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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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Enerji etiketiyle gelen zorlu 20-20-20 çevre hedefleri
Avrupa Komisyonu AB'de enerji verimliliğinin geliştirilmesi için zorlayıcı hedefler belirlemiştir. 20-20-20 hedefleri olarak adlandırılan bu 
hedeflere göre, 2020 yılına kadar CO

2
 emisyonlarının %20 oranında azaltılması, yenilenebilir enerjinin %20 oranında daha fazla kullanılması 

ve temel enerji kullanımının %20 oranında azaltılması amaçlanmaktadır. Avrupa bu hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik olarak Eko Tasarım 
Direktifini [2009/125/EC] yürürlüğe koymuştur. Bu direktifte enerji bağlantılı ürünler için minimum verimlilik gereksinimleri açıklanmıştır. 

Havadan havaya ısı pompaları

2013 yılından sonra, 12 kW'nın altındaki tüm klimalar ve havadan havaya ısı pompaları bu Eko Tasarım Direktifi kapsamına girmiştir. Minimum 
verimlilik gereksinimini karşılamayan ürünler (örneğin non-inverter klimalar) CE işaretini kaybedecektir ve bu nedenle bunları artık Avrupa Birliği 
sınırları içinde satışı mümkün olmayabilir. 

Sezonsal verimlilik, tüm bir sezon boyunca geçerli olan klima verimliliğini yansıttığı için, 1 Ocak 2014 tarihinde 
yürürlüğe giren yeni etiket, son kullanıcıların farklı seçenekler hakkında daha iyi bilgilendirilmesini sağlar. 

Enerji etiketi, koyu yeşilden (en yüksek enerji verimliliği) kırmızıya (en düşük enerji verimliliği) kadar değişen 
renklerle ifade edilen A+++'dan D'ye kadar çok sayıda sınıflandırma içerir. Etiketle ilgili bilgiler arasında ısıtma 
(SCOP) ve soğutma (SEER) için yeni sezonsal verimlilik değerlerinin yanı sıra yıllık enerji tüketimi ve ses seviyeleri 
de bulunmaktadır. 

Isıtma sistemleri

Avrupa’ da Eylül 2015'ten itibaren alan ısıtıcıları, kombi ısıtıcıları (Lot 1) ve kullanım sıcak suyu ısıtıcıları (Lot 2) de bu  
20-20-20 hedeflerini karşılamak zorunda olacaklardır. Bu da son kullanıcıların belirli bir çözüm için, örneğin 
mazotlu boylerleri havadan suya ısı pompalarıyla karşılaştırarak en verimli ısıtma sistemini tercih etmesine olanak 
sağlayacaktır.

Yasal olarak zorunlu etiketlerin yanı sıra Daikin, piyasada yeni etiketlerin uygulanması için ağına tam destek 
sunmaktadır.

Daikin, sezonsal verimlilik alanında liderliği üstlendi
Eko Tasarımın zorlu gereksinimleri henüz uygulanmaya başlanmıştır, ancak Daikin bu yeni mevzuatı çok daha 
önceden hayata geçirmiştir. Daikin 2010 yılında tamamen sezonsal verimlilik için optimize edilmiş bir hafif ticari 
ürün gamı piyasaya çıkartmıştır. Bu ürün gamındaki Sezonsal Akıllı seri oldukça zorlayıcı olan 2014'ün minimum 
gereksinimlerini halihazırda karşılamaktadır. Bugün ise Daikin, 12 kW'ya kadar tüm konut ve hafif ticari ürün 
serilerinin sezonsal performansını gururla sunmaktadır.

Daikin yolu açıyor…

Sezonsal verimlilik, 
Akıllı enerji kullanımı
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