
Altherma 3 R F
Soluţia eficientă pentru încălzire, 

prepararea apei calde menajere şi răcire
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                   Soluția pentru încălzire, apă caldă menajeră şi răcire

Soluția Daikin Altherma de
temperatură scăzută split integrată

Diferite
tehnologii

Clasă 
energetică

 › încălzire:                    

 › apă caldă: până la                 

Tip racord  › Split agent frigorific
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Daikin Altherma 3 R F  
Tehnologia Bluevolution,

cu agent frigorific R-32

Pompele noastre de căldură se remarcă atât 
prin utilizarea agentului frigorific R-32, cât şi 
prin designul unic. Din această categorie face 
parte şi pompa de căldură Daikin Altherma 
3 R F. Recunoscută la nivel internaţional pentru 
designul remarcabil, prin câştigarea premiilor 
iF şi RedDot Design, pompa de căldură este 
alegerea perfectă atât pentru construcţiile noi 
și moderne, cât și pentru renovări. 

Ideală pentru locuinţe noi pentru încălzire, 
prepararea apei calde menajere, cât și 
răcire, pompa de căldură se remarcă prin 
funcţionalitatea avansată, eficienţa sezonieră 
optimă, economii de energie și costuri de 
funcţionare reduse. Altherma 3 R F este 
compatibilă atât pentru încălzirea prin 
pardoseală, radiatoare de temperatură scăzută, 
pentru unităţi ventiloconvectoare cât și pentru 
convectoare pentru pompa de caldură. 

Unitate de pardoseală cu
rezervor de apă caldă menajeră integrat

Unitate de pardoseală
cu rezervor ECH2O integrat

Unitate de perete

Soluţii complete de încălzire pentru aplicaţii rezidenţiale şi comerciale

Denumire veche a produsului Denumire nouă a produsului Modele

Centrala termică în condensare Daikin Altherma 3C Gas Daikin Altherma 3C Gas D2CND / D2TND

Daikin Altherma de temperatură scăzută split integrată Daikin Altherma R F EHVH/X/Z-C

Daikin Altherma 3 de temperatură scăzută split integrată Daikin Altherma 3 R F EHVH/X/Z-E

Daikin Altherma de temperatură scăzută split de perete Daikin Altherma R W EHBH/X-C

Daikin Altherma 3 de temperatură scăzută split de perete Daikin Altherma 3 R W EHBH/X-E

Daikin Altherma de temperatură scăzută split integrată ECH2O Daikin Altherma R ECH2O EHSH/X(B)-B

Daikin Altherma 3 de temperatură scăzută split integrată ECH2O Daikin Altherma 3 R ECH2O EHSH/X(B)-D3

Daikin Altherma monobloc Daikin Altherma M EDLA-D / EBLA-D

Daikin Altherma 3 11-16 kW de pardoseală Daikin Altherma 3 H F EAVH/X/Z-D

Daikin Altherma 3 11-16 kW de perete Daikin Altherma 3 H W EABH/X-D

Daikin Altherma de temperatură ridicată Daikin Altherma 3 H HT EPRA-DV3/W1

Pompă de căldură pentru preparare ACM Daikin Altherma R HW EKHHP-A2V3

Pompă de căldură monobloc pentru preparare ACM Daikin Altherma M HW EKHH2E-(P)AV3

Pompă de căldură hibridă Daikin Altherma Daikin Altherma R Hybrid
EHYHBH/X
+ EHYKOMB-A
+ CHYHBH-A

Pompă de căldură cu sursă subterană Daikin Altherma Daikin Altherma GEO EGSAH-D



Efficiency data EHVX + ERGA 04S18E3V/
E6V(G) + 04EV

04S23E3V/
E6V(G) + 04EV

08S18E6V(G)/
E9W + 06EV

08S23E6V(G)/
E9W + 06EV

08S18E6V(G)/
E9W + 08EV

08S23E6V(G)/
E9W + 08EV

Capacitate de 
încălzire

Nom. kW
4,30 (1) / 4,60 (2) 6,00 (1) / 5,90 (2) 7,50 (1) / 7,80 (2)

Putere absorbită Încălzire Nom. kW 0,850 (1) / 1,26 (2) 1,24 (1) / 1,69 (2) 1,63 (1) / 2,23 (2)
Capacitate de răcire Nom. kW 4,86 (1) / 4,52 (2) 5,96 (1) / 5,09 (2) 6,25 (1) / 5,44 (2)
Putere absorbită Răcire Nom. kW 0,810 (1) / 1,36 (2) 1,06 (1) / 1,55 (2) 1,16 (1) / 1,73 (2)
COP 5,10 (1) / 3,65 (2) 4,85 (1) / 3,50 (2) 4,60 (1) / 3,50 (2)
EER 5,98 (1) / 3,32 (2) 5,61 (1) / 3,28 (2) 5,40 (1) / 3,14 (2)
Încălzire a spațiului 
 

Climat 
mediu apă 
de ieșire 
55°C

SCOP 3,29 3,28 3,35
ŋs (eficienţa sezonieră de încălzire a spaţiului)                   % 129 128 131
Clasa de eficienţă sezonieră de încălzire a spaţiului

A++

Climat 
mediu apă 
de ieșire 
35°C

SCOP 4,54 4,52 4,61
ŋs (eficienţa sezonieră de încălzire a spaţiului)                   % 179 178 181
Clasa de eficienţă sezonieră de încălzire a spaţiului A+++

Apă caldă menajeră General Profil sarcină declarată L XL L XL L XL
Climat  
mediu

ŋwh (eficienţa de încălzire 
a apei)

%
127 125 134 133 125 133 125 133

Clasa de eficienţă energetică pentru încălzirea apei A+

Date tehnice - unitate interioară EHVX 04S18E3V/E6V(G) 04S23E3V/E6V(G) 08S18E6V(G)/E9W 08S23E6V(G)/E9W 08S18E6V(G)/E9W 08S23E6V(G)/E9W
Carcasă Culoare Alb/Gri + Negru

Material Rășină / Tablă
Dimensiuni Unitate                               Înălţime xLăţime xAdâncime       mm 1.650 x 595 x 625 1.850 x 595 x 625 1.650 x 595 x 625 1.850 x 595 x 625 1.650 x 595 x 625 1.850 x 595 x 625
Greutate Unitate kg 119 128 119 128 119 128
Rezervor Volum de apă l 180 230 180 230 180 230
Putere sonoră Nom. dBA 42 
Presiune sonoră Nom. dBA 28 

Date tehnice - unitate exterioară ERGA 04DV3(A) 06DV3(A) 08DV3(A)
Dimensiuni Unitate Înălţime xLăţime xAdâncime       mm 740x884x388
Greutate Unitate kg 58,5
Interval de operare Încălzire Min.~Max. °CDB -25 ~ 25

Răcire Min.~Max. °CDB 10~43
Apă caldă menajeră Min.~Max. °CDB -25~35

Agent frigorific Tip / GWP R-23 / 675
Putere sonoră Încălzire / Răcire Nom. dBA 58 / 61 60 /62 62 /62
Presiune sonoră Încălzire / Răcire Nom. dBA 44  / 48 47 / 49 49 / 50
Alimentare cu energie Nume/Fază/frecvenţă/tensiune Hz/V V3/1N~/50/230
Curent Siguranţe recomandate A 25 (16)
(1) Ta de răcire 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); Ta de încălzire DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (2) Ta de răcire 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C); Ta de încălzire DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )
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Preţuri şi 
informaţii tehnice

Altherma 3 R F
Prețuri (TVA inclus) EHVX + ERGA

04S18E3V/E6V  
+ 04EV

04S23E3V/E6V 
+ 04EV

08S18E6V/E9W 
+ 06EV

08S23E6V/E9W 
+ 06EV

08S18E6V/E9W 
+ 08EV

08S23E6V/E9W 
+ 08EV

Preț pentru unitatea interioară Lei 21.457,-/22.030,- 22.254,-/22.836,- 20.023,-/21.647,- 21.908,-/21.405,- 20.023,-/21.647,- 21.908,-/21.405,-
Preț pentru unitatea exterioară Lei 7.214,- 7.214,- 9.419,- 9.419,- 11.624,- 11.624,-
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Caracteristici
Altherma 3 R F

 Modul reversibil
Reversibil înseamnă că sistemul își poate inversa modul de 
lucru și poate asigura răcire în loc de încălzire. Funcţia de 
răcire necesită un sistem de conducte în pardoseală sau 
ventiloconvectoare.

   Avantajos pentru zone urbane sensibile 
Setarea la instalare a unui nivel redus de zgomot. 

Pentru a respecta cerinţele din cele mai sensibile zone urbane, 
instalatorul poate seta unitatea în modul cu nivel de zgomot 
scăzut, reducând nivelul de zgomot cu 3 dB(A).

  

 ʯ Eficienţă energetică în încălzire până la: 

 ʯ Eficienţă energetică în prepararea apei calde menajere: ERGA-EV(A)

EHVX-E*V BRC1HHDK

 Performanţă energetică de vârf
Datorită utilizării agentului frigorific R-32, unitatea atinge cele 
mai înalte performanţe energetice, reprezentate prin cele mai 
bune clase energetice.

 Conectivitate integrată 
Datorită adaptorului LAN integrat, poţi controla climatizarea 
de oriunde, în orice moment, monitorizând totodată starea 
sistemului.

Prețurile sunt exprimate în lei și includ TVA. Prețurile nu includ Taxa Verde.



În comparaţie cu unităţile tradiţionale, unitatea de perete și un 
boiler ACM separat, unitatea integrată reduce drastic spaţiul 
de montaj.

Având o amprentă la sol redusă de 595x600mm, unitatea 
integrată se poate compara cu alte aparate electrocasnice.

Pentru instalare nu este necesar spaţiu lateral de montaj 
deoarece toate conexiunile hidraulice sunt situate în partea de 
sus a unităţii.

Cu o înălţime de instalare de 1,65 m pentru un rezervor de 
180 litri și 1,85 m pentru un rezervor de 230 litri, înălţimea de 
instalare necesară este mai mică de 2 m.

Designul compact al unităţii interioare integrate îi 
accentuează aspectul elegant și modern și se armonizează 
perfect în decor cu celelalte aparate de uz casnic.

Vas de expansiune

Schimbător
de căldură

Acces facil:
componente accesibile 
de la partea frontală

Bolier ACM

Rezistență de
“back-up”

Pompă de 
recirculare

  

Instalare rapidă datorită 
amprentei și greutăţii reduse.

Vană cu 3 căi

  
Filtru magnetic

Când Daikin Eye indică o culoare roșie, pompa de 
căldură nu funcţionează și necesită o verificare de 
către tine sau centrul de service Daikin, în funcţie 
de complexitatea codului de eroare. 

Ușor de configurat  
Conectează-te și vei putea 
configura unitatea de la 
interfaţă în mai puţin de 
9 pași. Poţi verifica dacă 
unitatea este pregătită de 
funcţionare rulând cicluri 
de testare. Poţi încărca 
setările pe un stick USB și 
descărca direct în unitate 
sau prin cloud. 

Funcționare ușoară
Interfaţă ușor de utilizat 

Design elegant
Interfaţa cu utilizatorul 
a fost special concepută 
pentru a fi foarte intuitivă. 

Când Daikin Eye indică culoarea albastră, 
înseamnă că pompa de căldură funcţionează 
corect. Daikin Eye va lumina intermitent în timpul 
funcţionării.

Daikin Eye 
Poţi monitoriza starea de funcţionare a pompei de 
căldură Daikin Altherma 3 cu Daikin Eye

Instalare rapidă și ușoară datorită conductelor montate 
din fabrică în partea de sus a unităţii, conexiuni electrice 
precablate și greutate totală redusă.

Interfaţă ușor de utilizat
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Daikin Stand By Me este platforma online 
prin intermediul căreia oferim clienţilor 
noștri suport și servicii suplimentare 
post-vânzare.  Stand By Me este dedicată 
clienţilor care au achiziţionat și instalat 
un echipament de uz rezidenţial prin 
intermediul unui Partener Daikin Heating 
sau Home Comfort Expert. Pentru a 
înţelege cum te poti bucura de beneficiile 
Stand By Me, vizitează site-ul oficial Daikin 
sau platforma Stand By Me: 
www.standbyme.daikin.ro

5 ani garanție
pentru piesele de schimb

prin Partenerii Dakin Heating

și Home Comfort Expert



Daikin Airconditioning Central Europe - Romania SRL
Calea Floreasca 169A, Corp B, Etaj 8, Bucureşti, România
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