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www.daikin.eu/building-a-circular-economy

Çevresel ayak izimizi azaltma kararlılığımız doğrultusunda 2050 yılına kadar CO₂ nötr olmayı hedefliyoruz. 
Dairesel ekonomi, inovasyon ve akıllı kullanım – hedefimize giden yolda atlama taşlarıdır.

Harekete geçme zamanı şimdi. HVAC-R için sürdürülebilir bir gelecek inşa ederken bize katılın.
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Beraber sürdürülebilir bir gelecek  

inşa edelim!



R-32’ye geçişle birlikte F gazı yasaklama yönetmeliği tarafından konulan hedeflerin önüne geçmiş bulunuyoruz. VRV pazarının hızla 
büyüdüğü bu dönemde bu sayede gelecekteki büyümemizi garanti altına alırken işlerimizi sürdürülebilir bir şekilde genişletebiliyoruz.

 › Daha Düşük Küresel Isınma Potansiyeli 
(GWP): R-410A’nın sadece 3’te 1’i

 › Daha düşük soğutucu akışkan şarjı: 
R-410A’ya kıyasla %10 daha düşük

 › Daha yüksek enerji verimliliği
 › Kullanımı ve geri dönüştürülmesi kolay tek 
bileşenli soğutucu akışkan

R-32'nin Avantajları

Daikin size şunları sunma konusunda kararlı:
- en sürdürülebilir sistem;
- kolay ve esnek montaj;
- güvenilir veriler.

İnsanlara öncelik veriyoruz

potansiyel küresel ısınma etkisi

-%71
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2013
İlk R-32 Split  
Ururu Sarara

2017 

Optimize Sky Air R-32 
ünitelerden oluşan tam seri
HFO soğutma gruplarının 

piyasaya sürülmesi

2016 

Sadece optimize  
Split R-32 üniteler  

içeren seri
İlk R-32 Sky Air

2018 

R-32 ile çalışan  
Daikin Altherma  
ısı pompası serisi 
piyasaya sürüldü

2020
R-32 ile çalışan 
VRV 5 piyasaya 

sürüldü

%71
%100

Potansiyel küresel ısınma etkisi

R-410A R-32

F gazı yasak hedeflerinin önünde

Endüstri lideri gerçek  
zaman verimlilikleriErP 2021 

UYUMLU

+ + + +

İNOVASYON

R-32 soğutucu akışkan kullanan ilk klima olan Ururu Sarara’nın 2013 yılında piyasaya sürülmesinden sonra portföyümüzü daha düşük GWP’li soğutucu 
akışkan kullanacak şekilde dönüştürmeye başladık. R-32 soğutucu akışkan için tamamen özel olarak geliştirilen VRV 5 S serisi evrimin en son halkasını 
oluşturmuştur.

Eşdeğer CO2 düzeylerini inovasyonla  düşürme çözümlerine giden yolumuza devam ediyoruz
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CO

Gelecek nesil 
VRV’ye hoş geldiniz
Daha düşük eşdeğer CO2  
ve pazar lideri esneklik

ErP 2021 
UYUMLU

Üstün sürdürülebilirlik
 R-32 soğutucu akışkan kullanımı sayesinde daha düşük eşdeğer CO2

  • R-32 Küresel Isınma Potansiyeli (GWP), R-410A’dan %68 daha düşüktür 
  • %10 daha az soğutucu akışkan şarjı

 Yeniden kullanımı ve geri dönüştürülmesi kolay tek bileşenli soğutucu akışkan

 Pazar lideri gerçek yaşam sezonsal verimlilik sayesinde tüm yaşam döngüsü boyunca üstün düzeyde sürdürülebilirlik

Pazar lideri servis ve kullanım kolaylığı
 Düşük yükseklikli tek fanlı seri

 Kompakt tasarımı sayesinde kolay taşınabilir

 Tüm kilit bileşenlere kolayca erişilebilmesi için geniş erişim alanı
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Sınıfının en iyisi tasarım esnekliği
  R-410A’a benzer montaj esnekliği

   Her uygulamaya göre 5 düşük çalışma sesi adımı sayesinde 39 dB(A)’ya  
kadar düşen ses basıncı

   Kanalların kolayca döşenebilmesi için 45 Pa’ya kadar otomatik ESP ayarı

Konfor için tasarlandı
   Sezgisel çevrimiçi kumanda

   Optimum konfor için Değişken Soğutucu Akışkan Sıcaklığı 

   Küçük, iyi yalıtılan odalar için özel olarak tasarlanan yeni 10 sınıfı iç ünite

39 dB(A)’ya kadar 
ses basıncı

45 Pa'ya kadar çıkan 
ESP değerleri
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Kolay taşıma için 4 kollu yeni 
gövde tasarımı

Yeni asimetrik fan tasarımı 
 › İki farklı yüksek ESP ayarı
 › Düşük çalışma sesi seviyeleri

Soğutucu akışkan 
soğutmalı PCB
Entegre:
 › soğutma/ısıtma seçici girişi
 › hataların ve değerlerin daha 
kolay ve daha hassas okunması 
için 7 bölmeli ekran

Benzersiz Daikin swing kompresör
 › Sürtünme ihtimali yoktur
 › Soğutucu akışkan kaçağı riski yoktur
 › Yüksek sezonsal verimlilikler

Yeni durdurma vanaları
 › Önden ve yandan bağlantı için 
yeniden konumlandırıldı

 › Daha yüksek güvenirlik için 
lehimlendi

Benzersiz 3 sıralı ısı eşanjörü
 › Üstün sezonsal verimliliğe katkı sağlar

Kompakt boyutlar
 › Kompakt boyutu ve tekli fan tasarımı 
sayesinde kolay taşınabilir

Gelecek nesil

Özel olarak 
tasarlanan  
panjur
 › Düşük basınç düşüşü
 › Fana kazara erişilme 
riski yoktur
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RXYSA-AV/AY1

Dış ünite RXYSA4AV1 RXYSA5AV1 RXYSA6AV1 RXYSA4AY1 RXYSA5AY1 RXYSA6AY1
Kapasite aralığı HP 4 5 6 4 5 6
Soğutma kapasitesi Panma,c kW 12,1 14,0 15,5 12,1 14,0 15,5
Isıtma kapasitesi Panma,h kW 8,4 9,7 10,7 8,4 9,7 10,7

Maks. 6°C YT kW 14,2 16,0 18,0 14,2 16,0 18,0
Önerilen kombinasyon 3xFXSA25 +

1xFXSA32
4xFXSA32 2xFXSA32 + 

2xFXSA40
3xFXSA25 +  

1xFXSA32
4xFXSA32 2xFXSA32 + 

2xFXSA40
ηs,c % 324,5 306,1 301,0 312,5 294,8 289,9
ηs,h % 200,5 185,7 183,6 193,1 178,8 176,8
SEER 8,2 7,7 7,6 7,9 7,4 7,3
SCOP 5,1 4,7 4,7 4,9 4,5 4,5
Bağlanabilir maksimum iç ünite sayısı 64 (1)
İç endeks bağlantısı Min. 50 62,5 70 50 62,5 70

Nom. 100 125 140 100 125 140
Maks. 130 162,5 182 130 162,5 182

Boyutlar Birim YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 870x1.100x460
Ağırlık Birim kg 103 102
Ses gücü seviyesi Soğutma Nom. dBA 67 68,1 69 67 68,1 69

Isıtma Nom. dBA 68 69,2 70 68 69,2 70
Ses basıncı seviyesi Soğutma Nom. dBA 49 51 51 49 51 51

Isıtma Nom. dBA   50 52 52 50 52 52
Çalışma sıcaklık 
aralığı

Soğutma Min.~Maks. °C KT -5,0 ~ 46,0
Isıtma Min.~Maks. °C YT -20,0 ~ 15,5

Soğutucu akışkan Tipi/GWP R-32/675
Şarj kg/TCO2Eq 3,4 / 2,3

Boru bağlantıları Sıvı DÇ mm 9,52
Gaz DÇ mm 15,9
Toplam boru 
uzunluğu

sistem Gerçek m 300

Yükseklik 
Farkı

DÜ-İÜ En yüksek 
konumdaki dış ünite

m 50

En yüksek 
konumdaki iç ünite

m 40

Güç beslemesi Faz/Frekans/Gerilim Hz/V 1~/50/220-240 3~/50/380-415
Akım - 50Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A 32 16

*Not: mavi hücreler ön verileri içerir

(1) Gerçekte bağlanabilir iç ünite sayısı, iç ünite tipine ve sistemin bağlantı oranı kısıtlamasına (%50 <= %130) bağlıdır.

VRV 5 S Serisi

Daha düşük CO
2
 eşdeğeri ve pazar lideri esneklik

 › Daha düşük GWP'li bir soğutucu akışkan olan R-32’nin kullanılması ve 
daha düşük soğutucu akışkan şarjı sayesinde azaltılan eşdeğer CO

2

 › Pazar lideri gerçek yaşam sezonsal verimlilik sayesinde tüm yaşam 
döngüsü boyunca üstün düzeyde sürdürülebilirlik

 › Düşük yükseklikli tek fanlı seri
 › Hafif ve kompakt tasarımı sayesinde kolay taşınabilir
 › Tüm kilit bileşenlere kolayca erişilebilmesi için geniş erişim alanı
 › R-410A benzeri bir esneklik sunar
 › Düşük çalışma sesi ve maksimum verimlilik için R-32’ye özel olarak 
tasarlanan iç üniteler 

YENİ  RXYSA-AV1/AY1

870mm

Sadece   
870mm 

yüksekliğinde!

RXYSA-AV1/AY1 ile ilgili tüm teknik bilgilere my.daikin.eu 
adresini ziyaret ederek veya burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz

LOT 21 - Kısım 2  
ile halihazırda tam uyumludur

ErP 2021 
UYUMLU

Gerçek uygulamada 
kullanılan iç ünitelerden 

yayınlanan veriler

Daha düşük  
CO2 eşdeğeri

R-410A’a benzer  
montaj esnekliği

CO
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Yeni dairesel atışlı kaset   

 › Daha büyük panjurlar ve yeni sensör mantığı odadaki eşit hava dağılımını daha da iyileştirmektedir

 › 8 farklı panele kadar kaset üniteler için en geniş panel seçenekleri 

 

 

 

 › Bilinen faydaları hala geçerli: 360° hava üflemeli deşarj ve akıllı sensörler

 › Kendi kendini temizleyen panellerin siyah ve beyaz renkleri mevcuttur

En konforlu kaset  

şimdi daha da iyi

Siyah tasarım panel Tamamı beyaz standart panel Beyaz tasarım panelKendi kendini temizleyen siyah panel

hareket 
sensörü

zemin 
sensörü

Toz, ünitenin açılmasına 
gerek kalmadan elektrik 
süpürgesiyle kolayca 
temizlenebilir.

* Seçenek olarak mevcuttur

Kendi kendini  
temizleyen filtre



9

İç ünite FXFA 20A 25A 32A 40A 50A 63A 80A 100A 125A
Soğutma kapasitesi Toplam kapasite Nom. kW 2,20 2,80 3,60 4,50 5,60 7,10 9,00 11,20 14,00
Isıtma kapasitesi Toplam kapasite Nom. kW 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0 
Çekilen güç - 50 Hz Soğutma Nom. kW 0,04 0,05 0,06 0,09 0,12 0,19

Isıtma Nom. kW 0,04 0,05 0,06 0,09 0,11 0,18
Boyutlar Birim YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 204x840x840 246x840x840 288x840x840
Ağırlık Birim kg 19 20 21 24 26
Gövde Malzeme Galvanizli çelik levha
Dekoratif panel Model Standart paneller: BYCQ140E - gri panjurlu beyaz / BYCQ140EW - tam beyaz / BYCQ140EB - siyah

Kendi kendini temizleyen paneller BYCQ140EGF - beyaz / BYCQ140EGFB - siyah
Tasarım paneller: BYCQ140EP - beyaz / BYCQ140EPB - siyah

Boyutlar YükseklikxGenişlikxDerinlik mm Standart paneller: 50x950x950 / Kendi kendini temizleyen paneller: 130x950x950 / Tasarım paneller: 50x950x950
Ağırlık kg Standart paneller: 5,4 / Kendi kendini temizleyen paneller: 10,3 / Tasarım paneller: 5,4

Fan Hava akış hızı - 
50 Hz

Soğutma Düşük/Yüksek m³/dk 8,8/12,5 9,5/13,6 10,5/15,0 10,5/16,5 12,4/22,8 12,4/26,5 19,9/33,0
Isıtma Düşük/Yüksek m³/dk 8,8/12,5 9,5/13,6 10,5/15,0 10,5/16,5 12,4/22,8 12,4/26,5 19,9/33,0

Hava filtresi Tipi Reçine ağ
Ses gücü seviyesi Soğutma Yüksek dBA 49 51 53 55 60 61
Ses basıncı seviyesi Soğutma Düşük/Nom./Yüksek dBA 28,0/29,0/31,0 29,0/31,0/33,0 30,0/33,0/35,0 30,0/34,0/38,0 30,0/37,0/43,0 36,0/41,0/45,0

Isıtma Düşük/Nom./Yüksek dBA 28,0/29,0/31,0 29,0/31,0/33,0 30,0/33,0/35,0 30,0/34,0/38,0 30,0/37,0/43,0 36,0/41,0/45,0
Soğutucu akışkan Tipi/GWP R-32 / 675
Boru bağlantıları Sıvı DÇ mm 6,35 9,52

Gaz DÇ mm 9,52 12,7 15,9
Drenaj VP25 (DÇ 32 / İÇ 25)

Güç beslemesi Faz/Frekans/Gerilim Hz/V 1~/50/60/220-240/220
Akım - 50Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) (1) A 16
Kontrol sistemleri Uzaktan kumanda BRC7FA532F (2)

Kablolu kumanda BRC1H52W/S/K

(1) Devre kesiciyi ve topraklama devresi şalterini (toprak kaçağı devre kesicisi) seçmek için MFA kullanılır. Her bir kombinasyonla ilgili daha fazla bilgi için elektrik verileri çizimine bakın.

*Not: mavi hücreler ön verileri içerir

Dairesel atışlı kaset

Optimum verimlilik ve konfor için 360° hava üfleme

 › R-32 soğutucu akışkan için optimize tasarım
 › Filtrenin opsiyonel şekilde otomatik olarak temizlenmesi daha yüksek 
verimlilik ve konfor ve daha düşük bakım maliyetleri anlamına gelir

 › İki opsiyonel akıllı sensör enerji verimliliğini ve konforu yükseltir
 › En geniş dekoratif panel seçenekleri: Beyaz (RAL9010) ve siyah 
(RAL9005) renklerde gelen tasarım, standart ve kendi kendini 
temizleyen paneller

 › Daha büyük panjurlar ve benzersiz salınım modeli, eşit hava 
dağılımını garanti eder

 › Bağımsız panjur kontrolü: ünitenin yerinin değiştirilmesine gerek 
kalmaksızın her oda planına sorunsuz uyum sağlayacak kadar 
esnektir!

 › Piyasadaki en düşük montaj yüksekliği: 20-63 sınıfı için 214mm
 › Opsiyonel taze hava girişi
 › Branşman kanallı üfleme, düzensiz şekilli odalara hava dağılımını 
optimize etmeye ve küçük bitişik odalara hava sağlamaya imkan tanır

 ›

Branşmandan üfleme Ana üfleme

Ana ünite

675mm basınç yüksekliğine sahip standart drenaj pompası esnekliği 
yükseltirken, montaj süresini kısaltır

675 mm

YENİ  FXFA-A

ÇEVRİMİÇİ KUMANDABRC1H52W

Siyah tasarım panelKendi kendini temizleyen beyaz panel Siyah panel

FXFA-A

Beyaz panel

FXFA-A ile ilgili tüm teknik bilgilere my.daikin.eu  
adresini ziyaret ederek veya burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz

YENİ

(2) Mutlaka Madoka kablolu kumandayla birlikte kullanılmalıdır.
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BRC1H52W

FXZA-A

İç ünite FXZA 15A 20A 25A 32A 40A 50A
Soğutma kapasitesi Toplam kapasite Nom. kW 1,70 2,20 2,80 3,60 4,50 5,60
Isıtma kapasitesi Toplam kapasite Nom. kW 1,90 2,50 3,20 4,00 5,00 6,30
Çekilen güç - 50 Hz Soğutma Nom. kW 0,043 0,045 0,059 0,092

Isıtma Nom. kW 0,036 0,038 0,053 0,086
Boyutlar Birim YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 260x575x575
Ağırlık Birim kg 15,5 16,5 18,5
Gövde Malzeme Galvanizli çelik levha
Dekoratif panel Model BYFQ60C2W1W

Renk Beyaz (N9.5)
Boyutlar YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 46x620x620
Ağırlık kg 2,8

Dekoratif panel 2 Model BYFQ60C2W1S
Renk GÜMÜŞ
Boyutlar YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 46x620x620
Ağırlık kg 2,8

Dekoratif panel 3 Model BYFQ60B2W1
Renk Beyaz (RAL9010)
Boyutlar YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 55x700x700
Ağırlık kg 2,7

Dekoratif panel 4 Model BYFQ60B3W1
Renk BEYAZ (RAL9010)
Boyutlar YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 55x700x700
Ağırlık kg 2,7

Fan Hava akış hızı - 
50 Hz

Soğutma Düşük/Yüksek m³/dk 6,5/8,5 6,5/8,7 6,5/9,0 7,0/10,0 8,0/11,5 10,0/14,5
Isıtma Düşük/Yüksek m³/dk 6,5/8,5 6,5/8,7 6,5/9,0 7,0/10,0 8,0/11,5 10,0/14,5

Hava filtresi Tipi Reçine ağ
Ses gücü seviyesi Soğutma Yüksek dBA 49 50 51 54 60
Ses basıncı seviyesi Soğutma Düşük/Nom./Yüksek dBA 25,5/28,0/31,5 25,5/29,5/32,0 25,5/30,0/33,0 26,0/30,0/33,5 28,0/32,0/37,0 33,0/40,0/43,0

Isıtma Düşük/Nom./Yüksek dBA 25,5/28,0/31,5 25,5/29,5/32,0 25,5/30,0/33,0 26,0/30,0/33,5 28,0/32,0/37,0 33,0/40,0/43,0
Soğutucu akışkan Tipi/GWP R-32 / 675
Boru bağlantıları Sıvı DÇ mm 6,35

Gaz DÇ mm 9,52 12,7
Drenaj VP20 (İÇ 20/DÇ 26)

Güç beslemesi Faz/Frekans/Gerilim Hz/V 1~/50/60/220-240/220
Akım - 50Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A 16
Kontrol sistemleri Uzaktan kumanda BRC7EB530W (standart panel) / BRC7F530W (beyaz panel) / BRC7F530S (gri panel) (1)

Kablolu kumanda BRC1H52W/S/K

Boyutlara kontrol kutusu dahil değildir 
(1) Mutlaka Madoka kablolu kumandayla birlikte kullanılmalıdır.

*Not: mavi hücreler ön verileri içerir

Tam düz kaset

Tavana tam düz entegre edilebilmesiyle 
piyasadaki benzersiz tasarım

 › R-32 soğutucu akışkan için optimize tasarım
 › Standart mimari tavan koralarına mükemmel entegrasyon sadece  
8mm bırakır

 › Simgeleşen tasarım ve mühendislik harikasının beyaz veya gümüş 
ve beyaz şık yüzeyle mükemmel uyumu

 › İki opsiyonel akıllı sensör enerji verimliliğini ve konforu yükseltir
 › Örneğin otel odaları, küçük ofisler vs. gibi küçük veya iyi yalıtılan 
odalar için özel olarak geliştirilen 15 sınıfı ünite

 › Bağımsız panjur kontrolü: ünitenin yerinin değiştirilmesine gerek 
kalmaksızın her oda planına sorunsuz uyum sağlayacak kadar 
esnektir!

 › Opsiyonel taze hava girişi
 › 630mm basınç yüksekliğine sahip standart drenaj pompası esnekliği 
yükseltirken, montaj süresini kısaltır

500 mm

YENİ  FXZA-A

FXZA-A ile ilgili tüm teknik bilgilere my.daikin.eu  
adresini ziyaret ederek veya burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz

ÇEVRİMİÇİ KUMANDA

YENİ
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www.youtube.com/DaikinEurope
Kombinasyon tablosu

BAE20A62 BAE20A82 BAE20A102

Yükseklik (mm) 210

Genişlik (mm) 830 1.030 1.230

Derinlik (mm) 188

Teknik özelliklerSplit / Sky Air VRV

FDXM-F9 FXDA-A/FXDQ-A3

25 35 50 60 15 20 25 32 40 50 63

BAE20A62      

BAE20A82  

BAE20A102   

Benzersiz, kendi kendini otomatik olarak temizleyen filtre, daha düşük bakım 
maliyetleriyle daha yüksek verimlilik ve konfor sunar 
Düşük işletme maliyetleri

 › Filtrenin otomatik olarak kendi kendini temizlemesi sayesinde filtre 
daima temiz kalır ve bakım maliyetleri düşer

 
 
 

Filtre temizliği için minimum süre gerekir 

 › Toz kutusu, hızlı ve kolay temizlik için bir elektrik süpürgesiyle 
boşaltılabilir  

 › Kirli tavanlara son

İyileştirilmiş iç ortam havası kalitesi

 › Optimum hava akışı, soğuk hava etkisini giderir ve ses yalıtımı sağlar 

Üstün güvenirlik 

 › Sorunsuz çalışma için filtrelerin tıkanması engellenir

Eşsiz teknoloji

 › Daikin'ın kendi kendini otomatik temizleyen kaset tipi 
ünitesinden ilham alan, eşsiz ve yenilikçi filtre teknolojisi 

Gizli tavan tipi üniteler için 
kendi kendini temizleyen filtre 

EŞSİZ  
Patent 

bekleniyor

hava akışı 
yönü

Çalışma sırasında kanallı iç ünite için verimlilik profili değişimi

başlangıç 6 ay 12 ay

Kirlenen 
filtreden dolayı 
kademeli 
verimlilik kaybı

%100

%0

Kendi kendini 
otomatik 
temizleyen 
filtresi sayesinde 
%20'ye varan 
enerji tasarrufu

Nasıl çalışır?

1  Programlı otomatik filtre temizleme
  
2  Toz, üniteye entegre edilen bir toz 

kutusunda toplanır

3  Tozlar bir elektrik süpürgesiyle 
kolayca temizlenebilir



13

FXDA-A

İç ünite FXDA 10A 15A 20A 25A 32A 40A 50A 63A
Soğutma kapasitesi Toplam kapasite Nom. kW 1,10 1,70 2,20 2,80 3,60 4,50 5,60 7,10
Isıtma kapasitesi Toplam kapasite Nom. kW 1,30 1,90 2,50 3,20 4,00 5,00 6,30 8,00
Çekilen güç - 50 Hz Soğutma Nom. kW 0,062 0,071 0,078 0,099 0,110

Isıtma Nom. kW 0,058 0,068 0,075 0,096 0,107
Gerekli tavan boşluğu > mm 240
Boyutlar Birim YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 200x750x620 200x950x620 200x1.150x620
Ağırlık Birim kg 22,5 22,0 26,0 29,0
Gövde Malzeme Galvanize çelik
Fan Hava akış hızı - 50 Hz Soğutma Düşük/Yüksek m³/dk 4/5,7 6,4/7,5 6,4/8,0 8,5/10,5 10,0/12,5 13,0/16,5

Cihaz dışı statik 
basınç - 50 Hz

Nom./Yüksek Pa 10/30,0 15/44,0

Hava filtresi Tipi Çıkartılabilir / yıkanabilir
Ses gücü seviyesi Soğutma Yüksek dBA 48 50 51 52 53 54
Ses basıncı seviyesi Soğutma Düşük/Nom./Yüksek dBA 24/26/27 27,0/31,0/32,0 27,0/31,0/33,0 28,0/32,0/34,0 29,0/33,0/35,0 30,0/34,0/36,0
Soğutucu akışkan Tipi/GWP R-32 / 675
Boru bağlantıları Sıvı DÇ mm 6,35

Gaz DÇ mm 9,52 12,7
Drenaj VP20 (İÇ 20/DÇ 26)

Güç beslemesi Faz/Frekans/Gerilim Hz/V 1~/50/60/220-240/220
Akım - 50Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A 16
Kontrol sistemleri Uzaktan kumanda BRC4C65 / BRC4C66 (1)

Kablolu kumanda BRC1H52W/S/K

(1) Mutlaka Madoka kablolu kumandayla birlikte kullanılmalıdır. 

*Not: mavi hücreler ön verileri içerir

İnce gizli tavan tipi ünite

Esnek montaj için ince tasarım

 › R-32 soğutucu akışkan için optimize tasarım
 › Örneğin otel odaları, küçük ofisler vs. gibi küçük veya iyi yalıtılan 
odalar için özel olarak geliştirilen 10 sınıfı ünite

 › Kompakt boyutları sayesinde yalnızca 240mm’lik bir asma tavan 
boşluğuna kolayca monte edilebilir

 ›

200 mm

700 mm
50 mm

A SERİSİ (15, 20, 25, 32)

44Pa’ya kadar, orta seviyede cihaz dışı statik basınç, farklı 
uzunluklardaki esnek kanalların kullanılabilmesini sağlar

 › Duvara dikkat çekmeyecek şekilde monte edilebilir: dışarıdan 
yalnızca emiş ve deşarj ızgaraları görülebilir

 › Opsiyonel olarak kendi kendini temizleyen filtre seçeneği düzenli 
filtre temizliği sayesinde maksimum verimlilik, konfor ve güvenirlik 
sunar

 › Hava emme yönü arkadan emme yerine aşağıdan emme şeklinde 
değiştirilebildiğinden esnek montaj sunar

 › 750mm basınç yüksekliğine sahip standart drenaj pompası esnekliği 
yükseltirken, montaj süresini kısaltır

750 mm

YENİ  FXDA-A

dışarı üfleme

arkadan emiş

alttan emiş

Kendi kendini temizleyen filtre seçeneği

FXDA-A ile ilgili tüm teknik bilgilere my.daikin.eu adresini 
ziyaret ederek veya burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz

BAE20A ile ilgili tüm teknik bilgilere my.daikin.eu adresini 
ziyaret ederek veya burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

BRC1H52W ÇEVRİMİÇİ KUMANDA

YENİ

YENİ
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FXSA-A

İç ünite FXSA 15A 20A 25A 32A 40A 50A 63A 80A 100A 125A 140A
Soğutma kapasitesi Toplam kapasite Nom. kW 1,70 2,20 2,80 3,60 4,50 5,60 7,10 9,00 11,20 14,00 16,00
Isıtma kapasitesi Toplam kapasite Nom. kW 1,90 2,50 3,20 4,00 5,00 6,30 8,00 10,0 12,5 16,0 18,0
Çekilen güç - 50 Hz Soğutma Nom. kW 0,090 0,096 0,151 0,154 0,188 0,213 0,290 0,331 0,386

Isıtma Nom. kW 0,086 0,092 0,147 0,150 0,183 0,209 0,285 0,326 0,382
Boyutlar Birim YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 245x550x800 245x700x800 245x1.000x800 245x1.400x800 245x1.550x800
Ağırlık Birim kg 23,5 24,0 28,5 29,0 35,5 36,5 46,0 47,0 51,0
Gövde Malzeme Galvanizli çelik levha
Fan Hava akış hızı - 

50 Hz
Soğutma Düşük/Yüksek m³/dk 6,5/8,7 6,5/9,0 7,0/9,5 11,0/15,0 11,0/15,2 15,0/21,0 16,0/23,0 23,0/32,0 26,0/36,0 28,0/39,0
Isıtma Düşük/Yüksek m³/dk 6,5/8,7 6,5/9,0 7,0/9,5 11,0/15,0 11,0/15,2 15,0/21,0 16,0/23,0 23,0/32,0 26,0/36,0 28,0/39,0

Cihaz dışı statik 
basınç - 50 Hz

Nom./Yüksek Pa 30/150 40/150 50/150

Hava filtresi Tipi Reçine ağ
Ses gücü seviyesi Soğutma Yüksek dBA 54 55 60 59 61 64
Ses basıncı seviyesi Soğutma Düşük/Nom./Yüksek dBA 25,0/28,0/29,5 25,0/28,0/30,0 26,0/29,0/31,0 29,0/32,0/35,0 27,0/30,0/33,0 29,0/32,0/35,0 31,0/34,0/36,0 33,0/36,0/39,0 34,0/38,0/41,5

Isıtma Düşük/Nom./Yüksek dBA 26,0/29,0/31,5 26,0/29,0/32,0 27,0/30,0/33,0 29,0/34,0/37,0 28,0/32,0/35,0 30,0/34,0/37,0 31,0/34,0/37,0 33,0/37,0/40,0 34,0/38,5/42,0
Soğutucu akışkan Tipi/GWP R-32 / 675
Boru bağlantıları Sıvı DÇ mm 6,35 9,52

Gaz DÇ mm 9,52 12,7 15,9
Drenaj VP20 (İÇ 20/DÇ 26), drenaj yüksekliği 625 mm

Güç beslemesi Faz/Frekans/Gerilim Hz/V 1~/50/60/220-240/220
Akım - 50Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A 16
Kontrol sistemleri Uzaktan kumanda BRC4C65 (1)

Kablolu kumanda BRC1H52W/S/K

(1) Mutlaka Madoka kablolu kumandayla birlikte kullanılmalıdır. 

*Not: mavi hücreler ön verileri içerir

Orta ESP'li gizli tavan tipi ünite

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

 › R-32 soğutucu akışkan için optimize tasarım
 › Sınıfının en ince ünitesidir; sadece 245mm (300mm kurulum 
yüksekliği) ile dar tavan boşluklarına rahatça monte edilebilir

 ›

245 mm

Çok sessiz çalışma: 25 dBA'ya kadar düşen ses basıncı seviyesi
 › 150Pa'ya kadar orta seviyedeki cihaz dışı statik basınç, farklı 
uzunluklardaki esnek kanalların kullanılabilmesini sağlar

 › Kablolu kumandayla ESP değiştirebilme imkanı, hava debisinin 
optimizasyonunu sağlar

 › Duvara dikkat çekmeyecek şekilde monte edilebilir: dışarıdan 
yalnızca emiş ve deşarj ızgaraları görülebilir

 › Örneğin otel odaları, küçük ofisler vs. gibi küçük veya iyi yalıtılan 
odalar için özel olarak geliştirilen 15 sınıfı ünite

 › Opsiyonel taze hava girişi
 › Esnek kurulum: hava emme yönü arkadan emme yerine aşağıdan 
emme şeklinde değiştirilebilir ve serbest kullanım ile opsiyonel 
emme ızgarasına bağlantı arasında seçim imkanı bulunur 

////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Asma tavana serbest 
kullanım için

Emiş kanvasına  
bağlantı için (Daikin 

tarafından sağlanmaz)

Daikin panele doğrudan 
bağlantı için  

(EKBYBSD kitiyle)

YENİ  FXSA-A

dışarı üfleme

alttan emiş

arkadan emiş

 › 625mm basınç yüksekliğine sahip standart dahili drenaj pompası 
esnekliği yükseltirken, montaj süresini kısaltır

625 mm

Otomatik Hava Üfleme Ayarı işlevi
Ünitelerin nominal hava debisini ±%10 aralığında tutmak için en uygun fan eğrisini otomatik olarak seçer

Neden?
Montajın ardından gerçek kanal başlangıçta hesaplanan hava akışı direncinden genellikle farklı olacaktır,  bu nedenle gerçek hava akışı nominal değerden 
çok daha düşük veya yüksek olabilir ve kapasite yetersizliğine veya konforsuz hava sıcaklığına neden olabilir
Otomatik Hava Üfleme Ayarı işlevi ünitenin fan devrini kanala adapte ederek (her bir modelde 10 veya daha fazla fan eğrisi mevcuttur) kurulumu hızlandırır.

FXSA-A ile ilgili tüm teknik bilgilere my.daikin.eu adresini 
ziyaret ederek veya burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz

 

 

 

± 

Cihaz dışı statik basınç (Pa)

Fan karakteristik 
eğrileri

Kanal direnç eğrileri

Hava debisi (nominal)

Hava debisi (m3/dk.)

Hava debisi (otomatik 
ayarlamayla)

Hava debisi (gerçek)

BRC1H52W ÇEVRİMİÇİ KUMANDA

YENİ
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FXAA-A

İç ünite FXAQ 15A 20A 25A 32A 40A 50A 63A
Soğutma kapasitesi Toplam kapasite Nom. kW 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1
Isıtma kapasitesi Toplam kapasite Nom. kW 1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0
Çekilen güç - 50 Hz Soğutma Nom. kW 0,02 0,03 0,02 0,03 0,05

Isıtma Nom. kW 0,03 0,04 0,02 0,04 0,06
Boyutlar Birim YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 290x795x266 290x1.050x269
Ağırlık Birim kg 12 15
Fan Hava akış hızı - 

50 Hz
Soğutma Düşük/Yüksek m³/dk 7,0/8,4 7,0/9,1 7,0/9,4 7,0/9,8 9,7/12,2 11,5/14,4 13,5/18,3

Hava filtresi Tipi Yıkanabilir reçine ağ
Ses gücü seviyesi Soğutma Yüksek dBA 51,0 52,0 53,0 55,0 58,0 63,0
Ses basıncı seviyesi Soğutma Düşük/Yüksek dBA 28,5/32,0 28,5/33,0 28,5/35,0 28,5/37,5 33,5/37,0 35,5/41,0 38,5/46,5

Isıtma Düşük/Yüksek dBA 28,5/33,0 28,5/34,0 28,5/36,0 28,5/38,5 33,5/38,0 35,5/42,0 38,5/47,0
Soğutucu akışkan Tipi/GWP R-32 / 675
Boru bağlantıları Sıvı DÇ mm 6,35

Gaz DÇ mm 9,52 12,7
Drenaj VP13 (İÇ 15/DÇ 18)

Güç beslemesi Faz/Frekans/Gerilim Hz/V 1~/50/220-240
Akım - 50Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A 16
Kontrol sistemleri Uzaktan kumanda BRC7EA628 / BRC7EA629 (1)

Kablolu kumanda BRC1H52W/S/K

(1) Mutlaka Madoka kablolu kumandayla birlikte kullanılmalıdır.

*Not: mavi hücreler ön verileri içerir

Duvar tipi ünite

Asma tavanı olmayan veya kullanılabilir 
zemin alanı kısıtlı olan odalar için

 › R-32 soğutucu akışkan için optimize tasarım 
 › Şık düz ön paneli iç dekora sorunsuz uyar ve temizlemesi çok 
kolaydır

 › Yeni projelere ve yenileme projelerine kolayca monte edilebilir
 › Hava, uzaktan kumandadan programlanabilen 5 farklı üfleme açısı 
sayesinde yukarıya ve aşağıya doğru konforlu şekilde üflenir

 › Bakım işlemleri ünitenin ön bölümünden kolayca gerçekleştirilebilir

YENİ  FXAA-A

FXAA-A ile ilgili tüm teknik bilgilere my.daikin.eu adresini 
ziyaret ederek veya burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz

BRC1H52W ÇEVRİMİÇİ KUMANDA

YENİ
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VRV 5 dış üniteye genel bakış
Kapasite sınıfı (kW)

Model Ürün adı 4 5 6

H
av

a 
so

ğu
tm

al
ı ı

sı
 p

om
pa

sı

BENZERSİZ

VRV 5 S Serisi

Daha düşük CO2 eşdeğeri ve pazar lideri esneklik
 › Kompakt tekli fan tasarımı, yerden tasarruf sağlar ve montajı kolaydır
 › Pazar lideri servis kabiliyeti ve taşıma kolaylığı
 › Daha düşük GWP'li bir soğutucu akışkan olan R-32’nin kullanılması ve daha düşük 

soğutucu akışkan şarjı sayesinde azaltılan eşdeğer CO2
 › R-410A benzeri bir esneklik sunar

RXYSA-AV1 / AY1

1~   

3~   

VRV 5 iç üniteye genel bakış
Kapasite sınıfı (kW)

Tipi  Model  Ürün adı 10 15 20 25 32 40 50 63 71 80 100 125 140

Ta
va

n 
tip

i k
as

et

BENZERSİZ

Dairesel atışlı 
kaset

Optimum verimlilik ve konfor için 360° hava üfleme
 › Kendi kendini temizleme işlevi, yüksek verimliliği garanti eder
 › Akıllı sensörler enerji tasarrufu sağlar ve konforu en üst düzeye çıkartır
 › Her türlü oda planına uyacak kadar esnektir
 › Piyasadaki en düşük montaj yüksekliği!
 › Dekoratif panel tasarımlarında ve renklerinde en geniş seçenekler

FXFA-A         

BENZERSİZ

Tam düz 
kaset

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

FXZA-A      

G
iz

li 
ta

va
n 

tip
i

İnce gizli 
tavan tipi 
ünite

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

FXDA-A        

Orta ESP'li 
gizli tavan 
tipi ünite

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

kanalların kullanılabilmesini sağlar
 › Otomatik hava üfleme ayarı işlevi, hava hacmini ve statik basıncı ölçer ve nominal 

hava üfleme ayarının elde edilmesini sağlar, bu da konforu garanti eder

FXSA-A           

D
uv

ar
 ti

pi
 

Duvar tipi 
ünite

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

FXAA-A       

Soğutma kapasitesi (kW)1 1,1 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 8,0 9,0 11,2 14,0 16,0

Isıtma kapasitesi (kW)2 1,3 1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 9,0 10,0 12,5 16,0 18,0

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

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

    

Kendi kendini 
temizleyen 

filtre seçeneği

R-32 İÇİN 
BENZERSİZ

Siyah ve 
tasarım 
paneller

Yeni Madoka 
BRC1H52W/S/K ile!
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Tavan tipi kaset üniteleri Gizli tavan tipi üniteler Duvar 
tipi ünite

FXFA-A FXZA-A FXDA-A FXSA-A FXAA-A

Ö
ne

m
si

yo
ru

z

Evde yokken çalışma Siz evde yokken, iç ortam konfor seviyesi korunabilir     

Sadece fan Klima, soğutma veya ısıtma yapılmadan hava üflenmesi için fan olarak 
kullanılabilir     

Kendi kendini temizleyen 
filtre

Filtre kendi kendini temizler. İşlemin kolay olması, pahalı ve zaman alıcı 
bakımlar gerektirmeksizin optimum enerji verimliliği ve maksimum konfor 
sağlar


(opsiyonel)

 
(opsiyonel)

Zemin ve hareket sensörü
Hareket sensörü havayı odada kimsenin bulunmadığı alanlara yönlendirir. 
Zemin sensörü ortalama zemin sıcaklığını tespit eder ve tavan ile zemin 
arasında eşit sıcaklık dağılımı sağlar

 

Ko
nf

or

Soğuk hava etkisi önleme
Isınmaya başlarken veya termostat kapalıyken, hava üfleme yönü yatay olarak 
ve fan devri düşük bir değere ayarlanarak soğuk hava etkisi önlenir.  Isınmanın 
ardından hava üfleme ve fan devri ayarları istenildiği şekilde değiştirilebilir

 

Çok sessiz çalışma Daikin iç üniteleri fısıltı kadar sessizdir. Ayrıca, dış ünitelerin de dış ortamın 
sessizliğini bozmayacağı garanti edilir    

Otomatik soğutma-ısıtma 
geçişi

Ayarlanan sıcaklığa ulaşılması için, soğutma veya ısıtma modunu otomatik 
olarak seçer     

H
av

a 
iş

le
m

e

Hava filtresi Düzenli olarak temiz hava sağlamak üzere, havayla taşınan toz partiküllerini 
temizler

G1
F8 

(opsiyonel)
G1 

G1
F8 

(opsiyonel)


 

N
em

 
ko

nt
ro

lü

Nem alma programı Hava sıcaklığında bir değişiklik olmadan nem seviyelerinin düşürülmesini 
sağlar     

H
av

a 
de

bi
si

Tavan kirlenmesi önleme İç ünitenin hava üflemesi, tavan lekelerini önlemek amacıyla havanın tavana 
üflenmesini önleyecek şekilde tasarlanmıştır  

Düşey otomatik swing Düzenli hava akışı ve sıcaklık dağılımı için hava üfleme panjuru için otomatik 
düşey hareket seçilebilir   

Fan devri kademeleri Konfor seviyelerini seçmek ve optimize etmek için çok sayıda fan devri 3 + 
otomatik

3 + 
otomatik 3 3 + 

otomatik 2

Bağımsız panjur kontrolü
Kablolu kumandayla bağımsız panjur kontrolü sayesinde her bir panjur 
konumu yeni oda yapısına uygun şekilde kolayca sabitlenebilir. Opsiyonel 
kapatma kitleri de mevcuttur

 

U
za

kt
an

 k
um

an
da

 v
e 

za
m

an
la

yı
cı

Çevrimiçi Kumanda Daikin ısıtma veya klima sisteminizin durumunu kontrol ve takip edebilirsiniz     
Haftalık zamanlayıcı Zamanlayıcı, gün veya hafta içerisinde herhangi bir zamanda çalışmayı 

başlatacak ve durduracak şekilde ayarlanabilir     
Uzaktan kumanda İç üniteyi uzaktan kontrol etmek için LCD'li uzaktan kumanda (1) (1) (1) (1) (1)

Kablolu kumanda İç üniteyi uzaktan kontrol etmek için kablolu uzaktan kumanda Sadece yeni BRC1H52W/S/K’ye bağlanabilir 
Merkezi kumanda Tek bir noktadan birden fazla iç üniteyi kontrol etmek için merkezi kumanda     

D
iğ

er
 iş

le
vl

er

Otomatik yeniden çalışma Elektrik kesintisinin ardından ünite başlangıçtaki ayarlarla 
otomatik olarak yeniden çalışmaya başlar     

Otomatik hata tespiti Sistem hatalarını ve çalışmadaki bozuklukları bildirerek bakımı kolaylaştırır     
Drenaj pompası kiti İç üniteden yoğuşma drenajını kolaylaştırır Standart Standart Standart Standart Opsiyonel

Çok kullanıcı İç ünitenin ana güç beslemesi, binadan çıkılırken 
veya servis amacıyla kapatılabilir     

VRV 5 iç ünitenin avantajlarına genel bakış

(1) Mutlaka Madoka kablolu kumandayla birlikte kullanılmalıdır

YENİ
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F gazı güvenlik yönetmelikleriyle ilgili   
farklı standartların mevcut olduğunu biliyor muydunuz?

 › Soğutucu akışkanlarla ilgili genel standart: EN378
 › Isı pompaları için özel ürün standardı: IEC60335-2-40 

EN378’e göre ürüne özel bir standart mevcutsa bu standart, genel standarda göre öncelikli olarak uygulanacaktır.
Bu nedenle, tutuşabilirlik IEC60335-2-40 kapsamına girmektedir.

Toksisite
Düşük Yüksek

Alev ilerlemesi yok A1 B1

Düşük tutuşabilirlik
A2L*   R-32 B2L*

A2 B2

Yüksek tutuşabilirlik A3 B3

Soğutucu akışkan sınıflandırma birleşik standardının bir sonucu olarak:

EN378 ve IEC60335-2-40 Ed. 6 uyarınca oda alanı sınırlamasına genel bakış

So
ğu

tu
cu

 A
kı

şk
an

 Ş
ar

jı 
(k

g)

16,0

14,0

12,0

10,0

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0

       2 0               40        60               80        100

Oda alanı (m2)

Toksisite ile ilgili 
EN 378:2016 

standardını 
takip edin Tutuşabilirlikle ilgili 

IEC 60335-2-40 Ed. 6’yı 
takip edin

EN 378- Toksisite sınırı R-32

Çok sıkı güvenlik önlemleri; montaj mümkün 
değildir (günümüzdeki R-410A durumuna 
benzerdir)

0

Toksisite
(A veya B büyük harfleriyle gösterilir)

Tutuşabilirlik
(1, 2 ve 3 rakamlarıyla gösterilir)

Ürün Standardı
IEC60335-2-40Genel Standart - EN378

*A2L ve B2L maksimum yanma hızı ≤10 cm/sn’nin altında olan tutuşabilirliği düşük soğutucu akışkanlardır.

Tu
tu

şa
bi

lir
lik

HANGİ STANDART GEÇERLİDİR? 

R-32'nin güvenlik yönetmelikleriyle ilgili iki farklı standart mevcuttur:

Neden farklı standartlar uygulanıyor?
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R-32’nin güvenlik önlemleriyle ilgili olarak  

dikkate alınması gerekenler?
Toksisite

 › EN378-1:2016 standardında hem R-410A hem R-32, 
‘A’ olarak sınıflandırıldığından toksisite sınırı bir 
miktar farklılık gösterir: R-32 için 0,30kg/m³ ve 
R-410A için 0,44kg/m³.

 › Diğer taraftan, R-32 soğutucu akışkan şarjı daha 
düşüktür, bu nedenle oda alanı sınırlaması 
konusunda çok küçük bir fark söz konusudur

Tutuşabilirlikle ilgili olası güvenlik önlemleri 

 › Üreticiler aşağıdaki grafikte gösterildiği gibi bir veya iki güvenlik önlemi uygulamalıdır veya aynı şekilde üreticilerin 
güvenlik önlemi uygulamasına gerek yoktur

 › 3 tipte güvenlik önlemine izin verilir:  
   • Havalandırma (doğal veya mekanik) 
   • Kesme vanaları 
   • Alarm (yerel veya merkezi)

Daikin'ın en esnek çözümü

 ›   En esnek çözüm: iki güvenlik önlemi, entegre sistem 
   • Güvenlik önlemlerinin sahada uygulanması için ilave maliyet veya hesaplama gerekli değildir 
   • Montaj sırasında zorluk veya ilave süre çıkmaz 
   • Xpress seçim yazılımı sayesinde hata riski söz konusu değildir

 ›  Üçüncü taraflarca test edilmiş ve onaylanmıştır

So
ğu

tu
cu

 A
kı

şk
an

 Ş
ar

jı 
(k

g)

Oda alanı (m2)

EN 378- Toksisite sınırı R-32

Daikin güvenlik önlemlerinin tepki süresi

VRV 5’in uygulama alanı

16,0

14,0

12,0

10,0

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0

0                          40           60       80   10026,519,0
15,0

Alan 1Alan 2

Tutuşabilirlik

 › IEC60335-2-40 ürün standardında 3 alan belirtilmiştir.
 › Alan 1: Hiçbir güvenlik önlemine gerek yoktur:  
 • Tipik olarak split ve Sky Air sistemleri, çok düşük soğutucu akışkan şarjları  
   nedeniyle bu alana girmektedir. 
 • Tipik bir mini VRV kurulumu için 26,5m²’lik bir oda büyüklüğü gereklidir.

 › Alan 2: 1 güvenlik önlemi:  
 • Alanın daha fazla kullanılmasına izin verir, ancak yeni inşa edilen ve küçük  
   odalardan oluşan ofis binaları veya oteller için sorun olarak kalır 
 • Tipik bir mini VRV kurulumu için minimum 19,0m²'lik bir oda büyüklüğü  
   gereklidir.

 › Alan 3: 2 güvenlik önlemi:  
 • Daikin’ın çözümü ise VRV sisteminin tam potansiyeline kadar kullanılmasına  
   izin vererek minimum oda büyüklüğünü 15,0m²’ye kadar düşürür

90~110m uzunlukta borularla monte 
edilen tipik bir mini VRV kurulumu için 
soğutucu akışkan şarjı

IEC 60335-2-40 Ed.6 kapsamında uygulama güvenlik önlemleri açısından uygulama  
alanına genel bakış (ünitelerin en az 2,2m yüksekliğe monte edileceği kabul edilir)

6,4

Alan 3
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Teknik çizimler  

Dış üniteler
RXYSA-AV1/AY1           21

FXFA-A                       24

FXZA-A                       26

FXDA-A               27

FXSA-A                       29

FXAA-A                    32
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*

Kurulum ve servis alanlarıyla ilgili daha ayrıntılı bilgiler için bkz. çizim·3D069554·.
Optimum servis kolaylığı için ≥·250·mm'lik boş alan bırakın.

Duvar

Servis portu (ünite içinde)

Elektronik bağlantı ve topraklama terminali M5 (anahtar kutusunda)

Soğutucu boruları girişi

Drenaj çıkışı

Montaj deliği.

Montaj deliği.

Ankraj cıvataları için 4 delik

Gaz borusu bağlantısı ·Ø22,2· lehimli

Sıvı borusu bağlantısı ·Ø9,5· lehimli

RXYSA-AV1/AY1  
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MODEL 1

100 veya daha fazla

100 veya daha fazla

500 veya daha fazla

100 veya daha fazla

100 veya daha fazla

100 veya daha fazla

100 veya daha fazla

100 veya daha fazla

100 veya daha fazla

100 veya daha fazla

100 veya daha fazla

100 veya daha fazla

100 veya daha fazla

100 veya daha fazla

100 veya daha fazla

100 veya daha fazla

100 veya daha fazla

1000 veya daha fazla

1000 veya daha fazla
300 veya daha fazla

300 veya daha fazla

200 veya daha fazla

1000 veya daha fazla

1000 veya 
daha fazla

200 veya daha fazla

150 veya daha fazla

150 veya daha fazla
150 veya daha fazla

300 veya daha fazla

500 veya daha fazla

500 veya daha fazla

500 veya daha az

500 veya daha az

500 veya daha az

500 veya daha az

500 veya daha az
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1000 veya daha fazla
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• Yukarıda da engel varsa

• Yukarıda da engel varsa

Kurulum ve servis alanı
Bu değerler “mm” cinsinden ölçülür.

(A) Emiş tara�arında engel varsa.

• Yukarıda engel yoksa

• Yukarıda engel yoksa

1. Bağımsız kurulum
• Sadece emiş tarafında engel

1. Bağımsız kurulum
• Sadece emiş tarafında engel

• Her iki yanda ve emiş tarafında engel

2. Seri kurulum (2 veya üzeri) (Not 1)

2. Seri kurulum (2 veya üzeri) (Not 1)

2. Seri kurulum (2 veya üzeri) (Not 1)

• Emiş tarafında ve her iki yanda engel

• Emiş tarafında ve her iki yanda engel

• Emiş tarafında ve her iki yanda engel

1. Bağımsız kurulum
• Sadece emiş tarafında engel

1. Bağımsız kurulum
• Sadece emiş tarafında 
  engel

(B) Deşarj tara�arında engeller varsa.

(C) Hem emiş hem de deşarj tarafında engeller varsa.

• Emiş tarafında ve her iki yanda engel

Deşarj tarafındaki engeller üniteden yüksek olduğunda. (L>H)
(Emiş tarafındaki engellerin yüksekliğiyle ilgili bir sınır yoktur.)

2. Seri kurulum (2 veya üzeri) (Not 1)
• Emiş tarafında ve her iki yanda engel

• Yukarıda engel yoksa
1. Bağımsız kurulum

• Yukarıda engel yoksa

2. Seri kurulum (2 veya üzeri) (Not 1)
• Yukarıda engel yoksa

RXYSA-AV1/AY1  
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• Yukarıda da engel varsa
1. Bağımsız kurulum (NOT 2)

2. Seri kurulum (2 veya üzeri) (Not 1 ,2)

2. Seri kurulum (2 veya üzeri) (Not 1,2)

• Emiş ve deşarj tarafında ve üst 
  taraflarda engeller varsa

H, A ve L arasındaki ilişki şu şekildedir.

H, A ve L arasındaki ilişki şu şekildedir.

• Emiş ve deşarj tarafında ve üst   
   taraflarda engeller varsa

H, A ve L arasındaki ilişki şu şekildedir.

• Deşarj tarafındaki engel, üniteden daha alçaksa (L≤H)
  (Emiş tarafındaki engellerin yüksekliğiyle ilgili bir sınır yoktur.)

• Yukarıda engel yoksa

• Yukarıda engel yoksa
1. Bağımsız kurulum

2. Seri kurulum (2 veya üzeri) (Not 1,2)
• Hem emiş hem de deşarj 
   taraflarında engeller varsa.

H, A ve L arasındaki 
ilişki şu şekildedir.

• Yukarıda engel

1. Bağımsız kurulum (Not 2)
• Emiş ve deşarj tarafında ve üst 
   taraflarda engeller varsa

H, A ve L arasındaki ilişki şu şekildedir.

Seri kurulum sınırı, 2 ünitedir

Seri kurulum sınırı, 2 ünitedir

1000 veya daha fazla
1250 veya daha fazla

Standı şu şekilde ayarlayın: L≤H
A için L≤H sütununa bakın

250 veya daha fazla
300 veya daha fazla

MODEL 2

100 veya daha fazla
200 veya daha fazla

Standı şu şekilde ayarlayın: L≤H
A için L≤H sütununa bakın

500 veya daha az

500 veya daha az

500 veya daha az

500 veya daha az
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1000 veya daha fazla

250 veya daha fazla
1500 veya daha fazla

100 veya daha fazla

1000 veya 
daha fazla

1500 veya daha fazla

300 veya daha fazla

100 veya daha fazla

100 veya 
daha fazla

100 veya 
daha fazla

200 veya daha fazla

600 veya daha fazla

2000 veya daha fazla

1000 veya daha fazla

1500 veya daha fazla

3000 veya daha fazla

300 veya daha fazla

100 veya daha fazla

100 veya daha fazla

100 veya daha fazla

100 veya daha fazla

100 veya 
daha fazla

100 veya daha fazla

100 veya daha fazla

A veya daha fazla

A veya 
daha fazla

A veya daha fazla

A veya 
daha fazla

A veya daha fazla

A veya daha fazla

500 veya daha fazla

100 veya daha fazla

100 veya daha fazla

750 veya daha fazla
1000 veya daha fazla

Standı şu şekilde ayarlayın: L≤H
A için L≤H sütununa bakın

• Emiş ve deşarj tarafında ve üst 
   taraflarda engeller varsa

250 veya daha fazla
300 veya daha fazla

Standı şu şekilde ayarlayın: L≤H
A için L≤H sütununa bakın

(D) Çift katlı montaj
1. Deşarj tarafında engel. (1)

2. Emiş tarafında engel. (1)

2. Seri kurulum sırası (2 veya daha fazla)

• Üst üste kurulumlarda iki katı geçmeyin.
• Aşağı yönlü drenajı olan dış üniteler, su damlamasına 
ve donmaya karşı hassas olduğundan A’ya benzer bir çatı 
kapağı (sahada temin edilir) monte edin.
• Üst seviyedeki dış üniteyi, alt plakası çatı kapağının 
üstünde kalacak kadar yüksekte kalacak şekilde monte 
edin. Böylece alt plakanın altında buz birikmesi engellenir.

• Üst üste kurulumlarda iki katı geçmeyin.
• Aşağı yönlü drenajı olan dış üniteler, su damlamasına 
ve donmaya karşı hassas olduğundan A’ya benzer bir çatı 
kapağı (sahada temin edilir) monte edin.
• Üst seviyedeki dış üniteyi, alt plakası çatı kapağının 
üstünde kalacak kadar yüksekte kalacak şekilde monte 
edin. Böylece alt plakanın altında buz birikmesi engellenir.

(E) Birden fazla seri kurulum sırası
      (çatı üstünde vb.)
1. Tek sıra bağımsız montaj

H, A ve L arasındaki ilişki şu şekildedir.

250 veya daha fazla
300 veya daha fazla

Monte edilemez

NOTLAR
1. Yanlarda borular varsa üstteki üniteyle arasında 100mm boşluk bırakılmalıdır.

2. Deşarj edilen havanın bypasslanmasını önlemek için montaj çerçevesinin alt kısmını kapatın.

3. Drenaj damlaması ve donma konusunda bir tehlike yoksa bir çatı kapağının monte edilmesine gerek yoktur.

    Bu durumda üst ve alt dış üniteler arasındaki boşluk en az 100mm olmalıdır.

    Üst ve alt üniteler arasındaki boşluğu, deşarj havası geri girmeyecek şekilde kapatın.

RXYSA-AV1/AY1  
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OK GÖRÜNÜMÜ C

       

    

 

DETAY A

DETAY B

DETAY B

DETAY A

96,5

10° 10°

·1500·  veya daha fazla
·2000·  veya daha fazla

·4000·  veya daha fazla

Tavana monte aydınlatma
Diğer üniteHava fanı

(*1) Gömülü aydınlatmalar için geçerli değildir.
(*2) Vakum temizleyici borusuyla giriş için gerekli alan.
(*3) Dekoratif panel deşarj çıkışının tıkalı olmadığından emin olun. 

·1500·  veya daha fazla
·200·  veya daha fazla

·200·  veya daha fazla

·1500·  veya daha fazla

·1500·  veya daha fazla

·1500·  veya daha fazla

Gerekli montaj boşluğu
Bir deşarj çıkışı opsiyonel "sızdırmazlık elemanı" kitiyle kapatılırsa bu (kapalı) 

tarafta gereken kurulum alanı ·1500·mm yerine ·500·mm olacaktır.

Hava emiş ızgarası

Kurulum yönü

Toz açıklığı

BorularBorular

Köşe dekorasyon kapağı

Montaj deliği.
Drenaj hortumu

Drenaj borusu bağlantısı

Sıvı borusu bağlantı portu
Gaz borusu bağlantı portu

Hava emiş ızgarası
Hava deşarj çıkışı
İletim kablosu giriş deliği
Güç besleme kabloları girişi

Parça Adı

Karşı taraf

Karşı taraf
·2· konum

·2· konum
Tavan açıklığı

Asma pozisyonu
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·300·  veya daha az

Bkz. not ·3·.
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·.

Bkz. not ·3·. Bkz. not ·3·.
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·2
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Bkz. not ·5·. Drenaj tarafı

Boru tarafı

Karşı taraf
·2· konum

Karşı taraf
·2· konum

Asma cıvatası

Ay
ar

la
na

bi
lir

VEYA

1. Bilgi etiketinin konumu
Ünite bilgi etiketi, kontrol kutusu kapağındadır.
Dekoratif panel bilgi etiketi, boru tarafındaki panel kasasında, köşe kapağının altındadır.
2. Opsiyonel aksesuarlar monte edilirken ilgili kılavuza bakın.
3. Tavan ve kaset arasındaki aralığın ·35·mm'den fazla olmamasına dikkat edin.
Maksimum tavan açıklığı ·910·mm’dir.
4. Tavanda ortam sıcaklığı 30°C’yi ve bağıl nem %80’i geçerse veya tavana taze hava beslenirse ilave yalıtım gereklidir (polietilen köpük, kalınlık ≥·10·mm). 
5. Bir sensör kiti takılacaksa bu konumda bir sensör bulunacaktır. Ayrıntılı bilgi için sensör kiti çizimine bakın.  

Notlar
KENDİ KENDİNİ TEMİZLEYEN PANELLİ FXFA-A

OK GÖRÜNÜMÜ C

       

    

 

DETAY A

DETAY B

DETAY B

DETAY A

96,5

10° 10°

·1500·  veya daha fazla
·2000·  veya daha fazla

·4000·  veya daha fazla

Tavana monte aydınlatma
Diğer üniteHava fanı

(*1) Gömülü aydınlatmalar için geçerli değildir.
(*2) Vakum temizleyici borusuyla giriş için gerekli alan.
(*3) Dekoratif panel deşarj çıkışının tıkalı olmadığından emin olun. 

·1500·  veya daha fazla
·200·  veya daha fazla

·200·  veya daha fazla

·1500·  veya daha fazla

·1500·  veya daha fazla

·1500·  veya daha fazla

Gerekli montaj boşluğu
Bir deşarj çıkışı opsiyonel "sızdırmazlık elemanı" kitiyle kapatılırsa bu (kapalı) 

tarafta gereken kurulum alanı ·1500·mm yerine ·500·mm olacaktır.

Hava emiş ızgarası

Kurulum yönü

Toz açıklığı

BorularBorular

Köşe dekorasyon kapağı

Montaj deliği.
Drenaj hortumu

Drenaj borusu bağlantısı

Sıvı borusu bağlantı portu
Gaz borusu bağlantı portu

Hava emiş ızgarası
Hava deşarj çıkışı
İletim kablosu giriş deliği
Güç besleme kabloları girişi

Parça Adı

Karşı taraf

Karşı taraf
·2· konum

·2· konum
Tavan açıklığı

Asma pozisyonu

Ta
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Bkz. not ·5·. Drenaj tarafı

Boru tarafı

Karşı taraf
·2· konum

Karşı taraf
·2· konum

Asma cıvatası

Ay
ar
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bi
lir

VEYA

1. Bilgi etiketinin konumu
Ünite bilgi etiketi, kontrol kutusu kapağındadır.
Dekoratif panel bilgi etiketi, boru tarafındaki panel kasasında, köşe kapağının altındadır.
2. Opsiyonel aksesuarlar monte edilirken ilgili kılavuza bakın.
3. Tavan ve kaset arasındaki aralığın ·35·mm'den fazla olmamasına dikkat edin.
Maksimum tavan açıklığı ·910·mm’dir.
4. Tavanda ortam sıcaklığı 30°C’yi ve bağıl nem %80’i geçerse veya tavana taze hava beslenirse ilave yalıtım gereklidir (polietilen köpük, kalınlık ≥·10·mm). 
5. Bir sensör kiti takılacaksa bu konumda bir sensör bulunacaktır. Ayrıntılı bilgi için sensör kiti çizimine bakın.  

Notlar

Parça Adı
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DETAY A

DETAY B
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DETAY B

DETAY A

·300·  veya daha az

Asma pozisyonu

Tavan açıklığı Bkz. not ·3·.
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·1500·  veya daha fazla
·200·  veya daha fazla

·200·  veya daha fazla

·1500·  veya daha fazla

·1500·  veya daha fazla

·1500·  veya daha fazla

Gerekli montaj boşluğu

·1500·  veya daha fazla

·2000·  veya daha fazla
·4000·  veya daha fazla

Bir deşarj çıkışı opsiyonel "sızdırmazlık elemanı" kitiyle kapatılırsa bu (kapalı) 
tarafta gereken kurulum alanı ·1500·mm yerine ·500·mm olacaktır.

Şekilde gösterilen mesafelere riayet edin.
Tavana monte aydınlatma Diğer üniteHava fanı

Bkz. not ·5·.

Bkz. not ·6·.

Drenaj tarafı

Boru tarafı

Karşı taraf
·2· konum

Karşı taraf
·2· konum

Karşı taraf
·2· konum

Karşı taraf
·2· konum

Gaz borusu bağlantı portu
Sıvı borusu bağlantı portu

Drenaj borusu bağlantısı

Hava emiş ızgarası

Drenaj hortumu
Montaj deliği.

Güç besleme kabloları girişi
İletim kablosu giriş deliği
Hava deşarj çıkışı

Köşe dekorasyon kapağı

Bkz. not ·3·. Bkz. not ·3·.
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Asma cıvatası
VEYA

1. Bilgi etiketinin konumu
   Ünite bilgi etiketi, kontrol kutusu kapağındadır.
   Dekoratif panel bilgi etiketi, boru tarafındaki panel kasasında, köşe kapağının altındadır.
2. Opsiyonel aksesuarlar monte edilirken ilgili kılavuza bakın.
3. Tavan ve kaset arasındaki aralığın ·35·mm'den fazla olmamasına dikkat edin.
Maksimum tavan açıklığı ·910·mm’dir.
4. Tavanda ortam sıcaklığı 30°C’yi ve bağıl nem %80’i geçerse veya tavana taze hava beslenirse ilave yalıtım gereklidir (polietilen köpük, kalınlık ≥·10·mm).
5. Bir sensör kiti takılacaksa bu konumda bir sensör bulunacaktır. Ayrıntılı bilgi için sensör kiti çizimine bakın.
6. Bir kablosuz kumanda takılacaksa bu konumda bir alıcı bulunacaktır. Ayrıntılı bilgi için kablosuz kumanda çizimine bakın.   

Notlar
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2D121655

STANDART PANELLİ FXFA-A
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Parça Adı

OK GÖRÜNÜMÜ C

 

 

           

   

DETAY A

DETAY B DETAY B

DETAY A

·300·  veya daha az

Asma pozisyonu

Tavan açıklığı Bkz. not·3·.

A
sm
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·3

·.

·1500·  veya daha fazla
·200·  veya daha fazla

·200·  veya daha fazla

·1500·  veya daha fazla

·1500·  veya daha fazla

·1500·  veya daha fazla

Gerekli montaj boşluğu

·1500·  veya daha fazla
·2000·  veya daha fazla

·4000·  veya daha fazla

Bir deşarj çıkışı opsiyonel "sızdırmazlık elemanı" kitiyle kapatılırsa bu (kapalı) 
tarafta gereken kurulum alanı ·1500·mm yerine ·500·mm olacaktır.

Şekilde gösterilen mesafelere riayet edin.
Tavana monte aydınlatma Diğer üniteHava fanı

Bkz. not ·5·.

Bkz. not ·6·.

Drenaj tarafı

Boru tarafı

Karşı taraf
·2· konum

Karşı taraf
·2· konum

Karşı taraf
·2· konum

Karşı taraf
·2· konum

Gaz borusu bağlantı portu
Sıvı borusu bağlantı portu

Drenaj borusu bağlantısı

Drenaj hortumu
Montaj deliği.

Güç besleme kabloları girişi
İletim kablosu giriş deliği
Hava deşarj çıkışı

Köşe dekorasyon kapağı

Bkz. not ·3·. Bkz. not ·3·.
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Asma cıvatası
VEYA

Düz panjur tertibatı

1. Bilgi etiketinin konumu
Ünite bilgi etiketi, kontrol kutusu kapağındadır.
Dekoratif panel bilgi etiketi, boru tarafındaki panel kasasında, köşe kapağının altındadır.
2. Opsiyonel aksesuarlar monte edilirken ilgili kılavuza bakın.
3. Tavan ve kaset arasındaki aralığın ·35·mm'den fazla olmamasına dikkat edin.
Maksimum tavan açıklığı ·910·mm’dir.
4. Tavanda ortam sıcaklığı 30°C’yi ve bağıl nem %80’i geçerse veya tavana taze hava beslenirse ilave yalıtım gereklidir (polietilen köpük, kalınlık ≥·10·mm). 
5. Bir sensör kiti takılacaksa bu konumda bir sensör bulunacaktır. Ayrıntılı bilgi için sensör kiti çizimine bakın.
6. Bir kablosuz kumanda takılacaksa bu konumda bir alıcı bulunacaktır. Ayrıntılı bilgi için kablosuz kumanda çizimine bakın. 

Notlar
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Notlar

1. Bir taze hava giriş kiti takılacaksa bir servis erişim paneli tedarik edilmelidir.
2. Saha yapılandırması
3. Bu köşe deşarj çıkışının kapatılması gerekir.
4. Bir kanal fanı takılacaksa kanal fanını iç ünite fanına bağlamak için bir kablo adaptörü kullanın.
5. Giriş havası debisinin, yüksek fan devrinde hava debisinin ≤%20’si olması önerilir.
    Giriş havası debisi çok yüksekse çalışma sesi seviyesi yükselebilir veya iç ünite emiş sıcaklığının tespiti bu durumdan etkilenebilir.
6. Bu, T borusu bağlandığında T bağlantısı girişi ile iç ünite giriş arasındaki mesafeyi gösterir. 

Kanal

Kanal

Sol taraf

Sağ taraf

Boru tarafı

Drenaj tarafı

Bkz. not ·3·.

Bkz. not ·3·.

Dekoratif panel
Emiş odası

Tavan açıklığı

Hava debisi [m3/dk]

O
da

da
ki

 s
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 b

as
ın

ç 
[P

a]

·450 x 450 mm·  veya daha fazla
Bkz. not ·1·.

Sahada temin edilir

Giriş

Servis erişim paneli

T bağlantısı

Model adı

Görünüm ·A·

Emiş odası

Tavan açıklığıTasarım dekoratif panel

TASARIM PANELLİ FXFA-A

TAZE HAVA GİRİŞLİ FXFA-A
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FXZA-A

FXZA-A

Notlar:

1. Üretici etiketinin yapıştırılacağı yerler
    İç ünite için üretici etiketi: emiş ızgarasının içinde, çan şeklindeki girişin üstüne.
    Dekoratif panel için üretici etiketi: emiş ızgarasının içinde, iç çerçevenin üstüne.
2. Uzaktan kumanda kullanıldığında bu konum bir sinyal alıcı olur. Daha fazla bilgi için uzaktan kumandanın çizimine bakın.
3. Tavanda sıcaklık 30°C'yi ve RH (bağıl nem) %80'i aştığında veya temiz hava tavana verildiğinde veya ünite 24 saat boyunca çalıştığında ek yalıtım gereklidir 
    (10mm veya daha fazla kalınlıkta cam yünü veya polietilen köpük).
4. Maksimum 595mm kareye kadar tavan açıklığına montaj kabul edilebilir olsa da, panelin örtüşmesini sağlamak için ana ünite ile tavan açıklığı arasında 
    10mm veya daha az boşluk bırakın.

Boru bağlantı tarafı

Drenaj bağlantısı tarafı
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C Ok görünümü

A Ok görünümü

Asma cıvatası

B Ok görünümü

300 veya daha az

10 veya daha az
Not ) 4.

1500 mm veya daha fazla

1500 mm veya daha fazla

1500 mm veya daha fazla
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Servis erişim paneli
450x450mm veya daha fazla

533 (Asılı konum)

585-595 (Tavan boşluğu)

Dış ortam havası girişi
(direkt bağlantı)

• Gerekli boşluk 
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4-M4 Delik

Deşarj ızgarası kapalıyken gerekli 
boşluk 200mm veya daha fazladır
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Taze beyaz N9.5
Daikin Gümüşü

Sıvı borusu bağlantısı ø 6.4 Konik bağlantı

Gaz borusu bağlantısı ø 12.7 Konik bağlantı

 Drenaj boru bağlantısı VP20 (DÇ ø  26)

Güç beslemesi bağlantısı

Uzaktan kumanda kodu 
ve kablo bağlantısı

 

Hava tahliye ızgarası

Emiş ızgarası

Drenaj hortumu (aksesuar) İ.Ç.  ø  25 Çıkış

Notlar:

1. Üretici etiketinin yapıştırılacağı yerler
    İç ünite için üretici etiketi: emiş ızgarasının içinde, çan şeklindeki girişin üstüne.
    Dekoratif panel için üretici etiketi: emiş ızgarasının içinde, iç çerçevenin üstüne.
2. Uzaktan kumanda kullanıldığında bu konum bir sinyal alıcı olur. Daha fazla bilgi için uzaktan kumandanın çizimine bakın.
3. Tavanda sıcaklık 30°C'yi ve RH (bağıl nem) %80'i aştığında veya temiz hava tavana verildiğinde veya ünite 24 saat boyunca çalıştığında ek yalıtım gereklidir   
    (10mm veya daha fazla kalınlıkta cam yünü veya polietilen köpük).
4. Maksimum 660mm kareye kadar tavan açıklığına montaj kabul edilebilir olsa da, panelin örtüşmesini sağlamak için ana ünite ile tavan açıklığı arasında 45mm veya daha az boşluk bırakın.

Boru bağlantı tarafı

Drenaj bağlantısı tarafı

Not) 2.
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C Ok görünümü

A Ok görünümü

Asma cıvatası

B Ok görünümü

300 veya daha az

45 veya daha az 45 veya daha az

Not ) 4.

1500 mm veya daha fazla

1500 mm veya daha fazla
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Servis erişim paneli
450x450mm veya daha fazla

533 (Asılı konum)

585-660 (Tavan boşluğu)

Dış ortam havası girişi
(direkt bağlantı)

• Gerekli boşluk 
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4-M4 Delik

Deşarj ızgarası kapalıyken gerekli 
boşluk 200mm veya daha fazladır
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Sıvı borusu bağlantısı ø 6.4 Konik bağlantı

Gaz borusu bağlantısı ø 12.7 Konik bağlantı

 Drenaj boru bağlantısı VP20 (DÇ ø  26)

Güç beslemesi bağlantısı

Uzaktan kumanda kodu 
ve kablo bağlantısı

 

Hava tahliye ızgarası  

Emiş ızgarası

Drenaj hortumu (aksesuar) İ.Ç.  ø  25 Çıkış

Beyaz RAL 9010

Beyaz RAL 9010
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FXDA10-32A

FXDA40-50A

1 Sıvı borusu bağlantısı ø 6,4 Konik bağlantı
2 Gaz borusu bağlantısı    ø 12,7 Konik bağlantı
3 Drenaj borusu bağlantısı VP20 (DÇ ø  26, İÇ ø  20)
4 Drenaj hortumu (aksesuar) İÇ  ø  25 (Çıkış)
5 kontrol kutusu
6 İletim kablosu bağlantısı
7 Güç beslemesi bağlantısı
8  Askı braketi
9 Kontrol kapağı
10 Drenaj girişi
11 Hava �ltresi (aksesuar)

Alttan emiş durumunda

Arkadan emiş durumunda

14xM4 delik

16xM5 delik

Asma cıvatası

(Asma cıvatası aralığı)

16x ø 4,7 delik

300 veya daha fazla
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(Servis alanı)

16xM5 delikAy
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Görünüm A
Kontrol kapağı (tavan açıklığı)

(Alttan emiş 
durumunda)

(PCB adaptörü 
montaj kutusu için 
servis boşluğu)

Notlar:

1. Arkadan emiş durumunda hazne kapağını 
     ünitenin alt  tarafına monte edin.
    Alttan emiş durumunda hazne kapağını ünitenin 
     arka tarafına monte edin.
2. Ünitenin değer etiketinin konumu: 
    kontrol kutusu kapağı.
3. Hava �ltresini emiş tarafına takın. (Toz toplama verimliliği, 
    gravimetrik teknikte en az %50 olan bir hava �ltresi 
    kullanın). Kanal, emiş tarafına bağlanırken hava �ltresi 
    (aksesuar) takılamaz. 

1 Sıvı borusu bağlantısı ø 6,4 Konik bağlantı
2 Gaz borusu bağlantısı          ø 12,7 Konik bağlantı
3 Drenaj borusu bağlantısı VP20 (DÇ ø  26, İÇ ø  20)
4 Drenaj hortumu (aksesuar) İÇ  ø  25 (Çıkış)
5 kontrol kutusu
6  İletim kablosu bağlantısı
7  Güç beslemesi bağlantısı
8 Askı braketi
9 Kontrol kapağı                                  
10 Drenaj girişi
11 Hava �ltresi (aksesuar)

Alttan emiş durumunda

Arkadan emiş durumunda

18xM4 delik

Asma cıvatası

(Asma cıvatası aralığı)

 22 x ø 4,7 delik
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(Servis alanı)

20xM5 delik
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Görünüm A
Kontrol kapağı (tavan açıklığı)

(Alttan emiş 
durumunda)

(PCB adaptörü montaj 
kutusu için servis 
boşluğu)

Notlar:

1. Arkadan emiş durumunda hazne kapağını ünitenin 
    alt tarafına monte edin.
    Alttan emiş durumunda hazne kapağını ünitenin 
    arka tarafına monte edin.
2. Ünitenin değer etiketinin konumu: 
     kontrol kutusu kapağı.
3. Hava �ltresini emiş tarafına takın. (Toz toplama 
    verimliliği, gravimetrik teknikte en az %50 olan bir 
    hava �ltresi kullanın). Kanal, emiş tarafına bağlanırken 
    hava �ltresi (aksesuar) takılamaz. 

20xM5 delik
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24x M5 delik

24x M5 delik

Alt emiş varsa

Asma cıvatası 
4x m8 ~ m10

(A
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ı)

(Asma cıvatası aralığı)

26 x 4,7 çaplı delikler

(Alttan emiş 
durumunda)

Tavan

Arkadan emiş durumunda

Servis boşluğu

Görünüm A

VP20 (26 dış çap, 20 iç çap)

15,9 çapında konik bağlantı

Asma braketi

Aktarma kablo bağlantısı

Kontrol kapağı

Drenaj hortumu (aksesuar)

Güç beslemesi bağlantısı

25 iç çapı (çıkış)

Drenaj borusu bağlantısı

Açıklama
9,5 çapında konik bağlantı

Gaz borusu bağlantısı

Sıvı borusu bağlantısı

AdıParça Notlar:

1. Arkadan emiş durumunda hazne kapağını ünitenin 
     alt tarafına monte edin.

 Alttan emiş durumunda hazne kapağını ünitenin 
 arka tarafına monte edin.

2. Ünitenin bilgi etiketinin konumu: 
     kontrol kutusu kapağı.
3. Hava �ltresini emiş tarafına takın.

 (Toz toplama verimliliği, gravimetrik teknikte en az %50 
 olan bir hava �ltresi kullanın).
 Kanal, emiş tarafına bağlanırken hava �ltresi 
 (aksesuar) takılamaz. 

Kontrol kutusu

Drenaj girişi

Hava �ltresi (aksesuar)

(Servis alanı)
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300 veya daha fazla

(PCB adaptörü 
montaj kutusu için 
servis boşluğu)
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Kontrol kapağı (tavan açıklığı)

18x M4 delik

FXDA63A

126 P.C.D.

OK GÖRÜNÜMÜ A

OK GÖRÜNÜMÜ A

   
   

   
   

   
  

(Montaj deliği)

500  veya daha fazla
Servis boşluğu
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5- Ø 4,7 DELİK

4-M4 (SINIF 2)

Parça Adı Açıklama
Sıvı borusu bağlantı portu

Gaz borusu bağlantı portu

Drenaj borusu bağlantısı

Kablo bağlantısı

Güç beslemesi bağlantısı

Drenaj çıkışı

Hava filtresi

Hava emiş tarafı

Hava deşarj tarafı

İsim plakası

Ø6,35 konik bağlantı

Ø12,70 konik bağlantı

VP20 (DÇ Ø26, İÇ Ø20)

VP20 (DÇ Ø26, İÇ Ø20)

/
/

/
/
/
/

Temiz hava giriş pozisyonu

Asma cıvatası

Asma pozisyonu

As
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u

1. Opsiyonel aksesuarlar monte edilirken ilgili kılavuza bakın.

2. Tavan derinliği, ilgili sistemin kılavuzuna göre farklılık gösterir.

Notlar
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126 P.C.D.

OK GÖRÜNÜMÜ A

OK GÖRÜNÜMÜ A

   
   

   
   

   
  

(Montaj deliği)

500  veya daha fazla
Servis boşluğu
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Parça Adı Açıklama
Sıvı borusu bağlantı portu

Gaz borusu bağlantı portu

Drenaj borusu bağlantısı

Kablo bağlantısı

Güç beslemesi bağlantısı

Drenaj çıkışı

Hava filtresi

Hava emiş tarafı

Hava deşarj tarafı

İsim plakası

Ø6,35 konik bağlantı

Ø12,70 konik bağlantı

VP20 (DÇ Ø26, İÇ Ø20)

VP20 (DÇ Ø26, İÇ Ø20)

/
/

/
/
/
/

Temiz hava giriş pozisyonu

Asma cıvatası

Asma pozisyonu

As
m
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4-M4 (SINIF 2)

1. Opsiyonel aksesuarlar monte edilirken ilgili kılavuza bakın.

2. Tavan derinliği, ilgili sistemin kılavuzuna göre farklılık gösterir.

Notlar

FXSA15-32A

126 P.C.D.

OK GÖRÜNÜMÜ A

OK GÖRÜNÜMÜ A

   
   

   
   

   
  

(Montaj deliği)

500  veya daha fazla
Servis boşluğu
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5- Ø 4,7 DELİK

4-M4 (SINIF 2)

Parça Adı Açıklama
Sıvı borusu bağlantı portu

Gaz borusu bağlantı portu

Drenaj borusu bağlantısı

Kablo bağlantısı

Güç beslemesi bağlantısı

Drenaj çıkışı

Hava filtresi

Hava emiş tarafı

Hava deşarj tarafı

İsim plakası

Ø6,35 konik bağlantı

Ø12,70 konik bağlantı

VP20 (DÇ Ø26, İÇ Ø20)

VP20 (DÇ Ø26, İÇ Ø20)

/
/

/
/
/
/

Temiz hava giriş pozisyonu

Asma cıvatası

Asma pozisyonu

As
m

a 
po

zi
sy

on
u

1. Opsiyonel aksesuarlar monte edilirken ilgili kılavuza bakın.

2. Tavan derinliği, ilgili sistemin kılavuzuna göre farklılık gösterir.

Notlar

FXSA40-50A
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OK GÖRÜNÜMÜ A

OK GÖRÜNÜMÜ A

   
   

   
   

   
  

(Montaj deliği)

500  veya daha fazla
Servis boşluğu
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4 x M4 (SINIF 2)

8-Ø 4,7 DELİK

Parça Adı Açıklama
Sıvı borusu bağlantı portu

Gaz borusu bağlantı portu

Drenaj borusu bağlantısı

Kablo bağlantısı

Güç beslemesi bağlantısı

Drenaj çıkışı

Hava filtresi

Hava emiş tarafı

Hava deşarj tarafı

İsim plakası

Ø9,52 konik bağlantı

Ø15,90 konik bağlantı

VP20 (DÇ Ø26, İÇ Ø20)

VP20 (DÇ Ø26, İÇ Ø20)

/
/

/
/
/
/

Temiz hava giriş pozisyonu

Asma cıvatası

Asma pozisyonu

As
m

a 
po

zi
sy

on
u

1. Opsiyonel aksesuarlar monte edilirken ilgili kılavuza bakın.

2. Tavan derinliği, ilgili sistemin kılavuzuna göre farklılık gösterir.

Notlar

FXSA63-80A

126 P.C.D.

4 x M4 (SINIF 2)

10x Ø 4,7 DELİK

OK GÖRÜNÜMÜ A

OK GÖRÜNÜMÜ A

   
   

   
   

   
  

(Montaj deliği)

500  veya daha fazla
Servis boşluğu

30
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 v
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a 
da
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 fa
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a
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ğu

Parça Adı Açıklama
Sıvı borusu bağlantı portu

Temiz hava giriş pozisyonu

Asma cıvatası

KGKG

Gaz borusu bağlantı portu

Drenaj borusu bağlantısı

Kablo bağlantısı

Güç beslemesi bağlantısı

Drenaj çıkışı

Hava filtresi

Hava emiş tarafı

Hava deşarj tarafı

İsim plakası

Ø9,52 konik bağlantı

Ø15,90 konik bağlantı

Asma pozisyonu

VP20 (DÇ Ø26, İÇ Ø20)

VP20 (DÇ Ø26, İÇ Ø20)

As
m

a 
po

zi
sy

on
u

/
/

/
/
/
/

1. Opsiyonel aksesuarlar monte edilirken ilgili kılavuza bakın.

2. Tavan derinliği, ilgili sistemin kılavuzuna göre farklılık gösterir.

Notlar

FXSA100-125A
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4 x M4 (SINIF 2)

10x Ø4,7 DELİK

OK GÖRÜNÜMÜ A

OK GÖRÜNÜMÜ A

   
   

   
   

   
  

Parça Adı Açıklama
Sıvı borusu bağlantı portu

(Montaj deliği)

500  veya daha fazla
Servis boşluğu

30
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 v
ey

a 
da

ha
 fa

zl
a

Se
rv

is
 b

oş
lu

ğu

Temiz hava giriş pozisyonu
Asma cıvatası

Gaz borusu bağlantı portu

Drenaj borusu bağlantısı

Kablo bağlantısı

Güç beslemesi bağlantısı

Drenaj çıkışı

Hava filtresi

Hava emiş tarafı

Hava deşarj tarafı

İsim plakası

Ø9,52 konik bağlantı

Ø15,90 konik bağlantı

Asma pozisyonu

VP20 (DÇ Ø26, İÇ Ø20)

VP20 (DÇ Ø26, İÇ Ø20)

As
m

a 
po

zi
sy

on
u

/
/

/
/
/
/

1. Opsiyonel aksesuarlar monte edilirken ilgili kılavuza bakın.

2. Tavan derinliği, ilgili sistemin kılavuzuna göre farklılık gösterir.

Notlar

FXSA140A
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120 veya daha az

50 veya daha fazla
Gerekli boşluk

50 veya daha fazla

Gerekli boşluk

Yatay kanat

İç hava akışı

Ön ızgara sabitleme vidaları

Tam açık ön panel için boyutlar

Ünitenin dış boyutları

Deliklerin duvardaki standart yerleri

Gömülü boru deliği

Gömülü boru deliği

        işareti, boru yönünü gösterir.

İç ünitenin altına hiçbir şey yerleştirmeyin. Yüksek nem (>%80) varsa, 
drenaj çıkışları tıkalıysa veya hava �ltreleri kirliyse kondens damlayabilir.

1)

2)

Notlar

Soğutucu akışkan �ltresi

Sıvıborusu

Sıvı borusu

Gaz borusu
Ø 12,7mm CuT

Ø 6,4mm CuT

Drenaj hortumu   VP13

İç çap: 15mm

Dış çap: 18mm

Montaj deliği.

Montaj deliği.

Esnek boru

Esnek boru

Ön ızgara

Ön panel Hava çıkışı

Kanat açısı
Yukarı/aşağı (otomatik)

Soğutma
Kurutma Isıtma Fan

Sol/sağ (manuel)

Bilgi etiketinin konumu

Boru deliği

Boru deliği

Boru deliği

Boru deliği

Boru deliğiBoru deliği

Yaklaşık 415

Yaklaşık 290

 Yaklaşık 300

Yaklaşık 460

Yaklaşık 475

Gaz borusu  
Yaklaşık 460

Drenaj hortumu  
Yaklaşık 420

Yaklaşık 365

Yüksek yerlere montaj için

FXAA40-50A
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120 veya daha az

50 veya daha fazla
Gerekli boşluk

50 veya daha fazla

Gerekli boşluk

Yatay kanat

İç hava akışı

Ön ızgara sabitleme vidaları

Tam açık ön panel için boyutlar

Ünitenin dış boyutları

Deliklerin duvardaki standart yerleri

Gömülü boru deliği
Gömülü boru deliği

            işareti, boru yönünü gösterir.

İç ünitenin altına hiçbir şey yerleştirmeyin. Yüksek nem (>%80) varsa, 
drenaj çıkışları tıkalıysa veya hava �ltreleri kirliyse kondens damlayabilir.

1)

2)

Notlar

Soğutucu akışkan �ltresi

Drenaj hortumu

Gaz borusu

Sıvı borusu

Sıvı borusu

Gaz borusu
Ø 12,7mm CuT

Ø 6,4mm CuT

Drenaj hortumu   VP13

İç çap: 15mm

Dış çap: 18mm

Montaj deliği.

Montaj deliği.

Esnek boru

Esnek boru

Ön ızgara

Ön panel Hava çıkışı

Kanat açısı
Yukarı/aşağı (otomatik)

Soğutma
Kurutma Isıtma Fan

Sol/sağ (manuel)

Boru deliği Boru deliği

Boru deliği

Boru deliğiBoru deliği

Boru deliği

Bilgi etiketinin konumu

Yaklaşık 475

Yaklaşık 460

Yaklaşık 415

Yaklaşık 308

Yaklaşık 290

Yaklaşık 365

Yaklaşık 420

Yaklaşık 460

Yüksek yerlere montaj için

FXAA15-32A
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NOTLAR

1.            işareti, boru yönünü gösterir. 2. İç ünitenin altına hiçbir şey yerleştirmeyin. Yüksek nem (>%80) varsa, 
drenaj çıkışları tıkalıysa veya hava filtreleri kirliyse kondens damlayabilir. 

Yaklaşık 365

Yaklaşık 420

Yaklaşık 460
Sıvı borusu

Tam açık ön panel için boyutlar

Gaz borusu

Drenaj hortumu

Boru deliği Boru deliği

Boru deliği Boru deliği

Bilgi etiketinin konumu

Deliklerin duvardaki standart yerleri

Yatay kanat

Boru deliği

Gömülü boru deliği

Ön panel

50 veya daha fazla
Gerekli boşluk

Yukarı/aşağı (otomatik)

Isıtma

Sol/sağ (manuel)

Fan

Kanat açısı

Ön ızgara
Kapaklı delik

Soğutma
Kurutma

Gerekli boşluk

Ünitenin dış boyutları

Gömülü boru deliği

50 veya daha fazla

Kapaklı delik
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 ve

ya
 da

ha
 fa

zla
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120 veya daha az

Yüksek yerlere montaj için

Hava çıkışı

Boru deliği

MEZURAYI GÖSTERİLDİĞİ GİBİ KULLANIN

Mezuranın ucunu şu 
noktaya yerleştirin:

BETON DUVAR DELİĞİ BETON DUVAR DELİĞİ

BORU DELİĞİNİN MERKEZİ: 90 mm AŞAĞI

100mm ÜNİTENİN 
SAĞ TARAFINA

Sıvı borusu ucu

ÜNİTENİN DIŞ

ÜNİTE GENİŞLİĞİNE: 1050 mm

ÜNİTE BU PLAKAYA 
VİDALARLA 
SABİTLENECEKSE 
BU PLAKAYI DUVARA 
VİDALARLA 
SABİTLEYİN

ÜNİTE YÜKSEKLİĞİ: 290 mm

525mm SOLA VE SAĞA
145mm YUKARI VE AŞAĞI

Gaz borusu ucu

ünite merkezi

BİR SU TERAZİSİ YERLEŞTİRİN
125mm ÜNİTENİN SOL TARAFINA

BORU DELİK MERKEZİ 
83mm SOLA

BORU DELİK 
MERKEZİ 
100mm SAĞA

Yaklaşık 290
Esnek boru
Esnek boru

Yaklaşık 300

Yaklaşık 415

Yaklaşık 460

Yaklaşık 475

Sıvı borusu
ø 9,5mm CuT

Gaz borusu
ø 15,9mm CuT

Drenaj hortumu VP13
İç çap: 15 mm

Dış çap: 18 mm

Soğutucu akışkan filtresi

İç hava akışı

Ön ızgara sabitleme vidaları

FXAA63A
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www.daikin.eu/building-a-circular-economy

İnovasyon
 › VRV 5 serisini düşük GWP'li R-32 soğutucu 
akışkanla donatın 

 › Gerçek dünyaya ait yüksek sezonsal verimlilik 
sunulur

 › Verimliliği 7 gün 24 saat en üst düzeye 
çıkartmak için benzersiz otomatik temizleme 
filtrelerini kullanın 

Dairesel ekonomi
 › Daha fazla soğutucu akışkanın yeniden 

kullanılması için Sertifikalı Geri Kazanılan Soğutucu 
Akışkanın Yerinde Kullanımını kucaklayın

 › Geri kazanılan soğutucu akışkan dönüşünü arttırın
 › Soğutucu akışkan geri dönüştürme makinemizle 

soğutucu akışkanı bakım için yeniden kullanın

Çevresel ayak izimizi azaltma kararlılığımız doğrultusunda 2050 yılına kadar CO₂ nötr olmayı hedefliyoruz.
Dairesel ekonomi, inovasyon ve akıllı kullanım – hedefimize giden yolda atlama taşlarıdır. 
Harekete geçme zamanı şimdi. HVAC-R için sürdürülebilir bir gelecek inşa ederken bize katılın.

Akıllı kullanım
 › Enerji tüketimini Daikin Bulut Hizmeti üzerinden 
yakın şekilde takip edin

 › Sistem verimliliğini sürekli olarak optimize etmek 
için uzmanların önerilerini dikkate alın

 › Optimum çalışma elde etmek ve sistemi maksimum 
süre çalışır durumda tutmak için tahmine dayalı 
bakımı devreye alın

 › Akıllı kartlar ve sensörler yardımıyla enerji atıklarını 
önleyin 

Birlikte 
sürdürülebilir bir 
gelecek inşa edelim 

İklim koruma tohumlarını Daikin ile birlikte saçın

ECPTR20 -210A 25/02/2020

Bu yayın yalnızca bilgilendirme amaçlı olarak hazırlanmıştır ve Daikin Europe N.V.'yi 

bağlayıcı bir teklif niteliği taşımamaktadır. Daikin Europe N.V. bu yayının içeriğini 

sahip olduğu tüm bilgiler ışığında titizlikle derlemiştir. Ancak, kitapçığın içeriği ve 

bu kitapçıkta adı geçen ürün ve hizmetlerin eksiksizliği, doğruluğu, güvenirliği veya 

belirli bir amaca uygunluğuna ilişkin doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir garanti 

verilmez. Özellikler önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. Daikin 

Europe N.V. bu yayının kullanımıyla ve/veya yorumlanmasıyla bağlantılı olarak en 

geniş anlamda hiçbir doğrudan veya dolaylı hasar veya zarardan dolayı sorumluluk 
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