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system oferuje najlepsze połączenie komfortu
i odpowiedzialności za środowisko. W tym
katalogu, znajdziesz informacje o pompach ciepła,
najefektywniejszym systemie zapewniającym
komfort w pomieszczeniach. Stworzyliśmy
najnowocześniejszą technologię która spełni

Dlaczego warto wybierać
rozwiązania Daikin?
Komfort

Efektywność energetyczna

Oferujemy szeroki asortyment produktów i zawsze zapewniamy idealne
rozwiązanie spełniające Twoje potrzeby

Jako firma odpowiedzialna względem środowiska, dążymy do bycia
częścią zdrowego ekosystemu

Nasze urządzenia tworzą idealny klimat w pomieszczeniach bez zakłóceń
hałasem

Nasze produkty zapewniają wysoką efektywność przez cały rok

Kontrola
Nasza wiedza ułatwia życie, bowiem pozwala kontrolować system za
pośrednictwem aplikacji w smartfonie lub łatwego w obsłudze sterownika

Niskie zużycie energii przez nasze produkty oznacza niskie rachunki za
prąd dla Ciebie
Nasze pompy ciepła spełniają najsurowsze normy Europejskie
pomiaru efektywności energetycznej, znane także jako
efektywność sezonowa

Niezawodność
Nasze produkty są znane ze swojej niezawodności. Możesz polegać na
dopasowanych usługach Daikin
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Pompy ciepła,
rozwiązanie dla patrzących w przyszłość
Pompa ciepła jest systemem, którego zadaniem jest odbieranie i transportowanie ciepła i który umożliwia utrzymywanie stałej temperatury
w pomieszczeniu przez cały rok.
Dla dopełnienia komfortu, urządzenia Daikin Altherma mogą także przyfgotowywać ciepłą wodę użytkową.

Zasoby odnawialne

Cykl przemian

Pompy ciepła odzyskują ciepło z powietrza zewnętrznego, nawet w niskich
temperaturach zewnętrznych. Wykorzystują elektryczną sprężarkę, są bardzo
sprawne w trybie ogrzewania mieszkania lub domu. Pompy ciepła Daikin są
ciche i dyskretne. Aby utrzymać niskie rachunki za prąd korzystają z nowoczesnej
technologii. Dzięki pompie ciepła Daikin, 80% energii wykorzystanej do ogrzania
domu pochodzi z powietrza zewnętrznego, darmowego i nieskończonego źródła
energii odnawialnej! W trybie chłodzenia, działanie systemu zostaje odwrócone,
system odzyskuje ciepło z powietrza w pomieszczeniu.

W zamkniętym obiegu systemu krąży czynnik chłodniczy, transportując ciepło do
oraz z powietrza na zewnątrz i wewnątrz domu.
›› Parownik umożliwia czynnikowi chłodniczemu odebranie ciepła z powietrza
zewnętrznego, dzięki przejściu od stanu ciekłego do gazowego.
›› Następnie sprężarka elektryczna spręża ten gaz, co powoduje wzrost jego
temperatury.
›› Potem w skraplaczu następuje przekazanie ciepła gazu do systemu grzewczego,
ponieważ gaz powraca do stanu ciekłego.
›› Zawór rozprężny obniża ciśnienie czynnika chłodniczego, co wyzwala jego
odparowanie, rozpoczynając kolejny cykl.
Chłodzenie w sezonie letnim
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jednostka zewnętrzna
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Ogrzewanie w sezonie zimowym
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1. Ogrzewanie
W okresie zimowym, czynnik chłodniczy cyrkulujący
w obiegu systemu przechwytuje ciepło z powietrza
atmosferycznego i uwalnia je w pomieszczeniach
w formie ogrzewania.

2. Ciepła woda do użytku domowego
Niektóre pompy ciepła, na przykład Daikin Altherma,
zapewniają całoroczne korzystanie z ciepłej wody dla
całego gospodarstwa domowego!

3. Chłodzenie
W okresie letnim, system działa w odwrotnym kierunku:
czynnik chłodniczy w obiegu pochłania ciepło
z pomieszczenia i oddaje je na zewnątrz.

4. Połączenie z Internetem
Zawsze pod kontrolą, kontroluj klimat z każdego miejsca,
w każdym momencie ze swojego smartfona.
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Od technologii odnawialnych
do technologii spalania
Dzięki swej najnowocześniejszej technologii, Daikin może zawsze
proponować w swojej ofercie najbardziej efektywne produkty
1. Pompa ciepła powietrze-powietrze
Pompa ciepła powietrze - powietrze odbiera ciepło z powietrza zewnętrznego
i następnie uwalnia je w formie ciepłego powietrza wewnątrz pomieszczeń
mieszkalnych. W okresie letnim proces ten zostaje odwrócony: ciepło jest
odbierane z pomieszczeń i transportowane na zewnątrz. Ten system gwarantuje
utrzymywanie stałej temperatury przez cały rok.
Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć na stronie 10.

2. Pompa ciepła powietrze - woda
Pompa ciepła powietrze - woda wydobywa ciepło z powietrza zewnętrznego.
W tym systemie ciepło jest przekazywane do pomieszczeń poprzez obieg wodny.
Pompa ciepła powietrze - woda może również zaspokoić potrzeby w zakresie
ciepłej wody użytkowej oraz, w razie potrzeby, może zapewniać przyjemny chłód
latem. System ten oferuje stabilną temperaturę w pomieszczeniach przez cały rok.

Jednostka
zewnętrzna

Jednostka
wewnętrzna

Pompa ciepła grunt-woda wydobywa ciepło z gruntu. Zasadą, jaką kieruje się
ogrzewanie geotermiczne jest wydobywanie ciepła z gruntu i przekształcanie
go w ciepło, jakie można wykorzystać do ogrzewania domu. Zaletą ogrzewania
geotermalnego jest to, że wydobywana energia nie jest zależna od słońca, czy
wiatru i jest najbardziej stała.

Jednostka
zewnętrzna
Ciepła woda
użytkowa
Jednostka wewnętrzna

Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć na stronie 18.
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Ogrzewanie podłogowe
lub grzejnik

Ciepła woda
użytkowa

Jednostka
zewnętrzna

Do dziewięciu jednostek
wewnętrznych

Klimakonwektory, ogrzewanie/
chłodzenie podłogowe lub grzejnik

Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć na stronie 16.

3. Geotermalna pompa ciepła - typu grunt-woda

Układ pojedynczy: system dla
jednej przestrzeni, gdzie jedna
jednostka wewnętrzna jest
przyłączona do jednej jednostki
zewnętrznej.

Jednostka
wewnętrzna

Układ Multi: podstawowy
system jest taki sam,
jak w przypadku układu
pojedynczego. Jedyna różnica
polega na tym, że do jednostki
zewnętrznej można przyłączyć
do dziewięciu jednostek
wewnętrznych. Jeśli potrzebne
są zmiany, system może również
ewoluować. Dodatkowe
jednostki wewnętrzne można
w rzeczywistości instalować
w wielu etapach.

Klimakonwektory, ogrzewanie/
chłodzenie podłogowe lub grzejnik

4. Hybrydowa pompa ciepła
Hybrydowa pompa ciepła łączy technologię pompy ciepła powietrze-woda
z technologią gazowego kotła kondensacyjnego, wyszukując najbardziej
optymalny pod względem ekonomicznym stan w zależności od określonych
warunków pracy.
NOWOŚĆ Hybrid Multi: Połączenie systemu multi-split z hybrydową pompą ciepła,
Hybrid Multi to kompleksowe rozwiązanie łączące klimatyzację z przygotowaniem
ciepłej wody użytkowej. Zgodny z naszym typoszeregiem jednostek split,
grzejnikami i ogrzewaniem podłogowym, system Hybrid Multi jest inteligentnym
rozwiązaniem przeznaczonym do ogrzewania, chłodzenia oraz przygotowania
ciepłej wody użytkowej zapewniającym komfortowy klimat przez cały rok.
Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć na stronie 20.

5. Gazowy kocioł kondensacyjny
Gazowy kocioł kondensacyjny wytwarza ciepło w wyniku spalania gazu. W celu
zmaksymalizowania wydajności procesu spalania, odzyskuje on ciepło z pary wodnej
wytwarzanej ze spalin, które jest wykorzystywane do wstępnego podgrzewania
doprowadzanej wody, dzięki czemu zmniejsza się ilość zużywanej energii.
Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć na stronie 24.

Jednostka
zewnętrzna
Ciepła woda
użytkowa

Jednostka
wewnętrzna

Klimakonwektory, ogrzewanie/chłodzenie
podłogowe, grzejnik lub jednostki split
Jednostka
zewnętrzna
Ciepła woda
użytkowa

Jednostka
wewnętrzna

Klimakonwektory, ogrzewanie/
chłodzenie podłogowe lub grzejnik
Jednostka
wewnętrzna
Ciepła woda
użytkowa

Jednostka
wewnętrzna

6. Olejowy kocioł kondensacyjny
Olejowy kocioł kondensacyjny wytwarza ciepło w wyniku spalania oleju. W celu
zmaksymalizowania wydajności procesu spalania, odzyskuje on ciepło z pary wodnej
wytwarzanej ze spalin, które jest wykorzystywane do wstępnego podgrzewania
doprowadzanej wody, dzięki czemu zmniejsza się ilość zużywanej energii.

Klimakonwektory, ogrzewanie/
chłodzenie podłogowe lub grzejnik
Jednostka
wewnętrzna

Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć na stronie 25.
Ciepła woda
użytkowa

Jednostka
wewnętrzna
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Daikin Online Controller
Zawsze pod kontrolą. Kontroluj swój klimat
z każdego miejsca w dowolnym momencie
8

Wystarczy podłączyć urządzenie do Wi-Fi i pobrać aplikację, aby zmienić
temperaturę, ustawić harmonogramy, zobaczyć, jak wygląda zużycie energii
i opracować własną organizację zadań „If this, then that”. Dzięki zgodności
z typoszeregiem split i rozwiązaniami grzewczymi,
Daikin Online Controller jest idealny do sterowania klimatem przez cały rok.

Twój dom
Ten ekran oferuje podgląd systemu
domowego. Z tego ekranu można
uzyskiwać dostęp do wszystkich funkcji,
można z niego centralnie sterować
za jednym razem maksymalnie
50 jednostkami.

Poszczególne
pomieszczenia
Regulacja temperatury, trybu pracy,
uzdatniania powietrza i wentylatorów
w poszczególnych pomieszczeniach za
pomocą interaktywnego termostatu.

Programowanie

Zużycie energii

Tworzenie różnych harmonogramów
z maksymalnie 6 akcjami dziennie na
7 dni i aktywacja określonych trybów
pracy.

Ikony prezentują punkty, w których
można oszczędzać energię.

If this, then that
(Jeśli stanie się to,
to zrób tamto)
Zaprogramuj urządzenie tak, aby
odzwierciedlało Twój styl. Możliwość
połączenia z różnymi urządzeniami
za pośrednictwem platformy iFTTT,
możesz kontrolować wszystkie
elementy będąc poza domem.
Na przykład: po wyjściu z domu,
ogrzewanie wyłączy się.
9

Typoszereg
Myślenie przyszłościowe
Od 2025 roku, europejskie rozporządzenie w sprawie fluorowanych gazów
cieplarnianych określa użycie czynników chłodniczych o wartości GWP poniżej 750
w przypadku wszystkich instalacji klimatyzatorów split w układzie pojedynczym
o ładunku czynnika poniżej 3 kg. R-410A (GWP 2087,5) pozostanie dostępny dla
innych zastosowań i serwisu.
Firma Daikin jako pierwsza wprowadziła czynnik chłodniczy R-32 w 2012 roku.
Jego niska wartość GWP równa 675, konkurencyjna efektywność energetyczna,
bezpieczeństwo i przystępność cenowa sprawiają, że ten czynnik chłodniczy
jest bardzo atrakcyjny. Od 2016 roku, firma Daikin oferuje unikalną gamę
jednostek w układzie pojedynczym i systemie multi Bluevoltuion, która po raz
kolejny stanowi wzorzec systemów klimatyzacji przeznaczonych do zastosowań
mieszkaniowych. Inteligentna i nowa konstrukcja łączy w sobie wiodące wartości
w zakresie efektywności z najwyższym komfortem.
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Czynnik, który nie sprawia problemów
Zastosowanie R-32 nie jest niczym nowym, ponieważ czynnik chłodniczy R-410A
jest mieszaniną 50% R-32 i 50% R-125. Do dodatkowych korzyści wynikających ze
stosowania czynnika chłodniczego R-32 można zaliczyć zapobieganie problemom
z frakcjonowaniem i smarowaniem oraz łatwiejsze napełnianie i odzysk.
Obsługa w znany sposób: dzięki ciśnieniom roboczym podobnym do R-410A,
możliwości napełniania go w fazie ciekłej i gazowej oraz dostępności narzędzi
odpowiednich zarówno dla urządzeń na R-32 i R-410A, decyzja o wyborze Daikin
Bluevolution jest prosta.

Który system wybrać?
Co jest najlepszym rozwiązaniem dla
Ciebie?

W celu zastąpienia i/lub
zoptymalizowania istniejącego kotła

›› Najlepszym rozwiązaniem dla Ciebie jest takie, które spełnia doskonale Twoje
wymagania i zostało zaprojektowane specjalnie dla Twojego domu
›› Niezależnie od tego, czy budujesz nowy dom, czy remontujesz stare
gospodarstwo, Daikin oferuje specjalne rozwiązania, które optymalizują
efektywność w zależności od wielkości i układu
›› Połączenie ogrzewania, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej z lub
bez energii słonecznej - wszystko jest możliwe
›› Autoryzowany Partner Daikin pomoże Ci w dokonaniu właściwego wyboru

1. Chcesz wymienić olejowy kocioł grzewczy, lecz pozostawić
istniejące grzejniki.

Dla nowych budynków lub dużych
projektów renowacji
1. Chcesz stosować ogrzewanie podłogowe i/lub
niskotemperaturowe grzejniki/konwektory.
Daikin zaleca:
ogrzewanie, chłodzenie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej:
niskotemperaturowy system Daikin Altherma (strona 16)
ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej: gruntowa pompa ciepła
Daikin Altherma (strona 22)

2. Chcesz szybko ogrzać lub schłodzić konkretną przestrzeń.
Daikin zaleca:
ogrzewanie i chłodzenie: pompa ciepła powietrze-powietrze Daikin (strona 10)
ogrzewanie, chłodzenie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej: hybrydowa
pompa ciepła Daikin Altherma + multi (strona 21)

Daikin zaleca:
do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej: wysokotemperaturowy
system Daikin Altherma (strona 18) lub gruntowa pompa ciepła Daikin
Altherma (strona 22)

2. Chcesz wymienić gazowy kocioł, lecz pozostawić istniejące
grzejniki.
Daikin zaleca:
ogrzewanie, chłodzenie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej: hybrydowa
pompa ciepła Daikin Altherma (strona 20)
ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej: gazowy kocioł
kondensacyjny Daikin (strona 24)

3. Chcesz szybko ogrzać lub schłodzić przestrzeń.
Daikin zaleca:
ogrzewanie i chłodzenie: pompa ciepła powietrze-powietrze Daikin (strona 10)
ogrzewanie, chłodzenie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej: hybrydowa
pompa ciepła Daikin Altherma + multi (strona 21)

4. Potrzebujesz tylko ciepłą wodę użytkową.
Daikin zaleca:
przygotowanie ciepłej wody użytkowej: pompa ciepła do przygotowania c.w.u.
Daikin (strona 23)
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Pompy ciepła Daikin
typu powietrze - powietrze:
Ponowne zdefiniowanie klimatyzacji: wprowadzenie do strefy komfortu stylowych
jednostek, szeroka gama modeli i proste sterowanie za pośrednictwem aplikacji

Naścienna Daikin Emura,
forma, funkcja, przemiana

Ururu Sarara, rozwiązanie
najlepsze z najlepszych

Komfortowa jednostka
naścienna

Niewidoczna jednostka
kanałowa

Jednostka przypodłogowa
Nexura

Ten nagrodzony w Europie projekt
jest dostępny w dwóch stylowych
wykończeniach, w kolorze srebrnoantracytowym i czystej, matowej
bieli. Urządzenie sterowane za
pośrednictwem łatwego w obsłudze
zdalnego sterownika lub aplikacji na
smartfonie.

Nowy poziom wyrafinowania
w klimatyzacji z pięcioma technikami
uzdatniania powietrza - kompleksowe
rozwiązanie zapewniające komfort.

Jednostka naścienna wyposażona
w najnowocześniejszą technologię
pompy ciepła. Zaawansowana
inżynieria w połączeniu z dyskretnym
wzornictwem sprawia, że jest to
rozwiązanie idealne do każdego
pomieszczenia w domu.

Jednostka kanałowa - czystość
i porządek. Jednostka ta ma na tyle
zwartą budowę, że można ją dyskretnie
zainstalować tak, że widoczne będą
tylko kratki: nawiewna i wywiewna.

Wszystko to, co najlepsze
z obydwu światów. Ta efektywna
jednostka przypodłogowa oferuje
doskonały komfort w zimne dni
dzięki promieniującemu panelowi
przedniemu.
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Klasyczna jednostka
przypodłogowa
Na tyle niska, że można ją zainstalować
pod parapetem okiennym, przy
ścianie lub we wnęce podokiennej.
Charakteryzuje ją cicha praca,
rozprowadza powietrze i temperaturę
w skuteczny sposób po całym
pomieszczeniu.

Jednostka typu Flexi
W pełni elastyczna jednostka, którą
można zainstalować w sposób
najbardziej dostosowany do Twoich
potrzeb. Nie zajmuje więcej miejsca niż
zwykły grzejnik po zamontowaniu na
ścianie lub pod oknem. Alternatywnie,
można ją zawiesić na suficie
w pomieszczeniach, takich jak strychy,
gdzie ilość miejsca jest ograniczona.
13

Daikin Emura
Forma. Funkcja. Przemiana.

emura

Daikin Emura to rezultat prowadzonych badań nad stworzeniem najlepszych
rozwiązań klimatyzacyjnych dla europejskich wnętrz. Dodatkowe funkcje
nowej generacji sprawiają, że ten produkt jest jeszcze bardziej odpowiedni dla
europejskich domów. Potwierdza to liczba zdobytych prestiżowych nagród przez
Daikin Emura: F Design Award, Reddot design award 2014, German Design Award
- Special Mention, Focus Open 2014 Silver oraz Good Design Award 2014
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Dlaczego Daikin Emura
›› Unikalna konstrukcja ze stylowym wykończeniem w kolorze srebrno
antracytowym lub czystej, matowej bieli
›› Wysoka efektywność sezonowa do A+++
›› Cicha praca zaledwie 19 decybeli.
›› Sterowanie poprzez aplikację na smartfona lub łatwy w obsłudze sterownik

Ururu Sarara
Rozwiązanie najlepsze z najlepszych

Dlaczego Ururu Sarara?
Daikin Ururu Sarara to nowy poziom zaawansowanego sterowania klimatyzacją.
Urządzenie oferuje pięć technik uzdatniania powietrza, które razem
zapewniają kompleksowe rozwiązanie oferujące komfort. Oprócz tego, dzięki
energooszczędnej sprężarce i wymiennikowi ciepła, Ururu Sarara charakteryzuje
wartości SEER i SCOP na poziomie A+++. Dzięki swojej innowacyjnej technologii
oraz konstrukcji, zdobyła prestiżową nagrodę Red Dot design award w 2013
roku. Proste sterowanie Ururu Sarara poprzez aplikację na smartfona lub łatwy
w obsłudze sterownik.

5 technik uzdatniania powietrza
1		Grzanie i chłodzenie w jednej jednostce, to komfort przez cały rok z najwyższą
dostępną na rynku etykietą energetyczną
2		W sezonie zimowym, funkcja Ururu uzupełnia wilgoć w powietrzu, co pozwala
utrzymać komfort bez konieczności niepotrzebnego ogrzewania
3		W sezonie letnim, funkcja Sarara usuwa nadmiar wilgoci i utrzymuje
równomierną temperaturę, w ten sposób eliminując potrzebę dodatkowego
chłodzenia
4		Wentylacja zapewnia świeże powietrze nawet przy zamkniętych oknach
5		Oczyszczanie powietrza i automatyczne oczyszczanie filtra to czyste i wolne od
alergenów powietrze przez cały czas

Nawilżanie
Osuszanie

Grzanie/chłodzenie

Wentylacja
z wlotem
świeżego
powietrza

Oczyszczanie
powietrza
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Nexura
Czysta forma i komfort
Logo grijs

Nexura otwiera drzwi do świata komfortu. Chłód letniej bryzy lub bliskość
dodatkowego źródła ciepła, dają poczucie komfortu przez cały rok. Tę stylową
jednostkę wyposażono w przedni panel, który emituje dodatkowo ciepło
promieniowania, które zwiększa komfort w zimne dni. Dzięki cichej pracy oraz
ograniczonemu przepływowi powietrza, tworzy oazę dobrego samopoczucia.
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Jednostka podłogowa z panelem grzewczym promieniującym
›› Panel przedni emitujący ciepło promieniowania dla zapewnienia optymalnej
dystrybucji ciepła w pomieszczeniu
›› Optymalny komfort przez cały rok
›› Niezwykle cicha praca: do 19 dB(A)
›› Niskie natężenie przepływu powietrza
›› Stylowe wzornictwo dyskretnie komponuje się z każdym wystrojem wnętrza
›› Sterowanie poprzez aplikację na smartfona lub łatwy w obsłudze sterownik

Rozwiązania Multi Daikin
Ogrzewanie i chłodzenie różnych pomieszczeń
za pomocą jednej jednostki zewnętrznej
Nowa mini seria S Daikin VRV IV

Mała, ale bardzo efektywna
Nowa mini seria S Daikin VRV IV oferuje najbardziej
kompaktowe rozwiązanie klimatyzacji, jakie
kiedykolwiek istniało. Dzięki niewielkim wymiarom,
urządzenia można instalować za parapetem,
a nawet w ograniczonej przestrzeni balkonowej.
Pomimo wielkości, oferuje maksymalnie
dostosowany komfort, efektywność i inteligentne
sterowanie zgodnie z potrzebami użytkownika.

Do systemu Multi można przyłączać jednostki
wewnętrzne różnych typów, oraz łączyć jednostki
o różnej mocy. Tak więc można dobrać idealną jednostkę
wewnętrzną do sypialni, do pokoju dziennego, biura lub
jakiegokolwiek innego pomieszczenia, w zależności od
wielkości i indywidualnych wymagań.

Duża elastyczność instalacji i bogaty wybór
›› Bardzo bogaty asortyment jednostek zewnętrznych, do
których można przyłączyć do 9 jednostek wewnętrznych,
w tym także hybrydową pompę ciepła.
›› Możliwość indywidualnego sterowania wszystkimi
jednostkami wewnętrznymi
›› Dyskretne, wytrzymałe jednostki zewnętrzne są łatwe
do zainstalowania na dachu lub tarasie albo na ścianie
zewnętrznej.
›› Można łączyć różne typy jednostek wewnętrznych
›› Niski poziom hałasu oraz wysoka efektywność energetyczna
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Dlaczego

niskotemperaturowy system Daikin Altherma?
Rozwiązanie do efektywnego energetycznie ogrzewania, chłodzenia i przygotowania ciepłej wody użytkowej dla nowych budynków oraz niskoenergetycznych domów

Komfort
Ogrzewanie
Pompy ciepła wydobywają ciepło
z powietrza, co sprawia, że ogrzewanie
domu jest procesem efektywnym
energetycznie

Chłodzenie
Pompy ciepła zasilane energią
odnawialną zapewniają chłodzenie
domu nie zużywając dużych ilości
energii

Ciepła woda użytkowa
Jeden system pompy ciepła,
niskotemperaturowa Daikin Altherma
wykorzystuje energię odnawialną
do dostarczenia ciepłej wody
wystarczającej na wzięcie sześciu
pryszniców

Połączenie z Internetem
Zawsze pod kontrolą, kontroluj
system ogrzewania z każdego miejsca,
w każdym momencie
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Efektywność energetyczna A++
Rozwiązanie zasilane energią
odnawialną

Wydobywając energię odnawialną
z powietrza, niskotemperaturowa
Daikin Altherma ogrzewa, chłodzi
oraz dostarcza ciepłą wodę
w zrównoważony sposób.
›› W 75% zasilania energią odnawialną
wydobywaną z powietrza i w 25%
prądem elektrycznym
›› W trybie ogrzewania osiąga
efektywność energetyczną klasy
A++

75%

powietrza
z otoczenia

100%
energii

25%
prądu

›› Opcjonalne wsparcie słoneczne jest
w stanie wytworzyć aż do 70% energii potrzebnej przez pompę ciepła i kocioł

Niezawodność
›› Elastyczne rozwiązania: jednostka przypodłogowa split, naścienna split
i monoblok
›› Wykorzystuje zasadę ECH20*, aby dostarczyć wodę o możliwe największym
współczynniku higieny
›› System wyposażono w zaawansowane technologie i funkcję zabezpieczającą
przed obladzaniem

Niskotemperaturowy system Daikin Altherma oferuje bogaty wybór urządzeń,
które spełniają wymagania użytkownika
›› Najlepsze efektywności sezonowe zapewniają największe oszczędności na kosztach eksploatacyjnych
›› Idealne rozwiązanie dla budynków nowych, a także dla domów energooszczędnych

Jednostka przypodłogowa ze zintegrowanym zbiornikiem ciepłej
wody użytkowej

Kompaktowa budowa, gwarancja 100% komfortu

›› Wszystkie komponenty i połączenia montowane fabrycznie
›› Wymagana bardzo mała powierzchnia instalacyjna
›› Minimalizacja doprowadzanej energii elektrycznej oraz stała
dostępność ciepłej wody
›› Opcja dwustrefowa: dwie strefy temperaturowe są regulowane
automatycznie za pośrednictwem tej samej jednostki wewnętrznej

Zintegrowany system ECH20*

Maksymalizacja energii ze źródeł odnawialnych i najwyższy
komfort w zakresie przygotowywania ciepłej wody użytkowej

›› Solarne wspomaganie układu ciepłej wody użytkowej
›› Lekki zbiornik z tworzywa sztucznego
›› Opcja dwuzadaniowa: możliwość połączenia z dodatkowym
źródłem ciepła
›› Dostępne sterowanie za pośrednictwem aplikacji
Jednostka zewnętrzna monoblok

Jednostka naścienna

Wysoki poziom elastyczności instalacji i przyłącze ciepłej
wody użytkowej

›› Niewielkie wymiary i mała przestrzeń instalacyjna (właściwie nie
jest potrzebny odstęp z boku)
›› Możliwość połączenia z oddzielnym zbiornikiem ciepłej wody
użytkowej o pojemności do 500 litrów, z lub bez kolektora
słonecznego

Idealne rozwiązanie tam, gdzie miejsce jest ograniczone

›› Kompaktowy monoblok do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń
z opcją produkcji ciepłej wody użytkowej
›› Bezproblemowa instalacja: wymagane tylko przyłącza wodne
i prądu
›› Funkcje zabezpieczające przed oblodzeniem zapewniają
niezawodne działanie aż do temperatury - 25°C (temperatury
zewnętrzne)

*

komfort wytwarzania
ciepłej wody użytkowej

Ciepła woda użytkowa odgrywa
dużą rolę w osiągnięciu najwyższego
komfortu w domu. Z gamą zbiorników
akumulacyjnych ECH20 Daikin, możesz
polegać bardzo szybkim przygotowaniu
ciepłej wody użytkowej. Gama ECH20 jest
łatwa w instalacji i efektywna energetycznie,
zapewnia wysokie standardy higieny wody
i bezpieczeństwo.

›› Zasada dotycząca świeżej wody: Wytwarzanie ciepłej wody użytkowej na żądanie – dostęp
do świeżej wody przez cały czas, co zapobiega ryzyku zanieczyszczenia i sedymentacji
›› Optymalna wydajność ciepłej wody użytkowej: Powolne zwiększanie temperatury
pozwala uniknąć nagłych jej spadków i zapewnia doskonały wypływ z kranów
›› Z potencjałem na przyszłość: Możliwość zintegrowania z źródłami energii odnawialnej
i innymi źródłami ciepła, tj. kominkiem i istniejącym kotłem
›› Elastyczne opcje instalacji: Rozwiązanie lekkie, niezawodne i łatwe w obsłudze, proste
połączenie kilku pomp ciepła - które pracują jak jedna (proste połączenie kaskadowe)
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Dlaczego

system wysokotemperaturowy Daikin Altherma
System wysokotemperaturowy Daikin Altherma jest doskonałym rozwiązaniem do aktualizacji starego systemu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody
użytkowej, pozwalając zwiększyć oszczędności oraz efektywność energetyczną, bez konieczności wymiany istniejących rur i grzejników

Komfort
Najlepsze rozwiązanie do projektów renowacji

Rozwiązanie zasilane energią odnawialną

Wysokotemperaturowe pompy ciepła powietrze-woda nadają się idealnie do budynków po
renowacji zastępując stare kotły.

Wysokotemperaturowa pompa ciepła Daikin Altherma jest zasilana w 65%
energią odnawialną wydobywaną z powietrza i w 35% energią elektryczną.
Zapewnia ona ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową z efektywnością energetyczną
klasy A+.

›› Łatwa wymiana: ponowne użycie istniejących rur/grzejników
›› Krótszy czas instalacji
›› Potrzebna jest mała przestrzeń instalacyjna ponieważ jednostkę wewnętrzną i zbiornik ciepłej
wody użytkowej można ustawić w konfiguracji piętrowej
›› Nie trzeba wymieniać istniejących grzejników i dotychczasowej instalacji, ponieważ
w przypadku korzystania z ogrzewania i ciepłej wody użytkowej temperaturę wody można
podnieść do 80°C
Instalacja wolnostojąca zasobnika

Niezależnie od tego, czy potrzebna jest tylko ciepła woda, czy energia słoneczna, Daikin oferuje
szeroki zakres opcji, w tym:

Zbiornik ciepłej wody użytkowej ze stali nierdzewnej
Zbiornik ciepłej wody można umieścić na górze jednostki wewnętrznej, aby oszczędzić miejsce
lub zainstalować obok, jeżeli miejsce jest dostępne.
›› Dostępny w wersjach 200 l lub 260 l
›› Efektywna temperatura podgrzewania: od 10°C do 50°C w ciągu tylko 60 minut*
*Test przeprowadzony z jednostką zewnętrzną 16 kW w temperaturze zewnętrznej 7°C dla zbiornika 200 l

Zbiornik akumulacyjny ECH2O*: oszczędności na przygotowywaniu ciepłej
wody użytkowej dzięki energii słonecznej

Instalacja piętrowa zasobnika

Połącz pompę ciepła Daikin Altherma ze zbiornikiem akumulacyjnym, aby obniżyć koszty
energii dzięki wykorzystaniu energii słonecznej. Przeznaczony do małych i dużych budynków,
klienci mogą wybrać bezciśnieniowy lub ciśnieniowy system ciepłej wody użytkowej.
Więcej informacji na stronie 17

*
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Efektywność energetyczna A+

Niezawodność
Wysokotemperaturowa pompa ciepła Daikin Altherma split optymalizuje
technologię, aby dostarczać komfort przez cały rok, nawet w najbardziej surowych
klimatach.
›› Wydajności 11-16 kW
›› Niskie koszty eksploatacji oraz optymalny komfort nawet przy najniższych
temperaturach zewnętrznych dzięki wyjątkowym właściwościom kaskadowego
połączenia sprężarek
›› Współpracuje z istniejącymi grzejnikami wysokotemperaturowymi do 80°C bez
konieczności stosowania dodatkowej grzałki zapasowej

Kolektor słoneczny

Jednostka wewnętrzna i zbiornik
ciepłej wody użytkowej

Technologia kaskadowa

Duża sprawność ogrzewania w 3 etapach
pozwala osiągnąć wodę o temperaturze 80°C bez
konieczności użycia dodatkowej grzałki elektrycznej

Jednostka zewnętrzna
Etap

1

Jednostka wewnętrzna

1

Jednostka zewnętrzna
wydobywa ciepło z powietrza
zewnętrznego. To ciepło jest
następnie przesyłane do jednostki
wewnętrznej za pośrednictwem
czynnika chłodniczego R-410A

Etap

2

2

Jednostka wewnętrzna
zwiększa temperaturę
dzięki czynnikowi
chłodniczemu R-134a

Etap

3

3

Za pośrednictwem
obiegu
chłodniczego
ciepło jest
przesyłane do wody
w systemie
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Dlaczego warto wybrać

hybrydową pompę ciepła Daikin Altherma
Hybrydowa pompa ciepła Daikin Altherma jest najlepszym rozwiązaniem w przypadku wymiany starego kotła gazowego.

Komfort
832 mm

307 m

m

Ogrzewanie

Idealne połączenie

Hybrydowa pompa ciepła Daikin Altherma automatycznie określa najbardziej
ekonomiczną i efektywną energetycznie kombinację ogrzewania

W zależności od temperatury zewnętrznej, cen energii i obciążenia cieplnego
w pomieszczeniach, hybrydowa pompa cieplna Daikin Altherma w sposób
inteligentny dokonuje wyboru pomiędzy pompą ciepła i/lub kotłem gazowym,
które mogą pracować równocześnie, zawsze wybierając najbardziej ekonomiczny
tryb pracy.

735 mm

›› Praca pompy ciepła: najlepsza dostępna technologia optymalizująca koszty
eksploatacji w umiarkowanych temperaturach na zewnątrz
›› Tryb hybrydowy: kocioł gazowy i pompa ciepła pracują równocześnie, aby
zapewnić możliwie największy komfort
›› Tryb gazowy: gdy temperatury na zewnątrz drastycznie spadną, urządzenie
automatycznie przejdzie w tryb gazowy
Jednostka zewnętrzna
pompy ciepła

Ciepła woda użytkowa dzięki fazowej technologii kondensacyjnej
Unikalny podwójny wymiennik ciepła zwiększa wydajność przygotowywania
ciepłej wody użytkowej o 15% w porównaniu do tradycyjnych kotłów gazowych

Szybka i prosta instalacja
Ponieważ jednostka wewnętrzna pompy ciepła i gazowy kocioł kondensacyjny są
dostarczane jako oddzielne zespoły, ich obsługa jest łatwa, tak samo jak instalacja

Korzyści z inwestycji
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W trybie pompy ciepła, system zasila energia wydobywana z powietrza, system
może osiągnąć efektywność energetyczną na poziomie A++.

Podwójny wymiennik ciepła gazowego kotła kondensacyjnego zwiększa
wydajność przygotowywania ciepłej wody użytkowej o 15% w porównaniu do
tradycyjnych kotłów gazowych

Oferuje chłodzenie i pozwala uzyskać kompleksowe rozwiązanie, które integruje
się bezproblemowo z ogrzewaniem podłogowym lub grzejnikami

pompy ciepła

Wsparcie ze strony energii odnawialnej

Ciepła woda użytkowa

Chłodzenie

Jednostka wewnętrzna

Efektywność energetyczna A++

›› Połączenie z istniejącymi grzejnikami; obniżenie kosztów i zakłóceń instalacji
›› Pokrycie obciążeń cieplnych aż do 27 kW sprawia, że urządzenie nadaje się
idealnie do zastosowań po renowacji
›› Możliwość podłączenia do fotowoltaicznych paneli słonecznych, aby
zoptymalizować zużycie energii elektrycznej

›› Zimna woda przepływa bezpośrednio do wymiennika ciepła
›› Podczas wytwarzania ciepłej wody użytkowej następuje optymalna, ciągła
kondensacja pary wodnej ze spalin gazowych

Niezawodność
›› Niskie koszty inwestycji, nie ma potrzeby wymiany istniejących rur i grzejników
›› Niskie koszty eksploatacji dla ogrzewania i podgrzewu ciepłej wody użytkowej
›› Kompaktowe wymiary
›› Idealne rozwiązanie do zastosowań po renowacji
›› Szybka i łatwa instalacja

Hybrydowa pompa ciepła Daikin Altherma

+ multi
Hybrydową pompę ciepła Daikin Altherma można połączyć z systemem
multi powietrze-powietrze, aby zapewnić optymalne chłodzenie. Łatwo
instalowana i zarządzana z aplikacji na smartfonie lub w tablecie,
hybrydowa pompa ciepła Daikin Altherma + multi to kompleksowe
rozwiązanie do ogrzewania, chłodzenia i przygotowania ciepłej wody
użytkowej.

Funkcje Multi
Technologia Bluevolution
3, 4 i 5 portów dla jednostek zewnętrznych multi
Możliwość połączenia z różnymi jednostkami wewnętrznymi split:
›› Daikin Emura
›› FTXM
›› FTXP
›› FDXM
›› FVXM
Jeden z portów można wykorzystywać do produkcji ciepłej wody

Sterowanie z aplikacji Daikin Online Controller
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Dlaczego warto wybrać

gruntową pompę ciepła Daikin Altherma?
Gruntowa pompa ciepła Daikin Altherma wykorzystuje stabilną energię geotermalną oraz technologię
pompy ciepła Daikin, aby zapewnić ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową we wszystkich warunkach.

Komfort
Szybka i łatwa instalacja

›› Pełna integracja modułu pompy ciepła i fabrycznie montowanego zbiornika
ciepłej wody użytkowej skraca czas instalacji
›› Przyłącza rurowe znajdują się na górze urządzenia, co zapewnia łatwy do nich
dostęp
›› Urządzenie lekkie, łatwe do transportowania i instalowania

Zwarta budowa

›› Urządzenie nie jest większe niż średniej wielkości sprzęt gospodarstwa
domowego, a jego eleganckie wzornictwo pasuje do każdego standardowego
pomieszczenia
›› Wymaga tylko 10 mm wolnej przestrzeni z boku

728mm x 600mm x 1800mm.
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Efektywność energetyczna A++
Gruntowa pompa ciepła Daikin Altherma jest zasilana w 80% energią
odnawialną wydobywaną z gruntu i w 20% energią elektryczną. Zapewnia ona
ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową z efektywnością energetyczną klasy A++.

Rozwiązanie wyposażone w naszą technologię inwertera
Inwerter Daikin w sposób skuteczny kontroluje prędkość obrotową silnika
urządzenia i obniża zużycie energii aż o 30%. Zamiast zużywać dodatkową energię
na uruchamianie i wyłączanie, inwerter reguluje prędkość obrotową silnika, dzięki
czemu pracuje on w sposób nieprzerwany i bardziej efektywny w długim okresie
czasu.
›› Zwiększa temperaturę czynnika pośredniczącego w trybie częściowego
obciążenia
›› Zmniejsza do minimum pracę grzałki zapasowej
›› Osiąga wyższą sprawność operacyjną w warunkach częściowego obciążenia

Niezawodność
Dla nowych budynków lub projektów renowacji na dużą skalę
Dzięki wydobywaniu energii z powierzchni Ziemi, gruntowe pompy ciepła są
niezwykle niezawodne, nawet w najzimniejszych warunkach. Temperatury gruntu
są dość stabilne przez cały rok, co czyni z niego idealne źródło energii odnawialnej.

Niezawodny system klimatyzacji
Gruntowe pompy ciepła wydobywają energię odnawialną z gruntu, poprzez
sondy poziome i pionowe. Instalacja wymaga gruntu, ale znacznie obniża emisję
dwutlenku węgla i na dłuższą metę pozwala zaoszczędzić na kosztach energii.

Sonda pozioma

Sonda pionowa
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Dlaczego warto wybrać

pompę ciepła do przygotowywania
ciepłej wody użytkowej?
Pompa ciepła do przygotowywania ciepłej wody użytkowej to idealne zastępstwo dla elektrycznego zbiornika do
podgrzewu ciepłej wody użytkowej, które oferuje przepływowe podgrzewanie wody.

Komfort
Zasada dotycząca świeżej wody:

›› Przygotowanie ciepłej wody użytkowej na żądanie oznacza dostęp do świeżej
wody przez cały czas
›› Minimalna ilość przechowywanej ciepłej wody użytkowej zapobiega ryzyku
zanieczyszczenia i sedymentacji

Efektywność energetyczna
›› Pompa ciepła wydobywa energię odnawialną z powietrza zewnętrznego do
przygotowania ciepłej wody
›› Większa energooszczędność i efektywność dzięki możliwości połączenia
urządzenia z kolektorami słonecznymi

Prosta instalacja

›› Bez ciśnienia w zbiorniku wodnym i ograniczone ciśnienie w wymienniku ciepła
›› Niewielkie wymagania konserwacyjne: brak elektrod dodatnich oznacza brak
kamienia i osadów wapna, jak również korozji
›› Niewielkie wymiary oraz dodatkowe elementy sterowania ułatwiają instalację
i konserwację

Niezawodność
›› Elektryczna grzałka dodatkowa (2,5 kW) gwarantuje ciepłą wodę we
wszystkich warunkach: zbiornik 500 l można wyposażyć w zewnętrzny
element hydrauliczny
›› Zbiornik akumulacyjny ECH2O* zaprojektowano w sposób, który pozwala
dostarczyć świeżą, zdrową i bezpieczną ciepłą wodę użytkową
›› Korzystając tylko z pompy ciepła, można uzyskać ciepłą wodę do temperatury
55°C, a jej przygotowanie jest gwarantowane do temperatury -15°C
Więcej informacji na stronie 17

Obudowa z polipropylenu,
odporna na korozję i wstrząsy
Wymiennik ciepła ze
stali nierdzewnej do
przygotowywania ciepłej
wody użytkowej

*
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Izolacja poliuretanowa od 5 cm
do 8 cm
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Dlaczego warto wybrać

gazowy kocioł
kondensacyjny?
Gazowe kotły kondensacyjne Daikin to najlepsza opcja na zastąpienie istniejących kotłów na bardziej efektywną
energetycznie i mniej kosztowną alternatywę. GCU ECH2O i kocioł naścienny oferują niezawodną sprawność oraz
skuteczne ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej.

Komfort
Gazowe kotły kondensacyjne Daikin
oferują niezrównany komfort.
Bezawaryjna praca zapewnia
ogrzewanie przez cały rok, nawet
w najsurowszych warunkach
pogodowych. Natychmiastowe
uzyskanie ciepłej wody jest możliwe
dzięki naszej gamie combi, ale także
dzięki oddzielnemu systemowi zbiornika
akumulacyjnego ze zbiornikiem ECH20*.

Efektywność
energetyczna

Niezawodność
Łatwa instalacja i obsługa
serwisowa

Technologia kondensacyjna
Nasza technologia kondensacyjna
wykorzystuje ciepło skraplania z gazów
spalinowych i zapewnia o 107% większą
efektywność energetyczną dzięki
wykorzystaniu energii odnawialnej do
przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Dostęp do wszystkich części od frontu
urządzenia oraz niewielkie wymagania
konserwacyjne dzięki adaptacyjnemu
systemowi spalania gazu Lambda
Gx z elektroniczną kombinacją gazpowietrze. System Lambda Gx jest
zgodny z jednostkami naściennymi
i przypodłogowymi.

Więcej informacji na stronie 17

*

150°C

Straty
energii

<70°C
Świeże powietrze
Spaliny
Świeże powietrze

Efektywność 93%

Gazowe kotły kondensacyjne
combi: spaliny wymieniają ciepło

Para wodna jest odprowadzana
odparowywania, a ciepło
skraplania znajdujące się w parze
wodnej jest ignorowane.
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Spaliny
Świeże powietrze

Efektywność 109%

Tradycyjne kotły combi:
przez spaliny w fazie

Świeże powietrze

Energooszczędność

z wypływającą wodą przed
usunięciem. W związku z tym,
uwalniane jest ciepło skraplania
znajdujące się parze wodnej.

Dlaczego warto wybrać

olejowy kocioł
kondensacyjny?
Rozwiązanie przyszłościowe do wszystkich zastosowań po renowacji

Komfort
Dzięki powierzchni zabudowy zaledwie
0,42 m2, olejowy kocioł kondensacyjny
zapewnia ogrzewanie przez cały czas
i można go połączyć ze zbiornikiem
akumulacyjnym ECH2O, aby
zagwarantować ciepłą wodę użytkową.

Niezawodność
Wszystkie produkty zostały
przetestowane i spełniają kryteria
dyrektywy Ecodesign. Doskonale
dopasowane pod względem ich
poszczególnych podzespołów, nasze
kompletne systemy oferują zarówno
maksymalną wygodę, jak i najwyższe
standardy bezpieczeństwa.

Efektywność
energetyczna
Olejowy kocioł kondensacyjny
dostosowuje swoją wydajność
do wymaganego ciepła (funkcja
modulacji), co prowadzi do
zmniejszenia kosztów eksploatacji.

29

Daikin, Twój wkład
w środowisko
Jeżeli wybierzesz klimatyzator firmy Daikin, oznacza
to, że myślisz także o środowisku. W czasie produkcji
pomp ciepła, skupiamy się na recyklingu, redukcji
odpadów i wykorzystaniu odnawialnych źródeł
energii. Oprócz tego, Daikin ogranicza zużycie
ołowiu, rtęci, kadmu i innych substancji szkodliwych
dla środowiska.
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Zaufaj Daikin
Daikin może nie być powszechnie znaną nazwą. Przecież nie produkujemy
samochodów, telewizorów, lodówek i pralek. Ale produkujemy światowej klasy
pompy ciepła. W rzeczywistości, miliony urządzeń Daikin zainstalowano w Europie,
na Bliskim Wschodzie i w Afryce.
Ponieważ koncentrujemy się na tym, w czym jesteśmy najlepsi: na produkcji
najefektywniejszych energetycznie systemów grzewczych, wentylacji i klimatyzacji,
znanych z doskonałości wzornictwa, jakości i niezawodności.
Dlatego możesz polegać na Daikin, zapewnimy Ci maksymalny komfort, a Ty
będziesz mógł skoncentrować się na innych ważnych sprawach.
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