
Genel Müdürlük Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Caddesi No:1
K: 21-22 34750 Ataşehir/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.

Daikin Europe N.V şirketi Sıvı Soğutma Grubu Paketleri (LCP), 
Klima santralleri (AHU), Fan coil cihazları (FCU) ve değişken 
soğutucu akışkanlı sistemler (VRF) için Eurovent Serti�kasyon 
Programına dahildir. Serti�kaların devam eden geçerliliklerini 
online olarak www.eurovent-certi�cation.com veya 
www.certi�ash.com adresinden kontrol edebilirsiniz.

www.daikin.com.tr  • 444 999 0
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