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Przegląd rozwiązań
Rozwiązania do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej Rozwiązanie tylko do przygotowania ciepłej wody użytkowej Rozwiązania do ogrzewania 

pomieszczeń

Rozwiązanie do ogrzewania 
i przygotowania ciepłej wody 

użytkowej

Rozwiązania

Technologia powietrze-woda Technologia hybrydowa

Rozwiązania

Technologia  
grunt-woda Technologia powietrze-woda Spalanie

Daikin Altherma 
niskotemperaturowa, split

Daikin Altherma 
niskotemperaturowa, split

Daikin Altherma 
niskotemperaturowa, 

monoblok

Daikin Altherma 
wysokotemperaturowa, 

split
Hybrydowa pompa ciepła Daikin 

Altherma
Gruntowa 

pompa ciepła 
Daikin Altherma

Pompa ciepła 
monoblok do c.w.u.

Pompa ciepła
split do c.w.u. Daikin Altherma Flex Daikin Altherma LT 

o dużej wydajności
Gazowy kocioł 
kondensacyjny

Różne 
technologie

Różne 
technologie

 

Etykieta 
energetyczna

 › ogrzewanie: A+++
 (1)

 › ciepła woda: aż do A+++
 › ogrzewanie: A++
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 › ogrzewanie: A+

 › ciepła woda: B

 › ogrzewanie:  
aż do A++

 › ciepła woda: A
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Zastosowania  › Rozwiązanie idealne do nowych budynków, domów energooszczędnych lub 
w połączeniu z istniejącym kotłem (opcja biwalentna)

 › Rozwiązanie idealne 
jako zastępcze dla 
tradycyjnego kotła

 › Rozwiązanie idealne jako zastępcze dla 
kotła gazowego

Zastosowania

 › Rozwiązanie idealne 
do nowych budynków 
i budynków po 
renowacji

 › Rozwiązanie idealne 
do nowych budynków 
i budynków po 
renowacji

 › Rozwiązanie idealne 
jako zastępcze 
dla elektrycznego 
podgrzewacza ciepłej 
wody użytkowej

Rozwiązanie idealne, gdy 
występuje duże 
zapotrzebowanie na ciepłą wodę 
 › Mieszkania
 › Budynki 

wielomieszkaniowe
 › Hotele
 › Ośrodki fitness
 › Obiekty uzdrowiskowe
 › Szkoły
 › Szpitale

Rozwiązanie idealne 
do budynków 
wielorodzinnych 
lub zastosowań 
komercyjnych z dużym 
zapotrzebowaniem na 
ogrzewanie/chłodzenie na 
przykład:   
 › Biura
 › Szkoły
 › Apartamentowce

 › Rozwiązanie idealne jako 
zastępcze dla istniejącego 
kotła gazowego

Funkcje

 › Ogrzewanie pomieszczeń
 › Ciepła woda użytkowa 
 › Chłodzenie 
 › Połączenie z kolektorami słonecznymi do podgrzewania ciepłej wody ze zbiornikiem 

buforowym
 › Podłączenie instalacji fotowoltaicznej do wytwarzania energii elektrycznej  

 
 

 › Sterownik online*  
 
 
 

* niedostępny  
w E(D/B)L/Q011-016BB6V3/W1
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Inne emitery

 › Ogrzewanie podłogowe 
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(1) Zgodnie z UE nr 811/2013 – układ etykiet 2019
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