
Daikin Altherma 
Produtos periféricos



Com vista a alcançar os objetivos, 
a aposta está nas bombas de calor
A Daikin está convicta de que essa é a aposta certa. As bombas 
de calor estão mais do que prontas a aceitar o desafio da 
descarbonização de residências. Não são uma tecnologia do futuro, 
mas antes uma solução estabelecida, pronta a oferecer conforto.

As bombas de calor estão prontas para aceitar o desafio da descarbonização de residências e a Daikin está pronta 
para ser a parceira mais adequada ao desafio.

O seu próximo sistema de aquecimento 
será uma bomba de calor

Sabia? 

Em vários países europeus, as bombas de calor já estão 
instaladas em mais de 50% dos novos edifícios. Em 
renovações, as bombas de calor são cada vez mais 
consideradas a substituição das caldeiras, especialmente para 
modelos de alta temperatura com uma temperatura da água 
de saída semelhante de 70 °C.

A descarbonização de residências é o desafio de sustentabilidade 
do presente.  
É a adição mais recente à mudança de paradigma global em prol 
de uma economia mais sustentável. Na indústria automóvel, na 
agricultura e até no transporte aéreo, já se envidaram esforços para 
reduzir ou eliminar as emissões de carbono das fontes de energia. 
A seguir na lista: residências.

A União Europeia comprometeu-se em "desempenhar um papel 
central" para alcançar zero emissões de gases de estufa até 2050.
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Uma solução para 
todas as necessidades

DAIKIN ALTHERMA M

DAIKIN ALTHERMA M AQS

DAIKIN ALTHERMA R AQS

Ar-água de 

baixa temperatura

 › Daikin Altherma ST, 
soluções solares térmicas 
Página 38

Quer esteja a renovar ou a construir uma nova casa ou 

apartamento, a bomba de calor é uma ótima escolha.

As nossas bombas de calor integram-se numa variedade de 

produtos periféricos para oferecer uma solução personalizada 

que cria um clima saudável e confortável durante todo o ano, 

ajudando a otimizar a eficiência do sistema de aquecimento.

 › Daikin Altherma HPC, convetores para 
bomba de calor 
Página 8

 › Daikin Altherma UFH, pavimento radiante 
Página 18

3. COLETORES SOLARES

1. EMISSORES TÉRMICOS

 › Controlos de divisões 
individuais 
Página 30

 › Madoka 
Página 31

 › Aplicação do controlador 
residencial Daikin 
Página 34

 › Stand By Me 
Página 36

2. CONTROLOS

DAIKIN ALTHERMA 3 M
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Emissores térmicos
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Bomba de calor ar-água
Unidade exterior e interior 
Daikin Altherma 3 R ECH

2
O

Sistema solar
Daikin Altherma ST, painéis solares térmicos

Daikin Altherma HPC
Convetor para bomba 
de calor

Daikin Altherma UFH
Pavimento radiante

A gama de emissores térmicos da Daikin consiste em convetores para 
bomba de calor e pavimento radiante. Ambos os produtos concedem 
aquecimento ambiente, arrefecimento e água quente sanitária e 
funcionam a baixas temperaturas para aumentar as poupanças de 
energia. 



8



 9

1. Convetor para bomba de calor
2. Pavimento radiante

Emissores térmicos

Beneficie dos convetores para bomba de calor 

Daikin Altherma. Ao contrário dos radiadores, estes 

convetores para bomba de calor funcionam com água 

a baixa temperatura para proporcionar aquecimento e 

arrefecimento mais rapidamente devido ao seu ventilador 

interior. Obtenha o mesmo conforto dos radiadores 

tradicionais, registando maiores poupanças de energia.
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Convetores para bomba de calor - Daikin Altherma HPC

O que é um convetor 
para bomba de calor?

Design fino
O Daikin Altherma HPC de chão mede 135 mm (profundidade), 
cabendo em qualquer casa ou apartamento. 
O design otimizado foi reconhecido com o prémio Reddot Design 
Award 2020.

O Convetor para bomba de calor da Daikin funciona de forma 
semelhante a um radiador, uma vez que ambos utilizam convecção 
para aquecer a divisão. Num radiador, essa convecção
é criada fazendo circular água pelos tubos. Com um convetor, esse 
processo é acelerado pela inclusão de um pequeno ventilador na 
unidade. 

Um convetor para bomba de calor possibilita a mesma 
temperatura ambiente que um radiador, sem necessidade de 
temperaturas tão elevadas, o que permite poupanças energéticas 
para os utilizadores. 

Rapidez e elevada capacidade
O Daikin Altherma HPC combina as vantagens do aquecimento 
residencial por piso radiante e radiadores. Oferece um 
aquecimento e arrefecimento de alta capacidade, veloz e com 
temperaturas baixas (35/30ºC).

FWXV10ATV3(R)
Comprimento: 999 mm

FWXV15ATV3(R)
Comprimento: 1 199 mm

FWXV20ATV3(R)
Comprimento: 1 399 mm

Modelo de chão 
Daikin Altherma HPC

Caudal de ar

35 °C ~ 45 °C

 › Otimizado para novas habitações.
 › Pode funcionar com uma temperatura da água baixa (35 °C), 
o que faz com que seja ideal para aplicações de bomba de calor.

Profundidade: 135 mm

Ao fornecer arrefecimento e aquecimento, o Daikin Altherma HPC pode ser combinado 

com as tubagens sob o pavimento e pode substituir radiadores antigos. A unidade está 

disponível em três modelos (de chão, mural e encastrado) e, graças ao seu funcionamento 

silencioso, pode ser colocada em quartos ou salas.
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 › Controlador integrado
 › Ligar/desligar
 ›  Em combinação com termóstatos 

externos

EKPCBO

 › Controlador integrado
 › 4 definições de velocidade

EKRTCTRL2

Convetores para bomba de calor - Daikin Altherma HPC

Modulação do caudal de ar
Quando existe menos necessidade de aquecimento, a unidade 
modula o caudal de ar, por forma a abrandar o ventilador e reduzir o 
seu ruído operacional. Um ventilador padrão de LIGAR/DESLIGAR a 
funcionar simultaneamente à velocidade máxima pode aumentar a 
pressão sonora.

Combinação perfeita
Este convector para bomba de calor complementa na perfeição a 
gama Daikin Altherma 3.

Inverter DC
O Daikin Altherma HPC utiliza as tecnologias mais recentes para 
consumir menos eletricidade, até um mínimo de 3 W de potência 
em stand-by. 

Controlos
A Daikin oferece uma grande variedade de controladores funcionais 
com um design fantástico.

RP
M

Modulação

Ligado/desligado

 › Controlador integrado
 › Modulação total
 › Ecrã a cores

 › Controlador mural
 › Modulação total
 ›  Em combinação com EKWHCTRL0

EKRTCTRL1

EKWHCTRL1

42 dBA

pássaros

P
re

ss
ã

o
 s

o
n

o
ra

*

biblioteca

35 dBA floresta

sussurro25 dBA
30 dBA

20 dBA

*a 1 metro

Daikin 
Altherma 

HPC

* Apenas aplicável para EKRTCTRL1, EKWHCTRL1

Discreto
À medida que a unidade se aproxima da temperatura pretendida, 
o ventilador de modulação contínua reduz gradualmente a 
velocidade e, consequentemente, produz menos ruído. A pressão 
sonora da unidade mede 25 dB(A) a 1 m quando o ventilador 
funciona a baixa velocidade. 
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Modelo mural

Design fino
O Daikin Altherma HPC mural é uma unidade compacta com estrutura metálica onde podem ser 
instaladas as válvulas de 2 ou 3 vias. 

Controlos Compacidade

 › Controlador remoto por infravermelhos e painel tátil integrado.

FWXT10ATV3C
Comprimento: 902 mm

Profundidade: 128 mm

31
8 

m
m

FWXT15ATV3C
Comprimento: 1 102 mm

FWXT20ATV3C
Comprimento: 1 302 mm

PROFUNDIDADE REDUZIDA

A profundidade de 129 mm representa 
um grande avanço no design, 
permitindo adaptar a qualquer tipo de 
habitação.

MAIS ESPAÇO PARA AS VÁLVULAS

Uma atenção especial à facilidade 
de instalação: o espaço para as 
válvulas hidráulicas é amplo e de fácil 
acessibilidade.

FLUXO DE AR MODULADO

Quando existe menos necessidade 
de aquecimento, a unidade modula 
o caudal de ar, por forma a abrandar 
o ventilador e reduzir o seu ruído. Um 
ventilador tudo-ou-nada a funcionar à 
velocidade máxima pode aumentar a 
pressão sonora.

1

1 3

3

2

2

Controlador remoto por infravermelhos

Convetores para bomba de calor - Modelo mural

Graças ao design fino, a unidade mural combina-se discretamente com o interior, 
contribuindo para poupar espaço valioso no chão.
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Modelo encastrado

Design fino

As dimensões a azul são para a cobertura frontal.

FWXM10ATV3(R)
Comprimento: 725/972 mm

Profundidade: 126 mm

57
6/

75
4 

m
m

FWXM15ATV3(R)
Comprimento: 925/1 172 mm

FWXM20ATV3(R)
Comprimento: 1 125/1 372 mm

Controlos

 › Controlador mural

 › Modulação total

 ›  Em combinação com EKWHCTRL0

EKWHCTRL1

Instalação flexível
O Daikin Altherma HPC encastrado pode ser instalado de 4 formas 
distintas, em praticamente todas as condições. A unidade pode ser 
posicionada na horizontal ou vertical. Na horizontal, para instalação 
no teto, são oferecidas 3 possibilidades: 

 › Painel horizontal e grelha vertical para saída do ar
 › Grelha de retorno horizontal e grelha vertical para saída do ar
 › Grelhas de retorno e insuflação horizontais para saída do ar

Convetores para bomba de calor - Modelo de condutas

Esqueça a instalação de aquecimento ou arrefecimento: o nosso modelo de condutas 
integra-se na parede ou no teto para conceder conforto visual, preservando as capacidades 
únicas de aquecimento e arrefecimento.
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Unidade interior FWXV10ATV3(R) FWXV15ATV3(R) FWXV20ATV3(R)
Potência de 
arrefecimento a 7/12 °C

Mín. kW 0,66 1,30 1,82

Méd. kW 1,36 2,16 2,52

Máx. kW 1,77 2,89 3,20

Potência de 
arrefecimento sensível 
a 7/12 °C 

Mín. kW 0,39 0,99 1,22

Méd. kW 0,98 1,53 1,55

Máx. kW 1,33 2,10 1,78

Potência de 
aquecimento a 35/30 °C

Mín. kW 0,41 0,45 0,93

Méd. kW 0,82 1,29 1,66

Máx. kW 1,14 1,73 2,15

Potência de 
aquecimento a 45/40 °C

Mín. kW 0,95 1,24 1,90

Méd. kW 1,63 2,33 3,05

Máx. kW 2,18 3,11 3,88

Consumo Mín. kW 0,004 0,005 0,010

Méd. kW 0,011 0,012 0,016

Máx. kW 0,020 0,020 0,030

Velocidade do ventilador Mín. m³/h 118 180 246

Méd. m³/h 210 318 410

Máx. m³/h 294 438 566

Estrutura Cor RAL 9003

Material Chapa metálica

Dimensões Unidade Altura mm 601

Largura mm 999 1199 1399

Profundidade mm 135 135 135

Unidade embalada Altura mm 690

Largura mm 1230 1430 1630

Profundidade mm 210

Peso Unidade kg 20 23 26

Unidade embalada kg 21 24 27

Acondicionamento Material Cartão

Peso kg 1

Permutador de calor Quantidade 1 1 1

Volume da serpentina l 0,8 1,13 1,46

Pressão de funcionamento máxima bar 10

Circuito da água Diâmetro das ligações de tubagens polegada 3/4" macho

Material da tubagem EUROKONUS

Aquecimento - Perda de  
carga de água a 35/30 °C

Mín. kPa 0,3 2,0 1,2

Méd. kPa 1,3 7,5 4,0

Máx. kPa 2,4 12,3 8,0

Aquecimento - Perda de  
carga de água a 45/40 °C

Mín. kPa 1,3 8,6 3,8

Méd. kPa 4,2 3,3 11,2

Máx. kPa 7,2 11,5 21,3

Arrefecimento - Perda de 
carga de água a 7/12 °C

Mín. kPa 1,2 4,3 2,1

Méd. kPa 2,8 19,3 13,1

Máx. kPa 2,9 27,0 24,0

Aquecimento - Caudal de 
água a 35/30 °C

Mín. kg/h 69,9 73,6 160,2

Méd. kg/h 141,4 221,1 285,3

Máx. kg/h 195,2 297,2 369,9

Aquecimento - Caudal de 
água a 45/40 °C

Mín. kg/h 163,5 212,5 327,0

Méd. kg/h 280,3 401,1 524,6

Máx. kg/h 374,1 534,5 667,5

Arrefecimento - Caudal de 
água a 7/12 °C

Mín. kg/h 113,5 223,7 313,0

Méd. kg/h 234,1 371,7 433,6

Máx. kg/h 303,6 496,6 550,6

Pressão Aquecimento/Máx. bar 10 10 10

Nível de potência sonora Super silencioso dBA 29 31 32

Mín. dBA 34 35 35

Máx. dBA 55 57 58

Nível de pressão sonora Super silencioso dBA 20 22 23

Mín. dBA 25 26 26

Máx. dBA 42 44 45

Limites de funcionamento
Aquecimento Lado da água

Mín. °C 30
Máx. °C. 85

Arrefecimento Lado da água
Mín. °C. 5
Máx. °C 18

Instalação no interior Temp. Exterior
Mín. °CBs 0
Máx. °CBs 45

Sistemas de controlo Controlo remoto por infravermelhos não

Controlo integrado sim

Especificações elétricas FWXV10ATV3(R) FWXV15ATV3(R) FWXV20ATV3(R)
Alimentação elétrica Fase 1

Frequência Hz 50

Tensão V 230

Consumo de energia Máx. W 19 20 29

Standby W 3 4 5

Corrente Corrente ativa máxima A 0,16 0,16 0,26

Convetores para bomba de calor - FWXV-ATV3(R)
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Unidade interior FWXM10ATV3(R) FWXM15ATV3(R) FWXM20ATV3(R)
Potência de 
arrefecimento a 7/12 °C

Mín. kW 0,75 1,15 1,32

Méd. kW 1,36 2,08 2,39

Máx. kW 2,12 2,81 3,30

Potência de 
arrefecimento sensível 
a 7/12 °C 

Mín. kW 0,59 0,83 1,02

Méd. kW 1,07 1,51 1,84

Máx. kW 1,72 2,11 2,71

Potência de 
aquecimento a 35/30 °C

Mín. kW 0,41 0,45 0,93

Méd. kW 0,82 1,29 1,66

Máx. kW 1,14 1,73 2,15

Potência de 
aquecimento a 45/40 °C

Mín. kW 0,82 1,20 1,47

Méd. kW 1,53 2,16 2,59

Máx. kW 2,21 3,02 3,81

Consumo Mín. kW 0,004 0,005 0,006

Méd. kW 0,008 0,011 0,011

Máx. kW 0,019 0,020 0,029

Velocidade do ventilador Mín. m³/h 118 180 246

Méd. m³/h 210 318 410

Máx. m³/h 294 438 566

Estrutura Material Sem estrutura

Dimensões Unidade Altura mm 576

Largura mm 725 925 1125

Profundidade mm 126 126 126

Unidade embalada Altura mm 690

Largura mm 830 1030 1230

Profundidade mm 210

Peso Unidade kg 12 15 18

Unidade embalada kg 13 16 19

Acondicionamento Material Cartão

Peso kg 1

Permutador de calor Quantidade 1 1 1

Volume da serpentina l 0,8 1,13 1,46

Pressão de funcionamento máxima bar 10

Circuito da água Diâmetro das ligações de tubagens polegada 3/4" macho

Material da tubagem EUROKONUS

Aquecimento - Perda de 
carga de água a 35/30 °C

Mín. kPa 0,3 2,0 1,2

Méd. kPa 1,3 7,5 4,0

Máx. kPa 2,4 12,3 8,0

Aquecimento - Perda de 
carga de água a 45/40 °C

Mín. kPa 1,3 8,6 3,8

Méd. kPa 4,2 3,3 11,2

Máx. kPa 7,2 11,5 21,3

Arrefecimento - Perda de 
carga de água a 7/12 °C

Mín. kPa 1,2 4,3 2,1

Méd. kPa 2,8 19,3 13,1

Máx. kPa 2,9 27,0 24,0

Aquecimento - Caudal de 
água a 35/30 °C

Mín. kg/h 69,9 73,6 160,2

Méd. kg/h 141,4 221,1 285,3

Máx. kg/h 195,2 297,2 369,9

Aquecimento - Caudal de 
água a 45/40 °C

Mín. kg/h 163,5 212,5 327,0

Méd. kg/h 280,3 401,1 524,6

Máx. kg/h 374,1 534,5 667,5

Arrefecimento - Caudal de 
água a 7/12 °C

Mín. kg/h 113,5 223,7 313,0

Méd. kg/h 234,1 371,7 433,6

Máx. kg/h 303,6 496,6 550,6

Pressão Aquecimento/Máx. bar 10 10 10

Nível de potência sonora Super silencioso dBA 29 31 32

Mín. dBA 35 35 36

Máx. dBA 53 54 55

Nível de pressão sonora Super silencioso dBA 20 22 23

Mín. dBA 25 26 26

Máx. dBA 42 44 46

Limites de funcionamento
Aquecimento Lado da água

Mín. °C 30
Máx. °C. 85

Arrefecimento Lado da água
Mín. °C. 5
Máx. °C 18

Instalação no interior Temp. Exterior
Mín. °CBs 0
Máx. °CBs 45

Sistemas de controlo Controlo remoto por infravermelhos não

Controlo integrado não

Especificações elétricas FWXM10ATV3(R) FWXM15ATV3(R) FWXM20ATV3(R)
Alimentação elétrica Fase 1

Frequência Hz 50

Tensão V 230

Consumo de energia Máx. W 19 20 29

Standby W 3 4 5

Corrente Corrente ativa máxima A 0,16 0,16 0,26

Convetores para bomba de calor - FWXM-ATV3(R)
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Unidade interior FWXT10ATV3C FWXT15ATV3C FWXT20ATV3C
Potência de 
arrefecimento a 7/12 °C

Mín. kW 0,53 0,65 0,74

Méd. kW 0,98 1,20 1,35

Máx. kW 1,21 1,62 2,12

Potência de 
arrefecimento sensível 
a 7/12 °C 

Mín. kW 0,13 0,15 0,36

Méd. kW 0,40 0,56 0,70

Máx. kW 1,01 1,44 1,99

Potência de 
aquecimento a 35/30 °C

Mín. kW 0,29 0,23 0,47

Méd. kW 0,48 0,69 1,08

Máx. kW 0,66 1,00 1,44

Potência de 
aquecimento a 45/40 °C

Mín. kW 0,61 0,85 1,08

Méd. kW 1,12 1,51 1,95

Máx. kW 1,51 2,03 2,62

Consumo Mín. kW 0,004 0,005 0,006

Máx. kW 0,019 0,020 0,029

Velocidade do ventilador Mín. m³/h 84 124 138

Méd. m³/h 155 229 283

Máx. m³/h 228 331 440

Estrutura Cor RAL 9003

Material Chapa metálica

Dimensões Unidade Altura mm 335

Largura mm 902 1100 1300

Profundidade mm 128

Unidade embalada Altura mm 490

Largura mm 1030 1230 1430

Profundidade mm 210

Peso Unidade kg 14 16 19

Unidade embalada kg 15 17 20

Acondicionamento Material Cartão

Peso kg 1

Permutador de calor Quantidade 1

Volume da serpentina l 0,54 0,74 0,93

Pressão de funcionamento máxima bar 10

Circuito da água Diâmetro das ligações de tubagens polegada 3/4" macho

Material da tubagem EUROKONUS

Aquecimento - Perda de 
carga de água a 35/30 °C

Mín. kPa 0,2 1,9 0,3

Méd. kPa 0,9 2,9 1,4

Máx. kPa 1,6 3,3 2,3

Aquecimento - Perda de 
carga de água a 45/40 °C

Mín. kPa 1,1 2,8 1,1

Méd. kPa 3,1 3,5 4,1

Máx. kPa 5,4 4,0 6,6

Arrefecimento - Perda de 
carga de água a 7/12 °C

Mín. kPa 1,1 3,9 1,3

Méd. kPa 3,0 4,8 4,2

Máx. kPa 5,2 5,7 6,9

Aquecimento - Caudal de 
água a 35/30 °C

Mín. kg/h 39,3 39,0 80,8

Méd. kg/h 81,8 119,4 185,4

Máx. kg/h 114,0 172,4 247,8

Aquecimento - Caudal de 
água a 45/40 °C

Mín. kg/h 91,9 112,6 164,8

Méd. kg/h 162,0 216,6 341,0

Máx. kg/h 218,4 310,0 447,2

Arrefecimento - Caudal de 
água a 7/12 °C

Mín. kg/h 82,1 98,9 156,5

Méd. kg/h 138,1 177,4 300,6

Máx. kg/h 184,4 283,0 396,8

Pressão Aquecimento/Máx. bar 10 10 10

Nível de potência sonora Mín. dBA 35 36 36

Máx. dBA 53 54 55

Nível de pressão sonora Mín. dBA 25 25 26

Máx. dBA 40 42 43

Limites de funcionamento
Aquecimento Lado da água

Mín. °C 30
Máx. °C. 85

Arrefecimento Lado da água
Mín. °C. 5
Máx. °C 18

Instalação no interior Temp. Exterior
Mín. °CBs 0
Máx. °CBs 45

Especificações elétricas FWXT10ATV3(C)(CL) FWXT15ATV3(C)(CL) FWXT20ATV3(C)(CL)
Alimentação elétrica Fase 1

Frequência Hz 50

Tensão V 230

Consumo de energia Máx. W 17,6 19,8 26,5

Standby W 5 5 5,8

Corrente Corrente ativa máxima A 0,16

Convetores para bomba de calor - FWXT-ATV3C
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FWXV10ATV3(R) FWXM10ATV3(R) FWXM15ATV3(R) FWXM20ATV3(R) FWXT10ATV3C

FWXV15ATV3(R) FWXT15ATV3C

FWXV20ATV3(R) FWXT20ATV3C
Unidade ventilo-

convetora inverter DC 
com armário em chapa 

metálica (branco)

Unidade ventilo-convetora inverter DC integrada  
para utilização horizontal e vertical

Unidade ventilo-
convetora mural  

alta

Descrição Imagem Nome do 
material

Controlo eletrónico SMART TOUCH 
integrado com ventilador de 
modulação total PID e termóstato

EKRTCTRL1 Opc.

Controlo eletrónico SMART TOUCH integrado 
de 4 velocidades com termóstato EKRTCTRL2 Opc.

Interruptor de controlo integrado 
de 4 velocidades para combinar com 
termóstatos compatíveis Daikin

EKPCBO Opc.

Controlo integrado para EKWHCTRL1 EKWHCTRL0 Opc. Opc. Opc. Opc.

Controlador mural SMART LCD com sonda 
de temperatura, estrutura branca EKWHCTRL1 Opc. Opc. Opc. Opc.

Pés estéticos EKFA Opc.

Válvula de 2 vias motorizada (FWXV/M) EK2VK0 Opc. Opc. Opc. Opc.

Válvula de 2 vias motorizada (FWXT) EKT2VK0 Opc.

Válvula de 3 vias motorizada (FWXV/M) EK3VK1 Opc. Opc. Opc. Opc.

Válvula de 3 vias motorizada (FWXT) EKT3VK1 Opc.

Curva 90 °C EKEUR90 Opc. Opc. Opc. Opc.

Peça de extensão EKDIST Opc. Opc. Opc. Opc.

Tabuleiro de recolha de condensados para 
instalação horizontal

EKM10COH FWXV10ATV3(R)

EKM15COH FWXV15ATV3(R)

EKM20COH FWXV20ATV3(R)

Estrutura em metal
EKM10CS Opc.

EKM15CS Opc.

EKM20CS Opc.

Cobertura frontal para instalação no teto
EKM10CH Opc.

EKM15CH Opc.

EKM20CH Opc.

Cobertura frontal para instalação mural
EKM10CV Opc.

EKM15CV Opc.

EKM20CV Opc.

Encaixe de entrada de ar
EKM10DH Opc.

EKM15DH Opc.

EKM20DH Opc.

Curva de saída 90 °C (Horizontal)
EKM10D90 Opc.

EKM15D90 Opc.

EKM20D90 Opc.

Conduta de caudal de ar telescópica

EKM10DT Opc.

EKM15DT Opc.

EKM20DT Opc.

Grelha de entrada de ar em alumínio com 
caudal de ar reto

EKM10IS Opc.

EKM15IS Opc.

EKM20IS Opc.

Respiradouro de caudal de ar reto
EKM10SV Opc.

EKM15SV Opc.

EKM20SV Opc.

Grelha de entrada de ar em alumínio com 
caudal de ar curvo

EKM10IC Opc.

EKM15IC Opc.

EKM20IC Opc.

Grelha de saída de ar em alumínio com caudal 
de ar curvo

EKM10CA Opc.

EKM15CA Opc.

EKM20CA Opc.

Convetores para bomba de calor - Acessórios
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1. Convetor para bomba de calor
2. Pavimento radiante

Emissores térmicos

A Daikin oferece uma variedade de tubos de pavimento 

radiante, placas e acessórios para corresponder a 

qualquer necessidade de climatização.  
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Bem-vindo ao  
seu novo ambiente
A escolha das superfícies de aquecimento é influenciada, 
essencialmente, pela disposição da divisão, das janelas e das paredes 
da sua casa. Divisões inundadas de luz com grandes janelas, espaços 
abertos e variados e um clima constantemente agradável – com os 
sistemas de piso radiante da Daikin pode dar largas às suas ideias 
criativas para a habitação. 

Coberturas de pavimento à sua 
escolha
Os sistemas de piso radiante da Daikin permitem uma escolha de 
revestimentos do pavimento praticamente sem restrições. Se isto for 
tido em conta desde a fase de planeamento, o desempenho térmico 
ideal é garantido. 

Consumo de combustível inferior 
e conforto saudável
Devido à sua ampla superfície de aquecimento o sistema de 
piso radiante pode funcionar a uma temperatura de superfície 
baixa. A temperatura do ar nas divisões pode ser mantida a um 
nível significativamente mais baixo, com a mesma sensação de 
aquecimento, que nas divisões com sistemas convencionais. 
Os níveis de circulação de ar são consideravelmente menores e 
reduzem a dispersão de pó e ácaros, o que resulta numa grande 
vantagem para pessoas com alergia ao pó! 

Aquecimento contemporâneo – 
também para o futuro!
A superfície de aquecimento disponível influencia significativamente 
a escolha do gerador de calor. Os geradores de calor modernos, 
como as bombas de calor, são concebidos para sistemas com 
temperaturas baixas. E quanto mais baixa for a temperatura de saída 
da água, mais eficiente e económico é o sistema de aquecimento. 
Com um sistema de piso radiante da Daikin, tem uma vasta escolha 
de geradores de calor. Podem ser combinados com todos os 
sistemas de aquecimento comuns, como gasóleo ou gás bem como 
com uma bomba de calor e painéis solares. Hoje e amanhã.  

Vantagens para si 
Sistemas de pavimento radiante  
Daikin Altherma UFH

 › Design individual para cada divisão 
 › Escolha livre do pavimento 
 › Sustentável: compatível com todos os geradores de calor
 › Poupanças nos custos de aquecimento através de uma 
utilização energética mais eficiente 

 › Aquecimento saudável, adequado para pessoas com alergia 
ao pó 

 › Controlo de temperatura simples e variável
 › Aquecimento no inverno e arrefecimento no verão com 
máxima eficiência energética em combinação com uma 
bomba de calor Daikin Altherma

 › Pode ser combinado com radiadores existentes 
 › Adequado para renovações e novas construções

Pavimento radiante

Mais conforto, 
custos de energia inferiores
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A temperatura ideal em qualquer 
altura do ano 
Os nossos sistemas de aquecimento tornam as casas confortáveis. 
Os geradores de calor, como uma bomba de calor ar/água, usam 
energia renovável do ambiente como fonte de calor, reduzindo 
substancialmente o consumo e os custos energéticos. E quanto 
ao ar condicionado no verão? São poucos os edifícios residenciais 
com unidades de ar condicionado que oferecem uma temperatura 
agradável e confortável nos dias e noites quentes de verão. Isto 
está a mudar. O sistema de piso radiante oferece não só um calor 
confortável no inverno, mas também um arrefecimento suave no 
verão, em todas as divisões. E tudo isto através de um funcionamento 
muito económico e sem custos de aquisição adicionais. 

Aquecimento regenerativo no 
inverno, arrefecimento suave no 
verão
A bomba de calor da Daikin marca a diferença quando é combinada 
com um sistema de piso radiante da Daikin. Para o arrefecimento, o 
processo da bomba de calor é simplesmente invertido, ou seja, o calor 
é extraído do edifício e libertado no ambiente. A divisão é arrefecida 
principalmente pelo sistema de piso radiante. A superfície ampla 
proporciona um clima ambiente muito agradável e sem correntes de 
ar. É invisível e silencioso, mesmo no modo de arrefecimento.  

Combinação inteligente: 
pavimento radiante e 
ventiloconvetores
São normalmente utilizados ventiloconvetores em divisões sem piso 
radiante, uma vez que também possui funções de aquecimento e 
arrefecimento. Caso nem todas as divisões tenham piso radiante, 
é o complemento ideal para a bomba de calor da Daikin. O seu 
funcionamento muito silencioso permite a aplicação mesmo em 
quartos. A unidade de controlo de temperatura integrada assegura 
um conforto ideal em todas as divisões. 

Máximo conforto e máxima 
poupança – tudo incluído
Com a opção de arrefecimento disponível na bomba de calor ar/ 
água da Daikin, pode desfrutar de aquecimento e arrefecimento 
nas divisões com piso radiante sem despesas ou investimentos 
adicionais. Os custos de funcionamento deste conforto adicional 
também são baixos. 

Sistema solar térmico Daikin 
Altherma ST: minimiza os custos 
energéticos 
A integração de um sistema solar, que contribui como suporte 
adicional ao sistema de aquecimento no inverno, através da energia 
solar gratuita, oferece o máximo conforto para a sua habitação com 
custos energéticos mínimos.  

Pavimento radiante

O seu clima de conforto, 
dia após dia
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A temperatura desejada num 
instante 

O piso radiante é regulado através 
de controladores eletrónicos de 
temperatura inteligentes. Permitem 
definir a temperatura mais confortável 
em cada divisão. Seleção entre 
aquecimento ou arrefecimento com 
um toque de botão. 

Aquecimento também na 
parede 

Os sistemas de aquecimento 
da Daikin também podem ser 
concebidos como sistemas de 
aquecimento/arrefecimento 
mural.
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Nova construção
Sempre a primeira escolha

A melhor opção para todos 
A Daikin oferece soluções inovadoras para sistemas de piso radiante 
que dão resposta a todas as necessidades. Todas as superfícies de 
aquecimento são concebidas para cumprir os seus requisitos para 
cada divisão e proporcionar o melhor conforto, clima ambiente e 
eficiência energética na sua habitação.  

Estrutura com sistema
Os sistemas de aquecimento e arrefecimento por piso radiante 
da Daikin em novas construções são, geralmente, construídos 
utilizando o sistema de placas. Estas placas oferecem um bom 
isolamento térmico e excelentes propriedades de isolamento 
acústico. São fáceis de instalar, ecológicas (sem CFC) e cumprem 
todos os requisitos estruturais graças aos diferentes designs. 

Instalação simples e isolamento térmico 

O sistema de placas da Daikin oferece vários benefícios 
durante a colocação do piso radiante. 

São fáceis de instalar, ecológicos (sem CFC), garantem um 
perfil uniforme de temperatura, um bom isolamento térmico 
e possuem excelentes propriedades de isolamento acústico. 

Pavimento ou parede
Estes sistemas de aquecimento da Daikin não só são utilizados como 
piso radiante mas também como sistemas de aquecimento mural. 
Esta opção está sempre disponível nos casos em que, devido às 
condições estruturais ou se a área do pavimento não for suficiente 
para aquecer o espaço, o piso radiante não seja possível. Em casas 
de banho, por exemplo, podem ser criadas áreas muito confortáveis 
com aquecimento mural não sendo necessários radiadores 
adicionais.

Pavimento radiante - Daikin Altherma UFH
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Segmentação 1 Segmentação 2 Segmentação 3 Descrição Nome do produto Nome do material

Tubagem

Tubos de 
aquecimento UFH

PEHD-Xc Tubo único

MONOPEX® ø14 X 2 DD - 120 EMOPX14120AA EMOPX14120A

MONOPEX® ø14 X 2 DD - 240 EMOPX14240AA EMOPX14240A

MONOPEX® ø14 X 2 DD - 600 EMOPX14600AA EMOPX14600A

MONOPEX® ø17 X 2 DD - 120 EMOPX17120AA EMOPX17120A

MONOPEX® ø17 X 2 DD - 240 EMOPX17240AA EMOPX17240A

MONOPEX® ø17 X 2 DD - 600 EMOPX17600AA EMOPX17600A

Placas de apoio 

Sistema líquido
Placas de apoio

Placas de felpa
Diagonal

Com isolamento

Protect Integral 27-2 EPROTECTIN272AA EPROTECTIN272A

Protect 11 EPROTECT11AA EPROTECT11A

Acessórios de 
tubagem

Tubo de proteção
Tubo de proteção 16/21 EPROTEPIP1621AA EPROTEPIP1621A

Tubo de proteção 19/25 EPROTEPIP1925AA EPROTEPIP1925A

Fitas laterais/murais 

Acessório de 
instalação

Acessórios de placa Fitas laterais/murais

Fita lateral para piso em reboco RDS ESIDESTRIPRDSAA ESIDESTRIPRDSA

Mestra para piso em reboco com cabo de fecho RDS ESEALLINERDSAA ESEALLINERDSA

Fita lateral para piso em cimento RDS-I ESIDESTRPRDSIAA ESIDESTRPRDSIA

Perfil de junta (cartão) EXPANSIOJOICAAA EXPANSIOJOICAA

Perfil de junta (PE ou PP) EXPANSIOJOIPEAA EXPANSIOJOIPEA

Material de reboco

Screed

Screed Estrolith H2000 ESCREDEST2000AA ESCREDEST2000A

Screed Temporex ESCREDTEMPREXAA ESCREDTEMPREXA

Screed Estrotherm S ESCREDESTROSAA ESCREDESTROSA

Acessórios

Acessórios de sistema 
mural

Placa de aperto Placa de aperto ECLIPRAILAA ECLIPRAILA

Acessórios de placa de aperto Prego de placa de aperto ECLIPRAILNAILAA ECLIPRAILNAILA
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Coletor UFH

Coletor Coletor RMV/RMX

Coletor RMV  
(aço inoxidável)

RMV 2 ECOLLECTRMV2AA ECOLLECTRMV2A

RMV 3 ECOLLECTRMV3AA ECOLLECTRMV3A

RMV 4 ECOLLECTRMV4AA ECOLLECTRMV4A

RMV 5 ECOLLECTRMV5AA ECOLLECTRMV5A

RMV 6 ECOLLECTRMV6AA ECOLLECTRMV6A

RMV 7 ECOLLECTRMV7AA ECOLLECTRMV7A

RMV 8 ECOLLECTRMV8AA ECOLLECTRMV8A

RMV 9 ECOLLECTRMV9AA ECOLLECTRMV9A

RMV 10 ECOLLECTRMV10AA ECOLLECTRMV10A

RMV 11 ECOLLECTRMV11AA ECOLLECTRMV11A

RMV 12 ECOLLECTRMV12AA ECOLLECTRMV12A

Coletor RMX  
(plástico)

RMX 2 ECOLLECTRMX2AA ECOLLECTRMX2A

RMX 3 ECOLLECTRMX3AA ECOLLECTRMX3A

RMX 4 ECOLLECTRMX4AA ECOLLECTRMX4A

RMX 5 ECOLLECTRMX5AA ECOLLECTRMX5A

RMX 6 ECOLLECTRMX6AA ECOLLECTRMX6A

RMX 7 ECOLLECTRMX7AA ECOLLECTRMX7A

RMX 8 ECOLLECTRMX8AA ECOLLECTRMX8A

RMX 9 ECOLLECTRMX9AA ECOLLECTRMX9A

RMX 10 ECOLLECTRMX10AA ECOLLECTRMX10A

RMX 11 ECOLLECTRMX11AA ECOLLECTRMX11A

RMX 12 ECOLLECTRMX12AA ECOLLECTRMX12A

Acessórios de coletor UFH

Acessórios de coletor

Extensão de 1 zona EXTENSIONZONEAA EXTENSIONZONEA

Sensor de fluxo DMR RMX EFLOSENDMRRMXAA EFLOSENDMRRMXA

PORCA DE ACOPLAMENTO ¾“ EUROCONE  SKU ECLUTCHNIPSKUAA ECLUTCHNIPSKUA

Válvula de fecho ESHUTOFVALVEAA ESHUTOFVALVEA

Conjunto de anéis
Anel de regulação Monopex 14 x 2,2 ESERIMOPX14AA ESERIMOPX14A

Anel de regulação Monopex 17 ESERIMOPX17AA ESERIMOPX17A

Contador de entalpia Contador de entalpia ECALORIMETERAA ECALORIMETERA

Caixa de parede

RMV/RMX
Caixa de coletor 

dentro da parede

Dentro da parede até RMX4/RMV3 EIWRX4RV3AA EIWRX4RV3A

Dentro da parede até RMX7/RMV6 EIWRX7RV6AA EIWRX7RV6A

Dentro da parede até RMX10/RMV9 EIWRX10RV9AA EIWRX10RV9A

Dentro da parede até RMX14/RMV13 EIWRX14RV13AA EIWRX14RV13A

Dentro da parede até RMX14/RMV13 + calorímetro EIWRX14RV13CLAA EIWRX14RV13CLA

HKV/RMX/RMV
Caixa de coletor na 

parede

Na parede até RMX7/RMV6 EOWHV7RX7RV6AA EOWHV7RX7RV6A

Na parede até RMX10/RMV9 EOWH10RX10R9AA EOWH10RX10R9A

Na parede até RMX14/RMV12 EOWH14RX14R12AA EOWH14RX14R12A

Na parede até RMX14/RMV12 + calorímetro EOWH14R14R12CAA EOWH14R14R12CA

Controladores

Controladores

Atuadores Atuador de válvula RMV/RMX/HKV EKWCVATR1V3 EKWCVATR1V3

Estação base/
termóstato

Estação base 10 zonas EKWUFHTA1V3 EKWUFHTA1V3

Termóstato digital 230 V EKWCTRDI1V3 EKWCTRDI1V3

Termóstato analógico 230 V EKWCTRAN1V3 EKWCTRAN1V3
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Controlos
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Com os controladores Daikin dispõe de total controlo da sua bomba de calor Daikin. 
A gama de controladores com fios inclui termóstatos fáceis de utilizar para controlar a 
temperatura das diferentes divisões. A aplicação intuitiva da Daikin oferece ainda mais 
funcionalidades para ajudar a agendar e gerir o consumo energético das unidades.

BRC1HHDW/S/K EKRUCB* EKRUAHTB EHS157034

 Daikin Altherma 3 H HT (F/W) 14-16-18 kW •
Daikin Altherma 3 H HT ECH2O 14-16-18 kW •
Daikin Altherma 3 R (F/W) 4-6-8 kW •
Daikin Altherma 3 H (F/W) 11-14-16 kW •
Daikin Altherma 3 R ECH2O 4-6-8 kW •
Daikin Altherma R ECH2O 11-14-16 kW •
Daikin Altherma R HT 11-14-16 kW •
Daikin Altherma 3 M 9-11-14-16 kW •  
Daikin Altherma M 5-7-11-14-16 kW •
Daikin Altherma R Híbrida 5-8 kW •
Daikin Altherma GEO 10 kW •
Daikin Altherma 3 GEO 6-10 kW •

Controlo remoto por cabo
Madoka

Termóstato digital por cabo
EKWCTRDI1V3

Aplicação do controlador residencial Daikin
Requer WLAN BRP069A71 ou BRP069A78

Termóstato analógico por cabo
EKWCTRAN1V3

Tabela de combinação
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Funcionalidades gerais

 › Melhore a eficiência energética da sua casa
 › Instalação, funcionamento e manutenção fáceis e intuitivos
 › Eficiente em termos de custos e adequado para o utilizador 

Conforto

Com a ajuda de um sistema de controlo eletrónico divisão a divisão, os utilizadores podem regular a temperatura individualmente em cada 
divisão. Para além do calor produzido pelas superfícies de aquecimento, o sistema de controlo de temperatura da divisão também tem em 
conta todas as outras fontes de calor, tais como a luz solar, a iluminação, as pessoas e outras fontes de calor, como uma lareira ou um forno. 
Com base numa comparação contínua das temperaturas alvo e atuais, o sistema de controlo da temperatura ambiente abre e fecha os 
circuitos de aquecimento individuais através de atuadores de válvula elétricos.

Componentes do sistema

Para ajustar a temperatura dos sistemas de aquecimento e arrefecimento

Controlos - Controlos por cabo

Unidades Daikin aplicáveis

Compatível com todas as unidades Daikin Altherma.

Controlos de 
divisões individuais

Termóstato analógico por cabo
EKWCTRAN1V3
Oferece uma ótima relação preco-desempenho 
para espaços onde é necessário um bom 
controlo de temperatura, sem a função de 
alteração do display.

Atuador de válvula
EKWCVATR1V3
O Atuador de valvula da Daikin é um acionador 
termoelétrico para abrir e fechar válvulas em 
distribuidores de circuitos de aquecimento ou 
arrefecimento.

Estação base
EKWUFHTA1V3
A Estação base com fios da Daikin é uma 
unidade central de ligação para controlo e ajuste 
da temperatura dos circuitos de
aquecimento e arrefecimento, divisão a divisão 
até um máximo de 10 zonas/ termostatos e 18 
circuitos/ atuadores. 

Termóstato digital por cabo
EKWCTRDI1V3
A definição da temperatura desejada e a 
operação pode ser realizada confortavelmente 
por intermédio de um controlo rotativo. 
As definições selecionadas estão claras e 
rapidamente perceptiveis no display devido aos 
simbolos neutros e bem estruturados.
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Controlos - Controlos por cabo - BRC1HHDW / BRC1HHDS / BRC1HHDK

Madoka combina requinte e simplicidade

 › Design moderno e elegante
 › Controlo através de botão tátil intuitivo
 › Três cores para combinar com qualquer interior
 › Compacto: mede apenas 85 x 85 mm

Design premiado

O sistema Madoka recebeu um prémio IF Design Award e um 
Reddot Product Design Award pelo design inovador. Estes prémios 
representam dois dos mais prestigiosos e maiores concursos de 
design do mundo.

Prateado
RAL 9006 (metálico)
BRC1HHDS

Preto
RAL 9005 (mate)
BRC1HHDK

Branco
RAL9003 (brilhante)
BRC1HHDW

Controlo remoto por cabo 
intuitivo com design premium

Madoka. A beleza da simplicidade

Atualização fácil através de Bluetooth

É altamente recomendável assegurar que a interface do 
utilizador está atualizada. Para atualizar o software ou verificar 
se estão disponíveis atualizações, apenas é necessário um 
dispositivo móvel e a aplicação Madoka Assistant. A aplicação 
está disponível no Google Play e na App Store.
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Controlo remoto 
por cabo

Controlos - Controlos por cabo - Controlos de divisões

Uma nova geração de interfaces do utilizador: remodelada e intuitiva

Três cores para combinar com 
qualquer design interior

Independentemente do design interior, 
o Madoka adequa-se. A opção em 
Prateado destaca-se em qualquer 
decoração, ao passo que a opção em 
Preto é a escolha perfeita para interiores 
mais escuros e sofisticados. O Branco 
oferece um aspeto elegante e moderno. 

Configuração fácil dos parâmetros 
de funcionamento 

É simples configurar e ajustar o 
controlador, contribuindo para obter 
poupanças de energia superiores e 
um maior conforto. O sistema permite 
selecionar o modo de funcionamento no 
espaço (aquecimento, arrefecimento ou 
automático), configurar a temperatura 
ambiente pretendida e controlar a 
temperatura da água quente sanitária. 

Controlo intuitivo com design 
premium

As curvas discretas do controlador 
Madoka compõem um formato elegante 
e requintado que se distingue pelo 
fantástico ecrã circular azul. Apresentando 
uma referência visual clara com números 
grandes fáceis de ler, as funcionalidades 
do controlador são acessíveis através 
de três botões táteis, que combinam o 
controlo intuitivo com o ajuste fácil para 
melhorar a experiência do utilizador.

Controlo

 › Gestão de aquecimento ambiente, arrefecimento, água 
quente sanitária e modo potente

 › Controlo remoto intuitivo com design moderno
 › Fácil de utilizar com acesso direto a todas as funções principais

Conforto 

 › Pode configurar-se uma interface do utilizador adicional para 
incluir um termóstato no espaço

 › Fácil colocação em funcionamento: interface intuitiva para 
definições de menu avançadas

Controlo remoto por cabo

Ecrã gráfico com 
retroiluminação

Ligado/desligado

Botões de 
navegação

ConfirmarHabitação

Informação

Menu voltar

Funcionalidades gerais

Estão disponíveis vários idiomas, consoante 
o modelo, incluindo inglês, alemão, 
português, espanhol, italiano, francês, grego, 
russo, etc.

Unidades Daikin aplicáveis

 › Daikin Altherma R (F/W)
 › Daikin Altherma M
 › Daikin Altherma R Híbrida
 › Daikin Altherma GEO

EKRUCB

Para bombas de calor Daikin Altherma 3
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Controlos - Controlos por cabo - Controlos de divisões

Controlo

Tempo de instalação reduzido
 › Programe todas as definições de instalação num computador 
portátil e simplesmente carregue-as no controlador durante a 
colocação em funcionamento 

 › Reutilize definições semelhantes para instalações relacionadas

Melhore o diagnóstico de serviço e a manutenção
 › O controlador regista a hora, a data e a natureza dos últimos 
20 erros ocorridos

Conforto

Maximize o conforto com temperaturas ambiente estáveis
 › Aumente ou baixe a temperatura da água com base na 
temperatura ambiente 

 › Faça a gestão do consumo de energia 
 › O ecrã intuitivo apresenta a energia de saída e de entrada da 
unidade para uma maior transparência do consumo

Controlador para Daikin Altherma

Funcionalidades gerais

Temperatura variável dependente das 
condições meteorológicas
Quando a função de temperatura variável é 
ativada, a temperatura da água de saída será 
dependente da temperatura do ar ambiente 
exterior. Quando se verificam baixas 
temperaturas do ar ambiente exterior, a 
temperatura da água de saída aumenta para 
satisfazer as necessidades do edifício. Em 
temperaturas mais quentes, a temperatura da 
água de saída baixa para poupar energia.

Unidades Daikin aplicáveis

 › Daikin Altherma R HT 
 › Daikin Altherma R Flex Type HT

EKRUAHTB

BRC1HHDAK/W/S EKRUCB1) EKRUAHTB EKWCTRDI1V3 EKWCTRAN1V3
Estrutura Cor Preto/Branco/Prateado Branco - - -

LED de funcionamento Cor Indicador de estado azul Verde - - -
Dimensões Unidade Altura mm 85 120 - 86 86

Largura mm 85 120 - 86 86
Profundidade mm 25 12 - 31 29

Unidade embalada Altura mm 50 - - - -
Largura mm 217 - - - -
Profundidade mm 161 - - - -

Peso Unidade kg 0,110 - - - -
Unidade embalada kg 0,317 - - - -

Acondicionamento Material Cartão - - - -
Peso kg 0,0850 - - - -

LCD Tipo 100 x 150 pontos - - - -
Dimensões Altura mm 40,7 46 - - -

Largura mm 28,0 72 - - -
Retroiluminação Cor Branco Branco - - -

Temperatura ambiente Funcionamento Mín. °C -10 - - - -
Máx. °C 50 - - - -

Armazenamento Mín. °C -20 - - - -
Máx. °C 70 - - - -

Humidade relativa % 95 - - - -

Reserva para a falha de energia Sim (o relógio continua a funcionar durante um 
período não superior a 48 horas)

- - - -

Sistemas de controlo Classe de controlo de temperatura VI VI VI - -

Contributo para a eficiência de aquecimento sazonal % 4,0 4,0 4,0 - -
Ligações de cablagem Tipo de cabos Fio ou cabo de vinilo revestido - - - -

Tamanho mm² 0,75, 1,25 - - - -
Para ligação a interior Quantidade 2 - - - -

Comentário Ligação por cabo P1-P2 da unidade interior - - - -
Comprimento da cablagem Máx. m 500 500 - - -
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A aplicação do controlador residencial Daikin destina-se a quem vive em constante 
movimento e pretende gerir o sistema de aquecimento a partir do smartphone.

Controlo por voz
NOVIDADE

Para conceder aos utilizadores um maior conforto e simplicidade, a aplicação do 
controlador residencial Daikin oferece agora o controlo por voz. Esta funcionalidade 
mãos-livres reduz os cliques para gerir as unidades mais rapidamente do que nunca.

Interfuncional e multilíngua, o controlo por voz emparelha-se bem com qualquer 
dispositivo inteligente, incluindo Google Assistant e Amazon Alexa.

Controlos - aplicação do controlador residencial Daikin

Aplicação do controlador 
residencial Daikin
Agora disponível com controlo por voz

Exemplo de utilização do controlo por voz através do Google Assistant

Exemplo de utilização do controlo por voz através de Amazon Alexa

"Alexa, definir a temperatura da sala para 20 °C"

"A temperatura da sala foi definida para 20 °C"

A definir a temperatura da sala para 
21 graus

Definir a temperatura da sala para 21 
graus
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Controlo 
Personalize o sistema de acordo 
com o seu estilo de vida e com 
os níveis de conforto ao longo 
do ano.

    Altere a temperatura 
ambiente e da água quente 
sanitária

    Ligue o modo potente para 
impulsionar a produção de 
água quente

Programar 
Configure um programa 
destacando quando o sistema 
deve funcionar e crie até seis 
ações por dia.

    Programe a temperatura 
ambiente e o modo de 
funcionamento

    Ativar o modo de férias para 
poupar nos custos

Monitorizar 
Receba uma descrição geral de como o sistema está a funcionar e quanta energia 
consome.

   Verifique o estado do sistema de aquecimento
   Aceda a gráficos de consumo de energia (dia, semana, mês)

A disponibilidade das funções depende do tipo de sistema, da configuração e do modo de funcionamento.  
A funcionalidade da aplicação apenas está disponível se o sistema Daikin e a aplicação dispuserem de uma ligação à Internet fiável.

Digitalize o código QR para transferir a aplicação agora

Controlos - aplicação do controlador residencial
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Apoio digital pré-vendas para garantir a 
melhor oferta de produtos para todas as 
aplicações.
 
Plataforma de gestão pós-vendas para 
a sua base instalada.

Extensão da garantia  
gratuita e outras ofertas

A primeira vantagem do programa  
Stand By Me é uma extensão de 
garantia de 6 meses:  

 Aplicável à mão-de-obra e às 
peças 

 Inicia-se imediatamente após o 
registo

Acompanhamento rápido pelos 
parceiros de serviço Daikin

Os parceiros de serviço Daikin são 
automaticamente notificados quando regista 
a instalação em www.standbyme.daikin.pt 
e quando necessita de manutenção.  
Usufrua de: 

 Serviço rápido e fiável 

 Gestão de todas as informações 
relacionadas com a instalação, tais como 
documentos de registo, registos de 
deslocação, registos de manutenção, etc.  

 Os códigos de erro em tempo real 
informam o parceiro de serviço 
relativamente a possíveis problemas

Aquisição de pacotes de serviços

Por uma pequena taxa, pode adquirir 
pacotes de serviços Daikin. Contacte o seu 
distribuidor Daikin local para obter mais 
informações sobre a oferta específica.  
O programa Stand By Me permite a 
aquisição de:

 Contratos de manutenção 

 Extensões de garantia

Está na altura de relaxar. Com o novo programa de serviço e instalação Stand By Me da 
Daikin, poderá beneficiar do melhor conforto, eficiência energética, utilização e serviço 
do mercado. O programa Stand By Me elimina as preocupações e concede uma extensão 
de garantia gratuita de 6 meses, um acompanhamento rápido dos prestadores de 
serviços Daikin e garantias adicionais.

Stand By Me, a viagem em busca da satisfação dos clientes

Controlos - Ferramentas de suporte

O mapa dos instaladores para a 
satisfação dos clientes Tamanho

Lista de equipamento

Tubagem e cablagem

Pavimento radiante

Ferramenta de dimensionamento da tubagem

Estudo da viabilidade 
económica

Documentação

Assistente de 
arranque

SELEÇÃO DO RADIADOR

CÁLCULO DA PERDA DE CALOR

Gestão da base instalada

REGISTO

ARRANQUE

Extensão da 
garantia

Encomenda de peças 
sobresselentes

Manutenção

Notifi cação do estado 
do sistema

Notifi cação do 
estado do sistema

Reparação

E-DOCTOR
E-CONFIGURATOR

FERRAMENTA 
SOLAR

S AT I S FA Ç Ã O  D O S C LIE
NT

ES

Linha de Stand By Me

Linha de aplicação 
e-Care

Linha de Heating 
Solutions Navigator

Baseado na Web

Baseado na 
aplicação

Em construção

Intercâmbio

Legenda

1º  PO
NTO DE INTERESSE 

GRATUITA

Stand By Me

Registe-se em:  
www.standbyme.daikin.pt

 PARA PROFISSIONAIS
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Quer saber mais sobre o Heating Solutions Navigator?

 › O Heating Solutions Navigator é uma caixa de ferramentas digital 
desenvolvida para os profissionais da Daikin com o objetivo de 
auxiliar no fornecimento da melhor solução para a aplicação em 
causa.

Heating Solutions Navigator

Aplicação e-Care

A aplicação Daikin e-Care facilita a sua vida, oferecendo registos 
Stand By Me através do código QR, da configuração fácil da 
instalação de aquecimento e da resolução de problemas através da 
funcionalidade e-Doctor.

NOVIDADE

Encomende as peças sobresselentes diretamente através da aplicação 
e-Care, atualize as definições da sua instalação com uma unidade USB 
Wifi e evite erros durante o arranque da instalação graças à orientação 
do assistente de arranque Commissioning Assistant.

 › A ferramenta permite selecionar os produtos mais adequados e 
ajuda a configurar as instalações de bomba de calor e pavimento 
radiante graças aos diagramas de tubagem e elétricos.
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Coletores solares
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O sistema Daikin Altherma ST utiliza a energia solar gratuita para apoiar o sistema de 

aquecimento. Os nossos coletores solares de elevado desempenho, desenvolvidos e 

produzidos internamente, podem ser instalados de várias formas para oferecer os mais 

altos níveis de eficiência energética. Para além disso, os painéis solares térmicos Daikin 

oferecem a sinergia perfeita com a nossa gama de bombas de calor ECH
2
O e depósitos de 

armazenamento térmico. 

Daikin Altherma ST 
Painel solar

Painel solar térmico EKSV-P/EKSH-P

Bombas de calor

Daikin Altherma R ECH
2
O •

Daikin Altherma 3 R ECH
2
O •

Daikin Altherma 3 H HT ECH
2
O •

Bombas de calor + armazenamento térmico (através das estações solares EKSRPS4A/EKSRDS2A)

EKHWP-B/EKHWP-PB + Daikin Altherma R W (mural) •

EKHWP-B/EKHWP-PB + Daikin Altherma 3 R W (mural) •

EKHWP-B/EKHWP-PB + Daikin Altherma 3 H HT W (mural) •

EKHWD(B/H)-B + Daikin Altherma R HT •

Tabela de combinação

Daikin Altherma ST 
Armazenamento térmico

Bomba de calor ar-água
Daikin Altherma 3 R ECH

2
O
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Os painéis solares Daikin foram concebidos para complementar uma 
grande variedade de sistemas de aquecimento para armazenar mais 
energia renovável ao produzir água quente sanitária. 

 › Sistema solar flexível para sistemas solares despressurizados (drain-
back) e pressurizados 

 › Água quente sanitária e apoio térmico gerados por energia solar 
 › Painéis solares planos altamente eficientes disponíveis em três 
opções de instalação:  
• Sobre o telhado 
• No telhado  
• Telhado plano

Gama de armazenamento térmico ECH2O:  
poupanças de água quente com a energia solar

Reduza os custos com a energia beneficiando da energia renovável 
do sol graças aos nossos sistemas de água quente solares. Criadas 
para casas grandes e pequenas, as nossas soluções oferecem 
sistemas de água quente despressurizados ou pressurizados. 

Certificado Keymark 

Os coletores solares da Daikin foram reconhecidos com a 
certificação Solar Keymark. Reconhecidos em toda a Europa, a 
certificação Keymark para produtos térmicos solares ajuda os 
utilizadores a selecionar coletores solares de qualidade. Na maior 
parte dos países da Europa, esta certificação é obrigatória para que 
os produtos possam ser elegíveis para a atribuição de subsídios.

Conforto

Fiabilidade

Eficiência energética

EKHWP300B

64W

294L

B

Porquê escolher um painel solar 
Daikin Altherma ST?

011-7S1016 F

Daikin Altherma ST
Maximizar a energia renovável

Coletores solares - Daikin Altherma ST
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Sistema solar drain-back
Como funciona?

 › O arranque da estação solar implica o enchimento 
da rede principal e assegura a transferência de 
energia dos coletores solares para o depósito de 
armazenamento térmico

 › Sempre que a estação solar deixa de funcionar, a 
água presente nos coletores regressa ao depósito de 
armazenamento térmico

 › A entrada de ar que permite a drenagem é 
assegurada por um orifício sempre posicionado fora 
da água (à pressão atmosférica)

 › Graças a este tipo de funcionamento único, não 
são necessários dispositivos de segurança como 
válvulas de segurança, vasos de expansão, válvulas 
antirretorno ou glicol

Vantagens

 › 0% de glicol: o único líquido que transporta o calor é a 
água dentro do sistema

 › Sistema de funcionamento autónomo em que 
as modulações da estação solar dependem das 
temperaturas no interior dos coletores e do depósito 
de armazenamento térmico

 › Ativação automática do modo de descongelação e de 
sobreaquecimento

 › Ausência da necessidade de arranque no sistema solar 
ou de substituição do líquido de transporte de calor

ON

Sistema solar pressurizado
Como funciona?

 › O líquido de transporte de calor é misturado com 
glicol para evitar a congelação no sistema de 
coletores solares.

 › Sempre que os coletores solares atingem um nível 
de temperatura útil, o sistema proporciona um 
fornecimento contínuo de energia.

 › A energia dos coletores regressa aos depósitos de 
armazenamento térmico graças a uma serpentina 

Vantagens
Monovalente
 › O sistema solar é utilizado como fonte de 
aquecimento principal e pode ser associado a 
uma caldeira mural. A água fria é pré-aquecida no 
depósito de armazenamento térmico e a caldeira 
pode fornecer calor adicional instantaneamente, 
quando necessário 

Bivalente
 › O sistema solar contém uma resistência de apoio.  
A água quente sanitária é produzida diretamente no 
interior do armazenamento térmico. A resistência 
adicional assegura o apoio em caso de pouca luz 
solar

ON

Coletores solares

Dois sistemas diferentes
Para um conforto único
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Coletores de calor

EKSV21P

EKSRPS4A

EKSV-P/EKSH-P

Acessório EKSV21P EKSV26P EKSH26P
Instalação Vertical Horizontal
Dimensões Unidade Altura x Largura x Profundidade mm 2.000 x 1.006 x 85 2.000 x 1.300 x 85 1.300 x 2.000 x 85
Peso Unidade kg 33 42
Volume l 1,3 1,7 2,1
Superfície Total m² 2,01 2,60

Ótica m² 1,800 2,360
Absorsor m² 1,79 2,35

Revestimento Microtherm (absorção máx. 96%, emissão de cerca de 5% +/-2%)
Absorsor Tubo de cobre em forma de harpa, soldado a laser em chapa de alumínio com revestimento altamente seletivo
Envidraçamento Vidro de segurança de painel único, transmissão +/- 92%
Ângulo de inclinação Mín.~Máx. ° 15~80
Pressão de funcionamento Máx. bar 6
Temperatura de estagnação Máx. °C 192
Desempenho térmico Eficiência do coletor (ηcol) % 61

Eficiência do coletor sem perda η0 % 0,781 0,784
Coeficiente de perda de calor a1 W/m².K 4,240 4,250
Dependência de temperatura do coeficiente 
de perda de calor a2

W/m².K² 0,006 0,007

Capacidade térmica kJ/K 4,9 6,5

Acessório EKSRPS4 EKSRDS2A
Instalação Na lateral do depósito Na parede
Dimensões Unidade Altura x Largura x Profundidade mm 815 x 142 x 230 410 x 314 x 154
Peso Unidade kg 6,4 6
Limites de funcionamento Temperatura ambiente Mín.~Máx. °C 5~40 -~40
Pressão de funcionamento Máx. bar - 6
Temperatura de estagnação Máx. °C 85 120
Controlo Tipo Controlador diferencial solar digital

Consumo de energia W 2 5
Sensor Sonda de temperatura do coletor solar Pt1000

Sonda de temperatura do depósito PTC -
Sensor de fluxo PTC -
Sensor de fluxo e de temperatura Sinal de tensão (3,5 V CC) -

Alimentação elétrica Fase/Frequência/Tensão Hz/V 1~/50/230 -/50/230
Origem da alimentação elétrica Unidade interior
Auxiliar Estação solar W 37,3 23

Consumo anual de eletricidade auxiliar Qaux kWh 92,1 89
Standby solar W 2,00 5,00

Estação solar
 › Poupe energia e reduza as emissões de CO2 com um sistema 
solar térmico para a produção de água quente sanitária

 › Modelo EKSRPS4A - Estação solar para sistemas solares  
Drain-Back

 › Modelo EKSRDS2A - Grupo de circulação para sistemas solares 
pressurizados

EKSRPS4A/EKSRDS2A

Coletor solar térmico
Coletor solar térmico para a produção de água quente

 › Os coletores solares podem produzir até 70% da energia necessária para 
a produção de água quente, representando uma importante poupança 
de custos

 › Coletor solar horizontal para a produção de água quente sanitária
 › Coletor solar vertical para a produção de água quente sanitária
 › Os coletores de alta eficiência transformam a totalidade da radiação solar 
de onda curta em calor graças ao seu revestimento altamente seletivo

 › Instalação fácil em qualquer cobertura
 › Pode utilizar-se para drain-back e aplicações pressurizadas
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ECPPT20-718 12/20
Os produtos Daikin são distribuídos por

www.daikin.pt

A Daikin Europe N.V. participa no programa de Certificação 
Eurovent para Conjuntos de Chillers Líquidos (LCP), Unidades 
de tratamento de ar (AHU), Unidades ventilo-convetoras (FCU) 
e Sistemas de volume de refrigerante variável (VRF). Verificar a 
validade atual do certificado on-line: www.eurovent-certification 
com ou utilizando: www.certiflash.com

O presente folheto pretende ser apenas informativo e não constitui uma oferta contratual com a 
Daikin Airconditioning Portugal S.A.. A Daikin Airconditioning Portugal S.A. 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 de-
terminado fim do seu conteúdo e dos produtos e serviços que apresenta. As especificações estão 
sujeitas a alteração sem aviso prévio. A Daikin Airconditioning Portugal S.A. rejeita explicitamen-
te quaisquer danos directos ou indirectos, no seu sentido mais amplo, resultantes ou relaciona-
dos com a utilização e/ou interpretação deste folheto. Todos os conteúdos estão ao abrigo de                 
copyright da Daikin Europe N.V.

Siga-nos na redes sociais! 

www.daikin.pt


