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Najnowsze rozwiązania 

Daikin Altherma  ...
  

- najwyższej klasy pompy ciepła, produkowane w całości przez firmę Daikin

- wszystkie urządzenia zoptymalizowane do pracy w zimnym klimacie 

- urządzenia spełniające wszystkie normy wymagane przy programach z dotacjami

- rozwiązania dostosowane do wszelkich instalacji (nisko/ wysoko- temperaturowych)

- każde urządzenie sprawdzane i  uruchamiane tylko przez Autoryzowany Serwis Daikin 

   Altherma - ASDA w ramach obowiązkowego  programu uruchomieniowo-gwarancyjnego

- czas reakcji serwisowej w ramach gwarancji - 24 h

Korzyści dla użytkownika

Korzyści dla partnerów serwisowych

- zaawansowane szkolenia serwisowe

- autoryzacja Daikin dla urzadzeń grzewczych

- uruchomienia , przeglądy , serwisy w wybranym obszarze działania

- najwyższej jakości urządzenia

- gwarancja stabilnego rozwoju z liderem technologii PC

.... Najwyższej jakości
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.... Najlepsze dla Ciebie

Korzyści dla instalatorów i hurtowników

- atrakcyjne warunki zakupu i dostawy

- możliwość długookresowej współpracy handlowej 

- dla urządzeń grzewczych uruchomienie i serwis DAIKIN 

- bogata oferta dostosowana do różnorodnych aplikacji grzewczych

- unikatowe rozwiązania na rynku europejskim

- programy doborowo - symulacyjne, ułatwiające dobór i prognozowanie kosztów

- sprawdzony partner biznesowy



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

800 000 osób

12 000 GWh energii 
odnawialnej

 

 

 

12 000 GWh energii

odnawialnej

4 x obszar Paryża

O 1,5 mln ton

mniejsza emisja CO
2

800 000 osób

years
Daikin Altherma
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Co nowego w 2016 roku?
E(D/B)LQ-CV3 - Mały monoblok

 › Kompaktowy monoblok do ogrzewania i chłodzenia 

pomieszczeń opcjonalnie z funkcją podgrzewania 

wody użytkowej

 › Bezproblemowa instalacja: wymagane tylko 

połączenia wodne

 › Niezawodna praca nawet w temperaturze -25°C 

na zewnątrz dzięki funkcji zabezpieczenia przed 

zamarzaniem, np. w postaci swobodnie wiszącego 

wymiennika 

EKHHP-A2V3+ERWQ-AV3 -  
Ciepła woda użytkowa, pompa ciepła

 › Natychmiastowe podgrzanie wody użytkowej
 › Możliwość połączenia z ogrzewaniem solarnym dla 
jeszcze większej efektywności energetycznej

 › Łatwa instalacja: bez ciśnienia w zbiorniku wodnym 
i ograniczone ciśnienie w wymienniku ciepła

 › Niewielkie wymagania konserwacyjne: brak elektrod 
dodatnich oznacza brak kamienia i osadów wapna, jak 
również korozji

 › Elektryczna grzałka dodatkowa (2,5 kW) gwarantuje ciepłą 
wodę we wszystkich warunkach. Zbiornik 500 l można 
wyposażyć w zewnętrzny element hydrauliczny

FCAHG-F / RZAG-LV1 - Sky Air

 › Pierwsza gama małych systemów komercyjnych 

dostępna z czynnikiem chłodniczym R-32 na rynku 

europejskim!

 › Najmniejsze oddziaływanie na środowisko naturalne: 

- GWP mniejszy o 68% w porównaniu do R-410A

- O 12% mniejsza ilość czynnika chłodniczego

 › Minimalnie o 5% większa efektywność w porównaniu 

do jednostek na czynnik chłodniczy R-410A

Pełny typoszereg w układzie pojedynczym 
i multi o wysokiej efektywności 
i zapewniający duży komfort

 › Wartości efektywności sezonowej do A+++
 › Nowa jednostka wewnętrzna na rynek Europy (FTXM-M) 

zapewniająca doskonałą jakość powietrza w pomieszczeniu 
 › Jednostki multi z 2, 3, 4 i 5 przyłączami z możliwością 

przyłączenia do jednostek naściennych i kanałowych
 › Niski potencjał tworzenia efektu cieplarnianego dzięki 

czynnikowi chłodniczemu R-32
 › Nowy sterownik online 

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Możliwość podłączenia kolektorów słonecznych dla

(2,0 kW)
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Kaseta z nawiewem obwodowym z funkcją 
automatycznego czyszczenia panelu z filtrem 
o drobniejszych oczkach

 › Do miejsc, gdzie występuje drobny pył (np. 

sklepy odzieżowe), panel dekoracyjny z filtrem 

o drobniejszych oczkach gwarantuje optymalne 

warunki pracy w tym bardzo wymagającym 

otoczeniu

Panel do każdego zastosowania:

Panel z funkcją automatycznego czyszczenia ze 

standardowym filtrem BYCQ140DG, biały (RAL9010) 

z szarymi żaluzjami

Panel z funkcją automatycznego czyszczenia 

z filtrem o drobniejszych oczkach BYCQ140DGF, 

biały (RAL9010) z szarymi żaluzjami

Biały (RAL9010) panel ze standardowym filtrem 

BYCQ140DW

Biały (RAL9010) panel z szarymi żaluzjami ze 

standardowym filtrem BYCQ140D

SB.RKXYQ-T - VRV IV z pompą ciepła do 
instalacji w pomieszczeniach

Niewidzialny system VRV

 › Unikalny VRV z pompą ciepła do instalacji 

w pomieszczeniach

 › Pełna elastyczność, nadaje się do każdego miejsca 

w sklepie i do każdego typu budynku, ponieważ 

jednostka zewnętrzna jest niewidoczna i podzielona 

na 2 części 

 › Rozwiązanie nadaje się do gęsto zaludnionych 

obszarów dzięki niskiemu poziomowi głośności 

podczas pracy oraz swobodnej integracji 

z architekturą otoczenia

 › Oferuje standardy i technologie VRV IV, takie jak 

zmienna temperatura czynnika chłodniczego

 › Niewielka waga urządzeń skraca czas instalacji 

i zmniejsza wysiłek

RXYSCQ-TV1 / RXYSQ-TV1 / RXYSQ-TY1
Seria VRV IV S

 › Największy typoszereg jednostek mini na rynku:  

od 4 do 12 HP

 › RXYSCQ4,5T: Najmniejszy (wysokość 823 mm) 

i najlżejszy (88 kg) VRV na rynku sprawia, że 

urządzenie jest prawie niezauważalne

 › Można połączyć z jednostkami wewnętrznymi VRV 

lub stylowymi jednostkami wewnętrznymi  

(Daikin Emura, Nexura)

 › Oferuje standardy i technologie VRV IV, takie jak 

zmienna temperatura czynnika chłodniczego

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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EWAQ-G - EWYQ-G-  
Agregaty chłodnicze ze sprężarką Scroll 
chłodzone powietrzem i pompa ciepła

 › Pojedynczy obieg czynnika chłodniczego (2 sprężarki 
Scroll) z jednym parownikiem

 › Zwarta konstrukcja zapewniająca łatwą instalację 
w pomieszczeniach oraz łatwą modernizację

 › Technologia mikrokanałowa wymiennika ciepła 
zmniejsza ilość stosowanego w systemie czynnika 
chłodniczego, a to obniża oddziaływanie na środowisko

 › Dostępna opcja częściowego i całkowitego 
odzyskiwania ciepła

 › Płytowy wymiennik ciepła z blachy stalowej 

nierdzewnej

Hydroboksy do VRV zgodnie z dyrektywą 
ekoprojektowania

 › Hydroboks LT HXY-A8 i hydroboks HT HXHD-A8 

w pełni zgodne z dyrektywą ekoprojektowania dzięki 

nowej pompie 

 › Do efektywnego ogrzewania/chłodzenia 

pomieszczeń i podgrzewania wody użytkowej 

 › Darmowe ogrzewanie dzięki przesyłaniu ciepła 

ze stref wymagających chłodzenia do stref 

wymagających ogrzewania lub ciepłej wody

 › Oszczędza czas projektowania systemu, ponieważ 

wszystkie części składowe strony wodnej są w pełni 

zintegrowane, zapewniając bezpośrednią kontrolę 

nad temperaturą wody wylotowej

VAM-FC zgodny z przepisami 
ekoprojektowania

 › Pełna zgodność z nowymi przepisami dotyczącymi 

ekoprojektowania, które wejdą w życie 1 stycznia 2016 roku 

 › Energooszczędna wentylacja z ogrzewaniem 

i chłodzeniem pomieszczeń i odzyskiem wilgoci

 › Możliwość chłodzenia swobodnego

 › Zapobieganie stratom energii dzięki opcjonalnemu 

czujnikowi CO
2
 

 › Dostępne bardzo sprawne filtry

RWEYQ-T8 - VRV IV chłodzony wodą

 › Możliwość podłączenia do największej i najmniejszej 

jednocześnie gamy skrzynek BS (BS1Q-A / BS-Q14A)

 › Rozwiązanie idealne do wysokich budynków 

wykorzystujące wodę jako źródło ciepła

 › Ujednolicony typoszereg produktów geotermalnych 

i standardowych z pompą ciepła i odzyskiem ciepła

 › Oferuje standardy i technologie VRV IV, takie jak 

zmienna temperatura czynnika chłodniczego

 › 2-stopniowe odzyskiwanie ciepła: pomiędzy 

jednostkami wewnętrznymi i pomiędzy jednostkami 

zewnętrznymi za pośrednictwem obiegu wody

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

ekoprojektowania, które weszły w życie 1 stycznia 2016 roku
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EWHQ-G-/EWWQ-G-/EWWQ-L-/EWLQ-G-/
EWLQ-L- Agregat chłodniczy chłodzony 
wodą ze sprężarką Scroll (z oddzielnym 
skraplaczem) i pompa ciepła

 › Pojedynczy obieg czynnika chłodniczego (2 sprężarki 
Scroll) z jednym parownikiem (EWWQ-G-SS)

 › Podwójny obieg czynnika chłodniczego (4 sprężarki Scroll) 
z jednym parownikiem (EWWQ-L-SS)

 › Stworzone z myślą o instalacji piętrowej dwóch jednostek 
o pojedynczym obiegu, aby zmniejszyć powierzchnię 
zabudowy (EWWQ-G-SS)

 › Wersja pompa ciepła z możliwością odwrócenia 
strony czynnika chłodniczego, idealna do zastosowań 
geotermalnych (EWHQ-G-SS)

 › Do produkcji wody chłodzonej, do połączenia ze zdalnym 
agregatem skraplającym (EWLQ-G-SS/EWLQ-L-SS)

DCC601A51 - Centralny sterownik dotykowy 
z połączeniem do chmury

 › Centralne sterowanie budynkiem (klimatyzacja, 

kontaktron okienny itd.)

 › Rozwiązanie intuicyjne i łatwy w obsłudze interfejs

 › Atrakcyjny opcjonalny ekran pasuje do każdego wnętrza

 › Instalacja plug&play

Opcje pakietu w chmurze:

 › Sterowanie online: sterowanie systemem 

z dowolnego miejsca

 › Multi site: sterowanie i porównanie zużycia energii 

wielu instalacji

 › Energooszczędność: automatyczna maksymalizacja 

systemu klimatyzacji i monitorowanie zużycia energii

BRC1E53A/B/C - Sterownik przewodowy 
z rotacją cyklu

 › Zastąpi BRC1E52A/B wiosną 2016 roku.  

Dodatkowe funkcje:

Rotacja cyklu i tryb pracy rezerwowej chłodzenia 

pomieszczeń technicznych

Tryb oszczędny zdalnego sterownika: ekran wyłącza się, 

gdy nie następuje zmiana trybu lub regulacja ustawień

Kontrola ograniczenia zużycia energii: obniża 

zużycie energii do 70 lub o 40%, gdy konieczne jest 

włączenie innych większych urządzeń

Wybór funkcji cichej pracy w nocy dla jednostki 

zewnętrznej

JUŻ WIOSNĄ 

2016

Mini-ZEAS

 › Idealne, mniejsze rozwiązanie multi spełniające 

wymagania chłodnicze

 › Niewielka powierzchnia zabudowy (do 60% mniejsze 

od równorzędnych produktów na rynku)

 › Zgodność z przepisami F-Gas (R-410A)

 › System „plug and play” skraca czas instalacji 

i zmniejsza koszty

JUŻ WIOSNĄ 

2016

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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100%

32%

100%

69%

100%

78%

R-410A R-32

22%

R-32 - czynnik chłodniczy przyszłości

GWP nie jest jedynym parametrem
Nie istnieje czynnik chłodniczy, który byłby w stanie 
odpowiadać potrzebom każdego zastosowania. 
To oznacza, że firma Daikin musi dokładnie ocenić 
opcje, biorąc pod uwagę nie tylko współczynnik GWP 
i ilość stosowanego czynnika chłodniczego, ale także 
inne aspekty, takie jak efektywność energetyczna, 
bezpieczeństwo i przystępność. 

Na przykład, wybór czynnika chłodniczego o niższym 
współczynniku GWP, ale który zużywa większą ilość 
energii nie jest dobry, ponieważ byłoby to przeciwne 
do założeń całkowitego oddziaływania produktu na 
globalne ocieplenie. 

Firma Daikin, a po niej także inni z branży wybrali 
R-32, ponieważ przyczynia się to do realizacji planów 
Rozporządzenia UE w sprawie fluorowanych gazów 
cieplarnianych. Czynnik jest efektywny energetycznie, 
bezpieczny i przystępny.

Dziesięć lat przed ustawodawstwem

Poprawa komfortu w pomieszczeniach i mniejsze 

oddziaływanie na środowisko. Mając to na uwadze, 

firma Daikin wprowadziła na rynek pierwsze na 

świecie klimatyzatory na czynnik chłodniczy R-32 

w Japonii pod koniec 2012 roku, od tamtej pory 

zainstalowano miliony tych urządzeń. W międzyczasie, 

modele na R-32 wprowadzono w wielu innych krajach 

i w 2013 roku po raz pierwszy w Europie.

Daikin Emura FTXMUruru Sarara

Przykład porównawczy: model Daikin Emura 3,5 kW dostępny na 

czynnik chłodniczy R-410A i R-32 

Wartość GWP Ilość czynnika  

chłodniczego (kg)

Potencjalny wpływ na 

globalne ocieplenie

Czy wiesz, że...?

Nowe Rozporządzenie UE w sprawie fluorowanych 

gazów cieplarnianych 517/2014 zakazuje stosowania 

niektórych czynników chłodniczych w niektórych 

zastosowaniach. R-32 jest na to idealną odpowiedzią.  

Firma Daikin wprowadziła modele na R-32 

10 lat przed czasem. Im szybciej branża 

zmieni czynniki chłodnicze na takie o niższym 

współczynniku GWP, tym lepiej dla środowiska.

(CO
2
 równorzędny ilości czynnika 

chłodniczego: kg x GWP)

Korzyści wynikające ze stosowania R-32

Nazwą chemiczną dla R32 jest difluorometan.  
Był on przez wiele lat stosowany jako element 
składowy mieszaniny czynnika chłodniczego R-410A. 
Daikin wraz z innymi firmami w branży uznali zalety 
używania R-32 w jego czystej formie.

R-410A R-32

Skład Mieszanina  
50% R-32 + 50% R-125

Czysty R-32  
(bez domieszek)

GWP (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego) 2.087,5 675

ODP (potencjał niszczenia warstwy ozonowej) 0 0

W porównaniu do R-410A, GWP (potencjał tworzenia 
efektu cieplarnianego) R-32 wynosi zaledwie jedną 
trzecią przy dużo mniejszej ilości. Przyczynia się 
do realizacji planów Rozporządzenia UE w sprawie 
fluorowanych gazów cieplarnianych, jest efektywny 
energetycznie, bezpieczny i przystępny.  
R-32 jest także prostszy w recyklingu i jest go 
łatwiej używać ponownie. Oprócz tego, R-32 jest 
łatwiejszy w obsłudze dla instalatorów i techników 
serwisowych, ponieważ można go ładować 
w fazie ciekłej i gazowej. Nie trzeba się martwić 
o frakcjonowanie i przesuwanie. 

Dlaczego wybierać 
czynnik chłodniczy R-32?
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R-22 R-410A

R-22 R-410A

Technologia wymiany

Serwis i konserwacja systemów na czynnik chłodniczy R-22 jest zakazana od 1 stycznia 2015 roku, co oznacza, 

że naprawa tych systemów nie jest możliwa. Aby uniknąć nieoczekiwanych dla klientów przestojów, od razu 

wymień te systemy!

Technologia wymiany
Szybki i skuteczny sposób 
na aktualizację systemów 
na czynnik chłodniczy 
R-22 i R-407C

Korzyści dla instalatora 
 
Krótszy czas instalacji
Realizacja większej liczby projektów w krótszym czasie, dzięki 

szybszej instalacji. Jest to bardziej opłacalne niż wymiana całego 

systemu z nowym orurowaniem.

 
Mniejsze koszty instalacji
Obniżenie kosztów instalacji pozwala zaoferować klientom 

najbardziej ekonomiczne rozwiązanie oraz poprawić 

konkurencyjność.

 
Wymiana systemów innych firm
To bezproblemowe rozwiązanie zastępujące systemy Daikin oraz 

systemy wyprodukowane przez innych producentów.

 
Optymalizacja działalności
Proste rozwiązanie technologii wymiany pozwala obsłużyć większą 

ilość klientów w krótszym czasie oraz pozwala im zaoferować 

najlepszą cenę! Wszyscy na tym korzystają.

Korzyści dla klienta
Oszczędzanie na kosztach eksploatacji
Porównanie w oparciu o EER
(efektywność produktu do zastosowań mieszkaniowych w trybie chłodzenia)

Porównanie w oparciu o SEER

Bez zakłóceń

Ponowne wykorzystanie istniejącego orurowania decyduje 

o szybkości wymiany i o jej wysokiej jakości, a to oznacza, że prace 

zostaną przeprowadzone bez ryzyka oddziaływania na prowadzoną 

działalność.

Podniesienie komfortu

Podnieś komfort dzięki najnowocześniejszemu projektowi, niskim 

poziomom głośności, sterowaniu za pośrednictwem wifi itd.

Oszczędności na poziomie 50%

(efektywność produktu do zastosowań mieszkaniowych zgodnie 

z bieżącymi przepisami sezonowymi produktu w trybie chłodzenia)

Oszczędności na poziomie 30%

Zachowaj instalację chłodniczą

Tanie rozwiązanie do 
aktualizacji systemów 
Daikin

!  Wymień jednostki 
wewnętrzne i skrzynki BS
Aby sprawdzić zgodność 

w przypadku zachowywania 

jednostek wewnętrznych, należy 

skontaktować się z lokalnym 

dystrybutorem.

!  Wymień jednostki 
zewnętrzne
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Nowe etykiety energetyczne dla 

generatorów ciepła i podgrzewaczy  

do wody 

Od 26 września 2015 roku, wszystkie systemy przeznaczone do ogrzewania pomieszczeń oraz 

podgrzewania ciepłej wody muszą posiadać etykietę, która w sposób wyraźny wskazuje klasę 

efektywności systemu. Nowe wymagania odnośnie etykietowania wynikają z przyjęcia w 2010 

roku Dyrektywy w sprawie etykiet efektywności energetycznej (2010/30/UE). Głównym celem 

tej Dyrektywy jest wyeliminowanie z rynku produktów nieskutecznych o małej efektywności 

energetycznej. Na rynku pozostaną tylko pompy ciepła o klasie efektywności energetycznej A+ (dla 

55°C) lub A (dla niskotemperaturowych pomp ciepła do 35°C) i wyższej. Kondensacyjne kotły gazowe 

i olejowe będą musiały posiadać co najmniej etykietę B. Firma Daikin ma proaktywne podejście 

do nowych wymogów energetycznych, prowadzi politykę ciągłego usprawniania i wprowadzania 

dodatków do systemów grzewczych i podgrzewania ciepłej wody użytkowej, dzięki czemu jest 

w stanie zagwarantować efektywność energetyczną swoich urządzeń na poziomie `A’ lub wyższą.

 

Dowiedz się więcej na stronie internetowej:  

www.daikin.pl

Wszystko 

 zależy od klasy energetycznej
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Ambitne cele środowiskowe 20-20-20 - europejska etykieta energetyczna

Komisja Europejska zdefiniowała ambitne cele dotyczące poprawy efektywności energetycznej w Unii Europejskiej. Tak zwany cel 20-20-20 

polega na dążeniu do zredukowania o 20% emisji CO
2
, 20% udziału energii odnawialnej oraz zredukowaniu o 20% zużycia energii pierwotnej 

w okresie do roku 2020. Europa wydała dyrektywę w sprawie projektowania ekologicznego Eco-Design [2009/125/WE], aby zrealizować te cele. 

Określa ona minimalne wymagania dotyczące efektywności dla produktów zużywających energię. 

Pompy ciepła powietrze-powietrze
Od 2013 roku, wszystkie klimatyzatory oraz pompy ciepła powietrze-powietrze o mocy poniżej 12 kW podlegają dyrektywie ekoprojektowania. 

Produkty niespełniające wymagań minimalnej efektywności (na przykład klimatyzatory bez sterowania inwerterowego) będą tracić swe 

oznaczenia CE i w związku z tym nie będzie można ich już sprzedawać w Europie. 

W celu poinformowania użytkowników zainteresowanych tymi nowymi standardami efektywności energetycznej, Europa wprowadza także 

nową etykietę energetyczną. Wprowadzenie w roku 1992 poprzedniej europejskiej etykiety energetycznej miało swoje znaczenie. Klienci 

mogli dokonywać porównań i podejmować decyzje o zakupach w oparciu o jednolite kryteria klasyfikowania. Nowa etykieta, która zaczęła 

obowiązywać od 1 stycznia 2013 roku, umożliwia użytkownikom końcowym dokonywanie jeszcze bardziej świadomych wyborów, ponieważ 

efektywność sezonowa odzwierciedla efektywność klimatyzatora w całym sezonie eksploatacji. 

Daikin wytycza kierunki…

Efektywność sezonowa, 
inteligentne wykorzystanie energii

Etykieta energetyczna obejmuje wiele poziomów od A+++ do D, reprezentowanych 

przez odcienie kolorów od ciemnej zieleni (najwyższa efektywność energetyczna) po 

czerwień (najniższa efektywność). Informacje, jakie zawiera etykieta, obejmują nie tylko 

wskaźnik sprawności sezonowej dla grzania (SCOP) i chłodzenia (SEER), lecz również 

roczne zużycie energii oraz poziomy głośności. 

Systemy grzewcze
Od września 2015 roku, grzejniki, wielofunkcyjne urządzenia grzewcze oraz grzejniki do 

ciepłej wody użytkowej muszą być zgodne z wymogami celów  

20-20-20. Użytkownicy końcowi zyskali możliwość doboru najbardziej efektywnego 

energetycznie systemu grzewczego do określonego rozwiązania poprzez na przykład 

porównanie kotłów olejowych z pompami ciepła powietrze-powietrze.

Wentylacja

Unia Europejska zdecydowała o rozszerzeniu tego systemu minimalnych wymogów w zakresie efektywności sezonowej i etykiet 

energetycznych także na systemy wentylacyjne od stycznia 2016 roku. Dane dotyczące ekoprojektowania będą wymagane zarówno dla 

jednostek VAM, jak i central wentylacyjnych. Etykiety energetyczne tylko dla jednostek VAM.

Agregaty chłodnicze i procesowe
Oprócz pomp ciepła, generatorów ciepła, podgrzewaczy do wody i urządzeń wentylacyjnych, także agregaty chłodnicze i procesowe 

muszą spełniać minimalne wymogi odnośnie efektywności. Od lipca 2016 roku, nowe przepisy UE będą obowiązywać także w stosunku do 

komercyjnych agregatów skraplających, ZEAS oraz agregatów procesowych.

I chociaż przepisy dotyczące wentylacji zaczną obowiązywać od stycznia 2016 roku, a agregatów chłodniczych i procesowych od lipca 2016 

roku, firma Daikin już przygotowuje swoje urządzenia i narzędzia komunikacyjne, aby po raz kolejny wyprzedzić ustawodawstwo.
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Narzędzia  

i platformy

Aplikacje wspomagania sprzedaży

Oferujemy różne narzędzia oprogramowania 

do modelowania budynków, doboru, 

symulacji i wykonywania kosztorysów 

z myślą o wsparciu sprzedaży. 

http://www.daikin.pl/
support-and-manuals/

software-downloads/index.jsp

Niektóre z naszych najczęściej  
używanych aplikacji:

 › Symulator Daikin Altherma:  

do prawidłowego doboru pompy 

ciepła: webtools.daikin.eu

 › Aplikacja 3D: wybierz klimatyzację i zobacz, jak 

wygląda w Twoim domu, ZANIM ją kupisz!

 › Aplikacja do wskazań kodów błędów:  

szybko poznaj znaczenie kodów błędów dla każdej 

rodziny produktów

 › Narzędzie do obliczania obciążenia:  

pomaga w obliczeniu obciążenia cieplnego 

i chłodzenia w Twoim budynku

 › Narzędzie doboru Multi: szybkie obliczenie 

kombinacji multi split i długości instalacji

 › Xpress: narzędzie do szybkiego wykonywania 

kosztorysów dla VRV

 › Astra: oprogramowanie do projektowania AHU

 › Modele BIM dla jednostek VRV

Jesteśmy po to, aby Ci pomóc!

Literatura

Zobacz całą dostępną literaturę

 › dla Ciebie

 › dla klientów

http://www.daikin.pl/support-and-
manuals/literature/index.jsp

Narzędzia i platformy



16
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  Portal biznesowy
 › Poznaj naszą nową sieć extranet, która myśli 

razem z Tobą: my.daikin.pl 

 › Znajdź od razu wszystkie informacje dzięki 

rozbudowanej funkcji wyszukiwania 

 › Dostosuj opcje tak, aby widzieć te, które są 

odpowiednie dla Ciebie 

 › Dostęp za pośrednictwem urządzeń mobilnych 

i komputera PC

NOWOŚĆ

my.daikin.pl

W BIURZE

U KLIENTÓW

W 

DRODZE

Internet

Znajdź rozwiązanie do różnych zastosowań: 

Supermarket

Sport 
i rozrywka

PrzemysłSklep

Restauracja

Hotel

Biuro

Pomieszczenie 
techniczne

Budynek 
mieszkalny

Bank

 › Uzyskaj więcej danych na temat naszych 

flagowych produktów za pośrednictwem naszych 

dedykowanych ministron

http://www.daikin.pl/
commercial/

 › Zobacz nasze referencje

HOTEL PORTA FIRA

 

http://www.daikin.pl/
references/index.jsp

Pomoc online

http://www.daikin.pl/
industrial/



 

Oczyszczacz powietrza w technologii Streamer

Ponieważ dba o nie Daikin

Czyste powietrze

MC70L  

Oparty na technologii Streamer oczyszczacz powietrza, 

to połączenie nowej technologii, większej wydajności 

i bardzo cichej pracy. Jego zadaniem jest dyskretne 

dostarczanie oczyszczonego powietrza, w celu 

wytworzenia zdrowego środowiska  

w pomieszczeniach mieszkalnych. Oczyszczone 

powietrze zwiększa poczucie komfortu. Dzięki 

usuwaniu i niszczeniu zanieczyszczeń i zapachów, 

urządzenie wykorzystujące technologię Streamer 

odgrywa ważną rolę u osób cierpiących na astmę lub 

alergie. Dzięki włożonemu wysiłkowi stał się jednym  

z najlepszych oczyszczaczy domowych na rynku. 

Trzykrotne oczyszczanie powietrza, 
korzystne dla Twojego zdrowia

Pyłki, kurz i sierść zwierząt domowych to tylko niektóre 

z potencjalnych przyczyn alergii, astmy i problemów 

z oddychaniem. Oczyszczacz powietrza firmy Daikin 

oczyszcza powietrze i rozwiązuje powyższe problemy, 

wykonując trzy funkcje.

usuwanie alergenów

usuwanie wirusów i bakterii

usuwanie nieprzyjemnych zapachów

Czym jest technologia Streamer firmy Daikin?

„Wyładowania elektryczne Streamer” są rodzajem 
wyładowań plazmowych, w których generowane są 
szybkie elektrony posiadające zdolność rozkładu 
utleniającego. Elektrony te eliminują bakterie i 
pleśń oraz szkodliwe związki chemiczne, alergeny 
itd. W porównaniu ze standardowym wyładowaniem 
plazmowym (wyładowaniem jarzeniowym) zakres 
wyładowań z generatora Streamer firmy Daikin jest 
szerszy, co ułatwia elektronom zderzenia z tlenem 
i azotem w powietrzu. Pozwala to na wytwarzanie 
szybkich elektronów w trzech wymiarach na dużym 
obszarze, a w rezultacie na uzyskanie 1000 razy większej 
szybkości rozkładu utleniającego przy wykorzystaniu 
takiej samej mocy elektrycznej. Technologia wyładowań 
Streamer firmy Daikin z powodzeniem sprawdziła się 
w stabilnym generowaniu szybkich elektronów, co do 
dzisiaj uważane było za trudne od uzyskania.

Firma Daikin zdobyła wielkie uznanie za swoje 

oczyszczacze powietrza: świadectwo British Allergy 

Foundation (Brytyjska Fundacja na Rzecz Zwalczania 

Alergii) i znak TÜV Nord potwierdzający skuteczność 

działania naszych urządzeń.

Podstawowe dane techniczne
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Sześciowarstwowy potężny system do 
rozkładu i usuwania zanieczyszczeń

Stylowe wzornictwo

Większa wydajność

Wyjątkowy komfort

Bardzo cicha praca

Łatwa konserwacja

Jednostki przenośne  

Bez instalacji

Jednostka wewnętrzna MC70L

Obsługiwana powierzchnia pomieszczenia m² 46
Wymiary Jednostka Wysokość x Szerokość x Głębokość mm 576x403x241
Ciężar Jednostka kg 8,5
Obudowa Kolor Biały
Wentylator Typ Wentylator z wieloma łopatkami (wentylator Sirocco z osłoną)

Natężenie przepł. 
pow.

Oczyszczanie 
powietrza

Turbo/Wys./
Śr./Nis./Cichy

m³/h

420/285/210/130/55

Poziom ciśnienia akustycznego Oczyszczanie powietrza Turbo/Wys./Śr./Nis./Cichy dBA 48,0/39,0/32,0/24,0/16,0
Oczyszczanie powietrza Pobór mocy Turbo/Wys./Śr./Nis./Cichy kW 0,065/0,026/0,016/0,010/0,007
Metoda usuwania zapachów Generator Flash Streamer / Tytanowo-apatytowy filtr fotokatalityczny / Katalizator eliminujący zapachy
Metoda filtrowania bakterii Generator Flash Streamer / Tytanowo-apatytowy filtr fotokatalityczny
Metoda pochłaniania kurzu Jonizator plazmowy / Elektrostatyczny filtr zatrzymujący kurz
Oznaczenie Pozycja 01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11 Pył: 3 stopnie/ Zapach: 3 stopnie /Przepływ powietrza: auto / B. Nis. / Nis. / Śr. / Wys./ Turbo B. Wys./Tryb zabezpieczający przed pyłkami/Tryb nocny/Blokada/ 

Programowany zegar wyłączenia (1, 2, 4 godz.) / Konserwacja: Wymiana filtra / Konserwacja: Czyszczenie jonizatora/Streamera

Zasilanie Liczba faz/Napięcie V 1~/220-240/220-230

Filtr elektrostatyczny 

pochłania kurz i pyłki

Filtr elektrostatyczny 

zatrzymujący kurz 

(z przodu karbowanego 

filtru zbierającego kurz)

Fotokatalizator kontroluje 

nieprzyjemne zapachy 

i wirusy 

Filtr tytanowo-apatytowy  

(z tyłu karbowanego filtra 

zbierającego kurz)

Zatrzymuje duże 

cząstki kurzu, usuwa 

sierść zwierząt, 

bakterie i alergeny  

 

Filtr wstępny

Kurz i pyłki roślin 

otrzymują ładunek 

elektryczny i przechodzą 

do filtra

Jonizator plazmowy

Rozkład formaldehydu   

i nieprzyjemnych zapachów

Filtr z katalizatorem 

eliminującym zapachy

Czyste powietrze

Generowane w wyniku wyładowań elektrony poruszające 

się z dużą prędkością umożliwiają rozkład i usuwanie

Generator Streamer

Zanieczyszczone powietrze



 

Filtr 

parowania

Wilgotne powietrze

Powietrze

Oczyszczacz powietrza Ururu

Nawilżanie 

i oczyszczanie 

w jednym

W powietrzu, którym oddychamy znajduje się wiele 

substancji, między innymi alergeny, bakterie, wirusy, 

dym papierosowy, które wpływają na nasze zdrowie. 

Oprócz tego, dużym problemem jest suche powietrze 

w okresie zimowym. Oczyszczacz powietrza Ururu Daikin 

oczyszcza i nawilża powietrze w Twoim domu i uwalnia 

od skutków suchego powietrza. Wystarczy od czasu do 

czasu napełnić 4-litrowy zbiornik, a Twoje pomieszczenie 

będzie nawilżane z maksymalną objętością 600 ml/h. 

Ta przydatna i nowatorska funkcja ma swoje źródło 

w połączeniu płaskiego zbiornika wody z zespołem koła 

wodnego i filtra parowania.

Nawilżanie dzięki płaskiemu zbiornikowi wody

Oczyszczanie powietrza

W jaki sposób działa funkcja nawilżania?

Woda ze zbiornika przepływa do podajnika z kołem 

wodnym, które obracając się zabiera wodę i dostarcza 

ją do filtra. Powietrze nadmuchiwane na filtr pochłania 

wilgoć a następnie uwalnia ją w pomieszczeniu, 

nawilżając je.

MCK75J

Firma Daikin zdobyła wielkie 

uznanie za swoje oczyszczacze 

powietrza: nagroda DAIKIN 

TüV potwierdza skuteczność 

działania tej jednostki.
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W jaki sposób działa filtr?

Oczyszczacz powietrza Daikin Ururu skutecznie usuwa 

również alergeny (np. pyłki roślin, roztocza, kurz itd.) 

bakterie i wirusy. Dodatkowo bardzo skutecznie usuwa 

zapachy: eliminuje dym tytoniowy i rozkłada inne 

nieprzyjemne zapachy. Szybko zatrzymuje, a następnie 

niszczy cząstki stałe. Jego cicha praca sprawia, że jest 

idealny na ciche noce. Jednostka zawiera siedem 

filtrów harmonijkowych (jeden do natychmiastowego 

użycia i 6 zapasowych). 

Jednostka wewnętrzna MCK75J

Zastosowanie Typ wolnostojący
Obsługiwana powierzchnia pomieszczenia m² 46
Wymiary Jednostka Wysokość x Szerokość x Głębokość mm 590x395x268
Ciężar Jednostka kg 11,0
Obudowa Kolor Czarny (N1) (kolor panelu: srebrny)
Wentylator Typ Wentylator z wieloma łopatkami (wentylator Sirocco z osłoną)

Natężenie 
przepływu 
powietrza

Oczyszczanie 
powietrza

Turbo/Wys./
Śr./Nis./Cichy

m³/h

450/330/240/150/60

Nawilżanie Turbo/Wys./
Śr./Nis./Cichy

m³/h

450/330/240/150/120

Poziom ciśnienia 
akustycznego

Oczyszczanie powietrza Turbo/Wys./Śr./Nis./Cichy dBA 50,0/43,0/36,0/26,0/17,0
Nawilżanie Turbo/Wys./Śr./Nis./Cichy dBA 50/43/36/26/23

Nawilżanie Pobór mocy Turbo/Wys./Śr./Nis./Cichy kW 0,084/0,037/0,020/0,013/0,012
Nawilżanie Turbo/Wys./Śr./Nis./Cichy ml/h 600/470/370/290/240
Pojemność zbiornika wody l 4,0

Oczyszczanie powietrza Pobór mocy Turbo/Wys./Śr./Nis./Cichy kW 0,081/0,035/0,018/0,011/0,008
Metoda usuwania zapachów Generator Flash Streamer / Tytanowo-apatytowy filtr fotokatalityczny / Katalizator eliminujący zapachy
Metoda pochłaniania kurzu Jonizator plazmowy / Elektrostatyczny filtr zatrzymujący kurz
Oznaczenie Pozycja 01 Pył: 3 stopnie / Zapach: 3 stopnie / Przepływ powietrza: auto. / B. Nis. / Nis. / Śr. / Wys. / Turbo B. Wys. / tryb 

zabezpieczający przed pyłkami / Programowany zegar wyłączenia: 1/4/8 godz. / Oczyszczanie: jonizacja/Streamer

Zasilanie Nazwa/Liczba faz/Częstotliwość/Napięcie Hz/V VM/1~/50/60/220-240/220-230
Typ Oczyszczacz powietrza z funkcją nawilżania

3

4

1

2

5

Filtr elektrostatyczny 

pochłania kurz i pyłki 

roślin

Filtr elektrostatyczny 

zatrzymujący kurz  
Pochłania i rozkłada 

nieprzyjemne zapachy 

bakterii i wirusów

Tytanowo-apatytowy filtr 

fotokatalityczny

Zatrzymuje duże 

cząstki kurzu, usuwa 

sierść zwierząt, 

bakterie i alergeny 

Filtr wstępny

 Kurz i pyłki są 

naładowane dodatnio 

i przechodzą do filtra 

elektrostatycznego

Jonizator plazmowy

Pochłanianie nieprzyjemnych zapachów 

i neutralizowanie ich zanim powietrze 

powróci do pomieszczenia

Katalizator eliminujący zapachy

Oczyszczone powietrzeZanieczyszczone powietrze
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Daikin oferuje wszystkie typy efektywnych 

energetycznie rozwiązań grzewczych zapewniających 

niską emisję CO
2
, niezależnie od tego, czy system 

grzewczy jest stosowany w ramach projektu 

renowacyjnego, czy w nowym budynku. Istnieje 

możliwość wybierania między różnymi technologiami 

w oparciu o wymagania klienta: pompy ciepła 

powietrze-woda, pompy ciepła grunt-woda, 

technologia hybrydowa i gazowa technologia 

kondensacyjna.
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Ogrzewanie 

Dlaczego system grzewczy Daikin? 24

Przegląd produktów 28

Tabele kombinacji 30

Hybrydowa pompa ciepła Daikin Altherma 32

EHYHBH-AV32/EHYKOMB-AA / EVLQ-CV3 33

EHYHBX-AV3/EHYKOMB-AA / EVLQ-CV3 33

Gruntowa pompa ciepła Daikin Altherma 34

EGSQH-A9W 35

Niskotemperaturowy system Daikin Altherma  36

EHVH-CB / ERLQ-CV3/W1 38

EHVX-CB / ERLQ-CV3/CW1 39

EHVZ-CB / ERLQ-CV3/CW1 40

EHSH-A / ERLQ-CV3/W1 41

EHSHB-A / ERLQ-CV3/W1 42

EHSX-A / ERLQ-CV3/W1 43

EHSXB-A / ERLQ-CV3/W1 44

EHBH-CB / ERLQ-CV3/CW1 45

EHBX-CB / ERLQ-CV3/CW1 46

E(B/D)LQ-CV3 / EK(2)CB-CV3 / EKMBUH3V3/9W1 48

EBLQ-BB6V3/W1 49

EDLQ-BB6V3/W1 50

Zbiorniki ciepłej wody użytkowej 51

EKHWP-B/PB 51

EKHWE-A 52

EKHWS-B 52

Połączenie z kolektorami słonecznymi 53

EKSRPS4 53

EKSRDS2 53

EKS(V/H)-P 54

Termostat pokojowy 55

EKRUCBL/S 55

EKRTR 55

EKTRW 55

Konwektor pompy ciepła Daikin 56

FWXV-A 56

Wysokotemperaturowy system Daikin Altherma, split 58

EKHBRD-AD / ERRQ-A 60

Zbiorniki ciepłej wody użytkowej 61

EKHTS-AC 61

EKHWP-B 62

Podłączenie kolektora słonecznego 63

EKS(H/V)-P 63

EKSRPS4 63 

 

Daikin Altherma Flex 64
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Ogrzewanie wszystko w jednym 
Komfort dla zastosowań 
mieszkaniowych i komercyjnych

Dlaczego system  

grzewczy Daikin?

Ponad 50 lat doświadczenia 
w dziedzinie pomp ciepła

Innowacyjne technologie grzewcze, 
obniżające koszty eksploatacji 
i optymalizujące wykorzystanie 
energii odnawialnej

Prace badawcze i rozwojowe 
w Europie dla Europy

Rozwiązanie dla każdego 
zastosowania

Możliwość połączenia ze 
wszystkimi typami emiterów 
ciepła

Rozwiązania do ogrzewania 

pomieszczeń i przygotowania 

ciepłej wody użytkowej

Technologia powietrze-woda: uzyskiwanie ciepła 

z powietrza atmosferycznego

 › Gwarantowana wydajność grzewcza do -°C:  

bez problemów w okresie zimowym

 › Możliwość podłączenia instalacji solarnej do 

układu wytwarzania ciepłej wody użytkowej w celu 

optymalizacji wykorzystania energii odnawialnej

Technologia hybrydowa: technologia gazowego kotła 

kondensacyjnego w połączeniu z technologią pompy 

ciepła powietrze - woda

 › Najbardziej ekonomiczny tryb pracy wybierany 

jest w zależności od cen energii, temperatury 

zewnętrznej oraz wewnętrznego zapotrzebowania 

na energię cieplną

 › Optymalizacja obu tych technologii

Technologia grunt-woda: wykorzystanie ciepła 

z gruntu

 › Nadaje się idealnie w miejscach, gdzie średnia 

temperatura w okresie zimowym spada poniżej °C 

 › Wysoka efektywność energetyczna dzięki stabilnej 

temperaturze gruntu

Gazowa technologia kondensacyjna: 

 › Niskie koszty zarówno w trybie ogrzewania, 

jak i wytwarzania ciepłej wody użytkowej dzięki 

nowemu podwójnemu wymiennikowi ciepła 

 › Prosta instalacja na minimalnej powierzchni 

dzięki wykorzystaniu opcjonalnego i wstępnie 

zmontowanego pakietu B, który zawiera wszystkie 

komponenty do funkcjonalnej instalacji w jednym 

module za kotłem
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Rozwiązania tylko do 

podgrzewania ciepłej wody 

użytkowej

Technologia powietrze-woda: wykorzystanie ciepła z powietrza 

zewnętrznego do podgrzania wody.

 › Idealne rozwiązanie w przypadku wymiany elektrycznego zbiornika 

ciepłej wody użytkowej

 › Możliwość połączenia ze zbiornikiem buforowym lub ciśnieniowym 

systemem solarny, aby zoptymalizować energooszczędność

 › Temperatury wody do °C dzięki wykorzystaniu tylko pompy ciepła

Optymalny komfort … wszystko połączone 
w jednym systemie
 › Ogrzewanie

 › Ciepła woda użytkowa z opcjonalnym wspomaganiem 

energią słoneczną

 › Chłodzenie

 › Łatwe sterowanie 

Rozwiązanie dla każdego zastosowania

 › Nowe budynki

 › Domy niskoenergetyczne

 › Renowacja całego systemu ogrzewania

 › Renowacja bez wymiany grzejników/instalacji rurowej

 › Rozwiązanie dwuzadaniowe: połączenie aktualnego 

systemu grzewczego z systemem grzewczym Daikin

Możliwość połączenia ze wszystkimi typami 
emiterów ciepła

W zależności od potrzeb Twojego klienta, możesz dobrać 

system, który można połączyć z:

 › Ogrzewaniem podłogowym

 › Konwektorami pompy ciepła,

 › Grzejnikami niskotemperaturowymi,

 › Grzejnikami wysokotemperaturowymi (do °C).
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EHVHXCB

EBLQCV3

ERLQCV3

Ogrzewanie
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EKOMBGAH

EGSQHA9W

EHBHXCB

EKHBRDADV1/Y1

Ogrzewanie

RKOMB(G)-A(H)
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Przegląd produktów
Ogrzewanie

Rozwiązania do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej

Rozwiązania

Technologia hybrydowa Technologia grunt-woda

Hybrydowa pompa ciepła 
Daikin Altherma

Gruntowa pompa ciepła  
Daikin Altherma

Daikin Altherma 
niskotemperaturowa, split

Inne 
technologie

Etykieta 
energetyczna

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

 › Ogrzewanie: A++

 › ciepła woda:  A
 › Ogrzewanie: A++

 › ciepła woda: aż do A+++

Zastosowania
 › Rozwiązanie idealne jako zastępcze dla kotła 

gazowego
 › Rozwiązanie idealne do nowych budynków 

i budynków po renowacji

 › Rozwiązanie idealne do nowych budynków,  
domów niskoenergetycznych lub w połączeniu  
z istniejącym kotłem (opcja biwalentna)

Funkcje

 › Ogrzewanie pomieszczeń
 › Ciepła woda użytkowa
 › Chłodzenie
 › Podłączenie instalacji solarnej do podgrzewania 

ciepłej wody

 › Ogrzewanie pomieszczeń
 › Ciepła woda użytkowa

 › Ogrzewanie pomieszczeń
 › Ciepła woda użytkowa 
 › Chłodzenie 
 › Podłączenie instalacji solarnej do podgrzewania 

ciepłej wody

Montaż
 › 1 jednostka wewnętrzna + 1 gazowy kocioł 

kondensacyjny
 › 1 jednostka zewnętrzna

 › 1 jednostka wewnętrzna
 › 1 jednostka wewnętrzna
 › 1 jednostka zewnętrzna

Inne emitery
 › Ogrzewanie podłogowe
 › Grzejniki nisko- i wysokotemperaturowe

 › Ogrzewanie podłogowe
 › Klimakonwektory
 › Konwektor pompy ciepła
 › Grzejniki nisko- i wysokotemperaturowe

 › Ogrzewanie podłogowe
 › Grzejniki niskotemperaturowe 
 › Klimakonwektory 
 › Konwektor pompy ciepła
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Ogrzewanie

Rozwiązania do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej
Rozwiązania tylko do 

przygotowania ciepłej 
wody użytkowej

Technologia powietrze-woda Spalanie

Ciepła woda użytkowa, 
pompa ciepłaDaikin Altherma 

niskotemperaturowa, 
monoblok

Daikin Altherma 
wysokotemperaturowa, split

Daikin Altherma 
Flex

Gazowy kocioł 
kondensacyjny

 › ogrzewanie:  A+
 › ciepła woda:  B

 › ogrzewanie: A+
 › ciepła woda: A

 › ogrzewanie: A
 › ciepła woda:  A

 › ciepła woda:  A

 › Rozwiązanie idealne jako 
zastępcze dla tradycyjnego 
kotła

Rozwiązanie spełniające 
wysokie zapotrzebowanie na 
ciepłą wodę i ogrzewanie
 › Mieszkania
 › Budynki zamieszkania 

zbiorowego
 › Hotele
 › Ośrodki fitnesu
 › Obiekty uzdrowiskowe
 › Szkoły
 › Szpitale
 › Biblioteki

 › Rozwiązanie idealne jako 
zastępcze dla istniejącego 
kotła gazowego

 › Rozwiązanie idealne jako 
zastępcze dla elektrycznego 
zbiornika ciepłej wody 
użytkowej

 › Ogrzewanie pomieszczeń
 › Ciepła woda użytkowa
 › Podłączenie instalacji solarnej 

do podgrzewania ciepłej 
wody

 › Ogrzewanie pomieszczeń
 › Ciepła woda użytkowa
 › Chłodzenie (odzysk ciepła)

 › Ogrzewanie pomieszczeń
 › Ciepła woda użytkowa

 › Ciepła woda użytkowa
 › Podłączenie instalacji solarnej 

do podgrzewania ciepłej wody

 › 1 jednostka zewnętrzna  › 1 jednostka wewnętrzna 
 › 1 jednostka zewnętrzna

 › Kilka jednostek wewnętrznych
 › 1 lub kilka jednostek 

zewnętrznych
 › 1 jednostka wewnętrzna

 › 1 jednostka wewnętrzna
 › 1 jednostka zewnętrzna

 › Grzejniki 
wysokotemperaturowe

 › Ogrzewanie podłogowe
 › Grzejniki niskotemperaturowe
 › Klimakonwektory
 › Konwektor pompy ciepła

 › Ogrzewanie podłogowe
 › Grzejniki

 › Zawór do wody
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Tabele kombinacji
Hybrydowa pompa ciepła Daikin Altherma

Jednostka wewnętrzna

Moduł pompy ciepła Gazowy kocioł kondensacyjny

EHYHBH-AV32 tylko ogrzewanie
EHYHBX-AV3 pompa 

ciepła

EHYKOMB-AA2(1)

EHYKOMB-AA3(2)

Jednostka zewnętrzna 05 08 08 33

EVLQ-CV3
05 x x

08 x x x

() Dotyczy Niemiec, Belgii, Francji, Włoch, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Szwajcarii, Malty

() Dotyczy Bułgarii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Węgier, Słowacji, Słowenii, Portugalii, Grecji, Cypru, Polski, Turcji, Litwy, Łotwy

Daikin Altherma niskotemperaturowa, split
Jednostka zewnętrzna Zbiornik ciepłej wody użytkowej opcja

Temperatura 

zewnętrzna 

do -25°C

ERLQ-CV3 ERLQ-CV3 ERLQ-CV3
ERLQ-CV3

ERLQ-CW1

ERLQ-CV3

ERLQ-CW1

ERLQ-CV3

ERLQ-CW1
EKHWP-B EKHWP-PB EKHWS-B EKHWE-A

Jednostka 

wewnętrzna
Typoszereg 004 006 008 011 014 016 300 500 300 500 150-200-

300
150-200-

300

Je
dn

os
tk

i n
aś

ci
en

ne

EHBH-CB

04 tylko ogrzewanie —

—

zbiornik ciepłej wody + 

inst. solarna ze zbiornikiem 

buforowym

ciepła woda 

+ ciśn. inst. 

solarna

ciepła woda 

+ ciśn. inst. 

solarna

ciepła woda

08

—

tylko ogrzewanie

11

— tylko ogrzewanie —

zbiornik 
ciepłej wody 

+ inst. solarna 
ze zbiornikiem 

buforowym

—

ciepła woda 

+ ciśn. inst. 

solarna16

EHBX-CB

04
ogrzewanie 

i chłodzenie
—

—

zbiornik 
ciepłej wody 

+ inst. solarna 
ze zbiornikiem 

buforowym

zbiornik 
ciepłej wody 

+ inst. solarna 
ze zbiornikiem 

buforowym

ciepła woda 

+ ciśn. inst. 

solarna

ciepła woda 

+ ciśn. inst. 

solarna08

—

ogrzewanie i chłodzenie

11

— ogrzewanie i chłodzenie —

zbiornik 
ciepłej wody 

+ inst. solarna 
ze zbiornikiem 

buforowym

—

ciepła woda 

+ ciśn. inst. 

solarna16

Jed
no

stk
i p

rzy
po

dło
go

we
 ze

 zin
teg

row
an

ym
 

zb
ior

nik
iem

 cie
płe

j w
od

y u
ży

tko
we

j

EHVH-CB

04
ogrzewanie 

i ciepła woda
—

—

zbiornik ciepłej wody użytkowej zintegrowany w jednostce wewnętrznej

08

—

ogrzewanie i ciepła woda

11
— ogrzewanie i ciepła woda

16

EHVX-CB

04
ogrzewanie, chłodzenie 

i ciepła woda
—

—

08

—

ogrzewanie, chłodzenie i ciepła woda

11
— ogrzewanie, chłodzenie i ciepła woda

16

Je
dn

os
tk

a 
pr

zy
po

dł
og

ow
a 

ze
 z

in
te

gr
ow

an
ym

 z
bi

or
ni

ki
em

 c
ie

pł
ej

 w
od

y 
uż

yt
ko

w
ej

 z
 k

ol
ek

to
re

m
 s

ło
ne

cz
ny

m
 

EHSH-A

04
ogrzewanie, chłodzenie 

i ciepła woda z inst. solarną 
ze zbiornikiem buforowym

—

—

08

—
16

ogrzewanie, chłodzenie i ciepła woda z inst. solarną 

ze zbiornikiem buforowym (tylko ERLQ)

EHSX-A

04
ogrzewanie, chłodzenie 

i ciepła woda z inst. solarną 
ze zbiornikiem buforowym

—

—

08

—

ogrzewanie, chłodzenie i ciepła woda 

z inst. solarną ze zbiornikiem buforowym

16 —
ogrzewanie, chłodzenie i ciepła woda z inst. solarną 

ze zbiornikiem buforowym (tylko ERLQ)

EHSHB-A 
dwuzadaniowy

04
ogrzewanie, chłodzenie 

i ciepła woda z ciśn. 
inst. solarną

—

—

08

—
16

ogrzewanie, chłodzenie i ciepła woda z ciśn. inst. 

solarną (tylko ERLQ)

EHSXB-A 
dwuzadaniowy

04
ogrzewanie, chłodzenie 

i ciepła woda z ciśn. 
inst. solarną —

08

—

ogrzewanie, chłodzenie i ciepła 

woda z ciśn. inst. solarną

16 —
ogrzewanie, chłodzenie i ciepła woda z ciśn. inst. 

solarną (tylko ERLQ)

Daikin Altherma niskotemperaturowa, monoblok

Ogrzewanie

EHYHBX-AV3

ogrzewanie/chłodzenie

RHYKOMB-AA2(1)

RHYKOMB-AA3(2)

EHSH-B

EHSX-B

EHSHB-B
biwalentny

EHSXB-B
biwalentny
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Ogrzewanie

Monoblok Zbiornik ciepłej wody użytkowej opcja

Temperatura zewnętrzna  

do -25°C

E(D/B)LQ-CV3

EK(2)CB

EBLQ-BB6V3 

EBLQ-BB6W1

EDLQ-BB6V3 

EDLQ-BB6W1

EKHWP-B EKHWP-PB EKHWS-B EKHWE-A

300 500 300 500 150-200-300 150-200-300

005 Tylko ogrzewanie 

ogrzewanie i chłodzenie 

EBLQ 

— — zbiornik ciepłej wody + 

inst. solarna ze zbiornikiem 

buforowym

ciepła woda +  

ciśn. inst. solarna

ciepła woda +  

ciśn. inst. solarna

ciepła woda

007 — —

011 —

ogrzewanie i chłodzenie tylko ogrzewanie

zbiornik ciepłej 
wody + inst. 

solarna ze 
zbiornikiem 
buforowym

—
ciepła woda +  

ciśn. inst. solarna
014 —

016 —

Daikin Altherma wysokotemperaturowa, split

Jednostka zewnętrzna Zbiornik ciepłej wody użytkowej opcja

ERRQ-A ERRQ-A ERRQ-A EKHTS-AC EKHWP-B EKHWP-PB

Jednostka wewnętrzna Typoszereg 011 014 016 200-260 300-500 300-500

Je
dn

os
tk

i 
pr

zy
po

dł
og

ow
e

EKHBRD-AD

011

tylko ogrzewanie ciepła woda

zbiornik ciepłej wody + 

inst. solarna ze zbiornikiem 

buforowym

ciepła woda +  

ciśn. inst. solarna
014

016

Daikin Altherma Flex
Jednostka zewnętrzna Zbiornik ciepłej wody użytkowej opcja

EMRQ-A EMRQ-A EMRQ-A EMRQ-A EMRQ-A EKHTS-AC EKHWP-B EKHWP-PB

Jednostka wewnętrzna Typoszereg 8 10 12 14 16 200-260 300-500 300-500

Je
dn

os
tk

i p
rz

yp
od

ło
go

w
e EKHVMRD-AB

50
tylko ogrzewanie

ciepła woda

zbiornik ciepłej 

wody + inst. solarna 

ze zbiornikiem 

buforowym

ciepła woda +  

ciśn. inst. solarna

80

EKHVMYD-AB
50

ogrzewanie i chłodzenie
80

EKHBRD-AD

011

tylko ogrzewanie014

016



32

Hybrydowa pompa ciepła Daikin Altherma, 
naturalne połączenie

Dlaczego hybrydowa pompa 

ciepła Daikin Altherma?

Niskie koszty eksploatacji 

układów ogrzewania i ciepłej 

wody użytkowej w porównaniu do 

tradycyjnych kotłów

Niski koszt inwestycyjny

Idealna do zastosowań po 

renowacji z kotłem gazowym 27 kW 

i pompą ciepła 5 lub 7 kW

Szybka i łatwa instalacja

Gazowy kocioł kondensacyjny

Jednostka wewnętrzna pompy ciepła

Narzędzia

Ekstranet
 › Poznaj nasz nowy 

portal biznesowy: 

my.daikin.pl

 › Proste wyszukiwanie 

informacji

 › Dostęp za 

pośrednictwem 

urządzeń mobilnych 

lub komputera

 › Możliwość 

dostosowywania opcji 

tak, aby widzieć te, 

które są odpowiednie 

dla Ciebie 

Oprogramowanie
 › Oblicz oszczędności energii: http://ecocalc.daikin.pl/

Niskie koszty eksploatacji 

1. Ogrzewanie pomieszczeń
Hybrydowa pompa ciepła Daikin Altherma w sposób 

inteligentny dokonuje wyboru pomiędzy pompą 

ciepła i kotłem gazowym, które mogą pracować 

równocześnie, w oparciu o 

 › ceny energii

 › temp. zewnętrzną

 › wew. zapotrzebowanie na ciepło

zawsze wybierając najbardziej ekonomiczny tryb pracy.

2. Ciepła woda użytkowa: jest podgrzewana 
z wykorzystaniem technologii gazowego kotła 
kondensacyjnego

 › Efektywność wzrasta aż o -% w porównaniu 

z tradycyjnymi gazowymi kotłami kondensacyjnymi 

dzięki specjalnemu, podwójnemu wymiennikowi 

ciepła:  

 › Zimna woda przepływa bezpośrednio do 

wymiennika ciepła

 › Podczas wytwarzania ciepłej wody użytkowej 

następuje optymalna, ciągła kondensacja pary 

wodnej ze spalin gazowych

Niski koszt inwestycyjny

 › Nie występuje konieczność wymiany istniejących 

grzejników (aż do °C) ani instalacji rurowej

 › Niewielkie wymiary: przestrzeń potrzebna dla 

nowego systemu jest bardzo podobna do przestrzeni 

istniejącego układu

Idealne rozwiązanie do zastosowań po 
renowacji

 › Wszystkie obciążenia cieplne są pokryte aż do  kW

Szybka i łatwa instalacja: 3 części składowe

 › Jednostka zewnętrzna pompy ciepła

 › Jednostka wewnętrzna pompy ciepła

 › Gazowy kocioł kondensacyjny  



 33

EKRUCBLEVLQ-CV

EHYHBH(X)-AV() / EHYKOMB-A/

Dane dotyczące efektywności EHYHBH/EHYHBX + EVLQ 05AV32 + 05CV3 08AV32 + 08CV3 08AV3 + 08CV3

Wydajność grzewcza Nom. kW 4,40 (1) / 4,03 (2) 7,40 (1) / 6,89 (2) 7,40 (3) / 6,89 (4)
Wydajność chłodnicza Nom. kW - 6,9 (4) / 5,4 (4)
Pobór mocy Ogrzewanie Nom. kW 0,87 (1) / 1,13 (2) 1,66 (1) / 2,01 (2) 1,66 (3) / 2,01 (4)

Chłodzenie Nom. kW - 2,01 (3) / 2,34 (4)
COP 5,04 (1) / 3,58 (2) 4,45 (1) / 3,42 (2) 4,45 (3) / 3,42 (4)
EER - 3,42 (3) / 2,29 (4)
Podgrzewanie ciepłej 
wody użytkowej
 

Infor. ogólne Deklarowany profil obciążenia XL
Klimat 
umiarkowany

ηwh (efektywność podgrzewania wody) % 96
Klasa efektywności energetycznej 
podgrzewania wody A

Ogrzewanie 
pomieszczeń
 

Wylot wody, 
klimat 
umiarkowany 55°C

Infor. 
ogólne

SCOP 3,28 3,24 3,29
ηs (efektywność sezonowa 
ogrzewania pomieszczeń)

% 128 127 129

Klasa efektywności sezonowej 
ogrzewania pomieszczeń A++

Wylot wody, klimat 
umiarkowany 35°C

Infor. 
ogólne

ηs (efektywność sezonowa 
ogrzewania pomieszczeń)

% -

Klasa efektywności sezonowej 
ogrzewania pomieszczeń -

Jednostka wewnętrzna EHYHBH/EHYHBX 05AV32 08AV32 08AV3 EHYKOMB33AA2/3

Gaz Zużycie (G20) Min.-Maks. m³/h - 0,78-3,39
Zużycie (G25) Min.-Maks. m³/h - 0,90-3,93
Zużycie (G31) Min.-Maks. m³/h - 0,30-1,29
Przyłącza Średnica mm - 15

Centralne 
ogrzewanie

Obciążenie cieplne 
Qn (wartość opałowa)

Nom. Min.-Maks. kW - 7,6 / 6,2 / 7,6-27 / 22,1 / 27

Wydajność Pn. w 80/60°C Min.-Nom. kW - 8,2 / 6,7 / 8,2-26,6 / 21,8 / 26,6
Efektywność Wartość opałowa % - 98 / 107
Zakres pracy Min.~Maks. °C - 15/80

Ciepła woda 
użytkowa

Moc wyjściowa Min.-Nom. kW - 7,6-32,7
Przepływ wody Natężenie Nom. l/min - 9,0 / 15,0
Zakres pracy Min.~Maks. °C - 40/65

Powietrze nawiewane Przyłącza mm - 100
Koncentryczne - Tak

Spaliny Przyłącza mm - 60
Obudowa Kolor Biały Biały - RAL9010

Materiał Blacha powlekana Blacha powlekana
Wymiary Jednostka Wysokość x Szerokość x Głębokość mm 902x450x164 820x-x490x270
Ciężar Jednostka kg 30 31,2 36
Zasilanie Faza/Częstotliwość/Napięcie Hz/V - 1~/50/230
Pobór mocy 
elektrycznej

Maks. W - 55
Tryb gotowości W - 2

Zakres pracy Ogrzewanie Temp. otoczenia Min.~Maks. °C -25~25 -
Strona wodna Min.~Maks. °C 25~55 -

Chłodzenie Temp. otoczenia Min.~Maks. °CDB -~- 10~43 -
Strona wodna Min.~Maks. °C -~- 5~22 -

Uwagi
-

Obieg wodny centralnego 
ogrzewania, zawór 

bezpieczeństwa: zob. EHYHB*

Jednostka zewnętrzna EVLQ 05CV3 08CV3

Wymiary Jednostka Wysokość x Szerokość x Głębokość mm 735x832x307
Ciężar Jednostka kg 54 56
Sprężarka Ilość 1

Typ Sprężarka typu swing hermetyczna
Zakres pracy Ogrzewanie Min.~Maks. °CWB -25~25
Czynnik chłodniczy Typ R-410A

Ilość kg 1,45 1,60
tCO2eq 3 3,3

GWP 2.087,5
Sterowanie Zawór rozprężny (typ elektroniczny)

Poziom mocy akustycznej Ogrzewanie Nom. dBA 61 62
Poziom ciśnienia akustycznego Ogrzewanie Nom. dBA 48 49
Zasilanie Nazwa/Liczba faz/Częstotliwość/Napięcie Hz/V V3/1~/50/230
Prąd Zalecane bezpieczniki A 20
() Warunek: Ta DB/WB °C/°C - LWC °C (DT = °C) () Ta DB/WB °C/°C - LWC °C (Dt=°C) () chłodzenie Ta °C - LWE °C (DT = °C); ogrzewanie Ta DB/WB °C/°C - LWC °C (DT = °C)  

() chłodzenie Ta °C - LWE °C (DT = °C); ogrzewanie Ta DB/WB °C/°C - LWC °C (DT = °C)

Hybrydowa pompa ciepła 

Daikin Altherma

Technologia hybrydowa to połączenie pompy ciepła 
powietrze-woda i gazowego kotła kondensacyjnego do 
ogrzewania i wytwarzania ciepłej wody użytkowej

  Pompa hybrydowa Daikin Altherma łączy technologię pompy ciepła 
powietrze - woda z technologią gazowego kotła gazowego kondensacyjnego

  W zależności od temperatury zewnętrznej, cen energii i obciążenia cieplnego 
w pomieszczeniach, hybrydowa pompa ciepła zawsze wybiera najbardziej 
ekonomiczny tryb pracy

  Niski koszt inwestycyjny: nie ma potrzeby zastępowania istniejących 
grzejników (do °C) i rur

  Dostarcza wystarczających ilości ciepła w zastosowaniach renowacyjnych, 
ponieważ zostają pokryte wszystkie obciążenia cieplne aż do  kW

  Łatwa i szybka instalacja dzięki kompaktowym wymiarom i szybkim 
połączeniom wzajemnym

  Jednostka zewnętrzna pobiera ciepło z powietrza atmosferycznego,  
nawet w temperaturze -°C

EHYHBH(X)-AV3(2) + EVLQ-CV3

EHYHBH(X)-AV3(2) / EHYKOMB-A3

EKRUCBL4



34

Wysoka sprawność sezonowa dzięki naszej 
inwerterowej technologii pomp ciepła

Inwerterowa technologia pomp ciepła Daikin 

wykazuje zwiększenie sprawności sezonowej aż o 20% 

w porównaniu z tradycyjnymi gruntowymi pompami 

ciepła, typu Włącz/Wyłącz.

Wyższe temperatury solanki w czasie ciągłej pracy 

sprężarki w warunkach częściowych obciążeń.

Mniej pracy dodatkowej grzałki, dzięki zwiększeniu 

częstotliwości sprężarki z inwerterem.

Szybka i prosta instalacja wraz ze 
zbiornikiem ciepłej wody użytkowej

Skrócenie czasu instalowania aż do 5 godzin dzięki 

kompaktowej budowie jednostki, która obejmuje 

zarówno układ ogrzewania pomieszczeń, jak 

i naczynie wzbiorcze solanki.

Elastyczność pokrywająca wiele typów budynków

Oferowanie rozwiązania, które może pokryć obciążenia cieplne 3-12 kW oznacza, 

że zastąpienie możliwe jest serii 6 do 12 kW jedną jednostką. Jest to nie tylko 

elastyczne rozwiązanie, lecz także oszczędność przestrzeni.

Brak oddziaływania na otoczenie

Wymagana jest bardzo ograniczona przestrzeń zewnętrzna, oprócz miejsca 

niezbędnego dla przygotowania prac ziemnych.

Gruntowa 
pompa ciepła 
Daikin Altherma 

Dlaczego warto wybierać 

rozwiązania Daikin?

Prosta odpowiedź jest taka, że jest ona 

bardziej efektywna niż gruntowa pompa 

ciepła typu włącz/wyłącz. Ze względu 

na wysoką efektywność, jaka wynika 

ze stosowania naszej technologii 

sterowania inwerterowego, gruntowa 

pompa ciepła Daikin Altherma zapewnia 

najwyższy poziom sprawności.

Narzędzia

Ekstranet
 › Poznaj nasz nowy portal biznesowy: my.daikin.pl

 › Proste wyszukiwanie informacji

 › Dostęp za pośrednictwem urządzeń mobilnych lub komputera

 › Możliwość dostosowywania opcji tak, aby widzieć te, które są odpowiednie dla Ciebie  

www.daikineurope.com/groundsource 

Internet
Odwiedź stronę internetową:

www.daikineurope.com/groundsource
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EKRUCBL

EGSQH-AW

Jednostka wewnętrzna EGSQH 10S18A9W

Wydajność 
grzewcza

Min. kW 3,11 (1) / 2,47 (2)
Nom. kW 10,20 (1) / 9,29 (2)
Maks. kW 13,00 (1) / 11,90 (2)

Pobór mocy Nom. kW 2,34 (1) / 2,82 (2)
COP 4,35 (1) / 3,29 (2)
Obudowa Kolor Biały

Materiał Blacha powlekana
Wymiary Jednostka Wysokość/Szerokość/Głębokość mm 1.732/600/728
Ciężar Jednostka kg 210
Zbiornik Pojemność wodna l 180

Izolacja Strata ciepła kWh/24h 1,4
Zabezpieczenie przed korozją Anoda

Zakres pracy Ciepła woda użytkowa Strona wodna Maks. (grzałka wspomagająca) -
Czynnik chłodniczy Typ R-410A

Ilość kg 1,8
tCO2eq 3,8

Sterowanie Elektroniczny zawór rozprężny
GWP 2.087,5

Poziom mocy akustycznej Nom. dBA 46
Poziom ciśnienia akustycznego Nom. dBA 32
Zasilanie Nazwa/Liczba faz/Częstotliwość/Napięcie Hz/V 9W/3~/50/400
Prąd Zalecane bezpieczniki A 25
Podgrzewanie ciepłej 
wody użytkowej
 

Infor. ogólne Deklarowany profil obciążenia L
Klimat 
umiarkowany

ηwh (efektywność podgrzewania wody) % 93,1
Klasa efektywności energetycznej 
podgrzewania wody A

Ogrzewanie 
pomieszczeń
 

Wylot wody, klimat 
umiarkowany 55°C

Infor. 
ogólne

ηs (efektywność 
sezonowa ogrzewania 
pomieszczeń)

%
144

Klasa efektywności sezonowej 
ogrzewania pomieszczeń A++

Wylot wody, klimat 
umiarkowany 35°C

Infor. 
ogólne

ηs (efektywność 
sezonowa ogrzewania 
pomieszczeń)

%
202

Klasa efektywności sezonowej 
ogrzewania pomieszczeń A++

() EWB/LWB °C/-°C - LWC °C (DT=°C) () EWB/LWB °C/-°C - LWC °C (DT=°C)

Gruntowa pompa ciepła 

Daikin Altherma

Gruntowa pompa ciepła do ogrzewania i wytwarzania 
ciepłej wody użytkowej

  W technologii gruntowej pompy ciepła używana jest stabilna 

energia geotermiczna, niewrażliwa na wpływy temperatury 

zewnętrznej

  Wysoka efektywność sezonowa dzięki naszej inwerterowej 

technologii pomp ciepła

  Szybka i łatwa instalacja dzięki fabrycznie dopasowanym 

przyłączom na jednostce i zmniejszeniu ciężaru całkowitego

  Zintegrowana jednostka wewnętrzna: jednostka przypodłogowa 

typu „wszystko w jednym”, zawierająca zbiornik ciepłej wody 

użytkowej

  Interfejs użytkownika z funkcją termostatu dla zapewnienia 

wyższego poziomu komfortu, szybkiego rozruchu przy 

przekazywaniu do eksploatacji, łatwości serwisowania 

i zarządzania energia w celu kontroli zużycia energii i kosztów

EGSQH-A9W
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Niskotemperaturowy system Daikin 
Altherma Naturalny wybór

Dlaczego system 

Daikin Altherma 

niskotemperaturowy?

Niskotemperaturowa seria Daikin Altherma 

oferuje bogaty wybór urządzeń zapewniając 

dostosowanie do potrzeb klienta. 

Rozwiązanie idealne do nowych 

budynków

Ogrzewanie, ciepła woda użytkowa 

i chłodzenie z opcjonalnym 

wspomaganiem energią słoneczną

Zakres wydajności od 4 do 16 kW

Możliwość połączenia z układem 

ogrzewania podłogowego, 

konwektorami pompy ciepła 

i grzejnikami niskotemperaturowymi

Łatwe sterowanie

Rozwiązania wielofunkcyjne:  

jednostka przypodłogowa split, 

naścienna split, monoblok
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Analiza przypadku

Skuteczna praca w trybie częściowego obciążenia 

jest szczególnie ważna w zakresie temperatur, gdzie 

wymagana jest najwyższa moc grzewcza. Zwykle  

% całkowitej mocy grzewczej jest potrzebne 

w zakresie temperatur na zewnątrz od -°C do °C. 

Uzyskanie wysokiej efektywności w tym przedziale 

temperatur w znacznym stopniu przyczynia się do 

wysokich wartości sprawności sezonowych.

 › Duża część mocy grzewczej jest dostarczana 

z optymalną sprawnością

 › Mniejsza liczba cykli włączenia/wyłączenia, gdy 

obciążenie cieplne jest niższe niż maksymalna 

dostarczana wydajność pompy ciepła, optymalizuje 

sprawność i zwiększa komfort

 › Podwojony zakres modulacji w porównaniu do 

standardowych pomp ciepła powietrze-woda

 › Nowa gama oferuje dodatkowo  kW w warunkach 

pełnego obciążenia w temp. -°C (+%)

Narzędzia 

Ekstranet

 › Poznaj nasz nowy portal biznesowy: my.daikin.pl

 › Proste wyszukiwanie informacji

 › Dostęp za pośrednictwem urządzeń mobilnych lub 

komputera

 › Możliwość dostosowywania opcji tak, aby widzieć te, 

które są odpowiednie dla Ciebie

Internet
 › Znajdź nasze rozwiązania dla różnych zastosowań  

www.daikineurope.com/minisite/daikin_altherma_lt

Literatura 
 › Zobacz całą dostępną literaturę 

www.daikineurope.com/support-and-manuals/

catalogue

Oprogramowanie 
 › Oblicz oszczędności energii: http://ecocalc.daikin.pl/

Eco-kalkulator

Standardowa pompa ciepła Daikin Altherma

linia obciążenia cieplnego

maks. wydajność standardowej pompy ciepła

min. wydajność standardowej pompy ciepła

maks. wydajność ERLQCAV

min. wydajność ERLQCAV

Zapewnia najlepsze 

możliwe efektywnośći 

energetyczne

Temperatura  zewnętrzna (°C)

Zbyt mały obszar 

optymalnej pracy

Temperatura zewnętrzna (°C)

Szeroki optymalny obszar 

operacyjny przy odpowiedniej 

temperaturze (-°C do °C)

W
yd

a
jn

o
ść

 (
kW

)

Typowe zastosowanie:

 › Lokalizacja: Paryż

 › Temperatura projektowa: -°C

 › Obciążenie cieplne:  kW

 › Temperatura wyłączenia 

ogrzewania: °C

W
yd

a
jn

o
ść

 (
kW

)
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Daikin Altherma niskotemperaturowa, split

Pompa ciepła przypodłogowa powietrze-woda do ogrzewania i wytwarzania 
ciepłej wody użytkowej, idealna do niskoenergetycznych budynków  

  Zintegrowana jednostka wewnętrzna: jednostka przypodłogowa typu „wszystko w jednym”, 

zawierająca zbiornik ciepłej wody użytkowej

  Jedyny system energooszczędnego ogrzewania oparty na technologii pompy ciepła powietrze-woda

  Idealne dopasowanie do nowych budynków, a także do niskoenergetycznych domów

  Najlepsze sprawności sezonowe zapewniają największe oszczędności kosztów eksploatacyjnych

  Elastyczna konfiguracja względem emiterów ciepła

  Jednostka zewnętrzna pobiera ciepło z powietrza atmosferycznego, nawet w temperaturze -°C

Dane dotyczące efektywności EHVH + ERLQ

04S18 

CB3V 

+  

004 

CV3

08S18CB3V 

/ 08S26CB9W  

+ 006CV3

08S18CB3V 

/ 08S26CB9W  

+ 008CV3

11S18CB3V 

/ 11S26CB9W  

+ 011CV3

16S18CB3V 

/ 16S26CB9W  

+ 014CV3

16S18CB3V 

/ 16S26CB9W  

+ 016CV3

11S18CB3V 

/ 11S26CB9W  

+ 011CW1

16S18CB3V 

/ 16S26CB9W  

+ 014CW1

16S18CB3V 

/ 16S26CB9W  

+ 016CW1

Wydajność 
grzewcza

Nom. kW 4,40 (1) / 
4,03 (2)

6,00 (1) / 
5,67 (2)

7,40 (1) / 
6,89 (2)

11,2 (1) / 
11,0 (2)

14,5 (1) / 
13,6 (2)

16,0 (1) / 
15,2 (2)

11,2 (1) / 
11,0 (2)

14,5 (1) / 
13,6 (2)

16,0 (1) / 
15,2 (2)

Pobór mocy Ogrzewanie Nom. kW 0,870 (1) / 
1,13 (2)

1,27 (1) / 
1,59 (2)

1,66 (1) / 
2,01 (2)

2,43 (1) / 
3,10 (2)

3,37 (1) / 
4,10 (2)

3,76 (1) / 
4,66 (2)

3,42 (1) / 
4,21 (2)

3,37 (1) / 
4,10 (2)

3,76 (1) / 
4,66 (2)

COP 5,04 (1) / 
3,58 (2)

4,74 (1) / 
3,56 (2)

4,45 (1) / 
3,42 (2)

4,60 (1) / 2,75 (2) / 
3,55 (3) / 2,10 (4)

4,30 (1) / 2,65 (2) / 
3,32 (3) / 2,08 (4)

4,25 (1) / 2,64 (2) / 
3,26 (3) / 2,09 (4)

4,60 (1) / 2,75 (2) / 
3,55 (3) / 2,10 (4)

4,30 (1) / 2,65 (2) / 
3,32 (3) / 2,08 (4)

4,25 (1) / 2,64 (2) / 
3,26 (3) / 2,09 (4)

Podgrzewanie ciepłej 
wody użytkowej
 

Infor. ogólne Deklarowany profil obciążenia L XL L XL L XL L XL L XL L XL L XL L XL
Klimat 
umiarkowany

ηwh (efektywność 
podgrzewania wody)

%
95,0 86,4 90,0 86,4 90,0 87,4 97,7 87,4 97,7 87,4 97,7 87,4 97,7 87,4 97,7 87,4 97,7

Klasa efektywności energetycznej 
podgrzewania wody

A

Ogrzewanie 
pomieszczeń
 

Wylot wody, 
klimat 
umiarkowany 
55°C

Infor. 
ogólne

SCOP 3,20 3,22 3,23 3,09 3,16 3,06 3,09 3,16 3,06
ηs (efektywność 
sezonowa ogrzewania 
pomieszczeń)

%
125 126 120 123 119 120 123 119

Klasa efektywności sezonowej 
ogrzewania pomieszczeń

A++ A+

Wylot wody, 
klimat 
umiarkowany 
35°C

Infor. 
ogólne

SCOP 4,52 4,29 4,34 3,98 3,90 3,80 3,98 3,90 3,80
ηs (efektywność 
sezonowa ogrzewania 
pomieszczeń)

%
178 169 171 156 153 149 156 153 149

Klasa efektywności sezonowej 
ogrzewania pomieszczeń

A++ A+ A++ A+

Jednostka wewnętrzna EHVH
04S18 

CB3V

08S18CB3V 

/ 08S26CB9W

08S18CB3V 

/ 08S26CB9W

11S18CB3V 

/ 11S26CB9W

16S18CB3V 

/ 16S26CB9W

16S18CB3V 

/ 16S26CB9W

11S18CB3V 

/ 11S26CB9W

16S18CB3V 

/ 16S26CB9W

16S18CB3V 

/ 16S26CB9W

Obudowa Kolor Biały
Materiał Blacha powlekana

Wymiary Jednostka Wysokość x Szerokość x Głębokość mm 1.732x600x728
Ciężar Jednostka kg 116 117 127 117 127 117 126 118 128 118 128 117 126 118 128 118 128
Zbiornik Pojemność wodna l 180 260 180 260 180 260 180 260 180 260 180 260 180 260 180 260

Maksymalna temperatura wody °C 65
Maksymalne ciśnienie wody bar 10
Zabezpieczenie przed korozją Anoda

Zakres pracy Ogrzewanie Strona wodna Min.~Maks. °C 15~55 15~55
Ciepła woda użytkowa Strona wodna Min.~Maks. °C 25~60 25~60 / 60

Czynnik chłodniczy Ilość tCO2eq -
GWP 2.087,5

Poziom mocy akustycznej Nom. dBA 42 44 42 44
Poziom ciśnienia akustycznego Nom. dBA 28 30 28 30

Jednostka zewnętrzna ERLQ 004CV3 006CV3 008CV3 011CV3 014CV3 016CV3 011CW1 014CW1 016CW1

Wymiary Jednostka Wysokość x Szerokość x Głębokość mm 735x832x307 1.345x900x320
Ciężar Jednostka kg 54 56 113 114
Sprężarka Ilość 1

Typ Sprężarka typu swing hermetyczna Sprężarka typu scroll hermetyczna
Zakres pracy Chłodzenie Min.~Maks. °CDB 10,0~43,0 10,0~46,0

Ciepła woda użytkowa Min.~Maks. °CDB -25~35 -20~35
Czynnik chłodniczy Typ R-410A

GWP 2.087,5
Ilość tCO2eq 3,1 3,3 7,1

kg 1,5 1,6 3,4
Sterowanie Zawór rozprężny (typ elektroniczny)

Poziom mocy 
akustycznej

Ogrzewanie Nom. dBA 61 62 64 66 64 66
Chłodzenie Nom. dBA 63 64 66 69 64 66 69

Poziom ciśnienia 
akustycznego

Ogrzewanie Nom. dBA 48 49 51 52 51 52
Chłodzenie Nom. dBA 48 49 50 50 52 54 50 52 54

Zasilanie Nazwa/Liczba faz/Częstotliwość/Napięcie Hz/V V3/1~/50/230 W1/3N~/50/400
Prąd Zalecane bezpieczniki A 16 20 40 20
() Chłodzenie Ta °C - LWE °C (DT = °C); ogrzewanie Ta DB/WB °C/°C - LWC °C (DT=°C)  () chłodzenie Ta °C - LWE °C (DT=°C); ogrzewanie Ta DB/WB °C/°C - LWC °C (DT = °C)  

() Ta DB -°C (RH%) - LWC °C () Ta DB -°C (RH%) - LWC °C () Zawiera fluorowane gazy cieplarniane

EHVH-CB + ERLQ-CV3/W1

ERLQCVERLQ-C

EHVH-C

ERLQ004-008CV3
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Daikin Altherma niskotemperaturowa, split
 
Pompa ciepła przypodłogowa powietrze-woda do ogrzewania, chłodzenia i wytwarzania 
ciepłej wody użytkowej: idealna do niskoenergetycznych budynków  

  Zintegrowana jednostka wewnętrzna: jednostka przypodłogowa typu „wszystko w jednym”, 

zawierająca zbiornik ciepłej wody użytkowej

  Energooszczędny system ogrzewania i chłodzenia oparty na technologii pompy ciepła powietrze-woda

  Idealne dopasowanie do nowych budynków, a także do niskoenergetycznych domów

  Najlepsze efektywności sezonowe zapewniają największe oszczędności kosztów eksploatacyjnych

  Elastyczna konfiguracja względem emiterów ciepła

  Jednostka zewnętrzna pobiera ciepło z powietrza atmosferycznego, nawet w temperaturze -°C

EHVX-CB + ERLQ-CV3/W1

Dane dotyczące efektywności EHVX + ERLQ

04S18 

CB3V  

+ 

 004 

CV3

08S18CB3V 

/ 08S26CB9W  

+ 006CV3

08S18CB3V  

/ 08S26CB9W  

+ 008CV3

11S18CB3V 

/ 11S26CB9W  

+ 011CV3

16S18CB3V  

/ 16S26CB9W 

+ 014CV3

16S18CB3V 

/ 16S26CB9W  

+ 016CV3

11S18CB3V  

/ 11S26CB9W  

+ 011CW1

16S18CB3V / 

16S26CB9W  

+ 014CW1

16S18CB3V / 

16S26CB9W 

+ 016CW1

Wydajność 
grzewcza

Nom. kW 4,40 (1) / 
4,03 (2)

6,00 (1) / 
5,67 (2)

7,40 (1) / 
6,89 (2)

11,2 (1) / 
11,0 (2)

14,5 (1) / 
13,6 (2)

16,0 (1) / 
15,2 (2)

11,2 (1) / 
11,0 (2)

14,5 (1) / 
13,6 (2)

16,0 (1) / 
15,2 (2)

Wydajność 
chłodnicza

Nom. kW 4,08 (1) / 
4,17 (2)

5,88 (1) / 
4,84 (2)

6,20 (1) / 
5,36 (2)

12,1 (1) / 
11,7 (2)

12,7 (1) / 
12,6 (2)

13,8 (1) / 
13,1 (2)

12,1 (1) / 
11,7 (2)

12,7 (1) / 
12,6 (2)

13,8 (1) / 
13,1 (2)

Pobór mocy Ogrzewanie Nom. kW 0,870 (1) / 
1,13 (2)

1,27 (1) / 
1,59 (2)

1,66 (1) / 
2,01 (2)

2,43 (1) / 
3,10 (2)

3,37 (1) / 
4,10 (2)

3,76 (1) / 
4,66 (2)

2,43 (1) / 
3,10 (2)

3,37 (1) / 
4,10 (2)

3,76 (1) / 
4,66 (2)

Chłodzenie Nom. kW 0,900 (1) 
/ 1,80 (2)

1,51 (1) / 
2,07 (2)

1,64 (1) / 
2,34 (2)

3,05 (1) / 
4,31 (2)

3,21 (1) / 
5,08 (2)

3,74 (1) / 
5,73 (2)

3,05 (1) / 
4,31 (2)

3,21 (1) / 
5,08 (2)

3,74 (1) / 
5,73 (2)

COP 5,04 (1) / 
3,58 (2)

4,74 (1) / 
3,56 (2)

4,45 (1) / 
3,42 (2)

4,60 (1) / 2,75 (2) / 
3,55 (3) / 2,10 (4)

4,30 (1) / 2,65 (2) / 
3,32 (3) / 2,08 (4)

4,25 (1) / 2,64 (2) / 
3,26 (3) / 2,09 (4)

4,60 (1) / 2,75 (2) / 
3,55 (3) / 2,10 (4)

4,30 (1) / 2,65 (2) / 
3,32 (3) / 2,08 (4)

4,25 / 2,64 / 
3,26 / 2,09

EER 4,55 (1) / 
2,32 (2)

3,89 (1) / 
2,34 (2)

3,79 (1) / 
2,29 (2)

3,98 (1) / 
2,72 (2)

3,96 (1) / 
2,47 (2)

3,69 (1) / 
2,29 (2)

3,98 (1) / 
2,72 (2)

3,96 (1) / 
2,47 (2)

3,69 (1) / 
2,29 (2)

Podgrzewanie ciepłej 
wody użytkowej
 

Infor. ogólne Deklarowany profil obciążenia L XL L XL L XL L XL L XL L XL L XL L XL
Klimat 
umiarkowany

ηwh (efektywność 
podgrzewania wody)

%
95,0 86,4 90,0 86,4 90,0 87,4 97,7 87,4 97,7 87,4 97,7 87,4 97,7 87,4 97,7 87,4 97,7

Klasa efektywności energetycznej 
podgrzewania wody A

Ogrzewanie 
pomieszczeń
 

Wylot wody, 
klimat 
umiarkowany 
55°C

Infor. 
ogólne

SCOP 3,20 3,22 3,23 3,09 3,16 3,06 3,09 3,16 3,06
ηs (efektywność 
sezonowa ogrzewania 
pomieszczeń)

%
125 126 120 123 119 120 123 119

Klasa efektywności sezonowej 
ogrzewania pomieszczeń

A++ A+

Wylot wody, 
klimat 
umiarkowany 
35°C

Infor. 
ogólne

SCOP 4,52 4,29 4,34 3,98 3,90 3,80 3,98 3,90 3,80
ηs (efektywność 
sezonowa ogrzewania 
pomieszczeń)

%
178 169 171 156 153 149 156 153 149

Klasa efektywności sezonowej 
ogrzewania pomieszczeń

A++ A+ A++ A+

Jednostka wewnętrzna EHVX
04S18 

CB3V

08S18CB3V 

/ 08S26CB9W

08S18CB3V 

/ 08S26CB9W

11S18CB3V 

/ 11S26CB9W

16S18CB3V 

/ 16S26CB9W

16S18CB3V 

/ 16S26CB9W

11S18CB3V 

/ 11S26CB9W

16S18CB3V 

/ 16S26CB9W

16S18CB3V 

/ 16S26CB9W

Obudowa Kolor Biały
Materiał Blacha powlekana

Wymiary Jednostka Wysokość x Szerokość x Głębokość mm 1.732x600x728
Ciężar Jednostka kg 117 119 129 119 129 119 128 120 130 120 130 119 128 120 130 120 130
Zbiornik Pojemność wodna l 180 260 180 260 180 260 180 260 180 260 180 260 180 260 180 260

Maksymalna temperatura wody °C 65
Maksymalne ciśnienie wody bar 10
Zabezpieczenie przed korozją Anoda

Zakres pracy Ogrzewanie Strona wodna Min.~Maks. °C 15~55 15~55
Chłodzenie Strona wodna Min.~Maks. °C 5~22
Ciepła woda użytkowa Strona wodna Min.~Maks. °C 25~60 25~60 / 60

Czynnik chłodniczy Ilość tCO2eq -
GWP 2.087,5

Poziom mocy akustycznej Nom. dBA 42 44 42 44
Poziom ciśnienia akustycznego Nom. dBA 28 30 28 30

Jednostka zewnętrzna ERLQ 004CV3 006CV3 008CV3 011CV3 014CV3 016CV3 011CW1 014CW1 016CW1

Wymiary Jednostka Wysokość x Szerokość x Głębokość mm 735x832x307 1.345x900x320
Ciężar Jednostka kg 54 56 113 114
Sprężarka Ilość 1

Typ Sprężarka typu swing hermetyczna Sprężarka typu scroll hermetyczna
Zakres pracy Chłodzenie Min.~Maks. °CDB 10,0~43,0 10,0~46,0

Ciepła woda użytkowa Min.~Maks. °CDB -25~35 -20~35
Czynnik chłodniczy Typ R-410A

GWP 2.087,5
Ilość tCO2eq 3,1 3,3 7,1

kg 1,5 1,6 3,4
Sterowanie Zawór rozprężny (typ elektroniczny)

Poziom mocy akustycznej Ogrzewanie Nom. dBA 61 62 64 66 64 66
Chłodzenie Nom. dBA 63 64 66 69 64 66 69

Poziom ciśnienia 
akustycznego

Ogrzewanie Nom. dBA 48 49 51 52 51 52
Chłodzenie Nom. dBA 48 49 50 50 52 54 50 52 54

Zasilanie Nazwa/Liczba faz/Częstotliwość/Napięcie Hz/V V3/1~/50/230 W1/3N~/50/400
Prąd Zalecane bezpieczniki A 16 20 40 20
() Warunek : chłodzenie Ta °C - LWE °C (DT = °C); ogrzewanie Ta DB/WB °C/°C - LWC °C (DT = °C) () Chłodzenie Ta °C - LWE °C (DT = °C); ogrzewanie Ta DB/WB °C/°C - LWC °C (DT = °C)  

() Ta DB -°C (RH%) - LWC °C () Ta DB -°C (RH%) - LWC °C () Zawiera fluorowane gazy cieplarniane

ERLQCVERLQ-C

EHVX-C

ERLQ004-008CV3
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Daikin Altherma niskotemperaturowa, split

Optymalna sprawność gwarantuje pełną elastyczność emiterów ciepła w całym budynku

  Dwie różne strefy temperaturowe są regulowane automatycznie za pośrednictwem tej samej jednostki wewnętrznej

  Elastyczna oferta dla użytkownika końcowego - możliwość połączenia różnych emiterów ciepła 

np. ogrzewanie podłogowe i grzejniki i jednoczesne utrzymanie maksymalnej efektywności

  Zintegrowana jednostka wewnętrzna: jednostka przypodłogowa typu „wszystko w jednym”, 

zawierająca zbiornik ciepłej wody użytkowej

  Jedyny system energooszczędnego ogrzewania oparty na technologii pompy ciepła powietrze-woda

  Jednostka zewnętrzna pobiera ciepło z powietrza atmosferycznego, nawet w temperaturze -°C

EHVZ-CB3V + ERLQ-CV3/CW1

Dane dotyczące efektywności EHVZ + ERLQ
04S18CB3V 

+ 004CV3

08S18CB3V 

+ 006CV3

08S18CB3V 

+ 008CV3

16S18CB3V 

+ 011CV3

16S18CB3V 

+ 014CV3

16S18CB3V 

+ 016CV3

16S18CB3V 

+ 011CW1

16S18CB3V 

+ 014CW1

16S18CB3V 

+ 016CW1

Wydajność 
grzewcza

Nom. kW 4,40  (1) / 
4,03  (2)

6,00  (1) / 
5,67  (2)

7,40  (1) / 
6,89  (2)

11,2  (1) / 
11,0  (2)

14,4  (1) / 
13,5  (2)

15,9  (1) / 
15,1  (2)

11,2  (1) / 
11,0  (2)

14,4  (1) / 
13,5  (2)

15,9  (1) / 
15,1  (2)

Pobór mocy Ogrzewanie Nom. kW 0,870  (1) / 
1,13  (2)

1,27  (1) / 
1,59  (2)

1,66  (1) / 
2,01  (2)

2,43  (1) / 
3,10  (2)

3,39  (1) / 
4,12  (2)

3,77  (1) / 
4,67  (2)

2,43  (1) / 
3,10  (2)

3,39  (1) / 
4,12  (2)

3,77  (1) / 
4,67  (2)

Wartość COP
5,04  (1) / 
3,58  (2)

4,74  (1) / 
3,56  (2)

4,45  (1) / 
3,42  (2)

4,60  (1) / 
2,75  (2) / 
3,55  (3) / 
2,10  (4)

4,24  (1) / 
2,61  (2) / 
3,28  (3) / 
2,05  (4)

4,22  (1) / 
2,61  (2) / 
3,23  (3) / 
2,07  (4)

4,60  (1) / 
2,75  (2) / 
3,55  (3) / 
2,10  (4)

4,24  (1) / 
2,61  (2) / 
3,28  (3) / 
2,05  (4)

4,22  (1) / 
2,61  (2) / 
3,23  (3) / 
2,07  (4)

Strefa dodatkowa 
pompy

Nominalny współczynnik 
ESP jednostki (*RLQ*C*)

Ogrzewanie kPa
52,3  / 55,4 40,6  / 43,3 28,3  / 32,7 26,2  / 28,3 25,0 26,2  / 28,3 25,0 

Strefa główna 
pompy

Nominalny współczynnik 
ESP jednostki (*RLQ*C*)

Ogrzewanie kPa
48,6  / 51,9 39,5  / 42,3 26,4  / 31,2 18,2  / 20,7 25,0 18,2  / 20,7 25,0 

Podgrzewanie ciepłej 
wody użytkowej
 

Infor. ogólne Deklarowany profil obciążenia L
Klimat 
umiarkowany

ηwh (efektywność 
podgrzewania wody)

%
95,0 86,4 87,4

Klasa efektywności energetycznej 
podgrzewania wody

A

Ogrzewanie 
pomieszczeń
 

Wylot wody, 
klimat 
umiarkowany 
55°C

Infor. 
ogólne

SCOP 3,20 3,22 3,23 3,09 3,16 3,06 3,09 3,16 3,06
ηs (efektywność 
sezonowa 
ogrzewania 
pomieszczeń)

%

125 126 120 123 119 120 123 119

Klasa efektywności 
sezonowej ogrzewania 
pomieszczeń

A++ A+

Wylot wody, 
klimat 
umiarkowany 
35°C

Infor. 
ogólne

SCOP 4,52 4,29 4,34 -
ηs (efektywność 
sezonowa 
ogrzewania 
pomieszczeń)

%

178 169 171 -

Klasa efektywności 
sezonowej ogrzewania 
pomieszczeń

A++ -

Jednostka wewnętrzna EHVZ 04S18CB3V 08S18CB3V 16S18CB3V

Obudowa Kolor Biały
Materiał Blacha powlekana

Wymiary Jednostka Wysokość x Szerokość x Głębokość mm 1.732x600x728
Ciężar Jednostka kg 121 122 121
Zbiornik Pojemność wodna l 180

Maksymalna temperatura wody °C 65
Maksymalne ciśnienie wody bar 10
Zabezpieczenie przed korozją Anoda

Zakres pracy Ogrzewanie Strona wodna Min.~Maks. °C 15~55 15~55
Ciepła woda użytkowa Strona wodna Min.~Maks. °C 25~60 25~60 / 60

Czynnik chłodniczy Ilość tCO2eq -
GWP 2.087,5

Poziom mocy akustycznej Nom. dBA 42 44
Poziom ciśnienia akustycznego Nom. dBA 28 30

Jednostka zewnętrzna ERLQ 004CV3 006CV3 008CV3 011CV3 014CV3 016CV3 011CW1 014CW1 016CW1

Wymiary Jednostka Wysokość x Szerokość x Głębokość mm 735x832x307 1.345x900x320
Ciężar Jednostka kg 54 56 113 114
Sprężarka Ilość 1

Typ Sprężarka typu swing hermetyczna Sprężarka typu scroll hermetyczna
Zakres pracy Chłodzenie Min.~Maks. °CDB 10,0~43,0 10,0~46,0

Ciepła woda użytkowa Min.~Maks. °CDB -25 (2,000~35 (2 -20 (2,000~35 (2
Czynnik chłodniczy Typ R-410A

GWP 2.087,5
Ilość tCO2eq 3,1 3,3 7,1

kg 1,5 1,6 3,4
Sterowanie Zawór rozprężny (typ elektroniczny)

Poziom mocy akustycznej Ogrzewanie Nom. dBA 61 62 64 (3 66 (3 64 (3 66 (3
Chłodzenie Nom. dBA 63 64 (4 66 (4 69 (4 64 (4 66 (4 69 (4

Poziom ciśnienia 
akustycznego

Ogrzewanie Nom. dBA 48 (3 49 (3 51 (5 52 (5 51 (5 52 (5
Chłodzenie Nom. dBA 48 (3 49 (3 50 (3 50 (5 52 (5 54 (5 50 (5 52 (5 54 (5

Zasilanie Nazwa/Liczba faz/Częstotliwość/Napięcie Hz/V V3/1~/50/230 W1/3N~/50/400
Prąd Zalecane bezpieczniki A 16 20 40 20
() chłodzenie Ta °C - LWE °C (DT = °C); ogrzewanie Ta DB/WB °C/°C - LWC °C (DT=°C)  () chłodzenie Ta °C - LWE °C (DT=°C); ogrzewanie Ta DB/WB °C/°C - LWC °C (DT = °C)  

() ogrzewanie Ta DB -°C (RH%) - LWC °C () ogrzewanie Ta DB -°C (RH%) - LWC °C () Zawiera fluorowane gazy cieplarniane

ERLQCVERLQ-C

EHVZ-SCBV

ERLQ004-008CV3
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Dane dot. efektywności EHSH + ERLQ
04P30B + 

004CV3

08P50B + 

006CV3

08P30B + 

006CV3

08P30B + 

008CV3

08P50B + 

008CV3

16P50B + 

011CV3

16P50B + 

014CV3

16P50B + 

016CV3

16P50B + 

011CW1

16P50B + 

014CW1

16P50B + 

016CW1

Wydajność 
grzewcza

Nom. kW 4,53 / 3,98 / 
4,26 / 3,47

6,06 / 5,78 / 5,14 / 4,60 7,78 / 7,27 / 5,53 / 5,51
11,80 / 10,40 / 

5,95 / 7,74
14,81 / 13,73 / 

8,28 / 9,57
15,34 / 14,86 / 
8,04 / 10,05

11,80 / 10,40 / 
5,95 / 7,74

14,81 / 13,73 / 
8,28 / 9,57

15,34 / 14,86 / 
8,04 / 10,05

Pobór mocy Ogrzewanie Nom. kW 0,87 / 1,04 / 
1,49 / 0,85

1,30 / 1,58 / 1,88 / 1,26 1,69 / 2,04 / 1,98 / 1,56
2,57 / 3,13 / 
2,43 / 2,35

3,42 / 4,07 / 3,17 / 2,93
2,57 / 3,13 / 
2,43 / 2,35

3,42 / 4,07 / 3,17 / 2,93

COP 5,23 / 3,84 / 
2,85 / 4,07

4,65 / 3,66 / 2,73 / 3,64 4,60 / 3,57 / 2,78 / 3,54
4,38 / 3,32 / 
2,45 / 3,29

4,27 / 3,34 / 
2,58 / 3,22

4,10 / 3,22 / 
2,44 / 3,15

4,38 / 3,32 / 
2,45 / 3,29

4,27 / 3,34 / 
2,58 / 3,22

4,10 / 3,22 / 
2,44 / 3,15

Ogrzewanie 
pomieszczeń
 

Wylot wody, klimat 
umiarkowany 55°C

Infor. 
ogólne

ηs (efektywność 
sezonowa 
ogrzewania 
pomieszczeń)

%

130 125 127 125 126 125 126 125

Klasa efektywności sezonowej 
ogrzewania pomieszczeń

A++

Wylot wody, klimat 
umiarkowany 35°C

Infor. 
ogólne

ηs (efektywność 
sezonowa 
ogrzewania 
pomieszczeń)

%

-

Klasa efektywności sezonowej 
ogrzewania pomieszczeń

-

Podgrzewanie ciepłej 
wody użytkowej
 

Infor. ogólne Deklarowany profil obciążenia L XL L XL
Klimat 
umiarkowany

ηwh (efektywność 
podgrzewania wody)

%
103 102 98 90 96 83

Klasa efektywności energetycznej 
podgrzewania wody

A

Jednostka wewnętrzna EHSH 04P30B 08P50B 08P30B 08P50B 16P50B

Obudowa Kolor Biały traffic (RAL9016)/ciemno-szary (RAL7011)
Materiał Polipropylen odporny na uderzenia

Wymiary Jednostka Wysokość x Szerokość x Głębokość mm 1.945x615x595 1.945x790x790 1.945x615x595 1.945x790x790
Ciężar Jednostka kg 87 114 87 114 116
Zbiornik Pojemność wodna l 300 500 300 500

Maksymalna temperatura wody °C 85
Zakres pracy Ogrzewanie Temp. zewn. Min.~Maks. °C -25~25 -25~35

Strona wodna Min.~Maks. °C 15~55
Ciepła woda 
użytkowa

Temp. otoczenia Min.~Maks. °CDB -25~35
Strona wodna Min.~Maks. °C 25~55

Czynnik chłodniczy Typ R-410A
Ilość kg 1,5 1,6 3,4

tCO2eq -
Sterowanie Elektroniczny zawór rozprężny / Inwerter
GWP -

Poziom mocy akustycznej Nom. dBA 40
Poziom ciśnienia akustycznego Nom. dBA 28

Jednostka zewnętrzna ERLQ 004CV3 006CV3 008CV3 011CV3 014CV3 016CV3 011CW1 014CW1 016CW1

Wymiary Jednostka Wysokość x Szerokość x Głębokość mm 735x832x307 1.345x900x320
Ciężar Jednostka kg 54 56 113 114
Sprężarka Ilość 1

Typ Sprężarka typu swing hermetyczna Sprężarka typu scroll hermetyczna
Zakres pracy Chłodzenie Min.~Maks. °CDB 10,0~43,0 10,0~46,0

Ciepła woda użytkowa Min.~Maks. °CDB -25~35 -20~35
Czynnik chłodniczy Typ R-410A

GWP 2.087,5
Ilość tCO2eq 3,1 3,3 7,1

kg 1,5 1,6 3,4
Sterowanie Zawór rozprężny (typ elektroniczny)

Poziom mocy 
akustycznej

Ogrzewanie Nom. dBA 61 62 64 66 64 66
Chłodzenie Nom. dBA 63 64 66 69 64 66 69

Poziom ciśnienia 
akustycznego

Ogrzewanie Nom. dBA 48 49 51 52 51 52
Chłodzenie Nom. dBA 48 49 50 50 52 54 50 52 54

Zasilanie Nazwa/Liczba faz/Częstotliwość/Napięcie Hz/V V3/1~/50/230 W1/3N~/50/400
Prąd Zalecane bezpieczniki A 16 20 40 20
() chłodzenie Ta °C - LWE °C (DT = °C); ogrzewanie Ta DB/WB °C/°C - LWC °C (DT=°C)  () chłodzenie Ta °C - LWE °C (DT=°C); ogrzewanie Ta DB/WB °C/°C - LWC °C (DT = °C)  

() EW °C; LW °C; warunki zewnętrzne: -°CDB/-°CWB () EW °C; LW °C; warunki zewnętrzne: °CDB/°CWB () Zawiera fluorowane gazy cieplarniane

Daikin Altherma niskotemperaturowa, split

Pompa ciepła przypodłogowa powietrze-woda do ogrzewania i wytwarzania  
ciepłej wody użytkowej z termicznym wspomaganiem energią słoneczną  

  Zintegrowany moduł solarny - maksymalizacja odnawialnej energii i oferta najwyższego komfortu

  Solarne wspomaganie układu ciepłej wody użytkowej przez bezciśnieniowy 

(ze zbiornikiem buforowym) system solarny

  Lekki zbiornik z tworzywa sztucznego o wyjątkowych zaletach higienicznych

  Możliwość sterowania za pośrednictwem aplikacji - zarządzanie trybem ogrzewania 

i wytwarzania ciepłej wody

  Jednostka zewnętrzna pobiera ciepło z powietrza atmosferycznego, nawet w temperaturze -°C

EHSH-A + ERLQ-CV3/CW1

ERLQCVERLQ-C

EHSX_EHSH(B)PBEHSH04-16P50B

ERLQ004-008CV3
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Dane dot. efektywności EHSHB + ERLQ
04P30B + 

004CV3

08P50B+ 

006CV3

08P30B + 

006CV3

08P50B + 

008CV3

08P30B + 

008CV3

16P50B + 

011CV3

16P50B + 

014CV3

16P50B + 

016CV3

16P50B + 

011CW1

16P50B + 

014CW1

16P50B + 

016CW1

Wydajność 
grzewcza

Nom. kW 4,53 / 3,98 / 
4,26 / 3,47

6,06 / 5,78 / 5,14 / 4,60 7,78 / 7,27 / 5,53 / 5,51
11,80 / 10,40 / 

5,95 / 7,74
14,81 / 13,73 / 

8,28 / 9,57
15,34 / 14,86 / 
8,04 / 10,05

11,80 / 10,40 / 
5,95 / 7,74

14,81 / 13,73 / 
8,28 / 9,57

15,34 / 14,86 / 
8,04 / 10,05

Pobór mocy Ogrzewanie Nom. kW 0,87 / 1,04 / 
1,49 / 0,85

1,30 / 1,58 / 1,88 / 1,26 1,69 / 2,04 / 1,98 / 1,56
2,57 / 3,13 / 
2,43 / 2,35

3,42 / 4,07 / 3,17 / 2,93
2,57 / 3,13 / 
2,43 / 2,35

3,42 / 4,07 / 3,17 / 2,93

COP 5,23 / 3,84 / 
2,85 / 4,07

4,65 / 3,66 / 2,73 / 3,64 4,60 / 3,57 / 2,78 / 3,54
4,38 / 3,32 / 
2,45 / 3,29

4,27 / 3,34 / 
2,58 / 3,22

4,10 / 3,22 / 
2,44 / 3,15

4,38 / 3,32 / 
2,45 / 3,29

4,27 / 3,34 / 
2,58 / 3,22

4,10 / 3,22 / 
2,44 / 3,15

Ogrzewanie 
pomieszczeń
 

Wylot wody, klimat 
umiarkowany 55°C

Infor. 
ogólne

ηs (efektywność 
sezonowa 
ogrzewania 
pomieszczeń)

%

130 125 127 125 126 125 126 125

Klasa efektywności sezonowej 
ogrzewania pomieszczeń

A++

Wylot wody, klimat 
umiarkowany 35°C

Infor. 
ogólne

ηs (efektywność 
sezonowa 
ogrzewania 
pomieszczeń)

%

-

Klasa efektywności sezonowej 
ogrzewania pomieszczeń

-

Podgrzewanie ciepłej 
wody użytkowej
 

Infor. ogólne Deklarowany profil obciążenia L XL L XL L XL
Klimat 
umiarkowany

ηwh (efektywność 
podgrzewania wody)

%
103 108 98 99 90 84

Klasa efektywności energetycznej 
podgrzewania wody

A

Jednostka wewnętrzna EHSHB 04P30B 08P50B 08P30B 08P50B 08P30B 16P50B

Obudowa Kolor Biały traffic (RAL9016)/ciemno-szary (RAL7011)
Materiał Polipropylen odporny na uderzenia

Wymiary Jednostka Wysokość x Szerokość x Głębokość mm 1.945x615x595 1.945x790x790 1.945x615x595 1.945x790x790 1.945x615x595 1.945x790x790
Ciężar Jednostka kg 92 119 92 119 92 121
Zbiornik Pojemność wodna l 300 500 300 500 300 500

Maksymalna temperatura wody °C 85
Zakres pracy Ogrzewanie Temp. zewn. Min.~Maks. °C -25~25 -25~35

Strona wodna Min.~Maks. °C 15~55
Ciepła woda 
użytkowa

Temp. otoczenia Min.~Maks. °CDB -25~35
Strona wodna Min.~Maks. °C 25~55

Czynnik chłodniczy Typ R-410A
Ilość kg 1,5 1,6 3,4

tCO2eq -
Sterowanie Elektroniczny zawór rozprężny / Inwerter
GWP -

Poziom mocy akustycznej Nom. dBA 40
Poziom ciśnienia akustycznego Nom. dBA 28

Jednostka zewnętrzna ERLQ 004CV3 006CV3 008CV3 011CV3 014CV3 016CV3 011CW1 014CW1 016CW1

Wymiary Jednostka Wysokość x Szerokość x Głębokość mm 735x832x307 1.345x900x320
Ciężar Jednostka kg 54 56 113 114
Sprężarka Ilość 1

Typ Sprężarka typu swing hermetyczna Sprężarka typu scroll hermetyczna
Zakres pracy Chłodzenie Min.~Maks. °CDB 10,0~43,0 10,0~46,0

Ciepła woda użytkowa Min.~Maks. °CDB -25~35 -20~35
Czynnik chłodniczy Typ R-410A

GWP 2.087,5
Ilość tCO2eq 3,1 3,3 7,1

kg 1,5 1,6 3,4
Sterowanie Zawór rozprężny (typ elektroniczny)

Poziom mocy 
akustycznej

Ogrzewanie Nom. dBA 61 62 64 66 64 66
Chłodzenie Nom. dBA 63 64 66 69 64 66 69

Poziom ciśnienia 
akustycznego

Ogrzewanie Nom. dBA 48 49 51 52 51 52
Chłodzenie Nom. dBA 48 49 50 50 52 54 50 52 54

Zasilanie Nazwa/Liczba faz/Częstotliwość/Napięcie Hz/V V3/1~/50/230 W1/3N~/50/400
Prąd Zalecane bezpieczniki A 16 20 40 20
() chłodzenie Ta °C - LWE °C (DT = °C); ogrzewanie Ta DB/WB °C/°C - LWC °C (DT=°C)  () chłodzenie Ta °C - LWE °C (DT=°C); ogrzewanie Ta DB/WB °C/°C - LWC °C (DT = °C) 

() EW °C; LW °C; warunki zewnętrzne: -°CDB/-°CWB () EW °C; LW °C; warunki zewnętrzne: °CDB/°CWB () Zawiera fluorowane gazy cieplarniane

ERLQ-CVEHSHB-PB

EHSHB-PB

Daikin Altherma 

niskotemperaturowa, split

Pompa ciepła przypodłogowa powietrze-woda z opcją 
biwalentną do ogrzewania i wytwarzania ciepłej wody 
użytkowej z termicznym wspomaganiem energią 
słoneczną

  System dwuzadaniowy: możliwość połączenia z dodatkowym 

źródłem ciepła

EHSHB-A + ERLQ-CV3/W1

ERLQ011-016C
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Daikin Altherma niskotemperaturowa, split

Pompa ciepła przypodłogowa powietrze-woda do ogrzewania, chłodzenia i wytwarzania 
ciepłej wody użytkowej z termicznym wspomaganiem energią słoneczną  

  Zintegrowany moduł solarny - maksymalizacja odnawialnej energiii oferta najwyższego komfortu 

w trybie ogrzewania i chłodzenia

  Solarne wspomaganie układu ciepłej wody użytkowej przez bezciśnieniowy 

(ze zbiornikiem buforowym) system solarny

  Lekki zbiornik z tworzywa sztucznego o wyjątkowych zaletach higienicznych

  Możliwość sterowania za pośrednictwem aplikacji - zarządzanie trybem ogrzewania, 

wytwarzania ciepłej wody i chłodzenia

  Jednostka zewnętrzna pobiera ciepło z powietrza atmosferycznego, nawet w temperaturze -°C

Dane dotyczące efektywności EHSX + ERLQ
04P30B + 

004CV3

08P30B + 

006CV3

08P50B + 

006CV3

08P30B + 

008CV3

08P50B + 

008CV3

16P50B + 

011CV3

16P50B + 

014CV3

16P50B + 

016CV3

16P50B + 

011CW1

16P50B + 

014CW1

16P50B + 

016CW1

Wydajność 
grzewcza

Nom. kW 4,53 / 3,98 / 
4,26 / 3,47

6,06 / 5,78 / 5,14 / 4,60 7,78 / 7,27 / 5,53 / 5,51
11,80 / 10,40 / 

5,95 / 7,74
14,81 / 13,73 / 

8,28 / 9,57
15,34 / 14,86 / 
8,04 / 10,05

11,80 / 10,40 / 
5,95 / 7,74

14,81 / 13,73 / 
8,28 / 9,57

15,34 / 14,86 / 
8,04 / 10,05

Wydajność chłodnicza Nom. kW 4,4 / 4,0 5,2 / 4,6 15,1 / 11,7 16,1 / 12,6 16,8 / 13,1 15,1 / 11,7 16,1 / 12,6 16,8 / 13,1
Pobór mocy Ogrzewanie Nom. kW 0,87 / 1,04 / 

1,49 / 0,85
1,30 / 1,58 / 1,88 / 1,26 1,69 / 2,04 / 1,98 / 1,56

2,57 / 3,13 / 
2,43 / 2,35

3,42 / 4,07 / 3,17 / 2,93
2,57 / 3,13 / 
2,43 / 2,35

3,42 / 4,07 / 3,17 / 2,93

Chłodzenie Nom. kW 1,05 / 1,41 1,43 / 1,85 4,55 / 4,30 5,44 / 5,10 6,18 / 5,72 4,55 / 4,30 5,44 / 5,10 6,18 / 5,72
COP 5,23 / 3,84 / 

2,85 / 4,07
4,65 / 3,66 / 2,73 / 3,64 4,60 / 3,57 / 2,78 / 3,54

4,38 / 3,32 / 
2,45 / 3,29

4,27 / 3,34 / 
2,58 / 3,22

4,10 / 3,22 / 
2,44 / 3,15

4,38 / 3,32 / 
2,45 / 3,29

4,27 / 3,34 / 
2,58 / 3,22

4,10 / 3,22 / 
2,44 / 3,15

EER 4,21 / 2,85 3,65 / 2,51 3,32 / 2,72 2,96 / 2,47 2,72 / 2,29 3,32 / 2,72 2,96 / 2,47 2,72 / 2,29
Ogrzewanie 
pomieszczeń
 

Wylot wody, klimat 
umiarkowany 55°C

Infor. 
ogólne

ηs (efektywność 
sezonowa 
ogrzewania 
pomieszczeń)

%

132 126 128 130 127 128 130 127

Klasa efektywności sezonowej 
ogrzewania pomieszczeń

A++

Wylot wody, klimat 
umiarkowany 35°C

Infor. 
ogólne

ηs (efektywność 
sezonowa 
ogrzewania 
pomieszczeń)

%

-

Klasa efektywności sezonowej 
ogrzewania pomieszczeń

-

Podgrzewanie ciepłej 
wody użytkowej
 

Infor. ogólne Deklarowany profil obciążenia L XL L XL
Klimat 
umiarkowany

ηwh (efektywność 
podgrzewania wody)

%
103 98 102 90 96 83

Klasa efektywności energetycznej 
podgrzewania wody

A

Jednostka wewnętrzna EHSX 04P30B 08P30B 08P50B 08P30B 08P50B 16P50B

Obudowa Kolor Biały traffic (RAL9016)/ciemno-szary (RAL7011)
Materiał Polipropylen odporny na uderzenia

Wymiary Jednostka Wysokość x Szerokość x Głębokość mm 1.945x615x595 1.945x790x790 1.945x615x595 1.945x790x790
Ciężar Jednostka kg 87 114 87 114 116
Zbiornik Pojemność wodna l 300 500 300 500

Maksymalna temperatura wody °C 85
Zakres pracy Ogrzewanie Temp. zewn. Min.~Maks. °C -25~25 -25~35

Strona wodna Min.~Maks. °C 15~55
Chłodzenie Temp. zewn. Min.~Maks. °CDB 10~43

Strona wodna Min.~Maks. °C 5~22 -~-
Ciepła woda 
użytkowa

Temp. otoczenia Min.~Maks. °CDB -25~35
Strona wodna Min.~Maks. °C 25~55

Czynnik chłodniczy Typ R-410A
Ilość kg 1,5 1,6 3,4

tCO2eq -
Sterowanie Elektroniczny zawór rozprężny / Inwerter
GWP -

Poziom mocy akustycznej Nom. dBA 40
Poziom ciśnienia akustycznego Nom. dBA 28

Jednostka zewnętrzna ERLQ 004CV3 006CV3 008CV3 011CV3 014CV3 016CV3 011CW1 014CW1 016CW1

Wymiary Jednostka Wysokość x Szerokość x Głębokość mm 735x832x307 1.345x900x320
Ciężar Jednostka kg 54 56 113 114
Sprężarka Ilość 1

Typ Sprężarka typu swing hermetyczna Sprężarka typu scroll hermetyczna
Zakres pracy Chłodzenie Min.~Maks. °CDB 10,0~43,0 10,0~46,0

Ciepła woda użytkowa Min.~Maks. °CDB -25~35 -20~35
Czynnik chłodniczy Typ R-410A

GWP 2.087,5
Ilość tCO2eq 3,1 3,3 7,1

kg 1,5 1,6 3,4
Sterowanie Zawór rozprężny (typ elektroniczny)

Poziom mocy 
akustycznej

Ogrzewanie Nom. dBA 61 62 64 66 64 66
Chłodzenie Nom. dBA 63 64 66 69 64 66 69

Poziom ciśnienia 
akustycznego

Ogrzewanie Nom. dBA 48 49 51 52 51 52
Chłodzenie Nom. dBA 48 49 50 50 52 54 50 52 54

Zasilanie Nazwa/Liczba faz/Częstotliwość/Napięcie Hz/V V3/1~/50/230 W1/3N~/50/400
Prąd Zalecane bezpieczniki A 16 20 40 20
() chłodzenie Ta °C - LWE °C (DT = °C); ogrzewanie Ta DB/WB °C/°C - LWC °C (DT=°C)  () chłodzenie Ta °C - LWE °C (DT=°C); ogrzewanie Ta DB/WB °C/°C - LWC °C (DT = °C)  

() EW °C; LW °C; warunki zewnętrzne: -°CDB/-°CWB () EW °C; LW °C; warunki zewnętrzne: °CDB/°CWB () Zawiera fluorowane gazy cieplarniane

EHSX-A + ERLQ-CV3/CW1

ERLQCVERLQ-C

EHSX_EHSH(B)PB
EHSX04-16P50B

ERLQ004-008CV3
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Dane dotyczące efektywności EHSXB + ERLQ
04P30B + 

004CV3

08P30B + 

006CV3

08P50B + 

006CV3

08P30B + 

008CV3

08P50B + 

008CV3

16P50B + 

011CV3

16P50B + 

014CV3

16P50B + 

016CV3

16P50B + 

011CW1

16P50B + 

014CW1

16P50B + 

016CW1

Wydajność grzewcza Nom. kW 4,53 / 3,98 / 
4,26 / 3,47 6,06 / 5,78 / 5,14 / 4,60 7,78 / 7,27 / 5,53 / 5,51 11,80 / 10,40 / 

5,95 / 7,74
14,81 / 13,73 / 

8,28 / 9,57
15,34 / 14,86 / 
8,04 / 10,05

11,80 / 10,40 / 
5,95 / 7,74

14,81 / 13,73 / 
8,28 / 9,57

15,34 / 14,86 / 
8,04 / 10,05

Wydajność chłodnicza Nom. kW 4,4 / 4,0 5,2 / 4,6 15,1 / 11,7 16,1 / 12,6 16,8 / 13,1 15,1 / 11,7 16,1 / 12,6 16,8 / 13,1
Pobór mocy Ogrzewanie Nom. kW 0,87 / 1,04 / 

1,49 / 0,85 1,30 / 1,58 / 1,88 / 1,26 1,69 / 2,04 / 1,98 / 1,56 2,57 / 3,13 / 
2,43 / 2,35 3,42 / 4,07 / 3,17 / 2,93 2,57 / 3,13 / 

2,43 / 2,35 3,42 / 4,07 / 3,17 / 2,93

Chłodzenie Nom. kW 1,05 / 1,41 1,43 / 1,85 4,55 / 4,30 5,44 / 5,10 6,18 / 5,72 4,55 / 4,30 5,44 / 5,10 6,18 / 5,72
COP 5,23 / 3,84 / 

2,85 / 4,07 4,65 / 3,66 / 2,73 / 3,64 4,60 / 3,57 / 2,78 / 3,54 4,38 / 3,32 / 
2,45 / 3,29

4,27 / 3,34 / 
2,58 / 3,22

4,10 / 3,22 / 
2,44 / 3,15

4,38 / 3,32 / 
2,45 / 3,29

4,27 / 3,34 / 
2,58 / 3,22

4,10 / 3,22 / 
2,44 / 3,15

EER 4,21 / 2,85 3,65 / 2,51 3,32 / 2,72 2,96 / 2,47 2,72 / 2,29 3,32 / 2,72 2,96 / 2,47 2,72 / 2,29
Ogrzewanie 
pomieszczeń
 

Wylot wody, klimat 
umiarkowany 55°C

Infor. 
ogólne

ηs (efektywność 
sezonowa 
ogrzewania 
pomieszczeń)

%
132 126 128 130 127 128 130 127

Klasa efektywności sezonowej 
ogrzewania pomieszczeń A++

Wylot wody, klimat 
umiarkowany 35°C

Infor. 
ogólne

ηs (efektywność 
sezonowa 
ogrzewania 
pomieszczeń)

%
-

Klasa efektywności sezonowej 
ogrzewania pomieszczeń -

Podgrzewanie ciepłej 
wody użytkowej
 

Infor. ogólne Deklarowany profil obciążenia L XL L XL
Klimat 
umiarkowany

ηwh (efektywność 
podgrzewania wody)

% 103 98 108 90 99 84

Klasa efektywności energetycznej 
podgrzewania wody A

Jednostka wewnętrzna EHSXB 04P30B 08P30B 08P50B 08P30B 08P50B 16P50B

Obudowa Kolor Biały traffic (RAL9016)/ciemno-szary (RAL7011)
Materiał Polipropylen odporny na uderzenia

Wymiary Jednostka Wysokość x Szerokość x Głębokość mm 1.945x615x595 1.945x790x790 1.945x615x595 1.945x790x790
Ciężar Jednostka kg 92 119 92 119 121
Zbiornik Pojemność wodna l 300 500 300 500

Maksymalna temperatura wody °C 85
Zakres pracy Ogrzewanie Temp. zewn. Min.~Maks. °C -25~25 -25~35

Strona wodna Min.~Maks. °C 15~55
Chłodzenie Temp. zewn. Min.~Maks. °CDB 10~43

Strona wodna Min.~Maks. °C 5~22 -~-
Ciepła woda 
użytkowa

Temp. otoczenia Min.~Maks. °CDB -25~35
Strona wodna Min.~Maks. °C 25~55

Czynnik chłodniczy Typ R-410A
Ilość kg 1,5 1,6 3,4

tCO2eq -
Sterowanie Elektroniczny zawór rozprężny / Inwerter
GWP -

Poziom mocy akustycznej Nom. dBA 40
Poziom ciśnienia akustycznego Nom. dBA 28

Jednostka zewnętrzna ERLQ 004CV3 006CV3 008CV3 011CV3 014CV3 016CV3 011CW1 014CW1 016CW1

Wymiary Jednostka Wysokość x Szerokość x Głębokość mm 735x832x307 1.345x900x320
Ciężar Jednostka kg 54 56 113 114
Sprężarka Ilość 1

Typ Sprężarka typu swing hermetyczna Sprężarka typu scroll hermetyczna
Zakres pracy Chłodzenie Min.~Maks. °CDB 10,0~43,0 10,0~46,0

Ciepła woda użytkowa Min.~Maks. °CDB -25~35 -20~35
Czynnik chłodniczy Typ R-410A

GWP 2.087,5
Ilość tCO2eq 3,1 3,3 7,1

kg 1,5 1,6 3,4
Sterowanie Zawór rozprężny (typ elektroniczny)

Poziom mocy akustycznej Ogrzewanie Nom. dBA 61 62 64 66 64 66
Chłodzenie Nom. dBA 63 64 66 69 64 66 69

Poziom ciśnienia 
akustycznego

Ogrzewanie Nom. dBA 48 49 51 52 51 52
Chłodzenie Nom. dBA 48 49 50 50 52 54 50 52 54

Zasilanie Nazwa/Liczba faz/Częstotliwość/Napięcie Hz/V V3/1~/50/230 W1/3N~/50/400
Prąd Zalecane bezpieczniki A 16 20 40 20
() chłodzenie Ta °C - LWE °C (DT = °C); ogrzewanie Ta DB/WB °C/°C - LWC °C (DT=°C)  () chłodzenie Ta °C - LWE °C (DT=°C); ogrzewanie Ta DB/WB °C/°C - LWC °C (DT = °C)  

() EW °C; LW °C; warunki zewnętrzne: -°CDB/-°CWB () EW °C; LW °C; warunki zewnętrzne: °CDB/°CWB () Zawiera fluorowane gazy cieplarniane

ERLQ-CVEHSXB-PB

EHSXB-PB

Daikin Altherma 

niskotemperaturowa, split

Pompa ciepła przypodłogowa powietrze-woda z opcją 
biwalentną do ogrzewania, chłodzenia i wytwarzania 
ciepłej wody użytkowej z termicznym wspomaganiem 
energią słoneczną 

  System dwuzadaniowy: możliwość połączenia z dodatkowym 

źródłem ciepła

EHSXB-A + ERLQ-CV3/W1

ERLQ011-016C
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Dane dotyczące efektywności EHBH + ERLQ

04CB3V 

+ 

004CV3

08CB3V/9W + 

006CV3

08CB3V/9W + 

008CV3

11CB3V/9W + 

011CV3

16CB3V/9W + 

014CV3

16CB3V/9W + 

016CV3

11CB3V/9W + 

011CW1

16CB3V/9W + 

014CW1

16CB3V/9W + 

016CW1

Wydajność 
grzewcza

Nom. kW 4,40 (1)  
/ 4,03 (2)

6,00 (1) / 
5,67 (2)

7,40 (1) / 
6,89 (2)

11,2 (1) / 
11,0 (2)

14,5 (1) / 
13,6 (2)

16,0 (1) / 
15,2 (2)

11,2 (1) / 
11,0 (2)

14,5 (1) / 
13,6 (2)

16,0 (1) / 
15,2 (2)

Pobór mocy Ogrzewanie Nom. kW 0,870 (1) / 
1,13 (2)

1,27 (1) / 
1,59 (2)

1,66 (1) / 
2,01 (2)

2,43 (1) / 
3,10 (2)

3,37 (1) / 
4,10 (2)

3,76 (1) / 
4,66 (2)

3,42 (1) / 
4,21 (2)

3,37 (1) / 
4,10 (2)

3,76 (1) / 
4,66 (2)

COP 5,04 (1)  
/ 3,58 (2)

4,74 (1) / 
3,56 (2)

4,45 (1) / 
3,42 (2)

4,60 (1) / 2,75 (2) / 
3,55 (3) / 2,10 (4)

4,30 (1) / 2,65 (2) / 
3,32 (3) / 2,08 (4)

4,25 (1) / 2,64 (2) / 
3,26 (3) / 2,09 (4)

4,60 (1) / 2,75 (2) / 
3,55 (3) / 2,10 (4)

4,30 (1) / 2,65 (2) / 
3,32 (3) / 2,08 (4)

4,25 (1) / 2,64 (2) / 
3,26 (3) / 2,09 (4)

Podgrzewanie 
ciepłej wody 
użytkowej

Infor. ogólne Deklarowany profil obciążenia -
Klimat 
umiarkowany

ηwh (efektywność 
podgrzewania wody)

%
-

Klasa efektywności energetycznej 
podgrzewania wody

-

Ogrzewanie 
pomieszczeń
 

Wylot wody, 
klimat 
umiarkowany 
55°C

Infor. 
ogólne

SCOP 3,20 3,22 3,23 3,09 3,16 3,06 3,09 3,16 3,06
ηs (efektywność 
sezonowa 
ogrzewania 
pomieszczeń)

%

125 126 120 123 119 120 123 119

Klasa efektywności sezonowej 
ogrzewania pomieszczeń

A++ A+

Wylot wody, 
klimat 
umiarkowany 
35°C

Infor. 
ogólne

SCOP 4,52 4,29 4,34 3,98 3,90 3,80 3,98 3,90 3,80
ηs (efektywność 
sezonowa 
ogrzewania 
pomieszczeń)

%

178 169 171 156 153 149 156 153 149

Klasa efektywności 
sezonowej ogrzewania 
pomieszczeń

A++ A+ A++ A+

Jednostka wewnętrzna EHBH 04CB3V 08CB3V/9W 08CB3V/9W 11CB3V/9W 16CB3V/9W 16CB3V/9W 11CB3V/9W 16CB3V/9W 16CB3V/9W

Obudowa Kolor Biały
Materiał Blacha powlekana

Wymiary Jednostka Wysokość x Szerokość x Głębokość mm 890x480x344
Ciężar Jednostka kg 41 43 45 43 45 43 44 45 44 45 43 44 45 44 45
Zakres pracy Ogrzewanie Strona wodna Min.~Maks. °C 15~55 15~55

Ciepła woda użytkowa Strona wodna Min.~Maks. °C 25~80 25~80
Czynnik chłodniczy Ilość tCO2eq -

GWP 2.087,5
Poziom mocy akustycznej Nom. dBA 40 41 44 41 44
Poziom ciśnienia akustycznego Nom. dBA 26 27 30 27 30

Jednostka zewnętrzna ERLQ 004CV3 006CV3 008CV3 011CV3 014CV3 016CV3 011CW1 014CW1 016CW1

Wymiary Jednostka Wysokość x Szerokość x Głębokość mm 735x832x307 1.345x900x320
Ciężar Jednostka kg 54 56 113 114
Sprężarka Ilość 1

Typ Sprężarka typu swing hermetyczna Hermetyczna sprężarka typu scroll
Zakres pracy Chłodzenie Min.~Maks. °CDB 10,0~43,0 10,0~46,0

Ciepła woda użytkowa Min.~Maks. °CDB -25~35 -20~35
Czynnik chłodniczy Typ R-410A

GWP 2.087,5
Ilość tCO2eq 3,1 3,3 7,1

kg 1,5 1,6 3,4
Sterowanie Zawór rozprężny (typ elektroniczny)

Poziom mocy 
akustycznej

Ogrzewanie Nom. dBA 61 62 64 66 64 66
Chłodzenie Nom. dBA 63 64 66 69 64 66 69

Poziom ciśnienia 
akustycznego

Ogrzewanie Nom. dBA 48 49 51 52 51 52
Chłodzenie Nom. dBA 48 49 50 50 52 54 50 52 54

Zasilanie Nazwa/Liczba faz/Częstotliwość/Napięcie Hz/V V3/1~/50/230 W1/3N~/50/400
Prąd Zalecane bezpieczniki A 16 20 40 20
() Chłodzenie Ta °C - LWE °C (DT = °C); ogrzewanie Ta DB/WB °C/°C - LWC °C (DT = °C) () Chłodzenie Ta °C - LWE °C (DT = °C); ogrzewanie Ta DB/WB °C/°C - LWC °C (DT = °C)  

() Ta DB -°C (RH%) - LWC °C () Ta DB -°C (RH%) - LWC °C () Zawiera fluorowane gazy cieplarniane

Daikin Altherma nisko-

temperaturowa, split

Naścienna pompa ciepła tylko ogrzewanie 
powietrze-woda idealna do niskoenergetycznych domów

  Jedyny system energooszczędnego ogrzewania oparty na 

technologii pompy ciepła powietrze-woda

  Idealne dopasowanie do nowych budynków, a także do 

niskoenergetycznych domów

  Najlepsze efektywności sezonowe zapewniają największe 

oszczędności kosztów eksploatacyjnych

  Elastyczna konfiguracja względem emiterów ciepła

  Możliwość połączenia z układem wytwarzania ciepłej wody 

użytkowej

  Jednostka zewnętrzna pobiera ciepło z powietrza 

atmosferycznego, nawet w temperaturze -°C

EHBH-CB + ERLQ-CV3/W1

ERLQCVERLQ-CA

EHBH-C

ERLQ004-008CV3
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Daikin Altherma niskotemperaturowa, split

Naścienna pompa ciepła rewersyjna powietrze-woda idealna do niskoenergetycznych domów

  Jednostka wewnętrzna naścienna

  Energooszczędny system ogrzewania i chłodzenia oparty na technologii pompy ciepła powietrze-woda

  Idealne dopasowanie do nowych budynków, a także do niskoenergetycznych domów

  Najlepsze sprawności sezonowe zapewniają największe oszczędności kosztów eksploatacyjnych

  Elastyczna konfiguracja względem emiterów ciepła

  Możliwość połączenia z układem wytwarzania ciepłej wody użytkowej

  Jednostka zewnętrzna pobiera ciepło z powietrza atmosferycznego, nawet w temperaturze -°C

Dane dot. efektywności EHBX + ERLQ

04CB3V 

+ 

004CV3

08CB3V/9W  

+ 006CV3

08CB3V/9W  

+ 008CV3

11CB3V/9W  

+ 011CV3

16CB3V/9W  

+ 014CV3

16CB3V/9W  

+ 016CV3

11CB3V/9W  

+ 011CW1

16CB3V/9W  

+ 014CW1

16CB3V/9W  

+ 016CW1

Wydajność 
grzewcza

Nom. kW 4,40 (1) / 
4,03 (2)

6,00 (1) / 
5,67 (2)

7,40 (1) / 
6,89 (2)

11,2 (1) / 
11,0 (2)

14,5 (1) / 
13,6 (2)

16,0 (1) / 
15,2 (2)

11,2 (1) / 
11,0 (2)

14,5 (1) / 
13,6 (2)

16,0 (1) / 
15,2 (2)

Wydajność 
chłodnicza

Nom. kW 4,08 (1) / 
4,17 (2)

5,88 (1) / 
4,84 (2)

6,20 (1) / 
5,36 (2)

12,1 (1) / 
11,7 (2)

12,7 (1) / 
12,6 (2)

13,8 (1) / 
13,1 (2)

12,1 (1) / 
11,7 (2)

12,7 (1) / 
12,6 (2)

13,8 (1) / 
13,1 (2)

Pobór mocy Ogrzewanie Nom. kW 0,870 (1) / 
1,13 (2)

1,27 (1) / 
1,59 (2)

1,66 (1) / 
2,01 (2)

2,43 (1) / 
3,10 (2)

3,37 (1) / 
4,10 (2)

3,76 (1) / 
4,66 (2)

2,43 (1) / 
3,10 (2)

3,37 (1) / 
4,10 (2)

3,76 (1) / 
4,66 (2)

Chłodzenie Nom. kW 0,900 (1) 
/ 1,80 (2)

1,51 (1) / 
2,07 (2)

1,64 (1) / 
2,34 (2)

3,05 (1) / 
4,31 (2)

3,21 (1) / 
5,08 (2)

3,74 (1) / 
5,73 (2)

3,05 (1) / 
4,31 (2)

3,21 (1) / 
5,08 (2)

3,74 (1) / 
5,73 (2)

COP 5,04 (1) / 
3,58 (2)

4,74 (1) / 
3,56 (2)

4,45 (1) / 
3,42 (2)

4,60 (1) / 2,75 (2) / 
3,55 (3) / 2,10 (4)

4,30 (1) / 2,65 (2) / 
3,32 (3) / 2,08 (4)

4,25 (1) / 2,64 (2) / 
3,26 (3) / 2,09 (4)

4,60 (1) / 2,75 (2) / 
3,55 (3) / 2,10 (4)

4,30 (1) / 2,65 (2) / 
3,32 (3) / 2,08 (4)

4,25 (1) / 2,64 (2) / 
3,26 (3) / 2,09 (4)

EER 4,55 (1) / 
2,32 (2)

3,89 (1) / 
2,34 (2)

3,79 (1) / 
2,29 (2)

3,98 (1) / 
2,72 (2)

3,96 (1) / 
2,47 (2)

3,69 (1) / 
2,29 (2)

3,98 (1) / 
2,72 (2)

3,96 (1) / 
2,47 (2)

3,69 (1) / 
2,29 (2)

Podgrzewanie 
ciepłej wody 
użytkowej

Infor. ogólne Deklarowany profil obciążenia -
Klimat 
umiarkowany

ηwh (efektywność 
podgrzewania wody)

%
-

Klasa efektywności energetycznej 
podgrzewania wody

-

Ogrzewanie 
pomieszczeń
 

Wylot wody, 
klimat 
umiarkowany 
55°C

Infor. 
ogólne

SCOP 3,20 3,22 3,23 3,09 3,16 3,06 3,09 3,16 3,06
ηs (efektywność 
sezonowa 
ogrzewania 
pomieszczeń)

%

125 126 120 123 119 120 123 119

Klasa efektywności sezonowej 
ogrzewania pomieszczeń

A++ A+

Wylot wody, 
klimat 
umiarkowany 
35°C

Infor. 
ogólne

SCOP 4,52 4,29 4,34 3,98 3,90 3,80 3,98 3,90 3,80
ηs (efektywność 
sezonowa 
ogrzewania 
pomieszczeń)

%

178 169 171 156 153 149 156 153 149

Klasa efektywności sezonowej 
ogrzewania pomieszczeń

A++ A+ A++ A+

Jednostka wewnętrzna EHBX 04CB3V 08CB3V/9W 08CB3V/9W 11CB3V/9W 16CB3V/9W 16CB3V/9W 11CB3V/9W 16CB3V/9W 16CB3V/9W

Obudowa Kolor Biały
Materiał Blacha powlekana

Wymiary Jednostka Wysokość x Szerokość x Głębokość mm 890x480x344
Ciężar Jednostka kg 42 44 45 44 45 43 45 44 46 44 46 43 45 44 46 44 46
Zakres pracy Ogrzewanie Strona wodna Min.~Maks. °C 15~55

Chłodzenie Strona wodna Min.~Maks. °C 5~22
Ciepła woda użytkowa Strona wodna Min.~Maks. °C 25~80

Czynnik chłodniczy Ilość tCO2eq -
GWP 2.087,5

Poziom mocy akustycznej Nom. dBA 40 41 44 41 44
Poziom ciśnienia akustycznego Nom. dBA 26 27 30 27 30

Jednostka zewnętrzna ERLQ 004CV3 006CV3 008CV3 011CV3 014CV3 016CV3 011CW1 014CW1 016CW1

Wymiary Jednostka Wysokość x Szerokość x Głębokość mm 735x832x307 1.345x900x320
Ciężar Jednostka kg 54 56 113 114
Sprężarka Ilość 1

Typ Sprężarka typu swing hermetyczna Hermetyczna sprężarka typu scroll 
Zakres pracy Chłodzenie Min.~Maks. °CDB 10,0~43,0 10,0~46,0

Ciepła woda użytkowa Min.~Maks. °CDB -25~35 -20~35
Czynnik chłodniczy Typ R-410A

GWP 2.087,5
Ilość tCO2eq 3,1 3,3 7,1

kg 1,5 1,6 3,4
Sterowanie Zawór rozprężny (typ elektroniczny)

Poziom mocy 
akustycznej

Ogrzewanie Nom. dBA 61 62 64 66 64 66
Chłodzenie Nom. dBA 63 64 66 69 64 66 69

Poziom ciśnienia 
akustycznego

Ogrzewanie Nom. dBA 48 49 51 52 51 52
Chłodzenie Nom. dBA 48 49 50 50 52 54 50 52 54

Zasilanie Nazwa/Liczba faz/Częstotliwość/Napięcie Hz/V V3/1~/50/230 W1/3N~/50/400
Prąd Zalecane bezpieczniki A 16 20 40 20
() Chłodzenie Ta °C - LWE °C (DT = °C); ogrzewanie Ta DB/WB °C/°C - LWC °C (DT = °C) () Chłodzenie Ta °C - LWE °C (DT = °C); ogrzewanie Ta DB/WB °C/°C - LWC °C (DT = °C)  

() Ta DB -°C (RH%) - LWC °C () Ta DB -°C (RH%) - LWC °C () Zawiera fluorowane gazy cieplarniane

EHBX-CB + ERLQ-CV3/W1

ERLQCV
ERLQ-CA

EHBH-CEHBX-C

ERLQ004-008CV3
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Wszystkie komponenty hydrauliczne 
znajdują się w jednostce zewnętrznej

Dostępne modele to 5 kW i 7 kW. W pomieszczeniach, 

które potrzebują ogrzewania wystarczy zamontować 

sterownik. Do użytku zarówno do ogrzewania 

pomieszczeń, jak i przygotowania ciepłej wody 

użytkowej dodano skrzynkę okablowania. Jednostkę 

zewnętrzną można zainstalować w prawie każdym 

miejscu, pod parapetem okiennym lub w najmniejszym 

z ogrodów. To naturalne dopasowanie do nowych 

budynków, jak również projektów po renowacji.

Projekt oszczędzający miejsce jest idealny 
do budynków o ograniczonej przestrzeni

 › W jednostce zewnętrznej znajdują się wszystkie 

komponenty hydrauliczne. To najmniejsza jednostka 

zewnętrzna na rynku:  

Wys. 735 x szer. 1085 x gł. 360 mm – i tylko 80 kg

 › Oddzielna instalacja sterownika i skrzynka 

okablowania zapewniają elastyczną 

instalację w budynku

Wszystko to, czego potrzebujesz 
od jednego źródła

System Daikin Altherma monoblok 

działa efektywnie z gamą rozwiązań 

Daikin: ogrzewaniem podłogowym, 

grzejnikami i konwektorami 

z wentylatorem, można go połączyć 

z systemami solarnymi. Możesz liczyć na pomoc 

Daikin przy całym projekcie.

Daikin Altherma monoblok 
o niewielkiej wydajności

Dlaczego system Daikin Altherma niskotemperaturowy monoblok?

Odpowiedź jest prosta: nasza technologia sterowania inwerterowego zapewnia najwyższą sprawność, 

wszystkie komponenty hydrauliczne są wstępnie zamontowane w jednostce zewnętrznej, która jest 

najmniejszą jednostką na rynku i współpracuje ze wszystkimi naszymi urządzeniami zewnętrznymi.

Narzędzia

Ekstranet 

 › Poznaj nasz nowy portal biznesowy: my.daikin.pl

 › Proste wyszukiwanie informacji

 › Dostęp za pośrednictwem urządzeń mobilnych lub komputera

 › Możliwość dostosowywania opcji tak, aby widzieć te, 

które są odpowiednie dla Ciebie 

Internet 

 › Znajdź nasze rozwiązania dla różnych zastosowań na 

stronie: www.daikineurope.com/for-your-home/ 

needs/heating/ 

Literatura 

 › Zobacz całą dostępną literaturę na stronie:  

www.daikineurope.com/ support-and-manuals/ 

catalogues 

Oprogramowanie  

 › Oblicz oszczędności energii:  http://ecocalc.daikin.pl

Daikin Altherma monoblok
o niskiej wydajności
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E(D/B)LQ-CV

Układ pojedynczy EDLQ/EBLQ 05CV3 07CV3 05CV3 07CV3

Wydajność grzewcza Nom. kW 4,40 (1) / 4,03 (2) 7,00 (1) / 6,90 (2) 4,40 (1) / 4,03 (2) 7,00 (1) / 6,90 (2)
Wydajność chłodnicza Nom. kW - 3,88 (1) / 4,17 (2) 5,20 (1) / 5,36 (2)
Pobór mocy Chłodzenie Nom. kW - 0,950 (1) / 1,80 (2) 1,37 (1) / 2,34 (2)

Ogrzewanie Nom. kW 0,880 (1) / 1,13 (2) 1,55 (1) / 2,02 (2) 0,880 (1) / 1,13 (2) 1,55 (1) / 2,02 (2)
COP 5,00 (1) / 3,58 (2) 4,52 (1) / 3,42 (2) 5,00 (1) / 3,58 (2) 4,52 (1) / 3,42 (2)
EER - 4,07 (1) / 2,32 (2) 3,80 (1) / 2,29 (2)
Wymiary Jednostka Wysokość mm 735

Szerokość mm 1.090
Głębokość mm 350

Ciężar Jednostka kg 76,0 80,0 76,0 80,0
Zakres pracy Ogrzewanie Strona wodna Min.~Maks. °C 15~55,0

Chłodzenie Temp. zewn. Min.~Maks. °CDB -~- 10,0~43,0
Strona wodna Min.~Maks. °C -~- 5,0~22,0

Ciepła woda 
użytkowa

Temp. otoczenia Min.~Maks. °CDB -25,0~35,0
Strona wodna Min.~Maks. °C 25~80

Czynnik chłodniczy Typ R-410A
GWP 2.087,5
Ilość kg 1,3 1,5 1,3 1,5

tCO2eq 2,7 3,0 2,7 3,0
Sterowanie Zawór rozprężny (typ elektroniczny)

Poziom mocy 
akustycznej

Ogrzewanie Nom. dBA 60
Chłodzenie Nom. dBA - 63,0

Poziom ciśnienia 
akustycznego

Ogrzewanie Nom. dBA 50
Chłodzenie Nom. dBA - 50

Ogrzewanie 
pomieszczeń
 

Wylot wody, 
klimat 
umiarkowany 
55°C

Infor. 
ogólne

ηs (efektywność 
sezonowa 
ogrzewania 
pomieszczeń)

%
125 126 125 126

SCOP 3,20 3,22 3,20 3,22
Klasa efektywności sezonowej 
ogrzewania pomieszczeń A++

Wylot wody, 
klimat 
umiarkowany 
35°C

Infor. 
ogólne

ηs (efektywność 
sezonowa 
ogrzewania 
pomieszczeń)

%
172 163 172 163

SCOP 4,39 4,14 4,39 4,14
Klasa efektywności sezonowej 
ogrzewania pomieszczeń A++

() chłodzenie Ta °C - LWE °C (DT = °C); ogrzewanie Ta DB/WB °C/°C - LWC °C (DT=°C)  () chłodzenie Ta °C - LWE °C (DT=°C); ogrzewanie Ta DB/WB °C/°C - LWC °C (DT = °C)  

() Zawiera fluorowane gazy cieplarniane 

Centrum okablowania EKCB07CV3 EK2CB07CV3

Wymiary Jednostka Wysokość mm 360
Szerokość mm 340
Głębokość mm 97

Ciężar Jednostka kg 4
Zakres pracy Ogrzewanie Temp. otoczenia Min.~Maks. -

Montaż 
w pomieszczeniu

Temp. 
otoczenia

Min. °CDB 5
Maks. °CDB 35

Czynnik chłodniczy Ilość tCO2eq -
Sterowanie -
GWP -

Zestaw grzałki zapasowej EKMBUHC3V3 EKMBUHC9W1

Wymiary Jednostka Wysokość mm 560
Szerokość mm 250
Głębokość mm 210

Ciężar Jednostka kg 11 13
Zakres pracy Ogrzewanie Temp. otoczenia Min.~Maks. -

Montaż 
w pomieszczeniu

Temp. 
otoczenia

Min. °CDB 5
Maks. °CDB 30

Czynnik chłodniczy Ilość tCO2eq -
Sterowanie -
GWP -

Daikin Altherma niskotem-

peraturowa, monoblok

System monoblok powietrze-woda, idealny tam, gdzie 
miejsce jest ograniczone

  Kompaktowy monoblok do ogrzewania pomieszczeń z opcją 

produkcji ciepłej wody użytkowej

  Bezproblemowa instalacja: wymagane tylko połączenia wodne

  Niezawodna praca nawet w temperaturze -°C na zewnątrz 

dzięki funkcji zabezpieczenia przed zamarzaniem, np. w postaci 

swobodnie wiszącego wymiennika

  Wartość COP do o  z typowymi rocznymi efektywnościami na 

poziomie do %

E(B/D)LQ-CV3 + EK(2)CB-CV3 + EKMBUH3V3/9W1



 49

Układ pojedynczy EBLQ 011BB6V3 014BB6V3 016BB6V3 011BB6W1 014BB6W1 016BB6W1

Wydajność grzewcza Nom. kW 11,20 (1) / 10,87 (2) 14,00 (1) / 13,10 (2) 16,00 (1) / 15,06 (2) 11,20 (1) / 10,87 (2) 14,00 (1) / 13,10 (2) 16,00 (1) / 15,06 (2)
Wydajność chłodnicza Nom. kW 12,9 (1) / 10,0 (2) 16,0 (1) / 12,5 (2) 16,7 (1) / 13,1 (2) 12,9 (1) / 10,0 (2) 16,0 (1) / 12,5 (2) 16,7 (1) / 13,1 (2)
Pobór mocy Chłodzenie Nom. kW 3,87 (1) / 3,69 (2) 5,75 (1) / 5,39 (2) 6,36 (1) / 5,93 (2) 3,87 (1) / 3,69 (2) 5,40 (1) / 5,06 (2) 6,15 (1) / 5,75 (2)

Ogrzewanie Nom. kW 2,56 (1) / 3,31 (2) 3,29 (1) / 4,01 (2) 3,88 (1) / 4,71 (2) 2,60 (1) / 3,21 (2) 3,30 (1) / 4,07 (2) 3,81 (1) / 4,66 (2)
COP 4,38 (1) / 3,28 (2) 4,25 (1) / 3,27 (2) 4,12 (1) / 3,20 (2) 4,31 (1) / 3,38 (2) 4,24 (1) / 3,22 (2) 4,20 (1) / 3,23 (2)
EER 3,32 (1) / 2,71 (2) 2,78 (1) / 2,32 (2) 2,63 (1) / 2,21 (2) 3,32 (1) / 2,71 (2) 2,96 (1) / 2,47 (2) 2,72 (1) / 2,28 (2)
Wymiary Jednostka Wysokość mm 1.418

Szerokość mm 1.435
Głębokość mm 382

Ciężar Jednostka kg 180
Element 
hydrauliczny

Natężenie 
prądu grzałki 
zapasowej

Typ 6V3 6W1
Zasilanie Faza/

Częstotliwość/
Napięcie

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

Zakres pracy Ogrzewanie Temp. zewn. Min.~Maks. °CWB -20~35 -15~35 -20~35 -15~35 -20~35 -15~35 -25~35 -15~35 -25~35 -15~35 -25~35 -15~35
Strona wodna Min.~Maks. °C 15 (3)~55 (3)

Chłodzenie Temp. zewn. Min.~Maks. °CDB 10~46
Strona wodna Min.~Maks. °C 5~22

Ciepła woda 
użytkowa

Temp. otoczenia Min.~Maks. °CDB -20~43 -15~43 -20~43 -15~43 -20~43 -15~43 -25~43 -15~43 -25~43 -15~43 -25~43 -15~43
Strona wodna Min.~Maks. °C 25~80

Czynnik chłodniczy Typ R-410A
Ilość kg 3,0

tCO2eq 6,2
Sterowanie Zawór rozprężny (typ elektroniczny)
GWP 2.088

Poziom mocy 
akustycznej

Ogrzewanie Nom. dBA 64 65 66 64 65 66
Chłodzenie Nom. dBA 65 66 69 65 66 69

Poziom ciśnienia 
akustycznego

Ogrzewanie Nom. dBA 51 52 49 51 53
Chłodzenie Nom. dBA 50 52 54 50 52 54

Element sprężarki Główne zasilanie Nazwa V3 W1
Faza 1~ 3N~
Częstotliwość Hz 50
Napięcie V 230 400

Ogrzewanie 
pomieszczeń
 

Wylot wody, 
klimat 
umiarkowany 
55°C

Infor. 
ogólne

ηs (efektywność 
sezonowa 
ogrzewania 
pomieszczeń)

%

105 101 107 110 111

SCOP 2,70 2,71 2,60 2,75 2,82 2,85
Klasa efektywności sezonowej 
ogrzewania pomieszczeń A+

Wylot wody, 
klimat 
umiarkowany 
35°C

Infor. 
ogólne

ηs (efektywność 
sezonowa 
ogrzewania 
pomieszczeń)

%

129 130 123 129 130 127

SCOP 3,30 3,32 3,15 3,30 3,31 3,25
Klasa efektywności sezonowej 
ogrzewania pomieszczeń A+

() chłodzenie Ta °C - LWE °C (DT = °C); ogrzewanie Ta DB/WB °C/°C - LWC °C (DT=°C)  () chłodzenie Ta °C - LWE °C (DT=°C); ogrzewanie Ta DB/WB °C/°C - LWC °C (DT = °C)  

() °C-°C: tylko BUH, bez działania pompy ciepła = w czasie rozruchu

Daikin Altherma niskotem-

peraturowa, monoblok

System monoblok rewersyjny powietrze-woda, idealny 
tam, gdzie miejsce jest ograniczone

  Energooszczędny system ogrzewania i chłodzenia oparty na 

technologii pompy ciepła powietrze-woda

  Niskie rachunki za energię i niska emisja CO


  Rury HO między jednostką zewnętrzną a wewnętrznymi 

emiterami ciepła

  Sprężarka spiralna sterowana inwerterem

  Wbudowana zapasowa grzałka elektryczna zapewnia dodatkowe 

ogrzewanie przy bardzo niskich temperaturach zewnętrznych

  Możliwość połączenia z układem wytwarzania ciepłej wody 

użytkowej

  Jednostka zewnętrzna pobiera ciepło z powietrza 

atmosferycznego, nawet w temperaturze -°C

EBLQ-BB6V3/W1

 ED(B)LQEBLQ
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EDLQ-BB

Układ pojedynczy EDLQ 011BB6V3 014BB6V3 016BB6V3 011BB6W1 014BB6W1 016BB6W1

Wydajność grzewcza Nom. kW 11,20 (1) / 10,87 (2) 14,00 (1) / 13,10 (2) 16,00 (1) / 15,06 (2) 11,20 (1) / 10,87 (2) 14,00 (1) / 13,10 (2) 16,00 (1) / 15,06 (2)
Pobór mocy Ogrzewanie Nom. kW 2,56 (1) / 3,31 (2) 3,29 (1) / 4,01 (2) 3,88 (1) / 4,71 (2) 2,60 (1) / 3,21 (2) 3,30 (1) / 4,07 (2) 3,81 (1) / 4,66 (2)
COP 4,38 (1) / 3,28 (2) 4,25 (1) / 3,27 (2) 4,12 (1) / 3,20 (2) 4,31 (1) / 3,38 (2) 4,24 (1) / 3,22 (2) 4,20 (1) / 3,23 (2)
Wymiary Jednostka Wysokość mm 1.418

Szerokość mm 1.435
Głębokość mm 382

Ciężar Jednostka kg 180
Element 
hydrauliczny

Natężenie 
prądu grzałki 
zapasowej

Typ 6V3 6W1
Zasilanie Faza/

Częstotliwość/
Napięcie

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

Zakres pracy Ogrzewanie Temp. zewn. Min.~Maks. °CWB -20~35 -15~35 -20~35 -15~35 -20~35 -15~35 -25~35 -15~35 -25~35 -15~35 -25~35 -15~35
Strona wodna Min.~Maks. °C 15 (3)~55 (3)

Ciepła woda 
użytkowa

Temp. otoczenia Min.~Maks. °CDB -20~43 -15~43 -20~43 -15~43 -20~43 -15~43 -25~43 -15~43 -25~43 -15~43 -25~43 -15~43
Strona wodna Min.~Maks. °C 25~80

Czynnik chłodniczy Typ R-410A
Ilość kg 3,0

tCO2eq 6,2
Sterowanie Zawór rozprężny (typ elektroniczny)
GWP 2.088

Poziom mocy akustycznej Ogrzewanie Nom. dBA 64 65 66 64 65 66
Poziom ciśnienia akustycznego Ogrzewanie Nom. dBA 51 52 49 51 53
Element sprężarki Główne zasilanie Nazwa V3 W1

Faza 1~ 3N~
Częstotliwość Hz 50
Napięcie V 230 400

Ogrzewanie 
pomieszczeń
 

Wylot wody, 
klimat 
umiarkowany 
55°C

Infor. 
ogólne

ηs (efektywność 
sezonowa 
ogrzewania 
pomieszczeń)

%

105 101 107 110 111

SCOP 2,70 2,71 2,60 2,75 2,82 2,85
Klasa efektywności sezonowej 
ogrzewania pomieszczeń A+

Wylot wody, 
klimat 
umiarkowany 
35°C

Infor. 
ogólne

ηs (efektywność 
sezonowa 
ogrzewania 
pomieszczeń)

%

129 130 123 129 130 127

SCOP 3,30 3,32 3,15 3,30 3,31 3,25
Klasa efektywności sezonowej 
ogrzewania pomieszczeń A+

() chłodzenie Ta °C - LWE °C (DT = °C); ogrzewanie Ta DB/WB °C/°C - LWC °C (DT=°C)  () chłodzenie Ta °C - LWE °C (DT=°C); ogrzewanie Ta DB/WB °C/°C - LWC °C (DT = °C)  

() °C-°C: tylko BUH, bez działania pompy ciepła = w czasie rozruchu

Daikin Altherma 

niskotemperaturowa, monoblok

System monoblok tylko ogrzewanie powietrze-woda, 
idealny tam, gdzie miejsce jest ograniczone

EDLQ-BB6V3/W1
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EKHWPPBEKHWPPB

EKHWPB EKHWPB

Akcesorium EKHWP 300B 500B

Obudowa Kolor Biały traffic (RAL9016)/ciemno-szary (RAL7011)
Materiał Polipropylen odporny na uderzenia

Wymiary Jednostka Szerokość mm 595 790
Głębokość mm 615 790

Ciężar Jednostka Puste kg 58 82
Zbiornik Pojemność wodna l 300 500

Materiał Polipropylen
Maksymalna temperatura wody °C 85
Izolacja Strata ciepła kWh/24h 1,5 1,7
Klasa efektywności energetycznej B
Stała strata ciepła W 64 72
Ilość magazynowana l 294 477

Wymiennik ciepła Ciepła woda 
użytkowa

Ilość 1
Materiał rurek Stal nierdzewna (DIN 1.4404)
Całkowite pole przekroju m² 5,600 5,800
Objętość wew. wężownicy l 27,1 29,0
Ciśnienie robocze bar 6
Średnia właściwa wydajność cieplna W/K 2.790 2.825

Ładowanie Ilość 1
Materiał rurek Stal nierdzewna (DIN 1.4404)
Całkowite pole przekroju m² 3 4
Objętość wew. wężownicy l 13 19
Ciśnienie robocze bar 3
Średnia właściwa wydajność cieplna W/K 1.300 1.800

Dodatkowe 
ogrzewanie 
słoneczne

Materiał rurek - Stal nierdzewna (DIN 1.4404)
Całkowite pole przekroju m² - 1
Objętość wew. wężownicy l - 2
Ciśnienie robocze bar - 3
Średnia właściwa wydajność cieplna W/K - 280

Zbiornik ciepłej wody użytkowej

Zbiornik ciepłej wody użytkowej z opcjonalnym wspomaganiem energią słoneczną

  Zbiornik zaprojektowany do podłączenia do kolektorów słonecznych

  Dostępny w wersji  l i  l

  Duży zbiornik wody zapewniający ciepłą wodę użytkową przez cały czas

  Straty ciepła zmniejszone do minimum dzięki wysokiej jakości izolacji

  Możliwe wspomaganie systemu ogrzewania pomieszczeń (tylko zbiornik  l)

EKHWP-B

Akcesorium EKHWP 300PB 500PB

Obudowa Kolor Biały traffic (RAL9016)/ciemno-szary (RAL7011)
Materiał Polipropylen odporny na uderzenia

Wymiary Jednostka Szerokość mm 595 790
Głębokość mm 615 790

Ciężar Jednostka Puste kg 58 89
Zbiornik Pojemność wodna l 294 477

Materiał Polipropylen
Maksymalna temperatura wody °C 85
Izolacja Strata ciepła kWh/24h 1,5 1,7
Klasa efektywności energetycznej B
Stała strata ciepła W 64 72
Ilość magazynowana l 294 477

Wymiennik ciepła Ciepła woda 
użytkowa

Ilość 1
Materiał rurek Stal nierdzewna (DIN 1.4404)
Całkowite pole przekroju m² 5,600 5,800
Pojemność wew. wężownicy l 27,1 29,0
Ciśnienie robocze bar 6
Średnia właściwa wydajność cieplna W/K 2.790 2.825

Ładowanie Ilość 1
Materiał rurek Stal nierdzewna (DIN 1.4404)
Całkowite pole przekroju m² 3 4
Pojemność wew. wężownicy l 13 19
Ciśnienie robocze bar 3
Średnia właściwa wydajność cieplna W/K 1.300 1.800

Dodatkowe 
ogrzewanie 
słoneczne

Materiał rurek - Stal nierdzewna (DIN 1.4404)
Całkowite pole przekroju m² - 1
Pojemność wew. wężownicy l - 2
Ciśnienie robocze bar - 3
Średnia właściwa wydajność cieplna W/K - 280

Biwalentny zbiornik ciepłej wody użytkowej

Zbiornik ciepłej wody użytkowej bezciśn. z opcjonalnym 
wspomaganiem energią słoneczną

  Zbiornik zaprojektowany do podłączenia do bezciśnieniowego systemu 
kolektorów słonecznych

  Dostępny w wersji  l i  l
  Duży zbiornik wody zapewniający ciepłą wodę użytkową przez cały czas
  Straty ciepła zmniejszone do minimum dzięki wysokiej jakości izolacji
  Możliwe wspomaganie systemu ogrzewania pomieszczeń (tylko zbiornik  

l)

EKHWP-PB
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EKHWS-BV/Z

EKHWE-AV/Z

Akcesorium EKHWE 150A3V3 200A3V3 300A3V3 200A3Z2 300A3Z2

Obudowa Kolor RAL9010
Materiał Stal z powłoką epoksydową

Wymiary Jednostka Średnica mm 545 660 545 660
Ciężar Jednostka Puste kg 80 104 140 104 140
Zbiornik Pojemność wodna l 150 200 300 200 300

Materiał Stal powlekana emalią zgodnie z DIN4753TL2
Maksymalna temperatura wody °C 75
Izolacja Strata ciepła kWh/24h 1,7 1,9 2,5 1,9 2,5
Klasa efektywności energetycznej C D C D
Stała strata ciepła W 71 79 104 79 104
Ilość magazynowana l 150 200 300 200 300

Wymiennik ciepła Ilość 1
Grzałka wspomagająca Wydajność kW 3
Zasilanie Faza/Częstotliwość/Napięcie Hz/V 1~/50/230 2~/50/400

Zbiornik ciepłej wody użytkowej

Zbiornik ciepłej wody użytkowej ze stali emaliowanej

  Dostępny w wersjach ,  i  litrów

EKHWE-A3V3/Z2

Zbiornik ciepłej wody użytkowej

Zbiornik ciepłej wody użytkowej ze stali nierdzewnej

  Dostępny w wersjach ,  i  litrów

EKHWS-B3V3/Z2

Akcesorium EKHWS 150B3V3 200B3V3 300B3V3 200B3Z2 300B3Z2

Obudowa Kolor Neutralny biały
Materiał Stal miękka z powłoką epoksydową

Wymiary Jednostka Szerokość mm 580
Głębokość mm 580

Ciężar Jednostka Puste kg 37 45 59 45 59
Zbiornik Pojemność wodna l 150 200 285 200 285

Materiał Stal nierdzewna (DIN 1.4521)
Maksymalna temperatura wody °C 85
Izolacja Strata ciepła kWh/24h 155,0 177,0 219,0 177,0 219,0
Klasa efektywności energetycznej C
Stała strata ciepła W 65 74 91 74 91
Ilość magazynowana l 150 200 285 200 285

Wymiennik ciepła Ilość 1
Materiał rurek Podwójna stalowa LDX 2101

Grzałka wspomagająca Wydajność kW 3
Zasilanie Faza/Częstotliwość/Napięcie Hz/V 1~/50/230 2~/50/400
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EKSRPS

Moduł pompowy dla zbiornika bezciśnieniowego EKSRDS2A

Montaż Na ścianie
Wymiary Jednostka Wysokość x Szerokość x Głębokość mm 410x314x154
Ciężar Jednostka kg 6
Zakres pracy Temp. otoczenia Min.~Maks. °C 0~40
Ciśnienie robocze Maks. bar 6
Temperatura w stanie spoczynku Maks. °C 120
Wydajność cieplna efektywność kolektora (ηcol) % -

Zerowy współczynnik straty kolektora η0 % -
Sterowanie Typ Cyfrowy sterownik różnicy temperatur z wyświetlaczem

Pobór mocy W 5
Zasilanie Częstotliwość/napięcie V 50/230
Czujnik Czujnik temperatury z panelem solarnym Pt1000
Wlot zasilania Jednostka wewnętrzna

Moduł pompowy

EKSRDS2A

Akcesorium EKSRPS 4A

Montaż Z boku zbiornika
Wymiary Jednostka Wysokość x Szerokość x Głębokość mm 815x142x230
Ciężar Jednostka kg 6
Zakres pracy Temp. otoczenia Min.~Maks. °C 5~40
Temperatura w stanie spoczynku Maks. °C 85
Wydajność cieplna efektywność kolektora (ηcol) % -

Zerowy współczynnik straty kolektora η0 % -
Sterowanie Typ Cyfrowy sterownik różnicy temperatur z wyświetlaczem

Pobór mocy W 2
Zasilanie Faza/Częstotliwość/Napięcie Hz/V 1~/50/230
Czujnik Czujnik temperatury z panelem solarnym Pt1000

Czujnik zbiornika magazynującego PTC
Czujnik przepływu powrotnego PTC
Czujnik temperatury i przepływu zasilającego Sygnał napięcia (3,5 V DC)

Wlot zasilania Jednostka wewnętrzna

Moduł pompowy

  Oszczędność energii i redukcja emisji CO

 dzięki systemowi 

solarnemu do produkcji ciepłej wody użytkowej

  Możliwość podłączenia modułu pompowego do 

bezciśnieniowego systemu solarnego

  Moduł pompowy i sterownik zapewniają przesyłanie energii 

słonecznej do zbiornika ciepłej wody użytkowej

EKSRPS4A
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EKSHPEKSVP

EKSVP

Kolektor słoneczny EKSV21P EKSV26P EKSH26P

Montaż W pionie W poziomie
Wymiary Jednostka Wysokość x Szerokość x Głębokość mm 1.006x85x2.000 2.000x85x1.300
Ciężar Jednostka kg 33 42
Objętość l 1,3 1,7 2,1
Powierzchnia Zewnętrzna m² 2,01 2,60

Apertura m² 1,800 2,360
Pochłaniacz m² 1,79 2,35

Powłoka Mikrotermiczna (absorpcja maks. 96%, Emisja ok. 5% +/-2%)
Pochłaniacz Rura miedziana ułożona harfowo ze zgrzewaną płytą aluminiową o wysokim stopniu selektywności.
Oszklenie Jedno-szybowe szkło bezodpryskowe, transmisja +/- 92%
Dopuszczalny kąt dachu Min.~Maks. ° 15~80
Ciśnienie robocze Maks. bar 6
Temperatura w stanie spoczynku Maks. °C 192
Wydajność cieplna
 

efektywność kolektora (ηcol) % 61
Zerowy współczynnik straty kolektora η0 % 0,781 0,784
Współczynnik straty ciepła a1 W/m².K 4,240 4,250
Zależność temperatury od współczynnika straty ciepła a2 W/m².K² 0,006 0,007
Wydajność cieplna kJ/K 4,9 6,5

Kolektor słoneczny

Termiczny kolektor słoneczny do produkcji ciepłej wody

  Kolektory słoneczne mogą dostarczać do % energii potrzebnej 

do wyprodukowania ciepłej wody – jest to główna oszczędność

  Pionowy lub poziomy kolektor słoneczny do produkcji ciepłej 

wody użytkowej

  Kolektory o dużej efektywności przekształcają całe 

promieniowanie słoneczne krótkofalowe na ciepło, dzięki wysoko 

selektywnej powłoce

  Łatwy montaż na powierzchniach dachówkowych

EKS(V/H)-P



 

EKRTR EKRTWA

Wymiary Jednostka Wysokość/Szerokość/Głębokość mm -x-x- 87x125x34
Termostat Wysokość/Szerokość/Głębokość mm 87/125/34 -/-/-
Zbiornik Wysokość/Szerokość/Głębokość mm 170/50/28 -/-/-

Ciężar Jednostka g - 215
Termostat g 210 -
Zbiornik g 125 -

Temp. otoczenia Przechowywanie Min./Maks. °C -20/60
Działanie Min./Maks. °C 0/50

Zakres nastawy 
temperatur

Ogrzewanie Min./Maks. °C 4/37
Chłodzenie Min./Maks. °C 4/37

Zegar Tak
Funkcja regulacji Zakres proporcjonalności
Zasilanie Napięcie V - Zasilana 3* bateriami AA-LR6 (alkaliczne)

Termostat Napięcie V Zasilana 3 bateriami AA-LRG (alkaliczne) -
Zbiornik Napięcie V 230 -
Częstotliwość Hz 50 -
Faza 1~ -

Przyłącza Typ - Przewodowe
Termostat Bezprzewodowe -
Zbiornik Przewodowe -

Maksymalna odległość 
od odbiornika

Jednostka wewnętrzna m około 30 m -
Jednostka zewnętrzna m około 100 m -

Systemy sterowania
 

Klasa sterowania temperaturą IV
Wkład w sezonową efektywność 
ogrzewania pomieszczeń

%
2,0

EKRTW

EKRTR

EKRUCBS

EKRUCBL

Jednostka wewnętrzna EKRUCBL/EKRUCBS 1 2 3 4 5 6 7 EKRUCBS

Systemy sterowania
 

Klasa sterowania temperaturą VI
Wkład w sezonową efektywność 
ogrzewania pomieszczeń

%
4,0

Interfejs użytkownika
  Nowoczesny, przyjazny dla użytkownika pilot

  Do regulacji ogrzewania pomieszczeń, chłodzenia 

i produkcji ciepłej wody użytkowej z między innymi trybem podgrzewu, 

planowania i niskotemperaturowym

  Łatwa obsługa: bezpośredni dostęp do wszystkich głównych funkcji

  Dodatkowy interfejs użytkownika może być termostatem pokojowym 

w przestrzeni która ma zostać ogrzana

  Dostępnych kilka języków w zależności od modelu: angielski, niemiecki, 

holenderski, hiszpański, włoski, francuski, grecki, rosyjski itd.

  Łatwe uruchomienie: intuicyjny interfejs dla 

zaawansowanych ustawień menu

  Łatwy w obsłudze zdalny sterownik uproszczony o nowoczesnym wyglądzie

  Do regulacji ogrzewania pomieszczeń, chłodzenia i produkcji ciepłej wody 

użytkowej, w tym tryb niskotemperaturowy

  Łatwa obsługa: bezpośredni dostęp do wszystkich głównych funkcji

  Uproszczony interfejs użytkownika można używać wyłącznie w połączeniu 

z głównym interfejsem użytkownika

  Użycie uniwersalnych symboli, bez tekstu

EKRUCBL4/EKRUCBS

Termostat pokojowy

Termostat pokojowy - łatwa regulacja 
temperatury w pomieszczeniu

  Łatwa i wygodna regulacja temperatury w pomieszczeniach, 

zapewniająca idealny komfort i efektywność energetyczną

  Tryb ogrzewania i chłodzenia z możliwością wyłączenia trybu chłodzenia

  W trybie funkcji komfortowej uaktywniają się zaprogramowane poziomy temperatur 

dla budynku, w którym w ciągu dnia przebywają użytkownicy; domyślne nastawy 

to °C w trybie ogrzewania i °C w trybie chłodzenia, użytkownik może je zmienić

  W trybie funkcji zredukowanej uaktywniają się poziomy temperatur dla 

pustego domu lub dla pory nocnej; domyślne nastawy to °C w trybie 

ogrzewania i °C w trybie chłodzenia, użytkownik może je zmienić

  Tryb programowany: wykorzystuje programowany zegar do zaprogramowania 

wartości zadanych ogrzewania i chłodzenia w ciągu dnia; można 

zaprogramować do  wartości zadanych na dzień; wybrane wartości zadane 

będą aktywować się automatycznie w zaprogramowanym czasie

  Tryb wakacyjny: przeznaczony do nastaw zredukowanych i oszczędzających 

energię w czasie, gdy dom nie jest użytkowany przez dłuższy czas. 

Domyślne ustawienia to °C przy ogrzewaniu i °C przy chłodzeniu

  Funkcja wyłączenia: wyłącza system; jednak zintegrowane zabezpieczenie 

przed zamarznięciem pozostaje aktywne (ustawione domyślnie na °C)

  Ograniczenie nastawy pozwala na ustawienie górnych i dolnych granicznych 

wartości, w obrębie których użytkownik może zaprogramować żądane 

poziomy komfortu i które mogą być zmienione tylko przez instalatora

  Liczba zmian nastaw: /dzień

  Funkcja blokady klawiszy: możliwość zablokowania 

klawiszy z termostatu pokojowego

EKRTR/EKRTW

EKRUCBL4/EKRUCBS
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ARCA

FWXV-A

Jednostka wewnętrzna FWXV 15A 20A

Wydajność 
grzewcza

Wydajność 
całkowita

Nom. kW 1,5 2,0
Btu/H 5.100 6.800

Wydajność 
chłodnicza

Wydajność całkowita Nom. kW 1,2 1,7
Wydajność jawna Nom. kW 0,98 1,4

Pobór mocy Ogrzewanie Nom. kW 0,013 0,015
Chłodzenie Nom. kW 0,013 0,015

Wymiary Jednostka Wysokość x Szerokość x Głębokość mm 600x700x210
Ciężar Jednostka kg 15
Połączenia instalacji rurowej Skropliny/Śr. zew./Wlot mm/cal 18/G 1/2/G 1/2
Poziom ciśnienia 
akustycznego

Ogrzewanie Nom. dBA 19 29
Chłodzenie Nom. dBA 19 29

Zasilanie Faza/Częstotliwość/Napięcie Hz/V 1~/50/60/220-240/220

Konwektor pompy ciepła

Jednostka przypodłogowa - niższe koszty eksploatacji 
w połączeniu z ogrzewaniem podłogowym dzięki niskim 
temperaturom wody na wylocie

  Funkcja automatycznego pionowego ruchu powoduje obrót 

kierownicy nawiewu powietrza w górę i w dół, co zapewnia 

efektywną dystrybucję powietrza w pomieszczeniu

  Energooszczędny system ogrzewania i chłodzenia oparty na 

technologii pompy ciepła wykorzystującej jako źródło powietrze

  Optymalna energooszczędność po podłączeniu do systemu 

niskotemperaturowego Daikin Altherma

  Jednostka wewnętrzna nawiewa powietrze z głośnością 

porównywalną do szeptu. Poziom generowanego hałasu 

wynosi zaledwie  dB(A) w trybie chłodzenia i  dB(A) w trybie 

ogrzewania przez promieniowanie. Dla porównania, poziom hałasu 

w cichym pomieszczeniu wynosi średnio  dB(A)

  Mniejsze koszty pracy

  Niewielka wysokość pozwala na idealne dopasowanie jednostki 

pod oknem

  Timer tygodniowy można ustawić tak, aby rozpoczynał ogrzewanie 

lub chłodzenie o wyznaczonej porze dnia w cyklu dziennym lub 

tygodniowym

  Cicha praca jednostki wewnętrznej: przycisk trybu „cichej pracy” na 

pilocie obniża głośność pracy jednostki wewnętrznej o  dB(A)

  Do montażu przy ścianie lub we wnęce

  Tryb pełnej mocy pozwala szybko schłodzić pomieszczenie; 

po wyłączeniu trybu pełnej mocy, urządzenie powraca do 

poprzedniego trybu działania

  Tytanowo-apatytowy fotokatalityczny filtr oczyszczający powietrze 

usuwa unoszące się w powietrzu mikroskopijne cząsteczki kurzu, 

likwiduje nieprzyjemne zapachy i powstrzymuje rozwój bakterii, 

wirusów i drobnoustrojów, zapewniając stały dopływ czystego 

powietrza

FWXV-A
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B

C

A

D

A Jednostka zewnętrzna

B  Jednostka wewnętrzna

C Zbiornik ciepłej wody użytkowej

D Opcjonalne podłączenie kolektora słonecznego

Ogrzewanie i ciepła 
woda użytkowa do 
budynków po renowacji

Dlaczego system Daikin Altherma wysokotemperaturowy?

System Daikin Altherma wysokotemperaturowy jest idealny do zastąpienia 

istniejącego kotła olejowego bez konieczności wymiany grzejników.  

Oferuje bogaty wybór urządzeń zapewniając dostosowanie do potrzeb 

klienta.
Ogrzewanie i produkcja ciepłej wody użytkowej dzięki opcjonalnemu 
połączeniu z kolektorem słonecznym
Zakres wydajności od 11 do 16 kW
Możliwość połączenia z istniejącymi grzejnikami 
wysokotemperaturowymi
Łatwe sterowanie

Efektywne energetycznie rozwiązanie 
w przypadku wymiany kotła
 ī Niskie koszty eksploatacji oraz optymalny 

komfort nawet przy najniższych temperaturach 

zewnętrznych dzięki wyjątkowym właściwościom 

kaskadowego połączenia sprężarek

 ī Nie trzeba wymieniać istniejących grzejników 

i dotychczasowej instalacji, ponieważ w przypadku 

korzystania z ogrzewania i ciepłej wody użytkowej 

temperaturę wody można podnieść do °C

 ī Potrzebna jest tylko niewielka przestrzeń 

instalacyjna ponieważ jednostkę wewnętrzną 

i zbiornik ciepłej wody użytkowej można ustawić 

w konfiguracji piętrowej
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Narzędzia

Ekstranet

 ī Poznaj nasz nowy portal biznesowy: my.daikin.pl

 ī Proste wyszukiwanie informacji

 ī Dostęp za pośrednictwem urządzeń mobilnych lub 

komputera

 ī Możliwość dostosowywania opcji tak, aby widzieć te, 

które są odpowiednie dla Ciebie

Internet
 ī Znajdź nasze rozwiązania dla różnych zastosowań 

www.daikineurope.com/for-your-home/needs/

heating/air-water-heatpumps-ht/

Literatura
 ī Zobacz całą dostępną literaturę 

www.daikineurope.com/support-and-manuals/ 

catalogues

Oprogramowanie 
 ī Oblicz oszczędności energii:  

http://ecocalc.daikin.pl/

Interfejs użytkownika
Dzięki interfejsowi Daikin Altherma, można w prosty, 

szybki i wygodny sposób regulować temperaturę. 

Czujnik umożliwia dokładniejszy pomiar temperatury 

oraz zapewnia bardziej optymalną i oszczędniejszą 

energetycznie regulację komfortu.

Emitery ciepła
Wysokotemperaturowy system Daikin Altherma 

przeznaczony jest do pracy wyłączne z grzejnikami 

wysokotemperaturowymi, dostępnymi w różnych 

rozmiarach i formatach, które pozwalają na 

dopasowanie do aranżacji wnętrza oraz do wymagań 

grzewczych. Nasze grzejniki można regulować 

indywidualnie lub za pomocą programu centralnego 

sterowania ogrzewaniem.

Podłączenie kolektora słonecznego
Wysokotemperaturowy system grzewczy  

Daikin Altherma może opcjonalnie korzystać z energii 

słonecznej do podgrzewania ciepłej wody.

Jeśli energia solarna nie jest potrzebna natychmiast, 

specjalnie skonstruowany zbiornik (EKHWP) jest 

w stanie przechować dużą ilość ciepłej wody, którą 

można później wykorzystać do podgrzania ciepłej 

wody użytkowej lub do ogrzewania.
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ERRQ-AV/Y

EKHBRD-ADV/Y

Dane dotyczące efektywności EKHBRD + ERRQ
011ADV1 + 

011AV1

014ADV1 + 

014AV1

016ADV1 + 

016AV1

011ADY1 + 

011AY1

014ADY1 + 

014AY1

016ADY1 + 

016AY1

Wydajność 
grzewcza

Nom. kW 11,00 (1) / 11,00 (2)  
/ 11,00 (3) / 11,20 (3)

14,00 (1) / 14,00 (2)  
/ 14,00 (3) / 14,40 (3)

16,00 (1) / 16,00 (2) 
/ 16,00 (3)

11,00 (1) / 11,00 (2)  
/ 11,00 (3) / 11,20 (3)

14,00 (1) / 14,00 (2)  
/ 14,00 (3) / 14,40 (3)

16,00 (1) / 16,00 (2) 
/ 16,00 (3)

Pobór mocy Ogrzewanie Nom. kW 3,57 (1) / 4,40 (2)  
/ 2,61 (3) / 2,67 (3)

4,66 (1) / 5,65 (2) / 
3,55 (3) / 3,87 (3)

5,57 (1) / 6,65 (2)  
/ 4,31 (3)

3,57 (1) / 4,40 (2) / 
2,61 (3) / 2,67 (3)

4,66 (1) / 5,65 (2) / 
3,55 (3) / 3,87 (3)

5,57 (1) / 6,65 (2) / 
4,31 (3)

Podgrzewanie 
ciepłej wody 
użytkowej

Infor. ogólne Deklarowany profil obciążenia -
Klimat 
umiarkowany

ηwh (efektywność podgrzewania wody) % -
Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody -

Ogrzewanie 
pomieszczeń
 

Wylot wody, 
klimat 
umiarkowany 
55°C

Infor. 
ogólne

SCOP 2,65 2,66 2,61 2,65 2,66 2,61
ηs (efektywność 
sezonowa ogrzewania 
pomieszczeń)

%
103 104 102 103 104 102

Klasa efektywności sezonowej 
ogrzewania pomieszczeń

A+

Wylot wody, 
klimat 
umiarkowany 
35°C

Infor. 
ogólne

SCOP 2,70 2,68 2,88 2,70 2,68 2,88
ηs (efektywność 
sezonowa ogrzewania 
pomieszczeń)

%
105 110 112 105 110 112

Klasa efektywności sezonowej 
ogrzewania pomieszczeń

B

Jednostka wewnętrzna EKHBRD 011ADV1 014ADV1 016ADV1 011ADY1 014ADY1 016ADY1

Obudowa Kolor Szary metalik
Materiał Blacha powlekana

Wymiary Jednostka Wysokość x Szerokość x Głębokość mm 705x600x695
Ciężar Jednostka kg 144 147
Zakres pracy Ogrzewanie Temp. zewn. Min.~Maks. °C -20 / 0~20

Strona wodna Min.~Maks. °C 25~80
Ciepła woda 
użytkowa

Temp. otoczenia Min.~Maks. °CDB -20~35
Strona wodna Min.~Maks. °C 25~80

Czynnik chłodniczy Typ R-134a
Ilość kg 2,6

tCO2eq 3,718
GWP 1.430

Poziom ciśnienia 
akustycznego

Nom. dBA 43 / 46 45 / 46 46 / 46 43 / 46 45 / 46 46 / 46
Tryb cichej pracy nocnej Poziom 1 dBA 40 43 45 40 43 45

Jednostka zewnętrzna ERRQ 011AV1 014AV1 016AV1 011AY1 014AY1 016AY1

Wymiary Jednostka Wysokość x Szerokość x Głębokość mm 1.345x900x320
Ciężar Jednostka kg 120
Sprężarka Ilość 1

Typ Sprężarka typu scroll hermetyczna
Zakres pracy Ogrzewanie Min.~Maks. °CWB -20~20

Ciepła woda użytkowa Min.~Maks. °CDB -20~35
Czynnik chłodniczy Typ R-410A

Ilość kg 4,5
tCO2eq 9,4

GWP 2.087,5
Sterowanie Zawór rozprężny (typ elektroniczny)

Poziom mocy akustycznej Ogrzewanie Nom. dBA 68 69 71 68 69 71
Poziom ciśnienia akustycznego Ogrzewanie Nom. dBA 52 53 55 52 53 55
Zasilanie Nazwa/Liczba faz/Częstotliwość/Napięcie Hz/V V1/1~/50/220-440 Y1/3~/50/380-415
Prąd Zalecane bezpieczniki A 25 16
() EW °C; LW °C; Dt °C; warunki zewnętrzne: °CDB/°CWB () EW °C; LW °C; Dt °C; warunki zewnętrzne: °CDB/°CWB () EW °C; LW °C; Dt °C; warunki zewnętrzne: °CDB/°CWB  

() Zawiera fluorowane gazy cieplarniane

Daikin Altherma wysoko-

temperaturowa, split

Pompa ciepła przypodłogowa tylko ogrzewanie powietrze-
woda z możliwością połączenia z istniejącymi grzejnikami

  Jedyny system energooszczędnego ogrzewania oparty na 

technologii pompy ciepła powietrze-woda

  Zastosowania wysokotemperaturowe: do °C bez grzałki 

elektrycznej

  Łatwa wymiana istniejącego kotła, bez modyfikacji istniejącej 

instalacji

  Możliwość połączenia z grzejnikami wysokotemperaturowymi

  Niskie rachunki za energię i niska emisja CO


  Sprężarka Scroll sterowana inwerterem

  Jednostka zewnętrzna pobiera ciepło z powietrza 

atmosferycznego, nawet w temperaturze -°C

EKHBRD-ADV1/Y1 + ERRQ-AV1/Y1
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EKHTSAC

EKHTSAC

Akcesorium EKHTS 200AC 260AC

Obudowa Kolor Szary metalizowany
Materiał Stal ocynkowana (blacha powlekana)

Wymiary Jednostka Wysokość Zintegrowany 
w jednostce 
wewnętrznej

mm
2.010 2.285

Szerokość mm 600
Głębokość mm 695

Ciężar Jednostka Puste kg 70 78
Zbiornik Pojemność wodna l 200 260

Materiał Stal nierdzewna (EN 1.4521)
Maksymalna temperatura wody °C 75
Izolacja Strata ciepła kWh/24h 12,0 15,0
Klasa efektywności energetycznej B
Stała strata ciepła W 50 63
Ilość magazynowana l 200 260

Wymiennik ciepła Ilość 1
Materiał rurek Podwójna stalowa (EN 1.4162)
Całkowite pole przekroju m² 1,560
Pojemność wew. wężownicy l 7,5

Zbiornik ciepłej wody użytkowej

Ustawiany w pionie zbiornik ciepłej wody użytkowej ze stali 
nierdzewnej

  Zbiornik ciepłej wody użytkowej ze stali nierdzewnej

  Jednostka wewnętrzna i domowy zbiornik ciepłej wody mogą być 

zamontowane w pionie (jeden na drugim) lub w poziomie (obok 

siebie), jeśli dostępna wysokość jest ograniczona

  Dostępny w wersji  l i  l

  Straty ciepła zmniejszone do minimum dzięki wysokiej jakości 

izolacji

  W określonych odstępach czasu jednostka wewnętrzna 

podgrzewa wodę do °C, aby wyeliminować ryzyko rozwoju 

bakterii

  Wydajne podgrzewanie: od °C do °C w zaledwie  minut

EKHTS-AC



62

EKHWPBEKHWPB

EKHWPPBEKHWPPB

Akcesorium EKHWP 300B 500B

Obudowa Kolor Biały traffic (RAL9016)/ciemno-szary (RAL7011)
Materiał Polipropylen odporny na uderzenia

Wymiary Jednostka Szerokość mm 595 790
Głębokość mm 615 790

Ciężar Jednostka Puste kg 58 82
Zbiornik Pojemność wodna l 300 500

Materiał Polipropylen
Maksymalna temperatura wody °C 85
Izolacja Strata ciepła kWh/24h 1,5 1,7
Klasa efektywności energetycznej B
Stała strata ciepła W 64 72
Ilość magazynowana l 294 477

Wymiennik ciepła Ciepła woda 
użytkowa

Ilość 1
Materiał rurek Stal nierdzewna (DIN 1.4404)
Całkowite pole przekroju m² 5,600 5,800
Objętość wew. wężownicy l 27,1 29,0
Ciśnienie robocze bar 6
Średnia właściwa wydajność cieplna W/K 2.790 2.825

Ładowanie Ilość 1
Materiał rurek Stal nierdzewna (DIN 1.4404)
Całkowite pole przekroju m² 3 4
Objętość wew. wężownicy l 13 19
Ciśnienie robocze bar 3
Średnia właściwa wydajność cieplna W/K 1.300 1.800

Dodatkowe 
ogrzewanie 
słoneczne

Materiał rurek - Stal nierdzewna (DIN 1.4404)
Całkowite pole przekroju m² - 1
Objętość wew. wężownicy l - 2
Ciśnienie robocze bar - 3
Średnia właściwa wydajność cieplna W/K - 280

Zbiornik ciepłej wody użytkowej

Zbiornik ciepłej wody użytkowej z opcjonalnym 
wspomaganiem energią słoneczną

  Zbiornik zaprojektowany do podłączenia do kolektorów słonecznych
  Dostępny w wersji  l i  l
  Duży zbiornik wody zapewniający ciepłą wodę użytkową przez cały czas
  Straty ciepła zmniejszone do minimum dzięki wysokiej jakości izolacji
  Możliwe wspomaganie systemu ogrzewania pomieszczeń (tylko zbiornik  

l)

EKHWP-B

Akcesorium EKHWP 300PB 500PB

Obudowa Kolor Biały traffic (RAL9016)/ciemno-szary (RAL7011)
Materiał Polipropylen odporny na uderzenia

Wymiary Jednostka Szerokość mm 595 790
Głębokość mm 615 790

Ciężar Jednostka Puste kg 58 89
Zbiornik Pojemność wodna l 294 477

Materiał Polipropylen
Maksymalna temperatura wody °C 85
Izolacja Strata ciepła kWh/24h 1,5 1,7
Klasa efektywności energetycznej B
Stała strata ciepła W 64 72
Ilość magazynowana l 294 477

Wymiennik ciepła Ciepła woda 
użytkowa

Ilość 1
Materiał rurek Stal nierdzewna (DIN 1.4404)
Całkowite pole przekroju m² 5,600 5,800
Pojemność wew. wężownicy l 27,1 29,0
Ciśnienie robocze bar 6
Średnia właściwa wydajność cieplna W/K 2.790 2.825

Ładowanie Ilość 1
Materiał rurek Stal nierdzewna (DIN 1.4404)
Całkowite pole przekroju m² 3 4
Pojemność wew. wężownicy l 13 19
Ciśnienie robocze bar 3
Średnia właściwa wydajność cieplna W/K 1.300 1.800

Dodatkowe 
ogrzewanie 
słoneczne

Materiał rurek - Stal nierdzewna (DIN 1.4404)
Całkowite pole przekroju m² - 1
Pojemność wew. wężownicy l - 2
Ciśnienie robocze bar - 3
Średnia właściwa wydajność cieplna W/K - 280

Biwalentny zbiornik ciepłej wody użytkowej
 
Zbiornik ciepłej wody użytkowej bezciśn. z opcjonalnym 
wspomaganiem energią słoneczną

  Zbiornik zaprojektowany do podłączenia do bezciśnieniowego systemu 
kolektorów słonecznych

  Dostępny w wersji  l i  l
  Duży zbiornik wody zapewniający ciepłą wodę użytkową przez cały czas
  Straty ciepła zmniejszone do minimum dzięki wysokiej jakości izolacji
  Możliwe wspomaganie systemu ogrzewania pomieszczeń (tylko zbiornik  

l)

EKHWP-PB
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EKSHPEKSVP

EKSVP

Kolektor słoneczny EKSV21P EKSV26P EKSH26P

Montaż W pionie W poziomie
Wymiary Jednostka Wysokość x Szerokość x Głębokość mm 1.006x85x2.000 2.000x85x1.300
Ciężar Jednostka kg 33 42
Objętość l 1,3 1,7 2,1
Powierzchnia Zewnętrzna m² 2,01 2,60

Apertura m² 1,800 2,360
Pochłaniacz m² 1,79 2,35

Powłoka Mikrotermiczna (absorpcja maks. 96%, Emisja ok. 5% +/-2%)
Pochłaniacz Rura miedziana o ostrych kształtach ze spawaną laserowo o wysokim stopniu selektywności płytą aluminiową
Oszklenie Jedno-taflowe szkło bezodpryskowe, transmisja +/- 92%
Dopuszczalny kąt dachu Min.~Maks. ° 15~80
Ciśnienie robocze Maks. bar 6
Temperatura w stanie spoczynku Maks. °C 192
Wydajność cieplna efektywność kolektora (ηcol) % 61

Zerowy współczynnik straty kolektora η0 % 0,781 0,784
Współczynnik straty ciepła a1 W/m².K 4,240 4,250
Zależność temperatury od współczynnika straty ciepła a2 W/m².K² 0,006 0,007
Wydajność cieplna kJ/K 4,9 6,5

Kolektor słoneczny

Termiczny kolektor słoneczny do produkcji ciepłej wody

  Kolektory słoneczne mogą dostarczać do % energii potrzebnej 

do wyprodukowania ciepłej wody – jest to główna oszczędność

  Pionowy lub poziomy kolektor słoneczny do produkcji ciepłej 

wody użytkowej

  Kolektory o dużej efektywności przekształcają całe 

promieniowanie słoneczne krótkofalowe na ciepło, dzięki wysoko 

selektywnej powłoce

  Łatwy montaż na powierzchniach dachówkowych

EKS(V/H)-P

Moduł pompowy dla zbiornika bezciśnieniowego EKSRPS EKSRPS4A

Wymiary Jednostka Wysokość x Szerokość x Głębokość mm 815x142x230
Ciężar Jednostka kg 6
Zasilanie Faza 1~

Częstotliwość Hz 50
Napięcie V 230

Moduł pompowy

  Oszczędność energii i redukcja emisji CO

 dzięki systemowi 

solarnemu do produkcji ciepłej wody użytkowej

  Możliwość podłączenia modułu pompowego do 

bezciśnieniowego systemu solarnego

  Moduł pompowy i sterownik zapewniają przesyłanie energii 

słonecznej do zbiornika ciepłej wody użytkowej

EKSRPS4A
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Daikin Altherma Flex  
do zastosowań mieszkaniowych i komercyjnych w dużych budynkach

1 Ogrzewanie

2 Chłodzenie

3 Ciepła woda

Dlaczego Daikin Altherma Flex

Daikin Altherma Flex to elastyczne rozwiązanie przeznaczone do ogrzewania pomieszczeń, 

przygotowywania ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia, np. apartamentów, spa, hoteli i restauracji

Niskie koszty eksploatacji dzięki wysokiej efektywności

Produkcja dużych ilości ciepłej wody

Chłodzenie w najbardziej efektywny sposób dzięki technologi odzysku ciepła

Ograniczona przestrzeń zajmowana przez instalację dzięki małej powierzchni zabudowy jednostki 

wewnętrznej i zewnętrznej

Narzędzia
Ekstranet
 › Poznaj nasz nowy portal biznesowy: my.daikin.pl

 › Proste wyszukiwanie informacji

Literatura
 › Zobacz całą dostępną literaturę na stronie 

www.daikineurope.com/ support-and-manuals/ catalogues

Emitery ciepła
Możliwość podłączenia emiterów ciepła wszelkiego 

rodzaju, dzięki szerokiemu zakresowi temperatur (do °C) 

i możliwości działania przy wielu wartościach zadanych, 

co umożliwia połączenie różnych emiterów ciepła 

działających przy różnych temperaturach wody.

System modułowy
Jedną lub więcej jednostek zewnętrznych można 

podłączyć do kilku jednostek wewnętrznych 

(maksymalnie  jednostek wewnętrznych na jednostkę 

zewnętrzną). 

Zaawansowane sterowanie i monitorowanie
Aby uzyskać dalszy wzrost efektywności, można 

zainstalować RTD-W na jednostkę wewnętrzną oraz 

sterownik sekwencyjny dla całego systemu grzewczego 

do monitorowania dokładnego zapotrzebowania na 

ciepło.
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EKHVM(R/Y)D-AB

Jednostka wewnętrzna EKHVMRD/EKHVMYD 50AB 80AB 50AB 80AB

Wymiary Jednostka Wysokość mm 705
Szerokość mm 600
Głębokość mm 695

Ciężar Jednostka kg 92 120
Zakres pracy Ogrzewanie Temp. otoczenia Min.~Maks. -15~20

Strona wodna Min.~Maks. °C 25~80
Chłodzenie Temp. zewn. Min.~Maks. °CDB -~- 10~43

Strona wodna Min.~Maks. °C -~- 5~20
Ciepła woda 
użytkowa

Temp. otoczenia Min.~Maks. °CDB -15~35
Strona wodna Min.~Maks. °C 45~75

Czynnik chłodniczy Typ R-134a
Ilość kg 2

Zawiera fluorowane gazy cieplarniane

Daikin Altherma Flex

Pompa ciepła przypodłogowa rewersyjna powietrze-woda 
do zastosowań mieszkaniowych i komercyjnych w dużych 
budynkach

  Jednostka przypodłogowa o mocy do  kW

  Niskie rachunki za energię i niska emisja CO


  Jedyny system energooszczędnego ogrzewania oparty na 

technologii pompy ciepła powietrze-woda

  Zastosowania wysokotemperaturowe: do °C bez grzałki 

elektrycznej

  Elastyczna konfiguracja względem emiterów ciepła

  Sprężarka Scroll sterowana inwerterem

EKHVM(R/Y)D-AB



66

EKHBRD-ADV/Y

Jednostka wewnętrzna EKHBRD 011ADV1 014ADV1 016ADV1 011ADY1 014ADY1 016ADY1

Wymiary Jednostka Wysokość mm 705
Szerokość mm 600
Głębokość mm 695

Ciężar Jednostka kg 144 147
Zakres pracy Ogrzewanie Temp. otoczenia Min.~Maks. -

Strona wodna Min.~Maks. °C 25~80
Ciepła woda 
użytkowa

Temp. otoczenia Min.~Maks. °CDB -20~35
Strona wodna Min.~Maks. °C 25~80

Czynnik chłodniczy Typ R-134a
Ilość kg 2,6

tCO2eq 3,718
Sterowanie -
GWP 1.430

Daikin Altherma Flex

Pompa ciepła przypodłogowa tylko ogrzewanie powietrze
-woda z możliwością połączenia z istniejącymi grzejnikami

  Jedyny system energooszczędnego ogrzewania oparty na 

technologii pompy ciepła powietrze-woda

  Zastosowania wysokotemperaturowe: do °C bez grzałki 

elektrycznej

  Łatwa wymiana istniejącego kotła, bez modyfikacji istniejącej 

instalacji

  Możliwość połączenia z grzejnikami wysokotemperaturowymi

  Niskie rachunki za energię i niska emisja CO


  Sprężarka Scroll sterowana inwerterem

EKHBRD-ADV1/Y1
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EMRQ-A

Jednostka zewnętrzna EMRQ 8A (1) 10A (2) 12A (3) 14A (4) 16A (5)

Wydajność grzewcza Nom. kW 22,4 (6) 28 (6) 33,6 (6) 39,2 (6) 44,8 (6)
Wydajność chłodnicza Nom. kW 20 (7) 25 (7) 30 (7) 35 (7) 40 (7)
Efektywność 
sezonowa 
 

Podgrzewanie 
ciepłej wody 
użytkowej

Infor. ogólne Deklarowany profil obciążenia XL
Klimat 
umiarkowany

ηwh 
(efektywność 
podgrzewania 
wody)

%

93 83,7 93

Klasa efektywności 
energetycznej 
podgrzewania wody

A

Wylot wody,  
klimat 
umiarkowany 
55°C

Infor. 
ogólne

ηs 
(efektywność 
sezonowa 
ogrzewania 
pomieszczeń)

%

108 104 103 106 103

SCOP 2,78 2,68 2,64 2,74 2,64
Efek. sezonowa 
ogrzewania 
pomieszczeń 
Klasa

A+

Obudowa Kolor Biały Daikin
Materiał Emaliowana galwanizowana blacha stalowa

Wymiary Jednostka Wysokość x Szerokość x Głębokość mm 1.680x1.300x765
Ciężar Jednostka kg 331 339
Zakres pracy Ogrzewanie Min. °CWB -15

Maks. °CWB 20
Ciepła woda użytkowa Temp. otoczenia Min.~Maks. °CDB -15~35
Chłodzenie Min. °CDB 10

Maks. °CDB 43
Czynnik chłodniczy Typ/GWP R-410A / 2.087,5

Ilość kg 10,3 10,6 10,8 11,1
Ilość TCO2Eq 21,5 22,1 22,5 23,2

Połączenia 
instalacji rurowej

Ciecz Śr. zew. mm 9,52 12,7 13 12,7
Ssanie Śr. zew. mm 19,1 22,2 28,6
Gaz wysoko- i niskociśnieniowy Śr. zew. mm 15,9 19,1 22,2
Długość 
instalacji rurowej

JZ-JW Maks. m 100
System Równorzędny m 120

Długość całk. instalacji System Rzeczywisty m 300
Poziom mocy akustycznej Ogrzewanie Nom. dBA 78 80 83 84
Poziom ciśnienia akustycznego Ogrzewanie Nom. dBA 58 60 62 63
Zasilanie Liczba faz/Napięcie V 3~/380-415
Prąd Zalecane bezpieczniki A 20 25 40

() Współczynnik połączenia % EMRQA / x EKHVMYDAB / x EKHTSAC () Współczynnik połączenia % EMRQA / x EKHBRDAD / x EKHTSAC  

() Współczynnik połączenia % EMRQA / x EKHBRDAD / x EKHTSAC () Współczynnik połączenia % EMRQA / x EKHVMYDAB / x EKHTSAC  

() Współczynnik połączenia % EMRQA / x EKHBRDAD / x EKHTSAC () Warunek: Ta=°CDB/°CWB, współczynnik połączenia %  

() Warunek: Ta=°CDB, współczynnik połączenia % () Zawiera fluorowane gazy cieplarniane

Daikin Altherma Flex

  Niskie rachunki za energię i niska emisja CO


  Łatwy montaż i konserwacja

  Zintegrowany system odzyskiwania ciepła

  Najlepsze rozwiązanie grzewcze dla zastosowań mieszkaniowych 

i komercyjnych oparte na technologii pompy ciepła powietrze-

woda

  Dostosowane do potrzeb Twojego budynku: do  jednostki 

zewnętrznej można podłączyć maksymalnie  jednostek 

wewnętrznych

EMRQ-A
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EKHWPBEKHWPB

EKHTSAC EKHTSAC

Akcesorium EKHWP 300B 500B

Obudowa Kolor Biały traffic (RAL9016)/ciemno-szary (RAL7011)
Materiał Polipropylen odporny na uderzenia

Wymiary Jednostka Szerokość mm 595 790
Głębokość mm 615 790

Ciężar Jednostka Puste kg 58 82
Zbiornik Pojemność wodna l 300 500

Materiał Polipropylen
Maksymalna temperatura wody °C 85
Izolacja Strata ciepła kWh/24h 1,5 1,7
Klasa efektywności energetycznej B
Stała strata ciepła W 64 72
Ilość magazynowana l 294 477

Wymiennik ciepła Ciepła woda 
użytkowa

Ilość 1
Materiał rurek Stal nierdzewna (DIN 1.4404)
Całkowite pole przekroju m² 5,600 5,800
Objętość wew. wężownicy l 27,1 29,0
Ciśnienie robocze bar 6
Średnia właściwa wydajność cieplna W/K 2.790 2.825

Ładowanie Ilość 1
Materiał rurek Stal nierdzewna (DIN 1.4404)
Całkowite pole przekroju m² 3 4
Objętość wew. wężownicy l 13 19
Ciśnienie robocze bar 3
Średnia właściwa wydajność cieplna W/K 1.300 1.800

Dodatkowe 
ogrzewanie 
słoneczne

Materiał rurek - Stal nierdzewna (DIN 1.4404)
Całkowite pole przekroju m² - 1
Objętość wew. wężownicy l - 2
Ciśnienie robocze bar - 3
Średnia właściwa wydajność cieplna W/K - 280

Zbiornik ciepłej wody użytkowej

Zbiornik ciepłej wody użytkowej z opcjonalnym wspomaganiem energią słoneczną

  Zbiornik zaprojektowany do podłączenia do kolektorów słonecznych

  Dostępny w wersji  l i  l

  Duży zbiornik wody zapewniający ciepłą wodę użytkową przez cały czas

  Straty ciepła zmniejszone do minimum dzięki wysokiej jakości izolacji

  Możliwe wspomaganie systemu ogrzewania pomieszczeń (tylko zbiornik  l)

EKHWP-B

Zbiornik ciepłej wody użytkowej

Ustawiany w pionie zbiornik ciepłej wody użytkowej ze stali nierdzewnej

  Zbiornik ciepłej wody użytkowej ze stali nierdzewnej

  Jednostka wewnętrzna i domowy zbiornik ciepłej wody mogą być 

zamontowane w pionie (jeden na drugim) lub w poziomie (obok siebie), 

jeśli dostępna wysokość jest ograniczona

  Dostępny w wersji  l i  l

  Straty ciepła zmniejszone do minimum dzięki wysokiej jakości izolacji

  W określonych odstępach czasu jednostka wewnętrzna podgrzewa wodę 

do °C, aby wyeliminować ryzyko rozwoju bakterii

  Wydajne podgrzewanie: od °C do °C w zaledwie  minut

EKHTS-AC

Akcesorium EKHTS 200AC 260AC

Obudowa Kolor Szary metalik
Materiał Stal ocynkowana (blacha powlekana)

Wymiary Jednostka Wysokość Zintegrowany 
w jednostce wewnętrznej

mm
2.010 2.285

Szerokość mm 600
Głębokość mm 695

Ciężar Jednostka Puste kg 70 78
Zbiornik Pojemność wodna l 200 260

Materiał Stal nierdzewna (EN 1.4521)
Maksymalna temperatura wody °C 75
Izolacja Strata ciepła kWh/24h 12,0 15,0
Klasa efektywności energetycznej B
Stała strata ciepła W 50 63
Ilość magazynowana l 200 260

Wymiennik ciepła Ilość 1
Materiał rurek Podwójna stalowa (EN 1.4162)
Całkowite pole przekroju m² 1,560
Pojemność wew. wężownicy l 7,5
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ARCA

FWXV-A

Jednostka wewnętrzna FWXV 15A 20A

Wydajność 
grzewcza

Wydajność 
całkowita

Nom. kW 1,5 2,0
Btu/H 5.100 6.800

Wydajność 
chłodnicza

Wydajność całkowita Nom. kW 1,2 1,7
Wydajność jawna Nom. kW 0,98 1,4

Pobór mocy Ogrzewanie Nom. kW 0,013 0,015
Chłodzenie Nom. kW 0,013 0,015

Wymiary Jednostka Wysokość x Szerokość x Głębokość mm 600x700x210
Ciężar Jednostka kg 15
Połączenia instalacji rurowej Skropliny/Śr. zew./Wlot mm/cal 18/G 1/2/G 1/2
Poziom ciśnienia 
akustycznego

Ogrzewanie Nom. dBA 19 29
Chłodzenie Nom. dBA 19 29

Zasilanie Faza/Częstotliwość/Napięcie Hz/V 1~/50/60/220-240/220

Konwektor pompy ciepła

Jednostka przypodłogowa - niższe koszty eksploatacji 
w połączeniu z ogrzewaniem podłogowym dzięki niskim 
temperaturom wody na wylocie

  Funkcja automatycznego pionowego ruchu powoduje obrót 

kierownicy nawiewu powietrza w górę i w dół, co zapewnia 

efektywną dystrybucję powietrza w pomieszczeniu

  Energooszczędny system ogrzewania i chłodzenia oparty na 

technologii pompy ciepła wykorzystującej jako źródło powietrze

  Optymalna energooszczędność po podłączeniu do systemu 

niskotemperaturowego Daikin Altherma

  Jednostka wewnętrzna nawiewa powietrze z głośnością 

porównywalną do szeptu. Poziom generowanego hałasu 

wynosi zaledwie  dB(A) w trybie chłodzenia i  dB(A) w trybie 

ogrzewania przez promieniowanie. Dla porównania, poziom 

hałasu w cichym pomieszczeniu wynosi średnio  dB(A)

  Mniejsze koszty pracy

  Niewielka wysokość pozwala na idealne dopasowanie jednostki 

pod oknem

  Timer tygodniowy można ustawić tak, aby rozpoczynał 

ogrzewanie lub chłodzenie o wyznaczonej porze dnia w cyklu 

dziennym lub tygodniowym

  Cicha praca jednostki wewnętrznej: przycisk trybu „cichej pracy” 

na pilocie obniża głośność pracy jednostki wewnętrznej o  dB(A)

  Do montażu przy ścianie lub we wnęce

  Tryb POWERFUL (działanie na pełnej mocy) pozwala szybko 

schłodzić pomieszczenie; po wyłączeniu trybu pełnej mocy, 

urządzenie powraca do poprzedniego trybu działania

  Tytanowo-apatytowy fotokatalityczny filtr oczyszczający powietrze 

usuwa unoszące się w powietrzu mikroskopijne cząsteczki kurzu, 

likwiduje nieprzyjemne zapachy i powstrzymuje rozwój bakterii, 

wirusów i drobnoustrojów, zapewniając stały dopływ czystego 

powietrza

FWXV-A
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ERWQ-AV

EKHHPAV

Dane dotyczące efektywności EKHHP + ERWQ
300A2V3  

+ 02AV3

500A2V3  

+ 02AV3

Podgrzewanie ciepłej 
wody użytkowej
 

Infor. ogólne Deklarowany profil obciążenia L XL
Klimat 
umiarkowany

ηwh (efektywność 
podgrzewania wody)

%
119 123

Klasa efektywności energetycznej 
podgrzewania wody A

Jednostka wewnętrzna EKHHP 300A2V3 500A2V3

Obudowa Kolor Biały traffic (RAL9016)/ciemno-szary (RAL7011)
Wymiary Jednostka Wysokość x Szerokość x Głębokość mm 1.750x615x615 1.750x790x790
Ciężar Jednostka kg 70 80
Zbiornik Pojemność wodna l 294 477

Maksymalna temperatura wody °C 85
Maksymalne ciśnienie wody bar 0

Zakres pracy Ciepła woda użytkowa Strona wodna Min.~Maks. °C 5~75
Poziom mocy akustycznej Nom. dBA 0
Poziom ciśnienia akustycznego Nom. dBA 0

Jednostka zewnętrzna ERWQ 02AV3

Wymiary Jednostka Wysokość x Szerokość x Głębokość mm 612x906x402
Ciężar Jednostka kg 35
Sprężarka Ilość 1

Typ Sprężarka typu swing hermetyczna
Zakres pracy Ciepła woda użytkowa Min.~Maks. °CDB -15~35
Czynnik chłodniczy Typ R-410A

Ilość kg 1,05
GWP 2.087,5

Poziom ciśnienia akustycznego Nom. dBA 47
Min. dBA 44

Zasilanie Nazwa/Liczba faz/Częstotliwość/Napięcie Hz/V V3/1~/50/230
Zawiera fluorowane gazy cieplarniane

Ciepła woda użytkowa, 

pompa ciepła

Skuteczny sposób na uzyskanie ciepłej wody użytkowej

  Natychmiastowe podgrzanie wody użytkowej

  Możliwość połączenia z ogrzewaniem solarnym dla jeszcze 

większej efektywności energetycznej

  Łatwa instalacja: bez ciśnienia w zbiorniku wodnym i ograniczone 

ciśnienie w wymienniku ciepła

  Niewielkie wymagania konserwacyjne: brak elektrod dodatnich 

oznacza brak kamienia i osadów wapna, jak również korozji

  Elektryczna grzałka dodatkowa (, kW) gwarantuje ciepłą wodę 

we wszystkich warunkach. Zbiornik  l można wyposażyć 

w zewnętrzny element hydrauliczny

EKHHP-A2V3 + ERWQ-AV3

EKHHP300-500A2V3
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Dlaczego gazowy kocioł kondensacyjny Daikin?

Niskie koszty zarówno w trybie ogrzewania, jak i wytwarzania ciepłej 

wody użytkowej dzięki nowemu podwójnemu wymiennikowi ciepła

Prosta instalacja na niewielkiej powierzchni

Gazowy kocioł kondensacyjny
Niezawodność i spokój

Prosta instalacja na 

niewielkiej powierzchni

Czas instalacji zostaje skrócony do minimum 

dzięki wykorzystaniu opcjonalnego i wstępnie 

zmontowanego pakietu B, który zawiera wszystkie 

komponenty do funkcjonalnej instalacji w jednym 

module za kotłem. A z powodu niewielkiej ilości części, 

gazowy kocioł kondensacyjny Daikin jest wytrzymalszy 

i prostszy w serwisowaniu.

Sterowanie na odległość 

Zaprogramuj swój gazowy 

kocioł kondensacyjny 

i monitoruj zużycie energii 

ze smartfona, tabletu lub 

komputera dzięki  

sterownikowi RTRNETA3AA.

Gazowy kocioł kondensacyjny

Narzędzia

Ekstranet

 › Poznaj nasz nowy portal biznesowy: my.daikin.pl

 › Proste wyszukiwanie informacji

 › Dostęp za pośrednictwem urządzeń mobilnych lub 

komputera

 › Możliwość dostosowywania opcji tak, aby widzieć te, 

które są odpowiednie dla Ciebie

Internet

 › Znajdź nasze rozwiązania dla różnych zastosowań 

www.daikineurope.com/ 

for-your-home/needs/ 

heating/condensing-boilers/ 

Literatura 

 › Zobacz całą dostępną literaturę 

www.daikineurope.com/

support-and-manuals/

catalogues

Niskie koszty zarówno w trybie ogrzewania, jak i wytwarzania ciepłej 

wody użytkowej dzięki nowemu podwójnemu wymiennikowi ciepła

1.  Dzięki pierwszemu wymiennikowi 

ciepła uzyskuje się maksymalną 

efektywność w trybie ogrzewania 

poprzez skraplanie gazów 

kominowych.

[Unikalna funkcja Daikin] 

2.    Skraplanie za pośrednictwem 

drugiego wymiennika ciepła 

zapewnia maksymalną 

efektywność wytwarzania ciepłej 

wody użytkowej.

Unikalny na rynku: 

podwójne skraplanie, nie 

tylko w trybie ogrzewania, 

ale także w trybie 

wytwarzania ciepłej wody 

użytkowej decyduje 

o niskich kosztach 

eksploatacji

Dlaczego gazowy kocioł kondensacyjny Daikin/Rotex?
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RKOMB(G)-A

RKOMB-AH

Jednostka wewnętrzna RKOMB/RKOMBG 22AH 28AH 33AH 22A 28A 33A

Gaz Przyłącza Średnica mm 15 - 15
Zużycie (G20) Min.-Maks. m³/h 0,58-2,29 0,74-2,46 --- 0,57-2,42 0,75-3,02 0,78-3,39
Zużycie (G25) Min.-Maks. m³/h --- 0,66-2,80 0,86-3,50 0,80-3,93
Zużycie (G31) Min.-Maks. m³/h 0,22-0,87 --- 0,22-0,92 0,28-1,15 0,30-1,29

Centralne 
ogrzewanie

Obciążenie cieplne 
Qn (wartość opałowa)

Nom. Min.-Maks. kW
5,6-18,7 7,1-23,7 7,2-27,3 5,5-23,3 7,2-29,1 7,5-32,7

Obciążenie cieplne Qn 
(wartość opałowa górna)

Nom. Min.-Maks. kW
6,2-20,8 7,9-26,3 8,0-30,3 6,1-25,9 8,0-32,3 8,3-36,3

Wydajność Pn.. w 80/60°C Min.-Nom. kW --17,8 --22,8 7,1-26,3 5,4-22,7 7,1-28,4 7,4-32,1
Wydajność Pnc w 50/30°C Min.-Nom. kW --- 7,8-27,1 5,9-23,8 7,7-31,1 8,2-35,0
Wydajność w 40/30°C Min. kW - 7,7 5,9 7,7 8,2
Ciśnienie wody (PMS) Maks. bar 3 - 3
Temperatura wody Maks. °C - 90
Sprawność Wartość opałowa % 107 109
Zakres pracy Min.~Maks. °C -/-

Ciepła woda 
użytkowa

Obciążenie cieplne 
(wartość opałowa) Qnw

Nom. Min.-Maks. kW
5,6-22,1 7,1-28,0 --- 5,5-23,3 7,2-29,1 7,5-32,7

Obciążenie cieplne (wartość 
opałowa górna) Qnw

Nom. Min.-Maks. kW
6,2-24,6 7,9-31,1 --- 6,1-25,9 8,0-32,3 8,3-36,3

Moc wyjściowa Min.-Nom. kW --- 5,9-22,7 7,7-28,4 8,2-32,1
Wartość progowa ciepłej wody użytkowej l/min 1,5 - 1,5
Przepływ wody Natężenie Nom. l/min 10,0 / 6,0 12,5 / 7,5 - 10,0 / 6,0 12,5 / 7,5 15,0 / 9,0
Temperatura Ustawienie fabryczne °C 60
Zakres pracy Min.~Maks. °C 40/65 -/-

Nawiew powietrza Przyłącza mm 100 - 100
Koncentryczne - Tak

Spaliny Przyłącza mm 60 - 60
Obudowa Kolor Biały - RAL9010 - Biały - RAL9010

Materiał Blacha powlekana - Blacha powlekana
Wymiary Jednostka WysokośćxObudowaxZintegrowany 

w jednostce wewnętrznejxSzerokość
mm

590-450-240 650-450-240 - 590-450-240 650-450-240 710-450-240

Ciężar Jednostka Puste kg 30 33 - 30 33 36
Zasilanie Faza/Częstotliwość/Napięcie Hz/V 1~/50/230
Pobór mocy 
elektrycznej

Maks. W 80
Tryb gotowości W 2

Podgrzewanie ciepłej 
wody użytkowej
 

Infor. ogólne Deklarowany profil obciążenia L XL L XL
ηwh (efektywność 
podgrzewania wody)

%
84 87 84 87 -

Klasa efektywności energetycznej 
podgrzewania wody A

Ogrzewanie pomieszczeń
 

Infor. ogólne ηs (efektywność sezonowa 
ogrzewania pomieszczeń)

%
93 94

Klasa efektywności sezonowej 
ogrzewania pomieszczeń

A

Gazowy kocioł kondensacyjny

Gazowy kocioł kondensacyjny o najwyższej efektywności 
do ogrzewania i wytwarzania ciepłej wody użytkowej

  Gazowy kocioł kondensacyjny o dużej efektywności.

  Niskie koszty eksploatacyjne zarówno w trybie ogrzewania, 

jak i wytwarzania ciepłej wody użytkowej dzięki nowemu 

podwójnemu wymiennikowi ciepła

  Maksymalny komfort grzewczy i ciepła woda użytkowa wtedy, gdy 

jest potrzebna

  Szybka, prosta instalacja na niewielkiej powierzchni dzięki 

opcjonalnemu wstępnie zmontowanemu pakietowi 

B zawierającemu wszystkie pomocnicze komponenty

RKOMB(G)-A(H)
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Gazowy kocioł kondensacyjny  

z buforem ciepła

Gazowy kocioł kondensacyjny /  

kombinacja solarna GCU compact

315

315 Biv

324

324 Biv

515

515 Biv

524

524 Biv

533

533 Biv

Klasa efek-

tywności energ-

etycznej

Ogrzewanie 

pomieszczeń

Temperatura zasilania 

55 °C (bez sterowania)

A A A A A

Temperatura zasilania 

55 °C (ze sterowaniem)

A A A A A

Efektywność energetyczna podgrzewu 

wody użytkowej (wzorzec rozbioru)

A (L) A (L) A (XL) A (XL) A (XL)

Kocioł Wydajność grzewcza Min. kW 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5

Max. kW 15 24 15 24 33

Moc wejścio-

wa Qnw

Wydajność 

znormalizowana

Min. kW 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5

Max. kW 15,7 25.3 15.7 25.3 31.4

ISM wyjście Min. kW 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

Max. kW 15 24 15 24 33

Objętość wodna l 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2

Kategoria urządzenia B23 / B23P / B33 / B33P / B53 / B53P / C13x / C33x / C43x / C53x / C63x / 

C83x / C93x

Klasa NOx 5 (< 60 mg/kWh)

Efektywność Maksymalna sprawność 

znormalizowana kotła

% 107 107 107 107 107

Odprowadzenie 

spalin

Połączenie mm 60 60 60 60 60

Doprowadzenie 

powietrza

Połączenie mm 100 100 100 100 100

Wymiary Jednostki Wysokość mm 1920 1920 1950 1950 1950

Głębokość mm 595 595 790 790 790

Szerokość mm 615 615 790 790 790

Waga Jednostki kg 86 86 114 114 114

Pompa Typ Grundfos UPM2 15-70 CES87

Zbiornik Pojemność wodna l 294 294 477 477 477

Maksymalna temperatura wody °C 85 85 85 85 85

Izolacja Strata ciepła kWh/24h 1.7 (1) 1.7 (1) 1.7 (1) 1.7 (1) 1.7 (1)

Wymiennik 

ciepła

Ciepła woda 

użytkowa

Powierzchnia wymiany m² 4.0 4.0 5.0 5.0 5.0

Pojemność wężownicy l 19.0 19.0 24.5 24.5 24.5

Ciśnienie pracy bar 6 6 6 6 6

Materiał Stal nierdzewna (DIN 1.4404)

Poziom mocy 

akustycznej

zgodnie z ISO3741 dbA 53 55 53 55 56

Kombinacja 

solarna

Drain-Back

System ciśnieniowy  

(Biv) (Biv) (Biv) (Biv) (Biv)

Wspomaganie ogrzewania

Dodatkowy tryb pracy  

(kombinacja z dodatkowym źródłem ciepła lub basenem)

 

(Wersja Biv)

 

(Wersja Biv)

 

(Wersja Biv)

 

(Wersja Biv)

 

(Wersja Biv)

Uwagi (1) Straty ciepła zgodnie z EN12897 i EN 15332

GCU compact może być zasilany gazem ziemnym lub LPG.

1)  Serii produktów “ROTEX compact class” przyznano nagrodę Plus X Award za innowacyjność, wysoką jakość, wzornictwo, 

 funkcjonalność i ekologiczność

                  1)                   

GCU compact

Możliwość podłączenia: 
- kolektorów słonecznych,  
- dodatkowego źródła ciepła  
- systemu basenowego
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Hybrydowa pompa ciepła Daikin Altherma

Zdalny interfejs użytkownika (DE, FR, NL, IT) EKRUCBL1
Zdalny interfejs użytkownika (EN, SV, NO, FI) EKRUCBL2
Zdalny interfejs użytkownika (EN, ES, EL, PT) EKRUCBL3
Zdalny interfejs użytkownika (EN, TR, PL, RO) EKRUCBL4
Zdalny interfejs użytkownika (DE, CS, SL, SK) EKRUCBL5
Zdalny interfejs użytkownika (EN, HR, HU, BG) EKRUCBL6
Zdalny interfejs użytkownika (EN, DE, RU, DA) EKRUCBL7
Zestaw propanowy EKHY075787
Połączenie współśrodkowe Ø 80/125 EKHY090717
Połączenie mimośrodowe Ø 80 EKHY090707
Nakładka 35 EKHY093467
Przyrząd instalacyjny EKHYMNT1
Taca skroplin dla rewersyjnego wodnego modułu grzewczego EKHYDP1
Recyrkulator termistorowy EKTH2
Przyłącze dachowe PP/GLV  60/100 AR460 EKFGP6837
Płytka obróbkowa do dachu nachylonego Pb/GLV 60/100 18°-22° EKFGS0518
Płytka obróbkowa do dachu nachylonego Pb/GLV 60/100 23°-27° EKFGS0519
Płytka obróbkowa do dachu nachylonego PF 60/100 25°-45° EKFGP7910
Płytka obróbkowa do dachu nachylonego Pb/GLV 60/100 43°-47° EKFGS0523
Płytka obróbkowa do dachu nachylonego Pb/GLV 60/100 48°-52° EKFGS0524
Płytka obróbkowa do dachu nachylonego Pb/GLV 60/100 53°-57° EKFGS0525
Płytka obróbkowa do dachu płaskiego Alu 60/100 0°-15° EKFGP1296
Płytka obróbkowa do dachu płaskiego Alu 60/100 EKFGP6940
Zestaw przyłącza ściennego PP/GLV  60/100 EKFGP2978
Zestaw przyłącza ściennego, niskoprofilowego PP/GLV  60/100 EKFGP2977
Przedłużenie PP/GLV 60/100 x 500 mm EKFGP4651
Przedłużenie PP/GLV 60/100 x 1.000 mm EKFGP4652
Kolanko PP/GLV 60/100 30° EKFGP4664
Kolanko PP/GLV 60/100 45° EKFGP4661
Kolanko PP/GLV 60/100 90° EKFGP4660
Pomiar. trójnik z drzwiczkami kontrolnymi PP/GLV 60/100 EKFGP4667
Wspornik ścienny Dn.100 EKFGP4631
Zestaw przyłącza ściennego PP/GLV  60/100 EKFGP1292
Zestaw przyłącza ściennego, niskoprofilowego PP/GLV  60/100 EKFGP1293
Zestaw dymowy 60  - tylko Wielka Brytania EKFGP1294
Deflektor kanału dymowego 60 - tylko Wielka Brytania EKFGP1295
Kolanko PMK 60 90 - tylko Wielka Brytania EKFGP1284
Kolanko PMK 60 45° (2 szt.) - tylko Wielka Brytania EKFGP1285 
Przedłużenie PMK 60 L=1.000 wraz ze wspornikiem - tylko Wielka Brytania EKFGP1286
Przyłącze dachowe PP/GLV  80/125 AR300 Ral-9011 EKFGP6864
Płytka obróbkowa do dachu nachylonego Pb/GLV 80/125 18°-22° EKFGT6300
Płytka obróbkowa do dachu nachylonego Pb/GLV 80/125 23°-27° EKFGT6301

   

Gruntowa pompa ciepła Daikin Altherma

Zestaw do napełniania pompy gruntowej KGSFILL
Zdalny interfejs użytkownika (DE, FR, NL, IT) EKRUCBL1
Zdalny interfejs użytkownika (EN, SV, NO, FI) EKRUCBL2
Zdalny interfejs użytkownika (EN, ES, EL, PT) EKRUCBL3
Zdalny interfejs użytkownika (EN, TR, PL, RO) EKRUCBL4
Zdalny interfejs użytkownika (DE, CS, SL, SK) EKRUCBL5
Zdalny interfejs użytkownika (EN, HR, HU, BG) EKRUCBL6
Zdalny interfejs użytkownika (EN, DE, RU, DA) EKRUCBL7
Cyfrowe We/Wy PCB                                                   EKRP1HBAA
Płytka PCB demand                                                      EKRP1AHTA
Zdalny czujnik jedn wewn.                                     KRCS01-1
Kabel komputera PC                                                               EKPCCAB2
Wiązka przewodów EKGSCONBP1
Termostat pokojowy (przewodowy) EKRTWA
Termostat pokojowy (bezprzewodowy) EKRTR1
Czujnik zewnętrzny EKRTETS

 

Daikin Altherma niskotemperaturowa, split 4-8 kW 11-16 kW

Taca skroplin dla jedn. zewn. (bez grzałki) EKDP008CA
Grzejnik tacy skroplin EKDPH008CA
Belki U dla jedn. zewn. EKFT008CA
Zdalny czujnik dla jedn. zewn. EKRSCA1
Zdalny interfejs użytkownika (DE, FR, NL, IT) EKRUCBL1 EKRUCBL1
Zdalny interfejs użytkownika (EN, SV, NO, FI) EKRUCBL2 EKRUCBL2
Zdalny interfejs użytkownika (EN, ES, EL, PT) EKRUCBL3 EKRUCBL3
Zdalny interfejs użytkownika (EN, TR, PL, RO) EKRUCBL4 EKRUCBL4
Zdalny interfejs użytkownika (DE, CS, SL, SK) EKRUCBL5 EKRUCBL5
Zdalny interfejs użytkownika (EN, HR, HU, BG) EKRUCBL6 EKRUCBL6
Zdalny interfejs użytkownika (EN, DE, RU, DA) EKRUCBL7 EKRUCBL7
Taca skroplin jedn. wewn. dla  nowego naściennego wodnego modułu grzewczego EKHBDPCA2 EKHBDPCA2
Kabel komputera PC EKPCCAB1 EKPCCAB1
Cyfrowe We/Wy PCB - EKRP1HBAA
Grzałka płyty dolnej - EKBPHTH16A
Zestaw odprow. skroplin - EKDK04
Osłona  śnieżna - EK016SNCA
Płytka PCB demand - EKRP1AHTA
Zdalny czujnik jedn wewn. - KRCS01-1B
Taca skroplin dla naściennej  jedn. wewn. - EKHBDPCA2
Grzałka wspomagająca dla konstrukcji zintegrow. ze zbiornikiem - EKBSHCA3V3

 

Zintegrowany moduł solarny Daikin Altherma

Termostat pokojowy EHS157034
Moduł mieszający EHS157068
Bramka do aplikacji EHS157056
Grzałka dodatkowa 9 kW EKBU9C

   

Daikin Altherma niskotemperaturowa, monoblok 6-8 kW 11-16 kW

Grzałka dodatkowa EKMBUHBA6V3 -
Kabel EKCOMCAB1 -
Płytka obwodów drukowanych Cyfrowe We./Wy. - EKRP1HBAA
Grzałka płyty dolnej - EKBPHTH16A
Zestaw odprow. skroplin - EKDK04

Hybrydowa pompa ciepła Daikin Altherma

Płytka obróbkowa do dachu nachylonego PF 80/125 25°-45°  Ral-9011 EKFGP7909
Płytka obróbkowa do dachu nachylonego Pb/GLV 80/125 43°-47° EKFGT6305
Płytka obróbkowa do dachu nachylonego Pb/GLV 80/125 48°-52° EKFGT6306
Płytka obróbkowa do dachu nachylonego Pb/GLV 80/125 53°-57° EKFGT6307
Płytka obróbkowa do dachu płaskiego Alu 80/125 0°-15° EKFGP1297
Płytka obróbkowa do dachu płaskiego Alu 80/125 EKFGW5333
Zestaw przyłącza ściennego PP/GLV 80/125 EKFGW6359
Przedłużenie PP/GLV 80/125 x 500 mm EKFGP4801
Przedłużenie PP/GLV 80/125 x 10.000 mm EKFGP4802
Kolanko PP/GLV 80/125 30° EKFGP4814
Kolanko PP/ALU 80/125 45° EKFGP4811
Kolanko PP/ALU 80/125 90° EKFGP4810
Kolanko inspekcyjne Plus PP/ALU  80/125 90° EPDM EKFGP4820
Wspornik ścienny Dn.100 EKFGP4481
Zestaw Flex PP Dn.60-80 EKFGP1856
Przyłącze kominowe 60/100 EKFGP4678
Zestaw Flex PP Dn.80 EKFGP2520
Przyłącze kominowe 80/125 EKFGP4828
Przedłużenie Flex PP 80 L=10 M                                         EKFGP6340
Przedłużenie Flex PP 80 L=15 M                                         EKFGP6344
Przedłużenie Flex PP 80 L=25 M                                         EKFGP6341
Przedłużenie Flex PP 80 L=50 M                                         EKFGP6342
Przyłącze Flex-Flex PP 80 EKFGP6324
Przekładka PP 80-100 EKFGP6333
Zestaw przyłączy do kotła, trójnik Flex 100 1  EKFGP6368
Flex 100-60 + kolanko podtrzymujące EKFGP6354
Zestaw przyłączy do kotła, trójnik Flex 130 1  EKFGP6215
Flex 130-60 + kolanko podtrzymujące EKFGS0257
Przyłącze kominowe 60/100 EKFGP4678
Przedłużenie PP 60x500 EKFGP5461
Górna część kominowa PP 100 z przewodem kominowym EKFGP5497
Adapter Flex mocowany PP 100                                       EKFGP6316
Górny wspornik stal nierdzewna Dn.100 EKFGP6337
Przedłużenie Flex PP 100 L=10 M                                         EKFGP6346
Przedłużenie Flex PP 100 L=15 M                                         EKFGP6349
Przedłużenie Flex PP 100 L=25 M                                         EKFGP6347
Przyłącze Flex-Flex PP 100                                       EKFGP6325
Górna część kominowa PP 130 z przewodem kominowym EKFGP5197
Adapter Flex mocowany PP 130                                       EKFGS0252
Górny wspornik stal nierdzewna Dn.130 EKFGP6353
Przedłużenie Flex PP 130 L=30 M                                         EKFGS0250
Przyłącze Flex-Flex PP 130                                       EKFGP6366

Zestaw zaworu

EKVK1A
EKVK2A
EKVK3A

EKHYPART

Opcje - Ogrzewanie
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Daikin Altherma wysokotemperaturowa, split

Grzałka płyty dolnej EKBPHTH16A
Cyfrowe We/Wy PCB EKRP1HBAA
Płytka PCB demand EKRP1AHTA
Zdalny interfejs użytkownika EKRUAHTB
Grzałka zapasowa dla jedn. wysokotemp. EKBUHAA6V3
Grzałka zapasowa dla jedn. wysokotemp. EKBUHAA6W1
Zawory odcinające czynnika chłodniczego EKRSVHTA
Zestaw zbiornika dla Wielkiej Brytanii EKUHWHTA
Zestaw dla zgodności 1 EKMKHT1A
Zestaw dla zgodności 2 EKMKHT2A

Daikin Altherma Flex

Opcje dla jednostki zewn. EKHVMRD EKHVMYD

Rozdzielacz REFNET KHRQ(M)22M29H8 KHRQ(M)23M29H8
Rozdzielacz REFNET KHRQ(M)22M64H8 KHRQ(M)23M64H8
Złącze REFNET KHRQ(M)22M20T8 KHRQ(M)23M20T8
Złącze REFNET KHRQ(M)22M29T8 KHRQ(M)23M29T8
Złącze REFNET KHRQ(M)22M64T8 KHRQ(M)23M64T8
Centralna taca skroplin KWC25C450 KWC25C450

 

Opcje dla jednostki wewn.
Zestaw jedn. wolnostojącej EKFMAHTB
Płytka obwodów drukowanych Cyfrowe We./Wy. EKRP1HBAA
Płytka PCB demand EKRP1AHTA
Zdalny interfejs użytkownika EKRUAHTB
Indywidualne rachunki dla użytkowników - zestaw połączeniowy EKMBIL1

   

Zestaw grzałki zapasowej EKBUHAA6V3
Zestaw grzałki zapasowej EKBUHAA6W1

       

Zbiorniki EKHWS EKHWP EKHTS

Wspornik ścienny EKWBSWW150 - -
Zestaw przyłączeniowy EKHWP300 dla jednostki niskotemperaturowej (tylko ogrzewanie/ ogrzewanie i chłodzenie) - EKDVCPLT3HX -
Zestaw przyłączeniowy EKHWP500 dla jednostki niskotemperaturowej (tylko ogrzewanie) - EKDVCPLT5H -
Zestaw przyłączeniowy EKHWP500 dla jednostki niskotemperaturowej (ogrzewanie i chłodzenie) - EKDVCPLT5X -
Zestaw przyłączeniowy dla jednostki wewn. wysokotemperaturowej i VRV 
HXHD125 (EKHWP300/EKHWP500)

- EKEPHT3H / EKEPHT5H -

Zestaw przyłączeniowy dla Daikin Altherma typu Flex (tylko ogrzewanie) - EKEPHT3H -
Zestaw przyłączeniowy dla Daikin Altherma typu Flex (ogrzewanie i chłodzenie) - EKEPHT3H + 156034 -
Zestaw przyłączeniowy dla hybrydowej pompy ciepła Daikin Altherma -  EKEPHT3H EKEPHT3H
Zawór 3-drogowy - 3-W-UV2 -
Grzałka wspomagająca z bezpiecznikiem topikowym (900 mm) - EKBH3S -

Zestaw opcji (EKHTS / EKHTSU) - - EKFMALTA / 
EKUHWHTA

   

Konwektor pompy ciepła

Zestaw zaworu EKVKHPC
   

Kolektory słoneczne

Zestaw do montażu na dachu (antracyt) EKSRCAP
Zestaw do montażu na dachu (czerwony) EKSRCRP
Zestaw do montażu na dachu (bez kształtek dachowych) EKSRCP
Hamulec grawit. 16 50 70
Czujnik przepływu FLS12 
Zawór regulacyjny przepływu z wskaźnikiem natężenia przepływu FLG
Zestaw przyłączeniowy dla dodatkowego źródła ciepła EWS
Zestaw recyrkulacji ciepłej wody ZKL
Zawór mieszający z termostatem przeciw oparzeniom + zestaw śrub przyłączeniowych 1” VTA32 + 156016
Naczynie wzbiorcze 12 l instalacji solarnej MAGS12
Naczynie wzbiorcze 25 l instalacji solarnej MAGS25
Naczynie wzbiorcze 35 l instalacji solarnej MAGS35
Bezciśnieniowa instalacja rurowa pomiędzy panelem słonecznym i stacją pomp: 15 metrów CON 15
Bezciśnieniowa instalacja rurowa pomiędzy panelem słonecznym i stacją pomp:  20 metrów CON 20
Bezciśnieniowa rura przedłużająca 2,5 m, wraz ze złączkami CON X 25
Bezciśnieniowa rura przedłużająca 5 m, wraz ze złączkami CON X 50
Bezciśnieniowa rura przedłużająca 10 m, wraz ze złączkami CON X 100
Bezciśnieniowy przedłużacz rurowy dla rury dolotowej, 8 metrów CON XV 80
Rura ciśnieniowej inst. solarnej DN16 - 15 m CON15P16
Złącza DN16 CONXP16
Rura ciśnieniowej inst. solarnej DN20 - 15 m CON15P20
Złącza DN20 CONXP20
Złącza DN20 CON CP16
Złącza DN20 CON CP20
Zestaw montażowy IN-ROOF RCIP
Zestaw montażowy FLAT ROOF RCFP
Dodatkowe przejście przez dach dla połączeń z przeciwnej strony CON FE
Zestaw połączeniowy pomiędzy 2 panelami słonecznymi FIX VBP
Zestaw połączeniowy pomiędzy 2 rzędami kolektorów CON RVP
Zestaw połączeniowy pomiędzy 2 rzędami kolektorów CON LCP
Wspornik montażowy dla V26P FIX MP 130
Wspornik montażowy dla H26P FIX MP 200
Wspornik montażowy dla V21P FIX MP 100
Osłona podpierająca dla bezciśnieniowej rury połączeniowej TS
Standardowy zestaw montażowy do montażu na dachu przystosowany do kształtek dachowych FIX AD
Zestaw montażowy o zmiennej wysokości do montażu na dachu przystosowany do kształtek dachowych FIX ADP
Zestaw montażowy do montażu na dachu FIX ADD
Zestaw montażowy o zmiennej wysokości do montażu na dachu przystosowany płytek płaskich, np. płytek dachowych FIX ADS
Zestaw montażowy do montażu na dachu przystosowany do falistych płytek FIX - WD
Zestaw montażowy do montażu na dachu przystosowany do dachów metalowych FIX BD
Podstawowy zestaw instalacyjny IN ROOF dla 2 EKSV21P IBV21P
Podstawowy zestaw instalacyjny IN ROOF dla 1 dodatkowego EKSV21P IEV21P
Podstawowy zestaw instalacyjny IN ROOF dla 2 EKSV26P IBV26P
Podstawowy zestaw instalacyjny IN ROOF dla 1 dodatkowego EKSV26P IEV26P
Zestaw uzupełniających płytek osłonowych IN ROOF FIX-IES
Podstawowa rama wsporcza FLAT ROOF dla 2 EKSV26P FB V26P
Rozszerzenie ramy wsporczej FLAT ROOF dla dodatkowego  EKSV26P FE V26P
Podstawowa rama wsporcza FLAT ROOF dla 1 EKSV26P FB H26P
Akcesoria FLAT ROOF dla dodatkowego EKSV26P FE H26P
Narzędzie zwalniające FIX LP
Glikol płynny 20 l  GFL

  

Opcje - Ogrzewanie
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Korzyści

Uzdatnianie powietrza

Pilot i programowany zegar

Regulacja wilgotności

Inne funkcje

Fotokatalityczny filtr przeciwzapachowy
Usuwa drobiny kurzu, rozkłada zapachy i ogranicza rozwój bakterii, 
wirusów i mikroorganizmów, zapewniając czyste powietrze.

Flash Streamer
Flash Streamer wytwarza prędkie elektrony, które mają silną 
zdolność niszczenia nieprzyjemnych zapachów i formaldehydu.

Filtr powietrza
Usuwa unoszące się w powietrzu cząsteczki kurzu, zapewniając 
stały nawiew czystego powietrza.

Tytanowy filtr fotokatalityczny oczyszczający powietrze
Usuwa obecne w powietrzu cząsteczki kurzu, eliminuje 
nieprzyjemne zapachy, takie jak dym papierosowy i zwierząt. 
Rozkłada także szkodliwe organiczne substancje chemiczne, takie 
jak bakterie, wirusy i alergeny.

Programowany zegar
Umożliwia zaprogramowanie włączenia/wyłączenia klimatyzatora 
o określonej godzinie.

Układy twin/triple/double twin
Do 1 jednostki zewnętrznej można podłączyć 2, 3 lub 4 jednostki 
wewnętrzne o różnej mocy. Wszystkie jednostki wewnętrzne 
są obsługiwane wspólnie w tym samym trybie (chłodzenie lub 
grzanie) jednym sterownikiem.

Programowany zegar tygodniowy
Programowany zegar można ustawić tak, aby włączał działanie 
o wyznaczonej porze dnia codziennie lub w określony dzień 
tygodnia.

Automatyczne ponowne uruchomienie
Po przerwie w dostawie energii elektrycznej, urządzenie 
uruchomia się ponownie z początkowymi ustawieniami.

Sterownik przewodowy
Zdalny sterownik przewodowy umożliwia zdalne włączenie, 
wyłączenie i regulację klimatyzatora.

System VRV do zastosowań mieszkaniowych
Do jednej jednostki zewnętrznej można podłączyć maksymalnie 
9 jednostek wewnętrznych (o różnej mocy, w klasie do 71). Każda 
jednostka wewnętrzna obsługiwana jest osobno w ramach tego 
samego trybu.

Wielu użytkowników
Użytkownik, przed opuszczeniem hotelu lub budynku biurowego, 
może odłączyć zasilanie główne jednostki wewnętrznej.

Programowany zegar 24-godzinny
Zegar można ustawić tak, aby rozpoczynał chłodzenie/ogrzewanie 
o wyznaczonej porze w okresie 24 godzin.

Zdalny sterownik bezprzewodowy
Zdalny sterownik pracujący na podczerwień, z wyświetlaczem 
LCD, umożliwia zdalne włączenie, wyłączenie i regulację jednostki 
wewnętrznej.

Sterowanie centralne
Sterowanie centralne umożliwia włączanie, wyłączanie i regulację 
kilku jednostek wewnętrznych z jednego punktu centralnego.

Program osuszania
Program umożliwiający zmniejszenie poziomu wilgotności 
powietrza bez wahań temperatury w pomieszczeniu.

Ururu - nawilżanie
Pochłanianie wilgoci z powietrza zewnętrznego i rozprowadzanie 
jej równomiernie w pomieszczeniach. 

Sarara - odwilżanie
Obniżanie wilgotności w pomieszczeniach, bez zmiany 
temperatury, poprzez mieszanie chłodnego, suchego powietrza 
z ciepłym.

Sterownik online za pośrednictwem aplikacji
Sterowanie jednostką wewnętrzną z dowolnego miejsca poprzez 
aplikację. (opcjonalnie adapter WLAN)

Sprężarka scroll
Sprężarka scroll składa się z dwóch spirali, jedna z nich jest umocowana, 
a  druga krąży odśrodkowo bez obracania. Zaprojektowana z  myślą 
o  małych i  średnich wydajnościach, zapewnia stałą niezawodność 
i dużą sprawność przez cały okres eksploatacji.

Sprężarka odśrodkowa
Sprężarki odśrodkowe wykorzystują wirnik i  spiralę do konwersji 
energii prędkości na energię ciśnienia. Sprężarki odśrodkowe 
charakteryzuje opcjonalny napęd bezstopniowy VFD zapewniający 
najwyższą wydajność przy częściowym obciążeniu (pojedyncze lub 
podwójne sprężarki) lub łożyska magnetyczne i praca bezolejowa.

Gwarantowany zakres roboczy do -20°C
Pompy ciepłą Daikin nadają się do pracy we wszystkich klimatach, 
nawet w surowych warunkach zimowych z zakresem operacyjnym 
do -20°C.

Autodiagnostyka
Ułatwia konserwację, informując o usterkach 
i nieprawidłowościach w pracy urządzenia.

System „Multi”
Do jednej jednostki zewnętrznej można podłączyć maksymalnie 
5 jednostek wewnętrznych (o różnej mocy). Każda jednostka 
wewnętrzna obsługiwana jest osobno w ramach tego samego 
trybu.

Pompka skroplin
Ułatwia odprowadzenie skroplin z jednostki wewnętrznej.

Sprężarka typu 'swing'
Sprężarki typu swing charakteryzuje jednolita łopatka i wałek oraz 
mniejsza liczba części ruchomych wytwarzających niewielkie 
drgania i tarcie, co zapewnia większą niezawodność i efektywność 
w porównaniu do tradycyjnych sprężarek obrotowych.

Sprężarka śrubowa
Sprężarki jednośrubowe składają się z  głównej śruby oraz dwóch 
wirników bocznych. Bezstopniowa regulacja wydajności oferuje 
optymalną sprawność. Sprężarki są przeznaczone do dużych 
wydajności, zapewniają optymalne parametry pracy.

Sprężarka tłokowa
Sprężarka tłokowa składa się z  cylindra, tłoków i  zaworów. 
Sprężanie jest realizowane poprzez ruch postępowo-zwrotny tłoka 
w cylindrze.

Gwarantowany zakres roboczy do -25°C
Pompy ciepłą Daikin nadają się do pracy we wszystkich klimatach, 
nawet w surowych warunkach zimowych z zakresem operacyjnym 
do -25°C.

Chłodzenie infrastruktury
Usuwanie w niezawodny, skuteczny i elastyczny sposób ciepła 
generowanego przez urządzenia IT i serwery, aby zapewnić 
maksymalny czas sprawności i najlepszy zwrot inwestycji.
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Ikony

Automatyczny swing poziomy
Możliwość wyboru automatycznego poziomego przesuwu żaluzji 
nawiewu dla zapewnienia równomiernego przepływu powietrza 
oraz rozkładu temperatury.

Zapobieganie zabrudzeniom sufitu
Specjalna funkcja zapobiegająca zbyt długiemu poziomemu 
nawiewowi powietrza w celu uniknięcia zabrudzenia sufitu.

Automatyczna prędkość wentylatora
Automatyczny wybór prędkości wentylatora w celu osiągnięcia 
lub utrzymania wybranej temperatury.

Nawiew przestrzenny 3-D
Funkcja łącząca automatyczny ruch w kierunku pionowym 
i poziomym, dzięki czemu strumień chłodnego lub ciepłego 
powietrza dociera do rogów nawet w dużych pomieszczeniach.

Automatyczny ruch w kierunku pionowym
Możliwość wyboru automatycznego pionowego przesuwu żaluzji 
nawiewu dla zapewnienia równomiernego przepływu powietrza 
oraz rozkładu temperatury.

Stopniowa regulacja prędkości wentylatora
Umożliwia wybór jednej z kilku prędkości wentylatora.

Przepływ powietrza

Indywidualne sterowanie klapą nawiewu
Elastyczność instalacji dzięki możliwości łatwego zamknięcia 
jednej klapy poprzez przewodowy sterownik w celu dostosowania 
się do układu nowego pomieszczenia. Dostępne są opcjonalne 
zestawy zamknięć.

3

2-obszarowy czujnik inteligentne oko
Powietrze jest kierowane do strefy innej, niż ta w której 
w danym momencie znajduje się człowiek. Wykrywanie odbywa 
się w 2 kierunkach: w lewo i w prawo. Jeżeli nie zostanie 
wykryta żadna osoba, urządzenie automatycznie przełączy się 
w ustawienie energooszczędne.

Efektywność sezonowa, inteligentne wykorzystanie energii
Efektywność sezonowa daje bardziej realistyczny obraz wydajności 
działania klimatyzatorów w całym sezonie grzewczym lub 
chłodniczym.

Oszczędność energii w trybie gotowości
W trybie gotowości pobór prądu jest ograniczony o około 80%.

Tryb ekonomiczny
Funkcja zmniejsza zużycie energii tak, aby umożliwić korzystanie 
z innych urządzeń o dużym poborze mocy elektrycznej. Jest to 
również funkcja energooszczędna.

Czujnik ruchu
Czujnik wykrywa obecność osób w pomieszczeniu. Gdy 
pomieszczenie jest puste, jednostka przełącza się w tryb 
ekonomiczny po upływie 20 minut i ponownie uruchamia, gdy 
ktoś wejdzie do pomieszczenia.

Technologia sterowania inwerterowego
W połączeniu z jednostkami zewnętrznymi sterowanymi 
inwerterem

Praca podczas nieobecności
Pozwala utrzymać żądaną temperaturę w czasie nieobecności 
użytkowników.

Tylko wentylator
Klimatyzator może działać jako wentylator, nawiewając powietrze 
bez chłodzenia lub ogrzewania.

Free cooling
Dzięki wykorzystaniu powietrza zewnętrznego o niskiej 
temperaturze do chłodzenia wody, funkcja chłodzenia za 
darmo zmniejsza obciążenie sprężarek i znacznie obniża koszty 
eksploatacyjne w sezonie zimowym. 

Filtr z funkcją automatycznego czyszczenia
Filtr czyści się automatycznie raz na dzień. Łatwość utrzymania 
oznacza optymalną energooszczędność i maksymalny komfort 
bez kosztownej i czasochłonnej konserwacji. 

Czujnik obecności i czujnik podłogowy
Gdy sterowanie przepływem powietrza jest włączone, czujnik 
obecności kieruje powietrze z dala od każdej wykrytej 
w pomieszczeniu osoby. Czujnik ten wykrywa średnią temperaturę 
podłogi i zapewnia równomierny rozkład temperatury pomiędzy 
sufitem i podłogą. 

Tryb nocny
Oszczędza energię, zapobiegając nadmiernemu wychłodzeniu lub 
przegrzaniu w nocy.

3-obszarowy czujnik inteligentne oko
Powietrze jest kierowane do strefy innej, niż ta w której w danym 
momencie znajduje się człowiek. Wykrywanie odbywa się 
w 3 kierunkach: w lewo, w przód i w prawo. Jeżeli nie zostanie 
wykryta żadna osoba, urządzenie automatycznie przełączy się 
w ustawienie energooszczędne lub wyłączy.

Tryb Powerful (praca na pełnej mocy)
Jeżeli temperatura w pomieszczeniu jest za wysoka/niska, można 
ją szybko obniżyć/podwyższyć wybierając tryb Powerful. Po 
wyłączeniu funkcji pracy na pełnej mocy, urządzenie powraca do 
poprzedniego trybu pracy. 

Tryb komfortowy
Jednostka automatycznie zmienia kąt żaluzji nawiewu powietrza 
w zależności od trybu. W trybie chłodzenia, powietrze jest kierowane 
góry w celu uniknięcia zimnych przeciągów, a w trybie grzania, 
powietrze jest kierowane w dół, aby zapobiec zimnym stopom.

Cicha praca
Urządzenia firmy Daikin działają bardzo cicho. (poziomy głośności 
zaledwie 19 dBA)

Cicha praca jednostki zewnętrznej
Aby zapewnić ciche otoczenie z myślą o sąsiadach, użytkownik 
może obniżyć dźwięk operacyjny jednostki wewnętrznej o 3 dB(A) 
za pomocą zdalnego sterownika.

Komfortowy tryb nocny
Funkcja podwyższająca komfort, która dostosowuje się do wahań 
temperatury.

Promieniowanie cieplne
Panel przedni jednostki wewnętrznej przez promieniowanie 
oddaje dodatkowe ciepło, co podwyższa komfort w chłodne dni.

Zapobieganie przeciągom
Po uruchomieniu nagrzewania lub przy wyłączonym termostacie 
system ustawia poziomy nawiew powietrza oraz niskie obroty 
wentylatora, aby zapobiec przeciągom. Po rozgrzaniu, kierunek 
nawiewu powietrza i obroty wentylatora ustawiane są zgodnie 
z wymaganiami.

Automatyczne przełączanie między chłodzeniem i grzaniem
Automatyczne wybranie trybu chłodzenia lub grzania w celu 
osiągnięcia ustawionej temperatury (tylko modele z pompą ciepła)

Cicha praca jednostki wewnętrznej
Aby zapewnić ciche otoczenie do uczenia się lub spania, 
użytkownik może obniżyć dźwięk operacyjny jednostki 
wewnętrznej o 3 dB(A) za pomocą zdalnego sterownika.

Tryb nocny (tylko chłodzenie)
Automatyczne obniżenie głośności pracy jednostki zewnętrznej 
w nocy.
Instalator musi wprowadzić specjalne ustawienie na jednostce 
zewnętrznej lub zdalnym sterowniku, w zależności od modelu.

Komfort



78

Notatki



 79

Notatki



Nowy portal biznesowy

Łatwe prowadzenie działalności

Ustanawiamy nowe standardy w zakresie wsparcia klienta. Wraz z uruchomieniem 

zaawansowanego portalu biznesowego, nasze rozwiązania są na odległość jednego 

kliknięcia.

Nasz nowy portal biznesowy zbudowaliśmy w oparciu o Twoje potrzeby, dzięki czemu 

w szybki i łatwy sposób znajdziesz wszystkie informacje, których potrzebujesz. Naszym 

celem jest umożliwienie znajdowania informacji w zaledwie kilka sekund.

Aby ułatwić Ci życie, dostęp do naszego portalu możesz uzyskać z dowolnego miejsca 

za pośrednictwem komputera, tabletu i smartfona.

Poznaj i korzystaj z naszego nowego portalu biznesowego na stronie: my.daikin.pl

Proste wyszukiwanie / Spersonalizowane / Mobilne

my.daikin.pl

Niniejsza publikacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie jest ofertą wiążącą firmy Daikin Europe N.V. Treść 

tej publikacji powstała dzięki wiedzy Daikin Europe N.V. Nie udzielamy pośredniej i bezpośredniej gwarancji 

na kompletność, dokładność, rzetelność lub przydatność do określonego celu treści oraz produktów i usług 

przedstawionych w niniejszym katalogu. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. 

Daikin Europe N.V. nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie uszkodzenia, wynikające z lub 

związane z użyciem i/lub sposobem interpretacji niniejszego katalogu. Firma Daikin Europe N.V. posiada prawa 

autorskie całości przedstawionej treści. 

Aktualna publikacja zastępuje ECPPL16-500.
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wentylacyjnych (AHU), klimakonwektorów (FC) i systemów 
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