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Gıda dağıtım 
merkezi

ZEAS kondenser 
üniteleri

Soğuk hava deposu

Soğutma tankları  
etkinlik salonu

Süpermarket

Soğutma projeleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.daikineurope.com/

references adresini ziyaret edin
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Önde gelen ticari  
ve endüstriyel soğutma  
çözümleri
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Soğutmayı A'dan Z'ye 
biliyoruz

Daikin olarak müşterilerimize yerden tasarruf sağlayan, 
montajı kolay, verimliliği yüksek ve teknik olarak 
gelişmiş sistemler sunmak için çalışıyoruz. 

Her türlü mağazaya, restorana, otele ve gıda üretim 
tesisine yönelik olarak geliştirdiğimiz soğutucu 
sistemlerin kalbini daima soğutucu kondenser üniteleri 
ve ısı geri kazanımlı çözümler oluşturmaktadır. 
Ayrıca, kurduğumuz her sistemin kendine özel 
gereksinimlerinin bulunduğunun da farkındayız.  
Bu nedenle, geniş bir uygulama aralığı için güvenirliği 
kanıtlanmış esnek bir ürün gamına sahibiz.

Baştan sona güvenirlik ve üstün verimlilik ve ayrıca 
karbon ayak izinin mümkün olduğunca düşürülmesi 
için endüstri lideri teknolojiler kullanıyoruz. Modüler 
ZEAS sistemlerimizde birçok defa denenmiş ve test 
edilmiş VRV teknolojimizi kullanıyoruz ve böylece 
%50 daha az enerji harcayan kombi sistemler 
oluşturabiliyoruz. Conveni-Pack ısı geri kazanımlı 
sistemimizde, soğutma cihazlarından kazanılan atık ısı 
başka bir yerde ısıtma için kullanılmaktadır.  
Bunun gibi daha birçok yenilikçi çözüm sunan Daikin'ı 
mükemmel soğutma ortağınız olarak görebilirsiniz.

Ek olarak, çevresel sürdürülebilirlik de Daikin için 
temel öneme sahip bir hedeftir.  Ürünlerimizi ve 
entegre çözümlerimizi daha verimli çalışacak şekilde 
tasarlayarak müşterilerimizin karbon ayak izlerini 
azaltmalarına ve işletme maliyetlerini düşürmelerine  
de yardımcı oluyoruz.
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Araçlar ve platformlar
Ücretsiz indirip kullanabileceğiniz çok sayıda yazılım ve uygulamaya sahibiz, böylece sahadayken dahi 
ihtiyacınız olan tüm yanıtlar daima parmaklarınız ucundadır.

Soğutma Xpress yazılımı

ZEAS kondenser üniteleri, Conveni-Pack ve ticari 
kondenser üniteleri için kullanıcı dostu, anlaşılması 
kolay bir tasarım yazılımıdır. Ayrıntılı raporunda 
malzeme listesi, boru ve kablo şemaları ve cihaz 
seçeneklerini bulabilirsiniz. 

daikineurope.com adresini ziyaret ederek yazılım 
talebinde bulunabilirsiniz 

Ticari portal: my.daikin.eu

 › Sizinle birlikte düşünen yeni extranet'imize 
my.daikin.eu adresinden ulaşabilirsiniz. 

 › Güçlü arama işleviyle aradığınız bilgilere saniyeler 
içinde erişin.

 › Seçenekleri kendinize göre özelleştirerek sadece 
sizi ilgilendiren bilgileri görün.

 › Mobil aygıt veya masaüstü bilgisayar üzerinden 
erişin.

iPhone için Daikin hata kodları uygulaması

Bir Daikin ürün ailesi seçin ve tüm hata kodlarına 
ve olası nedenlerine ilişkin açıklamaları görün. Bu 
uygulama ayrıca prob sıcaklığına göre direnç değerini 
de verir.
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Eko Tasarım Direktifi

AB'nin 2009/125/EC sayılı Eko Tasarım Direktifi,  
pazar oyuncularının daha verimli ürünler  
kullanmasını teşvik etmek için hazırlanmıştır.  
Ayrıca, üreticilerin uzak kondenser üniteleri için 
verimliliği daha iyi tanımlamasına da imkan 
tanımaktadır. 01.07.2016 tarihinden itibaren soğutma 
ünitelerinin bu minimum verimlilik gereksinimi 
sistemine uyum sağlaması zorunludur.  
Bu katalogda sezonsal veriler sezonsal çiçek  
simgesiyle işaretlenmiştir.

F Gazı Yönetmeliği

Yeni F gazı yönetmeliği 1 Ocak 2015 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir ve yüksek GWP değerli soğutucu 
akışkanların belirli sektörlerde yasaklanmasıyla birlikte 
HFC'lerin belirli bir kota sistemine dayalı olarak 2015 
yılından 2030 yılına kadar kademeli olarak azaltılmasını 
hedeflemektedir. 
GWP değeri 2.500'ün üzerinde olan F gazlarının, 
soğutucu akışkan şarjının, 40 ton eşdeğer CO
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seviyesini aşacak şekilde servis çalışmalarında 
kullanılması 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren 
yasaklanacaktır.
Geri dönüştürülen R-404A'nın kullanımına ise  
1 Ocak 2030 tarihine kadar izin verilecektir, bu nedenle 
bu soğutucu akışkan, soğutma sistemlerinin servisinde 
kullanılmaya devam edilebilecektir.

Inveter kapasite kontrolü

Soğutma dolaplarda dalgalanan yüklerin 
optimum düzeyde kontrol edilebilmesi için dış 
kompresörlerimize ve fanlarımıza inverter teknolojisini 
entegre ediyoruz. Bu da klasik klima sistemlerine kıyasla 
daha düşük enerji kayıpları anlamına gelmektedir.

Ekonomizer işlevi

Soğutma ürünlerimizdeki ekonomizer işlevi iki temel 
avantajı beraberinde getirir. Evaporatörün kapasitesini 
yükseltirken daha az miktarda enerji çekilmesini sağlar. 
Ekonomizer işlevi ayrıca deşarj sıcaklığını düşürerek 
enerji tasarrufu elde edilmesini sağlar ve kompresörün 
kullanım ömrünü uzatır.

Hareketli düşü basıncı

ZEAS kondenser ünitesindeki ortam sıcaklığı ve yük 
azaldığında inverter kompresörün ve fanın devri ve 
yoğunlaşma sıcaklığı otomatik olarak değiştirilir.  
Bu da sistemin enerji tüketimini azaltır.

Uyarlanabilir buharlaşma sıcaklığı

Enerji tüketiminin azaltılması için yapılandırılan ZEAS 
buharlaşma sıcaklığı bir harici sinyal ile yükseltilebilir.

Gece modunda her dolabın hava perdesi 
durdurulabilir, bu da yükün 1/3 oranında azaltılmasını 
sağlar. Ayrıca, mevcut durumda evaporatör bataryaları 
çok büyük boyuttadır ve bu nedenle gıdaların donması 
riskine yol açmaktadır. Bu riskin ortadan kaldırılması için 
ZEAS buharlaşma sıcaklığı 3°C yükseltilebilir.

ZEAS ayrıca ürünlerin gerekli depolama sıcaklığına 
çok hızlı şekilde soğutulması için de idealdir. Soğutma 
sırasında yük artar. Ürün, istenilen sıcaklığa eriştiğinde 
ise yük azalır. Bu aşamada, sıcaklığın korunması için 
buharlaşma sıcaklığı yükseltilebilir.

Mevzuatın daima  
önündeyiz

Mevzuat ve yönetmelikler
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Tek bir bakışta ZEAS'ın avantajları:

 › Bireysel olarak kontrol edilebilir çok sayıda dolabın 
bağlanabilmesi

 › Kısmi yüklerde optimum enerji verimliliği
 › Düşük çalışma sesi
 › Kompakt, yer tasarrufu sağlayan tasarım
 › İç ve dış ortama montaj için uygunluk
 › Kolay montaj, kısa kurulum süreleri
 › R-410A soğutucu akışkanı için optimizasyon 

Tazeliğin sağlık için önemli olduğu her yerde
 
Kolay bozulan malların saklanması burada kritik bir 
rol oynar. Bu da Belediye Hastanesi'nin neden özel bir 
soğutma teknolojisini tercih ettiğini açıklıyor: ZEAS. 
Düşük çalışma sesi seviyelerine sahip, yerden tasarruf 

sağlayan, kolay monte edilebilen ve dondurucu 
dolapları ile orta sıcaklıklı soğutucuların kombine 
edilmesine izin veren üniteler içerir. 

Sürdürülebilir ticaret için organik ürün satın

Organik pazarı yalnızca sürdürülebilir ürünlerin 
satılmasıyla değil, aynı zamanda yeşil ve mümkün 
olduğunca az enerjinin kullanılmasıyla da ilgilidir. 
Bonn'daki Bergfeld Biomarkt'ın Daikin ZEAS'ı tercih 
etmesinin altında iç huzuru ve imajın ötesinde 
nedenler yatmaktadır. Altı adet klasik soğutma 
ünitesinden ZEAS'a geçiş yapılmasıyla birlikte 
ekonomik avantajlar da elde edilmiştir: şirket, yüzde 
50'ye varan oranlarda enerji tasarrufu elde etmeyi 
başarmıştır.

Hotel 47°. Bu butik otel enerji maliyetlerini 
adeta dondurdu 

İşletme maliyetlerinin düşürülmesi otel endüstrisi 
için hayati öneme sahiptir. Almanya'nın Konstanz 
kentinde bulunan Hotel 47° kapılarını misafirlerine 

Esnek kombinasyon soğutma sistemi

Her biri birden fazla dolaba ve farklı sıcaklıklara sahip, orta ve düşük 

sıcaklıklı soğutma için ayrı gruplar. Bu esneklik ve yüzde 50'ye varan 

enerji tasarrufları yalnızca ZEAS ile mümkündür. 

2°C dolap

7°C camlı dolap

ZEAS (orta sıcaklıklı soğutma)

-20°C dondurucu dolap

-18°C camlı dondurucu 

dolap

ZEAS (düşük sıcaklıklı soğutma)

ZEAS inverter kondenser         ünitesi 
daha düşük enerji tüketen orta ve düşük                   sıcaklıklı soğutma

İster bir restoran, ister bir süpermarket veya etkinlik 
salonu olsun Daikin ZEAS, kullanıldığı endüstrilerin 
ihtiyaçları kadar özeldir. ZEAS, enerji tüketimini 
%30'a varan oranlarda düşüren bir inverter scroll 
kompresöre sahiptir. Ve bir ünite hem soğuma hem 
dondurma işlevi sağlayabildiğinden tesis yatırımınız 
minimum düzeye düşürülür.
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Kiel Belediye Hastanesi 

ZEAS ve iki buster ünitesinin konumu

Bergfeld Biomarkt, Bonn

Satış alanındaki soğutma 

üniteleri; giriş

Hotel 47°, Konstanz

Restoran mutfağı için soğutma  

ürünleri

LREQ-BY1

ZEAS inverter kondenser         ünitesi 
daha düşük enerji tüketen orta ve düşük                   sıcaklıklı soğutma

geçen baharda açtı. Otel sadece nefes kesici bir Ren 
nehri manzarası sunmaktan ve şık tasarımlı bir otel 
olmaktan dolayı değil, aynı zamanda en inovatif, en 
verimli teknolojileri kullanmaktan dolayı da gurur 
duyuyor. Otel, soğutma ihtiyacı için Daikin‘ın ZEAS 
sistemini tercih etmiştir. Ticari soğutma amaçlı entegre 

inverter kondenser üniteleri yüksek enerji verimliliği, 
kompakt tasarımı ve 'tak çalıştır' özelliğiyle otelin tüm 
soğuk hava deposu ve derin dondurma ihtiyaçlarını 
karşılamaktadır.

Rakipsiz kalite, geçilemeyen verimlilik: tüm bu 
avantajlar müşteriler ve montörler içindir. Neden? 
Soğutucu teknolojisinin planlanması ve satın alınması 
sırasında, enerji tasarrufu potansiyeli ve daha yüksek 
verimlilik ararlar.

ZEAS, klasik kombi soğutma sistemlerinde karşılaşılan 
sorunların büyük bir çoğunluğu ortadan kaldırmıştır. 
Çözüm, VRV teknolojisine dayalıdır, bu da ZEAS'a ticari 
soğutma rekabetinde önemli bir avantaj sağlar.

Buster Ünitesi 
ZEAS, orta veya düşük sıcaklıklı soğutma modlarında 
da çalışabilir. Buster ünitesiyle birlikte, tek bir sitemde 
orta ve düşük sıcaklıklı soğutmanın gerçekleştirilmesi 
mümkündür.
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LREQ8-12BY1

ZEAS kondenser ünitesi

Orta ve yüksek kapasiteli uygulamalara yönelik soğutma 
çözümü, güvenirliği kanıtlanmış VRV teknolojisine 
dayanmaktadır 
 

 › Değişken yük koşullarına ve yüksek enerji verimliliği gereksinimlerine 
sahip tüm soğutma ve dondurma uygulamaları için ideal bir 
çözümdür. Özellikle süpermarketlerde, soğuk hava depolarında, hızlı 
dondurma sistemlerinde ve dondurucularda vb. tercih edilmektedir

 › Ekonomizer işlevli DC inverter scroll kompresör, yüksek enerji 
verimliliği ve güvenilir performans sağlar

 › R-410A soğutucu akışkan kullanılması ve düşük enerji tüketimi 
sayesinde CO

2
 emisyonlarını düşürür

 › Fabrikada test edilir ve hızlı ve kolay monte edilebilmesi ve hizmete 
alınabilmesi için önceden programlanır

 › Sınırlı boyutları sayesinde daha yüksek montaj esnekliği
 › 'Gece sessiz çalışma' modu dahil düşük çalışma sesi seviyesi
 › Küçük dondurma ihtiyaçları için ZEAS üniteleri bir buster ünitesine 
bağlanabilir

 › 2x 15HP veya 2x 20HP tipi multi kombinasyon daha az boru bağlantısı 
ve daha kısa montaj süresi sağlar

LREQ-BY1 5 6 8 10 12 15 20
Soğutma kapasitesi Düşük sıcaklık Nom. kW 5,51 (1) 6,51 (1) 8,33 (1) 10,0 (1) 10,7 (1) 13,9 (1) 15,4 (1)

Orta sıcaklık Nom. kW 12,5 (2) 15,2 (2) 19,8 (2) 23,8 (2) 26,5 (2) 33,9 (2) 37,9 (2)
Çekilen güç Düşük sıcaklık Nom. kW 4,65 (1) 5,88 (1) 7,72 (1) 9,27 (1) 9,89 (1) 12,8 (1) 14,1 (1)

Orta sıcaklık Nom. kW 5,10 (2) 6,56 (2) 8,76 (2) 10,6 (2) 12,0 (2) 15,2 (2) 17,0 (2)
Sezonsal enerji performansı 
oranı SEPR

R-410A Te -10°C 3,86 3,79 3,64 3,42 3,51 3,38 3,23
Te -35°C 1,61 1,65 1,71 1,69 1,67 1,60 1,61

Yıllık elektrik tüketimi 
Q

R-410A Te -10°C kWh/a 19.907 24.681 33.483 42.794 46.377 61.683 72.030
Te -35°C kWh/a 25.547 29.366 36.361 44.054 47.872 64.822 71.162

Tam yükte ve ortam sıcaklığındaki 
parametreler 32°C (Nokta A)

R-410A Te -10°C Anma COP değeri (COPA) 2,45 2,32 2,26 2,25 2,21 2,23
Te -35°C Anma COP değeri (COPA) 1,18 1,11 1,08 1,09

Tam yükte ve ortam sıcaklığındaki 
parametreler 43°C

R-410A Te -10°C Açıklanan COP değeri (COP3) 1,54 1,57 1,40 1,46 1,47 1,46 1,51
Te -35°C Açıklanan COP değeri (COP3) 0,76 0,74 0,68 0,70 0,71 0,74

Boyutlar Ünite Yükseklik mm 1.680
Genişlik mm 635 930 1.240
Derinlik mm 765

Ağırlık Ünite kg 166 242 331 337
Isı eşanjörü Tipi Çapraz kanatlı serpantin
Kompresör Tipi Hermetik sızdırmaz scroll kompresör

Çıkış W 2.600 3.200 2.100 3.000 3.400 2.600 3.400
Piston hareketi m³/sa 11,18 13,85 19,68 23,36 25,27 32,24 35,8
Devir dvr/dak 5.280 6.540 4.320 6.060 6.960 5.280 6.960
Başlatma yöntemi Doğrudan hat üzerinde (inverter kontrollü)

Kompresör 2 Çıkış W - 3.600
Devir dvr/dak - 2.900

Kompresör 3 Çıkış W - 3.600
Devir dvr/dak - 2.900

Fan Tipi Pervaneli fan
Miktar 1 2
Hava debisi Soğutma Nom. m³/dak 95 102 171 179 191 230 240

Fan motoru Çıkış W 350 750 350 750
Tahrik Doğrudan tahrik

Fan motoru 2 Çıkış W - 350 750
Ses basıncı seviyesi Nom. dBA 55,0 (3) 56,0 (3) 57,0 (3) 59,0 (3) 61,0 (3) 62,0 (3) 63,0 (3)
Çalışma sıcaklık aralığı Evaporatör Soğutma Maks.~Min. °C KT 10~-45
Soğutucu akışkan Tipi R-410A

GWP 2.087,5
Şarj kg 5,2 7,9 11,5

TCO₂eş 10,9 16,5 24,0
Kontrol Elektronik genleşme vanası

Güç beslemesi Faz /  Frekans /  Gerilim Hz/V 3~/50/380-415

LREQ-BY1 30 40
Sistem Dış ünite modülü 1 LREQ15BY1R LREQ20BY1R

Dış ünite modülü 2 LREQ15BY1R LREQ20BY1R
Soğutma kapasitesi Orta sıcaklık Nom. kW 67,8 (1) 75,8 (1)

Düşük sıcaklık Nom. kW 27,8 29,6
Çekilen güç Orta sıcaklık Nom. kW 30,4 34,0

Düşük sıcaklık Nom. kW 25,6 27,6
Ses basıncı seviyesi Nom. dBA 65,0 66,0
Boru bağlantıları Sıvı ø 19,05

Gaz ø 41,28
(1) soğutma: buharlaşma sıcaklığı -10°C; dış ortam sıcaklığı 32°C; emiş SH10°C (2) Soğutma: buharlaşma sıcaklığı -35°C; dış ortam sıcaklığı 32°C; emiş SH10°C (3) Ses basıncı verileri: ünitenin 1m önünde, 1,5m yükseklikte ölçülür | RLA şu koşullara dayalıdır: dış ortam 

sıcaklığı 32°C KT; emiş SH 10°C; emiş basıncına karşılık gelen doymuş sıcaklık -10°C
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ZEAS ile buster ünitesi: 
ORTA + DÜŞÜK SICAKLIKLI soğutma

2° C 8° C

-19° C

Buster 
Ünitesi

-20° C

Buster 
Ünitesi

Convenı-Pack ile buster ünitesi:  
ORTA VE DÜŞÜK SICAKLIKLI dondurma + alan kliması + Biddle hava perdesi

2°C 8°C

-19°C

Buster 

Ünitesi

-20°C

Buster 

Ünitesi

Düşük Sıcaklıklı Soğutma LCBKQ-AV1 3
Soğutma kapasitesi Nom. kW 3,35
Boyutlar Ünite Yükseklik mm 480

Genişlik mm 680
Derinlik mm 310

Ağırlık Ünite kg 47
Kompresör Tipi Hermetik sızdırmaz swing kompresör

Piston hareketi m³/sa 10,16
Devir sayısı dvr/dak 6.540
Çıkış W 1.300
Başlatma yöntemi Doğrudan hat üzerinde (inverter kontrollü)
AÇMA/KAPAMA sıklığı Saatte 6 defadan seyrek

Fan Tipi Pervaneli fan
Hava debisi Soğutma Nom. m³/dak 1,6

Çalışma sıcaklık aralığı Evaporatör Soğutma Min.~Maks. °C KT -45~-20
Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C -15~43

Soğutucu akışkan Tipi/GWP R-410A/2.087,5
Kontrol Elektronik genleşme vanası

Soğutucu akışkan yağı Tipi Daphne FVC50K + FVC68D
Şarj hacmi l 0,85 / 0,5

Boru bağlantıları Boru uzunluğu Sistem Buster ünitesi - İÜ 30m ve altı
Güç beslemesi Faz /  Frekans /  Gerilim Hz/V 1~/50/220-240

(1) Buharlaşma sıcaklığı -35°C; dış ortam sıcaklığı 32°C; emiş SH 10K; buster ünitesi deşarj basıncına karşılık gelen doymuş sıcaklık -10°C 

(2) Dalgalanması, florlu sera gazlarına dayanır.

Buster ünitesi

 › Buster ünitesi camlı dondurucu dolapların/soğuk 
hava odalarının  ZEAS ve Conveni-Pack dış ünitelerine 
bağlanmasına izin verir

 › Klasik bir sisteme kıyasla 4 ile 2 boru arası, daha düşük 
boru gereksinimleri

 › Ses emisyonlarını büyük ölçüde azaltan, düşük çalışma 
sesi modu mevcuttur 

LCBKQ3AV19



12

Conveni-Pack: entegre      sistem  
için düşük ve orta sıcaklıklı soğutma, klima ve ısıtma

Conveni-Pack (orta 
sıcaklıklı soğutma)

-18°C camlı dondurucu dolap

Buster ünitesi (düşük 
sıcaklıklı soğutma)

Alan kliması

Her şey için tek sistem

Dondurucu dolaplarından ve camlı dolaplardan geri kazanılan ısı, 

mağaza için konfor amaçlı ısıtmada kullanılır.

Yüzde 54'e varan oranlarda 

azaltılan enerji tüketimi

Toplam 1,000 m² ve 800 m² 

perakende alanına sahip indirim 

marketi. Isıtma için kompresör 

çalışma süresinin yalnızca yüzde 

6'sı kullanılır. Kalan ısı gereksinimi, 

ısı yer değişimi tarafından 

sağlanır.

kWh cinsinden yıllık enerji tüketimi

140.000

120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0

-%54

58,545 kWh / yıl

Conveni-
Pack

Kombi 
sistemi ve 
gazlı ısıtma

87,000 kWh / yıl
Dondurucu

40,000 kWh / yıl
Isıtma

Biddle hava perdesi

7° C dolap

Perakende gıda sektöründe oldukça çetin bir 
rekabet söz konusudur. Bu yalnızca satışlardan elde 
edebileceğiniz geliri etkilemekle kalmaz, işletme 
maliyetleri de başarı için belirleyici bir faktördür. 
Conveni-Pack'in ısı geri kazanımlı sistemi, atık 
ısıyı binanın başka bir alanında kullanarak işletme 
maliyetlerinden tasarruf sağlar. Tek bir sistem hem 
klima ihtiyacını hem de soğutma ihtiyacını 
karşılayabilir. 
Bu da Conveni-Pack'in en iddialı olduğu konudur.

Tek bir bakışta Convenı-Pack avantajları

 › Orta ve düşük sıcaklıklı soğutma, ısıtma ve klima için 
eksiksiz çözüm

 › Verimli ısıtma için ısı geri kazanımı
 › Inverter dış ünite, havadan elde edilen yenilenebilir 
enerjiyi kullanır

 › Yüzde 57'ye varan oranlarda daha az enerji tüketilir
 › Planlı zemin işleri azaltılır ve kurulum maliyetleri 
düşürülür

Isı geri kazanımı

Conveni-Pack sayesinde, soğutma sırasında üretilen 
atık ısı dönüştürülebilir ve binanın başka bir yerinde 
ilave bir enerji maiyeti olmaksızın kullanılabilir. 

Yenilenebilir enerjiyle  
ticari soğutma

Almanya'nın Töpen Kasabasındaki Denn’s Biomarkt 
soğutma, ısıtma ve klima için tam bir çözüm satın 
almayı tercih etmiştir: Daikin Conveni-Pack. Bu 
kompakt ve düşük çalışma sesli sistem fosil yakıtları 
kullanmaksızın ısıtma ve soğutma yapar. 
Organik pazarın enerji tüketiminin %30 daha düşük 
olması, perakendeci firmaların akıllı tercihlerinin altını 
çizmektedir.

Siz büyüdükçe tasarruf sağlar

İki Edeka süpermarketi her iki gıda süpermarketi için 
Daikin'ın Conveni-Pack ürününe geçmiştir. Neticesinde, 
perakende satış alanında (800'den 1.400 m²'ye) 
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Edeka Buschkühle

Bad Waldliesborn girişi; Conveni-Pack 

konumu

Edeka Buschkühle, Bad Waldliesborn

Konfor soğutma ve ısıtma için Daikin'ın dairesel atışlı  

kaset tipi ünitesi

LRYEQ 16 AY

Conveni-Pack: entegre      sistem  
için düşük ve orta sıcaklıklı soğutma, klima ve ısıtma

artış olmasına rağmen, yalnızca iki ayda enerji 
maliyetlerinden 3.000 Euro tasarruf elde edilmiştir. Bu 
süpermarketlerden birinde, Conveni-Pack'ten elde 
edilen ısı, yani soğutma ünitesinin atık ısısı kış aylarında 
ilave bir enerji gereksinimi olmaksızın ısıtma için 
kullanılır.

ZEAS'ta olduğu gibi, Conveni-Pack de ticari 
uygulamalarda orta ve düşük sıcaklıklı soğutma için en 
son teknolojiyi sunar. Ancak, ilave bir avantaja sahiptir: 
ısı geri kazanımı.

Perakende gıda ticareti gerçekleştiren müşterilerimiz, 
yenilenebilir ham maddeleri kullanarak, önceki enerji 
maliyetlerini yarıya indirmeyi başarmıştır.

Benzersiz 
Conveni-Pack 
çözümünün 

kısa 
animasyonuna 
göz atabilirsiniz
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Kapasite sınıfı (kW)

Kapasite sınıfı (kW)

Modeli Ürün adı 50 63 71 80 100 125 140 200 250

Soğutma kapasitesi (kW)1 5,6 7,1 8,0 9,0 11,2 14,0 16,0 22,4 28,0
Isıtma kapasitesi (kW)2 6,3 8,0 9,0 10,0 12,5 16,0 18,0 25,0 31,5

Dairesel atışlı kaset FXFQ-A     

2 yöne üflemeli tavan tipi 
kaset FXCQ-A    

Tek yöne üflemeli kaset 
tipi FXKQ-MA 

Inverter fanlı gizli tavan 
tipi ünite FXSQ-A     

Inverter fanlı gizli tavan 
tipi ünite FXMQ-P7     

Yüksek statik basınçlı gizli 
tavan tipi FXMQ-MB  

Asılı tavan tipi ünite FXHQ-A  

4 yöne üflemeli asılı tavan 
tipi ünite FXUQ-A  

Döşeme tipi ünite FXLQ-P  

Gizli döşeme tipi ünite FXNQ-A  

Mağazaların tüm konfor soğutma ve ısıtma gereksinimlerine yanıt verilmesi için çok geniş bir AC iç ünite ve Biddle hava 
perdesi ürün gamı sunulmaktadır.

Modeli Ürün Adı 80 100 125 140 200 250

Isıtma kapasitesi (kW)2 7,4 - 9,2 11,6 - 13,4 15,6 16,2 - 19,9 29,4 29,4 - 31,1

Tavan tipi Biddle hava 
perdesi CYVS-DK      

Kaset tipi Biddle hava 
perdesi CYVM-DK      

Gömülü tip Biddle hava 
perdesi CYVL-DK      

1  Nominal soğutma kapasiteleri şu koşullara dayalıdır: iç ortam sıcaklığı: 27°C KT / 19°C YT, dış ortam sıcaklığı: 35°C KT, boru uzunluğu: 7,5 m, kot farkı: 0 m 
2  Nominal ısıtma kapasiteleri şu koşullara dayalıdır: iç ortam sıcaklığı: 20°C KT, dış ortam sıcaklığı: 7°C KT / 6°C YT, boru uzunluğu: 7,5 m, kot farkı: 0 m 
3  Opsiyonel

Conveni-Pack bağlantısı için iç üniteler ve Biddle hava perdeleri
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Orta Sıcaklıklı Soğutma LRYEQ-A7Y1 16
Soğutma kapasitesi Klima Nom. kW 14,0

Soğutma (1) Nom. kW 21,8
Isıtma kapasitesi (2) Klima Nom. kW 27,0

Soğutma (2) Nom. kW 21,8
Boyutlar Ünite Yükseklik mm 1.680

Genişlik mm 1.240
Derinlik mm 765

Ağırlık Ünite kg 370
Isı eşanjörü Tipi Çapraz kanatlı serpantin
Kompresör Tipi Hermetik sızdırmaz scroll kompresör

Piston hareketi m³/sa 13,34
Devir dvr/dak 6.300
Çıkış W 2.500
Başlatma yöntemi Doğrudan hat üzerinde (inverter kontrollü)
AÇMA/KAPAMA sıklığı Saatte 6 defadan seyrek

Kompresör 2 Devir dvr/dak 2.900
Çıkış W 3.600

Kompresör 3 Devir dvr/dak 2.900
Çıkış W 4.500

Fan Tipi Pervaneli fan
Miktar 2
Hava debisi Soğutma Nom. m³/dak 230

Fan motoru Çıkış W 750
Tahrik Doğrudan tahrik

Ses basıncı seviyesi Nom. dBA 62,0
Çalışma sıcaklık 
aralığı

Evaporatör Soğutma Min.~Maks. °C KT -20~10
Soğutma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C KT -5~43
Isıtma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C KT -15~21

Soğutucu akışkan Tipi R-410A
Şarj kg 11,5
Kontrol Elektronik genleşme vanası

Soğutucu akışkan 
yağı

Tipi Daphne FVC68D
Şarj hacmi l 1,7 / 2,1 / 2,1 / 4,0

Boru bağlantıları Dondurucu Sıvı 50m ve altı Ø 9,5 C1220T 
50~130 m Ø 12,7 C1220T 

Gaz 50m ve altı Ø 25,4 C1220T
50~130 m Ø 28,6 C1220T 

Güç beslemesi Faz /  Frekans /  Gerilim Hz/V 3~/50/380-415

Conveni-Pack
Gıda perakendecilerine yönelik, ısı geri kazanımı 
için ödüllü teknolojili soğutma çözümü 

 › Yüksek ve düşük sıcaklıklı soğutma ile klimayı  
(ısıtma dahil) tek bir sisteme entegre eder

 › Isı pompası teknolojisi sayesinde CO
2
 emisyonları 

azaltılır
 › Conveni-Pack sisteminin modüler yapısı, montaj 
esnekliğini maksimum düzeye çıkartır. Dış üniteler, 
uygulamaya özel montaj kısıtlamalarının ortadan 
kaldırılması için bloklar veya sıralar halinde 
gruplandırılabilir veya bina etrafına dağıtılabilir

 › Dondurucu dolaplardan veya evaporatörlerden elde 
edilen ısı ilave bir masraf yapılmaksızın mağazanın 
konforlu bir şekilde ısıtılması için tekrar kullanılabilir

 › 'Gece sessiz çalışma' modu dahil düşük çalışma sesi 
seviyesi

LRYEQ16A7Y1

(1) Soğutma öncelikli mod: buharlaşma sıcaklığı -10°C; dış ortam sıcaklığı 32°C KT; emiş SH 10°C  

(2) %100 ısı geri kazanımlı mod: iç ortam sıcaklığı 20°C KT, dış ortam sıcaklığı 7°C KT, 6°C YT; soğutma yükü 18kW; boru uzunluğu: 7.5 m; kot farkı: 0 m
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BHGP26A1

Dijital ölçüm ekranı bir ünitenin tek bakışta 
tanımlanmasına izin verir ve tüm ZEAS üniteleri ve 
Conveni-Pack sistemleriyle birlikte kullanılabilir.

 › Sabit kurulum veya servis uygulamaları için dijital 
ölçüm ekranı

 › Yüksek ve düşük basıncı gösterir
 › Bir arıza durumunda hata kodlarını gösterir
 › 32 adede kadar işletme parametresini gösterir
 › Hata kodu geçmişini (son üç hatayı) gösterir
 › Çıkış değerlerini gösterir ve saklar
 › Normal çalışma ekranı moduna otomatik olarak 
döner

Dijital basınç göstergesi kiti

BHGP26A1

Modbus iletişim kiti

BRR9A1V1

ZEAS ve Conveni-Pack Aksesuarları

Deşarj basıncı ekranı

Emiş basıncı  

ekranı MPa ekranı

Daikin Modbus İletişim Arayüzü, Daikin ZEAS ve  
Daikin Conveni-Pack sistemleriyle bina kontrol 
otomasyon ağları ve diğer takip sistemleriyle tam 
entegrasyona izin verir.

Arayüz, Modbus protokolünü kullanarak tüm işletme 
parametrelerini okumanıza ve önemli değerleri 
kontrol etmenize imkan tanır. Bu entegrasyon bileşeni, 
ZEAS ve Conveni-Pack sistemlerini tek bir şeffaf, 
özelleştirilebilir soğutma ünitesine dönüştürür ve 
böylece, uzaktan takip uygulamaları da dahil amaca 
özel ve optimum enerji düzeyinde mağaza konseptleri 
oluşturabilirsiniz.

Profesyonel arayüzler 32 adede kadar ZEAS ünitesinin 
bağlanması için kullanılabilir ve ayrıca Conveni-Pack 
sistemleri ve Buster üniteleriyle birlikte kullanım için de 
uygundur.

Kontrol değerleri

 › Hedef buharlaşma sıcaklığı
 › Açık ve kapalı noktalar için düşük basınç seviyesi
 › Zorlamalı durdurma
 › Hata mesajları uzaktan iptal edilebilir

BRR9AV1

Ekran değerleri

 › Model bilgileri ve çalışma durumu
 › Soğutucu akışkan çalışma basıncı ve sıcaklıkları
 › Bileşenler için elektrik çalışma verileri ve sıcaklıklar
 › Hedef değerler
 › Fan aşaması ve kompresör sıklığı, çalışma saati
 › Uyarı ve hata mesajları ve ayrıca sistem güvenlik 
işlevleri
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Hareketli veya scroll kompresörlü  
ticari kondenser üniteleriModbus iletişim kiti

BRR9A1V1

ZEAS ve Conveni-Pack Aksesuarları

Daikin'ın ticari kondenser üniteleri soğuk hava 
depolarında, barlarda, otellerde, kasaplarda, 
pastanelerde ve orta sıcaklıklarda güvenilir soğutmaya 
ihtiyaç duyulan benzeri yerlerde kullanım için idealdir.

Yeni üniteler -15°C ile +43°C (ortam) arasındaki çalışma 
sıcaklık aralıklarında yüksek enerji verimlidir.  
Gelişmiş tasarımı ve ses yalıtımı sayesinde şehir 
içinde, özellikle konutların yakınında sorunsuz şekilde 
kullanılabilir.

Montörler için üniteler hafif ve kompakt şekilde 
tasarlanmıştır ve kolayca erişilebilmesi sayesinde 
montaj ve bakım işlemleri son derece kolaydır.  
Üniteler ayrıca hava şartlarına dayanıklı bir muhafazaya 
sahiptir.
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JEHCCU-CM1/CM3

Orta Sıcaklıklı Soğutma JEHCCU-CM1/CM3 0040 
CM1

0050 
CM1

0051 
CM1

0063 
CM1

0067 
CM1

0077 
CM1

0095 
CM1

0100 
CM1

0113 
CM1

0140 
CM1

0140 
CM3

Soğutma kapasitesi Orta sıcaklık R-134a Nom kW 0,55 (1) - 0,83 (1) 0,99 (1) - 1,20 (1) 1,49 (1) -
R-404A Nom kW - 0,91 (1) - 1,23 (1) - 1,50 (1) 1,76 (1) 2,19 (1) 2,22 (1)
R-407A Nom kW - 0,72 (1) - 0,97 (1) - 1,19 (1) 1,49 (1) 1,73 (1) 1,74 (1)
R-407F Nom kW - 0,78 (1) - 1,03 (1) - 1,26 (1) 1,55 (1) 1,87 (1) 1,88 (1)

Çekilen güç Orta sıcaklık R-134a Nom kW 0,430 (1) - 0,540 (1) 0,640 (1) - 0,740 (1) 0,900 (1) -
R-404A Nom kW - 0,630 (1) - 0,760 (1) - 0,930 (1) 1,100 (1) 1,180 (1) 1,240 (1)
R-407A Nom kW - 0,540 (1) - 0,700 (1) - 0,840 (1) 0,980 (1) 1,110 (1) 1,160 (1)
R-407F Nom kW - 0,530 (1) - 0,690 (1) - 0,830 (1) 0,980 (1) 1,070 (1) 1,120 (1)

Tam yükte ve ortam 
sıcaklığındaki 
parametreler 25°C

R-134a Te -10°C Açıklanan COP değeri (COP2) 1,55 - 1,75 1,80 - 1,96 2,05 -
R-404A Te -10°C Açıklanan COP değeri (COP2) - 1,88 - 1,92 - 1,87 1,95 1,96 2,02
R-407A Te -10°C Açıklanan COP değeri (COP2) - 1,39 - 1,45 - 1,50 1,65 1,58
R-407F Te -10°C Açıklanan COP değeri (COP2) - 1,62 - 1,66 - 1,68 1,78 1,95 1,87

Tam yükte ve ortam 
sıcaklığındaki 
parametreler 32°C  
(Nokta A)

R-134a Te -10°C Anma COP değeri (COPA) 1,28 - 1,53 1,55 - 1,63 1,65 -
R-404A Te -10°C Anma COP değeri (COPA) - 1,45 - 1,61 - 1,61 1,60 1,68 1,80
R-407A Te -10°C Anma COP değeri (COPA) - 1,33 - 1,37 - 1,42 1,52 1,57 1,50
R-407F Te -10°C Anma COP değeri (COPA) - 1,47 - 1,49 - 1,51 1,58 1,75 1,67

Tam yükte ve ortam 
sıcaklığındaki 
parametreler 43°C

R-134a Te -10°C Açıklanan COP değeri (COP3) 1,18 - 1,20 1,21 - 1,30 1,32 -
R-404A Te -10°C Açıklanan COP değeri (COP3) - 1,10 - 1,18 - 1,21 1,20 1,26 1,31
R-407A Te -10°C Açıklanan COP değeri (COP3) - 1,16 - 1,38 1,30
R-407F Te -10°C Açıklanan COP değeri (COP3) - 1,20 - 1,39 1,32

Boyutlar Ünite Yükseklik mm 607 662
Genişlik mm 876 1.101
Derinlik mm 420 444

Ağırlık Ünite kg 45 53 54 55 68
Kompresör Tipi Hareketli kompresör

Modeli AE4440Y-FZ1A AE4460Z-FZ1C CAJ4461Y CAJ4476Y CAJ9480Z CAJ4492Y CAJ4511Y CAJ9510Z CAJ9513Z CAJ4517Z TAJ4517Z
Yağ Şarj hacmi l 0,3 0,9 -
Yağ Tipi Uniqema Emkarate RL32CF
Piston hareketi m³/sa 1,80 3,18 3,79 2,64 4,51 5,69 3,18 4,21 4,52

Fan Tipi Aksiyal
Hava debisi Soğutma Nom m³/sa 1.300 2.700

Ses basıncı seviyesi Nom. dBA 29 (2) 28 (2) 29 (2) 28 (2) 34 (2)
Soğutucu akışkan Tipi R-134a R-404A R-134a R-404A R-134a R-404A

Tip 2 - R-407A - R-407A - R-407A
Tip 3 - R-407F - R-407F - R-407F
GWP 1.430,0 3.921,6 1.430,0 3.921,6 1.430,0 3.921,6
GWP Tip 2 - 2.107,0 - 2.107,0 - 2.107,0
GWP Tip 3 - 1.825,0 - 1.825,0 - 1.825,0

Boru bağlantıları Sıvı hattı bağlantısı inç 1/4" 3/8"
Emiş hattı bağlantısı inç 3/8" 1/2" 5/8

Güç beslemesi Faz /  Frekans /  Gerilim Hz/V 1~/50/230 3~/50/400

(1) Koşullara bakın: Dış ortam sıcaklığı = 32°C, Buharlaşma sıcaklığı = -10°C ve 10K kızdırma (orta sıcaklıklı uygulama) (2) Ses basıncı seviyesi ekosuz odada 10m'de ölçülmüştür

Hareketli teknoloji barındıran 
ticari soğutma için kondenser 
ünitesi

Küçük gıda perakendecileri için soğutma çözümü

 ʯ Küçük gıda perakendecileri (ör. pastaneler, kasaplar), soğuk hava 
odaları, şişe soğutma odaları ve camlı dolaplar gibi küçük kapasiteli 
soğutma uygulamaları için özel olarak tasarlanmıştır

 ʯ Şehir içindeki en küçük mekanlar için dahi kompakt ve hafiftir
 ʯ Tüm bileşenlere erişilebilir, bu sayede bakımı hızlı ve kolaydır
 ʯ Şehir içi uygulamalar için idealdir: ses yalıtımı ve düşük çalışma sesi 
seviyeleri, ünitenin sessiz çalıştığı anlamına gelir

 ʯ Optimize kompresör aralığı ve yüksek kondenser yüzeyi yüksek 
enerji verimliliği seviyeleri sunar ve yüksek kaliteli ürünlerin ve 
üretim süreçlerin kullanılması sayesinde güvenirlik garanti edilir

 ʯ Mikro kanallı ısı eşanjörü teknolojisi sistemde kullanılan soğutucu 
akışkan miktarını azaltarak çevre üzerindeki etkileri en aza düşürür
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JEHSCU-CM1/CM3

Orta Sıcaklıklı Soğutma JEHSCU-CM1/CM3 0200 
CM1

0250 
CM1

0300 
CM1

0200 
CM3

0250 
CM3

0300 
CM3

0350 
CM3

0400 
CM3

0500 
CM3

0600 
CM3

0680 
CM3

0800 
CM3

1000 
CM3

Soğutma kapasitesi Orta sıcaklık R-134a Nom kW 2,05 (1) 2,59 (1) 3,09 (1) 2,17 (1) 2,48 (1) 3,06 (1) 3,48 (1) 4,24 (1) 5,24 (1) 6,16 (1) 6,89 (1) 7,95 (1) 10,40 (1)
R-404A Nom kW 3,54 (1) 3,99 (1) 4,92 (1) 3,49 (1) 4,21 (1) 4,89 (1) 5,50 (1) 6,70 (1) 8,03 (1) 9,45 (1) 10,15 (1) 12,95 (1) 16,45 (1)
R-407A Nom kW 3,39 (1) 3,98 (1) 4,65 (1) 3,36 (1) 3,94 (1) 4,54 (1) - 6,57 (1) 8,03 (1) 9,24 (1) 10,35 (1) 12,55 (1) 14,75 (1)
R-407F Nom kW 3,26 (1) 3,73 (1) 4,50 (1) 3,22 (1) 3,85 (1) 4,45 (1) - 6,62 (1) 7,99 (1) 9,36 (1) 10,40 (1) 12,65 (1) 15,95 (1)

Çekilen güç Orta sıcaklık R-134a Nom kW 1,110 (1) 1,210 (1) 1,450 (1) 1,030 (1) 1,170 (1) 1,460 (1) 1,680 (1) 1,850 (1) 2,300 (1) 2,700 (1) 3,150 (1) 3,740 (1) 4,860 (1)
R-404A Nom kW 1,570 (1) 2,000 (1) 2,620 (1) 1,700 (1) 2,040 (1) 2,520 (1) 3,040 (1) 3,330 (1) 4,390 (1) 4,920 (1) 5,530 (1) 5,960 (1) 8,620 (1)
R-407A Nom kW 1,600 (1) 1,990 (1) 2,470 (1) 1,630 (1) 2,030 (1) 2,450 (1) - 2,970 (1) 3,930 (1) 4,620 (1) 5,540 (1) 6,240 (1) 8,410 (1)
R-407F Nom kW 1,740 (1) 2,090 (1) 2,660 (1) 1,780 (1) 2,160 (1) 2,710 (1) - 3,210 (1) 4,360 (1) 5,030 (1) 5,980 (1) 6,130 (1) 8,840 (1)

Sezonsal enerji 
performansı oranı 
SEPR

R-134a Te -10°C - 2,69 2,63 2,57 2,92 2,88
R-404A Te -10°C - 2,61 2,77 2,64 2,72 2,65 2,90 2,57
R-407A Te -10°C - 3,09 2,81 2,75 2,65 2,88 2,35
R-407F Te -10°C - 2,83 2,60 2,69 2,59 2,83 2,53

Yıllık elektrik tüketimi 
Q

R-134a Te -10°C kWh/a - 11.969,00 14.381,00 16.491,00 16.741 22.226
R-404A Te -10°C kWh/a - 12.939 14.881,00 18.673,00 21.344,00 23.536,00 27.407 39.372
R-407A Te -10°C kWh/a - 13.054,00 17.546,00 20.622,00 24.031,00 26.747 38.515
R-407F Te -10°C kWh/a - 14.365,00 18.883,00 21.395,00 24.655,00 27.475 38.831

Tam yükte ve ortam 
sıcaklığındaki 
parametreler 25°C

R-134a Te -10°C Açıklanan COP değeri (COP2) 2,15 2,54 2,50 2,55 2,52 2,46 2,83 -
R-404A Te -10°C Açıklanan COP değeri (COP2) 2,65 2,54 2,24 2,44 2,41 2,26 -
R-407A Te -10°C Açıklanan COP değeri (COP2) 2,55 2,38 2,21 2,50 2,32 2,20 -
R-407F Te -10°C Açıklanan COP değeri (COP2) 2,43 2,31 2,16 2,35 2,25 2,10 -

Tam yükte ve ortam 
sıcaklığındaki 
parametreler 32°C 
(Nokta A)

R-134a Te -10°C Anma COP değeri (COPA) 1,85 2,14 2,13 2,12 2,13 2,10 2,08 2,29 2,28 2,19 2,13 2,14
R-404A Te -10°C Anma COP değeri (COPA) 2,25 2,00 1,88 2,06 2,07 1,94 1,81 2,01 1,83 1,92 1,84 2,17 1,91
R-407A Te -10°C Anma COP değeri (COPA) 2,13 2,01 1,89 2,07 1,95 1,86 - 2,21 2,04 2,00 1,87 2,01 1,75
R-407F Te -10°C Anma COP değeri (COPA) 1,88 1,79 1,69 1,81 1,79 1,65 - 2,06 1,83 1,86 1,74 2,06 1,80

Tam yükte ve ortam 
sıcaklığındaki 
parametreler 43°C

R-134a Te -10°C Açıklanan COP değeri (COP3) 1,35 1,53 1,57 1,52 1,55 1,56 1,59 1,53 1,52
R-404A Te -10°C Açıklanan COP değeri (COP3) 1,53 1,33 1,25 1,36 1,28 1,11 1,28 1,15 1,27 1,22 1,47 1,18
R-407A Te -10°C Açıklanan COP değeri (COP3) - 1,48 1,45 1,38 - 1,43 1,39 1,43 - 1,38 -
R-407F Te -10°C Açıklanan COP değeri (COP3) - 1,52 -

Boyutlar Ünite Yükseklik mm 662 872 1.727
Genişlik mm 1.101 1.353 1.348
Derinlik mm 444 575 641

Ağırlık Ünite kg 70 72 74 70 72 74 119 123 125 126 218
Kompresör Tipi Scroll kompresör

Modeli ZB15KQE-PFJ ZB19KQE-PFJ ZB21KQE-PFJ ZB15KQE-TFD ZB19KQE-TFD ZB21KQE-TFD ZB26KQE-TFD ZB29KQE-TFD ZB38KQE-TFD ZB45KQE-TFD ZB48KQE-TFD ZB58KCE-TFD ZB76KCE-TFD
Yağ Şarj hacmi l - 1,360 2,070 1,890 1,800 2,5 3,2
Yağ Tipi Polyester yağ (Copeland Ultra 22 CC, 32 CC ve 32-3MAF, Mobil EAL™ Arctic 22 CC, Uniqem Emkarate RL32CF
Piston hareketi m³/sa 5,90 6,80 8,60 5,90 6,80 8,60 9,90 11,400 14,400 17,100 18,800 22,10 29,10

Fan Tipi Aksiyal
Hava debisi Soğutma Nom m³/sa 2.700 - 8.500

Ses basıncı seviyesi Nom. dBA 33 (2) 34 (2) 36 (2) 33 (2) 34 (2) 36 (2) 39 (2) 37 (2) 38 (2) 40 (2) 43 (2)
Soğutucu akışkan Tipi R-134a

Tip 2 R-404A
Tip 3 R-407A - R-407A
Tip 4 R-407F - R-407F
GWP 1.430,0
GWP Tip 2 3.921,6
GWP Tip 3 2.107,0 - 2.107,0
GWP Tip 4 1.825,0 - 1.825,0

Boru bağlantıları Sıvı hattı bağlantısı inç 3/8" 1/2" 3/4"
Emiş hattı bağlantısı inç 3/4" 7/8" 1 1/8" 3/8"

Güç beslemesi Faz /  Frekans /  Gerilim Hz/V 1~/50/230 3~/50/400

(1) Koşullara bakın: Dış ortam sıcaklığı = 32°C, Buharlaşma sıcaklığı = -10°C ve 10K kızdırma (orta sıcaklıklı uygulama) (2) Ses basıncı seviyesi ekosuz odada 10m'de ölçülmüştür

Scroll teknoloji barındıran ticari 
soğutma için kondenser ünitesi

Küçük gıda perakendecileri için soğutma çözümü

 ʯ Küçük gıda perakendecileri (ör. pastaneler, kasaplar), soğuk hava 
odaları, şişe soğutma odaları ve camlı dolaplar gibi küçük kapasiteli 
soğutma uygulamaları için özel olarak tasarlanmıştır

 ʯ Şehir içindeki en küçük mekanlar için dahi kompakt ve hafiftir
 ʯ Tüm bileşenlere erişilebilir, bu sayede bakımı hızlı ve kolaydır
 ʯ Şehir içi uygulamalar için idealdir: ses yalıtımı ve düşük çalışma sesi 
seviyeleri, ünitenin sessiz çalıştığı anlamına gelir

 ʯ Optimize kompresör aralığı ve yüksek kondenser yüzeyi yüksek 
enerji verimliliği seviyeleri sunar ve yüksek kaliteli ürünlerin ve üretim 
süreçlerin kullanılması sayesinde güvenirlik garanti edilir

 ʯ Mikro kanallı ısı eşanjörü teknolojisi sistemde kullanılan soğutucu 
akışkan miktarını azaltarak çevre üzerindeki etkileri en aza düşürür
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JEHCCU/SCU-CL1/CL3

Düşük Sıcaklıklı Soğutma JEHCCU-CL1/JEHSCU-CL3 JEHCCU0115CL1 JEHSCU0200CL3 JEHSCU0300CL3 JEHSCU0400CL3 JEHSCU0500CL3 JEHSCU0600CL3 JEHSCU0750CL3
Soğutma kapasitesi Düşük sıcaklık R-404A Nom kW 0,69 (1) 1,42 (1) 1,98 (1) 2,91 (1) 3,53 (1) 4,13 (1) 5,29 (1)

R-407A Nom kW - 1,16 (1) 1,51 (1) 2,29 (1) 2,77 (1) 3,31 (1) 4,29 (1)
Çekilen güç Düşük sıcaklık R-404A Nom kW 0,720 (1) 1,460 (1) 1,810 (1) 2,380 (1) 3,100 (1) 3,690 (1) 3,880 (1)

R-407A Nom kW - 1,310 (1) 1,770 (1) 2,330 (1) 2,850 (1) 3,570 (1) 4,170 (1)
Sezonsal enerji performansı 
oranı SEPR

R-404A Te -35°C - 1,88 1,79 1,80 1,82
R-407A Te -35°C - 1,67 1,52 1,51

Yıllık elektrik tüketimi 
Q

R-404A Te -35°C kWh/a - 11.555,00 14.732,00 17.107,00 21.649
R-407A Te -35°C kWh/a - 10.212,00 12.364,00 16.220,00 21.146

Tam yükte ve ortam 
sıcaklığındaki parametreler 25°C

R-404A Te -35°C Açıklanan COP değeri (COP2) 1,11 1,16 1,40 -
R-407A Te -35°C Açıklanan COP değeri (COP2) - 1,12 1,08 -

Tam yükte ve ortam sıcaklığındaki 
parametreler 32°C (Nokta A)

R-404A Te -35°C Anma COP değeri (COPA) 0,96 0,97 1,09 1,22 1,14 1,06 1,36
R-407A Te -35°C Anma COP değeri (COPA) - 0,89 0,85 0,98 0,97 0,93 1,03

Tam yükte ve ortam 
sıcaklığındaki parametreler 43°C

R-404A Te -35°C Açıklanan COP değeri (COP3) 0,69 0,60 0,70 0,86 0,79 0,64 0,98
R-407A Te -35°C Açıklanan COP değeri (COP3) - 0,55 - 0,67 0,66 0,64 0,73

Boyutlar Ünite Yükseklik mm 607 662 872 1.727
Genişlik mm 876 1.101 1.353 1.348
Derinlik mm 420 444 575 605

Ağırlık Ünite kg 55 76 77 132 133 203
Kompresör Tipi Hareketli 

kompresör Scroll kompresör

Modeli CAJ2446Z ZF06K4E-TFD ZF09K4E-TFD ZF13K4E-TFD ZF15K4E-TFD ZF18K4E-TFD ZF25K5E-TFD
Yağ Şarj hacmi l 0,9 - 1,900
Yağ Tipi Uniqema Emkarate 

RL32CF Polyester yağ (Copeland Ultra 22 CC, 32 CC ve 32-3MAF, Mobil EAL™ Arctic 22 CC, Uniqem Emkarate RL32CF

Piston hareketi m³/sa 4,55 5,90 8,00 11,800 14,500 17,100 21,40
Fan Tipi Aksiyal

Hava debisi Soğutma Nom m³/sa 1.300 2.700 - 5.750
Ses basıncı seviyesi Nom. dBA 31 (2) 32 (2) 33 (2) 37 (2) 39 (2) 41 (2)
Soğutucu akışkan Tipi R-404A

Tip 2 - R-407A
GWP 3.921,6
GWP Tip 2 - 2.107,0

Boru bağlantıları Sıvı hattı bağlantısı inç 3/8" 1/2"
Emiş hattı bağlantısı inç 1/2" 3/4" 7/8" 1 1/8"

Güç beslemesi Faz /  Frekans /  Gerilim Hz/V 1~/50/230 3~/50/400

(1) SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C (2) Ses basıncı seviyesi ekosuz odada 10m'de ölçülmüştür

Scroll/hareketli teknoloji 
barındıran ticari soğutma için 
kondenser ünitesi

Küçük gıda perakendecileri için soğutma çözümü

 ʯ Küçük gıda perakendecileri (ör. pastaneler, kasaplar), soğuk hava 
odaları, şişe soğutma odaları ve camlı dolaplar gibi küçük kapasiteli 
soğutma uygulamaları için özel olarak tasarlanmıştır

 ʯ Şehir içindeki en küçük mekanlar için dahi kompakt ve hafiftir
 ʯ Tüm bileşenlere erişilebilir, bu sayede bakımı hızlı ve kolaydır
 ʯ Şehir içi uygulamalar için idealdir: ses yalıtımı ve düşük çalışma sesi 
seviyeleri, ünitenin sessiz çalıştığı anlamına gelir

 ʯ Optimize kompresör aralığı ve yüksek kondenser yüzeyi yüksek 
enerji verimliliği seviyeleri sunar ve yüksek kaliteli ürünlerin ve 
üretim süreçlerin kullanılması sayesinde güvenirlik garanti edilir

 ʯ Mikro kanallı ısı eşanjörü teknolojisi sistemde kullanılan soğutucu 
akışkan miktarını azaltarak çevre üzerindeki etkileri en aza düşürür



21

Vidalı kompresörlü  
endüstriyel kondenser üniteleri
Dış ortamda kullanılmak üzere tasarlanan geniş 
kondenser üniteleri; soğutma depoları, dağıtım 
platformları, süpermarketler, gıda işleme tesisleri 
vb. gibi düşük ve orta sıcaklıklı uygulamalar için 
mükemmel bir orta ila yüksek kapasiteli ticari soğutma 
çözümüdür.

Bu endüstriyel kondenser üniteleri, minimum alanda 
maksimum performans için tasarlanan gerçek bir 
işçidir.
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Uzunluk Genişlik Yükseklik Ağırlık

mm mm mm kg
Başlangıç 2.240 2.235 2.340 2.405
Bitiş 4.940 2.235 2.340 4.496

Yüksek değişken kapasiteli kondenser ünitesi

 › Yüksek enerji verimliliği: inverter kompresör, ekonomizer,  
yüksek performanslı kondenser 

 › Bir yedek kompresör yerleştirilebilir
 › Kolay entegrasyon, hazır evaporatör bağlantısı
 › Elektronik kontrolörlü entegre başlatıcı ve kontrol paneli
 › ‘W’ konfigürasyonunda yerleştirilen kompakt kondenser batarya 
tasarımı sayesinde yerden tasarruf sağlayan yapı

 › Düşük çalışma sesi
 › EN 378 onaylı: 2008 (Güvenlik ve çevre gereksinimleri)
 › Soğutucu akışkanlar: R-404A, R-134a, R-407C, R-507A

Endüstriyel soğutma için 
kondenser ünitesi

1 veya 2 kompresörlü ve 4, 6, 8 veya 10 kondenser 
fanlı kapsamlı ürün serisi

Soğutulmuş su uygulaması:
 › R-404A | 113 - 417 kW
 › R-134a | 72,5 kW - 315,4 kW
 › R-407C | 100,3 kW - 430,2 kW
 › (T0 = -10°C / Tamb = +32°C'de)

Dondurma uygulaması:
 › R-404A | 37 - 159 kW
 › (T0 = -35°C / Tamb = +32°C'de)
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Ürüne genel bakış
Modeli Ürün adı Kapasite (kW) 0 2 5 10 25 50 100 150 300 450

Ticari soğutma için inverter 

kondenser ünitesi

ZEAS

LREQ-BY1

Multi ZEAS

LREQ-BY1

Soğutma, dondurma ve konfor 

soğutma ve ısıtma uygulamaları 

için entegre çözüm

Conveni-Pack

LRYEQ-AY1

Hem ZEAS hem Conveni-Pack 

dondurma uygulamaları için 

buster ünitesi

Buster ünitesi

LCBKQ-AV1

Hareketli teknolojili ticari 

kondenser üniteleri

CCU

JEHCCU-CM1/CM3

JEHCCU-CL1

Scroll teknolojili ticari kondenser 

üniteleri

SCU

JEHSCU-CM1/CM3

JEHSCU-CL3

Endüstriyel soğutma için inverter 

kondenser ünitesi
ICU

ICUHS-HA

Soğutma Dondurma IsıtmaKlima
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Notlar
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Notlar
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Notlar
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Buz barı

Multi ZEAS  
kondenser üniteleri

Soğuk hava deposu

Dolap soğutma

Etkinlik salonu



Daikin soğutma ürünleri, çevre üzerindeki etkileri düşürecek şekilde tasarlanmıştır.  
Bu nedenle, Daikin ZEAS ve Conveni-Pack, 1 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe giren,  
yeni F gazı yönetmeliğini yürürlük tarihinden çok öncesinden beri karşılamaktadır.  
Daikin sistemleri ayrıca enerji verimliliğiyle ilgili endüstri standartlarını da belirlemektedir.  
Böylece paradan tasarruf ederken gezegenimizi korumamıza da yardımcı olursunuz.  
Daha fazlasını www.daikineurope.com/refrigeration adresinden öğrenebilirsiniz

SERİN KAL, TASARRUF ET

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

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

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

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

belirli bir amaca uygunluğuna ilişkin doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir garanti 

verilmez. Özellikler önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. Daikin 

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

geniş anlamda hiçbir doğrudan veya dolaylı hasar veya zarardan dolayı sorumluluk 

kabul etmeyecektir. Tüm içeriğin telif hakkı Daikin Europe N.V.'ye aittir. 
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