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2015 yılından itibaren Avrupa’daki yeni bina projelerinin büyük bir kısmının yeșil bina projesi olması beklenmektedir. Türkiye’de de bu trend her geçen gün
artmaktadır.
Ayrıca müteahhit ve yatırımcıların %93’ü yeșil bina sertifikasyonunun önemli olduğunu düșünmektedirler.

Daikin Çözümleri ile Breeam ve Leed Yeșil Bina
Sertifikasyonu Puanlarınızı En Üst Düzeye Tașıyın
•Daikin partneriniz olarak yeșil bina tasarımındaki uzmanlığı ve geniș bir yelpazedeki sürdürülebilirlik odaklı
cihazları ile toplam çözüm sunmaktadır.
•Projelerinizde yetkili uzmanlarımız ile çalıșmanız sizlere BREEAM kredisi kazandıracaktır. Ayrıca Daikin’in
eșsiz cihazlarının enerji verimliliği üzerine büyük etkisi
vardır, bu da kredi alınmasında büyük rol oynar.

Ayrıca, Daikin ürünleri LEED puanlarının %30’undan fazlasına direkt olarak katkı sağlayabilir. Bu, Daikin’i LEED sürecine dahil en etkili markalardan biri haline getirir.

60

OCAK ŞUBAT MART YIL: 21 SAYI: 80

Uygulama
Toplam Çözüm Sunabilmek Neden Önemlidir?
Günümüzde birçok bina ısıtma, soğutma, havalandırma, sıcak su elde edilmesi için ayrı sistemler kullanırlar. Sonuç olarak büyük miktarda enerji
boșa harcanır. Bu gibi durumlarda toplam çözümü
sunabilmek önemlidir.
Bir bina içindeki HVAC enerji tüketiminin toplam enerji tüketimindeki oranı oldukça önemlidir. Așağıdaki grafik ofisler ve oteller için ortalama
HVAC enerji tüketimini göstermektedir. Otellerde
toplam enerjinin %70’i, ofislerde ise %50’si HVAC
cihazları tarafından harcanmaktadır. Dolayısıyla
bir binanın enerji tüketiminin %70’ine kadar olan
kısmı Daikin’in Toplam Çözümü ile yüksek enerji verimliliği, düșük ișletme maliyeti ve daha az
CO2 emisyonu ile rahatlıkla yönetilebilir. Toplam
Çözüm ile tek noktadan yönetim, kullanımı çok daha
kolay bir hale getirir.
1. Enerji Verimliliği Önemlidir
Hem BREEAM hem de LEED yeșil bina sertifikasyon
sistemleri enerji verimliliğine büyük önem vererek,
yüksek enerji verimli binalara daha çok puan vermektedirler. Tam da bu yüzden Daikin’i tercih etmek oldukça önemlidir. Peki Daikin yüksek enerji verimliliğini nasıl sağlamaktadır?
Değișken Soğutucu
Teknolojisi:

Akıșkan

Bu teknoloji soğutucu akıșkan (gaz) sıcaklığını hava
koșullarına ve yüke göre
otomatik olarak değiștirerek ortalama %28 oranında daha fazla Sezonsal
Verimlilik elde etmemizi sağlayan teknolojidir. Bu
sayede;
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Sıcaklığı

(VRT)

Değișken Soğutucu
Akıșkan Sıcaklığı

•Sezonsal Verimlilikte %28 artıș,
•Pazarda ilk dıș hava koșullarına bağlı kontrol
•Soğutucu akıșkan sıcaklığının otomatik olarak ayarlanmasıyla daha yüksek sıcaklıklarda üfleme havası elde edilerek kullanıcı konforu garanti edilir (soğuk
hava üfleme önlenmiș olur).
Nasıl Çalıșır?
Standard VRF sistemlerde kapasite sadece inverter
kompresör ile kontrol edilir.
Daikin VRV IV
Daikin VRV IV sistemleri kısmi yük șartlarında enerji tasarrufu sağlayan Değișken Soğutucu Akıșkan Sıcaklığı
(VRT) teknolojisi ile kontrol edilir.
Kapasite kontrolü, inverter kompresör ve soğutucu
akıșkanın buharlașma (Te) sıcaklığının değișimiyle en
yüksek sezonsal verimliliği elde etmede kullanılır.
Dıș hava sıcaklığı azaldıkça, binadaki soğutma yükü
azalır ve daha az kapasite gerekir.
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Gerekli kapasite ne kadar
az olursa soğutucu akıșkan sıcaklığı (buharlașma
sıcaklığı) o kadar yüksek
olabilir.

Yüksek soğutucu akıșkan sıcaklığı (buharlașma sıcaklığı) daha yüksek sezonsal verimlilik ve
daha fazla konfora olanak
sağlar.

Inverter Teknolojisi
Yüksek verimlilik, konfor, güvenilirlik

Isı Geri Kazanımı ile Artık Atık Isı Yok

Inverter sürücülü cihazlar sadece gerekli yük
miktarı kadar enerji tüketirler. Bu da yıllık
enerji tüketimlerinin ve ișletme maliyetlerinin azalmasına olanak sağlar. Inverter teknolojisi değișken yük șartlarına hızlı tepki, daha
düșük bașlangıç akımı gereksinimi, dayanıklılığı sağlayan daha az kompresör aç-kapa ve
kısmi yüklerde daha sessiz çalıșma sağlarlar.
Daikin’in tüm VRV serileri inverter sürücülüdür ayrıca en geniș yelpazede inverter sürücülü Chiller üniteleri de mevcuttur.

Daikin’in VRV, Chiller ve Endüstriyel Soğutma ısı geri kazanımlı cihazları BREEAM ve LEED enerji verimliliği hesaplarından en yüksek
puanların alınmasını sağlarlar. Isı geri kazanım sistemleri soğutma
ihtiyacı olan bölgelerden ısının geri kazanılıp ısıtma ve sıcak su ihtiyacı olan bölgelere aktarılmasıyla en yüksek enerji verimliğini hemen hemen ücretsiz sağlarlar.
2. İklimlendirmenin Akıllı Yöntemi ve İzlenmesi
Enerji tüketimini ve CO2 emisyonlarını önemli ölçüde azaltmak için
yüksek verimli cihaz üretmenin yanında enerjinin izlenmesi de
önemlidir. BREEAM, VRV Cloud gibi yenilikçi ürün ve teknolojileri ayrıca ödüllendirir. Bu da sizin BREEAM kredilerinizi yükseltir ve
böylece BREEAM derecenize büyük katkı sağlar.
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Daikin Intelligent Network (iNet): Gelișmiș Servis
Desteği
Enerji tüketiminizi büyük ölçüde azaltmak için sisteminizin 7/24 izlenmesi ve yönetilmesi gerekir. Bu noktada bina yönetimi adına iși bir adım daha ileri götürüp
Daikin Intelligent Network (iNet) dediğimiz Gelișmiș
Servis Desteği sistemimizi sunuyoruz. Bu sistem gerektiğinde tahmin de yapabilen 7/24 otomatik performans analiz aracıdır. Diğer bir deyișle, yapılması
gereken küçük düzeltmeleri tespit edip bunları gerçekleștirerek ileride meydana gelecek büyük problemleri ortadan kaldırır. Böylece zaman ve maddi kayıpların da önüne geçilmiș olunur. Tüm bildirimler servis
firmasına, tesis yöneticisine veya binanın bakımından
sorumlu kișiye e-mail veya SMS olarak direkt gönderilir. Bu servis destek sistemi İngiltere’de BRE tarafından ofis
binaları için BREEAM İnovasyon kredisi olarak kabul edilmiștir ve ekstra puan kazandırmıștır. Daikin, Intelligent
Network (akıllı ağ) sistemini geliștirmek adına bir adım daha ileri giderek ‘’VRV Cloud’’ geliștirdi.
VRV Cloud (Bulut) Nedir?
VRV Cloud, VRV sisteminin tüm ișletme ve
enerji verilerini görselleștiren bir akıllı enerji-yönetim destek aracıdır. Cloud Server’ı
enerji hedeflerinizin gelișimini izleyip kontrol eder ve nerelerde iyileștirme yapılabileceği hakkında bilgilendirme yapar. Sisteminizi
uzaktan kontrol edebileceğiniz gibi, masanızdan ayarlamalar yaparak tüketiminizi düzene
sokabilir ve hatta daha fazla iyileștirebilirsiniz.

3. BREEAM Yetkili Uzmanlarımız Hizmetinizde
Daikin hem Avrupa’da hem de Türkiye’de zorlu
BREEAM sınavını bașarıyla tamamlamıș 30 adet
BREEAM Yetkili Uzmanı’na (BREEAM AP) sahiptir.
Bu uzmanlar en uygun HVAC tasarımının en uygun maliyetle seçilmesinde yardımcı olarak (aynı
Sürdürülebilir tasarım kökenli mühendis olan Daikin
zamanda tasarım așamasından, en son değerBREEAM Yetkili Uzmanlarımızdan birkaçı görülmektedir
lendirme așamasına kadar destek olarak) gerekli BREEAM kredilerinin elde edilmesini sağlarlar.
Binanız için BREEAM sertifikasına ihtiyacınız olmasa bile, sertifikalı uzmanlarımız ihtiyaçlarınıza uygun sürdürülebilir tasarımın seçilmesinde sizlere yardımcı olacaktır. Eğer bir projeniz varsa ve BREEAM projeniz için en uygun HVAC tasarımını seçmede bir Yetkili Uzman’a (AP) ihtiyacınız varsa; burada adresi verilen Sürdürülebilirlik
internet sitemizden bu uzmanlara ulașabilirsiniz: http://www.daikinme.com/minisite/sustainability/intro/
Ayrıca tüm DAIKIN BREEAM Yetkili Uzmanları’na www.greenbooklive.com adresinden ulașabilirsiniz.
4. BES 6001 Sertifikasını Alan İlk HVAC Üreticisi DAIKIN
Daikin, Belçika ve Çek Cumhuriyeti’ndeki fabrikalarına; uluslararası saygınlığı olan (BRE) BES 6001 sorumlu edinim standardına göre sertifika alan ilk HVAC üreticisi olmuștur (2016).
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Daikin Europe fabrikalarında üretilen ürünleri tercih eden kullanıcılar, müteahhitler bu ürünlerin daha
önceden belirlenmiș standartlara göre sorumlu edinildiklerinden ve üretildiklerinden emin olarak ilgili kategoriden yüksek kredi
alabileceklerini bilirler.
Daikin’in Belçika ve Çek
Cumhuriyeti’ndeki fabrikalarının sertifikalandırılması sayesinde VRV sistemi, Sky Air sistemi, Daikin
Altherma Sistemi, split
sistem ve birtakım küçük
Chiller’ler BES 6001 sertifikasına sahip olmuștur ve bu
da BREEAM’den yüksek puan alınmasına yardımcı olur.
Neden BES Sertifikası?
BES 6001 standardı; sosyal, ekonomik ve çevresel sürdürülebilirlik kriterlerine karșı ürün yönetimini kanıtlayarak tedarik zinciri boyunca sorumlu edinimi göstermek için BRE tarafından geliștirilmiștir.

Standard, dünyanın önde gelen bina derecelendirme
sistemi BREEAM tarafından tanınmıș olup, “Çok İyi”
olarak derecelendirildiğinden, șartname hazırlayanlar
ve müteahhitler sertifikalı bir ürün seçerek, ürünün sorumlu elde edildiğinden ve üretildiğinden emin olarak,
ek BREEAM kredisi elde edebilirler.
BREEAM Sağlık ve Konfor Kategorisi
BREEAM’de en önemli kategoriler arasında Sağlık ve
Konfor kategorileri yer almaktadır.
Bu kategoride yüksek BREEAM puanı alınmasını sağlayacak birçok kriter iç ünitelerle ilgilidir. Daikin BREEAM
puanınızı büyük yönde etkileyecek çok geniș iç ünite
ürün yelpazesini müșterilerine sunmaktadır. Bu cihazlar șu özelliklere sahiptir:
•Düșük Ses Seviyesi
•CO2 sensörleri
•Varlık Sensörleri (verimliliği arttırmak için değil fakat
insanlar üzerine yönlendirilen hava akıșına engel olmak için)
•Soğuk hava üflemeyi önleme

SONUÇ

KAYNAKLAR

•Avrupa ve Türkiye’deki bina projelerinin büyük bir kısmı Yeșil Bina Projesi olmaya bașlamıștır.
•Daikin, sizin yeșil bina projeleriniz için en uygun
HVAC-R partnerinizdir.•

[1]http://www.daikinme.com/minisite/sustainability/
intro/
[2]https://new.usgbc.org/leed
[3]http://www.breeam.com/
[4]www.greenbooklive.com
[5]www.daikin.com.tr
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