesleme

TAMAM

TAMAM

EKEKXV*EKEQFCBA

Tdönüş

EEV kontrolü için 

dijital sinyal

F1/F2

Yalnızca devreye 

alma için

Sensörlerden gelen sinyal

D
X 

se
rp

an
tin

D
X 

se
rp

an
tin

DX
 

se
rp

an
tin

DX
 

se
rp

an
tin
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Klima santrali uygulaması

Multi uygulama örnekleri
Multi uygulama düzeni #1: VRV iç ünitesi olmaksızın EKEQMCBA kutusuyla Z kumanda örneği

Dış ünite uyumluluğu
RYYQ8T >  RYYQ54T

RXYQ8T  >  RXYQ54T

RWEYQ8T8 > RWEYQ30T8

EKEQMCBA kontrol kutusu

ERQ100  >  ERQ250 1

EKEQDCB kontrol kutusu
(1) Yalnızca 1'e 1 kombinasyonda mevcuttur

Bağlantı kısıtlamaları
Bağlantı oranı: %90-110 arası

ERQ bağlantı oranı: %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 3'ten fazla 
kontrol kutusu bağlanabilir

Dış ünite 1'e, serpantin A'nın 
1 ve 2 numaralı devrelerine 
iki kontrol kutusu bağlanır. 3 
numaralı kontrol kutusu ise dış 
ünite 2'ye, serpantin A'nın 3 
numaralı devresine bağlanır

İki kontrol kutusu, serpantin A'ya 
(2 devre) ve diğer kontrol kutusu, 
serpantin B'ye (1 devre) bağlanır. 
Her ikisi de aynı dış üniteye 
bağlanır

VEYA

TAMAM

TAMAM

TAMAM

EKEKXV*EKEQMCBA

n kontrol kutuları

EEV kontrolü için dijital sinyal

ODA

F1/F2
Zorunlu 

VEYA

Sensörlerden gelen sinyal

KRCS01-1B

D
X 

se
rp

an
tin

D
X 

se
rp

an
tin

D
X 

se
rp

an
tin

DX
 

se
rp

an
tin
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Klima santrali uygulaması

Multi uygulama düzeni #2: VRV iç üniteleri ve EKEQMCBA kutusuyla Z kumanda örneği

 

Dış ünite uyumluluğu
VRV DX iç üniteleri temin edilmesi zorunlu değildir:

RYYQ8T >  RYYQ54T

RXYQ8T  >  RXYQ54T

RWEYQ8T8 > RWEYQ30T8

VRV DX iç üniteler temin edilmesi 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 3'ten fazla 
kontrol kutusu bağlanabilir

Dış ünite 1'e, serpantin A'nın 
1 ve 2 numaralı devrelerine 
iki kontrol kutusu bağlanır. 3 
numaralı kontrol kutusu ise dış 
ünite 2'ye, serpantin A'nın 3 
numaralı devresine bağlanır

İki kontrol kutusu, serpantin A'ya 
(2 devre) ve diğer kontrol kutusu, 
serpantin B'ye (1 devre) bağlanır.  
Her ikisi de aynı dış üniteye 
bağlanır

VEYA

TAMAM

TAMAM

TAMAM

EKEKXV*EKEQMCBA

n kontrol kutuları

EEV kontrolü için dijital sinyal

ODA

F1/F2
Zorunlu 

VEYA

Sensörlerden gelen sinyal

KRCS01-1B

D
X 

se
rp

an
tin

D
X 

se
rp

an
tin

DX
 se

rp
an

tin
DX

 se
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an
tin

DX
 

se
rp

an
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DX
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tin
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VAM İÇİN VH ELEKTRİKLİ ISITICI

FİLTRELER

Seçenekler ve 
aksesuarlar

Seçenekler ve aksesuarlar

YÜKSEK VERİMLİ FİLTRELER



VAM için VH elektrikli ısıtıcı
Besleme gerilimi 220/250V AC 50/60 Hz. +/-%10
Çıkış akımı (maksimum) 40°C'de (ortam sıcaklığı) 19A
Sıcaklık sensörü 25°C'de 5k ohm (tablo 502 1T)
Sıcaklık kontrol aralığı 0 - 40°C / (0-10V %0-100)
Çalışma zamanlayıcısı 1 ila 2 dakika arasında ayarlanabilir (fabrikada 1,5 dakikaya ayarlanmıştır)
Kontrol sigortası 20 X5 mm 250 m  A

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

Debi hatası - Kırmızı

Montaj delikleri 98 mm X 181 mm merkez 5 mm ø delikler
Terminal kutusunun yanındaki maksimum ortam sıcaklığı 35°C (çalışma sırasında)
Otomatik yüksek sıcaklıklı kesici 100°C Ön ayar
Manuel sıfırlama yüksek sıcaklıklı kesici 125°C Ön ayar
Röle çalışması 1A 120V AC veya 1A 24V DC
BMS ayar noktası girişi 0-10VDC

VAM için VH elektrikli ısıtıcı VH1B VH2B VH3B VH4B VH4/AB VH5B
Kapasite kW 1 1 1 1,5 2,5 2,5
Kanal çapı mm 100 150 200 250 250 350

Bağlanabilir VAM VAM150FC VAM250FC VAM500FC VAM800FC VAM800FC VAM1500FC
- VAM350FC VAM650FC VAM1000FC VAM1000FC VAM2000FC

Diğerleri VAM150-250FC VAM350-2000FC VKM-GB(M) EKEQFCBA 2 EKEQDCB 2 EKEQMCBA 2

Elektrikli cihazlar için kablo adaptörü (not 7) KRP2A51 KRP2A51 (not 3) BRP4A50A (not 4/5) - - -

Nemlendirici için adaptör PCB'si KRP50-2 KRP1C4 (not 4/6) BRP4A50A (not 4/5) - - -

3. taraf ısıtıcı için adaptör PCB'si BRP4A50 BRP4A50A (not 4/5) BRP4A50A (not 4/5) - - -

Uzak sensör - - - - KRCS01-1 -

Notlar

(1) Çalışma için soğutma/ısıtma seçicisi gereklidir
(2) Aksi belirtilmediği sürece sisteme DIII-net cihazları bağlanamaz
(3) KRP1BA101 montaj kutusu gereklidir
(4) VAM1500-2000FB için ilave olarak EKMPVAM tespit levhası gereklidir

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

(6) KRP50-2A90 montaj kutusu gereklidir
(7) Harici kumanda ve takibi için (ON/OFF kumanda, çalışma sinyali, hata göstergesi)

VAM
150FC

VAM
250FC

VAM
350FC

VAM
500FC

VAM
650FC

VAM
800FC

VAM
1000FC

VAM
1500FC

VAM
2000FC

VKM
50GB(M)

VKM
80GB(M)

VKM
100GB(M)

Toz filtreleri EN779 Orta M6 - - EKAFV50F6 EKAFV50F6 EKAFV80F6 EKAFV80F6 EKAFV100F6 EKAFV100F6 x2 EKAFV100F6 x2 - - -

EN779 İnce F7 - - EKAFV50F7 EKAFV50F7 EKAFV80F7 EKAFV80F7 EKAFV100F7 EKAFV100F7 x2 EKAFV100F7 x2 - - -

EN779 İnce F8 - - EKAFV50F8 EKAFV50F8 EKAFV80F8 EKAFV80F8 EKAFV100F8 EKAFV100F8 x2 EKAFV100F8 x2 - - -

Susturucu Model adı - - - KDDM24B50 KDDM24B100 KDDM24B100 KDDM24B100 KDDM24B100 x2 KDDM24B100 x2 - KDDM24B100 KDDM24B100

Nominal Boru  
Çapı (mm) - - - 200 200 250 250 250 250 - 250 250

CO2 sensörü - - BRYMA65 BRYMA65 BRYMA65 BRYMA100 BRYMA100 BRYMA200 BRYMA200 BRYMA65 BRYMA100 BRYMA200

VAM için VH elektrikli ısıtıcı VH1B VH2B VH2B VH3B VH3B VH4B / VH4/AB VH4B / VH4/AB VH5B VH5B - - -

Bireysel kumanda sistemleri VAM-FC VKM-GB(M) EKEQFCBA 2 EKEQDCB 2 EKEQMCBA 2

Kablolu kumanda BRC1E52A/B / BRC1D52 BRC1E52A/B / BRC1D52 BRC1E52A/B / BRC1D52 BRC1E52A/B / BRC1D52 1 BRC1E52A/B / BRC1D52 1

VAM kablolu kumanda BRC301B61 - - - -

Merkezi kumanda sistemleri VAM-FC VKM-GB(M) EKEQFCBA 2 EKEQDCB 2 EKEQMCBA 2

Merkezi kumanda DCS302C51 DCS302C51 - - -

Birleşik ON/OFF kumanda DCS301B51 DCS301B51 - - -

Program zamanlayıcısı DST301B51 DST301B51 - - -

DCC601A51 DCC601A51 DCC601A51 - - -

Intelligent Touch Manager  DCM601A51  DCM601A51  DCM601A51  DCM601A51  DCM601A51

Modbus DIII adaptörü EKMBDXA7V1 EKMBDXA7V1 EKMBDXA7V1 EKMBDXA7V1 EKMBDXA7V1

BACnet arayüzü DMS502A51 DMS502A51 - - -

LonWorks arayüzü DMS504B51 DMS504B51 - - -
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Seçenekler ve aksesuarlar
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Yardımcı olmak için buradayız!



Xpress, Hızlı Teklif aracı

Xpress, Daikin VRV sistemi için hızlı bir şekilde teklif 
hazırlanmasını sağlayan bir yazılım aracıdır. 
En hızlı biçimde 6 adımda profesyonel bir bütçe teklifi 
hazırlanmasını sağlar:

 ū İç ünitelerin seçimi
 ū Dış ünitelerin iç ünitelere bağlanması
 ū Bağlantılarla birlikte boru şemasının otomatik 
çıkartılması

 ū Kablolama şemasının otomatik çıkartılması
 ū Olası merkezi kontrol sistemlerinin seçimi
 ū Sonuçların MS Word, MS Excel ve AutoCAD 
programlarında görüntülenmesi

Satış destek uygulamaları

Sezonsal simülatör çözümü, simülasyon ve 
karşılaştırma

Bu yazılım aracını kullanarak belirli bir iklim, yük profili 
(soğutma, ısıtma, ısı geri kazanımı, tekli, ikili...) ve 
sitemler (kombinasyonları) için sezonsal verimliliği, yıllık 
güç tüketimini ve CO2 emisyonunu simüle edebilirsiniz. 
Sezgisel ve kullanıcı dostu grafikli arayüzüyle birkaç 
dakika içerisinde simülasyon, karşılaştırma ve ROI 
hesaplamasını gerçekleştirebilirsiniz.

www.daikineurope.com/ 
support-and-manuals/ 
software-downloads

VRV Pro, Tasarım aracı

VRV Pro seçim programı gerçek bir VRV tasarım aracıdır. 
Program, ilgili binanın gerçek zamanlı termal özelliklerini 
dikkate alarak VRV klima sistemlerinin oldukça hassas ve 
ekonomik bir şekilde seçilmesine imkan tanır. Yıllık enerji 
tüketimleri hesaplanarak, tasarımcının her bir proje 

için doğru seçimler yapmasına ve rekabetçi teklifler 
hazırlamasına izin verir.  
Ayrıca, optimum işletme döngüsü ve maksimum enerji 
verimliliği sağlar.
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Araçlar ve platformlar

Destek araçları



Havalandırma Xpress 

Havalandırma cihazları için seçim aracı (VAM, VKM). 
Seçim verilen besleme/çıkış havası debilerine 
(tazeleme dahil) ve besleme/çıkış kanallarının verilen 
ESP değerine dayalı olarak yapılır:

 ū Elektrik ısıtıcı boyutunu hesaplar 
 ū Psikometrik çizelgeyi görüntüler
 ū Seçilen yapılandırmayı görüntüler
 ū Raporda belirtilen gerekli saha ayarları

http://bimobject.com/en/ 
product/?freetext=daikin

Bina Bilgi Modelleme (BIM) desteği

 ū BIM, tasarım ve yapım aşamasında verimliliği 
yükseltir

 ū Daikin, VRV ürünleri için BIM nesnelerinin tüm 
kitaplığını sağlayan ilk şirketler arasındadır

 ū Yükleyebileceğiniz adres:

YENİ
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Araçlar ve platformlar

ASTRA - AHU seçim yazılımı

ASTRA her bir klima santralinin teknik seçimlerinin 
ve fiyat değerlendirmesinin yapılabilmesi için hızlı ve 
kapsamlı bir hizmet sunmak üzere Daikin tarafından 
geliştirilen güçlü bir yazılımdır. Her tipte ürünü 
yapılandırılabilecek ve en katı tasarım ihtiyaçlarına dahi 
tam olarak yanıt verebilecek eksiksiz bir araçtır.  
Neticesinde tüm teknik veriler ve çizimler, bağıl hava 
işlemeyi gösteren psikrometrik şema ve fanların 
performans eğrileri de dahil olmak üzere kapsamlı bir 
fiyat teklifi elde edilir. 

E-data uygulaması

Ülkenizde satılan tüm Daikin Europe N.V. ürünleri 
hakkında genel bilgiyi Daikin E-data uygulamasında, 
üstelik kendi dilinizde bulabilirsiniz. İhtiyacınız olan 
mühendislik verilerini bulmak için ürünler arasında 
kolayca arama yapabilirsiniz.

Yalnızca iPad 2.0 

veya üzeri cihazlarla 

kullanılabilir

Seçilen parametreleri ve olası  

Daikin çözümlerini anlaşılır şekilde görüntüler

Seçilen yapılandırmayı görüntüler
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Commercial catalogue 2015

Sky Air

Your business is our concern Min running costs, max flexibility.
Fast installation, perfect comfort.

Commercial catalogue 2015

VRV

15-114 15-200 15-203

15-485

Product portfolio

Sky Air
Product portfolio 

VRV 

22

Product Portfolio

Controls

15-121 15-201 15-301

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
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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

15-306 15-308

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

Replacement 
technology
for installers 

15-214 15-140

Odak 
konuları:

Ürün föyleri:

Ürün 
katalogları:

Ürün 
portföyleri:

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

RTD modbus arayüzü
RTD kontrolleri ve 
uygulamalarla ilgili ayrıntılı 
bilgi

Sky Air Kataloğu
Sky Air/
Havalandırma/Biddle 
Hava Perdesi/Kontrol 
sistemleri/AHU ile 
ilgili ayrıntılı teknik 
bilgi ve avantajlar

Sky Air ürün portföyü
Sky air ürün portföyüne 
genel bakış

VRV Kataloğu
VRV toplam 
çözümün ayrıntılı 
teknik bilgileri ve 
avantajları

VRV ürün portföyü
VRV tam çözüm ürün 
serisine genel bakış

Havalandırma 
Katalogu
Havalandırma 
ürünleriyle ilgili 
ayrıntılı bilgi

D-AHU Modular
Kompakt AHU 
serisiyle ilgili ayrıntılı 
bilgiler

Kontrol sistemleri 
portföyü
Tüm Daikin kontrol 
sistemlerinin genel 
görünümü

Kablolu Kumanda
BRC1E53A/B/C kumanda ile 
ilgili ayrıntılı bilgi

Replacement Teknolojisi 
VRV replacement 
teknolojisinin montör 
açısından avantajları

Ventilation
Product catalogue 2015
for installers

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

DAIKIN Air Handling Unit 

Modular

 › Compact ventilation unit with heat recovery

15-217

15-206

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

VRV IV 
360° efficiency 

Çözüm 
kılavuzları:

Başvuru 
kılavuzları:

Ürün 
profilleri:

C O M M E R C I A L  A P P L I C A T I O N S
C ATA LO G U E

R E F E R E N C E

profesyonel ağ için

VRV IV serisi
Ayrıntılı VRV IV standartları 
ve teknoloji avantajları. 
VRV IV ürün serisinin 
ana özellikleri ve teknik 
özellikleri

Otel Çözümleri
Otel için Daikin'ın neden 
seçilmesi gerektiğine ilişkin 
montör avantajları

Heating - air conditioning - domestic hot water  - cooling - ventilation - centralised control

Hotel solutions 
for installers

Ticari pazar - literatüre genel bakış

Araçlar ve platformlar
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Teknik dokümanlar:
Mühendislik veri kitapları, seçim yazılımı, kurulum ve kullanım kılavuzları ve servis kitapçıkları gibi tüm teknik 
dokümanları doğrudan extranet'ten yükleyebilirsiniz: extranet.daikineurope.com

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

15-110 15-106 15-101

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

15-215

Replacement teknolojisi
Replacement teknolojisinin yapı 
sahibi/yatırımcı avantajları

Mini kaset katalogu
Kaset ünite ürün çözümleri 
hakkında genel bilgiler içerir 
(Dairesel atışlı kaset FCQ(H)G-F/FXFQ-A, Tam 
düz kaset FFQ-C/FXZQ-A, FUQ-C/FXUQ-A, 
ACQ-C dahil)

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

Gizli tavan tipi ünite mini 
katalogu
Gizli tavan tipi ünite çözümlerimiz 
hakkında genel bilgiler içeren 
katalog  
(FDXS-F(9), FBQ-D, FDQ-C, FDQ-B, FXDQ-M9, 
FXDQ-A, FXSQ-A, FXMQ-P7, FXMQ-MA dahil)

Tavan tipi, duvar tipi, döşeme tipi 
üniteler mini katalogu
Tavan tipi, duvar tipi ve döşeme tipi ürün 
çözümleri hakkında genel bilgiler içeren 
katalog  
(FXHQ-A,FHQ-C, FXAQ-A, FAQ-C, FXNQ-A, FNQ-A, FXLQ-P, 
FVQ-C dahil)

Cassette 
range

Concealed 
ceiling units

Floor, wall & 
ceiling range

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

14-213

15-302

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

Hotel solutions 
for hotel owners

Sustainable design 
with Daikin HVAC-R systems

Green building  
solutions

Control systems 

Intelligent Touch 
Manager 

Mini Building Management System

15-218

15-100

15-216

müşterileriniz için

Referans kataloğu
Daikin ticari ve 
endüstriyel referanslar

Intelligent Touch Manager
Intelligent Touch Manager'ın 
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

365-days climate comfort for every business

Commercial solutions  
for small to large applications

VRV IV S serisi
Mini VRV IV ısı pompasıyla ilgili 
ayrıntılı bilgiler

VRV IV i serisi
İç üniteye montaj için 
VRV IV ısı pompasıyla 
ilgili ayrıntılı bilgiler

15-207 15-208

Araçlar ve platformlar
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