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Recuperação de calor
Sistemas de ar condicionado
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Recuperação de calor VRV®III, com ligação a hidrobox de apenas aquecimento



Porquê Daikin?

A Daikin é líder de mercado em inovação na tecnologia de controlo de climatização 

Com mais de 75 anos de experiência em sistemas de ar condicionado e 40 anos em bombas de calor, a paixão da Daikin pela inovação 

levou-a a inventar e, de seguida, desenvolver o conceito de volume de refrigerante variável (o sistema VRV® Daikin) há mais de um quarto 

de século e somos agora os expoentes líderes deste tipo de controlo de climatização integrado. A Daikin, no seu papel como líder de 

mercado responsável, procura continuamente melhorar a eficiência energética e a qualidade ecológica dos seus produtos e desenvolver 

produtos novos: por exemplo, um sistema VRF com base em CO
2
, um fluido frigorigeneo totalmente ecológico.
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A nossa tecnologia bomba de calor tem uma elevada eficiência energética uma vez que utiliza energia renovável do ar 

exterior para produzir aquecimento, sem a necessidade de um sistema de aquecimento secundário. Esta tecnologia proporciona uma 

potência térmica elevada para baixa potência eléctrica de consumo, resultando na redução directa das emissões de CO
2
 e dos custos de 

funcionamento.

O VRV® Daikin utiliza tecnologia de recuperação de calor  avançada para extrair calor das áreas a arrefecer e, de seguida, reutiliza-o 

para aquecer outras áreas ou criar água quente, permitindo assim aquecer e arrefecer partes diferentes do edifício ao mesmo tempo e com 

o mesmo sistema.

Para um controlo completo da climatização e total tranquilidade



Há 25 anos que a Daikin é líder do mercado em sistemas de fluxo variável de refrigerante e beneficia de uma ampla experiência em sistemas 

de água quente eficientes a nível energético baseados na tecnologia de bomba de calor.

A solução total VRV® Daikin oferece um ponto de contacto único para o design e a manutenção do seu sistema de controlo de climatização 

integrado. A nossa abordagem à recuperação de calor é uma solução para todo o ano: mesmo quando a temperatura exterior é igual ou 

inferior a 0ºC, a nossa solução total irá continuar a arrefecer espaços interiores onde as pessoas ou equipamento estejam a gerar calor. Este 

calor será recuperado para produzir água quente ou aquecer espaços que se encontrem abaixo da temperatura ideal. As nossas unidades 

modulares permitem-lhe seleccionar a combinação correcta de equipamento e tecnologia para assegurar que alcança um óptimo equilíbrio 

entre temperatura, humidade e ar novo para a zona de conforto perfeita com o máximo de eficiência energética e poupança de custos.

Uma solução altamente eficiente e flexível

Conceito de solução total,

 › Todos os componentes integrados
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Funcionalidades para  
hidrobox de aquecimento

 › Instalação “ligar e usar”:

 › Todos os componentes necessários integrados para 

uma ligação rápida ao sistema VRV®

 › Não é necessário conceber o lado da água

 › Todos os componentes do lado da água estão integrados 

(bomba, filtro, válvulas)

 › Controlo directo da temperatura da água de saída, 

sem necessidade de uma válvula de mistura.

 › Amplo intervalo de funcionamento 

Produção de água quente entre -20 e 43°C de 

temperatura exterior ambiente.

 › Diversas possibilidades de controlo

1/ “Set Point” flutuante dependente do clima 

Quando esta funcionalidade é activada, o “Set Point” da 

temperatura da água de saída irá depender da temperatura 

ambiente exterior. Quando a temperatura exterior é baixa, 

a temperatura da água de saída aumenta para satisfazer o 

requisito de aquecimento adicional do edifício. Quando 

a temperatura é superior, a temperatura da água de saída 

diminui para poupar energia.

2/ Controlo do termóstato 

Com a interface de utilizador do Daikin Altherma com 

sensor de temperatura integrado, a temperatura ideal 

pode ser regulada de forma fácil, rápida e convencional.

 › Design empilhável para uma instalação 
flexível

A unidade interior e o depósito de água quente sanitária 

podem ser empilhados para poupar espaço ou instalados 

perto um do outro, em caso de altura limitada.

 › Energia 100% termodinâmica 
Alto desempenho em 3 passos:

1. A unidade exterior extrai calor do ar ambiente. Este 

calor é transferido para a “hydrobox” através do fluido 

frigorigéneo R-410A.

2. A unidade interior recebe o calor e aumenta a 

temperatura com o fluido frigorigéneo R-134a.

3. O calor é transferido do circuito de R-134a para 

o circuito de água. Graças à utilização de dois 

compressores em cascata, a água pode alcançar uma 

temperatura de 80 °C sem utilizar uma resistência 

adicional.
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válvula de 
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compressor

permutador  
de calor

Passo Passo

 › Produção gratuita de água quente
 › A água quente é produzida gratuitamente através da recuperação 

de calor de espaços que necessitam de arrefecimento. Caso o 

calor recuperado não seja suficiente, o aquecimento é feito 

através da tecnologia de bomba de calor, com uma poupança 

de 17% no custo, em comparação com uma caldeira a gás.

 › Não é necessária uma ligação de gás



Especificações

Unidade exterior de recuperação de calor

Hidrobox de aquecimento

Unidades exteriores REYAQ10P REYAQ12P REYAQ14P REYAQ16P

Potência de arrefecimento Nom. kW 33,5 (1)  40 (1) 45 (1)

Potência de aquecimento Nom. kW 31,5 (2) 37,5 (2) 45 (2) 50 (2)

Potência absorvida - 50Hz Arrefecimento Nom. kW 7,09 8,72 11,4 14,1

Potência absorvida - 50Hz Aquecimento  Nom. kW 7,38 8,84 11,0 12,8

EER 3,95  3,84 3,51 3,19

COP 4,27 4,24 4,09 3,91

Dimensões Unidade Altura x Largura x Profundidade 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

Peso Unidade kg 331 331 339 339

Número máximo de unidades interiores possíveis ligar 21 26 30 34

Nível de potência sonora Arrefecimento Nom. dBA 78 80 83 84

Nível de pressão sonora Arrefecimento Nom.  dBA 58  60 62 63

Limites de  
funcionamento

Arrefecimento Mín.~Máx. °CBs -5~43 -5~43 -5~43 -5~43

Aquecimento Mín.~Máx. °CBh -20~15,5 -20~15,5 -20~15,5 -20~15,5

produção de água 
quente

Aquecimento de espaços Mín.~Máx. °CBs -20~20/24 (3) -20~20/24 (3) -20~20/24 (3) -20~20/24 (3)

Água quente sanitária Mín.~Máx. °CBs -20~43 -20~43 -20~43 -20~43

Fluido térmico Modelo R-410A  R-410A  R-410A  R-410A 

Ligações das 
tubagens

Líquido DE mm 9,52 12,7 12,7 12,7

Gás DE mm 22,2 28,6 28,6 28,6

Gás de descarga DE mm 19,1 19,1 22,2 22,2

Comprimento da tubagem UE - UI Máx. m 100 100 100 100

Comprimento total da tubagem Sistema Real m 300 300 300 300

Diferença de nível UE - UI Máx. m 40 40 40 40

Diferença de nível UI - UI Máx. m 15 15 15 15

potência absorvida Fase Frequência Tensão Hz/V 3~/50/380-415 3~/50/380-415 3~/50/380-415 3~/50/380-415

Hydrobox HXHD125A

Potência de aquecimento Nom kW 14 (1)

Envolvente
Cor Cinzento metálico

Material Chapa metálica pré-revestida

Dimensões Unidade Altura x Largura x Profundidade mm 705 x 600 x 695

Peso Unidade kg 92

Circuito de água
Diâmetro das ligações das tubagens polegada G 1” (fêmea)

Sistema de 
aquecimento da água Volume de água Mín.~Máx.

l 20~200

Fluido térmico Modelo R-134a 

Circuito de refrigeração Diâmetro do lado do gás mm 12,7

Circuito de refrigeração Diâmetro do lado do líquido mm 9,52

Nível de pressão sonora Nom dBA
42 (2)

43 (3)

Nível de pressão 
sonora

Modo silencioso 
nocturno Nível 1 dBA 38 (2)

Limites de  
funcionamento

Aquecimento
Ambiente Mín.~Máx. °C  -20~20/24 (4)

Lado da água Mín.~Máx. °C 25~80

Água quente 
sanitária

Ambiente Mín.~Máx. °CBs -20~43

Lado da água Mín.~Máx. °C 45~75

potência absorvida Fase Frequência Tensão Hz/V 1~ / 50 / 220-240

1 Arrefecimento: temp. interior 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; relação de ligação de 100% (unidades interiores DX)
2 Aquecimento: temp. interior 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; relação de ligação de 100% (unidades interiores DX)
3 Definição no local

1 Aquecimento: temp. da água de entrada no condensador 40°C; temp. da água de saída do condensador 45°C; temp. do ar ambiente 7°CBs, 6°CBh
2 Os níveis sonoros são medidos em: AE 55°C; AS 65°C
3 Os níveis sonoros são medidos em: AE 70°C; AS 80°C
4 Definição no local



 › Disponível com capacidade de 200 e 260 litros

 › Aquecimento eficiente: de 10°C a 50°C em apenas 60 minutos

Depósito de água quente sanitária: Possibilidades

1/ EKHTS – apenas água quente sanitária

DEPÓSITO DE ÁGUA QUENTE SANITÁRIA EKHTS200AC EKHTS260AC
Envolvente Cor Cinzento metálico

Material Aço galvanizado (chapa metálica pré-revestida)
Dimensões Unidade Altura/Integrada na unidade interior/Largura/Profundidade mm 1.335/2.010/600/695 1.335/2.285/600/695
Peso Unidade Vazio kg 70 78
Permutador 
de calor

Quantidade 1
Material do tubo Aço duplex (EN 1.4162)
Área da face m² 1,56
Volume da serpentina interna l 7,5

Depósito Volume de água l 200 260
Material Aço inoxidável (EN 1.4521)
Temperatura máxima da água °C 75

Possibilidades 1/ EKHTS-A 2/ EKHWP-A

Aplicação pretendida Apenas água quente sanitária
Água quente sanitária – 

possibilidade de ligação solar

Funcionamento
A água armazenada no depósito 

é utilizada como água quente 
sanitária

A água quente sanitária não é 
armazenada no depósito, mas flui 
através da serpentina do depósito



Depósito de água quente sanitária
 › Disponível com capacidade de 300 e 500 litros

 › (Pré-)aqueça a água para o sistema de aquecimento com energia solar

Grupo hidráulico
 › O grupo hidráulico garante a manutenção dos caudais e pressão de água correctos para a máxima eficiência 

DEPÓSITO DE ÁGUA QUENTE SANITÁRIA EKHWP300A EKHWP500A
Envolvente Cor Cinzento pó (RAL7037)

Material Polipropileno resistente ao impacto
Peso Unidade Vazio kg 59 92
Permutador de 
calor

Água quente 
sanitária

Material do tubo Aço inoxidável (DIN 1.4404)
Área da face m² 5,7 5,9
Volume da 
serpentina interna

l 27,8 28,4

Pressão de 
funcionamento

bar 6

Saída térmica 
específica média

W/K 2.795 2.860

Carregamento Material do tubo Aço inoxidável (DIN 1.4404)
Área da face m² 2,5 3,7
Volume da 
serpentina interna

l 12,3 17,4

Saída térmica 
específica média

W/K 1.235 1.809

Aquecimento 
solar auxiliar

Material do tubo Aço inoxidável (DIN 1,4404)
Área da face m² - 1,0
Volume da 
serpentina interna

l - 5

Saída térmica 
específica média

W/K - 313

Depósito Volume de água l 300 500
Temperatura máxima da água °C 85

Ligação solar EKSRPS3
Dimensões Unidade AlturaxLarguraxProfundidade mm 332 x 230 x 145
Controlo Modelo Controlador de diferença de temperatura digital com texto plano

Consumo de energia W 2
Instalação Na lateral do depósito
Sensor Sensor de temperatura de painel solar Pt1000

Sensor do depósito de armazenamento PTC
Sensor do fluxo de retorno PTC
Sensor da temperatura e fluxo de alimentação Sinal de tensão (3.5V DC)

Ligação solar
 › Ecológica e eficiente a nível energético
 › Os painéis solares conseguem produzir até 70% da energia necessária para a produção de água quente – uma grande poupança 

em termos de custo
 › Os revestimentos especializados tornam os nossos painéis solares altamente eficientes a nível energético – toda a energia solar de 

onda curta é transferida para calor
 › Os painéis solares são carregados com água apenas quando necessário para aquecimento – evitando a necessidade de protecção 

contra congelamento

2/ EKHWP-A – Água quente sanitária com possibilidade de ligação solar

COLECTOR SOLAR EKSV26P EKSH26P
Dimensões Unidade AlturaxLarguraxProfundidade mm 2,000x1,300x85 1,300x2,000x85
Peso Unidade kg 43
Volume l 1,7 2,1
Superfície Exterior m² 2,601

Abertura m² 2,364
Absorvedor m² 2,354

Revestimento Microtherm (absorção máx.96%, emissões ca. 5% +/-2%)
Absorvedor Tubo de cobre em forma de harpa com chapa de alumínio com revestimento altamente selectivo soldado a laser
Envidraçamento vidro de segurança de painel único, transmissão +/- 92%
Ângulo de inclinação permitido Mín.~Máx. SDgr 15~80
Pressão de 
funcionamento

Máx. bar 6

Temperatura 
parado

Máx. °C 200

Desempenho 
térmico

Eficiência de colector sem perdas η0 % 78,7
Coeficiente de perda de calor a1 W/m².K 4.270
Dependência de temperatura do 
coeficiente de perda de calor a2

W/m².K² 0,0070

Capacidade térmica kJ/K 6,5
Modificador de 
ângulo de incidência

AM a 50° 0,94

Posição de instalação Vertical Horizontal
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Os produtos Daikin são distribuídos por:

O presente folheto pretende ser apenas informativo e não constitui uma oferta contratual com a Daikin 
Europe N.V.. A Daikin Europe N.V. compilou o conteúdo deste folheto de acordo com o melhor dos seus 
conhecimentos. Não é dada qualquer garantia expressa ou implícita no que toca à totalidade, precisão, 
fiabilidade ou adequação para um determinado fim do seu conteúdo e dos produtos e serviços que 
apresenta. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A Daikin Europe N.V. rejeita 
explicitamente quaisquer danos directos ou indirectos, no seu sentido mais amplo, resultantes ou 
relacionados com a utilização e/ou interpretação deste folheto. Todos os conteúdos estão ao abrigo de 
copyright da Daikin Europe N.V.

ECPPT11-209

A posição única da Daikin enquanto fabricante de 
equipamento de ar condicionado, compressores e 
fluidos frigorigéneos levou ao seu envolvimento de perto 
em questões ambientais. Há vários anos que a Daikin 
tenciona tornar-se líder no fornecimento de produtos 
com impacto limitado no ambiente. Este desafio exige 
o design ecológico e o desenvolvimento de uma 
ampla gama de produtos e de um sistema de gestão 
de energia, resultando em conservação de energia e 
numa redução dos resíduos. 
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Um sistema Daikin significa:
Grande redução nos custos de funcionamento resultante da elevada 
eficiência energética

Grande flexibilidade no design de grandes comprimentos de tubagem de 
fluido frigorigéneo

Fácil instalação de unidades modulares compactas, proporcionando tempos de 
instalação rápidos

Elevados níveis de conforto resultantes do controlo da humidade, renovação 
do ar e temperatura

Facilidade de utilização graças a controlos avançados, centralizados e intuitivos

Os produtos VRV® não são abrangidos pelo programa de 
certificação Eurovent.




