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για την απόδοση

Διαφανείς πληροφορίες

Ξεκάθαρη πορεία προς το μέλλον

Για την προώθηση του οικολογικού σχεδιασμού των προϊόντων που σχετίζονται

με την ενέργεια (ErP) στην Ευρώπη, η Επιτροπή της ΕΕ έχει εκδώσει την οδηγία

οικολογικού σχεδιασμού. Αυτή η οδηγία ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη της

Ευρωπαϊκής Ένωσης και ορίζει ελάχιστες απαιτήσεις απόδοσης για μονάδες

παραγωγής θερμότητας και θερμαντήρες νερού. Από τις  Σεπτεμβρίου του ,

όλα τα προϊόντα πρέπει να ανταποκρίνονται σε αυτές τις νέες απαιτήσεις απόδοσης.

Στο πλαίσιο των νέων απαιτήσεων έχουν εφαρμοστεί ενιαίες ενεργειακές ετικέτες

για θερμαντήρες, θερμαντήρες νερού και συστήματα θέρμανσης. Αυτές οι ετικέτες

απλουστεύουν τις συγκρίσεις ενεργειακής κατανάλωσης για τους καταναλωτές.

Η Daikin, παρέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα της www.daikin.gr.

Οδηγία οικολογικού σχεδιασμού και ενεργειακές ετικέτες

Από τις  Σεπτεμβρίου , οι μονάδες παραγωγής θερμότητας με απόδοση έως και  kW

και τα δοχεία με χωρητικότητα έως και  λίτρα πρέπει να φέρουν σήμανση με ετικέτα στην

οποία θα αναγράφεται η ενεργειακή τους απόδοση. Η σήμανση ισχύει για μεμονωμένα προϊόντα

(ετικέτες προϊόντων) και συστήματα θέρμανσης (ετικέτες συστημάτων). Επιπλέον, κάθε προϊόν

πρέπει να συνοδεύεται από ένα δελτίο προϊόντος με αναλυτικές προδιαγραφές απόδοσης.

Από το πράσινο

μέχρι το κόκκινο

Για την ομάδα προϊόντων Lot 1 από 26/9/2017 ισχύουν οι εξής αλλαγές:

Για τις αντλίες θερμότητας η ελάχιστη απαιτούμενη απόδοση ανεβαίνει στο 110%,

ώστε να διατηρήσουν τη σήμανση "Α+".

Για τους λέβητες αερίου ορίζεται ως ελάχιστη αποδεκτή σήμανση, στη θέρμανση, η "Α".

Ενιαία για όλη την Ευρώπη

Η οδηγία οικολογικού σχεδιασμού ισχύει για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει

ως στόχο την προώθηση της κατασκευής και ανάπτυξης συστημάτων θέρμανσης τα οποία είναι

φιλικότερα προς το περιβάλλον και με μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση.

Μονάδες παραγωγής θερμότητας

Ζεστό Νερό Χρήσης (ΖΝΧ)

Συστήματα
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Ενεργειακές ετικέτες

Η Οδηγία της ΕΕ ορίζει δύο ομάδες προϊόντων:

Lot 1: Μονάδες παραγωγής θερμότητας

›  για θέρμανση χώρου μόνο

›  θερμαντήρες συνδυασμένης λειτουργίας

   για θέρμανση χώρου και παραγωγή ΖΝΧ

   (λέβητες αερίου, πετρελαίου και ηλεκτρικοί

   λέβητες, αντλίες θερμότητας και μονάδες

   συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας)

›  επιπλέον ορίζονται ετικέτες συστημάτων που

   είναι διάφοροι συνδυασμοί των ανωτέρω προϊόντων

 
Lot 2: Θερμαντήρες και δοχεία νερού

›  παραδοσιακοί θερμαντήρες νερού

›  ηλιακοί θερμαντήρες νερού

›  θερμαντήρες με δυνατότητα

   συνδυασμού αντλίας θερμότητας

›  δοχεία

 
 

Η αρχή που είναι γνωστή
από τα ψυγεία, τα πλυντήρια
και τις τηλεοράσεις, τώρα
εφαρμόζεται σε συστήματα
θέρμανσης. Οι συσκευές
χωρίζονται σε τάξεις
ενεργειακής απόδοσης
σε κλίμακα από το Α+++
έως το G. Το σκούρο
πράσινο αντιπροσωπεύει
το υψηλότερο επίπεδο
απόδοσης και το σκούρο
κόκκινο αντιπροσωπεύει το
χαμηλότερο. Οι κλίμακες
διαφέρουν για επιμέρους
κατηγορίες προϊόντων.
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Για περισσότερα από 90 χρόνια, η Daikin 

αναπτύσσει συστήματα θέρμανσης που 

εξασφαλίζουν τέλεια κλιματιζόμενους χώρους. 

Εξ αρχής, προτεραιότητές μας ήταν η προστασία 

του περιβάλλοντος και η ικανοποίηση του πελάτη. 

Αυτός είναι ο λόγος που τα προϊόντα Daikin είναι 

αξιόπιστα, αποδοτικά και εξασφαλίζουν μέγιστη 

περιβαλλοντική συμβατότητα.

Daikin Altherma 3 Η ΗΤ

Η Daikin προσφέρει 
καινοτόμες λύσεις για 
μέγιστη απόδοση

Η θέρμανση της Daikin έχει ταυτιστεί με το Daikin Altherma. Ωστόσο το εύρος των εφαρμογών 

αυξήθηκε εντυπωσιακά τα χρόνια που πέρασαν. Οι αντλίες θερμότητας απέκτησαν διαφορετικές μορφές 

και προστέθηκαν νέα κεφάλαια στην οικιακή θέρμανση όπως αυτό της καύσης. Η επωνυμία λοιπόν 

«Daikin Altherma» διευρύνεται ώστε να συμπεριλάβει πλέον όλη την γκάμα της θέρμανσης και στο εξής 

θα είναι το πρόθεμα κάθε μοντέλου. Η ονομασία θα ολοκληρώνεται με ψηφία/γράμματα τα οποία 

θα προσδιορίζουν τις ιδιότητες, τον τύπο εγκατάστασης και τις χρήσεις του κάθε μηχανήματος. 

Ήρθε λοιπόν η ώρα να σας γνωρίσουμε την ολοκληρωμένη οικογένεια λύσεων που προσφέρει η Daikin, 

με το όνομα της:

Γενιά Σύνδεση έσω/έξω Εφαρμογή Θερμοκρασία νερού Εγκατάσταση εσωτερικής

Ο καθορισμός της γενιάς 
ξεκινά με τα νέα μοντέλα 

οπότε δεν υπάρχει 
αναδρομική ονοματοδοσία 

για προηγούμενες γενιές 
που βρίσκονται ακόμη 

σε παραγωγή

Η σύνδεση γίνεται 
με σωληνώσεις 
ψυκτικού μέσου 
(Refrigerant split)

Τυπική εφαρμογή 
θέρμανσης/ψύξης

Κάθε θερμοκρασία νερού 
κάτω των 65°C θεωρείται 

τυπική, για εφαρμογή 
σε νεοδμητες κατασκευές

Επίτοιχη εγκατάσταση
(Wall mounted)

Η 3 γενιά εγκαινίασε 
την χρήση του ψυκτικού 

R-32 με την πρώτη 
οικιακή αντλία 

θερμότητας παγκοσμίως

Η σύνδεση γίνεται 
με σωληνώσεις νερού 

(Hydro split)

Γεωθερμική 
αντλία θερμότητας

Η παροχή νερού σε 
θερμοκρασία άνω των 

65°C (High Temperature) 
εξυπηρετεί ένα μεγάλο 

φάσμα καλύπτοντας 
και την αγορά της 

ανακαίνησης κατοικιών

Επιδαπέδια εγκατάσταση 
(Floor standing)

Αντλία θερμότητας που 
διαθέτει εξωτερική μονάδα 

που συμπεριλαμβάνει 
στο πακέτο όλα τα 
απαραίτητα μέρη 

(Monobloc)

Αντλία θερμότητας 
για την παραγωγή 

Ζεστού Νερού 
Χρήσης (Hot Water)

Οι μονάδες με το
ανωτέρω διακριτικό

διαθέτουν ενσωματωμένο 
θερμοδοχείο με τεχνολογία 

φρέσκου νερο

- R - - W

3 H GEO HT F

M HW ECH2O

Η ονοματολογία της Daikin εξελίσσεται!
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Σελίδα

Λύσεις

Τεχνολογία

χωρ

ρΘε

spli

Dai

ίο ΖΝΧεχρίς δο

ιών με ή ρασρμοκ

it Χαμηλών 

ltherma 3 in Ak

O2ECH

ρμISU με θε

lthin ADaik

ιών ρασρμοκΘε

split Χαμηλών 

ltherma 3 in ADaik

ίο εχμοδο

herma 3 

ίο ΖΝΧεχχωρίς δο

ιών με ή ρασρμοκΘε

split Χαμηλών 

ltherma 2 in ADaik

66 6 12 18

Εφαρμογές

Έλεγχος

Δοχεία

Χαρακτηριστικά

Ενεργειακή σήμανση

6 ή 9kW

11-16kW4-8kW

Θέρμανση Χώρου

EKHWP

EKHWD

EKHWS-D

EKHWS-B

EKHTS-AC

DCOM-LT

LAN Adapter

RoCon U

EKRUCBL

Madoka

ΖΝΧ

Ενδοδαπέδια

Θερμαντικά σώματα

Hηλεκτρική Αντίσταση

Ονομαστική ισχύς

Hydro Split

Refrigerat Split

Ψυκτικό Μέσο

ΖΝΧ

++ A

 A

+++ A

 A

6 ή 9kW

11-16kW

+

+++ A

 A

4-8kW

+++ A

 A
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Θε

mo

Da

ιών

Αέρος - Νερού

ρασρμοκ

onobloc Χαμηλών 

ltherma in Aik

O2ECH

ρμοδμε θε

lthin ADaik ltherma  ΗΤ

Γεωθερμική

in ADaik

θε

τύ

ΖΝ

νΑ

ltherma 3in ADaik

ας ττηρμόΘε

ία λτνκή ΑρμιεωθεΓΓε

ίο εχδο

herma ISU 

ΖΝΧ mono

Ζεστό Νερό Χρήσης

ρία ΘελττλνΑ

O2ίο ECHεχρμοδοε

ου με ύπ

ου νρούμεΝΧ διαι

ας ττηρμόία Θελτν

2

bloc

ας ττηρμό

2622 306 34 4240

3kW 1,5kW2kW6 ή 9kW

Περιλαμβάνεται

Σε δοχείοΣε δοχείο

5-16kW 11-16kW 1,8kW2,2kW6-10kW11-16kW

+

++ A ++ A

 A

+++ A

 A+  A + A

+ A
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04 - 06 - 08 kW 
διαιρούμενου τύ

mrin Althek1. Dai

Τεχνολογία αέρα-νερού

          

ύπου
ma 3

                    

in Altkιατί να επιλέξετε DaiΓ

          

ma 3rthe
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  Άψογη αισθητική και μοντέρνος σχεδιασμός›

   είναι προσβάσιμες από το πάνω μέρος

   γίνονται στο μπροστινό μέρος ενώ όλες οι σωληνώ

  Ο νέος σχεδιασμός εξασφαλίζει πως όλες οι εργασίε›

   εξαρτήματα είναι προεγκατεστημένα

  Παραδίδεται έτοιμο για λειτουργία: όλα τα βασικά υ›

Εύκολη εγκατάσταση

ές μονάρικές εσωτερετικ3 διαφο

σειςνώηές σωλμε ψυκτικ

ρικής μονάδας ρικής κι εσωτεξωτεξύ εαη μετύνδεσΣ

αι με ma 3 με R32 διατίθετin AltherΗ Daik

   θέρμανσης από τον ήλιο

•  Δυνατότητα υποβοήθησης 

•  Δοχείο 300 ή 500 λίτρων

με ηλιακή υποστήριξη

που περιλαμβάνει δοχείο ζεστού νερού

Σύστημα με επιδαπέδια εσωτερική μονάδα 

•  Μικρό αποτύπωμα (595x625 mm)

•  Σε λευκό ή γκρι χρώμα

•  Δοχείο 180 ή 230 λίτρων

που περιλαμβάνει και δοχείο ζεστού νερού

Σύστημα με επιδαπέδια εσωτερική μονάδα 

•  Ευελιξία τοποθέτησ

   ΖΝΧ εξωτερικά

•  Δυνατότητα σύνδεσ

Σύστημα με επίτοιχη 

ο,

ρου σας, 

α στον χώρο.

μοκρασία,

απόδοση

σης

ένα 

ηση 

σεις

ες 

υδραυλικά 

άδες

σης

σης με δοχείο 

εσωτερική μονάδα

CO 65

γήρμοφαε
άθεια κκΓ

+++AA+

   μέσω της εφαρμογής Daikin Online Controller. 

   μπορεί να γίνει κάθε στιγμή από οποιδήποτε σημείο

  Ο καθημερινός έλεγχος της θερμοκρασίας του χώρ›

   εξασφαλίζοντας παράλληλα σταθερή θερμοκρασία

   της νέας Daikin Altherma 3, σε κάθε εξωτερική θερμ

   και των νέων συμπιεστών inverter μεγιστοποιεί την 

  Ο συνδυασμός της αντιστάθμισης Daikin Altherma ›

Εύκολος χειρισμός

   και να φορτωθεί στη μονάδα τη στιγμή της εκκίνησ

  Η παραμετροποίηση μπορεί να γίνει απομακρυσμέ›

   του συστήματος

  Εύκολος οδηγός με 9 βήματα για την σωστή εκκίνη›

  Με έγχρωμη οθόνη υψηλής ανάλυσης›

Εύκολη εκκίνηση

ψ γη η ή μ ρ ς χ μ ς

C)OC/35

απόδοση:

νο

ώματα.

ο 

  Διαθέσιμη σε 4, 6 και 8 kW›

      COP 3,3 (EN1647) 

 Aπόδοση στην παραγωγή ζεστού νερού χρήσης   ›› 

CO Bαθμό απόδοσης στη θέρμανση COP 5,1 (στους 7   ›› 

 Εποχιακό βαθμό απόδοσης έως A+++    ›› 

  Η τεχνολογία Bluevolution προσφέρει την υψηλότερη ›

 C.0   όριο λειτουργίας στους -25

  Συγχρόνως διατηρείται το DNA που θέτει το εγγυημέν›

   για ενδοδαπέδια θέρμανση όσο και για θερμαντικά σώ

C, γεγονός που την κάνει κατάλληλη τόσοO   νερό έως 65

  Η Daikin Altherma 3 με ψυκτικό μέσο R32 παράγει›

Υψηλή απόδοση 
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D + ERGA-DV-XEHB

με επίτοιχη εσωτερική μονάδα

ltherma 3  Ain kDai

ERG

Στοιχεία απόδοσης

A+++ (3)Ενεργειακή κλάση (εποχ.)

17176%

θερμικής απόδοσης)

ŋs (Εποχιακός βαθμός 

4.54.474.48SCOP
35°CΠροσαγωγή νερού 

κλίμαΜέσο 

A++Ενεργειακή κλάση (εποχ.)

13127%

θερμικής απόδοσης)

ŋs (Εποχιακός βαθμός 

3.33.26SCOP

Προσαγωγή νερού 55°C

κλίμαΜέσο Θέρμανση χώρου

5.40 (1) /5.61 (1) / 3.67 (2)5.94 (1) / 3.84 (2)EER

4.60 (1) /4.85 (1) / 3.50 (2)5.10 (1) / 3.65 (2)COP

1.16 (1) /1.06 (1) / 1.33 (2)0.940 (1) / 1.14 (2)kWΟνομαστικήΨύξηΑπορροφ. ισχύς

6.25 (1) /5.96 (1) / 4.87 (2)5.56 (1) / 4.37 (2)kWΟνομαστικήΨυκτική ισχύς

1.63 (1) /1.24 (1) / 1.69 (2)0.850 (1) / 1.26 (2)kWΟνομαστικήΘέρμανσηΑπορροφ. ισχύς

7.50 (1) /6.00 (1) / 5.90 (2)4.30 (1) / 4.60 (2)kWΟνομαστική

V

Θερμική ισχύς

D08D6V + 08VD08D9W + 06VD08D6V + 06VD04D6V + 04GAREHBX + E

CO 65

 

 

     

BRC1HHD(K/S/W)BRC1HHD(K/S/W)

 

 

     

GA DV

V

79

56

30

32

/ 3.54 (2)

/ 3.50 (2)

/ 1.51 (2)

/ 5.35 (2)

/ 2.23 (2)

/ 7.80 (2)

D08D9W + 08

 

 

     

08D9W

28 dBAΟνομαστικήΗχητική πίεση

42 dBAΟνομαστικήΗχητική ισχύς

25~80°CΕλάχ.~Μεγ.

Περίβ.

Περίβ.

ΝερόΖΝΧ

15 ~65°CΕλάχ.~Μεγ.ΝερόΘέρμανσηΕύρος λειτουργίας

42.442.042.442.0kgΒάρος

840x440x390mmΎψος x Πλάτος x ΒάθοςΔιαστάσεις

Ρητίνη, φύλλο μετάλλουΥλικό κατασκευής

Άσπρο + ΜαύροΧρώμαΚέλυφος

08D6V08D9W08D6V04D6VEHBXΕσωτερική μονάδα

V

Σημείωση: Διατίθενται και μονάδες μόνο θέρμανσης με το διακριτικό τύπο EHBH-D

 A+++.έως το G  2019, με διαβάθμιση από το EU n°811/2013 διαμόρφωση ταμπέλας τουΣύμφωνα με την (3) 

T = 5°C )DDTC 45°C ( WLa DB/WB 7°C/6°C - T); θέρμανσηCT = 5°DDTWE 7°C ( La 35°C - TΨύξη) (2) CT = 5°DDTC 35°C (WLa DB/WB 7°C/6°C - TTa); θέρμανσηCT = 5°DDTWE 18°C (La 35°C -TTaΨύξη(1) 

25AΣυνιστώμενη ασφάλειαΗλεκτρικό ρεύμα

V3/1N~/50/230Hz/VΌνομα/Φάση/Συχνότητα/ΤάσηΗλεκτρική παροχή

50 49 48 dBAΟνομαστικήΨύξη

49 47 44 dBAΟνομαστικήΘέρμανσηΗχητική πίεση

62 61 dBAΟνομαστικήΨύξη

62 60 58 dBAΟνομαστικήΘέρμανσηΗχητική ισχύς

Εκτονωτική βαλβίδαΈλεγχος

1.50kgΠλήρωση

675.0GWP

R-32ΤύποςΨυκτικό μέσο

-25~35°CDBΕλάχ.~Μεγ.ΖΝΧ

10~43°CDBΕλάχ.~Μεγ.ΨύξηΕύρος λειτουργίας

Swing, ερμητικά σφραγισμένοςΤύπος

1ΠοσότηταΣυμπιεστής

58.5kgΒάρος

740x884x388mmΎψος x Πλάτος x ΒάθοςΔιαστάσεις

D08VD06VD04GAREΕξωτερική μονάδα
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-XEHVD + ERGA-DV-ΧEHV

με επιδαπέδια εσωτερική μονάδα

ltherma 3  Ain kDai

Στοιχεία απόδοσης

LXLLXLLΠροφίλ κατανάλωσηςΖεστό νερό χρήσης

A+++(3)Ενεργειακή κλάση (εποχ.)

176%

θερμικής απόδοσης)

ŋs (Εποχιακός βαθμός 

4.474.48SCOP

Προσαγωγή νερού 35°C

Μέσο κλίμα

Μέσο κλίμα

A++Ενεργειακή κλάση (εποχ.)

127%

θερμικής απόδοσης)

ŋs (Εποχιακός βαθμός 

3.26SCOP

Προσαγωγή νερού 55°C

Μέσο κλίμαΘέρμανση χώρου

5.40 5.61 (1) / 3.67 (2)5.94 (1) / 3.84 (2)EER

4.60 4.85 (1) / 3.50 (2)5.10 (1) / 3.65 (2)COP

1.16 1.06 (1) / 1.33 (2)0,940 (1) / 1.14 (2)kWΟνομαστικήΨύξηΑπορροφ. ισχύς

6.25 5.96 (1) / 4.87 (2)5.56 (1) / 4.37 (2)kWΟνομαστικήΨυκτική ισχύς

1.63 1.24 (1) / 1.69 (2)0,850 (1) / 1.26 (2)kWΟνομαστικήΘέρμανσηΑπορροφ. ισχύς

7.50 6.00 (1) / 5.90 (2)4.30 (1) / 4.60 (2)kWΟνομαστική

D

Θερμική ισχύς

G) + 08(D9W

G(08S18D6V

VDG) + 06(D9W

G)/(08S23D6V

VDG) + 06(D9W

G)/(08S18D6V

VDG) + 04(D6V

G)/(04S23D3V

VDG) + 04(D6V

G)/(04S18D3V
GAREHVX + E

CO 65

 

 

 

 

     

 

BRC1HHD(K/S/W)

 

 

 

 

     

 

ERGA004 008DVERGA004-008DV

V

XL

179

4.56

130

3.32

(1) / 3.54 (2)

(1) / 3.50 (2)

(1) / 1.51 (2)

(1) / 5.35 (2)

(1) / 2.23 (2)

(1) / 7.80 (2)

DG) + 08(D9W

G)/(08S23D6V

VD

)/

 

 

 

 

     

 

Ενεργειακή κλάση

134127%ŋwh (Βαθμός απόδοσης)

ρ φ ηςρ χρή ης μ

08S18D6

dBAΟνομαστικήΗχητική πίεση

dBAΟνομαστικήΗχητική ισχύς

°CΜεγ.Νερό

°CDBΕλάχ.~Μεγ.ΠεριβάλλονΖΝΧ

°CΕλάχ.~Μεγ.Νερό

°CDBΕλάχ.~Μεγ.ΠεριβάλλονΨύξη

°CΕλάχ.~Μεγ.Νερό

°CΕλάχ.~Μεγ.ΠεριβάλλονΘέρμανσηΕύρος λειτουργίας

Προστασία από τη διάβρωση

barΜέγ. πίεση νερού

°CΜέγ. θερμοκρασία νερού

230180lΌγκος νερούΔοχείο

139131kgΒάρος

1,650x1,850x595x6251,650x595x625mmΎψος x Πλάτος x ΒάθοςΔιαστάσεις

ΡΥλικό κατασκευής

ΧρώμαΚέλυφος

G)(G)/D6V(04S23D3VG)(G)/D6V(04S18D3VEHVXΕσωτερική μονάδα

V

EHVΖ-D                     μονάδες με δύο διαφορετικές θερμοκρασίες προσαγωγής μόνο θέρμανσης με το διακριτικό τύπο 

καιEHVH-D Σημείωση: Διατίθενται μονάδες μόνο θέρμανσης με το διακριτικό τύπο 

(4) Ξεχωριστή έκδοση με κατάληξη G σε χρώμα Γκρί + Μαύρο

 A+++.έως το G  2019, με διαβάθμιση από το EU n°811/2013 διαμόρφωση ταμπέλας τουΣύμφωνα με την (3) 

C WLa DB/WB 7°C/6°C - T); θέρμανσηCT = 5°DDTWE 7°C ( La 35°C - TΨύξη) (2) CT = 5°DDTC 35°C (WLa DB/WB 7°C/6°C - TTa); θέρμανσηCT = 5°DDTWE 18°C (La 35°C -TTaΨύξη(1) 

AΣυνιστώμενη ασφάλειαΗλεκτρικό ρεύμα

Hz/VΌνομα/Φάση/Συχνότητα/ΤάσηΗλεκτρική παροχή

48 dBAΟνομαστική.Ψύξη

44 dBAΟνομαστικήΘέρμανσηΗχητική πίεση

61 dBAΟνομαστική.Ψύξη

58 dBAΟνομαστικήΘέρμανσηΗχητική ισχύς

Έλεγχος

kgΠλήρωση

GWP

ΤύποςΨυκτικό μέσο

°CDBΕλάχ.~Μεγ.ΖΝΧ

°CDBΕλάχ.~Μεγ.ΨύξηΕύρος λειτουργίας

SwinΤύπος

ΠοσότηταΣυμπιεστής

kgΒάρος

mmΎψος x Πλάτος x ΒάθοςΔιαστάσεις

D04GAREΕξωτερική μονάδα

 

 

 

 

     

 

A+

133125133125

G)

28 

42 

60 

5~35

5~22

5~35

15 ~65

5~30

Pickling

10

60

230180230180

139131139131

1,850x595x6251,650x595x6251,850x595x625x595x625

Ρητίνη / φύλλο μετάλλου

(4)Άσπρο + Μαύρο 

(G)/D9W(08S23D6VG)(G)/D9W(08S18D6VG)(G)/D9W(08S23D6VG)(G)/D9W(6V

V

T = 5°C ) DDT45°C ( 

25

V3/1N~/50/230

50 49 

49 47 

62 

62 60 

Εκτονωτική βαλβίδα

1.50

675.0

R-32

-25~35

10~43

ng, ερμητικά σφραγισμένος

1

58.5

740x884x388

D08VD06
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Daikin Altherma 3  

με ηλιακή υποστήριξη (ISU)

EHSΧ-D + ERGA-DV

ERGA004-008DVEHSX-D

EHSX + ERGA 04P30D+04DV3 04P50D+04DV3 08P30D+06DV3 08P50D+06DV3 08P30D+08DV3 08P50D+08DV3

Θερμική ισχύς

Στοιχεία απόδοσης

Ονομαστική kW 4.30 (1) / 4.60 (2) 6.00 (1) / 5.90 (2) 7.50 (1) / 7.80 (2)

Απορροφ. ισχύς Θέρμανση Ονομαστική kW 0,850 (1) / 1.26 (2) 1.24 (1) / 1.69 (2) 1.63 (1) / 2.23 (2)

Ψυκτική ισχύς Ονομαστική kW 5.56 (1) / 4.37 (2) 5.96 (1) / 4.87 (2) 6.25 (1) / 5.35 (2)

Απορροφ. ισχύς Ψύξη Ονομαστική kW 0,940 (1) / 1.14 (2) 1.06 (1) / 1.33 (2) 1.16 (1) / 1.51 (2)

COP 5.10 (1) / 3.65 (2) 4.85 (1) / 3.50 (2) 4.60 (1) / 3.50 (2)

EER 5.94 (1) / 3.84 (2) 5.61 (1) / 3.67 (2) 5.40 (1) / 3.54 (2)

Θέρμανση χώρου 

 

Μέσο κλίμα

Προσαγωγή νερού 55°C

SCOP 3.26 3.32

ŋs (Εποχιακός βαθμός 

θερμικής απόδοσης)

% 127 130

Ενεργειακή κλάση (εποχ.) A++

Μέσο κλίμα

Μέσο κλίμα

Προσαγωγή νερού 35°C

SCOP 4.48 4.47 4.56

ŋs (Εποχιακός βαθμός 

θερμικής απόδοσης)

% 176 179

Ενεργειακή κλάση (εποχ.) A+++(3)

Ζεστό νερό χρήσης 

 

Προφίλ κατανάλωσης L XL L XL L XL

ŋwh (Βαθμός απόδοσης) % 108 106 108 106 108 106

Ενεργειακή κλάση A

Εσωτερική μονάδα EHSX 04P30D 04P50D 08P30D 08P50D 08P30D 08P50D

Κέλυφος Χρώμα Λευκό (Traffic white) (RAL9016) + Σκούρο Γκρι (RAL7011)

Υλικό κατασκευής Πολυπροπυλένιο ανθεκτικό σε χτυπήματα

Διαστάσεις Ύψος x Πλάτος x Βάθος mm 1,891x595x615 1,896x790x790 1,891x595x615 1,896x790x790 1,891x595x615 1,896x790x790

Βάρος kg 73 93 73 93 73 93

Δοχείο Όγκος νερού l 294 477 294 477 294 477

Μέγ. θερμοκρασία νερού °C 85

-25~35

18~65

Εύρος λειτουργίας Θέρμανση Περιβάλλον Ελάχ.~Μεγ. °C

10~43

Νερό Ελάχ.~Μεγ. °C

5 ~22

Ψύξη Περιβάλλον Ελάχ.~Μεγ. °CDB

-25~35
Νερό Ελάχ.~Μεγ. °C

ΖΝΧ Περιβάλλον Ελάχ.~Μεγ. °CDB

25~55Νερό Μεγ. °C

Ηχητική ισχύς Ονομαστική dBA 39,1

Ηχητική πίεση Ονομαστική dBA 28 

Εξωτερική μονάδα ERGA 04DV3 06DV3 08DV3

Διαστάσεις Ύψος x Πλάτος x Βάθος mm 740x884x388

Βάρος kg 58.5

Συμπιεστής Ποσότητα 1

Τύπος Swing, ερμητικά σφραγισμένος

Εύρος λειτουργίας Ψύξη Ελάχ.~Μεγ. °CDB 10~43

ΖΝΧ Ελάχ.~Μεγ. °CDB -25~35

Ψυκτικό μέσο Τύπος R-32

GWP 675.0

Πλήρωση kg 1.50

Έλεγχος Εκτονωτική βαλβίδα

Ηχητική ισχύς Θέρμανση Ονομαστική dBA 58 60 62 

Ψύξη Ονομαστική. dBA 61 62 

Ηχητική πίεση Θέρμανση Ονομαστική dBA 44 47 49 

Ψύξη Ονομαστική. dBA 48 49 50 

Ηλεκτρική παροχή Όνομα/Φάση/Συχνότητα/Τάση Hz/V V3/1N~/50/230

Ηλεκτρικό ρεύμα Συνιστώμενη ασφάλεια A 25

(1) Ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (2) Ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C); θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )  

(3) Σύμφωνα με την  EU n°811/2013 διαμόρφωση ταμπέλας του 2019, με διαβάθμιση από το G έως το A+++.

Σημείωση: Διατίθενται μονάδες μόνο θέρμανσης με το διακριτικό τύπο EHSH-D

65O C
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Daikin Altherma 3

με ηλιακή υποστήριξη (ISU)

σε συνδυασμό και

με δευτερεύουσα  πηγή θέρμανσης

  

EHSΧB-D + ERGA-DV

EHSXB + ERGA 04P30D+04DV3 04P50D+04DV3 08P30D+06DV3 08P50D+06DV3 08P30D+08DV3 08P50D+08DV3

Θερμική ισχύς

Στοιχεία απόδοσης

Ονομαστική kW 4.30 (1) / 4.60 (2) 6.00 (1) / 5.90 (2) 7.50 (1) / 7.80 (2)

Απορροφ. ισχύς Θέρμανση Ονομαστική kW 0,85 (1) / 1.26 (2) 1.24 (1) / 1.69 (2) 1.63 (1) / 2.23 (2)

Ψυκτική ισχύς Ονομαστική kW 5.56 (1) / 4.37 (2) 5.96 (1) / 4.87 (2) 6.25 (1) / 5.35 (2)

Απορροφ. ισχύς Ψύξη Ονομαστική kW 0,94 (1) / 1.14 (2) 1.06 (1) / 1.33 (2) 1.16 (1) / 1.51 (2)

COP 5.10 (1) / 3.65 (2) 4.85 (1) / 3.50 (2) 4.60 (1) / 3.50 (2)

EER 5.94 (1) / 3.84 (2) 5.61 (1) / 3.67 (2) 5.40 (1) / 3.54 (2)

Θέρμανση χώρου 

 

Μέσο κλίμα

Προσαγωγή νερού 55°C

SCOP 3.26 3.32

ŋs (Εποχιακός βαθμός 

θερμικής απόδοσης)

% 127 130

Ενεργειακή κλάση (εποχ.) A++

Μέσο κλίμα

Μέσο κλίμα

Προσαγωγή νερού 35°C

SCOP 4.48 4.47 4.56

ŋs (Εποχιακός βαθμός 

θερμικής απόδοσης)

% 176 179

Ενεργειακή κλάση (εποχ.) A+++(3)

Ζεστό νερό χρήσης 

 

Προφίλ κατανάλωσης L XL L XL L XL

ŋwh (Βαθμός απόδοσης) % 108 109 108 109 108 109

Ενεργειακή κλάση A

Εσωτερική μονάδα EHSXB 04P30D 04P50D 08P30D 08P50D 08P30D 08P50D

Κέλυφος Χρώμα Λευκό (Traffic white) (RAL9016) + Σκούρο Γκρι (RAL7011)

Υλικό κατασκευής Πολυπροπυλένιο ανθεκτικό σε χτυπήματα

Διαστάσεις Ύψος x Πλάτος x Βάθος mm 1,891x595x615 1,896x790x790 1,891x595x615 1,896x790x790 1,891x595x615 1,896x790x790

Βάρος kg 76 99 76 99 76 99

Δοχείο Όγκος νερού l 294 477 294 477 294 477

Μέγ. θερμοκρασία νερού °C 85

Εύρος λειτουργίας Θέρμανση Περιβάλλον Ελάχ.~Μεγ. °C -25~25

Νερό Ελάχ.~Μεγ. °C 18 ~65

Ψύξη Περιβάλλον Ελάχ.~Μεγ. °CDB 10~43

Νερό Ελάχ.~Μεγ. °C 5~22

ΖΝΧ Περιβάλλον Ελάχ.~Μεγ. °CDB -25~35

Νερό Μεγ. °C 25~55 

Ηχητική ισχύς Ονομαστική dBA 39,1 

Ηχητική πίεση Ονομαστική dBA 28 

Εξωτερική μονάδα ERGA 04DV3 06DV3  08DV3 

Διαστάσεις Ύψος x Πλάτος x Βάθος mm 740x884x388

Βάρος kg 58.5

Συμπιεστής Ποσότητα 1

Τύπος Swing, ερμητικά σφραγισμένος

Εύρος λειτουργίας Ψύξη Ελάχ.~Μεγ. °CDB 10~43

ΖΝΧ Ελάχ.~Μεγ. °CDB -25~35

Ψυκτικό μέσο Τύπος R-32

GWP 675.0

Πλήρωση kg 1.50

Έλεγχος Εκτονωτική βαλβίδα

Ηχητική ισχύς Θέρμανση Ονομαστική dBA 58 60 62 

Ψύξη Ονομαστική. dBA 61 62 

Ηχητική πίεση Θέρμανση Ονομαστική dBA 44 47 49 

Ψύξη Ονομαστική. dBA 48 49 50 

Ηλεκτρική παροχή Όνομα/Φάση/Συχνότητα/Τάση Hz/V V3/1N~/50/230

Ηλεκτρικό ρεύμα Συνιστώμενη ασφάλεια A 25

(1) Ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (2) Ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C); θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )  

(3) Σύμφωνα με την  EU n°811/2013 διαμόρφωση ταμπέλας του 2019, με διαβάθμιση από το G έως το A+++.

Σημείωση: Διατίθενται μονάδες μόνο θέρμανσης με το διακριτικό τύπο EHSHB-D

65O C

ERGA004-008DVEHSXB-D
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ρές εσωτερετικ2 διαφο

ιμη σεma 3 με R32 είναι διαθέσin AltherΗ Daik

σειςνώηές σωλικραυλδμε υ

ρικής μονρικής κι εσωτεξωτεξύ εαη μετύνδεσΣ

•  Ευελιξία τοποθέτησης

•  Δυνατότητα σύνδεσης με δοχείο Ζ

Σύστημα με επίτοιχη εσωτερική μον

•  Μικρό αποτύπωμα (595x625 mm)

•  Σε λευκό ή γκρι χρώμα

•  Δοχείο 180 ή 230 λίτρων

που περιλαμβάνει και δοχείο ζεστού νερού

Σύστημα με επιδαπέδια εσωτερική μονάδα 

ές μονάδεςρικ

ε 

ογής Daikin Online Controller. 

άθε στιγμή από οποιδήποτε σημείο,

λεγχος της θερμοκρασίας του χώρου σας, 

παράλληλα σταθερή θερμοκρασία στον χώρο.

Altherma 3, σε κάθε εξωτερική θερμοκρασία,

μπιεστών inverter μεγιστοποιεί την απόδοση

ης αντιστάθμισης Daikin Altherma 

μός

στη μονάδα τη στιγμή της εκκίνησης

ηση μπορεί να γίνει απομακρυσμένα 

με 9 βήματα για την σωστή εκκίνηση 

νη υψηλής ανάλυσης

ση

ή και μοντέρνος σχεδιασμός

ες από το πάνω μέρος

οστινό μέρος ενώ όλες οι σωληνώσεις

ός εξασφαλίζει πως όλες οι εργασίες 

ι προεγκατεστημένα

ιμο για λειτουργία: όλα τα βασικά υδραυλικά 

σταση

νάδας 

ΖΝΧ εξωτερικά

νάδα

+AA+

   μέσω της εφαρμο

   μπορεί να γίνει κά

  Ο καθημερινός έλ›

   εξασφαλίζοντας π

   της νέας Daikin A

   και των νέων συμ

  Ο συνδυασμός τη›

Εύκολος χειρισμ

   και να φορτωθεί σ

  Η παραμετροποίη›

   του συστήματος

  Εύκολος οδηγός ›

  Με έγχρωμη οθό›

Εύκολη εκκίνησ

  Άψογη αισθητική›

   είναι προσβάσιμε

   γίνονται στο μπρο

  Ο νέος σχεδιασμό›

   εξαρτήματα είναι

  Παραδίδεται έτοι›

Εύκολη εγκατάσ

C)OC/35

η απόδοση:

νο

ώματα.

ο 

+++

Υψηλή απόδοση 

CO 60

  Διαθέσιμη σε 11, 14 και 16 kW›

      COP 3,3 (EN1647) 

 Aπόδοση στην παραγωγή ζεστού νερού χρήσης   ›› 

CO Bαθμό απόδοσης στη θέρμανση COP 5,1 (στους 7   ›› 

 Εποχιακό βαθμό απόδοσης έως A+++    ›› 

  Η τεχνολογία Bluevolution προσφέρει την υψηλότερη›

 C.0   όριο λειτουργίας στους -25

  Συγχρόνως διατηρείται το DNA που θέτει το εγγυημέν›

   για ενδοδαπέδια θέρμανση όσο και για θερμαντικά σώ

C, γεγονός που την κάνει κατάλληλη τόσοO   νερό έως 60

  Η Daikin Altherma 3 με ψυκτικό μέσο R32 παράγει›

ψη ή η

13



 

 

     

BRC1HHD(K/S/W)

D + EPGA-DV-XEAB

με επίτοιχη εσωτερική μονάδα

ltherma 3  Ain kDai

Στοιχεία απόδοσης 16D6V/D9W + 11DVEABX + EPGA

 

 

     

 

 

     

ERG

16D6V/16D6V/D9W + 14DV

CO 60

 

 

     

DV-GA

/D9W + 16DV

182

4,61

134

3,43

4 (1) / 2,99 (2)

8 (1) / 3,71 (2)

2 (1) / 3,97 (2)

5 (1) / 11,9 (2)

5 (1) / 4,21 (2)

5 (1) / 15,6 (2)

16D9W

16DV

52

66

 

 

     

Στοιχεία απόδοσης

A++ A+++ (3)Ενεργειακή κλάση (εποχ.)

175 178%

θερμικής απόδοσης)

ŋs (Εποχιακός βαθμός 

4,514,44SCOP
35°CΠροσαγωγή νερού 

κλίμαΜέσο 

A++Ενεργειακή κλάση (εποχ.)

132

3,37

130%

θερμικής απόδοσης)

ŋs (Εποχιακός βαθμός 

3,32SCOP

Προσαγωγή νερού 55°C

κλίμαΜέσο Θέρμανση χώρου

3,944,09 (1) / 2,99 (2)4,75 (1) / 3,23 (2)EER

4,784,99 (1) / 3,65 (2)5,15 (1) / 3,88 (2)COP

3,422,72 (1) / 3,97 (2)2,21 (1) / 3,30 (2)kWΟνομαστικήΨύξηΑπορροφ. ισχύς

13,511,1 (1) / 11,9 (2)10,5 (1) / 10,7 (2)kWΟνομαστικήΨυκτική ισχύς

3,452,91 (1) / 3,96 (2)2,16 (1) / 2,91 (2)kWΟνομαστικήΘέρμανσηΑπορροφ. ισχύς

16,514,5 (1) / 14,5 (2)11,1 (1) / 11,3 (2)kWΟνομαστική

16D6V/

Θερμική απόδοση

16D6V/D9W + 14DV16D6V/D9W + 11DVEABX + EPGA

16D6V

30dBAΟνομαστικήΣτάθμη ηχητικής πίεσης

44dBAΟνομαστικήΣτάθμη ηχητικής ισχύος

25~75°CΕλάχ.~Μεγ.ΝερόΖΝΧ

15~60°CΕλάχ.~Μεγ.ΝερόΘέρμανσηΕύρος λειτουργίας

38kgΒάρος

840x440x390mm

Μονάδα

Μονάδα Ύψος x Πλάτος x ΒάθοςΔιαστάσεις

Λαμαρίνα με επικάλυψηΥλικό 

Λευκό + ΜαύροΧρώμαΚέλυφος

16D9W16D6V16D9W16D6VEABXΕσωτερική μονάδα

14DV

2,36Πλήρωση

3,50

Eq2TCO

kgΠλήρωση

675,0GWP

R-32ΤύποςΨυκτικό μέσο

-28~35°CDBΕλάχ.~Μεγ.ΖΝΧ

10~43°CDBΕλάχ.~Μεγ.ΨύξηΕύρος λειτουργίας

Scroll, ερμητικά σφραγισμένοςΤύπος

1ΠοσότηταΣυμπιεστής

143kgΜονάδαΒάρος

1.440x1.160x380mmΎψος x Πλάτος x ΒάθοςΜονάδαΔιαστάσεις

11DVGAPEΕξωτερική μονάδα

32AΣυνιστώμενη ασφάλειαΡεύμα

V3/1N~/50/230Hz/VΌνομα/Φάση/Συχνότητα/ΤάσηΤροφοδοσία ισχύος

55dBAΟνομαστικήΨύξη

4948dBAΟνομαστικήΘέρμανσηΣτάθμη ηχητικής πίεσης

68dBAΟνομαστικήΨύξη

64dBAΟνομαστικήΘέρμανσηΣτάθμη ηχητικής ισχύος

Εκτονωτική βαλβίδαΈλεγχος

 

 

     

Σημείωση: Διατίθενται και μονάδες μόνο θέρμανσης με το διακριτικό τύπο EABH-D

 A+++.έως το G  2019, με διαβάθμιση από το EU n°811/2013 διαμόρφωση ταμπέλας τουΣύμφωνα με την (3) 

T = 5°C )DDTC 45°C ( WLa DB/WB 7°C/6°C - T); θέρμανσηCT = 5°DDTWE 7°C ( La 35°C - TΨύξη) (2) CT = 5°DDTC 35°C (WLa DB/WB 7°C/6°C - TTa); θέρμανσηCT = 5°DDTWE 18°C (La 35°C -TTaΨύξη(1) 

32AΣυνιστώμενη ασφάλειαΡεύμα
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D + EPGA-DV-XEAV

με επιδαπέδια εσωτερική μονάδα

ltherma 3  Ain kDai

16S18D616S23D6V(G)/ D9W(G)

BRC1HHD(K/S/W)

    

 

 

    

 

 

D-XEHV

CO 60

16S18D6V(G)/ D9W16S23D6V(G)/ D9W(G)6V(G)/ D9W(G)

    

 

 

DV-EPGA

+ 16DV

134

3,43

4 (1) / 2,99 (2)

8 (1) / 3,71 (2)

2 (1) / 3,97 (2)

5 (1) / 11,9 (2)

5 (1) / 4,21 (2)

5 (1) / 15,6 (2)

16S23D6V(G)/ D9W(G)W(G)

XL

182

4,61

112

16S23D6V(G)/D9W(G)W(G)

230

118

1.850x595x6255

    

 

 

Στοιχεία απόδοσης

3,37

130%

θερμικής απόδοσης)

ŋs (Εποχιακός βαθμός 

3,32SCOP

Προσαγωγή νερού 55°C

κλίμαΜέσο Θέρμανση χώρου

3,944,09 (1) / 2,99 (2)4,75 (1) / 3,23 (2)EER

4,784,99 (1) / 3,65 (2)5,15 (1) / 3,88 (2)COP

3,422,72 (1) / 3,97 (2)2,21 (1) / 3,30 (2)kWΟνομαστικήΨύξηΑπορροφ. ισχύς

13,511,1 (1) / 11,9 (2)10,5 (1) / 10,7 (2)kWΟνομαστικήΨυκτική ισχύς

3,452,91 (1) / 3,96 (2)2,16 (1) / 2,91 (2)kWΟνομαστικήΘέρμανσηΑπορροφ. ισχύς

16,514,5 (1) / 14,5 (2)11,1 (1) / 11,3 (2)kWΟνομαστική

+ 16DV
Θερμική απόδοση

16S18D6V(G)/ D9W
+ 14DV

16S23D6V(G)/ D9W(G)
+ 14DV

16S18D6V(G)/ D9W(G)
+ 11DV

16S23D6V(G)/ D9W(G)
GA

LXLLXLLΔηλωμένο προφίλ φορτίουΘέρμανση ΖΝΧ

112104Μέσο κλίμα 112104

A

A++ A+++ (3)

Ενεργειακή κλάση

ŋwh

Ενεργειακή κλάση

175 178

%

%

θερμικής απόδοσης)

ŋs (Εποχιακός βαθμός 

4,514,44SCOP
35°CΠροσαγωγή νερού 

κλίμαΜέσο 

A++Ενεργειακή κλάση

132

104

16S18D6V(G)/D9W

180lΌγκος νερού

109kg

Δοχείο

Βάρος

1.650x595x625mm

Μονάδα

Μονάδα Ύψος x Πλάτος x ΒάθοςΔιαστάσεις

Λαμαρίνα με επικάλυψηΥλικό 

Λευκό + ΜαύροΧρώμαΚέλυφος

16S23D6V(G)/D9W(G)16S18D6V(G)/D9W(G)16S23D6V(G)/D9W(G)16S18D6V(G)/D9W(G)EAVX

PEEAVX+

Εσωτερική μονάδα

230

118

1.850x595x625

180

109

1.650x595x625

70°CΜέγιστη θερμοκρασία νερού

10barΜέγιστη επιτρεπόμενη πίεση νερού

PicklingΑντιδιαβρωτική προστασία

230

118

1.850x595x625

15~60°CΕλάχ.~Μεγ.Νερού

5~30°CΕλάχ.~Μεγ.ΠεριβάλλοντοςΘέρμανσηΕύρος λειτουργίας

180

109

1.650x595x625

5~22°CΕλάχ.~Μεγ.Νερού

5~35

°CDB

°CDBΕλάχ.~Μεγ.ΠεριβάλλοντοςΨύξη

30dBAΟνομαστικήΣτάθμη ηχητικής πίεσης

44dBAΟνομαστικήΣτάθμη ηχητικής ισχύος

60°CΜεγ.Νερού

5~35Ελάχ.~Μεγ.ΠεριβάλλοντοςΖΝΧ

14DV

28 35°CDBΕλά ΜΖΝΧ

10~43°CDBΕλάχ.~Μεγ.ΨύξηΕύρος λειτουργίας

Scroll, ερμητικά σφραγισμένοςΤύπος

1ΠοσότηταΣυμπιεστής

143kgΜονάδαΒάρος

1.440x1.160x380mmΎψος x Πλάτος x ΒάθοςΜονάδαΔιαστάσεις

11DVGAPEΕξωτερική μονάδα

    

 

 

16DV

52

66

    

 

 

T = 5°C )DDTC 45°C ( WLa DB/WB 7°C/6°C - T); θέρμανσηCT = 5°DDTWE 7°C ( La 35°C - TΨύξη) (2) CT = 5°DDTC 35°C (WLa DB/WB 7°C/6°C - TTa); θέρμανσηCT = 5°DDTWE 18°C (La 35°C -TTaΨύξη(1) 

EAVΖ-D                     μονάδες με δύο διαφορετικές θερμοκρασίες προσαγωγής μόνο θέρμανσης με το διακριτικό τύπο 

καιEAVH-D Σημείωση: Διατίθενται μονάδες μόνο θέρμανσης με το διακριτικό τύπο 

2,36Πλήρωση

3,50

Eq2TCO

kgΠλήρωση

675,0GWP

R-32ΤύποςΨυκτικό μέσο

-28~35°CDBΕλάχ.~Μεγ.ΖΝΧ

32AΣυνιστώμενη ασφάλειαΡεύμα

V3/1N~/50/230Hz/VΌνομα/Φάση/Συχνότητα/ΤάσηΤροφοδοσία ισχύος

55dBAΟνομαστικήΨύξη

4948dBAΟνομαστικήΘέρμανσηΣτάθμη ηχητικής πίεσης

68dBAΟνομαστικήΨύξη

64dBAΟνομαστικήΘέρμανσηΣτάθμη ηχητικής ισχύος

Εκτονωτική βαλβίδαΈλεγχος
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χαμηλών θερμο

mrin Althek3. Dai

Τεχνολογία αέρα-νερού

          

κρασιών 

ma

                    

χαμηλών θερμοκρασιών;

in Altkιατί να επιλέξετε DaiΓ

          

marthe
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3.1
Daikin Altherma split

χαμηλών θερμοκρασιών

3.2
Daikin Altherma monobloc

χαμηλών θερμοκρασιών

3.3
Daikin Altherma ISU
(Integrated Solar Unit)
Χαμηλών θερμοκρασιών 
με ηλιακή υποστήριξη
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Daikin Altherma split 

χαμηλών θερμοκρασιών

Εγγυημένη λειτουργία:  

Η Daikin Altherma είναι κατάλληλη για όλες τις κλιματικές 

συνθήκες με αντοχή ακόμη και σε ακραίες συνθήκες ψύχους.

3.1

Η λειτουργία της Daikin Altherma χαμηλών θερμοκρασιών είναι εγγυημένη 

ακόμα και σε εξωτερική θερμοκρασία -°C. Αυτό εξασφαλίζει επαρκή 

λειτουργία της αντλίας θερμότητας ακόμα και στα πιο ψυχρά κλίματα. 

Η Daikin φημίζεται για την τεχνογνωσία της όσον αφορά την 

προστασία έναντι παγετού. Οι εξωτερικές μονάδες είναι ειδικά 

σχεδιασμένες ώστε να αποφεύγονται προβλήματα συσσώρευσης 

πάγου.

Αρχική διέλευση θερμού αερίου 

κατά την απόψυξη
Μονωτικό κάλυμμα

Στην κάτω πλάκα της σειράς ERLQ-C έχει εγκατασταθεί 

ένας θερμαντήρας μικρής ισχύος (W), με έξυπνη 

λογική λειτουργίας που ενεργοποιείται μόνο κατά τη 

διάρκεια των κύκλων απόψυξης. Αυτό εξοικονομεί 

περίπου % της κατανάλωσης ρεύματος σε σύγκριση 

με ένα θερμαντήρα κάτω πλάκας ελεγχόμενο από 

θερμοστάτη.

∆ιανομέας

 Η σειρά 11-16 kW της Daikin Altherma (ERLQ-C) 

διαθέτει ειδική προστασία έναντι παγετού. 

 › ∆ίοδος θερμού αερίου: θερμό αέριο ψυκτικό μέσο 

που διοχετεύεται από το συμπιεστή διέρχεται από 

την κάτω πλάκα, ώστε να αποτρέπεται η δημιουργία 

πάγου στη βάση και να διατηρούνται όλες οι οπές 

αποστράγγισης ανοικτές.

 › Το ψυκτικό μέσο διέρχεται από το κάτω μέρος της 

σερπαντίνας, ώστε να διατηρεί το κάτω μέρος της 

χωρίς πάγο.

Σωλήνας θερμού αερίου

18



728 mm

600 mm + 10 mm ελεύθερος 

χώρος και στις δύο πλευρές

Χάρη στο σχεδιασμό «όλα-σε-ένα», ο χώρος 
εγκατάστασης έχει ελαχιστοποιηθεί τόσο 
όσον αφορά το εμβαδόν όσο και το ύψος 

Σε σύγκριση με την παραδοσιακή διαιρούμενη έκδοση 

με επίτοιχη εσωτερική μονάδα και ξεχωριστό δοχείο 

ΖΝΧ, η ολοκληρωμένη εσωτερική μονάδα μειώνει 

σημαντικά τον απαιτούμενο χώρο εγκατάστασης. 

1

2

3

4

Μικρότερο εμβαδόν: με πλάτος μόνο  mm και βάθος 

 mm, η ολοκληρωμένη εσωτερική μονάδα έχει 

παρόμοιο εμβαδόν με άλλες οικιακές συσκευές. Για την 

εγκατάσταση, δεν απαιτείται σχεδόν καθόλου ελεύθερος 

χώρος στα πλάγια ούτε χώρος πίσω από τη μονάδα για 

τις σωληνώσεις, αφού οι συνδέσεις των σωληνώσεων 

βρίσκονται στο πάνω μέρος. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα 

να απαιτείται εμβαδόν εγκατάστασης μόνο , τ.μ.

Χαμηλό ύψος εγκατάστασης: τόσο η έκδοση 

 λίτρων όσο και η έκδοση  λίτρων έχει ύψος 

 εκ. Το απαιτούμενο ύψος εγκατάστασης είναι 

λιγότερο από  μέτρα.

Οι μικρές διαστάσεις της ολοκληρωμένης εσωτερικής 

μονάδας τονίζονται ακόμη περισσότερο από την 

κομψή και μοντέρνα εμφάνισή της, που την κάνει να 

συνδυάζεται εύκολα με άλλες οικιακές συσκευές.

950 mm + X

mm 073mm 085 X

Hydrobox

600 mm

1
.7

3
2

 m
m

30%
μικρότερη

δέσμευση

χώρου 

728 mm

αδάνομ ήκιρετωσε ηνέμωρηλκολΟηξατάιδ ήκιπυΤ

∆ιατίθεται και ειδική έκδοση με δύο διαφορετικές 

θερμοκρασίες προσαγωγής

∆οχείο ΖΝΧ

*Μονάδα EHVZ, σε έκδοση 180lt και μόνο για θέρμανση.
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Daikin Altherma split  

χαμηλών θερμοκρασιών

EHBX-CB + ERLQ-CV3/W1 ERLQ-C

EHBX-CB

QLRE + XBHEςησοδόπα αίεχιοτΣ
       

Wk.μονΟησοδόπα ήκιμρεΘ , () / 

, ()

, () / 

, ()

, () / 

, ()

, () / 

, ()

, () / 

, ()

, () / 

, ()

Wk.μονΟησοδόπα ήκιτκυΨ , () / 

, ()

, () / 

, ()

, () / 

, ()

, () / 

, ()

, () / 

, ()

, () / 

, ()

Απορροφ. ισχύς Θέρμανση Ονομ. kW , () / 

, ()

, () / 

, ()

, () / 

, ()

, () / 

, ()

, () / 

, ()

, () / 

, ()

Ψύξη Ονομ. kW , () / 

, ()

, () / 

, ()

, () / 

, ()

, () / 

, ()

, () / 

, ()

, () / 

, ()

COP , () / , () / 

, () / , ()

, () / , () / 

, () / , ()

, () / , () / 

, () / , ()

, () / , () / 

, () / , ()

, () / , () / 

, () / , ()

, () / , () / 

, () / , ()

EER , () / 

, ()

, () / 

, ()

, () / 

, ()

, () / 

, ()

, () / 

, ()

, () / 

, ()

-Προφίλ κατανάλωσηςΧΝΖ ησναμρέΘ Μέσο κλίμα

ηwh (απόδοση θέρμανσης νερού) -%

Ενεργειακή κλάση -

Θέρμανση χώρου
 

Μέσο κλίμα

Προσαγωγή

νερού °C

Μέσο κλίμα

Προσαγωγή

νερού 3°C

,,,09,06,16,09

ηs (εποχιακός 

βαθμός απόδοσης)

%
123120119123120

Ενεργειακή κλάση

ηs (εποχιακός 

βαθμός απόδοσης)

Ενεργειακή κλάση

+A

SCOP ,,9,98,80,90,98

%
153153 156156 149

+A++A+A++A

XBHEαδάνομ ήκιρετωσΕ

Κέλυφος Χρώμα Λευκό

Υλικό Λαμαρίνα με επικάλυψη

xxmmςοθάΒxςοτάλΠxςοψΎαδάνοΜςιεσάτσαι∆

gkαδάνοΜςοράΒ

Εύρος λειτουργίας Θέρμανση Νερό Ελάχ.~Μέγ. ~C°

Ψύξη Νερό Ελάχ.~Μέγ. ~C°

ΖΝΧ Νερό Ελάχ.~Μέγ. ~C°

Ψυκτικό Πλήρωση TCO₂eq -

GWP .,

Στάθμη ηχητικής ισχύος ABd.μονΟ

Στάθμη ηχητικής πίεσης ABd.μονΟ

QLREαδάνομ ήκιρετωξΕ

xx.mmςοθάΒxςοτάλΠxςοψΎαδάνοΜςιεσάτσαι∆

gkαδάνοΜςοράΒ

Συμπιεστής Ποσότητα 

Τύπος Scroll, ερμητικά σφραγισμένος

~BDC°.γέΜ~.χάλΕηξύΨςαίγρυοτιελ ςορύΕ

Θέρμανση ~-BDC°.γέΜ~.χάλΕ

Ψυκτικό Τύπος R-A

GWP .,

Πλήρωση TCO₂eq ,

,gk

)ήκινορτκελη( αδίβλαβ ήκιτωνοτκΕςοχγελΈ

Στάθμη ηχητικής 

ισχύος

Θέρμανση Ονομ. dBA



54

5252

52

5151

50545250

66

66

64

646664

64 6966

Στάθμη ηχητικής 

πίεσης

Θέρμανση Ονομ. dBA

Ψύξη Ονομ. dBA  

Ψύξη Ονομ. dBA

Τροφοδοσία ισχύος Ονομασία/Φάση/Σ //~N/W//~/VV/zHησάΤ/ατητόνχυ

Aςειελάφσα ςενεμώτσινυΣαμύεΡ

() Ψύξη Ta °C - LWE °C (DT = °C), θέρμανση Ta DB/WB °C/°C - LWC °C (DT = °C) () Ψύξη Ta °C - LWE °C (DT = °C), θέρμανση Ta DB/WB °C/°C - LWC °C (DT = °C) 

() Ta DB -°C (RH%) - LWC °C () Ta DB -°C (RH%) - LWC °C () Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου

Σημείωση: Διατίθενται και μονάδες μόνο θέρμανση με το διακριτικό τύπο EHBH-CB

55O C
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Daikin Altherma split  

χαμηλών θερμοκρασιών

EHVΧ-CB + ERLQ-CV3/CW1 EHVX-CB

QLRE + XVHEςησοδόπα αίεχιοτΣ        

Wk.μονΟησοδόπα ήκιμρεΘ , () / 
, ()

, () / 
, ()

, () / 
, ()

, () / 
, ()

, () / 
, ()

, () / 
, ()

Wk.μονΟησοδόπα ήκιτκυΨ , () / 
, ()

, () / 
, ()

, () / 
, ()

, () / 
, ()

, () / 
, ()

, () / 
, ()

Wk.μονΟησναμρέΘςύχσι .φορροπΑ , () / 
, ()

, () / 
, ()

, () / 
, ()

, () / 
, ()

, () / 
, ()

, () / 
, ()

Wk.μονΟηξύΨ , () / 
, ()

, () / 
, ()

, () / 
, ()

, () / 
, ()

, () / 
, ()

, () / 
, ()

COP , () / , () / , 
() / , ()

, () / , () / , 
() / , ()

, () / , () / , 
() / , ()

, () / , () / , 
() / , ()

, () / , () / , 
() / , ()

, () / , () / , 
() / , ()

EER , () / 
, ()

, () / 
, ()

, () / 
, ()

, () / 
, ()

, () / 
, ()

, () / 
, ()

Θέρμανση ZNX ∆ηλωμένο προφίλ φορτίου L XL L XL L XL L XL L XL L XL

Μέσο κλίμα ηwh % . . . . . . . . . . . .

Ενεργειακή κλάση A

Θέρμανση χώρου
 

Μέσο κλίμα

Προσαγωγή

νερού °C

, ,6,16 , ,6,16

ης (εποχιακός

βαθμός απόδοσης)  3 19  3 19

Ενεργειακή κλάση +A

SCOP

, ,0 ,80 , ,0 ,80

%

%

Μέσο κλίμα

Προσαγωγή

νερού °C
ης (εποχιακός

βαθμός απόδοσης)

Ενεργειακή κλάση

SCOP

156 153 149 149156 153

+A++A+A++A

XVHEαδάνομ ήκιρετωσΕ

Περίβλημα Χρώμα Λευκό

Υλικό Λαμαρίνα με επικάλυψη

∆ιαστάσεις Μονάδα ΎψοςxΠλάτοςxΒάθος mm ,xx

gkαδάνοΜςοράΒ

lύορεν ςοκγΌοίεχο∆ 
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128 20 130 2 130 19 128 20 130 2 130

Μέγιστη θερμοκρασία νερού °C 

Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση νερού bar 

Αντιδιαβρωτική προστασία Ανόδιο

Εύρος λειτουργίας Θέρμανση Πλευρά νερού Ελάχ.~Μέγ. °C ~

Ψύξη Πλευρά νερού Ελάχ.~Μέγ. °C ~

ZNX Πλευρά νερού Ελάχ.~Μέγ. °C  / ~

Ψυκτικό Πλήρωση TCO₂eq -

GWP .,

Στάθμη ηχητικής ισχύος ABd.μονΟ 

Στάθμη ηχητικής πίεσης ABd.μονΟ 

QLREαδάνομ ήκιρετωξΕ

∆ιαστάσεις Μονάδα ΎψοςxΠλάτοςxΒάθος mm xx.

gkαδάνοΜςοράΒ 

Συμπιεστής Ποσότητα 

Τύπος Scroll, ερμητικά σφραγισμένος

Εύρος λειτουργίας Ψύξη Ελάχ.~Μέγ. °CDB ~

Θέρμανση Ελάχ.~Μέγ. °CDB ~-

Ψυκτικό Τύπος R-A

GWP .,

Πλήρωση TCO₂eq.kg ./,

Έλεγχος Εκτονωτική βαλβίδα (ηλεκτρονική)

Στάθμη ηχητικής 
ισχύος

Θέρμανση Ονομ. dBA 66 64 6664

52 51 5251

Ψύξη Ονομ. dBA

Στάθμη ηχητικής 
πίεσης

Θέρμανση Ονομ. dBA

Ψύξη Ονομ. dBA   54   54

64 66 69 64 66 69

Τροφοδοσία ισχύος Ονομασία/Φάση/Συχνότητα/Τάση Hz/V //~N/W//~/V

Aςειελάφσα ςενεμώτσινυΣαμύεΡ 

() Ψύξη Ta °C - LWE °C (DT = °C), θέρμανση Ta DB/WB °C/°C - LWC °C (DT = °C) () Ψύξη Ta °C - LWE °C (DT = °C), θέρμανση Ta DB/WB °C/°C - LWC °C (DT = °C) 

() Ta DB -°C (RH%) - LWC °C () Ta DB -°C (RH%) - LWC °C () Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου

Σημείωση: Διατίθενται και μονάδες μόνο θέρμανση με το διακριτικό τύπο EHVH-CB

ERLQ-C55O C
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 › ∆εν απαιτείται χώρος στο εσωτερικό για το σύστημα θέρμανσης

 › Γρήγορη εγκατάσταση: μόνο σωλήνες νερού φθάνουν στο εσωτερικό από την εξωτερική μονάδα

καθώς το ψυκτικό κύκλωμα και όλα τα υδραυλικά εξαρτήματα περιλαμβάνονται μέσα σε αυτήν  

  Γιατί να επιλέξετε ένα σύστημα monobloc

Εξωτερική μονάδα

∆οχείο ζεστού νερού

Θερμαντικό σώμα 
χαμηλών θερμοκρασιών

Daikin Altherma monobloc 

χαμηλών θερμοκρασιών 

Εγγυημένη λειτουργία: 

Η Daikin Altherma είναι κατάλληλη για όλες τις κλιματικές 

συνθήκες με αντοχή ακόμη και σε ακραίες συνθήκες ψύχους.

3.2
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άτακγετερο χώρο όρκο μιτΑπαιτεί ›

αττήμαραεξ

ά κιλραυδυα τα λει όναμβάλιΗ εξωτερική μονάδα περ›

νο χώροέρισμοοικίες με περιτακγια 

ποτύπωμα είναι ιδανική  αρό της κο μιτσρη ά2. Χ

αινίσεις.κγια ανα

αι    κοικίες όσο τακτες σεόκτινόσο για τγή λοιπεεια λέείναι τ

αι κό τι' αυΓρό κήπο. κύ μιλναν ποέαι σε κόμη κζι ή αάπερβ

να έό παάτω κτε, οδήπυοπν οόεδχαθεί στσατακγερεί να ομπ

σης. Η εξωτερική μονάδα ωδίωλακουτί κνα έαι ττίθεσροπ

ρήσης, χρού ενού τσεζραγωγή αασμό με πυια συνδΓ. υχώρο

, για τη θέρμανση υού χώροκτήριο εσωτερισριιεχνα ένο όμ

αιτεί πα,  monoblocmarin AlthekΗ Dai

νάδα ον εξωτερική μητσαι τνοαμβάνλιπερ

α ττήμαραά εξκιλραυδυα τα λΌ1. 

.ύροενες νήλς σωυοτσης λόκυλγθήκης σροπ

ν αηείφει τλααι εξκού τεγο σημείο πατό παάτω κ

οτρασίας κη της θερμοσώτπν ηπει τέρτποαό τυΑ

ο. τηραίταπαόταν είναι 

οτγοποιεί ρενεό κγισμιλοό κίσης, ειδιπΕση. ωνόμ

ττήμαραά εξκιλραυδυα τα λες, όνής μύειμερινοχ

γό παπαρού εννων ήλασία των σωτσροπν ηια τΓ

έτημάτων ραικών εξλραυδυασία τσΠρο

,  kW W, kkW,  kWνο, με ισχύ  kόθέρμανσης μ

δόσεις ψύξης/θκει εναμβάλιρά περιρης σεήπλΗ 

ρά ιήρης σελΠ4. 

ση. ύλνη έωμρηλοκλογια μια 

in kτη Daiστείτε σβασις να ωνέομπερείτε ποΜ

α ττήμασυά σκιαληδοχεία και τεί με σαυνα συνδ

ρεί οαι μπκin kcoil της Dai-μονάδες fanαι τις κ

ά σκτινα θερματα, ττήμασυπέδια σανδοδεα τμε 

τοοδπαεί γρουτειλma monobloc rin AlthekΗ Dai

να σημείο έό πατε σεζάρειχα όσα λΌ3. 

ίτιπσο τσς μέσα υοτασή τσάτακγεικτη λέευν ητ

πει έρτιπεές θέσεις κρετιοσης σε διαφωδίωλακουτιού κ

ου ται κτηρίου σριιεχου τασης τσάτακγεα τητότΗ δυνα›

ράον αγητσασης τσ
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ρού ενου 

ο σύστημα

ουν τα διαθέτ

ς υοτά τακό τεγ

ούτπαγετι νναέ

αι kWκ

αι κθέρμανσης 
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Daikin Altherma monobloc 

χαμηλών θερμοκρασιών
EBLQ-CV

EDLQ-CV3     EBLQ-CV3

EKCB, EKMBUH

Wk.μονΟησοδόπα ήκιμρεΘ , () / , () , () / , () , () / , () , () / , ()
Wk.μονΟησοδόπα ήκιτκυΨ )( , / )( ,)( , / )( ,-

Απορροφ. ισχύς

Ψύξη Ονομ. kW )( , / )( ,)( , / )( ,-

Θέρμανση Ονομ. kW , () / , () , () / , () , () / , () , () / , ()

COP , () / , () , () / , () , () / , () , () / , ()
EER )( , / )( ,)( , / )( ,-
∆ιαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 

Πλάτος mm .
Βάθος mm 

gkαδάνοΜςοράΒ , , , ,
Εύρος λειτουργίας Θέρμανση Νερό Ελάχ.~Μέγ. °C ~,

Ψύξη Περιβάλλον Ελάχ.~Μέγ. °CDB ,~,-
Νερό Ελάχ.~Μέγ. °C ,~,-

Ψυκτικό Τύπος R-A
GWP .,

gkΠλήρωση ,,,,
TCO₂eq , , , ,

Έλεγχος Εκτονωτική βαλβίδα (ηλεκτρονική)
Στάθμη ηχητικής 

ισχύος

Θέρμανση Ονομ. dBA 
Ψύξη Ονομ. dBA ,-

Στάθμη ηχητικής 

πίεσης

Θέρμανση Ονομ. dBA 
Ψύξη Ονομ. dBA -

Θέρμανση χώρου
 

%
   

, , , ,

A++

Μέσο κλίμα

Προσαγωγή

νερού °C 

ηs (εποχιακός

βαθμός απόδοσης)

%
   

SCOP , , , ,
Ενεργειακή κλάση

Μέσο κλίμα

Προσαγωγή

νερού 5°C 

ηs (εποχιακός

βαθμός απόδοσης)

SCOP

Ενεργειακή κλάση

A++

() Ψύξη Ta °C - LWE °C (DT = °C), θέρμανσηTa DB/WB °C/°C - LWC °C (DT = °C) () Ψύξη Ta °C - LWE °C (DT = °C), θέρμανση Ta DB/WB °C/°C - LWC °C (DT = °C)  

() Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου 

Σημείωση: Οι κωδικοί EDLQ αφορούν σε μονάδες για μόνο θέρμανση ενώ οι κωδικοί EBLQ αφορούν σε μονάδες για θέρμανση και ψύξη

∆ιαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 
Πλάτος mm 
Βάθος mm 

gkαδάνοΜςοράΒ 
Εύρος λειτουργίας Θέρμανση Περιβάλλον Ελάχ.~Μέγ. -

Εσωτερική 

εγκατάσταση

Περιβάλλον Ελάχ. °CDB 
Μέγ. °CDB 

Ψυκτικό Πλήρωση TCO₂eq -
Έλεγχος -
GWP -

Κιτ εφεδρικής ηλεκτρικής αντίστασης

∆ιαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 
Πλάτος mm 
Βάθος mm 

gkαδάνοΜςοράΒ 

kWΙσχύς 93

kW/V/AΔυνατότητα σύνδεσης 3 / 1x230 / 13,03 / 1x230 / 13,0

6 / 1x230 / 26,0

6 / 3x400 / 8,6

9 / 3x400 / 13,0

55O C
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-C(3)V3/W1QLEB-C(3)V3/W1QEDL

014C3(V3/W1)

505AdB.νομΟηΨύξ

AdB.νομΟηΘέρμανσ

ςεσηίπ

τικής ηάθμη ηχτΣ

644AdB.νομΟηΨύξ

44AdB.νομΟηΘέρμανσ

οςύισχ

τικής ηάθμη ηχτΣ

.GWP

Έλεγχος Εκτονωτική βαλβίδα (ηλεκτρονική)

7,1O₂eqCT

Πλήρωση kg ,4

R-AύποςΤόκΨυκτι

°C ~.γέάχ.~ΜλΕΝερό

°CDB ~.γέάχ.~ΜλΕΠεριβάλλονΨύξη

°C 2~.γέάχ.~ΜλΕΝερό

°CWB -5~ -~.γέάχ.~ΜλΕΠεριβάλλονΘέρμανσηςγίαρουτειλΕύρος 

1~//230

z/VH

ησάΤ

α /τητόυχνΣ

η/σΦάΠαροχή

Τύπος

-

- 3V3Εφεδρική ηλ. αντίσταση

Βάρος Μονάδα kg 151/154

Βάθος mm 380

Πλάτος mm 1.160

∆ιαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 1.348

EER

COP

Wk.νομΟηΘέρμανσ

Wk.νομΟηΨύξ

ύροφ. ισχορΑπ

Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW

Θερμική απόδοση Ονομ. kW

2,63 (1) / 4,20 (2)

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

3,18 (1) / 5,09 (2)

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

12,40 (1) / 11,60 (2)

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

2,63 (1) / 4,20 (2)

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

3,18 (1) / 5,09 (2)

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

12,40 (1) / 11,60 (2)

4,05 (1) / 2,45 (2)

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

3,16 (1) / 5,14 (2)

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

12,80 (1) / 12,60 (2)

14,50 (1) / 13,60 (2)

4,05 (1) / 2,45 (2)

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

3,16 (1) / 5,14 (2)

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

12,80 (1) / 12,60 (2)

3,90 (1) / 2,28 (2)

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

3,56 (1) / 5,96 (2)

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

13,90 (1) / 13,60

16,01 (1) / 15,02 (2)14,50 (1) / 13,60 (2)11,20 (1) / 11,00 (2)

Όνομα V3/W1χή οραρική πτνεΚΣυμπιεστής

2

5151525151

011C3(V3/W1)016C(V3/W1)014C(V3/W1)011C(V3/W1)EDLQ/EBLQΜία μονάδα

CO 55

 

 

  

 

   

-CQE(D/B)L

016C3(V3/W1)

)

)

13,90 (1) / 13,60

16,01 (1) / 15,02 (2)

)
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)

3,90 (1) / 2,28 (2)

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

3,56 (1) / 5,96 (2)

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

, ( ) ,

A+

119

3,06

149

3,80

50

52

 

 

  

 

   )  CT = °DC °C (WLa DB/WB °C/°C - Tέρμανση), θCT = °DWE °C (LLWa °C - T) () ΨύξηCT = °DC °C (WLa DB/WB °C/°C - T), θέρμανσηCT = °DWE °C (La °C - T() Ψύξη

A++A+A++

123120

3,163,09

119123120

3,063,163,09

153156

3,903,98

149153156

3,803,903,98

%

A+

βαθμός απόδοσης)

ns (εποχιακός 

Ενεργειακή κλάση

POCS3°Cνερού 

Προσαγωγή

Μέσο κλίμα

βαθμός απόδοσης)

ns (εποχιακός 

Ενεργειακή κλάση

POCS

%

°Cνερού 

Προσαγωγή

Μέσο κλίμαΘέρμανση χώρου

Τάση V 230/400

Συχνότητα Hz 

Φάση 1~/3~οςτρεύμα

Σημείωση: Η μονάδα C3 συμπεριλαμβάνει μονοφασική ηλεκτρική αντίσταση ισχύος 3kW

25



Η ολοκληρωμένη ηλιακή μονάδα μεγιστοποιεί τη χρήση 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και προσφέρει κορυφαία άνεση

Με την προσθήκη ηλιακών συλλεκτών 

(πρόσθετος εξοπλισμός), η μονάδα   

χρησιμοποιεί δωρεάν ενέργεια από τον ήλιο 

για την υποστήριξη της θέρμανσης και την 

παραγωγή ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ). 

Στη μέγιστη απόδοσή της, το % της ηλιακής 

ενέργειας μπορεί να μετατραπεί σε οφέλιμη 

θερμότητα, χάρη στην εξαιρετικά υψηλή απόδοση των 

επίπεδων ηλιακών συλλεκτών μας. Η ηλιακή ενέργεια 

και οι αντλίες θερμότητας αλληλοσυμπληρώνονται 

ιδανικά σε αυτή την εφαρμογή. Η αντλία θερμότητας 

προσθέτει την απαιτούμενη ποσότητα θερμότητας  

στο σύστημα ώστε να ανταποκριθεί στη ζήτηση. 

Σε συνδυασμό με αντλία θερμότητας, η οποία 

εκμεταλλεύεται επίσης ανανεώσιμη ενέργεια του 

περιβάλλοντος, η χρήση βοηθητικής ενέργειας 

(ηλεκτρική αντίσταση) μειώνεται στο ελάχιστο.

Ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη σας,  
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σύστημα κλειστού  
ή ανοικτού κυκλώματος. 

Ηλιακό σύστημα ανοικτού κυκλώματος  

(drain-back) με EHS(H/X)-B 

Οι ηλιακοί συλλέκτες γεμίζουν με νερό μόνον όταν 

υπάρχει επαρκής θερμότητα από τον ήλιο. Τότε,            

ο κυκλοφορητής τίθεται σε λειτουργία και μεταφέρει  

το νερό στους συλλέκτες το οποίο επιστρέφει  

βαρυτικά στο δοχείο.

Αν η ηλιακή ακτινοβολία δεν είναι επαρκής ή αν 

το ηλιακό δοχείο αποθήκευσης ζεστού νερού 

δεν χρειάζεται περισσότερη θερμότητα, η αντλία 

τροφοδοσίας κλείνει και ολόκληρο το ηλιακό σύστημα 

αδειάζει μέσα στο δοχείο αποθήκευσης. Η προσθήκη 

αντιψυκτικού δεν είναι απαραίτητη καθώς όταν η 

εγκατάσταση δεν χρησιμοποιείται, οι επιφάνειες του 

συλλέκτη είναι άδειοι και δεν διατρέχουν κανένα 

κίνδυνο. Άλλο ένα περιβαλλοντικό πλεονέκτημα! 

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

Ιαν. Φεβρ. Μάρτ. Απρ. Μάιος Ιούν. Ιούλ. Αύγ. Σεπτ. Οκτ. Νοεμ. ∆εκ.

kWh

Το ανωτέρω γράφημα δείχνει πότε και πόσο το ηλιακό σύστημα 

υποστηρίζει τη θέρμανση και την παραγωγή ζεστού νερού.  

Ηλιακό σύστημα κλειστού (υπό πίεση) κυκλώματος 

με EHS(H/X)-B 

Εάν απαιτείται, μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης 

σύστημα κλειστού κυκλώματος. Το σύστημα γεμίζει με 

νερό που περιέχει την κατάλληλη ποσότητα αντιψυκτικού, 

ώστε να αποφευχθεί το πάγωμα κατά τους χειμερινούς 

μήνες. Ολόκληρο το σύστημα τίθεται υπό πίεση και 

σφραγίζεται.

ON ON

Ηλιακό σύστημα 
ανοικτού κυκλώματος 

(drain-back)

Ηλιακό σύστημα 
κλειστού 

κυκλώματος

Χρήση ηλιακής ενέργεια για θέρμανση και ΖΝΧ

Αντλία θερμότητας (θερμότητα περιβάλλοντος)

Ηλεκτρική αντίσταση

3.3
Daikin Altherma ISU (Integrated Solar Unit)

Χαμηλών θερμοκρασιών με ηλιακή υποστήριξη
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Ελαφρύ πλαστικό δοχείο 

με υψηλές προδιαγραφές υγιεινής 

Το ενσωματωμένο δοχείο ζεστού νερού χρήσης 

διαθέτει υψηλές προδιαγραφές υγιεινής και προηγμένη 

τεχνολογία. Χάρη στην αρχή της ταχυθέρμανσης, δεν 

μπορούν να αναπτυχθούν βακτήρια λεγεωνέλλας, 

εξαλείφοντας έτσι την ανάγκη για λειτουργία 

απολύμανσης. Τα οφέλη του νερού άριστης υγιεινής 

έχουν επιβεβαιωθεί σε εκτενή μελέτη του Ινστιτούτου 

Υγιεινής του Πανεπιστημίου του Tübingen. 

Εκδόσεις Bivalent, EHS(H/X)B-B: 

δυνατότητα συνδυασμού 

με υφιστάμενη πηγή ενέργειας

∆υνατότητα αποδοτικής αποθήκευσης θερμότητας 

από άλλες πηγές στην εσωτερική μονάδα. Ένα 

τέτοιο σύστημα μπορεί επίσης να υποστηριχθεί από 

λέβητες πετρελαίου, αερίου, λέβητες πέλετ ή ξύλου, 

που ενδεχομένως προϋπήρχαν στην εγκατάσταση. 

Αν δεν εγκαταστήσετε ένα ηλιακό σύστημα από την 

αρχή, μπορεί να τοποθετηθεί εύκολα και γρήγορα σε 

δεύτερο χρόνο.

Δυνατότητα ελέγχου μέσω εφαρμογής

Απλός χειρισμός με πλοήγηση και έλεγχο από μενού 

που προσαρμόζεται στις ανάγκες σας και μπορεί να γίνει 

κι από απόσταση μέσω εφαρμογής κινητού με 

την προσθήκη πλακέτας (προαιρετικός εξοπλισμός).

1. Απομακρυσμένος έλεγχος

2. Ευανάγνωστη οθόνη 

και εύκολες τροποποιήσεις

3. Απλό χειριστήριο για εύκολη ρύθμιση

Η οθόνη απεικονίζει τιμές και παραμέτρους σε 

μορφή απλού κειμένου. Όλες οι λειτουργίες, τα 

χρονοπρογράμματα και οι παράμετροι λειτουργίας 

μπορούν να ρυθμιστούν και να τροποποιηθούν 

γρήγορα. 

Η θερμοκρασία του νερού για τη θέρμανση ρυθμίζεται 

σύμφωνα με την εξωτερική θερμοκρασία. Ο ελεγκτής 

ανιχνεύει αυτόματα εάν είναι χειμώνας ή καλοκαίρι, 

και ενεργοποιεί/απενεργοποιεί το πρόγραμμα 

θέρμανσης ανάλογα με τη ζήτηση. Ο ελεγκτής 

έχει εύκολη και διαισθητική (intuitive) λειτουργία 

και μπορεί να επεκταθεί με τη χρήση ενός χειριστηρίου 

χώρου, το οποίο είναι πολύ πρακτικό για τον έλεγχο 

και την παρακολούθηση του συστήματος θέρμανσης.        
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EHSX-B + ERLQ-CV3/CW1

Daikin Altherma 

χαμηλών θερμοκρασιών

με ηλιακή υποστήριξη (ISU)

Διατίθεται και στην έκδοση EHSH, για θέρμανση μόνο.

QLRE + XSHEςησοδόπα αίεχιοτΣ

Wk.μονΟησοδόπα ήκιμρεΘ , () /  

, () /  

, () / 
, ()

, () /  

, () /  

, () / 
, ()

, () /  

, () /  

, () / 
, ()

, () /  

, () /  

, () / 
, ()

, () /  

, () /  

, () / 
, ()

, () /  

, () /  

, () / 
, ()

Wk.μονΟησοδόπα ήκιτκυΨ , () / 
, ()

, () / 
, ()

, () / 
, ()

, () / 
, ()

, () / 
, ()

, () / 
, ()

Απορροφ. ισχύς Θέρμανση Ονομ. kW , () /  

, () /  

, () / 

, ()

, () / , () /  

 , () / , ()

, () / , 

() / , () 

/ , ()

, () / , () /  

, () / , ()

Ψύξη Ονομ. kW  , () / 
, ()

, () / 
, ()

, () / 
, ()

, () / 
, ()

, () / 
, ()

, () / 
, ()

COP , () /  

, () /  

, () / 
, ()

, () /  

, () /  

, () / 
, ()

, () /  

, () /  

, () / 
, ()

, () /  

, () /  

, () / 
, ()

, () /  

, () /  

, () / 
, ()

, () /  

, () /  

, () / 
, ()

EER , () / 
, ()

, () / 
, ()

, () / 
, ()

, () / 
, ()

, () / 
, ()

, () / 
, ()

Θέρμανση ΖΝΧ
 

LX
Μέσο κλίμα ηwh (απόδοση θέρμανσης νερού) % 

Ενεργειακή κλάση απόδοσης 

θέρμανσης νερού
A

Θέρμανση χώρου
 

Έξοδος νερού 

μέσου κλίματος 

°C

Γενικά ηs (Εποχιακή 

απόδοση 

θέρμανσης χώρου)

% 8 130 127 128 130 127

Κλάση εποχιακής απόδοσης 

θέρμανσης χώρου
A++

XSHEαδάνομ ήκιρετωσΕ
Περίβλημα Χρώμα Λευκό (Traffic white) (RAL) / Σκούρο γκρι (RAL)

Υλικό Πολυπροπυλένιο ανθεκτικό σε κτυπήματα

x,x,
gkαδάνοΜςοράΒ 


Μέγιστη θερμοκρασία νερού °C 

Εύρος λειτουργίας Θέρμανση Περιβάλλοντος Ελάχ.~Μέγ. °C ~-
Πλευρά νερού Ελάχ.~Μέγ. °C ~

Ψύξη Περιβάλλοντος Ελάχ.~Μέγ. °CDB ~
Πλευρά νερού Ελάχ.~Μέγ. °C -~-

Ψυκτικό Τύπος R-A
gkΠλήρωση ,

TCO₂eq .,
Έλεγχος Ηλεκτρονική θερμοεκτονωτική βαλβίδα / Inverter
GWP

Στάθμη ηχητικής ισχύος ABd.μονΟ 
Στάθμη ηχητικής πίεσης ABd.μονΟ 

QLREαδάνομ ήκιρετωξΕ

xx.
gkαδάνοΜςοράΒ 

Συμπιεστής Ποσότητα 
Τύπος Ερμητικά κλειστός, σπειροειδής συμπιεστής

Εύρος λειτουργίας Ψύξη Ελάχ.~Μέγ. °CDB ~
Θέρμανση Ελάχ.~Μέγ. °CDB ~-

Ψυκτικό Τύπος R-A
GWP .,
Πλήρωση TCO₂eq ,

kg ,
Έλεγχος Θερμοεκτονωτική βαλβίδα (ηλεκτρονική)

Στάθμη ηχητικής 

ισχύος

Θέρμανση Ονομ. dBA 6464

52

545250545250

515251
Ψύξη Ονομ. dBA 

Στάθμη ηχητικής 

πίεσης

Θέρμανση Ονομ. dBA

Ψύξη Ονομ. dBA

Τροφοδοσία ισχύος Ονομασία/Φάση/Συχνότητα/Τάση Hz/V //~N/W//~/V
Ρεύμα Συνιστώμενες ασφάλειες A 

()  Ψύξη Ta °C - LWE °C (DT = °C), θέρμανση Ta DB/WB °C/°C - LWC °C (DT = °C) () Ψύξη Ta °C - LWE °C (DT = °C), θέρμανση Ta DB/WB °C/°C - LWC °C (DT = °C)  

() EW °C, LW °C, συνθήκες περιβάλλοντος: -°CDB/-°CWB () EW °C, LW °C, συνθήκες περιβάλλοντος: °CDB/°CWB () Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου

.,

EHSXB16PB

ERLQ-C(V/W)

55O C
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Διατίθεται και ειδική έκδοση EHSHB, για θέρμανση μόνο.

EHSXB16PB

EHSXB-B + ERLQ-CV3/CW1

QLRE + BXSHEςησοδόπα αίεχιοτΣ

Wk.μονΟησοδόπα ήκιμρεΘ ,()/,()
/,()/,()

,()/,()
/,()/,()

,()/,()
/,()/,()

,()/,()
/,()/,()

,()/,()
/,()/,()

,()/,()
/,()/,()

Wk.μονΟησοδόπα ήκιτκυΨ ,()/,(),()/,() ,()/,() ,()/,() ,()/,(),()/,()
Απορροφ. ισχύς Θέρμανση Ονομ. kW ,()/,() 

/,()/,()
,()/,()/  
,()/,()

,()/,()
/,()/,()

,()/,()/  
,()/,()

Ψύξη Ονομ. kW ,()/,(),()/,()
COP ,()/,()

/,()/,()
,()/,()

/,()/,()
,()/,()
/,()/,()

,()/,()
/,()/,()

,()/,()
/,()/,()

,()/,()
/,()/,()

EER ,()/,()

,()/,()

,()/,()

,()/,()

,()/,()

,()/,()

,()/,()

,()/,()

,()/,(),()/,()
Θέρμανση ΖΝΧ
 

LXυοίτροφ λίφορπ ονέμωλη∆άκινεΓ
Μέσο κλίμα ηwh (απόδοση θέρμανσης νερού) %

Ενεργειακή κλάση απόδοσης 

θέρμανσης νερού A

Θέρμανση χώρου
 

Έξοδος νερού 

μέσου κλίματος 

°C

Γενικά ηs (Εποχιακή 

απόδοση 

θέρμανσης χώρου)

%
130130 128128 127

Κλάση εποχιακής απόδοσης 

θέρμανσης χώρου
A++

)LAR( ιρκγ ορύοκΣ / )LAR( )etihw cffiarT( όκυεΛαμώρΧαμηλβίρεΠ
αταμήπυτκ εσ όκιτκεθνα οινέλυπορπυλοΠόκιλΥ

∆ιαστάσεις Μονάδα ΎψοςxΠλάτοςxΒάθος cm x,x,
gkαδάνοΜςοράΒ
lύορεν ςοκγΌοίεχο∆

C°ύορεν αίσαρκομρεθ ητσιγέΜ
Εύρος λειτουργίας Θέρμανση Περιβάλλοντος Ελάχ.~Μέγ. ~-C°

Πλευρά νερού Ελάχ.~Μέγ. ~C°
Ψύξη Περιβάλλοντος Ελάχ.~Μέγ. ~BDC°

Πλευρά νερού Ελάχ.~Μέγ. -~-C°
Ψυκτικό Τύπος R-A

,gkΠλήρωση
TCO₂eq -

retrevnI / αδίβλαβ ήκιτωνοτκεομρεθ ήκινορτκελΗςοχγελΈ
GWP .,

Στάθμη ηχητικής ισχύος ABd.μονΟ
Στάθμη ηχητικής πίεσης ABd.μονΟ

xx.mmςοθάΒxςοτάλΠxςοψΎαδάνοΜςιεσάτσαι∆
gkαδάνοΜςοράΒ

Συμπιεστής Ποσότητα 
ςήτσειπμυσ ςήδιεοριεπσ ,ςότσιελκ άκιτημρΕςοπύΤ

~BDC°.γέΜ~.χάλΕηξύΨςαίγρυοτιελ ςορύΕ
Θέρμανση ~-BDC°.γέΜ~.χάλΕ

Ψυκτικό Τύπος R-A
GWP .,
Πλήρωση TCO₂eq ,

,gk
)ήκινορτκελη( αδίβλαβ ήκιτωνοτκεομρεΘςοχγελΈ

Στάθμη ηχητικής ισχύος Θέρμανση Ονομ. dBA
ABd.μονΟηξύΨ

Στάθμη ηχητικής 

πίεσης

Θέρμανση Ονομ. dBA
Ψύξη Ονομ. dBA 50 52 54 50 52 54

Τροφοδοσία ισχύος Ονομασία/Φάση/Σ //~N/W//~/VV/zHησάΤ/ατητόνχυ
Ρεύμα Συνιστώμενες ασφάλειες A 

()  Ψύξη Ta °C - LWE °C (DT = °C), θέρμανση Ta DB/WB °C/°C - LWC °C (DT = °C) () Ψύξη Ta °C - LWE °C (DT = °C), θέρμανση Ta DB/WB °C/°C - LWC °C (DT = °C)  

() EW °C, LW °C, συνθήκες περιβάλλοντος: -°CDB/-°CWB () EW °C, LW °C, συνθήκες περιβάλλοντος: °CDB/°CWB () Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου

ERLQ-C(V/W)

55O C

66

016CW1014CW1011CW1016CV3014CV3011CV3

646664

52515251

Daikin Altherma χαμηλών θερμοκρασιών

με ηλιακή υποστήριξη (ISU)

σε συνδυασμό και

με δευτερεύουσα πηγή ενέργειας
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Έλεγχος Inverter σημαίνει 

ακόμη μεγαλύτερη οικονομία!

Ο Inverter προσαρμόζει συνεχώς το σύστημά σας 

στις πραγματικές απαιτήσεις θέρμανσης. ∆εν χρειάζεται 

να χάνετε χρόνο με ρυθμίσεις: η προγραμματισμένη 

θερμοκρασία διατηρείται σε ιδανικά επίπεδα ανεξάρτητα 

από τους εξωτερικούς και εσωτερικούς παράγοντες, 

όπως ο βαθμός ηλιοφάνειας, ο αριθμός ατόμων στο χώρο, 

κτλ. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ανεπανάληπτη άνεση, 

μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του συστήματος αφού 

λειτουργεί μόνο όταν χρειάζεται, και 30% μεγαλύτερη 

οικονομία ενέργειας σε σύγκριση με αντλίες θερμότητας 

χωρίς Inverter.        

Η Daikin Altherma υψηλών θερμοκρασιών είναι αντλία 

θερμότητας διαιρούμενου τύπου. Είναι διαθέσιμη 

σε έκδοση για θέρμανση μόνο καθώς αναπτύχθηκε για 

την αγορά της αντικατάστασης λεβήτων με την μικρότερη 

δυνατή επέμβαση σε μια εγκατάσταση. Μπορεί να παρέχει 

νερό θερμοκρασίας έως 80°C αντικαθιστώντας χωρίς 

συμβιβασμούς οποιοδήποτε λέβητα καύσης. Τις επιδόσεις 

αυτές τις επιτυγχάνει με πλήρη χρήση ανανεώσιμης πηγής 

(θερμοδυναμικά), χωρίς τη χρήση συμπληρωματικής 

ηλεκτρικής αντίστασης. Οι υψηλές θερμοκρασίες νερού 

είναι εφικτές χάρη στην τεχνολογία αλληλουχίας δύο 

συμπιεστών (cascade) που φιλοξενούνται στην εσωτερική 

μονάδα του συστήματος. Η αξιοπιστία του μηχανήματος 

είναι υπεράνω κριτικής, αφού με μικρές βελτιώσεις 

κι αναβαθμίσεις κυκλοφορεί από το 2009, μετρώντας 

περισσότερες από 7.000 εγκαταστάσεις στην Ελλάδα.

Απευθείας αντικατάσταση λέβητα καύσης χωρίς επεμβάσεις 

στο υπόλοιπο δίκτυο εντός κατοικίας χάρη στη δυνατότητα 

παροχής νερού θερμοκρασίας έως 80°C

1. Εναλλάκτης θερμότητας R-134a  H
2
O

2. Εναλλάκτης θερμότητας R-410A  R-134a

4. Συμπιεστής R-134a

5. Αυτόματο εξαεριστικό

6. Μανόμετρο

7. ∆οχείο διαστολής (12 λίτρων)

1

4

7

3

6

5

2
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Τεχνολογία cascade Daikin Altherma

άκιρετωσΕάκιρετωξΕ

1 2 3Βήμα Βήμα Βήμα 

1 Η εξωτερική μονάδα απάγει θερμότητα από τον αέρα του περιβάλλοντος. 

Η θερμότητα αυτή μεταφέρεται στην εσωτερική μονάδα μέσω του ψυκτικού R-410A.

Υψηλή απόδοση σε 3 βήματα:

3

2 Η εσωτερική μονάδα λαμβάνει τη θερμότητα και αυξάνει περαιτέρω τη θερμοκρασία με ψυκτικό μέσο R-134a.

Η θερμότητα μεταφέρεται από το κύκλωμα ψυκτικού R-134a στο κύκλωμα νερού. Χάρη στη μοναδική 

τεχνολογία cascade, μπορούν να επιτευχθούν θερμοκρασίες νερού 80°C, χωρίς να χρησιμοποιηθεί 

συμπληρωματική εφεδρική ηλεκτρική αντίσταση.

EKHTS: Δοχείο ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ)

 › ∆ιαθέσιμο σε  και  λίτρα

 › Αποτελεσματική άνοδος θερμοκρασίας: από °C σε °C 

μόνο σε  λεπτά*

 › Ελάχιστες απώλειες θερμότητας χάρη στη μόνωση υψηλής 

ποιότητας

 › Σε δεδομένα διαστήματα, η εσωτερική μονάδα μπορεί να 

αυξήσει τη θερμοκρασία του νερού έως και πάνω από °C, 

ώστε να αποτραπεί ο κίνδυνος ανάπτυξης βακτηρίων.

Η εσωτερική μονάδα και το δοχείο ζεστού νερού 

χρήσης μπορούν να τοποθετηθούν το ένα πάνω στο 

άλλο για εξοικονόμηση χώρου ή το ένα δίπλα στο  

άλλο εάν το διαθέσιμο ύψος είναι περιορισμένο.

Δοχείο ΖΝΧ τοποθετημένο 

επάνω στην εσωτερική μονάδα

ή

Δοχείο ΖΝΧ τοποθετημένο δίπλα στην εσωτερική μονάδα

∆οχείο ζεστού νερού χρήσης

* Οι δοκιμές έγιναν με εξωτερική μονάδα  kW σε θερμοκρασία 

   περιβάλλοντος °C και δοχείο  λίτρων
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Daikin Altherma split 

υψηλών θερμοκρασιών
EKHBRD-ADV17/Y17 + ER(R/S)Q-AV1/AY1 

 ER(R/S)Q-AV/YEKHBRD_ADV17/Y17

RE/QSRE + DRBHKEςησοδόπα αίεχιοτΣ
011ADV17 +

011AV1

014ADV17 +

014AV1

016ADV17 +

016AV1

011ADY17 +

011AY1

014ADY17 +

014AY1

016ADY17 +

016AY1
RQ

Wk.μονΟησοδόπα ήκιμρεΘ ,3 () / , ()  

  , ()

,5 () / , ()  

, ()

, () / , () 

, ()

Απορροφ. ισχύς Θέρμανση Ονομ. kW ,87 () / , ()  

, ()

5,09 () / , () 

, ()

5,86 () / , ()  

, ()

,3 () / , ()  

  , ()

,5 () / , ()  

, ()

, () / , ()

, ()

,87 () / , ()  

, ()

5,09 () / , () 

, ()

5,86 () / , ()  

, ()

Θέρμανση χώρου
 

Μέσο κλίμα

Προσαγωγή νερού

°C

%

2,96

115 116 117

2,98 3,01 2,96

115 116 117

2,98 3,01

A+

SCOP

ηs (εποχιακός

βαθμός απόδοσης)

Ενεργειακή κλάση

DRBHKEαδάνομ ήκιρετωσΕ

Περίβλημα Χρώμα Γκρι μεταλλικό

Υλικό Λαμαρίνα με επικάλυψη

xxmmςοθάΒxςοτάλΠxςοψΎαδάνοΜςιεσάτσ

gkαδάνοΜςοράΒ

Θέρμανση Nερό

Nερό

Ελάχ.~Μέγ. ~C°

ΖΝΧ Ελάχ.~Μέγ. ~C°

Ψυκτικό Τύπος R-a

.gkΠλήρωση

TCO₂eq ,

GWP .

Στάθμη ηχητικής 

πίεσης

 /  /  /  /  /  / ABd.μονΟ

Aθόρυβη λειτουργία Επίπεδο  dBA      

QRRE/QSREαδάνομ ήκιρετωξΕ

xx.mmςοθάΒxςοτάλΠxςοψΎαδάνοΜςιεσάτσ

gkαδάνοΜςοράΒ

Συμπιεστής Ποσότητα 

Scroll, ερμητικά σφραγισμένοςςοπύΤ

~-BWC°.γέΜ~.χάλΕησναμρέΘςαίγρυοτιελ ςορύΕ

~-BDC°.γέΜ~.χάλΕΧΝΖ

Ψυκτικό Τύπος R-A

,gkΠλήρωση

TCO₂eq ,

GWP .,

Εκτονωτική βαλβίδα (ηλεκτρονική)ςοχγελΈ

Ηχητική ισχύς Θέρμανση Ονομ. dBA      

Ηχητική πίεση Θέρμανση Ονομ. dBA      

Τροφοδοσία ισχύος Ονομασία/Φάση/Σ -//~/Y-//~/VV/zHησάΤ/ατητόνχυ

AΣυνιστώμενη ασφάλειααμύεΡ

() EW °C, LW °C, Dt °C, συνθήκες περιβάλλοντος: °CDB/°CWB () EW °C, LW °C, Dt °C, συνθήκες περιβάλλοντος: °CDB/°CWB () EW °C, LW °C, Dt °C, συνθήκες περιβάλλοντος: °CDB/ 

°CWB () Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου

011ADV17 014ADV17 016ADV17 011ADY17 014ADY17 016ADY17

80O C

Δοχεία Ζεστού Νερού Χρήσης
EKHTS-AC

Περίβλημα Χρώμα Γκρι μεταλλικό

)αμσαλέ όκιλλατεμ ονέμμυλακιπε( ιλάστα ονέμσιναβλαΓόκιλΥ

∆ιαστάσεις Μονάδα Ύψος Ενσωματωμένη στην 

εσωτερική μονάδα

mm
..

mmςοτάλΠ

mmςοθάΒ

gkόνεΚαδάνοΜςοράΒ

lύορεν ςοκγΌοίεχο∆

Υλικό Ανοξείδωτος χάλυβας (ΕN .)

C°ύορεν αίσαρκομρεθ ητσιγέΜ

Μόνωση Απώλεια θερμότητας kWh/h ,,

Ενεργειακή κλάση B

Wςειελώπα ςέκιμρεθ ςέκιτατΣ

lςησυεκήθοπα ςοκγΌ

Εναλλάκτης 

θερμότητας

Ποσότητα 

). ΝΕ( ςησάφ ςήλπιδ ςαβυλάΧανήλωσ όκιλΥ

,²mςηψοσόρπ νόδαβμΕ

,lςανίτναπρεσ ςήκιρετωσε ςοκγΌ

Α+
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EGSA(H/X)06-10 D9

EGSA H06D9W X06D9W(G) H10D9W X10D9W(G)

Θερμική απόδοση

Εσωτερική μονάδα

Ελάχιστη kW 0,85

Ονομαστική kW 5,483,34

7,50

0,70

4,74

Μέγιστη kW 9,10

Απορροφ. ισχύς Ονομαστική kW 1.12

COP 4.89

153150 160 162Θέρμανση χώρου 

 

Μέσο κλίμα

Έξοδος νερού 55°C

ŋs (Εποχιακή απόδοση 

Θέρμανση ΖΝΧ Γενικά Δηλωμένο προφίλ φορτίου

Μέσο κλίμα ŋwh  (απόδοση θέρμανσης νερού) 

θέρμανσης χώρου)

%

Ενεργειακή κλάση A+++(1)
219214 210 213Μέσο κλίμα

Έξοδος νερού 35°C
ŋs (Εποχιακή απόδοση 
θέρμανσης χώρου)

%

%

kW

Ενεργειακή κλάση A+++(1)

L

Διαστάσεις Μονάδα ΎψοςxΠλάτοςxΒάθος

Απώλειες

1.891x597x666

Ψύξη Ενδοδαπέδια SEER - 15

Περίβλημα Χρώμα Λευκό ή γκρι

Υλικό Λαμαρίνα με επικάλυψη

- 15

- 14 - 14

Pdesign - 8 - 8

kW

mm

Εύρος λειτουργίας Χώρου εγκατάστασης Ελάχ.~Μεγ. 5 / 35

Ψυκτικό Τύπος R-32

Στάθμη ηχητικής ισχύος Ονομαστική 39,0 41,0

°C

Κύκλωμα γωεναλλάκτη Ελάχ.~Μεγ. -10 / 30°C

Θέρμανση Ελάχ.~Μεγ. 5 / 65°C

ΖΝΧ 

Νερό

Νερό Ελάχ.~Μεγ. 25 / 60°C

GWP 675

Πλήρωση 1.70

Πλήρωση 1.15

kg

dBA

Στάθμη ηχητικής ισχύος (1m) Ονομαστική 27,0 29,0dBA

Τροφοδοσία ισχύος Ονομασία/Φάση/Συχνότητα/Τάση 3~/50/400 ή 1~/50/230Hz/V

Ρεύμα Συνιστώμενες ασφάλειες 3P 16A ή 1P 32AA

TCO2Eq

Βάρος Μονάδα 222kg

Δοχείο Όγκος νερού 180l

Μόνωση 1,2

Αντιδιαβρωτική προστασία Pickling

kWh/24h

Fan Coil SEER

Pdesign - 8 - 8

117

Ενεργειακή κλάση απόδοσης θέρμανσης νερού A+

(1) Σύμφωνα με την  EU n°811/2013 διαμόρφωση ταμπέλας του 2019, με διαβάθμιση από το G έως το A+++.

Η νέα γεωθερμική αντλία θερμότητας της Daikin βασίζεται στην τεχνολογία 

BLUEVOLUTION που χρησιμοποιεί ψυκτικό μέσο R-32. 

Ο συμπιεστής είναι τύπου swing και η δομή του ψυκτικού κυκλώματος είναι τέτοια 

ώστε να υπάρχει εύκολη προσβασιμότητα σε όλα τα μέρη. 

Διατίθεται σε έκδοση για παροχή ψύξης/θέρμανσης αλλά και θέρμανσης μόνο. 

Και στις δύο εκδόσεις περιλαμβάνει δοχείο Ζεστού Νερού Χρήσης 180lt. 

Το εύρος θερμοκρασιών νερού που μπορεί στείλει στο δίκτυο της κατοικίας είναι 5-65°C.

Κορυφαία απόδοση

Στην εμφάνιση της μονάδας υπάρχουν 

όλα τα χαρακτηριστικά της σειράς 

Daikin Altherma 3 και αυτό που ξεχωρίζει 

είναι το Daikin eye που δίνει μια γρήγορη 

εικόνα της κατάστασης της μονάδας. 

Η οθόνη υψηλής ευκρίνειας είναι φιλική 

στον χρήστη και την λειτουργία 

της αντλίας θερμότητας συμπληρώνει 

ο θερμοστάτης χώρου Madoka ακολουθεί 

την ίδια σχεδιαστική φιλοσοφία.

Υψηλή Αισθητική

Η μονάδα ελέγχου επιτρέπει την γρήγορη 

πρώτη εκκίνηση της μονάδας με οδηγό 

9 διαδοχικών βημάτων. Το μενού είναι 

και στα ελληνικά και φιλικό στον χρήστη 

είτε αυτός είναι εγκαταστάτης ή ο τελικός 

χρήστης του συστήματος. Παράλληλα είναι 

δυνατός ο απομακρυσμένος έλεγχος 

από εφαρμογή κινητού τηλεφώνου με 

δυνατότητες ρύθμισης τρόπου λειτουργίας, 

θερμοκρασιών, προγραμμάτων 

ενεργοποίησης/απενεργοποίησης κ.α.

Προηγμένος έλεγχος

Αποσπώμενο μπλοκ συμπιεστή για εύκολη 

κι ασφαλέστερη μεταφορά (-70kg)
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6. Heat Pump Co

Πρόσθετος εξοπλισμός

onvector

;αντλίας θερμότητας

Γιατί να επιλέξετε θερμοπομπό 
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επαγωγή της θερμότητας. Σε ένα καλοριφέρ, 

του καλοριφέρ καθώς και τα δύο χρησιμοποιο

αντλίας θερμότητας (HPC) είναι παρόμοιος με 

Ο τρόπος που λειτουργεί ένας θερμοπομπός 

Τι είναι το Heat Pump Conve

 

 

 

 

 

  

 

 

 

κρυφού τύπου για τοπ

Η σειρά περιλαμβάνει 

ρας

ούν 

αυτόν 

ector;

C45°35°C ~

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ποθέτηση εντός ψευδό

μονάδες για τοποθέτ

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ότοιχου.

ηση 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

μικρότερες θερμοκρασίες νερού.

αποτέλεσμα με ένα καλοριφέρ, με σημαντικά 

στην οικονομία καθώς επιτυγχάνει το ίδιο 

Σε βάθος χρόνου συμβάλει σημαντικά 

μικρό ανεμιστήρα που επιταχύνει την διαδικασ

η ίδια διαδικασία επιταχύνεται χάρη σε έναν 

Με τον θερμοπομπό αντλίας θερμότητας 

και τίθεται σε (κυκλική) κίνηση μέσα στο χώρο

του χώρου παραλαμβάνει τη θερμότητα 

ζεστό νερό διατρέχει τις σωληνώσεις και ό αέρ
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Όταν η ζήτηση θέρμανσης μειώνεται και ο 

μ η ρ ής ρ

ή δ ύ ώ

Καθώς η μονάδα φτάνει το σημείο λειτουρ

Διακριτική λειτουργία
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Χειριστ

 

τήρια DC Inverter

 
4 ταχύτητες στροφών ανεμιστήρα›  

Ενσωματωμένο χειριστήριο›  

ιόπιστη λειτουργία του.

η αναμονής (stand by) χωρίς κανένα 

αταναλώνει ελάχιστη ενέργεια έως 

PC χρεισιμοποιεί τεχνολογία αιχμής, 

 

διαθέτουν

φιλικά στο

γκάμα χειρ

Η Daikin π

Χειριστ

TRL1CTREK

 

 όμορφο σχεδιασμό.

ον χρήστη και 

ριστηρίων που είναι 

ροσφέρει ευρεία 

τήρια

Έγχρωμη οθόνη›  

   σε όλο το εύρος λειτουργίας

Διακύμανση στροφών ανεμιστήρ›  

Ενσωματωμένο χειριστήριο›   
TRL2CTREK

ρα 

συμβιβασμό στην αξι

και 3W σε κατάσταση

ώστε να μπορεί να κα

Το Daikin Altherma H

DC Inverter

 

TRL1CWHKE

Πλήρη

 

EKPCBO

Σε συνδυασμό με την πλακέτα EKWHCTRL0›  

   σε όλο το εύρος λειτουργίας

Διακύμανση στροφών ανεμιστήρα ›  

Ενσωματωμένο χειριστήριο›  

γχρ μη η

ης γκάμα

 

   άλλων κατασκευαστών

Σε συνδυασμό με θερμοστάτες›  

Ενσωματωμένο χειριστήριο ON›  

 

ς 

N/OFF

Βάθος: 135 mm

 

Λεπτός σχεδιασμός

του κωδικού (π.χ. FWXV20ATV3R). 

με το διακριτικό «R» (right) στο τέλος 

από την αριστερή πλευρά ή από την δεξιά 

να παραγγελθούν για υδραυλική σύνδεση 

τοποθέτησης (FWXV) τα οποία μπορούν 

περιλαμβάνει σειρά μοντέλων χαμηλής 

Η νέα γκάμα των Heat Pump Convectors 

 

βλημάτιστα σε κάθε χώρο

:Ύψος

είναι η παροχή ψύξη στον χώρο.

 ψηλά), όταν η κύρια λειτουργία τους 

Heat Pump Convectors (για τοποθέτηση

Τέλος, η γκάμα περιλαμβάνει επίτοιχα 

τοποθέτησης. 

κι ακόμη πιο διακριτική παρουσία στον χώρο 

με τα ίδια στοιχεία απόδοσης για εντοιχισμό 

Επίσης διατίθεται σειρά κρυφού τύπου (FWXM) 

 

Με 135mm

AV10XFW

AV15XFW

AV20XFW

 

ς χ μ ς
m βάθος μπορεί να ταιριάξει απροβ

: 999 mmΜήκοςV3 TTVA

: 1199 mmΜήκοςV3 TTVA

: 1399 mmΜήκοςV3TTVA

    

490 mm

:Ύψος
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Εσωτερική μονάδα FWX(V/Μ)10ATV3 FWX(V/Μ)15ATV3 FWX(V/Μ)20ATV3

Ισχύς στην Ψύξη  

7/12°C

Ελαχ./Μεσ./Μεγ. kW 0,66/1,36/1,77 1,30/2,16/2,89 1,82/2,52/3,20

Αισθητή ισχύς 

στην Ψύξη 7/12°C 

Ελαχ./Μεσ./Μεγ. kW 0,39/0,98/1,33 0,99/1,53/2,10 1,22/1,55/1,78

Ισχύς στην Θέρμανση  

45/40°C

Ελαχ./Μεσ./Μεγ. kW 0,95/1,63/2,18 1,26/2,33/3,11 1,90/3,05/3,88

Απορροφούμενη ισχύς Ελαχ./Μεσ./Μεγ. kW 0,003/0,018/0,018 0,004/0,020/0,020 0,005/0,027/0,027

Παροχή ανεμιστήρα Ελαχ./Μεσ./Μεγ. 118/210/294 180/318/438 246/410/566

Κάλυμμα Χρώμα RAL 9003

Υλικό Metal sheet

Διαστάσεις (V/M) Μονάδα Ύψος x Μήκος x Βάθος mm 601x999x135 / 576x725x126 601x1199x135 / 576x925x126 601x1399x135 / 576x1.130x126

Βάρος (V/M) Μονάδα kg 20/12 23/15 26/18

Κύκλωμα νερού Συνδέσεις inch 3/4" male

Υλικό EUROKONUS

Πτώση πίεσης 

(θέρμανση 45/40°C)

Ελαχ./Μεσ./Μεγ. kPa 1,3/4,2/7,2 8,6/3,3/11,5 3,8/11,2/21,3

Πτώση πίεσης 

(ψύξη 7/12°C)

Ελαχ./Μεσ./Μεγ. kPa 1,2/2,8/2,9 4,3/19,3/27,0 2,1/13,1/24,0

Ροή νερού 

(θέρμανση 45/40°C)

Ελαχ./Μεσ./Μεγ. kg/h 163,5/280,3/374,1 212,5/401,1/534,5 327,0/524,6/667,5

Ροή νερού 

(ψύξη 7/12°C)

Ελαχ./Μεσ./Μεγ. kg/h 113,5/234,1/303,6 223,7/371,7/496,6 313,0/433,6/550,6

Pressure θέρμανση/Μεγ. bar 10 10 10

Ηχητική ισχύς Super silent dBA 29 31 32

Ελαχ. dBA 34 35 35

Μεγ. dBA 51 53 55

Ηχητική πίεση Super silent dBA 20 22 23

Ελαχ. dBA 25 26 26

Μεγ. dBA 42 44 45

Εύρος λειτουργίας
θέρμανση Νερό

Ελαχ. °C 30

Μεγ. °C. 85

Ψύξη Νερό
Ελαχ. °C. 5

Μεγ. °C 20

Χειρισμός Ασύρματο χειριστήριο Όχι

Ενσύρματο χειριστήριο Ναι

Ενσωματωμένο χειριστήριο Ναι

FWX(V/M)10ATV3Ηλεκτρολογικά στοιχεία FWX(V/M)15ATV3 FWX(V/M)20ATV3

Παροχή Φάση/Τάση/Συχνότητα 1/230/50

καταναλισκόμενη

ισχύς

Μεγ. W 19 20 29

Αναμονή W 3 4 5

Μέγιστο A 0,16 0,18 0,26Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό A 0,09 0,10 0,14

FWX(V/M)-ATV3

~/V/Hz

Εσωτερική μονάδα FWXT10ATV3 FWXT15ATV3 FWXT20ATV3

Ισχύς στην θέρμανση 

45/40°C

Ελαχ./Μεσ./Μεγ. kW 0,53/0,94/1,27 0,66/1,26/1,80 0,96/1,98/2,60

Ισχύς στην Ψύξη  

7/12°C

Ελαχ./Μεσ./Μεγ. kW 0,48/0,80/1,07 0,58/1,03/1,65 0,91/1,75/2,31

Αισθητή ισχύς 

στην Ψύξη 7/12°C 

Ελαχ./Μεσ./Μεγ. kW 0,39/0,69/0,95 0,49/0,91/1,49 0,76/1,53/1,94

Κάλυμμα Χρώμα RAL 9003

Υλικό Φύλλο μετάλλου

Διαστάσεις (V/M) Μονάδα Ύψος x Μήκος x Βάθος mm 335x902x128 335x1100x128 335x1300x128

Βάρος (V/M) Μονάδα kg 14 16 19

Κύκλωμα νερού Συνδέσεις inch 3/4" male

Υλικό EUROKONUS

Πτώση πίεσης 

(θέρμανση 45/40°C)

Ελαχ./Μεσ./Μεγ. kPa 1,10/3,10/5,40 2,80/3,50/4,00 1,10/4,10,2/6,60

Πτώση πίεσης 

(ψύξη 7/12°C)

Ελαχ./Μεσ./Μεγ. kPa 1,10/3,00/5,20 3,90/4,80/5,70 1,3/4,20/6,90

Ροή νερού 

(θέρμανση 45/40°C)

Ελαχ./Μεσ./Μεγ. kg/h 91,90/162,00/218,40 112,60/216,60/310,00 164,80/341,00/447.20

Ροή νερού 

(ψύξη 7/12°C)

Ελαχ./Μεσ./Μεγ. kg/h 82,10/138,10/184,40 98,90/177,40/283,00 156,50/300,60/396,80

Ηχητική ισχύς Ελαχ. dBA 34 34 35

Μεγ. dBA 49 51 52

Ηχητική πίεση κατά 

ISO 7779 (απόσ. 1m σε 

δωμάτιο χωρίς ηχώ) 

Ελαχ. dBA 25 25 26

Μεγ. dBA 40 42 43

Εύρος λειτουργίας
θέρμανση Νερό

Ελαχ. °C 30

Μεγ. °C. 85

Ψύξη Νερό
Ελαχ. °C. 5

Μεγ. °C 18

FWXT10ATV3Ηλεκτρολογικά στοιχεία FWXT15ATV3 FWXT20ATV3

Παροχή Φάση/Τάση/Συχνότητα 1/230/50

καταναλισκόμενη

ισχύς

Μεγ. W 18 20 27

Αναμονή W 5 5 6

Μέγιστο A 0,20 0,20 0,20Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό A 0,10 0,10 0,10

FWXT-ATV3

~/V/Hz
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Θερμοκρασία νερού δοχείου χωρίς αναθέρμανση για συνεχή 

κατανάλωση 10lt/min

 

 

Ενεργειακή Απόδοση

Λειτουργώντας στο υψηλότερο επίπεδο ενεργειακής 

απόδοσης, το μοντέλο αυτό περιορίζει τη χρήση της 

ηλεκτρικής ενέργειας και μεγιστοποιεί την εξοικονόμηση 

κόστους. Παράλληλα, διαθέτει μόνωση πολυουρεθάνης 

,cm (lt) και ,cm (lt) ελαχιστοποιώντας τις 

απώλειες θερμότητας.

ζεστού νερού χρήσης ECH O είναι σχεδιασμένη για να σας παρέχει

το φρέσκο ζεστό νερό χρήσης που χρειάζεται μια οικιακή εγκατάσταση

Φρέσκο Ζεστό Νερό

Το νερό χρήσης τη στιγμή που θα ζητηθεί, περνά από

έναν ανοξείδωτο εναλλάκτη (χωρητικότητας lt). Με τον 

τρόπο αυτό το νερό δεν αποθηκεύεται και δεν υπάρχει 

κανένας κίνδυνος για την ανάπτυξη βακτηρίων

ή λεγεωνέλλας.

Ηλιακή Ενέργεια

Η αντλία θερμότητας ECHO μπορεί να συνδεθεί 

με ηλιακούς συλλέκτες (σύστημα drain-back ή και

υπό πίεση για το δοχείο των lt), παρέχοντας έτσι

ακόμη περισσότερη οικονομία.

Εγγυημένη άνεση

EKHHPAV ERWQ-AV

Ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη σας,  
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σύστημα κλειστού  
ή ανοικτού κυκλώματος. 

Οι ηλιακοί συλλέκτες γεμίζουν με νερό μόνον όταν 

υπάρχει επαρκής θερμότητα από τον ήλιο. Τότε,            

ο κυκλοφορητής τίθεται σε λειτουργία και μεταφέρει  

το νερό στους συλλέκτες το οποίο επιστρέφει  

βαρυτικά στο δοχείο.

Αν η ηλιακή ακτινοβολία δεν είναι επαρκής ή αν 

το ηλιακό δοχείο αποθήκευσης ζεστού νερού 

δεν χρειάζεται περισσότερη θερμότητα, η αντλία 

τροφοδοσίας κλείνει και ολόκληρο το ηλιακό σύστημα 

αδειάζει μέσα στο δοχείο αποθήκευσης. Η προσθήκη 

αντιψυκτικού δεν είναι απαραίτητη καθώς όταν η 

εγκατάσταση δεν χρησιμοποιείται, οι επιφάνειες του 

συλλέκτη είναι άδειοι και δεν διατρέχουν κανένα 

κίνδυνο. Άλλο ένα περιβαλλοντικό πλεονέκτημα! 

Εάν απαιτείται, μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης 

σύστημα κλειστού κυκλώματος. Το σύστημα γεμίζει με 

νερό που περιέχει την κατάλληλη ποσότητα αντιψυκτικού, 

ώστε να αποφευχθεί το πάγωμα κατά τους χειμερινούς 

μήνες. Ολόκληρο το σύστημα τίθεται υπό πίεση και 

σφραγίζεται.

ON ON

Ηλιακό σύστημα 

ανοικτού κυκλώματος 

(drain-back)

Ηλιακό σύστημα 

κλειστού 

κυκλώματος

Διαιρούμενου τύπου
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M bl

  

χειρισμός

νει 

ες

οκρασία

 

Εύκολη ε

ΑξιοπιστίΑνανεώσιμη ενέργεια

Υψηλή απόδοση

   στις ανάγκες της εγκατ

   Eco - Auto - Boost για ν

›  3 έτοιμες επιλογές λειτ

   τα πιθανά σημεία τοπο

›  Εύκολη σύνδεση από τ

   στη μετακίνηση και το

›  Μικρά μεγέθη και βάρ

   κι έτοιμα για λειτουργί

›  Όλα τα εξαρτήματα είν

›  Εγγυημένη λειτουργία

0   και κάτω από τους -7

   εξωτερική θερμοκρασ

›  Μεγάλο εύρος λειτουρ

›  Συνολική ισχύς 3,4 kW

   για δραστική μείωση των εξόδων

›  Μπορεί να συνδεθεί με φωτοβολταϊκά, 

   η δυνατότητα θέρμανσης από τον ήλιο

›  Για το δοχείο των 260lt υπάρχει επιπλέον 

   από τον αέρα του περιβάλλοντος

›  Παράγει ζεστό νερό χρήσης αντλώντας ενέργεια 

›  Ενεργειακή κλάση Α+

   για μέγιστη παροχή ζεστού νερού χρήσης

›  Υψηλό προφίλ κατανάλωσης L και XL

   53 dBA και 36 dBA στα 2m

   της κατηγορίας με ηχητική ισχύ

›  Είναι ένα από τα πιο ήσυχα μηχανήματα

   της αντλίας θερμότητας

C με λειτουργία 0    μπορεί να φτάσει τους 55

›  Η θερμοκρασία του νερού αποθήκευσης 

Monobloc

 

εγκατάσταση και χ

ία όλο τον χρόνο

τάστασης

να ταιριάξουν

τουργίας: 

οθέτησης

την κορυφή ή το πλάι που αυξάν

ο πέρασμα από εσωτερικές πόρτε

ρος που το κάνουν εύκολο 

ία

ναι προεγκατεστημένα 

C εξωτερική θερμο0 α έως τους 38

 με την ηλεκτρική αντίστασηC0 

σία με την αντλία θερμότητας 

C0 ργίας: έως τους -7

W που εξασφαλίζει μεγάλη άνεση
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Ονομ. dBA ίεσηςπτικής ηάθμη ηχτΣ

Ονομ. dBA οςύτικής ισχηάθμη ηχτΣ

-GWP

-O₂eqCTΠλήρωση

R-AύποςΤtigeranrRef

Ελάχ.-Μέγ. °C ~Πλευρά νερού

Ελάχ.-Μέγ. °CDB ~Θερμ. περιβάλλοντοςΖΝΧςγίαρουτειλΕύρος 

Μέγιστη πίεση νερού bar 

Μέγιστη θερμοκρασία νερού °C 

∆εξαμενή Όγκος Νερού l  

Βάρος Μονάδας kg  

∆ιαστάσεις Μονάδας ΎψοςxΠλάτοςxxς Βάθος mm ,xx ,x

Χρώμα Περιβλήματος Λευκό (RAL) / Σκούρο Γκρι (RAL)

AάσηλκειακήγρενΕ

ηwh (απόδοση θέρμανσης νερού) %  ίμαλΜέσο κ

Θέρμανση ΖΝΧ Γενικά ∆ηλωμένο προφίλ φορτίου L X

. (1)OPC

Μέγ. kW .

Θερμική απόδοση Θέρμανση ΖΝΧ Ελάχ. kW .

EKHHPAV

EKHHP-A

διαιρούμενου τύπου

Αντλία θερμότητας

     

 

 

  

  

 

 

  

   

   

  

 

 

 





xx 

VA-QWRE

     

 

 

  

  

 

 

  

   

   

  

 

 

 



XL

     

 

 

  

  

 

 

  

   

   

  

 

 

 

~Μέγ. °CDB -~

τήςσιεπροειδής συμιεπσός, τσειλά κκτιηΕρμοςπύΤ

ατητόΠοσςτήσιεπυμΣ

Βάρος Μονάδα kg 

∆ιαστάσεις Μονάδα ΎψοςxΠλάτοςxxς Βάθος mm xx x

η/Συχνότητα/Τάση Hz/V V/~//νομασία/ΦάσΟςούροφοδοσία ισχΤ

Ψύξη Ονομ. dBA 

Θέρμανση Ονομ. dBA 

ςεσηίπ

ς τικήηάθμη ηχτΣ

-οςχγελΈ

kg .

.O₂eqCTΠλήρωση

,.GWP

R-AύποςΤόκΨυκτι

Εύρος λειτουργίας ΖΝΧ Ελάχ

Εσωτερική μονάδα

CO7Σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (1) 

mmΎψοςΜονάδαςΔιαστάσεις

Ανάγλυφο ABSΥλικό

ΛευκόΧρώμαΚέλυφοςknaT

VΤάση

zHΣυχνότητα

ΦάσηΠαροχή

BDC°Μεγ.

BDC°Ελάχ.Περιβάλλον

λειτουργίας

Εύρος

Υλικό

230

50

1Ρ

38

-7

EPP
White body / grey topΧρώμαΚέλυφοςΑντλία θερμότητας

3.10(1) / 3.60(2)

1 5001 210

3.00(1) / 3.30(2)POC

EKHH2-A

monobloc

Αντλία θερμότητας

+

     

 

 

  

  

 

 

  

   

   

  

 

 

 

71

     

 

 

  

  

 

 

  

   

   

  

 

 

 

VΤάση

zHΣυχνότητα

Φάση

C (σύμφωνα με την UNI 16147-2011).OC έως 55OC, θερμανση δοχείου από 10OC, θερμοκρασία χώρου εγκατάστασης του δοχείου = 20O(2) Θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα = 15

C (σύμφωνα με την UNI 16147-2011).OC έως 55OC, θερμανση δοχείου από 10OC, θερμοκρασία χώρου εγκατάστασης του δοχείου = 20O(1) Θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα = 7

Παροχή

WΑπώλειες σε αναμονή

C°Μεγ.

C°Ελάχ.Νερό

λειτουργίας

Εύρος

mmΎψοςΜονάδαςΔιαστάσεις

1P

50

230

10

56

7060

1,5001,210
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ηλιακοί συλλέκτε

8. Δοχεία και

Ζεστό Νερό Χρήσης

ες
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είναι ανοξείδωτος χάλυβας (DIN 1.4404) για τους εναλλ

ο χρόνος ζωής της εγκατάστασης αφού τα υλικά κατα

Ζεστού Νερού Χρήσης. Επιπλέον επιμηκύνεται σημαντ

θέρμανση και συνεχή ανανέωση αποθηκευμένου όγκο

οι επικαθίσεις που εμφανίζονται κατά την αποθήκευση

για κύκλο απολύμανσης του δοχείου και εκμηδενίζοντ

Με τον τρόπο αυτό, δεν απαιτείται πρόσθετη ενέργεια

στο δίκτυο Ζεστού Νερού Χρήσης της κατοικίας. 

και θερμαίνεται στην επιθυμητή θερμοκρασία πριν φτ

που έρχεται από το δίκτυο ύδρευσης, διέρχεται από α

Το δοχείο λειτουργεί ως μπαταρία όπου το νερό 

που φτάνει στην βρύση δεν είναι αποθηκευμένο/στάσ

25 χρόνια και εξασφαλίζουν μέγιστη υγιεινή αφού το ν

Τεχνολογία Φρέσκου Νερού για περισσότερο από 

της Daikin στην Γερμανία. Κατασκευάζονται με την 

Η σειρά πλαστικών δοχείων παράγεται στο εργοστάσι

για σύνδεση με ηλιακούς συλλέκτες

Σειρά πλαστικών δοχείων 

οφορία 

μός γίνεται 

εί στο κλειστό, 

του δοχείου 

και έναν 

μείγμα νερού 

συναντά 

έγχου:ργίας και ελ

νερό 

ραγωγή 

ς παγετού 

ενέργεια 

ή 

όλης κ.α.). 

ειδικός 

ηλιακού 

είων 

αντοχής 

ο 

ματος 

με 

κό 

λάκτες 

σκευής 

τικά 

ου 

η 

ται 

α 

τάσει 

αυτό 

σιμο. 

νερό 

ο 

Οι ηλιακοί συλλέκτες κατασκευάζονται στο εργοστάσι

Σειρά ηλιακών συλλεκτών

μεταξύ συλλεκτών και εναλλάκτη δοχείου.

ηλιακό σύστημα Drain Back αλλά και κλειστού κυκλώμ

ανάμεσα) για το κέλυφος του δοχείου. Συνδυάζονται μ

και πολυπροπυλένιο (διπλό τοίχωμα με μονωτικό υλικ

EKSH-P
EKSV-P

Ζεστού Νερού Χρήσης

Σειρά ανοξείδωτων δοχείων 

EKHWS-BEKHWS-D

και είναι εξοπλισμένα με εφεδρική ηλεκτρική αντίσταση 

οικιακή εφαρμογή. Διατίθενται σε εκδόσεις 150-300lt 

προετοιμασία νερού στην ιδανική θερμοκρασία για κάθε

θερμότητας της Daikin. Είναι ο τέλειος συνδυασμός για τ

Δοχεία ειδικά κατασκευασμένα για τα συστήματα αντλιώ

από τον υδραυλικό σταθμό EKSRDS2.

από το χειριστήριο EKSDSR1 (κωδ. 162084) και η κυκλο

υπό πίεση κύκλωμα των ηλιακών συλλεκτών. Ο χειρισμ

λοιπόν θερμαίνεται από το ζεστό μέσο που κυκλοφορ

εναλλάκτη (σερπαντίνα) εντός δοχείου ΖΝΧ. Το νερό τ

και γλυκόλης)  κυκλοφορεί ανάμεσα στους συλλέκτες 

κανείς στην ελληνική αγορά, όπου το υγρό (πιθανώς μ

Pressurised. Πρόκειται για την τυπική εφαρμογή που σ

KSRPS4.

αμέτρων 

νερό 

επαρκής 

ή ενέργεια 

κλοφορεί 

 στην 

υτα 

ροτείνει δύο τύπους εγκατάστασης με αντίστοιχα συστήματα λειτουρ

ar stations)

3kW.

ε 

την 

ών 

επιστρέφει (drains back) βαρυτικά στο δοχείο.

ενέργειας από τον ήλιο, ο κυκλοφορητής παύει και το 

ή υπερθέρμανσης το καλοκαίρι. Όταν δεν υπάρχει παρ

ή και να θέτει το κύκλωμα σε κίνδυνο π.χ. σε συνθήκες

ακτινοβολία με αποτέλεσμα να μην σπαταλά περισσή 

Το σύστημα τίθεται σε λειτουργία όταν υπάρχει ηλιακή

εξοπλισμός (π.χ. δοχείο διαστολής, μείγμα νερού γλυκό

δεν είναι υπό πίεση με αποτέλεσμα να μην απαιτείται ε

Σε αυτά τα συστήματα το κύκλωμα σωληνώσεων του 

που υποστηρίζουν συστήματα Drain Back. 

και συνδυάζονται ιδανικά με τη σειρά πλαστικών δοχε

της Daikin στην Γερμανία. Είναι υψηλής απόδοσης και 

Οι ηλιακοί συλλέκτες κατασκευάζονται στο εργοστάσι

στην φιλοσοφία των δοχείων που κατασκευάζει η Daikin

DrainBack. Ο τύπος αυτός εγκατάστασης ταιριάζει απόλυ

Για την λειτουργία των ηλιακών συστημάτων η Daikin πρ

Σταθμοί λειτουργίας ηλιακού συστήματος (sola

EKSRPS4EKSDSR1

και η κυκλοφορία του νερού γίνονται από τον σταθμό EK

επιστρέφει (drains back) στο δοχείο. Ο έλεγχος των παρα

ηλιοφάνεια ο κυκλοφορητής παύει να λειτουργεί και το ν

«φορτίζοντας» έτσι ιδανικά το δοχείο. Όταν δεν υπάρχει 

στο δίκτυο των συλλεκτών και παραλαμβάνει την ηλιακή

Γερμανία. Το περιεχόμενο νερό ενός τέτοιου δοχείου κυ

στην φιλοσοφία των δοχείων που κατασκευάζει η Daikin

45



 

 

 

 

 

Δοχείο 300lt

300PΒ

ρ γ ρ
ρ ήμ

ρρ

η
μ ή

γ

χ β
φ
ρη η

γ
η

χ β
φ
ρη η

barγίαλΠίεση
 lΧωρητικότητα

2,2 ,0 ,0m²ς  Επιφάνεια
υβας (SS DIN1.4404)λάχή ος τωδείξονΑναςήλό σωκιλΥΠλήρωση

. .W/Kόδοσηη ή ρμ ή παΜέση ειδική θερμική 
barςγίαρρη ουτειλΠίεση 

, ,lΧωρητικότητα
, ,m²ς  Επιφάνεια ,

υβας (SS DIN1.4404)λάχή ος τωδείξονΑναςήλό σωκιλΥΧΖΝ
αςτητόθερμ

άκτης λλαΕν

  Όγ ήκος αποθή ηκευσης l
 Wς σε αναμονή                                ρμ ειελπώαές κθερμι

Bάσηή λειακή κγγρρενΕ
, ,hkWh/ειεςλαπώικές                θερμη σωνόΜ

°Cύροενρασία κτη θερμοσγιέΜ
νιοέλροπυπυλΠοόκιλΥ

294 477∆οχείο Χωρητικότητα l
 gkήνεΚαΜονάδςροάΒ
 mmςΒάθο
 mmςοτάλΠαΜονάδςάσειτσ∆ια

Πολυπροπυλένιο ανθεκτικό σε κτυπήματαόκιλΥ
Λευκό (Traffic white) (RAL) / Σκούρο γκρι (RAL)μώμαρρΧαημλβΠερί


,0

.

,
,




,






Πρόσθετος εξοπλισμός

500Β

 EKHWP EKHWDB EKHWDH

500Β 300Β

ξηιτήρσοπιακή υλρήσης με ηχ

ρού ενού τσεζίο εχοό δκτισΠλα

EKHWP-(P)B

76

11

2.580

23,8
4,90

72

1,7

477
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790
790
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Δοχείο 500lt

500PΒ





 

 

 

 

 

SS DIN1.4404

υβας (SS DIN1.4404)
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-
-
-
-
-

- W/KόδοσηπαΜέση ειδική θερμική 
- barςγίαρουτειλΠίεση 
- lΧωρητικότητα
- m²ς  Επιφάνεια
-ναςήλό σωκιλΥ

θέρμανσης
Υποβοήθηση

. .W/KόδοσηπαΜέση ειδική θερμική 
barςγίαρουτειλΠίεση 

SS DIN1.4404

SS DIN1.4404

υλάχος τωδείξονΑ

-
-

-
-
-

.

ή
φ
ρη η

γ
-
-
-
-
-

-W/KόδοσηπαΜέση ειδική θερμική 
-barςγίαρρη ουτειλΠίεση 
-lΧωρητικότητα
-m²ς  Επιφάνεια
-ναςήλό σωκιλΥ

ηλιακού

κλειστό κύκλωμα

 απόΠλήρωση

390840

11,0
2,2

6
4,2
0,8

1.030

-D3V3SEKHW

υβαλάχο τείδωοξό ανπα

ρήσης χρού ενού τσεζίο εχοΔ

250D3V3

 (EN 1.4521)Ανοξείδωτος χάλυβαςΥλικό

1ΠοσότηταΠλήρωσηΕναλλάκτης

60555045WΘερμικές απώλειες σε αναμονή

B

1,4 1,3 1,2 1,1 h/24hWkΘερμικές απώλειες

Ενεργειακή κλάση

Μόνωση

75°CΜέγιστη θερμοκρασία νερού

 (EN 1.4521)Ανοξείδωτος χάλυβαςΥλικό

242192174145lΧωρητικότηταΔοχείο

58535045kgΆδειαΜονάδαΒάρος

Χάλυβας με εποξειδική βαφήΥλικό

ΛευκόΧρώμαΠερίβλημα

200D3V3180D3V3150D3V3SWEKH

Β

 

 

 

 

 

S-DWEKH

300D3V3

68

1,6 

292

63

 

 

 

 

 

Επιφάνεια εναλλαγής

 (EN 1.4521)Ανοξείδωτος χάλυβας

1~/50/230z/VH~/Φάση/Συχνότητα/ΤάσηΠαροχή

3kWΙσχύςΗλ. αντίσταση

10barΠίεση λειτουργίας

8,26,54,9lΧωρητικότητα

1,801,401,05
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Στερέωση αιτνόζιρΟηφυρόκαταΚ

∆ιαστάσεις Μονάδα ΎψοςxΠλάτοςxΒάθος mm ,x,x ,x,x ,xx,

gkαδάνοΜςοράΒ

,,,lςοκγΌ

,,²mόκιρετωξΕςαίεναφιπΕ

,,²mαμγιονΆ

,,²mςήτηφορροπΑ

)%-/+ % .ρεπ ςέπμοπκε ,% .γέμ ησηφόρροπα( )όκιμρεθορκιΜ( mreht-orciMησωρτσίπΕ

ρεζιέλ ησηλλόκγυσ εμ ςατητόκιτκελιπε ςήληψυ υοίνιμυολα αμσαλέ εμ ςαπρά ςοταμήχσ ςανήλωσοκλαΧςήτηφορροπΑ

Γυάλινη επιφάνεια Μονό κρύσταλλο ασφαλείας, μετάδοση +/- %

Επιτρεπόμενη γωνία οροφής ~°.γέΜ~.χάλΕ

rab.γέΜςαίγρυοτιελ ησείΠ

Θερμοκρασία στασιμότητας C°.γέΜ

%)locη( ητκέλλυσ ησοδόπαησοδόπα ήκιμρεΘ

Απόδοση συλλέκτη με μηδενική απώλεια η ,,%

,,K.²m/Wa ςατητόμρεθ ςαιελώπα ςήτσελετνυΣ

Συνάρτηση θερμοκρασίας του συντελεστή απώλειας θερμότητας a W/m².K² ,,

,,K/Jkατητόνακι ήκιμρεΘ

Κιτ κυκλοφορητή για δοχείο ανοικτού κυκλώματος

xxmmςοθάΒxςοτάλΠxςοψΎαδάνοΜςιεσάτσαι∆

gkαδάνοΜςοράΒ

Τροφοδοσία ισχύος Φάση/Συχνότητα/Τάση 1/50/230~/Hz/V

xxmmςοθάΒxςοτάλΠxςοψΎαδάνοΜςιεσάτσαι∆

,gkαδάνοΜςοράΒ

Θερμοκρασία
Περιβάλλοντος

C°C°ητσιγέΜ

Συνδέσεις 
συστήματος

DN

Σύνδεση δοχείου 
διαστολής

* Κωδικός παραγγελίας 162084

G/

Ηλιακοί συλλέκτες

EKS(H/V)-P

Σταθμός κυκλοφορητή και χειριστηρίου 

για σύστημα Drain Back

EKSRPS

EKSDSR1* + EKSRDS2A

EKSRPS

Σταθμός κυκλοφορητή για κλειστό 

κύκλωμα ηλιακού και χειριστήριο

EKSV-P EKSH26P

Πρόσθετος εξοπλισμός
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Εμπιστοσύνη Daikin
Μπορείτε να βασίζεστε στην Daikin για την απόλυτη άνεση, ώστε να είστε 

ελεύθεροι να εστιάσετε στις δραστηριότητες που έχουν σημασία για εσάς.

Daikin Ελλάς Α.Ε

Αγ. Κωνσταντίνου 50, 151 24, Μαρούσι
Τηλ.: 210 8761300, Fax: 210 8761400
www.daikin.gr

Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης

που δημιούργησε η Daikin για εσάς.

Περισσότερες πληροφορίες στο: standbyme.daikin.gr

Η Daikin Europe N.V. συμμετέχει στο Πρόγραμμα 
Πιστοποίησης Eurovent για Ψύκτες με ψυκτικό υγρό 
(LCP), Τοπικές κλιματιστικές μονάδες (AHU), Τοπικές 
Κλιματιστικές Μονάδες (Fan Coil, FCU) και Συστήματα 
Μεταβλητής Ροής Ψυκτικού Μέσου (VRF). ∆είτε το 
ισχύον πιστοποιητικό online στην ιστοσελίδα 
www.eurovent-certification.com ή χρησιμοποιώντας 
το: www.certiflash.com      

Η παρούσα έκδοση έχει συνταχθεί αποκλειστικά ως ενημερωτικό έντυπο και δεν συνιστά επ' ουδενί προσφορά δεσμευ-
τική για την Daikin Europe N.V. Η Daikin Europe N.V. συνέταξε το περιεχόμενο της παρούσας έκδοσης βάσει όλων των 
πληροφοριών που είχε στη διάθεσή της. ∆εν παρέχεται καμία ρητή ή έμμεση εγγύηση σχετικά με την πληρότητα, την 
ακρίβεια, την αξιοπιστία ή την καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό του περιεχομένου του παρόντος καταλόγου και 
των προϊόντων και υπηρεσιών που παρουσιάζονται σε αυτόν. Οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς προη-
γούμενη ειδοποίηση. Η Daikin Europe N.V. αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, με την 
ευρύτερη έννοια του όρου, που προκύπτουν από ή σχετίζονται με τη χρήση και/ή ερμηνεία της παρούσας έκδοσης. 
Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Daikin Europe N.V.        


