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Çevreyi küresel ölçekte olumsuz yönde etkileyen ve artık herkesçe bilinen sorunlar nedeniyle devam 

eden iklim değişiklikleri, insanların sağlığı ve huzuru için günümüzde binalar içerisinde konfor koşulları 

ve hava kalitesinin sağlanmasını daha da zaruri bir hale getirmiştir. İdeal konfor odalara sıcaklığı, nemi 

ve kalitesi uygun şekilde kontrol edine havanın üfl enmesiyle elde edilir; bu nedenle gerekli konfor 

koşullarının sağlanması ilgili alanın amaçlanan kullanımına bağlıdır. Bu nedenle, iklimlendirme sistemleri 

içerisinde klima santrallerinin (AHU), ilgili alanların ihtiyaçlarına uygun olacak şekilde çok yönlü ve esnek 

olması gerekmektedir. 

Daikin tüm bunları optimum düzeyde gerçekleştirmektedir. Daikin klima santralleri tamamen modüler 

bir tasarıma ve farklı montaj tiplerinin ihtiyaçlarına uyum sağlama kabiliyetine sahiptir. Daikin klima 

santrallerinin kullanıldığı tasarımlar, gelişmiş teknolojisi ve yaratıcılığı ve basit yapısal değişiklere izin 

vermesi sayesinde klima santrallerini tüm sektörlerdeki (hastane, farmasötik, proses endüstrisi, inşaat 

sektörü vb) uygulamalar için uygun hale getirmektedir.

KİŞİYE ÖZEL ÇÖZÜMLER SAYESİNDE ELDE EDİLEN 

OPTİMUM KOŞULLAR

ARALIK

Standart olarak sunulan oldukça geniş ürün çeşitleri 

1.100 m3/sa ila 124.000 m3/sa aralığında değişen bir hava 

debisini karşılamakta ve böylece ihtiyaç duyulan uygulamaya 

dayalı olarak en uygun hızın seçilebilmesine imkan 

tanımaktadır. Buna ek olarak, aynı hava debisi aralığında 

akış kesiti (genişlik x yükseklik) gerçekleştirilecek kurulumun 

getirdiği boyut sınırlamalarına göre değiştirilebilmektedir. 

Tüm boyutlar nakliye ve sahada montaj çalışmalarının daha kolay 

gerçekleştirilebilmesi için modüler olarak imal edilmektedir. 

Hiçbir kaynak noktası içermeyen klima santralleri talep edilmesi 

halinde doğrudan sahada monte edilmek üzere tamamen 

sökülü vaziyette tedarik edilebilir.

 › Önceden tanımlı boyutlar

Rekabet yeteneği ile üretim standardizasyonu 

arasındaki en ideal noktanın elde edilmesi için 

yirmi yedi farklı (27) boyut optimize edilmiştir.

 › “Sonsuz” değişken boyutlar 

“Genişlik x yükseklik” kesitinin mevcut uygulama 

alanına uydurulması zorunluluğu nedeniyle 

ortaya çıkan montaj sınırlamalarını ortadan 

kaldıracak şekilde tasarlanmıştır. Sistem, 

uygulamaya özel olarak ünite boyutlarının 

5 cm'lik aralıklarla arttırılmasına veya 

azaltılmasına olanak sağlamaktadır.
AHU N°: 11.05.003
Range: D-AHU



Boyut Genişlik mm

Genişlik mm

Yükseklik mm

Yükseklik mm

Hava Debisi (m3/sa)
Hız 2,5 m/sn

Hava Debisi (m3/sa)
Hız 2,5 m/sn

ÖNCEDEN TANIMLI BOYUTLAR

1 1.105 850 550

2 1.550 900 600

3 1.980 950 650

4 2.570 1.000 780

5 3.170 1.150 780

6 3.550 1.150 800

7 4.000 1.250 800

8 4.800 1.300 800

9 5.560 1.350 900

10 6.600 1.550 900

11 7.950 1.550 1.100

12 9.320 1.650 1.100

13 10.050 1.650 1.150

14 13.200 1.850 1.400

15 19.200 2.100 1.500

16 25.300 2.650 1.500

17 31.500 2.750 1.750

18 37.000 3.220 1.800

19 43.400 3.090 2.100

20 51.300 3.340 2.250

21 58.000 3.820 2.250

22 67.500 4.040 2.400

23 78.000 4.490 2.450

24 84.700 4.490 2.700

25 98.000 4.890 2.850

26 111.000 5.490 2.850

27 124.000 5.990 3.000

45.000 3.050 2.250

“Sonsuz” değişken boyutlar: Örnek



Tüm üniteler, enerji verimliliği özellikle dikkate 

alınarak geliştirilmiştir. Transfer yüzeyleri, motor 

verimliliği, filtreleme, yalıtım, sürtünme azaltma ve 

klima santrali içerisindeki hava akışındaki basınç 

düşüşü tasarım ve geliştirme aşamalarında göz 

önünde bulundurulan önemli parametrelerden 

yalnızca birkaçıdır. Tüm bu özellikler sisteme 
kolayca entegre edilebilecek şekilde hazırdır 
ve genel enerji tasarrufuna da katkıda 
bulmaktadır.

Paneller

Taş yünü

Düz panel

Basamak tipi panel

Standart tasarım

Daikin tasarımı

Kesitli tasarım

Termal kesimli 

alüminyum profil

Kasa

Kapaklar
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delikleri
Giriş ızgaraları
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bölümü

Daikin'a özel kesitli 

tasarım



Kasa
Bir ana kasa ile alüminyum veya anotlanmış alüminyumdan 

(özellikle aşındırıcı bir atmosfere sahip kurulumlarda önerilir) imal 

edilen profillerden meydana gelen ve 40x40 veya 60x60 mm 

kesitinde bir yapıya sahiptir. Düşük termal geçirgenliğe sahip 

profil (60x60 mm) veya yuvarlak profil (gıda sektöründeki 

veya genel olarak, yüksek bir hijyen seviyesinin gerekli olduğu 

uygulamalarda önerilir) çözümleri mevcuttur. Tüm profiller çift 

duvarlı tiptedir, böylece tespit vidaları tamamen gizlidir ve 

(mevcut kaza önleme yönetmelikleri uyarınca) klima santrali 

içerisinde hiçbir çıkıntı bulunmaz. Ayrıca, sızdırmazlığın 

maksimum düzeyde sağlanması için profil içerisinde bir kurtağzı 

yuvasında bir conta takılıdır. Bu yapı, camla güçlendirilmiş 

naylon yerleştirilerek imal edilen üç yollu bağlantı köşeleriyle 

tamamlanmıştır. Tüm kesitlerden bağımsız olarak; ana kasa, 

kolay kaldırılabilmesi için pres dökün açılı alüminyum parçalarla 

birlikte ekstrüde alüminyumdan imal edilmiştir.

Paneller
Kapatma panelleri çift duvarlı tasarıma sahiptir, kutu şeklinde 

katlanmıştır ve düz tipte (25 ve 46 mm kalınlıkta) veya basamak 

tipinde (42 ve 62 mm kalınlıkta) olabilmektedir. Basamak tipi 

paneller, ünite içerisinde düz bir yüzey meydana getirir ve 

böylece panel ile profil arasında bir devamlılık sağlanmış olur. 

Yalıtım, poliüretan köpük (40 ÷ 50 kg/ m3) veya panele yapıştırılan 

fiberli taş yünü (90 kg/m3) kullanılarak sağlanabilir. 

Fittingler
Bağlantı elemanları paslanmaz çelikten imal edilmiştir, kendinden 

diş açan tiptedir ve naylon burçlarla birlikte panel içerisine 

vidalanır. Vidalar bu sistemde tamamen panel içerisine gizlidir ve 

kendi kendini ortalama özellikleri sayesinde zamanla gevşemez. 

Kapaklar
Kontrol ve cihaz içi servisler için gerekli kapaklar, dışarı veya 

basınçlı bölümlerde içeri açılacak şekilde yerleştirilmiştir. Sola 

veya sağa açılması ve hatta tamamen çıkartılabilmesi için 

kapaklarda menteşe çözümleri mevcuttur.

Port delikleri
Polikarbonattan imal edilen port delikleri de çift duvarlıdır 

ve sızdırmazlık elemanlarına sahiptir. Yalnızca polikarbonat 

yüzeye giren (sandviç panele ulaşmaz) kilit vidaları ve devamlı 

dış-iç conta ile birlikte tasarlanan bağlantı sistemi, yoğuşma 

oluşumunu önlerken, maksimum düzeyde sızdırmazlık sağlar.

Kollar
Talep edilmesi halinde, kapak açma kolları, contanın sızdırmazlığı 

zaman içerisinde değişmeyecek şekilde ayarlanabilir. Plastik 

kilidin (Naylon) birkaç açma kapatma yapıldıktan sonra 

aşınmaması için, profilin kapakları tutan bölümlerine sürtünmeyi 

önleyici bantlar yerleştirilir.

Nemlendirme
Evaporasyon paketinin kullanıldığı nemlendirme bölümünde bir 

tanesi çıkartılabilir ve diğer temizlenebilir özellikte olan çift taban 

mevcuttur. Tüm nemlendirme bloğunun tamamen çıkartılması 

veya yalnızca nemlendirici evaporasyon yüzeyi bölümünün 

sökülmesi mümkündür. Alternatif olarak; nozül çözümü tercih 

edilirse suyun, panelin iç kısmına ulaşmasının önlenmesi için 

üniteye bir "nemlendirme hücresi" takılır. 

Filtreler
Ünitenin tasarımı sırasında, maksimum verimin elde edilebilmesi 

için filtrelerin hava akışı içerisindeki konumlarına özellikle dikkat 

edilmiştir.  Tüm filtreler, etkin bir filtreleme verimi için sızdırmazlık 

sağlanan tespit çerçevelerine monte edilmiştir. Ayrıca, tüm 

üniteler, bakım sırasında hava devresinin kirlenme ihtimaline 

karşı filtrelerin kirli taraftan çıkartılabilmesine olanak sağlayacak 

şekilde tasarlanmıştır.

Fan Motoru Tertibatı
Fan motoru, darbe emiciler içeren iki alüminyum profil ve 

gerdirme elemanı üzerine monte edilmiş bir motordan meydana 

gelir. Bu yapı, alüminyum profillerin ağırlığı klima santrali yapısına 

aktarması nedeniyle ünite tabanına hiçbir zaman temas etmez 

ve böylece maksimum sızdırmazlık sağlanmış olur. Bu çözüm, 

klima santralindeki titreşimlerin santralin monte edildiği düz 

yüzeye aktarılmamasını garanti eder.

Port delikleri Kollar

Kilitlenebilir kol

Ayarlanabilir kilit

Sürtünme önleyici bant

Fan Motoru tertibatı



YAZILIM

ASTRA, müşteriler için doğru teknik seçimlerin yapılabilmesi 

ve her bir klima santrali için bir ekonomi değerlendirmesinin 

sağlanması için hızlı ve kapsamlı hizmet sunan, güçlü bir 

yazılım paketidir. Tüm ürün tiplerini yapılandırabilecek ve en 

zorlu tasarım ihtiyaçlarına dahi tam olarak yanıt verecek eksiksiz 

bir araçtır. Tüm teknik veriler ve çizimler, şemalar, gerekli hava 

işleme değerleri ve fan performans eğrileri de dahil kapsamlı bir 

ekonomik teklif çıktısı sağlar. MECCANO da bu teklifi n hızlı bir 

şekilde uygulanabilir bir siparişe dönüştürülmesi için tasarlanan 

ve geliştirilen diğer bir güçlü yazılım aracıdır. Gönderilecek ve 

müşteri tarafından onaylanacak teknik çizimler, üretim için özet 

çizimler, malzeme listesi, kullanılan her bir parça için kod üretimi 

bu paketin yalnızca birkaç özelliğidir.

ASTRA-MECCANO entegrasyonu ise teklif verme ve teslimat 

süresinin kısaltılması ve müşterilere sunulan hizmet kalitesinin 

yükseltilmesi için eksiksiz bir otomatik süreç yönetimini mümkün 

kılmaktadır.

PARÇALAR

Filtreler

 › sentetik kırma fi ltre

 › alüminyum ağlı/paslanmaz çelik düz fi ltreler

 › sert torba fi ltreler 

 › yumuşak torba fi ltreler

 › yüksek verimli fi ltreler

 › aktif karbon emiş fi ltreleri

 › aktif karbon koku kırıcı fi ltreler

Transfer elemanları

 › su bataryaları

 › buhar bataryaları

 › DX batarya

 › kızgın su bataryaları

 › elektrikli bataryalar

Nemlendiriciler

 › buharlaşma yüzeyli nemlendiriciler - sabit su kaybı

 › sirkülasyon pompalı buharlaşma yüzeyli nemlendiricileri

 › su püskürtmeli nemlendiriciler – sabit su kaybı

 › sirkülasyon pompalı su püskürtmeli nemlendiriciler

 › ağ dağılımlı buharlı nemlendiriciler (uzaktan)

 › lokal dağılımlı buharlı nemlendiriciler

 › atomize su püskürtmeli nemlendiriciler

Fanlar

 › öne eğik fanlar

 › geriye eğik fanlar

 › tapa tipi fan (doğrudan bağlantılı modelleri de mevcuttur)

Isı geri kazanım sistemleri

 › hassas veya entalpi tipi rotor

 › çapraz akış

 › dairesel bataryalar

Diğer bölümler

 › hava/karışım/deşarj girişi:

 - servo kontrollü damperler

 - manüel damperler

 › boş bölümler

 › gaz brülör bölümü

 › susturucu bölümü

KONTROL

Tüm üniteler ile birlikte daha kapsamlı bir ürün yapılandırması 

ve daha hızlı montaj için gerekli kontrol aksesuarları tedarik 

edilebilmektedir. Sıcaklık, nem ve hava kalitesi ölçüm sensörleri, 

inverter sürücüleri, kontrol vanaları, damper aktüatörleri, güvenlik 

ve kontrol cihazları bu aksesuarlardan bazılarıdır.
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Daikin ürünlerinin dağıtıcısı:

Daikin’ın klima, kompresör ve soğutucu akışkan üreticisi 

olarak pazardaki eşsiz konumu çevre konularıyla yakından 

ilgilenmesini sağlamıştır. Yıllar boyunca Daikin çevre 

üzerinde çok az etkisi olan ürünler üretme konusunda 

bir lider olma amacını taşımıştır. Bu hedef doğrultusunda, 

geniş bir dizi ürün ve bir enerji yönetim sistemi ekonomik 

bir şekilde tasarlanmış ve geliştirilmiş; bu sayede enerjinin 

korunması ve atıkların azaltılması sağlanmıştır. 
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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.

Daikin Europe N.V. Klimalar (AC), Sıvı Soğutma

Paketleri (LCP), Klima santralleri (AHU) ve Fan Isıtıcılı 

Üniteler (FC) için Eurovent Belgelendirme Programına

katılmıştır. Sertifikanın devam eden

geçerliliğini görmek için şu siteyi ziyaret edin:

www.certiflash.com


