
Idealna do instalacji o ograniczonej przestrzeni

Pompa ciepła chłodzona 
powietrzem ze sprężarką 
Scroll, wersja split 
EWYT-CZI + EWYT-CZO



Nadaje się do zastosowań 
zapewniających komfort 
i wysoką technologię

Zakres wydajności 

Od 21 do 64 kW  
nadaje się do biur i niewielkich budynków komercyjnych

Środki pełnego bezpieczeństwa dla instalacji 
wewnętrznych z czynnikiem chłodniczym R-32 

Sposób firmy Daikin na zintegrowane środki 
bezpieczeństwa w celu zminimalizowania rozmiarów 
pomieszczenia:

 › Wentylator wyciągowy uruchamiany przez czujnik przecieku 
montowany jako wyposażenie standardowe 

 › Dwa niezależne styki wyjściowe dla alarmów akustycznych 
i wizualnych

R-32

Instalacja bez glikolu 
przeznaczona do klimatu 
z niskimi temperaturami

Dzięki możliwości montażu jednostki 
wewnętrznej w pomieszczeniach 
technicznych, nie ma potrzeby stosowania 
wody glikolowej nawet w zimnym klimacie

H2O



Warunki pracy

Zakres wydajności 

Od 21 do 64 kW  
nadaje się do biur i niewielkich budynków komercyjnych

Gwarantowane ogrzewanie przez cały rok oraz przygotowanie ciepłej wody 
użytkowej do 60°C oraz chłodzenie od -20°C do 45°C jako odpowiedź na 
potrzeby instalacyjne we wszystkich krajach

Doskonałe poziomy efektywności energetycznej dzięki 
wentylatorom z napędem inwerterowym firmy Daikin 
oraz sprężarkom spiralnym Daikin Inverter Scroll

Zarządzanie instalacją 
i łączność

Master/Slave lub Modbus RTU są 
standardem, który gwarantuje doskonałe 
sterowanie instalacją

Zdalne monitorowanie i optymalizowanie systemu za pomocą Daikin on Site firmy Daikin

Pełna technologia inwerterowa

SEER do 3,44 | SCOP do 5,7 | WSEPR do 8,48

 › Konserwacja predykcyjna dla zapobiegania awariom
 › Wizualizacja zużycia energii, aby zmniejszyć opłaty za energię
 › Monitorowanie i kontrola budynku bez względu na to, gdzie się znajdujesz za pośrednictwem Daikin On Site
 › Zdalne wsparcie diagnostyczne zwiększające żywotność systemu
 › Zarządzanie kilkoma instalacjami

Pulpity Diagnostyka Zdalna aktualizacja oprogramowania

SERWIS DAIKINOPERATOR
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Pompa ciepła seria EWYT-CZ - wersja split

Dane o efektywności EWYT + EWYT 021CZI-A1 + 021CZO-A1 032CZI-A1 + 032CZO-A1 040CZI-A1 + 040CZO-A1 064CZI-A2 + 064CZO-A2
Wydajność grzewcza Nom. kW 19,93 32,082 38,996 61,816 
Pobór mocy Ogrzewanie Nom. kW 5,81 9,32 11,73 19,21 
Wydajność chłodnicza Nom. kW 21,13 32,70 39,93 64,41 
Pobór mocy Chłodzenie Nom. kW 6,56 10,28 13,33 21,86 
COP 3,433 3,442 3,325 3,218 
EER 3,221 3,181 2,995 2,946 
Wartość SEER 5,41 5,70 5,36 5,34
Ogrzewanie pomieszczeń 
 

Temp. wylot. wody 
dla przeciętnych 
warunków 
klimatycznych 
35°C

Informacje 
ogólne

Wartość SCOP 4,19 4,18 4,01 
Klasa sprawności sezonowej 
w trybie ogrzewania 
pomieszczeń

A++

Jednostka wewnętrzna EWYT 021CZI-A1 032CZI-A1 040CZI-A1 064CZI-A2
Obudowa Kolor Kość słoniowa

Materiał Galwanizowana i malowana blacha stalowa
Wymiary Jednostka Wysokość x Szerokość x Głębokość mm 700 x 1.120 x 830 
Ciężar Jednostka kg 133 144 172 
Zakres pracy Ogrzewanie Temperatura otoczenia Min.~Maks. °C -20 ~ 35 

Strona wodna Min.~Maks. °C 20 ~ 60 
Chłodzenie Temperatura otoczenia Min.~Maks. °CDB -20 ~ 45 

Strona wodna Min.~Maks. °C 4 ~ 20 
Poziom mocy akustycznej Nom. dBA 63 64,50 66

Jednostka zewnętrzna EWYT 021CZO-A1 032CZO-A1 040CZO-A1 064CZO-A2
Wymiary Jednostka Wysokość x Szerokość x Głębokość mm 1.878 x 1.152 x 802 1.878 x 1.752 x 802 1.878 x 2.906 x 814 
Ciężar Jednostka kg 265 357 620 
Sprężarka Ilość 1  2 

Typ Sprężarka typu scroll
Czynnik chłodniczy Typ R-32

GWP 675
Ilość kg 7,30 9,50 9,80 16,60
Ilość TCO2Eq 4.928 6.422 6.635 11.255

Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Nom. dBA 76 79 80 83
Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Nom. dBA 59,60 62,20 63,20 65,40 
Zasilanie energią elektryczną Faza/Częstotliwość/Napięcie Hz/V 3N~/50 /400 

Wszystkie parametry chłodzenia (wydajność chłodnicza, pobór mocy jednostki w trybie chłodzenia i EER) opierają się na następujących warunkach: 12,0/7,0°C; temperatura zew. 35,0°C, jednostka przy pełnym 
obciążeniu; płyn roboczy: woda; współczynnik zanieczyszczenia = 0. EN14511:2018
Wszystkie parametry ogrzewania (wydajność grzewcza, pobór mocy jednostki w trybie ogrzewania i COP) opierają się na następujących warunkach: 40,0/45,0°C; temperatura zew. 7,0°C, jednostka przy pełnym 
obciążeniu; płyn roboczy: woda; współczynnik zanieczyszczenia = 0. EN14511:2018
SEER oblicza się zgodnie z rozporządzeniem nr 2281/2016 i normą EN14825 wyłącznie w celach informacyjnych.
Wartości SCOP i ηs w niskich temperaturach są obliczane zgodnie z rozporządzeniem Ecodesign nr 813/2013 oraz normą EN 14825-2018.


