CONFORT PE TOT TIMPUL ANULUI
SOLUȚII DE ÎNCĂLZIRE ŞI RĂCIRE
PENTRU LOCUINŢE
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Construiţi sau vă renovaţi locuinţa? Sunteţi interesat de dotarea
locuinţei cu un sistem de încălzire cu o durată de utilizare
mai mare şi cu costuri mai reduse cu energia? Sau, doriţi să
combinaţi calitatea vieţii cu conservarea mediului?
Recomandările oferite de Daikin în acest ghid vă vor răspunde
la toate aşteptările. Daikin vă va prezenta cel mai eficient
sistem de confort interior: pompa de căldură. Este vorba de
o tehnologie fină, dar de ultimă generaţie, ale cărei beneficii
pentru utilizatori și pentru mediu au fost demonstrate cu multe
argumente.
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Pompe de căldură soluţia pentru cei care privesc spre viitor
Conform numelui, o pompă de căldură este un sistem proiectat pentru a extrage şi transporta căldură, permiţând păstrarea
unei temperaturi interioare constante pe tot parcursul întregului an. De asemenea, unităţile Daikin Altherma pot furniza apă
caldă, pentru un confort total.

O sursă regenerabilă

4/5 kW
3/4
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aer exterior

+
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1/4 kW
kW
electricitate

5/5 kW
4/4
kW
energie

Până la 4/5 din căldura produsă
de o pompă de căldură este
gratuită, deoarece căldura
este extrasă din aerul exterior.
Prin urmare, aerul este o sursă
gratuită şi inepuizabilă!

Pompele de căldură se utilizează pentru extragerea caloriilor (căldurii) din aerul exterior, chiar şi pe timp de vreme rece. Cu
ajutorul unui compresor, acestea pot încălzi foarte eficient interiorul unui apartament sau al unei locuinţe. Toate pompele
de căldură au nevoie de electricitate pentru a funcţiona: căldura produsă este extrasă în totalitate din aerul exterior.
Aceste pompe de căldură discrete şi silenţioase utilizează o tehnologie de ultimă generaţie pentru a păstra facturile de
electricitate ale locuinţei cât mai mici.
Ecuaţia este simplă: cu pompele de căldură Daikin, 80 % din energia consumată pentru încălzirea locuinţei se găseşte în
aerul exterior. Prin urmare, este gratuită şi regenerabilă!
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Încălzire

Un ciclu perpetuu

Pe timp de iarnă, agentul frigorific care
circulă prin sistem captează căldura
prezentă în aerul exterior şi o refulează în
interior, sub forma unei încălziri uşoare.

Un agent frigorific circulă într-un circuit închis din interiorul sistemului pentru a transfera
căldura de la şi către aerul din exteriorul şi interiorul locuinţei.

Apă caldă
menajeră

Unele pompe de căldură, precum
Daikin Altherma, vă permit şi să vă bucuraţi
de beneficiul apei calde pentru întreaga
gospodărie, tot timpul anului!
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Răcire
Pe timp de vară, sistemul este reversibil:
agentul frigorific din circuit absoarbe
căldura din cameră şi o elimină în exterior.

Randament
4~5 kW
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›› Evaporatorul permite agentului frigorific
să extragă căldura din aerul exterior prin
modificarea stării lichide în cea gazoasă.
›› Compresorul electric comprimă gazul,
crescându-i temperatura.
›› Apoi, condensatorul permite gazului să
transfere această căldură către sistemul
de încălzire, pe măsură ce revine în starea
lichidă.
›› Valvele de expansiune scad presiunea
agentului frigorific, ceea ce declanşează
vaporizarea acestuia pentru a iniţia un
ciclu nou.

Energie de încălzire

Unitate
interioară

Electricitate
Energie
absorbită 1 kW

Condensator
< Compresor
Valvă de expansiune >

Evaporator

Unitate
exterioară

Energie regenerabilă
din aer,
sol şi apă

Energie absorbită
3~4 kW
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De la tehnologii regenerabile la combustie
Graţie tehnologiei de ultimă generaţie, Daikin oferă cele mai eficiente produse din gama sa
1/ Pompă de căldură aer-apă
O pompă de căldură aer-apă extrage căldura din aerul exterior. Acest sistem
transportă căldura în interior printr-un circuit de apă. De asemenea, o pompă
de căldură aer-apă poate satisface cerinţele de apă caldă menajeră şi, dacă
este nevoie, poate furniza o briză plăcută pe timp de vară. Acest sistem oferă o
temperatură stabilă pentru o cameră pe tot parcursul anului.

Ventiloconvectoare, încălzire/răcire prin
pardoseală sau cu radiatoare

Unitate exterioară

Rezervor de apă caldă
menajeră

Unitate interioară

Pentru informaţii detaliate, accesaţi pagina 10.

2/ Pompă de căldură aer-aer
De asemenea, o pompă de căldură aer-aer extrage căldura prezentă din aerul
exterior şi apoi o refulează ca aer cald în interiorul spaţiului de locuit. Pe timp de
vară, acest proces este inversat, căldura din interior fiind eliminată şi transportată
în exterior. Acest sistem vă garantează o temperatură constantă tot timpul anului.

Unitate exterioară

Pentru informaţii detaliate, accesaţi pagina 16.

Unitate
interioară

Combinaţie pereche: un sistem pentru un spaţiu, în
care o unitate interioară este conectată la o unitate
exterioară.

Până la
nouă unităţi
interioare

Combinaţie multi: sistemul de bază este acelaşi ca în
cazul unei combinaţii pereche. Singura diferenţă este
că se pot conecta până la 9 unităţi interioare la acesta.
Dacă nevoile se schimbă, sistemul evoluează în mod
similar. Unităţile interioare suplimentare pot fi, de fapt,
instalate în mai multe etape.

Unitate exterioară

3/ Pompă de căldură subsol-apă - geotermală
O pompă de căldură subsol-apă extrage căldura din aerul exterior. Principiul
căldurii terestre sau geotermica se referă la extragerea căldurii din subsol şi
transformarea acesteia în căldura utilizată pentru a încălzi o locuinţă. Avantajele
geotermicii sunt următoarele: energia extrasă nu depinde de soare sau de vânt şi
este cea mai constantă.
Pentru informaţii detaliate, accesaţi pagina 12.
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Încălzire prin pardoseală
sau cu radiatoare

Unitate interioară

Rezervor de apă caldă
menajeră

4/ Pompă de căldură hibridă

Ventiloconvectoare, încălzire/răcire prin
pardoseală sau cu radiatoare

O pompă de căldură hibridă combină tehnologia pompei de căldură aer-apă cu
tehnologia gazului în condensare, prin căutarea condiţiilor economice optime
pentru funcţionarea acesteia.
Pentru informaţii detaliate, accesaţi pagina 14.

Unitate exterioară

5/ Centrala termică pe gaz în condensare

Apă caldă menajeră

Ventiloconvectoare, încălzire prin pardoseală sau cu radiatoare

O centrală termică pe gaz în condensare generează căldură prin arderea gazului.
Pentru a maximiza arderea, aceasta recuperează căldura din vaporii de apă şi din
gazele de ardere şi o utilizează pentru preîncălzirea apei de intrare, reducând astfel
cantitatea de combustibil consumat.
Pentru informaţii detaliate, accesaţi pagina 15.

Unitate
interioară:
pompă de
căldură + gaz

Unitate
interioară:
pompă de
căldură + gaz

Apă caldă menajeră
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Ce sistem să aleg?
Care este cea mai bună soluţie pentru
dumneavoastră? Alegerea sistemului corect
depinde de proiectul specific. Fiecare locuinţă
este unică.
În plus, este mediul în care trăiţi zi de zi. Astfel, veţi dori să instalaţi un sistem
de încălzire care se integrează perfect. Chiar dacă este vorba de construcţie sau
renovare, de zone mici sau de spaţii largi, pompele de căldură Daikin se adaptează
în mod eficient la orice amplasare. De asemenea, puteţi combina sistemul
de încălzire Daikin cu producerea de apă menajeră. În plus, Daikin oferă soluţii
personalizate pentru conectarea la energia solară, atât pentru sistemele noi, cât şi
pentru cele existente.
Pentru beneficiile unui anumit proiect, puteţi alege o tehnologie, dar, uneori,
soluţia ideală este o combinaţie de tehnologii diferite. Instalatorii autorizaţi Daikin
vă pot ajuta să luaţi decizia cea mai bună.
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Pentru locuinţe noi sau
renovări masive

Pentru înlocuirea şi/sau
optimizarea centralelor
termice existente

1. Doriţi să lucraţi cu sisteme de încălzire prin pardoseală
şi sau cu convectoare/radiatoare de temperatură
scăzută.

1. Doriţi să înlocuiţi centrala termică existentă, dar doriţi să
păstraţi radiatoarele existente.

Daikin recomandă:
Daikin Altherma de temperatură scăzută
pagina 10 sau
Pompă de căldură cu sursă subterană
Daikin Altherma pagina 12
2. Doriţi să încălziţi sau să răciţi rapid un anumit spaţiu.
Daikin recomandă:
Pompa de căldură aer-aer Daikin pagina 16

Daikin recomandă:
Daikin Altherma de temperatură ridicată
pagina 13 sau
Pompă de căldură cu sursă subterană
Daikin Altherma pagina 12
2. Doriţi să înlocuiţi centrala termică existentă, dar doriţi să
păstraţi radiatoarele existente.
Daikin recomandă:
Pompă de căldură hibridă Daikin Altherma pagina 14
sau centrală pe gaz în condensare Daikin de la
pagina 15
3. Doriţi să încălziţi sau să răciţi rapid un anumit spaţiu.
Daikin recomandă:
Pompa de căldură aer-aer Daikin pagina 16
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Daikin Altherma de
temperatură scăzută
Rezervor de apă caldă

Totul într-o
unitate
Unitate interioară

O alegere naturală
1. Unitate interioară integrată: Cea mai bună soluţie pentru apa caldă menajeră
Noua unitate interioară integrată Daikin Altherma de temperatură scăzută este o unitate de pardoseală
independentă, cu un rezervor integrat pentru apă caldă menajeră (disponibil în capacităţi de 180 sau
260 l). Caracteristica unică a acestei unităţi este faptul că poate fi asamblată uşor şi rapid atunci când este
necesară producerea de apă caldă menajeră. În plus, unitatea garantează cea mai bună eficienţă termică şi
cel mai ridicat control într-un design compact şi suplu. Atunci când se preferă o combinaţie cu un sistem
Daikin Altherma de temperatură scăzută, unitatea interioară integrată reprezintă cea mai bună soluţie atât
pentru instalator, cât şi pentru clientul final!

2. Cea mai ridicată eficienţă sezonieră oferă cea mai semnificativă reducere a costurilor cu energia
Având mulţi ani de experienţă cu pompele de căldură aer-apă şi peste150.000 de unităţi instalate în Europa,
Daikin depune toate eforturile pentru a continua să optimizeze performanţele sistemelor Daikin Altherma.
Acest lucru se poate obţine printr-o preocupare constantă privind limitarea intrărilor electrice pentru fiecare
proces de dezvoltare a produselor, ducând la reducerea şi mai semnificativă a costurilor de funcţionare.
10

3. Perfectă pentru locuinţe noi, cu consum scăzut
de energie

Panou solar (opţional, posibil
numai cu o unitate de perete)

Daikin Altherma de temperatură scăzută este optimizată
pentru a satisface nevoile de eficienţă, confort şi aplicaţii ale locuinţelor
noi. În acest moment, gama extinsă de produse oferă soluţia perfectă
pentru locuinţele cu consum scăzut de energie, chiar şi pentru sarcini
de încălzire foarte scăzute.

Apă caldă menajeră
Convector pentru
pompă de căldură

4. Unitate interioară compactă: unitatea de perete
Unitatea de perete reprezintă soluţia perfectă atunci când producerea
de apă caldă menajeră nu este necesară sau când se doreşte să se
lucreze cu o centrală termică solară Daikin.

Unitate exterioară

Sistem de încălzire
prin pardoseală

Unitate interioară integrată

5. Interfaţă cu utilizatorul cu funcţii noi şi un
meniu simplu
Daikin Altherma de temperatură scăzută vine cu o nouă
interfaţă cu utilizatorul. Punerea în funcţiune, lucrările de
reparaţii şi funcţionarea zilnică se realizează direct, graţie
interfeţei grafice cu reprezentarea multilingvă cu text complet,
navigarea uşoară prin meniu şi funcţii de control inteligent.
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Pompa de căldură cu sursă subterană Daikin Altherma
Utilizarea surselor de energie regenerabilă este tot mai încurajată. Una dintre
aceste soluţii se află sub picioarele dumneavoastră, sub forma căldurii terestre.
Principiul căldurii terestre sau geotermica se referă la extragerea căldurii din sol şi
transformarea acesteia în căldura utilizată pentru a încălzi o locuinţă. Avantajele
geotermicii sunt următoarele: energia extrasă nu depinde de soare sau de vânt şi
este cea mai constantă. O pompă de căldură cu sursă subterană Daikin Altherma
conectată la sonde verticale geotermale sau la o reţea de captare orizontală poate
oferi soluţia perfectă de încălzire pentru o locuinţă bine izolată, cu consum scăzut
de energie.
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Daikin Altherma de
temperatură ridicată
Pompa de căldură de temperatură ridicată Daikin Altherma vă oferă eficienţa unei pompe de
căldură, fără a mai fi necesară eliminarea radiatoarelor existente. Se înlocuieşte numai centrala
termică pe gaz/ulei. Aceasta reprezintă o soluţie de încălzire cu performanţă ridicată şi consum
scăzut de energie, care poate produce şi apă caldă menajeră. Prin urmare, nu mai depindeţi de
preţurile combustibililor fosili.
A1 Sistem split: unitate exterioară
Unitatea exterioară extrage căldură din aerul ambiant exterior. Această căldură este transferată
către unitatea interioară prin intermediul tubulaturii de agent frigorific.
unitate interioară

sonde geotermale verticale

A1 Sistem split: unitate interioară
Unitatea interioară măreşte temperatura, permiţând creşterea temperaturii apei până la 80°C
pentru încălzirea radiatoarelor şi pentru utilizarea de apă caldă menajeră.

A1 Unitate exterioară

unitate interioară

reţea de captare orizontală

A2 Unitate interioară
Rezervor de apă caldă
menajeră
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Pompa de căldură
hibridă Daikin Altherma
Pompă de căldură şi centrală pe gaz în condensare
într-o singură unitate, combinând ce este mai bun
din ambele tehnologii!
Pompa de căldură Daikin Altherma reprezintă soluţia ideală pentru înlocuirea
unei centrale termice pe gaz. În funcţie de temperatura exterioară, preţurile
energiei şi nevoile de energie ale locuinţei, sistemul alege utilizarea pompei
de căldură, a centralei termice pe gaz sau a ambelor simultan. Unitatea
selectează în orice moment cea mai eficientă soluţie.
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Centrala termică pe
gaz în condensare
Centrala termică pe gaz în condensare Daikin este cea mai
bună centrală termică în condensare din clasa sa graţie
schimbătorului său de căldură unic 2 în 1. Acesta permite
atât apei de încălzire, cât şi apei calde menajere să fie
preîncălzite direct de gazele de ardere fierbinţi. Adică, atât
pentru apa caldă menajeră, căldura maximă se recuperează
prin condensare, ducând la cele mai ridicate eficienţe
posibile pentru ardere. Pe lângă eficienţele superioare,
centrala termică pe gaz Daikin furnizează confortul de
încălzire şi apa caldă menajeră de care aveţi nevoie în
locuinţă.

Centrala termică Daikin
Apă caldă menajeră cu energie solară

Pentru o eficienţă mai mare şi economii de costuri, Daikin
vă oferă un sistem solar complet. Atunci când combinaţi
un sistem de încălzire Daikin cu un rezervor de apă caldă
menajeră, puteţi conecta panoul solar la rezervor. Anual,
soarele furnizează în medie 30-70 % din energia de
care avem nevoie să ne încălzim apa caldă menajeră la
temperatura dorită. Panourile solare cu eficienţă ridicată
furnizate de Daikin transformă toată radiaţia solară de unde
scurte în căldură, graţie stratului cu selectivitate ridicată.
Această soluţie poate economisi până la 60 % din costurile
de producţie ale apei calde menajere.

Avantaje
››

››

››
››
››
››

Se poate conecta la Daikin Altherma de
temperatură scăzută şi de temperatură ridicată,
la o pompă de căldură hibridă sau la o centrală
termică existentă
Utilizare optimă a energiei solare pentru
producerea de apă caldă menajeră şi pentru
susţinerea sistemului de încălzire!
Panouri solare cu eficienţă ridicată
Nu sunt necesare lucrări de întreţinere
Durată de utilizare lungă
Economie de până la 60 % din costurile de
producţie ale apei calde menajere
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Pompe de căldură aer-aer Daikin:
Aer condiţionat redefinit: intraţi în zona de confort cu unităţile noastre moderne,
cu o gamă largă de modele şi sisteme de control specifice camerelor

Unitate de perete Daikin Emura modernă
Unităţi elegante şi moderne, perfecte pentru
spaţii mai mici. Acestea sunt eficiente din
punct de vedere energetic şi reprezintă
soluţia perfectă pentru camera de zi, birou,
dormitor etc.
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Unitate de perete Ururu Sarara
O combinaţie unică de umidificare,
dezumidificare, ventilaţie şi purificare a
aerului.

Unitate de perete confort
Această unitate de perete combină cea mai
recentă tehnologie a pompelor de căldură
cu ingineria avansată şi cu designul pentru
a deveni ideală pentru orice cameră din
locuinţă.

Unitate necarcasată de plafon fals
invizibilă
Ideală pentru construcţii noi sau pentru
cei care doresc curăţenie şi linişte. Unităţile
necarcasate de plafon fals se integrează în
orice interior. Acestea sunt montate discret,
numai fantele de aer sunt vizibile.

Eficienţă sezonieră: performanţă energetică optimă în orice anotimp
Pompele de căldură Daikin respectă standardele europene mai stricte pentru măsurarea eficienţei energetice şi anume, eficienţa sezonieră. Măsurarea eficienţei sezoniere face parte din
programul Uniunii Europene de atingere a obiectivelor de mediu pentru 2020. Calcularea eficienţei sezoniere, cunoscută ca şi SEER (rata eficienţei energetice sezoniere), este obligatorie
din 2013 şi va măsura performanţa ecologică a sistemelor în situaţii apropiate de realitate.
Eficienţa sezonieră se va calcula numai pentru o temperatură exterioară şi la sarcina maximă a sistemului. Luând în considerare modurile de economisire a energiei, noua eficienţă
sezonieră se calculează pentru un întreg interval de temperaturi exterioare şi la sarcină parţială. Aceste noi calcule recunosc acele sisteme care cresc în mod eficient performanţele
energetice în situaţii reale.

Unitate de pardoseală Nexura
Nexura vine cu un panou frontal care emite
căldură radiantă, asemenea unui radiator
convenţional.

Unitate de pardoseală clasică
Unităţile silenţioase, aşezate pe pardoseală
sau montate pe perete la câţiva centimetri
deasupra acesteia, se instalează simplu şi pot
fi încastrate parţial în perete.

Unitate tip Flexi
O soluţie flexibilă pe care o puteţi instala în
partea inferioară a peretelui. Graţie formei
compacte, aceasta nu necesită un spaţiu
mai mare decât radiatoarele convenţionale.
Această unitate flexibilă, dacă este inversată,
devine o unitate tip casetă suspendată,
ideală pentru instalarea într-o mansardă,
unde este disponibilă o suprafaţă de perete
limitată. Alegerea vă aparţine.

Descoperiţi noutăţile...
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Daikin Emura

Unitate de perete modernă

Un sistem cu inteligenţă ridicată şi funcţii
inovatoare
›
›
›
›
›

Finisaj elegant în argintiu sau alb pur mat
SEER până la 8,52
Niveluri ale zgomotului silenţioase, până la 19 dB(A)
Garanţia confortului maxim în fiecare situaţie
Controlabilă prin telecomandă uşor de utilizat sau prin
aplicaţie
› Câştigătoare a prestigiosului premiu
„Reddot Design 2014”
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Formă. Funcţie. Redefinite.
Daikin Emura este un mod inteligent, eficient şi modern de climatizare.
Designul, care stabileşte noi tendinţe, şi inovaţiile sunt optimizate,
oferindu-vă soluţia ideală pentru locuinţă.

Ururu Sarara
O combinaţie unică de
umidificare, dezumidificare,
ventilaţie, aer condiţionat
şi purificare a aerului
›› Cinci tehnici de tratare a aerului într-un singur sistem
›› Cel mai redus impact asupra mediului graţie agentului
frigorific R32
›› Eficienţă superioară: Clasa energetică A pentru
întreaga gamă
›› Confort perfect
› Câştigătoare a prestigiosului premiu „Reddot Design 2013”
+++

Umidificare a aerului Ururu:
încălzire plăcută şi uniformă

Dezumidificare Sarara:
simţiţi diferenţa!

Sistemul de umidificare Ururu absoarbe umezeala din
aerul exterior şi o transportă către unitatea interioară,
umidificând rapid şi eficient camera. Graţie combinaţiei
perfecte de umidificare şi climatizare, camera se
încălzeşte uniform.

Atunci când umiditatea este prea ridicată, sistemul de
dezumidificare Sarara garantează scăderea acesteia
fără a modifica temperatura camerei. Acest lucru este
ideal, deoarece scăderea umidităţii vă face să vă simţiţi
mai confortabil.
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Nexura, model
de pardoseală
modern
Unitate de pardoseală cu
panou cu căldură radiantă
› Panou frontal cu căldură radiantă pentru o distribuţie
optimă a căldurii în cameră
› Confort optim pe tot timpul anului
› Funcţionare extrem de silenţioasă: până la 19 dB(A)
› Debit de aer scăzut
› Designul modern se integrează discret în orice decor
interior
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Nexura deschide lumea confortului. Răcoarea unei
brize de vară sau comoditatea unei surse de căldură
suplimentare realizează un climat interior plăcut pe
tot timpul anului. Această unitate modernă este dotată
cu un panou frontal care emite o căldură radiantă
suplimentară. Graţie funcţionării silenţioase şi debitului
de aer limitat, aceasta creează o oază de bunăstare.

Soluţii multiple de la Daikin
Încălzirea şi răcirea a diferitelor spaţii cu o singură unitate exterioară
La un sistem multi se pot conecta diverse tipuri de unităţi interioare. De asemenea, se pot combina diverse
randamente. Astfel, se poate selecta unitatea interioară ideală pentru dormitor, cameră de zi, birou sau orice altă
cameră, în funcţie de suprafaţa instalaţiei sau de cerinţele personale.

Control uşor
Interfaţă uşor de
utilizat, controlabil prin
telecomandă fără fir,
aplicaţie sau cu integrare
într-un sistem de
automatizare a locuinţei

Flexibilitate ridicată a instalaţiei şi gamă largă de alegeri
›
›
›
›
›

Gamă foarte largă de unităţi exterioare la care se pot conecta până la 9 unităţi interioare
Toate unităţile pot fi controlate în mod individual
Unităţile exterioare discrete şi robuste se pot monta uşor pe un acoperiş sau pe o terasă sau pe un perete exterior
Se pot combina tipuri diferite de unităţi interioare
Nivel scăzut al zgomotului şi eficienţă energetică ridicată
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Daikin, contribuţia
dumneavoastră la
mediu

Daikin,

partenerul de încredere
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Atunci când optaţi pentru un aparat de aer condiţionat
Daikin vă gândiţi şi la mediu. Atunci când fabricăm
pompele de căldură, depunem toate eforturile
pentru a recicla, reduce deşeurile şi utiliza energie
regenerabilă. Daikin reprezintă ecoprioectarea
şi evită utilizarea materialelor precum plumbul,
mercurul, cadmiul, dar şi alte materiale dăunătoare
pentru mediu.

Inovaţia şi calitatea sunt principalele elemente ale
filosofiei Daikin.
Pentru a vă oferi cele mai bune soluţii, echipa
noastră participă periodic la traininguri.
De asemenea, se aduc îmbunătăţiri continue la
procesul de fabricaţie.

Prin urmare, puteţi conta
întotdeauna pe Daikin.
› confort la un nivel maxim:
unităţile noastre oferă posibilităţi nenumărate şi
opţiuni suplimentare

› soluţii eficiente din punct de vedere
energetic:
cu aerul condiţionat de la Daikin faceţi o alegere
conştientă pentru mediu

› pompe de căldură personalizate:
gama Daikin oferă o unitate pentru fiecare nevoie

› design plăcut:
unităţile noastre sunt moderne şi se integrează în orice
interior

› încălzire confortabilă, răcire
revigorantă şi aer pur:
vă bucuraţi de confortul optim al locuinţei în orice
moment

› funcţionare silenţioasă:
aerul condiţionat de la Daikin respectă nevoile
dumneavoastră (şi ale vecinilor) de linişte şi pace
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