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energia megoldások

Napjainkban egyre többen döntenek az energiahatékony és csökkentett 
CO

2
 kibocsátással rendelkező fűtési rendszerek mellett. A Daikin Altherma 

teljeskörű fűtő- és melegvizet biztosító rendszer, amely levegőt 
hasznosító hőszivattyús technológiára épül. Ez a rendszer a fosszilis 
üzemanyaggal működő kazánok rugalmas és gazdaságos alternatívája. A 
rendszerbe hűtési funkció is beépíthető.*
A Daikin Altherma rendszerben rejlő energiatakarékosság ideális megoldást 
jelent az energiafogyasztás és CO2 kibocsátás csökkentésére. 
A magas és alacsony hőmérsékletű fűtőrendszerek optimális komfortot 
biztosítanak. A speciális kompresszoros technológiával rendelkező rendkívül 
energiahatékony hőszivattyúk a környező levegőben található fel nem 
használt és megújuló hőt alakítják hőenergiává, akár a teljes fűtési rendszer, akár 
a használati meleg víz előállításának részeként. Emellett a rendszer telepítése is 
rendkívül egyszerű.
 *A Daikin Altherma hűtési opció az alacsony hőmérsékletű fűtési rendszerekhez érhető el (felület fűtés-hűtés, hőszivattyús hőleadók).
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COP (teljesítmény-tényező) vagy 
energiahatékonysági tényező
A COP azt a hasznosítható hőmennyiséget jelzi, 
amelyet a hőszivattyú 1 kWh elektromos energiából 
előállít. Ez az érték a belső és a külső hőmérséklettől 
függ, ezért mindig csak pillanatnyi jelzésértéke van.

SPF (szezonális hatékonysági 
tényező) vagy a hőszivattyús 
rendszer hatékonysági tényezője
Az SPF figyelembe veszi mind a hőszivattyús 
rendszer energiafogyasztását, mind a kiegészítő 
berendezések fogyasztását – így pl. a szivattyúkét – 
a teljes fűtési idényre vonatkozólag.

ENERGIATAKARÉKOS MŰKÖDÉS

A Daikin Altherma levegő-víz hőszivattyúja megújuló energiaforrást hasznosít. A berendezés a külső 
környezetben lévő levegőből nyeri a hőt. A rendszer hűtőközeggel töltött zárt hűtőkörből áll. A termodinamikai folyamat az 
elpárologtatás, a kompresszió, a kondenzáció és az expanzió révén jön létre. 
A hőszivattyú az alacsony hőmérsékletű hőt magasabb hőfokszintre emeli. A megemelkedett hőmérsékletű hő egy 
hőcserélőn keresztül a lakás hőleadó rendszerébe kerül (padlófűtés, alacsony hőmérsékletű radiátorok és/vagy fan 
coil egységek az alacsony hőmérsékletű rendszerek esetén, és magas hőmérsékletű radiátorok a magas hőmérsékletű 
fűtőrendszerek esetén). 

Ajánlja ügyfeleinek a 

Daikin technológia előnyeit !

A hőszivattyús technológia két alapvető jellemzője

1.

1/5

4/5

100%

környezeti hőmérséklet

energia

elektromos 
áram A típustól és a  

körülményektől függően a 
Daikin Altherma hőszivattyú 

1 kWh elektromos energiából 
körülbelül  

5 kWh felhasználható hőt 
állít elő. Ez azt jelenti, hogy a 

szükséges hő körülbelül 
4/5-e ingyen van! 

Mi más lenne ez, ha nem 
egy jó befektetés!
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Ökocímke
A Daikin az első olyan gyártó, amely a hőszivattyúkat minősítő 
Ökocímkét megkapta!
A padlófűtéses Daikin Altherma alacsony hőmérsékletű 
rendszer azért kapta meg az EU Ökocímkét*, mert nagyobb 
energiahatékonyságot biztosít, és kisebb hatással van a globális 
felmelegedésre, mint a többi hőszivattyús termék ebben a 
kategóriában. 

A Daikin hőszivattyúk
A Daikin több mint ötven éves tapasztalattal rendelkezik a 
hőszivattyúk területén, és évente egy milliónál is többet szállít 
otthonokba, üzletekbe és irodákba. Ez a siker nem véletlen: a Daikin 
mindig is a legmodernebb technológia éllovasa volt, célja pedig, 
hogy kulcsrakész komfortot biztosítson vásárlói számára. Csak egy 
piacvezető cég képes garantálni ilyen fokú szervizszolgáltatást és 
minőségbiztosítást!

A levegő, mint megújuló energiaforrás
Az európai RES irányelv* a levegőt megújuló energiaforrásnak 
tekinti. Az irányelv egyik célkitűzése, hogy 2020-ra a teljes 
energiaigény 20%-át megújuló energiaforrásból állítsák elő. Ennek 
eredményeképpen már számos hőszivattyús megoldás elérhető a 
lakástulajdonosok számára.

* COM (2008) /30 sz. EU-irányelv

Megújuló, kimeríthetetlen energia 
napkollektorok segítségével
Napkollektorokkal kombinálva a Daikin Altherma a nap 
hőenergiáját használja ki.

TUDTA, HOGY...?
A Daikin számos megfigyelőállomást hozott 

létre (Skandináviában, Portugáliában, 

Franciaországban, Belgiumban stb.), ahol 

teljesen eltérő éghajlati körülmények között 

tesztelte a Daikin Altherma rendszert. A 

tapasztalatok rendkívül kielégítőek: nagyobb 

kényelem, állandó beltéri hőmérséklet, 

alacsony energiafogyasztás és folyamatosan 

rendelkezésre álló forró víz –  függetlenül attól, 

hogy milyen időjárási körülmények uralkodtak 

a megfigyelőállomásokon.

BE
/3

1/
00

1

* További 
információkért olvassa 

be ezt a QR kódot 
és tekintse meg a 

tanúsított termékek 
legújabb bemutatását 

a daikin.eu oldalon.
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1.  

DAIKIN ALTHERMA: A GAZDASÁGOS ALTERNATÍVA

ALACSONYABB CO
2
 KIBOCSÁTÁS

Mivel a Daikin Altherma közvetlenül nem bocsát ki szén-dioxidot, Ön is sokat tehet a jobb környezetért. A hőszivattyúnak 
ugyan energiára van szüksége, de a Daikin Altherma még akkor is sokkalta kevesebb szén-dioxidot bocsát ki a hagyományos 
berendezésekhez képest, ha nem jut megújuló energiaforráshoz. 

Energiamegtakarítási kalkulátor
Lépjen az ecocalc.daikin.eu oldalra és tekintse meg, hogy a Daikin Altherma hőszivattyú hogyan 
csökkenti az üzemelési költségeket és a CO2 kibocsátást.

* A szimuláció egy új építésű, tetőtéri hálószobákkal rendelkező házra vonatkozik, alacsony hőmérsékletű hőleadókkal, 4 személyre, 125 m2 alapterületen, a 
belga klímafeltételek és 0,17 EUR/kWh elektromos áram, illetve 0,06 EUR/kWh gáz árral számolva.

2.

3.

A Daikin Altherma fűtése akár 5-ször hatékonyabb, mint a fosszilis üzemanyaggal vagy elektromos árammal működő 
hagyományos fűtési rendszerek, kiváló, 5,04-es teljesítménytényezőt érve el*. Mivel a készülék a külső levegőben lévő hőt 
hasznosítja, Ön sokkal kevesebb energiát használ, miközben az egyenletes és kellemes hőmérséklet előnyeit élvezheti.
A karbantartási igények is minimálisak, ami által alacsonyak a működési költségek. Az inverteres technológiának 
köszönhetően még nagyobb mértékű energiamegtakarítás valósítható meg.

*EHV(H/X)04C OR EHB(H/X)04C ERLQ004CV3-al  -  T (külső) száraz/nedves hőm. 7°C/6°C - T (előremenő) 35°C (Hőm. különbség=5°C)
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A Daikin Altherma a levegőből nyeri ki a hőt. Telepítéséhez nem kell földmunkát végezni. A beltéri és a kültéri egység 
egyaránt kompakt. A kültéri egység könnyen elhelyezhető az épületen vagy lakáson kívül. Mivel nincs füst és láng, nem kell 
sem kémény, sem állandó szellőztetés abban a helyiségben, ahová a Daikin Altherma beltéri egységét telepítik.

A Daikin Altherma nem használ olajat, gázt vagy más káros anyagot, így az ezekkel általában együtt járó potenciális veszéllyel 
sem kell számolni. Sőt, gázvezetékkel, üzemanyagtartállyal sem kell összekapcsolni, ezért aztán nem áll fenn a mérgezés, a 
kellemetlen szag, vagy a szivárgás okozta szennyezés veszélye.

ALACSONY TELEPÍTÉSI KÖLTSÉG

CSALÁDBARÁT

4.

5.
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12. o.

Fűtés, használati melegvíz és hűtés 

új lakóházakhoz
Daikin Altherma alacsony hőmérsékletű fűtési rendszer 

Opcionális
• Melegvíz előállítására szolgáló napkollektorok

Osztott rendszer: kültéri és beltéri egység

Monoblokk rendszer: csak kültéri egység

Hőleadók
• Padlófűtés
• Alacsony hőmérsékletű radiátorok
• Hőszivattyús hőleadók
• Fan-coil egységek

A legjobb energiatakarékos megoldások 

minden
alkalmazásra:
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30. o.

40. o.

Fűtés, használati melegvíz és hűtés 

lakossági és 
kereskedelmi 
alkalmazásokhoz

Fűtés és használati melegvíz előállítás 

felújításokhoz
Daikin Altherma magas hőmérsékletű fűtésrendszer a 
hagyományos kazánok cseréjéhez

Hőleadók
• Magas hőmérsékletű radiátorok

Opcionális
• Melegvíz előállítására szolgáló napkollektorok

Moduláris rendszer, amely kombinálja a VRV technológiát 

az energiahatékony Daikin Altherma hőszivattyús 
technológiával

Hőleadók
• Padlófűtés
• Alacsony hőmérsékletű radiátorok
• Hőszivattyús hőleadók
• Fan-coil egységek
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A Daikin Altherma két alacsony hőmérsékletű rendszert kínál, melyek 
képesek fűteni-hűteni és használati melegvizet előallítani, 
melyekhez mind ugyanazon választható kiegészítők csatlakoztathatók.

új
Fűtés, használati melegvíz és hűtés
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lakóházakhoz
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Split rendszer
Akár egy új építésű, akár egy meglévő, energiatakarékos házról van szó, a Daikin 
Altherma alacsony hőmérsékletű split rendszerbe illeszthető elemeket kínál a teljes 
klímaszabályozáshoz. 
Kompakt padlón álló egységet választ fűtéshez és használati meleg víz 
előállításához, vagy oldalfali egységet? Van a házban padlófűtés vagy hőszivattyús 
hőleadó? Az elektromos áram a hálózatról vagy egy megújuló, környezettudatos 
forrásból, például napenergiából származik? 
A Daikin Altherma alacsony hőmérsékletű rendszerek minden esetre 
tökéletes megoldást nyújtanak.

Kompakt beltéri egység

Kültéri egység:  

4,6,8 kW és 11,14,16 kW

Napkollektoros csatlakozás 
(választható)

Padlófűtés

Hőszivattyús hőleadó Használati 
melegvíz

14  Daikin Altherma alacsony hőmérsékletű egységek  15



A legjobb szezonális hatékonyság,  
a legtakarékosabb üzemeléssel

A levegő-víz hőszivattyúk gyártásának területén szerzett több éves 
tapasztalattal, több mint 150 000 Európában felszerelt egységgel, folyamatosan 
a Daikin Altherma teljesítményének további növelésére törekszünk. Ezt 
az elektromos áram fogyasztásának folyamatos csökkentésével kívánjuk 
elérni, minden termékfejlesztési folyamatban, amely további üzemköltség 
csökkenést eredményez. 

Tökéletes megoldás az új építésú, 
illetve energiatakarékos házakhoz

A Daikin Altherma alacsony hőmérsékletű termékcsalád teljes mértékben 
az új építésű házak hatékonysági, komfortszint, alkalmazási igényeire 
optimalizált. Emellett a kiterjedt termékválaszték tökéletes megoldást nyújt az 
energiatakarékos épületekhez is, akár nagyon alacsony hőszükséglet esetén 
is.

Integrált fűtés és melegvíz előállítás, 
kisebb helyigény és gyorsabb beszerelés

Az új Daikin Altherma alacsony hőmérsékletű kompakt beltéri egység egy 
padlón álló hőszivattyús egység, amely a használati melegvíz-tartályt is 
tartalmazza (180 és 260 literes kivitelben kapható). Ezáltal a legegyszerűbb és 
leggyorsabb beszerelést biztosítja a melegvíz előállításához és a legmagasabb 
meleg víz előállítási hatékonyságot és komfortszintet nyújtja egy kompakt, 
stílusos kialakításban. Ha a Daikin Altherma alacsony hőmérsékletű 
rendszerhez használati melegvíz előállítás is szükséges, a legjobb megoldás 
a szerelő és felhasználó számára egyaránt a kompakt beltéri egység! Speciális 
esetekre falra szerelhető egység is kapható, például, ha nincs szükséges 
használati meleg víz előállítására vagy ha a rendszert napkollektorokkal 
kombinálják.

Új kezelőpanel: 
egyszerű használat, üzembe helyezés és szerviz

A Daikin Altherma alacsony hőmérsékletű egységek új felhasználói felülettel 
rendelkeznek. A többnyelvű és grafikus felületen, amely teljes szöveges 
megjelenítést, menü navigációt és intelligens szabályozási funkciókat 
tartalmaz, az üzembe helyezés, szerviz és mindennapi működtetés is rendkívül 
egyszerű.

4 vadonatúj előny

14  Daikin Altherma alacsony hőmérsékletű egységek  15



KÜLTÉRI EGYSÉG:  
MINDEN KLÍMÁNAK MEGFELEL, MÉG A LEGZORDABB  
TÉLI KÖRÜLMÉNYEKNEK IS

1.

A Daikin hőszivattyúknál alkalmazott 
fagyásvédelme széles körben elismert. 
A kültéri egységek speciálisan a 
jéglerakódási problémák elkerülésére 
készültek.

A Daikin Altherma alacsony hőmérsékletű egység 
működése akár -25°C kültéri hőmérsékleten is garantált. 
Ez megfelelő hőszivattyú működést biztosít a leghidegebb 
éghajlatokon is. 

1. A Daikin Altherma 4-8kW teljesítményosztályú készülékei 
speciális házzal rendelkeznek, amely megakadályozza a jég 
lerakódását a kültéri egység hőcserélőjére. 

• A kültéri egység szabadonfüggő hőcserélővel 
rendelkezik, ami biztosítja, hogy a kültéri egység alsó 
részén ne rakódhasson le jég. Ez kulcsfontosságú a 
megfelelő fagyásvédelem biztosításához és további 
előnye, hogy nem szükséges elektromos csepptálca 
fűtést alkalmazni. 

• A nyomóoldali légrács is speciálisan, a jéglerakódás 
megakadályozását figyelembe véve készült.

Új nyomóoldali légrács

A kiváló fagyvédelem miatt ugyanaz a termék ajánlható 
egész Európában, Spanyolország déli részétől egészen 
Finnország északi részéig. 

16 Daikin Altherma alacsony hőmérsékletű egységek  17



Forró gáz cső

2. A Daikin Altherma 11-16 kW teljesítményosztályú 
készülékei speciális fagyásvédelemmel rendelkeznek, 
amely megakadályozza a jég lerakódását a kültéri egység 
fűtőelemére. 

• Forró gáz leágazás: a kompresszorból érkező forró 
gázas hűtőközeg áthalad a csepptálcán, ezáltal 
megakadályozza a jég lerakódását és és a cseppvíz 
nyílások eltömődését

• Túlhűtés leágazás: a hűtőközeg cső elágazása előtt a 
hűtőközeg áthalad a hőcserélő alsó csöveiben, ezáltal 
megakadályozza a jég lerakódását

Túlhűtés leágazás
Tömítés

Az ERLQ-C sorozat csak egy kis teljesítményű csepptálca 
fűtőelemmel van ellátva (35W), amely csak a leolvasztási 
ciklusokban működik. Ezáltal a hagyományos, 
termosztáttal vezérelt csepptálcás hőszivattyús 
rendszerhez képest az áramfogyasztás akár 90%-kal is 
kevesebb. 

Elosztó

16 Daikin Altherma alacsony hőmérsékletű egységek  17



KOMPAKT PADLÓN ÁLLÓ BELTÉRI EGYSÉG: 
KÖNNYEBB ÉS GYORSABB BESZERELÉS,  
HASZNÁLATI MELEGVÍZ-TARTÁLLYAL

• A rozsdamentes acél használati melegvíz-tartályt 
beépítettük az egységbe, a hőszivattyú modult és tartályt 
összekötő összes vezeték gyárilag felszerelt. Ez lehetővé 
teszi a gyors telepítést a hagyományos összeállításhoz 
képest (oldalfali egység, külön használati melegvíz-
tartály), mivel csak a víz és a hűtőközeg csöveket kell 
csatlakoztatni.

• Az összes hidraulikus alkatrész beépített 
(keringetőszivattyú, tágulási tartály, kiegészítő fűtőelem, 
stb.) Nincs szükség külső alkatrészek felszerelésére. 

• Az elektromos vezérlőpanel és a hidraulikus alkatrészek 
a készülék elejéről elérhetők. Ez biztosítja a könnyű 
szervizelhetőséget és lehetővé teszi az elektromos 
alkatrészek vízszivárgás okozta sérülésének elkerülését.

• Az összes víz és hűtőközeg csatlakozás az egység elején 
található, egyszerű csatlakoztatást és hozzáférhetőséget 
nyújtva. Ez azt jelenti, hogy nincs csatlakozás szerelve az 
egység hátuljára, így kisebb helyen is elfér.

2 a

Az alkatrészek a 
készülék elejéről 
elérhetők

18 Daikin Altherma alacsony hőmérsékletű egységek  19



2

728 mm

600 mm + 10 mm  
helyigény mindkét oldalon

600 mm950 mm + X

580 mm 370 mmX

Hydrobox

DHW tartály

VS

A minden az egyben kialakításnak köszönhetően a beszerelési hely alapterülete 
és magassága egyaránt csökken 

A hagyományos kialakításhoz képest, amely oldalfali egységből és külön használati melegvíz-tartályból áll, kompakt beltéri 
egység jelentősen csökkenti a beszereléshez szükséges hely mértékét. 

1

3

4

1732 mm

Kisebb helyigény: a mindössze 600 mm széles és 728 mm 
mély kompakt beltéri egység körülbelül annyi helyet foglal, 
mint bármely más háztartási készülék. 

Kisebb beszerelési helyigény: nagyon kis oldaltáv szükséges, 
és nincs szükség további helyre a készülék mögött, mivel 
a csőcsatlakozások a berendezés tetején találhatók. A 
beszereléshez szükséges terület mindezek következtében 
mindössze 0,45 m².

Alacsony beszerelési magasság: a 180l és 260 l-es verziók magassága 173 cm. A szükséges beszerelési magasság kevesebb,  
mint 2 m.

A kompakt beltéri egység kompakt kialakítását kiemeli stílusos és modern megjelenése, amely nagyszerűen illik más háztartási 
készülékekhez.

A szükséges 
hely több, mint 

30%-kal 
csökkent 

728 mm
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2. b

Az oldalfali beltéri egység bizonyos 
helyzetekben a tökéletes megoldás 

1. Ha a Daikin Altherma rendszerben nincs szükség 
használati meleg víz előállítására:

• A hőszivattyús egység tartalmazza az összes hidraulikus 
alkatrész (keringetőszivattyú, tágulási tartály, kiegészítő 
fűtőelem, stb.), nem kell külső alkatrészeket keresgélnie

• Az összes hidraulikus alkatrész és a vezérlőpanel elölről 
hozzáférhető

• Kompakt egység: 88,1 cm magas, 48 cm széles, 34,4 cm 
mély

• Kis beszerelési helyigény, nagyon kis oldaltávolsággal
• A modern megjelenés nagyszerűen illeszkedik a modern 

háztartási gépekhez.

2. Az oldalfali egység külön használati meleg víz tartállyal 
kombinálható.

• rozsdamentes acél tartály: 150l, 200l vagy 300l
• zománcozott tartály: 150l, 200l vagy 300l
• műanyag tartály: 300l vagy 500l.

OLDALFALI BELTÉRI EGYSÉG: AZ ÖSSZES 
HIDRAULIKUS ALKATRÉSSZEL

3. Csatlakozás Daikin napkollektor rendszerhez 

• Nyomott és nyomás nélküli meleg vizes rendszer
• Külön használati melegvíz-tartály használható 

(rozsdamentes acél, zománcozott vagy műanyag)
• A speciálisan kialakított napkollektor készlet kiválasztja 

a tartály felmelegítésére legalkalmasabb forrást 
(napkollektor vagy hőszivattyú), biztosítva az optimális 
hatékonyságot és maximális komfortot.
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HASZNÁLATI MELEGVÍZ-TARTÁLY

3.a Padlón álló egységbe épített használati melegvíz-tartály

3.

A Daikin az intelligens szabályozást alkalmazza a 
használati melegvíz-tartály felmelegítésére, maximalizálva 
a hatékonyságot és komfortszintet. Az újramelegítés 
és ütemezés funkciók kombinációja garantálja a lehető 
legalacsonyabb energiafogyasztást és biztosítja a melegvíz 
folyamatos rendelkezésre állását.

• Ütemezés funkció: a nap meghatározott időszakában 
felmelegíti a tartályt egy beállított hőmérsékletre. Ez a 
művelet naponta négyszer ismételhető, két eltérő tartály 
hőmérséklet megadásával (komfort és gazdaságos tárolás).

• Újramelegítés funkció: ha a tartály hőmérséklete 
egy bizonyos minimális hőmérséklet alá esik, a 
Daikin Altherma automatikusan használati melegvíz 
melegítésre kapcsol, felmelegítve a tartályt a 
meghatározott újramelegítési hőmérsékletre.

• Ez a két szabályozási funkció külön-külön és együtt 
is használható a legjobb hatékonyság és maximális 
komfort eléréséhez.   
Az ütemezési funkció a tartály felmelegítésére 
használható akár az éjszaka során egy meglehetősen 
magas tartály hőmérsékletig (pl. 50°C-ig elektromos 
rásegítés nélkül). Ha napközben nagyobb a vízfogyasztás 
a tartály hőmérsékletének minimális újramelegítési 
hőmérsékletre csökkentésével a hőszivattyú az 
újramelegítés funkcióval automatikusan használati 
melegvíz melegítésre kapcsol, biztosítva a melegvíz 
állandó rendelkezésre állását.   
A tartály nagyméretű hőcserélő felületének 
köszönhetően (hőcserélő felülete 1,56m2) a tartály 
felmelegítése az ütemezés vagy újramelegítés 
funkciókkal rendkívül rövid időt vesz igénybe.

A kompakt padlón álló beltéri egység használati melegvíz  
tartálya vastag polisztirén szigeteléssel van ellátva, ami 
50%-kal kevesebb hőveszteséget eredményez a normál 
szigetelésű tartályokhoz képest. Ez jelentős üzemköltség 
csökkenést eredményez, mivel a következő felmelegítési 
ciklushoz kevesebb energiát használ fel. 

• A 180 l-es tartály hővesztesége: csak 1,4kWh 24 óránként 
(45°C hőmérséklet különbség a tartály és a helyiség 
hőmérséklete között). 

A Daikin Altherma alacsony hőmérsékletű egység a 
használati melegvíz tartályt kizárólag hőszivattyús 
forrásból nagyon magas hőmérsékletre képes melegíteni. 
Ezáltal elkerülhető a melegvíz-tartály elektromos fűtése, 
maximalizálva a meleg víz előállítás hatékonyságát.

• A tartály akár 55°C-re melegíthető fel csak hőszivattyús 
melegítéssel. A hőmérséklet a hőszivattyús modul 
standard kiegészítő fűtőelemével tovább növelhető 
60°C-ig.

Ez nagy mennyiségű melegvíz előállítását teszi lehetővé. 
Egyetlen felmelegítési ciklussal a következő mennyiségek 
állíthatók elő.

• 300l meleg víz 40°C hőmérsékleten, amely hat 
zuhanyzásra elegendő, elektromos rásegítés nélkül 
(260l tartály, 50°C tartály hőmérséklet, 10°C hideg víz 
hőmérséklet, egy felmelegítési ciklus).

• A standard kiegészítő fűtőelemmel a melegvíz 
mennyisége 375 literre emelhető (260 l-es tartály, 60°C 
tartály hőmérséklet).

1. Egyéni beszerzés

2. Meleg víz csatlakozás

3. Túláramszelep csatlakozó

4. Túláramszelep (egyéni 

beszerzés)

5. Elektromos szekrény

6. Elektromos szekrény fedele

7. Cirkulációs csatlakozás

8. Termisztor-aljzat

9. Felfűtés belépő csatlakozás

10. Hőcserélő tekercs

11. Felfűtés kilépő csatlakozás

12. Hideg víz becsatlakozás

13. Menetes termisztornyílás 

a napkollektoros 

használathoz. Lásd az 

EKSOLHWAV1 szerelési 

útmutatóját.

• higiénikus kivitel rozsdamentes acélból (EKHWS) vagy 
zománcozott acélból (EKHWE).

• oldalfali és monoblokk fűtési rendszerrel kombinálva
• három méretben kapható: 150, 200 és 300 literes.
• 40 mm-es cfc-mentes szigetelőanyag (poliuretán) 

a rozsdamentes acél tartályokhoz és 50 mm-es a 
zománcozott acél tartályokhoz.

• 2 fűtőelemet tartalmaz: egy hőcserélőt alul, ahol a beltéri 
egységből érkező melegvíz kering, és egy kiegészítő 3 
kW-os elektromos segédfűtő elemet a tetején.

• a melegvizes tartályban egy hőmérséklet-érzékelő 
szabályoz egy három járatú szelepet és/vagy elektromos 
kiegészítő fűtőelemet a beltéri egységen keresztül.

2

1

3

4

5

6
7

8

9

10

13

11

12

3.b Használati melegvíz tartály oldalfali  
 egységgel kombinálva  
 (EKHWS - EKHWE)
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EGYSZERŰ VEZÉRLÉS
Gyors és könnyű telepítés

4.

Az első indításkor egy gyors beállításvarázsló végivezeti a szerelőt az üzembe helyezés lépésein. Egy sor rövid 
kérdés megválaszolásával az alapvető paramétereket automatikusan beállítja. A paraméterek finomhangolása a menü-
alapú navigációval végezhető. A gyors beállítási varázsló lépéseinek elvégzése után csak a rendszer releváns 
paraméter beállításai láthatók a menüben. A nem releváns paramétereket elrejti és nem elérhetők.

A pareméterek biztonsági másolata letölthető számítógépre , vagy más, hasonló rendszerre másolhatók. Szükség 
esetén a paraméter beállítások előzetesen is elkészíthetők és az üzembe helyezés során feltölthetők az egységre.

Az egység tényleges tesztüzeme előtt egy indító teszt mód lehetővé teszi az összes vezetékes komponens egyenkénti 
aktiválását. Ez lehetővé teszi az összes csatlakozás és vezeték gyors és egyszerű ellenőrzését és a helyes működés biztosítását. 
Az automatikus szárítófunkcióval pedig folyamatos felmelegítést végezhetünk, amellyel elkerülhető a padló 
megrepedése a padlófűtés első elindításakor. Egyedi és könnyen programozható ütemezések állnak rendelkezésre 
a fűtéshez, hűtéshez, használati melegvíz előállításához és cirkulációhoz, a zajérzékeny üzemmóddal és elektromos fűtés 
rásegítéssel az egység működése a felhasználó egyéni igényei szerint alakítható.

Az üzembe helyezés után a telepítőmenühöz való hozzáférés korlátozható (manuálisan vagy automatikusan egy óra 
elteltével) az egység téves beállításának elkerülése érdekében.
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Egyszerű szervizelhetőség

Szobahőmérséklet-szabályzó funkció

Felhasználóbarát, intuitív vezérlés

Meghibásodás esetén szöveges hibaüzenetek tájékoztatják a felhasználót és útmutatást nyújtanak a probléma 
megoldásához. Ha a probléma továbbra is fennáll és helyszíni szerelés szükséges, a szerviz szakember az utolsó 20 hibát is 
megjelenítheti. 

A kiterjedt felhasználói menüben részletes információkat kapunk az egység működési 
körülményeiről, például a különböző alkatrészekről, az üzemi hőmérsékletekről, indítások számáról.

A felhasználói felület is fel van szerelve hőmérséklet érzékelővel, és a Daikin Altherma alacsony hőmérsékletű beltéri 
egységtől távolról is telepíthető.

• Az egységre telepítve lehetővé teszi az egység üzemi információihoz és beállításaihoz való gyors és egyszerű hozzáférést.
• Távoli felszerelésben (pl. nappaliban) szobatermosztátként használható, amely több speciális funkcióval 

rendelkezik, mint egy átlagos szobatermosztát, ezáltal állandó szobahőmérsékletet, megnövelt 
hatékonyságot és üzemi élettartamot eredményez. Szervizelési okokból egy második, opcionális 
felület is telepíthető az egységre.

A részletes megjelenítési módbana felhasználói felület nagyméretű grafikus kijelzője mutatja a szoba aktuális 
hőmérsékletét és az egység üzemmódját. A végfelhasználó kívánságától függően egy egyszerűsített alapkijelző is elérhető, 
amely csak az aktuális szobahőmérsékletet mutatja és segítségével csak a beállított szobahőmérséklet módosítható.

A felhasználói beállítások egy intuitív és könnyen érthető menüben érhetők el. Ez a menü hozzáférést 

biztosít olyan további információkhoz, mint a rendszer energiafogyasztása és hőtermelése, fűtésre, hűtésre 

és használati meleg víz előállításra leosztva, lehetővé téve az egység hatékony működésének folyamatos követését.

Grafikus képernyő háttérfénnyel

Be/Ki

Menü / Vissza

Navigációs gombokMegerősítés

Főoldal

Információ
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Monoblokk rendszer

Kültéri egység:  

11, 14 és 16 kW Padlófűtés

Hőszivattyús hőleadóHasználati melegvíz Napkollektoros csatlakozás (választható)

Minden egyetlen kültéri egységben
A Daikin Altherma osztott rendszerek mellett a Daikin Altherma monoblokk 
változatban is kapható, ahol minden hidraulikus alkatrész a kültéri egységben 
található. 
A rendszer telepítéséhez csupán vízoldali csövezésre van szükség (kültéri 
egységhez csövezve), ami lényegesen meggyorsítja és leegyszerűsíti a szerelési 
munkálatokat. 

 A monoblokk változatú modellek teljesítménye: 11, 14, 16 kW
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A Daikin Altherma monoblokk rendszer a következő változatokban kapható:
- csak fűtéshez vagy fűtéshez és hűtéshez 
- egyfázisú vagy háromfázisú 
- 11kW, 14kW vagy 16kW

A beépített elektromos rásegítő fűtőelem kiegészítő fűtést biztosít rendkívül alacsony kültéri 
hőmérsékleten. A Daikin Altherma monoblokk rendszer 6  kW kiegészítő fűtőelemmel van gyárilag felszerelve. Ez a fűtőelem 
3  kW (egyfázisú egységek) vagy 2 kW (háromfázisú egységek) részekre osztható üzembe helyezéskor.

11kW, 14kW és 16kW burkolat

Vízoldali csövezés, hűtőközeg nélkül

A hidraulikus alkatrészek fagyvédelemmel ellátottak
A vízcsövek fagyás elleni védelme érdekében az összes hidraulikus alkatrész szigeteléssel van ellátva, és egy speciális 
szoftverrel szükség esetén a rendszer aktiválja a szivattyút és a tartalék fűtőelemet. Ez megakadályozza a víz hőmérsékletének 
fagypont alá esését és szükségtelenné teszi a glikol hozzáadását a vízrendszerben található vízhez.

CSAK KÜLTÉRI EGYSÉG1.

A Daikin Altherma monoblokk modellekbe (11-16 kW) szerelt scroll kompresszorok kompakt, 
ellenálló, alacsony zajszintű készülékek, amelyek optimális működési megbízhatóságot (nincsenek szelepek 
és beépített himbás csatlakozás) és hatékonyságot (az alacsony kezdeti áramlás és a folyamatos kompressziós 
arány révén) biztosítanak. Ezt a technológiát számos Daikin hőszivattyúban felhasználtuk.
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Akár csak egy használati melegvíz-tartályra, vagy a napenergiát is hasznosító egységekre van szüksége, a Daikin termékei 
között biztosan megtalálja az igényeinek megfelelő megoldást.

1. Egyéni beszerzés

2. Meleg víz csatlakozás

3. Túláramszelep csatlakozó

4. Túláramszelep (egyéni 

beszerzés)

5. Elektromos szekrény

6. Elektromos szekrény fedele

7. Cirkulációs csatlakozás

8. Termisztor-aljzat

9. Felfűtés belépő csatlakozás

10. Hőcserélő tekercs

11. Felfűtés kilépő csatlakozás

12. Hideg víz becsatlakozás

13. Menetes termisztornyílás 

a napkollektoros 

használathoz. Lásd az 

EKSOLHWAV1 szerelési 

útmutatóját.
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1. Meleg víz csatlakozás

2. T idom (egyéni beszerzés)

3. Túláramszelep csatlakozó

4. Túláramszelep (egyéni 
beszerzés)

5. Cirkulációs csatlakozás

6. Termisztor-aljzat

7. Felfűtés belépő csatlakozás

8. Hőcserélő tekercs

9. Felfűtés kilépő csatlakozás

10. Hideg víz csatlakozás

11. Termisztor

12. Anód

13. Kilökő nyílások

14. Kilökő nyílások
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HASZNÁLATI MELEGVÍZ-TARTÁLY2.

EKHWS – EKHWE  
Használati melegvíz-tartály
• higiénikus kivitel rozsdamentes acélból 

(EKHWS) vagy zománcozott acélból (EKHWE).
• oldalfali és monoblokk fűtési rendszerrel 

kombinálva
• három méretben kapható: 150, 200 és 

300 liter
• 40 mm-es cfc-mentes szigetelőanyag 

(poliuretán) a rozsdamentes acél 
tartályokhoz és 50 mm-es a zománcozott 
acél tartályokhoz.

• 2 fűtőelemet tartalmaz: egy hőcserélőt alul, 
ahol a beltéri egységből érkező melegvíz 
kering, és egy kiegészítő 3 kW-os elektromos 
segédfűtő elemet a tetején.

• a melegvizes tartályban egy hőmérséklet-
érzékelő szabályoz egy három járatú szelepet 
és/vagy elektromos kiegészítő fűtőelemet a 
beltéri egységen keresztül.

EKHTS  
Használati melegvíz-tartály
A beltéri egység és a használati melegvíz-tartály 
a helytakarékosság érdekében egymásra, vagy 
egymás mellé helyezhető, ha nincs elegendő hely. 

• 200 és 260 literes kivitelben kapható
• Hatékony felmelegítés: 10°C-ról 50°C-ra 

mindössze 60 perc alatt*
• A kiváló minőségű szigetelésnek 

köszönhetően a hőveszteség minimálisra 
csökken

• A szükséges időközönként a beltéri egység 
felmelegíti a vizet 60°C fokra a baktériumok 
elszaporodásának megakadályozása 
érdekében.

* A tesztet 16kW-os kültéri egységgel végeztük, 7°C környezeti 
hőmérsékleten, 200L tartállyal
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Rendszervezérlő
Időjáráskövető szabályozás
Ha az időjáráskövető szabályozás be van kapcsolva, akkor 
a kilépő víz hőmérsékletének alapértéke a külső környezeti 
hőmérséklettől függ. Alacsony külső környezeti hőmérséklet 
esetén az előremenő víz hőmérséklete magasabb, az 
épület fűtési igényeinek kielégítéséhez. Magasabb külső 
környezeti hőmérsékleten az előremenő víz hőmérséklete 
az energiamegtakarítás érdekében alacsonyabb.

Opcionális szobatermosztát
A vezeték nélküli szobatermosztáthoz opcionálisan 
elhelyezhető egy külső érzékelő (EKRTETS) a padlófűtés és 
a padló közé. A termosztát a szoba hőmérsékletét méri, és 
közvetlenül megjeleníti a szabályozó egységen. 
A szobatermosztát LCD-kijelzője minden olyan információt 
megjelenít, amelyek segítségével a Daikin Altherma 
rendszer egy szempillantás alatt beállítható. A felhasználó 
egyszerűen navigálhat a következő menükben:

• A szoba hőmérsékletének beállítása a beépített vagy a 
hőmérséklet-érzékelő mérései alapján

• Hűtő/fűtő üzemmód
• Kikapcsolás funkció (beépített fagyásvédelmi 

funkcióval)
• Nyaralási üzemmód
• Komfort és csökkentett üzemmódok
• Időbeállítás (nap és hónap)
• Programozható heti időzítő 2 felhasználó által 

meghatározott és 5 előre beállított programmal, napi 
akár 12 művelettel

• Billentyűzár funkció
• Hőmérséklet-határok beállítása. A berendezést telepítő 

szakember módosíthatja az alsó és felső határokat 
• Padló hővédelem és koncenzáció elleni védelem 

padlóhűtéshez *  

* csak az EKRTETS egységgel

EGYSZERŰ VEZÉRLÉS3.
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Szükség esetén a hőszivattyús hőleadó egység fűtést és 
hűtést is biztosít, mivel a hőszivattyús hőleadó nem 
egyszerűen csak egy fan coil egység.
A hőszivattyús hőleadó emellett rendkívül alacsony 
zajszinttel is rendelkezik.

A padlófűtés és a fan-coil egységek együttes használatakor 
a hatékonyság szempontjából fontos alacsony kilépő 
vízhőmérséklet ugyan megfelel a padlófűtésnek, de 
a fan-coil egységeket nagyobbra kell tervezni, hogy 
megfelelő hőt tudjanak kibocsátani ezen az alacsony 
vízhőmérsékleten. A hőszivattyús hőleadó berendezés 
megoldja ezt a problémát.
Képes a szükséges mennyiségű hő leadására alacsony 
kilépő vízhőmérsékleten is, anélkül, hogy túl nagy 
méretűre lenne szükség. 
A kilépő vízkör egy termosztáttal történő ki- és bekapcsolása 
helyett minden hőszivattyús hőleadó közvetlenül 
hozzákapcsolható a Daikin Altherma beltéri egységhez, 
a rendszer központjához. Ez lehetővé teszi a szobák igény 
szerinti fűtését, függetlenül a többi szoba hőmérsékletétől.
A hőszivattyús hőleadó üzemköltséget takarít 
meg, kb. 25 %-kal hatékonyabb a padlófűtést és 
hagyományos fan-coil egységeket kombináló fűtési 
rendszerekhez képest. A plug and play telepítésnek 
köszönhetően a meglévő hőleadók egyszerűen 
lecserélhetők hőszivattyús hőleadókra.

Hőszivattyús hőleadó
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Csatlakozószett napkollektorhoz
A napkollektorhoz való csatlakozókészlet egy külső 
hőcserélő révén biztosítja a napenergia átvitelét a Daikin 
Altherma meleg vizes tartályba. A két hőcserélővel 
rendelkező tartályokkal ellentétben ez a rendszer lehetővé 
teszi, hogy a tartályban lévő összes vizet napenergiával, 
vagy szükség esetén a hőszivattyús energiát használva 
melegítse fel.

1- Napkollektor

2- Napkollektor szivattyú állomás

3- Napkollektor csatlakozószett az különálló (EKHWS - EKHWE) 

használati melegvíz-tartállyal kombinálható

Napkollektor
A nagy hatásfokú kollektorok valamennyi rövidhullámú 
napsugarat hővé alakítanak a rendkívül szelektív 
bevonatuknak köszönhetően. A napkollektorok a 
tetőcserepes tetőkre is felszerelhetők.

Nyomott rendszer
A rendszer szolárfolyadékkal van feltöltve, amelyhez a 
megfelelő mennyiségű fagyállót adagoltak. Ezt követően a 
rendszert nyomás alá helyezik és lezárják.

Mire van szüksége?
• Napkollektor
• Csőrendszer és napkollektor szivattyúállomás 
• Tartály: standard Daikin Altherma használati melegvíz-

tartály
• Csatlakozószett napkollektorhoz
• Tartalék fűtés (a Daikin Altherma hőszivattyú, amely a 

lakást hőenergiával is ellátja)

Napkollektoros csatlakozás

1- Napkollektor

2- Napkollektor vezérlő

3- Nyomás nélküli EKHWP-B energiatároló tartály

Nyomás nélküli rendszer
A rendszer tiszta vízzel van feltöltve, amelyet a nyomás 
nélküli energiatároló tartályból kivezet, amikor napsütés 
van. Ha nincs napsütés, és nincs szükség energiára, a vizet 
visszaengedi a nyomás nélküli energiatároló tartályba. 
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Fűtés és használati meleg víz

Ideális  
megoldás 

felújításokhoz
Daikin Altherma magas 
hőmérsékletű rendszer
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Használati 
melegvíz-tartály

Hagyományos 
kazánok cseréjéhez

Beltéri egység 

Kültéri egység

Napkollektoros csatlakozás (választható)

A Daikin Altherma magas hőmérsékletű rendszer fűtést és használati meleg 
vizet biztosít otthonában. A rendszer tökéletesen helyettesíti a hagyományos 
kazánt és a meglévő csővezetékekhez csatlakoztatható. A Daikin Altherma 
magas hőmérsékletű rendszer tehát ideális megoldás felújításokhoz. A megosztott 
rendszer egy kültéri és egy beltéri egységből áll és napkollektor csatlakozással 
egészíthető ki.
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Az osztott rendszer egy kültéri és egy beltéri egységből áll
A Daikin Altherma kültéri egység egy hőszivattyút tartalmaz, amely hőt von ki a környező levegőből, ezáltal a felhasználható 
hő 2/3-a fenntartható és megújuló energiaforrásból származik.
A kültéri egység a külső környezetben lévő levegőből nyeri a hőt. Ez a hő a beltéri egységhez a hűtőközeg csövein keresztül 
jut. 
A beltéri egység átveszi a hőt a kültéri egységtől, és tovább növeli a hőmérsékletet, így az akár 80°C-os hőmérsékletű víz 
felfűti a radiátorokat, illetve felhasználható használati melegvízhez. A Daikin egyedülálló megoldása, hogy a hőszivattyús 
kompresszorait (egy a kültéri, egy a beltéri egységben) kaszkádkapcsolással köti össze, biztosítja az optimális kényelmet 
még a leghidegebb időben is anélkül, hogy elektromos kiegészítő fűtésre lenne szükség.
11, 14 és 16 kW teljesítményosztályban kapható. Ha 16 kW-ot meghaladó teljesítményre van szükség, több beltéri egység 
kombinálható egy kültéri egységgel egészen 40 kW teljesítményig.
A Daikin Altherma magas hőmérsékletű egység háromszor hatékonyabb a fosszilis tüzelőanyaggal vagy árammal működő 
hagyományos berendezéseknél. Így alacsonyabb az üzemelési költség, miközben állandó és kellemes komfortszintet 
élvezhet.* 
* Akár 3,08 COP (teljesítmény-tényező)

A Daikin Altherma magas vízhőmérséklete ideális a használati melegvíz fűtésére további elektromos fűtőelem igénybevétele 
nélkül is. A használati melegvíz gyors felfűthetősége azt is jelenti, hogy kisebb fűtőegységekre van szükség. Egy 4 tagú család 
esetében a normál méretű tartály az ideális megoldás. Ha több meleg vízre van szüksége, nagyobb tartályt is választhat.

Hőleadók
A Daikin Atherma magas hőmérsékletű rendszer csak 
magas hőmérsékletű hőleadókkal, radiátorokkal működik, 
amelyek különböző méretekben és kialakításban kaphatók, 
a belső tér és a fűtési igényeknek megfelelően. A hőleadók 
egyénileg, vagy a központi fűtésszabályozási programmal 
szabályozhatók.

Napkollektoros csatlakozás
A Daikin Altherma magas hőmérsékletű fűtőrendszer 
opcionálisan napenergiát is tud hasznosítani a használati 
melegvíz előállításához.
Ha a napenergiára nincs szükség azonnal, az erre a 
célra kialakított melegvizes tartály (EKHWP) képes nagy 
mennyiségű felmelegített vizet tárolni akár egy napig, 
amely később felhasználható használati melegvízként vagy 
fűtéshez.

Használati melegvíz-tartály

Split rendszer
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Az inverteres szabályozás még nagyobb 
megtakarítást jelent!
Az inverter a rendszert folyamatosan az aktuális fűtési 
szükséglethez igazítja. Nem kell bajlódnia a beállításokkal: a kültéri 
körülményektől, napsütéstől, a szobában tartózkodó személyek 
számától függetlenül folyamatosan fenntartja a programozott 
hőmérsékletet. Ez páratlan szintű kényelmet és hosszú rendszer 
élettartamot biztosít, mivel a rendszer csak akkor működik, amikor 
valóban szükség van rá. Emellett további 30% energiaköltséget 
takaríthat meg a nem inverteres hőszivattyúkhoz viszonyítva.

A Daikin Altherma magas hőmérsékletű fűtőrendszer 100%-ban termodinamikai energiát használ fel ahhoz, hogy a víz 
hőmérsékletét akár 80°C-ra fűtse fel további fűtőelem nélkül. 

Kültéri

1. fokozat

1 A kültéri egység a külső környezetben lévő levegőből 
nyeri a hőt. Ez a hő a beltéri egységhez az R-410A hűtőközegen 
keresztül jut el.

KÜLTÉRI EGYSÉG ÉS BELTÉRI EGYSÉG

KÜLTÉRI EGYSÉG

Lassú 
indítás

A hőmérséklet állandó
Hőmérséklet / Teljesítményfelvétel

Idő

Beállított 
hőmérséklet

inverteres  
hőszivattyú

inverter nélküli  
hőszivattyú

Fűtés:

Daikin Altherma kaszkád technológia 

Nagy teljesítmény három lépésben:

1.
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Beltéri

2. fokozat 3. fokozat

3

2

BELTÉRI EGYSÉG

 › Csak fűtő kivitelű konfigurációban kapható. 
 › Nincs szükség tartalék kiegészítő fűtésre a kaszkád 

technológiának köszönhetően

A beltéri egység átveszi a hőt, és tovább növeli a 
hőmérsékletét az R-134a hűtőközeg segítségével.

Az R-134a hűtőközegtől a hő a vízkörhöz jut. Az 
egyedülálló kaszkád kapcsolású kompresszoros 
kialakításnak köszönhetően további tartalék fűtőelem 
használata nélkül is 80°C-os vízhőmérséklet érhető el.

1. Hőcserélő R-134a  H
2
O

2. Hőcserélő R-410A  R-134a

3. Szivattyú (DC-inverter a rögzített ∆T fenntartásához)

4. R-134a kompresszor

5. Légtelenítő

6. Nyomásmérő

7. Tágulási tartály (12 l)

1

4

7

3

6

5

2
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EKHTS: Használati melegvíz-tartály

 > 200 és 260 literes kivitelben kapható

 > Hatékony felmelegítés: 10°C-ról 50°C-ra mindössze 60 perc alatt*

 > A kiváló minőségű szigetelésnek köszönhetően a hőveszteség minimálisra csökken

 > A szükséges időközönként a beltéri egység felmelegíti a vizet 60°C fokra a baktériumok elszaporodásának megakadályozása 

érdekében.

* A tesztet 16kW-os kültéri egységgel végeztük, 7°C környezeti hőmérsékleten, 200L tartállyal

A beltéri egység és a használati melegvíz-tartály a 
helytakarékosság érdekében egymásra, vagy egymás 
mellé helyezhető, ha nincs elegendő hely.

Akár csak egy használati melegvíz-tartályra, vagy a napenergiát is hasznosító egységekre van szüksége, a Daikin termékei 
között biztosan megtalálja az igényeinek megfelelő megoldást.

1. Meleg víz csatlakozás

2. T idom (egyéni beszerzés)

3. Túláramszelep csatlakozó

4. Túláramszelep (egyéni beszerzés)

5. Cirkulációs csatlakozás

6. Termisztor-aljzat

7. Felfűtés belépő csatlakozás

8. Hőcserélő tekercs

9. Felfűtés kilépő csatlakozás

10. Hideg víz csatlakozás

11. Termisztor

12. Anód

13. Kilökő nyílások

14. Kilökő nyílások

1

8

10

7

9

6

5

12

14

7

3
4

9

11

2

5
1
10    

13

1

8

10

7

9

6

5

12

14

7

3
4

9

11

2

5
1
10    

13

Egymásra 
helyezett

VAGY

Különálló

HASZNÁLATI MELEGVÍZ-TARTÁLY2.
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EKHWP: használati melegvíz tartály
A használati melegvíz tartály két részből áll: A felső rész, amely mindig forró – az aktív vizes zóna –, és az alsó, 
hidegebb rész – a napkollektoros zóna.

1. Az aktív víz felmelegítése a tartály felső részében történik. Ennek a zónának a magas hőmérséklete 
gondoskodik arról, hogy mindig elegendő forró víz álljon rendelkezésre.

2. A napkollektorok hatékonyabban működnek, ha hidegebb víz folyik a napkollektorokba. Ezért a közvetlenül a 
napkollektorokba vezetett vizet a napkollektor zónában tárolja.

1. Bemenet a napkollektorból (1”F 
csatlakozópont) 

2. Hideg víz belépő oldal (1”M) 

3. Használati melegvíz kilépő oldal 
(1”M) 

4. Belépő víz a hőszivattyúból (1”M) 

5. Visszatérő víz a hőszivattyúhoz 
(1”M) 

6. Napkollektoros fűtés rásegítés 
kilépő oldal (1”M) 

7. Napkollektoros fűtés rásegítés 
belépő oldal (1”M) 

8. Használati melegvíz-tartály 

9. Töltő- és ürítőszelep 

10. Kiegyenlítő cső csatlakozója (nincs 
használatban) 

11. Használati melegvíz hőcserélője 

12. Fűtő hőcserélő 

13. Napkollektor fűtés rásegítő 

14. Hőszigetelő elem a fűtés 
rásegítéshez 

15. Nyílás az opcionális elektromos 
fűtőszál számára (nincs 
használatban)

16. Napkollektor visszatérő víz 
rétegzett csöve 

17. Töltöttségi szintjelző 

18. Víz a nyomásmentes 
tárolótartályban

19. Napkollektoros zóna

20. Kiszolgáló vizes zóna

21. Biztonsági túlfolyó szerelvény

22. Fogantyú

22

21 21

20

18

19

17

16

15

14 13 1211

10

9

8

12 34
56

7

Napkollektorok
Egy év során a nap a használati melegvíz 
előállításához szükséges energiamennyiség akár 
75%-át képes biztosítani. A magas hatásfokú, 
fokozottan szelektív bevonattal ellátott kollektorok 
az összes rövidhullámú napsugarat hővé alakítják. A 
napkollektorok tetőcserepes tetőre is felszerelhetők.

Működés
A napkollektorok csak akkor töltődnek fel, ha a 
nap elegendő hőt biztosít. Ebben az esetben a 
szabályozó és szivattyú egységben lévő mindkét 
szivattyú rövid időre bekapcsol, és vízzel tölti meg 
a kollektorokat a tárolótartályból. Feltöltés után, 
ami kevesebb mint egy percet vesz igénybe, az 
egyik szivattyú kikapcsol és a víz keringetését a 
fennmaradó másik szivattyú biztosítja.

Nyomás nélküli rendszer
Ha nincs elegendő mennyiségű napfény, vagy ha a napenergiát tároló tartály már elegendő hőt tárol, akkor a szivattyú 
kikapcsol, és a napenergia a tárolótartályban marad. Nem szükséges fagyállót adni a vízhez, mivel amikor a berendezést nem 
használjuk, a kollektor felületében nincs víz - egy újabb környezetvédelmi előny!

Napkollektor

Beltéri egység és használati 
melegvíz tartály

NAPKOLLEKTOROS CSATLAKOZÁS3.

Előzetes
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Rendszervezérlő
A magas hőmérsékletű fűtési rendszer kétféleképpen szabályozható:

1/ Időjáráskövető szabályozás
Ha az időjáráskövető szabályozás be van kapcsolva, 
akkor a kilépő víz hőmérsékletének alapértéke a külső 
környezeti hőmérséklettől függ. Alacsony külső környezeti 
hőmérséklet esetén az előremenő víz hőmérséklete 
magasabb, az épület fűtési igényeinek kielégítéséhez. 
Magasabb külső környezeti hőmérsékleten az előremenő 
víz hőmérséklete az energiamegtakarítás érdekében 
alacsonyabb.

2/ Termosztát szabályozás
A Daikin Altherma beépített hőmérséklet érzékelővel 
ellátott felhasználói felületén az ideális hőmérsékletet 
egyszerűen, gyorsan és kényelmesen beállíthatja.
A magas hőmérsékletű alkalmazásokhoz való, egyszerűen 
kezelhető szabályozó egység garantálja a komfortot: 

• Felületfűtő
• Csendes üzemmód
• Csökkentett 

teljesítményű funkció
• Fertőtlenítés funkció

• Kikapcsolás funkció
• Időzítés
• Használati víz fűtő 

üzemmód

Opcionális szobatermosztát
A vezeték nélküli szobatermosztáthoz opcionálisan elhelyezhető egy külső érzékelő (EKRTETS) a padlófűtés és a padló közé. 

A termosztát a szoba hőmérsékletét méri, és közvetlenül megjeleníti a szabályozó egységen. 

A szobatermosztát LCD-kijelzője minden olyan információt megjelenít, amelyek segítségével a Daikin Altherma rendszer 
egy szempillantás alatt beállítható. A felhasználó egyszerűen navigálhat a következő menükben:

• A szoba hőmérsékletének beállítása a beépített vagy a hőmérséklet-érzékelő mérései alapján
• Kikapcsolás funkció (beépített fagyásvédelmi funkcióval)
• Nyaralási üzemmód
• Komfort és csökkentett üzemmódok
• Időbeállítás (nap és hónap)
• Programozható heti időzítő 2 felhasználó által meghatározott és 5 előre beállított programmal, napi akár 12 művelettel
• Billentyűzár funkció
• Hőmérséklet-határok beállítása. A berendezést telepítő szakember módosíthatja az alsó és felső határokat
• Padló hővédelem * 

* * csak az EKRTETS-el együtt

EGYSZERŰ VEZÉRLÉS4.
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Fűtés, használati melegvíz és hűtés

Daikin Altherma Flex Type: 
lakóházakba  
és kereskedelmi épületekbe

A rugalmas  megoldás



A lakossági és kereskedelmi alkalmazásra készült Daikin Altherma Flex 
Type a Daikin speciális hőszivattyús technológiájának köszönhetően egy 
3-az-1-ben rendszer, amely fűtést, használati melegvíz előállítást és 
hűtést biztosít egyetlen, rendkívül energiahatékony rendszerben.
A Daikin Altherma Flex Type napjaink válasza a növekvő energiárakra 
és a kereskedelmi alkalmazásban, iskolákban, kórházakban, fürdőkben, 
edzőtermekben és hotelekben használt hagyományos fűtési rendszerek 
által okozott elfogadhatatlan környezeti hatásokra. A Daikin Altherma 
Flex Type által felhasznált hőenergia 2/3-a a külső környezet levegőjéből 
származik, ami ingyenes és megújuló energiaforrást jelent! A mérsékelt 
égövi nyugat- és közép-európai éghajlaton a Daikin Altherma Flex Type 
átlagos szezonális COP értéke 3.
Mindezek mellett a Daikin Altherma Flex Type egy moduláris 
rendszer. A projekt méretétől függően egy vagy több kültéri egység 
kombinálható kültéri egységenként akár tíz beltéri egységgel.

A rugalmas  megoldás
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Egy vagy több kültéri egység 
+ több beltéri egység 
>> moduláris rendszer

Kültéri egység

Beltéri telepítés
Használati 

melegvíz-tartály

= +

Fűtés/hűtés

Beltéri egység

Melegvíz előállítás
1 2

Fűtés
3

Hűtés

A célnak megfelelő és állandó meleg 
vizet biztosít
Egy edzőterem kihívásai:

• Nagy alapterületű edzőtermek, ahol 
folyamatos hőtermelés történik 
és pontos klímaszabályozásra van 
szükség

• Magas azonnali meleg víz ellátási 
igény az öltözőkben

A megoldás:

• a Daikin Altherma 
Flex Type rugalmas, 
moduláris rendszer.

 Hatékony klímaszabályozás 

lakossági alkalmazásra

 Kereskedelmi létesítményekhez

Kültéri

1

2

3
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1 Kereskedelmi helyiség / 1 lakás Teljes épület

20kW

22kW

40kW

45kW A nagyobb teljesítmény elérése 
érdekében több kültéri egység 
telepítése javasolt (Önálló 
rendszerek: a kültéri egységek 
nem csatlakoznak egymáshoz)

Megjegyzés: A fűtési teljesítmény 
7°C környezeti hőmérsékletre, 
a hűtési teljesítmény 35°C 
környezeti hőmérsékletre 
vonatkozik

6kW 9kW 11kW 14kW 16kW

5kW 8kW

3 AZ 1-BEN RENDSZER

A Daikin Altherma Flex fűt, hűt és használati melegvizet állít elő:
• Fűtés: az előremenő víz hőmérséklete akár 80°C is lehet 
• Hűtés: az előremenő víz hőmérséklete akár 5°C is lehet 
• Melegvíz előállítás: a tartályban a víz hőmérséklete a 75°C-ot is elérheti
A hővisszanyerési funkciónak köszönhetően a rendszer a használati melegvíz tartályában lévő vizet 60°C-ra is képes 
felmelegíteni a lakás(ok) hűtésekor felszabaduló hő segítségével.

ENERGIAHATÉKONY HŐSZIVATTYÚS TECHNOLÓGIA

Egy olajkazánnal összehasonlítva ez a következőket jelenti:
• Akár 36%-kal alacsonyabb üzemeltetési költség*
• Akár 71%-kal kevesebb CO

2
 kibocsátás*

• Akár 35%-kal kevesebb elsődleges energiafelhasználás*

* Az adatok egy belgiumi társasházban készült felmérésből származnak: SCOP érték: 3, átlagos energiaárak 2007-2010 között, az elektromos áram termelés 
meghatározó tényezője a CO

2 
-kibocsátás

MODULÁRIS RENDSZER

Egy vagy több inverteres szabályozású kültéri hőszivattyús egység biztosít fűtést, hűtést és meleg vizet. A 23 és 45 kW 
teljesítmény közötti kültéri egységek a külső környezet levegőjéből nyerik a hőenergiát, felmelegítik egy köztes hőmérsékletre, 
majd a hűtőközegen keresztül a beltéri egységekhez juttatják.
A beltéri egységek különböző teljesítményosztályokban kaphatók (6, 9, 11, 14 és 16 kW), biztosítva az optimális hatékonyságot. 
Egy kültéri egység akár tíz beltéri egységgel kombinálható. Több kültéri egység is telepíthető, ha több hőenergiára van 
szükség.

3P, 400V1P, 230V
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Moduláris rugalmasság
A Daikin Altherma a Daikin jól ismert VRV technológiáját 
használja. Több beltéri egység csatlakoztatható 
egyetlen kültéri egységhez. Az arányos integráló 
differenciálszabályzóval vezérelt kompresszorok és 
elektronikus expanziós szelepek kombinációjával a kültéri 
egységekben folyamatosan a hozzá csatlakoztatott beltéri 
egységek terheléséhez igazítja a keringő hűtőközeg 
mennyiségét. 
Ezáltal a beltéri egységek egymástól függetlenül működnek, 
teljes rugalmasságot biztosítva. 

Minden lakásban külön szabályozható a 
fűtés, melegvíz és hűtés.

KÜLTÉRI EGYSÉG: Daikin VRV technológia 

Fűtés:  
akár 80°C-ig

Hűtés:  
akár 5°C-tól

Használati melegvíz: 
akár 75°C-ig

nyomó oldal

folyadék

szívó oldal

R-410A

R-410A

R-134A

H2O

Hővisszanyerős
Az egyik lakás hűtése közben elnyert hőt nem engedi 
egyszerűen a levegőbe, hanem visszanyeri. Ezt a visszanyert 
hőt használja
• a használati melegvíz előállítására ugyanazon lakásban
• a tér fűtésére és használati melegvíz előállítására más 

lakásokban
Ezáltal a rendelkezésre álló energiát maximálisan hasznosítja, 
csökkentve az energia költségeket.

Inverteres kompresszor
A Daikin Altherma Flex Type kiemelkedően alacsony 
energiafogyasztását a rendkívül hatékony, inverteres 
szabályozású, változó működési tartománnyal rendelkező 
Daikin kompresszoroknak köszönheti. Ez lehetővé teszi 
a teljesítmény pontos hozzáigazítását az épület valós 
fűtési igényeihez. A kültéri egység fűtési teljesítményének 
optimális szabályozásával maximális kényelmet és minimális 
energiafogyasztást érünk el.

Hűtés: akár 
43°C-ig

KÉT DAIKIN TECHNOLÓGIA KOMBINÁCIÓJA1.
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BELTÉRI EGYSÉG: Daikin Altherma kaszkád technológia 

Használati meleg víz előállítása
A kaszkád technológiával 75°C hőmérsékletre melegített 
vizet lehet előállítani, amellyel felmelegíthető a használati 
melegvíz tartály, így fokozottan hatékony a használati 
melegvíz előállításában.
• A használati melegvíz akár 75°C C-ra felmelegíthető 

elektromos fűtőegység nélkül 
• A Legionella fertőtlenítéshez nincs szükség elektromos 

kiegészítő fűtésre
• 3.00 COP érték 15°C-ról 60°C-ra melegítésben
• A felmelegítési idő 15°-ről 60°C-ra 70 perc (200 l-es 

tartály)
• Ugyanannyi melegvíz állítható elő egy 320 l-es 

tartályban 40°C-osan (újramelegítés nélkül) mint egy 
200 l-es tartályban 60°C-osan. Nagyobb mennyiségű 
melegvíz a 260 l-es tartállyal állítható elő, illetve 
magasabb tartályhőmérséklettel. 

Hűtés
A második R-134a hűtőkör nem üzemel a hatékony hűtés 
érdekében. Az R-410A hűtőkört megfordítjuk és a hidegvíz 
kör használatával hűthetők a szobák.
• Magas hűtési teljesítményt biztosít akár 5°C 

hőmérsékletű vízzel, a Daikin hőszivattyús hőleadókkal 
vagy Daikin fan coil egységekkel együtt

• Padlóhűtés is lehetséges, egészen 18°C-ig csökkentett 
vízhőmérséklettel

• A hűtési folyamatban nyert hő visszanyerhető és 
felhasználható a használati melegvíz tartály fűtésére.

A Daikin kaszkád technológia egy kültéri egységet használ, 
amely kivonja a hőt a környező levegőből és azt átvezeti a 
beltéri egységhez az R-410A hűtőkörön keresztül. A beltéri 
egység ezt a hőt további növeli az R-134a hűtőkörben, 
amelyet a vízkör melegítésére használ. Az egyedülálló 
kaszkád kompresszor alkalmazásával a víz akár 80º C-ra is 
felmelegíthető kiegészítő fűtőelemek nélkül.

Fűtés
A Daikin Altherma Flex Type a kaszkád technológiát 
használja fel a fűtés hatékonyságának növeléséhez, mivel 
számos előnnyel rendelkezik az egyszerű hűtőközeges 
hőszivattyúkkal szemben:
• a hőmérséklet tartomány széles skáláját biztosítja 

(25°C - 80°C) ami lehetővé teszi több eltérő típusú 
hőleadó csatlakoztatását, beleértve a padlófűtést, 
hőszivattyús hőleadókat és radiátorokat, és 
kompatibilis a meglévő magas hőmérsékletű radiátoros 
rendszerekkel

• a növekvő vízhőmérséklettel nem csökken a 
teljesítmény

• magas teljesítményt nyújt alacsony környezeti 
hőmérsékleten, egészen -20°C-ig

• nincs szükség elektromos rásegítő fűtésre

Kaszkád technológia

Kültéri Beltéri

1. fokozat 2. fokozat 3. fokozat

Kivonja a hőt a 
környező levegőből

Hőátvitel növekvő 
hőmérséklet

A hőt átviszi a 
vízrendszerbe
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HASZNÁLATI MELEGVÍZ-TARTÁLY

A beltéri egység és a használati melegvíz-tartály a 
helytakarékosság érdekében egymásra, vagy egymás mellé 
helyezhető, ha nincs elegendő belmagasság.

EKHTS: Használati melegvíz-tartály
• 200 és 260 literes kivitelben kapható
• Hatékony felmelegítés: 10°C-ról 50°C-ra mindössze 

60 perc alatt*
• A kiváló minőségű szigetelésnek köszönhetően a 

hőveszteség minimálisra csökken
• A szükséges időközönként a beltéri egység felmelegíti 

a vizet 60°C fokra a baktériumok elszaporodásának 
megakadályozása érdekében.

* A tesztet 16kW-os kültéri egységgel végeztük, 7°C környezeti hőmérsékleten, 
200L tartállyal

1. Meleg víz csatlakozás

2. T idom (egyéni 
beszerzés)

3. Túláramszelep 
csatlakozó

4. Túláramszelep (egyéni 
beszerzés)

5. Cirkulációs csatlakozó

6. Termisztor-aljzat

7. Felfűtés belépő 

csatlakozás

8. Hőcserélő tekercs

9. Felfűtés kilépő 
csatlakozás

10. Hideg víz csatlakozás

11. Termisztor

12. Anód

13. Kilökő nyílások

14. Kilökő nyílások

1

8

10

7

9

6

5

12

14

7

3
4

9

11

2

5
1
10    

13

1

8

10

7

9

6

5

12

14

7

3
4

9

11

2

5
1
10    

13

Egymásra 
helyezett

vagy

Különálló

2.
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HASZNÁLATI MELEGVÍZ-TARTÁLY

EGYSZERŰ VEZÉRLÉS

Opcionális szobatermosztát
A vezeték nélküli szobatermosztáthoz opcionálisan elhelyezhető egy külső érzékelő (EKRTETS) a padlófűtés és a padló közé. 
A termosztát a szoba hőmérsékletét méri, és közvetlenül megjeleníti a szabályozó egységen.
A szobatermosztát LCD-kijelzője minden olyan információt megjelenít, amelyek segítségével a Daikin Altherma rendszer 
egy szempillantás alatt beállítható. A felhasználó egyszerűen navigálhat a következő menükben:

• A szoba hőmérsékletének beállítása a beépített vagy a hőmérséklet-érzékelő mérései alapján
• Hűtő/fűtő üzemmód
• Kikapcsolás funkció (beépített fagyásvédelmi funkcióval)
• Nyaralási üzemmód
• Komfort és csökkentett üzemmódok
• Időbeállítás (nap és hónap)
• Programozható heti időzítő 2 felhasználó által meghatározott és 5 előre beállított programmal, napi akár 12 művelettel
• Billentyűzár funkció
• Hőmérséklet-határok beállítása. A berendezést telepítő szakember módosíthatja az alsó és felső határokat 
• Padló hővédelem és kondenzáció elleni védelem padlóhűtéshez * 

* csak az EKRTETS egységgel

Rendszervezérlő
A magas hőmérsékletű fűtési rendszer kétféleképpen 
szabályozható:

1/ Időjáráskövető szabályozás
Ha az időjáráskövető szabályozás be van kapcsolva, akkor a kilépő 
víz hőmérsékletének alapértéke a külső környezeti hőmérséklettől 
függ. Alacsony külső környezeti hőmérséklet esetén az előremenő 
víz hőmérséklete magasabb, az épület fűtési igényeinek 
kielégítéséhez. Magasabb külső környezeti hőmérsékleten az 
előremenő víz hőmérséklete az energiamegtakarítás érdekében 
alacsonyabb.

2/ Termosztát szabályozás
A Daikin Altherma beépített hőmérséklet érzékelővel ellátott 
felhasználói felületén az ideális hőmérsékletet egyszerűen, gyorsan 
és kényelmesen beállíthatja.
A magas hőmérsékletű alkalmazásokhoz való, egyszerűen 
kezelhető szabályozó egység garantálja a komfortot: 

 › Fűtés

 › Csendes üzemmód

 › Csökkentett teljesítményű 

funkció

 › Fertőtlenítés funkció

 › Kikapcsolás funkció

 › Időzítés

 › Használati melegvíz fűtő 

üzemmód

3.
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A Daikin hőszivattyús hőleadó általában 45°C vízhőmérsékleten működik, amelyet a Daikin Altherma a kaszkád 
technológiának köszönhetően hatékonyan állít elő.
A hőszivattyús hőleadó ideális megoldás lakásokba, magas kényelmi szintet biztosítva:

• Kis méretű az alacsony hőmérsékletű hőleadókhoz képest: 2/3-dal csökkent a szélessége

Infravörös 
távvezérlő  
(gyári tartozék)
ARC452A15

• Alacsony zajszinten működik, akár 19 dB(A) értékkel, optimális megoldás hálószobába

• Nagyteljesítményű hűtés akár 6°C-ra csökkentett vízhőmérséklettel

Vezérlés
Minden Daikin hőszivattyús hőleadó saját szabályzóval rendelkezik és minden 
szoba külön fűthető (vagy hűthető) szükség szerint. A további rugalmasság és 
kényelem érdekében a távvezérlő egy beépített heti időzítővel rendelkezik. Az 
egység működése egyéni igények szerint alakítható.

700mm

Console
Daikin 

 600mm

 600mm

2000mm
Radiateur standard basse température

700mm

Console
Daikin 

 600mm

 600mm

2000mm
Radiateur standard basse température

Standard alacsony hőmérsékletű hőleadó

Daikin hőszivattyús hőleadó

600 mm

600 mm

700 mm

2000 mm

HŐSZIVATTYÚS HŐLEADÓ4.
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1. hálószobanappali 2. hálószoba
Fűtés/Hűtés üzemmód
Fűtés (45°C) / Hűtés (6°C)

45°C / 7°C

FŰTÉSI IGÉNY BE/KI

nappali KI BE KI KI

fürdőszoba KI KI/BE BE KI

hálószoba KI KI/BE KI/BE BE

Beltéri egység KI 65°C 65°C 45°C

hidraulikus 
váltó

szivattyú 
radiátor

külső 
szabályzó

fürdőszoba

A szelepek hűtési módban lezárnak

keverőszelep

szivattyú hőszivattyús 
hőleadókhoz

45°C

65°C

nappali
1. ZÓNA :  

Telőremenő = 65°C

2. ZÓNA : 
Telőremenő = 45°C

hálószoba

60
0m

m

60
0m

m

A Daikin Altherma rendszerhez lakásokban és társasházakban bármilyen típusú hőleadó csatlakoztatható, köszönhetően 
széles vízhőmérséklet tartományának és a különböző előremenő vízhőmérséklettel való működési képességének, amely 
lehetővé teszi több, eltérő vízhőmérséklettel működő hőleadó csatlakoztatását. A beltéri egység beállított értéke a 
különböző hőleadók tényleges igényétől függ, biztosítva az optimális hatékonyságot minden körülmények között.

HŐSZIVATTYÚS HŐLEADÓ
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 kiválasztási eszközökkel
A Daikin a projektek speciális igényeinek megfelelő rendszerek kiszámításához 
három kiválasztóprogramot fejlesztett ki, ezáltal már a legelső lépésektől keződően 
maximális komfortot biztosít. Még akkor is, ha csak tájékozódni szeretne a 
lehetőségekről!

Az üzemelési költségek és CO
2
 kibocsátás csökkentését gyorsan és egyszerűen 

kiszámolhatja az Energia megtakarítási kalkulátorral. A Daikin Altherma 
szimulációs szoftverrel pedig kiválaszthatja az adott alkalmazásnak leginkább 
megfelelő hőszivattyút az adott épület és helyszín adatai alapján. A Daikin Altherma 
új épületekhez és felújításokhoz ajánlott kiválasztó és szimulációs szoftvere 
a komponensek gyors és egyszerű kiválasztását, azok optimális összeállítását teszi 
lehetővé.

Mindenre kiterjedő szolgáltatás a Daikin



 kiválasztási eszközökkel
Mindenre kiterjedő szolgáltatás a Daikin
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ENERGIA MEGTAKARÍTÁSI KALKULÁTOR1.

A Daikin web-alapú eszközt biztosít az üzemi költségek és a CO
2
 kibocsátás csökkenésének gyors kiszámolásához. Néhány 

adat alapján (helyszín, épület típusa, alapterület, személyek száma) összehasonlítja a Daikin Altherma hőszivattyús rendszert 
egy hagyományos fűtési rendszerrel. Ez az összehasonlítás tartalmazza a fűtést és a használati meleg víz előállítását is. Az 
alkalmazás új építésű és felújított épületekhez is használható. http://ecocalc.daikin.eu
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KIVÁLASZTÓ ÉS TERVEZŐSZOFTVER  
A DAIKIN ALTHERMA FLEX TYPE RENDSZEREKHEZ

A Daikin Altherma új épületekhez és felújításokhoz ajánlott 
kiválasztó és szimulációs szoftvere a komponensek gyors 
és egyszerű kiválasztását, azok optimális összeállítását teszi 
lehetővé. A lakásonkénti szükséges fűtési igény alapján 
automatikusan kiválasztja a beltéri és kültéri egységeket, 
illetve kiszámolja a szükséges hűtőközeg csőrendszer méretét.

 A szoftver a következőket is tartalmazza: 
• a beltéri egységek automatikus vagy manuális kiválasztása
• a kültéri egységek automatikus kiválasztása
• a hűtőközeg csövek átmérőjének méretezése
• a refnet elemek és csatlakozások automatikus kiválasztása
• csövezési és elektromos rajzok létrehozása , melyek 

DXF fájlban exportálhatók
• részletes jelentések létrehozása

SZIMULÁCIÓS SZOFTVER2.

3.

A Daikin Altherma szimulációs szoftver minden adott 
alkalmazáshoz a megfelelő hőszivattyút választja ki, 
figyelembe véve az épület és az adott éghajlat igényeit. 
A következő adatokat kell a szerelőnek vagy a tervezőnek 
megadnia: 

• lakóépületben: a kiszámolt fűtési/ hűtési igény, 
vízhőmérséklet, tápellátás

• klíma feltételek: helyszín, tervezési hőmérséklet
• használati melegvíz feltételek: tartály mérete, anyaga, 

napkollektor csatlakozás
• preferenciák: "fűtési határhőmérséklet" éjszakai 

csökkentett hőmérséklet funkció

Az adott épület és hely adatai alapján a szoftver egy 
teljes rendszert tervez meg, biztosítva a megfelelő 
anyagválasztást. 

A teljes anyagválasztás mellett a szoftver részletes 
információkat nyújt a szerelőnek és a felhasználónak a 
megadott Daikin Altherma egység adott alkalmazásban és 
éghajlaton várható teljesítményéről:

• a hőszivattyús rendszer szezonális hatékonysága
• a kisegítő fűtés mértéke 
• havi energiafogyasztás és költség
• az üzemelési költség megtakarítás a hagyományos fűtési 

rendszerekkel szemben

Ezeket az adatokat egy részletes jelentésben összesíti.

A szimulációs szoftver elérhetőségére 
vonatkozóan ellenőrizze a helyi Daikin 
weboldalt.
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CSAK FŰTÉS
BELTÉRI EGYSÉG EHVH04S18C3V EHVH08S18C3V EHVH08S26C9W EHVH16S18C3V EHVH16S26C9W
Burkolat Szín Fehér Fehér

Anyag Előbevonatos fémlemez Előbevonatos fémlemez
Méretek Egység Magasság x Szélesség x Mélység mm 1732x600x728 1732x600x728w
Súly Egység kg 115 116 126 126 129
Működési 
tartomány

Fűtés Tkörny. Min.~Max. °C -25~25 -25~25 -25~35
Víz oldal Min.~Max. °C 15~55 15~55

Használati 
melegvíz

Tkörny. Min.~Max. °C száraz hőm. -25~35 -25~35 -20~35
Víz oldal Min.~Max. °C 25~60 25~60

Hangteljesítményszint Névl. dBA 42 42 47
Hangnyomásszint Névl. dBA 28 28 33

KÜLTÉRI EGYSÉG ERLQ004CV3 ERLQ006CV3 ERLQ008CV3 ERLQ011CV3/CW1 ERLQ014CV3/CW1 ERLQ016CV3/CW1
Fűtőteljesítmény Min. kW 1,801 / 1,802 1,801 / 1,802 1,801 / 1,802 -

Névl. kW 4,401 / 3,272 6,001 / 4,582 7,401 / 5,802 11,201 / 8,562 14,501 / 10,302 16,001 / 11,102

Max. kW 5,121 / 4,812 8,351 / 6,402 10,021 / 7,682 11,381 / 11,332 14,551 / 14,302 16,101 / 15,622

Teljesítményfelvétel Fűtés Névl. kW 0,871 / 0,812 1,271 / 1,252 1,661 / 1,642 3,431 / 2,382 3,371 / 3,022 3,761 / 3,312

COP 5,041 / 4,022 4,741 / 3,662 4,451 / 3,532 4,601 / 3,60 4,301 / 3,41 16,001 / 4,25
Méretek Egység Magasság x Szélesség x Mélység mm 735x832x307 1345x900x320
Súly Egység kg 54 56 113 /114
Működési 
tartomány

Fűtés Min.~Max. °C nedves hőm. -25~25 -25~35
Használati melegvíz Min.~Max. °C száraz hőm. -25~35 -20~35

Hűtőközeg Típus R-410A R-410A
Töltet kg 1,45 1,60 3,4

Hangteljesítményszint Fűtés Névl. dBA 61 62 64 66
Hangnyomásszint Fűtés Névl. dBA 48 49 51 52
Áramellátás Név / Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V V3/1~/50/230 V3/1~/50/230 // W1/3N~/50/400
Áram Javasolt biztosítékok A 20 40/20

(1) Hűtés: T(külső)=35°C - T(előremenő)=18°C (Hőm. különbség= 5°C); Fűtés: T(külső)=7°C száraz hőm./ 6°C nedves hőm.; T(előremenő)=35°C (Hőm. különbség=5°C) (az EN14511 szabványnak megfelelő névleges értékek)
(2) Hűtés: T(külső)=35°C - T(előremenő)=7°C (Hőm. különbség= 5°C); Fűtés: T(külső)=2°C száraz hőm./ 1°C nedves hőm.; T(előremenő)=35°C (Hőm. különbség=5°C) (az EN14511 szabványnak megfelelő névleges értékek)
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1. DAIKIN ALTHERMA ALACSONY HŐMÉRSÉKLETŰ RENDSZER

Műszaki jellemzők

FŰTÉS és HŰTÉS
BELTÉRI EGYSÉG EHVX04S18C3V EHVX08S18C3V EHVX08S26C9W EHVX16S18C3V EHVX16S26C9W
Burkolat Szín Fehér Fehér

Anyag Előbevonatos fémlemez Előbevonatos fémlemez
Méretek Egység Magasság x Szélesség x Mélység mm 1732x600x728 1732x600x728
Súly Egység kg 115 117 126 121 129
Működési 
tartomány

Fűtés Tkörny. Min.~Max. °C -25~25 -25~25
Víz oldal Min.~Max. °C 15~55 15~55

Hűtés Tkörny. Min.~Max. °C száraz hőm. 10~43 10~46
Víz oldal Min.~Max. °C 5~22 5~22

Használati 
melegvíz

Tkörny. Min.~Max. °C száraz hőm. -25~35 -25~35
Víz oldal Min.~Max. °C 25~60 25~60

Hangteljesítményszint Névl. dBA 42 47
Hangnyomásszint Névl. dBA 28 33

KÜLTÉRI EGYSÉG ERLQ004CV3 ERLQ006CV3 ERLQ008CV3 ERLQ011CV3/CW1 ERLQ014CV3/CW1 ERLQ016CV3/CW1
Fűtőteljesítmény Min. kW 1,801 / 1,802 1,801 / 1,802 1,801 / 1,802 -

Névl. kW 4,401 / 3,272 6,001 / 4,582 7,401 / 5,802 11,201 / 8,562 14,501 / 10,302 16,001 / 11,102

Max. kW 5,121 / 4,812 8,351 / 6,402 10,021 / 7,682 11,381 / 11,332 14,551 / 14,302 16,101 / 15,622

Hűtési teljesítmény Min. kW 2,001 / 2,002 2,501 / 2,502 2,501 / 2,502 -
Névl. kW 5,001 / 4,172 6,761 / 4,842 6,861 / 5,362 11,72 12,55 13,12

Teljesítményfelvétel Fűtés Névl. kW 0,871 / 0,812 1,271 / 1,252 1,661 / 1,642 3,431 / 2,382 3,371 / 3,022 3,761 / 3,312

Hűtés Névl. kW 1,481 / 1,802 1,961 / 2,072 2,011 / 2,342 4,31 5,09 5,74
COP 5,041 / 4,022 4,741 / 3,662 4,451 / 3,532 4,601 / 3,60 4,301 / 3,41 16,001 / 4,25
EER 3,371 / 2,322 3,451 / 2,342 3,421 / 2,292 2,72 2,47 2,29
Méretek Egység Magasság x Szélesség x Mélység mm 735x832x307 1345x900x320
Súly Egység kg 54 56 113/114
Működési 
tartomány

Fűtés Min.~Max. °C nedves hőm. -25~25 -25~35
Hűtés Min.~Max. °C száraz hőm. 10~43 10~46
Használati melegvíz Min.~Max. °C száraz hőm. -25~35 -20~35

Hűtőközeg Típus R-410A R-410A
Töltet kg 1,45 1,60 3,4

Hangteljesítmény-
szint

Fűtés Névl. dBA 61 62 64 66
Hűtés Névl. dBA 63 64 66 69

Hangnyomásszint Fűtés Névl. dBA 48 49 51 52
Hűtés Névl. dBA 48 49 50 50 52 54

Áramellátás Név / Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V V3/1~/50/230 V3/1~/50/230 // W1/3N~/50/400
Áram Javasolt biztosítékok A 20 40/20

(1) Hűtés: T(külső)=35°C - T(előremenő)=18°C (Hőm. különbség= 5°C); Fűtés: T(külső)=7°C száraz hőm./ 6°C nedves hőm.; T(előremenő)=35°C (Hőm. különbség=5°C) (az EN14511 szabványnak megfelelő névleges értékek)
(2) Hűtés: T(külső)=35°C - T(előremenő)=7°C (Hőm. különbség= 5°C); Fűtés: T(külső)=2°C száraz hőm./ 1°C nedves hőm.; T(előremenő)=35°C (Hőm. különbség=5°C) (az EN14511 szabványnak megfelelő névleges értékek)



CSAK FŰTÉS
BELTÉRI EGYSÉG EHVH04S18C3V EHVH08S18C3V EHVH08S26C9W EHVH16S18C3V EHVH16S26C9W
Burkolat Szín Fehér Fehér

Anyag Előbevonatos fémlemez Előbevonatos fémlemez
Méretek Egység Magasság x Szélesség x Mélység mm 1732x600x728 1732x600x728w
Súly Egység kg 115 116 126 126 129
Működési 
tartomány

Fűtés Tkörny. Min.~Max. °C -25~25 -25~25 -25~35
Víz oldal Min.~Max. °C 15~55 15~55

Használati 
melegvíz

Tkörny. Min.~Max. °C száraz hőm. -25~35 -25~35 -20~35
Víz oldal Min.~Max. °C 25~60 25~60

Hangteljesítményszint Névl. dBA 42 42 47
Hangnyomásszint Névl. dBA 28 28 33

KÜLTÉRI EGYSÉG ERLQ004CV3 ERLQ006CV3 ERLQ008CV3 ERLQ011CV3/CW1 ERLQ014CV3/CW1 ERLQ016CV3/CW1
Fűtőteljesítmény Min. kW 1,801 / 1,802 1,801 / 1,802 1,801 / 1,802 -

Névl. kW 4,401 / 3,272 6,001 / 4,582 7,401 / 5,802 11,201 / 8,562 14,501 / 10,302 16,001 / 11,102

Max. kW 5,121 / 4,812 8,351 / 6,402 10,021 / 7,682 11,381 / 11,332 14,551 / 14,302 16,101 / 15,622

Teljesítményfelvétel Fűtés Névl. kW 0,871 / 0,812 1,271 / 1,252 1,661 / 1,642 3,431 / 2,382 3,371 / 3,022 3,761 / 3,312

COP 5,041 / 4,022 4,741 / 3,662 4,451 / 3,532 4,601 / 3,60 4,301 / 3,41 16,001 / 4,25
Méretek Egység Magasság x Szélesség x Mélység mm 735x832x307 1345x900x320
Súly Egység kg 54 56 113 /114
Működési 
tartomány

Fűtés Min.~Max. °C nedves hőm. -25~25 -25~35
Használati melegvíz Min.~Max. °C száraz hőm. -25~35 -20~35

Hűtőközeg Típus R-410A R-410A
Töltet kg 1,45 1,60 3,4

Hangteljesítményszint Fűtés Névl. dBA 61 62 64 66
Hangnyomásszint Fűtés Névl. dBA 48 49 51 52
Áramellátás Név / Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V V3/1~/50/230 V3/1~/50/230 // W1/3N~/50/400
Áram Javasolt biztosítékok A 20 40/20
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FŰTÉS és HŰTÉS
BELTÉRI EGYSÉG EHVX04S18C3V EHVX08S18C3V EHVX08S26C9W EHVX16S18C3V EHVX16S26C9W
Burkolat Szín Fehér Fehér

Anyag Előbevonatos fémlemez Előbevonatos fémlemez
Méretek Egység Magasság x Szélesség x Mélység mm 1732x600x728 1732x600x728
Súly Egység kg 115 117 126 121 129
Működési 
tartomány

Fűtés Tkörny. Min.~Max. °C -25~25 -25~25
Víz oldal Min.~Max. °C 15~55 15~55

Hűtés Tkörny. Min.~Max. °C száraz hőm. 10~43 10~46
Víz oldal Min.~Max. °C 5~22 5~22

Használati 
melegvíz

Tkörny. Min.~Max. °C száraz hőm. -25~35 -25~35
Víz oldal Min.~Max. °C 25~60 25~60

Hangteljesítményszint Névl. dBA 42 47
Hangnyomásszint Névl. dBA 28 33

KÜLTÉRI EGYSÉG ERLQ004CV3 ERLQ006CV3 ERLQ008CV3 ERLQ011CV3/CW1 ERLQ014CV3/CW1 ERLQ016CV3/CW1
Fűtőteljesítmény Min. kW 1,801 / 1,802 1,801 / 1,802 1,801 / 1,802 -

Névl. kW 4,401 / 3,272 6,001 / 4,582 7,401 / 5,802 11,201 / 8,562 14,501 / 10,302 16,001 / 11,102

Max. kW 5,121 / 4,812 8,351 / 6,402 10,021 / 7,682 11,381 / 11,332 14,551 / 14,302 16,101 / 15,622

Hűtési teljesítmény Min. kW 2,001 / 2,002 2,501 / 2,502 2,501 / 2,502 -
Névl. kW 5,001 / 4,172 6,761 / 4,842 6,861 / 5,362 11,72 12,55 13,12

Teljesítményfelvétel Fűtés Névl. kW 0,871 / 0,812 1,271 / 1,252 1,661 / 1,642 3,431 / 2,382 3,371 / 3,022 3,761 / 3,312

Hűtés Névl. kW 1,481 / 1,802 1,961 / 2,072 2,011 / 2,342 4,31 5,09 5,74
COP 5,041 / 4,022 4,741 / 3,662 4,451 / 3,532 4,601 / 3,60 4,301 / 3,41 16,001 / 4,25
EER 3,371 / 2,322 3,451 / 2,342 3,421 / 2,292 2,72 2,47 2,29
Méretek Egység Magasság x Szélesség x Mélység mm 735x832x307 1345x900x320
Súly Egység kg 54 56 113/114
Működési 
tartomány

Fűtés Min.~Max. °C nedves hőm. -25~25 -25~35
Hűtés Min.~Max. °C száraz hőm. 10~43 10~46
Használati melegvíz Min.~Max. °C száraz hőm. -25~35 -20~35

Hűtőközeg Típus R-410A R-410A
Töltet kg 1,45 1,60 3,4

Hangteljesítmény-
szint

Fűtés Névl. dBA 61 62 64 66
Hűtés Névl. dBA 63 64 66 69

Hangnyomásszint Fűtés Névl. dBA 48 49 51 52
Hűtés Névl. dBA 48 49 50 50 52 54

Áramellátás Név / Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V V3/1~/50/230 V3/1~/50/230 // W1/3N~/50/400
Áram Javasolt biztosítékok A 20 40/20

CSAK FŰTÉS
BELTÉRI EGYSÉG EHBH04C3V EHBH08C3V EHBH08C9W EHBH16C3V EHBH16C9W

Burkolat Szín Fehér Fehér
Anyag Előbevonatos fémlemez Előbevonatos fémlemez

Méretek Egység Magasság x Szélesség x Mélység mm 890x480x344 890x480x344
Súly Egység kg 44 46 48 45 48
Működési 
tartomány

Fűtés Tkörny. Min.~Max. °C -25~25 -25~35
Víz oldal Min.~Max. °C 15~55 15~55

Használati 
melegvíz

Tkörny. Min.~Max. °C száraz hőm. -25~35 -20~35
Víz oldal Min.~Max. °C 25~80 25~80

Hangteljesítményszint Névl. dBA 40 47
Hangnyomásszint Névl. dBA 26 33

KÜLTÉRI EGYSÉG ERLQ004CV3 ERLQ006CV3 ERLQ008CV3 ERLQ011CV3/CW1 ERLQ014CV3/CW1 ERLQ016CV3/CW1

Fűtőteljesítmény Min. kW 1,801 / 1,802 1,801 / 1,802 1,801 / 1,802 -
Névl. kW 4,401 / 3,272 6,001 / 4,582 7,401 / 5,802 11,201 / 8,562 14,501 / 10,302 16,001 / 11,102

Max. kW 5,121 / 4,812 8,351 / 6,402 10,021 / 7,682 11,381 / 11,332 14,551 / 14,302 16,101 / 15,622

Teljesítményfelvétel Fűtés Névl. kW 0,871 / 0,812 1,271 / 1,252 1,661 / 1,642 3,431 / 2,382 3,371 / 3,022 3,761 / 3,312

COP 5,041 / 4,.022 4,741 / 3,662 4,451 / 3,532 4,601 / 3,60 4,301 / 3,41 16,001 / 4,25
Méretek Egység Magasság x Szélesség x Mélység mm 735x832x307 1345x900x320
Súly Egység kg 54 56 113 /114
Működési 
tartomány

Fűtés Min.~Max. °C nedves hőm. -25~25 -25~35
Használati melegvíz Min.~Max. °C száraz hőm. -25~35 -20~35

Hűtőközeg Típus R-410A R-410A
Töltet kg 1,45 1,60 3,4

Hangteljesítményszint Fűtés Névl. dBA 61 62 64 66
Hangnyomásszint Fűtés Névl. dBA 48 49 51 52
Áramellátás Név / Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V V3/1~/50/230 V3/1~/50/230 // W1/3N~/50/400
Áram Javasolt biztosítékok A 20 40/20

(1) Hűtés: T(külső)=35°C - T(előremenő)=18°C (Hőm. különbség= 5°C); Fűtés: T(külső)=7°C száraz hőm./ 6°C nedves hőm.; T(előremenő)=35°C (Hőm. különbség=5°C) (az EN14511 szabványnak megfelelő névleges értékek)
(2) Hűtés: T(külső)=35°C - T(előremenő)=7°C (Hőm. különbség= 5°C); Fűtés: T(külső)=2°C száraz hőm./ 1°C nedves hőm.; T(előremenő)=35°C (Hőm. különbség=5°C) (az EN14511 szabványnak megfelelő névleges értékek)

FŰTÉS és HŰTÉS
BELTÉRI EGYSÉG EHBX04C3V EHBX08C3V EHBX08C9W EHBX16C3V EHBX16C9W

Burkolat Szín Fehér Fehér
Anyag Előbevonatos fémlemez Előbevonatos fémlemez

Méretek Egység Magasság x Szélesség x Mélység mm 890x480x344 890x480x344
Súly Egység kg 44 46 48 45 48
Működési 
tartomány

Fűtés Tkörny. Min.~Max. °C -25~25 -25~35
Víz oldal Min.~Max. °C 15~55 15~55

Hűtés Tkörny. Min.~Max. °C száraz hőm. 10~43 10~46
Víz oldal Min.~Max. °C 5~22 5~22

Használati 
melegvíz

Tkörny. Min.~Max. °C száraz hőm. -25~35 -20~35
Víz oldal Min.~Max. °C 25~80 25~80

Hangteljesítményszint Névl. dBA 40 47
Hangnyomásszint Névl. dBA 26 33

KÜLTÉRI EGYSÉG ERLQ004CV3 ERLQ006CV3 ERLQ008CV3 ERLQ011CV3/CW1 ERLQ014CV3/CW1 ERLQ016CV3/CW1

Fűtőteljesítmény Min. kW 1,801 / 1,802 1,801 / 1,802 1,801 / 1,802 -
Névl. kW 4,401 / 3,272 6,001 / 4,582 7,401 / 5,802 11,201 / 8,562 14,501 / 10,302 16,001 / 11,102

Max. kW 5,121 / 4,812 8,351 / 6,402 10,021 / 7,682 11,381 / 11,332 14,551 / 14,302 16,101 / 15,622

Hűtési teljesítmény Min. kW 2,001 / 2,002 2,501 / 2,502 2,501 / 2,502 -
Névl. kW 5,001 / 4,172 6,761 / 4,842 6,861 / 5,362 11,72 12,55 13,12

Teljesítményfelvétel Fűtés Névl. kW 0,871 / 0,812 1,271 / 1,252 1,661 / 1,642 3,431 / 2,382 3,371 / 3,022 3,761 / 3,312

Hűtés Névl. kW 1,481 / 1,802 1,961 / 2,072 2,011 / 2,342 4,31 5,09 5,74
COP 5,041 / 4,022 4,741 / 3,662 4,451 / 3,532 4,601 / 3,60 4,301 / 3,41 16,001 / 4,25
EER 3,371 / 2,322 3,451 / 2,342 3,421 / 2,292 2,72 2,47 2,29
Méretek Egység Magasság x Szélesség x Mélység mm 735x832x307 1345x900x320
Súly Egység kg 54 56 113/114
Működési 
tartomány

Fűtés Min.~Max. °C nedves hőm. -25~25 -25~35
Hűtés Min.~Max. °C száraz hőm. 10~43 10~46
Használati melegvíz Min.~Max. °C száraz hőm. -25~35 -20~35

Hűtőközeg Típus R-410A R-410A
Töltet kg 1,45 1,60 3,4

Hangteljesítmény-
szint

Fűtés Névl. dBA 61 62 64 66
Hűtés Névl. dBA 63 64 66 69

Hangnyomásszint Fűtés Névl. dBA 48 49 51 52
Hűtés Névl. dBA 48 49 50 50 52 54

Áramellátás Név / Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V V3/1~/50/230 V3/1~/50/230 // W1/3N~/50/400
Áram Javasolt biztosítékok A 20 40/20

(1) Hűtés: T(külső)=35°C - T(előremenő)=18°C (Hőm. különbség= 5°C); Fűtés: T(külső)=7°C száraz hőm./ 6°C nedves hőm.; T(előremenő)=35°C (Hőm. különbség=5°C) (az EN14511 szabványnak megfelelő névleges értékek)
(2) Hűtés: T(külső)=35°C - T(előremenő)=7°C (Hőm. különbség= 5°C); Fűtés: T(külső)=2°C száraz hőm./ 1°C nedves hőm.; T(előremenő)=35°C (Hőm. különbség=5°C) (az EN14511 szabványnak megfelelő névleges értékek)



CSAK FŰTÉS 

CSAK FŰTÉS

MONOBLOKK RENDSZER  HÁROMFÁZISÚ

MONOBLOKK RENDSZER  EGYFÁZISÚ

(1) Hűtés: T(külső)=35°C - T(előremenő)=18°C (Hőm.különbség=5°C); Fűtés: T(külső)=7°C száraz hőm./ 6°C nedves hőm.; T(előremenő)35°C (Hőm. különbség=5°C) (az EN14511 szabványnak megfelelő névleges értékek)
(2) Hűtés: T(külső)=35°C - T(előremenő)=7°C (Hőm. különbség= 5°C); Fűtés: T(külső)=7°C száraz hőm./ 6°C nedves hőm.; T(előremenő)=45°C (Hőm. különbség=5°C) (az EN14511 szabványnak megfelelő névleges értékek)

(1) Hűtés: T(külső)=35°C - T(előremenő)=18°C (Hőm. különbség)=5°C; Fűtés: T(külső)=7°C száraz hőm./ 6°C nedves hőm.; T(előremenő)=35°C (Hőm.különbség 5°C) (az EN14511 szabványnak megelelő névleges értékek)
(2) Hűtés: T(külső)=35°C - T(előremenő)=7°C (Hőm. különbség= 5°C); Fűtés: T(külső)=7°C száraz hőm./ 6°C nedves hőm.; T(előremenő)=45°C (Hőm. különbség=5°C) (az EN14511 szabványnak megfelelő névleges értékek)
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KÜLTÉRI EGYSÉG CSEPPTÁLCA MELEGÍTŐVEL   EDLQ011BB6V3  EDLQ014BB6V3 EDLQ016BB6V3

Fűtőteljesítmény Névl. kW 11,201 / 8,112 14,001 / 9,722 16,001 / 10,692

Teljesítményfelvétel Fűtés Névl. kW 2,561 / 2,572 3,291 / 3,122 3,881 / 3,442

COP 4,381 / 3,162 4,251 / 3,122 4,121 / 3,112

Méretek Egység Mag.x Szél.x Mély. mm 1418 X 1435 X 382
Súly Egység kg 180
Hidraulikus egység Elektromos 

rásegítő fűtés
Típus 6V3
Áramellátás Fázis / Frekvencia / 

Feszültség
Hz/V

1~/50/230

Működési 
tartomány

Fűtés Tkörny. Min.~Max. °C nedves hőm. EDLQ: -20~35
Víz oldal Min.~Max. °C 15 ~55

Használati 
melegvíz

Tkörny. Min.~Max. °C száraz hőm. EDLQ: -20~43
Víz oldal Min.~Max. °C 25~80

Hűtőközeg Típus R-410A
Töltet kg 2,95

Hangteljesítményszint Fűtés Névl. dBA 64 65 66
Hangnyomásszint Fűtés Névl. dBA 51 52 
Kompresszoregység Energiaellátás Név V3

Fázis 1~
Frekvencia Hz 50
Feszültség V 230

KÜLTÉRI EGYSÉG CSEPPTÁLCA MELEGÍTŐVEL  EDLQ011BB6W1   EDLQ014BB6W1 EDLQ016BB6W1

Fűtőteljesítmény Névl. kW 11,201 / 8,112 14,001 / 9,722 16,001 / 10,692

Teljesítményfelvétel Fűtés Névl. kW 2,601/ 2,612 3,301 / 3,132 3,811 / 3,442

COP 4,311 / 3,112 4,241 / 3,112 4,201 / 3,112

Méretek Egység Mag.x Szél.x Mély. mm 1418 X 1435 X 382
Súly Egység kg 180
Hidraulikus egység Elektromos 

rásegítő fűtés
Típus 6W1
Áramellátás Fázis / Frekvencia / 

Feszültség
Hz/V

3~/50/400

Működési 
tartomány

Fűtés Tkörny. Min.~Max. °C nedves hőm. EDLQ: -25~35
Víz oldal Min.~Max. °C 15 ~55 

Használati 
melegvíz

Tkörny. Min.~Max. °C száraz hőm. EDLQ: -25~43
Víz oldal Min.~Max. °C 25~80

Hűtőközeg Típus R-410A
Töltet kg 2,95

Hangteljesítményszint Fűtés Névl. dBA 64 65 66
Hangnyomásszint Fűtés Névl. dBA 49 51 53
Kompresszoregység Energiaellátás Név W1

Fázis 3N~
Frekvencia Hz 50
Feszültség V 400



(1) Hűtés: T(külső)=35°C - T(előremenő)=18°C (Hőm.különbség=5°C); Fűtés: T(külső)=7°C száraz hőm./ 6°C nedves hőm.; T(előremenő)35°C (Hőm. különbség=5°C) (az EN14511 szabványnak megfelelő névleges értékek)
(2) Hűtés: T(külső)=35°C - T(előremenő)=7°C (Hőm. különbség= 5°C); Fűtés: T(külső)=7°C száraz hőm./ 6°C nedves hőm.; T(előremenő)=45°C (Hőm. különbség=5°C) (az EN14511 szabványnak megfelelő névleges értékek)

(1) Hűtés: T(külső)=35°C - T(előremenő)=18°C (Hőm. különbség)=5°C; Fűtés: T(külső)=7°C száraz hőm./ 6°C nedves hőm.; T(előremenő)=35°C (Hőm.különbség 5°C) (az EN14511 szabványnak megelelő névleges értékek)
(2) Hűtés: T(külső)=35°C - T(előremenő)=7°C (Hőm. különbség= 5°C); Fűtés: T(külső)=7°C száraz hőm./ 6°C nedves hőm.; T(előremenő)=45°C (Hőm. különbség=5°C) (az EN14511 szabványnak megfelelő névleges értékek)
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(1) Hűtés: T(külső)=35°C - T(előremenő)=18°C (Hőm.különbség=5°C); Fűtés: T(külső)= 7°C száraz hőm./ 6° C nedves hőm. - T(előremenő)=35°C (Hőm.különbség=5°C) (az EN14511 szabványnak megfelelő névleges értékek)
(2) Hűtés: T(külső)=35°C - T(előremenő)=7°C (Hőm. különbség= 5°C); Fűtés: T(külső)=7°C száraz hőm./ 6°C nedves hőm.; T(előremenő)=45°C (Hőm. különbség=5°C) (az EN14511 szabványnak megfelelő névleges értékek)

CSEPPTÁLCA MELEGÍTŐVEL  EBLQ011BB6V3 EBLQ014BB6V3 EBLQ016BB6V3

Fűtőteljesítmény Névl. kW 11,201 / 8,112 14,001 / 9,722 16,001 / 10,692

Hűtési teljesítmény Névl. kW 12,851 / 10,002 15,991 / 12,502 16,731 / 13,102

Teljesítményfelvétel Hűtés Névl. kW 3,871 / 3,692 5,751 / 5,392 6,361 / 5,932

Fűtés Névl. kW 2,561 / 2,572 3,291 / 3,122 3,881 / 3,442

COP 4,381 / 3,162 4,251 / 3,122 4,121 / 3,112

EER 3,321 / 2,712 2,781 / 2,322 2,631 / 2,212

Méretek Egység Mag.x Szél.x Mély. mm 1418 X 1435 X 382
Súly Egység kg 180
Hidraulikus egység Elektromos 

rásegítő fűtés
Típus 6V3
Áramellátás Fázis / Frekvencia / 

Feszültség
Hz/V

1~/50/230

Működési 
tartomány

Fűtés Tkörny. Min.~Max. °C nedves hőm. EBLQ: -20~35
Víz oldal Min.~Max. °C 15~55

Hűtés Tkörny. Min.~Max. °C száraz hőm. 10~46
Víz oldal Min.~Max. °C 5~22

Használati 
melegvíz

Tkörny. Min.~Max. °C száraz hőm. EBLQ: -20~43
Víz oldal Min.~Max. °C 25~80

Hűtőközeg Típus R-410A
Töltet kg 2,95

Hangteljesítmény-
szint

Fűtés Névl. dBA 64 65 66
Hűtés Névl. dBA 65 66 69

Hangnyomásszint Fűtés Névl. dBA 5 52
Hűtés Névl. dBA 50 52 54

Kompresszoregység Energiaellátás Név V3
Fázis 1~
Frekvencia Hz 50
Feszültség V 230

MONOBLOKK RENDSZER  EGYFÁZISÚ

(1) Hűtés: T(külső)=35°C - T(előremenő)=18°C (Hőm. különbség=5°C); Fűtés: T(külső) 7°C száraz hőm./ 6°C nedves hőm. - T(előremenő)=35°C (Hőm.különbség=5°C) (az EN14511 szabványnak megfelelő névleges értékek)
(2) Hűtés: T(külső)=35°C - T(előremenő)=7°C (Hőm. különbség= 5°C); Fűtés: T(külső)=7°C száraz hőm./ 6°C nedves hőm.; T(előremenő)=45°C (Hőm. különbség=5°C) (az EN14511 szabványnak megfelelő névleges értékek)

CSEPPTÁLCA MELEGÍTŐVEL  EBLQ011BB6W1  EBLQ014BB6W1 EBLQ016BB6W1

Fűtőteljesítmény Névl. kW 11,201 / 8,112 14,001 / 9,722 16,001 / 10,692

Hűtési teljesítmény Névl. kW 12,851 / 10,002 15,991 / 12,502 16,731 / 13,102)
Teljesítményfelvétel Hűtés Névl. kW 3,871 / 3,692 5,401/ 5,062 6,151 / 5,752

Fűtés Névl. kW 2,601/ 2,612 3,301 / 3,132 3,811 / 3,442

COP 4,311 / 3,112 4,241 / 3,112 4,201 / 3,112

EER 3,321 / 2,712 2,961 / 2,472 2,721 / 2,282

Méretek Egység Mag.x Szél.x Mély. mm 1418 X 1435 X 382
Súly Egység kg 180
Hidraulikus egység Elektromos 

rásegítő fűtés
Típus 6W1
Áramellátás Fázis / Frekvencia / 

Feszültség
Hz/V

3~/50/400

Működési 
tartomány

Fűtés Tkörny. Min.~Max. °C nedves hőm. EBLQ: -25~35
Víz oldal Min.~Max. °C 15~55

Hűtés Tkörny. Min.~Max. °C száraz hőm. 10~46
Víz oldal Min.~Max. °C 5~22

Használati 
melegvíz

Tkörny. Min.~Max. °C száraz hőm. EBLQ: -25~43
Víz oldal Min.~Max. °C 25~80

Hűtőközeg Típus R-410A
Töltet kg 2,95

Hangteljesítmény-
szint

Fűtés Névl. dBA 64 65 66
Hűtés Névl. dBA 65 66 69

Hangnyomásszint Fűtés Névl. dBA 49 51 53
Hűtés Névl. dBA 50 52 54

Kompresszoregység Energiaellátás Név W1
Fázis 3N~
Frekvencia Hz 50
Feszültség V 400

MONOBLOKK RENDSZER  HÁROMFÁZISÚ

FŰTÉS és HŰTÉS

FŰTÉS és HŰTÉS



ROZSDAMENTES ACÉL HASZNÁLATI MELEGVÍZ-TARTÁLY EKHWS150B3V3 EKHWS200B3V3 EKHWS300B3V3 EKHWS200B3Z2 EKHWS300B3Z2
Burkolat Szín Fehér

Anyag Epoxibevonatos lágyacél
Súly Egység Üres kg 37 45 59 45 59
Tartály Víztérfogat l 150 200 300 200 300

Anyag Rozsdamentes acél (DIN 1.4521)
Maximum vízhőmérséklet °C 85

Hőcserélő Mennyiség 1
Cső anyaga Duplex acél LDX 2101

HMV segédfűtőelem Teljesítmény kW 3
Áramellátás Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V 1~/50/230 2~/50/400

ZOMÁNCOZOTT ACÉL HASZNÁLATI MELEGVÍZ-TARTÁLY EKHWE150A3V3 EKHWE200A3V3 EKHWE300A3V3 EKHWE200A3Z2 EKHWE300A3Z2
Burkolat Szín RAL9010

Anyag Epoxi-bevonatos acél
Súly Egység Üres kg 80 104 140 104 140
Tartály Víztérfogat l 150 200 300 200 300

Anyag Zománcozott acél DIN4753TL2 szerint
Maximum vízhőmérséklet °C 75

HMV segédfűtőelem Teljesítmény kW 3,0
Áramellátás Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V 1~/50/230 2~/50/400

VEZETÉK NÉLKÜLI SZOBATERMOSZTÁT EKRTR1

Méretek Termosztát Mag./Szél./Mély. mm
87/125/34

Vevő Mag./Szél./Mély. mm
170/50/28

Súly Termosztát g 210
Vevő g 125

Környezeti 
hőmérséklet

Tárolás Min./Max. °C -20/60
Működés Min./Max. °C 0/50

Hőmérséklet 
beállítási tartomány

Fűtés Min./Max. °C 4/37
Hűtés Min./Max. °C 4/37

Óra Igen
Szabályozási funkció Arányos tartománysáv
Áramellátás Termosztát Feszültség V Elemmel üzemel 3x AA-LRG (alkáli)

Vevő Feszültség V 230
Frekvencia Hz 50
Fázis 1~

Csatlakozás Termosztát Vezeték nélküli
Vevő Vezetékes

Maximális távolság 
a vevőtől

Beltéri m kb. 30 m
Kültéri m kb. 100 m

VEZETÉKES SZOBATERMOSZTÁT EKRTWA

Méretek Egység Mag./Szél./Mély. mm
87/125/34

Súly Egység g 215
Környezeti 
hőmérséklet

Tárolás Min./Max. °C -20/60
Működés Min./Max. °C 0/50

Hőmérséklet 
beállítási tartomány

Fűtés Min./Max. °C 4/37
Hűtés Min./Max. °C 4/37

Óra Igen
Szabályozási funkció Arányos tartománysáv
Áramellátás Feszültség V Elemmel üzemel 3* AA-LR6 (alkáli)
Csatlakozás Típus Vezetékes

HASZNÁLATI MELEGVÍZ-TARTÁLY

SZOBATERMOSZTÁT
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HASZNÁLATI MELEGVÍZ-TARTÁLY EKHWP300B EKHWP500B

Anyag Ellenálló polipropilén

Súly Egység Üres kg 59 93
Hőcserélő Használati 

melegvíz
Cső anyaga Rozsdamentes acél (DIN 1.4404)

Felület m² 5,8 6,0
Belső hőcserélő 
térf.

l
27,9 29,0

Üzemi nyomás bar 6
Töltő hőcserélő Cső anyaga Rozsdamentes acél (DIN 1.4404)

Felület m² 2,7 3,8
Belső hőcserélő 
térf.

l
13,2 18,5

Napkollektoros 
fűtés rásegítő 
hőcserélő

Cső anyaga Rozsdamentes acél (DIN 1.4404)

Felület m² - 0,5
Belső hőcserélő 
térf.

l
- 2,3

Tartály Víztérfogat l 300 500

Maximum vízhőmérséklet °C 85
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NAPKOLLEKTOROS CSATLAKOZÁS EKSOLHWAV1

Méretek Egység Magasság x Szélesség x Mélység mm 770x305x270
Súly Egység kg 8
Működési 
tartomány

Környezeti 
hőmérséklet

Min.~Max. °C
1~35

Hangnyomásszint Névl. dBA
27

Hőteljesítmény A kollektor veszteségmentes 
hatásfoka η0

%
-

Áramellátás Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V 1~/50/220-240
Elektromos megtáplálás Beltéri egység

NAPKOLLEKTOR EKSV26P EKSH26P EKSV21P

Méretek Egység Magasság x Szélesség x Mélység mm 2000x1300x85 1300x2000x85 2000x1006x85
Terület Bruttó m² 2,601 2,01

Rés m² 2,364 1,795
Abszorber m² 2,354 1,791

Hőteljesítmény* BRUTTÓ
A kollektor veszteségmentes hatásfoka η0 % 71,2 69,6
Hőveszteségi együttható a1 W/m².K 3,86 3,78
A hőm. és a hőveszt-i együttható 
kapcsolata a2

W/m².K²
0,0065 0,0051

Hőteljesítmény* NYÍLÁS
A kollektor veszteségmentes hatásfoka η0 % 78,4 78,1
Hőveszteségi együttható a1 W/m².K 4,25 4,24
A hőm. és a hőveszt-i együttható 
kapcsolata a2

W/m².K²
0,0072 0,0057

Hőteljesítmény* FELSZÍVÓ
A kollektor veszteségmentes hatásfoka η0 % 78,7 78,3
Hőveszteségi együttható a1 W/m².K 4,27 4,25
A hőm. és a hőveszt-i együttható 
kapcsolata a2

W/m².K²
0,0072 0,0057

Abszorber hárfa alakú rézcső lézeres hegesztésű,
fokozottan szelektív bevonatú alumínium lemezzel

Bevonat MICRO-THERM
 (abszorpció: max. 96%, emisszió: kb. 5% +/- 2%)

Üvegezés Egyrétegű biztonsági üveg, fényáteresztő képesség +/- 92%
Hőszigetelés üveggyapot, 50 mm
Súly kg 42 35
Térfogat l 1,7 2,1 1,3
Max. nyomásesés 100 l/ó esetén mBar 3 0,5 3,5
Megengedett tető dőlésszög 15° - 80°
Max. álló hőmérséklet °C 200
Max. üzemi nyomás bar 6

* Hőteljesítmény EN12975-2:2006 alapján tesztelve. 

BELTÉRI EGYSÉGEK FWXV15A FWXV20A

Fűtőteljesítmény Összes teljesítmény Névl. kW 1,5 2,0
Hűtési teljesítmény Összes teljesítmény Névl. kW 1,2 1,7

Érzékelhető teljesítmény Névl. kW 0,98 1,4
Teljesítményfelvétel Fűtés Névl. kW 0,013 0,015

Hűtés Névl. kW 0,013 0,015
Méretek Egység Mag./Szél./Mély. mm

600/700/210

Súly Egység kg 15
Csőcsatlakozások Cső/Külső átm./Bemenet/Kimenet mm/col

18/G 1/2/G 1/2

Hangnyomásszint Fűtés Névl. dBA 19 29
Hűtés Névl. dBA 19 29

Áramellátás Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V 1~/50/60/220-240/220

CSATLAKOZÓSZETT NAPKOLLEKTORHOZ

NAPKOLLEKTOR

HŐSZIVATTYÚS HŐLEADÓ

(1) Hűtés: beltéri hőm. 27°C száraz hőm., 19°C nedves hőm.; belépő vízhőm. 7°C, vízhőmérséklet emelkedése 5K.(2) Fűtés: szobahőmérséklet 20°C száraz hőm. és belépő vízhőmérséklet 45°C, vízhőmérséklet esése 5K.
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2. DAIKIN ALTHERMA MAGAS HŐMÉRSÉKLETŰ RENDSZER

BELTÉRI EGYSÉGEK

ALAPLEMEZ FűTÉSSEL ERRQ011AV1 ERRQ014AV1 ERRQ016AV1 ERRQ011AY1 ERRQ014AY1 ERRQ016AY1

Méretek Egység Mag./Szél./Mély. mm 1345/900/320
Súly Egység kg 120
Működési 
tartomány

Fűtés Min.~Max. °C nedves hőm. -20~20
Használati 
melegvíz

Min.~Max. °C száraz 
hőm.

-20~35

Hűtőközeg Típus R-410A
Töltet kg 4,5

Hangteljesítmény-szint Fűtés Névl. dBA 68 69 71 68 69 71
Hangnyomásszint Fűtés Névl. dBA

52 53 55 52 53 55

Áramellátás Név/Fázis/Frekvencia/Feszültség Hz;V V1;1~;50;220-440 Y1 / 3~ / 50 / 380-415
Áram Javasolt biztosítékok A 25 16

KÜLTÉRI EGYSÉGEK

BELTÉRI EGYSÉGEK EKHBRD011ACV1 EKHBRD014ACV1 EKHBRD016ACV1 EKHBRD011ACY1 EKHBRD014ACY1 EKHBRD016ACY1

Fűtőteljesítmény Névl. kW 111 
 112 

141 
 142 

161

 162 
111

 112

141

 142 
161

 162

Teljesítményfelvétel Fűtés Névl. kW 3,571 
 4,402

4,661

 5,652 
5,571 
 6,652

3,571 
 4,402 

4,661 
 5,652 

5,571 
 6,652 

COP 3,081

 2,502 
3,001

 2,482

2,881 
 2,412 

3,081

 2,502

3,001 
 2,482 

2,881 
 2,412 

Burkolat Szín Metál szürke
Anyag Előbevonatos fémlemez

Méretek Egység Mag./Szél./Mély. mm 705/600/695
Súly Egység kg 144,25 147,25
Működési 
tartomány

Fűtés Tkörny. Min.~Max. °C -20~20
Víz oldal Min.~Max. °C 25~80

Használati 
melegvíz

Tkörny. Min.~Max. °C száraz hőm. -20~35
Víz oldal Min.~Max. °C 25~80

Hűtőközeg Típus R-134a
Töltet kg 3,2

Hangnyomásszint Névl. dBA 43 
 46

45  
 46

46 
 46

431 
 462

451

 462

461

 462

Éjsz-i csendes 
ü.mód

1. szint dBA
40 43 45 401 431 451

Áramellátás Név V1 Y1
Fázis 1~ 3~
Frekvencia Hz 50
Feszültség V 220-240 380-415

Áram Javasolt biztosítékok A 25 16

(1) Belépő vízhőm.= 55°C; Kilépő vízhőm.= 65°C; Dt 10°C; környezeti hőmérséklet: 7°C száraz/6°C nedves hőm. | (2) Belépő vízhőm. 70°C; Kilépő vízhőm. 80°C; Hőm. különbség 10°C; 
környezeti hőmérséklet 7°C száraz hőm. / 6°C nedves hőm.
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HASZNÁLATI MELEGVÍZ-TARTÁLY EKHWP300B EKHWP500B

Anyag Ellenálló polipropilén

Súly Egység Üres kg 59 93

Hőcserélő Használati 
melegvíz

Cső anyaga Rozsdamentes acél (DIN 1.4404)

Felület m² 5,8 6,0

Belső hőcserélő 
térf.

l
27,9 29,0

Üzemi nyomás bar 6

Töltő hőcserélő Cső anyaga Rozsdamentes acél (DIN 1.4404)

Felület m² 2,7 3,8

Belső hőcserélő 
térf.

l
13,2 18,5

Kiegészítő 
napkollektoros 
rásegítő fűtés

Cső anyaga Rozsdamentes acél (DIN 1.4404)

Felület m² - 0,5

Belső hőcserélő 
térf.

l
- 2,3

Tartály Víztérfogat l 300 500

Maximum vízhőmérséklet °C 85

HASZNÁLATI MELEGVÍZ-TARTÁLY EKHTS200AC EKHTS260AC

Burkolat Szín Metál szürke
Anyag Galvanizált acél (előbevonatos fémlemez)

Méretek Egység Magasság/beltéri 
egységbe építve/
Szélesség/Mélység

mm
1335/2010/600/695 1335/2285/600/695

Súly Egység Üres kg 70 78

Hőcserélő Mennyiség 1
Cső anyaga Duplex acél (EN 1.4162)
Felület m² 1,56
Belső hőcserélő térf. l 7,5

Áramellátás Fázis -

Tartály Víztérfogat l 200 260
Anyag Rozsdamentes acél (EN 1.4521)
Maximum vízhőmérséklet °C 75

HASZNÁLATI MELEGVÍZ-TARTÁLY

NAPKOLLEKTOR
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NAPKOLLEKTOR EKSV26P EKSH26P EKSV21P

Méretek Egység Magasság x Szélesség x Mélység mm 2000x1300x85 1300x2000x85 2000x1300x85
Terület Bruttó m² 2,601 2,01

Rés m² 2,364 1,795
Abszorber m² 2,354 1,791

Hőteljesítmény* BRUTTÓ
A kollektor veszteségmentes hatásfoka η0 % 71,2 69,6
Hőveszteségi együttható a1 W/m².K 3,86 3,78
A hőm. és a hőveszt-i együttható 
kapcsolata a2

W/m².K²
0,0065 0,0051

Hőteljesítmény* NYÍLÁS
A kollektor veszteségmentes hatásfoka η0 % 78,4 78,1
Hőveszteségi együttható a1 W/m².K 4,25 4,24
A hőm. és a hőveszt-i együttható 
kapcsolata a2

W/m².K²
0,0072 0,0057

Hőteljesítmény* FELSZÍVÓ
A kollektor veszteségmentes hatásfoka η0 % 78,7 78,3
Hőveszteségi együttható a1 W/m².K 4,27 4,25
A hőm. és a hőveszt-i együttható 
kapcsolata a2

W/m².K²
0,0072 0,0057

Abszorber hárfa alakú rézcső lézeres hegesztésű,
fokozottan szelektív bevonatú alumínium lemezzel

Bevonat MICRO-THERM
 (abszorpció: max. 96%, emisszió: kb. 5% +/- 2%)

Üvegezés Egyrétegű biztonsági üveg, fényáteresztő képesség +/- 92%
Hőszigetelés üveggyapot, 50 mm
Súly kg 42 35
Térfogat l 1,7 2,1 1,3
Max. nyomásesés 100 l/ó esetén mBar 3 0,5 3,5
Megengedett tető dőlésszög 15° - 80°
Max. álló hőmérséklet °C 200
Max. üzemi nyomás bar 6

* Hőteljesítmény EN12975-2:2006 alapján tesztelve. 
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BELTÉRI EGYSÉG EKHVMRD50AV1 EKHVMRD80AV1 EKHVMYD50AV1 EKHVMYD80AV1
Funkció Csak fűtés Fűtő / hűtő üzemmód
Méretek Ma × Szé × Mé mm 705x600x695 705x600x695
A kilépő víz hőmérséklet 
tartománya

fűtés °C 25~80 25~80

Anyag Előbevonatos fémlemez Előbevonatos fémlemez
Szín Metál szürke Metál szürke
Hangnyomásszint névleges dB(A) 401/ 432 421/ 432 401/ 432 421/ 432

Súly kg 92 120
Hűtőközeg Típus R-134a R-134a

Töltet kg 2 2 2 2
Áramellátás 1~/50 Hz/220-240 V 1~/50 Hz/220-240 V

1 A zajszinteket belépő vízhőm.= 55°C; kilépő vízhőm.= 65°C értékeken mértük  2 A zajszinteket belépő vízhőm.= 70°C; kilépő vízhőm.= 80°C értékeken mértük

KÜLTÉRI EGYSÉG EMRQ8AY1 EMRQ10AY1 EMRQ12AY1 EMRQ14AY1 EMRQ16AY1

Névleges teljesítmény fűtés kW 22,4 28 33,6 39,2 44,8
hűtés kW 20 25 30 35 40

Teljesítménytartomány LE 8 10 12 14 16
Méretek Ma × Szé × Mé mm 1680x1300x765
Súly kg 331 339
Hangteljesítmény-szint fűtés dB(A) 78 80 83 84
Hangnyomásszint fűtés °C 58 60 62 63
Működési tartomány fűtés °C -20°C~20*

használati melegvíz °C -20°C~35*
Hűtőközeg típus kg R-410A
Áramellátás 3~/50Hz/380-415V
Csőcsatlakozások folyadék mm 9,52 12,7

szívó oldal mm 19,1 22,2 28,6
magas/alacsony nyomású gáz 15,9 19,1 22,2
max. teljes hossz m 300
OU-IU szintkülönbség m 40

Javasolt biztosítékok A 20 25 40

Fűtési körülmények: Tkörny = 7° száraz / 6°C nedves hőmérséklet, 100% csatlakozási arány    Hűtési körülmények: Tkörny = 35° száraz hőmérséklet, 100% csatlakozási arány     * -20°C és -15°C között a teljesítmény nem garantált

BELTÉRI EGYSÉGEK

KÜLTÉRI EGYSÉGEK

DAIKIN ALTHERMA FLEX3.

EKHBRD011ACV1 EKHBRD014ACV1 EKHBRD016ACV1 EKHBRD011ACY1 EKHBRD014ACY1 EKHBRD016ACY1

Funkció Csak fűtés
Burkolat szín Metál szürke

elem Előbevonatos fémlemez
Méretek egység mag./szél./mély. mm 705/600/695
Súly egység kg 144,25 147,25
Működési 
tartomány

fűtés környezeti: min.~max. °C -20~20
vízhőmérséklet min.~max. °C

25~80

használati 
melegvíz

környezeti: min.~max. °C száraz hőm. -20~35
vízhőmérséklet min.~max. °C

25~80

Hűtőközeg típus R-134a
töltet kg 3,2

Hangnyomásszint névl. dBA 43 1 
 46 2

45 1 
 46 2

46 1 
 46 2

43 1

 46 2

45 1 
 46 2

46 1

 46 2

éjsz-i csendes 
ü.mód

1. szint dBA
40 1 43 1 45 1 40 1 43 1 45 1

Áramellátás név V1 Y1
fázis 1~ 3~
frekvencia Hz 50
feszültség V 220-240 380-415

Áram javasolt biztosítékok A 25 16

(1) Belépő vízhőm.= 55°C; Kilépő vízhőm.= 65°C; Dt 10°C; környezeti hőmérséklet: 7°C száraz/6°C nedves hőm. (2) Belépő vízhőm. 70°C; Kilépő vízhőm. 80°C; Hőm. különbség 10°C; 
környezeti hőmérséklet 7°C száraz/6°C nedves hőm. | (3) Belépő vízhőm. 30
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1 Belépő víz-hőmérséklet = 45°C / Kilépő víz-hőmérséklet: 40°C
 beltéri hőmérséklet = 20°C száraz hőm.
 Közepes ventilátorsebesség

2 Belépő víz-hőmérséklet = 7°C / Kilépő víz-hőmérséklet: 12°C
 beltéri hőmérséklet = 27°C száraz hőm. / 19°C nedves hőm.
 Közepes ventilátorsebesség

HASZNÁLATI MELEGVÍZ-TARTÁLY EKHTS200AC EKHTS260AC

Víztérfogat l 200 260
Max. vízhőmérséklet °C 75°C
Méretek Ma × Szé × Mé mm 1335x600x695 1610x600x695
Méretek - a beltéri egységre építve Ma × Szé × Mé mm 2010x600x695 2285x600x695
A külső ház anyaga Galvanizált fém
Szín Metál szürke
Üres súly kg 70 78

HASZNÁLATI MELEGVÍZ-TARTÁLY
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DAIKIN ALTHERMA FLEX

PARAPETES HŐLEADÓ FWXV15A FWXV20A

Teljesítmény Fűtés 45°C 1 kW 1,5 2,0
Hűtés 7°C 2 kW 1,2 1,7

Méretek Ma × Szé × Mé mm 600x700x210
Súly kg 15
Légszállítás M/K/A/CS m3/ó 318/228/150/126 474/354/240/198
Hangnyomás KÖZEPES dB(A) 19 29
Hűtőközeg Víz
Áramellátás 1~/220-240V/50/60Hz
Csőcsatlakozások Folyadék (külső átmérő) / Cseppvíz 12,7 / 20

HŐSZIVATTYÚS HŐLEADÓ
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Daikin: a megbízható partner

A Daikin a légkondicionáló berendezések szakértője – 

legyen szó magánlakásokról vagy épp nagyméretű 

kereskedelmi vagy ipari terekről. Mi minden tőlünk telhetőt 

megteszünk annak érdekében, hogy Ön száz százalékig 

elégedett lehessen.

Magas minőségű, innovatív 
termékek

A Daikin filozófiájának középpontjában mindig is az 

innováció és a minőség állt. Az egész Daikin csapat 

folyamatosan azon munkálkodik, hogy megfelelő 

információkkal és tanácsokkal lássa el Önt.

Tiszta környezet

A vásárlók kényelmét szolgáló rendszerek kialakításakor 

a fenntartható energiafogyasztást, a termékek 

újrafelhasználását, valamint a hulladékmennyiség 

csökkentését tartjuk szem előtt. A Daikin szigorúan veszi a 

környezetvédelmi alapelveket, ezért korlátozott mértékben 

használ fel a környezetre ártalmas hatású anyagokat.

A Daikin továbbra is vezető szerepet tölt be a hatékonyabb, takarékosabb és környezetbarát megoldások fejlesztésében, a 
szezonális hatékonyságra optimalizált termékek bevezetésével. A Daikin termékek a fogyasztást és a költségeket intelligens 
módon csökkentik. Minden körülmények között kiválóan teljesítenek és azt a tényleges teljesítményt nyújtják, amelyet a teljes 
fűtési és hűtési szezonban elvár. A Daikin termékekkel tehát a legjobb döntést hozza pénztárcája és a környezet védelme 
szempontjából egyaránt. 
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A jelen kiadvány csupán tájékoztatási célokat szolgál, és semmilyen kötelezettségvállalást 
nem jelent a Daikin Europe N.V. részéről. A Daikin Europe N.V. az információs füzet 
tartalmát aktuális legjobb tudásának megfelelően állította össze. Az itt bemutatott 
termékek és szolgáltatások teljességére, megbízhatóságára, illetve adott célnak való 
megfelelésére vonatkozóan nem vállal semmiféle kifejezett vagy nem kifejezett garanciát. 
A termékek műszaki jellemzői előzetes bejelentés nélkül változhatnak. A Daikin Europe 
N.V. kifejezetten elutasít az információs füzet használatából, és/vagy értelmezéséből 
eredő minden közvetlen vagy közvetett, a lehető legszélesebb értelemben vett 
károsodást. A teljes tartalom a Daikin Europe N.V. szerzői jogvédelme alatt áll.

Daikin Hungary Kft. 
Fehérvári út 84/a, H-U - 1117 Budapest   
Tel.: + 36 1 464 4500, Fax.: + 36 1 464 4501  
E-mail: office@daikin.hu, www.daikin.hu 

A Daikin termékek forgalmazói:

A Daikin Europe N.V. részt vesz a légkondicionálók (AC), 
folyadékhűtők (LCP), légkezelő egységek (AHU) és Fan coil 
egységek (FCU) számára kialakított Eurovent Certification 
programban. Ellenőrizze a tanúsítvány érvényesítésének 
állapotát online: www.eurovent-certification.com,  
www.certiflash.com

Csak a Daikin Altherma alacsony hőmérsékletű egységekre vonatkozik. A Daikin Altherma magas 
hőmérsékletű egységek nem szerepelnek az Eurovent minősítési programban.




