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SOLUŢII FOARTE EFICIENTE DIN PUNCT DE VEDERE ENERGETIC 
 PENTRU UZ REZIDENŢIAL!

Daikin Altherma
Pompă de căldură

Clima se schimbă. Efectele sunt vizibile în întreaga lume şi 

însăşi rapiditatea acestei schimbări creşte.

Clientul dvs. vede şi aude acest lucru zi de zi.

În vederea limitării consecinţelor încălzirii globale, trebuie 

reduse emisiile de CO
2
.

Clientul dvs. ştie acest lucru.

Resursele de combustibili fosili sunt limitate, ceea ce duce la 

creşterea permanentă a preţurilor combustibilului.

Clientul dvs. resimte acest avantaj financiar.

În plus, clientul dvs. îşi doreşte o soluţie de încălzire cu mai 

puţină energie.

Ca şi dvs., clientul este conştient de faptul că a sosit momentul 

să aleagă un sistem de încălzire eficient din punct de vedere 

energetic şi cu emisii reduse de CO
2
.

Pompa de căldură Daikin Altherma constituie un sistem cu 

utilizare durabilă a energiei care transformă energia neutilizată 

şi inepuizabilă din aerul exterior în căldură utilizabilă. Daikin 

Altherma asigură confortul optim prin sistemele sale de 

încălzire cu temperatură ridicată şi temperatură scăzută. 

Mai mult, Daikin Altherma este uşor de instalat.

Încălzire - Apă caldă menajeră - Răcire
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DAIKIN ALTHERMA, 
garanţia pentru efi cienţă

şi confort absolut

Daikin Altherma este un sistem complet de încălzire a 

locuinţei şi a apei calde ce are la bază tehnologia pompelor 

de căldură cu sursă de aer. Acest sistem reprezintă o 

alternativă fl exibilă şi efi cientă din punct de vedere fi nanciar 

la boilerul cu combustibil traditional, cu opţiune de răcire*. 

Efi cienţa energetică a sistemului Daikin Altherma constituie 

particularitatea care îl transformă în soluţia ideală pentru 

reducerea consumului de energie şi a emisiilor de CO
2
. 

* sisteme de încălzire cu temperatură scăzută

2/3  kW 

1/3  kW 

3/3  kW 
+

DOUĂ CONCEPTE DE BAZĂ ALE TEHNOLOGIEI POMPELOR DE CĂLDURĂ

COP (coefi cientul de performanţă) sau factorul de multiplicare

COP semnalează cantitatea de căldură utilizabilă furnizată de 

pompa de căldură pentru fi ecare kWh de electricitate utilizată 

de aceasta. Această cifră depinde de temperatura interioară şi 

exterioară şi reprezintă doar un indicator.

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.

temperatura din 

mediul ambiant

curent electric

energie

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 frigorifi c. Prin evaporare, condens, 

compresie şi expansiune este creat un ciclu termodinamic. O pompă de căldură „pompează” căldura de la un nivel scăzut de 

temperatură la un nivel ridicat. Căldura crescută este transferată în sistemul de distribuţie a apei (încălzirea prin pardoseală, 

radiatoarele cu temperatură scăzută şi/sau unităţile ventiloconvectoare pentru sistemele de încălzire cu temperatură scăzută 

şi radiatoarele cu temperatură ridicată pentru sistemele de încălzire cu temperatură ridicată) din locuinţă, prin intermediul 

unui schimbător de căldură.

În funcţie de model şi condiţii, o pompă de căldură aer/apă Daikin Altherma furnizează aproximativ 3kWh din căldura 

utilizabilă pentru fi ecare kWh de electricitate utilizată. Aşadar aproximativ 2/3 din căldura necesară este gratuită!

Pompele de căldură Daikin Altherma oferă clienţilor dvs. 

avantaje unice:

 > Aceste pompe utilizează surse de energie 

regenerabilă precum aerul exterior

 > Aceste pompe asigură o economie 

semnifi cativă de energie

 > Aceste pompe contribuie în mod substanţial 

la lupta împotriva emisiilor de CO
2
 

 > Pompele pot furniza căldură, apă caldă menajeră 

prin intermediul racordului solar şi răcire

ECPRO10-721.pdf   4 3/5/2010   9:15:47 AM



5

DAIKIN ALTHERMA

DAIKIN ALTHERMA - DETALII ECONOMICE

În prezent, mai mult ca oricând, consumatorii sunt conştienţi de costul încălzirii.

Nu se pune doar problema preţului tot mai mare al combustibilului şi gazului natural, ci şi a resurselor limitate de combustibili 

fosili şi a emisiilor de CO
2
.

Soluţiile de încălzire efi ciente din punct de vedere energetic devin din ce în ce mai populare.

Tabelul de mai jos ilustrează infl uenţa pozitivă a pompei de căldură Daikin Altherma asupra consumului de energie şi în 

comparaţie cu sistemele de încălzire pe bază de gaz sau combustibil.

68 % 82 %

100 %
93 %

124 %

89 %

Boiler cu gaz

Boiler cu combustibil

Boiler cu pompă de căldură 

aer / apă Daikin Altherma

1/  66 - 80% gratis

 Un boiler cu pompă de căldură funcţionează mai efi cient şi economiseşte mai 

multă energie decât un sistem convenţional de încălzire pe bază de combustibil 

conventional. Daikin Altherma generează cel puţin 3 kW căldură gratuită la 1 kW 

electricitate utilizată. Garanţia unei investiţii bune.

 COSTURI DE FUNCŢIONARE:

 Condiţii: necesarul anual de energie pentru încălzire: 20000 kWh. Sursa: preţurile la 

energie conform statisticilor EUROSTAT [1 septembrie 2007].

2/  REP (rata energiei primare)

 Acesta este raportul dintre energia utilizabilă generată şi energia primară consumată, 

acordându-se atenţie efi cienţei producţiei de electricitate şi distribuţiei acesteia.

 CONSUMUL REDUS AL ENERGIEI PRIMARE 

 Condiţii: în cazul sistemelor de ardere REP indică efi cienţa generală a sistemului, iar 

pentru pompele de căldură acesta este egal cu factorul de performanţă sezonieră 

înmulţit cu efi cienţa producţiei de electricitate care în UE este în medie de 0,4.

EMISII REDUSE DE CO2

Daikin Altherma nu produce emisii directe de CO
2
, ajutându-

vă să contribuiţi la îmbunătăţirea mediului înconjurător. 

Pompa funcţionează pe bază de electricitate, dar şi în absenţa 

electricităţii regenerabile, emisiile de CO
2
 sunt mult mai scăzute 

decât la boilerele pe bază de combustibili conventionali. 

MEDIA ANUALĂ DE EMISII DE CO2

kg/an

Calcul pe baza datelor Eurelectric (organizaţia producătorilor de electricitate din Europa), 

„Programul Eurelec - 2001” pentru UE 27

Boiler cu gaz

Daikin Altherma

Boiler cu combustibil

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

2660

4344

6045
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MAI PUŢINĂ ENERGIE, 
TEMPERATURĂ PLĂCUTĂ 
ÎN CĂMINUL DVS

Daikin Altherma încălzeşte cu până la 5 ori 

mai efi cient decât sistemul convenţional de 

încălzire pe bază de combustibili fosili sau 

electricitate.

Prin utilizarea căldurii din aerul exterior, 

sistemul foloseşte o cantitate mult mai redusă 

de energie, consumatorul putând benefi cia 

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.

COSTURI MINIME DE INSTALARE

Daikin Altherma preia căldura din aer. Nu sunt 

necesare săpături sau excavaţii. Atât unitatea 

de exterior, cât şi cea de interior sunt compacte. 

Unitatea exterioară poate fi  amplasată cu 

uşurinţă în exteriorul oricărei clădiri, inclusiv 

a 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.

ABSOLUT SIGUR

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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CLIENTUL DVS. DEVINE 
TOT MAI PREOCUPAT DE MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

Sistemele convenţionale de încălzire pe bază de combustibili 

fosili fac tot mai mult obiectul verifi cărilor, datorită luptei 

împotriva emisiilor de CO
2
. Normele europene foarte stricte 

privind economisirea căldurii se remarcă din ce în ce mai mult.

Având în vedere faptul că două treimi din căldura generată de 

sistemul Daikin Altherma provine dintr-o sursă regenerabilă - 

aerul -, această tehnologie modernă va veni în întâmpinarea 

nevoilor de reducere a emisiilor de CO
2
 transformând Daikin 

Altherma în alegerea corectă pentru o nouă instalaţie de 

încălzire.

AERUL CA SURSĂ DE ENERGIE REGENERABILĂ

Directiva RES a UE* recunoaşte aerul ca fi ind 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.

* obiectiv UE COM (2008) /30

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.

EXPERIENŢA POMPELOR DE CĂLDURĂ DAIKIN

Daikin dispune de peste 50 ani de experienţă în domeniul 

pompelor de căldură de care benefi ciază anual peste un milion 

de locuinţe, spaţii comerciale şi birouri. Acest succes nu este 

întâmplător: Daikin s-a afl at 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!

DAIKIN ALTHERMA
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DAIKIN ALTHERMA

ŞTIAŢI CĂ . . . ?

Daikin a înfi inţat 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 confortului, 

temperaturii interioare stabile, consumului 

redus de energie şi disponibilităţii permanente 

a apei calde, indiferent de condiţiile 

meteorologice din locaţia respectivă.
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UN DESIGN DAIKIN ALTHERMA DEOSEBIT ÎN 3 PAȘI

Defi nirea domeniului de temperatură a apei la ieşire pentru emiţătorii de căldură necesari şi sarcina termică.

Calculul pierderilor de căldură (pierderi la transmisie şi ventilare)

Selecţia sistemului Daikin Altherma bazat pe calcularea pierderilor de căldură.

Sugestie: utilizaţi programele disponibile Daikin Altherma pentru selecţie şi software.

GARANŢIE 3 ÎN 1 

PASUL 3

PASUL 1

PASUL 2

UN SISTEM DAIKIN ALTHERMA PENTRU FIECARE APLICAŢIE  

SISTEM DE ÎNCĂLZIRE CU 

TEMPERATURĂ SCĂZUTĂ

SISTEM DE ÎNCĂLZIRE CU 

TEMPERATURĂ RIDICATĂ

Aplicaţia preferată
Pentru locuinţe noi sau cu boilerul 

existent (bivalent)

Renovare: 

înlocuirea boilerelor convenţionale

Emiţători de căldură

• Încălzire prin pardoseală

• Radiatoare cu temperatură scăzută

• Ventiloconvectoare

• Radiatoare cu temperatură ridicată

Confort suplimentar 

(opţional)

• Apă caldă menajeră

• Răcire

• Racord solar 

pentru producerea apei calde

• Apă caldă menajeră

• Racord solar 

pentru producerea apei calde
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PARTEA 1.  DAIKIN ALTHERMA 
APLICAŢIE CU TEMPERATURĂ SCĂZUTĂ

Daikin vă invită să alegeţi între sistemul Daikin Altherma cu unitate exterioară şi unitate interioară sau un sistem 

monobloc Daikin Altherma în cadrul căruia toate componentele hidraulice se află în unitatea exterioară.

Ambele sisteme pot fi combinate cu

- încălzirea prin pardoseală

- unităţile ventiloconvectoare

- radiatoarele cu temperatură scăzută  

în vederea asigurării confortului dorit de clienţii dvs.

În plus, sistemele Daikin Altherma pot fi racordate la 

- rezervorul de apă caldă menajeră, pentru a răspunde nevoilor clienţilor dvs. privind apa caldă

- colectoarele solare, datorită kitului solar, pentru a contribui la producerea de apă caldă

- un termostat de cameră pentru a regla temperatura uşor, rapid şi comod.

DAIKIN ALTHERMA  
SPLIT

Aplicaţie Încălzire şi (opţional) răcire

 

Tipul pompei de căldură Exterior (compresor) + interior (componente hidraulice)

Conducte agent frigorific R-410A Între unitatea exterioară şi unitatea interioară

Conducte H
2
O Între unitatea interioară şi aparatele de încălzire interioară

Avantajul instalatorului Nu este necesară izolarea suplimentară a conductelor de H
2
O împotriva îngheţului

unitatea exterioară & interioară
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DAIKIN ALTHERMA  
MONOBLOC

Încălzire şi (opţional) răcire

 

Numai unitatea exterioară (compresorul şi componentele hidraulice combinate)

În unitatea exterioară

Între unitatea exterioară şi emiţătorii de căldură

Pentru instalarea sistemului sunt necesare doar conductele de H
2
O 

unitate exterioară monobloc

APLICAŢIE CU TEMPERATURĂ SCĂZUTĂ
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Unitate

ventiloconvector

Staţie cu 

pompă solară

Radiator cu 

temperatură 

scăzută 

Colector  

solar

Sistem de încălzire  

prin pardoseală

2 / Rezervor de 

apă caldă menajeră

4 / Kit solar

1B / Unitatea interioară1A / Unitatea

exterioară

1A / UNITATEA EXTERIOARĂ: 
UTILIZAREA EFICIENTĂ A ENERGIEI  
PROVENITE DIN AER

Daikin Altherma utilizează o sursă naturală de energie. Unitatea 

exterioară preia căldura din aerul exterior şi îi măreşte temperatura 

la un nivel suficient furnizării de căldură. Această căldură este 

transferată în unitatea interioară prin intermediul conductelor cu 

agent frigorific (avantajul suplimentar este că aceste conducte nu 

îngheaţă niciodată). Unitatea exterioară compactă se instalează 

cu uşurinţă, deoarece nu sunt necesare săpături sau excavaţii, 

aceasta putând fi instalată şi în blocuri şi apartamente.

2 / REZERVORUL DE APĂ CALDĂ MENAJERĂ:
PENTRU UN CONSUM REDUS DE ENERGIE

Şi în cazul apei calde menajere, Daikin Altherma este un sistem 

foarte inteligent. Dispunerea unică şi amplasarea deosebită a 

componentelor sistemului sporesc eficienţa energetică. Apa 

din rezervorul de depozitare este încălzită iniţial de energia 

termică provenită din aerul exterior, graţie unui schimbător 

de căldură racordat la pompa de căldură. Cu toate acestea, 

un element electric auxiliar de încălzire în rezervorul de apă 

1B / UNITATEA INTERIOARĂ:
NUCLEUL SISTEMULUI DAIKIN ALTHERMA

Unitatea interioară încălzeşte apa care circulă prin radiatoarele 

cu temperatură scăzută, sistemele de încălzire sau unităţile 

ventiloconvectoare şi furnizează apa caldă menajeră. Dacă 

alegeţi combinaţia dintre încălzire şi răcire, unitatea interioară 

poate de asemenea diminua temperatura apei pentru a furniza 

o prospeţime răcoroasă. 

CUM FUNCŢIONEAZĂ POMPA DE CĂLDURĂ AER / APĂ DAIKIN ALTHERMA? 

Sistemul este alcătuit din 6 componente care asigură împreună temperatura ideală pentru confort şi apă.

APLICAŢIE CU TEMPERATURĂ SCĂZUTĂ - INFORMAŢII DE BAZĂ

menajeră poate asigura încălzirea suplimentară necesară la 

duş, cadă sau chiuvetă. Apa este încălzită automat, la intervale 

corespunzătoare, la o temperatură de 70 °C, pentru a preveni 

pericolul formării bacteriilor. Cu Daikin Altherma vă puteţi 

bucura întotdeauna de apă caldă. În funcţie de consumul 

zilnic de apă caldă, rezervoarele Daikin Altherma de apă caldă 

menajeră sunt disponibile în mărimi diferite.
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3 /  Monobloc 

unitate exterioară

6 / TERMOSTATUL DE CAMERĂ

Temperatura ideală poate fi reglată uşor, rapid şi comod cu 

ajutorul unui termostat de cameră cu fir sau fără fir. Un senzor 

extern (EKRTETS) poate fi poziţionat între sistemul de încălzire prin 

pardoseală şi pardoseală, ca opţiune la termostatul de cameră fără 

fir. Acesta permite o măsurare mai exactă şi poate regla nivelul de 

confort al clientului mult mai optimizat şi mai eficient din punct de 

vedere energetic.

*EKRTW pentru modelul cu fir montat pe perete şi EKRTR pentru modelul fără fir.

2 /  Rezervorul 

de apă caldă 

menajeră

3 / UNITATEA EXTERIOARĂ MONOBLOC:  TOTUL INCLUS

Alături de sistemele Daikin Altherma cu unităţi exterioare şi interioare, 

Daikin a introdus o versiune monobloc în care toate componentele 

hidraulice se află în cadrul unităţii exterioare. În acest nou sistem, 

4 / KIT SOLAR

Kitul solar asigură transferul căldurii solare la rezervorul de apă caldă 

Daikin Altherma prin intermediul unui schimbător extern de căldură. 

Spre deosebire de rezervoarele cu două schimbătoare de căldură, acest 

sistem permite încălzirea eficientă a întregului conţinut al rezervorului cu 

căldură solară şi, dacă este necesar, cu energie de la pompa de căldură.

5 / COLECTORUL SOLAR

Colectoarele foarte eficiente transformă radiaţia solară de unde 

scurte în căldură, datorită stratului foarte selectiv. Colectoarele pot 

fi instalate pe acoperişuri.

ţevile de apă, şi nu cele de agent frigorific, sunt pozate înspre interior 

de la unitatea exterioară, ceea ce face ca procesul de instalare să fie 

mult mai rapid pentru instalatorul de sisteme casnice.

5 /  Colectorul solar

APLICAŢIE CU TEMPERATURĂ SCĂZUTĂ

6
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PERFORMANŢĂ DEOSEBITĂ GRAŢIE 
PRINCIPIULUI INVERTER

Coeficientul de performanţă (COP) al pompei de căldură 

Daikin Altherma se datorează, de asemenea, principiului 

inverter Daikin. Convertizorul integrat de frecvenţă reglează 

viteza de rotaţie a compresorului pentru a se adapta la cerinţa 

de încălzire. Cu toate acestea, rareori sistemul funcţionează 

la capacitate totală, iar clientul dvs. va plăti numai pentru 

energia de care are nevoie.

TRATAMENT ÎMPOTRIVA COROZIUNII  
PENTRU SCHIMBĂTORUL DE CĂLDURĂ

În versiune standard, schimbătorul de căldură din grupul 

exterior este livrat împreună cu un tratament împotriva 

coroziunii. Acest tratament garantează o creştere semnificativă 

a rezistenţei la coroziunea datorată ploilor acide şi sării.

Schimbător de căldură tradiţional

Aluminiu

Strat hidrofil

Răşină acrilică rezistentă la coroziune

COMPRESOARE FOARTE EFICIENTE

1 - DAIKIN ALTHERMA SPLIT

1.1 - UNITATEA EXTERIOARĂ

 > compactă, rezistentă la condiţiile meteo şi uşor de instalat

 > conţine un compresor cu inverter pentru eficienţă energetică şi reglarea exactă a temperaturii

 > domeniul de funcţionare a pompei de căldură: încălzire şi apă caldă menajeră la temperaturi exterioare de -20 °C

Compresoarele scroll din modelele Daikin 

Altherma de capacitate ridicată (11 - 16 kW) sunt 

concepute ca dispozitiv compact, robust, cu nivel 

redus de zgomot pentru asigurarea unei funcţionări 

fiabile (fără robinete şi cuplaj oscilant integrat) şi a 

eficienţei (printr-un debit iniţial scăzut şi un raport 

constant de compresie).

Modelele Daikin Altherma cu capacitate redusă 

(6 - 8 kW) sunt dotate cu un compresor swing. 

Compresoarele swing au stabilit tendinţele din 

domeniul performanţei energetice eficiente în 

ultimii 10 ani (scurgerile şi frecarea fiind practic 

inexistente).

Pornire 
lentă

Temperatura rămâne stabilă
Temperatura / puterea absorbită

Ora

Temp.  
reglată

pompă de  
căldura cu inverter

pompă de  
căldura fără inverter

Funcţionarea încălzirii:

APLICAŢIE CU TEMPERATURĂ SCĂZUTĂ - DETALII TEHNICE
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 > disponibilă în două versiuni: EKHBH numai pentru 

încălzire, EKHBX pentru încălzire şi răcire

 > încălzitor electric de rezervă integrat ca încălzire 

adiţională în cazul temperaturilor exterioare extrem de 

scăzute sau ca soluţie de rezervă în cazul problemelor la 

unitatea exterioară

 > 2 robinete de închidere pentru colectarea apei la 

ieşire şi la intrare

 > compact şi uşor de instalat: toate componentele sunt 

premontate şi toate piesele sunt uşor accesibile pentru 

întreţinere. Montarea pe perete este similară unui 

încălzitor clasic cu gaz.

Încălzire și răcire

Dacă alegeţi Daikin Altherma cu unitate interioară reversibilă 

(EKHBX), acest sistem poate încălzi, dar şi răci locuinţa. Pompa 

de căldură este echipată cu un robinet reversibil cu 4 căi, la 

care ciclul de răcire este inversat şi căldura este eliminată 

din încăperi. Unitatea interioară poate răci încăperile prin 

intermediul sistemului de răcire prin pardoseală sau al 

unităţilor ventiloconvectoare.

Reglarea limitelor de temperatură

Pentru a preveni reglările manuale incorecte, pot fi introduse 

limite de temperatură pentru răcire şi încălzire. De exemplu, 

la încălzirea prin pardoseală este important ca temperatura 

apei să fie adaptată la tipul elementului de pardoseală. Pentru 

prevenirea problemelor create de condens, temperatura 

pentru răcirea pardoselii nu va fi niciodată sub 18 °C. În cazul 

unităţilor ventiloconvectoare, temperatura apei poate scădea 

până la 5 °C.

1. Schimbător de căldură

2. Rezervor de expansiune (10 litri)

3. Pompa de circulatie

4. Rezervor cu încălzire de rezervă

5. Robinet de purjare a aerului

6. Racord refrigerent lichid

7. Racord refrigerent gaz

8. Racord apa tur

9. Racord apa retur

10. Manometru (circuit de apă)

11. Filtru de apă

12. Supapă de siguranţă

13. Interfaţă utilizator

14. Cutie conexiuni

15. Sesizor de curgere

1.2 - UNITATEA INTERIOARĂ

9. 8.

7. 6.

13.

10.

2.

1.

14.

3.

15.

12. 5.

4.

11.

POSIBILITĂŢI SUPLIMENTARE DATORITĂ UNITĂŢII INTERIOARE 

APLICAŢIE CU TEMPERATURĂ SCĂZUTĂ
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2 - DAIKIN ALTHERMA MONOBLOC

1. Compresor foarte eficient

2. Rezervor de expansiune

3. Rezervor cu încălzire de rezervă

4. Manometru (circuit de apă)

5. Racord agent frigorific

 > Toate componentele hidraulice se află în unitatea exterioară

 > Conducte H
2
O între unitatea exterioară şi aparatele de încălzire interioară

 > Protecţie anti-îngheţ a pieselor hidraulice 

Pentru a proteja ţevile de apă contra îngheţului pe 

durata iernii, toate componentele hidraulice beneficiază 

de izolaţie, iar un software special este utilizat pentru a 

activa pompa şi încălzitorul de rezervă, dacă este nevoie. 

Aceasta împiedică scăderea temperaturii sub limita de 

îngheţ şi necesitatea adăugării de glicol în ţevile de apă. 

 > Daikin Altherma monobloc este disponibil în 

diverse versiuni

- numai încălzire sau încălzire şi răcire 

- cu sau fără încălzitor inferior în plăci 

- monofazat sau trifazat 

- 11kW, 14kW sau 16kW 

 

 

 

 > Încălzitor electric de rezervă integrat ca încălzire 

auxiliară în cazul temperaturilor exterioare foarte scăzute. 

Daikin Altherma monobloc este dotat în varianta 

standard cu un încălzitor de rezervă de 6  kW care 

poate fi reglat la 3  kW (unităţi monofazate) sau la 3,5 kW 

(unităţi trifazate), prin înlocuirea cablurilor.  

 

Dacă este necesar, un încălzitor de rezervă „în linie” de 

6 kW poate fi montat la interior (de asemenea reglabil la 

3 kW sau 3,5 kW)     

 > Compresoarele scroll din modelele Daikin Altherma 

monobloc (11 - 16  kW) sunt concepute ca dispozitiv 

compact, robust, cu nivel redus de zgomot 

pentru asigurarea unei funcţionări fiabile 

(fără robinete şi cuplaj oscilant integrat) şi a 

eficienţei (printr-un debit iniţial scăzut şi un 

raport constant de compresie).

1 5

3

4

2

DETALII TEHNICE
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APLICAŢIE CU TEMPERATURĂ SCĂZUTĂ

1. - INTERFAŢA UTILIZATOR

Unitatea interioară şi unitatea monobloc dispun de o interfaţă utilizator digitală simplu 

de utilizat pentru comanda sistemului Daikin Altherma. Afişajul oferă o multitudine de 

informaţii utile:

3 - SISTEMUL DE CONTROL

Sistemul de încălzire cu temperatură scăzută este comandat cu ajutorul a 2 componente.

2. - TERMOSTAT DE CAMERĂ

Termostatul măsoară temperatura camerei pe care o comunică direct interfeţei utilizator.

Ecranul LCD al termostatului de cameră indică rapid toate informaţiile necesare cu privire 

la setarea sistemului Daikin Altherma. Utilizatorul poate naviga cu uşurinţă între diversele 

meniuri ale căror funcţii şi moduri uzuale cuprind:

 > 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 cu 2 programe standard şi 

5 programe presetate

 > Funcţia de blocare a tastelor

 > Limite de setare. Instalatorul poate modifica limitele 

superioare şi inferioare 

Funcţii
Termostat de cameră cu fir

EKRTW

Termostat de cameră fără fir

EKRTR

Numai încălzire X X

Încălzire şi răcire X X

Modul confort X X

Modul diminuare X X

Modul de programare X X

Numărul modificărilor punctelor de referinţă 12/zi 12/zi

Modul vacanţă X X

Funcţia de oprire X X

Limitare puncte de referinţă X X

Funcţia de blocare a tastelor X X

Protecţie temperatură pardoseală* - X

*numai în combinaţie cu EKRTETS

 > Ziua săptămânii

 > Ora

 > Modul de funcţionare (încălzire sau răcire, apă caldă menajeră, unitate exterioară cu 

funcţionare silenţioasă)

 > Inspecţie

 > Funcţionare compresor

 > Funcţionare pompă

 > Funcţionare de rezervă

 > Funcţionare încălzire auxiliară (în rezervorul de apă caldă)

 > Coduri de eroare pentru alarmă

 > Temperatura (temperatura exterioară, temperatura din rezervorul de apă caldă, 

temperatura apei la ieşirea din unitatea interioară)
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4 - REZERVORUL DE APĂ CALDĂ MENAJERĂ

1. Procurat local

2. Racord apă caldă menajera

3. Racord supapă de siguranţă

4. Supapă de siguranţă  

procurata local

5. Cutie racorduri electrice

6. Capac cutie racorduri electrice

7. Racord recirculare apa calda 

menajera

8. Mufă termistor

9. Racord intrare agent termic

10. Schimbător de căldură 

11. Racord iesire agent termic

12. Intrare apă rece

13. Mufa termistor  

pentru utilizare cu kit solar.  

Consultaţi Manualul de instalare 

EKSOLHWAV1.

 > disponibil cu 3 capacităţi: 150, 200 şi 300 litri.

 > design igienic din oţel inoxidabil sau oţel emailat.

 > material de izolare fără cfc de 40 mm (poliuretan)  

pentru rezervoare din oţel inoxidabil şi rezervoare  

din oţel emailat de 50 mm.

 > 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.

 > rezervor de 150 litri disponibil în varianta pentru 

montaj pe pardoseală sau pe perete, rezervoarele de 

200 şi 300 litri fiind disponibile numai pentru montaj  

pe pardoseală.

DETALII TEHNICE
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ŞTIAŢI CĂ . . . ?
clienţii dvs. care deţin un boiler solar  

pot beneficia de apă caldă în orice 

moment, chiar şi când nu este soare.  

Un reîncălzitor este inclus în sistem  

pentru a ajuta soarele în zilele înnorate.

REZERVOR MULTIFUNCŢIONAL DE APĂ CALDĂ . . .

 >  Oţel emailat sau inoxidabil

Pentru a veni în întâmpinarea necesităţilor tuturor clienţilor, 

Daikin vă pune la dispoziţie 2 tipuri de rezervoare de 

alimentare: un rezervor din oţel inoxidabil sau un rezervor 

din oţel emailat. Acestea dispun de un anod de sacrificiu 

pentru protejarea rezervorului împotriva coroziunii.

 >  Funcţie anti-legionella 

Pentru a preveni formarea bacteriilor legionella rezervorul 

de apă caldă este dotat cu o funcţie anti-legionella. Puteţi 

regla programul pentru ca apa să fie încălzită la o anumită 

temperatură (setarea standard = 70 °C) la o oră setată într-una 

sau mai multe zile ale săptămânii.

 >  Comandă flexibilă

Este posibilă reglarea „setării priorităţii” pentru producerea 

apei calde menajere. Astfel, clienţii dvs. vor beneficia de 

apă caldă menajeră în orice moment al zilei.

Încălzirea apei calde menajere poate fi reglată şi în funcţie 

de tariful de noapte. O altă modalitate de consum raţional 

al energiei.

 >  Reglarea temperaturilor de pornire și oprire

Dvs. veţi regla pentru client temperatura minimă şi 

maximă pentru momentul în care apa din rezervor 

trebuie încălzită de pompa de căldură.

 >  Temporizarea deconectării încălzitorului auxiliar

Pentru a preveni pornirea şi oprirea prea frecvente 

a încălzitorului auxiliar, puteţi regla sistemul să se 

deconecteze atunci când temperatura atinge cu 

maxim 4 °C mai mult decât temperatura setată.

 >  Reglarea funcţionării separate a încălzitorului de 

rezervă și a încălzitorului auxiliar

De asemenea este posibilă programarea sistemului 

pentru prevenirea funcţionării simultane a încălzitorului 

de rezervă şi a celui auxiliar. O posibilitate interesantă 

pentru locuinţele cu solicitare limitată de energie!

APLICAŢIE CU TEMPERATURĂ SCĂZUTĂ
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1

5

IMAGINEA VIITORULUI: BOILERUL SOLAR

În medie anual soarele furnizează gratuit jumătate din 

energia de care avem nevoie pentru a încălzi apa menajeră 

la temperatura dorită. Clienţii dvs. pot utiliza gratuit energia 

solară prin conectarea unui boiler solar la sistemul Daikin 

Altherma. Un boiler solar este un sistem pe bază de energie 

solară în cadrul căruia razele solare sunt transformate în 

căldură. Această căldură este stocată într-un rezervor de apă. 

KIT SOLAR

Kitul solar asigură transferul căldurii solare la rezervorul de 

apă caldă Daikin Altherma prin intermediul unui schimbător 

extern de căldură. Spre deosebire de rezervoarele cu două 

schimbătoare de căldură, acest sistem permite încălzirea 

eficientă a întregului conţinut al rezervorului cu căldură solară 

şi, dacă este necesar, cu energie de la pompa de căldură.

2/ Unitatea interioară

1/ Colectorul solar

5/ Staţia cu pompă solară

3/ Rezervorul de apă caldă menajeră

4/ Kit solar

2

3

4

COLECTOR SOLAR

Colectoarele foarte eficiente transformă radiaţia solară de 

unde scurte în căldură, datorită stratului foarte selectiv. 

Colectoarele pot fi instalate pe acoperişuri.

Unitatea boilerului solar Daikin Altherma

 > 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)

5 - RACORDUL SOLAR

DETALII TEHNICE
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ŞTIAŢI CĂ … ?

În mod surprinzător, până la 80% 

din energia solară disponibilă poate 

fi transformată în căldură utilizabilă.

APLICAŢIE CU TEMPERATURĂ SCĂZUTĂ
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1 - POMPĂ DE CĂLDURĂ AER-APĂ

A  / UNITATEA EXTERIOARĂ:
UTILIZARE EFICIENTĂ A ENERGIEI PROVENITĂ 
DIN AER

Unitatea exterioară preia căldura din aerul înconjurător exterior. 

Această căldură este transferată către unitatea interioară prin 

intermediul conductelor pentru agent frigorific.

B  / UNITATEA INTERIOARĂ: 
NUCLEUL SISTEMULUI DAIKIN ALTHERMA

Unitatea interioară preia căldura de la unitatea exterioară şi 

măreşte temperatura, asigurând temperaturi ale apei de până 

la 80 °C pentru încălzirea prin radiatoare şi utilizarea apei calde 

menajere. Sistemul unic Daikin cu compresoare în cascadă 

pentru pompele de căldură (una, în unitatea exterioară/

alta, în unitatea interioară) asigură un confort optim chiar şi 

la temperaturi exterioare foarte scăzute, fără a fi necesar un 

încălzitor electric de rezervă. 

2 - REZERVOR DE APĂ CALDĂ 

MENAJERĂ: PENTRU UN  

CONSUM REDUS DE ENERGIE
Temperatura ridicată a apei din sistemul Daikin Altherma 

este ideală pentru încălzirea apei menajere fără a fi nevoie de 

un încălzitor electric auxiliar. Datorită încălzirii rapide a apei 

menajere vor fi necesare boilere mai mici. Pentru o familie de 

aproximativ 4 membri cea mai bună soluţie este un rezervor 

standard. Dacă aveţi nevoie de mai multă apă caldă, vă putem 

oferi şi un rezervor mai mare.

PARTEA 2  DAIKIN ALTHERMA 
APLICAŢIE CU TEMPERATURĂ RIDICATĂ

APLICAŢIE CU TEMPERATURĂ RIDICATĂ - INFORMAŢII DE BAZĂ
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3 - INTERFAŢA UTILIZATOR
Datorită interfeţei utilizator Daikin Altherma temperatura 

ideală poate fi  reglată uşor, rapid şi comod. Aceasta permite 

o măsurare mai exactă şi poate regla nivelul de confort al 

clientului mult mai optimizat şi mai efi cient din punct de 

vedere energetic.

ÎNCĂLZIRE ȘI APĂ CALDĂ MENAJERĂ

CU ENERGIE SOLARĂ

Sistemul de încălzire cu 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. 

APLICAŢIE CU TEMPERATURĂ RIDICATĂ

Colector solar

Unitate interioară și
rezervor de apă caldă
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1 - POMPA DE CĂLDURĂ CU TEMPERATURĂ RIDICATĂ

APLICAŢIE CU TEMPERATURĂ RIDICATĂ - DETALII TEHNICE

Aplicaţia cu temperatură ridicată Daikin Altherma foloseşte 100% din energia termodinamică pentru a obţine temperaturi 

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

Exterior Interior

1 2 3Pasul Pasul Pasul

Performanţă superioară în 3 paşi:

1. Unitatea exterioară preia căldura din aerul 
înconjurător exterior. Această căldură este transferată 
către unitatea interioară prin intermediul agentului 
frigorific R-410A.

2. Unitatea interioară preia căldura și îi mărește 
temperatura cu ajutorul agentului frigorific R-134a.

3. Căldura este transferată de la circuitul de agent frigorific 
R-134a la circuitul de apă. Datorită tehnologiei unice 
cu compresoare în cascadă, temperatura apei de 80 °C 
poate fi atinsă fără utilizarea unui încălzitor suplimentar 
de rezervă.
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CONTROLUL PRIN INVERTER GARANTEAZĂ  
O ECONOMIE ȘI MAI MARE!

Inverterul adaptează constant sistemul dvs. la cerinţa 

actuală de căldură. Nu este nevoie să jonglaţi cu setările: 

temperatura programată este menţinută la un nivel 

optim indiferent de factorii externi sau interni, precum 

radiaţia solară, numărul de persoane din încăpere etc. 

Aceasta asigură un confort unic, o viaţă îndelungată 

a sistemului, având în vedere că acesta este necesar 

numai în stare de funcţionare, garantând o economie 

suplimentară de 30% la costurile de energie faţă de 

pompele de căldură fără inverter.

2 - UNITATEA INTERIOARĂ
 › Disponibil în aplicaţiile numai pentru încălzire 

 › Nu este necesar un încălzitor de rezervă, graţie tehnologiei în cascadă

APLICAŢIE CU TEMPERATURĂ RIDICATĂ

Pornire lentă

Temperatura rămâne stabilă
Temperatura / puterea absorbită

Ora

Temp. 
reglată

Sistem  
cu inverter

Sistem  
fără inverter

Funcţionarea încălzirii:

1. Schimbător de căldură  

R-134a  H
2
O

2. Schimbător de căldură  

R-410A  R-134a

3. Pompă (inverter DC pentru  

menţinerea stabilităţii ΔT)

4. Compresor R-134a

5. Purjare aer

6. Manometru

7. Vas de expansiune (12l)

1
2

3

4

5

6

7
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3 -  SISTEMUL DE 
CONTROL

Interfaţa utilizator controlează sistemul de 

încălzire cu temperatură ridicată în 2 moduri:

1/ ÎN FUNCŢIE DE PUNCTUL 
DE REFERINŢĂ MOBIL

Atunci când funcţia punctului de referinţă 

mobil este activată, punctul de referinţă pentru 

temperatura apei la ieşire va depinde de 

temperatura exterioară. În cazul temperaturilor 

exterioare scăzute, temperatura apei la ieşire 

se va mări pentru a satisface cerinţa crescută 

de căldură din clădire. În cazul temperaturilor 

ridicate, temperatura apei la ieşire va scădea 

pentru a economisi energie.

2/ CONTROL PRIN TERMOSTAT

Datorită interfeţei utilizator Daikin Altherma cu 

senzor integrat de temperatură, temperatura 

ideală poate fi  reglată uşor, rapid şi comod.

Interfaţa utilizator uşor de utilizat pentru 

aplicaţiile cu temperatură ridicată vă asigură 

confortul necesar. 

 › Încălzirea locuinţei 

 › Mod silenţios 

 › Funcţia de reducere 

 › Funcţia de dezinfectare 

 › Funcţia de oprire 

 › Programator 

 › Mod încălzire apă menajeră
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1/ EKHTS-A – NUMAI APĂ CALDĂ MENAJERĂ

Aplicaţia cu temperatură ridicată Daikin Altherma poate furniza în mod eficient apă caldă menajeră. Sistemul complet se 

integrează perfect în ansamblul existent de radiatoare şi dispozitive pentru apa caldă.

1

10

7

9

5

1. Racord apă caldă

2. Piesă T (procurata local) 

3. Racord supapă 

de siguranţă

4. Supapă de siguranţă 

(procurata local)

5. Racord recirculare apa 

calda menajera

6. Mufă termistor

7. Racord intrare agent 

termic

8. Schimbător de căldură 

9. Racord iesire agent 

termic

10. Racord apă rece

11. Termistor

12. Anod

13. Carcasă 

14. Orificii predecupate

4 - REZERVORUL DE APĂ CALDĂ MENAJERĂ

APLICAŢIE CU TEMPERATURĂ RIDICATĂ

Funcţii
Rezervor de apă caldă menajeră 

EKHTS-A

Rezervor de apă caldă menajeră 

EKHWP-A

Aplicaţia preferată Numai apă caldă menajeră
Apă caldă menajeră – posibilitate 

pentru racord solar

Funcţionare
Apa stocată în rezervor este utilizată 

pentru apa caldă menajeră

Apa caldă menajeră nu este stocată  

în rezervor, ci aceasta circulă prin 

serpentina rezervorului

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.

8

6

12

15

14

7

3
4

9

11

13
2

5
1
10

15
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2/ EKHWP-A: APĂ CALDĂ MENAJERĂ – POSIBILITATE PENTRU RACORD SOLAR

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 zone 

asigură disponibilitatea permanentă a unei cantităţi suficiente de apă caldă.

2. Colectoarele solare funcţionează mai eficient atunci când sunt traversate de apă mai rece. Astfel, apa cu care sunt 

alimentate colectoarele solare, în cadrul funcţionării solare, este stocată în zona solară.

DETALII TEHNICE

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

2. Intrare apă rece (1”M) 

3. Iesire apă caldă (1”M) 

4. Intrare de la pompa de căldură (1”M) 

5. Retur la pompa de căldură (1”M) 

6. Iesire suport de încălzire (1”M) 

7. Intrare suport de încălzire (1”M) 

10. Rezervor de apă caldă menajeră 

11. Robinet de umplere şi golire 

12. Racord pentru conducta de egalizare (neutilizat) 

13. Schimbător de căldură apă caldă menajeră 

14. Schimbător de căldură pentru încălzire 

15. Schimbător de căldură pentru suportul de încălzire solară 

16. Carcasă de izolare căldură pentru suportul de încălzire solară 

17. Orificiu pentru opţiune încălzitor electric (neutilizat)

18. Conductă de stratificare intrare colector solar 

19. Indicator nivel 

22. Rezervor nepresurizat de stocare apa

23. Zona solară

24. Zonă apă service

25. Plăcuţă de identificare

26. Orificiu preaplin

27. Mâner
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APLICAŢIE CU TEMPERATURĂ RIDICATĂ

5 - RACORDUL SOLAR

COLECTOARE SOLARE

Colectoarele foarte eficiente cu strat selectiv transformă 

toate radiaţiile solare de unde scurte în căldură. 

Colectoarele pot fi instalate pe acoperişuri.

FUNCŢIONAREA

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 procesul de 

umplere care durează un minut, una dintre pompe se 

deconectează, iar circulaţia apei este asigurată de cealaltă 

pompă.

SISTEM DEPRESURIZAT

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 atunci când instalaţia nu 

este utilizată, suprafeţele colectorului nu sunt umplute cu 

apă - un alt avantaj pentru mediu!
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1. Aplicaţia „numai încălzire” cu termostat de cameră conectat la unitatea interioară

2. Aplicaţia „încălzire” și „producerea apei calde menajere”

Temperatura din fiecare cameră este reglată printr-un robinet la fiecare circuit de apă. Apa caldă pentru utilizare menajeră 

este furnizată de rezervorul de apă caldă menajeră conectat la unitatea interioară.

1. Unitate exterioară

2. Unitate interioară

3. Schimbător de căldură

4. Pompă

5. Robinet

6. Distribuitor (FI)

7. Robinet

FHL1…3 Element de încălzire (sub) pardoseală (FI)

T Termostat de cameră

1. Unitate exterioară

2. Unitate interioară

3. Schimbător de căldură

4. Pompă

5. Robinet

6. Distribuitor (FI)

7. Robinet

8. Robinet motorizat cu 3 căi

9. Supapă de siguranţă

10. Încălzitor auxiliar

11. Schimbător de căldură

12. Rezervor pentru apă caldă menajeră

FHL1…3 Element de încălzire (sub) pardoseală (FI)

T 1…3 Termostat individual de cameră

M

FHL1
FHL2

FHL3

M1

T1

M2

T2

M3

T3

54321

12

10

11
7

8 6 9

FI: Furnizat de către instalator

1A/ POSIBILITĂŢI DE CONFIGURARE - SPLIT

PARTEA 3  DAIKIN ALTHERMA 
SPECIFICAŢII TEHNICE

APLICAŢIE CU TEMPERATURĂ SCĂZUTĂ
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3. Aplicaţia „încălzire/răcire” prin termostat de cameră și „producerea apei calde menajere”

Încălzire prin intermediul elementelor de încălzire sub pardoseală şi a unităţilor ventiloconvectoare. Răcire numai prin 

intermediul unităţilor ventiloconvectoare. 

Apa caldă pentru utilizare menajeră este furnizată de rezervorul de apă caldă menajeră conectat la unitatea interioară.

4. Aplicaţie bivalentă

M M

FHL1

T

FHL2
FHL3

FCU1
FCU2

FCU3
54321

6

7

8 13

10

11 12

1. Unitate exterioară

2. Unitate interioară

3. Schimbător de căldură

4. Pompă

5. Robinet

6. Distribuitor (FI)

7. Robinet

8. Robinet motorizat cu 3 căi

FHL1…3 Element de încălzire (sub) pardoseală (FI)

K1A Releu pentru activare 

unitate EKHB* (FI)

K2A Releu pentru activare 

rezervor de apă caldă (FI)

T Termostat de cameră

SPECIFICAŢII TEHNICE

FI: Furnizat de către instalator

10. Încălzitor auxiliar

11. Schimbător de căldură

12. Rezervor pentru apă caldă menajeră

13. Robinet motorizat cu 2 căi (FI)

FCU1…3 Unitate ventiloconvector (FI)

FHL1…3 Element de încălzire (sub) pardoseală (FI)

T Termostat de cameră cu răcire /

comutator încălzire 

10. Încălzitor auxiliar

11. Schimbător de căldură

12. Rezervor pentru apă caldă menajeră

1. Unitate exterioară

2. Unitate interioară

3. Schimbător de căldură

4. Pompă

5. Robinet

6. Distribuitor (FI)

7. Robinet

8. Robinet motorizat cu 3 căi

14. Dispozitiv extern de încălzire (FI)

15. Acvastat (FI)

16. Robinet (FI)

17. Clapeta de sens (FI)
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1. Aplicaţia „numai încălzire” cu termostat de cameră conectat la unitatea interioară

2. Aplicaţia „încălzire” și „producerea apei calde menajere”

Temperatura din fiecare cameră este reglată printr-un robinet la fiecare circuit de apă. Apa caldă pentru utilizare menajeră 

este furnizată de rezervorul de apă caldă menajeră conectat la unitate.

1. Unitate

2. Schimbător de căldură

3. Pompă

4. Robinet de închidere

5. Colector (procurat local)

FHL1…3 Element de încălzire prin pardoseală 

(procurat local)

T Termostat de cameră (procurat local)

I Interfaţă utilizator

1. Unitate

2. Schimbător de căldură

3. Pompă

4. Robinet de închidere

5. Colector (procurat local)

6. Robinet motorizat cu 3 căi

7. Robinet de by-pass (procurat local)

8. Încălzitor auxiliar

9. Schimbător de căldură 

10. Rezervor de apă caldă menajeră

FHL1…3  Element de încălzire prin pardoseală 

(procurat local)

T 1…3  Termostat individual de cameră 

(procurat local)

M 1…3  Robinet individual motorizat 

pentru control element FHL1  

(procurat local)

I Interfaţă utilizator

FHL1
FHL2

FHL3

T

I

54321

FHL1
FHL2

FHL3

543 721

M

M1

T1

M2

T2

M3

T3

10

6

98

I

APLICAŢIE CU TEMPERATURĂ SCĂZUTĂ

1B/ POSIBILITĂŢI DE CONFIGURARE - MONOBLOC
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FHL1
FHL2

FHL3

T

7

T4 T5 T6

4321 12

M

11

M

FCU1
FCU2

FCU3

5

5

I

3. Aplicaţia „încălzire/răcire” prin termostat de cameră și „producerea apei calde menajere”

Încălzire prin intermediul elementelor de încălzire sub pardoseală şi a unităţilor ventiloconvectoare. Răcire numai prin 

intermediul unităţilor ventiloconvectoare. 

Apa caldă pentru utilizare menajeră este furnizată de rezervorul de apă caldă menajeră conectat la unitate.

4. Aplicaţie „încălzire/răcire” fără termostat de cameră 

dar cu termostat de cameră numai pentru încălzire care controlează încălzirea prin pardoseală şi un termostat pentru răcire/

încălzire care controlează unităţile ventiloconvectoare.

FHL1
FHL2

FHL3

4321

M

10

6 11

98

M

FCU1
FCU2

FCU3

5

T

I

1. Unitate

2. Schimbător de căldură

3. Pompă

4. Robinet de închidere

5. Colector (procurat local)

6. Robinet motorizat cu 3 căi

FCU1…3 Unitate ventiloconvector cu 

termostat (procurat local)

FHL1…3 Element de încălzire prin pardoseală 

(procurat local)

T Termostat de cameră numai pentru 

încălzire (procurat local)

T4..6 Termostat individual de cameră 

pentru cameră încălzită/ 

răcită cu ventiloconvector  

(procurat local)

I Interfaţă utilizator

SPECIFICAŢII TEHNICE

8. Încălzitor auxiliar

9. Schimbător de căldură 

10. Rezervor de apă caldă menajeră

11. Robinet motorizat cu 2 căi 

(procurat local)

FCU1…3  Unitate ventiloconvector 

(procurata local)

FHL1…3  Element de încălzire prin pardoseală 

(procurata local)

T Termostat de cameră cu comutator 

răcire/încălzire (procurat local)

I Interfaţă utilizator

1. Unitate

2. Schimbător de căldură

3. Pompă

4. Robinet de închidere

5. Colector (procurat local)

7. Robinet de by-pass (procurat local)

11. Robinet motorizat cu 2 căi pentru deconectarea 

elementelor de încălzire prin pardoseală pe 

durata răcirii (procurat local)

12. Robinet motorizat cu 2 căi pentru activarea 

termostatului de cameră (procurat local)
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APLICAŢIE CU TEMPERATURĂ SCĂZUTĂ

UNITATE INTERIOARĂ

UNITATE EXTERIOARĂ

EKHBH008B*** EKHBX008B*** EKHBH016B*** EKHBX016B***

Funcţie Numai încălzire Încălzire şi răcire Numai încălzire Încălzire şi răcire

Dimensiuni ÎxLxA mm 922x502x361 922x502x361 922x502x361 922x502x361

Culoare Alb neutru (RAL 9010)

Material Oţel galvanizat cu înveliş poliester epoxy

Greutate 46 48

Domeniul de temperatură 

al apei la ieşire

încălzire °C 15~50 15~55

răcire °C - 5~22 - 5~22

Robinet de golire Da

ÎNCĂLZITOR MONTAT DIN FABRICĂ kW trepte de capacitate alimentare curent

EKHBH(X)008B3V3 / EKHBH(X)016B3V3 3 1 1~/230V

EKHBH(X)008B6WN / EKHBH(X)016B6WN 6 2 3~/400V

EKHBH(X)008B9WN / EKHBH(X)016B9WN 9 2 3~/400V

ERKQ006BV3 ERLQ007BV3 ERLQ008BV3

Dimensiuni ÎxLxA mm 735 x 825 x 300

Capacitate nominală
încălzire kW 5,75 6,84 8,43

răcire kW 7,20 8,16 8,37

Putere absorbită 

nominală

încălzire kW 1,26 1,58 2,08

răcire kW 2,27 2,78 2,97

COP 4,56 4,34 4,05

REE 3,17 2,94 2,82

Domeniu de funcţionare

încălzire °C -20~25

răcire °C 10~43

Apă menajeră °C -20~43

Nivel de putere sonoră
încălzire dBA 61 61 62

răcire dBA 63 63 63

Nivel de presiune sonora
încălzire dBA 48 48 49

răcire dBA 48 48 50

Greutate kg 56

Încărcare agent frigorific R-410A kg 1,7

Alimentare curent 1~/230 V/50 Hz

Siguranţe recomandate A 20

Condiţii de măsurare: Încălzire Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT=5 °C) - Răcire Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT=5 °C)

ERLQ011BV3 ERLQ014BV3 ERLQ016BV3 ERLQ011BW1 ERLQ014BW1 ERLQ016BW1

Dimensiuni ÎxLxA mm 1170 x 900 x 320 1345 x 900 x 320

Capacitate nominală
încălzire kW 11,2 14,0 16,0 11,32 14,50 16,05

răcire kW 13,9 17,3 17,8 15,05 16,06 16,76

Putere absorbită 

nominală

încălzire kW 2,46 3,17 3,83 2,54 3,33 3,73

răcire kW 3,79 5,78 6,77 4,44 5,33 6,06

COP 4,55 4,42 4,18 4,46 4,35 4,30

REE 3,67 2,99 2,63 3,39 3,01 2,76

Domeniu de funcţionare

încălzire °C -20~35 -20~35

răcire °C 10~46 10~46

apă caldă menajeră °C -20~43 -20~43

Nivel de putere sonoră
încălzire dBA 64 64 66 64 64 66

răcire dBA 64 66 69 64 66 69

Nivel de presiune sonora
încălzire dBA 49 51 53 51 51 52

răcire dBA 50 52 54 50 52 54

Nivel de presiune sonoră - 

silenţios noaptea

încălzire dBA 42 42 43 42 42 43

răcire dBA 45 45 46 45 45 46

Greutate kg 103 110

Încărcare agent frigorific R-410A kg 3,7 2,95

Alimentare curent 1~/230 V/50 Hz 3 N~/400 V/50 Hz

Siguranţe recomandate A 32 20

Condiţii de măsurare: Încălzire Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT=5 °C) - Răcire Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT=5 °C)

2A/ DATE TEHNICE - SPLIT

(monofazat)

(trifazat)
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SPECIFICAŢII TEHNICE

UNITATE EXTERIOARĂ
NUMAI ÎNCĂLZIRE ÎNCĂLZIRE ȘI RĂCIRE

MONOFAZAT cu încălzitor inferior în plăci EDLQ011B6V3 EDLQ014B6V3 EDLQ016B6V3 EBLQ011B6V3 EBLQ014B6V3 EBLQ016B6V3

Capacitate nominală

încălzire kW 11,20 14,00 16,00 11,20 14,00 16,00

răcire kW 12,85 15,99 16,73

încălzire kW 2,47 3,20 3,79 2,47 3,20 3,79

răcire kW 3,78 5,65 6,28

COP 4,54 4,37 4,22 4,54 4,37 4,22

REE 3,39 2,83 2,66

Domeniu de funcţionare

încălzire °C -20~35 -20~35

răcire °C 10~46

apă menajeră °C -20~43 -20~43

Nivel de putere sonoră
încălzire dBA 64 64 66 64 64 66

răcire dBA 65 66 69

Nivel de presiune sonora
încălzire dBA 51 51 52 51 51 52

răcire dBA 50 52 54

Greutate kg 180 180

Încărcare agent frigorific R-410A kg 2,95 2,95

Alimentare curent 1~/230 V/50 Hz 1~/230 V/50 Hz

Siguranţe recomandate A 32 32

Condiţii de măsurare: Încălzire Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT=5 °C) - Răcire Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT=5 °C)

NUMAI ÎNCĂLZIRE ÎNCĂLZIRE ȘI RĂCIRE

TRIFAZAT cu încălzitor inferior în plăci EDLQ011B6W1 EDLQ014B6W1 EDLQ016B6W1 EBLQ011B6W1 EBLQ014B6W1 EBLQ016B6W1

Capacitate nominală
încălzire kW 11,20 14,00 16,00 11,20 14,00 16,00

răcire kW 12,85 15,99 16,73

Putere absorbită 

nominală

încălzire kW 2,51 3,22 3,72 2,51 3,22 3,72

răcire kW 3,78 5,32 6,06

COP 4,46 4,35 4,30 4,46 4,35 4,30

REE 3,39 3,01 2,76

Domeniu de funcţionare

încălzire °C -20~35 -20~35

răcire °C 10~46

apă menajeră °C -20~43 -20~43

Nivel de putere sonoră
încălzire dBA - - - 64 64 66

răcire dBA 65 66 69

Nivel de presiune sonora
încălzire dBA 49 51 53 49 51 53

răcire dBA 50 52 54

Greutate kg 180 180

Încărcare agent frigorific R-410A kg 2,95 2,95

Alimentare curent 3 N~/400 V/50 Hz 3 N~/400 V/50 Hz

Siguranţe recomandate A 20 20

Condiţii de măsurare: Încălzire Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT=5 °C) - Răcire Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT=5 °C)

2B/ DATE TEHNICE - MONOBLOC
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APLICAŢIE CU TEMPERATURĂ SCĂZUTĂ

KIT SOLAR

TERMOSTAT DE CAMERĂ

receptor - termostat

(fără fir)

(cu fir)

REZERVOR DE APĂ CALDĂ MENAJERĂ
EKHWS150B3V3 EKHWS200B3V3 EKHWS300B3V3 EKHWS200B3Z2 EKHWS300B3Z2

Volum de apă l 150 200 300 200 300

Temp.maximă a apei °C 85

Înălţime mm 900 1150 1600 1150 1600

Diametru mm 580

Încălzitor auxiliar kW 3

Alimentare curent 1~/230 V/50 Hz 2~/400 V/50 Hz

Materialul din interiorul rezervorului Oţel inoxidabil (DIN 1.4521)

Materialul carcasei exterioare Oţel moale cu înveliş epoxy

Culoare Alb neutru

Greutate la golire kg 37 45 59 45 59

EKHWE150A3V3 EKHWE200A3V3 EKHWE300A3V3 EKHWE200A3Z2 EKHWE300A3Z2 EKHWET150A3V3

Montaj  Pardoseală Perete

Volum de apă l 150 200 300 200 300 150

Temp.maximă a apei °C 75

Înălţime mm 1205 1580 1572 1580 1572 1205

Diametru mm 545 545 660 545 660 545

Încălzitor auxiliar kW 3

Alimentare curent 1~/230 V/50 Hz 2~/400 V/50 Hz 1~/230 V/50 Hz

Materialul din interiorul rezervorului Oţel emailat conform (DIN4753TL2)

Materialul carcasei exterioare Oţel cu înveliş epoxy

Culoare Alb neutru (RAL 9010)

Greutate la golire kg 80 104 140 104 140 82

EKSOLHWAV1

Dimensiuni ÎxLxA mm 770 x 305 x 270

Schimbător de căldură

cădere de presiune kPA 21,5

temp. max. la intrare °C 110

capacitate schimb 

de căldură
W/K 1400

Temperatura din  

mediul ambiant

max. °C 35

min. °C 1

Alimentare curent 1~/220-240 V/50 Hz

Energia consumată unitate interioară

Greutate kg 8

Nivel de presiune sonora dBA 27

EKRTW
EKRTR

EKRTETS (opţional)

Termostat Receptor

Dimensiuni ÎxLxA mm 87 x 125 x 34 87 x 125 x 34 170 x 50 x 28 lungime cablaj 3 m

Greutate Greutate netă g 215 210 125 65

Temperatura din mediul 

ambiant

Depozitare °C -20~60 -20~60 -20~60 -20~60

Funcţionare °C 0~50 0~50 0~50 0~50

Domeniul temperaturii 

pentru punctul de referinţă

Încălzire °C 4~37 4~37 - -

Răcire °C 4~37 4~37 - -

Ceas Da Da - -

Funcţie de reglare bandă proporţională bandă proporţională - -

2A/ DATE TEHNICE - OPŢIUNI

EKSRDS1A cu controler EKSR3PA

Metoda de montaj Pe perete

Dimensiuni ÎxLxA mm 332 x 230 x 145

Alimentare curent 230V / 50 Hz

Control Controler digital pentru diferenţa de temperatură cu text simplu

Consumul max. de curent electric pentru unitatea de control Lăţime 2

Senzor de temperatură panou solar Pt1000

Senzor rezervor de depozitare PTC

Senzor debit retur PTC

Tensiune alimentare şi senzor debit (opţional) Semnal tensiune (3,5V DC)

STAŢIE CU POMPĂ

ECPRO10-721.pdf   36 3/5/2010   9:16:00 AM



37

SPECIFICAŢII TEHNICE

EKSV26P EKSH26P

Poziţia Vertical Orizontal

Dimensiuni ÎxLxA mm 2000 x 1300 x 85 1300 x 2000 x 85

Suprafaţa exterioară m2 2,60

Suprafaţă absorber m2 2,36

Greutate kg 42

Conţinut de apă l 1,7 2,1

Absorber registru de ţevi din cupru cu aripioare cu placă de aluminiu cu înveliş selectiv cu sudură laser

Înveliş microterm (absorbţie max. 96%, emisie cca. 5% +/- 2%

Zone vitrate Geam de siguranţă panou unic, transmisie +/- 92%

Izolaţie termică vată minerală, 50mm

Cădere presiune max. la 100l/min mbar 3 0,5

Unghi de înclinare admis al acoperişului 15° până la 80°

Temperatura max. oprire °C 200

Presiune max. funcţionare bar 6

Colectoarele sunt rezistente la oprire pentru o perioadă îndelungată şi sunt testate în privinţa şocului termic. Randament minim colector pentru 525 kWh/m2 la 40% acoperire, locaţia Würzburg, Germania.

COLECTOR SOLAR
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1/ POSIBILITĂŢI DE CONFIGURARE

APLICAŢIE CU TEMPERATURĂ RIDICATĂ

APLICAŢIE CU TEMPERATURĂ RIDICATĂ

1. Încălzirea locuinţei și a apei calde menajere cu un singur controler cu telecomandă instalat în camera de zi

3. Încălzirea locuinţei și a apei calde menajere cu un singur controler cu telecomandă, montat cu unitatea și 

termostatul extern de cameră, instalat în camera de zi.

2. Încălzirea locuinţei și a apei calde menajere cu un controler cu telecomandă, montat cu unitatea și un alt 

controler cu telecomandă instalat în camera de zi

1. Unitate exterioară

2. Unitate interioară

3. Schimbător de căldură cu 

agent frigorific

4. Schimbător de căldură cu apă

5. Compresor

6. Pompă

7. Robinet de închidere

8. Robinet motorizat cu 3 căi 

(opţional)

9. Rezervor de apă caldă 

menajeră (opţional)

10. Colector (procurat local)

Radiator (procurat local)

11. Valvă de expansiune 

electronică

12. Robinet de by-pass  

(procurat local)

C1 Telecomandă

A Locaţie de instalare

B Camera de zi

1. Unitate exterioară 

2. Unitate interioară 

3. Schimbător de căldură  

cu agent frigorific 

4. Schimbător de căldură cu apă

5. Compresor 

6. Pompă

7. Robinet de închidere 

8. Robinet motorizat cu 3 căi 

(opţional)

9. Rezervor de apă caldă 

menajeră (opţional)

10. Colector (procurat local) 

11. Radiator (procurat local)

12. Valvă de expansiune 

electronică

13. Robinet by-pass  

(procurat local)

C1 Telecomandă

T Termostat de cameră

A Locaţie de instalare

B Camera de zi

1. Unitate exterioară 

2. Unitate interioară 

3. Schimbător de căldură  

cu agent frigorific

4. Schimbător de căldură cu apă

5. Compresor 

6. Pompă 

7. Robinet de închidere 

(secundar)

8. Robinet motorizat cu 3 căi 

(opţional)

9. Rezervor de apă caldă 

menajeră (opţional)

10. Colector (procurat local) 

11. Radiator (procurat local) 

12. Valvă de expansiune 

electronică

13. Robinet by-pass  

(procurat local)

C1  Telecomandă principala 

C2  Telecomandă opţionala

A Locaţie de instalare

B Camera de zi

7 7 10 1343 1212 21

8

6

5

M

11

9

C1
A B

C1

7 743 1212 21

8

6

5

M

11

9

10 13

T
A B

10 13

C1
A BC2

7 743 1212 21

8

6

5

M

11
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SPECIFICAŢII TEHNICE

4. Încălzirea locuinţei prin intermediul încălzirii prin pardoseală. 

 Pentru aplicaţiile de încălzire prin pardoseală în combinaţie cu radiatoarele, temperatura apei furnizate de sistemul Daikin 

este prea ridicată. Din acest motiv este necesar un dispozitiv de diminuare a temperaturii (existent la faţa locului) pentru 

scaderea temperaturii apei (apa caldă va fi amestecată cu apă rece. Comanda acestui dispozitiv furnizat la faţa locului 

nu este efectuată de sistemul cu pompe de căldură. Funcţionarea şi configurarea circuitului de apă local constituie 

responsabilitatea instalatorului. Daikin oferă doar posibilitatea mai multor valori de referinţă, la cerere.

1. Unitate exterioară 

2. Unitate interioară

3. Schimbător de căldură  

cu agent frigorific 

4. Schimbător de căldură cu apă

5. Compresor 

6. Pompă 

7. Robinet de închidere

8. Robinet (procurat local) 

9. Rezervor de apă caldă 

menajeră (opţional)

10. Valvă de expansiune 

electronică

 > C1 Telecomandă

 > TRD1 Dispozitiv de  

reducere a temperaturii 1

 > TRD2 Dispozitiv de  

reducere a temperaturii 2

8

TRD1

65°C

TRD2

35°C

C1

743 1010 21 6

5 97

TRD1

45°C

TRD2

35°C 65°C

C1

743 1010 21

8

6

5

M

97

Model A

Rezervorul de apă caldă menajeră este instalat paralel cu 

staţia/staţiile de amestec. Acest lucru permite operarea 

unităţii pentru încălzirea simultană a locuinţei şi a apei 

menajere. În acest caz, echilibrarea distribuţiei apei constituie 

responsabilitatea instalatorului.

Model B 

Rezervorul de apă caldă menajeră este instalat într-un circuit 

separat (cu un robinet cu 3 căi) al dispozitivului/dispozitivelor 

de diminuare a temperaturii. Această configurare nu permite 

funcţionarea simultană a încălzirii apei calde menajere şi a 

locuinţei.

Punct de 
referinţă

Setare la 
faţa locului Stare termo

Apă caldă  

menajeră
70 °C(a) [b-03] OPRIT PORNIT OPRIT OPRIT OPRIT

Spaţiul 1 65 °C [A-03] OPRIT POR/OPR PORNIT PORNIT OPRIT

Spaţiul 2 35 °C [A-04] OPRIT POR/OPR PORNIT PORNIT PORNIT

Apă rezultată de la pompa de căldură OPRIT >70 °C 65 °C 65 °C 35 °C

Exemplu de configurare:

Punct de 
referinţă

Setare la 
faţa locului Stare termo

Spaţiul 0 65 °C
Controler cu 

telecomandă
OPRIT PORNIT OPRIT OPRIT OPRIT

Spaţiul 1 45 °C [A-03] OPRIT POR/OPR PORNIT PORNIT OPRIT

Spaţiul 2 35 °C [A-04] OPRIT POR/OPR OPRIT PORNIT PORNIT

Apă rezultată de la pompa de căldură OPRIT 65 °C 45 °C 45 °C 35 °C

Exemplu de configurare:

1. Unitate exterioară 

2. Unitate interioară 

3. Schimbător de căldură  

cu agent frigorific

4. Schimbător de căldură cu apă

5. Compresor 

6. Pompă 

7. Robinet de închidere 

(secundar)

8. Robinet motorizat cu 3 căi 

(opţional)

9. Rezervor de apă caldă 

menajeră (opţional)

10. Colector (procurat local) 

11. Radiator (procurat local) 

12. Valvă de expansiune 

electronică

13. Robinet de by-pass  

(procurata local)

 > C1 Telecomandă principala

 > C2 Telecomandă opţionala

 > A Locaţie de instalare

 > B Camera de zi
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APLICAŢIE CU TEMPERATURĂ RIDICATĂ

2A/ DATE TEHNICE - SPLIT

MONOFAZAT TRIFAZAT

EKHBRD011AV1 EKHBRD014AV1 EKHBRD016AV1 EKHBRD011AY1 EKHBRD014AY1 EKHBRD016AY1

Funcţie Numai încălzire Numai încălzire

Dimensiuni ÎxLxA mm 705 x 600 x 695 705 x 600 x 695

Domeniul de temperatură 

al apei la ieşire
încălzire °C 25~80 25~80

Material Tablă metalică Tablă metalică

Culoare Gri metalizat Gri metalizat

Nivel de putere sonoră dBA 59 60 60 59 60 60

Nivel de presiune sonoră 1 dBA 38 39 42 38 39 42

Nivel de presiune sonoră 2 dBA 43 43 43 43 43 43

Greutate kg 144,25 147,25

Agent frigorific
Tip R-134a R-134a

Sarcina kg 3,2 3,2 

Alimentare curent 1~/50Hz/220-240V 3~/50Hz/380-415V

Siguranţe recomandate A 32 16

1 Condiţii de măsurare: EW: 55 °C, LW: 65 °C; 1m în faţa unităţii; design integrat (+ rezervor)
2 Condiţii de măsurare: EW: 70 °C, LW: 80 °C; 1m în faţa unităţii; design integrat (+ rezervor)

MONOFAZAT TRIFAZAT

CU ÎNCĂLZITOR INFERIOR ÎN PLĂCI ERRQ011AV1 ERRQ014AV1 ERRQ016AV1 ERRQ011AY1 ERRQ014AY1 ERRQ016AY1

Dimensiuni ÎxLxA mm 1345 x 900 x 320 1345 x 900 x 320

Capacitate nominală încălzire kW 11 14 16 11 14 16

Putere nominală absorbită 1 încălzire kW 3,57 4,66 5,57 3,57 4,66 5,57

COP 1 3,08 3,00 2,88 3,08 3,00 2,88

Putere nominală absorbită 2 încălzire kW 4,40 5,65 6,65 4,40 5,65 6,65

COP 2 2,50 2,48 2,41 2,50 2,48 2,41

Domeniu de funcţionare
încălzire °C -20~20 -20~20

apă menajeră °C -20~35 -20~35

Nivel de putere sonoră încălzire dBA 68 69 71 68 69 71

Nivel de presiune sonora încălzire dBA 52 53 55 52 53 55

Greutate kg 120 120

Încărcare agent frigorific R-410A kg 4,5 4,5

Alimentare curent 1~/50Hz/230V 3~/50Hz/400V

Siguranţe recomandate A 32 16

1 Condiţii de măsurare: EW: 55 °C, LW: 65 °C, T = 10 °C; condiţii ambientale: 7 °CDB/6 °CWB
2 Condiţii de măsurare: EW: 70 °C, LW: 80 °C, T = 10 °C; condiţii ambientale: 7 °CDB/6 °CWB

UNITATE INTERIOARĂ

UNITATE EXTERIOARĂ
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SPECIFICAŢII TEHNICE

2B/ DATE TEHNICE - OPŢIUNI

EKHTS200A EKHTS260A

Volum de apă l 200 260

Temperatura max. apă °C 75

Dimensiuni ÎxLxA mm 1335 x 600 x 695 1610 x 600 x 695

Dimensiuni - 

integrat în unitatea interioară
ÎxLxA mm 2010 x 600 x 695 2285 x 600 x 695

Materialul carcasei exterioare Tablă metalică

Culoare Gri metalizat

Greutate la golire kg 70 78

Rezervor Material Oţel inoxidabil (DIN 1.4521)

REZERVOR DE APĂ CALDĂ MENAJERĂ

EKSRPS3

Metoda de montaj În laterala rezervorului

Dimensiuni ÎxLxA mm 815 x 230 x 142

Alimentare curent 230V / 50 Hz

Consum max. de curent electric 245

Control Controler digital pentru diferenţa de temperatură cu text simplu

Consumul max. de curent electric pentru unitatea de control Lăţime 2

Senzor de temperatură panou solar Pt1000

Senzor rezervor de depozitare PTC

Tensiune alimentare şi senzor debit (opţional) Semnal tensiune (3,5V DC)

EKHWP300A EKHWP500A

Metoda de montaj Unitate de pardoseală

Culoarea carcasei Gri estompat - RAL 7037

Materialul carcasei Polipropilenă rezistentă la şoc

Volum de apă l 300 500

Temperatura maximă a apei °C 85 85

Dimensiuni Înălţime x lăţime x adâncime mm 1590 x 595 x 615 1590 x 790 x 790

Greutate la golire kg 67 100

Schimbător  

de căldură apă 

caldă menajeră

Material Oţel inoxidabil 14404

Volum l 27,8 28,4

Presiunea maximă de funcţionare bar 6 6

Suprafaţă schimbător de căldură m2 5,7 5,9

Ieşire termică medie specifică W/K 2795 2860

Schimbător 

încărcare

Material Oţel inoxidabil 14404

Volum l 12,3 17,4

Suprafaţă schimbător de căldură m2 2,5 3,7

Ieşire termică medie specifică W/K 1235 1809

Schimbător  

de căldură  

solar auxiliar 

Material Oţel inoxidabil 14404

Volum l - 5

Suprafaţă schimbător de căldură m2 - 1,0

Ieşire termică medie specifică W/K - 313

STAŢIE CU POMPĂ

REZERVOR DE APĂ CALDĂ MENAJERĂ CU RACORD SOLAR

EKSV26P EKSH26P

Poziţia Vertical Orizontal

Dimensiuni ÎxLxA mm 2000 x 1300 x 85 1300 x 2000 x 85

Suprafaţa exterioară m2 2,60

Suprafaţă absorber m2 2,36

Greutate kg 42

Conţinut de apă l 1,7 2,1

Absorber Registru de ţevi din cupru cu aripioare cu placă de aluminiu cu înveliş selectiv cu sudură laser

Înveliş Microterm (absorbţie max. 96%, emisie cca. 5% +/- 2%

Zone vitrate Geam de siguranţă panou unic, transmisie +/- 92%

Izolaţie termică Vată minerală, 50mm

Cădere presiune max. la 100l/min mbar 3 0,5

Unghi de înclinare admis al acoperişului 15° până la 80°

Temperatura max. oprire °C 200

Presiune max. funcţionare bar 6

Colectoarele sunt rezistente la oprire pentru o perioadă îndelungată şi sunt testate în privinţa şocului termic. Randament minim colector pentru 525 kWh/m2 la 40% acoperire, locaţia Würzburg, Germania.

COLECTOR SOLAR
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PROGRAM DE SELECŢIE
Programul Daikin Altherma indică rapid şi simplu avantajele 

sistemului Daikin Altherma.

Prin specifi carea unui număr de parametri, precum locaţia, 

suprafaţa de încălzit, capacitatea necesară de încălzire, 

temperatura apei la intrare şi ieşire pentru reţeaua de 

distribuţie şi preţurile locale la energie, programul afi şează 

următoarele detalii de simulare:

Pompa de căldură ziua 

Pompa de căldură noaptea

Element electric ziua 

Element electric noaptea

Consum de energie (kWh)

300

600

900

1200

1500

0

Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Nov Dec

Luna

1. Lista materialelor cu specifi caţii tehnice 

2. Grafi ce de simulare:

a) Capacitatea de încălzire necesară şi disponibilă cu indicarea FPS (sau COP sezonier)

b) Durata perioadei de încălzire în funcţie de temperatura exterioară

c) Costurile anuale la energie în comparaţie cu un sistem de încălzire pe bază de gaz sau combustibil

d) Cantitatea anuală în tone de CO
2
 eliberată în comparaţie cu un sistem de încălzire pe bază de gaz sau carburant

e) Consumul lunar de energie în kWh

f ) Costurile lunare la energie în €

g) Cantitatea totală de energie termică în kWh în funcţie de temperatura exterioară

h) Căldura radiată pe m2 (în kWh/m2) pe lună

Toate datele sunt colectate într-un raport separat. Dacă vă interesează acest program, contactaţi distribuitorul dvs. local

PROGRAMUL
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ŞTIAŢI CĂ … ?

Daikin dispune de peste 50 ani de 

experienţă în domeniul pompelor  

de căldură de care beneficiază anual  

peste un milion de locuinţe şi  

instituţii comerciale.

DAIKIN ALTHERMA
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DAIKIN, PARTENERUL DVS. DE ÎNCREDERE

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

PRODUSE INOVATIVE, DE CALITATE 

SUPERIOARĂ

Inovaţia și calitatea constituie principiile de bază ale 
filosofiei Daikin. Întreaga echipă Daikin este instruită 
permanent în vederea furnizării informaţiilor și consilierii 
optime.

UN MEDIU CURAT

Prin achiziţionarea unui produs Daikin clientul dvs. 
contribuie semnificativ la îmbunătăţirea mediului. 
La fabricarea sistemelor destinate clienţilor dvs., ne 
străduim să asigurăm un consum durabil de energie, 
reciclarea produselor și reducerea deșeurilor. Daikin 
aplică cu rigurozitate principiile de design ecologic, 
prin reducerea utilizării materialelor dăunătoare pentru 
mediu.
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Produsele Daikin sunt distribuite prin:

Broşura 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 nici un 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..

Unităţile cu temperatură ridicată Daikin Altherma nu fac 

parte din domeniul programului de certificare Eurovent. 

Poziţia unică a firmei Daikin, în calitate de producător 

de echipamente de aer condiţionat, compresoare 

şi agenţi frigorifici, a condus la implicarea sa strânsă 

în problemele legate de mediul ambiant. De câţiva 

ani, Daikin intenţionează să devină lider în fabricarea 

produselor cu impact limitat asupra mediului ambiant. 

Această provocare necesită ecoproiectarea şi conceperea 

unei largi game de produse şi a unui sistem de gestionare 

a energiei care să ducă la conservarea acesteia şi la 

reducerea pierderilor. 

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - Romania SRL

Calea Floreasca 169A, Corp B, etaj 8, 014459 Bucuresti, Romania

Tel.: +40/21/30797-00, Fax: +40/21/30797-29, e-mail: office@daikin.ro, www.daikin-ce.com
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