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Серія теплових насосів EWYT-CZ спліт-версії

Дані ефективності EWYT + EWYT 021CZI-A1 + 021CZO-A1 032CZI-A1 + 032CZO-A1 040CZI-A1 + 040CZO-A1 064CZI-A2 + 064CZO-A2
Теплопродуктивність Ном. кВт 19,93 32,082 38,996 61,816 
Споживана потужність Опалення Ном. кВт 5,81 9,32 11,73 19,21 
Холодопродуктивність Ном. кВт 21,13 32,70 39,93 64,41 
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 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 
SEER 5,41 5,70 5,36 5,34
Опалення 
 

Середньоклімат. 
темп. води на 
виході 35°C

Загальні 
характеристики

SCOP 4,19 4,18 4,01 
Клас сезонної ефективності 
опалення

A++

Внутрішній блок EWYT 021CZI-A1 032CZI-A1 040CZI-A1 064CZI-A2
Корпус Колір Слонова кістка

Матеріал Оцинкований та пофарбований сталевий лист
Розміри Блок ВхШхГ мм 700 x 1120 x 830 
Маса Блок кг 133 144 172 
Робочий діапазон Опалення Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C -20 ~ 35 

Водяна сторона Мін.~Макс. °C 20 ~ 60 
Охолодження Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C (c.т.) -20 ~ 45 

Водяна сторона Мін.~Макс. °C 4 ~ 20 
Рівень звукової потужності Ном. дБA 63 64,50 66

Зовнішній блок EWYT 021CZO-A1 032CZO-A1 040CZO-A1 064CZO-A2
Розміри Блок ВхШхГ мм 1878 x 1152 x 802 1878 x 1752 x 802 1878 x 2906 x 814 
Маса Блок кг 265 357 620 
Компресор Кількість 1 2 

Тип Спіральний компресор
Холодоагент Тип R-32

GWP/ПГП 675
Заправка кг 7,30 9,50 9,80 16,60
Заправка Екв.т CO2 4928 6422 6635 11255

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 76 79 80 83
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 59,60 62,20 63,20 65,40 
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3N~/50 /400 

Всі показники при охолодженні (холодопродуктивність, споживана потужність блока в режимі охолодження й EER) визначені для таких умов: 12,0/7,0°C;  
температура зовнішнього повітря 35,0°C, робота блока при повному навантаженні; робоча рідина: вода; коефіцієнт забруднення = 0. EN14511:2018
Всі показники при опаленні (теплопродуктивність, споживана потужність блока в режимі опалення й COP) визначені для таких умов: 40,0/45,0°C;  
температура зовнішнього повітря 7,0°C, робота блока при повному навантаженні; робоча рідина: вода; коефіцієнт забруднення = 0. EN14511:2018
SEER розраховується відповідно до регламенту № 2281/2016 та стандарту EN14825 лише для інформації.
Значення SCOP за низьких температур і ηs розраховуються відповідно до Регламенту про екодизайн № 813/2013 та стандарту EN 14825-2018.



Ідеально підходить для встановлення в обмеженому просторі

Інверторна холодильна 
машина з повітряним 
охолодженням, спіральним 
компресором і тепловим 
насосом, спліт-варіант 
EWYT-CZI + EWYT-CZO



Призначена для забезпечення  
комфортного мікроклімату, 
а також для застосування в 
технологічних процесах

Діапазон продуктивності 

Від 21 до 64 кВт  
підходить для офісів і невеликих 
комерційних будівель

Повні заходи безпеки для внутрішніх 
блоків на R-32 

Підхід Daikin до інтегрованих заходів безпеки, 
спрямованих на мінімізацію необхідного розміру 
приміщення, в якому може використовуватися 
обладнання:

 › Витяжний вентилятор вмикається детектором 
витоку, встановленим у стандартній комплектації 

 › Два незалежні вихідні контакти для звукової та 
візуальної сигналізації

R-32

Застосування без гліколю для 
регіонів із холодним кліматом

Завдяки можливості установки 
внутрішнього блоку в технічних 
приміщеннях немає необхідності 
використовувати суміш води з гліколем 
навіть у холодному кліматі

H2O



Робочі умови

Забезпечення цілорічного опалення, ГВП із температурою до 60°C й 
охолодження в діапазоні від -20°C до 45°C, щоб відповідати вимогам до 
установок у всіх країнах

Високий рівень енергоефективності завдяки 
вентиляторам Daikin з інверторним приводом та 
інверторним спіральним компресорам Daikin

Керування установкою й зв'язок

Функції «Керівний/керований» або 
«Modbus RTU» є стандартними для 
забезпечення безперебійного керування 
установкою

Дистанційний контроль і оптимізація системи завдяки власній хмарній платформі Daikin on Site

Повністю інверторна технологія

SEER до 3,44 | SCOP до 5,7 | SEPR до 8,48

 › Профілактичне техобслуговування для запобігання відмовам
 › Візуалізація енергоспоживання для зниження витрат на енергоносії
 › Контроль і керування будівлею незалежно від вашого місцезнаходження через платформу Daikin On Site
 › Дистанційна діагностична підтримка для подовження терміну служби системи
 › Керування кількома об'єктами

Інформаційні панелі Діагностика Дистанційне оновлення програми
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