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Duvar Tipi Split Klima

Güçlü ve Hızlı Soğutma

Miyazaki Serisi split klima, uzaktan kumanda üzerinde bulunan “TURBO” tuşuna basarak
güçlü ve hızlı soğutma sağlayabilirsiniz. Böylece klima otomatik olarak 17 °C’de fan hızını
en yüksek seviyeye çıkararak konforlu bir ortam oluşturur.

3 Boyutlu Hava Üfleme

Otomatik dikey ve manuel yatay hava yönlendirme kanatçıklarının
salınımı ile oda içerisinde homojen bir hava sirkülasyonu sağlanır.
İstenilen sıcaklıktaki hava eşit şekilde dağıtılarak konfor üst seviyeye çıkarılır.

Kumanda üzerinde, önce “sleep” sonra “led” tuşlarına basıldığında tüm uyarı
sesleri ve led ekran ısıgı kapatılarak, iç ünite fanı daha sessiz bir moda geçer.
Böylece iç mekanda size daha sessiz ve huzurlu bir ortam saglar.

Sıcaklık Dengeleme

iç ünitenin farklı yüksekliklerde montaj yapılması nedeniyle zemin sıcaklığı
değişebilir. İç ünite sensörler aracılığıyla bu durumu algılayarak, sıcaklık
kontrolünü en doğru şekilde sağlamak için sıcaklık farkını ayarlar.

Akıllı Hava Akışı

Soğutma modunda; hava üfleme tavana doğru, ısıtma modunda ise
yere doğru yapıldığından daha konforlu bir hava akışı sağlanır.

Klimaların, soğutma modundaki (SEER) ve ısıtma modundaki (SCOP)
performansı ne kadar yüksekse, enerji verimliliği de o kadar yüksek demektir.
Daiseki Klima teknolojisinde iç-dış ünite fanları ve tüm motorlar DC Inverter
olarak kontrol edilmektedir. Daiseki Klima, soğutma modunda “SEZONSAL
ENERJİ VERİMLİLİĞİ” sınıfında yapılan testler neticesinde A++ olarak kayıt
altına alınmıştır.
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Klasik teknolojilerde klima kompresörü sürekli açılıp kapanarak enerji harcamasını yükseltir.
Yüksek verimli Inverter teknolojisi sayesinde Daiseku Klimalar performansını otomatik olarak
ayarlar, kompresördeki duruş/kalkışlar minimuma, enerji verimliliği (%30-40) en üst
seviyeye ulaşır. Kullanıcısına daha konforlu bir ortam sunar. DC Inverter tipi birçok klima
sadece120° sinüs dalgasıfrekansında kontrol imkanı tanırken, Daiseku Klima Invertar’da
bu aralık 180° sinüs dalgası frekansına ulaşır.
Daiseku Klima bu teknolojiyi şimdi 3D teknolojisi ile birleştirerek, kompresörü + dış ünite fanını +
iç ünite fanını da DC Inverter teknolojisinde sunuyor. Bu, daha verimli, sessiz ve konforlu bir
yaşam demek.

Bekleme Modunda 1 Watt
Elektrikli ev aletleri kullanılmadığı anlarda bile (Stand by) ciddi oranda
enerji tüketir. 4-5 watt’a varabilen bu gizli harcama, Daiseku Klima
dünyasında sadece 1 watt’tır.

DC Inverter kompresör, kullanacağı enerji miktarını, 25 kademelik
hassas bir ölçümle belirler. Bu durum Daiseku Klima Inverter
dünyasında %70’e varan enerji tasarrufu demektir.
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Model

DSFSM 48
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---

Btu/h
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DAHİLİ

Kondansatör

uF

---
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Soğutucu yağı / Yağ doldurma

ml

FV50S / 1400

FV68S / 1700

YDK160-8

YDK120-8T

Model
Marka

Taze Hava

W

Güç

te fan motoru

W

Kondansatör

Standart klima modellerinde dış ortamdan iç mekana ısı transferi veya iç mekandaki ısının dış ortama transferi olur. Bu tip çalışma
sistemlerinde ortama taze hava sadece pencere veya kapı açılarak sağlanabilmektedir. Daiseku Klimalarda kullanılan özel fan
sistemi ile iç ünitede negatif basınç yaratarak dış ortamdan içeriye bağlanacak spiral bir hortum yardımıyla taze hava verilir.
Bu sayede oksijen oranı ve taze hava miktarı hep yüksek seviyede tutulur.
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Daiseku salon tipi klimalar sahip olduğu özel kaplama yüzeyleri sayesinde leke tutmaz.
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a. Sıra sayısı

Daiseku Klima, dış hava sıcaklığı -15 °C olduğu zamanlarda bile ısıtma modunda güvenle çalışarak konforunuzdan ödün vermez.
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Daiseku Klimalar ortam ısısını değiştirmeden havadaki nemi güçlü bir şekilde toplayarak sağlıklı, rahat ve konforlu yaşam alanları yaratır.

288/276

uF

(YüksekOrta/Düşük)

a. Sıra sayısı

Üstün teknolojisi ve özel tasarımı sayesinde Daiseku Klimalar sessiz çalışma, huzurlu ve rahat bir ortam sağlar.

W

347/327/308

dev/dak

D

te serpan

İç ünitedeki nano gümüş iyon filtre sistemi, iyonizasyon yöntemiyle bakterileri ve virüsleri öldürür.
Bu sayede ortama tamamen temizlenmiş hava verir.

--380-420V ~ 50Hz-3Faz

Soğutma

Daiseku On/Off Klimalar, sessiz
çalışır ve kolay temizlenebilir ön panellere
sahiptir. Güçlü nem alma özelliğiyle daha
rahat nefes almanızı sağlar.
3 Kademeli fan sistemiyle isteğinize göre
ayarlanabilir ve homojen hava dağılımını
sağlar. Herhangi bir aksaklık durumunda
akıllı kod bildirimi yaparak sizi ve
sevdiklerinizi zor durumda bırakmaz,
zaman kazandırır.
Kışın ise çok soğuk havalarda ısıtma
modunda rezistans desteğiyle daha
konforlu bir yaşam sunar.

--380-420V ~ 50Hz-3Faz

EER

On/Off klimalarda kompresör sürekli açılıp
kapanarak çalışır ve enerji harcamaları, bu
dur/kalk esnasında en yüksek seviyeye
ulaşır.
Inverter teknolojisine sahip Daiseku
klimalar, kapasitesini kendisi
otomatik olarak ayarlayarak geniş bir
frekansta çalışır. Böylece enerjiyi verimli
kullanma olanağı en üst seviyeye çıkar.
Enerji tüketiminde %30-40 tasarruf etme
imkânı olur. Ayrıca ısı değişimleri On/Off
klimalara göre çok daha az olduğundan
kullanıcısına daha konforlu bir ortam
sunar.
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C
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16/38/51
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Kanallı Tip
Split Klima

TEMİZ HAVA
Standart kanallı tip split klimalarda
içeriden dışarıya ya da dışarıdan içeriye ısı transferi yapılabilirken,
taze hava sadece pencere ve kapı açılarak sağlanır.
Daiseku kanallı tip split klimalarda kullanılan
özel fan sistemi ile iç ünitede yaratılan negatif basınç,
dış ortamdan içeriye bağlanacak bir spiral hortumla
taze hava girişi sağlar. Böylece iç mekandaki
hava kalitesi devamlı yüksek seviyede kalır.

.com.tr
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Teknik Özellikler
DSDMX 60

DSDM60

Kanallı Tip
Split Klima

Yüksek Statik Basınç
Daiseku kanallı tip split klimalar yüksek tavanlarda bile, 160Pa basınç ve yüksek hacimli hava
üfleme kapasitesiyle çalışır. Bu sayede şartlandırılmış hava, ortamın her noktasına
ulaşabilmektedir. Bu özelliği ile tüm mekanlar dengeli ve verimli olarak ısıtılıp-soğutulurken
aynı zamanda diğer kanallı tip split klimalarda yaşanan erimsizlik ve yüksek işletme maliyetleri
Daiseku Klima’da yaşanmaz.

İç Mekan
Ünitesi
14 mt. Max. uzunluk

Temiz hava

yüksekliği 6,5 mt.
Çıkış noktası

Ultra İnce Tasarım

Standart tip kanallı split klimaların derinliği 450 mm civarında iken Diamond Electric kanallı
tip split klimalar sadece 320 mm derinlik ile özellikle düşük tavanlardaki yer problemleri için
çözüm ve uygulamacıya, çok daha kolay montaj imkanı sağlar.

320 mm

Otomatik Defrost

Daiseku kanallı tip split klimalar, otomatik defrost özellikleri ile iç ünite bataryasının donmasını engeller, klimanın verimliliğini artırarak
ömrünü uzatır.

Anti-Cold Hava Fonksiyonu

Standart kanallı tip split klimalar, ısıtma işlevi seçiliyken, iç ünite bataryası ısınana kadar soğuk hava üfler. Daiseku kanallı tip
split klimalar ise sahip olduğu Akıllı Anti-Cold teknolojisi ile batarya ısınana kadar üfleme yapmaz. Böylece gereksiz enerji
arcamadığı gibi, mekanın konforunu da düşürmez.

Zaman Ayarı

Daiseku kanallı tip split klimalarda zaman ayarı özelliği sayesinde klimalarınızı 24 saat içerisinde istediğiniz zaman açılıp kapanmasını
programlayabilirsiniz. Siz daha gelmeden ortamı şartlandırabilir ve otomatik olarak istediğiniz saatte kapanmasını sağlayarak
enerji tasarrufu yapabilirsiniz

24

Bağımsız Nem Alma Sistemi

Daiseku kanallı tip split klimalar havadaki nemi sürekli kontrol eder ve ideal oranda kalmasını sağlayarak daha sağlıklı,
konforlu ve rahat bir ortam yaratır. Ayrıca bunu ortam ısısını değiştirmeden yaparak gereksiz enerji harcamasına da engel olur.

R410A

Daiseku Klima çevreye olan duyarlılığını ilk günden beri ön planda tutarak, küresel ısınmaya neden olmayan, ozon tabakasına
zarar vermeyen, çevre dostu R410A soğutucu akışkan gaz kullanımını desteklemiştir. R410A soğutucu akışkan gaz çevre dostu
olmasının yanısıra, enerji verimliliği diğer gazlara göre daha yüksektir.

R410A

Uzaktan Kumanda Esnek Montaj İmkanı

Daiseku kanallı tip split klimanın, esnek montaj imkanı sağlayan uzaktan kumanda alıcı gözü sayesinde, ihtiyaçlarınıza göre
belirleyebileceğiniz herhangi bir noktadan, klimanızı kontrol etmeniz mümkün olacaktır. Sınırlı mimari imkanlar ve dar tasarlanmış
mekanlarda kontrol kolaylığı sağlayacaktır.
Bağımsız
nem alma

Akıllı anti-cold
fonksiyonu

Yüksek Statik
Basınç

Otomatik Defrost

Uyku modu

Çevre dostu
soğutucu akışkan

Zararlı madde
sınırlaması

Programlama

Uzun mesafe
borulama imkanı

Sessiz Çalışma

Çocuk Kilidi

Hata uyarı
sistemi

Otomatik Fan

Sıcak - Soğuk
Çalışma

Otomatik
yeniden başlatma

Çevre Dostu

Tipografik hatalardan firmamız sorumlu değildir. Daiseku Klima, bu föyde yer alan spesifikasyonları, tasarım
ve bilgileri haber vermeksizin değiştirebilir.

Açıklamalar:
1. Üstteki tasarım ve teknik özellikler, ürün gelişimi için önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.
2. Tabloda verilen ses seviyesi değerlerinin ölçümü sessiz odada yapılmıştır.
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DSCMX 45

Inverter

Taze Hava

Standart kaset tipi split klima modellerinde hava temizleme işlemleri taze hava girişi olmadan, sadece iç mekanda bulunan
havanın sirkülasyonu ile sağlanır. Klima üniteleri sadece dış ortamdan iç mekana ısı transferi veya iç mekandaki ısının
dış ortama transferini sağlar. Bu tip çalışma sistemlerinde ortama taze hava sadece pencere veya kapı açılarak
sağlanabilmektedir. Daiseku kaset tipi split klimalarda kullanılan özel fan sistemi ile iç ünitede yaratılan negatif basınç,
dış ortamdan içeriye bağlanacak bir spiral hortumla taze hava girişi sağlar. Böylece iç mekandaki hava kalitesi devamlı
yüksek seviyede kalır.

Süper İnce

Daiseku kaset tipi split klimaların iç üniteleri, sahip oldukları özel dizayn ince gövdesi sayesinde mükemmel montaj imkanı
sağlar. Alçak tavan ve yeterli tavan mesafesi olmayan yerlerde kolaylıkla montaj yapılır.

Daiseku kaset tipi split klimalar yüksek teknolojisi ve özel tasarımı sayesinde sessizce çalışır.
Size de bu huzurlu ve rahat ortamın keyfini çıkarmak kalır.

Daiseku kaset tipi split klimalarda kendi içindeki drenaj pompası sayesinde yoğuşma suyunu 750 mm yukarıya kadar pompalama imkanı vardır.

Standart kaset tipi split klimalarda ısıtma işlevi seçiliyken, iç ünite bataryası ısınana kadar soğuk hava üfler. Daiseku kaset tipi
split klimalar ise sahip olduğu Akıllı Anti-Cold teknolojisi ile batarya ısınana kadar üfleme yapmaz. Böylece gereksiz enerji
harcamadığı gibi, mekanın konforunu da düşürmez.

Daiseku kaset tipi split klimalar, bu üstün özelliği sayesinde, beklenmedik sürprizlerle kullanıcının zor durumda kalmasını önler.
Hataları elektronik kodlama yöntemiyle teşhis ederek, kendini korumaya alır.

Daiseku kaset tipi split klimalar havadaki nemi sürekli kontrol eder ve ideal oranda kalmasını sağlayarak daha sağlıklı, konforlu ve
rahat bir ortam yaratır. Ayrıca bunu ortam ısısını değiştirmeden yaparak gereksiz enerji harcamasına da engel olur.

Zaman Ayarı

Daiseku kaset tipi split klimalarda zaman ayarı özelliğini kullanarak klimalarınızın açılıp kapanmasını programlayabilirsiniz.
Siz daha gelmeden ortamı ısıtabilir ya da soğutabilir ve otomatik olarak istediğiniz saatte kapanmasını sağlayarak
enerji tasarrufu yapabilirsiniz.

SLIM
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Ultra ince gövde
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Yıkanabilir filtre

Otomatik Salınım

Uyku modu

Zararlı madde
sınırlaması

Akıllı anti-cold
fonksiyonu

360

tasarım ve bilgileri haber vermeksiniz değiştirebilir.
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