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DAIKIN KOMBİ

Japon teknolojisinin fark�n� Daikin Kombi ile ya�ay�n.

DAIKIN’E ÖZEL TASARIM ISI EŞANJÖRÜ

Daikin için özel tasarlanmış
Isı eşanjörü ile performansınız
kat ve kat artar.

Daikin teknolojisi ve AR-GE gücü ile dizayn edilmi� 
TAM Yo�u�mal� Is� E�anjörü

• 24, 28, 35 kW ısıtma kapasiteli ürün gamı

• AlSi10Mg alaşımı ile yüksek korozyon dayanımı

• Yüksek kW/kg indeksine sahip

• Düşük CO ve NOx emisyonlu

• A enerji sınıfı

• Ömrü boyunca değişim gerektirmez

• Çok düşük fan devirleri ile düşük ses seviyesini sağlar

• Düşük su tarafı basınç kaybına sahip (pompayı zorlamaz)

• Entegre hava pürjörüne sahip olduğu için güvenlidir

• Sensör bağlantıları eşanjör üzerinde olduğu için sıcaklığı daha çabuk ve net algılar.

• Eşanjörü saran su ceketi sayesinde düşük ısı kaybı

• Dünyaca kabul gören test merkezi KIWA tarafından onaylı  
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DAIKIN EYE

BENZERSİZ TASARIM ve ŞIK ÖN PANEL

Gerçek konforu Daikin Kombi ile yaşayın.

K�rm�z�:
Kombinizin herhangi bir sebepten ötürü
arıza verdiğini gösterir.

Mavi:
Kombinizin çalışmakta olduğunu gösterir.
Stand-by modunda ise nefes alıp verme
               hareketi gibi yanıp söner

Daikin Kombi üzerinde bulunan Daikin Eye (Göz) sayesinde kombinizin çalışma durumunu izleyebilirsiniz.

Benzersiz kullan�c� arayüzü
Her ya� ve tipten son kullan�c�ya hitap ediyor
Kullan�m� kolay ayn� zamanda teknolojik
Yan detaylar� ve bombeli ön paneli sayesinde bütünlük sa�lan�yor

Led Ekran

Kullan�m Suyu
Ayarlama

Kalorifer Suyu
Ayarlama

Ayar
Dü�meleri

Daikin Eye









IP5D

24 kW

DAIKIN TERMOSTAT ONLINE CONTROLLER

Kompakt Boyut ile eviniz için en iyi

• Oda sıcaklığına ve dış hava sıcaklığına (eğer dış hava 
sensörü var ise) bağlı modülasyon oranına göre 
çalışabilir.

• Kalorifer ve kullanım suyu sıcaklık ayarı kombi 
üzerindeki değer ile sekronize olarak yapılabilir.

• Termostat ekranı üzerinden kombinin çalışma modu 
seçimi yapılabilir. Ayrıca hata bildirimi ve yanma özelliği 
takip edilebilir.

• Kombinin yeniden başlatılması gereken durumlarda 
termostat üzerinden yeniden başlatma yapılabilir.

• LAN adaptör (Daikin Online kontrol) ile senkronize 
çalışabilir

• Haftalık programlama

• Gece modu

• Parti/Eco modu

• Tatil modu

• Haftalık / Günlük Programlama

• Daikin Termostat ile senkronize olarak Daikin 
termostatın çok fonksiyonlu özelliklerini kullanabilme

• Uzaktan Oda ve kullanım suyu sıcaklıklarını 
ayarlayabilme 

Teknoloji firması Daikin, Daikin yazılımlı çok fonksiyonlu modulasyonlu oda 
termostatı ve Daikin’ın geliştirdiği akıllı uygulama ile konforunuzu kontrol 
etmenizi sağlar. Yetkili servis tarafından kombinizin içerisine monte edilen 
“LAN” adaptör ve Daikin Termostat ile artık evinizin sıcaklığını uzaktan 
yönetebilir ve izleyebilirsiniz.
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24 kW24,28,35 kW

Daikin kablolu termostat,
D2CND-A1 model
kombilerde kullan�labilir. 

Daikin LAN adaptör,
D2CND-A1 model
kombilerde kullan�labilir. 

Daikin CloudDaikin Cloud

Hem ısıtma hem de sıcak su 
devresinde 24, 28, 35 kW 
kapasiteye sahiptir.

Güvenli yanma teknolojisi ile 
mükemmel yanma, verim 
artışı ve tasarruf sağlanır.

1:8 (sadece 24 kW) 
modülasyon ile 3 kW’ a kadar 
inebilen cihaz, dur / kalk 
yaptığında minumum enerji 
harcar. Tasarruf yapar.

Frekans kontrol sayesinde 
ihtiyaca göre enerji harcar, 
verim artışı ve tasarruf sağlar.

Yakıt brülöre gelmeden önce 
(hava/gaz karıstırıcısında) en 
mükemmel sekilde karısarak 
yüksek verimli yanma 
sağlanır.

Baca gazındaki gizli ısı alınıp 
sisteme katılarak hem verim 
artışı hem de tasarruf 
sağlanır.

EU uyumlu yeni standartlara 
göre ses gücü olarak 
sessizdir. 

Kolay anlaşılır, göz alıcı 
tasarıma sahiptir.

Daikin kombi konfor modda 
optimum konforu sağlayacak 
şekilde dizayn edilmiştir.

Cihazın dış hava sensörü ve 
oda termostatından aldığı 
verilere göre sistemi 
çalıştırmasıdır.

Japon teknolojisi ile fabrika 
ar&ge mizde tasarımı yapılan 
Daikin’a özel ana ejanjörü ve 
paslanmaz çelik kullanma 
suyu eşanjörüne sahiptir.

IP5D koruma sınıfı ile güvenli 
kombidir.

0,06 m3 ile en ince tasarıma 
sahiptir. Gücün estetikle 
birleştiği, yeni nesil dizayn ile 
yer kaplamaz.

Sahip olduğu teknolojik 
donanımlar ile çevreye saygılı 
ve dost bir cihazdır.
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Hem ısıtma hem de sıcak su 
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EU Ecodesign Lot1 yasasına 
göre verimlik sınıfıdır. (A)

Tasarımdaki detaylar kolay 
bakım imkanı sağlar.



ISITMAYI YENİDEN TASARLADIK!

DAIKIN A.Ş. / TURKiYE
Genel Müdürlük Daikin Plaza Gülsuyu Mah. Fevzi Çakmak Cad. Burçak Sok. No: 20
34848 Maltepe/İSTANBUL Tel: (0216) 453 27 00 Faks: (0216) 671 06 00

Bu yayın yalnızca bilgilendirme amaçlı olarak hazırlanmıştır ve Daikin A.Ş.’yi bağlayıcı bir teklif niteliği 
taşımamaktadır. Daikin A.Ş. 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 A.Ş. 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 A.Ş.’ye aittir.

www.daikin.com.tr  • 444 999 0

Yetkili Satıcı

Eviniz için küçük, soğuklar için büyük çözüm
Daikin kalitesi ve Japon teknolojisiyle üretilen Daikin kombiler şimdi hem çok az yer kaplıyor,
hem de çok sessiz çalışıyor. Sezonsal verimllik için sizde Daikin Kombi’yi tercih edin. 

Hidrolik Grup

Daikin’e Ait Özel Tasarımlı Eşanjör

Fan

Daikin teknolojisi ve  AR-GE gücü ile dizayn edilmiş
TAM Yoğuşmalı, Yüksek verimli ve Premix Isı Eşanjörü

Metal-fiber alaşımlı brülör teknolojisi sayesinde kombi sürekli 3 kW
minimum kapasitede çalışabilir.

Yüksek sezonsal verimlilik
Frekans kontrollü fan yapısı sayesinde 1/8 oranında modülasyon oranı

Sirkülasyon Pompası
Yüksek verimli Frekans kontrollü sirkülasyon pompası ile
elektrik enerjisi tasarrufu

Pirinç lehimli, yüksek ısı transferi ve yüksek korozyon direncine sahip
paslanmaz eşanjöre sahiptir. Pirinç hidrolik grup ve Daikin tasarım sifon ile yüksek malzeme kalitesi sunar.

Brülör Grubu

Güvenli yanma teknolojisi olan Scot kontrol sistemi hatasız hava ve gaz karışımı ile  yanma kontrolü sağlar.
Farklı gaz tiplerine hızlı ve  otomatik adaptasyon ve yüksek kullanım ömrü sunarak cihazdaki yanma tutarsızlıklarının önüne geçer.

Gaz Valfi
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Eliptik yapısından dolayı 0,053 m3 yer kaplar

Isıtma D2CND024A1ABTR D2CND028A1ABTR D2CND035A1ABTR D2TND024A4ATR D2TND028A4ATR D2TND035A4ATR

Mevsimsel Isıtma Verim Sınıfı A / ****

Mevsimsel Ortam Isıtma Enerji Verimi ηs % 93

Nominal Isı Çıkışı Prated kW 23 26 33 23 26 33

Merkezi Isıtma Maks Isı Gücü 80-600C P4 kW 23 26,3 33,2 23 26,3 33,2

Merkezi Isıtma Min Isı Gücü 80-600C kW 2,8 4,6 4,6 2,8 4,6 4,6

%30 Kısmı Yükte Anma Isı Gücü P1 kW 7,7 8,8 11,1 7,7 8,8 11,1

Anma Isı Gücü Verimliliği 80-600C η4 % 87,3 87,8 87,9 87,3 87,8 87,9

%30 Ksmı Yükte Verimlilik η1 % 97,9 98,1 97,9 97,9 98,1 97,9

Genleşme Tankı Hacmi lt 8 10 8 10

Mak-Min Çalışma Basıncı Bar 3-0,6

Sıcak Su

Mevsimsel Sıcak Su Verimlilik Sınıfı A -

XL -

Sıcak Su Verimliliği ηwh % 85 84 83 -

Kullanım suyu debisi (∆T=300C) lt/dk 12 14 16 -

İşletme Basıncı Maks-Min Bar 10-0,5 -

Yıllık Elektrik Tüketimi YET kWh 36 33 44 -

Yıllık Yakıt Tüketimi YYT Gj 17 18 23 -

Diğer Özellikler

Ses Seviyesi (İç Mekan - Maksimum Kapasite) LWA dBA 49 52 49 52

Nox Sınıfı 6

Baca Tipi B23,B23P,B53P,C13(X),C33(X),C43(X),C53(X),C63(X),C83(X),C93(X)

Maks Baca Mesafesi m Y C13(X):8,1 D 
C33(X):7,6 Yatay C13(X):7 Dikey C33(X):7,6 Y C13(X):8,1 D 

C33(X):7,6 Yatay C13(X):7 Dikey C33(X):7,6

Baca Çıkış Çapı mm Ø 100/60

Elektrik Beslemesi V ACHz 230/50

IP sınıfı IPX5D

Cihaz ağırlığı kg 27 37 27 37

Cihaz boyutları (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) mm 590x400x256 695x440x295 590x400x256 695x440x295


