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Dvs. şi clientul dvs. aţi decis să treceţi la un sistem de încălzire eficient din punct
de vedere energetic, cu emisii reduse de CO2. Daikin Altherma este un sistem
complet de încălzire a locuinţei şi a apei ce are la bază tehnologia
pompelor de căldură cu sursă de aer. Acesta reprezintă o alternativă flexibilă şi
eficientă din punct de vedere financiar la boilerul cu combustibili fosili. Are şi o
opţiune de răcire.*
Caracteristicile inerente privind eficienţa energetică ale Daikin Altherma îl
transformă în soluţia ideală pentru consumul redus de energie şi nivelul
scăzut al emisiilor de CO2. Sistemele sale de încălzire de temperaturi
ridicate şi scăzute furnizează un confort optim. Pompele de căldură de înaltă
eficienţă, cu tehnologie avansată a compresorului, transformă căldura
neutilizată şi inepuizabilă din aerul din jur în căldură utilizabilă, fie ca parte
a sistemului de climatizare în ansamblul său, fie pentru a încălzi apa caldă
menajeră. În plus, sistemul este uşor de instalat.


*Opţiunea de răcire a Daikin Altherma este disponibilă pentru sistemele de încălzire la temperatură joasă (sistem de încălzire prin pardoseală, convectoare pentru pompă de căldură).
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Avantajele tehnologiei Daikin
pentru clienţi

1.

FUNCŢIONARE EFICIENTĂ DIN PUNCT DE VEDERE ENERGETIC
Pompa de căldură aer/apă de la Daikin Altherma utilizează o sursă de energie durabilă. În realitate, aceasta
extrage căldura din aerul exterior. Sistemul este format dintr-un circuit închis ce conţine un agent frigorific. Prin evaporare,
comprimare, condensare şi expandare este creat un ciclu termodinamic.
O pompă de căldură „pompează” căldura de la un nivel scăzut de temperatură la unul mai ridicat. Căldura astfel obţinută
este transferată în sistemul de distribuţie a apei (încălzirea prin pardoseală, radiatoarele de temperatură scăzută, convectoare
pentru pompă de căldură şi/sau ventiloconvectoare pentru sistemele de încălzire de temperatură scăzută şi radiatoarele de
temperatură ridicată pentru sistemele de încălzire de temperatură ridicată) din locuinţă, prin intermediul unui schimbător
de căldură.

Două concepte de bază ale tehnologiei pompelor de căldură

4/5

COP (coeficientul de performanţă)
sau factorul de multiplicare

temperatură ambiantă

COP semnalează cantitatea de căldură utilizabilă
furnizată de pompa de căldură pentru fiecare kWh
de electricitate utilizată de aceasta. Această cifră
depinde de temperatura interioară şi exterioară şi
reprezintă doar un indicator.

1/5
electricitate
În funcţie de model şi
condiţii, o pompă de căldură
Daikin Altherma furnizează
aproximativ 5 kWh de
căldură utilizabilă pentru
fiecare kWh de electricitate
utilizată. Aceasta înseamnă că
aproximativ 4/5 din căldura

necesară este gratuită!

Garanţia unei investiţii bune!

100%
energie

FPS (factorul de performanţă
sezonieră) sau factorul de
performanţă a sistemului cu
pompă de căldură
FPS ia în calcul atât consumul de energie al
sistemului cu pompă de căldură, cât şi consumul
echipamentului periferic, precum pompele, pe
durata întregului sezon de încălzire.
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Eticheta ecologică
Daikin este primul producător care a primit Eticheta ecologică
pentru pompele de căldură!
Daikin Altherma de temperatură scăzută cu sistemul de încălzire prin
pardoseală a primit Eticheta ecologică europeană* datorită gradului
ridicat de eficienţă energetică şi impactului scăzut asupra încălzirii
globale, în comparaţie cu celelalte pompe de căldură din clasa sa.

BE/31/001

* Scanaţi acest cod
QR pentru informaţii
suplimentare şi cea
mai recentă prezentare
a produselor certificate
pe daikin.eu

Aerul ca sursă de energie regenerabilă
Directiva RES a UE* recunoaşte aerul ca fiind o sursă de energie
regenerabilă. Unul dintre obiectivele acestei directive este ca până
în 2020, 20% din necesarul total de producere a energiei să provină
dintr-o sursă de energie regenerabilă. În consecinţă, numeroase
stimulente pentru pompele de căldură sunt deja disponibile
pentru proprietarii de locuinţe.
* Obiectivul UE COM (2008)/30 final

Energie regenerabilă, inepuizabilă
prin intermediul colectoarelor solare
În combinaţie cu colectoarele solare, Daikin Altherma utilizează
energia termică provenită de la soare, care va continua să furnizeze
energie încă cinci miliarde de ani.

ŞTIAŢI CĂ...?
Daikin a înfiinţat câteva puncte de
monitorizare (în Scandinavia, Portugalia, Franţa,
Belgia...) unde s-a testat Daikin Altherma în
condiţii climatice complet diferite. S-a obţinut
un nivel ridicat de satisfacţie în privinţa

Experienţa Daikin în domeniul
pompelor de căldură

confortului, temperaturii interioare stabile,

Daikin dispune de peste 50 ani de experienţă în domeniul pompelor
de căldură de care beneficiază anual peste un milion de locuinţe,
spaţii comerciale şi birouri. Acest succes nu este întâmplător:
Daikin s-a aflat întotdeauna în avangarda acestei tehnologii, iar
obiectivul său este asigurarea confortului dvs. Numai un lider de
piaţă vă poate garanta acest nivel de servicii şi control al calităţii!

permanente a apei calde , indiferent de

consumului redus de energie şi disponibilităţii

condiţiile meteorologice din locaţia respectivă.
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Calculatorul economiilor de energie
Accesaţi ecocalc.daikin.eu şi vedeţi cum o pompă de căldură Daikin Altherma contribuie atât la economii de
costuri de funcţionare cât şi la reducerea emisiilor de CO2.

* Simulare pentru o casă autonomă nou construită (cameră în acoperiş) cu emiţători de temperatură scăzută, pentru 4 persoane şi o suprafaţă încălzită de
125 m2, luând în considerare condiţiile climatice specifice Belgiei, un preţ la electricitate de 0,17 EUR/kWh şi un preţ al gazului de 0,06 EUR/kWh.

2.

DAIKIN ALTHERMA: ALTERNATIVA ECONOMICĂ
Daikin Altherma încălzeşte cu până la 5 ori mai eficient decât sistemul convenţional de încălzire pe bază de combustibili fosili
sau electricitate, atingând un coeficient de performanţă (COP) excelent de 5,04*. Prin utilizarea căldurii din aerul exterior,
sistemul foloseşte o cantitate mult mai redusă de energie, consumatorul putând beneficia în continuare de un nivel stabil
şi plăcut de confort.
Astfel, cerinţele de întreţinere sunt minime, iar costurile se vor diminua. Datorită tehnologiei pe bază de invertere, economia
de energie este şi mai importantă.

3.

EMISII REDUSE DE CO2
Daikin Altherma nu produce emisii directe de CO2, ajutându-vă să contribuiţi la îmbunătăţirea mediului înconjurător. Pompa
funcţionează pe bază de electricitate, dar şi în absenţa electricităţii regenerabile, emisiile de CO2 sunt mult mai scăzute decât
la boilerele pe bază de combustibili convenţionali.

*EHV(H/X)04C SAU EHB(H/X)04C CU ERLQ004CV3 - TA DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C)
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4.

COSTURI REDUSE DE INSTALARE
Daikin Altherma preia căldura din aer. Nu sunt necesare săpături sau excavaţii. Atât unitatea exterioară, cât şi cea interioară
sunt compacte. Unitatea exterioară poate fi amplasată cu uşurinţă în exteriorul oricărei clădiri, inclusiv al blocurilor. Fără foc
sau fum, nu este nevoie de coş de fum sau de ventilare constantă a încăperii în care este instalată unitatea Daikin Altherma.

5.

PRIETENOASE PENTRU FAMILIE
Daikin Altherma funcţionează fără combustibil, gaz sau alte substanţe periculoase, reducând astfel pericolele conexe. Mai
mult decât atât, nu aveţi nevoie de racord la gaze sau de un rezervor de combustibil. Nu există pericol de intoxicare, miros
sau poluare de la rezervoarele cu scurgeri.
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Soluţii foarte eficiente din punct
de vedere energetic

pentru fiecare
aplicaţie:
Încălzire, apă caldă menajeră şi răcire

pentru locuinţe noi
Sistem de încălzire de temperatură scăzută Daikin Altherma
Sistem split: unitate exterioară + interioară
Sistem monobloc: numai unitate exterioară

Emiţătoare de căldură
•
•
•
•

Încălzire prin pardoseală
Radiatoare de temperatură scăzută
Convectoare pentru pompă de căldură
Ventiloconvectoare

Opţional
•

Racord solar pentru producerea de apă caldă

p. 12

11

Încălzire şi apă caldă menajeră

pentru renovări
Sistem de încălzire de temperatură ridicată Daikin
Altherma pentru înlocuirea boilerelor tradiţionale

Emiţătoare de căldură
•

Radiatoare de temperatură ridicată

Opţional
•

Racord solar pentru producerea de apă caldă

p. 30

Încălzire, apă caldă menajeră şi răcire

pentru aplicaţii
rezidenţiale şi
comerciale
Un sistem modular care combină tehnologia VRV cu
tehnologia pompei de căldură Daikin Altherma, eficiente
din punct de vedere energetic.

Emiţătoare de căldură
•
•
•
•

Încălzire prin pardoseală
Radiatoare de temperatură scăzută
Convectoare pentru pompă de căldură
Ventiloconvectoare

p. 40

Încălzire, apă caldă menajeră şi răcire

pentru
Daikin Altherma oferă două sisteme de temperatură scăzută, ambele
furnizând încălzire şi răcire, inclusiv un sistem de apă caldă
menajeră, toate conectându-se la aceeaşi gamă de accesorii.
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locuinţe noi

14  

Sistem split
Fie că este vorba despre o casă nou construită, sau de una existentă cu eficienţă
energetică scăzută, sistemul split Daikin Altherma permite componente complet
integrate pentru un control total al climatizării.
Veţi alege o unitate interioară integrată de pardoseală pentru furnizarea căldurii
şi apei calde menajere sau veţi opta pentru unitatea interioară de perete? Casa
utilizează încălzirea prin pardoseală sau convectoare pentru pompă de căldură?
Electricitatea vine de la reţea sau de la o sursă regenerabilă, prietenoasă cu mediul,
cum ar fi energia solară?
Pentru toate aceste situaţii, sistemul de temperatură scăzută Daikin Altherma
constituie o soluţie totală pentru clientul dvs.

Convector pentru pompă de căldură

Racord solar
(opţional)

Apă caldă
menajeră

Unitate exterioară:
4, 6, 8 kW şi 11, 14, 16 kW

Unitate de interior integrată

Încălzire prin pardoseală

Daikin Altherma de temperatură scăzută  

4 beneficii complet noi
Cele mai bune eficienţe sezoniere,

la cele mai mari economii de costuri de funcţionare
Cu mulţi ani de experienţă în domeniul pompelor de căldură aer/apă şi peste
150.000 unităţi instalate în toată Europa, tindem continuu să optimizăm
performanţa Daikin Altherma. Acest lucru este posibil printr-o concentrare
constantă pe limitarea consumului de electricitate în timpul fiecărui proces
de dezvoltare a unui nou produs, rezultând o reducere şi mai mare a costurilor
de funcţionare.

Alegerea perfectă pentru construcţii
noi, precum şi pentru locuinţe cu consum
energetic scăzut

Sistemul Daikin Altherma de temperatură scăzută este complet optimizat
pentru a îndeplini cerinţele de eficienţă, confort şi aplicabilitate ale caselor
nou construite. În plus, gama extinsă de produse oferă acum soluţia perfectă
pentru case cu consum energetic scăzut, chiar şi pentru cele mai scăzute
sarcini de căldură.

Unitate integrată de încălzire şi apă
caldă, economie de spaţiu şi timp de instalare
Noua unitatea interioară integrată de temperatură scăzută Daikin Altherma
este o pompă de căldură de pardoseală, care include rezervorul de apă caldă
menajeră (disponibil la capacităţi de 180 l şi 260 l). Aceasta o face cea mai
uşoară şi rapidă instalaţie atunci când este nevoie de apă caldă menajeră,
furnizând cea mai mare eficienţă la încălzirea apei calde menajere şi cel
mai înalt confort pentru utilizatorul final, într-un design compact şi elegant.
Dacă se preferă apa caldă menajeră în combinaţie cu Daikin Altherma de
temperatură scăzută, unitatea interioară integrată este cea mai bună soluţie,
atât pentru instalator, cât şi pentru utilizatorul final! O unitate interioară de
perete este de asemenea disponibilă, pentru a oferi cea mai bună soluţie în
situaţii specifice, de ex. atunci când nu este necesară încălzirea apei calde
menajere sau când se preferă o combinaţie cu energia termică provenită de
la soare.

Panou de comandă nou:

utilizare, punere în funcţiune şi service facile

Sistemul Daikin Altherma de temperatură scăzută este echipat cu o nouă
interfaţă cu utilizatorul. Punerea în funcţiune, operaţiile de service şi
deservirea zilnică devin mai simple cu interfaţa grafică multilingvă, care oferă
reprezentare în text integral, navigare facilă prin meniuri şi caracteristici de
comandă inteligente.
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1.

UNITATE EXTERIOARĂ: ADECVATĂ PENTRU TOATE
CLIMATELE, REZISTĂ CHIAR LA CONDIŢII DE IARNĂ GREA

Daikin este renumită pentru know howul său legat de protecţia antiîngheţ
a gamei sale de pompe de căldură.
Unităţile exterioare sunt special
proiectate pentru a evita problemele de
acumulare a gheţii, chiar şi în cele mai
grele condiţii de iarnă.
Daikin Altherma de temperatură scăzută funcţionează
garantat până la o temperatură exterioară de -25°C. Aceasta
asigură o funcţionare suficientă a pompei de căldură chiar
şi pentru cele mai reci climate.
1. Gama 4-8 kW a Daikin Altherma dispune de o carcasă
specific proiectată pentru a evita riscul formării gheţii pe
ventilatorul unităţii exterioare.
• Unitatea exterioară are un ventilator cu prindere
liberă, ceea ce asigură faptul că nu se acumulează
gheaţă în partea inferioară a unităţii exterioare.
Aceasta este cheia oferirii unei protecţii antiîngheţ
adecvate, cu avantajul suplimentar că nu este
necesar un încălzitor electric pentru placa inferioară.
• Grila de refulare este aşadar specific proiectată
pentru evitarea acumulării gheţii.

Această protecţie antiîngheţ adecvată se traduce
printr-o ofertă de produse la nivelul întregii Europe, din
sudul Spaniei până în nordul Finlandei.

Grilă de refulare nouă

Daikin Altherma de temperatură scăzută  
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2. Gama 11-16 kW a Daikin Altherma dispune de o protecţie
specifică antiîngheţ pentru a evita riscul formării gheţii pe
ventilatorul unităţii exterioare.
• Trecere pentru gazul cald: gazul refrigerant fierbinte
care vine de la compresor trece prin placa inferioară
pentru a păstra baza fără gheaţă şi toate orificiile de
condens deschise
• Trecere pentru subrăcire: înainte de a fi divizată
conducta de agent frigorific de distribuitor în capilare,
agentul frigorific trece prin partea inferioară a bateriei
pentru a menţine această parte inferioară fără gheaţă

La gama ERLQ-C este instalat doar un încălzitor de
capacitate mică (35 W) pentru placa inferioară, cu
logică de operare inteligentă, care funcţionează
numai în timpul ciclurilor de dezgheţare. Acest lucru
economiseşte circa 90% din consumul de electricitate,
comparativ cu un sistem tradiţional cu pompă de
căldură cu încălzitor al plăcii inferioare controlat
termostatic.

Conductă de gaz
fierbinte

Distribuitor

Etanşare

Trecere
pentru subrăcire
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2 .a UNITATE INTERIOARĂ DE PARDOSEALĂ INTEGRATĂ:
CEA MAI FACILĂ ŞI RAPIDĂ INSTALARE, CU REZERVORUL
DE APĂ CALDĂ MENAJERĂ INCLUS
• Rezervorul de apă caldă menajeră din oţel inoxidabil este
inclus în unitate, cu toate conexiunile dintre modulul
pompei de căldură şi rezervor realizate din fabrică.
Aceasta permite o instalare rapidă, comparativ cu o
configuraţie tradiţională (unitate de perete cu rezervor
de apă caldă menajeră separat) care mai necesită doar
racordarea conductelor de apă şi de agent frigorific.
• Toate componentele hidraulice sunt incluse (pompă de
recirculare, vas de expansiune, încălzitor de rezervă etc.).
Nu este nevoie să căutaţi componente de la terţi.
• Placa cu circuite integrate electrică şi componentele
hidraulice sunt accesibile din partea frontală. Acest lucru
facilitează lucrările de service şi evită riscul deteriorării
componentelor electrice din cauza scurgerilor de apă.
• Toate racordurile de apă şi agent frigorific se află în partea
superioară a unităţii, asigurând o racordare şi un acces
facile. Aceasta înseamnă că nu sunt necesare racordări
pe partea din spate a unităţii, rezultând o suprafaţă mai
mică de instalare.

Componentele
sunt accesibile
din partea din faţă

Daikin Altherma de temperatură scăzută  
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Graţie designului all-in-one, spaţiul de instalare este minimizat atât ca suprafaţă,
cât şi ca înălţime

1

Comparativ cu versiunea tradiţională divizată pentru o unitate interioară de perete şi un rezervor separat de apă caldă
menajeră, unitatea interioară integrată reduce considerabil spaţiul de instalare necesar.

Cutie hidro

Rezervor de
apă caldă
menajeră

1.732 mm
Spaţiu
redus
cu peste

VS

30%

580 mm

X

370 mm

950 mm + X

72
8m
m

m
600 m

Bază mai mică: cu o lăţime de numai 600 mm şi o adâncime
de 728 mm, unitatea interioară integrată are o bază similară
cu a celorlalte electrocasnice din gospodărie.

2

728 mm

Bază de instalare mai mică: aproape că nu este necesar joc
pe laterale şi nici spaţiu în spatele unităţii pentru conducte,
deoarece racordurile acestora sunt în partea superioară.
Rezultă aşadar o bază de instalare de numai 0,45 m².

600 mm + 10 mm
joc pe ambele părţi
3

Înălţime redusă de instalare: atât versiunea de 180 l, cât şi cea de 260 l vin la o înălţime de 173 cm. Înălţimea de instalare
necesară este mai mică de 2 m.

4

Compactitatea unităţii interioare integrate este subliniată de designul său suplu şi de aspectul modern, care se potriveşte
uşor cu celelalte electrocasnice.
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2. b UNITATE INTERIOARĂ DE PERETE:
INCLUDE TOATE COMPONENTELE HIDRAULICE

Unitatea interioară de perete este
soluţia perfectă în anumite aplicaţii
1. Atunci când nu este necesară apa caldă menajeră în
combinaţie cu sistemul Daikin Altherma:
• Toate componentele hidraulice sunt incluse în unitatea
pompei de căldură (pompă de recirculare, vas de
expansiune, încălzitor de rezervă etc.), nefiind necesare
componente de la terţi
• Toate componentele hidraulice şi placa cu circuite
integrate pot fi accesate din faţă, pentru un service mai
uşor
• Unitate compactă: înălţime 88,1 cm, lăţime 48 cm,
adâncime 34,4 cm
• Spaţiu de instalare mic, dat fiind faptul că practic nu este
necesar spaţiu liber pe laterale
• Aspectul modern se integrează uşor printre celelalte
electrocasnice
2. Unitatea interioară de perete poate fi combinată cu un
rezervor separat de apă caldă menajeră.
•
•
•

rezervor din oţel inoxidabil: 150 l, 200 l sau 300 l
rezervor emailat: 150 l, 200 l sau 300 l
rezervor energetic din material plastic: 300 l sau 500 l.

3. Conexiune la un sistem solar Daikin
• Energie termică din apă caldă presurizată şi
nepresurizată
• Poate fi utilizat un rezervor separat de apă caldă
menajeră (oţel inoxidabil, emailat sau din plastic)
• Kitul solar proiectat specific selectează cea mai relevantă
sursă (solară sau pompa de căldură) pentru a încălzi
rezervorul, asigurând eficienţă optimă şi confort maxim
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3.

REZERVOR DE APĂ CALDĂ MENAJERĂ

3.a

Rezervor de apă caldă menajeră integrat în unitatea de pardoseală
Rezervorul de apă caldă menajeră al unităţii interioare de
pardoseală integrate este echipat cu o izolaţie groasă din
polistiren, ceea ce asigură cu 50% mai puţine pierderi de
căldură comparativ cu un rezervor izolat standard. Acest lucru
are ca rezultat economii considerabile în termeni de costuri
de funcţionare, dat fiind faptul că este necesară mai puţină
energie pentru următorul ciclu de încălzire.
•

Daikin Altherma utilizează un principiu de control inteligent
pentru a încălzi optim rezervorul de apă caldă menajeră,
maximizând eficienţa şi confortul pentru utilizatorul final.
Combinaţia dintre funcţiile de reîncălzire şi programare
garantează un consum minim de electricitate şi asigură o
disponibilitate constantă a apei calde.
•

Pierdere de căldură din rezervorul de 180 l: numai 1,4 kWh
la 24 h (diferenţă de temperatură de 45°C între rezervor şi
temperatura camerei).

Daikin Altherma de temperatură scăzută poate încălzi
rezervorul de apă caldă menajeră până la temperaturi ridicate
numai prin funcţionarea pompei de căldură. Aceasta evită
utilizarea asistenţei electrice pentru încălzirea rezervorului de
apă caldă, maximizând eficienţa producţiei de apă caldă.

•

•

•

Temperatură de până la 55°C a rezervorului, numai prin
funcţionarea pompei de căldură. Temperatura rezervorului
poate fi mărită până la 60°C cu încălzitorul de rezervă
standard al modulului pompei de căldură.

Rezultatul se traduce în volume mari de apă caldă. Următoarele
volume se pot obţine cu un singur ciclu de încălzire.
•

•

Volumul de apă caldă de 300 l este disponibil la 40°C,
suficient pentru şase duşuri, fără a fi necesară asistenţă
electrică (rezervor de 260 l, temperatură rezervor 50°C,
temperatură apă rece 10°C, un ciclu de încălzire).
Volumul de apă caldă poate fi mărit până la 375 l cu
ajutorul încălzitorului de rezervă standard (rezervor de 260 l,
temperatură a rezervorului de până la 60°C).

3.b Rezervor de apă caldă menajeră
în combinaţie cu o unitate interioară
de perete (EKHWS - EKHWE)
•
•
•
•

•

•

design igienic din oţel inoxidabil (EKHWS) sau din oţel
emailat (EKHWE).
în combinaţie cu un sistem de încălzire de perete şi
monobloc.
disponibil cu 3 capacităţi: 150, 200 şi 300 litri.
material de izolare fără cfc de 40 mm (poliuretan) pentru
rezervoarele din oţel inoxidabil şi de 50 mm pentru
rezervoarele din oţel emailat.
conţine 2 elemente de încălzire: un schimbător de căldură
în partea de jos unde apa caldă circulă de la unitatea
interioară şi un încălzitor electric auxiliar de 3 kW în partea
laterală.
un termistor în rezervorul de apă caldă controlează
robinetul cu 3 căi şi/sau încălzitorul auxiliar prin intermediul
unităţii interioare.

Funcţia de programare: rezervorul este încălzit la o anumită
oră în timpul zilei, până la o temperatură presetată a
acestuia. Această acţiune poate fi repetată de patru ori pe
zi, cu posibilitatea de a seta două temperaturi diferite ale
rezervorului (stocare confortabilă şi stocare economică).
Funcţia de reîncălzire: atunci când temperatura rezervorului
scade sub o temperatură minimă specificată pentru
reîncălzire, Daikin Altherma comută automat pe încălzirea
apei calde menajere, încălzind rezervorul la o temperatură
minimă specificată pentru reîncălzire.
Aceste două funcţionalităţi de control pot fi utilizate
individual, dar şi în combinaţie pentru a oferi cea mai bună
eficienţă şi confort maxim.
Funcţia de programare poate fi utilizată pentru încălzirea
rezervorului pe timpul nopţii, cu energie la tarif redus, până
la o temperatură relativ scăzută a rezervorului (de ex. 50°C
evitând utilizarea asistenţei electrice). Dacă pe timpul zilei
se înregistrează un consum mai mare de apă caldă, scăzând
temperatura rezervorului la minimul pentru reîncălzire,
pompa de căldură comută automat pe încălzirea apei
calde menajere cu funcţia de reîncălzire, pentru a garanta
disponibilitatea constantă a apei calde. 
Graţie suprafeţei mari a serpentinei din rezervor (1,56 m2)
încălzirea rezervorului cu funcţia de programare sau de
reîncălzire se produce foarte rapid.

2

3

1

4

1. Procurat local
2. Racord apă caldă menajeră
3. Racord supapă de siguranţă
4. Supapă de siguranţă
(procurată local)
5. Cutie racorduri electrice

5
6
7
8
9

6. Capac cutie racorduri
electrice
7. Racord recirculare apă caldă
menajeră
8. Mufă termistor

10

9. Racord intrare agent termic

13

10. Schimbător de căldură
11. Racord ieşire agent termic

11
12

12. Intrare apă rece
13. Mufă termistor pentru
utilizare cu kit solar.
Consultaţi manualul de
instalare EKSOLHWAV1.
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4. CONTROL UŞOR

Punere în funcţiune uşoară şi rapidă

La prima pornire, un asistent rapid de configurare va ghida instalatorul prin procesul de punere în funcţiune.
Printr-o serie de întrebări scurte, configurarea parametrilor de bază va fi efectuată automat. Setarea fină a acestor parametri
rămâne posibilă, cu ajutorul navigării pe bază de meniuri. Ca rezultat al asistentului rapid de configurare,
în meniuri vor fi afişate doar setările parametrilor relevanţi pentru instalare. Parametrii irelevanţi sunt ascunşi şi, astfel,
inaccesibili.
Parametrii pot fi descărcaţi pe un PC ca o copie de rezervă sau duplicaţi pe alte instalaţii similare. Dacă se doreşte, setările
parametrilor pot fi realizate în prealabil şi încărcate pe unităţi în timpul punerii în funcţiune.
Înainte de proba efectivă de funcţionare a unităţii, un mod de testare actuator permite activarea una câte una a
tuturor componentelor cu fir. Aceasta permite o verificare rapidă şi facilă a tuturor conexiunilor şi cablajelor realizate, pentru
a asigura funcţionarea corectă. O funcţie automată de uscare lentă poate fi activată pentru iniţierea unei
încălziri graduale a unui sistem de încălzire prin pardoseală, pentru a evita fisurile în pardoseală în timpul primei încălziri.
Programatoarele de timp individuale şi uşor de programat pentru regimurile de încălzire, răcire, apă caldă
menajeră şi recirculare, cu funcţionare silenţioasă şi încălzitor electric auxiliar permit reglarea funcţionării unităţii astfel încât
să se potrivească programului zilnic uzual al utilizatorului final.
După punerea în funcţiune, accesul la meniul instalatorului poate fi restricţionat (manual sau automat după o oră) pentru a
evita manipularea greşită a unităţii de către utilizatorul final.
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Service uşor
În cazul în care ceva nu merge bine, mesajele de eroare cu text integral vor ghida utilizatorul pentru a
lua măsurile adecvate în încercarea de a rezolva problema. Dacă problema persistă şi este necesară o intervenţie în locaţie,
inginerul de service va putea analiza ultimele 20 erori apărute.
Informaţiile detaliate despre condiţiile de funcţionare a unităţii, cum ar fi orele de funcţionare ale diferitelor
elemente, temperaturile de funcţionare sau numărul de porniri pot fi consultate cu uşurinţă în meniul extins al utilizatorului
final.
Ecran grafic cu iluminare de fundal

Pornit/oprit

Informaţii

Acasă

Meniu / Înapoi

Confirmare

Butoane de navigare

Funcţionalitate de control a temperaturii camerei
Interfaţa cu utilizatorul în sine este echipată cu un senzor de temperatură şi poate fi instalată la distanţă de unitatea interioară
de temperatură scăzută Daikin Altherma.
• Instalată pe unitate, aceasta va permite acces rapid şi facil la informaţiile şi setările de operare ale unităţii.
• Instalată la distanţă (de ex. în camera de zi), aceasta va acţiona şi ca termostat de cameră cu caracteristici mai avansate
decât un termostat de cameră standard, rezultatul fiind temperaturi mai stabile în încăpere, eficienţă
sporită şi durată de viaţă mare. Este posibilă şi instalarea unei a doua interfeţe opţională pe unitate, în
scopuri de service.

Prietenoasă cu utilizatorul, cu comenzi intuitive
În modul de afişare detaliată, afişajul grafic mare al interfeţei cu utilizatorul indică temperatura curentă a camerei
şi modul de operare al unităţii. În funcţie de preferinţele utilizatorului final, este disponibil un afişaj de bază simplificat care
indică temperatura efectivă a camerei şi permite doar modificarea temperaturii de referinţă a camerei.
Setările utilizatorului pot fi accesate printr-un meniu intuitiv şi autoexplicativ. Acest meniu permite şi accesul
la informaţii suplimentare, cum ar fi consumul de energie şi producţia de căldură a sistemului,
divizarea între regimurile de încălzire, răcire şi apă caldă menajeră, permiţând monitorizarea îndeaproape a funcţionării
eficiente a unităţii.
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Sistem monobloc
Totul combinat într-o singură unitate exterioară
În completarea ofertei de sisteme split Daikin Altherma, Daikin a introdus o
versiune monobloc, în care toate componentele hidraulice sunt amplasate în
unitatea exterioară.
În cadrul acestui sistem, conductele de apă, şi nu cele de agent frigorific, vin de
la unitatea exterioară către interior, făcând instalarea mult mai rapidă pentru un
instalator casnic.


Capacităţi disponibile pentru sisteme monobloc: 11, 14, 16 kW

Apă caldă menajeră

Racord solar (opţional)

Convector pentru pompă de căldură

Unitate exterioară:
11, 14 şi 16 kW

Încălzire prin pardoseală

Daikin Altherma de temperatură scăzută  
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1. NUMAI UNITATE EXTERIOARĂ
Conducte de H2O, fără agent frigorific

Carcasă pentru 11 kW, 14 kW şi 16 kW

Protecţie la îngheţ a componentelor hidraulice
În vederea protejării conductelor de apă pe timp de iarnă împotriva îngheţului, toate componentele hidraulice sunt izolate,
iar un program special aplicat va activa pompa şi încălzitorul de rezervă, dacă este necesar. Acest lucru previne scăderea
temperaturii apei sub punctul de îngheţ şi necesitatea adăugării de glicol în conductele de apă.

Daikin Altherma monobloc este disponibil în următoarele versiuni:
-

numai încălzire sau încălzire şi răcire
monofazat sau trifazat
11 kW, 14 kW sau 16 kW

Încălzitor electric de rezervă încorporat ca sursă suplimentară de încălzire în timpul temperaturilor
exterioare extrem de mici. Sistemul monobloc Daikin Altherma este echipat din fabricaţie cu un încălzitor de rezervă de
6  kW. Încălzitorul poate fi reglat la 3  kW (unităţi monofazice) sau la 2 kW (unităţi trifazice) în timpul punerii în funcţiune.
Compresoarele scroll , care echipează modelele monobloc Daikin Altherma (de 11 până la
16 kW), au fost concepute ca dispozitive compacte, robuste şi cu un nivel al zgomotului redus, care garantează
fiabilitatea în funcţionare (fără valve şi cuplaje cu articulaţii swing încorporate) şi eficienţa (graţie unui debit
iniţial scăzut şi unui raport de compresie constant). Această tehnologie este deja utilizată în multe dintre
pompele de căldură Daikin.
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2. REZERVOR DE APĂ CALDĂ MENAJERĂ
Indiferent dacă clientul dvs. doreşte numai apă caldă menajeră sau avantajul energiei solare, Daikin vă oferă rezervorul
de apă caldă menajeră care îndeplineşte aceste cerinţe.

Rezervor de apă caldă menajeră
EKHTS

1. Racord apă caldă menajeră
2. Piesă T (procurată local)
3. Racord supapă de siguranţă

Unitatea interioară şi rezervorul de apă caldă
menajeră se pot suprapune pentru a economisi
spaţiu sau se pot instala alăturat, dacă înălţimea
de instalare este limitată.
•
•
•
•

Disponibil în capacităţi de 200 şi 260 litri
Încălzire eficientă la temperatura dorită: de la
10°C la 50°C în numai 60 de minute*
Pierderea de căldură este redusă la un nivel
minim graţie izolaţiei de calitate ridicată
La intervale necesare, apa poate fi încălzită
până la 60°C pentru a preveni riscul
dezvoltării bacteriilor

4. Supapă de siguranţă
(procurată local)

12
6
8

13
2

8. Schimbător de căldură
9. Racord ieşire agent termic

8

10. Racord apă rece
11. Termistor
12. Anod

3
4
14

* Test realizat cu o unitate exterioară de 16 kW, la o temperatură
ambiantă de 7°C, cu un rezervor de 200 l.

5
1
10

7
9

5
1
10

7

1

7

7. Racord intrare agent termic

6

11

7
9

6. Mufă termistor

12
11

3
13
4 2
14

5. Racord recirculare apă caldă
menajeră

13. Orificii predecupate
14. Orificii predecupate

1

5
5

9

Rezervor de apă caldă menajeră
EKHWS – EKHWE
•
•
•
•

•

•

design igienic din oţel inoxidabil (EKHWS)
sau din oţel emailat (EKHWE)
în combinaţie cu un sistem de încălzire de
perete şi monobloc
disponibil cu 3 capacităţi: 150, 200 şi 300 de
litri
material de izolare fără cfc de 40 mm
(poliuretan) pentru rezervoarele din oţel
inoxidabil şi de 50 mm pentru rezervoarele
din oţel emailat
conţine 2 elemente de încălzire: un
schimbător de căldură în partea de jos unde
apa caldă circulă de la unitatea interioară
şi un încălzitor electric auxiliar de 3 kW în
partea de sus
un termistor în rezervorul de apă caldă
controlează robinetul cu 3 căi şi/sau
încălzitorul auxiliar prin intermediul unităţii
interioare

9

10

10

1. Procurat local
2. Racord apă caldă menajeră
3. Racord supapă de siguranţă
4. Supapă de siguranţă
(procurată local)
5. Cutie racorduri electrice
6. Capac cutie racorduri
electrice
7. Racord recirculare apă caldă
menajeră
8. Mufă termistor
9. Racord intrare agent termic
10. Schimbător de căldură
11. Racord ieşire agent termic
12. Intrare apă rece
13. Mufă termistor pentru
utilizare cu kit solar.
Consultaţi manualul de
instalare EKSOLHWAV1.

Daikin Altherma de temperatură scăzută  

3. CONTROL UŞOR
Controlerul sistemului
Valoare setată variabilă în funcţie de vreme
Atunci când funcţia valorii setate variabile este activată,
valoarea setată pentru temperatura apei la ieşire va depinde
de temperatura exterioară. La temperaturi scăzute ale aerului
exterior, temperatura apei de ieşire va creşte pentru a satisface
cerinţa tot mai mare de încălzire a clădirii. La temperaturi mai
calde, temperatura apei de ieşire va scădea pentru a economisi
energie.

Termostat de cameră opţional
Un senzor extern (EKRTETS) poate fi amplasat între sistemul
de încălzire prin pardoseală şi pardoseală, ca o opţiune pentru
termostatul de cameră fără fir. Termostatul măsoară temperatura
camerei pe care o comunică direct interfeţei cu utilizatorul.
Ecranul LCD al termostatului de cameră indică rapid toate
informaţiile necesare cu privirew la setarea sistemului Daikin
Altherma. Utilizatorul poate naviga uşor printre diferitele meniuri,
cele mai comune fiind:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Setarea temperaturii camerei în funcţie de măsurătorile
efectuate de senzorul integrat sau extern
Modul de răcire sau de încălzire
Funcţia de oprire (cu funcţie integrată de protecţie la îngheţ)
Modul vacanţă
Modul confort şi diminuare
Data (ziua şi luna)
Programator săptămânal programabil cu 2 programe
definite de utilizator, 5 programe presetate şi până la
12 acţiuni pe zi
Funcţia de blocare a tastelor
Limite de setare. Instalatorul poate modifica limita superioară
şi cea inferioară
Protecţie pentru temperatura pardoselii şi anticondens
pentru răcirea sub pardoseală *
* numai în combinaţie cu EKRTETS
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Convector pentru pompă
de căldură
Unitatea convectorului pentru pompă de căldură poate
furniza atât încălzire, cât şi răcire, dacă
este cazul, din moment ce convectorul pentru pompă de
căldură este mai mult decât un simplu ventiloconvector.
Convectorul pentru pompă de căldură are şi el un nivel

de zgomot foarte redus.

În cazul unei combinaţii de încălzire prin pardoseală şi
unităţi ventiloconvectoare convenţionale, temperaturile
scăzute ale apei de ieşire, importante pentru eficienţă,
sunt adecvate pentru încălzirea prin pardoseală, dar
ventiloconvectoarele vor trebui supradimensionate pentru
a emite niveluri adecvate de căldură la aceste temperaturi
scăzute ale apei. Convectorul pentru pompă de căldură vine
cu soluţia pentru această problemă.
Convectorul pentru pompă de căldură poate emite nivelurile
solicitate de căldură la temperaturi scăzute ale apei de ieşire,
păstrând în acelaşi timp o dimensiune modestă.
În locul pornirii şi opririi circuitului apei de ieşire prin
intermediul unui termostat dintr-o singură cameră
principală, fiecare convector pentru pompă de căldură
poate fi conectat direct la unitatea interioară Daikin
Altherma, centrul inteligent al sistemului. Acest lucru
permite tuturor camerelor să fie încălzite, dacă se solicită
acest lucru, indiferent de starea din alte camere.
Convectorul pentru pompă de căldură reduce
costurile de funcţionare graţie eficienţei
îmbunătăţite cu aproximativ 25% în comparaţie cu un
sistem de încălzire care combină încălzirea prin pardoseală
cu unităţi ventiloconvectoare normale. Convectorul
pentru pompă de căldură poate să înlocuiască cu uşurinţă
emiţătoarele de căldură existente, graţie instalării sale plug
& play.

Daikin Altherma de temperatură scăzută  
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Racord solar
Kit solar
Kitul solar asigură transferul căldurii solare la rezervorul de
apă caldă Daikin Altherma prin intermediul unui schimbător
extern de căldură. În comparaţie cu rezervoarele cu două
schimbătoare de căldură, acest sistem permite încălzirea
eficientă a întregului conţinut al rezervorului cu ajutorul
căldurii solare şi, dacă este necesar, cu ajutorul energiei
pompei de căldură.

Colector solar
Colectoarele foarte eficiente transformă radiaţia solară de
unde scurte în căldură, datorită stratului foarte selectiv.
Colectorii pot fi montaţi pe ţiglele de pe acoperiş.

Sistem nepresurizat

1- Colector solar

Sistemul este umplut cu apă pură, care este transferată din
rezervorul nepresurizat de stocare a energiei, ori de câte ori
soarele este ascuns. Dacă afară nu este soare şi, astfel, nu
este necesară energie, apa este scursă la loc în rezervorul
nepresurizat de stocare a energiei.

2- Controler solar

Sistem presurizat

1- Colector solar

Sistemul este umplut cu lichidul de transfer al căldurii
care conţine cantitatea corectă de antigel pentru a evita
îngheţul pe timp de iarnă. Apoi, întregul sistem se va
presuriza şi etanşa.

2- Staţie de pompare circuit solar

De ce aveţi nevoie?
•
•
•
•
•

Colector solar
Reţea de conducte şi staţie cu pompă solară
Rezervor de alimentare: rezervor standard de apă caldă
menajeră Daikin Altherma
Kit solar
Reîncălzitor (pompa de căldură Daikin Altherma
furnizează şi căldură în locuinţă)

3- Rezervor de stocare energie nepresurizat EKHWP-B

3- Kit solar disponibil în combinaţie cu rezervorul de apă caldă
menajeră individual (EKHWS - EKHWE)

Încălzire şi apă caldă menajeră

Ideal pentru
renovări
Sistemul Daikin Altherma
de temperatură ridicată
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Pentru înlocuirea sistemelor
tradiţionale de încălzire
Daikin Altherma de înaltă temperatură oferă încălzire şi apă caldă menajeră pentru
gospodăria dvs. Acest sistem poate înlocui perfect un boiler tradiţional şi
poate fi conectat la sistemul de conducte existent. Daikin Altherma de înaltă
temperatură este prin urmare soluţia ideală pentru renovări. Sistemul split este
alcătuit dintr-o unitate exterioară şi una interioară, putând fi completat cu un
racord solar.

Racord solar (opţional)

Rezervor de apă
caldă menajeră

Unitate exterioară
Unitate interioară

Daikin Altherma de temperatură ridicată  
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Sistem split
Un sistem split este alcătuit dintr-o unitate exterioară şi una interioară
Unitatea exterioară Daikin Altherma include o pompă de căldură care extrage căldura din aerul ambiant exterior, astfel încât
aproape 2/3 din totalul căldurii utilizabile provenită dintr-o sursă durabilă şi gratuită.
Unitatea exterioară extrage căldură din aerul ambiant exterior. Această căldură este transferată către unitatea interioară prin
intermediul tubulaturii de agent frigorific.
Unitatea interioară primeşte căldura de la cea exterioară şi măreşte suplimentar temperatura, permiţând creşterea temperaturii
apei până la 80°C pentru încălzirea radiatoarelor şi utilizarea de apă caldă menajeră. Abordarea unică a Daikin de utilizare a
compresoarelor în cascadă în cadrul pompelor de căldură (unul în unitatea exterioară/unul în unitatea interioară) se traduce printrun confort optim, chiar şi la cele mai scăzute temperaturi exterioare, fără a fi nevoie de un încălzitor electric de rezervă.
Capacităţile disponibile sunt de 11, 14 şi 16 kW. Dacă este necesară o capacitate de încălzire de peste 16 kW, puteţi combina acum
câteva unităţi interioare cu o singură unitate exterioară, pentru a obţine până la 40 kW.
Daikin Altherma de înaltă temperatură încălzeşte de până la 3 ori mai eficient decât sistemul convenţional de încălzire pe bază de
combustibili fosili sau electricitate. Se atinge astfel un cost de funcţionare redus, putându-vă bucura în acelaşi timp de un nivel
stabil şi plăcut de confort.*
* COP (coeficient de performanţă) de până la 3,08

Rezervor de apă caldă menajeră
Temperatura ridicată a apei din sistemul Daikin Altherma este ideală pentru încălzirea apei menajere fără a fi nevoie de un
încălzitor electric auxiliar. Încălzirea rapidă a apei calde menajere înseamnă că sunt necesare radiatoare de dimensiuni mai
mici. Pentru o familie de aproximativ 4 persoane, rezervorul standard reprezintă soluţia cea mai bună. În cazul în care este
nevoie de o cantitate mai mare de apă caldă, este disponibil şi un rezervor mai mare.

Emiţătoare de căldură

Racord solar

Sistemul de temperatură ridicată Daikin Altherma este proiectat
pentru a lucra cu radiatoare de temperatură ridicată care vin în
diverse dimensiuni şi formate pentru a răspunde atât cerinţelor
de design interior, cât şi celor de încălzire. Radiatoarele pot
fi controlate individual sau pot fi reglate prin intermediul
programului de control pentru încălzirea centrală.

Sistemul de încălzire de temperatură ridicată Daikin Altherma
poate utiliza opţional energia solară pentru producerea apei
calde.
Dacă nu este necesară imediat energia solară, rezervorul special
de apă caldă (EKHWP) poate depozita cantităţi ridicate de apă
încălzită până la o zi, în vederea utilizării ulterioare ca apă caldă
menajeră sau pentru încălzire.
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1.

UNITATE EXTERIOARĂ ŞI UNITATE INTERIOARĂ
UNITATE EXTERIOARĂ
Daikin Altherma de temperatură ridicată foloseşte 100% din energia termodinamică pentru a obţine temperaturi ale apei

de până la 80°C fără utilizarea unui încălzitor auxiliar.

Controlul prin inverter înseamnă mai multe economii!
Inverterul adaptează constant sistemul dvs. la cerinţa actuală de
căldură. Nu trebuie să vă bateţi capul cu setările: temperatura
programată este menţinută în mod optim, indiferent de factorii
exteriori sau interiori, precum cantitatea de lumină naturală, numărul
persoanelor din încăpere etc. Acest lucru duce la un confort de
neegalat, o durată de viaţă a sistemului mai lungă, deoarece acesta
funcţionează numai atunci când este nevoie, şi economii suplimentare
de 30% ale costurilor cu energia în comparaţie cu pompele de căldură
fără inverter.
Funcţionarea în modul încălzire:
Temperatură/Putere absorbită

Temperatura rămâne stabilă

Pornire
lentă

pompă de căldură
fără inverter
pompă de căldură
cu inverter

Temp.
setată

Timp

Tehnologie în cascadă Daikin Altherma
Performanţă superioară în 3 paşi:

1 Unitatea exterioară

preia căldura din aerul ambiant
exterior. Această căldură este transferată în unitatea interioară
prin intermediul agentului frigorific R-410A.

Treapta

1

În exterior

Daikin Altherma de temperatură ridicată  
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UNITATE INTERIOARĂ
››
››

Disponibil în aplicaţiile numai încălzire
Nu este necesar un încălzitor de rezervă, graţie tehnologiei în
cascadă
5

6
2
1

3
7

4

1. Schimbător de căldură R-134a

H2O

2. Schimbător de căldură R-410A

R-134a

3. Pompă (inverter DC pentru menţinerea stabilităţii ∆T)
4. Compresor R-134a
5. Aerisitor
6. Manometru
7. Vas de expansiune (12 l)

În interior

Treapta

2

Treapta

3

2 Unitatea interioară

preia căldura şi îi măreşte
temperatura cu ajutorul agentului frigorific R-134a.

3

Căldura este transferată din circuitul de agent frigorific
R-134a în circuitul de apă. Graţie soluţiei unice cu
compresor în cascadă, se pot atinge temperaturi ale
apei de 80°C, fără a utiliza un încălzitor de rezervă
suplimentar.
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2. REZERVOR DE APĂ CALDĂ MENAJERĂ
Indiferent dacă clientul dvs. doreşte numai apă caldă menajeră sau avantajul energiei solare, Daikin vă oferă rezervorul de
apă caldă menajeră care îndeplineşte aceste cerinţe.
Unitatea interioară şi rezervorul de apă caldă
menajeră se pot suprapune pentru a economisi
spaţiu sau se pot instala alăturat, dacă înălţimea de
instalare este limitată.

SAU

Nesuprapuse

Suprapuse

EKHTS: Rezervor de apă caldă menajeră
>> Disponibil în capacităţi de12200 şi 260 litri
6

>> Încălzire eficientă la temperatura dorită: de la 10°C la 50°C în numai 60 de minute*
8

>> Pierderea de căldură este 11redusă la un nivel minim graţie izolaţiei de calitate ridicată
>> 132La intervalele necesare, apa poate fi încălzită până la 60°C sau peste pentru a preveni riscul dezvoltării bacteriilor
3

* Test 4realizat cu o unitate exterioară de 16 kW, la o temperatură ambiantă de 7°C, cu un rezervor de 200 l.
14
7
9

5
1
10

7

1

1. Racord apă caldă menajeră
2. Piesă T (procurată local)

5

9

3. Racord supapă de siguranţă

10

4. Supapă de siguranţă (procurată
local)
12
6

5. Racord recirculare apă caldă
menajeră
6. Mufă termistor

8
11

8. Schimbător de căldură

13
2

9. Racord ieşire agent termic
10. Racord apă rece

3
4
14
7
9

7. Racord intrare agent termic

11. Termistor
5
1
10

12. Anod
13. Orificii predecupate
14. Orificii predecupate

7

1
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RACORD SOLAR
Colector solar

Colectoare solare
În medie, anual, soarele furnizează gratuit până
la 75% din energia de care avem nevoie pentru
a încălzi apa menajeră la temperatura dorită.
Panourile cu eficienţă ridicată transferă toată radiaţia
solară de unde scurte în căldură graţie stratului cu
selectivitate ridicată. Colectorii pot fi montaţi pe
ţiglele de pe acoperiş.

Funcţionare
Colectoarele solare sunt umplute cu apă numai
când soarele furnizează suficientă căldură. În
acest caz ambele pompe din comandă şi unitatea
de pompare se conectează imediat şi umplu
colectoarele cu apă din rezervorul de depozitare.
După umplere, care durează mai puţin de un minut,
una dintre pompe se opreşte, iar circulaţia apei se menţine cu ajutorul pompei rămase.

Unitate interioară şi rezervor
de apă caldă menajeră

Sistem nepresurizat
Dacă radiaţia solară este insuficientă sau dacă rezervorul solar de depozitare nu necesită mai multă căldură, pompa de alimentare
se deconectează şi întregul sistem solar este transferat în rezervorul de depozitare. Nu este necesară adăugarea de antigel,
deoarece, dacă instalaţia nu este în uz, suprafeţele de colectare nu sunt umplute cu apă - un alt avantaj pentru mediu!

EKHWP: rezervor de apă caldă menajeră
Rezervorul de apă caldă menajeră conţine două secţiuni: secţiunea superioară, întotdeauna fierbinte – zona de apă
activă – secţiunea inferioară, mai rece – zona solară.
1.
Apa activă este încălzită în secţiunea superioară a rezervorului de depozitare. Temperatura ridicată a acestei
2.

zone asigură disponibilitatea permanentă a unei cantităţi suficiente de apă caldă.
Colectoarele solare funcţionează mai eficient atunci când acestea sunt străbătute de apă mai rece. Prin urmare,
apa care alimentează direct colectoarele solare în modul de funcţionare solar este stocată în zona solară.
15

2

6
1

7

17

5
4 3

21

21

8

20

22

1.

Intrare de la colectorul solar
(racord de joncţiune 1”F)

13. Schimbător de căldură pentru

2.

Intrare apă rece (1”M)

14. Carcasă de izolare căldură pentru

3.

Ieşire apă caldă (1”M)

4.

Intrare de la pompa de căldură
(1”M)

electric (neutilizat)

16. Conductă de stratificare intrare

Retur la pompa de căldură (1”M)
Ieşire suport de încălzire (1”M)

17. Indicator nivel

7.

Intrare suport de încălzire (1”M)

18. Rezervor nepresurizat de stocare

8.

Rezervor de apă caldă menajeră
Robinet de umplere şi golire
egalizare (neutilizat)

11. Schimbător de căldură apă caldă
menajeră

19

15. Orificiu pentru opţiune încălzitor

6.

10. Racord pentru conducta de
9

suportul de încălzire solară

5.

9.

10

suportul de încălzire solară

colector solar

apă

19. Zona solară
20. Zonă apă service
21. Orificiu preaplin
22. Mâner

12. Schimbător de căldură pentru
încălzire
Informaţii preliminare
11 16

14

13

12

18
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4. CONTROL UŞOR
Controlerul sistemului
Interfaţa cu utilizatorul controlează sistemul de încălzire de temperatură ridicată în două moduri:

1/ Valoare setată variabilă în funcţie de
vreme
Atunci când funcţia valorii setate variabile este activată,
valoarea setată pentru temperatura apei la ieşire va
depinde de temperatura exterioară. La temperaturi
scăzute ale aerului exterior, temperatura apei de ieşire va
creşte pentru a satisface cerinţa tot mai mare de încălzire
a clădirii. La temperaturi mai calde, temperatura apei de
ieşire va scădea pentru a economisi energie.

2/ Control prin termostat
Graţie interfeţei cu utilizatorul a Daikin Altherma cu
senzor de temperatură integrat, temperatura ideală a
camerei poate fi reglată uşor, rapid şi comod.
Interfaţa cu utilizatorul uşor de utilizat pentru aplicaţiile
cu temperatură ridicată vă asigură confortul necesar.
•
•
•
•
•

Încălzire a spaţiului
Mod silenţios
Funcţia de reducere
Funcţia de dezinfectare
Funcţia de oprire

•
•

Programator
Mod încălzire apă
menajeră

Termostat de cameră opţional
Un senzor extern (EKRTETS) poate fi amplasat între sistemul de încălzire prin pardoseală şi pardoseală, ca o opţiune pentru
termostatul de cameră fără fir. Termostatul măsoară temperatura camerei pe care o comunică direct interfeţei cu utilizatorul.
Ecranul LCD al termostatului de cameră indică rapid toate informaţiile necesare cu privire la setarea sistemului Daikin
Altherma. Utilizatorul poate naviga uşor printre diferitele meniuri, cele mai comune fiind:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Setarea temperaturii camerei în funcţie de măsurătorile efectuate de senzorul integrat sau extern
Funcţia de oprire (cu funcţie integrată de protecţie la îngheţ)
Modul vacanţă
Modul confort şi diminuare
Data (ziua şi luna)
Programator săptămânal programabil cu 2 programe definite de utilizator, 5 programe presetate şi până la 12 acţiuni
pe zi
Funcţia de blocare a tastelor
Limite de setare. Instalatorul poate modifica limita superioară şi cea inferioară
Protecţie pentru temperatura pardoselii *
* numai în combinaţie cu EKRTETS

Daikin Altherma de temperatură ridicată  
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Încălzire, apă caldă menajeră şi răcire

Soluţia
Sistem Daikin Altherma Flex:
pentru aplicaţii rezidenţiale
şi comerciale

41

flexibilă
Sistemul Daikin Altherma Flex pentru aplicaţii rezidenţiale şi comerciale
este un sistem 3-în-1 care oferă încălzire, apă caldă menajeră şi răcire
all-in-one, deosebit de eficient din punct de vedere energetic
graţie tehnologiei avansate de pompe de căldură de la Daikin.
Sistemul Daikin Altherma Flex este răspunsul de astăzi la probleme
viitoare cu creşterea costurilor energiei şi impactul inacceptabil asupra
mediului asociat cu sistemele de încălzire convenţionale pentru aplicaţii
comerciale, cum ar fi şcolile, spitalele, centrele de îngrijire corporală,
sălile de sport şi hotelurile. Cu Daikin Altherma Flex, 2/3 din căldura
generată provine din aer, care este o sursă regenerabilă şi gratuită de
energie! Daikin Altherma Flex atinge un COP tipic sezonier de 3 în
climatele moderate din Europa Centrală şi de Vest.
Mai mult, Daikin Altherma Flex este un sistem modular. În funcţie de
proiectul dvs., pot fi combinate una sau mai multe unităţi exterioare cu
până la zece unităţi interioare per unitate exterioară.

42

Control eficient al climatizării pentru

aplicaţii rezidenţiale
În exterior

1
Apă caldă

2

3

Încălzire

Răcire

Una sau mai multe unităţi exterioare
+ câteva unităţi interioare
>> un sistem modular

2
Unitate exterioară

3

Încălzire/răcire

=

1

Instalare în interior

Aplicaţii comerciale

+

Unitate interioară

Adaptat cerintelor şi apă caldă la
cerere
Provocările pentru un centru de fitness:
•

•

Sălile mari de exerciţii cu niveluri
ridicate de căldură generate,
care necesită un control riguros al
climatizării în întregul spaţiu
Consum mare de apă caldă „la
cerere” în vestiare

Soluţia:
•

Sistemul Daikin
Altherma Flex
cu abordarea sa
modulară şi flexibilă.

Rezervor de apă
caldă menajeră

Sistem Daikin Altherma Flex  
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SISTEM 3-ÎN-1
Sistemul Daikin Altherma Flex încălzeşte, răceşte şi produce apă caldă menajeră:
• Încălzire: temperaturi ale apei de ieşire de până la 80°C
• Răcire: temperaturi ale apei de ieşire de până la 5°C
• Apă caldă: temperaturi în rezervor de până la 75°C
Graţie funcţiei de recuperare a căldurii, sistemul poate încălzi apa caldă din rezervor până la 60°C folosind căldura extrasă în
tipul funcţionării în modul răcire.

TEHNOLOGIE EFICIENTĂ DIN PUNCT DE VEDERE
ENERGETIC A POMPELOR DE CĂLDURĂ
În comparaţie cu un sistem de încălzire pe motorină, se pot obţine:
• Costuri de funcţionare cu până la 36% mai mici*
• O reducere a emisiilor de CO2 cu până la 71%*
• O reducere cu până la 35% a consumului de energie primară*
* Date calculate luând în calcul condiţiile din Belgia: SCOP de 3, preţuri medii ale energiei în 2007-2010, factorul de emisii de CO2 pentru producţia de energie electrică

SISTEM MODULAR
Una sau mai multe unităţi de pompă de căldură exterioare controlate prin inverter pot furniza încălzire, răcire şi apă caldă.
Unităţile exterioare cu o capacitate cuprinsă între 23 şi 45 kW extrag căldura din aerul exterior, o aduc la o temperatură
intermediară şi o transferă la unităţile interioare individuale.
Unităţile interioare sunt disponibile în câteva clase (6, 9, 11, 14 şi 16 kW), asigurând o eficienţă optimă. O unitate exterioară
poate fi combinată cu până la zece unităţi interioare. Pentru aplicaţii de dimensiuni mai mari, se pot monta mai multe unităţi
exterioare.

1 spaţiu comercial /
1 apartament
6 kW

5 kW

9 kW

8 kW

11 kW

14 kW

Total clădire

16 kW

22 kW

45 kW

20 kW

40 kW

Pentru a atinge capacităţi mai
ridicate, se pot instala unităţi
exterioare separate (în cazul unui
sistem separat: unităţile exterioare
nu sunt conectate între ele)

Notă: Capacităţi de încălzire
la o temperatură ambiantă de
7°C, respectiv de răcire la o
temperatură ambiantă de 35°C
1P, 230 V

3P, 400 V

44

1.

DOUĂ TEHNOLOGII DAIKIN COMBINATE
UNITATEA EXTERIOARĂ: Tehnologie Daikin VRV
Flexibilitate modulară

Recuperare a căldurii

Daikin Altherma utilizează renumita tehnologie VRV de la
Daikin. La o singură unitate exterioară se pot conecta mai
multe unităţi interioare. O combinaţie de compresoare cu
un control proporţional-integral derivativ şi de valve de
expansiune electronice din unitatea exterioară reglează
în mod continuu volumul agentului frigorific circulant,
ca răspuns la variaţiile de sarcină ale unităţilor interioare
conectate la aceasta.
Acest lucru permite unităţilor interioare să funcţioneze
independent între ele, garantând flexibilitatea totală.

Căldura absorbită în timpul răcirii unui apartament poate
fi recuperată şi nu doar eliberată în aer. Această căldură
recuperată se poate utiliza
• pentru producerea de apă caldă menajeră pentru acelaşi
apartament
• pentru încălzirea spaţiului şi pentru producerea de apă
caldă menajeră în alte apartamente
Energia disponibilă se utilizează la maximum, reducând
astfel costurile cu electricitatea.

Fiecare apartament are controlul asupra
încălzirii, apei calde şi răcirii proprii.

Sistemul Daikin Altherma Flex vine cu un consum
remarcabil de redus de energie datorită unei combinaţii
unice de compresoare Daikin controlate prin inverter,
cu un punct de funcţionare variabil. Acest lucru permite
corelarea exactă a capacităţii cu solicitarea reală de încălzire
din clădire. De asemenea, posibilitatea de control optim al
capacităţii de încălzire a unităţii interioare se traduce printrun confort maxim şi un consum minim de energie.

Compresoare cu inverter

Răcire:
până la 43°C

Producere
de apă caldă
menajeră:
până la 75°C
refulare

lichid

Încălzire:
până la 80°C
R-410A

R-134A

Răcire:
până la 5°C

aspiraţie R-410A
H2O

Sistem Daikin Altherma Flex  
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UNITATEA INTERIOARĂ: Tehnologie în cascadă Daikin Altherma
Tehnologia în cascadă de la Daikin utilizează o unitate
exterioară care extrage căldura din aerul din jur şi transferă
această căldură către unitatea interioară prin intermediul
unui circuit de agent frigorific R-410A. Apoi, unitatea
interioară îi creşte temperatura prin intermediul circuitului
de agent frigorific R-134a şi o utilizează la încălzirea
circuitului de apă. Graţie abordării unice a compresoarelor
în cascadă, se pot obţine temperaturi ale apei de 80°C fără a
utiliza încălzitoare suplimentare de rezervă.

Încălzire a spaţiului
Sistemul Daikin Altherma Flex utilizează tehnologia în
cascadă pentru a îmbunătăţi eficienţa încălzirii spaţiului
deoarece aceasta are un număr de avantaje semnificative
faţă de pompele de căldură cu un singur agent frigorific:
• acesta furnizează o gamă largă de temperaturi ale
apei (25° - 80°C), ceea ce permite conectarea tuturor
tipurilor de emiţătoare de căldură, inclusiv încălzire prin
pardoseală, convectoare şi radiatoare, totodată fiind
compatibil cu sistemele actuale de radiatoare
• creşterea temperaturilor apei nu produce scăderi ale
capacităţii
• sistemul furnizează capacităţi ridicate la temperaturi
exterioare scăzute de până la -20°C
• nu sunt necesare încălzitoare electrice de rezervă

Producere de apă caldă menajeră
De asemenea, tehnologia în cascadă permite furnizarea
de temperaturi ale apei de 75°C care pot fi utilizate pentru
încălzirea rezervorului de apă caldă, fiind o soluţie foarte
eficientă pentru producerea de apă caldă menajeră.
• Apa caldă menajeră poate fi încălzită până la 75°C, fără
a utiliza un încălzitor electric
• Nu este necesar un încălzitor electric pentru dezinfecţia
bacteriei Legionella
• COP de 3,0 pentru încălzirea de la 15°C la 60°C
• Timp de încălzire de la 15° la 60°C - 70 minute (rezervor
de 200 l)
• Volum echivalent de apă caldă de 320 l la 40°C (fără
reîncălzire) pentru un rezervor de 200 l, la o temperatură
a rezervorului de 60°C. Volume mai mari de apă caldă
echivalente sunt disponibile cu rezervorul de 260
l sau prin utilizarea unei temperaturi mai ridicate a
rezervorului

Răcire
Un al doilea ciclu de agent frigorific R-134a poate fi ocolit
pentru a furniza răcire eficientă. Ciclul agentului frigorific
R-410A se inversează, iar circuitul de apă rece se poate
utiliza pentru răcirea camerelor.
• Capacităţi ridicate de răcire cu temperaturi ale apei de
până la 5°C, în combinaţie cu convectorul pentru pompă
de căldură Daikin sau cu unităţi ventiloconvectoare
Daikin
• Este posibilă utilizarea unui sistem de răcire sub
pardoseală, cu temperaturi ale apei de până la 18°C
• Căldura din funcţionarea în modul răcire poate fi
recuperată pentru a încălzi rezervorul de apă caldă
menajeră

Tehnologie în cascadă
Treapta

Este extrasă căldură
din aerul ambiant
exterior

1

Treapta

2

Transfer de căldură

În exterior

Treapta

temperatură în
creştere

În interior

3
Căldura este transferată
apoi la circuitul de apă
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2.

REZERVOR DE APĂ CALDĂ MENAJERĂ

7
9

5
1
10

7

1

5

Unitatea interioară şi rezervorul de apă caldă menajeră se
pot suprapune pentru a economisi spaţiu sau se pot instala
alăturat, dacă înălţimea de instalare este limitată.

9

10

EKHTS: Rezervor de apă caldă menajeră
•
•
•
•

Disponibil în capacităţi de 200 şi 260 litri
Încălzire eficientă la temperatura dorită: de la 10°C la
50°C în numai 60 de minute*
Pierderea de căldură este redusă la un nivel minim
graţie izolaţiei de calitate ridicată
La intervale necesare, apa poate fi încălzită până la 60°C
pentru a preveni riscul dezvoltării bacteriilor

12
6

* Test realizat cu o unitate exterioară de 16 kW, la o temperatură ambiantă de 7°C,
cu un rezervor de 200 l

8
11
13
2
3
4
14

5
1
10

7
9

sau

1. Racord apă
7 caldă
menajeră
2. Piesă T (procurată local)
3. Racord supapă de siguranţă
4. Supapă de siguranţă
(procurată9local)

Suprapuse

Nesuprapuse

7. Racord intrare agent
1
termic
8. Schimbător de căldură
9. Racord ieşire agent termic
5
10. Racord apă rece
11. Termistor

5. Racord recirculare apă
caldă menajeră

12. Anod

6. Mufă termistor

14. Orificii predecupate

13. Orificii predecupate

10
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CONTROL UŞOR
Controlerul sistemului
Interfaţa cu utilizatorul controlează sistemul de încălzire de
temperatură ridicată în două moduri:

1/ Valoare setată variabilă în funcţie de vreme
Atunci când funcţia valorii setate variabile este activată, valoarea
setată pentru temperatura apei la ieşire va depinde de temperatura
exterioară. La temperaturi scăzute ale aerului exterior, temperatura
apei de ieşire va creşte pentru a satisface cerinţa tot mai mare de
încălzire a clădirii. La temperaturi mai calde, temperatura apei de
ieşire va scădea pentru a economisi energie.

2/ Control prin termostat
Graţie interfeţei cu utilizatorul a Daikin Altherma cu senzor de
temperatură integrat, temperatura ideală a camerei poate fi reglată
uşor, rapid şi comod.
Interfaţa cu utilizatorul uşor de utilizat pentru aplicaţiile cu
temperatură ridicată vă asigură confortul necesar.
››

Încălzire a spaţiului

››

Funcţia de oprire

››

Mod silenţios

››

Programator

››

Funcţia de reducere

››

Mod încălzire apă

››

Funcţia de dezinfectare

menajeră

Termostat de cameră opţional
Un senzor extern (EKRTETS) poate fi amplasat între sistemul de încălzire prin pardoseală şi pardoseală, ca o opţiune pentru
termostatul de cameră fără fir. Termostatul măsoară temperatura camerei pe care o comunică direct interfeţei cu utilizatorul.
Ecranul LCD al termostatului de cameră indică rapid toate informaţiile necesare cu privire la setarea sistemului Daikin
Altherma. Utilizatorul poate naviga uşor printre diferitele meniuri, cele mai comune fiind:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Setarea temperaturii camerei în funcţie de măsurătorile efectuate de senzorul integrat sau extern
Modul de răcire sau de încălzire
Funcţia de oprire (cu funcţie integrată de protecţie la îngheţ)
Modul vacanţă
Modul confort şi diminuare
Data (ziua şi luna)
Programator săptămânal programabil cu 2 programe definite de utilizator, 5 programe presetate şi până la 12 acţiuni pe zi
Funcţia de blocare a tastelor
Limite de setare. Instalatorul poate modifica limita superioară şi cea inferioară
Protecţie pentru temperatura pardoselii şi protecţie anticondens pentru răcirea sub pardoseală *
* numai în combinaţie cu EKRTETS
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4.

CONVECTOR pentru POMPĂ DE CĂLDURĂ
Convectorul pentru pompă de căldură Daikin funcţionează la temperaturi normale ale apei de 45°C, care pot fi atinse în
mod eficient graţie tehnologiei în cascadă Daikin Altherma.
Prin urmare, convectorul pentru pompă de căldură este emiţătorul de căldură ideal pentru aplicaţii pentru apartamente,
furnizând niveluri ridicate de confort:

•

Dimensiuni mici în comparaţie cu radiatoarele de temperatură scăzută: lăţimea se reduce cu două treimi
Radiateur
standard
température
Radiateur
standard basse
basse température

2.000 mm

2000mm
2000mm

Radiator standard de temperatură scăzută
600mm

Convector pentru pompă de
căldură Daikin

600mm
600
mm

600mm

Console
Daikin
700
mm
700mm

•
•

600mm
600 mm

Console
Daikin

700mm
Nivel scăzut de zgomot până la 19 dB(A), optim
pentru aplicaţii de dormitor
Răcire de mare capacitate cu temperaturi ale apei de până la 6°C

Control
Fiecare convector pentru pompă de căldură Daikin are propriul său control, iar
fiecare cameră poate fi încălzită (sau răcită) în mod independent. Telecomanda
are un programator săptămânal încorporat, pentru flexibilitate şi confort optime.
Funcţionarea unităţii se poate adapta în funcţie de cerinţele individuale.

Telecomandă
cu infraroşu
(dotare standard)
ARC452A15

Sistem Daikin Altherma Flex  

Funcţionare în modul încălzire/răcire
Încălzire (45°C)/Răcire (6°C)

cameră de zi

dormitor 1
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dormitor 2

45°C/7°C

Sistemul Daikin Altherma pentru clădiri cu apartamente şi locuinţe colective se poate conecta la toate tipurile de emiţătoare
de căldură, graţie domeniului său mare de temperaturi ale apei şi capacităţii de funcţionare cu mai multe valori setate,
ceea ce permite combinarea unor emiţătoare de căldură diferite, care funcţionează la temperaturi diferite ale apei. Valoarea
setată a unităţii interioare este o funcţie a solicitării reale a diverselor emiţătoare de căldură, garantând eficienţa optimă
permanentă, indiferent de condiţii.

vas de
echilibrare

radiatoare cu
pompă

65°C

baie

Robinete închise în modul răcire
ZONA 2:
TLw = 45°C

SOLICITARE DE ÎNCĂLZIRE - PORNIT/OPRIT
cameră de zi

OPRIT PORNIT OPRIT OPRIT

baie

OPRIT PORNIT/OPRIT PORNIT OPRIT

dormitor

OPRIT PORNIT/OPRIT PORNIT/OPRIT PORNIT

Unitate interioară OPRIT

65°C

65°C

45°C

dormitor

control
extern
45°C
convectoare pentru
pompă-pompă de căldură
vană de amestec

600mm

cameră de zi
600mm

ZONA 1:
TLw = 65°C

La dispoziţia dvs. cu

programele d

Daikin a creat trei programe de selecţie pentru o estimare precisă a proiectului
dvs. specific şi a vă oferi astfel un maxim de confort, chiar şi în etapa preliminară a
alegerii! / chiar şi în etapa de considerare a opţiunilor!
Realizaţi o estimare rapidă a economiei la costurile de funcţionare şi la emisiile de
CO2 graţie Calculatorului economiilor de energie. Apoi, software-ul de
simulare Daikin Altherma furnizează pentru fiecare aplicaţie specifică o selecţie
corespunzătoare a pompei de căldură pe baza caracteristicilor locuinţei respective
şi detaliilor locaţiei. Iar pentru locuinţele noi şi proiectele de renovare programul de
selecţie şi software-ul de simulare Daikin Altherma permite identificarea rapidă
şi uşoară a mixului optim de componente.

de selectie
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Daikin
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1.

CALCULATORUL ECONOMIILOR DE ENERGIE
Daikin oferă un instrument bazat pe web pentru a furniza o estimare rapidă a economiilor la costurile de funcţionare şi a
reducerii emisiilor de CO2. Pe baza câtorva informaţii de la client (locaţie, tipul locuinţei, aria podelei, numărul de persoane),
se face o comparaţie între sistemul cu pompă de căldură Daikin Altherma şi sistemele de încălzire tradiţionale. Această
comparaţie include încălzirea spaţiului şi încălzirea apei calde menajere. Programul este disponibil atât pentru construcţiile
noi, cât şi pentru aplicaţiile de renovare. http://ecocalc.daikin.eu

Programe de selecţie  

2.
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PROGRAM DE SIMULARE
Programul de simulare Daikin Altherma furnizează pentru
fiecare aplicaţie foarte specifică o selecţie adecvată de
pompe de căldură, luând în considerare nevoile clădirii şi
datele de climatizare specifice. Un instalator poate furniza
următoarele date:
• aplicaţie locuinţă: sarcină încălzire/răcire, temperaturi ale
apei, alimentare electrică
• condiţii de climatizare: locaţie, temperatura de
proiectare
• cerinţe legate de apa caldă menajeră: volum rezervor,
material, racord solar
• preferinţe: temperatură de „oprire încălzire”, funcţie de
revenire pe timpul nopţii

Pe baza detaliilor specifice privind locuinţa şi locaţia,
programul furnizează o dimensionare completă, asigurând
alegerea corectă a materialelor.
Pe lângă alegerea completă a materialelor, software-ul oferă
informaţii detaliate pentru instalator şi utilizatorul final, cu
privire la randamentul aşteptat al unităţii Daikin Altherma
specificate pentru aplicaţia şi climatul indicate:
•
•
•
•

eficienţă sezonieră a sistemului cu pompă de căldură
cuantumul funcţionării încălzitorului de rezervă
consumul de energie şi costul acesteia pe lună
economiile la costurile de funcţionare comparativ cu
sistemele de încălzire tradiţionale

Toate aceste informaţii vor fi rezumate într-un raport detaliat.

Verificaţi site-ul web local Daikin
cu privire la disponibilitatea acestui
program de simulare.

3.

SOFTWARE DE SELECŢIE ŞI DESIGN PENTRU SISTEMUL
DAIKIN ALTHERMA FLEX
Programul Daikin Altherma de selecţie şi simulare pentru
locuinţe noi şi renovări permite indicarea rapidă şi simplă a
mixului optim de componente. Acesta selectează automat
unităţile interioare şi exterioare în funcţie de sarcinile de
căldură solicitate pentru fiecare unitate de locuit şi calculează
dimensiunile conductelor de agent frigorific necesare.
Programul mai permite:
• selecţia automată sau manuală a unităţilor interioare
• selecţia automată a unităţilor exterioare
• calculul diametrelor conductelor de agent frigorific
• selecţia automată a distribuitoarelor şi racordurilor refnet
• generarea schemelor electrice şi ale traseului cu
posibilitatea exportării ca fişiere DXF
• crearea unui raport detaliat de selecţie
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Specificaţii tehnice
1.

DAIKIN ALTHERMA DE TEMPERATURĂ SCĂZUTĂ

NUMAI ÎNCĂLZIRE
UNITATE INTERIOARĂ
Carcasă
Dimensiuni
Greutate
Domeniu de
funcţionare

Culoare
Material
Unitate
Unitate
Încălzire

Apă caldă
menajeră
Nivel de putere sonoră Nom.
Nivel de presiune sonoră Nom.

EHVH04S18C3V

Înălţime x lăţime x adâncime mm
kg
Ambiant
Min.~Max. °C
Partea de apă Min.~Max. °C
Ambiant
Min.~Max. °CDB
Partea de apă Min.~Max. °C
dBA
dBA

UNITATE EXTERIOARĂ
Capacitate de
încălzire
Putere absorbită
COP
Dimensiuni
Greutate
Domeniu de
funcţionare
Agent frigorific

Min.
Nom.
Max.
Încălzire

Nom.

Înălţime x lăţime x adâncime
Unitate
Unitate
Încălzire
Min.~Max.
Apă caldă menajeră Min.~Max.
Tip
Cantitate
Nivel de putere sonoră Încălzire
Nom.
Nivel de presiune sonoră Încălzire
Nom.
Alimentare electrică Nume/fază/frecvenţă/tensiune
Curent
Siguranţe recomandate

kW
kW
kW
kW
mm
kg
°CWB
°CDB
kg
dBA
dBA
Hz/V
A

EHVH08S18C3V

EHVH08S26C9W

Alb
Tablă pretratată
1.732 x 600 x 728
116
-25~25
15~55
-25~35
25~60
42
28

115

126

EHVH16S18C3V

EHVH16S26C9W

Alb
Tablă pretratată
1.732 x 600 x 728w
126
129
-25~25
-25~35
15~55
-25~35
-20~35
25~60
42
47
28
33

ERLQ004CV3

ERLQ006CV3

ERLQ008CV3

ERLQ011CV3/CW1 ERLQ014CV3/CW1 ERLQ016CV3/CW1

1,801 / 1,802
4,401 / 3,272
5,121 / 4,812
0,871 / 0,812
5,041 / 4,022

1,801 / 1,802
6,001 / 4,582
8,351 / 6,402
1,271 / 1,252
4,741 / 3,662
735 x 832 x 307

1,801 / 1,802
7,401 / 5,802
10,021 / 7,682
1,661 / 1,642
4,451 / 3,532

11,201 / 8,562 14,501 / 10,302 16,001 / 11,102
11,381 / 11,332 14,551 / 14,302 16,101 / 15,622
3,431 / 2,382 3,371 / 3,022 3,761 / 3,312
4,601 / 3,60
4,301 / 3,41 16,001 / 4,25
1.345 x 900 x 320
113 /114
-25~35
-20~35
R-410A
3,4
64
66
51
52
V3/1~/50/230 // W1/3N~/50/400
40/20

54

56
-25~25
-25~35
R-410A

1,45

1,60
61
48

62
49
V3/1~/50/230
20

(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) (valori nominale conform EN14511)
(2) Ta de răcire: 35°C - LWE: 7°C (DT = 5°C); Ta de încălzire: DB/WB 2°C/1°C - LWC: 35°C (DT = 5°C) (valori nominale conform EN14511)

ÎNCĂLZIRE ŞI RĂCIRE
UNITATE INTERIOARĂ
Carcasă
Dimensiuni
Greutate
Domeniu de
funcţionare

Culoare
Material
Unitate
Unitate
Încălzire
Răcire

Apă caldă
menajeră
Nivel de putere sonoră Nom.
Nivel de presiune sonoră Nom.

EHVX04S18C3V

Înălţime x lăţime x adâncime mm
kg
Ambiant
Min.~Max. °C
Partea de apă Min.~Max. °C
Ambiant
Min.~Max. °CDB
Partea de apă Min.~Max. °C
Ambiant
Min.~Max. °CDB
Partea de apă Min.~Max. °C
dBA
dBA

UNITATE EXTERIOARĂ
Capacitate de
încălzire
Capacitate de
răcire
Putere absorbită
COP
EER
Dimensiuni
Greutate
Domeniu de
funcţionare

Min.
Nom.
Max.
Min.
Nom.
Încălzire
Răcire

Nom.
Nom.

Înălţime x lăţime x adâncime
Unitate
Unitate
Încălzire
Min.~Max.
Răcire
Min.~Max.
Apă caldă menajeră Min.~Max.
Agent frigorific
Tip
Cantitate
Nivel de putere
Încălzire
Nom.
sonoră
Răcire
Nom.
Nivel de presiune Încălzire
Nom.
sonoră
Răcire
Nom.
Alimentare electrică Nume/fază/frecvenţă/tensiune
Curent
Siguranţe recomandate

kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW

mm
kg
°CWB
°CDB
°CDB
kg
dBA
dBA
dBA
dBA
Hz/V
A

EHVX08S18C3V

EHVX08S26C9W

Alb
Tablă pretratată
1.732 x 600 x 728
117
-25~25
15~55
10~43
5~22
-25~35
25~60
42
28

115

EHVX16S18C3V

EHVX16S26C9W

Alb
Tablă pretratată
1.732 x 600 x 728
126

121

129
-25~25
15~55
10~46
5~22
-25~35
25~60
47
33

ERLQ004CV3

ERLQ006CV3

ERLQ008CV3

ERLQ011CV3/CW1 ERLQ014CV3/CW1 ERLQ016CV3/CW1

1,801 / 1,802
4,401 / 3,272
5,121 / 4,812
2,001 / 2,002
5,001 / 4,172
0,871 / 0,812
1,481 / 1,802
5,041 / 4,022
3,371 / 2,322

1,801 / 1,802
6,001 / 4,582
8,351 / 6,402
2,501 / 2,502
6,761 / 4,842
1,271 / 1,252
1,961 / 2,072
4,741 / 3,662
3,451 / 2,342
735 x 832 x 307

1,801 / 1,802
7,401 / 5,802
10,021 / 7,682
2,501 / 2,502
6,861 / 5,362
1,661 / 1,642
2,011 / 2,342
4,451 / 3,532
3,421 / 2,292

11,201 / 8,562 14,501 / 10,302 16,001 / 11,102
1
2
1
11,38 / 11,33 14,55 / 14,302 16,101 / 15,622
11,72
12,55
13,12
1
2
1
3,43 / 2,38
3,37 / 3,022 3,761 / 3,312
4,31
5,09
5,74
4,601 / 3,60
4,301 / 3,41 16,001 / 4,25
2,72
2,47
2,29
1.345 x 900 x 320
113/114
-25~35
10~46
-20~35
R-410A
3,4
64
66
64
66
69
51
52
50
52
54
V3/1~/50/230 // W1/3N~/50/400
40/20

54

56
-25~25
10~43
-25~35
R-410A

1,45

1,60
61

62
63

48
48

49
V3/1~/50/230
20

49
50

(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) (valori nominale conform EN14511)
(2) Ta de răcire: 35°C - LWE: 7°C (DT = 5°C); Ta de încălzire: DB/WB 2°C/1°C - LWC: 35°C (DT = 5°C) (valori nominale conform EN14511)
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NUMAI ÎNCĂLZIRE
UNITATE INTERIOARĂ
Carcasă
Dimensiuni
Greutate
Domeniu de
funcţionare

Culoare
Material
Unitate
Unitate
Încălzire
Apă caldă
menajeră

Nivel de putere sonoră Nom.
Nivel de presiune sonoră Nom.

EHBH04C3V

Înălţime x lăţime x adâncime mm
kg
Ambiant
Min.~Max. °C
Partea de apă Min.~Max. °C
Ambiant
Min.~Max. °CDB
Partea de apă Min.~Max. °C
dBA
dBA

UNITATE EXTERIOARĂ
Capacitate de
încălzire
Putere absorbită
COP
Dimensiuni
Greutate
Domeniu de
funcţionare

Min.
Nom.
Max.
Încălzire

Nom.

Înălţime x lăţime x adâncime
Unitate
Unitate
Încălzire
Min.~Max.
Apă caldă menajeră Min.~Max.
Agent frigorific
Tip
Cantitate
Nivel de putere sonoră Încălzire
Nom.
Nivel de presiune sonoră Încălzire
Nom.
Alimentare electrică Nume/fază/frecvenţă/tensiune
Curent
Siguranţe recomandate

kW
kW
kW
kW
mm
kg
°CWB
°CDB
kg
dBA
dBA
Hz/V
A

EHBH08C3V

EHBH08C9W

Alb
Tablă pretratată
890 x 480 x 344
46
-25~25
15~55
-25~35
25~80
40
26

44

EHBH16C3V

EHBH16C9W

Alb
Tablă pretratată
890 x 480 x 344
48

45

48
-25~35
15~55
-20~35
25~80
47
33

ERLQ004CV3

ERLQ006CV3

ERLQ008CV3

ERLQ011CV3/CW1 ERLQ014CV3/CW1 ERLQ016CV3/CW1

1,801 / 1,802
4,401 / 3,272
5,121 / 4,812
0,871 / 0,812
5,041 / 4,022

1,801 / 1,802
6,001 / 4,582
8,351 / 6,402
1,271 / 1,252
4,741 / 3,662
735 x 832 x 307

1,801 / 1,802
7,401 / 5,802
10,021 / 7,682
1,661 / 1,642
4,451 / 3,532

11,201 / 8,562 14,501 / 10,302 16,001 / 11,102
11,381 / 11,332 14,551 / 14,302 16,101 / 15,622
3,431 / 2,382 3,371 / 3,022 3,761 / 3,312
4,601 / 3,60
4,301 / 3,41 16,001 / 4,25
1.345 x 900 x 320
113 /114
-25~35
-20~35
R-410A
3,4
64
66
51
52
V3/1~/50/230 // W1/3N~/50/400
40/20

54

56
-25~25
-25~35
R-410A

1,45

1,60
61
48

62
49
V3/1~/50/230
20

(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) (valori nominale conform EN14511)
(2) Ta de răcire: 35°C - LWE: 7°C (DT = 5°C); Ta de încălzire: DB/WB 2°C/1°C - LWC: 35°C (DT = 5°C) (valori nominale conform EN14511)

ÎNCĂLZIRE ŞI RĂCIRE
UNITATE INTERIOARĂ
Carcasă
Dimensiuni
Greutate
Domeniu de
funcţionare

Culoare
Material
Unitate
Unitate
Încălzire
Răcire
Apă caldă
menajeră

Nivel de putere sonoră Nom.
Nivel de presiune sonoră Nom.

EHBX04C3V

Înălţime x lăţime x adâncime mm
kg
Ambiant
Min.~Max. °C
Partea de apă Min.~Max. °C
Ambiant
Min.~Max. °CDB
Partea de apă Min.~Max. °C
Ambiant
Min.~Max. °CDB
Partea de apă Min.~Max. °C
dBA
dBA

UNITATE EXTERIOARĂ
Capacitate de
încălzire
Capacitate de
răcire
Putere absorbită
COP
EER
Dimensiuni
Greutate
Domeniu de
funcţionare

Min.
Nom.
Max.
Min.
Nom.
Încălzire
Răcire

Nom.
Nom.

Înălţime x lăţime x adâncime
Unitate
Unitate
Încălzire
Min.~Max.
Răcire
Min.~Max.
Apă caldă menajeră Min.~Max.
Agent frigorific
Tip
Cantitate
Nivel de putere
Încălzire
Nom.
sonoră
Răcire
Nom.
Nivel de presiune Încălzire
Nom.
sonoră
Răcire
Nom.
Alimentare electrică Nume/fază/frecvenţă/tensiune
Curent
Siguranţe recomandate

kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW

mm
kg
°CWB
°CDB
°CDB
kg
dBA
dBA
dBA
dBA
Hz/V
A

EHBX08C3V

EHBX08C9W

Alb
Tablă pretratată
890 x 480 x 344
46
-25~25
15~55
10~43
5~22
-25~35
25~80
40
26

44

EHBX16C3V

EHBX16C9W

Alb
Tablă pretratată
890 x 480 x 344
48

45

48
-25~35
15~55
10~46
5~22
-20~35
25~80
47
33

ERLQ004CV3

ERLQ006CV3

ERLQ008CV3

ERLQ011CV3/CW1 ERLQ014CV3/CW1 ERLQ016CV3/CW1

1,801 / 1,802
4,401 / 3,272
5,121 / 4,812
2,001 / 2,002
5,001 / 4,172
0,871 / 0,812
1,481 / 1,802
5,041 / 4,022
3,371 / 2,322

1,801 / 1,802
6,001 / 4,582
8,351 / 6,402
2,501 / 2,502
6,761 / 4,842
1,271 / 1,252
1,961 / 2,072
4,741 / 3,662
3,451 / 2,342
735 x 832 x 307

1,801 / 1,802
7,401 / 5,802
10,021 / 7,682
2,501 / 2,502
6,861 / 5,362
1,661 / 1,642
2,011 / 2,342
4,451 / 3,532
3,421 / 2,292

11,201 / 8,562 14,501 / 10,302 16,001 / 11,102
11,381 / 11,332 14,551 / 14,302 16,101 / 15,622
11,72
12,55
13,12
1
2
1
3,43 / 2,38
3,37 / 3,022 3,761 / 3,312
4,31
5,09
5,74
4,601 / 3,60
4,301 / 3,41 16,001 / 4,25
2,72
2,47
2,29
1.345 x 900 x 320
113/114
-25~35
10~46
-20~35
R-410A
3,4
64
66
64
66
69
51
52
50
52
54
V3/1~/50/230 // W1/3N~/50/400
40/20

54

56
-25~25
10~43
-25~35
R-410A

1,45

1,60
61

62
63

48
48

49
V3/1~/50/230
20

49
50

(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) (valori nominale conform EN14511)
(2) Ta de răcire: 35°C - LWE: 7°C (DT = 5°C); Ta de încălzire: DB/WB 2°C/1°C - LWC: 35°C (DT = 5°C) (valori nominale conform EN14511)
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NUMAI ÎNCĂLZIRE

SISTEM MONOBLOC		

UNITATE EXTERIOARĂ CU ÎNCĂLZITOR AL PLĂCII INFERIOARE
Capacitate de încălzire
Putere absorbită
COP
Dimensiuni
Greutate
Componentă
hidraulică

Nom.
Încălzire

Domeniu de
funcţionare

Încălzire

kW
kW

Nom.

EDLQ011BB6V3

EDLQ014BB6V3

EDLQ016BB6V3

11,201 / 8,112
2,561 / 2,572
4,381 / 3,162

14,001 / 9,722
3,291 / 3,122
4,251 / 3,122
1.418 x 1.435 x 382
180
6V3

16,001 / 10,692
3,881 / 3,442
4,121 / 3,112

Unitate
Înălţime x lăţime x adâncime mm
Unitate
kg
Curent încălzitor Tip
de rezervă
Alimentare electrică Fază/frecvenţă/ Hz/V
tensiune

Apă caldă
menajeră
Tip
Cantitate
Nivel de putere sonoră Încălzire
Nivel de presiune sonoră Încălzire
Componentă
Alimentare
compresor
electrică
principală

Ambiant
Partea de apă
Ambiant
Partea de apă

Min.~Max.
Min.~Max.
Min.~Max.
Min.~Max.

1~/50/230

°CWB
°C
°CDB
°C

EDLQ: -20~35
15 ~55
EDLQ: -20~43
25~80
R-410A
2,95
65

Agent frigorific

kg
dBA
dBA

Nom.
Nom.
Nume
Fază
Frecvenţă
Tensiune

MONOFAZAT

64
51

66
52

V3
1~
50
230

Hz
V

(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) (valori nominale conform EN14511)
(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) (valori nominale conform EN14511)

NUMAI ÎNCĂLZIRE

SISTEM MONOBLOC		

UNITATE EXTERIOARĂ CU ÎNCĂLZITOR AL PLĂCII INFERIOARE
Capacitate de încălzire
Putere absorbită
COP
Dimensiuni
Greutate
Componentă
hidraulică

Nom.
Încălzire

Domeniu de
funcţionare

Încălzire

kW
kW

Nom.

EDLQ011BB6W1

EDLQ014BB6W1

EDLQ016BB6W1

11,201 / 8,112
2,601/ 2,612
4,311 / 3,112

14,001 / 9,722
3,301 / 3,132
4,241 / 3,112
1.418 x 1.435 x 382
180
6W1

16,001 / 10,692
3,811 / 3,442
4,201 / 3,112

Unitate
Înălţime x lăţime x adâncime mm
Unitate
kg
Curent încălzitor Tip
de rezervă
Alimentare electrică Fază/frecvenţă/
Hz/V
tensiune

Apă caldă
menajeră
Tip
Cantitate
Nivel de putere sonoră Încălzire
Nivel de presiune sonoră Încălzire
Componentă
Alimentare
compresor
electrică
principală

Ambiant
Partea de apă
Ambiant
Partea de apă

Min.~Max.
Min.~Max.
Min.~Max.
Min.~Max.

3~/50/400

°CWB
°C
°CDB
°C

Agent frigorific

Nom.
Nom.
Nume
Fază
Frecvenţă
Tensiune

kg
dBA
dBA

Hz
V

TRIFAZAT

64
49

EDLQ: -25~35
15 ~55
EDLQ: -25~43
25~80
R-410A
2,95
65
51
W1
3N~
50
400

(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) (valori nominale conform EN14511)
(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) (valori nominale conform EN14511)

66
53

57

ÎNCĂLZIRE ŞI RĂCIRE

SISTEM MONOBLOC		

CU ÎNCĂLZITOR AL PLĂCII INFERIOARE
Capacitate de încălzire Nom.
Capacitate de răcire Nom.
Putere absorbită
Răcire
Încălzire
COP
EER
Dimensiuni
Unitate
Greutate
Unitate
Componentă
Curent încălzitor
hidraulică
de rezervă
Domeniu de
funcţionare

Încălzire
Răcire
Apă caldă
menajeră

Agent frigorific
Nivel de putere
sonoră
Nivel de presiune
sonoră
Componentă
compresor

Tip
Cantitate
Încălzire
Răcire
Încălzire
Răcire
Alimentare
electrică
principală

kW
kW
kW
kW

Nom.
Nom.

EBLQ011BB6V3

EBLQ014BB6V3

EBLQ016BB6V3

11,201 / 8,112
12,851 / 10,002
3,871 / 3,692
2,561 / 2,572
4,381 / 3,162
3,321 / 2,712

14,001 / 9,722
15,991 / 12,502
5,751 / 5,392
3,291 / 3,122
4,251 / 3,122
2,781 / 2,322
1.418 x 1.435 x 382
180
6V3

16,001 / 10,692
16,731 / 13,102
6,361 / 5,932
3,881 / 3,442
4,121 / 3,112
2,631 / 2,212

Înălţime x lăţime x adâncime mm
kg
Tip
Alimentare electrică Fază/frecvenţă/ Hz/V
tensiune
Ambiant
Partea de apă
Ambiant
Partea de apă
Ambiant
Partea de apă

Min.~Max.
Min.~Max.
Min.~Max.
Min.~Max.
Min.~Max.
Min.~Max.

1~/50/230

°CWB
°C
°CDB
°C
°CDB
°C
kg
dBA
dBA
dBA
dBA

Nom.
Nom.
Nom.
Nom.
Nume
Fază
Frecvenţă
Tensiune

MONOFAZAT

EBLQ: -20~35
15~55
10~46
5~22
EBLQ: -20~43
25~80
R-410A
2,95
65
66

64
65
5
50

52
V3
1~
50
230

Hz
V

66
69
52
54

(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) (valori nominale conform EN14511)
(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) (valori nominale conform EN14511)

ÎNCĂLZIRE ŞI RĂCIRE

SISTEM MONOBLOC		

CU ÎNCĂLZITOR AL PLĂCII INFERIOARE
Capacitate de încălzire Nom.
Capacitate de răcire Nom.
Putere absorbită
Răcire
Încălzire
COP
EER
Dimensiuni
Unitate
Greutate
Unitate
Componentă
Curent încălzitor
hidraulică
de rezervă
Domeniu de
funcţionare

Încălzire
Răcire
Apă caldă
menajeră

Agent frigorific
Nivel de putere
sonoră
Nivel de presiune
sonoră
Componentă
compresor

Tip
Cantitate
Încălzire
Răcire
Încălzire
Răcire
Alimentare
electrică
principală

kW
kW
kW
kW

Nom.
Nom.

EBLQ011BB6W1

EBLQ014BB6W1

EBLQ016BB6W1

11,201 / 8,112
12,851 / 10,002
3,871 / 3,692
2,601/ 2,612
4,311 / 3,112
3,321 / 2,712

14,001 / 9,722
15,991 / 12,502
5,401/ 5,062
3,301 / 3,132
4,241 / 3,112
2,961 / 2,472
1.418 x 1.435 x 382
180
6W1

16,001 / 10,692
16,731 / 13,102)
6,151 / 5,752
3,811 / 3,442
4,201 / 3,112
2,721 / 2,282

Înălţime x lăţime x adâncime mm
kg
Tip
Alimentare electrică Fază/frecvenţă/
Hz/V
tensiune
Ambiant
Partea de apă
Ambiant
Partea de apă
Ambiant
Partea de apă

Nom.
Nom.
Nom.
Nom.
Nume
Fază
Frecvenţă
Tensiune

Min.~Max.
Min.~Max.
Min.~Max.
Min.~Max.
Min.~Max.
Min.~Max.

3~/50/400

°CWB
°C
°CDB
°C
°CDB
°C
kg
dBA
dBA
dBA
dBA

TRIFAZAT

64
65
49
50

Hz
V

(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) (valori nominale conform EN14511)
(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) (valori nominale conform EN14511)

EBLQ: -25~35
15~55
10~46
5~22
EBLQ: -25~43
25~80
R-410A
2,95
65
66
51
52
W1
3N~
50
400

66
69
53
54

58

REZERVOR DE APĂ CALDĂ MENAJERĂ
REZERVOR DE APĂ CALDĂ MENAJERĂ DIN OŢEL INOXIDABIL
Carcasă
Culoare
Material
Greutate
Unitate
Gol
kg
Rezervor
Volum de apă
l
Material
Temperatură maximă a apei
°C
Schimbător de
Cantitate
Material tub
căldură
Încălzitor auxiliar
Capacitate
kW
Alimentare electrică Fază/frecvenţă/tensiune
Hz/V

EKHWS150B3V3

EKHWS200B3V3

37
150

45
200

REZERVOR DE APĂ CALDĂ MENAJERĂ DIN OŢEL EMAILAT
Carcasă
Culoare
Material
Greutate
Unitate
Gol
kg
Rezervor
Volum de apă
l
Material
Temperatură maximă a apei
°C
Încălzitor auxiliar
Capacitate
kW
Alimentare electrică Fază/frecvenţă/tensiune
Hz/V

EKHWE150A3V3

REZERVOR DE APĂ CALDĂ MENAJERĂ
Material
Greutate
Schimbător de
căldură

Rezervor

1~/50/230

EKHWS300B3V3
EKHWS200B3Z2
EKHWS300B3Z2
Alb neutru
Oţel moale cu înveliş epoxidic
59
45
59
300
200
300
Oţel inoxidabil (DIN 1.4521)
85
1
Oţel duplex LDX 2101
3
2~/50/400

EKHWE200A3V3

EKHWE300A3V3
EKHWE200A3Z2
EKHWE300A3Z2
RAL9010
Oţel cu înveliş epoxidic
104
140
104
140
200
300
200
300
Oţel emailat conform DIN4753TL2
75
3,0
1~/50/230
2~/50/400

80
150

EKHWP300B

EKHWP500B
Polipropilenă rezistentă la impact

Unitate
Apă caldă
menajeră

Gol
Material tub
Suprafaţă frontală
Volum serpentină
internă
Presiune de funcţionare
Agent termic
Material tub
încălzire rezervor
Suprafaţă frontală
Volum serpentină
internă
Aport solar la
Material tub
încălzire
Suprafaţă frontală
Volum serpentină
internă
Volum de apă
Temperatură maximă a apei

kg

59

93
Oţel inoxidabil (DIN 1.4404)

m²
l

5,8

6,0

27,9

29,0

bar
m²
l

6
Oţel inoxidabil (DIN 1.4404)
2,7

3,8

13,2

18,5
Oţel inoxidabil (DIN 1.4404)

m²
l
l
°C

-

0,5

-

2,3

300

500
85

TERMOSTAT DE CAMERĂ
TERMOSTAT DE CAMERĂ CU FIR
Dimensiuni

Unitate

Greutate
Temperatură din
mediul ambiant

Unitate
Depozitare
Funcţionare
Domeniu de setare Încălzire
a temperaturii
Răcire
Ceas
Funcţie de reglare
Alimentare electrică Tensiune
Conexiune
Tip

EKRTWA
Înălţime/lăţime/
adâncime
Min./Max.
Min./Max.
Min./Max.
Min./Max.

mm
g
°C
°C
°C
°C

V

TERMOSTAT DE CAMERĂ FĂRĂ FIR
Dimensiuni

Termostat
Receptor

Termostat
Receptor
Temperatură din
Depozitare
mediul ambiant
Funcţionare
Domeniu de setare Încălzire
a temperaturii
Răcire
Ceas
Funcţie de reglare
Alimentare
Termostat
electrică
Receptor
Frecvenţă
Fază
Conexiune
Termostat
Receptor
Distanţă maximă
În interior
până la receptor
În exterior

87/125/34
215
-20/60
0/50
4/37
4/37
Da
Bandă proporţională
Alimentat cu 3 baterii AA-LR6 (alcaline)
Cu fir
EKRTR1

Înălţime/lăţime/
adâncime
Înălţime/lăţime/
adâncime

Greutate

Min./Max.
Min./Max.
Min./Max.
Min./Max.

Tensiune
Tensiune

mm
mm
g
g
°C
°C
°C
°C

V
V
Hz

m
m

87/125/34
170/50/28
210
125
-20/60
0/50
4/37
4/37
Da
Bandă proporţională
Alimentat cu 3 baterii AA-LRG (alcaline)
230
50
1~
Fără fir
Cu fir
aprox. 30 m
aprox. 100 m

59

RACORD SOLAR
RACORD SOLAR

EKSOLHWAV1

Dimensiuni
Unitate
Înălţime x lăţime x adâncime
Greutate
Unitate
Domeniu de
Temperatură din Min.~Max.
funcţionare
mediul ambiant
Nivel de presiune Nom.
sonoră
Performanţă
Eficienţă colector cu pierdere zero η0
termică
Alimentare electrică Fază/frecvenţă/tensiune
Sursă de alimentare cu energie

mm
kg
°C

770 x 305 x 270
8
1~35

dBA

27

%

-

Hz/V

1~/50/220-240
Unitate interioară

COLECTOR SOLAR
COLECTOR SOLAR
Dimensiuni
Arie

Performanţă
termică*

Performanţă
termică*

Performanţă
termică*

Unitate
Brută
Deschidere
Absorbţie

Înălţime x lăţime x adâncime mm
m²
m²
m²

EKSV26P

EKSH26P

EKSV21P

2.000 x 1.300 x 85

1.300 x 2.000 x 85

2.000 x 1.006 x 85
2,01
1,795
1,791

2,601
2,364
2,354
BRUTĂ

Eficienţă colector cu pierdere zero η0 %
Coeficient de pierdere termică a1
W/m².K
Coeficient de pierdere termică a2
W/m².K²

71,2
3,86

69,6
3,78

0,0065

0,0051
DESCHIDERE

Eficienţă colector cu pierdere zero η0 %
Coeficient de pierdere termică a1
W/m².K
Coeficient de pierdere termică a2
W/m².K²

78,4
4,25

78,1
4,24

0,0072

0,0057
ABSORBŢIE

Eficienţă colector cu pierdere zero η0 %
Coeficient de pierdere termică a1
W/m².K
Coeficient de pierdere termică a2
W/m².K²

Absorbţie
Izolaţie
Tip de geam
Izolaţie termică
Greutate
Volum
Cădere max. de presiune la 100 l/h
Unghi admis de înclinare
Temperatură max. staţionară
Presiune max. de funcţionare

kg
l
mbar
°C
bar

1,7
3

78,7
4,27

78,3
4,25

0,0072

0,0057

Conducte din cupru dispuse în formă de harpă cu placă de
aluminiu cu strat cu selectivitate ridicată, sudată cu laser
MICRO-THERM
(Absorbţie max. 96%, emisii cca 5% +/- 2%)
Geam securizat cu un singur panou, transmisie +/- 92%
vată minerală, 50 mm
42
2,1
0,5
15° până la 80°
200
6

35
1,3
3,5

* Performanţă termică testată conform EN12975-2:2006.

CONVECTOR PENTRU POMPĂ DE CĂLDURĂ
UNITĂŢI INTERIOARE
Capacitate de încălzire Capacitate totală Nom.
Capacitate de
Capacitate totală Nom.
răcire
Capacitate sensibilă Nom.
Putere absorbită
Încălzire
Nom.
Răcire
Nom.
Dimensiuni
Unitate
Înălţime/lăţime/
adâncime
Greutate
Unitate
Racorduri
Condens/dext/intrare/ieşire
conducte
Nivel de presiune Încălzire
Nom.
sonoră
Răcire
Nom.
Alimentare electrică Fază/frecvenţă/tensiune

kW
kW
kW
kW
kW
mm
kg
mm/
inch
dBA
dBA
Hz/V

FWXV20A

FWXV15A

2,0
1,7
1,4
0,015
0,015

1,5
1,2
0,98
0,013
0,013
600/700/210
15
18/G 1/2/G 1/2

29
29

19
19
1~/50/60/220-240/220

(1) Răcire: temp. interioară: 27°CDB, 19°CWB; temp. apei de intrare: 7°C, creştere a temperaturii apei: 5 K. (2) Încălzire: temperatură cameră: 20°CDB temperatura apei de intrare: 45°C, scădere a temperaturii apei: 5 K.

60

2.

DAIKIN ALTHERMA DE TEMPERATURĂ RIDICATĂ

UNITĂŢI INTERIOARE
EKHBRD014ACY1

EKHBRD016ACY1

kW

EKHBRD011ACV1 EKHBRD014ACV1 EKHBRD016ACV1 EKHBRD011ACY1
111
112

141
142

161
162

111
112

141
142

161
162

kW

3,571
4,402
3,081
2,502

4,661
5,652
3,001
2,482

5,571
6,652
2,881
2,412

3,571
4,402
3,081
2,502

4,661
5,652
3,001
2,482

5,571
6,652
2,881
2,412

UNITĂŢI INTERIOARE
Capacitate de
încălzire

Nom.

Putere absorbită

Încălzire

Nom.

COP
Carcasă
Dimensiuni
Greutate
Domeniu de
funcţionare

Culoare
Material
Unitate
Unitate
Încălzire
Apă caldă
menajeră

Agent frigorific
Nivel de presiune
sonoră

Alimentare
electrică

Curent

Gri metalic
Tablă pretratată
705/600/695

Înălţime/lăţime/adâncime mm
kg
Ambiant Min.~Max. °C
Partea de apă Min.~Max. °C
Ambiant Min.~Max. °CDB
Partea de apă Min.~Max. °C

Tip
Cantitate
Nom.
Mod silenţios de Nivel 1
noapte
Nume
Fază
Frecvenţă
Tensiune
Siguranţe recomandate

kg
dBA
dBA

144,25

147,25
-20~20
25~80
-20~35
25~80
R-134a
3,2

43
46

45
46

46
46

431
462

451
462

461
462

40

43

45

401

431

451

V1
1~
Hz
V
A

Y1
3~
50

220-240
25

380-415
16

(1) EW 55°C; LW 65°C; Dt 10°C; condiţii de temperatură ambiantă: 7°CDB/6°CWB | (2) EW 70°C; LW 80°C; Dt 10°C; condiţii de temperatură ambiantă: 7°CDB/6°CWB

UNITĂŢI EXTERIOARE
CU ÎNCĂLZITOR AL PLĂCII INFERIOARE
Dimensiuni
Greutate
Domeniu de
funcţionare

Unitate
Înălţime/lăţime/adâncime
Unitate
Încălzire
Min.~Max.
Apă caldă
Min.~Max.
menajeră
Agent frigorific
Tip
Cantitate
Nivel de putere sonoră Încălzire
Nom.
Nivel de presiune Încălzire
Nom.
sonoră
Alimentare electrică Nume/fază/frecvenţă/tensiune
Curent
Siguranţe recomandate

ERRQ011AV1

ERRQ014AV1

ERRQ016AV1

kg
dBA
dBA
Hz, V
A

ERRQ011AY1

ERRQ014AY1

ERRQ016AY1

1.345/900/320
120
-20~20

mm
kg
°CWB
°CDB

-20~35
R-410A
4,5
68

69

71

68

69

71

52

53

55

52

53

55

V1, 1~, 50, 220-440
25

Y1/3~/50/380-415
16

61

REZERVOR DE APĂ CALDĂ MENAJERĂ
REZERVOR DE APĂ CALDĂ MENAJERĂ
Carcasă
Dimensiuni

Culoare
Material
Unitate

Greutate

EKHTS200AC

Înălţime/integrată în mm
unitatea interioară/
lăţime/adâncime
Gol
kg

Unitate
Cantitate
Schimbător de
căldură
Material tub
Suprafaţă frontală
Volum serpentină internă
Alimentare electrică Fază
Volum de apă
Rezervor
Material
Temperatură maximă a apei

1.335/2.010/600/695

78
1
Oţel duplex (EN 1.4162)
1,56
7,5
-

m²
l
l

200

260
Oţel inoxidabil (EN 1.4521)
75

°C
EKHWP300B

Material

Rezervor

1.335/2.285/600/695

70

REZERVOR DE APĂ CALDĂ MENAJERĂ
Greutate
Schimbător de
căldură

EKHTS260AC
Gri metalic
Oţel galvanizat (tablă pretratată)

EKHWP500B
Polipropilenă rezistentă la impact

Unitate
Apă caldă
menajeră

Gol
Material tub
Suprafaţă frontală
Volum serpentină
internă
Presiune de funcţionare
Agent termic
Material tub
încălzire rezervor Suprafaţă frontală
Volum serpentină
internă
Aport solar la
Material tub
încălzire
Suprafaţă frontală
Volum serpentină
internă
Volum de apă
Temperatură maximă a apei

kg

59

93
Oţel inoxidabil (DIN 1.4404)

m²
l

5,8

6,0

27,9

29,0

bar

6
Oţel inoxidabil (DIN 1.4404)

m²
l

2,7

3,8

13,2

18,5
Oţel inoxidabil (DIN 1.4404)

m²
l

-

l
°C

0,5

-

2,3

300

500
85

COLECTOR SOLAR
COLECTOR SOLAR
Dimensiuni
Arie

Performanţă
termică*

Performanţă
termică*

Performanţă
termică*

Unitate
Brută
Deschidere
Absorbţie

Înălţime x lăţime x adâncime mm
m²
m²
m²

EKSV26P

EKSH26P

EKSV21P

2.000 x 1.300 x 85

1.300 x 2.000 x 85

2.000 x 1.006 x 85
2,01
1,795
1,791

2,601
2,364
2,354
BRUTĂ

Eficienţă colector cu pierdere zero η0 %
Coeficient de pierdere termică a1
W/m².K
Coeficient de pierdere termică a2
W/m².K²

71,2
3,86

69,6
3,78

0,0065

0,0051
DESCHIDERE

Eficienţă colector cu pierdere zero η0 %
Coeficient de pierdere termică a1
W/m².K
Coeficient de pierdere termică a2
W/m².K²

78,4
4,25

78,1
4,24

0,0072

0,0057
ABSORBŢIE

Eficienţă colector cu pierdere zero η0 %
Coeficient de pierdere termică a1
W/m².K
Coeficient de pierdere termică a2
W/m².K²

Absorbţie
Izolaţie
Tip de geam
Izolaţie termică
Greutate
Volum
Cădere max. de presiune la 100 l/h
Unghi admis de înclinare
Temperatură max. staţionară
Presiune max. de funcţionare
* Performanţă termică testată conform EN12975-2:2006.

kg
l
mbar
°C
bar

1,7
3

78,7
4,27

78,3
4,25

0,0072

0,0057

Conducte din cupru dispuse în formă de harpă cu placă de
aluminiu cu strat cu selectivitate ridicată, sudată cu laser
MICRO-THERM
(Absorbţie max. 96%, emisii cca 5% +/- 2%)
Geam securizat cu un singur panou, transmisie +/- 92%
vată minerală, 50 mm
42
2,1
0,5
15° până la 80°
200
6

35
1,3
3,5
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3.

SISTEM DAIKIN ALTHERMA FLEX

UNITĂŢI INTERIOARE
UNITATE INTERIOARĂ
Funcţie
Dimensiuni

EKHVMRD50AV1
Înălţime x lăţime x adâncime mm

Domeniul de temperatură încălzire
al apei la ieşire
Material
Culoare
Nivel de presiune sonoră nominal
Greutate
Agent frigorific
Tip
Cantitate
Alimentare electrică

°C

dB(A)
kg

EKHVMRD80AV1

EKHVMYD50AV1

EKHVMYD80AV1

Numai încălzire
705 x 600 x 695
25~80

Încălzire şi răcire
705 x 600 x 695
25~80

Tablă pretratată
Gri metalic

Tablă pretratată
Gri metalic

401/ 432

421/ 432

401/ 432

421/ 432

92
R-134a

kg

120
R-134a

2

2

2

1~/50 Hz/220-240 V

2
1~/50 Hz/220-240 V

1 Nivelurile zgomotului sunt măsurate la: EW: 55°C, LW: 65°C 2 Nivelurile zgomotului sunt măsurate la: EW: 70°C, LW: 80°C

EKHBRD011ACV1 EKHBRD014ACV1 EKHBRD016ACV1 EKHBRD011ACY1 EKHBRD014ACY1 EKHBRD016ACY1
Funcţie
Carcasă
Dimensiuni
Greutate
Domeniu de
funcţionare

culoare
material
unitate
unitate
încălzire

apă caldă
menajeră
Agent
frigorific
Nivel de
presiune
sonoră
Alimentare
electrică

Curent

Numai încălzire
Gri metalic
Tablă pretratată
705/600/695

înălţime/lăţime/adâncime mm
kg
ambiant min.~max.
°C
partea
min.~max.
°C
de apă
ambiant min.~max.
°CDB
partea
min.~max.
°C
de apă

tip
cantitate
nom.

kg
dBA

mod silenţios nivel 1
de noapte
nume
fază
frecvenţă
tensiune
siguranţe recomandate

dBA

144,25

147,25
-20~20
25~80
-20~35
25~80
R-134a
3,2

43 1
46 2

45 1
46 2

46 1
46 2

43 1
46 2

45 1
46 2

46 1
46 2

40 1

43 1

45 1

40 1

43 1

45 1

V1
1~
Hz
V
A

Y1
3~
50

220-240
25

380-415
16

(1) EW 55°C; LW 65°C; Dt 10°C; condiţii de temperatură ambiantă: 7°CDB/6°CWB (2) EW 70°C; LW 80°C; Dt 10°C; condiţii de temperatură ambiantă: 7°CDB/6°CWB | (3) EW 30

UNITĂŢI EXTERIOARE
UNITATE EXTERIOARĂ
Capacitate nominală

încălzire
răcire

kW
kW
Domeniu de capacitate
CP
Înălţime x lăţime x adâncime mm
Dimensiuni
Greutate
kg
Nivel de putere sonoră
încălzire
dB(A)
Nivel de presiune sonoră încălzire
°C
Domeniu de funcţionare încălzire
°C
apă menajeră
°C
Agent frigorific
tip
kg
Alimentare electrică
Racorduri conducte
lichid
mm
aspiraţie
mm
gaz de presiune ridicată şi scăzută
lungime totală max.
m
diferenţă de nivel UE - UI m
Siguranţe recomandate
A
Condiţii de încălzire: Ta = 7°CDB/6°CWB, raport de conectare:100%

EMRQ8AY1

EMRQ10AY1

EMRQ12AY1

EMRQ14AY1

EMRQ16AY1

22,4
20
8

28
25
10

33,6
30
12
1680 x 1300 x 765

39,2
35
14

44,8
40
16

80
60
-20°C~20*
-20°C~35*
R-410A
3~/50 Hz/380-415 V

83
62

331

339

78
58

9,52
19,1
15,9

84
63

12,7
28,6

22,2
19,1

22,2
300
40

20

25

Condiţii de răcire: Ta = 35°CDB, raport de conectare:100%

40
*Capacitatea nu este garantată între -20°C şi -15°C
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REZERVOR DE APĂ CALDĂ MENAJERĂ
REZERVOR DE APĂ CALDĂ MENAJERĂ
Volum de apă
Temperatura max. apă
Dimensiuni
ÎxLxA
Dimensiuni - integrat în unitatea interioară Î x L x A
Material carcasă exterioară
Culoare
Greutate la golire

EKHTS200AC
l
°C
mm
mm

EKHTS260AC

200

260
75°C

1335 x 600 x 695
2010 x 600 x 695

1610 x 600 x 695
2285 x 600 x 695
Metal galvanizat
Gri metalic

kg

70

78

CONVECTOR PENTRU POMPĂ DE CĂLDURĂ
CONVECTOR pentru POMPĂ DE CĂLDURĂ
Capacitate
Dimensiuni
Greutate
Debit de aer
Presiune sonoră
Agent frigorific
Alimentare electrică
Racorduri conducte
1

Încălzire
45°C 1 kW
kW
Răcire
7°C 2
Înălţime x lăţime x adâncime mm
kg
H/M/L/SL
m3/h
M
dB(A)

FWXV15A

FWXV20A

1,5
1,2

2,0
1,7
600 x 700 x 210
15

318/228/150/126
19

474/354/240/198
29
Apă
1~/220-240 V/50/60 Hz
12,7 / 20

Lichid (Dext)/Condens

Temperatură de intrare a apei = 45°C / Temperatură de ieşire a apei: 40°C
temperatură interioară: 20°CDB
Viteză media a ventilatorului

2

Temperatură de intrare a apei = 7°C / Temperatură de ieşire a apei: 12°C
temperatură interioară: 27°CDB/19°CWB
Viteză media a ventilatorului

Daikin: partenerul de încredere
Daikin este specialistul în sisteme de climatizare – pentru
locuinţe şi pentru spaţii mari comerciale şi industriale.
Depunem toate eforturile pentru asigurarea satisfacţiei
depline a clienţilor dvs.

Produse inovatoare, de
calitate superioară
Inovaţia şi calitatea constituie principiile de bază ale filosofiei
Daikin. Întreaga echipă Daikin este instruită permanent în
vederea furnizării informaţiilor şi consilierii optime.

Un mediu curat
La fabricarea sistemelor de climatizare, ne străduim
să asigurăm un consum durabil de energie, reciclarea
produselor şi reducerea deşeurilor. Daikin aplică cu
rigurozitate principiile ecoproiectării, prin reducerea
utilizării materialelor dăunătoare pentru mediu.

Daikin Europe N.V. este parte a Programului de Certificare
Eurovent pentru sisteme de aer condiţionat (AC), echipamente
de răcire a lichidelor (LCP), centrale de tratare a aerului (AHU)
şi ventiloconvectoare (FCU); Verificaţi online validarea în curs
a certificării: www.eurovent-certification.com sau folosind:
www.certiflash.com
Valabil numai pentru unităţile Daikin Altherma de temperatură scăzută. Unităţile cu temperatură ridicată
Daikin Altherma nu fac parte din domeniul programului de certificare Eurovent.

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - ROMÂNIA
Calea Floreasca 169A; Corp B; etaj 8 014459 Bucureşti
Tel.: +40/21/307 97 00, Fax: +43 / 22 36 / 3 25 57-900
e-mail: office@daikin.ro, www.daikin.ro

Produsele Daikin sunt distribuite prin:

ECPRO12-721 • Copyright Daikin

Prezenta publicaţie este doar informativă şi nu reprezintă o ofertă cu caracter de
obligativitate din partea Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. a alcătuit conţinutul
acestei broşuri cât mai adecvat posibil. Nu se oferă niciun fel de garanţie, explicită sau
implicită, cu privire la completitudinea, acurateţea, gradul de încredere sau adecvarea
pentru un anume scop a conţinutului broşurii sau a produselor şi serviciilor prezentate
aici. Specificaţiile pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Daikin Europe N.V. respinge
explicit orice răspundere legală pentru orice pierderi directe sau indirecte, în cel mai larg
sens, ca rezultat al utilizării sau în legătură cu utilizarea şi/sau interpretarea acestei broşuri.
Întregul conţinut cade sub incidenţa drepturilor de autor ale Daikin Europe N.V.

Daikin îşi rezervă dreptul de a modifica erorile de tipărire şi modelele.

Astăzi, Daikin deschide calea către soluţii de confort mai eficiente, economicoase şi prietenoase cu mediul, prezentând produse
optimizate pentru toate anotimpurile. În fapt, produsele Daikin reduc energia şi costurile în mod inteligent. Acestea sunt
proiectate pentru a funcţiona în toate condiţiile şi reflectă performanţa efectivă pe care o aşteptaţi de-a lungul întregului sezon
de încălzire şi răcire. Aşadar, cu Daikin faceţi alegerea corectă şi pentru portmoneu... şi pentru mediu.

