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nouă sau o renovare, noi avem sistemele care
vă vor oferi climatul ideal. Un instalator calificat
Daikin vă poate recomanda sistemul de încălzire
cu cea mai lungă durată de utilizare şi cele mai
mici costuri cu energia. De asemenea, vă poate
spune care este sistemul care oferă cea mai bună
combinaţie de confort şi responsabilitate de

confortul interior. Această tehnologie avansată vă
acelaşi timp impactul asupra mediului.

De ce să alegeţi Daikin?
Confort

Eficienţa energetică

Oferim o gamă largă de produse şi vă furnizăm soluţia ideală pentru
locuinţă.

Fiind o companie ecologică, ne dedicăm eforturile pentru a trăi într-un
ecosistem sănătos.

Unităţile creează climatul interior ideal fără zgomot deranjant.

Produsele noastre sunt concepute pentru a fi eficiente pe tot timpul anului.

Control
Expertiza noastă vă permite controlul uşor al sistemului printr-o aplicaţie
pentru smartphone sau o telecomandă uşor de utilizat.

Consumul scăzut de energie al produselor noastre înseamnă facturi de
energie mai mici pentru dvs.
Pompele noastre de căldură respectă standardele europene
mai stricte pentru măsurarea eficienţei energetice, cunoscută ca
eficienţa sezonieră.

Fiabilitate
Produsele Daikin sunt renumite pentru fiabilitatea lor. Iar service-ul Daikin
este pe măsură.
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Pompele de căldură,
soluţia pentru cei care privesc spre viitor
O pompă de căldură este un sistem proiectat pentru a extrage şi transporta căldură, permiţând păstrarea unei temperaturi interioare constante pe tot
parcursul întregului an. De asemenea, unităţile Daikin Altherma pot furniza apă caldă, pentru un confort total.

O sursă regenerabilă

Un ciclu perpetuu

Pompele de căldură extrag căldura din aerul exterior, chiar şi pe timp de vreme
rece. Acestea utilizează un compresor electric şi sunt extrem de eficiente pentru
încălzirea unui apartament sau a unei case. Pompele de căldură Daikin sunt
discrete şi silenţioase şi utilizează tehnologie avansată pentru a menţine facturile
cu energia cât mai mici. Cu o pompă de căldura Daikin. 80 % din energia utilizată
pentru încălzirea locuinţei vine din aerul exterior, o sursă gratuită şi permanent
regenerabilă! Pentru răcire, sistemul se inversează, extrăgând căldura din aerul
interior.

Un agent frigorific circulă într-un circuit închis din interiorul sistemului pentru a
transfera căldura de la şi către aerul din exteriorul şi interiorul locuinţei.
›› Evaporatorul permite agentului frigorific să extragă căldura din aerul exterior prin
modificarea stării lichide în cea gazoasă.
›› Compresorul electric comprimă gazul, crescându-i temperatura.
›› Apoi, condensatorul permite gazului să transfere această căldură către sistemul
de încălzire, pe măsură ce revine în starea lichidă.
›› Valvele de expansiune scad presiunea agentului frigorific, ceea ce declanşează
vaporizarea acestuia pentru a iniţia un ciclu nou.
Răcire pe timp de vară
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1. Încălzire
Pe timp de iarnă, agentul frigorific care circulă
prin sistem captează căldura din aerul exterior şi o
eliberează în interior, sub forma unei încălziri uşoare.

2. Apă caldă menajeră
Unele pompe de căldură, precum Daikin Altherma,
vă permit şi să vă bucuraţi de beneficiul apei calde
pentru întreaga gospodărie, tot timpul anului!

3. Răcire
Pe timp de vară, sistemul este reversibil: agentul
frigorific din circuit absoarbe căldura din cameră şi o
elimină în exterior.

4. Conectivitate
Mereu în control; controlaţi climatul din orice locaţie,
în orice moment, de la smartphone.
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De la tehnologii cu surse
regenerabile la cele cu ardere
Datorită tehnologiei de ultimă generaţie, Daikin oferă
cele mai eficiente produse din gama sa
1. Pompă de căldură aer-aer
De asemenea, o pompă de căldură aer-aer extrage căldura din aerul exterior şi
apoi o eliberează ca aer cald în interiorul spaţiului de locuit. Pe timp de vară, acest
proces este inversat, căldura din interior fiind eliminată şi transportată în exterior.
Acest sistem vă garantează o temperatură constantă tot timpul anului.

Unitate
exterioară

Combinaţie pereche: un
sistem pentru un spaţiu,
în care o unitate interioară
este conectată la o unitate
exterioară.

Unitate
exterioară

Pentru informaţii detaliate, accesaţi pagina 10.
Unitate interioară

2. Pompă de căldură aer-apă
O pompă de căldură aer-apă extrage căldura din aerul exterior. Acest sistem
transportă căldura în interior printr-un circuit de apă. De asemenea, o pompă
de căldură aer-apă poate satisface cerinţele de apă caldă menajeră şi, dacă
este nevoie, poate furniza o briză plăcută pe timp de vară. Acest sistem oferă o
temperatură stabilă pentru o cameră pe tot parcursul anului.
Pentru informaţii detaliate, accesaţi pagina 16.

Până la nouă unităţi interioare

Ventiloconvectoare, încălzire/răcire
prin pardoseală sau cu radiatoare

Unitate
exterioară
Apă caldă menajeră
Unitate interioară

3. Pompă de căldură subsol-apă - geotermală
O pompă de căldură subsol-apă extrage căldura din aerul exterior. Principiul
încălzirii geotermale se referă la extragerea căldurii din subsol şi transformarea
acesteia în căldura utilizată pentru a încălzi o locuinţă. Avantajele încălzirii
geotermale sunt următoarele: energia extrasă nu depinde de soare sau de vânt şi
este cea mai constantă.
Pentru informaţii detaliate, accesaţi pagina 18.
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încălzire prin pardoseală
sau radiatoare
Unitate
interioară

Apă caldă menajeră

Combinaţie multi: sistemul de
bază este acelaşi ca în cazul
unei combinaţii pereche.
Singura diferenţă este că se
pot conecta până la 9 unităţi
interioare la acesta. Dacă nevoile
se schimbă, sistemul evoluează
în mod similar. Unităţile
interioare suplimentare pot fi, de
fapt, instalate în mai multe etape.

Ventiloconvectoare, încălzire/răcire
prin pardoseală sau cu radiatoare

4. Pompă de căldură hibridă
O pompă de căldură hibridă combină tehnologia pompei de căldură aer-apă cu
tehnologia gazului în condensare, prin căutarea celor mai economice condiţii în
funcţie de condiţiile specifice de funcţionare.

NOU Hybrid Multi: Fiind o combinaţie alcătuită dintr-un sistem multi split şi o pompă
de căldură hibridă, Hybrid Multi este o soluţie completă pentru combinarea aerului
condiţionat cu producerea de apă caldă. În comparaţie cu gama de unităţi split,
radiatoare şi încălzire prin pardoseală, Hybrid Multi reprezintă soluţia inteligentă
pentru încălzire, răcire şi apă caldă menajeră, pentru un climat confortabil pe tot
parcursul anului.

Unitate
exterioară
Apă caldă menajeră
Unitate interioară

Ventiloconvectoare, încălzire/răcire prin
pardoseală, radiatoare sau unităţi split
Unitate
exterioară
Apă caldă menajeră
Unitate interioară

Pentru informaţii detaliate, accesaţi pagina 20.

5. Centrală termică în condensare
O centrală termică pe gaz în condensare generează căldură prin arderea gazului.
Pentru a maximiza arderea, aceasta recuperează căldura din vaporii de apă produşi
de gazele de ardere şi o utilizează pentru preîncălzirea apei de intrare, reducând
astfel cantitatea de energie consumată.
Pentru informaţii detaliate, accesaţi pagina 24.

Ventiloconvectoare, încălzire/răcire
prin pardoseală sau cu radiatoare
Unitate
interioară
Apă caldă menajeră
Unitate interioară

6. Centrală termică în condensare pe ulei
O centrală termică în condensare pe ulei generează căldură prin arderea uleiului.
Pentru a maximiza arderea, aceasta recuperează căldura din vaporii de apă produşi
de gazele de ardere şi o utilizează pentru preîncălzirea apei de intrare, reducând
astfel cantitatea de energie consumată.
Pentru informaţii detaliate, accesaţi pagina 25.

Ventiloconvectoare, încălzire/răcire
prin pardoseală sau cu radiatoare
Unitate
interioară
Apă caldă menajeră
Unitate interioară
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Daikin Online Controller
Mereu în control. Controlaţi climatizarea de
oriunde, în orice moment
8

Conectaţi unitatea la Wi-Fi şi descărcaţi aplicaţia pentru a modifica
termostatul, seta programele de temperatură, evalua consumul de energie
şi dezvolta propriul flux de lucru IFTTT (dacă..., atunci...). Compatibilă cu
gama split şi soluţiile de încălzire, Daikin Online Controller este soluţia
ideală pentru controlul climatizării pe tot parcursul anului.

Locuinţa ta

Camere individuale Programare

Consum de energie Dacă..., atunci...

Acest ecran vă oferă o imagine
generală a locuinţei. Din acest ecran,
puteţi accesa toate funcţiile şi controla
în mod centralizat până la 50 de unităţi
în acelaşi timp.

Cu ajutorul termostatului individual,
puteţi regla temperatura, modul de
funcţionare, purificarea aerului şi
ventilatoarele pentru fiecare cameră
individuală.

Pictogramele vă ajută să identificaţi
situaţiile în care puteţi face economii.

Creaţi programe diferite cu până la
6 acţiuni/zi timp de 7 zile şi activaţi
moduri de funcţionare specifice.

Programaţi unitatea pentru a vă reflecta
stilul de viaţă. Se poate conecta la
diferite aparate electrocasnice prin
platforma IFTTT, astfel veţi putea
controla toate elementele locuinței de
la distanţă. De exemplu: Dacă părăsiţi
locuinţa, atunci încălzirea se va opri.
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Gama
Devansarea cerinţelor actuale
Începând din 2025, regulamentul european privind gazele fluorurate interzice
utilizarea de agenţi frigorifici cu un GWP mai mic de 750 în cadrul tuturor
instalaţiilor cu aparate de aer condiţionat split, cu o cantitate de agent frigorific
mai mică de 3 kg. R-410A (GWP 2.087,5) va continua să fie disponibil pentru alte
aplicaţii şi lucrări de service.
Daikin a introdus R-32 în premieră în 2012. Având un GWP de 675, o eficienţă
energetică competitivă, siguranţă şi accesibilitate, acesta este o soluţie foarte
atractivă. Începând din 2016, Daikin oferă o gamă unică, Bluevolution, de unităţi
pereche şi multi, care stabileşte din nou standardul pentru aerul condiţionat
rezidenţial. Un design inteligent şi nou combină valorile superioare ale eficienţei
energetice cu funcţiile de confort avansate.
10

Un prieten vechi, care nu deranjează
Utilizarea agentului frigorific R-32 nu este o noutate, deoarece agentul R-410A
este un amestec din 50 % R-32 şi 50 % R-125. Printre beneficiile suplimentare
ale utilizării agentului frigorific monocomponent R-32 se numără prevenirea
fracţionării sau glisării şi reîncărcarea şi reciclarea mai uşoare.
Manipularea se face cât se poate de simplu: cu presiuni de lucru similare cu
R-410A, posibilitatea de încărcare în stare lichidă şi gazoasă şi disponibilitatea
sculelor atât pentru echipamentele cu R-32, cât şi pentru cele cu R-410A, alegerea
gamei Daikin Bluevolution este o decizie uşor de luat.

Ce sistem
să aleg?
Care este cea mai bună soluţie pentru
dumneavoastră?

Pentru înlocuirea şi/sau optimizarea centralelor
termice existente

›› Cea mai bună soluţie este cea care vă satisface perfect toate cerinţele şi care a
fost proiectată special pentru locuinţa dumneavoastră.
›› Indiferent dacă renovaţi o fermă veche sau construiţi o casă nouă, Daikin vă oferă
soluţii specifice care optimizează eficienţa, în funcţie de dimensiune şi dispunere.
›› Totul este posibil, inclusiv combinaţia de încălzire, răcire, apă caldă menajeră, cu
sau fără energie solară.
›› Un instalator autorizat Daikin vă poate ajuta să luaţi decizia cea mai bună.

1. Doriţi să înlocuiţi centrala termică pe ulei existentă, dar doriţi să păstraţi
radiatoarele existente.

Pentru locuinţe noi sau renovări masive
1. Doriţi să lucraţi cu sisteme de încălzire prin pardoseală şi sau cu
convectoare/radiatoare de temperatură scăzută.
Daikin recomandă:
pentru încălzire, răcire şi apă caldă: Pompa de căldură Daikin Altherma de
temperatură scăzută (pagina 16)
pentru încălzire şi apă caldă: Pompa de căldură cu sursă subterană Daikin
Altherma (pagina 22)

2. Doriţi să încălziţi sau să răciţi rapid un anumit spaţiu.
Daikin recomandă:
pentru încălzire şi răcire: Pompa de căldură aer-aer Daikin (pagina 10)
pentru încălzire, răcire şi apă caldă: Pompa de căldură hibridă Daikin Altherma
+ multi (pagina 21)

Daikin recomandă:
pentru încălzire şi apă caldă: Daikin Altherma de temperatură ridicată (pagina 18) sau
pompă de căldură cu sursă subterană Daikin Altherma (pagina 22).

2. Doriţi să înlocuiţi centrala termică existentă, dar doriţi să păstraţi
radiatoarele existente.
Daikin recomandă:
pentru încălzire, răcire şi apă caldă: Pompa de căldură hibridă Daikin Altherma (pagina 20)
pentru încălzire şi apă caldă: Centrală termică pe gaz în condensare Daikin (pagina 24)

3. Doriţi să încălziţi sau să răciţi rapid un anumit spaţiu.
Daikin recomandă:
pentru încălzire şi răcire: Pompa de căldură aer-aer Daikin (pagina 10)
pentru încălzire, răcire şi apă caldă: Pompa de căldură hibridă Daikin Altherma + multi
(pagina 21)

4. Doriţi doar apă caldă menajeră.
Daikin recomandă:
pentru apă caldă menajeră: Pompa de căldură pentru apă caldă menajeră Daikin (pagina 23)
11

Pompe de căldură aer-aer Daikin:
Aer condiţionat redefinit: intraţi în zona de confort cu unităţile noastre moderne,
cu o gamă largă de modele şi control uşor prin aplicaţie.

Daikin Emura de perete:
formă şi funcţie redefinite

Ururu Sarara,
cel mai bun dintre cei mai buni

Această unitate premiată în Europa este
disponibilă cu două finisaje moderne,
în argintiu şi antracit sau alb mat pur.
Se controlează de la o telecomandă
ușor de utilizat sau prin aplicaţia pentru
smartphone.

Un nou nivel de complexitate a
condiţionării aerului cu cinci tehnici
de tratare a aerului care furnizează o
soluţie completă pentru confort.
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Unitate de perete confort
O unitate de perete cu cea mai recentă
tehnologie a pompelor de căldură.
Tehnologia avansată şi designul discret
o fac ideală pentru orice cameră din
locuinţă.

Unitate necarcasată de plafon
fals invizibilă
Păstraţi curăţenie şi ordine cu o unitate
necarcasată de plafon fals. Aceasta
este suficient de compactă pentru a
se integra în orice interior, putând fi
instalată discret, fiind vizibile numai
fantele de aer.

Unitate de pardoseală Nexura
Bucuraţi-vă de confortul suplimentar
oferit de această unitate de pardoseală
eficientă datorită panoului frontal
radiant.

Unitate de pardoseală clasică

Unitate tip Flexi

Cu o înălţime suficient de mică pentru
a fi instalată sub un pervaz, această
unitate poate fi instalată pe perete sau
într-o nişă. Funcţionează silenţios şi
distribuie eficient aerul şi temperatura
în interiorul camerei.

O unitate complet flexibilă care poate
fi instalată în funcţie de nevoile dvs.
Când este montată pe perete sau sub
un geam, unitatea nu ocupă mai mult
spaţiu decât un radiator normal. În
mod alternativ, acolo unde spaţiul este
limitat, precum mansardele, se poate
suspenda de tavan.
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Daikin Emura
Formă. Funcţie. Redefinite.

emura

Daikin Emura este rezultatul unei cercetări continue în căutarea unor soluţii
superioare de climatizare pentru interioarele europene. Funcţiile suplimentare ale
noii generaţii o fac şi mai potrivită pentru locuinţele europene. O demonstrează
distincţiile primite de Daikin Emura: iF Design Award, reddot design award 2014,
German Design Award - menţiune specială, Focus Open 2014 Silver şi Good
Design Award 2014.
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De ce să alegeţi Daikin Emura
›› Design superior cu două finisaje moderne, în argintiu şi antracit sau în alb mat pur
›› Valori ale eficientei sezoniere de până la A+++
›› Nivel de zgomot de pana la 19 dB
›› Control prin aplicaţie pentru smartphone sau o telecomandă uşor de utilizat

Ururu Sarara
Cel mai bun dintre cei mai buni

De ce să alegeţi Ururu Sarara

5 tehnici de tratare a aerului

Daikin Ururu Sarara aduce un nou nivel al controlului avansat al condiţionării
aerului. Vine cu cinci tehnici de tratare a aerului care, împreună, furnizează o
soluţie completă pentru confort. În plus, gama Ururu Sarara are valori SEER şi SCOP
aferente clasei A+++ datorită compresorului şi schimbătorului de căldură eficiente
energetic. Datorită tehnologiei inovative, precum şi designului, unitatea a câştigat
prestigiosul premiu de design reddot, ediţia 2013. Ururu Sarara poate fi controlată
uşor printr-o aplicaţie pentru smartphone sau o telecomandă uşor de utilizat.

1		Încălzire şi răcire de la o singură unitate, pentru confort pe tot parcursul anului,
din cea mai bună clasă energetică.
2		 Iarna, funcţia Ururu completează umezeala din aer pentru a păstra o senzaţie de
confort fără încălzire inutilă.
3		 Vara, funcţia Sarara elimină umezeala în exces, menţinând în acelaşi timp o
temperatură uniformă şi eliminând nevoia unei răciri suplimentare.
4		Ventilare pentru aer proaspăt chiar şi cu geamurile închise.
5		Purificarea aerului şi curăţarea automată a filtrului, pentru un aer purificat şi fără
alergeni în orice moment.

Umidificare
Dezumidificare

Încălzire/răcire

Ventilare cu
priză de aer
proaspăt

Purificarea
aerului
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Nexura
Confort şi design simplu
Logo grijs

Nexura deschide lumea confortului. Răcoarea unei brize de vară sau confortul
unei surse de căldură suplimentare realizează un climat interior plăcut pe tot
timpul anului. Această unitate modernă are un panou frontal care emite căldură
radiantă suplimentară pentru un plus de confort în timpul zilelor reci de iarnă.
Datorită funcţionării silenţioase şi debitului de aer limitat, aceasta creează o oază
de bunăstare.

16

Unitate de pardoseală cu panou radiant de încălzire
›› Panou frontal cu căldură radiantă pentru o distribuţie optimă a căldurii în cameră
›› Confort optim de-a lungul întregului an
›› Funcţionare extrem de silenţioasă: până la 19 dB(A)
›› Debit de aer scăzut
›› Designul modern se integrează discret în orice decor interior
›› Control prin aplicaţie pentru smartphone sau o telecomandă uşor de utilizat

Soluţii Daikin Multi
Încălzirea şi răcirea a diferitelor spaţii
cu o singură unitate exterioară
Noua serie Daikin mini VRV IV-S

Mică, dar
cu eficienţă ridicată
Seria mini VRV IV-S de la Daikin vă oferă cea mai
eficientă soluţie de aer condiţionat disponibilă
până în prezent. Datorită dimensiunilor compacte,
aceasta se poate instala în spatele unui parapet
sau în spaţiul limitat al unui balcon. În ciuda
dimensiunilor, aceasta furnizează un confort
personalizat până la cel mai ridicat nivel, eficienţă şi
control inteligent adaptate nevoilor dvs.

La un sistem multi se pot conecta diverse tipuri de
unităţi interioare. De asemenea, se pot combina diverse
randamente. Se poate selecta astfel unitatea interioară
ideală pentru dormitor, cameră de zi, birou sau orice altă
cameră, în funcţie de suprafaţă sau de cerinţele personale.

Flexibilitate ridicată a instalaţiei şi gamă largă de
alegeri
›› Gamă foarte largă de unităţi exterioare la care se pot
conecta până la 9 unităţi interioare, inclusiv o pompă de
căldură hibridă.
›› Toate unităţile pot fi controlate în mod individual.
›› Unităţile exterioare discrete şi robuste se pot monta uşor
pe un acoperiş sau pe o terasă sau pe un perete exterior.
›› Se pot combina tipuri diferite de unităţi interioare.
›› Nivel scăzut al zgomotului şi eficienţă energetică ridicată.
17

De ce să alegeţi

Daikin Altherma de temperatură scăzută
O soluție cu eficiență energetică pentru încălzire, răcire şi apă caldă pentru construcţii noi şi locuinţe cu consum scăzut de energie

Confort
Încălzire
Pompele de căldură extrag căldura
existentă din aer, transformând
încălzirea locuinţei într-un proces
eficient din punct de vedere energetic

Răcire
Utilizând surse regenerabile de energie,
pompele de căldură vă răcesc locuinţa
fără a consuma o cantitate mare de
energie

Apă caldă
Cu un singur sistem cu pompă
de căldura, Daikin Altherma de
temperatură scăzută utilizează energie
din sursă regenerabilă pentru a furniza
suficientă apă caldă pentru şase duşuri

Conectivitate
Mereu în control; controlaţi sistemul
de încălzire din orice locaţie, în orice
moment
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Eficienţa energetică A++
Utilizarea de energie din surse
regenerabile

Prin extragerea energiei din aer, o
sursă regenerabilă, Daikin Altherma
de temperatură scăzută încălzeşte,
răceşte şi produce apă caldă într-un
mod durabil.
›› Utilizează 75 % energie extrasă din
aer şi 25 % electricitate
›› Atinge valorile clasei A++ în modul
încălzire
›› Suportul opţional cu panouri solare
poate produce până la 70 % din
energia pe care pompa de căldura şi
centrala termică o consumă

75 %

aer exterior

100 %

energie

25 %

electricitate

Fiabilitate
›› Soluţii flexibile: split de pardoseală, split de perete şi monobloc
›› Utilizează principiul ECH20* pentru a furniza o igienă superioară a apei
›› Include tehnologii avansate şi funcţii de protecţie antiîngheţ pentru a preveni
acumularea de gheaţă

Daikin Altherma de temperatură scăzută oferă o gamă largă pentru a satisface nevoile individuale
›› Cele mai bune eficienţe sezoniere, furnizând cele mai ridicate economii de costuri de funcţionare
›› Alegerea perfectă pentru construcţii noi şi locuinţe cu consum scăzut de energie

ECH20* integrat

Unitate compactă, dar care oferă 100 % confort garantat

Maximizarea energiei din surse regenerabile cu confort
superior pentru prepararea de apă caldă

›› Toate componentele şi racordurile sunt montate în fabrică
›› Este necesară o suprafaţă ocupată foarte mică
›› Consum electric minim pentru apă caldă disponibilă constant
›› Opţiune bizonală: se pot regla automat două zone de temperatură
de la aceeaşi unitate interioară

›› Suport solar pentru producerea de apă caldă menajeră
›› Rezervor uşor din plastic
›› Opţiune bivalentă: se poate combina cu o sursă secundară de
căldură
›› Control prin aplicaţie

Unitate de perete

Unitate exterioară monobloc

›› Unitate compactă cu un spaţiu de instalare mic (nu este necesar un
spaţiu liber în lateral)
›› Se poate combina cu un rezervor de apă caldă menajeră de până la
500 l, cu sau fără suport solar

›› Unitate monobloc compactă pentru încălzirea şi răcirea
spaţiului cu apă caldă menajeră opţională
›› Instalare fără probleme: sunt necesare numai racordurile la apă
şi la electricitate
›› Funcţiile de protecţie antiîngheţ garantează funcţionarea
fiabilă la temperaturi exterioare de până la -25 °C

Unitate de pardoseală cu rezervor de apă caldă menajeră integrat

Flexibilitate mare a instalaţiei şi racord de apă caldă

Ideală când spaţiul interior este limitat

*

confortul apei
calde menajere

Apa caldă menajeră joacă un rol important
pentru obţinerea confortului superior în
locuinţă. Cu gama de boilere de apă caldă
ECH20 de la Daikin, vă puteţi baza pe apă
caldă menajeră instantanee în orice moment.
Fiind uşor de instalat şi eficientă energetic,
gama ECH20 păstrează standardele ridicate
ale igienei şi siguranţei apei.

›› Principiul apei proaspete: producerea de apă caldă menajeră înseamnă apă proaspătă în
orice moment, prevenind în acelaşi timp riscul contaminării şi sedimentării
›› Randament optim pentru apă caldă menajeră: evoluţia lentă a temperaturii elimină
căderile bruşte de temperatură şi permite un debit excelent la nivelul robinetelor
›› Pregătirea pentru viitor: se poate integra cu energie solară regenerabilă şi cu alte surse de
căldură, de ex., şemineu sau centrală termică existentă
›› Opţiuni flexibile de instalare: uşoară, robustă şi uşor de manipulat, la care se adaugă
conexiunea accesibilă la o serie de pompe de căldură care funcţionează ca o unitate (cascadă
uşoară)
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De ce să alegeţi

Daikin Altherma de temperatură ridicată tip split
Daikin Altherma de temperatură ridicată, tip split reprezintă soluţia perfectă de încălzire pentru actualizarea unui sistem vechi de încălzire şi apă caldă
pentru a obţine economii de costuri şi eficienţă energetică fără a înlocui conductele şi radiatoarele existente

Confort
Cea mai bună soluţie pentru proiecte de renovare

Utilizarea de energie din surse regenerabile

Pompele de căldură aer-apă de temperatură ridicată sunt ideale pentru renovări,
dar şi pentru înlocuirea centralelor termice vechi.

Acţionată de 65 % energie regenerabilă extrasă din aer şi de 35 % electricitate,
pompa de căldură Daikin Altherma de temperatură ridicată furnizează încălzire şi
apă caldă la o eficienţă energetică din clasa A+.

›› Înlocuire uşoară: conductele/radiatoarele existente se reutilizează
›› Timp de instalare redus
›› Spaţiu limitat de instalare necesar, deoarece unitatea interioară şi rezervorul de
apă caldă menajeră pot fi suprapuse
›› Nu trebuie înlocuite radiatoarele şi conductele existente deoarece temperaturile
pot fi crescute până la 80 °C pentru încălzire şi utilizare a apei calde menajere
Nesuprapuse

Dacă doriţi doar apă caldă menajeră sau avantajul energiei solare, Daikin vă oferă o
gamă largă de opţiuni, inclusiv:

Rezervor de apă caldă menajeră din oţel inoxidabil
Rezervorul de apă caldă menajeră poate fi suprapus peste unitatea interioară pentru
a economisi spaţiu sau poate fi instalat lângă aceasta, dacă există spaţiu disponibil.
›› Disponibil în capacităţi de 200 sau 250 l.
›› Încălzire eficientă la temperatură: de la 10 °C la 50 °C în doar 60 de minute*
*Test finalizat cu o unitate exterioară de 16 kW la temperatură ambiantă de 7 °C pentru un rezervor de 200 l

Boiler de apă caldă ECH2O *: economii la apă caldă cu energie solară

Suprapuse

Combinaţi o pompă de căldura Daikin Altherma cu un boiler de apă caldă pentru
a reduce costurile cu energia, beneficiind de avantajul energiei regenerabile a
soarelui. Construite pentru locuinţe mici şi mari, clienţii pot alege dintre sistemul
de apă caldă presurizat sau nepresurizat.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi pagina 17

*
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Eficienţa energetică A+

Fiabilitate
Daikin Altherma de temperatură ridicată, tip split optimizează tehnologia pentru a
furniza un confort fiabil pe tot parcursul anului în cele mai extreme climate.
›› Capacităţi de 11-15 kW
›› Costuri de funcţionare scăzute şi confort optim la cele mai scăzute temperaturi
exterioare datorită abordării unice a compresoarelor în cascadă
›› Funcţionează cu radiatoare de temperatură ridicată de până la 80 °C, fără un
încălzitor de rezervă suplimentar

Panou solar

Unitate interioară şi rezervor
de apă caldă menajeră

Tehnologie în cascadă

Încălzire cu performanţă ridicată în 3 etape pentru a
atinge o temperatură a apei de 80 °C, fără a utiliza un
încălzitor de rezervă

Unitate exterioară
Treapta

1

Unitate interioară

1

Unitatea exterioară extrage
căldură din aerul ambiant
exterior. Această căldură este
transferată către unitatea
interioară prin intermediul
agentului frigorific R-410A.

Treapta

2

2

Unitatea interioară îi
măreşte temperatura
cu ajutorul agentului
frigorific R-134a.

Treapta

3

3

Circuitul de agent
frigorific transferă
căldura în apa din
sistem
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De ce să alegeţi o

pompă de căldură hibridă Daikin Altherma
Pompa de căldură hibridă Daikin Altherma reprezintă soluţia ideală pentru înlocuirea unei centrale termice pe gaz.

Confort
832 mm

307 m

m

Încălzire

Combinaţia ideală

O pompa de căldură hibridă Daikin Altherma determină automat combinaţia de
încălzire cea mai economică şi mai eficientă din punct de vedere energetic.

În funcţie de temperatura exterioară, de preţurile energiei şi de sarcina de încălzire
internă, pompa de căldură hibridă Daikin Altherma alege în mod inteligent între
funcţionarea pompei de căldură şi/sau a centralei termice, fiind posibilă şi funcţionarea
simultană, şi selectează întotdeauna modul cel mai economic de funcţionare

735 mm

›› Funcţionarea pompei de căldură: cea mai bună tehnologie disponibilă pentru
optimizarea costurilor de funcţionare la temperaturi exterioare moderate
›› Funcţionare hibridă: atât centrala pe gaz, cât şi pompa de căldură funcţionează
simultan pentru a furniza cel mai ridicat nivel de confort
›› Funcţionare pe gaz: când temperaturile exterioare scad drastic, unitatea va
comuta automat în modul de funcţionare pe gaz

Utilizarea energiei din surse regenerabile
La funcţionarea în modul pompă de căldura, sistemul este alimentat cu energie
extrasă din aer, o sursă regenerabilă de energie, şi poate atinge o eficienţă
energetică aferentă clasei A++.

Unitate exterioară

Apă caldă

Apă caldă produsă cu tehnologia de gaz în condensare

pompă de căldură

Schimbătorul de căldură dublu al centralei termice pe gaz în condensare creşte
eficienţa de producere a apei calde cu până la 15 % în comparaţie cu centralele
termice pe gaz tradiţionale

Schimbătorul de căldură dublu unic creşte eficienţa cu până la 15 % în comparaţie
cu centralele termice pe gaz tradiţionale

Răcire
Include răcirea pentru o soluţie completă, care se poate integra perfect cu
încălzirea prin pardoseală sau radiatoare

Instalare uşoară şi rapidă
Deoarece unitatea interioară a pompei de căldură şi centrala termică pe gaz în
condensare sunt furnizate ca unităţi distincte, acestea sunt mai uşor de manipulat,
de operat şi de instalat

Beneficii ale investiţiei
Unitate interioară a
pompei de căldură
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Eficienţa energetică A++

›› Se combină cu radiatoarele existente, reducând costul şi modificarea instalaţiilor
›› Cu un randament de încălzire de până la 27 kW, unitatea este ideală pentru
proiecte de renovare
›› Se poate conecta la panouri solare fotovoltaice pentru a optimiza autoconsumul
de electricitate produsă

›› Apa rece de la robinet curge direct în schimbătorul de căldură
›› Condensarea optimă şi continuă a gazelor arse în timpul preparării apei calde
menajere

Fiabilitate
›› Costuri de investiţie scăzute, fără nevoia de a înlocui conductele şi radiatoarele
existente
›› Costuri de funcţionare scăzute pentru încălzire şi apă caldă menajeră
›› Dimensiuni compacte
›› Ideală pentru aplicaţii de renovare
›› Instalare uşoară şi rapidă

Pompa de căldură hibridă Daikin Altherma

+ multi
Pompa de căldură hibridă Daikin Altherma poate fi combinată cu un
sistem multi aer-aer pentru a furniza o răcire optimă. Uşor de instalat şi de
gestionat prin aplicaţie pentru smartphone sau tabletă, pompa de căldură
hibridă Daikin Altherma + multi reprezintă un sistem multifuncţional pentru
încălzire, răcire şi apă caldă.

Funcţiile multi
Echipare cu tehnologia Bluevolution
3, 4 şi 5 porturi pentru unităţile exterioare multi
Se poate combina cu diferite unităţi interioare split
›› Daikin Emura
›› FTXM
›› FTXP
›› FDXM
›› FVXM
Se poate utiliza un port pentru producerea de apă caldă

Control prin aplicaţia Daikin Online Controller
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De ce să alegeţi o

pompă de căldură cu sursă subterană Daikin Altherma
Pompa de căldură cu sursă subterană Daikin Altherma utilizează energia geotermală stabilă şi tehnologia
pompelor de căldură cu inverter de la Daikin pentru a furniza căldură şi apă caldă în toate climatele.

Confort
Instalare uşoară şi rapidă
›› Integrarea completă a modulului pompei de căldură şi montarea din fabrică a
rezervorului de apă caldă menajeră reduce timpul de instalare
›› Pentru accesibilitate, racordurile conductelor sunt montate în partea de sus a
unităţii
›› Unitatea uşoară este uşor de transportat şi instalat

Design compact
›› Având dimensiunile unui aparat electrocasnic mediu, designul suplu al unităţii se
potriveşte în orice cameră standard
›› Este necesar un spaţiu lateral de numai 10 mm

728 mm x 600 mm x 1.800 mm
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Eficienţa energetică A++
Acţionată de 80 % energie regenerabilă extrasă din sol şi de 20 % electricitate,
pompa de căldură cu sursă subterană Daikin Altherma furnizează încălzire şi apă
caldă la o eficienţă energetică din clasa A++.

Echipare cu tehnologia proprietară inverter
Inverterul Daikin controlează eficient turaţia motorului unităţii şi reduce consumul
de energie cu până la 30 %. Pentru a evita risipirea energiei suplimentare cu porniri
şi opriri, inverterul reglează turaţia motorului pentru ca acesta să funcţioneze
continuu şi să fie mai eficient pe termen lung.
›› Creşte temperatura agentului antiîngheţ în timpul funcţionării la sarcină parţială
›› Reduce la un nivel minim funcţionarea încălzitorului de rezervă
›› Atinge eficienţe ridicate de funcţionare în timpul funcţionării la sarcină parţială

Fiabilitate
Pentru locuinţe noi şi renovări masive
Prin extragerea energiei de sub suprafaţa terestră, pompele de căldură cu sursă
subterană sunt extrem de fiabile, chiar şi în cele mai reci climate. Temperaturile din
subteran rămân destul de stabile tot timpul anului, fiind o ideală sursă regenerabilă
de energie.

Climatizare fiabilă
Pompele de căldură cu sursă subterană extrag energia din căldura din subteran
pe orizontală şi pe verticală. Instalaţia presupune o suprafaţă de teren, dar reduce
semnificativ amprenta de carbon şi, pe termen lung, ajută la reducerea costurilor
cu energia.

Dispunere pe orizontală

Dispunere pe verticală
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De ce să alegeţi o

pompă de căldură pentru apă caldă menajeră
Pompa de căldură pentru apă caldă menajeră reprezintă soluţia ideală pentru înlocuirea unui rezervor electric de
apă caldă menajeră pentru a furniza apă caldă semiinstantanee.

Confort
Principiul apei proaspete:
›› Producerea de apă caldă menajeră la cerere înseamnă apă proaspătă în orice
moment
›› Volumul minim de apă caldă menajeră stocată previne riscul contaminării şi
sedimentării

Eficienţa energetică
›› Pentru producerea de apă caldă, pompa de căldură extrage energia din aerul
exterior, o sursă regenerabilă
›› Economii de energie mai mari şi eficienţă mărită prin conectarea unităţii la
panouri solare

Instalare uşoară
›› Fără presiune în rezervorul de apă şi presiune limitată în schimbătorul de căldură
›› Întreţinere redusă: lipsa anodului înseamnă fără depuneri de calcar sau coroziune
›› Unitate compactă, concepută cu comenzi suplimentare pentru instalare şi
întreţinere uşoare

Fiabilitate
›› Încălzirea electrică de rezervă (2,5 kW) garantează producerea de apă caldă în
orice condiţii; rezervorul de 500 l poate fi echipat şi cu o instalație hidraulică
externă de rezervă
›› Boilerul de apă caldă ECH2O* a fost conceput pentru a vă furniza apă caldă
proaspătă, sănătoasă şi sigură
›› Utilizând numai pompa de căldură, temperatura apei poate ajunge până la 55 °C,
iar producerea este garantată până la -15 °C
Pentru mai multe informaţii, consultaţi pagina 17

Carcasă din polipropilenă,
rezistentă la şocuri şi coroziune
Schimbător de căldură din oţel
inoxidabil pentru producerea
de apă caldă

*
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Izolaţie din poliuretan de 5-8 cm
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De ce să alegeţi o

centrală termică pe gaz în condensare
Centralele termice pe gaz în condensare de la Daikin reprezintă cea mai bună opţiune pentru înlocuirea centralei
termice existente cu o alternativă mai rentabilă şi mai eficientă din punct de vedere energetic. Atât boilerul ECH2O,
cât şi centrala termică de perete au un randament fiabil şi furnizează încălzire şi apă caldă în mod eficient.

Confort
Centralele termice pe gaz în condensare
de la Daikin furnizează cel mai ridicat
nivel de confort. Încălzirea optimă
garantează funcţionarea fără probleme,
furnizând încălzire fiabilă pe tot parcursul
anului, chiar şi în condiţii meteo extreme.
Apa caldă instantanee se poate obţine
cu gama combi, dar şi cu un boiler de
apă caldă separat cu rezervor ECH20*.

Eficienţa
energetică

Fiabilitate
Instalare şi întreţinere uşoare

Tehnologia condensării
Utilizând căldura latentă din gazele de
ardere, tehnologia condensării permite
atingerea unei eficienţe energetice
cu 107 % mai mare prin utilizarea
energiei din surse regenerabile pentru
producerea de apă caldă.

Toate componentele sunt accesibile
prin partea frontală şi necesită o
întreţinere minimă datorită sistemului
adaptiv de combustie, Lambda G, un
amestec controlat electronic de gaz
şi aer. Lambda Gx este compatibil cu
unităţile de perete şi de pardoseală.

Pentru mai multe informaţii, consultaţi pagina 17

*

150 °C

Risipă de
energie

>70 °C
Aer proaspăt

Gaze arse

Aer proaspăt

Aer proaspăt

Eficienţă de 93 %

Eficienţă de 109 %

Centrale termice convenţionale

Centralele termice pe gaz în condensare

combi:
Vaporii de apă sunt evacuaţi
prin gazele arse în stare de
vapori, iar căldura latentă
reţinută de vaporii de apă este
ignorată.
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Aer proaspăt

Gaze arse

combi: gazele arse se lovesc de apa de

Economie de
energie

intrare înainte de a fi evacuate. În acest
mod, se eliberează căldura latentă din
vaporii de apă.

De ce să alegeţi o

centrală termică în
condensare pe ulei
O soluţie de viitor pentru toate proiectele de renovare

Confort
Ocupând numai o suprafaţă de 0,42 m2,
centrala termică în condensare pe ulei
furnizează căldură în orice moment
şi se poate conecta la boilerul ECH2O
pentru a furniza apă caldă.

Fiabilitate
Toate produsele au fost testate
şi îndeplinesc criteriile directivei
privind proiectarea ecologică. Având
componente individuale perfect
echilibrate, sistemele noastre complete
furnizează un confort maxim şi cele mai
ridicate standarde de siguranţă.

Eficienţa
energetică
Centrala termică în condensare pe ulei
îşi reglează capacitatea în funcţie de
cantitatea de căldură necesară (funcţie
de modulare), ceea ce duce la costuri
de funcţionare scăzute.
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Daikin, contribuţia
dumneavoastră la mediu
Atunci când optaţi pentru un aparat de aer
condiţionat Daikin vă gândiţi şi la mediu. Atunci
când fabricăm pompele de căldură, depunem toate
eforturile pentru a recicla, reduce deşeurile şi utiliza
energie regenerabilă. În plus, Daikin evită utilizarea
materialelor precum plumbul, mercurul, cadmiul, dar
şi alte materiale dăunătoare pentru mediu.
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Încredere în Daikin
Poate că Daikin nu este un brand de aparate electrocasnice. De fapt, nu producem
autoturisme, televizoare, frigidere sau maşini de spălat. Dar producem cele mai
bune pompe de căldură. În realitate, milioane de aparate Daikin au fost montate în
Europa, Orientul Mijlociu şi Africa.
Pentru că ne concentrăm pe ceea ce ştim să facem cel mai bine: să creăm cele mai
eficiente soluţii de încălzire, ventilare şi aer condiţionat, renumite pentru excelenţa
designului, calitate şi fiabilitate.
Prin urmare, puteţi avea încredere în Daikin pentru cel mai ridicat nivel al
confortului, iar dvs. vă puteţi concentra pe alte elemente esenţiale.
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Daikin Airconditioning Central Europe - Romania SRL
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Daikin Europe N.V. participă la programul Performanţă
certificată Eurovent pentru echipamentele de răcire a
lichidelor (LCP), pompele de căldură hidraulice, unităţile
ventiloconvectoare (UVC) şi sistemele cu curgere variabilă
a agentului frigorific (CVA). Verificaţi valabilitatea continuă a
certificatelor pe www.eurovent-certification.com
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