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Waarom Daikin?

Daikin is de marktleider voor innovatieve klimaatregelingstechnologie 

Meer dan 85 jaar ervaring met airconditioning en 50 jaar met warmtepompen brachten Daikin zo'n kwarteeuw geleden tot de 

uitvinding en ontwikkeling van het concept 'variabele koelmiddelstroom' (het Daikin VRV® systeem). Intussen is Daikin de onbetwiste 

nummer één in dit type geïntegreerde klimaatregeling. Als marktleider zoekt Daikin voortdurend naar innovaties die zijn producten nog 

energiezuiniger en milieubewuster maken. Het bedrijf blijft nieuwe producten ontwikkelen: bijvoorbeeld een VRF-systeem dat werkt 

met CO
2
, een milieuvriendelijk koelmiddel. 
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Warmtepomptechnologie voor 
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optimaal comfort
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Hernieuwbare energie, lagere CO
2
-uitstoot

Onze warmtepomptechnologie is bijzonder energiezuinig omdat ze hernieuwbare energie uit de buitenlucht gebruikt voor 

het verwarmingsproces. Een apart verwarmingssysteem is niet meer nodig. Deze technologie levert een hoog rendement bij een laag 

energieverbruik, waardoor de CO
2
-uitstoot en de bedrijfkosten aanzienlijk dalen.

Het VRV®-systeem van Daikin maakt gebruik van geavanceerde warmteterugwinningstechnologie die de afgevoerde 

warmte uit gekoelde ruimten hergebruikt voor de verwarming van andere ruimten of voor de productie van warmwater. Zo worden 

verschillende ruimten van een gebouw tegelijk verwarmd en gekoeld.

Totaalconcept voor klimaatregeling en absolute 
gemoedsrust



Daikin is al meer dan 25 jaar marktleider in systemen met variabele koelmiddelstroom en kan dus rekenen op een ruime ervaring met 

energiezuinige warmwatersystemen op basis van de warmtepomptechnologie.

Dankzij de Daikin VRV® Totaaloplossing hebt u maar één aanspreekpunt voor het ontwerp en het onderhoud van uw integrale 

klimaatregelingssysteem. Het Daikin warmteterugwinningssysteem is een oplossing voor alle seizoenen: zelfs bij buitentemperaturen van 

0ºC of minder, blijft ons totaalsysteem ruimten koelen waar mensen of apparatuur warmte genereren. Deze warmte wordt gerecupereerd 

voor de productie van warmwater of om ruimten te verwarmen daar waar de temperatuur te laag is. De modulaire units maken het 

mogelijk steeds de juiste combinatie van apparatuur en technologie te selecteren zodat een optimaal comfort met een uitgebalanceerde 

temperatuur, vochtigheid en luchtkwaliteit gecombineerd kan worden met een maximale energiezuinigheid en kostenefficiëntie.

Een bijzonder efficiënt en flexibel systeem

Totaaloplossing,

 › Alle componenten worden geïntegreerd
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Functies voor hydrobox  
voor enkel verwarmen

 › 'Plug en Play' installatie
 › Alle benodigde componenten geïntegreerd voor snelle 

aansluiting op het VRV®-systeem

 › Geen ontwerp van de waterzijde nodig

 › Alle componenten aan waterzijde zijn geïntegreerd 

(pomp, filter, kleppen)

 › Directe regeling van de wateruittredetemperatuur, geen 

mengklep nodig.

 › Indrukwekkend ruim werkbereik 

Productie van warmwater mogelijk bij buitentemperaturen 

van -20 tot 43°C.

 › Diverse besturingsmogelijkheden

1/ Weersafhankelijk variabel instelpunt 

Wanneer deze functie wordt geactiveerd, wordt het 

instelpunt van de wateruittredetemperatuur afgestemd op 

de buitentemperatuur. Bij lage buitentemperaturen wordt 

de wateruittredetemperatuur verhoogd om te voldoen aan 

de grotere verwarmingsbehoefte van het gebouw. Bij hogere 

buitentemperaturen wordt de wateruittredetemperatuur 

verlaagd om energie te besparen.

2/ Thermostaat-besturing 

De Daikin Altherma gebruikersinterface met ingebouwde 

temperatuursensor zorgt voor een eenvoudige, snelle en 

handige regeling van de ideale temperatuur.

 › Stapelbaar ontwerp voor een flexibele 
montage

De binnenunit en sanitaire warmwatertank kunnen op elkaar 

worden geplaatst of naast elkaar worden gemonteerd, als de 

beschikbare hoogte beperkt is.

 › 100% thermodynamische energie
Hoog rendement in 3 stappen:

1. De buitenunit onttrekt warmte aan de omgevingslucht. 

Deze warmte wordt via R-410A koelmiddel naar de 

hydrobox geleid.

2. De binnenunit ontvangt de warmte en drijft de 

temperatuur nog verder op met R-134a koelmiddel.

3. Deze warmte wordt via R-134a koelmiddel aan het 

watercircuit afgegeven. Dankzij het unieke cascade-

compressorsysteem worden er watertemperaturen tot 

80°C bereikt zonder bijkomende back-upverwarming.

Buiten Binnen

1 2 3Stap
expansieklep

ventiel

compressor

warmte-
wisselaar

Stap Stap

 › Gratis productie van warmwater
 › Er wordt gratis warm water geproduceerd door 

terugwinning van de afgevoerde warmte uit gekoelde 

ruimten. Als er onvoldoende teruggewonnen warmte 

beschikbaar is, zorgt een warmtepomp voor de 

verwarming. Deze is 17% voordeliger dan een gasketel.

 › Geen gasaansluiting nodig



Specificaties

Warmteterugwinnings-buitenunit 

Hydrobox voor enkel verwarmen

Buitenunits REYAQ10P REYAQ12P REYAQ14P REYAQ16P

Koelcapaciteit Nom. kW 33,5 (1)  40 (1) 45 (1)

Verwarmingscapaciteit Nom. kW 31,5 (2) 37,5 (2) 45 (2) 50 (2)

Opgenomen vermogen - 50Hz Koelen Nom. kW 7,09 8,72 11,4 14,1

Opgenomen vermogen - 50Hz Verwarmen  Nom. kW 7,38 8,84 11,0 12,8

Koelrendement (EER) 3,95  3,84 3,51 3,19

Prestatiecoëfficiënt (COP) 4,27 4,24 4,09 3,91

Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Lengte mm 1.680 x 1.300 x 765 1.680 x 1.300 x 765 1.680 x 1.300 x 765 1.680 x 1.300 x 765

Gewicht Unit kg 331 331 339 339

Maximaal aantal aansluitbare binnenunits 21 26 30 34

Geluidsvermogenniveau Koelen Nom. dB(A) 78 80 83 84

Geluidsdrukniveau Koelen Nom.  dB(A) 58  60 62 63

Werkbereik

Koelen Min.~Max. °CDB -5~43 -5~43 -5~43 -5~43

Verwarmen Min.~Max. °CNB -20~15,5 -20~15,5 -20~15,5 -20~15,5

warmwater-
bereiding

Verwarming Min.~Max. °CDB -20~20/24 (3) -20~20/24 (3) -20~20/24 (3) -20~20/24 (3)

Sanitair warm water Min.~Max. °CDB -20~43 -20~43 -20~43 -20~43

Koelmiddel Type R-410A R-410A R-410A R-410A

Leidingaansluitingen

Vloeistof UD mm 9,52 12,7 12,7 12,7

Gas UD mm 22,2 28,6 28,6 28,6

Persgas UD mm 19,1 19,1 22,2 22,2

Leidinglengte Buitenunit - Binnenunit Max. m 100 100 100 100

Totale leidinglengte Systeem Werkelijk m 300 300 300 300

Hoogteverschil Buitenunit - Binnenunit Max. m 40 40 40 40

Hoogteverschil Binnenunit - Binnenunit Max. m 15 15 15 15

Voeding Fase Frequentie Spanning Hz/V 3~/50/380-415 3~/50/380-415 3~/50/380-415 3~/50/380-415

Hydrobox HXHD125A

Verwarmingscapaciteit Nom. kW 14 (1)

Omkasting
Kleur Metaalgrijs

Materiaal Voorgelakte metaalplaat

Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Lengte mm 705 x 600 x 695

Gewicht Unit kg 92

Watercircuit
Diameter leidingaansluitingen inch G 1" (vrouwelijk)

Waterverwarmings-
systeem 

Watervolume Min.~Max.
l 20~200

Koelmiddel Type R-134a

Koelmiddelcircuit Diameter aan gaszijde mm 12,7

Koelmiddelcircuit Diameter aan vloeistofzijde mm 9,52

Geluidsdrukniveau Nom. dB(A)
42 (2)

43 (3)

Geluidsdrukniveau
Fluisterstille 
nachtstand

Niveau 1 dB(A) 38 (2)

Werkbereik

Verwarmen
Omgeving Min.~Max. °C  -20~20/24 (4)

Waterzijde Min.~Max. °C 25~80

Sanitair warm 
water

Omgeving Min.~Max. °CDB -20~43

Waterzijde Min.~Max. °C 45~75

Voeding Fase Frequentie Spanning Hz/V 1~ / 50 / 220-240

1 Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CNB; buitentemp.: 35°CDB; aansluitverhouding 100% (Dx-binnenunits)
2 Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB, 6°CNB; aansluitverhouding 100% (Dx-binnenunits)
3 Lokale instelling

1 Verwarmen: waterintredetemp. condensor 40°C; wateruittredetemp. condensor 45°C; omgevingstemperatuur 7°CDB, 6°CNB
2 De geluidsniveaus worden gemeten bij: EW 55°C; LW 65°C
3 De geluidsniveaus worden gemeten bij: EW 70°C; LW 80°C
4 Lokale instelling



 › Inhoud van 200 en 260 liter beschikbaar

 › Efficiënte temperatuuropbouw: van 10°C naar 50°C in slechts 60 minuten

Sanitaire warmwatertank: overzicht

1/ EKHTS – enkel sanitair warmwater

SANITAIRE WARMWATERTANK EKHTS200AC EKHTS260AC
Omkasting Kleur Metaalgrijs

Materiaal Gegalvaniseerd staal (gecoate metaalplaat)
Afmetingen Unit Hoogte/geïntegreerd op binnenunit/Breedte/Diepte mm 1.335/2.010/600/695 1.335/2.285/600/695
Gewicht Unit Leeg kg 70 78
Warmtewisselaar Aantal 1

Buismateriaal Duplex staal (EN 1.4162)
Oppervlak voorzijde m² 1,56
Volume interne spiraal l 7,5

Tank Watervolume l 200 260
Materiaal Roestvrij staal (EN 1.4521)
Maximumwatertemperatuur °C 75

Functies 1/ EKHTS-A 2/ EKHWP-A

Toepassing
Alleen productie van sanitair 

warmwater
Sanitair warmwater - aansluiting 

van zonnecollector mogelijk

Werking
Het opgeslagen water in de 

tank wordt gebruikt als sanitair 
warmwater

Sanitair warmwater wordt niet 
opgeslagen in de tank maar 
stroomt door de tankspiraal



Sanitaire warmwatertank
 › Inhoud van 300 en 500 liter beschikbaar

 › Verwarmt het water voor uw verwarmingssysteem (voor) met zonne-energie

Pompstation
 › Het pompstation houdt de juiste waterdruk en debieten in stand voor een optimaal rendement

SANITAIRE WARMWATERTANK EKHWP300A EKHWP500A
Omkasting Kleur Stofgrijs (RAL7037)

Materiaal Slagvast polypropyleen
Gewicht Unit Leeg kg 59 92
Warmtewisselaar Sanitair warm 

water
Buismateriaal Roestvrij staal (DIN 1.4404)
Oppervlak voorzijde m² 5,7 5,9
Volume interne 
spiraal

l
27,8 28,4

Bedrijfsdruk bar
6

Gemiddeld specifiek 
thermisch vermogen

W/K
2.795 2.860

Vullen Buismateriaal Roestvrij staal (DIN 1.4404)
Oppervlak voorzijde m² 2,5 3,7
Volume interne 
spiraal

l
12,3 17,4

Gemiddeld specifiek 
thermisch vermogen

W/K
1.235 1.809

Hulpzonne-
verwarming

Buismateriaal Roestvrij staal (DIN 1.4404)
Oppervlak voorzijde m² - 1,0
Volume interne 
spiraal

l
- 5

Gemiddeld specifiek 
thermisch vermogen

W/K
- 313

Tank Watervolume l 300 500
Maximumwatertemperatuur °C 85

Aansluiting zonnecollector EKSRPS3
Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte mm 332 x 230 x 145
Bediening Type Digitale temperatuurverschil-controller met volle tekst-display

Stroomverbruik W 2
Montage Op zijkant van tank
Sensor Temperatuursensor zonnepaneel Pt1000

Sensor opslagtank PTC
Sensor terugstroming PTC
Sensor voor toevoertemperatuur en debiet Spanningsignaal (3.5V gelijkstroom)

Aansluiting zonnecollector
 › Milieuvriendelijk en energiezuinig

 › Zonnepanelen kunnen tot 70% van de nodige energie leveren voor uw warmwaterbereiding – een enorme kostenbesparing

 › Door hun speciale coatings hebben onze zonnepanelen een indrukwekkend energierendement – alle kortegolf-zonne-energie 

wordt omgezet in warmte

 › De zonnepanelen worden alleen gevuld met water wanneer ze worden gebruikt voor verwarming. Dit maakt vorrstbeveiliging 

overbodig.

2/ EKHWP-A – sanitair warmwater met mogelijkheid tot aansluiting zonnecollector

ZONNECOLLECTOR EKSV26P EKSH26P
Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte mm 2000x1300x85 1300x2000x85
Gewicht Unit kg 43
Volume l 1,7 2,1
Oppervlak Buiten m² 2.601

Opening m² 2.364
Absorptiesysteem m² 2.354

Bekleding Micro-therm (absorptie max. 96%, emissie ca. 5% +/-2%)
Absorptiesysteem Harpvormig koperleiding-register met lasergelaste aluminium plaat met zeer selectieve coating
Beglazing Enkel veiligheidsglas, +/- 92% doorlatend
Toegestane dakhelling Min.~Max. SDgr 15~80
Bedrijfsdruk Max. bar

6

Temperatuur bij 
stilstand

Max. °C
200

Thermisch 
rendement

Geen verlies van collectorrendement η0 % 78,7
Warmteverliescoëfficiënt a1 W/m².K 4.270
Temperatuurafhankelijkheid van de 
warmteverliescoëfficiënt a2

W/m².K²
0,0070

Warmtecapaciteit kJ/K 6,5
Intreehoek-
modificator

AM op 50°
0,94

Montagepositie Verticaal Horizontaal
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Een Daikin-systeem staat voor:

Aanzienlijk lagere bedrijfskosten dankzij een hoge energiezuinigheid

Ongekende ontwerpflexibiliteit door lange koelmiddelleidinglengten

Eenvoudige montage van compacte, modulaire units en grote tijdbesparing

Hoog comfortniveau dankzij optimale temperatuur, zuivere lucht en vochtregeling

Gebruiksgemak door geavanceerde, centrale en gebruiksvriendelijke 
bedieningssystemen

www.daikin.be info@daikin.be

Daikin Belgium Gent
Tel. 09/244 66 44 - Fax 09/220 65 10

Daikin Belgium Herentals
Tel. 014/28 23 30 - Fax 014/28 23 39

Daikin A/C Belgium Wavre
Tel. 010/23 72 23 - Fax 010/24 49 10Deze brochure dient uitsluitend ter informatie en verbindt Daikin Europe N.V. 

tot geen enkele prestatie. Daikin Europe N.V. heeft de inhoud van deze brochure 
met grote zorg samengesteld. Er wordt echter geen enkele garantie geboden 
voor de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid 
voor een bepaald gebruiksdoel van de inhoud van deze publicatie en de 
producten en diensten die erin worden beschreven. De specificaties kunnen 
zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Daikin Europe N.V. wijst 
uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor directe of indirecte schade in de 
ruimste betekenis, die zou voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik 
en/of de interpretatie van deze brochure. De inhoud is onderworpen aan het 
auteursrecht van Daikin Europe N.V.

Door haar unieke positie als fabrikant van airconditioners, 
compressoren en koelmiddelen is Daikin sterk begaan 
met het milieu. Sinds een aantal jaren streeft Daikin naar 
de positie van marktleider op het gebied van producten 
met een beperkte impact op het milieu. Om dit te 
bereiken moet een breed assortiment producten op 
ecologisch verantwoorde wijze worden ontworpen en 
ontwikkeld. Bovendien moet een energiebeheersysteem 
worden ingevoerd om energie te besparen en afval te 
beperken. 

Daikin-producten worden verdeeld door:


