Daikin Altherma 3 H HT

Esența pompei de
căldură

 ideală pentru renovări și
înlocuirea centralei termice
 permite păstrarea instalației
de încălzire și a radiatoarelor

Pompă de căldură aer-apă cu temperatură ridicată
Încălzire, răcire și apă caldă menajeră într-un singur sistem
Până la clasa
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35 °C și 55 °C

De ce să alegi pompa
de căldură aer-apă
Daikin Altherma?
Cum funcționează?
Unitatea exterioară Daikin Altherma extrage până la 75% din energia sa din aerul exterior pentru a furniza
încălzire, răcire și apă caldă, diferența fiind acoperită de energie electrică. Pompa de căldură aer-apă are la bază
un compresor și agent frigorific pentru a transfera energia din aer în apă și pentru a încălzi apa pentru nevoile
tale și pentru a o furniza în locuința ta.

3 kW
energie gratuită
din aerul ambiant

1 kW
energie
electrică

Cea mai bună clasă energetică
Pompele de căldură aer-apă sunt printre cele mai
economice soluții de încălzire. Utilizând aerul pentru
a satisface nevoile de încălzire, răcire și apă caldă
menajeră, pompa de căldură atinge cele mai mari
etichete energetice.
Până la clasa
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35 °C și 55 °C
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4 kW

încălzire

Daikin Altherma 3 H HT

Concepută pentru a
înlocui centralele termice
Ia o decizie bună și instalează o pompă de căldură
Daikin Altherma 3 H HT este alegerea perfectă pentru proiectul tău de renovare. Deoarece furnizează
o temperatură a apei de ieșire de 70 °C, asemenea centralei termice, fara sa utilizeze un incalzitor
electric de rezerva, nu trebuie să înlocuiești radiatoarele. Schimbarea sistemului de încălzire de la o
centrală termică la Daikin Altherma 3 H HT te ajută să economisești spațiu. Modelul de pardoseală
are o suprafață ocupată foarte mică, de sub 0,36 m².

ÎNAINTE

DUPĂ

O investiție ecologică
Trecerea de la o centrală termică la o pompă de căldură înseamnă
trecerea la o soluție complet ecologică. Nu se mai arde combustibil
sau gaz, iar energia electrică se produce într-un mod regenerabil; în
general, pompele de căldură reduc cu 70% emisiile de CO2. Diferența
este vizibilă pe factură, iar amortizarea se poate face doar intr-un an!
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Concepute pentru
a face față celor mai
severe condiții climatice

Proiectată în Europa
pentru Europa
Uneori, condițiile meteo din Europa pot fi dure. Din acest motiv, am conceput
Daikin Altherma 3 H HT pentru a funcționa numai în modul pompă de căldură până la
o temperatură exterioară de -28 °C.
De asemenea, capacitățile de încălzire se mențin până la o temperatură exterioară de
-15 °C. Performanța se atinge datorită tehnologiei originale Daikin.
Fiind liderul pieței, Daikin depune continuu eforturi pentru a produce cele mai
eficiente și mai fiabile pompe de căldură. Daikin a dezvoltat tehnologia Bluevolution
pentru a obține o performanță mai ridicată și mai ecologică. În acest moment,
tehnologia a fost inclusă în toate produsele noi, cum este și Daikin Altherma 3 H HT.
Daikin Altherma 3 H HT este prima unitate exterioară Daikin cu un design distinct.
Conceptul cu un singur ventilator reduce nivelul zgomotului, iar grila frontală de
culoare neagră permite integrarea unității în orice mediu.
Toate componentele dedicate au fost dezvoltate special de Daikin pentru a face din
Daikin Altherma 3 H HT o unitate unică.
Performanță superioară, utilizare de energie din surse regenerabile,
design și confort acustic.
Aceasta este esența unei pompe de căldură.

Design și instalație de
economisire a spațiului
În prezent, pe lângă confortul acustic, designul constituie un
aspect important. S-a acordat o atenție sporită unității exterioare
pentru a se potrivi cu exteriorul locuinței.
Grila neagră frontală este dispusă orizontal, mascând complet
ventilatorul. Carcasa din gri mat reflectă culoarea peretelui din
spate, pentru mai multă discreție. Această unitate a fost distinsă
cu premiile de design iF și reddot în 2019.
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Tehnologia Bluevolution combină un
compresor special conceput și agentul
frigorific R-32. Daikin este prima companie
din lume care a lansat pompe de căldură
echipate cu R-32. Având un potențial
de încălzire globală (GWP) mai scăzut,
R-32 este echivalent în putere cu agenții
frigorifici standard, dar atinge o eficiență
energetică ridicată și emisii scăzute de CO2.
Fiind ușor de recuperat și reutilizat,
R-32 reprezintă soluția perfectă pentru
atingerea noilor obiective europene
privind emisiile de CO2.

Satisfacerea așteptărilor
societății moderne

120
dBA

100
dBA

Silențiozitatea se
potrivește cu confortul
60
dBA

Daikin Altherma 3 H HT a fost concepută pentru
a reduce nivelul acustic și a satisface așteptările
societății moderne.
În modul nivel de zgomot standard, unitatea
produce o presiune sonoră de 38 dBA la o distanță
de 3 m, undeva între ciripitul păsărilor și interiorul
unei biblioteci.
De asemenea, Daikin Altherma 3 H HT oferă o
flexibilitate mărită, având un mod de nivel al
zgomotului scăzut, care reduce presiunea sonoră
la o distanță de 3 m la 35 dBA, reprezentând
o reducere reală de jumătate al nivelului
zgomotului.

putere sonoră

30
dBA
20
dBA

șoptit

35
dBA

36
dBA

Daikin
Altherma 3
H HT

pădure

MOD NIVEL
ZGOMOT
SCĂZUT

38
dBA

42
dBA

Daikin
Altherma 3
H HT

bibliotecă

MOD NIVEL
ZGOMOT
STANDARD

păsări

conversație

camion

avion

Nivelul acustic poate fi
evaluat în două moduri
› Puterea sonoră este generată de unitatea în sine,
independent de distanță și de mediu.
› Presiunea sonoră reprezintă sunetul perceput la o anumită
distanță. În general, presiunea sonoră este calculată la o distanță
cuprinsă între 1 și 5 m de la unitate.

presiune sonoră

Ascultă funcționarea silențioasă
a unității exterioare
 Urmărește videoclipul!
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O singură soluție,
mai multe combinații
Gama Daikin Altherma 3 H HT se poate combina cu trei unități interioare diferite, care se pot conecta la unitatea
exterioară, oferind funcții specifice pentru a asigura încălzire, răcire și apă caldă menajeră în locuința ta.

1019 mm

Unitate exterioară
Unitatea exterioară este
disponibilă în 3 clase:
de 14, 16 și 18 kW.

1270 mm

533 mm

Model
de perete

Acest model este o unitate compactă
cu o amprenta reduse de 595 x 625 mm.
Unitatea este prevăzută cu un rezervor de
180 sau 230 l pentru a satisface solicitarea
de apă caldă menajeră. Opțional, poți
alege răcire sau funcții bizonal.

Unitatea ECH2O este echipată cu un
rezervor termic pentru apă caldă
menajeră de 300 sau 500 l, care poate
fi conectat la panouri solare termice.
Opțional, poți alege funcția de răcire.

Modelul reprezintă cea mai compactă
unitate, dar necesită un rezervor distinct
pentru a furniza apă caldă menajeră.
Opțional, poți alege funcția de răcire.

1650 sau 1850 mm
180 l sau 230 l
595 mm

625 mm

625 mm = 300 l
790 mm = 500 l
595 mm = 300 l
790 mm = 500 l
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840 mm

Model cu rezervor de apă caldă
menajeră ECH2O integrat

1891 mm = 300 l
1895 mm = 500 l

Model cu rezervor din oțel inoxidabil
integrat pentru apă caldă menajeră

440 mm

390 mm

Obține confortul
așteptat
cu cele mai bune funcții
Alege dintre cele „trei plusuri” Daikin funcționalitatea care se potrivește cel mai bine nevoilor tale.
Unitatea vine în 3 versiuni posibile: numai încălzire, reversibilă și bizonal, oferindu-ți oportunitatea de a-ți
personaliza sistemul de încălzire Daikin.

Model numai încălzire
Modelul numai încălzire reprezintă o versiune standard în gama
de produse Daikin și este disponibilă pentru toate cele trei unități
interioare. Acest lucru înseamnă că sistemul de încălzire asigură
încălzire a spațiului și apă caldă menajeră.

Model reversibil
Dacă ai nevoie de răcire, modelul
reversibil este perfect pentru tine!
Funcția este disponibilă la toate
cele trei unități interioare. Reversibil
înseamnă că sistemul poate inversa
modul de funcționare și va furniza
răcire în loc de încălzire. Funcția
de răcire necesită un sistem de
conducte prin pardoseală sau
convectoare cu pompă de căldură.

Zona 1/noaptea: dormitoare
Echipată cu radiatoare.
Programată să funcționeze seara și
dimineața.

70 °C

Zona 2/ziua: camere de zi
Echipată cu ventiloconvectoare și/sau încălzire prin pardoseală;
funcționează la cerere.

35 °C

Convectoarele cu pompă de căldură sunt emițătoare
hidronice, care pot furniza răcire sau încălzire. Acestea se pot
combina și sunt perechea perfectă pentru sistemele prin
pardoseală.

Sistemul de incalzire prin pardoseala a fost conceput
pentru a recepționa apă la o temperatură moderată pentru a
încălzi locuința, dar, atunci când sosește vara, conductele pot
primi apă mai rece, pentru a răcori atmosfera.

Modelul bizonal
Numai unitatea de pardoseală integrată este echipată cu o
funcție pe două zone, ca dotare opțională: poți alege două zone
independente cu emițătoare diferite și care necesită un nivel
de temperatură diferit în camere diferite (de ex., sistemul prin
pardoseală din camera de zi și radiatoarele din dormitorul de la etaj).

De asemenea, cele două zone pot fi gestionate independent:
dezactivează încălzirea de la etaj pe timp de zi pentru a reduce
supraconsumul.
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Deții mereu
controlul,
din orice locație
Madoka, termostatul cu
design intuitiv
Control intuitiv, cu un design premium: curbele line ale
telecomenzii Daikin Madoka îi conferă un aspect suplu și
rafinat, care iese în evidență datorită afișajului albastru în
formă circulară. Oferind informații vizuale clare, cu cifre
mari ușor de citit, funcțiile telecomenzii se pot accesa de la
cele trei butoane tactile, care combină controlul intuitiv cu
reglajul ușor, pentru o experiență de utilizare optimizată.

Parametri de funcționare ușor de configurat
Configurarea și reglajul fin al telecomenzii se realizează ușor
și ajută la obținerea de economii de energie și la un nivel
ridicat de confort. Sistemul îți permite să selectezi modul
de funcționare în funcție de spațiu (încălzire, răcire sau
automat), să configurezi temperatura optimă în cameră și să
controlezi temperatura apei calde menajere.

Trei culori pentru a se potrivi în orice interior
Indiferent de interior, Madoka se va integra. Argintiul
adaugă o notă de distincție pentru orice interior sau
aplicație, iar negrul este o potrivire ideală pentru interioarele
contemporane, în culori închise. Albul oferă un aspect suplu,
modern.

Doar o singură primă alegere: www.daikin.ro
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Prezenta publicație este numai informativă și nu reprezintă o ofertă cu caracter de obligativitate din partea
Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. a alcătuit conținutul acestei publicații cât mai adecvat posibil. Nu se oferă
niciun fel de garanție, explicită sau implicită, cu privire la completitudinea, acuratețea, gradul de încredere sau
adecvarea pentru un anume scop a conținutului broșurii sau a produselor și serviciilor prezentate aici. Specificațiile
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 și/sau
interpretarea acestei publicații. Întregul conținut cade sub incidența drepturilor de autor ale Daikin Europe N.V.
Imprimat pe hârtie albă fără clor.

