
RXYQ8-20P
Inverter heat pump

Değişken soğutucu akışkan sıcaklığı VRV IV
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.

Benzersiz VRT otomatik modu, sezonsal verimlilikte %28'e varan bir artış 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.

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.

Defrost sırasında da dahil sürekli konfor için 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.

Nasıl çalışır?
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.



REYQ8-10-12-14-16P

* Aynı anda farklı hacimlerde ısıtma ve soğutma imkanı

* Tek bir modülde 76.000-153.600 Btu/h kapasite aralığı 

* 3 dış ünitenin birleşmesi ile tek bir sistemde 460.800 Btu/h maksimum kapasite 

* Yeni nesil R410A soğutucu akışkan ile maksimum verimlilik

* %100 - %4 arası kapasite kontrolü (48 HP dış ünite kapasitesinde)

* 1 dış ünite grubuna 64 iç üniteye kadar bağlama imkanı  

* Zemine, çatıya, kat arası uygulamalara uygunluk

* Çok sessiz iç üniteler

* Tüm sistemin tek bir merkezden merkezi kumanda ile otomasyonuna olanak tanır

* Bilgisayar veya cep telefonundan modem aracılığıyla  24 saat online kontrol imkanı

* Mevcut Bina yönetim sistemine bağlanabilir

* Tüm modellerde ısıtmada standart -20 C dış hava sıcaklığına kadar çalışma  

* Tüm modellerde soğutmada -5 C dış hava sıcaklığına kadar çalışma

* %130 diversiteye kadar kombinasyon imkanı

* Tüm modellerde maksimum 165 m’ye kadar borulama imkanı (eşdeğer borulama uzunluğu)

* Otomatik gaz şarjı

* Gaz kaçak test operasyonu

* ROHS standartlarına uygundur

* 13 farklı tip, 78 model iç ünite seçeneği  

* Isı Geri Kazanım cihazları ile akuple çalışma imkanı

* Sektörün en ince gizli tavan tipi iç üniteleri (sadece 20 cm)

* Dairesel atışlı kaset tipi iç üniteler ile homojen hava dağıtımı

* Asma tavan karolajına uygun kompakt kaset tipi iç üniteler (60x60)

* Slim kaset tipi iç üniteler

* Tek yöne üflemeli kaset tipi iç üniteler

* İki yöne üflemeli kaset tipi iç üniteler

* Kanal uygulamasına uygun orta statik basınçlı gizli tavan tipi iç üniteler

* Yüksek statik basınçlı gizli tavan tipi iç üniteler

* Dört yöne üflemeli tavan tipi,duvar tipi, tavan tipi, döşeme tipi, gizli döşeme tipi iç üniteler

Inverter heat recovery

BS-BOX

  REYQ8-16P



REYQ8-16M

REYQ8-10M REYQ12-14-16M

* Aynı anda farklı hacimlerde ısıtma ve soğutma imkanı

* Tek bir modülde 76.000-153.600 Btu/h kapasite aralığı 

* 3 dış ünitenin birleşmesi ile tek bir sistemde 460.800 Btu/h maksimum kapasite 

* Yeni nesil R410A soğutucu akışkan ile maksimum verimlilik

* %100-3 arası kapasite kontrolü (48 HP dış ünite kapasitesinde)

* 1 dış ünite grubuna 40 iç üniteye kadar bağlama imkanı  

* Zemine, çatıya, kat arası uygulamalara uygundur

* Çok sessiz iç üniteler

* Tüm sistemin tek bir merkezden merkezi kumanda ile otomasyonuna olanak tanır

* Bilgisayar veya cep telefonundan modem aracılığıyla  24 saat online kontrol imkanı

* Mevcut Bina yönetim sistemine bağlanabilir

* Tüm modellerde ısıtmada standart -20 C dış hava sıcaklığına kadar çalışma  

* Tüm modellerde soğutmada -5 C dış hava sıcaklığına kadar çalışma

* %130 diversiteye kadar kombinasyon imkanı

* Tüm modellerde maksimum 165 m’ye kadar borulama imkanı (eşdeğer borulama uzunluğu)

* 13 farklı tip, 78 model iç ünite seçeneği  

* Isı Geri Kazanım cihazları ile akuple çalışabilir.

* Sektörün en ince gizli tavan tipi iç üniteleri (sadece 20 cm)

* Asma tavan karolajına uygun kompakt kaset tipi iç üniteler (60x60)

* Slim kaset tipi iç üniteler

* Tek yöne üflemeli kaset tipi iç üniteler

* İki yöne üflemeli kaset tipi iç üniteler

* Kanal uygulamasına uygun orta statik basınçlı gizli tavan tipi iç üniteler

* Yüksek statik basınçlı gizli tavan tipi iç üniteler

* Dört yöne üflemeli tavan tipi iç üniteler

* Duvar tipi, tavan tipi, döşeme tipi, gizli döşeme tipi iç üniteler

Inverter heat recovery

BS-BOX



RWEYQ-P
Su soğutmalı VRV

* Dış ünitelerde geniş ürün gamı: 8HP' den 30 HP' ye kadar toplam 9 konfigürasyon RWEYQ8-10P

* 3 dış ünitenin birleşmesi ile tek bir sistemde 273000 Btu/h maksimum kapasite 

* Yeni nesil R410A soğutucu akışkan ile maksimum verimlilik

* G-type Scroll kompresör ile özellikle kısmi yüklerde konvansiyonel scroll kompresörlere göre çok daha yüksek verim

* %100-10 arası kapasite kontrolü (30 HP dış ünite kapasitesinde)

* Çok yüksek COP değerleri (5,21)

* Kompakt ve hafif dizayn (üstüste yerleştirilmesi mümkündür.)

* 1 dış ünite grubuna 36 iç üniteye kadar bağlama imkanı  

* Dış cephede yer işgal etmez, kat içinde uygun yerlere hatta tesisat şaftlarına konulabilir.

* Tüm sistemin tek bir merkezden merkezi kumanda ile otomasyonuna olanak tanır

* Bilgisayar veya cep telefonundan modem aracılığıyla  24 saat online kontrol imkanı

* Mevcut Bina yönetim sistemine bağlanabilir

* Isıtmada defrost olmaz, dış hava şartlarından bağımsız çalışır  

* Isıtma ve soğutma için su giriş çıkış sıcaklık aralığı 10-45 C arasıdır.

* %130 diversiteye kadar kombinasyon imkanı

* Tüm modellerde maksimum 140 m’ye kadar borulama imkanı (eşdeğer borulama uzunluğu)

* Tüm modellerde ilk branşmandan sonra maksimum 90 m’ye kadar borulama imkanı 

* Toplamda 300 m’ ye kadar borulama  

* Tüm modellerde iç dış ünite arası 50 m kot farkına kadar müsaade eder. (Dış ünite yukarda ise)

* 13 farklı tip, 78 model iç ünite seçeneği  

* Isı Geri Kazanım cihazları ile akuple çalışabilir.

* Otomatik gaz şarjı

* Gaz kaçak test operasyonu

* Sektörün en ince gizli tavan tipi iç üniteleri (sadece 20 cm)

* Asma tavan karolajına uygun kompakt kaset tipi iç üniteler (60x60)

* Dairesel atışlı kaset tipi iç üniteler

* Tek yöne üflemeli kaset tipi iç üniteler

* İki yöne üflemeli kaset tipi iç üniteler

* Kanal uygulamasına uygun orta statik basınçlı gizli tavan tipi iç üniteler

* Yüksek statik basınçlı gizli tavan tipi iç üniteler

* Duvar tipi iç üniteler

* Tavan tipi iç üniteler

* Dört yöne üflemeli tavan tipi iç üniteler

* Döşeme tipi iç üniteler

* Gizli döşeme tipi iç üniteler



RQYQ/RQEQ
Replacement VRV

* Mevcut R22' li yada R407C' li tesisatı bakır boru hattını değiştirmeden R410A teknolojisi ile yenileme

* Sadece dış ünite, BS kutuları (sistem ısı geri kazanımlı ise), iç üniteleri (gerektiği takdirde) değştirme imkanı 

* Mevcut tesisatı otomatik gaz şarjı fonksiyonu ve soğutucu akışkan borusu temizleme fonksiyonu ile dış ünite temizler.

* R22' li tesisatta R410A gazı kulllanılmasını sağlayan soğutucu akışkan basınç düşürme teknolojisi

* Mevcut R22' li veya R407C' li tesisata göre %40' lara varan daha yüksek verimlilik değerleri

* Özellikle yaşayan binalarda; hızlı montaj, sistemin sınırlı ve planlı hizmet dışı kalma süresi

* Yeni bir sistem kurulumuna göre çok daha düşük ilk yatırım maliyeti 

* Mevcut tesisatlara (R410A gazı sayesinde) bakır boru hattını değiştirmeden ekstra kapasite (cihaz) ekleme imkanı 



RXYQ8-18PR1
Inverter heat pump

* Şık ve sessiz iç üniteler ile kombine VRV teknolojisi

* Tüm multi iç ünitelere bağlantı imkanı 

* 8-18 HP arası kapasite

* Bir 18 HP üniteye 29 adede kadar iç ünite bağlama imkanı



ERQ
Klima Santralleri için

Kondens Üniteleri

* Inverter kontrollü dış üniteler ERQ100 ERQ125-140 ERQ200-250

* Yeni nesil R410A soğutucu akışkan ile maksimum verimlilik

* Kompakt ve hafif dizayn

* Geniş kapasite aralığı (11,8 - 28kW)

* Heatpump (hem ısıtma hem soğutma)

* Daikin kontrol kutusu ve genleşme valfi kiti ile kolay kullanım

Esnek kontrol imkanı:

- Kontrol x: - Kontrol y:

Harici bir kontrol cihazı ile hava sıcaklığı kontrolü Evaporatör yüzey sıcaklığını Daikin kontrolü 

(üfleme havası sıcaklığı, emiş havası sıcaklığı, oda sıcaklığı) vasıtasıyla kontrol eder 

(DDC kontrol) (DDC kumanda gerekli değildir)

- Kontrol z:

Hava sıcaklığını (emiş havası sıcaklığı, oda sıcaklığı) Daikin kontrolü vasıtasıyla kontrol eder.

(DDC kumanda gerekli değildir.)

Ts = Emiş havası sıcaklığı

Td = Üfleme havası sıcaklığı

Tr = Oda sıcaklığı

Te = Evaporatör yüzey sıcaklığı

AHU = Klima Santrali

DDC = Dijital göstergeli kumanda

Genleşme valfi kiti

Sıvı hattı Sıvı hattı

Gaz Hattı Gaz Hattı Klima Santrali

F1-F2 İletişim Hatı

Kontrol kutusu:

EKEXDCB : kontrol z

EKEXFCB : kontrol x,y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DDC Kontrol 
Kontrol x 



RXYSQ4-6P
Inverter heat pump

RXYSQ4-5-6P

* 38000-54500 Btu/h  kapasite aralığı 

* Yeni nesil R410A soğutucu akışkan ile maksimum verimlilik

* G-type Scroll kompresör ile özellikle kısmi yüklerde konvansiyonel scroll kompresörlere göre çok daha yüksek verim

* %100-24 arası kapasite kontrolü

* 1 dış üniteye 9 iç üniteye kadar bağlama imkanı  

* Çok sessiz iç üniteler

* Tüm sistemin tek bir merkezden merkezi kumanda ile otomasyonuna olanak tanır

* Bilgisayar veya cep telefonundan modem aracılığıyla  24 saat online kontrol imkanı

* Mevcut Bina yönetim sistemine bağlanabilir

* Tüm modellerde ısıtmada standart -20 C dış hava sıcaklığına kadar çalışma  

* Tüm modellerde soğutmada -5 C dış hava sıcaklığına kadar çalışma

* %130 diversiteye kadar kombinasyon imkanı 

* Tüm modellerde maksimum 175 m’ye kadar borulama imkanı (eşdeğer borulama uzunluğu)

* Toplamda 300 m’ ye kadar borulama  

* Tüm modellerde iç dış ünite arası 50 m kot farkına kadar müsaade eder.

* 13 farklı tip, 78 model iç ünite seçeneği  

* Isı Geri Kazanım cihazları ile akuple çalışabilir.

* Otomatik gaz şarjı

* Gaz kaçak test operasyonu

* ROHS standartlarına uygundur

* Sektörün en ince gizli tavan tipi iç üniteleri (sadece 20 cm)

* Asma tavan karolajına uygun kompakt kaset tipi iç üniteler (60x60)

* Slim kaset tipi iç üniteler

* Tek yöne üflemeli kaset tipi iç üniteler

* İki yöne üflemeli kaset tipi iç üniteler

* Kanal uygulamasına uygun orta statik basınçlı gizli tavan tipi iç üniteler

* Yüksek statik basınçlı gizli tavan tipi iç üniteler

* Duvar tipi iç üniteler

* Tavan tipi iç üniteler

* Dört yöne üflemeli tavan tipi iç üniteler

* Döşeme tipi iç üniteler

* Gizli döşeme tipi iç üniteler

HEAT PUMP  

Dış Ünite RXYSQ4P7V3B RXYSQ5P7V3B RXYSQ6P7V3B 
Kapasite aralığı hp 4 5 6 

Soğutma kw 11,2 14,0 15,5 Kapasite 
Isıtma kw 12,5 16,0 18,0 

Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) mm 1.345x900x320 
Ağırlık kg 125 

Ses Gücü Soğutma dBA 66 67 69 
Soğutma dBA 50 51 53 

Ses Seviyesi 
Ses Basıncı 

Isıtma dBA 52 53 55 
Soğutma m³/dak 106 Hava Debisi (230V'de 

nominal) Isıtma m³/dak 102 105 
Soğutma Min~Maks °CKT -5,0~46 Çalışma Sıcaklık 
Isıtma Min~Maks °CYT -20~15,5 

Soğutucu Akışkan R-410A 
Güç Beslemesi 1~/230V/50Hz 
Bağlanabilecek maks. iç ünite sayısı 6 8 9 
Boru bağlantıları Sıvı (D.Ç.)/Gaz/Drenaj mm 9,5 / 15,9 / 26 x 3 9,5 / 19,1 / 26 x 3 
Maks toplam uzunluk m 300 

 



HRV
Isı Geri Kazanımlı

Havalandırma Cihazları

VAM-FA SERİSİ VKM-G & VKM-GM SERİSİ

* 3 farklı özellikte cihaz seçeneği

  VAM Serisi : ısı geri kazanımlı

  VKM-G Serisi : ısı geri kazanımlı + dx bataryalı

  VKM-GM Serisi : ısı geri kazanımlı + dx bataryalı+nemlendirici

* Geniş kapasite aralığı

  VAM Serisi : 150-250-350-500-650-800-1000-1500-2000 m³/h

  VKM-G&GM Serisi : 500-800-1000 m³/h

* %80'lere varan sıcaklık transfer ve %70'lere varan entalpi transfer verim değerleri

* 160 Pa'a varan cihaz dışı statik basınç değerleri

* Özel tasarım selülozik malzemeden imal edilmiş ısı geri kazanım elemanı

* Drenaj bağlantısına ihtiyaç duymayan yüksek teknoloji

* Standart hava temizleme filtresi

* Kompakt dizayn (VAM150-27cm yükseklik, VAM1000-35cm yükseklik)

* VRV sistem ile entegre çalışma özelliği

* 3 farklı modda cihazı çalıştırabilme özelliği (Isı geri kazanım, by-pass veya otomatik mod)

* By-pass modu sayesinde free-cooling yaparak enerji tasarrufu

* Taze hava veya egzoz modu ile iç ortamı pozitif veya negatif basınçlandırma imkanı

* Çapraz geçişli ısı geri kazanım olmasına rağmen parellel hava akışı ve bu sayede doğru proje ve montaj

* Cihazı yere parellel veya dik olarak koyma imkanı sayesinde esnek proje tasarım imkanı

* Kışın ilave elektrikli ısıtıcı kullanmak gerektiğinde opsiyonel elektrikli ısıtıcı kontrol kiti sayesinde mükemmel uyum

* Geniş çalışma sıcaklık aralığı (–15 °CKT ila 50 °CKT (80% BN veya daha düşük))

* Diğer modeller ve daha detaylı teknik bilgi için lütfen danışınız.



VRV
Klima Santralleri için

VRV Dış Üniteleri

* Inverter kontrollü dış üniteler

* Yeni nesil R410A soğutucu akışkan ile maksimum verimlilik

* Kompakt ve hafif dizayn

* Geniş kapasite aralığı (14 - 50,4kW)

* Isı geri kazanımlı ve heat pump serilere bağlanabilir. (RXYQ-PR1 SERİSİ HARİÇ)

* Daikin kontrol kutusu ve genleşme valfi kiti ile kolay kullanım

Esnek kontrol imkanı:

- Kontrol z:

Hava sıcaklığını (emiş havası sıcaklığı, oda sıcaklığı) Daikin kontrolü vasıtasıyla kontrol eder.

(DDC kumanda gerekli değildir.)

Ts = Emiş havası sıcaklığı

Td = Üfleme havası sıcaklığı

Tr = Oda sıcaklığı

Te = Evaporatör yüzey sıcaklığı

AHU = Klima Santrali

DDC = Dijital göstergeli kumanda



FXAQ-P
Duvar Tipi

* Modern ve şık ön yüzü düz panel

* Daha iyi hava dağılımı için düşey otomatik salınım fonksiyonu

* 5 farklı üfleme açısı uzaktan kumanda ile programlanabilir.

* Hem yatay kapaklar hem de ön panel kolay bir şekilde sökülebilir ve yıkanabilir.

* Soğutma için ilk ayar 10 derece ve ısıtma için 70 derece

* Yeniden çalıştırıldığında üfleme açısı otomatik olarak önceki konuma döner.

* Bütün bakım işlemleri ünitenin ön kısmından gerçekleştirilebilir.

* Opsiyonel 1m'ye kadar drenaj suyunu basabilen drenaj pompası kiti

* Otomatik yeniden çalışma özelliği

  





FXFQ-M8V3B
4 Yöne Üflemeli Kaset Tipi

* Mükemmel düşük cereyan özelliği

* Dikey otomatik salınım özelliği

* 75cm'e kadar drenaj suyunu basabilen standart drenaj pompası

* Köşelerde kullanım için 1 veya 2 üfleme kanadını kapatarak kullanma imkanı

* Taze hava bağlantısı imkanı

* Maksimum konfor için 3 otomatik salınım

Standart, cereyan önleme, tavan kirlenmesi önleme

* Kolay temizlenebilir emiş ızgarası ve filtre

* Otomatik yeniden çalışma özelliği

FXFQ-M8V3B  

İç Üniteler 20 25 32 40 50 63 80 100 125 
Soğutma kw 2,20 2,80 3,60 4,50 5,60 7,10 9,00 11,20 14,00 Kapasite 
Isıtma kw 2,50 3,20 4,00 5,00 6,30 8,00 10,00 12,50 16,00 
Soğutma kw 0,090 0,097 0,106 0,118 0,173 0,184 0,230 Güç girişi 
Isıtma kw 0,075 0,082 0,090 0,101 0,159 0,169 0,215 

Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) mm 230x840x840 288x840x840 
Ağırlık kg 24 28 

Soğutma Yüksek/Düşük m³/dak 13,0 / 10,0 14,0 / 10,0 16,0 / 11,0 18,0 / 14,0 28,0 / 20,0 28,0 / 21,0 31,0 / 24,0 Hava Debisi 
Isıtma Yüksek/Düşük m³/dak 13,0 / 10,0 14,0 / 10,0 16,0 / 11,0 18,0 / 14,0 28,0 / 20,0 28,0 / 21,0 31,0 / 24,0 

Ses gücü (nominal) Soğutma dBA 48,0 49,0 50,0 51,0 54,0 56,0 61,0 
Soğutma Yüksek/Düşük dBA 31,0 / 28,0 32,0 / 28,0 33,0 / 28,0 34,0 / 29,0 38,0 / 32,0 40,0 / 33,0 45,0 / 36,0 Ses Basıncı 
Isıtma Yüksek/Düşük dBA 32,0 / 28,0 33,0 / 28,0 34,0 / 29,0 38,0 / 32,0 40,0 / 33,0 45,0 / 36,0 

Soğutucu Akışkan R-410A 
Güç Beslemesi 1~/230V/50Hz 
Boru bağlantıları Sıvı (D.Ç.)/Gaz/Drenaj mm 6,35 / 12,7 / 32 9,5 / 15,9 / 32 

Model BYC125KJW1 
Renk Beyaz (10Y9/0,5) 
Yükseklik x Genişlik x Derinlik mm 40x950x950 

 

Ağırlık kg 5 
 

 



FXZQ-M9
600x600 Kaset Tipi

* Yeni ve kompakt dizayn 575x575mm kaset ölçüleri

* Asma tavan karolajına mükemmel uyum

* Modern tarz beyaz dekorasyon paneli (RAL 9010)

* Çok sessiz çalışma: 25 dBA ses basıncı seviyesine kadar

* Mükemmel düşük cereyan özelliği

* Dikey otomatik salınım özelliği

* 5 farklı hava üfleme açısı

* Köşelerde kullanım için 1 veya 2 üfleme kanadını kapatarak kullanma imkanı

* 50cm'e kadar drenaj suyunu basabilen standart drenaj pompası

* Taze hava bağlantısı imkanı

* Tüm modellerde 29cm cihaz yüksekliği ile asma tavan içinde az yer ihtiyacı ve rahat montaj

* Otomatik yeniden çalışma özelliği

  



FXFQ-P9
Dairesel Atışlı Kaset Tipi

* Modern dizayn dekoratif panel (RAL9010)

* 360° hava dağıtım özelliği

* Son derece düşük cihaz yüksekliği (20-63 modellerinde 214mm)

* 85cm'e kadar drenaj suyunu basabilen standart drenaj pompası

* Hava debisinin %20'sine kadar taze hava bağlantısı imkanı

* Otomatik yeniden çalışma özelliği



FXCQ-M8V3B
2 Yöne Üflemeli Kaset Tipi

* Kompakt boyutlar, 335mm'lik bir tavan boşluğuna kolay bir şekilde monte edilebilir.

* Montajı kolay: bütün ünitelerin derinliği 600mm'dir.

* 60cm'e kadar drenaj suyunu basabilen standart drenaj pompası

* Kolay temizlenebilir emiş menfezi ve filtre

* Sessiz çalışma

* Otomatik salınım özelliği

* Kolay çıkarılabilir panel sayesinde rahat bakım

* Otomatik yeniden çalışma özelliği

FXCQ-M8V3B  

İç Üniteler 20 25 32 40 50 63 80 125 
Soğutma kw 2,20 2,80 3,60 4,50 5,60 7,10 9,00 14,00 Kapasite 
Isıtma kw 2,50 3,20 4,00 5,00 6,30 8,00 10,00 16,00 
Soğutma kw 0,077 0,092 0,130 0,161 0,209 0,256 Güç girişi 
Isıtma kw 0,044 0,059 0,097 0,126 0,176 0,223 

Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) mm 305x780x600 305x995x600 305x1.180x600 305x1.670x600 
Ağırlık kg 26 31 32 35 47 48 

Soğutma Yüksek/Düşük m³/dak 7,0 / 5,0 9,0 / 6,5 12,0 / 9,0 16,5 / 13,0 26,0 / 21,0 33,0 / 25,0 Hava Debisi 
Isıtma Yüksek/Düşük m³/dak 7,0 / 5,0 9,0 / 6,5 12,0 / 9,0 16,5 / 13,0 26,0 / 21,0 33,0 / 25,0 

Ses gücü (nominal) Soğutma dBA 45,0 50,0 52,0 54,0 60,0 
Soğutma Yüksek/Düşük dBA 33,0 / 28,0 35,0 / 29,0 35,5 / 30,5 38,0 / 33,0 40,0 / 35,0 45,0 / 39,0 Ses Basıncı 
Isıtma Yüksek/Düşük dBA 33,0 / 28,0 35,0 / 29,0 35,5 / 30,5 38,0 / 33,0 40,0 / 35,0 45,0 / 39,0 

Soğutucu Akışkan R-410A 
Güç Beslemesi 1~/230V/50Hz 
Boru bağlantıları Sıvı (D.Ç.)/Gaz/Drenaj mm 6,35 / 12,7 / 32 9,5 / 15,9 / 32 

Model BYBC32GJW1 BYBC50GJW1 BYBC63GJW1 BYBC125GJW1 
Renk Beyaz (10Y9/0,5) 
Yükseklik x Genişlik x Derinlik mm 53x1.030x680 53x1.245x680 53x1.430x680 53x1.920x680 

 

Ağırlık kg 8,0 8,5 9,5 12,0 
 

 



FXKQ-MAVE
Tek Yöne Üflemeli Kaset Tipi

* Esnek montaj için ince tasarım, sadece 215mm iç ünite yüksekliği

* Otomatik salınım özelliği

* 50cm'e kadar drenaj suyunu basabilen standart drenaj pompası

* Kolay temizlenebilir emiş menfezi ve filtre

* Sessiz çalışma

* Kolay çıkarılabilir panel sayesinde rahat bakım

* Otomatik yeniden çalışma özelliği

* Aşağıdan, alından veya hem alından ve aşağıdan havayı üfleme imkanı

FXKQ-MAVE  

İç Üniteler FXKQ25MAVE FXKQ32MAVE FXKQ40MAVE FXKQ63MAVE 
Soğutma kw 2,80 3,60 4,50 7,10 Kapasite 
Isıtma kw 3,20 4,00 5,00 8,00 
Soğutma kw 0,066 0,076 0,105 Güç girişi 
Isıtma kw 0,046 0,056 0,085 

Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) mm 215x1.110x710 215x1.310x710 
Ağırlık kg 31 34 
Hava Debisi Soğutma Yüksek/Düşük m³/dak 11,00 / 9,00 13,00 / 10,00 18,00 / 15,00 
Ses Basıncı Soğutma Yüksek/Düşük dBA 38,0 / 33,0 40,0 / 34,0 42,0 / 37,0 
Soğutucu Akışkan R-410A 
Güç Beslemesi 1~/220-240V/50Hz 
Boru bağlantıları Sıvı (D.Ç.)/Gaz/Drenaj mm 6,4 / 12,7 / 32 9,5 / 15,9 / 32 

Model BYK45FJW1 BYK71FJW1 
Renk Beyaz 
Yükseklik x Genişlik x Derinlik mm 70x1.240x800 70x1.440x800 

 

Ağırlık kg 8,5 9,5 
 

 



FXDQ-PB/NB
İnce Gizli Tavan Tipi

* 3 Kademeli fan devri sayesinde artan konfor seviyesi

* Esnek montaj için ince tasarım, tüm modellerde sadece 20cm ünite yüksekliği

* Sessiz çalışma: 29 dBA ses basıncı seviyesine kadar ses seviyesi

* 44 Pa'a kadar cihaz dışı statik basınç

* Standart yıkanabilir uzun ömürlü hava temizleme filtresi

* Alltan veya arkadan hava emiş imkanı

* 75cm'e kadar drenaj suyunu basabilen standart drenaj pompası

* Harici sensör kullanarak kusursuz iç ortam sıcaklık kontrolü

* Otomatik yeniden çalışma özelliği



FXSQ-P
Gizli Tavan Tipi
(Orta Statik Basınçlı)

* Yeni DC fan kullanımı sayesinde önceki seriye kıyasla %20 güç tasarrufu

* 3 kademeli fan devri sayesinde artan konfor seviyesi 

* İnce dizayn, tüm modellerde sadece 30cm ünite yüksekliği

* Kablolu kumanda üzerinden cihaz dışı statik basıncı değiştirme imkanı ile hava optimizasyonu

* 140 Pa'a kadar cihaz dışı statik basınç ile kanal uygulamasına müsaade eder.

* Standart yıkanabilir uzun ömürlü hava temizleme filtresi

* Alltan veya arkadan hava emiş imkanı

* 62cm'e kadar drenaj suyunu basabilen standart drenaj pompası

* Harici sensör kullanarak kusursuz iç ortam sıcaklık kontrolü

* Otomatik yeniden çalışma özelliği



FXMQ-P
Gizli Tavan Tipi
(Yüksek Statik Basınçlı)

BRC1D52 BRC4C65/C66

* Yeni DC fan kullanımı sayesinde önceki seriye kıyasla %20 güç tasarrufu

* 3 kademeli fan devri sayesinde artan konfor seviyesi 

* Kompakt iç ünite boyutları (30 cm cihaz yüksekliği)

* Bütün kapasitelerde standart drenaj pompası

* 200 Pa' a kadar cihaz dışı statik basınç değeri

* Kablolu kumanda üzerinden cihaz dışı statik basıncı değiştirme imkanı ile hava optimizasyonu

* Uzaktan kumanda üzerinden cihaz dışı statik basıncı ayarlayabilme imkanı

* 70 cm' e kadar drenaj suyunu basabilen standart drenaj pompası

* Standart yıkanabilir uzun ömürlü hava temizleme filtresi

* Harici sensör kullanarak kusursuz iç ortam sıcaklık kontrolü

* Otomatik yeniden çalışma özelliği



FXMQ-MA
Gizli Tavan Tipi
(Yüksek Statik Basınçlı)

* 270 Pa'a kadar cihaz dışı statik basınç ile kanal uygulamasına müsaade eder.

* Opsiyonel olarak iç ünite içerisine monte edilebilen drenaj pompası

* Standart hava filtresi

* Harici sensör kullanarak kusursuz iç ortam sıcaklık kontrolü

* Otomatik yeniden çalışma özelliği

* 28kW'a kadar geniş kapasite seçeneği

 

 



FXMQ-MFV1
Gizli Tavan Tipi
(%100 Dış Havalı, Yüksek Statik Basınçlı)

* %100 dış havalı çalışma imkanı

* -5C - +43°C dış hava sıcaklık aralığında sorunsuz çalışma

* 2340m³/h (150Pa) maksimum hava debisi (250 modeli için)

* 225 Pa'a kadar cihaz dışı statik basınç ile kanal uygulamasına müsaade eder.

* Opsiyonel olarak iç ünite içerisine monte edilebilen drenaj pompası

* Otomatik yeniden çalışma özelliği

* 28kW'a kadar geniş kapasite seçeneği

 

 



FXHQ-MAVE
Tavan Tipi

* İnce iç ünite dizaynı - 195mm

* Düşük ses basıncı seviyesi

* Opsiyonel olarak iç ünite içerisine monte edilebilen drenaj pompası

* Otomatik yeniden çalışma özelliği

* Uzun ömürlü filtre standart olarak takılmıştır.

* Kolay montaj ve bakım

* 100 dereceye geniş açıda hava üfleme imkanı

FXHQ-MAVE  

İç Üniteler FXHQ32MAVE FXHQ63MAVE FXHQ100MAVE 
Soğutma kw 3,60 7,10 11,20 Kapasite 
Isıtma kw 4,00 8,00 12,50 
Soğutma kw 0,111 0,115 0,135 Güç girişi 
Isıtma kw 0,111 0,115 0,135 

Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) mm 195x960x680 195x1.160x680 195x1.400x680 
Ağırlık kg 24 28 33 
Hava Debisi Soğutma Yüksek/Düşük m³/dak 12,00 / 10,00 17,50 / 14,00 25,00 / 19,50 
Ses Basıncı Soğutma Yüksek/Düşük dBA 36,0 / 31,0 39,0 / 34,0 45,0 / 37,0 
Soğutucu Akışkan R-410A 
Güç Beslemesi 1~/220-240V/50Hz 
Boru bağlantıları Sıvı (D.Ç.)/Gaz/Drenaj mm 6,4 / 12,7 / 26 9,5 / 15,9 / 26 

 



FXUQ-MAV1
4 Yöne Üflemeli Tavan Tipi

* Yeni binalarda ve mevcut tadilat yapılacak binalarda kolay montaj

* İnce iç ünite dizaynı - 71 modelinde 165mm, diğer modellerde 230mm

* Düşük ses basıncı seviyesi

* 50cm'e kadar drenaj suyunu basabilen standart drenaj pompası

* Otomatik yeniden çalışma özelliği

* Köşelerde kullanım için 1 veya 2 üfleme kanadını kapatarak kullanma imkanı

* 5 farklı açıda hava üfleme seçeneği

* Hava filtresi, drenaj tavası ve ısı eşanjörü kanatçıkları küflenmez ve anti bakteriyeldir.

* Otomatik salınım özelliği

FXUQ-MAV1  

İç Üniteler FXUQ71MAV1 FXUQ100MAV1 FXUQ125MAV1 
Soğutma kw 0,180 0,289 Güç girişi 
Isıtma kw 0,160 0,269 

Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) mm 165x895x895 230x895x895 
Ağırlık kg 25 31 

Soğutma Yüksek/Düşük m³/dak 19,00 / 14,00 29,00 / 21,00 32,00 / 23,00 Hava Debisi 
Isıtma Yüksek/Düşük m³/dak 19,00 / 14,00 29,00 / 21,00 32,00 / 23,00 

Ses gücü (nominal) Soğutma dBA 56,0 59,0 60,0 
Soğutma Yüksek/Düşük dBA 40,0 / 35,0 43,0 / 38,0 44,0 / 39,0 Ses Basıncı 
Isıtma Yüksek/Düşük dBA 40,0 / 35,0 43,0 / 38,0 44,0 / 39,0 

Soğutucu Akışkan R-410A 
Güç Beslemesi 1~/220-240V/50Hz 
Boru bağlantıları Sıvı (D.Ç.)/Gaz/Drenaj mm 9,5 / 15,9 / D.Ç. 20/D.Ç. 26 
Bağlantı kutusuyla kombinasyon BEVQ71M BEVQ100M BEVQ125M 

 



FXUQ-MAV1  

İç Üniteler FXUQ71MAV1 FXUQ100MAV1 FXUQ125MAV1 
Soğutma kw 0,180 0,289 Güç girişi 
Isıtma kw 0,160 0,269 

Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) mm 165x895x895 230x895x895 
Ağırlık kg 25 31 

Soğutma Yüksek/Düşük m³/dak 19,00 / 14,00 29,00 / 21,00 32,00 / 23,00 Hava Debisi 
Isıtma Yüksek/Düşük m³/dak 19,00 / 14,00 29,00 / 21,00 32,00 / 23,00 

Ses gücü (nominal) Soğutma dBA 56,0 59,0 60,0 
Soğutma Yüksek/Düşük dBA 40,0 / 35,0 43,0 / 38,0 44,0 / 39,0 Ses Basıncı 
Isıtma Yüksek/Düşük dBA 40,0 / 35,0 43,0 / 38,0 44,0 / 39,0 

Soğutucu Akışkan R-410A 
Güç Beslemesi 1~/220-240V/50Hz 
Boru bağlantıları Sıvı (D.Ç.)/Gaz/Drenaj mm 9,5 / 15,9 / D.Ç. 20/D.Ç. 26 
Bağlantı kutusuyla kombinasyon BEVQ71M BEVQ100M BEVQ125M 

 



FXLQ-P
Kasetli Döşeme Tipi

*Yeni şık ve modern gövde

* Tüm modellerde 60 cm iç ünite yüksekliği ile pencere altında kullanım imkanı

* Bütün modeller için uzaktan kumanda seçeneği

* Otomatik yeniden çalışma özelliği

* Ayaklı veya duvara direkt olarak monte etme imkanı

* Standart olarak uzun ömürlü yıkanabilir hava temizleme filtresi

 





FXNQ-MAVE
Gizli Döşeme Tipi

* Kompakt dizayn

* Tüm modellerde 61 cm iç ünite yüksekliği ile pencere altında kullanım imkanı

* Bütün modeller için uzaktan kumanda seçeneği

* Otomatik yeniden çalışma özelliği

* Standart olarak uzun ömürlü yıkanabilir hava temizleme filtresi

FXNQ-MAVE  
İç Üniteler 

FXNQ20MAVE FXNQ25MAVE FXNQ32MAVE FXNQ40MAVE FXNQ50MAVE FXNQ63MAVE 

Soğutma kw 2,20 2,80 3,60 4,50 5,60 7,10 Kapasite 
Isıtma kw 2,50 3,20 4,00 5,00 6,30 8,00 
Soğutma kw 0,049 0,090 0,110 Güç girişi 
Isıtma kw 0,049 0,090 0,110 

Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) mm 610x930x220 610x1.070x220 610x1.350x220 
Ağırlık kg 19 23 27 
Hava Debisi Soğutma Yüksek/Düşük m³/dak 7,00 / 6,00 8,00 / 6,00 11,00 / 8,50 14,00 / 11,00 16,00 / 12,00 
Ses Basıncı Soğutma Yüksek/Düşük dBA 35,0 / 32,0 38,0 / 33,0 39,0 / 34,0 40,0 / 35,0 
Soğutucu Akışkan R-410A 
Güç Beslemesi 1~/220-240V/50Hz 
Boru bağlantıları Sıvı (D.Ç.)/Gaz/Drenaj mm 6,4 / 12,7 / D.Ç. 21 9,5 / 15,9 / D.Ç. 21 

 



CAVS/M/L/XL-DK-F/C/R

Biddle Comfort Hava Perdesi

* VRV ısı geri kazanımlı ve heat pump serisine bağlantı imkanı

* Elektrikli bir hava perdesine kıyasla 1,5 yıldan daha kısa bir amortsiman süresi

* Sabit hava atış hızı ve ayarlanabilir hava atış genişliği (Avrupa' da patentli) sayesinde kesintisiz konfor

* Hava türbülanssız, optimize edilmiş hava akışı ve gelişmiş hava atış teknolojisi ile çok yüksek enerji verimliliği 

* %85 düzeyinde iç ve dış hava ayırma verimi

* F: Tavan tipi, C: Kaset tipi, R: Gizli tavan tipi 



KABLOLU KUMANDA

BRC1D52

- BAĞLANABİLEN İÇ ÜNİTE SAYISI

Tek bir kumanda ile maksimum 16 adet iç üniteye kadar bağlantı imkanı

- SICAKLIK LİMİTLİ ÇALIŞMA (MİN/MAX) 

Oda sıcaklığı değiştirilebilir üst ve alt limitlerle kontrol edilebilir. 

Sıcaklık limitli çalışma, manuel olarak veya program zaman ayarlayıcı ile ayarlanabilir. 

- GERÇEK SAAT 

Gerçek saat ve günü gösterir. 

- PROGRAM ZAMAN AYARLAYICI 

• Zaman çizelgesini haftalık olarak programlamak mümkündür. 

• Haftanın her günü için uzaktan kontrolü programlamak mümkündür. 

- EVDE YOK FONKSİYONU 

 Kullanıcının evde olmaması durumunda iç ortam sıcaklığı belli bir değerde tutulabilir. 

- FARKLI SEVİYELERDE KUMANDAYI KİLİTLEME ÖZELLİĞİ 

• 1.Seviye: Tüm butonlara erişilebilir. 

• 2.Seviye: On/off, sıcaklık ayarı, fan hızı, ısıtma/soğutma modu, program zaman 

ayarlayıcı on/off, hava akış yönü ayarı butonları hariç diğer butonlar kilitlidir. 

• 3.Seviye: On/off, sıcaklık ayarı, fan hızı butonları hariç diğer butonlar kilitlidir. 

- HRV CİHAZI KONTROLÜ 

(Havalandırma modu ve fan hızını ayarlayabilme özelliği) 

- 80 ADET ARIZA KODU GÖRÜNTÜLEME ÖZELLİĞİ 

- ARIZANIN YERİNİ VE DURUMUNU ANINDA GÖRÜNTÜLEME 

BUTONLAR EKRAN GÖSTERGELERİ 

- ON/OFF - ÇALIŞMA MODU (ısıtma/soğutma) 

- ZAMAN AYARLAYICI START/STOP - HRV ÇALIŞMA 

- ZAMAN AYARLAYICI ON/OFF - MERKEZİ ÇALIŞMA 

- PROGRAM ZAMANI - GRUP KONTROL 

- SICAKLIK AYARI - SICAKLIK AYARI 

- FLAP AYARI - FLAP AYARI 

- ÇALIŞMA MODU SEÇİMİ - PROGRAMLANMIŞ ZAMAN 

- İÇ ÜNİTE FAN HIZ KONTROLÜ - TEST/İŞLETME DURUMU 

- FİLTRE KİRLİLİK - FİLTRE KİRLİLİK 

- TEST/İŞLETME DURUMU - İÇ ÜNİTE FAN HIZI 

- ARIZA 

  



KABLOLU KUMANDA

BRC1E51A

* Modern tasarımlı kullanıcı dostu kumanda

* Kolay kullanım: tüm ana fonskiyonlara doğrudan erişim

* Kolay kurulum: gelişmiş menu ayarları için gelişmiş grafikli kullanıcı arayüzü

* Gün ışığı tasarruf düzenlemelerine göre otomatik güncellenen gerçek zaman saati

* Tatil ayarı, gelişmiş haftalık timer ve evde yokken çalışma özelliklerine sahip zaman programlayıcı

* Entegre yedek güç sayesinde elektrik kesintisi durumunda 48 saate kadar tüm ayarların kayıtlı tutulması

  



MERKEZİ KUMANDA

DCS302C51

* 64 Adet iç üniteyi tek bir merkezden kontrol imkanı

* 2 adet kumandayı birlikte kullanarak 128 adet iç ünite grubunu kontrol imkanı

* İç ünitelerin fan devirlerini ayrı ayrı kontrol imkanı

* İç ünitelerin set sıcaklıklarını birbirinden bağımsız olarak kontrol imkanı

* Tüm iç üniteleri aynı anda açma-kapama imkanı

* Tüm arıza kodlarını ekranda gösterme imkanı

* VAM cihazlarını kumanda özelliği

* Zon kontrolü

* Zaman progamlayıcı (DST301B51) ile kullanılarak günlük, haftalık veya yıllık programlama

* 1km kablolama mesafesi

  

KAPAK KAPALI 

KAPAK AÇIK 



Birleşik on-off kumanda

DCS301B51

* 16 Adet iç üniteyi tek bir merkezden kumanda (sadece aç-kapa) imkanı

  (128 İÇ ÜNİTE, MAX. 10 DIŞ ÜNİTE) 

* 2 adet kumandayı birlikte kullanarak 128 iç ünite grubunu kontrol imkanı

* Çalışma durumu göstergesi (Normal-alarm)

* 1 km kablolama mesafesi (Toplamda 2km)

* Merkezi kumanda ile birlikte kullanım imkanı



Dokunmatik LCD Panelli Merkezi Kumanda

DCS601C51

* 64 Adet iç üniteyi tek bir merkezden kontrol imkanı

* İlave adaptör kart ile 128 adete kadar bağlantı

* Dokunmatik LCD panel

* Sisteme ait tüm cihazları mahal isimleri ile birlikte görüntüleme ve kontrol imkanı 

* Enerji paylaşım imkanı (Opsiyonel)

* Internet / Web üzerinden erişim imkanı (Opsiyonel)

* 5 Farklı dil seçeneği   (İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca) 

* Diğer Daikin cihazlarını da kontrol etme imkanı (Split, Sky-air, HRV …)

* İlave adaptör kartlar ile sistem harici ekipmanları kontrol imkanı (pompa, aydınlatma vs…)

* Yangın alarmına kontak vererek tüm cihazları zorunlu kapatma özelliği

* Yıllık, aylık, haftalık zaman programlama özelliği

* Sıcaklık limitleme özelliği

* Üç farklı seviyede erişim şifresi koyma imkanı

  



Akıllı Merkezi Yönetim Sistemi

DAM602B51-52

* Tek bir adaptör ile 256, maksimumda 1024 iç üniteye kadar kontrol imkanı

* Sisteme ait tüm cihazları mahal isimleri ile birlikte görüntüleme ve kontrol imkanı

* Enerji paylaşım imkanı (Opsiyonel)

* Internet / Web üzerinden erişim imkanı (Opsiyonel)

* Diğer Daikin cihazlarını da kontrol etme imkanı (Split, Sky-air, HRV …)

* İlave adaptör kartlar ile sistem harici ekipmanları kontrol imkanı (pompa, aydınlatma vs…)

* Yangın alarmına kontak vererek tüm cihazları zorunlu kapatma özelliği

* Yıllık, aylık, haftalık zaman programlama özelliği

* Sıcaklık limitleme özelliği

* Elektrik tüketimini limitleme özelliği

* Sistem tarhiçesini görüntüleme imkanı

* Otomatik ısıtma-soğutma geçişi özelliği

* İç üniteleri zonlama imkanı

* Grafiksel olarak raporlama imkanı

* Şifreleme imkanı

I-Manager Sistemi, DIII-Net Kablolama sistemini kullanan, VRV sistemin ve eğer istenirse split,sky-air ve 

sistem harici ekipmanlarında kontrolünü sağlayan entegre bir akıllı merkezi yönetim sistemidir. 

  



Zaman Programlayıcı

DST301B51

* 64 Adet iç ünite grubunu kontrol imkanı 

  (128 iç ünite kontrol edilebilir)

* 8 Değişik haftalık programlama seçeneği

* Elektrik kesintisinde 2 güne kadar (48 saat) hafızayı kontrol imkanı

* Çalışma durumu göstergesi (Normal-alarm)

* 1 km kablolama mesafesi (Toplamda 2km)

* Merkezi kumanda ile birlikte kullanım imkanı



UATYP-AY1
Rooftop heat pump

UATYP-A

* 17-110 kW kapasite aralığı 

* R407C soğutucu akışkan

* "Tak ve kullan montaj". Tek bir ünite konfigürasyonu ile bina içinde ek bir borulama gerektirmeden kullanım. 

* İç-dış ünite fabrika montajlıdır. 

* Tüm modellerde ısıtmada standart -15 C dış hava sıcaklığına kadar çalışma  

* Tüm modellerde soğutmada 46 C dış hava sıcaklığına kadar çalışma

* Yüksek verimli ve güvenilir scroll kompresör

* Fabrika şarjlı soğutucu akışkan ile maksimum verimi sağlama 

* Anti korozif serpantin

* Hava debisi ve cihaz dışı statik basıncı ortam ihtiyacına göre ayarlayabilme imkanı

* Esnek kullanım, fan yönü iki farklı şekilde ayarlanabilir.

* Kompakt yapısı sayesinde minimum yer ihtiyacı


