
HEAT PUMP

VRV IV
standardı …

yeniden 
tanımlıyor



=VRV IV

Yeni standart  
tam olarak  

nedir?



VRV
Devrim niteliğinde 
standart

+
3

 › Değişken soğutucu akışkan sıcaklığı

 › Heat pump ile sürekli ısıtma 

 › VRV configurator
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Yeni standart 

tam olarak 
nedir?
VRV daima standardı belirler: geçmişte ve 

bugün olduğu gibi, gelecekte de standardı 

belirlemeye devam edecektir. VRV IV 

bugünlerde bina sahipleri için sezonsal 

verimlilik, kullanıcılar için iç ortam konforu ve 

montörler için basit montaj açısından yeni 

standartlar getirmektedir.
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S. 6

S. 12
Devreye alma, yapılandırma ve 

özelleştirme işlemlerini 
kolaylaştıran yazılım, 
VRV configurator

S. 10

Sürekli konfor
• Isıtma konforunda yeni standart:  

Benzersiz sürekli ısıtma teknolojisi, VRV IV'ü klasik ısıtma 
sistemlerine kıyasla en iyi alternatif haline getirir.

• Basit devreye alma: sistem ayarlarının yapılandırılması, devreye 
alınması ve yüklenmesi için grafikli arayüz.

• Basit servis: temel işlevlere hızlı ve kolay erişim ve hataların 
okunması için ilave 7 bölgeli gösterge

• VRV'nizi en iyi sezonsal verimliliğe ve 
konfora göre özelleştirin:  
Devrim niteliğindeki değişken soğutucu akışkan sıcaklığı 
kontrolü, daha yüksek bir verimlilik ve konfor için sistemi 
otomatik olarak her bir bina ve iklim gereksinimine göre 
uyarlar.

S. 14Entegre  
iklim kontrolü 
artık daha da iyi

Yenilikler... ?

• Yeni dairesel atışlı kaset tipi üniteler en yüksek 
verimlilikte en iyi bina koşullarını yaratır

• Yeni Intelligent Touch Manager'ın sunduğu 
enerji yönetimi araçları sayesinde daha da 
düşük işletme maliyetleri

• Yeni düşük sıcaklıklı hydrobox, yüksek verimli 
alan ısıtma

22



VRV'nizi en iyi sezonsal verimliliğe ve 

konfora göre özelleştirin

DAIKIN SEZONSAL VERİMLİLİĞE GİDEN YOLU AÇIYOR

Daikin, AB'nin 20/20/20 politikasına tamamen uygun, yeni bir VRV serisi sunarak yine endüstriye liderlik yapıyor. VRV IV, yıllık olarak 
%28'e varan oranlarda daha verimlidir ve buna ek olarak, Daikin'ı bu kadar eşsiz hale getirin konfor ve esneklik özelliklerini daha da 
geliştirmiştir.

Yukarıda açıklanan hedeflere ulaşılmasına yardımcı olmak üzere, Enerji ile İlgili Ürünler (ERP) Direktifi enerji kullanan ürünlere entegre edilmesi 
gereken iyileştirilmiş enerji verimliliği gibi minimum eco tasarım şartlarını belirler. Konutlara ve hafif ticari uygulamalara yönelik 12 kW'nın 
altındaki iklim kontrol sistemleri için, enerji verimliliği mutlaka tüm işletme spektrumu genelinde ölçülmeli ve sonuç, 'sezonsal verimlilik' 
olarak ifade edilmelidir.

Sezonsal verimlilik, akıllı enerji kullanımı
AB, karşılanması gereken minimum gereksinimler için objektif performans ölçütlerinin oluşturulmasını ve müşterilerin seçimlerinde temel 
alacakları klima performans bilgilerinin verilmesini şart koşmaktadır. Mevcut metodoloji – nominal verimlilik (EER) – ilan edilen ve gerçek 
performans arasındaki önemli bir boşluğa neden olmaktadır, bu nedenle daha kesin bir yöntem – sezonsal verimlilik (ESEER) – geliştirilmiştir.

Sezonsal verimlilik, sistemlerin gerçek kullanımdaki enerji verimliliğini çok daha doğru bir şekilde ölçer ve bir klimanın tüm bir soğutma veya ısıtma 
sezonu boyunca ne kadar verimli çalıştığını gösterir.

VRV henüz bu kapsamda olmamasına rağmen; Daikin, değişken soğutucu akışkan sıcaklığı vb. gibi yeni teknolojiler entegre ederek bu 
konuda öncülük görevi üstlenmiştir.

Değişken soğutucu akışkan sıcaklığı teknolojisi sayesinde; VRV IV, hem soğutucu akışkan sıcaklığını, hem de soğutucu 
akışkan hacmini sürekli olarak mevcut durumda gerekli sıcaklığa ve kapasiteye göre ayarlayarak, daima optimum 
sezonsal verimlilik sağlar.

DAHA DÜŞÜK CO2 
EMİSYONU - 1990

DAHA FAZLA YENİLENEBİLİR 
ENERJİ KULLANIMI

DAHA AZ TEMEL ENERJİ 
KULLANIMI - BAU*

 2020
yılına kadar

C02

-20%+20%
*Önlem Alınmadığı Takdirde 

-20%

Avrupa eylem planı

1 Sıcaklık koşulu:
soğutma için 35°C

ısıtma için 7°C

Normalde sık 
meydana gelmez

NOMİNAL SEZONSAL
Soğutma ve ısıtma 
için kullanılan farklı 
değerlendirme 
sıcaklıkları tüm bir 
sezon boyunca gerçek 
performansı yansıtır

Sıcaklık CAPACITY

10
20

30

40 50

 

60

 

 

70

 

 

80

  

90

 

 

100

NOMİNAL SEZONSAL
Kısmi kapasiteyi 

yansıtmaz

Inverter teknolojisinin 
avantajları gözükmez

Çalışmayı tam kapasite 
yerine kısmi kapasiteye 
göre ayarlar

Inverter teknolojisinin 
avantajları ortaya çıkar

Kapasite
Nominale karşı  
Sezonsal verimlilik

6
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VRV'NİZİ OPTİMUM SEZONSAL VERİMLİLİĞE ÖZELLEŞTİRİN

Devrim niteliğindeki değişken soğutucu akışkan sıcaklığı (VRT) kontrolü, daha yüksek bir konfor ve verimlilik için VRV'nizi bina ve iklim 
gereksinimlerinize göre uyarlar ve böylece işletme maliyetlerini çok büyük ölçüde düşürür.

Sistem, VRT teknoloji ön ayar modları sayesinde kolayca özelleştirilebilir. Aralarından seçim yapabileceğiniz modlar sayesinde, sistemi konfor 
ile verimlilik arasında istediğiniz dengeye göre optimize edebilirsiniz.

Bu yeni teknolojiyle Daikin, VRV sitemini bir kez daha keşfediyor. Sistemin temeline bakıldığında, sezonsal verimliliği %28'e varan oranlarda 
yükseltebilmemize imkan veriyor!

Otomatik mod

Otomatik mod

(VRV IV'te varsayılan ayar)

(VRV IV'te varsayılan ayar)

Mükemmel denge :  
Yılın büyük bir bölümünde en yüksek 

verimlilik. En sıcak günlerde yüksek tepki 
hızları

Ayar noktasının sağlanması için tepe 
yüklere hızlı tepki

Temel mod (mevcut VRF standardı)

Temel mod (mevcut VRF standardı)

Yıl boyu en yüksek verimlilik

Yüksek duyarlı mod

Yüksek duyarlı mod

Ön ayar modlarının verimlilik ve tepki süresine etkisi:

Yük

Soğutucu akışkan hacmi (VRV) Soğutucu akışkan hacmi (VRV) Soğutucu akışkan hacmi (VRV)

Soğutucu akışkan sıcaklığı (VRT) Soğutucu akışkan sıcaklığı (VRT) Soğutucu akışkan sıcaklığı (VRT)

YükYük

Verimlilik VerimlilikVerimlilik

En yüksek 
verimlilik

Yüksek tepki hızı En yüksek 
verimlilik

Yüksek tepki hızı

Kullanılabilecek modlar:

En yüksek 
verimlilik

Yüksek tepki hızı
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Bu %28'lik sezonsal verimlilik  
artışı nasıl elde ediliyor? 
Otomatik modda sistem sürekli olarak hem soğutucu akışkan sıcaklığını, 
hem de hacmini gerekli toplam kapasiteye ve hava koşullarına göre 
ayarlar.

Örneğin, çok az soğutma gerektiren ve oda sıcaklığının ayar noktasına 
yakın olduğu geçiş sezonunda sistem, soğutucu akışkan sıcaklığını daha 
yüksek bir değere ayarlar ve böylece daha az enerji gerekir ve sezonsal 
verimlilikten daha fazla tasarruf sağlanır.

BENZERSİZ VRT OTOMATİK MODU, SEZONSAL VERİMLİLİKTE %28'E VARAN BİR ARTIŞ SAĞLAR

Otomatik modda sistem yılın çok büyük bir bölümünde maksimum verimlilikte ve en sıcak günlerde yüksek tepki sürelerinde çalışarak, 
bir yandan sürekli olarak konfor sağlar ve diğer yandan da sezonsal verimliliği %28'e varan oranlarda yükseltir.

Otomatik mod (VRV IV'te varsayılan ayar)

Mükemmel denge :  
Yılın büyük bir bölümünde maksimum 

verimlilik. En sıcak günlerde yüksek tepki 
hızları

En yüksek 
verimlilik

Yüksek tepki hızı

Otomatik mod (VRV IV'te varsayılan ayar)

Yük

Soğutucu akışkan hacmi (VRV)

Soğutucu akışkan sıcaklığı (VRT)

Verimlilik

8 • %28'e varan yıllık maliyet 
tasarrufu

• Bina gereksinimleri 
ile konfor ve verimlilik 
uyumunu optimize edin

• Soğutucu akışkan 
sıcaklığının otomatik 
ayarlanması müşteri 
memnuniyetini garanti eder
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SİSTEMİNİZİN OTOMATİK MODDA NASIL TEPKİ GÖSTERECEĞİNİ TAM OLARAK KONTROLE DİN

Montör, mevcut alt modları kullanarak sistemin, iç veya dış ortam sıcaklıklarındaki değişimlere nasıl tepki göstereceğini kolayca ayarlayabilir.

Güçlü

• Gerekirse, kapasiteyi %100'ün üzerine yükseltebilir.  
Soğutucu akışkan sıcaklığı, soğutmada (ısıtmada) ayarlanan minimum (maksimum) değere kıyasla düşer (yükselir). 

• Yüksek tepki hızına öncelik verilir 
Soğutucu akışkan sıcaklığı, oda ayar sıcaklığının sabit tutulması için düşer (veya ısıtmada yükselir)

Hızlı

• Yüksek tepki hızına öncelik verilir 
Soğutucu akışkan sıcaklığı, oda ayar sıcaklığının sabit tutulması için düşer (veya ısıtmada yükselir)

Orta

• Verimliliğe öncelik verilir 
Soğutucu akışkan sıcaklığı, tepki süresinden ziyade sistemin verimliliğine öncelik vererek kademeli olarak düşer (veya ısıtmada 
kademeli olarak yükselir)

Güçlü mod

Hızlı mod

Orta mod

Hedef  
Te

Te 6°C

Te 3°C

süre

Soğutucu akışkan sıcaklığı



DEFROST SIRASINDA DA DAHİL SÜREKLİ KONFOR İÇİN VRV IV

VRV IV, defrost modunda olsa bile ısıtma yapmaya devam ettiğinden, tekli ısıtma için bir heat pump 
seçiminin algılandığı dezavantajlarına yanıt verir.

Heat pump'lar ısıtma modunda yüksek enerji verimlilikleriyle tanınır, ancak ısıtma işlemi sırasında buz birikmesine neden olur ve bu buzun 
da mutlaka soğutucu akışkan döngüsünü meşgul edecek bir defrost işlevi kullanılarak düzenli olarak eritilmesi gerekir. Bu da geçici olarak bir 
sıcaklık düşüşüne ve bina içerisindeki konfor düzeylerinin azalmasına yol açar.

Defrost işlevi, (sistemin büyüklüğüne bağlı olarak) 10 dakikanın üzerinde sürebilir ve çoğunlukla havada en fazla nemin bulunduğu -7 ila +7°C 
aralığında meydana gelir; bu nedenle, bu nem serpantinde donar ve algılanan iç ortam konfor düzeylerini ciddi şekilde düşürür.

VRV IV, defrost işlevi sırasında da ısıtma sağlayarak bu ısıtma ikilemini ortadan kaldırmış ve böylece iç ortamdaki sıcaklık düşüşünü gidererek, 
konfor düzeylerinin sürekli olarak sabit tutulmasını sağlamıştır.

Isıtma konforunda 
yeni standart

Sürekli ısıtmalı  
VRV IV heat pump

VRF heat pump  
standardı

Defrost üretimi 
başlangıcı

Defrost üretimi 
başlangıcı

Defrost üretimi 
sonu

Defrost üretimi 
sonu

Oda sıcaklığı

Süre Süre

Oda sıcaklığı

yeni

10
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• Benzersiz sürekli ısıtma 
teknolojisi 

• Klasik ısıtma 
sistemlerine en iyi 
alternatif

NASIL ÇALIŞIR?

VRV IV, faz değişim malzemelerine dayalı olarak, dış ünite defrost işlevi için enerji temin ederek, konforlu bir iç ortam havasının korunması için 
iç ortam ısıtması sağlamaya devam eden, benzersiz bir ısı toplama elemanına sahiptir. Defrost işlevi için gerekli enerji normal ısıtma işlemleri 
sırasında bu elemanda depolanır.

Faz değişim malzemesi nasıl çalışır?

Bir faz değişim malzemesi (PCM), katı fazdan sıvı fazına veya sıvı fazdan katı faza 
geçtiğinde enerjiyi depolar veya enerji salar.

Kapsül boru

Sıcaklık yükselir

PCM katılaştıkça,  
ısı enerjisi ortama 

salınır

PCM ısı enerjisini 
emdikçe, sıvılaşır

Sıcaklık düşer

Sıvı fazda PCM

Kapsül boru

Katı fazda PCM

Dış ünite serpantini defrost işlemi ... 

... ısı toplama elemanında depolanan 
enerjiyle gerçekleştirilirken …

... iç ortamda konforlu bir sıcaklık düzeyi 
korunur.

11



                VRV configurator
yazılımı

BASİT DEVREYE ALMA

VRV configurator, sistem yapılandırma ve devreye alma çalışmasını kolaylaştıran, gelişmiş bir yazılım çözümüdür.

• dış ünitenin çatıda yapılandırılması daha kısa sürer.

• farklı sahalardaki birden fazla sistem tamamen aynı şekilde yönetilebilir ve böylece önemli müşteriler için devreye alma çalışması 
basitleştirilmiş olur.

• Dış ünitedeki başlangıç ayarları kolayca geri çağrılabilir.

Basit  
devreye  

alma

Basit devreye alma: sistem ayarlarının yapılandırılması, devreye alınması ve 
yüklenmesi için grafikli arayüz. 

Basit servis: temel işlevlerin hızlı ve kolay kontrolü ve hataların okunması 
için ilave 7 bölgeli gösterge

Başlangıç sistem 
ayarlarının geri 

çağrılması

12
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BASİT SERVİS

7 bölgeli gösterge şu özellikleri sayesinde zamandan tasarruf sağlar:

• kolay okunan hata raporu.

• temel işlevlerin hızlı kontrolü için temel servis parametrelerinin gösterilmesi.

• hızlı ve kolay saha ayarlarını gösteren anlaşılır menü...

• Daha kısa sürede devreye 
alma

• Birden fazla sistemin 
tamamen aynı şekilde 
yönetilmesi

• Başlangıç sistem 
ayarlarının geri çağrılması
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TOPLAM ÇÖZÜM

Daikin VRV genel çözümü, entegre klima kontrolü sisteminizin tasarımı ve bakımı için tek bir iletişim noktası sağlar. Sunduğumuz çözüm 
kullanılarak bina enerji tüketiminin %50'sine kadar olan bölümü yönetilebilir ve böylece inanılmaz büyük bir maliyet tasarrufu potansiyeli elde 
edilir. Bunun nedeni, yalnızca dış ünitelerimizin daha verimli ve montajının daha kolay olmasına değil, aynı zamanda diğer tüm bileşenlerin 
verimliliğini, konforunu ve montaj kolaylığını yükseltmeye çalışmamızdır. Bunun için şu hususlara önem veriyoruz:

• yeni dairesel atışlı kaset sensörü kullanılarak en iyi verimlilikte optimum bina iklim koşullarının oluşturulması

• yeni Intelligent Touch Manager'ın sunduğu enerji yönetimi araçları ile işletme maliyetlerinin daha da düşürülmesi

• yeni düşük sıcaklıklı hydrobox ile yüksek verimli alan ısıtma

Işık

Kaynak : EIA;  Ticari binalar Enerji tüketimi araştırması

Ofis ekipmanlarıMahal ısıtması

Alan soğutma

Havalandırma

DiğerSu ısıtma

>

Binanın enerji tüketiminin %50'ye kadar 
olan bölümünü yönetir

Yeni entegre 
klima kontrolü
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Tek sistem, 
çok sayıda 
uygulama

Verimli sıcak su üretimi için yüksek 
sıcaklıklı hydrobox*  

Yüksek verimli alan ısıtma için 
düşük sıcaklıklı hydrobox 

• Duşlar
• Tuvaletler
• Temizlik için musluk suyu
• 25 ila 80°C arası sıcak su

• Alttan ısıtma
• Düşük sıcaklıklı radyatörler
• Heat pump konvektörü
• 25 ila 45°C arası sıcak su

Havalandırma

• VRV iç üniteler tek bir sistemde şık iç ünitelerle 
kombine edilebilir.

• Yeni dairesel atışlı kaset, verimlilik ve konfor 
standartlarını belirliyor.

• İşletme maliyetlerinin düşürülmesi için akıllı kontrol 
çözümlerinin enerji yönetimi araçlarıyla entegrasyonu

• Kapı girişinde iklim ayırma için yüksek verimli çözüm

• Birleşik taze hava işleme ve klima

Isıtma ve soğutma Bireysel kumanda sistemleri
22

Biddle hava perdesi

15

*yalnızca ısı geri kazanımlı VRV'ye bağlantı
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YÜKSELTİLMİŞ KONFOR

• benzersiz 360° hava üfleme kabiliyeti, ölü nokta olmadan odanın her yerinde eşit sıcaklık dağılımı sağlar.

Gelecek nesil dairesel  
atışlı kaset 
Verimlilik ve konfor standardını belirler

kızılötesi hareket 
sensörü
kızılötesi  
zemin sensörü

yeni

A
B

C
D 

 8,5m

80 cm

11m

Konfor, opsiyonel sensörler sayesinde daha da yükseltilebilir: 

• Hareket sensörü, hava akışı kontrolünün, hava akışını odada kimsenin olmadığı bölgelere yönlendirmesini sağlar. 

• Zemin sensörü ile soğuk ayaklar geçmişte kalacak. Bu sensör ortalama zemin sıcaklığını tespit eder ve tavanla zemin arasında eşit sıcaklık 
dağılımı sağlar.

Hareket sensörü

Zemin sensörü

Zemin sensörü



16

        

DAHA FAZLA ENERJİ VERİMLİLİĞİ…

Otomatik filtre temizleme özelliği, endüstri standardına kıyasla elektrik maliyetlerinde %50'ye varan tasarruf sağlar ve bakım için sahada 
harcanan süreyi kısaltır. Hareket sensörü, odada kimse yokken ayar noktasını değiştirerek veya üniteyi kapalı konuma getirerek %27'ye varan 
enerji tasarrufu sağlar.

ESNEK MONTAJ

Kablolu kumandayla bir veya daha fazla sayıda kanat kapatılabildiğinden, iç dekor yeniden düzenlenirken veya yenilenirken iç ünitenin 
konumunun değiştirilmesine gerek kalmaz. 

> Hareket sensörü 

%27'ye varan 
enerji tasarrufu sağlar

Verimlilik ve konfor standardını belirler

Soğutma ayar noktası : 
22° C KT

Tasarruf edilen enerji

09.00
süre

20°

22°

24°

26°

09.30
10.00

10.30
11.00

11.30
12.00

12.30
13.00

13.30
14.00

14.30
15.00

15.30
16.00

16.30
17.00

iç
 o

rt
am

 s
ıc

ak
lığ

ı (
°C

 K
T)

Odada kimse yoksaOdada 
kimse yoksa

15 dakika boyunca kimse olmadığı tespit edilirse

kızılötesi  
zemin sensörü

> Kendi kendini 
temizleyen panel 

%50'ye varan 
enerji tasarrufu sağlar9000

8000

7000

6000

5000
4000

3000

2000
1000

0

9000
8000

7000

6000

5000
4000

3000

2000
1000

0

Kendi kendini temizleyen kaset Standart dairesel atışlı kaset

9000
8000

7000

6000

5000
4000

3000

2000
1000

0

M
ayıs

Hazir
an

Te
m

m
uz

Ağusto
s

Eylü
l

Ekim
Kasım

Aralık
Ocak

Şubat
M

art

Te
m

m
uz

Nisa
n

12 ay içerisinde standart ve kendi kendini temizleyen dairesel  
atışlı kaset tipi arasındaki kümülatif enerji karşılaştırması

Enerji tüketimi (kWh)

50% elektrik 
tüketimindeki fark

(Test bölgesi, Wolverhampton, Birleşik Krallık) 
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KULLANICI DOSTU

• Sezgisel kullanıcı arayüzü 

• Görsel plan görünümü ve iç ünite ana işlevlerine doğrudan erişim

• Tüm işlevlere dokunmatik ekran veya web arayüzü üzerinden doğrudan 
erişilebilir

AKILLI ENERJİ YÖNETİMİ 

Akıllı enerji yönetimi araçları, enerji kullanımının plana uygun olup olmadığını takip 
eder ve enerji kayıplarının kaynağını tespit eder, böylece verimliliği en üst düzeye 

çıkartır.

ESNEK

• boyut: küçük ila büyük uygulamalarda kullanım için modüler tasarım

• entegrasyon: WAGO İ/Ç üzerinden basit klima kontrolü - ışık, pompa 
kontrolü entegrasyonuyla küçük BMS

YENİ INTELLIGENT TOUCH MANAGER:

Bir heat pump sistemi yalnızca kontrol sisteminin izin 
verdiği ölçüde akıllı çalışabilir. Bu nedenle, Daikin işletme 
maliyetlerinin düşürülmesi için enerji yönetimi araçlarına 
sahip kullanımı kolay, akıllı kontrol çözümleri sunar.

Akıllı kumanda 
çözümleriyle 
entegrasyon

KOLAY SERVİS VE DEVREYE ALMA 

Sizin için uygun olan bir zamanda uzaktan soğutucu akışkan sızıntı kontrol gerçekleştirebilir ve böylece saha ziyareti ihtiyacını ortadan 
kaldırabilirsiniz. Aynı zamanda, iş saatlerinde klima çalışmasında kesinti olmayacağından müşteri memnuniyetini yükseltebilirsiniz.

Esnek boyut  
(64 ila 2560 grup)

18
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DIŞ ÜNİTE SİSTEMİ RYYQ8T RXYQ8T RYYQ10T RXYQ10T RYYQ12T RXYQ12T RYYQ14T RXYQ14T RYYQ16T RXYQ16T RYYQ18T RXYQ18T RYYQ20T RXYQ20T
Kapasite aralığı HP 8 10 12 14 16 18 20
Soğutma kapasitesi Nom. kW 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 50,0 56,0 
Isıtma kapasitesi Nom. kW 25,0 31,5 37,5 45,0 50,0 56,0 63,0 

Çekilen güç - 50Hz Soğutma Nom. kW 5,2 7,29 8,98 11,0 13,0 14,7 18,5 
Isıtma Nom. kW 5,5 7,38 9,10 11,2 12,8 14,4 17,0 

EER 4,30 3,84 3,73 3,64 3,46 3,40 3,03 
ESEER 7,53 1 7,20 1 6,96 1 6,83 1 6,50 1 6,38 1 5,67 1

COP 4,55 4,27 4,12 4,02 3,91 3,89 3,71 
Bağlanabilir maksimum iç ünite sayısı 64 2

İç ünite bağlantı 
indeksi

Min. 100 125 150 175 200 225 250
Nom. 200 250 300 350 400 450 500
Maks. 260 325 390 455 520 585 650

Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 1.685x930x765 1.685x1.240x765
Ağırlık Ünite kg 261 268 364 398
Ses gücü seviyesi Soğutma Nom. dBA 78 79 81 86 88
Ses basıncı seviyesi Soğutma Nom. dBA 58 61 64 65 66
Çalışma sıcaklık 
aralığı

Soğutma Min.~Maks. °C KT -5~43
Isıtma Min.~Maks. °C YT -20~15,5

Soğutucu akışkan Tipi R-410A

Boru bağlantıları

Sıvı DÇ mm 9,52 12,7 15,9
Gaz DÇ mm 19,1 22,2 28,6
Boru uzunluğu DÜ - İÜ Maks. m 165 3

Toplam boru uzunluğu Sistem Gerçek m 1,000 3

Kot farkı DÜ - İÜ m 90 3 En yüksek konumdaki dış ünite / 90 3 En yüksek konumdaki iç ünite
Güç beslemesi Faz /  Frekans /  Gerilim Hz/V 3N~ / 50 / 380-415
Akım - 50Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A 20 25 32 40 50

(1) OTOMATİK ESEER değeri, normal VRV IV Heat Pump çalışmasına karşılık gelir ve gelişmiş enerji tasarruflu çalışmayı (değişken soğutucu akışkan sıcaklığı kontrollü çalışmayı) dikkate alır (2) Gerçekte bağlanabilecek iç ünite sayısı, iç ünite tipine (VRV iç ünite, Hydrobox, RA iç 
ünite vb.) ve sistemin bağlantı oranı kısıtlamasına (%50 <= CR <= %130) bağlıdır (3) Daha ayrıntılı bilgi için, teknik özelliklere bakın

DIŞ ÜNİTE SİSTEMİ RYYQ22T RXYQ22T RYYQ24T RXYQ24T RYYQ26T RXYQ26T RYYQ28T RXYQ28T RYYQ30T RXYQ30T RYYQ32T RXYQ32T RYYQ34T RXYQ34T RYYQ36T RXYQ36T

Sistem
Dış ünite modülü 1 RYMQ10T RXYQ10T RYMQ8T RXYQ8T RYMQ12T RXYQ12T RYMQ12T RXYQ12T RYMQ12T RXYQ12T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T
Dış ünite modülü 2 RYMQ12T RXYQ12T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ14T RXYQ14T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ18T RXYQ18T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ18T RXYQ18T RYMQ20T RXYQ20T

Kapasite aralığı HP 22 24 26 28 30 32 34 36
Soğutma kapasitesi Nom. kW 61,5 67,4 73,5 78,5 83,5 90,0 95,0 101,0 
Isıtma kapasitesi Nom. kW 69,0 75,0 82,5 87,5 93,5 100,0 106,0 113,0 

Çekilen güç - 50Hz
Soğutma Nom. kW 16,3 18,2 20,0 22,0 23,7 26,0 27,7 31,5 
Isıtma Nom. kW 16,5 18,3 20,3 21,9 23,5 25,6 27,2 29,8 

EER 3,77 3,70 3,68 3,57 3,52 3,46 3,43 3,21 
ESEER 7,07 1 6,81 1 6,89 1 6,69 1 6,60 1 6,50 1 6,44 1 6,02 1

COP 4,18 4,10 4,06 4,00 3,98 3,91 3,90 3,79 
Bağlanabilir maksimum iç ünite sayısı 64 2

Boru bağlantıları

Sıvı DÇ mm 15,9 19,1
Gaz DÇ mm 28,6 34,9 41,3
Boru uzunluğu DÜ - İÜ Maks. m 165 3

Toplam boru uzunluğu Sistem Gerçek m 1.000 3

Kot farkı DÜ - İÜ m 90 3 En yüksek konumdaki dış ünite / 90 3 En yüksek konumdaki iç ünite
Akım - 50Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A 63 80

(1) OTOMATİK ESEER değeri, normal VRV IV Heat Pump çalışmasına karşılık gelir ve gelişmiş enerji tasarruflu çalışmayı (değişken soğutucu akışkan sıcaklığı kontrollü çalışmayı) dikkate alır (2) Gerçekte bağlanabilecek iç ünite sayısı, iç ünite tipine (VRV iç ünite, Hydrobox, RA iç 
ünite vb.) ve sistemin bağlantı oranı kısıtlamasına (%50 <= CR <= %130) bağlıdır (3) Daha ayrıntılı bilgi için, teknik özelliklere bakın

DIŞ ÜNİTE SİSTEMİ RYYQ38T RXYQ38T RYYQ40T RXYQ40T RYYQ42T RXYQ42T RYYQ44T RXYQ44T RYYQ46T RXYQ46T RYYQ48T RXYQ48T RYYQ50T RXYQ50T RYYQ52T RXYQ52T RYYQ54T RXYQ54T

Sistem
Dış ünite modülü 1 RYMQ8T RXYQ8T RYMQ10T RXYQ10T RYMQ10T RXYQ12T RYMQ12T RXYQ12T RYMQ14T RXYQ14T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ18T RXYQ18T
Dış ünite modülü 2 RYMQ10T RXYQ10T RYMQ12T RXYQ12T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ18T RXYQ18T RYMQ18T RXYQ18T
Dış ünite modülü 3 RXYQ20T RXYQ20T RYMQ18T RXYQ18T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ18T RXYQ18T RYMQ18T RXYQ18T RYMQ18T RXYQ18T

Kapasite aralığı HP 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Soğutma kapasitesi Nom. kW 106,0 112,0 118,0 124,0 130,0 135,0 140,0 145,0 150,0 
Isıtma kapasitesi Nom. kW 120,0 125,0 132,0 138,0 145,0 150,0 156,0 162,0 168,0 

Çekilen güç - 50Hz
Soğutma Nom. kW 31,0 33,3 35,0 37,0 39,0 40,7 42,4 44,1 
Isıtma Nom. kW 29,9 30,9 33,0 34,7 36,8 38,4 40,0 41,6 43,2 

EER 3,42 3,61 3,54 3,51 3,46 3,44 3,42 3,40 
ESEER 6,36 1 6,74 1 6,65 1 6,62 1 6,60 1 6,50 1 6,46 1 6,42 1 6,38 1

COP 4,01 4,05 4,00 3,98 3,94 3,91 3,90 3,89 3,89 
Bağlanabilir maksimum iç ünite sayısı 64 2

Boru bağlantıları

Sıvı DÇ mm 19,1
Gaz DÇ mm 41,3
Boru uzunluğu DÜ - İÜ Maks. m 165 3

Toplam boru uzunluğu Sistem Gerçek m 1.000 3

Kot farkı DÜ - İÜ m 90 3 En yüksek konumdaki dış ünite / 90 3 En yüksek konumdaki iç ünite
Akım - 50Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A 100 125

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

VRV ürünleri, Eurovent sertifika programı kapsamına dahil değildir.

en son bilgileri www.daikineurope.com/vrv-iv adresinde bulabilirsiniz




