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Ako vy, tak aj váš zákazník ste sa rozhodli prejsť na systém vykurovania, 
ktorý je energeticky úsporný a ktorý produkuje nízke emisie CO

2
. Daikin 

Altherma je komplexný systém vykurovania a prípravy teplej vody 
v domácnosti založený na technológii tepelného čerpadla, ktoré získava 
energiu zo vzduchu. S technológiou tepelného čerpadla predstavuje flexibilnú 
a úspornú alternatívu ku kotlom na fosílne palivá. Na rozdiel od nich vám však 
Daikin Altherma ponúka aj možnosť chladenia v letnom období.*
Vďaka svojej energetickej účinnosti je Daikin Altherma ideálnym riešením 
pre znižovanie spotreby elektrickej energie a emisií CO2. Jej 
vysokoteplotné a nízkoteplotné vykurovacie systémy vám poskytnú optimálny 
komfort. Vysoko energeticky účinné tepelné čerpadlá s pokročilou 
kompresorovou technológiou využívajú energiu vonkajšieho vzduchu a 
premieňajú ju na využiteľnú energiu ako pre vykurovanie alebo chladenie, tak aj 
na prípravu teplej pitnej vody. Navyše je montáž systému jednoduchá.
 *Možnosť chladenia systému Daikin Altherma je k dispozícii pre nízkoteplotné vykurovacie systémy (podlahové vykurovanie, konvektory tepelného čerpadla, fan-coily).

Riešenie pre trvalo   a účinné  
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COP (vykurovací faktor)
Koeficient COP udáva množstvo využiteľného 
tepla, ktoré tepelné čerpadlo dodáva na každú kWh 
elektrickej energie, ktorú spotrebuje. Tento údaj 
závisí od vnútornej a vonkajšej teploty a je preto iba 
orientačným ukazovateľom.

SPF (faktor sezónnej účinnosti) 
alebo faktor výkonnosti systému 
tepelného čerpadla
Faktor SPF berie do úvahy spotrebu energie systému
tepelného čerpadla počas celého vykurovacieho 
obdobia ako aj spotrebu periférnych zariadení, 
napríklad čerpadiel.

ENERGETICKY ÚSPORNÁ PREVÁDZKA

Tepelné čerpadlo Daikin Altherma typu vzduch-voda využíva trvalo využiteľný zdroj energie. V skutočnosti 
získava teplo z vonkajšieho vzduchu. Systém pozostáva z uzatvoreného chladiaceho okruhu. Termodynamický cyklus sa 
vytvára prostredníctvom vyparovania, kondenzácie, kompresie a expanzie. 
Tepelné čerpadlo „prečerpáva“ teplo z nízkej na vyššiu úroveň teploty. Vyprodukované teplo prechádza do systému 
vykurovania (podlahové vykurovanie, nízkoteplotné radiátory konvektory tepelného čerpadla a/alebo ventilátorové 
konvektory pre nízkoteplotné vykurovacie systémy a vysokoteplotné radiátory pre vysokoteplotné vykurovacie systémy) 
v budove prostredníctvom výmenníka tepla. 

Ponúknite svojim zákazníkom 

výhody technológie Daikin

Dve základné zložky technológie tepelného čerpadla

1.

1/5

4/5

100% 

obnoviteľná energia
(vzduch)

energie

elektrickej 
energie V závislosti od  

modelu a podmienok dodáva 
tepelné čerpadlo  

Daikin Altherma približne  
5 kWh využiteľného tepla na 

každú kWh elektrickej energie, 
ktorú spotrebuje. To znamená, 

že približne 
4/5 tepla sú zadarmo! 

To je veľmi dobrá investícia!
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Eko-štítok
Spoločnosť Daikin je prvým výrobcom, ktorý získal označenie „Eko“ 
za tepelné čerpadlá!
Nízkoteplotný systém Daikin Altherma s podlahovým vykurovaním 
získal od Európskej únie Eko-štítok za svoju vyššiu energetickú 
efektívnosť a menší vplyv na globálne otepľovanie ako iné tepelné 
čerpadlá vo svojej triede. 

Skúsenosti s tepelnými čerpadlami Daikin
Spoločnosť Daikin má viac ako 50-ročné skúsenosti s tepelnými 
čerpadlami a každoročne ich do domácností, predajní a úradov 
dodáva viac ako jeden milión. Tento úspech nie je len rozmarom 
osudu: spoločnosť Daikin vždy využívala špičkové technológie 
a jej cieľom je poskytnúť vám pohodlie jednoduchej obsluhy 
a maximálnej kvality. Iba vedúca spoločnosť na trhu vám môže 
zaručiť takúto úroveň služieb a kontroly kvality!

Vzduch ako obnoviteľný zdroj energie
Európska smernica RES* označuje vzduch za obnoviteľný zdroj 
energie. Jedným z cieľov tejto smernice je, aby sa do roku 2020 
vyrábalo 20 % z celkového množstva energie z obnoviteľných 
zdrojov energie. Výsledkom je, že majitelia rodinných domov sú 
zase o niečo viac motivovaní kúpiť si tepelné čerpadlo do svojich 
domácností.

* Cieľ EÚ COM (2008) /30 finálna verzia

Obnoviteľná, nevyčerpateľná energia so 
solárnymi kolektormi
V kombinácii so solárnymi kolektormi využíva systém Daikin 
Altherma tepelnú energiu zo slnka, ktorá bude k dispozícii ešte 
ďalších päť miliárd rokov.

VIETE, ŽE...?
Spoločnosť Daikin vytvorila niekoľko 

monitorovacích miest (v Škandinávii, 

Portugalsku, Francúzsku, Belgicku...), kde bol 

systém Daikin Altherma testovaný za úplne 

odlišných klimatických podmienok. Dosiahla 

sa veľká spokojnosť – vrátane vyššieho 

pohodlia, stabilnej vnútornej teploty, nízkej 

spotreby energie a teplej vody, ktorá je vždy 

k dispozícii … , nech boli poveternostné 

podmienky na mieste monitorovania 

akékoľvek.

BE
/3

1/
00

1

* Zoskenovaním 
tohto QR kódu získate 

ďalšie informácie 
a najnovší prehľad 

o certifikovaných 
produktoch na stránke 

daikin.eu
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1.  

DAIKIN ALTHERMA: ÚSPORNÁ ALTERNATÍVA

NÍZKE EMISIE CO
2

Systém Daikin Altherma nevytvára žiadne priame emisie CO
2
, takže môžete osobne prispievať k čistejšiemu a zdravšiemu 

životnému prostrediu. Tepelné čerpadlo síce využíva elektrickú energiu, ale aj bez obnoviteľnej elektrickej energie sú emisie 
CO

2
 stále oveľa nižšie ako pri zdrojoch tepla, ktoré využívajú fosílne palivá. 

Kalkulátor na výpočet úspory energie
Prejdite na stránku http://ecocalc.daikin.eu a zistite ako tepelné 
čerpadlo Daikin Altherma šetrí prevádzkové náklady a emisie CO2.

*  Simulácia samostatne stojaceho domu (podkrovná izba) s nízkoteplotnými výhrevnými telesami, pre 4 ľudí a vykurovací priestor 125 m2, s prihliadnutím na 
belgické klimatické podmienky. s cenou za el. energiu 0,17 EUR/kWh a cenou plynu 0,06 EUR/kWh.

2.

3.

Systém Daikin Altherma môže vykurovať až 5-krát účinnejšie ako tradičný vykurovací systém využívajúci fosílne palivá 
alebo elektrickú energiu a dosiahnuť vynikajúci koeficient energetickej účinnosti (COP) 5,04 *. Využitím tepla z vonkajšieho 
vzduchu systém spotrebuje oveľa menej energie, pričom vaši zákazníci si neustále môžu vychutnávať stabilný a príjemný 
komfort.
Taktiež požiadavky na údržbu sú minimálne, takže prevádzkové náklady sú nízke. Vďaka technológii invertora sú úspory 
energie ešte väčšie.

*EHV(H/X)04C ALEBO EHB(H/X)04C S ERLQ004CV3  –  TA DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT=5 °C)

8



Systém Daikin Altherma získava teplo zo vzduchu. Nie sú potrebné žiadne zemné a výkopové práce. Vonkajšia aj vnútorná 
jednotka sú kompaktné. Vonkajšia jednotka sa dá jednoducho umiestniť na vonkajšiu stenu akejkoľvek budovy či bytu. 
Keďže nedochádza k žiadnemu spaľovaciemu procesu, nie je potrebný žiadny komín ani riadené vetranie v miestnosti, 
v ktorej je nainštalovaná vnútorná jednotka Daikin Altherma.

Systém Daikin Altherma pracuje bez použitia oleja, plynu alebo iných nebezpečných látok, čím sa znižuje riziko s týmito 
látkami spojené. Okrem toho nepotrebujete plynovú prípojku alebo nádrž na vykurovací olej. Nehrozí teda žiadne riziko 
intoxikácie, zápachu alebo znečistenia z presakujúcej nádrže.

NÍZKE NÁKLADY NA MONTÁŽ

JEDNODUCHÁ OBSLUHA

4.

5.
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str.  12

Vykurovanie, teplá pitná voda a chladenie 

pre novostavby
Daikin Altherma – nízkoteplotný vykurovací systém 

Voliteľné príslušenstvo
• Pripojenie solárnych panelov na prípravu teplej vody

Split systém: vnútorná + vonkajšia jednotka

Monoblok systém: len vonkajšia jednotka

Vykurovacie telesá
• Systém podlahového vykurovania
• Nízkoteplotné radiátory
• Konvektory tepelného čerpadla
• Fan-coil jednotky

Špičkové, energeticky úsporné riešenia

pre každú
aplikáciu:
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str.  30

str.  40

Vykurovanie, teplá pitná voda a chladenie 

pre rezidenčné 
a komerčné 
aplikácie

Vykurovanie a teplá pitná voda  

pre renovácie
Daikin Altherma – vysokoteplotný vykurovací systém 
na náhradu bežných kotlov

Vykurovacie telesá
• Vysokoteplotné radiátory

Voliteľné príslušenstvo
• Pripojenie solárnych panelov na prípravu teplej vody

Modulárny systém kombinujúci technológiu VRV 
s energeticky účinnou technológiou tepelného čerpadla 

Daikin Altherma

Vykurovacie telesá
• Systém podlahového vykurovania
• Nízkoteplotné radiátory
• Konvektory tepelného čerpadla
• Fan-coil jednotky
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Daikin Altherma ponúka dva nízkoteplotné systémy. Obidva 
s vykurovaním a chladením, vrátane prípravy teplej pitnej 
vody a možnosťou pripojenia k rovnakému príslušenstvu.

pre novo
Vykurovanie, teplá pitná voda a chladenie

13



stavby
Vykurovanie, teplá pitná voda a chladenie
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Split systém
Či sa jedná o novostavbu alebo existujúci nízkoenergetický dom, nízkoteplotná 
Daikin Altherma ponúka kompletné riešenie pre vytvorenie maximálnej tepelnej 
pohody.
Dáte prednosť samostatne stojacej vnútornej jednotke pre vykurovanie a prípravu 
teplej pitnej vody alebo radšej nástennej jednotke? Máte v dome podlahové 
vykurovanie alebo konvektory tepelného čerpadla? Elektrická energia prichádza zo 
siete alebo obnoviteľného zdroja ako napríklad solárnej energie? 
Pre všetky tieto situácie je nízkoteplotný systém Daikin Altherma kompletným 
riešením pre vášho zákazníka.

Integrovaná vnútorná jednotka

Vonkajšia jednotka:  

4,6,8 kW a 11,14,16 kW

Solárne pripojenie  
(voliteľné)

Systém podlahového vykurovania

Konvektor tepelného čerpadla Teplá pitná 
voda

14  Nízkoteplotný systém Daikin Altherma LT  15



Najlepšie sezónne účinnosti, ktoré 
poskytujú najvyššie úspory prevádzkových nákladov

S mnohými rokmi skúseností s tepelnými čerpadlami vzduch-voda a viac 
než 150 000 jednotkami nainštalovanými v Európe sa nepretržite usilujeme 
optimalizovať výkon systému Daikin Altherma. Dosahujeme to neustálym 
zameraním sa na zníženie elektrického príkonu počas procesu vývoja každého 
nového produktu, čím stále znižujeme prevádzkové náklady. 

Dokonalé riešenie  
pre novostavby aj nízkoenergetické domy

Nízkoteplotný systém Daikin Altherma je plne optimalizovaný na dosiahnutie 
účinnosti, komfortu a požiadaviek nových domov. Rozšírený produktový 
sortiment ponúka naviac dokonalé riešenie pre nízkoenergetické domy aj pre 
veľmi nízke záťaže vykurovania.

Integrovaná jednotka vykurovania 
a prípravy teplej pitnej vody  
šetrí pri montáži priestor aj čas

Nová nízkoteplotná vnútorná jednotka Daikin Altherma je samostatne 
stojaca jednotka tepelného čerpadla so zásobníkom na teplú pitnú vodu 
(dostupná v objemoch 180 a 260 litrov). Ak sa vyžaduje príprava teplej pitnej 
vody, túto jednotku dokážete jednoducho a rýchlo nainštalovať. Jednotka 
dokáže používateľovi so svojim kompaktným a elegantným dizajnom 
poskytnúť najvyššiu účinnosť a komfort pri príprave teplej pitnej vody. V 
prípade požiadavky prípravy teplej pitnej vody v kombinácii s nízkoteplotným 
systémom je ideálnym riešením ako pre montážnu firmu, tak aj pre používateľa 
Daikin Altherma s integrovanou vnútornou jednotkou. K dispozícii je aj 
nástenná jednotka , ktorá ponúka najlepšie riešenie v špecifických prípadoch, 
napr. keď nie je potrebná príprava teplej pitnej vody alebo keď sa požaduje 
kombinácia so solárnou energiou.

Nový ovládací panel: jednoduché 
používanie, spustenie do prevádzky a údržba

Nízkoteplotný systém Daikin Altherma je vybavený novým užívateľským 
rozhraním. Spúšťanie, servis a každodenná obsluha sa stali jednoduchými 
vďaka viacjazyčnému grafickému rozhraniu a užívateľsky priateľskému 
ovládaniu v menu.

4 úplne nové výhody

14  Nízkoteplotný systém Daikin Altherma LT  15



VONKAJŠIA JEDNOTKA: Vhodná pre všetky klimatické 
oblasti aj extrémne zimné podmienky

1.

Spoločnosť Daikin je známa svojim 
know-how protimrazovej ochrany 
svojich tepelných čerpadiel. Vonkajšie 
jednotky sú špeciálne vyvinuté a 
skonštruované tak, aby na nich 
nedochádzalo k hromadeniu ľadu ani v 
najdrsnejších zimných podmienkach.

Nízkoteplotný systém Daikin Altherma má zaručenú 
prevádzku pri vonkajšej teplote do -25 °C. Vďaka tomu 
je Daikin Altherma vhodná aj do tých najchladnejších 
podnebí.

1. 4-8 kW rada systému Daikin Altherma ponúka unikátne 
riešenie, aby sa predišlo hromadeniu ľadu na výmenníku 
vonkajšej jednotky. 

• Vonkajšia jednotka má voľne visiaci výmenník, 
ktorý zabezpečuje aby sa v spodnej časti vonkajšej 
jednotky nehromadil žiadny ľad. To hrá kľúčovú 
úlohu pri správnej protimrazovej ochrane a má ďalšiu 
výhodu v tom, že nie je potrebný žiadny elektrický 
ohrievač spodnej vane jednotky. 

• Výfuková mriežka je tiež špeciálne navrhnutá tak, aby 
zabraňovala hromadeniu ľadu

Nová mriežka výfuku vzduchu

Vďaka tejto špeciálnej protimrazovej ochrane je 
Daikin Altherma vhodná pre celú Európu, od južného 
Španielska až po sever Fínska. 

16 Nízkoteplotný systém Daikin Altherma LT  17



Potrubie s horúcimi 
parami chladiva

2. 11-16 kW rada systému Daikin Altherma má špecifickú 
protimrazovú ochranu, ktorá predchádza hromadeniu ľadu 
na výmenníku vonkajšej jednotky. 

• Prechod horúcich pár: horúce pary chladiva 
vychádzajúce z kompresora prechádzajú cez 
kondenzačnú vaňu, aby sa tam nehromadil ľad 
a všetky odtokové otvory zostali otvorené

• Podchladzovací obtok: predtým ako sa chladivo 
dostane prostredníctvom distribútora do jednotlivých 
rúrok, prechádza cez spodnú časť výmenníka, čím sa 
táto spodná časť udržiava bez ľadu

Podchladzovací 
obtok

Tesnenie

Rada ERLQ-C má nainštalované len vyhrievanie 
spodnej vane s malým výkonom (35 W) s inteligentnou 
prevádzkovou logikou fungujúcou len počas cyklov 
rozmrazovania. Šetrí to pribl. 90% spotreby el. energie 
v porovnaní s tradičným systémom tepelného čerpadla 
s termostaticky riadeným vyhrievaním spodnej vane.

Distribútor

16 Nízkoteplotný systém Daikin Altherma LT  17



INTEGROVANÁ SAMOSTATNE STOJACA VNÚTORNÁ 
JEDNOTKA: NAJJEDNODUCHŠIA A NAJRÝCHLEJŠIA MONTÁŽ, 
DODÁVA SA SO ZÁSOBNÍKOM NA TEPLÚ PITNÚ VODU

• Nerezový zásobník na teplú pitnú vodu je súčasťou 
jednotky a všetky prepojenia medzi modulom tepelného 
čerpadla a zásobníkom sú výrobou predpripravené. 
Umožňuje to rýchlejšiu inštaláciu v porovnaní s bežným 
typom (nástenná jednotka so samostatným zásobníkom 
na teplú pitnú vodu), pretože je potrebné pripojiť len 
potrubie s vodou a chladivom.

• Dodávajú sa všetky hydraulické komponenty (cirkulačné 
čerpadlo, expanzná nádrž, záložný ohrievač atď.). Nie je 
potrebné kupovať už žiadne ďalšie komponenty. 

• Elektrická PCB doska a hydraulické komponenty sú 
prístupné z prednej časti. Tým je zaručená jednoduchá 
údržba a predchádza sa riziku poškodenia elektrických 
komponentov spôsobených únikom vody.

• Všetky pripojenia na vodu a chladivo sú v hornej časti 
jednotky, čím je zaručené jednoduché pripojenie 
a prístup. V zadnej časti jednotky tak nie sú potrebné 
žiadne spoje, čím je zastavaná inštalačná plocha menšia.

2 .a

Komponenty 
sú prístupné 
z prednej časti

18 Nízkoteplotný systém Daikin Altherma LT  19



2

728 mm

600 mm + 10 mm odstup 
na obidvoch stranách

600 mm950 mm + X

580 mm 370 mmX

Hydrobox

Zásobník 
DHW

VS

Vďaka dizajnu všetko v jednom sú zastavaná plocha aj výška pri montáži 
minimalizované 

V porovnaní s tradičnou verziou split systému, s nástennou vnútornou jednotkou a samostatným zásobníkom na teplú pitnú 
vodu, integrovaná vnútorná jednotka značne znižuje požadovaný inštalačný priestor. 

1

3

4

1732 mm

Malou zastavanou plochou so šírkou iba 600 mm a hĺbkou 
728 mm má integrovaná vnútorná jednotka podobnú 
zastavanú plochu ako iné domáce spotrebiče. 

Menšia inštalačná zastavaná plocha: nie je potrebný takmer 
žiadny bočný odstup a za jednotkou nie je potrebný žiadny 
priestor na rúrky, keďže pripojenie rúrok je z hornej časti. 
Tým je inštalačná zastavaná plocha iba 0,45 m².

Nízka inštalačná výška: obidve verzie 180 l aj 260 l majú výšku 173 cm. Požadovaná inštalačná výška je menej než 2 m. 

Kompaktnosť integrovanej vnútornej jednotky je zvýraznená elegantným a moderným dizajnom, ktorý sa jednoducho hodí 
k vašim ostatným domácim spotrebičom.

Zastavaný 
priestor  
sa zníži  

o viac než  

30% 

728 mm
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2. b

V určitých aplikáciách je dokonalým 
riešením nástenná vnútorná jednotka 

1. Ak sa od Daikin Althermy nevyžaduje príprava teplej 
pitnej vody:

• Všetky hydraulické komponenty sú zahrnuté v jednotke 
tepelného čerpadla (cirkulačné čerpadlo, expanzná 
nádrž, záložný ohrievač atď.). Nie je potrebné kupovať 
žiadne ďalšie komponenty.

• Pre zjednodušenie údržby sú všetky hydraulické 
komponenty a PCB doska prístupné z prednej časti.

• Kompaktná jednotka: výška 881 mm, šírka 480 mm, 
hĺbka 344 mm.

• Malý inštalačný priestor, keďže nie je potrebný takmer 
žiadný bočný odstup.

• Moderný dizajn sa jednoducho hodí k vašim ostatným 
domácim spotrebičom.

2. Ak je na systém Daikin Altherma požiadavka napojenia 
samostatného zásobníka na teplú pitnú vodu:

• nerezový zásobník: 150 l, 200 l alebo 300 l
• smaltovaný zásobník: 150 l, 200 l alebo 300 l
• plastový prietokový zásobník: 300 l alebo 500 l.

NÁSTENNÁ VNÚTORNÁ JEDNOTKA: VRÁTANE 
VŠETKÝCH HYDRAULICKÝCH KOMPONENTOV

3. Ak má byť Daikin Altherma napojená k solárnemu 
systému:

• Tlaková a beztlaková teplá voda.
• Je možné použiť samostatný zásobník na teplú pitnú 

vodu (nerezový, smaltovaný alebo plastový).
• Špeciálna solárna sada vyhodnocuje najvhodnejší zdroj 

pre prípravu teplej pitnej vody (solárny systém alebo 
tepelné čerpadlo), zaisťujúc tak optimálnu účinnosť a 
maximálne pohodlie.
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ZÁSOBNÍKY NA TEPLÚ PITNÚ VODU

3.a Zásobník na teplú pitnú vodu zabudovaný v samostatne stojacej jednotke

3.

Na maximalizovanie účinnosti a komfortu používa Daikin 
Altherma inteligentný riadiaci princíp, ktorý pomáha nahriať 
zásobník na teplú pitnú vodu. Kombinácia opätovného 
ohrievania a funkcie časovača zaručuje minimálny elektrický 
príkon a neustálu dostupnosť teplej vody.

• Funkcia časovača: nahrievanie zásobníka v určitom čase 
počas dňa až na prednastavenú teplotu zásobníka. Táto 
činnosť sa môže opakovať štyrikrát za deň s možnosťou 
nastavenia dvoch rôznych teplôt zásobníka (komfortnej 
a úspornej).

• Funkcia opätovného ohrievania: keď teplota zásobníka 
klesne pod určenú nastavenú minimálnu teplotu, systém 
Daikin Altherma sa automaticky prepne do režimu 
vykurovania teplej vody, aby dohrial vodu v zásobníku na 
určenú maximálnu teplotu opätovného ohrievania.

• Tieto dve funkcie je možné použiť samostatne, ale ich 
aj skombinovať a dosiahnuť tak najlepšiu účinnosť 
a maximálny komfort.   
Funkciu časovača môžete použiť na ohriatie vody 
v zásobníku v noci, keď sú nižšie ceny el. energie až na 
nastavenú teplotu zásobníka (napr. 50 °C a predídete tak 
použitiu prídavnej el. energie). Keď sa počas dňa zvýši 
spotreba teplej vody a zníži sa tým teplota v zásobníku 
na minimálnu teplotu opätovného ohrievania, tepelné 
čerpadlo automaticky prepne do režimu vykurovania teplej 
vody s funkciou opätovného ohrievania, čím sa zaručí 
neustála dostupnosť teplej vody.   
Nahrievanie zásobníka s funkciou časovača alebo 
opätovného ohrievania prebieha veľmi rýchlo vďaka 
veľkému povrchu výmenníka zásobníka (povrch výmenníka 
má 1,56 m2).

Zásobník na teplú pitnú vodu zabudovaný v samostatne 
stojacej jednotke je vybavený hrubou polystyrénovou izoláciou, 
s ktorou sú tepelné straty o 50% menšie pri porovnaní so 
štandardným izolovaným zásobníkom. Vyžaduje sa tým menej 
energie pri ďalšom cykle ohrievania a tým dochádza k veľkým 
úsporám prevádzkových nákladov. 

• Tepelná strata zo zásobníka 180 l: len 1,4 kWh za 24 hodín 
(teplotný rozdiel 45 °C medzi teplotou v zásobníku a v 
miestnosti). 

Nízkoteplotný systém Daikin Altherma dokáže nahriať zásobník 
s teplou pitnou vodou len pomocou tepelného čerpadla na 
vysoké teploty. Nie je potrebná prídavná elektrická energia na 
nahriatie zásobníka, čí sa maximalizuje účinnosť pri príprave 
teplej pitnej vody.

• Teplota v zásobníku až do 55 °C len s prevádzkou tepelného 
čerpadla. Teplotu vody v zásobníku je možné ďalej zvýšiť až 
do 60 °C so štandardným záložným ohrievačom tepelného 
čerpadla.

Vďaka tomu je Daikin Altherma schopná vyrobiť teplú pitnú 
vodu vždy. Jedným cyklom ohriatia je možné dosiahnuť 
nasledujúce objemy.

• Objem teplej vody 300 l pri 40 °C, dostatočné množstvo pre 
šesť spŕch, bez potreby prídavnej el. energie (260 l zásobník, 
teplota v zásobníku 50 °C, teplota studenej vody 10 °C, 
jeden cyklus ohrievania).

• Objem teplej vody je možné zvýšiť na 375 l pomocou 
štandardného záložného ohrievača (260 l zásobník, teplota 
v zásobníku až do 60 °C).

1. T-kus (externá dodávka)

2. Výstup teplej vody

3. Pripojenie poistného ventila

4. Poistný ventil (externá 
dodávka)

5. Elektrická skriňa

6. Veko elektrickej skrine

7. Vstup cirkulácie

8. Otvor pre termistor

9. Vstup vody do výmenníka

10. Špirála tepelného 
výmenníka

11. Výstup vody z výmenníka

12. Vstup studenej vody

13. Otvor so závitom pre 
termistor pre použitie so 
solárnou súpravou. Pozrite 
si návod na inštaláciu 
EKSOLHWAV1.

• Hygienický dizajn z nerezovej ocele (EKHWS) alebo 
smaltovanej ocele (EKHWE).

• v kombinácii s nástenným a monoblok vykurovacím 
systémom.

• K dispozícii v 3 objemoch: 150, 200 a 300 litrov.
• 40 mm izolačný materiál bez freónov (polyuretán) pre 

zásobníky z nerezovej ocele a 50 mm pre zásobníky zo 
smaltovanej ocele.

• obsahuje 2 ohrievacie prvky: teplovodný výmenník 
naspodku, kde cirkuluje teplá voda z vnútornej jednotky 
a prídavný 3 kW elektrický ohrievač navrchu.

• Termistor v zásobníku na teplú vodu riadi cez vnútornú 
jednotku 3-cestný ventil a/alebo prídavný ohrievač.
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3.b Zásobník na teplú pitnú vodu  
 v kombinácii s nástennou vnútornou  
 jednotkou (EKHWS – EKHWE)
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JEDNODUCHÉ OVLÁDANIE
Jednoduché a rýchle spustenie do prevádzky

4.

Pri prvom spustení prevedie sprievodca rýchlou konfiguráciou montéra procesom spustenia do prevádzky. 
Niekoľko krátkych otázok pomôže automaticky nastaviť základné parametre. Ďalšie doladenie týchto parametrov je možné 
pomocou navigačnej ponuky menu. V menu budú zobrazené len tie nastavenia parametrov, ktoré sprievodca 
rýchlou konfiguráciou nastavil pri inštalácii. Vedľajšie parametre sa skryjú a nebudú prístupné.

Parametre je možné zálohovať prevzatím do počítača a následne kopírovať do iných podobných inštalácií. Nastavenia 
parametrov je možné tiež pripraviť dopredu a nahrať do jednotiek počas spustenia do prevádzky.

Pred skutočnou skúšobnou prevádzkou jednotky je možné aktivovať po jednom všetky pripojené komponenty pomocou 
testovacieho režimu. Takto je možné rýchlo a jednoducho skontrolovať všetky spoje a vodiče, aby bola prevádzka 
správna. Funkciu automatického sušenia podlahového betónu je možné využiť pri postupnom 
nahrievaní systému podlahového vykurovania, aby sa predišlo pri prvom ohriatí tvoreniu prasklín na podlahe. Samostatné 
a jednoducho programovateľné časovače na vykurovanie, chladenie, prípravu teplej pitnej vody a recirkuláciu, 
prevádzku citlivú na hlučnosť, a elektrický prídavný ohrievač umožňujú upraviť prevádzku jednotky tak, aby vyhovovala 
každodennému životu používateľa.

Po spustení do prevádzky je možné obmedziť prístup k servisným nastaveniam (manuálne alebo automaticky po jednej 
hodine), aby sa predišlo nesprávnej manipulácii s jednotkou zo strany používateľa.
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Jednoduchá údržba

Funkcia regulácie teploty miestnosti

Jednoduché a intuitívne ovládanie

Ak dôjde k poruche, plnotextové chybové hlásenia navedú používateľa na vykonanie príslušných opatrení 
na vyriešenie problému. Ak problém pretrváva a je potrebná návšteva miesta technikom, ten má k dispozícii posledných 20 
chybových hlásení. 

Podrobné informácie o prevádzkovom stave jednotky, ako sú prevádzkové hodiny rôznych zariadení v 
systéme, prevádzkové teploty alebo počet spustení je možné jednoducho nájsť v rozšírenej používateľskej ponuke.

Samotný ovládač je vybavený snímačom teploty a je možné ho inštalovať mimo vnútornej jednotky Daikin Altherma. 

• Pri inštalácii na jednotku umožní rýchly a jednoduchý prístup k prevádzkovým informáciám a nastaveniam jednotky.
• Pri inštalácii mimo jednotky (napr. v obývačke) bude slúžiť tiež ako proporčný izbový termostat s pokročilejšími 

funkciami než štandardný izbový termostat, čo bude mať za následok stabilnejšie teploty v izbách, 
zvýšenú účinnosť a prevádzkovú životnosť. Zo servisných dôvodov je stále možné nainštalovať na 
jednotku druhý ovládač (voliteľné príslušenstvo).

V podrobnom režime zobrazenia zobrazuje veľký grafický displej ovládača skutočnú teplotu v miestnosti 
a prevádzkový režim jednotky. V závislosti od používateľských preferencií je k dispozícii zjednodušené základné zobrazenie, 
ktoré zobrazuje iba skutočnú teplotu v miestnosti a umožňuje len zmeniť nastavenú teplotu miestnosti.

Používateľské nastavenia sú prístupné cez intuitívne a zrozumiteľné menu. Cez menu sa dostanete aj k ďalším 

informáciám, ako je spotreba energie a produkcia tepla systému, rozdelenie medzi vykurovaním, chladením a prípravou 

teplej pitnej vody, čím umožňuje detailné monitorovanie účinnej prevádzky jednotky.

Grafický displej s podsvietením

Zap./Vyp.

Ponuka/Späť

Navigačné tlačidláPotvrdenie

Úvodná obrazovka

Informácie
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Systém Monoblok

Vonkajšia jednotka:  

11, 14 a 16 kW Systém podlahového vykurovania

Konvektor tepelného čerpadlaTeplá pitná voda Solárne pripojenie (voliteľné)

Všetko skombinované do jednej vonkajšej jednotky
Okrem delených split systémov Daikin Altherma, spoločnosť Daikin uviedla na trh 
aj verziu Monoblok, v ktorej sú všetky hydraulické časti umiestnené vo vonkajšej 
jednotke. 
V prípade tohto systému vychádzajú z vonkajšej jednotky do vnútra namiesto 
potrubí s chladivom priamo vodné potrubia, čo výrazne urýchľuje montáž 
a uľahčuje ju pre inštalatérov. 

 Dostupné výkony pre monoblok: 11, 14, 16 kW
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Monoblok Daikin Altherma je dostupný v nasledujúcich verziách:
- len vykurovanie alebo vykurovanie a chladenie 
- jednofázový alebo trojfázový 
- 11 kW, 14 kW alebo 16 kW

Zabudovaný záložný elektrický ohrievač pre dodatočné ohrievanie pri extrémne nízkej vonkajšej teplote. 
Monoblok Daikin Altherma je už od výroby vybavený 6  kW záložným ohrievačom. Počas spustenia do prevádzky je možné 
ohrievač nastaviť na 3  kW (jednofázové jednotky) alebo 2 kW (trojfázové jednotky).

11 kW, 14 kW a 16 kW jednotka

H2O potrubie, bez potrubia s chladivom

Ochrana proti zamrznutiu hydraulických častí
Aby sa počas zimy ochránilo vodné potrubie proti zamrznutiu, sú všetky hydraulické komponenty zaizolované. Naviac bol 
použitý špeciálny softvér, ktorý v prípade potreby aktivuje čerpadlo a záložný ohrievač. Tým sa zabráni poklesu teploty vody 
pod bod zamrznutia a nie je teda nutné pridávať do vodného systému glykol.

LEN VONKAJŠIA JEDNOTKA1.

Špirálové kompresory dodávané s monoblokovými modelmi Daikin Altherma (11 až 16 kW) 
sú kompaktné, robustné zariadenia s nízkou hlučnosťou, ktoré zaručujú optimálnu spoľahlivosť prevádzky 
a efektívnosť (vďaka nízkemu počiatočnému prietoku a konštantnému pomeru kompresie). Technológia, ktorá 
sa už používa v mnohých tepelných čerpadlách Daikin.
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Okrem vykurovania poskytujú tepelné čerpadlá Daikin aj možnosť prípravy teplej pitnej vody. K dispozícií sú preto dva 
typy zásobníkov na TPV s možnosťou ich pripojenia na solárne panely. Teplá pitná voda je tak účinne pripravovaná počas 
celého roku.

1. T-kus (externá dodávka)

2. Výstup teplej vody

3. Pripojenie poistného ventila

4. Poistný ventil (externá 

dodávka)

5. Elektrická skriňa

6. Veko elektrickej skrine

7. Vstup cirkulácie

8. Otvor pre termistor

9. Vstup vody do výmenníka

10. Špirála tepelného 

výmenníka

11. Výstup vody z výmenníka

12. Vstup studenej vody

13. Otvor so závitom pre 

termistor pre použitie so 

solárnou súpravou. Pozrite 

si návod na inštaláciu 

EKSOLHWAV1.
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1. Výstup teplej vody

2. T-kus (externá dodávka)

3. Pripojenie poistného ventila

4. Poistný ventil (externá 
dodávka)

5. Vstup cirkulácie

6. Otvor pre termistor

7. Vstup vody do výmenníka

8. Špirála tepelného 
výmenníka

9. Výstup vody z výmenníka

10. Vstup studenej vody

11. Termistor

12. Anóda

13. Predlisované otvory

14. Predlisované otvory
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ZÁSOBNÍKY NA TEPLÚ PITNÚ VODU2.

EKHWS – EKHWE Zásobník na 
teplú pitnú vodu
• Hygienický dizajn z nerezovej ocele (EKHWS) 

alebo smaltovanej ocele (EKHWE)
• V kombinácii s nástenným a monoblok 

vykurovacím systémom
• K dispozícii v 3 objemoch: 150, 200 a 300 

litrov
• 40 mm izolačný materiál bez freónov 

(polyuretán) pre zásobníky z nerezovej ocele 
a 50 mm pre zásobníky zo smaltovanej ocele.

• Obsahuje 2 ohrievacie prvky: teplovodný 
výmenník naspodku, kde cirkuluje teplá 
voda z vnútornej jednotky a prídavný 3 kW 
elektrický ohrievač navrchu

• Termistor v zásobníku na teplú vodu riadi cez 
vnútornú jednotku 3-cestný ventil a/alebo 
prídavný ohrievač

EKHTS Zásobník na teplú pitnú 
vodu
• Dostupný v objemoch 200 a 260 litrov
• Účinné zvýšenie teploty: z 10 °C na 50 °C len 

za 60 minút*
• Vďaka vysokokvalitnej izolácii je tepelná 

strata minimálna
• V potrebných intervaloch dokáže vnútorná 

jednotka zohriať vodu na 60 °C, aby zabránila 
množeniu baktérií

* Test sa uskutočnil s vonkajšou jednotkou s výkonom 16 kW pri 
okolitej teplote 7 °C v 200 L zásobníku
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Systémový ovládač
Režim prevádzky s ekvitermickou reguláciou
Keď je aktívny ekvitermický režim, nastavená hodnota pre teplotu 
vystupujúcej vody bude závislá od teploty vonkajšieho prostredia. 
Pri nízkych teplotách vonkajšieho prostredia sa teplota vystupujúcej 
vody zvýši, aby sa zabezpečila požiadavka intenzívnejšieho 
vykurovania budovy. Pri vyšších teplotách vonkajšieho prostredia sa 
teplota vystupujúcej vody zníži, čím sa ušetrí energia.

Voliteľný izbový termostat
Ako voliteľné príslušenstvo k bezdrôtovému izbovému termostatu 
môžete do podlahového vykurovania umiestniť externý snímač 
(EKRTETS). Termostat meria teplotu v miestnosti a komunikuje 
priamo s ovládačom. 
LCD displej izbového termostatu signalizuje v zlomku sekundy 
všetky potrebné informácie týkajúce sa nastavenia systému Daikin 
Altherma. Používateľ sa môže jednoducho pohybovať medzi 
rôznymi ponukami. Medzi najbežnejšie funkcie a režimy patria:

• Nastavenie teploty v miestnosti na základe meraní zo 
zabudovaného alebo externého snímača

• Režim chladenia a vykurovania
• Funkcia vypnutia (s integrovanou funkciou protimrazovej 

ochrany)
• Režim funkcie "Dovolenka"
• Režim „Komfort“ a „Útlmový režim“
• Čas (deň a mesiac)
• Programovateľný týždenný časovač s 2 používateľom nastavenými 

a 5 prednastavenými programami s až 12 činnosťami za deň
• Funkcia uzamknutia
• Nastavenie limitov. Inštalatér môže zmeniť limit pre maximálnu 

a minimálnu teplotu 
• Podlahová tepelná ochrana a ochrana voči kondenzácii pri 

podlahovom chladení *  

* iba v kombinácii s EKRTETS

JEDNODUCHÉ OVLÁDANIE3.
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Konvektor tepelného čerpadla umožňuje 
v prípade potreby vykurovanie aj 
chladenie, pretože je viac než len jednotka fan-coil.
Konvektor tepelného čerpadla má tiež veľmi nízku 
hlučnosť.

Pri kombinácii podlahového vykurovania s jednotkami fan-
coil sú pre potreby podlahového vykurovania potrebné 
nižšie teploty vykurovacej vody, avšak jednotky fan-coil 
by takto museli byť neúmerne veľké, aby dokázali dodať 
dostatočný tepelný výkon aj pri takýchto nízkych teplotách 
vody. Konvektor tepelného čerpadla rieši práve tento 
problém.
Konvektor je schopný poskytovať požadovaný tepelný 
výkon aj pri nízkych teplotách vratnej vody a súčasnom 
zachovaní rozumnej veľkosti. 
Namiesto zapínania a vypínania okruhu vykurovacej vody 
prostredníctvom termostatu v miestnosti je možné každý 
konvektor tepelného čerpadla pripojiť priamo k vnútornej 
jednotke Daikin Altherma, ktorá je mozgovým centrom 
systému. To umožňuje vykurovanie všetkých miestností, 
bez ohľadu na stav v ostatných miestnostiach.
Konvektor tepelného čerpadla šetrí prevádzkové 
náklady vďaka zlepšenej účinnosti približne o 25 % 
v porovnaní s vykurovacími systémami, ktoré kombinujú 
podlahové vykurovanie a bežné fan-coil jednotky. 
Konvektor tepelného čerpadla môže vďaka inštalácii plug-
and-play jednoduchým spôsobom nahradiť radiátory.

Konvektor tepelného čerpadla
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Solárna súprava
Solárna súprava zabezpečuje prostredníctvom externého 
tepelného výmenníka prenos solárneho tepla do zásobníka 
na teplú vodu Daikin Altherma. Na rozdiel od zásobníkov 
s dvomi tepelnými výmenníkmi tento systém umožňuje 
efektívne vykurovanie celého obsahu zásobníka solárnym 
teplom a v prípade potreby aj energiou tepelného čerpadla.

1- Solárny kolektor

2- Stanica tepelného čerpadla

3- Solárna súprava je k dispozícii v kombinácii so samostatným 

(EKHWS - EKHWE) zásobníkom na teplú pitnú vodu

Solárny kolektor
Vysoko účinné kolektory transformujú všetko krátkovlnné 
slnečné žiarenie na teplo vďaka svojej vysoko selektívnej 
povrchovej vrstve. Kolektory je možné montovať na strešnú 
krytinu.

Tlakový systém
Systém je naplnený zmesou vody prenášajúcou teplo 
a správnym množstvom nemrznúcej zmesi, aby v zime 
nedošlo k zamrznutiu. Celý systém je potom natlakovaný 
a utesnený.

Čo k tomu potrebujete?
• Solárny kolektor
• Potrubnú sieť a solárnu čerpadlovú stanicu 
• Zásobník: štandardný zásobník Daikin Altherma na 

teplú pitnú vodu
• Solárnu súpravu
• Zdroj tepla (tepelné čerpadlo Daikin Altherma, ktoré 

zabezpečuje aj vykurovanie domácnosti)

Solárne pripojenie

1- Solárny kolektor

2- Solárny ovládač

3- Beztlakový zásobník na skladovanie energie EKHWP-B

Beztlakový systém
Systém je naplnený čistou vodou, ktorá cirkuluje medzi 
beztlakovým zásobníkom a kolektormi keď svieti slnko. 
Ak slnko nesvieti alebo nie je potrebná žiadna energia na 
ohrev, voda sa z kolektorov vypustí späť do beztlakového 
zásobníka.
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Vykurovanie a teplá pitná voda

Ideálne pre 
rekonštrukcie

Vysokoteplotný systém 
Daikin Altherma
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Zásobník na teplú 
pitnú vodu

Pre výmenu 
tradičných kotlov

Vnútorná jednotka 

Vonkajšia jednotka

Solárne pripojenie (voliteľné)

Vysokoteplotný systém Daikin Altherma ponúka vykurovanie a prípravu teplej 
pitnej vody pre váš domov. Tento systém dokáže dokonale nahradiť bežný 
kotol a je možné ho pripojiť k existujúcemu potrubiu. Vysokoteplotný systém 
Daikin Altherma je preto ideálnym riešením pri rekonštrukciách. Delený systém 
split sa skladá z vonkajšej jednotky a vnútornej jednotky a je možné ho pripojiť 
k solárnemu systému.
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Delený systém split sa skladá z vonkajšej jednotky a vnútornej jednotky
Vonkajšia jednotka Daikin Altherma obsahuje tepelné čerpadlo, ktoré získava teplo z vonkajšieho vzduchu, čím takmer 2/3 všetkého 

použiteľného tepla pochádza z trvalo využiteľného a bezplatného zdroja.

Vonkajšia jednotka získava teplo z okolitého vonkajšieho vzduchu. Toto teplo sa prenáša do vnútornej jednotky prostredníctvom 

potrubia s chladivom. 

Vnútorná jednotka prijíma teplo z vonkajšej jednotky a ďalej zvyšuje jeho teplotu, pričom umožňuje zohriatie vody až na 80 °C 

vhodnú pre vykurovanie prostredníctvom radiátorov a pre prípravu teplej pitnej vody. Spoločnosť Daikin sa rozhodla pri tomto 

tepelnom čerpadle využiť systém kaskádových kompresorov (jeden vo vonkajšej a druhý vo vnútornej jednotke), čo umožňuje 

komfort aj pri tých najnižších vonkajších teplotách - bez potreby záložného elektrického ohrievača.

Dostupné výkony: 11, 14 a 16 kW. Ak je potrebný vyšší vykurovací výkon než 16 kW, je možné skombinovať niekoľko vnútorných 

jednotiek s jednou vonkajšou jednotkou a dosiahnuť vykurovací výkon až do 40 kW.

Vysokoteplotný systém Daikin Altherma vykuruje 3x hospodárnejšie ako tradičný vykurovací systém využívajúci fosílne palivá alebo 

len elektrickú energiu. Dosiahnete tak nižšie prevádzkové náklady, pričom si stále môžete užívať stabilný a príjemný komfort.* 

* COP (Koeficient účinnosti) až do 3,08

Vysoká teplota vody systému Daikin Altherma je ideálna na zohrievanie teplej pitnej vody bez potreby prídavného elektrického 

ohrievača. Rýchle zohrievanie teplej pitnej vody tiež znamená, že sú potrebné menšie zásobníky. Pre rodinu s približne 4 členmi je 

najlepším riešením štandardný zásobník. Ak potrebujete viac teplej vody, je k dispozícii aj väčší zásobník.

Vykurovacie telesá
Vysokoteplotný systém Daikin Altherma je určený len pre 

vysokoteplotné radiátory, ktoré sú dostupné v rôznych 

veľkostiach a tvaroch, aby vyhoveli dizajnu interiéru ako aj 

vykurovacím požiadavkám. Radiátory je možné samostatne 

ovládať alebo ich môžete regulovať cez centrálny program 

ovládania vykurovania.

Solárne pripojenie
Vysokoteplotný vykurovací systém Daikin Altherma môže podľa 

potreby využívať na prípravu teplej vody aj slnečnú energiu.

Ak momentálne nepotrebujete solárnu energiu, viacúčelový 

zásobník na teplú vodu (EKHWP) môže uskladniť veľké množstvo 

zohriatej vody, až jednodňovú potrebu, pre jej neskoršie 

použitie na ohrev teplej pitnej vody alebo na vykurovanie.

Zásobník na teplú pitnú vodu

Split systém
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Riadenie invertorom znamená ešte viac úspor!
Invertor neustále prispôsobuje výkon vášho systému podľa 
aktuálnych požiadaviek vykurovania. Nemusíte sa teda zdržiavať 
nastavovaním: naprogramovaná teplota sa optimálne udržiava bez 
ohľadu na vonkajšie a vnútorné faktory, ako napríklad množstvo 
slnečného žiarenia, počet ľudí v miestnosti atď. To znamená 
bezkonkurenčné pohodlie, predĺženú životnosť systému (keďže 
funguje len vtedy, keď je to potrebné) a navyše 30 % úspor za 
náklady na energiu v porovnaní s tepelnými čerpadlami bez 
invertora.

Vysokoteplotný systém Daikin Altherma využíva na dosiahnutie teploty vody až do 80 °C čisto len 
termodynamickú energiu, bez použitia prídavného ohrievača. 

Vonkajšia jednotka

1Krok

1 Vonkajšia jednotka získava teplo z okolitého 
vonkajšieho vzduchu. Toto teplo sa prenáša do vnútornej 
jednotky pomocou chladiva R-410A.

VONKAJŠIA A VNÚTORNÁ JEDNOTKA

VONKAJŠIA JEDNOTKA

Pomalý 
štart

Teplota zostáva stabilná
Teplota/Príkon

Čas

Nastavená 
teplota

tepelné čerpadlo  
s invertorom

tepelné čerpadlo  
bez invertora

Prevádzka vykurovania:

Kaskádová technológia Daikin Altherma 

Vysoký výkon v 3 krokoch:

1.
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Vnútorná jednotka

2 3

3

2
Krok Krok

VNÚTORNÁ JEDNOTKA

 › K dispozícii len v aplikáciách na vykurovanie 
 › Vďaka kaskádovej technológii nie je potrebný žiadny záložný 

ohrievač

Vnútorná jednotka príjme teplo a ďalej zvyšuje 
teplotu pomocou chladiva R-134a.

Teplo sa prenáša z okruhu s chladivom R-134a do 
vodného okruhu. Vďaka jedinečnej technológií 
kaskádových kompresorov je možné dosiahnuť teplotu 
vody 80 °C bez použitia ďalšieho prídavného ohrievača.

1. Výmenník tepla R-134a  H
2
O

2. Výmenník tepla R-410A  R-134a

3. Čerpadlo (DC invertor na udržiavanie fixnej ∆T)

4. Kompresor R-134a

5. Odvzdušnenie

6. Manometer

7. Expanzná nádoba (12 l)

1

4

7

3

6

5

2
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EKHTS: Zásobník na teplú pitnú vodu

 > Dostupný v objemoch 200 a 260 litrov

 > Účinné zvýšenie teploty: z 10 °C na 50 °C len za 60 minút*

 > Vďaka vysokokvalitnej izolácii je tepelná strata minimálna

 > V potrebných intervaloch dokáže vnútorná jednotka zohriať vodu na 60 °C alebo vyššie, aby zabránila množeniu baktérií

* Test sa uskutočnil s vonkajšou jednotkou s výkonom 16 kW pri okolitej teplote 7 °C v 200 L zásobníku

Vnútorná jednotka a zásobník na teplú pitnú vodu 
môžu byť kvôli úspore miesta postavené na seba, 
alebo sa môžu nainštalovať vedľa seba, ak je na 
mieste inštalácie obmedzená výška.

Okrem vykurovania poskytujú tepelné čerpadlá Daikin Altherma aj možnosť prípravy teplej pitnej vody. K dispozícií sú preto 
dva typy zásobníkov na TPV s možnosťou ich pripojenia na solárne panely. Teplá pitná voda je tak účinne pripravovaná 
počas celého roku.

1. Výstup teplej vody

2. T-kus (externá dodávka)

3. Pripojenie poistného ventila

4. Poistný ventil (externá dodávka)

5. Vstup cirkulácie

6. Otvor pre termistor

7. Vstup vody do výmenníka

8. Špirála tepelného výmenníka

9. Výstup vody z výmenníka

10. Vstup studenej vody

11. Termistor

12. Anóda

13. Predlisované otvory

14. Predlisované otvory

1

8

10

7

9

6

5

12

14

7

3
4

9

11

2

5
1
10    

13

1

8

10

7

9

6

5

12

14

7

3
4

9

11

2

5
1
10    

13

Na sebe

ALEBO

Vedľa seba

ZÁSOBNÍKY NA TEPLÚ PITNÚ VODU2.
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EKHWP: zásobník na teplú pitnú vodu
Zásobník na teplú pitnú vodu má dve časti: Hornú časť, ktorá je vždy horúca – aktívnu vodnú zónu – a dolnú, 
chladnejšiu časť – solárnu zónu.

1. Aktívna voda sa zohrieva v hornej časti zásobníka. Vysoká teplota tejto zóny zabezpečuje, že je vždy 
k dispozícii dostatok teplej vody.

2. Solárne kolektory fungujú efektívnejšie, keď cez ne prúdi chladnejšia voda. Preto sa voda, ktorá je v solárnej 
prevádzke privádzaná priamo do solárnych kolektorov, skladuje v solárnej zóne.

1. Prívod zo solárneho kolektora 
(pripojovací spoj 1"F) 

2. Vstup studenej vody (1"M) 

3. Výstup teplej vody (1"M) 

4. Prívod z tepelného čerpadla (1"M) 

5. Návrat do tepelného čerpadla (1"M) 

6. Výstup prídavného vykurovania 
(1"M) 

7. Vstup prídavného vykurovania 
(1"M) 

8. Zásobník na teplú pitnú vodu 

9. Napúšťací a vypúšťací ventil 

10. Prípojka pre vyrovnávacie potrubie 
(nepoužíva sa) 

11. Tepelný výmenník na teplú pitnú 
vodu 

12. Výmenník tepla 

13. Tepelný výmenník pre prídavné 
vykurovanie solárom 

14. Tepelný izolačný obal pre prídavné 
vykurovanie solárom. 

15. Otvor pre voliteľný elektrický 
ohrievač (nepoužíva sa)

16. Prívodné stratifikačné potrubie 
solárneho kolektora 

17. Indikátor úrovne naplnenia 

18. Voda v zásobníku (bez tlaku)

19. Solárna zóna

20. Zóna aktívnej vody

21. Bezpečnostná armatúra proti 
pretekaniu

22. Rukoväť

22

21 21

20

18

19

17

16

15

14 13 1211

10

9

8

12 34
56

7

Solárne kolektory
Slnko nám v priebehu celého roka poskytuje až 75% 
energie, ktorú potrebujeme na zohriatie pitnej vody 
na požadovanú teplotu. Vysoko účinné kolektory 
s veľmi selektívnou povrchovou vrstvou transformujú 
všetko krátkovlnné slnečné žiarenie na teplo. 
Kolektory je možné montovať na strešnú krytinu.

Prevádzka
Solárne kolektory sa plnia vodou len vtedy, keď slnko 
dodáva dostatočné teplo. V tom prípade sa obe 
čerpadlá v riadiacej a čerpacej jednotke nakrátko 
zapnú a naplnia kolektory vodou zo zásobníka. Po 
naplnení, ktoré trvá menej ako minútu, sa jedno 
z čerpadiel vypne a zvyšné čerpadlo len udržiava 
cirkuláciu vody.

Beztlakový systém
Ak nie je dostatok slnečného žiarenia alebo ak solárny zásobník nepotrebuje viac tepla, cirkulačné čerpadlo sa vypne a celý 
solárny systém sa vypustí do zásobníka. Pridávanie nemrznúcej zmesi nie je potrebné, pretože ak sa zariadenie nepoužíva, 
kolektory nie sú naplnené vodou - ďalšia výhoda pre životné prostredie!

Solárny kolektor

Vnútorná jednotka a zásobník 
na teplú pitnú vodu

SOLÁRNE PRIPOJENIE3.

Predbežné
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Systémový ovládač
Ovládač riadi vysokoteplotný vykurovací systém 2 spôsobmi:

1/ Režim prevádzky s výstupnou 
teplotou podľa ekvitermy
Keď je aktívny ekvitermický režim, nastavená hodnota 
pre teplotu vystupujúcej vody bude závislá od teploty 
vonkajšieho prostredia. Pri nízkych teplotách vonkajšieho 
prostredia sa teplota vystupujúcej vody zvýši, aby sa 
zabezpečila požiadavka intenzívnejšieho vykurovania 
budovy. Pri vyšších teplotách vonkajšieho prostredia sa 
teplota vystupujúcej vody zníži, čím sa ušetrí energia.

2/ Ovládanie termostatom
S ovládačom Daikin Altherma s integrovaným teplotným 
snímačom môžete veľmi jednoducho, rýchlo a pohodlne 
regulovať teplotu.
Ovládač s jednoduchým ovládaním pre vysokoteplotné 
aplikácie zaručuje váš komfort: 

• Vykurovanie priestoru
• Tichý režim
• Útlmový režim
• Funkcia dezinfekcie
• Funkcia vypnutia

• Časovač
• Režim ohrievania 

pitnej vody

Voliteľný izbový termostat
Ako voliteľné príslušenstvo k bezdrôtovému izbovému termostatu môžete do podlahového vykurovania umiestniť externý 

snímač (EKRTETS). Termostat meria teplotu v miestnosti a komunikuje priamo s ovládačom. 

LCD displej izbového termostatu signalizuje v zlomku sekundy všetky potrebné informácie týkajúce sa nastavenia systému 
Daikin Altherma. Používateľ sa môže jednoducho pohybovať medzi rôznymi ponukami. Medzi najbežnejšie funkcie a režimy 
patria:

• Nastavenie teploty v miestnosti na základe meraní zo zabudovaného alebo externého snímača
• Funkcia vypnutia (s integrovanou funkciou protimrazovej ochrany)
• Režim funkcie "Dovolenka"
• Režim „Komfort“ a „Útlmový režim“
• Čas (deň a mesiac)
• Programovateľný týždenný časovač s 2 používateľom nastavenými a 5 prednastavenými programami s až 12 

činnosťami za deň
• Funkcia uzamknutia
• Nastavenie limitov. Inštalatér môže zmeniť limit pre maximálnu a minimálnu teplotu
• Podlahová tepelná ochrana * 

* len v kombinácii s EKRTETS

JEDNODUCHÉ OVLÁDANIE4.
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Vykurovanie, teplá pitná voda a chladenie

Daikin Altherma typu Flex: 
pre rezidenčné  
a komerčné aplikácie

Flexibilné riešenie



Daikin Altherma typu Flex pre rezidenčné a komerčné aplikácie je 
systém 3 v 1, ktorý ponúka vykurovanie, prípravu teplej pitnej 
vody a chladenie v jednom. Je vysoko energeticky účinný vďaka 
pokročilej technológii tepelných čerpadiel Daikin.
Daikin Altherma typu Flex je súčasným riešením aktuálnych aj budúcich 
problémov s bežnými vykurovacími systémami ako sú zvýšené náklady 
na energiu a neprijateľne vysoký dopad na životné prostredie pri 
komerčných aplikáciách ako sú školy, nemocnice, kúpele, telocvične 
a hotely. Daikin Altherma typu Flex získava 2/3 tepla zo vzduchu, 
obnoviteľného zdroja energie, ktorý je zadarmo! Daikin Altherma Flex 
dosahuje sezónne COP 3 v podnebí západnej a strednej Európy.
Okrem toho je Daikin Altherma Flex modulárnym systémom. 
V závislosti od požiadavky je možné skombinovať viac vonkajších 
jednotiek, pričom na jednu vonkajšiu jednotku môžete pripojiť až do 
desať vnútornych jednotiek.

Flexibilné riešenie
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Jedna alebo viac vonkajších jednotiek 

+ niekoľko vnútorných jednotiek 

>> modulárny systém

Vonkajšia jednotka

Inštalácia vo vnútri
Zásobník na teplú 

pitnú vodu

= +

Vykurovanie/chladenie

Vnútorná jednotka

Teplá voda
1 2

Vykurovanie
3

Chladenie

Účelové riešenie a teplá  
voda na požiadanie
Výzvy fitnes centier:

• Veľké miestnosti na cvičenie, v ktorých 
sa vyprodukuje veľké množstvo tepla 
si vyžadujú dôslednú reguláciu klímy 
v celom priestore

• V prezliekarňach sa spotrebuje 
veľké množstvo teplej vody 

Riešenie:

• Daikin Altherma 
typu Flex so svojim 
modulárnym 
a flexibilným 
prístupom

 Účinná úprava klímy pre 

rezidenčné aplikácie

 Komerčné aplikácie

Vonkajšia jednotka

1

2

3
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1 Komerčný priestor/1 apartmán Celá budova

20 kW

22 kW

40 kW

45 kW Pre dosiahnutie najvyššieho 
výkonu sa inštalujú samostatné 
vonkajšie systémy: vonkajšie 
jednotky nie sú vzájomne 
prepojené.

Poznámka: Vykurovacie výkony 
pri 7 °C vonkajšej teploty, 
Chladiace výkony pri 35 °C 
vonkajšej teploty

6 kW 9 kW 11 kW 14 kW 16 kW

5 kW 8 kW

SYSTÉM 3 v 1

Daikin Altherma Flex vykuruje, chladí a pripravuje teplú pitnú vodu:
• Vykurovanie: teploty výstupnej vody až do 80 °C 
• Chladenie: teploty výstupnej vody až do 5 °C 
• Teplá voda: teploty v zásobníkoch až do 75 °C
Vďaka funkcii spätného získavania tepla dokáže systém teplom odvedeným počas chladenia zahriať zásobník s teplou 
pitnou vodou až na 60 °C.

TECHNOLÓGIA ENERGETICKY ÚČINNÝCH TEPELNÝCH ČERPADIEL

V porovnaní s kotlom na olej sú výhody nasledovné:
• Až o 36 % menšie prevádzkové náklady*
• Až o 71 % zníženie emisií CO

2
*

• Až o 35 % znížené použitie primárnej energie*

*     Vypočítané údaje brali do úvahy belgické podmienky: SCOP 3, priemerné ceny energie 2007-2010, faktor emisií CO
2 
pre výrobu elektrickej energie

MODULÁRNY SYSTÉM

Jedna alebo viac invertorových vonkajších jednotiek s tepelným čerpadlom vykurujú, chladia a pripravujú teplú vodu. 
Vonkajšie jednotky s výkonom 23 až 45 kW získavajú teplo z vonkajšieho vzduchu, ohrievajú ho na požadovanú teplotu 
a túto tepelnú energiu prenášajú do jednotlivých vnútorných jednotiek.
Vnútorné jednotky sú dostupné v niekoľkých veľkostiach (6, 9, 11, 14 a 16 kW), aby sa zaistila optimálna účinnosť. Na jednu 
vonkajšiu jednotku je možné pripojiť až desať vnútorných jednotiek.. Pre väčšie aplikácie je možné pripojiť viaceré vonkajšie 
jednotky.

3f, 400V1f, 230V
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Modulárna flexibilita
Systém Daikin Altherma Flex využíva uznávanú Daikin 
technológiu VRV. Možnosť pripojiť viacero vnútorných 
jednotiek k jednej vonkajšej jednotke. Kombinácia 
kompresorov vo vonkajšej jednotke ovládaných PID 
a elektronických expanzných ventilov nepretržite nastavuje 
množstvo chladiva v závislosti od záťaže vnútorných 
jednotiek, ktoré sú k nej pripojené. 
Vnútorné jednotky tým môžu fungovať nezávisle od seba, 
čím zaručujú úplnú flexibilitu. 

Každý apartmán si udržuje ovládanie 
svojho vlastného vykurovania, teplej 
vody a chladenia.

VONKAJŠIA JEDNOTKA: Technológia Daikin VRV 

Vykurovanie:  
až do 80 °C

Chladenie:  
až do 5 °C

Vykurovanie teplej 
pitnej vody:  
až do 75 °C

horúce pary

kvapalina

plyn

R-410A

R-410A

R-134A

H2O

Rekuperácia tepla
Teplo absorbované počas chladenia jedného apartmánu 
je možné namiesto vypustenia do vzduchu rekuperovať. 
Takto rekuperované teplo je možné použiť
• na prípravu teplej pitnej vody v tom istom apartmáne,
• na vykurovanie priestoru a prípravu teplej pitnej vody 

v iných apartmánoch.
Dostupná energia sa maximálne využije, čím sa znižujú 
náklady na elektrickú energiu.

Invertorové kompresory
Daikin Altherma Flex má pozoruhodne nízku spotrebu 
energie vďaka unikátnej kombinácii vysoko účinných 
kompresorov Daikin riadených invertorom s premenlivými 
prevádzkovými otáčkami. Umožňuje to presnú zhodu 
výkonu so skutočnou požiadavkou vykurovania budovy. 
Optimálne ovládanie vykurovacieho výkonu vonkajšej 
jednotky znamená aj maximálny komfort a minimálnu 
spotrebu energie.

Chladenie: až do 
43 °C

DVE SKOMBINOVANÉ TECHNOLÓGIE DAIKIN1.
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VNÚTORNÁ JEDNOTKA: Kaskádová technológia Daikin Altherma 

Ohrev teplej pitnej vody
Kaskádová technológia prináša aj teplotu vody 75 °C, ktorú 
je možné využiť na zohriatie zásobníka na teplú pitnú vodu, 
čím sa stáva táto technológia vysoko účinnou pri príprave 
teplej pitnej vody.
• Teplú pitnú vodu je možné pripraviť až do 75 °C, bez 

potreby elektrického ohrievača 
• Proti množeniu baktérií legionella nie je potrebný 

žiadny elektrický ohrievač
• COP 3.0 na vykurovanie od 15 °C do 60 °C
• Doba nahrievania od 15° do 60 °C za 70 minút 

(200 l zásobník)
• Ekvivalentný objem teplej vody 320 I pri 40 °C (bez 

opätovného ohrievania) pre 200 l zásobník a teplote 
v zásobníku 60 °C. Vyššie objemy ekvivalentnej teplej 
vody sú dostupné so zásobníkom 260 l alebo pomocou 
vyššej teploty zásobníka

Chladenie
Druhý okruh s chladivom R-134a je možné obísť a urobiť 
tým chladenie účinnejším. Cyklus chladiva R-410A sa otočí 
a získanú chladnú vodu je možné použiť na ochladenie 
izieb.
• Vysoký výkon chladenia s teplotou vody do 5 °C, 

v kombinácii s konvektorom tepelného čerpadla Daikin 
alebo jednotkami fan-coil

• Podlahové chladenie je možné pri teplote vody vyššej 
ako 18 °C

• Teplo z chladenia je možné rekuperovať na zohriatie 
zásobníka na teplú pitnú vodu

Kaskádová technológia Daikin využíva vonkajšiu jednotku, 
ktorá získava teplo z okolitého vzduchu a prenáša ho 
do vnútornej jednotky cez okruh s chladivom R-410A. 
Vnútorná jednotka potom zvyšuje toto teplo cez okruh 
s chladivom R-134a, ktoré sa potom využíva na ohrev 
vodného okruhu. Pomocou jedinečnej technológie 
kaskádových kompresorov sa dá dosiahnuť teplota vody 
80 °C bez použitia prídavných záložných ohrievačov.

Vykurovanie priestoru
Daikin Altherma typu Flex využíva kaskádovú technológiu 
na zlepšenie účinnosti vykurovania priestoru, pretože 
má niekoľko veľkých výhod oproti tepelným čerpadlám 
s jedným okruhom:
• Poskytuje širokú škálu teplôt (25° – 80 °C), čo umožňuje 

pripojenie všetkých typov vykurovacích telies, vrátane 
systému podlahového vykurovania, konvektorov 
a radiátorov a je kompatibilná s existujúcimi systémami 
radiátorov

• Pri zvýšení teploty vody nedochádza k poklesu výkonu
• Ponúka vysoké výkony pri nízkych okolitých teplotách 

až do -20 °C
• Nie je potrebný záložný elektrický ohrievač

Kaskádová technológia

Vonkajšia jednotka Vnútorná jednotka

1 2 3Krok Krok Krok

Teplo sa získava 
z okolitého 
vonkajšieho  
vzduchu

Prenos tepla zvýšenie teploty Teplo sa potom prenesie 
do vodného okruhu
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ZÁSOBNÍKY NA TEPLÚ PITNÚ VODU

Vnútorná jednotka a zásobník na teplú pitnú vodu môžu 
byť kvôli úspore miesta postavené na seba, alebo sa 
môžu nainštalovať vedľa seba, ak je na mieste inštalácie 
obmedzená výška.

EKHTS: Zásobník na teplú pitnú vodu
• Dostupný v objemoch 200 a 260 litrov
• Účinné zvýšenie teploty: z 10 °C na 50 °C len za 

60 minút*
• Vďaka vysokokvalitnej izolácii je tepelná strata 

minimálna
• V potrebných intervaloch dokáže vnútorná jednotka 

zohriať vodu na 60 °C, aby zabránila množeniu baktérií

* Test sa uskutočnil s vonkajšou jednotkou s výkonom 16 kW pri okolitej teplote 
7 °C v 200 L zásobníku

1. Výstup teplej vody

2. T-kus (externá dodávka)

3. Pripojenie poistného 
ventila

4. Poistný ventil (externá 
dodávka)

5. Vstup cirkulácie

6. Otvor pre termistor

7. Vstup vody do 
výmenníka

8. Špirála tepelného 
výmenníka

9. Výstup vody 
z výmenníka

10. Vstup studenej vody

11. Termistor

12. Anóda

13. Predlisované otvory

14. Predlisované otvory

1

8

10
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6
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14
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3
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2
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7
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5
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3
4
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2

5
1
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13

Na sebe

alebo

Vedľa seba

2.
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ZÁSOBNÍKY NA TEPLÚ PITNÚ VODU

JEDNODUCHÉ OVLÁDANIE

Voliteľný izbový termostat
Ako voliteľné príslušenstvo k bezdrôtovému izbovému termostatu môžete do podlahového vykurovania umiestniť externý 
snímač (EKRTETS). Termostat meria teplotu v miestnosti a komunikuje priamo s ovládačom.
LCD displej izbového termostatu signalizuje v zlomku sekundy všetky potrebné informácie týkajúce sa nastavenia systému 
Daikin Altherma. Používateľ sa môže jednoducho pohybovať medzi rôznymi ponukami. Medzi najbežnejšie funkcie a režimy 
patria:

• Nastavenie teploty v miestnosti na základe meraní zo zabudovaného alebo externého snímača
• Režim chladenia a vykurovania
• Funkcia vypnutia (s integrovanou funkciou protimrazovej ochrany)
• Režim funkcie "Dovolenka"
• Režim „Komfort“ a „Útlmový režim“
• Čas (deň a mesiac)
• Programovateľný týždenný časovač s 2 používateľom nastavenými a 5 prednastavenými programami s až 

12 činnosťami za deň
• Funkcia uzamknutia
• Nastavenie limitov. Inštalatér môže zmeniť limit pre maximálnu a minimálnu teplotu 
• Podlahová tepelná ochrana a ochrana voči kondenzácii pri podlahovom chladení * 

* iba v kombinácii s EKRTETS

Systémový ovládač
Ovládač riadi vysokoteplotný vykurovací systém 2 spôsobmi:

1/ Režim prevádzky s výstupnou teplotou 
nastavenou ekvitermy
Keď je aktívny ekvitermický režim, nastavená hodnota pre teplotu 
vystupujúcej vody bude závislá od teploty vonkajšieho prostredia. 
Pri nízkych teplotách vonkajšieho prostredia sa teplota vystupujúcej 
vody zvýši, aby sa zabezpečila požiadavka intenzívnejšieho 
vykurovania budovy. Pri vyšších teplotách vonkajšieho prostredia 
sa teplota vystupujúcej vody zníži, čím sa ušetrí energia.

2/ Ovládanie termostatom
S ovládačom Daikin Altherma s integrovaným teplotným snímačom 
môžete veľmi jednoducho, rýchlo a pohodlne regulovať teplotu.
Ovládač s jednoduchým ovládaním pre vysokoteplotné aplikácie 
zaručuje váš komfort: 

 › Vykurovanie priestoru

 › Tichý režim

 › Útlmový režim

 › Funkcia dezinfekcie

 › Funkcia vypnutia

 › Časovač

 › Režim ohrievania pitnej 

vody

3.
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Konvektor tepelného čerpadla Daikin pracuje pri bežnej teplote vody 45 °C, ktorú je možné účinne pripraviť vďaka kaskádovej 
technológií Daikin Altherma.
Konvektor tepelného čerpadla je preto ideálnym výhrevným telesom pre apartmány s vysokými úrovňami komfortu:

• Malé rozmery v porovnaní s nízkoteplotnými radiátormi: šírka sa skrátila o 2/3

Infračervené 
diaľkové ovládanie 
(štandard)
ARC452A15

• Nízka hlučnosť znížená na 19 dB(A), optimálna pre aplikácie v spálni

• Vysokovýkonné chladenie s teplotou vody do 6 °C

Ovládanie
Každý konvektor tepelného čerpadla Daikin má svoje vlastné ovládanie a každá 
izba môže byť podľa potreby samostatne vykurovaná (alebo chladená). Diaľkové 
ovládanie má zabudovaný týždenný časovač pre optimálnu flexibilitu a komfort. 
Prevádzka jednotky sa môže prispôsobiť individuálnym požiadavkám.

700mm

Console
Daikin 

 600mm

 600mm

2000mm
Radiateur standard basse température

700mm

Console
Daikin 

 600mm

 600mm

2000mm
Radiateur standard basse température

Štandardný nízkoteplotný radiátor

Konvektor tepelného čerpadla 
Daikin 600 mm

600 mm

700 mm

2000 mm

KONVEKTOR TEPELNÉHO ČERPADLA4.
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spálňa 1obývačka spálňa 2
Vykurovanie/chladenie
Vykurovanie (45 °C) / Chladenie (6 °C)

45 °C / 7 °C

POŽIADAVKY NA VYKUROVANIE

obývačka VYP ZAP VYP VYP

kúpeľňa VYP ZAP/VYP ZAP VYP

spálňa VYP ZAP/VYP ZAP/VYP ZAP

Vnútorná jednotka VYP 65 °C 65 °C 45 °C

vyrovnávacia 
nádrž

čerpadlo pre 
radiátory

externé 
ovládanie

kúpeľňa

Ventily zatvorené v režime chladenia

zmiešavací ventil

čerpadlo pre 
konvektory

45 °C

65 °C

obývačka
ZÓNA 1: TLw = 65 °C

ZÓNA 2: TLw = 45 °C
spálňa

60
0m

m

60
0m

m

K systému Daikin Altherma Flex pre apartmánové budovy a bytové domy je možné pripojiť všetky typy vykurovacích telies 
vďaka širokej škále výstupných teplôt vody, ktoré umožňujú kombináciu rôznych vykurovacích telies fungujúcich pri rôznych 
teplotách vody. Nastavenie teploty je funkcia skutočnej požiadavky rôznych výhrevných telies so zaistením nepretržitej 
optimálnej účinnosti pri všetkých podmienkach.

KONVEKTOR TEPELNÉHO ČERPADLA
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pomôckami pre návrh
Spoločnosť Daikin vyvinula tri pomôcky pre návrh zariadenia podľa vášho 
špecifického projektu, čím poskytuje maximálny komfort aj v počiatočnom štádiu 
výberu! Dokonca aj pri výbere príslušenstva!

Rýchlo odhadnite svoje úspory prevádzkových nákladov a emisií CO
2
 pomocou 

Kalkulátora na výpočet úspory energie. Potom pomocou simulačného 
softvéru Daikin Altherma vykonajte výber pre každú špecifickú aplikáciu 
a príslušné tepelné čerpadlo na základe špecifických podrobností o dome a mieste. 
A pre nové domy a renovácie umožňuje návrhový a simulačný softvér Daikin 
Altherma rýchlu a jednoduchú identifikáciu optimálnej kombinácie komponentov.

Sme tu pre vás s našimi Daikin



pomôckami pre návrh
Sme tu pre vás s našimi Daikin
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KALKULÁTOR NA VÝPOČET ÚSPORY ENERGIE1.

Daikin ponúka webový nástroj na rýchly odhad úspor na prevádzkových nákladoch a emisiách CO
2
. Na základe niekoľkých 

údajov od zákazníka (miesto, typ domu, obytná plocha, počet ľudí) sa vykoná porovnanie medzi systémom tepelného 
čerpadla Daikin Altherma a bežnými vykurovacími systémami. Toto porovnanie zahŕňa vykurovanie priestoru a zohrievanie 
teplej pitnej vody. K dispozícii je pre novostavby aj rekonštrukcie. http://ecocalc.daikin.eu
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NÁVRHOVÝ SOFTVÉR PRE DAIKIN ALTHERMA TYPU FLEX

Návrhový a simulačný program Daikin Altherma Flex pre 
novostavby a rekonštrukcie umožňuje rýchly a jednoduchý 
návrh optimálnych komponentov. Automaticky navrhuje 
vnútorné a vonkajšie jednotky na základe tepelných záťaží 
na bytovú jednotku a vypočíta potrebné rozmery potrubia 
s chladivom.

Ďalšie funkcie softvéru: 
• Automatický alebo manuálny výber vnútorných 

jednotiek,
• Automatický výber vonkajších jednotiek,
• Výpočet priemerov potrubia s chladivom,
• Automatický výber spojení refnet,
• Vytvorenie schém potrubia a el. zapojenia 

s možnosťou exportu do súboru formátu DXF,
• Vytvorenie správy s rozšíreným výberom.

SIMULAČNÝ SOFTVÉR2.

3.

Simulačný softvér Daikin Altherma ponúka pre každú 
špecifickú aplikáciu výber príslušného tepelného čerpadla 
a berie pri tom do úvahy potreby budovy a údaje o 
klimatických podmienkach. Zákazník len poskytne 
nasledujúce údaje: 

• Dom: záťaž vykurovania/chladenia, výstupné teploty 
vody, napájanie

• Klimatické podmienky: miesto, výpočtová teplota
• Požiadavky na prípravu teplej pitnej vody: objem 

zásobníka, materiál, solárne pripojenie
• Vonkajšia teplota vypnutia vykurovania, funkcia zníženia 

výkonu v noci

Na základe týchto podrobností o dome a mieste poskytne 
softvér úplny návrh a správny výber materiálu. 

S kompletným výberom materiálu poskytne softvér pre 
montážnu firmu a používateľa aj podrobné informácie 
o jednotke Daikin Altherma a jej špecifických vlastnostiach: 

• Sezónna účinnosť systému tepelného čerpadla
• Rozsah prevádzky záložného ohrievača
• Spotreba energie a náklady na elektrickú energiu za 

mesiac
• Úspory na prevádzkových nákladoch v porovnaní 

s bežnými vykurovacími systémami

Všetky tieto informácie budú zhrnuté v podrobnej správe.

Dostupnosť tohto simulačného softvéru 
si skontrolujte na lokálnej webovej 
stránke spoločnosti Daikin.
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LEN VYKUROVANIE
VNÚTORNÁ JEDNOTKA EHVH04S18C3V EHVH08S18C3V EHVH08S26C9W EHVH16S18C3V EHVH16S26C9W
Opláštenie Farba Biela Biela

Materiál Oceľový plech s povrchovou úpravou Oceľový plech s povrchovou úpravou
Rozmery Výška x Šírka x Hĺbka mm 1732 x 600 x 728 1732x600x728w
Hmotnosť kg 115 116 126 126 129
Prevádzkový rozsah Vykurovanie Vonk. tepl. Min.~Max. °C -25~25 -25~25 -25~35

Strana vody Min.~Max. °C 15~55 15~55
Teplá pitná voda Vonk. tepl. Min.~Max. °CDB -25~35 -25~35 -20~35

Strana vody Min.~Max. °C 25~60 25~60
Akustický výkon Nom. ot. dBA 42 42 47
Hladina akustického tlaku Nom. ot. dBA 28 28 33

VONKAJŠIA JEDNOTKA ERLQ004CV3 ERLQ006CV3 ERLQ008CV3 ERLQ011CV3/CW1 ERLQ014CV3/CW1 ERLQ016CV3/CW1
Vykurovací výkon Min. kW 1,801 / 1,802 1,801 / 1,802 1,801 / 1,802 -

Nom. kW 4,401 / 3,272 6,001 / 4,582 7,401 / 5,802 11,201 / 8,562 14,501 / 10,302 16,001 / 11,102

Max. kW 5,121 / 4,812 8,351 / 6,402 10,021 / 7,682 11,381 / 11,332 14,551 / 14,302 16,101 / 15,622

Príkon Vykurovanie Nom. kW 0,871 / 0,812 1,271 / 1,252 1,661 / 1,642 3,431 / 2,382 3,371 / 3,022 3,761 / 3,312

COP 5,041 / 4,022 4,741 / 3,662 4,451 / 3,532 4,601 / 3,60 4,301 / 3,41 16,001 / 4,25
Rozmery Výška x Šírka x Hĺbka mm 735 x 832 x 307 1345 x 900 x 320
Hmotnosť kg 54 56 113/114
Prevádzkový rozsah Vykurovanie Min.~Max. °CWB -25~25 -25~35

Teplá pitná voda Min.~Max. °CDB -25~35 -20~35
Chladivo Typ R-410A R-410A

Množstvo kg 1,45 1,60 3,4
Akustický výkon Vykurovanie Nom. ot. dBA 61 62 64 66
Hladina akustického tlaku Vykurovanie Nom. ot. dBA 48 49 51 52
Napájanie Názov/fáza/frekvencia/napätie Hz / V V3/1~/50/230 V3/1~/50/230 // W1/3N~/50/400
Prúd Odporúčané istenie A 20 40/20

(1) chladenie Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); vykurovanie Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) (nom. hodnoty podľa EN14511)
(2) chladenie Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C); vykurovanie Ta DB/WB 2 °C/1 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) (nom. hodnoty podľa EN14511)
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1. NÍZKOTEPLOTNÝ SYSTÉM DAIKIN ALTHERMA

Technické parametre

VYKUROVANIE A CHLADENIE
VNÚTORNÁ JEDNOTKA EHVX04S18C3V EHVX08S18C3V EHVX08S26C9W EHVX16S18C3V EHVX16S26C9W
Opláštenie Farba Biela Biela

Materiál Oceľový plech s povrchovou úpravou Oceľový plech s povrchovou úpravou
Rozmery Výška x Šírka x Hĺbka mm 1732 x 600 x 728 1732 x 600 x 728
Hmotnosť kg 115 117 126 121 129
Prevádzkový rozsah Vykurovanie Vonk. tepl. Min.~Max. °C -25~25 -25~25

Strana vody Min.~Max. °C 15~55 15~55
Chladenie Vonk. tepl. Min.~Max. °CDB 10~43 10~46

Strana vody Min.~Max. °C 5~22 5~22
Teplá pitná voda Vonk. tepl. Min.~Max. °CDB -25~35 -25~35

Strana vody Min.~Max. °C 25~60 25~60
Akustický výkon Nom. ot. dBA 42 47
Hladina akustického tlaku Nom. ot. dBA 28 33

VONKAJŠIA JEDNOTKA ERLQ004CV3 ERLQ006CV3 ERLQ008CV3 ERLQ011CV3/CW1 ERLQ014CV3/CW1 ERLQ016CV3/CW1
Vykurovací výkon Min. kW 1,801 / 1,802 1,801 / 1,802 1,801 / 1,802 -

Nom. kW 4,401 / 3,272 6,001 / 4,582 7,401 / 5,802 11,201 / 8,562 14,501 / 10,302 16,001 / 11,102

Max. kW 5,121 / 4,812 8,351 / 6,402 10,021 / 7,682 11,381 / 11,332 14,551 / 14,302 16,101 / 15,622

Chladiaci výkon Min. kW 2,001 / 2,002 2,501 / 2,502 2,501 / 2,502 -
Nom. kW 5,001 / 4,172 6,761 / 4,842 6,861 / 5,362 11,72 12,55 13,12

Príkon Vykurovanie Nom. kW 0,871 / 0,812 1,271 / 1,252 1,661 / 1,642 3,431 / 2,382 3,371 / 3,022 3,761 / 3,312

Chladenie Nom. kW 1,481 / 1,802 1,961 / 2,072 2,011 / 2,342 4,31 5,09 5,74
COP 5,041 / 4,022 4,741 / 3,662 4,451 / 3,532 4,601 / 3,60 4,301 / 3,41 16,001 / 4,25
EER 3,371 / 2,322 3,451 / 2,342 3,421 / 2,292 2,72 2,47 2,29
Rozmery Výška x Šírka x Hĺbka mm 735 x 832 x 307 1345 x 900 x 320
Hmotnosť kg 54 56 113/114
Prevádzkový rozsah Vykurovanie Min.~Max. °CWB -25~25 -25~35

Chladenie Min.~Max. °CDB 10~43 10~46
Teplá pitná voda Min.~Max. °CDB -25~35 -20~35

Chladivo Typ R-410A R-410A
Množstvo kg 1,45 1,60 3,4

Akustický výkon Vykurovanie Nom. ot. dBA 61 62 64 66
Chladenie Nom. ot. dBA 63 64 66 69

Hladina 
akustického tlaku

Vykurovanie Nom. ot. dBA 48 49 51 52
Chladenie Nom. ot. dBA 48 49 50 50 52 54

Napájanie Názov/fáza/frekvencia/napätie Hz / V V3/1~/50/230 V3/1~/50/230 // W1/3N~/50/400
Prúd Odporúčané istenie A 20 40/20

(1) chladenie Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); vykurovanie Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) (nom. hodnoty podľa EN14511)
(2) chladenie Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C); vykurovanie Ta DB/WB 2 °C/1 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) (nom. hodnoty podľa EN14511)



LEN VYKUROVANIE
VNÚTORNÁ JEDNOTKA EHVH04S18C3V EHVH08S18C3V EHVH08S26C9W EHVH16S18C3V EHVH16S26C9W
Opláštenie Farba Biela Biela

Materiál Oceľový plech s povrchovou úpravou Oceľový plech s povrchovou úpravou
Rozmery Výška x Šírka x Hĺbka mm 1732 x 600 x 728 1732x600x728w
Hmotnosť kg 115 116 126 126 129
Prevádzkový rozsah Vykurovanie Vonk. tepl. Min.~Max. °C -25~25 -25~25 -25~35

Strana vody Min.~Max. °C 15~55 15~55
Teplá pitná voda Vonk. tepl. Min.~Max. °CDB -25~35 -25~35 -20~35

Strana vody Min.~Max. °C 25~60 25~60
Akustický výkon Nom. ot. dBA 42 42 47
Hladina akustického tlaku Nom. ot. dBA 28 28 33

VONKAJŠIA JEDNOTKA ERLQ004CV3 ERLQ006CV3 ERLQ008CV3 ERLQ011CV3/CW1 ERLQ014CV3/CW1 ERLQ016CV3/CW1
Vykurovací výkon Min. kW 1,801 / 1,802 1,801 / 1,802 1,801 / 1,802 -

Nom. kW 4,401 / 3,272 6,001 / 4,582 7,401 / 5,802 11,201 / 8,562 14,501 / 10,302 16,001 / 11,102

Max. kW 5,121 / 4,812 8,351 / 6,402 10,021 / 7,682 11,381 / 11,332 14,551 / 14,302 16,101 / 15,622

Príkon Vykurovanie Nom. kW 0,871 / 0,812 1,271 / 1,252 1,661 / 1,642 3,431 / 2,382 3,371 / 3,022 3,761 / 3,312

COP 5,041 / 4,022 4,741 / 3,662 4,451 / 3,532 4,601 / 3,60 4,301 / 3,41 16,001 / 4,25
Rozmery Výška x Šírka x Hĺbka mm 735 x 832 x 307 1345 x 900 x 320
Hmotnosť kg 54 56 113/114
Prevádzkový rozsah Vykurovanie Min.~Max. °CWB -25~25 -25~35

Teplá pitná voda Min.~Max. °CDB -25~35 -20~35
Chladivo Typ R-410A R-410A

Množstvo kg 1,45 1,60 3,4
Akustický výkon Vykurovanie Nom. ot. dBA 61 62 64 66
Hladina akustického tlaku Vykurovanie Nom. ot. dBA 48 49 51 52
Napájanie Názov/fáza/frekvencia/napätie Hz / V V3/1~/50/230 V3/1~/50/230 // W1/3N~/50/400
Prúd Odporúčané istenie A 20 40/20
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NÍZKOTEPLOTNÝ SYSTÉM DAIKIN ALTHERMA

VYKUROVANIE A CHLADENIE
VNÚTORNÁ JEDNOTKA EHVX04S18C3V EHVX08S18C3V EHVX08S26C9W EHVX16S18C3V EHVX16S26C9W
Opláštenie Farba Biela Biela

Materiál Oceľový plech s povrchovou úpravou Oceľový plech s povrchovou úpravou
Rozmery Výška x Šírka x Hĺbka mm 1732 x 600 x 728 1732 x 600 x 728
Hmotnosť kg 115 117 126 121 129
Prevádzkový rozsah Vykurovanie Vonk. tepl. Min.~Max. °C -25~25 -25~25

Strana vody Min.~Max. °C 15~55 15~55
Chladenie Vonk. tepl. Min.~Max. °CDB 10~43 10~46

Strana vody Min.~Max. °C 5~22 5~22
Teplá pitná voda Vonk. tepl. Min.~Max. °CDB -25~35 -25~35

Strana vody Min.~Max. °C 25~60 25~60
Akustický výkon Nom. ot. dBA 42 47
Hladina akustického tlaku Nom. ot. dBA 28 33

VONKAJŠIA JEDNOTKA ERLQ004CV3 ERLQ006CV3 ERLQ008CV3 ERLQ011CV3/CW1 ERLQ014CV3/CW1 ERLQ016CV3/CW1
Vykurovací výkon Min. kW 1,801 / 1,802 1,801 / 1,802 1,801 / 1,802 -

Nom. kW 4,401 / 3,272 6,001 / 4,582 7,401 / 5,802 11,201 / 8,562 14,501 / 10,302 16,001 / 11,102

Max. kW 5,121 / 4,812 8,351 / 6,402 10,021 / 7,682 11,381 / 11,332 14,551 / 14,302 16,101 / 15,622

Chladiaci výkon Min. kW 2,001 / 2,002 2,501 / 2,502 2,501 / 2,502 -
Nom. kW 5,001 / 4,172 6,761 / 4,842 6,861 / 5,362 11,72 12,55 13,12

Príkon Vykurovanie Nom. kW 0,871 / 0,812 1,271 / 1,252 1,661 / 1,642 3,431 / 2,382 3,371 / 3,022 3,761 / 3,312

Chladenie Nom. kW 1,481 / 1,802 1,961 / 2,072 2,011 / 2,342 4,31 5,09 5,74
COP 5,041 / 4,022 4,741 / 3,662 4,451 / 3,532 4,601 / 3,60 4,301 / 3,41 16,001 / 4,25
EER 3,371 / 2,322 3,451 / 2,342 3,421 / 2,292 2,72 2,47 2,29
Rozmery Výška x Šírka x Hĺbka mm 735 x 832 x 307 1345 x 900 x 320
Hmotnosť kg 54 56 113/114
Prevádzkový rozsah Vykurovanie Min.~Max. °CWB -25~25 -25~35

Chladenie Min.~Max. °CDB 10~43 10~46
Teplá pitná voda Min.~Max. °CDB -25~35 -20~35

Chladivo Typ R-410A R-410A
Množstvo kg 1,45 1,60 3,4

Akustický výkon Vykurovanie Nom. ot. dBA 61 62 64 66
Chladenie Nom. ot. dBA 63 64 66 69

Hladina 
akustického tlaku

Vykurovanie Nom. ot. dBA 48 49 51 52
Chladenie Nom. ot. dBA 48 49 50 50 52 54

Napájanie Názov/fáza/frekvencia/napätie Hz / V V3/1~/50/230 V3/1~/50/230 // W1/3N~/50/400
Prúd Odporúčané istenie A 20 40/20

LEN VYKUROVANIE
VNÚTORNÁ JEDNOTKA EHBH04C3V EHBH08C3V EHBH08C9W EHBH16C3V EHBH16C9W

Opláštenie Farba Biela Biela
Materiál Oceľový plech s povrchovou úpravou Oceľový plech s povrchovou úpravou

Rozmery Výška x Šírka x Hĺbka mm 890 x 480 x 344 890 x 480 x 344
Hmotnosť kg 44 46 48 45 48
Prevádzkový rozsah Vykurovanie Vonk. tepl. Min.~Max. °C -25~25 -25~35

Strana vody Min.~Max. °C 15~55 15~55
Teplá pitná voda Vonk. tepl. Min.~Max. °CDB -25~35 -20~35

Strana vody Min.~Max. °C 25~80 25~80
Akustický výkon Nom. ot. dBA 40 47
Hladina akustického tlaku Nom. ot. dBA 26 33

VONKAJŠIA JEDNOTKA ERLQ004CV3 ERLQ006CV3 ERLQ008CV3 ERLQ011CV3/CW1 ERLQ014CV3/CW1 ERLQ016CV3/CW1

Vykurovací výkon Min. kW 1,801 / 1,802 1,801 / 1,802 1,801 / 1,802 -
Nom. kW 4,401 / 3,272 6,001 / 4,582 7,401 / 5,802 11,201 / 8,562 14,501 / 10,302 16,001 / 11,102

Max. kW 5,121 / 4,812 8,351 / 6,402 10,021 / 7,682 11,381 / 11,332 14,551 / 14,302 16,101 / 15,622

Príkon Vykurovanie Nom. kW 0,871 / 0,812 1,271 / 1,252 1,661 / 1,642 3,431 / 2,382 3,371 / 3,022 3,761 / 3,312

COP 5,041 / 4,.022 4,741 / 3,662 4,451 / 3,532 4,601 / 3,60 4,301 / 3,41 16,001 / 4,25
Rozmery Výška x Šírka x Hĺbka mm 735 x 832 x 307 1345 x 900 x 320
Hmotnosť kg 54 56 113/114
Prevádzkový rozsah Vykurovanie Min.~Max. °CWB -25~25 -25~35

Teplá pitná voda Min.~Max. °CDB -25~35 -20~35
Chladivo Typ R-410A R-410A

Množstvo kg 1,45 1,60 3,4
Akustický výkon Vykurovanie Nom. ot. dBA 61 62 64 66
Hladina akustického tlaku Vykurovanie Nom. ot. dBA 48 49 51 52
Napájanie Názov/fáza/frekvencia/napätie Hz / V V3/1~/50/230 V3/1~/50/230 // W1/3N~/50/400
Prúd Odporúčané istenie A 20 40/20

(1) chladenie Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); vykurovanie Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) (nom. hodnoty podľa EN14511)
(2) chladenie Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C); vykurovanie Ta DB/WB 2 °C/1 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) (nom. hodnoty podľa EN14511)

VYKUROVANIE A CHLADENIE
VNÚTORNÁ JEDNOTKA EHBX04C3V EHBX08C3V EHBX08C9W EHBX16C3V EHBX16C9W

Opláštenie Farba Biela Biela
Materiál Oceľový plech s povrchovou úpravou Oceľový plech s povrchovou úpravou

Rozmery Výška x Šírka x Hĺbka mm 890 x 480 x 344 890 x 480 x 344
Hmotnosť kg 44 46 48 45 48
Prevádzkový rozsah Vykurovanie Vonk. tepl. Min.~Max. °C -25~25 -25~35

Strana vody Min.~Max. °C 15~55 15~55
Chladenie Vonk. tepl. Min.~Max. °CDB 10~43 10~46

Strana vody Min.~Max. °C 5~22 5~22
Teplá pitná voda Vonk. tepl. Min.~Max. °CDB -25~35 -20~35

Strana vody Min.~Max. °C 25~80 25~80
Akustický výkon Nom. ot. dBA 40 47
Hladina akustického tlaku Nom. ot. dBA 26 33

VONKAJŠIA JEDNOTKA ERLQ004CV3 ERLQ006CV3 ERLQ008CV3 ERLQ011CV3/CW1 ERLQ014CV3/CW1 ERLQ016CV3/CW1

Vykurovací výkon Min. kW 1,801 / 1,802 1,801 / 1,802 1,801 / 1,802 -
Nom. kW 4,401 / 3,272 6,001 / 4,582 7,401 / 5,802 11,201 / 8,562 14,501 / 10,302 16,001 / 11,102

Max. kW 5,121 / 4,812 8,351 / 6,402 10,021 / 7,682 11,381 / 11,332 14,551 / 14,302 16,101 / 15,622

Chladiaci výkon Min. kW 2,001 / 2,002 2,501 / 2,502 2,501 / 2,502 -
Nom. kW 5,001 / 4,172 6,761 / 4,842 6,861 / 5,362 11,72 12,55 13,12

Príkon Vykurovanie Nom. kW 0,871 / 0,812 1,271 / 1,252 1,661 / 1,642 3,431 / 2,382 3,371 / 3,022 3,761 / 3,312

Chladenie Nom. kW 1,481 / 1,802 1,961 / 2,072 2,011 / 2,342 4,31 5,09 5,74
COP 5,041 / 4,022 4,741 / 3,662 4,451 / 3,532 4,601 / 3,60 4,301 / 3,41 16,001 / 4,25
EER 3,371 / 2,322 3,451 / 2,342 3,421 / 2,292 2,72 2,47 2,29
Rozmery Výška x Šírka x Hĺbka mm 735 x 832 x 307 1345 x 900 x 320
Hmotnosť kg 54 56 113/114
Prevádzkový rozsah Vykurovanie Min.~Max. °CWB -25~25 -25~35

Chladenie Min.~Max. °CDB 10~43 10~46
Teplá pitná voda Min.~Max. °CDB -25~35 -20~35

Chladivo Typ R-410A R-410A
Množstvo kg 1,45 1,60 3,4

Akustický výkon Vykurovanie Nom. ot. dBA 61 62 64 66
Chladenie Nom. ot. dBA 63 64 66 69

Hladina 
akustického tlaku

Vykurovanie Nom. ot. dBA 48 49 51 52
Chladenie Nom. ot. dBA 48 49 50 50 52 54

Napájanie Názov/fáza/frekvencia/napätie Hz / V V3/1~/50/230 V3/1~/50/230 // W1/3N~/50/400
Prúd Odporúčané istenie A 20 40/20

(1) chladenie Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); vykurovanie Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) (nom. hodnoty podľa EN14511)
(2) chladenie Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C); vykurovanie Ta DB/WB 2 °C/1 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) (nom. hodnoty podľa EN14511)



LEN VYKUROVANIE 

LEN VYKUROVANIE

MONOBLOK SYSTÉM  TROJFÁZOVÝ

MONOBLOK SYSTÉM  JEDNOFÁZOVÝ

(1) chladenie Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); vykurovanie Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) (nom. hodnoty podľa EN14511)
(2) chladenie Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C); vykurovanie Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (DT = 5 °C) (nom. hodnoty podľa EN14511)

(1) chladenie Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); vykurovanie Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) (nom. hodnoty podľa EN14511)
(2) chladenie Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C); vykurovanie Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (DT = 5 °C) (nom. hodnoty podľa EN14511)
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VONKAJŠIA JEDNOTKA S OHREVOM KONDENZAČNEJ VANE   EDLQ011BB6V3  EDLQ014BB6V3 EDLQ016BB6V3

Vykurovací výkon Nom. kW 11,201 / 8,112 14,001 / 9,722 16,001 / 10,692

Príkon Vykurovanie Nom. kW 2,561 / 2,572 3,291 / 3,122 3,881 / 3,442

COP 4,381 / 3,162 4,251 / 3,122 4,121 / 3,112

Rozmery Výška x Šírka x Hĺbka mm 1418 x 1435 x 382
Hmotnosť kg 180
Hydraulický 
komponent

Záložný el. 
ohrievač

Typ 6V3
Napájanie Fáza/Frekvencia/

Napätie
Hz / V

1~/50/230

Prevádzkový rozsah Vykurovanie Vonk. tepl. Min.~Max. °CWB EDLQ: -20~35
Strana vody Min.~Max. °C 15 ~55

Teplá pitná voda Vonk. tepl. Min.~Max. °CDB EDLQ: -20~43
Strana vody Min.~Max. °C 25~80

Chladivo Typ R-410A
Množstvo kg 2,95

Akustický výkon Vykurovanie Nom. ot. dBA 64 65 66
Hladina akustického tlaku Vykurovanie Nom. ot. dBA 51 52 
Kompresor Napájanie Názov V3

Fáza 1~
Frekvencia Hz 50
Napätie V 230

VONKAJŠIA JEDNOTKA S OHREVOM KONDENZAČNEJ VANE  EDLQ011BB6W1   EDLQ014BB6W1 EDLQ016BB6W1

Vykurovací výkon Nom. kW 11,201 / 8,112 14,001 / 9,722 16,001 / 10,692

Príkon Vykurovanie Nom. kW 2,601/ 2,612 3,301 / 3,132 3,811 / 3,442

COP 4,311 / 3,112 4,241 / 3,112 4,201 / 3,112

Rozmery Výška x Šírka x Hĺbka mm 1418 x 1435 x 382
Hmotnosť kg 180
Hydraulický 
komponent

Záložný el. 
ohrievač

Typ 6W1
Napájanie Fáza/Frekvencia/

Napätie
Hz / V

3~/50/400

Prevádzkový rozsah Vykurovanie Vonk. tepl. Min.~Max. °CWB EDLQ: -25~35
Strana vody Min.~Max. °C 15 ~55 

Teplá pitná voda Vonk. tepl. Min.~Max. °CDB EDLQ: -25~43
Strana vody Min.~Max. °C 25~80

Chladivo Typ R-410A
Množstvo kg 2,95

Akustický výkon Vykurovanie Nom. ot. dBA 64 65 66
Hladina akustického tlaku Vykurovanie Nom. ot. dBA 49 51 53
Kompresor Napájanie Názov W1

Fáza 3N~
Frekvencia Hz 50
Napätie V 400



(1) chladenie Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); vykurovanie Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) (nom. hodnoty podľa EN14511)
(2) chladenie Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C); vykurovanie Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (DT = 5 °C) (nom. hodnoty podľa EN14511)

(1) chladenie Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); vykurovanie Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) (nom. hodnoty podľa EN14511)
(2) chladenie Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C); vykurovanie Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (DT = 5 °C) (nom. hodnoty podľa EN14511)
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(1) chladenie Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); vykurovanie Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) (nom. hodnoty podľa EN14511) 
(2) chladenie Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C); vykurovanie Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (DT = 5 °C) (nom. hodnoty podľa EN14511)

S OHREVOM KONDENZAČNEJ VANE  EBLQ011BB6V3 EBLQ014BB6V3 EBLQ016BB6V3

Vykurovací výkon Nom. kW 11,201 / 8,112 14,001 / 9,722 16,001 / 10,692

Chladiaci výkon Nom. kW 12,851 / 10,002 15,991 / 12,502 16,731 / 13,102

Príkon Chladenie Nom. kW 3,871 / 3,692 5,751 / 5,392 6,361 / 5,932

Vykurovanie Nom. kW 2,561 / 2,572 3,291 / 3,122 3,881 / 3,442

COP 4,381 / 3,162 4,251 / 3,122 4,121 / 3,112

EER 3,321 / 2,712 2,781 / 2,322 2,631 / 2,212

Rozmery Výška x Šírka x Hĺbka mm 1418 x 1435 x 382
Hmotnosť kg 180
Hydraulický 
komponent

Záložný el. 
ohrievač

Typ 6V3
Napájanie Fáza/Frekvencia/

Napätie
Hz / V

1~/50/230

Prevádzkový rozsah Vykurovanie Vonk. tepl. Min.~Max. °CWB EBLQ: -20~35
Strana vody Min.~Max. °C 15~55

Chladenie Vonk. tepl. Min.~Max. °CDB 10~46
Strana vody Min.~Max. °C 5~22

Teplá pitná voda Vonk. tepl. Min.~Max. °CDB EBLQ: -20~43
Strana vody Min.~Max. °C 25~80

Chladivo Typ R-410A
Množstvo kg 2,95

Akustický výkon Vykurovanie Nom. ot. dBA 64 65 66
Chladenie Nom. ot. dBA 65 66 69

Hladina 
akustického tlaku

Vykurovanie Nom. ot. dBA 5 52
Chladenie Nom. ot. dBA 50 52 54

Kompresor Napájanie Názov V3
Fáza 1~
Frekvencia Hz 50
Napätie V 230

MONOBLOK SYSTÉM  JEDNOFÁZOVÝ

(1) chladenie Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); vykurovanie Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) (nom. hodnoty podľa EN14511)
(2) chladenie Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C); vykurovanie Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (DT = 5 °C) (nom. hodnoty podľa EN14511)

S OHREVOM KONDENZAČNEJ VANE  EBLQ011BB6W1  EBLQ014BB6W1 EBLQ016BB6W1

Vykurovací výkon Nom. kW 11,201 / 8,112 14,001 / 9,722 16,001 / 10,692

Chladiaci výkon Nom. kW 12,851 / 10,002 15,991 / 12,502 16,731 / 13,102)
Príkon Chladenie Nom. kW 3,871 / 3,692 5,401/ 5,062 6,151 / 5,752

Vykurovanie Nom. kW 2,601/ 2,612 3,301 / 3,132 3,811 / 3,442

COP 4,311 / 3,112 4,241 / 3,112 4,201 / 3,112

EER 3,321 / 2,712 2,961 / 2,472 2,721 / 2,282

Rozmery Výška x Šírka x Hĺbka mm 1418 x 1435 x 382
Hmotnosť kg 180
Hydraulický 
komponent

Záložný el. 
ohrievač

Typ 6W1
Napájanie Fáza/Frekvencia/

Napätie
Hz / V

3~/50/400

Prevádzkový rozsah Vykurovanie Vonk. tepl. Min.~Max. °CWB EBLQ: -25~35
Strana vody Min.~Max. °C 15~55

Chladenie Vonk. tepl. Min.~Max. °CDB 10~46
Strana vody Min.~Max. °C 5~22

Teplá pitná voda Vonk. tepl. Min.~Max. °CDB EBLQ: -25~43
Strana vody Min.~Max. °C 25~80

Chladivo Typ R-410A
Množstvo kg 2,95

Akustický výkon Vykurovanie Nom. ot. dBA 64 65 66
Chladenie Nom. ot. dBA 65 66 69

Hladina 
akustického tlaku

Vykurovanie Nom. ot. dBA 49 51 53
Chladenie Nom. ot. dBA 50 52 54

Kompresor Napájanie Názov W1
Fáza 3N~
Frekvencia Hz 50
Napätie V 400

MONOBLOK SYSTÉM  TROJFÁZOVÝ

VYKUROVANIE A CHLADENIE 

VYKUROVANIE A CHLADENIE



NEREZOVÝ ZÁSOBNÍK NA TEPLÚ PITNÚ VODU EKHWS150B3V3 EKHWS200B3V3 EKHWS300B3V3 EKHWS200B3Z2 EKHWS300B3Z2
Opláštenie Farba Biela

Materiál Oceľ s epoxidovým náterom
Hmotnosť Bez náplne kg 37 45 59 45 59
Zásobník Objem vody l 150 200 300 200 300

Materiál Nerezová oceľ (DIN 1.4521)
Maximálna teplota vody °C 85

Výmenník tepla Množstvo 1
Materiál trubiek Oceľ Duplex LDX 2101

Prídavný ohrievač Výkon kW 3
Napájanie Fáza/Frekvencia/Napätie Hz / V 1~/50/230 2~/50/400

SMALTOVANÝ ZÁSOBNÍK NA TEPLÚ PITNÚ VODU EKHWE150A3V3 EKHWE200A3V3 EKHWE300A3V3 EKHWE200A3Z2 EKHWE300A3Z2
Opláštenie Farba RAL9010

Materiál Oceľ s epoxidovým náterom
Hmotnosť Bez náplne kg 80 104 140 104 140
Zásobník Objem vody l 150 200 300 200 300

Materiál Oceľ s emailovým náterom podľa normy DIN4753TL2
Maximálna teplota vody °C 75

Prídavný ohrievač Výkon kW 3
Napájanie Fáza/Frekvencia/Napätie Hz / V 1~/50/230 2~/50/400

BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ TERMOSTAT EKRTR1

Rozmery Termostat Výška/Šírka/Hĺbka mm
87/125/34

Prijímač Výška/Šírka/Hĺbka mm
170/50/28

Hmotnosť Termostat g 210
Prijímač g 125

Vonk. teplota Skladovanie Min./Max. °C -20/60
Prevádzka Min./Max. °C 0/50

Rozsah nastavenia 
teploty

Vykurovanie Min./Max. °C 4/37
Chladenie Min./Max. °C 4/37

Hodiny Áno
Funkcia regulácie Pásmo proporcionality
Napájanie Termostat Napätie V Napájané batériami 3x AA-LRG (alkalické)

Prijímač Napätie V 230
Frekvencia Hz 50
Fáza 1~

Pripojenie Termostat Bezdrôtové
Prijímač Káblové

Maximálna vzdialenosť 
k prijímaču

Vnútorné jednotky m pribl. 30 m
Vonkajšie jednotky m pribl. 100 m

KÁBLOVÝ IZBOVÝ TERMOSTAT EKRTWA

Rozmery Výška/Šírka/Hĺbka mm
87/125/34

Hmotnosť g 215
Vonk. teplota Skladovanie Min./Max. °C -20/60

Prevádzka Min./Max. °C 0/50
Rozsah nastavenia 
teploty

Vykurovanie Min./Max. °C 4/37
Chladenie Min./Max. °C 4/37

Hodiny Áno
Funkcia regulácie Pásmo proporcionality
Napájanie Napätie V Napájané batériami 3* AA-LR6 (alkalické)
Pripojenie Typ Káblové

ZÁSOBNÍKY NA TEPLÚ PITNÚ VODU

IZBOVÝ TERMOSTAT
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ZÁSOBNÍKY NA TEPLÚ PITNÚ VODU EKHWP300B EKHWP500B

Materiál Polypropylén odolný voči nárazu

Hmotnosť Bez náplne kg 59 93
Výmenník tepla Teplá pitná voda Materiál trubiek Nerezová oceľ (DIN 1.4404)

Plocha m² 5,8 6,0
Vnútorný objem 
výmenníka

l
27,9 29,0

Prevádzkový tlak bar 6
Nabíjanie 
z hydroboxu

Materiál trubiek Nerezová oceľ (DIN 1.4404)

Plocha m² 2,7 3,8
Vnútorný objem 
výmenníka

l
13,2 18,5

Pomocné 
solárne 
vykurovanie

Materiál trubiek Nerezová oceľ (DIN 1.4404)

Plocha m² - 0,5
Vnútorný objem 
výmenníka

l
- 2,3

Zásobník Objem vody l 300 500

Maximálna teplota vody °C 85
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SOLÁRNE PRIPOJENIE EKSOLHWAV1

Rozmery Výška x Šírka x Hĺbka mm 770x305x270
Hmotnosť kg 8
Prevádzkový rozsah Vonk. teplota Min.~Max. °C

1~35

Hladina 
akustického tlaku

Nom. ot. dBA
27

Tepelný výkon Účinnosť kolektora s nulovou 
stratou η0

%
-

Napájanie Fáza/Frekvencia/Napätie Hz / V 1~/50/220-240
Prívod napájania Vnútorná jednotka

SOLÁRNY KOLEKTOR EKSV26P EKSH26P EKSV21P

Rozmery Výška x Šírka x Hĺbka mm 2000x1300x85 1300x2000x85 2000x1006x85
Plocha Celková m² 2 601 2,01

Účinná m² 2 364 1 795
Absorpčná vrstva m² 2 354 1 791

Tepelný výkon* Celkový
Účinnosť kolektora s nulovou stratou η0 % 71,2 69,6
Koeficient tepelnej straty a1 W/m².K 3,86 3,78
Tepelná závislosť koeficientu tepelnej 
straty a2

W/m².K²
0,0065 0,0051

Tepelný výkon* Účinná plocha
Účinnosť kolektora s nulovou stratou η0 % 78,4 78,1
Koeficient tepelnej straty a1 W/m².K 4,25 4,24
Tepelná závislosť koeficientu tepelnej 
straty a2

W/m².K²
0,0072 0,0057

Tepelný výkon* Absorpčná vrstva
Účinnosť kolektora s nulovou stratou η0 % 78,7 78,3
Koeficient tepelnej straty a1 W/m².K 4,27 4,25
Tepelná závislosť koeficientu tepelnej 
straty a2

W/m².K²
0,0072 0,0057

Absorpčná vrstva register z medených potrubí v tvare harfy s hliníkovou platňou zváranou laserom
a vysoko selektívnou povrchovou vrstvou

Povrchová vrstva MICRO-THERM
 (absorpcia max. 96%, emisia pribl. 5% +/- 2%)

Zasklenie Jedna tabuľa bezpečnostného skla, priepustnosť +/- 92 %
Tepelná izolácia Minerálna vlna, 50 mm
Hmotnosť kg 42 35
Objem l 1,7 2,1 1,3
Max. tlaková strata pri 100 l/h mBar 3 0,5 3,5
Povolený sklon strechy 15° do 80°
Max. teplota pri nečinnosti °C 200
Max. prevádzkový tlak bar 6

*Tepelný výkon testovaný podľa normy EN12975-2:2006. 

VNÚTORNÉ JEDNOTKY FWXV20A FWXV15A

Vykurovací výkon Celkový výkon Nom. kW 2,0 1,5
Chladiaci výkon Celkový výkon Nom. kW 1,7 1,2

Citeľný výkon Nom. kW 1,4 0,98
Príkon Vykurovanie Nom. kW 0 015 0 013

Chladenie Nom. kW 0 015 0 013
Rozmery Výška/Šírka/Hĺbka mm

600/700/210

Hmotnosť kg 15
Pripojenia potrubia Kondenzát/vstup/výstup mm/pal.

18 / G1/2 / G1/2

Hladina 
akustického tlaku

Vykurovanie Nom. ot. dBA 29 19
Chladenie Nom. ot. dBA 29 19

Napájanie Fáza/Frekvencia/Napätie Hz / V 1~/50/60/220-240/220

SOLÁRNE PRIPOJENIE

SOLÁRNY KOLEKTOR

KONVEKTOR TEPELNÉHO ČERPADLA

(1) Chladenie: pri vnútornej teplote 27 °CDB, 19 °CWB; teplote vstupnej vody 7 °C, náraste teploty vody 5K.(2) Vykurovanie: pre teplote miestnosti 20 °CDB a teplote vstupnej vody 45 °C, poklese teploty vody 5K.
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2. VYSOKOTEPLOTNÝ SYSTÉM DAIKIN ALTHERMA

VNÚTORNÉ JEDNOTKY

OHREVOM KONDENZAČNEJ VANE ERRQ011AV1 ERRQ014AV1 ERRQ016AV1 ERRQ011AY1 ERRQ014AY1 ERRQ016AY1

Rozmery Výška/Šírka/Hĺbka mm 1,345/900/320
Hmotnosť kg 120
Prevádzkový 
rozsah

Vykurovanie Min.~Max. °CWB -20~20
Teplá pitná voda Min.~Max. °CDB

-20~35

Chladivo Typ R-410A
Množstvo kg 4,5

Akustický výkon Vykurovanie Nom. ot. dBA 68 69 71 68 69 71
Hladina 
akustického tlaku

Vykurovanie Nom. ot. dBA
52 53 55 52 53 55

Napájanie Názov / fáza / frekvencia / napätie Hz/V V1 / 1~/ 50 / 220-240 Y1 / 3~ / 50 / 380-415
Prúd Odporúčané istenie A 25 16

VONKAJŠIE JEDNOTKY

VNÚTORNÉ JEDNOTKY EKHBRD011ACV1 EKHBRD014ACV1 EKHBRD016ACV1 EKHBRD011ACY1 EKHBRD014ACY1 EKHBRD016ACY1

Vykurovací výkon Nom. kW 111 
 112 

141 
 142 

161

 162 
111

 112

141

 142 
161

 162

Príkon Vykurovanie Nom. kW 3,571 
 4,402

4,661

 5,652 
5,571 
 6,652

3,571 
 4,402 

4,661 
 5,652 

5,571 
 6,652 

COP 3,081

 2,502 
3,001

 2,482

2,881 
 2,412 

3,081

 2,502

3,001 
 2,482 

2,881 
 2,412 

Opláštenie Farba Metalická šedá
Materiál Oceľový plech s povrchovou úpravou

Rozmery Výška/Šírka/Hĺbka mm 705/600/695
Hmotnosť kg 144,25 147,25
Prevádzkový 
rozsah

Vykurovanie Vonk. tepl. Min.~Max. °C -20~20
Strana vody Min.~Max. °C 25~80

Teplá pitná voda Vonk. tepl. Min.~Max. °CDB -20~35
Strana vody Min.~Max. °C 25~80

Chladivo Typ R-134a
Množstvo kg 3,2

Hladina 
akustického tlaku

Nom. ot. dBA 43 
 46

45  
 46

46 
 46

431 
 462

451

 462

461

 462

Tichý nočný 
režim

Úroveň 1 dBA
40 43 45 401 431 451

Napájanie Názov V1 Y1
Fáza 1~ 3~
Frekvencia Hz 50
Napätie V 220-240 380-415

Prúd Odporúčané istenie A 25 16

(1) EW 55 °C; LW 65 °C; Dt 10 °C; vonk. teplota: 7 °CDB/6 °CWB | (2) EW 70 °C; LW 80 °C; Dt 10 °C; vonk. teplota: 7 ° CDB/6 ° CWB
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ZÁSOBNÍKY NA TEPLÚ PITNÚ VODU EKHWP300B EKHWP500B

Materiál Polypropylén odolný voči nárazu

Hmotnosť Bez náplne kg 59 93

Výmenník tepla Teplá pitná voda Materiál trubiek Nerezová oceľ (DIN 1.4404)

Plocha m² 5,8 6,0

Vnútorný objem 
výmenníka

l
27,9 29,0

Prevádzkový tlak bar 6

Nabíjanie 
z hydroboxu

Materiál trubiek Nerezová oceľ (DIN 1.4404)

Plocha m² 2,7 3,8

Vnútorný objem 
výmenníka

l
13,2 18,5

Pomocné 
solárne 
vykurovanie

Materiál trubiek Nerezová oceľ (DIN 1.4404)

Plocha m² - 0,5

Vnútorný objem 
výmenníka

l
- 2,3

Zásobník Objem vody l 300 500

Maximálna teplota vody °C 85

ZÁSOBNÍKY NA TEPLÚ PITNÚ VODU EKHTS200AC EKHTS260AC

Opláštenie Farba Metalická šedá
Materiál Pozinkovaná oceľ (oceľový plech s povrchovou úpravou)

Rozmery Výška/pri integrácii 
na vnútornej 
jednotke/Šírka/Hĺbka

mm
1,335/2,010/600/695 1,335/2,285/600/695

Hmotnosť Bez náplne kg 70 78

Výmenník tepla Množstvo 1
Materiál trubiek Oceľ Duplex (EN 1.4162)
Plocha m² 1,56
Vnútorný objem výmenníka l 7,5

Napájanie Fáza -

Zásobník Objem vody l 200 260
Materiál Nerezová oceľ (EN 1.4521)
Maximálna teplota vody °C 75

ZÁSOBNÍKY NA TEPLÚ PITNÚ VODU

SOLÁRNY KOLEKTOR
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SOLÁRNY KOLEKTOR EKSV26P EKSH26P EKSV21P

Rozmery Výška x Šírka x Hĺbka mm 2000x1300x85 1300x2000x85 2000x1006x85
Plocha Celková m² 2 601 2,01

Účinná m² 2 364 1 795
Absorpčná vrstva m² 2 354 1 791

Tepelný výkon* Celkový
Účinnosť kolektora s nulovou stratou η0 % 71,2 69,6
Koeficient tepelnej straty a1 W/m².K 3,86 3,78
Tepelná závislosť koeficientu tepelnej 
straty a2

W/m².K²
0,0065 0,0051

Tepelný výkon* Účinná plocha
Účinnosť kolektora s nulovou stratou η0 % 78,4 78,1
Koeficient tepelnej straty a1 W/m².K 4,25 4,24
Tepelná závislosť koeficientu tepelnej 
straty a2

W/m².K²
0,0072 0,0057

Tepelný výkon* Absorpčná vrstva
Účinnosť kolektora s nulovou stratou η0 % 78,7 78,3
Koeficient tepelnej straty a1 W/m².K 4,27 4,25
Tepelná závislosť koeficientu tepelnej 
straty a2

W/m².K²
0,0072 0,0057

Absorpčná vrstva register z medených potrubí v tvare harfy s hliníkovou platňou zváranou laserom
a vysoko selektívnou povrchovou vrstvou

Povrchová vrstva MICRO-THERM
 (absorpcia max. 96%, emisia pribl. 5% +/- 2%)

Zasklenie Jedna tabuľa bezpečnostného skla, priepustnosť +/- 92 %
Tepelná izolácia Minerálna vlna, 50 mm
Hmotnosť kg 42 35
Objem l 1,7 2,1 1,3
Max. tlaková strata pri 100 l/h mBar 3 0,5 3,5
Povolený sklon strechy 15° do 80°
Max. teplota pri nečinnosti °C 200
Max. prevádzkový tlak bar 6

*Tepelný výkon testovaný podľa normy EN12975-2:2006. 
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VNÚTORNÁ JEDNOTKA EKHVMRD50AV1 EKHVMRD80AV1 EKHVMYD50AV1 EKHVMYD80AV1
Funkcia Len vykurovanie Vykurovanie a chladenie
Rozmery VxŠxH mm 705x600x695 705x600x695
Rozsah teploty  
výstupnej vody

vykurovanie
chladenie

°C
°C

25~80
- 

25~80
5-20

Materiál Oceľový plech s povrchovou úpravou Oceľový plech s povrchovou úpravou
Farba Metalická šedá Metalická šedá
Hladina akustického tlaku Nominálna dB(A) 401/ 432 421/ 432 401/ 432 421/ 432

Hmotnosť kg 92 120
Chladivo Typ R-134a R-134a

Množstvo kg 2 2 2 2
Napájanie 1~/ 50Hz /220-240V 1~/ 50Hz /220-240V

1 Hladiny hluku sa merajú pri: EW 55 °C; LW 65 °C 2 Hladiny hluku sa merajú pri: EW 70 °C; LW 80 °C

VONKAJŠIA JEDNOTKA EMRQ8AY1 EMRQ10AY1 EMRQ12AY1 EMRQ14AY1 EMRQ16AY1

Nominálny výkon Vykurovanie kW 22,4 28 33,6 39,2 44,8
Chladenie kW 20 25 30 35 40

Výkonový rozsah HP 8 10 12 14 16
Rozmery VxŠxH mm 1680x1300x765
Hmotnosť kg 331 339
Akustický výkon Vykurovanie dB(A) 78 80 83 84
Hladina akustického tlaku Vykurovanie °C 58 60 62 63
Prevádzkový rozsah Vykurovanie °C -20 °C~20*

Teplá pitná voda °C -20 °C~35*
Chladivo Typ kg R-410A
Napájanie 3~/50Hz/380-415V
Pripojenia potrubia Kvapalina mm 9,52 12,7

Plyn mm 19,1 22,2 28,6
Horúce pary 15,9 19,1 22,2
Max. celková dĺžka m 300
Prevýšenie vonk.-vnút. m 40

Odporúčané istenie A 20 25 40

Podmienky vykurovania: Ta = 7 °CDB / 6 °CWB, 100% index pripojenia       Podmienky chladenia: Ta = 35 °CDB, 100% index pripojenia        * Výkon nie je zaručený medzi -20 °C a -15 °C

VNÚTORNÉ JEDNOTKY

VONKAJŠIE JEDNOTKY

DAIKIN ALTHERMA FLEX3.

EKHBRD011ACV1 EKHBRD014ACV1 EKHBRD016ACV1 EKHBRD011ACY1 EKHBRD014ACY1 EKHBRD016ACY1

Funkcia Len vykurovanie
Opláštenie Farba Metalická šedá

Materiál Oceľový plech s povrchovou úpravou
Rozmery výška/šírka/hĺbka mm 705/600/695
Hmotnosť kg 144,25 147,25
Prevádzkový 
rozsah

Vykurovanie Vonk. tepl. min.~max. °C -20~20
Strana 
vody

min.~max. °C
25~80

Teplá pitná 
voda

Vonk. tepl. min.~max. °CDB -20~35
Strana 
vody

min.~max. °C
25~80

Chladivo Typ R-134a
Množstvo kg 3,2

Hladina 
akustického 
tlaku

Nom. ot. dBA 43 1 
 46 2

45 1 
 46 2

46 1 
 46 2

43 1

 46 2

45 1 
 46 2

46 1

 46 2

Tichý nočný 
režim

úroveň 1 dBA
40 1 43 1 45 1 40 1 43 1 45 1

Napájanie Názov V1 Y1
Fáza 1~ 3~
Frekvencia Hz 50
Napätie V 220-240 380-415

Prúd Odporúčané istenie A 25 16

(1) EW 55 °C; LW 65 °C; Dt 10 °C; vonk. teplota: 7 °CDB/6 °CWB (2) EW 70 °C; LW 80 °C; Dt 10 °C; vonk. teplota: 7 °CDB/6 °CWB | (3) EW 30
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KONVEKTOR TEPELNÉHO ČERPADLA FWXV15A FWXV20A

Výkon Vykurovanie 45 °C 1 kW 1,5 2,0
Chladenie 7 °C 2 kW 1,2 1,7

Rozmery VxŠxH mm 600 x 700 x 210
Hmotnosť kg 15
Prúdenie vzduchu Vys./Str./Nízke/Tichý režim m3/h 318/228/150/126 474/354/240/198
Akustický tlak Stredné ot. dB(A) 19 29
Chladivo Voda
Napájanie 1~/220-240V/50/60Hz
Pripojenia potrubia Kvapalina / Kondenzát 12,7 / 20

1 Vstupná teplota vody = 45 °C / Výstupná teplota vody: 40 °C
 vnútorná teplota = 20 °CDB
 Stredná rýchlosť ventilátora

2 Vstupná teplota vody = 7 °C / Výstupná teplota vody: 12 °C
 vnútorná teplota = 27 °CDB / 19 °CWB
 Stredná rýchlosť ventilátora

ZÁSOBNÍKY NA TEPLÚ PITNÚ VODU EKHTS200AC EKHTS260AC

Objem vody l 200 260
Max. teplota vody °C 75 °C
Rozmery VxŠxH mm 1335x600x695 1610x600x695
Rozmery - pri integrácii na vnútornej jednotke VxŠxH mm 2010x600x695 2285x600x695
Materiál vonkajšieho plášťa Pozinkovaný plech
Farba Metalická šedá
Hmotnosť bez náplne kg 70 78

ZÁSOBNÍKY NA TEPLÚ PITNÚ VODU

KONVEKTOR TEPELNÉHO ČERPADLA

63

VONKAJŠIA JEDNOTKA EMRQ8AY1 EMRQ10AY1 EMRQ12AY1 EMRQ14AY1 EMRQ16AY1

Nominálny výkon Vykurovanie kW 22,4 28 33,6 39,2 44,8
Chladenie kW 20 25 30 35 40

Výkonový rozsah HP 8 10 12 14 16
Rozmery VxŠxH mm 1680x1300x765
Hmotnosť kg 331 339
Akustický výkon Vykurovanie dB(A) 78 80 83 84
Hladina akustického tlaku Vykurovanie °C 58 60 62 63
Prevádzkový rozsah Vykurovanie °C -20 °C~20*

Teplá pitná voda °C -20 °C~35*
Chladivo Typ kg R-410A
Napájanie 3~/50Hz/380-415V
Pripojenia potrubia Kvapalina mm 9,52 12,7

Plyn mm 19,1 22,2 28,6
Horúce pary 15,9 19,1 22,2
Max. celková dĺžka m 300
Prevýšenie vonk.-vnút. m 40

Odporúčané istenie A 20 25 40

Podmienky vykurovania: Ta = 7 °CDB / 6 °CWB, 100% index pripojenia       Podmienky chladenia: Ta = 35 °CDB, 100% index pripojenia        * Výkon nie je zaručený medzi -20 °C a -15 °C

DAIKIN ALTHERMA FLEX
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Daikin, váš spoľahlivý partner

Spoločnosť Daikin je špecialista na klimatizačné systémy  

pre rodinné domy, ako aj pre veľké komerčné a priemyselné 

priestory. Robíme všetko preto, aby sme zabezpečili 100% 

spokojnosť našich zákazníkov.

Vysokokvalitné,  

inovatívne produkty

Inovácia a kvalita sú neustále v popredí filozofie spoločnosti 

Daikin. Celý tím spoločnosti Daikin sa neustále preškoľuje, 

aby vám mohol poskytnúť optimálne informácie a rady.

Čisté životné prostredie

Pri výrobe klimatizačného systému pre nášho zákazníka 

sa usilujeme o trvalo udržateľný rozvoj, recykláciu 

produktov a znižovanie množstva odpadu. Spoločnosť 

Daikin dôsledne aplikuje princípy ekologického dizajnu, 

čím znižuje používanie materiálov škodlivých pre životné 

prostredie.

V súčasnosti spoločnosť Daikin ukazuje cestu k účinnejším, cenovo výhodným a životné prostredie šetriacim komfortným riešeniam, 
uvádzaním na trh produktov optimalizovaných pre všetky sezóny. V skutočnosti produkty značky Daikin znižujú spotrebu energie 
a náklady inteligentným spôsobom. Sú určené na prevádzku vo všetkých podmienkach a odrážajú skutočný výkon, ktorý môžete očakávať 
počas celej sezóny vykurovania a chladenia. So značkou Daikin sa rozhodnete správne pre vašu peňaženku... a životné prostredie. 
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Aktuálna publikácia slúži iba na informatívne účely a nepredstavuje záväznú ponuku 
spoločnosti Daikin Europe N.V. Spoločnosť Daikin Europe N.V. zostavila obsah tohto 
letáku podľa svojich najlepších vedomostí. Nedáva ani výslovnú, ani implicitnú 
záruku za úplnosť, presnosť, spoľahlivosť alebo vhodnosť na určitý účel jeho obsahu 
a tu prezentovaných produktov a služieb. Technické údaje sa môžu zmeniť bez 
predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Daikin Europe N.V. otvorene odmieta 
akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek priame alebo nepriame škody v širšom slova 
zmysle, vyplývajúce z alebo vzťahujúce sa k používaniu a/alebo interpretácii tohto 
letáku. Celý obsah je chránený autorskými právami spoločnosti Daikin Europe N.V.

DAIKIN AIRCONDITIONINg CENTRAL EUROPE – SLOVAKIA, s.r.o.
Galvaniho 15/C – SK - 821 04 Bratislava
www.daikin.sk

Produkty Daikin sú distribuované:

Spoločnosť Daikin Europe N.V. sa podieľa na programe 
Eurovent pre certifikáciu klimatizačných jednotiek (AC), 
kvapalinového chladenia (LCP), VZT jednotiek (AHU) 
a izbového klimatizačného zariadenia (FCU). Pozrite si 
pokračujúcu platnosť certifikátu na webovej stránke: 
www.eurovent-certification.com alebo www.certiflash.com

Použiteľné iba pre nízkoteplotné jednotky Daikin Altherma. Vysokoteplotné jednotky Daikin Altherma nie 
sú súčasťou certifikačného programu Eurovent.




