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DAIKIN HAKKINDA
Daikin endüstriyel tesislerde, ticari işletmelerde ve konutlarda kullanım için tasarlanan 

yüksek kaliteli klima cihazlarının üretiminde gösterdiği başarılarla dolu yaklaşık 85 yıllık 

deneyimi ile dünya çapında bir üne sahiptir.

Daikin kalitesi

Daikin'ın herkesçe kabul edilen yüksek kalitesi tamamen tasarım, üretim, test ve satış 

sonrası destek aşamalarına gösterdiği yakın ilgiden kaynaklanmaktadır. Bu kapsamda, ürün 

kalitesine ve güvenilirliğine sağlayacağı katkıların doğrulanması için her bileşen dikkatli 

şekilde seçilir ve zorlu testlerden geçirilir.

Daikin Europe N.V.

ÇEVRE  
BİLİNCİ
Klima ve Çevre

Klima sistemleri, iç mekan konforunu önemli şekilde yükselterek, en zor iklim koşullarında 

bile optimum çalışma ve yaşam koşulları sağlar. 

Geçtiğimiz yıllarda, çevre kirliliğini azaltma ihtiyacı yönünde küresel bilinç oluşturmayı 

hedefleyen Daikin, klima sistemlerinin üretilmesi ve işletimi ile ilgili ortaya çıkan olumsuz 

etkileri sınırlamak amacıyla çok büyük bir çaba sarf etmiştir. 

Bu sayede, yüksek enerji tasarrufu sağlayan ve gelişmiş çevre koruma tekniklerine 

sahip modeller geliştirilerek, çevre üzerindeki olumsuz etkilerin sınırlanmasına önemli bir 

katkı sağlamıştır.

2

  Bu işaret, klimanın çevreye olan olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla 

Daikin tarafından teknolojiye yatırım yapılan özellikleri vurgulamaktadır.

 Bu işaret 8, 9 ve 31. sayfalarda görülebilir.
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HANGİ SİSTEM BANA EN  
 İYİ ÇÖZÜMÜ SUNAR?

Yeni bina yönetmeliklerinin yürürlüğe konması, artan enerji maliyetlerine karşı bilincin artması ve çevresel problemlere karşı 

artan sorumluluk bilinci ile birlikte modern ticari alanlar artık çok daha iyi yalıtılmaktadır.  Çift camlı pencereler, daha kalın çatı 

yalıtımı ve cereyan önleyiciler ısıtma/soğutma talebinin ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerin önemli ölçüde azaltılmasına 

yardımcı olmaktadır. Bu önlemler bir dezavantajı da beraberinde getirmiştir; ticari alanlar artık taze hava girişi olmayan veya 

çok düşük miktarda taze hava girişi olan, yalıtılmış kutular haline gelmiştir.

Daikin işyerleri, oteller, mağazalar ve diğer ticari mekanlara taze hava sağlamak için bir dizi çözüm sunmaktadır. Bu çözümler, 

birbirini tamamlayıcı niteliktedir ve Sky Air Sky Air® ve VRV® sistemleri kadar esnektir.

ISI GERİ KAZANIMLI HAVALANDIRMA

Doğru havalandırma binalar, ofisler ve mağazalarda iklim kontrolünün kilit unsurudur. Temel işlevi taze hava girişi 

ve kirli hava çıkışı sağlamaktır. HRV (ısı geri kazanımlı havalandırma) çözümümüz ise çok daha fazlasını sağlar. Isıyı 

geri kazanabilir ve İÇ VE DIŞ ORTAM SICAKLIĞI VE NEM ARASINDAKİ 

DENGEYİ OPTİMİZE EDEBİLİR , bu şekilde sistem yükünü azaltır ve verimliliğini arttırır.

TEK BİR ÜNİTEDE %100 TAZE HAVAYLA ÇALIŞABİLME

FXMQ-MF %100 taze havayla çalışabilen çözümümüz, heat pump teknolojisini kullanarak TAZE HAVA 

İŞLEME VE KLİMAYI TEK BİR SİSTEMDE BİRLEŞTİREREK , hava beslemesi ve üflemeyi 

dengelemeyle bağlantılı klasik tasarım sorunlarını ortadan kaldırmaktadır. İç üniteler ve %100 taze havayla çalışabilen ünite 

aynı soğutucu akışkan hattına bağlanabildiği için toplam sistem maliyeti düşürülür ve tasarım esnekliği artar.

KLİMA SANTRALİNE BAĞLANABİLEN ERQ VE VRV® UYGULAMALARI

Küçük, orta ve büyük ölçekli ticari alanlar için hava temizleme ve iklimlendirme sağlayan bir dizi R-410A inverter 

kondenser ünitesi sunuyoruz. Bu yaklaşım, ERQ ve VRV® ünitelerimizin esnekliğini Klima Santrali Uygulamalarıyla birleştirerek, 

İÇ ORTAM HAVA KALİTESİNİN OPTİMUM KONTROLÜ VE MAKSİMUM 

VERİMLİLİĞİ için basit ve güvenilir bir tasarım sağlar.
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HAVALANDIRMA ÇEŞİTLERİNE GENEL BAKIŞ

Hava debisi (m3/h)

Tipi adı
İç ortam havası kalitesi 

bileşenleri
0 200 400 600 800 1.000 1.500 2.000 4.000 6.000 8.000

ISI GERİ 

KAZANIMLI 

HAVALANDIRMA

VAM-FA 1 Havalandırma

VKM-GAM

1 Havalandırma

2 Nemlendirme

3 Hava işleme

VKM-GA
1 Havalandırma

3 Hava temizleme

%100 TAZE 

HAVAYLA 

ÇALIŞABİLEN 

ÜNİTE 1

FXMQ-MF
1 Havalandırma

3 Hava temizleme

KLİMA 

SANTRALİNE 

BAĞLANABİLEN 

VRV® 

UYGULAMALARI 2

EKEXV kiti
1 Havalandırma

3 Hava temizleme

1  RXYQ-PR ve VRV®III-S'ye (RXYSQ-PAV, RXYSQ-PAY) bağlanamaz
2  Hava debisi yalnızca bilgilendirme amacıyla şu değerler temel alınarak hesaplanmıştır: ısıtma kapasitesi EKEXV kiti * 200m³/sa
3  Havalandırma serisi, RXYQ-PR'ye bağlanamaz

Havalandırma: taze hava temini
Nemlendirme: iç ve dış ortamların nem 

seviyesi arasındaki dengenin optimize 

edilmesi

Hava temizleme: iç ve dış ortamların taze hava 

sıcaklığı arasındaki dengenin optimize edilmesi

1 2

3

1 2

3

1 2

3

21

3

21

3

21
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HRV - ISI GERİ KAZANIMLI HAVALANDIRMA

HRV, kaliteli bir iç ortam havasının sağlanmasına yardımcı olur

Daikin HRV (Isı Geri Kazanımlı Havalandırma) ünitesi, havalandırmayla kaybolan 

ısı enerjisini geri kazanır ve oda sıcaklığını değiştirmeden konforlu ve temiz bir 

iç ortam sağlar. Bu aynı zamanda klima sistemi üzerindeki yükü azaltır ve enerji 

tasarrufu sağlar.

Buna ek olarak, HRV sistemi, Daikin’ın klima sistemleriyle (örneğin VRV® ve Sky Air®) 

bağlantılı çalışır ve ihtiyaç duyulduğunda otomatik olarak havalandırma moduna 

geçer, böylece enerji tasarrufunu artırır. HRV’nin çalışması, basit bir konfigürasyonla 

iklimlendirme ve havalandırmanın tamamen kontrol altında tutulmasını sağlamak 

üzere klimanın uzaktan kumandasıyla merkezi hale getirilebilir.

Mevcut ürün gamı DX serpantinli ve/veya nemlendiricili modeller içermektedir. DX 

serpantini ısıtma çevrimi sırasında soğuk hava akışının ve soğutma çevrimi sırasında 

sıcak hava akışının kişiler üzerindeki doğrudan etkisini önlemeye yardımcı olur. 

Nemlendirici ise iç ve dış ortamlar arasındaki dengeyi optimize eder. 

Son olarak, yüksek statik basınç, tasarım esnekliğini artırır.

Havalandırma, nemlendirme ve hava işleme

7
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BİNA SAHİPLERİ İÇİN AVANTAJLARI

 ENERJİ TASARRUFU SAĞLAYAN HAVALANDIRMA

Binaların tüm yıl boyunca havalandırılması gerekir. Klasik havalandırma sistemlerinde ısıtılan veya soğutulan iç ortam havası 

dışarı atılırken kaybolur ve yerine binaya dışarıdan taze hava alınır. Bu da büyük miktarda havanın tekrar ısıtılmasını veya 

soğutulmasını ve bu nedenle klima sisteminin gerçek yükünden fazlasını gerektirir ve önemli miktarda enerji sarfiyatına neden 

olur. Daikin HRV sistemi ise dış ve iç ortam sıcaklıklarını ve nem seviyelerini otomatik olarak dengeleyerek, sıcak/soğuk havanın 

geri kazanılmasını ve böylece işletme maliyetlerinde önemli tasarruflar sağlar.

Özel olarak geliştirilmiş HEP elemanı

Isı transfer elemanı, üstün nem absorpsiyonu ve nemlendirme özelliklerine sahip bir yüksek verimli kağıt (HEP) kullanır. Isı 

transfer ünitesi gizli ısı (buhar) içerisindeki ısıyı hızlı bir şekilde tutar. Isı transfer elemanı aleve dayanıklı malzemeden yapılmıştır 

ve küf önleyici bir maddeyle kaplanmıştır.

BN: Bağıl Nem  BH: Besleme Havası (odaya) DH: Dönüş Havası (odadan)

DIŞ ORTAM İÇ ORTAM

BH

27,4°C

%63 BN

DH

26°C

%50 BN

30,6°C

%62 BN

32°C

%70 BN

Entegre şekillendirilmiş kalıp

Sıcaklık ve nem
BH

Entegre  

şekillendirilmiş kalıp

DH

Yüksek verimli kağıdın kullanımı.
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 FREE COOLING

Free cooling seçeneği, klimanın enerji tüketimini düşürür ve odalara 

aktif şekilde taze hava üfleyerek enerjiyi daha etkin şekilde kullanır. 

Free cooling, düşük sıcaklıklı dış ortam havasını odalara üfleyerek iç 

ortam konforunu korur.

Not: Free cooling özelliği yalnızca Intelligent Touch Controller içeren kombinasyonlarda mevcuttur

Gece free cooling fonksiyonu 

Gece free cooling fonksiyonu, gece saatlerinde klima kapalıyken 

devreye giren bir enerji tasarruf fonksiyonudur. Gece gerçekleştirilen 

bu havalandırma işlemi, iç ortam sıcaklığını artıran ofis ekipmanlarının 

bulunduğu odaları havalandırarak, sabah klima açıldığında soğutma 

yükünü ve günlük işletme maliyetlerini azaltır.

Klimanın soğutma için kullanıldığında Klima kapalı

İki işlem arasında (bypass havalandırma)

Klima ısıtma için kullanıldığında

Otomatik 
soğutma/ısıtma 

geçişi

Otomatik 
soğutma/ısıtma 

geçişi

Egzoz fanı Damper
Isı transfer elemanı  
(ısı geri kazanımlı)

Isı transfer elemanı  
(ısı geri kazanımlı)

DX serpantin (soğutma)Hava üfleme fanı DX serpantin (ısıtma) Nemlendirme

EH

DOH

EH

DOH

DH

BH

DH

BH

EH

DOH

DH

BH

EH: egzoz havası DH: dönüş havası (odadan)  

DOH: dış ortam havası BH:  besleme havası (odaya)
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 KLİMA SİSTEMİ ÜZERİNDEKİ YÜKÜN AZALTILMASI

Isı geri kazanımlı havalandırma kullanıldığında, klima üzerindeki yük yaklaşık %31 oranında azaltılır. Bunun

- %23’ü toplam ısı transfer modunda çalışması (normal havalandırma fanlarına kıyasla)

- diğer % 6'sı otomatik havalandırma modu değiştirme ve

- ve kalan % 2’si ön soğutma ve ön ısıtma kontrolü (HRV sistemini klima açıldıktan hemen sonra çalıştırmayarak ısıtma yükünü 

azaltır) sayesinde elde edilir.

Not: yukarıda verilen değerler ünitenin kurulu olduğu yerdeki hava ve diğer çevre koşullarına göre değişiklikler gösterebilir

Örnek:  Dış ortam sıcaklığı 30°C

 İç ortam sıcaklığı 22°C

Örnek:  Dış ortam sıcaklığı -5°C

 İç ortam sıcaklığı 22°C

40

30

20

AÇIK

KAPALI

AÇIK

KAPALI

Sıc.

2 Saat otomatik

başlangıç

başlangıç

VKM

Klima

 

 

 

İç Ortam Sıcaklığı

Dış Ortam Sıcaklığı

Ayar Sıcaklığı

Gece free cooling fonksiyonu, fabrika ayarlarında “kapalı” konumdadır, ancak talep etmeniz 

halinde Daikin bayiiniz tarafından etkinleştirilebilir.

Gece free cooling fonksiyonu yalnızca bir VRV® sistemine bağlı VKM ünitelerinde mevcuttur

Çalışma modu, mevcut koşullara göre en uygun modele otomatik olarak geçer

Sıc. °C

Sıc. °C

16

16

19

21

21

26

Sabah

Sabah

Gündüz

Gündüz

Gece

Gece

Sıcaklık 
ayarı

Sıcaklık 
ayarı

Dış ortam sıcaklığı

Dış ortam sıcaklığı

Free cooling mümkündür Free cooling mümkündür

%100 free cooling mümkündür

Yaz aylarında free cooling örneği

Geçiş mevsiminde free cooling örneği
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Daha yüksek statik basınç ve daha düşük ses

Çok sayıda, üst üste binen yay şeklinde fan 

pervanelerinin kullanımı sayesinde kanat 

genişliğinin ve pervane üfleme açısının 

optimizasyonu mümkün olur. 

Kaybın azaltılması için dalgalı akımlar

Daha ince bir scroll kullanılması scroll içinde 

dalgalı akımların düzeltilmesini sağlar.

Daha yüksek statik basınç

Geniş fan çapı ve 

optimize edilmiş 

pervane genişliği 

sayesinde

Daha yüksek statik basınç ve daha düşük basınç kaybı

Scroll sargı açısının arttırılmasına 

ve statik basıncın yükseltilmesine 

ek olarak, dışarı üfleme alanındaki 

basınç kaybının azaltılması için dışarı 

üfleme açısı optimize edilmiştir.

YÜKSEK STATİK BASINÇ

160 Pa'ya kadar çıkan cihaz dışı statik 

basınç (ESP) değerleri ünitenin değişen 

uzunluklardaki, esnek kanallarla kullanımını 

kolaylaştırmaktadır.

DANIŞMANLIK VE TASARIM OFİSLERİ 
 İÇİN AVANTAJLARI

285mm

VAM250FAKiriş altına montajı Düzensiz şekilli bir alana montajıKüçük bir binada döşeme altına montajı

İNCE TASARIM

HRV ünitesinin ince tasarımı dar tavan boşluklarına ve düzensiz şekillere sahip alanlara 

kolayca monte edilebilmesini sağlar.

GENEL ÇÖZÜM KAVRAMI - ENTEGRE HAVALANDIRMA 

Havalandırmanın VRV® sistemi gibi binanın genel klima sistemine entegre edilmesi bir çok avantajı beraberinde getirir. Daikin, 

tüm sistemin çalışmasını simule eden yazılımlar sağlayarak, sistem tasarımını kolaylaştırır ve hem bina için ideal bir çözüm, hem 

de müşteri için 'tek bir genel' çözüm sunar.

Tasarım avantajlarının yanı sıra, yalnızca tek bir tedarikçi ile çalışılacağından proje takibini, montajını ve daha sonra 

gerçekleştirilecek devreye alma ve bakım çalışmalarını kolaylaştırır. 

Son olarak, oldukça basitleştirilmiş bir genel sistem kumandası sayesinde son kullanıcı, havalandırma sisteminin klimayla 

birlikte çalıştırılmasının getirdiği avantajlardan yararlanır. 

Not: entegre kumanda ile ilgili daha fazla bilgi, kumanda sistemleri bölümünde bulunabilir

GENİŞ ÜNİTE ÜRÜN GAMI

Daikin tarafından sunulan geniş ürün gamı cihaz tasarımlarının ve boyutlarının ihtiyaca uygun olarak seçilmesini sağlar.
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Elektrik kutusu

Baş aşağı 

montaj

Kontrol  

kapağı

Bakım kapağı

MONTAJ YAPANLAR İÇİN AVANTAJLARI

FİLTRENİN TEMİZLENMESİ

Hava filtresinin temizlenmesi gerektiğinde uzaktan kumanda üzerinde bir sinyal görüntülenir.

Yatay  

montaj

SADE YAPI VE TASARIM

Ünite yatay olarak veya baş aşağı şekilde monte 

edilebilir ve böylece kontrol ve bakım çalışmaları için 

üniteye kolayca erişilebilmesini sağlar. 

450 mm karelik bir kontrol bölmesi bakım işlemlerinin 

ve ısı transfer elemanı değişiminin kolaylıkla yapılmasını 

sağlar.

GENİŞ ÇALIŞMA SICAKLIK ARALIĞI

HRV ünitesi hemen hemen her konuma monte edilebilir.

Standart çalışma sıcaklık (dış ortam sıcaklığı) aralığı, -15°C ila 40°C KT'dir (VAM 

üniteleri için 50°C KT) ve bir ön ısıtıcının monte edildiği uygulamalarda -25°C'ye 

kadar düşebilir.

1  Daha fazla bilgi ve sınırlamalar için bayiinizle irtibat kurun.

VAM VKM

50°

40°

30°

20°

10°

0°

-10°

-20°

-30°

-15°

C KT

-15°

C KT

-25°C KT -25°C KT

Soğutma

50°C KT Soğutma

40°C KT
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Effect of full heat exchange
Effect of heating
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Isı geri kazanımlı

Nemlendirme

Kışın dış ortam sıcaklığı

Yazın dış ortam sıcaklığı

Tam ısı transfer etkisi

Soğutma etkisi

Nemlendirme 

etkisi

Soğutma sırasında iç ortam sıcaklığı

Isıtma sırasında iç ortam sıcaklığı

Isıtma etkisi

Tam ısı transfer etkisi

Kuru termometre sıcaklığı (°C KT)

B
a

ğ
ıl 

n
e

m
 (

%
)

Egzoz Fanı Isı Transfer Elemanları Damper Motoru

DamperEH
(Dışarıya çıkan egzoz havası)

DOH
(Dışarıdan gelen taze hava)

Hava Besleme Fanı

Elektronik Kutusu (Kontrol kutusu)

BH (Odaya beslenen hava)

DH
(Odadan dönüş havası)

DX serpantin

(Doğrudan genleşmeli serpantin)

Şamandıralı kontak Solenoid vana

su

BH

Drenaj tavası Drenaj

HAVA AKIŞI

Nemlendirici elemanı:

Su, kılcal etki prensibi sayesinde nemlendirici 

elemanına yayılır. DX serpantinle ısıtılan hava 

nemlendiriciden geçerek, nemi emer.

SON KULLANICILAR İÇİN AVANTAJLARI 

Nemlendirme ve hava temizlemenin ısıtma  

modunda çalıştırılması (VKM-GAM) 

YÜKSEK KALİTELİ BİR İÇ ORTAM HAVASININ SAĞLANMASI

Yüksek verimli kağıtlara (HEP) ek olarak VKM 

modelleri bir DX serpantin ve nemlendirici 

(yalnızca VKM) içerir, böylece gelen taze 

havayı iç ortam sıcaklığına ve nem seviyesine 

göre dengeler ve mümkün olan en iyi iç 

ortam havasını sağlar.

12
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13

TAZE HAVA ÇALIŞMA MODU

Kullanıcı daha konforlu bir iç ortam havası için uzaktan kumandayla 2 taze hava çalışma modu arasından seçim yapabilir.

Besleme havasının arttırılması tuvalet/mutfak kokularını 

veya içeri nem akışını önlemek için uygun oda basıncının 

temin edilmesini sağlar.

Egzoz havasının arttırılması ise kötü kokuların ve askıdaki 

bakterilerin diğer odalara yayılmasını önlemek üzere oda 

basıncını düşürür.

Besleme 
havası

Egzoz işlemi

Taze hava işlemi

  Egzoz havası

Normal 
havalandırma  
fanı

Egzoz havası

Besleme havası
HRV HRV

Toz önleme özelliği olmayan sistemler

KAPALI Toz Üfleme modu Dışarıya hiç toz üflenmez

Daikin HRV ile

örn. Ofis örn. Hastane

Hasta odası

Kat alanı

1. Arttırılmış taze hava modu: 2. Egzoz ayarlı taze hava modu: 

TOZ ÖNLEME

HRV sistemi bağımsız olarak çalışırken, bağlantılı bir iç ünitedeki fan sürekli 

olarak çalışır, böylece hava filtresinden toz çıkışı olmaz.

DÜŞÜK ÇALIŞMA SES SEVİYESİ

Daikin tarafından çalışma sesi seviyelerinin azaltılmasına 

yönelik, sürekli olarak yürütülen araştırmalar ses basıncı 

seviyelerinin 20,5dBA'ya (VAM150FA) kadar düşürülmesini 

sağlamıştır.

dBA Algılanan ses Ses seviyesi

0 Duyma eşiği - 
20 Çok sessiz Yaprak hışırtısı

40 Sessiz Sessiz oda
60 Orta seviyede Normal konuşma

80 Çok yüksek Şehir trafiği gürültüsü

100 Aşırı gürültülü Senfoni orkestrası

120 Hissetme eşiği Jet sesi

Daikin iç 
üniteleri

13
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TEKNİK ÖZELLİKLER

VAM-FA 150 250 350 500 650 800 1000 1500 2000

Sıcaklık transfer verimliliği (%)

 

ultra yüksek 74 72 75 74 74 74 75 75 75

yüksek 74 72 75 74 74 74 75 75 75

düşük 79 77 80 77 77 76 76,5 78 78

Entalpi transfer 

verimliliği (%)

Isıtma için

ultra yüksek 64 64 65 62 63 65 66 66 66

yüksek 64 64 65 62 63 65 66 66 66

düşük 69 68 70 67 66 67 68 68 70

soğutma için

ultra yüksek 58 58 61 58 58 60 61 61 61

yüksek 58 58 61 58 58 60 61 61 61

düşük 64 62 67 63 63 62 63 64 66

Güç beslemesi VE 1 ~, 220~240V, 50Hz

Ses basınç 

seviyesi dBA

ısı transfer modu

(220V - 240V) 

ultra yüksek 27-28,5 28-29 32-34 33-34,5 34,5-35,5 36-37 36-37 39,5-41,5 40-42,5

yüksek 26-27,5 26-27 31,5-33 31,5-33 33-34 34,5-36 35-36 38-39 38-41

düşük 20,5-21,5 21-22 23,5-26 24,5-26,5 27-28 31-32 31-32 34-36 35-37

bypass modu 

(220V - 240V)

ultra yüksek 27-28,5 28-29 32-34 33,5-34,5 34,5-35,5 36-37 36-37 40,5-41,5 40-42,5

yüksek 26,5-27,5 27-28 31-32,5 32,5-33,5 34-35 34,5-36 35,5-36 38-39 38-41

düşük 20,5-21,5 21-22 24,5-26,5 25,5-27,5 27-28,5 31-33 31-32 33,5-36 35-37

Gövde Galvanize çelik levha

Yalıtım malzemesi Kendi kendine sönebilen üretan köpük

Boyutlar Y x G x D mm 285 x 776 x 525 301 x 828 x 816 364 x 1.004 x 868 364x1.004x1.156 726x1.514x868 726x1.514x1.156

Ağırlık kg 24 33 48 61 132 158

Isı transfer sistemi Havadan havaya çapraz akışlı toplam (duyulur + gizli) ısı transferi

Isı transfer elemanı malzemesi Özel işleme tabi tutulmuş, tutuşmayan kağıt

Hava filtresi Çok yönlü fiber şeritler

Fan

hava debisi (m3/sa)

tipi Sirroco fan

ultra yüksek 150 250 350 500 650 800 1.000 1.500 2.000

yüksek 150 250 350 500 650 800 1.000 1.500 2.000

düşük 110 155 230 350 500 670 870 1.200 1.400

cihaz dışı statik basınç (Pa)

ultra yüksek 69 64 98 98 93 137 157 137 137

yüksek 39 39 70 54 39 98 98 98 78

düşük 20 20 25 25 25 49 78 49 59

Motor gücü kW 0,030 x 2 0,090 x 2 0,140 x 2 0,230 x 2 0,230 x 4

Bağlantı kanalı çapı mm Ø 100 Ø 150 Ø 200 Ø 250 Ø 350

Ünite ortam koşulu -15°C ~ +50°C KT, %80 veya daha düşük BH

Notlar: 

 › Hava debisi düşük moda veya yüksek moda çevrilebilir.

 › Ses basınç seviyesi gövde merkezinin 1,5 m altından ölçülmüştür.  

 › Ses basınç seviyesi yankısız bir odada ölçülmüştür.

 › Ses basınç seviyesi çalışma koşulları, yansıyan ses ve çevre gürültüsüne bağlı olarak genelde bu değerin üzerine çıkar.

 › Hava üfleme ağzındaki ses basıncı seviyesi, ünitenin ses seviyesinden yaklaşık 8 dB daha yüksektir.

 › Dış ortam sıcaklığı -15°C’nin altına düştüğünde bile taze hava girişine monte edilen bir ön ısıtıcı ile sistem -20°C’ye kadar dış ortam sıcaklıklarında çalıştırılabilir.

V A M 8 0 0 F A

Havalandırma

14

VAM-FA

14
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VKM-GAM 50 80 100

DX serpantin 

kapasitesi

soğutma kW 4,71 7,46 9,12 

ısıtma kW 5,58 8,79 10,69 

Gövde malzemesi Galvanize çelik levha

Boyutlar

yükseklik mm 387 387 387 

genişlik mm 1.764 1.764 1.764 

derinlik mm 832 1.214 1.214 

Ağırlık kg 102 120 125

Fan

tipi Sirocco fan

hava 

debisi

ısı transfer modu

ultra yüksek m3/sa 500 750 950 

yüksek m3/sa 500 750 950 

düşük m3/sa 440 640 820 

bypass modu

ultra yüksek m3/sa 500 750 950 

yüksek m3/sa 500 750 950 

düşük m3/sa 440 640 820 

cihaz dışı statik 

basınç

ultra 

yüksek

Pa 160 140 110 

yüksek Pa 120 90 70 

düşük Pa 100 70 60 

motor gücü W 2 x 280 2 x 280 2 x 280 

Sıcaklık transfer verimi

ultra yüksek % 76 78 74 

yüksek % 76 78 74 

düşük % 77,5 79 76,5 

Entalpi transfer 

verimliliği

soğutma

ultra yüksek % 64 66 62 

yüksek % 64 66 62 

düşük % 67 68 66 

ısıtma

ultra yüksek % 67 71 65 

yüksek % 67 71 65 

düşük % 69 73 69 

Nemlendirici

sistemi Doğal buharlaştırıcı tip

miktarı kg/sa 2,7 4,0 5,4 

su besleme basıncı MPa 0,02~0,49 0,02~0,49 0,02~0,49 

Eleman sayısı 1 1 2 

Çalışma 

sıcaklık aralığı

ünite çevresinde 0°C~40°C KT, %80 veya daha düşük BH

dış ortam havası -15°C~40°C KT, %80 veya daha düşük BH

dönüş havası 0°C~40°C KT, %80 veya daha düşük BH

Ses seviyesi - 

220V

ısı transfer 

modu
ses basıncı

ultra yüksek dBA 37 38,5 39

yüksek dBA 35 36 37

düşük dBA 32 33 34

bypass 

modu
ses basıncı

ultra yüksek dBA 37 38,5 39

yüksek dBA 35 36 37

düşük dBA 32 33 34

Boru bağlantısı

sıvı
tipi konik bağlantı konik bağlantı konik bağlantı 

çap mm 6,4 6,4 6,4 

gaz
tipi konik bağlantı konik bağlantı konik bağlantı 

çap mm 12,7 12,7 12,7

su girişi mm 6,4 6,4 6,4 

drenaj PT3/4 dıştan dişli

Yalıtım malzemesi Kendi kendine sönebilen üretan köpük

Isı transfer sistemi Havadan havaya çapraz akışlı toplam (duyulur + gizli) ısı transferi

Isı transfer elemanı Özel işleme tabi tutulmuş, tutuşmayan kağıt

Hava filtresi Çok yönlü fiber şeritler

Bağlantı kanalı çapı mm Ø 200 Ø 250 Ø 250 

Güç beslemesi V1 1~, 50Hz, 220-240V

VKM-GAM

Notlar:

 › İç ortam sıcaklığı: 27°C KT, 19°C YT, dış ortam sıcaklığı: 35°C KT İç ortam sıcaklığı: 20°C KT, dış ortam sıcaklığı: 7°C KT, 6°C YT

 › Nemlendirme kapasitesi şu koşullar için geçerlidir: İç ortam sıcaklığı: 20°C KT, 15°C YT, dış ortam sıcaklığı: 7°C KT, 6°C YT

 › Çalışma sesi gövde merkezinin 1,5 m altından ölçülmüştür.

 › Ses değerleri JIS C 1502 koşuluna uygun olarak oluşturulan yankısız bir odada ölçülmüştür. Çalışma sesi seviyesi çalışma koşullarına, yansıyan sese ve çevre gürültüsüne bağlı olarak genelde bu değerin 

üzerindedir.

 › Hava üfleme ağzındaki ses seviyesi, ünitenin ses seviyesinden yaklaşık 8 dB daha yüksektir

 › Sessiz bir odada kullanılabilmesi için, örneğin üfleme menfezinin yakınına 2 m’den uzun, esnek bir kanal monte edilmesi gibi sesi azaltacak önlemlerin alınması gerekir.

 › Hava debisi Düşük moda ya da Yüksek moda çevrilebilir.

 › Normal genlik, çekilen güç ve verimlilik yukarıdaki diğer koşullara göre değişir.

V K M 8 0 - 1 0 0 G A M

Havalandırma, DX serpantin ve nemlendirici

1515
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Notlar: 

 › Soğutma: iç ortam sıcaklığı: 27°C KT, 19°C YT, dış ortam sıcaklığı: 35°C KT

 › Isıtma: iç ortam sıcaklığı: 20°C KT, dış ortam sıcaklığı: 7°C KT, 6°C YT

 › Çalışma sesi gövde merkezinin 1,5 m altından ölçülmüştür.

 › Ses değerleri JIS C 1502 koşuluna uygun olarak oluşturulan yankısız bir odada ölçülmüştür. Çalışma sesi seviyesi çalışma koşullarına, yansıyan sese ve çevre gürültüsüne bağlı olarak genelde bu değerin 

üzerindedir.

 › Hava üfleme ağzındaki ses seviyesi, ünitenin ses seviyesinden yaklaşık 8 dB daha yüksektir.

 › Hava debisi Düşük moda ya da Yüksek moda çevrilebilir.

 › Normal akım dalga genişliği, çekilen güç ve verimlilik yukarıdaki diğer koşullara göre değişir.

VKM-GA

VKM-GA 50 80 100

DX serpantin 

kapasitesi

soğutma kW 4,71 7,46 9,12

ısıtma kW 5,58 8,79 10,69

Gövde malzemesi Galvanize çelik levha

Boyutlar

yükseklik mm 387 387 387

genişlik mm 1.764 1.764 1.764

derinlik mm 832 1.214 1.214

Ağırlık kg 96 109 114

Fan

tipi Sirocco fan

hava 

debisi

ısı transfer modu

ultra yüksek m3/sa 500 750 950

yüksek m3/sa 500 750 950

düşük m3/sa 440 640 820

bypass modu

ultra yüksek m3/sa 500 750 950

yüksek m3/sa 500 750 950

düşük m3/sa 440 640 820

cihaz dışı statik basınç

ultra yüksek pa 180 170 150

yüksek pa 150 120 100

düşük pa 110 80 70

motor gücü W 2 x 280 2 x 280 2 x 280

Sıcaklık transfer verimi

ultra yüksek % 76 78 74

yüksek % 76 78 74

düşük % 77,5 79 76,5

Entalpi transfer 

verimliliği

soğutma

ultra yüksek % 64 66 62

yüksek % 64 66 62

düşük % 67 68 66

ısıtma

ultra yüksek % 67 71 65

yüksek % 67 71 65

düşük % 69 73 69

Çalışma 

sıcaklık aralığı

ünite çevresinde 0°C~40°C KT, %80 veya daha düşük BH

dış ortam havası -15°C~40°C KT, %80 veya daha düşük BH

dönüş havası 0°C~40°C KT, %80 veya daha düşük BH

Ses seviyesi - 

220V

ısı transfer 

modu
ses basıncı

ultra yüksek dBA 38 40 40

yüksek dBA 36 37,5 38

düşük dBA 33,5 34,5 35

bypass 

modu
ses basıncı

ultra yüksek dBA 38 40 40

yüksek dBA 36 37,5 38

düşük dBA 33,5 34,5 35

Boru bağlantısı

sıvı
tipi konik bağlantı konik bağlantı konik bağlantı

çap mm 6,4 6,4 6,4 

gaz
tipi konik bağlantı konik bağlantı konik bağlantı

çap mm 12,7 12,7 12,7

drenaj PT3/4 dıştan dişli

Yalıtım malzemesi Kendi kendine sönebilen üretan köpük

Isı transfer sistemi Havadan havaya çapraz akışlı toplam (duyulur + gizli) ısı transferi

Isı transfer elemanı Özel işleme tabi tutulmuş, tutuşmayan kağıt

Hava filtresi Çok yönlü fiber şeritler

Bağlantı kanalı çapı mm Ø 200 Ø 250 Ø 250

Güç beslemesi V1 1~, 50Hz, 220-240V

V K M 8 0 - 1 0 0 G A

Havalandırma ve DX serpantin
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Notlar:

1. Montaj kutusu gereklidir

2. Her montaj kutusuna 2 adaptör takılabilir

3. Her bir iç ünite için yalnızca 1 montaj kutusu takılabilir

4. Her bir iç ünite için 2 montaj kutusu takılabilir

5. İkinci adaptör için montaj kutusu gereklidir.

6. Bu seçenek, BYCQ140CGW1 içeren kombinasyonlar için geçerli değildir

AKSESUARLAR
VAM-FA / VKM-GAM / VKM-GA

PC kartı 

adaptörü

elektrikli aksesuarlar için kablo adaptörü KRP2A61

nemlendirici için (AÇIK sinyal çıkışı) KRP50-2

ısıtıcı kontrol kiti için BRP4A50

kablolar için

iç ünite  FXFQ   FXZQ   FXCQ   FXKQ   FXDQ-M9  FXDQ-P  FXSQ   FXMQ-P7 
 FXMQ-

MA  
 FXAQ   FXUQ   FXHQ   FXLQ   FXNQ  

referans  - KRP1B571 KRP1B611 KRP1B61 KRP1B56   - KRP1C64 4 KRP1B61  - KRP4A53 KRP1B3  KRP1B61  

PCB adaptörü için montaj kutusu  KRP1H98 6 KRP1BA101 KRP1B96 2/3   - KRP1BA101 KRP4A96 2/3 - KRP4A93 2/3 KRP1B97 KRP1C93 4  - 

17

S u s t u r u c u K a n a l  a d a p t ö r ü

VAM-FA 150 250 350 500 650 800 1000 1500 2000

Yüksek verimli filtre YAFM323F15 YAFM323F25 YAFM323F35 KDDM24A50 KDDM24A100 KDDM24A100 KDDM24A100 x 2

Yedek hava filtresi YAFF323F15 YAFF323F25 YAFF323F35 Ø 200mm Ø 200mm Ø 250mm YAFM323F100 YAFM323F65 x 2 YAFM323F100 x 2

Yedek hava filtresi - - - YAFM323F50 YAFM323F65 YAFF323F100 YAFF323F65 x 2 YAFF323F100 x 2

Kanal adaptörü referans - - - YAFF323F50 YAFF323F65 - YDFA25A1

nom. boru çapı - - - - - - Ø 250mm

VKM-GA(M)

Susturucu referans

 nom. boru çapı

Yüksek verimli filtre

Yedek hava filtresi

 50 80  100

 -  KDDM24B100

 -  Ø 250mm

 KAF241G80M  KAF241G100M

 KAF242G80M  KAF242G100M

17
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Tek bir sistem hem taze hava hem klima

Heat pump teknolojisi sayesinde tek bir sistemle hem taze hava hem de 

klima işlevleri başarıyla sağlanabilir. Bu sistemde ayrıca hava giriş ve çıkışının 

dengelenmesiyle ilgili klasik tasarım problemleri görülmez. Klima iç üniteleri 

ve %100 taze havayla çalışabilen üniteler aynı soğutucu akışkan hattına 

bağlanarak, tasarım esnekliği sağlanır ve toplam sistem maliyetinde önemli bir 

tasarruf elde edilir.

Havalandırma ve hava işleme 

FXMQ-MF - %100 TAZE HAVAYLA 
 ÇALIŞABİLEN ÜNİTE
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AVANTAJLARI

%100 TAZE HAVA ALMA İMKANI

100% taze havayla çalışabilen üniteler binalara yalnızca %100 taze hava sağlamak üzere kullanılır. Kısmen kullanılsa bile sistem, 

dış ortam havasının sıcaklığını sabit basma sıcaklığı kontrolüyle ayarlayarak klima üzerindeki yükü azaltır. 

MOBİLYA, DEKORASYON VE TESİSAT İÇİN MAKSİMUM ZEMİN VE DUVAR ALANI

GENİŞ ÇALIŞMA SICAKLIK ARALIĞI

%100 taze havayla çalışabilen ünite hemen hemen her yere monte edilebilir. 

Ünite, soğutma modunda 43°C'ye kadar ve ısıtma modunda -5°C'ye kadar dış 

ortam sıcaklıklarında kullanılabilir.

YÜKSEK STATİK BASINÇ

225 Pa'ya kadar çıkan cihaz dışı statik basınç (ESP) değerleri, uzun kanalların 

kullanımını mümkün kılar ve değişen uzunluklardaki, esnek kanalların kullanımını 

kolaylaştırır. Geniş alanlarda kullanım için idealdir.

ENTEGRE DRENAJ POMPASI

Bir drenaj pompası kiti, drenaj sisteminin güvenirliğini yükseltir 1

1 Drenaj pompası kiti aksesuar olarak mevcuttur

BAĞLANTI KOŞULLARI
 › Standart iç ünitelerin ve taze hava besleme ünitelerinin bağlanan toplam kapasitesi, klimanın dış ünitelerinin kapasitesinin 

%50'si ila %100'ü arasında olmalıdır. Bağlanan taze hava ünitelerinin toplam kapasitesi, klima dış ünitelerinin kapasitesinin 

%30'unu aşmamalıdır.

 › Taze hava besleme ünitesi tek başına da kullanılabilir. Bağlanan taze hava ünitelerinin toplam kapasitesi, klima dış ünitelerinin 

kapasitesinin %50'si ila %100'ü arasında olmalıdır.

 › Bağlanabilir dış üniteler: - Isıtma için optimize edilmiş VRV®III Heat pump (RTSYQ-P)

  - VRV®III Heat pump Yüksek COP kombinasyonu (RXYHQ16-36P8)

  - VRV®III Heat pump Minimum yer ihtiyacı kombinasyonu (5HP ünitesi hariç) (RXYQ8-54P(A)(8))

VRV® III Serisi

Dış Üniteler

20HP

%100 Taze Havayla 

Çalışabilen ünite 5HP

%100 Taze Havayla Çalışabilen Ünite

İç Ünite İç Ünite
3x 5HP 

İç Ünite

Klima Dış Hava Sağlama

FXMQ-MF

50°

40°

30°

20°

10°

0°

-10°

-5°C

43°C

2020
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FXMQ125MF FXMQ200MF FXMQ250MF

Kapasite
soğutma kW 14,0 22,4 28,00

ısıtma kW 8,9 13,9 17,40

Çekilen güç
soğutma kW 0,359 0,548 0,638

ısıtma kW 0,359 0,548 0,638

Gövde malzemesi Galvanize çelik

Boyutlar ünite

yükseklik mm 470 470 470

genişlik mm 744 1.380 1.380

derinlik mm 1.100 1.100 1.100

Ağırlık ünite  kg 86 123 123

Isı Transfer 

Elemanı

boyutlar

sıra  sayısı 3 3 3

kanat aralığı mm 2,00 2,00 2,00

yüzey alanı m2 0,28 0,65 0,65

kademe  sayısı 26 26 26

kanat kanat tipi Çapraz kanatlı serpantin Çapraz kanatlı serpantin Çapraz kanatlı serpantin

Fan

tipi Sirocco fan Sirocco fan Sirocco fan

hava  debisi soğutma orta m3/dak 18,0 28,0 35,0

cihaz dışı 

statik basınç
standart Pa 185 225 205

motor

modeli D13/4G2DA1 D13/4G2DA1 D13/4G2DA1

gücü (yüksek) W 380 380 380

tahrik Doğrudan tahrik Doğrudan tahrik Doğrudan tahrik

Boru 

bağlantıları

sıvı (DÇ)
tipi Konik bağlantı Konik bağlantı Konik bağlantı

çap mm 9,5 9,5 9,5

gaz
tipi Konik bağlantı Pirinç lehimleme/Pirinç lehimleme bağlantısı Pirinç lehimleme/Pirinç lehimleme bağlantısı

çap mm 15,9 19,1 22,2

drenaj çap mm PS1B PS1B PS1B

ısı yalıtımı Fiberglas Fiberglas Fiberglas

Hava Filtresi Seçenek olarak mevcuttur Seçenek olarak mevcuttur Seçenek olarak mevcuttur

Soğutucu akışkanı R-410A

Soğutucu akışkanı kontrolü Elektronik genleşme vanası Elektronik genleşme vanası Elektronik genleşme vanası

Sıcaklık kontrolü Soğutma ve ısıtma için mikroişlemci termostatı Soğutma ve ısıtma için mikroişlemci termostatı Soğutma ve ısıtma için mikroişlemci termostatı

Güvenlik aygıtları Sigorta Sigorta Sigorta

Güvenlik aygıtları Fan motoru termal koruyucu Fan motoru termal koruyucu Fan motoru termal koruyucu

Güç Beslemesi
frekansı Hz 50 50 50

gerilim V 220-240 220-240 220-240

TEKNİK ÖZELLİKLER

FXMQ-MF F X M Q 2 0 0 - 2 5 0 M F

Notlar: 

 › Nominal soğutma kapasitesi şu koşullar için geçerlidir: dış ortam sıcaklığı : 33°C KT, 28°C YT (%68 BH), hava atış sıcaklık ayarı : 18°C KT, eşdeğer boru uzunluğu 7,5m (yatay)

 › Nominal ısıtma kapasitesi şu koşullar için geçerlidir: dış ortam sıcaklığı : 0°C KT, -2,9°C YT (%50 BH), hava atış sıcaklık ayarı : 25°C KT, eşdeğer boru uzunluğu 7,5m (yatay)

 › Kapasiteler net değerlerdir, bir başka ifadeyle iç ünite fan motorunun ısısı nedeniyle soğutma işlemi için düşürülmüş ve ısıtma işlemi için arttırılmıştır.

 › Hava filtresi standart bir aksesuar değildir, ancak emiş tarafındaki kanal sistemine monte edilebilir. Kalorimetrik metodu (yerçekimi metodu) %50 veya daha yüksek seçin.

FXMQ125MF FXMQ200MF FXMQ250MF

Filtre

Uzun ömürlü yedek filtre KAFJ371L140 KAFJ371L280

Yüksek verimli filtre
65% KAFJ372L140 KAFJ372L280

90% KAFJ373L140 KAFJ373L280

Filtre hücresi1 KDJ3705L140 KDJ3705L280

Drenaj pompası kiti KDU30L250VE

Kablo adaptörü KRP1B61

Notlar:
1 Filtre hücresinde bir emiş tipi flanş mevcuttur. (Ana ünitede yoktur).

 › Cihazın boyutları ve ağırlığı kullanılan seçeneklere göre değişebilir.

 › Cihazın kurulum koşullarına bağlı olarak bazı seçenekler kullanılamayabilir. Lütfen sipariş vermeden önce bu seçeneklerin kullanılabilirliğini doğrulayın.

 › Bazı seçenekler bir arada kullanılmaz.

 › Çalışma sesi kullanılan seçeneklere bağlı olarak artabilir.

Tanım

AKSESUARLAR

2121
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“SÜPER KABLOLAMA” SİSTEMİ

Süper kablolama sistemi iç üniteler, dış üniteler ve merkezi uzaktan kumanda arasında ortak kablo kullanımı sağlamak için kullanılır.

Bu sistem sadece dış ünitelere takılır ve kullanıcının mevcut sistemi merkezi bir uzaktan kumanda ile entegre olarak çalıştırmasını 

kolaylaştırır.

Kutuplu olmayan kablo sistemi sayesinde, bağlantıların yanlış yapılması imkansız hale gelmiş ve montaj süresi kısalmıştır.

Dış ünite
Kablolu kumanda

İç ünite

VKM

23

KULLANICI DOSTU KUMANDA SİSTEMLERİ

HAVALANDIRMA İLE KLİMANIN BAĞLANTILI ÇALIŞMASI

Havalandırmanın klima ile bağlantılı çalışması, genel sistem kontrolünü büyük ölçüde kolaylaştırmıştır. Klima ve havalandırma, aynı 

uzaktan kumanda ile merkezileştirilerek havalandırma sistemi için uzaktan kumanda kurulması ihtiyacını ortadan kaldırır. Merkezi 

bir uzaktan kumanda, kullanıcının klimayı ve havalandırmayı birleştiren çok sayıda kontrol sistemi seçeneği arasından serbestçe 

tercih yapmasını da sağlar. Kullanıcı, bir dizi merkezi kumanda ekipmanını bir arada kullanarak, yüksek seviyede bir merkezi 

kumanda sistemi oluşturabilir.

1FXMQ-MF ve HRV'nin bağlantılı kontrolü desteklenmez

VRV® iç ünite
 › AÇMA/KAPAMA sinyali

 › Soğutma/Isıtma modu sinyali

 › Ayar sıcaklığı sinyali

 › Havalandırma sinyali

 › Nemlendirici AÇMA/KAPAMA sinyali

 › Çalışma modu sinyali

 › Filtre temizleme sinyali

 › Hata tespit sinyali HRV

BAĞLANTILI ÇALIŞMA

23
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KUMANDA SİSTEMLERİNE GENEL BAKIŞ

BİREYSEL KUMANDA SİSTEMLERİ

5 bireysel kontrol sistemi, kullanıcının VRV® sistemi ile birlikte bağlı havalandırma sistemini kontrol etmesini sağlar.

 › BRC1D52 ve BRC1E51A oda sıcaklığı ayarları, zaman programlayıcı, ... gibi ayarlara erişim imkanı sağlayan kablolu bir uzaktan 

kumandadır. Ayrıca, kullanımı kolay HRV işlevlerine sahiptir.

 › BRC301B61, VAM üniteleri için özel olarak tasarlanmış kablolu bir kumandadır.

 › BRC2C51 ve BRC3A61, otel odalarında kullanım için ideal, kompakt ve kullanımı kolay bir uzaktan kumandalardır.

MERKEZİ KUMANDA SİSTEMLERİ

Aşağıda listelenen (opsiyonel) merkezi kumanda ekipmanlarını bağlayarak; kullanıcı, klima ve havalandırma için geniş merkezi 

kumanda sistemi seçenekleri elde eder.

2.000 adede kadar iç ünitenin (Sky Air® ve VRV®) kontrolü ve yönetimi için temel çözümdür.

VRV® sistemlerinin ayrıntılı ve kolay görüntülenmesine ve kullanımına imkan tanır (maksimum 

2 x 64 kontrol grubu).

Maksimum 1.024 VRV® iç ünitenin tam kontrolü ve yönetimi için ideal çözümdür.

VRV® sistemlerinin görüntüleme ve kumanda fonksiyonları, LonWorks® ağlarına açık entegre edilmiştir.

VRV® ve BMS sistemleri arasında sorunsuz bağlantı için entegre kumanda sistemidir.BACnet Arayüzü

LonWorks Arayüzü

VAM uzaktan kumanda

BRC301B61

Kablolu kumanda

BRC1D52

Kablolu kumanda

BRC1E51A

Merkezi uzaktan 

kumanda

DCS302C51

Birleştirilmiş AÇMA/

KAPATMA kontrolü

DCS301B51

Zaman programlayıcı

DST301B51

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

AĞ ÇÖZÜMLERİ

HRV ve %100 Taze Havayla Çalışabilen ünite tüm mevcut Daikin network çözümlerine bağlanabilir:

24
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Tanım HRV FXMQ-MF

VAM kumanda BRC301B611
-

Kablolu kumandası BRC1D52 / BRC1E51A

Merkezi kumanda DCS302C51

Birleşik on/off kumanda DCS301B51

Zaman programlayıcı DST301B51

DS-net adaptörü DTA113B51

Intelligent touch controller DCS601C51

Intelligent Manager DAM602B51/B52

LonWorks arayüzü DMS504B51

BACnet arayüzü DMS502A51

Elektrikli cihazlar için kablo adaptörü (1) KRP2A61

Elektrikli cihazlar için kablo adaptörü (2) - KRP4A51

25
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BRC1D52

BRC301B61

BRC1E51A BİREYSEL KUMANDA SİSTEMLERİ
 › 16 iç ünite veya 8 HRV ünitesi (1 grup) kumanda edilebilir

 › Kullanımı kolaydır: tüm temel fonksiyonlara doğrudan ulaşılabilir

 › Kurulumu kolaydır: gelişmiş menü ayarları için gelişmiş grafikli kullanıcı arayüzü

 › HRV ve klimanın eş zamanlı olarak AÇILMASI/KAPATILMASI (BRC1D52/BRC1E51A)

 › Hava debisi değiştirme (ilk ayar)

 › Havalandırma modu değiştirme (ilk ayar)

 › Hata tespit fonksiyonları

 › Filtre kirlilik göstergesi ve sıfırlama

 › Timer ayarları, klima ile eş zamanlı kontrol (BRC1D52/BRC1E51A)

 › VAM’ın AÇILMASI/KAPATILMASI (BRC301B61)

 › HRV’nin bağımsız olarak çalıştırılması 

 › Timer ayarları (BRC301B61)

 › Taze hava modu değiştirme (Sadece HRV)

 (Seçilebilecek modlar: arttırılmış taze hava modu, egzoz ayarlı taze hava modu, ilk ayar) 

Notlar:

FXMQ-MF'ye bağlanan kumanda master kumanda olarak ayarlanamaz. Aksi takdirde, "otomatik" olarak ayarlandığında, 

çalışma modu iç ortam sıcaklığından bağımsız olarak dış hava sıcaklığına göre değişecektir.
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BRC1D52 
veya 
BRC1E51A 
veya 
BRC301B61

BRC1D52 
veya 
BRC1E51A

BRC1D52 
veya 
BRC1E51A

 › HRV’nin bağımsız olarak çalışması 

mümkündür

 › 2 kumanda kullanılarak çalıştırma 

mümkündür

 › Çoklu HRV üniteleri eş zamanlı 

olarak toplu şekilde kontrol edilebilir. 

(8 HRV iç ünitesi bağlanabilir)

 › Klima kumandası kullanılabilirB
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 › VRV® veya Sky Air® iç ünitelerinden 

oluşan çoklu grupların bağlantılı 

çalışmasını kontrol edebilir.

 › Çoklu gruplardan biri çalıştığında, 

HRV üniteleri de bağlantılı ve eş 

zamanlı olarak çalışır.
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BRC1D52
BRC1E51A 
BRC301B61

BRC1D52
BRC1E51A 
BRC301B61

HRV HRV

BRC1D52
BRC1E51A 

İç ünite HRV

BRC1D52
BRC1E51A 

İç ünite

Grup 1

Grup 1 Grup 2

BRC1D52
BRC1E51A 

İç ünite

Grup 2

BRC1D52
BRC1E51A 

KRP2A61

İç ünite

Grup 2

BRC1D52
BRC1E51A 

İç ünite

Grup 1

HRV HRV

 › Birden çok VRV® iç ünitesi veya 

HRV ünitesi birbirine bağlanabilir 

ve klimanın kumandası ile HRV 

ve klimalar birbiriyle bağlantılı 

çalıştırılarak toplu olarak kontrol 

edilebilir. 

 › HRV ünitesi, iç ünitenin kumandası 

kullanılarak, iç ünite çalışmıyorken 

bile bağımsız olarak çalıştırılabilir.

Grup kontrolü sırasında VKM ünitesi 2 standart iç üniteye eşdeğer bir 

kapasiteye sahiptir. Aynı anda en fazla 16 standart iç ünite bağlanabilir.

Bağlanabilir iç üniteler:

VKM 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Maks. VRV®sayısı 16 14 12 10 8 6 4 2 0

Not: VKM sistemi her ünite için 2 uzaktan kumanda adresi kullanır.

Grup kontrolü yapılabilecek ünite sayısı yukarıda verilmiştir.

BRC301B61 yalnızca VAM-FA için mevcuttur

Sistem Özellikleri
Gerekli 
Aksesuarlar

Sistem yapısı (yalnızca HRV)
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Bir dizi ünite yalnızca BRC1D52 veya BRC1E51A kullanılarak kontrol edilebilir (yalnızca HRV)

 › Kontrol Grubu
Bir klima kumandası eş zamanlı olarak 16 klimayı ve HRV ünitesini kontrol eder.

 › 2 uzaktan kumanda ile kontrol
İki klima kumandasını birbirine bağlayarak klima ve HRV ünitelerinin iki farklı konumdan kontrol edilmesini sağlar. (grup 

kontrolü mümkündür)

 › Uzun Mesafeli Uzaktan Kumanda
500m’ye varan kablolama sayesinde; örneğin uzaktaki bir kontrol odasından, uzaktan kumanda edilmesi mümkündür. 

(2 kumanda kullanılabilir)

500m’ye kadar

500m’ye kadar

BRC1E51A no1

İç üniteler

HRV

BRC1E51A no2

Uzun mesafeli 

kumanda

2 kumanda 

ile kontrol
Grup kontrolü

*1: VKM ünitesi iki klima iç ünitesi olarak kabul edilir. Ayrıntılı bilgi için aşağıdaki açıklamaya bakın.
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MERKEZİ KUMANDA SİSTEMLERİ
Aşağıda listelenen (opsiyonel) merkezi kumanda ekipmanlarını bağlayarak; kullanıcı, 

klima ve havalandırma için geniş merkezi kumanda sistemi seçenekleri elde eder.

Merkezi kumanda - DCS302C51

 › Maksimum 64 grup (128 iç ünite, maks. 10 dış ünite) kontrol edilebilir.

 › Ayrı konumlardaki 2 merkezi uzaktan kumanda ile maksimum 

128 grup (128 iç ünite, maks. 10 dış ünite) kontrol edilebilir.

 › Grup kontrolü (grup seçimi için yukarı ve aşağı düğmeleri eklenir.) 

 › Zon kontrolü

 › Hata kodu görüntüleme

 › Maks. 1.000 m kablo uzunluğu (toplam : 2.000 m)

 › Birleştirilmiş AÇMA/KAPAMA kumandası, zaman 

programlayıcı ve BMS sistemi ile kombinasyon.

 › Hava debisi ve yönü iç üniteler için her grup bir 

işleyişinde bireysel olarak kontrol edilebilir.

 › Isı Geri Kazanımlı Havalandırma için havalandırma 

debisi ve modu kontrol edilebilir (VKM).

 › Bir zaman programlayıcı bağlanarak her gün için 4 adete 

kadar ‘çalışma/durdurma’ periyodu ayarlanabilir.

Birleşik on/off kumanda - DCS301B51

16 iç ünite grubu için eşzamanlı ve bireysel kumanda sağlar

 › Maksimum 16 grup (128 iç ünite ve HRV ünitesi) kontrol edilebilir

 › Ayrı konumlarda 2 kumanda kullanılabilir

 › Merkezi kumanda göstergesi

 › Maksimum 1.000 m kablo uzunluğu (toplam: 2.000m)

Zaman programlayıcı - DST301B51

64 grubun programlanabilmesine imkan tanır 

 › Maksimum 128 iç ünite ve HRV ünitesi kontrol edilebilir

 › 8 tip haftalık program

 › Maksimum 48 saat yedek güç kaynağı

 › Maksimum 1.000 m kablo uzunluğu (toplam: 2.000m)

DST301B51

DCS301B51

DCS302C51

Bir sisteme bağlanabilecek HRV ünitesi sayısı

Merkezi kumanda 2 ünite

Birleşik on/off kumanda     8 ünite

Zaman programlayıcı     1 ünite

Not: 

 › FXMQ-MF ile standart tip iç üniteler 

arasında grup kontrolü yapılamaz. 

Uzaktan kumandaları her bir üniteye 

bağlayın.

 › Merkezi kumanda kullanılırken tüm 

FXMQ-MF işlevleri kullanılamaz. 

Ayrıntılı bilgi edinmek için lütfen 

montajı yapan yetkiliye danışın.

 › FXMQ-MF'ye bağlanan kumanda 

master kumanda olarak ayarlanamaz. 

Aksi takdirde, "otomatik" olarak 

ayarlandığında, çalışma modu 

iç ortam sıcaklığından bağımsız 

olarak dış hava sıcaklığına göre 

değişecektir.

 › Intelligent Touch Controller veya 

Intelligent Manager bağlandığında 

bile sıcaklık ayarı ve PPD yapılamaz.
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Merkezi kumanda- DCS302C51

 › Merkezi kumanda, ayarları ve 

görüntüleme fonksiyonlarını verir ve 

en fazla 128 VRV® ve HRV ünitesini 

kontrol edebilir. SkyAir®’in merkezi 

hatta bağlanması için özel bir 

adaptör gerekir.

 › 3 farklı kumanda seçeneği vardır: 

bireysel, toplu ve zon

 › Aynı zon içinde birden fazla grup 

kontrol edilebilir

 › Çoklu HRV üniteleri bağımsız olarak 

çalıştırılabilir

 › Klima veya HRV kumandası olmayan 

sistemler yapılandırılabilir

 › Kumanda sistemi, çeşitli 

merkezi kumanda sistemlerini 

birleştirilerek ihtiyaca uygun şekilde 

genişletilebilir.
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n  › BRC1D52 / BRC1E51A ile HRV 

sistemlerinin ve klimaların eş 

zamanlı çalışması mümkündür

 › HRV kumandası kullanılarak 

HRV’lerin ayarları değiştirilebilir 

veya bağımsız olarak çalışmaları 

sağlanabilir.

Birleşik on/off kumanda - 

DCS301B51

 › Bir kumanda 16 ünite grubunun 

açılma/kapanma işlemini toplu 

olarak ya da bireysel olarak kontrol 

edebilir.

 › Merkezi bir iletim hattına (bir 

sistemde) en fazla 8 kumanda 

bağlanabilir, bu da en fazla 128 adet 

grubun kontrol edilmesini sağlar. 

(16 grup x 8 = 128 grup)

Zaman programlayıcı - 

DST301B51

 › Bir zaman programlayıcı 

128 ünitenin haftalık programını 

kontrol edebilir.

 › HRV uzaktan kumandası her bir 

HRV ünitesinin çalışmasını bağımsız 

olarak ayarlayabilir.

 › Kumanda sistemi, çeşitli 

merkezi kumanda ekipmanları 

birleştirilerek amacına uygun şekilde 

genişletilebilir.
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BRC1D52 

BRC1E51A 

BRC1D52 

BRC1E51A 

BRC1D52 

BRC1E51A 

DCS301B51

DST301B51

İç ünite

İç ünite

HRV

HRV

BRC1D52 

BRC1E51A 

Bağlantı hattı 50m'ye 

kadar uzatılabilir

Gerilimsiz “a” kontak sinyali

HRV

Klima

Adaptör

İç ünite

İç ünite

BRC1D52 

BRC1E51A 

BRC1D52 

BRC1E51A 

Z
o

n
 2

Z
o

n
 1

BRC1D52 

BRC1E51A 

HRV

HRV

DCS302C51

Bağlantı 

adaptörü 

(voltajsız “a” 

kontak sinyali)

DCS302C51, 

BRC1D52 veya 

BRC1E51A

Gerekirse: 

DSC301B51 veya 

DST301B51

DCS301B51 veya 

DST301B51, 

BRC1D52 veya 

BRC1E51A

Gerekirse: 

DCS302C51

SİSTEM ÖZELLİKLERİ
GEREKLİ 
AKSESUARLAR

SİSTEM YAPISI (yalnızca HRV)
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KLİMA SANTRALİNE BAĞLANABİLEN 
ERQ VE VRV® UYGULAMALARI
Daikin küçük, orta ve büyük ölçekli ticari alanlara yönelik olarak klima santrali ile birlikte kullanılabilen, bir R-410A inverter konderser 

ünitesi serisi sunmaktadır. Bina kısıtlamaları (büyük avlu, yemek salonu vs.) nedeniyle Daikin ticari havalandırma ünitesi serisinin 

havalandırma ihtiyacını karşılayamadığı durumlarda klima santralleri ideal çözümdür.

Klima santralleri yüksek miktarda (> 1.000 m³/sa) taze hava ve uzun kanalların kullanılmasını sağlayan yüksek ESP değerleri sağlar.

Daikin klima santralleriyle ilgili daha fazla bilgi için klima santrali kataloguna bakın.
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KLİMA SANTRALİNE BAĞLANABİLEN ERQ VE 
VRV® UYGULAMALARININ AVANTAJLARI

 YÜKSEK VERİMLİLİK

Daikin heat pump'lar ısıtma modunda 4,56'ya kadar çıkan, yüksek enerji 

verimlilikleriyle tanınır1. VRV® ürün çeşitleri 9,02'ye kadar çıkan, kısmi 

yük verimliliklerine sahip heat pump ve ısı geri kazanımlı üniteler içerir.

Bir ofis sistemi, dış ortam havasının ısıtılmamış bir ortama verilemeyecek 

kadar soğuk olduğu durumlarda sık sık soğutma modunda 

çalışabileceğinden, klima santralinin bir ısı geri kazanımlı sistemle entegre 

edilmesi yüksek verimlilik sağlar. Bu durumda ofislerden çekilen sıcak 

hava gelen soğuk taze havanın ısıtılması için kullanılır. Klima santralinin 

kullanılmaması halinde ise gelen taze havanın bu şekilde ‘bedava ısıtılması’ 

mümkün olmaz.

1 ERQ100AV1 heat pump

2 REYQ8P8 %50 soğutma – %50 ısıtma yükü. Koşullar: dış ortam sıcaklığı 11°C KT, iç ortam sıcaklığı 18°C YT, 22°C KT

YÜKSEK KONFOR SEVİYELERİ

Daikin ERQ ve VRV® üniteleri, beslenen hava sıcaklığındaki dalgalanmalara karşı çok hızlı tepki vererek, sabit bir iç ortam sıcaklığı ve 

neticesinde son kullanıcı için yüksek konfor seviyeleri sağlar.

KOLAY TASARIM VE MONTAJ

Kazanlar, tanklar ve gaz bağlantıları vs. gibi ilave su sistemleri gerekli olmadığından sistemin tasarımı ve montajı kolaydır. Bu durum 

ayrıca genel sistem maliyetini de düşürür.

GENEL ÇÖZÜM KAVRAMI

Binanın genel klima sistemine bir klima santralinin entegre edilmesi hem tasarım, hem de montaj prosedürlerinin tek bir ortak teknolojiye 

dayanmasını sağlar. Bu da yalnızca tek bir tedarikçi olacağından proje takip, montaj, devreye alma ve bakım çalışmalarını kolaylaştırır.

21°C'de beslenen taze hava. 

Dış ortam havası ile sıcaklık 

farkı, klima sisteminin 

geri kazanımı sayesinde 

bedelsiz olarak ısıtılır

Güneş radyasyonu nedeniyle 

22°C'lik iç ortam havasının 

soğutulması gerekir. 

Aşırı ısı, klima santraline 

transfer edilebilir

Dış ortam havası = 10°C
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YALNIZCA BİR KLİMA SANTRALİ BAĞLANTISINA 

İHTİYACIM VAR

Mağazanın, deponuz, showroom veya ofisiniz için ideal çözümdür.

ERQ heat pump

 › Inverter kontrollü üniteler

 › Geniş kapasite aralığı (100’den 250 sınıfına kadar)

 › Heat pump

 › R-410A

 › Esnek kumanda olanakları

 › Geniş genleşme vanası kiti seçenekleri mevcuttur. 

VRV® Dış ünitesi

Genleşme vanası kitiKlima santrali

Aynı sisteme bağlanan VRV® İç ünite

Kontrol kutusu

BİR KLİMA SANTRALİ İLE BİRLİKTE ISITMA VE/VEYA 

SOĞUTMAYA İHTİYACIM VAR

Klima santralinizi mağazanız veya ofis binanız için bir Genel 

çözüme entegre edin.

VRV® ısı geri kazanımlı / heat pump

 › Inverter kontrollü üniteler

 › Geniş kapasite aralığı (5 ila 54HP)

 › R-410A soğutucu akışkan

 › Soğutma modunda iç ortamdan elde edilen ısı sayesinde 

klima için hemen hemen bedelsiz ısıtma imkanı1

 › Hava sıcaklığının (emilen hava, oda sıcaklığı) standart 

Daikin kablolu kumandayla kontrolü

 › Farklı genleşme vanası kitleri

 › Tüm VRV® ısı geri kazanımlı ve heat pump sistemlerine 

bağlanabilme2

1 Bir VRV® ısı geri kazanımlı dış üniteye bağlandığında
2 RXYQ-PR'ye bağlanamaz
3 VRV® üniteleri ile ilgili daha fazla bilgi için VRV® kataloguna bakın

HANGİ SİSTEM BANA EN 
İYİ ÇÖZÜMÜ SUNAR?
Kombinasyon olasılığını en üst düzeye çıkarmak için, Daikin farklı genleşme vanası kitleri ve kumanda sistemleriyle birlikte 

'birebir' ve 'multi' kombinasyonlar sunar.  Klima santraline ek olarak her kombinasyon için kontrol kutusu ve genleşme vanası 

kitleri gereklidir. Her iki seçenek kiti de iç ve dış montajlar için tasarlanmıştır ve duvara monte edilebilmektedir.

İç ünitelerle bağlanan dış ünite

Klima santrali

ERQ
Kontrol kutusu

Sistem Tipi 4 5 6 8 10

Soğutma kapasitesi (kW) 11,2 14,0 15,5 22,4 28,0

Isıtma kapasitesi (kW) 12,5 16,0 18,0 25,0 31,5

Hava soğutmalı ERQ-AV1

ERQ-AW1

Sistem Tipi 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

Soğutma kapasitesi (kW) 11,2 14,0 15,5 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 49,0 55,9 61,5 67,0 71,4 77,0 82,5 89,0 94,0 98,0 105,0 111,0 116,0 120,0 126,0 132,0 138,0 143,0 147,0

Isıtma kapasitesi (kW) 12,5 16,0 18,0 25,0 31,5 37,5 45,0 50,0 56,5 62,5 69,0 75,0 81,5 88,0 94,0 102,0 107,0 113,0 119,0 126,0 132,0 138,0 145,0 151,0 158,0 163,0 170,0

Hava soğutmalı VRV®
Isı geri kazanımlı

Heat pump

Su soğutmalı VRV®
Isı geri kazanımlı

Heat pump

Genleşme vanası kiti
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F1, F2 iletişimi

DDC kontrolörü  

(haricen temin edilir) Kontrol X

Kontrol kutusu: 

 

Birebir uygulama: ERQ 

EKEQDCB: Kontrol Z

EKEQFCB: Kontrol X,Y

Genleşme vanası kiti: EKEXV

EKEXV kiti

Multi uygulama: VRV®

Daikin iletişim teli (F1, F2 iletişimi)

Diğer iletişim kablosu

Sıvı borusu

Gaz borusu

Klima santrali

Klima santrali

Kontrol kutusu: EKEQMCB Kontrol Z

SİSTEME GENEL BAKIŞ
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KUMANDA SEÇENEKLERİ

Montaj esnekliğinin maksimum düzeye çıkartılması için 3 farklı tipte kumanda sistemi 

sunulmaktadır:

X SEÇENEĞİ (TD/TR KONTROLÜ): 

Harici bir DDC kumandası (haricen temin edilir) ile 

hava sıcaklığı kontrolü

Oda sıcaklığı (müşterinin seçimine bağlı olarak) klima santralinin 

emiş veya üfleme havasının bir fonksiyonu olarak kontrol edilir. DDC 

kumandası, ayar noktası ile hava emiş sıcaklığı (veya hava üfleme 

sıcaklığı veya oda sıcaklığı) arasındaki sıcaklık farkını Daikin kontrol 

kutusuna (EKEQFCBA) aktarılabilecek bir referans voltaj değerine (0-10V) 

çevirir. Bu referans voltaj değeri daha sonra kompresör frekans kontrolü 

için çekilen ana güç değeri olarak kullanılacaktır.

Y SEÇENEĞİ (TE/TC KONTROLÜ): 

Sabit evaporasyon sıcaklığına göre

Müşteri tarafından 3°C ila 8°C arasında sabit bir hedef evaporasyon 

sıcaklığı ayarlanabilir. Bu durumda, oda sıcaklığı yalnızca dolaylı olarak 

kontrol edilir. Soğutma yükü, gerçek evaporasyon sıcaklığına (yani, ısı 

eşanjörü üzerindeki yüke) göre belirlenir. Hata göstergesi için bir Daikin 

kablolu kumanda (opsiyonel BRC1D52 veya BRC1E51A) bağlanabilir.

Z SEÇENEĞİ (TD/TR KONTROLÜ): 

Daikin kablolu kumanda kullanılarak  

(opsiyonel BRC1D52 veya BRC1E51A)

Ayar noktası, standart Daikin kablolu kumanda ile sabitlenebilir. Kumanda 

AÇMA/KAPAMA, opsiyonel bir KRP4A51 adaptörüyle sağlanabilir.

Harici bir DCC kumandası bağlanmamalıdır Soğutma yükü hava emiş 

sıcaklığına ve Daikin kumandası üzerindeki ayar noktasına göre belirlenir.

DDC

Ts

TR

Te

AHU

Oda

Td

Ts

TR

Te

AHU

Oda

Td

Daikin kontrol 

kutusu: 

EKEQFCB

Daikin kontrol 

kutusu:

EKEQFCB

BRC1D52

BRC1E51A

BRC1D52

BRC1E51A

 SEÇENEK KİTİ ÖZELLİKLERİ

X seçeneği  Haricen temin edilen bir DDC kumandası gereklidir

  Hava emiş veya hava üfleme sıcaklığı kullanılarak sıcaklık kontrolü

Y seçeneği  Sabit evaporasyon sıcaklığı kullanılır ve uzaktan kumanda kullanılarak ayar noktası ayarlanamaz

Z seçeneği EKEQDCB Daikin BRC1D52 veya BRC1E51A kablolu kumanda kullanılır

 EKEQMCB* Hava emiş sıcaklığı kullanılarak sıcaklık kontrolü

Ts

TR

Te

AHU

Oda

Td

Daikin kontrol 

kutusu:

EKEQDCB 

EKEQMCB

KRP4A51

AÇIK / KAPALI

Ts = Hava emiş sıcaklığı

Td = Hava üfleme sıcaklığı

Tr = Oda sıcaklığı

Te = Evaporasyon sıcaklığı

AHU = Klima Santrali

DDC = Dijital Ekranlı Kumanda

EKEQFCB

* EKEQMCB (’multi’ uygulama için)
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Isı transfer elemanı kapasitesi şu koşullara göre tanımlanmıştır:

Doymuş emiş sıcaklığı (SST) = 6°C, Superheat (SH) = 5K

Aşırı soğutma kondenseri (SC) = 3K

Hava sıcaklığı = 27°C KT/19°C YT

DIŞ ÜNİTE

KONTROL KUTUSU GENLEŞME VANASI KİTİ
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ERQ

1~

ERQ100AV1 P P P P P P - - -

ERQ125AV1 P P P P P P P - -

ERQ140AV1 P P - P P P P - -

3~

ERQ125AW1 P P P P P P P - -

ERQ200AW1 P P - - P P P P P

ERQ250AW1 P P - - - P P P P

P :  Birebir uygulama kombinasyonu klima santrali serpantine hacmine ve kapasitesine bağlıdır

İzin verilen ısı transfer elemanı hacmi (dm3) Soğutma modunda izin verilen ısı transfer elemanı kapasitesi (kW) Isıtma modunda izin verilen ısı transfer elemanı kapasitesi (kW)

EKEXV sınıfı Minimum Maksimum Minimum Standart Maksimum Minimum Standart Maksimum

63 1,66 2,08 6,3 7,1 7,8 7,1 8,0 8,8

80 2,09 2,64 7,9 9,0 9,9 8,9 10,0 11,1

100 2,65 3,3 10 11,2 12,3 11,2 12,5 13,8

125 3,31 4,12 12,4 14,0 15,4 13,9 16,0 17,3

140 4,13 4,62 15,5 16,0 17,6 17,4 18,0 19,8

200 4,63 6,6 17,7 22,4 24,6 19,9 25,0 27,7

250 6,61 8,25 24,7 28,0 30,8 27,8 31,5 34,7

KLİMA SANTRALİ ÜNİTELERİNİN SEÇİMİ

BİREBİR UYGULAMA

1. Adım: Gerekli klima santrali kapasitesini seçin

Lütfen, genleşme vanasını gerekli klima santrali kapasitesine göre seçin

2. Adım: Dış üniteyi seçin

Standart DX üniteleriyle aynı prensibe dayalı olarak, ERQ dış üniteleriyle birebir kombinasyonlar mümkündür. Klima santralinin 

kapasitesi, genleşme vanasının kapasitesiyle gösterilir ve aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde bağlanabilir.

3. Adım: Kontrol kutusu seçimi

Lütfen, kontrol kutusu seçiminizi ihtiyaçlarınıza göre yapın. Tüm farklı kontrol seçenekleri sayfa 34'te verilmiştir.

Bu seçime ilişkin daha ayrıntılı bilgi servis kılavuzunda mevcuttur.

Örn.: Soğutma modunda 14kW'ya ihtiyacınız varsa, 125 sınıfı bir genleşme vanası (EKEXV125) seçmeniz gerekir.

Isı transfer elemanı kapasitesi, ısı transfer elemanının hacmine göre daha önceliklidir ve bu nedenle genleşme vanasının 

seçiminde belirleyici faktördür. Hacimle ilgili daha ayrıntılı bilgi teknik veri kitapçıklarında ve servis kılavuzunda bulunabilir.

Örn.: Yukarıda seçilen genleşme vanasına göre, EKEXV125, 125 sınıfı bir kapasiteye sahiptir. Bu nedenle, tabloda P ile gösterilen 

tüm dış üniteler ile birebir bağlanabilir.

1. Adım

2. Adım
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EKEXV sınıfı
İzin verilen ısı transfer elemanı hacmi (dm3) Soğutma modunda izin verilen ısı transfer elemanı kapasitesi (kW) Isıtma modunda izin verilen ısı transfer elemanı kapasitesi (kW)

Minimum Maksimum Minimum Standart Maksimum Minimum Standart Maksimum

50 0,76 1,65 5,0 5,6 6,2 5,6 6,3 7,0

63 1,66 2,08 6,3 7,1 7,8 7,1 8,0 8,8

80 2,09 2,64 7,9 9,0 9,9 8,9 10,0 11,1

100 2,65 3,3 10 11,2 12,3 11,2 12,5 13,8

125 3,31 4,12 12,4 14,0 15,4 13,9 16,0 17,3

140 4,13 4,62 15,5 16,0 17,6 17,4 18,0 19,8

200 4,63 6,6 17,7 22,4 24,6 19,9 25,0 27,7

250 6,61 8,25 24,7 28,0 30,8 27,8 31,5 34,7

2. Adım: Dış üniteyi seçin

Bir VRV® sistemine birden fazla klima santrali bağlanabilir ve bağlantı prensibi, ERQ ile benzerdir En az 1 Daikin iç ünite (kaset, 

kanal, ...) içerecek şekilde %110'a kadar tam sistem bağlanabilir. Klima santrali kapasitesinin seçilen genleşme vanası için 

belirtilen kapasite endeksine ve gerçek kapasiteye göre hesaplanması gerekir.

Klima santrali kapasite endeksi = kapasite sınıfı (genleşme vanası) * oran (gerçek klima santrali kapasitesi / standart genleşme 

vanası kapasitesi)

Örn.:  Klima santralinin kapasite ihtiyacı 6,9kW olsun, buna karşın seçilen genleşme vanası, standart kapasitesi 7,1 kW olan 

EKEXV63 olsun. Bu durumda, klima santrali kapasitesi =  63 * (6,9kW / 7,1kW) = 61 sınıfı olacaktır

Sistemde 2 adet FXSQ50 sınıfı ünitenin bağlı olması durumunda, toplam kapasite 61 + 2*50 = 161 sınıfı olacaktır 

Böylece, 161 sınıfına göre, bir 10 HP dış ünite gerekli olduğu sonucuna varılır.

1 VRV® dış ünitelerin ayrıntılı teknik bilgileri için VRV® kataloguna ve veri kitapçıklarına bakın

3. Adım: Kontrol kutusu seçimi

EKEQMCB, Dx iç ünitelerin (kaset, kanal, duvar...) standart iletişimine ek olarak, klima santrali ile VRV® sistemi arasındaki iletişimin 

kontrol edilmesi için gerekli olan kontrol kutusudur.

Bu seçime ilişkin daha ayrıntılı bilgi servis kılavuzunda mevcuttur.

MULTİ UYGULAMA

1. Adım: Gerekli klima santrali kapasitesini seçin

Lütfen, genleşme vanasını gerekli klima santrali kapasitesine göre seçin

TEKNİK ÖZELLİKLER

6,9

Örn.:  Soğutma modunda gerekli klima santrali kapasitesi 6,9kW ise, bu değer 6,3 ile 7,8 arasında kaldığından, EKEXV63 seçilebilir.

Isı transfer elemanı kapasitesi, ısı transfer elemanının hacmine göre daha önceliklidir ve bu nedenle genleşme vanasının 

seçiminde belirleyici faktördür. Hacimle ilgili daha ayrıntılı bilgi teknik veri kitapçıklarında ve servis kılavuzunda bulunabilir. 
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TEKNİK ÖZELLİKLER

KONTROL KUTUSU

GENLEŞME VANASI KİTİ 

AKSESUARLAR

- Sistemi, DIII-net cihazlarına (Intelligent Controller, Intelligent Manager, LONWORKS arayüzü, BACnet arayüzü…) 

bağlamayın. Aksi takdirde, hata meydana gelebilir veya tüm sistem bozulabilir.

- ERQ, EKEQ ve EKEXV'yi yalnızca haricen temin edilen bir klima santrali ile birlikte kullanın. Bu sistemi diğer iç ünitelere 

bağlamayın.

Seçeneklere ilişkin uyarılar

EKEQ EKEQFCB EKEQDCB EKEQMCB

Gövde rengi Beyaz gri

Boyutlar YxGxD mm 132x400x200

Ağırlık 3,8 3,5

Çalışma sıcaklık aralığı soğutma min-maks °C KT  -5~46

Güç beslemesi V3 1~, 230V, 50Hz

EKEXV kiti EKEXV50 EKEXV63 EKEXV80 EKEXV100 EKEXV125 EKEXV140 EKEXV200 EKEXV250

Gövde rengi Fildişi beyazı

Boyutlar YxGxD mm 401x215x78

Ağırlık kg 2,9

Ses basıncı seviyesi nominal dBA 45 (motordan 10 cm uzaklıkta maksimum)

Boru bağlantısı sıvı mm ø9,52

Çalışma sıcaklık aralığı soğutma min-maks °C KT -5~46

EKEQ EKEQFCB EKEQDCB EKEQMCB

Kablolu kumanda BRC1D52 / BRC1E51A BRC1D52 / BRC1E51A*

Elektrikli cihazlar için kablo adaptörü  - KRP4A516

Harici sensör  - KRCS01-1

* Sıcak/soğuk şalteri: çalışma için gereklidir.

ERQ ERQ100AV1 ERQ125AV1 ERQ140AV1 ERQ125AW1 ERQ200AW1 ERQ250AW1

Merkezi drenaj tavası - - - KWC26B160 KWC26B280

Merkezi drenaj tapası KKPJ5F180 - - -

Soğuk/sıcak seçici KRC19-26A6

Montaj kutusu KJB111A

ERQ ERQ100AV1 ERQ125AV1 ERQ140AV1 ERQ125AW1 ERQ200AW1 ERQ250AW1

Boyutlar YxGxD mm 1.345x900x320 1.680x635x765 1.680x930x765

Ağırlık kg 127 127 127 157 185 238

Ses basıncı seviyesi
soğutma

nominal dBA
50 51 53 54 57 58

ısıtma 52 53 55 54 57 58

Ses gücü seviyesi soğutma nominal dBA 66 67 69 72 78

Çalışma sıcaklık aralığı
soğutma

min-maks
°C KT  -5~46  -5~43

ısıtma °C YT -20~15,5 -20~15

Klima santrali ısı transfer 

elemanında, giren hava sıcaklığı

soğutma
min-maks

-14C YT~25°C YT/35°C KT

ısıtma -10C YT~27°C YT

Soğutucu akışkan tipi R-410A

Boru bağlantıları

sıvı mm ø9,52 ø9,5

gaz mm ø15,9 ø19,1 ø15,9 ø19,1 ø22,2

drenaj mm ø26x3  -  -  -

Boru uzunluğu
min. m 5

maks. m 50 50

Güç beslemesi V3/W1 1~, 230V, 50Hz 3N~, 400V, 50Hz
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NOTLAR
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Daikin ürünlerinin dağıtıcısı:

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 verilen içeriğin, ürünlerin ve 

hizmetlerin belirli bir amaca uygunluğu, bütünlüğü, doğruluğu ve güvenilirliği ile ilgili açık veya dolaylı 

hiçbir 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 hiçbir bir sorumluluk kabul etmemektedir. Tüm içeriğin telif hakkı Daikin 

Europe N.V.'ye aittir.

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 zorluk çeşitli ürünlerin 

ekonomik tasarımını ve geliştirilmesini ve enerji 

korunması ve atık azaltılmasını kapsayan bir enerji 

yönetim sistemini gerektirmektedir. 
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