
Daikin Altherma 3 H HT:
Pompă de căldură aer-apă 
de temperatură ridicată
Încălzire, răcire şi apă caldă menajeră

Apă 
caldă

Temperatura 
confortabilă 

a camerei

Emisii de 
CO2 scăzute

Utilizarea 
de energie 
din surse 

regenerabile

Funcționare 
extrem de 
silențioasă

Design 
premiat

Cum funcţionează

Minune de iarnă

O soluţie ideala
Cea mai bună alegere nu numai 
pentru proiectele noi construcţii, 
cât și pentru proiectele de renovare 

Funcționare �abilă chiar și la 
temperaturi extreme 

Încălzire și producere de apă caldă 
menajeră chiar dacă temperatura 

exterioară este sub -28 °C. 

Cea mai bună alegere nu 
numai pentru proiecte noi de 
construcții, cât și pentru 
proiectele de renovare. 

Apa caldă este disponibilă prin 
conectarea la un rezervor de apă 
caldă.

Tehnologie reversibilă - 
climatizare pe tot parcursul anului 
- încălzire pe timp de iarnă și răcire 

pe timp de vară.

Daikin Altherma 3 H HT este 
compatibilă cu sistemele mai 
vechi de radiatoare, făcând 
înlocuirea unei centrale termice 
vechi practică și fără complicații, 
astfel incat întregul sistem de 
încălzire rămânând nemodi�cat.

Componentele sistemului 
de încălzire existent, 
precum conductele și 
radiatoarele se pot conecta 
la unitate.

Daikin Altherma 3 H HT se 
potrivește în 97% din clădirile 
mai vechi de 50 de ani și 
necesită un spațiu interior 
minim de 0,36 m2.

XS
extra mic 

Concepută pentru a se 
integra în orice mediu

Unitatea exterioară Daikin Altherma 3 H HT 
are un stil minimalist și a fost concepută 
pentru a se integra în mediul exterior și a 
rămâne discretă.

Ventilatorul, care are forma unei frunze, 
optimizează debitul de aer pentru o 
e�ciență energetică ridicată și funcționează 
silențios, făcându-l practic inaudibil.

Unitatea produce o presiune sonoră de 38 dBA 
la o distanță de 3 m, egală cu ciripitul păsărilor 
sau cu sunetul din interiorul unei biblioteci.

Designul suplu și modern a fost 
recunoscut de industrie si premiat 
pentru design cu iF în 2019 și cu 
premiul reddot.

Fiecare sistem de încălzire 
furnizat vine cu Daikin Madoka, 
un termostat cu control intuitiv 
și design premium, disponibil 
în trei culori, pentru a se 
integra în orice design interior.

Monitorizează și reglează 
temperatura dorită în funcție de 
preferințele tale, de oriunde 
prin tehnologia inteligentă a 
aplicației Daikin Residential 
Controller.

Parametri de funcționare ușor 
de con�gurat și interfață de 
control simplă și ușor de utilizat.

Ești mereu în control, indiferent 
unde te a�i, cu ajutorul 
soluțiilor inteligente de 
automatizare pentru locuințe.

1 kW de electricitate

3 kW de energie gratuită
4 kW încălzire

O pompă de căldură este un dispozitiv electric 
care extrage căldură dintr-un loc și o transferă în 
altul, în cel mai e�cient și mai sustenabil mod.

Extrage căldura din aerul exterior și o utilizează 
pentru a furniza încălzire și apă caldă în 
interiorul locuinței tale. Într-un proces inversat, 
prin extragerea căldurii din aerul interior, 
răcoreste e�cient casa ta.

Datorită funcționării cu energie din surse regenerabile, pompa de căldură este cea 
mai rentabilă și ecologică soluție de încălzire disponibilă în prezent.

75%

25%

O investiţie ecologică

Încălzire de la distanță: 
automatizare inteligentă, 

funcționare rentabilă și durabilă 
datorită aplicației 

Daikin Residential Controller.

Mod de zgomot scăzut 
cu niveluri acustice reduse și 

design inspirat de natură.

Cu Bluevolution - 
cea mai inovativă tehnologie cu 

agent frigori�c R-32, păstrând 
sistemul la un nivel de e�ciență 

ridicată și impactul asupra mediului 
la un nivel scăzut.

Utilizarea energiei din surse 
regenerabile: cele mai economice 
soluții de încălzire disponibile: unitatea 
obține aproximativ 75% din energia 
pentru încălzire, răcire și apă caldă din 
aer, utilizând doar 25% din energie 
electrică.

Emisiile de CO2 se reduc cu 70% 
deoarece nu se consumă nici ulei, 
nici gaz natural, iar consumul de 
energie electrică este redus la un 
nivel minim.

Previne risipa de energie 
datorită tehnologiei inverterului, 
care controlează modularea 
compresorului.

Dimensionare

Lista de echipamente

Conducte și cablaj

Încălzire prin pardoseală

Instrument de dimensionare conducte

Studiu fezabilitate economică
Documentație tehnică

Asistent punere în funcțiune

SELECȚIE RADIATOARE

CALCUL PIERDERE DE CĂLDURĂ

Gestionare bază instalații

ÎNREGISTRARE

PUNERE ÎN FUNCȚIUNE

Extindere 
a garanției

Comandă piese de schimb

Întreținere

Noti�care stare sistem

Noti�care stare 
sistem

Reparații

E-DOCTOR
E-CONFIGURATOR

INSTRUMENT SUPORT SOLAR

Foaia de parcurs pentru instalatori 
către satisfacţia clienţilor

Înregistrează-te la: www.standbyme.daikin.eu

Suport digital prevânzare pentru a garanta cea mai bună ofertă 
de produse pentru toate tipurile de aplicații.

Platformă de gestionare postvânzare pentru baza de instalații 
efectuate.

Linia Stand By Me

Linia aplicației e-care

Linia Heating Solutions 
Navigator

Online

Prin aplicație

În construcțiune

Interschimbare

Legendă

Stand By Me este o platformă de servicii care 
oferă garanție extinsă, gratuită, monitorizare 
rapidă de către patenerii certi�cati Daikin și 
garanții suplimentare pentru piese speci�ce.
Platforma vine cu monitorizare de la distanță și 
noti�cări automate atunci când se apropie 
momentul să îti faci mentenanța.
Utilizatorii își pot extinde garanția aferentă 
instalațiilor lor sau comanda pachete de 
întreținere.
Platforma trimite alerte în caz de funcționare 
defectuoasă și oferă asistență de depanare de la 
distanță.

Nu ești sigur dacă să alegi o pompă de 
căldură deoarece ai auzit că funcționează 
numai în clădiri noi și nu poate înlocui 
sistemele de încălzire cu ulei, gaz si 
combustibil solid?

Cu o experiență de peste 90 de ani în 
tehnologii de încălzire și răcire, Daikin 
oferă răspunsuri la cinci dintre cele mai 
comune concepții greșite despre pompe 
de căldură.

Mitul nr. 1 O pompă de căldură funcționează bine numai în clădiri noi.
Pompele de căldură, precum Daikin Altherma 3 H HT, sunt atât de 
avansate încât aplicatiile ideale pentru acestea sunt proiectele de 
modernizare și renovare. Indiferent dacă este o clădire din anii 1960, 
1970 sau 1980, pompa de căldură va furniza același nivel de confort. 

Mitul nr. 2 Investiția într-o astfel de tehnologie este prea nesigură.
Tehnologia pompelor de căldură este cunoscută de peste 100 de ani. 
Noile pompe de căldură Daikin Altherma 3 H HT utilizează un algoritm 
inteligent, care determină automat procesul cel mai rentabil și 
e�cient din punct de vedere energetic, economisind costuri 
într-un mod inteligent și unic. Programarea inteligentă permite 
economisirea de energie de până la 35% în comparație cu o 
centrală termică în condensare tradițională, luând în 
considerare o combinație de prețuri ale energiei, 
temperatura exterioară și cerințele de încălzire din interior. 

Mitul nr. 3 Pompele de căldură nu pot înlocui 
centralele termice pe ulei, gaz si combustibil solid.
Pompele de căldură moderne cu R-32 sunt ideale 
pentru renovări, dar și pentru înlocuirea centralelor 
termice vechi. Designul compact al pompei de căldură Daikin 
Altherma înseamnă că aceasta poate � instalată într-un spațiu redus și 
se poate integra perfect cu tubulatura și radiatoarele existente. 
Acest lucru înseamnă că puteți să bene�ciați de e�ciența energetică 
a unei pompe de căldură fără a înlocui întregul sistem.

Mitul nr. 4 Pompele de căldură consumă multă energie electrică.
Deloc: Unitatea exterioară Daikin Altherma extrage 75% din energia 
necesară pentru a furniza încălzire, răcire și apă caldă din aer, iar 
restul va � furnizat de energia electrică. În plus, pompele de căldură 
au o e�ciență ridicată, prin urmare, consumă mai puțină energie 
decât alte sisteme, ceea ce duce la un nivel mai redus al poluării și al 
emisiilor de carbon. În general, pompele de căldură sunt mai 
ecologice decât sistemele cu gaz, ulei, combustil solid și energie 
electrică.

Mitul nr. 5 O pompă de căldură nu funcționează în mijlocul iernii.
Nu contează cât de rece este afară, Daikin Altherma 3 H HT 
funcționează în mod continuu până la -28 °C. Pompa de căldură 
este adecvată pentru instalații noi și modernizate, dar și pentru 
conectarea la sisteme de încălzire prin pardoseală, la convectoare 
cu pompă de căldură și la radiatoare. De asemenea, poate � 
echipată cu un sistem integrat cu apă caldă sau se poate 
conecta la un rezervor individual de apă caldă menajeră, 
pentru apă caldă mereu disponibilă.
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Spulberarea celor 
5 miturilor despre 
pompele de căldură
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