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DAIKIN ALTHERMA FLEX:
CENTRÁLNÍ VYTÁPĚNÍ,
OHŘEV TEPLÉ VODY
A CHLADICÍ SYSTÉMY
PRO REZIDENČNÍ
A KOMERČNÍ APLIKACE
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V průběhu posledních 50 let jsme se stali PŘEDNÍM INOVÁTOREM
v oblasti tepelných čerpadel. Jelikož se neustále soustředíme na
inovace, byli jsme na trhu první, kdo začal dodávat řešení CELKOVÉHO
ŘÍZENÍ KLIMATU, jež RESPEKTUJE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, je vysoce
ENERGETICKY ÚČINNÉ a NÁKLADOVĚ EFEKTIVNÍ.
Řada Daikin Altherma Flex je přímým výsledkem uplynulých let výzkumu,
inovací a neustálého zvyšování kvality. Jelikož usilujeme o udržení se ve
špičce řízení klimatu, nasloucháme dobře potřebám svých zákazníků
a již dnes jim tak dokážeme zajistit to, co budou potřebovat zítra. řada
Daikin Altherma Flex je kombinací inteligentních řešeních a vyspělých
technologií řízení, která poskytuje to nejlepší v regulovatelném komfortu
pro rezidenční či komerční budovy, a to ohleduplně k životnímu prostředí
díky snížené spotřebě energie.
Jako dodavatel řešení pro ty, kdo chtějí k řízení klimatu jen to nejlepší,
VYVÍJÍME NEUSTÁLÉ INOVACE, A KONKURENCE TAK MÁ OPROTI
NÁM NEUSTÁLE CO DOHÁNĚT.
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VYTÁPĚNÍ
OHŘEV TEPLÉ VODY
CHLAZENÍ
STAČÍ JEN
JEDEN
SYSTÉM
Celkové řízení klimatu v obytných domech představuje velikou výzvu,
neboť se v nich nachází velké množství místností vyžadujících vytápění
nebo chlazení současně.
Daikin Altherma Flex je navržena s ohledem na tyto potřeby. Každou
venkovní jednotku lze propojit až s deseti vnitřními jednotkami, které lze
individuálně ovládat, a udržovat tak stále příjemnou teplotu v příslušných
místnostech. Navíc optimálním využíváním VRV®, kaskádové technologie
a tepelných čerpadel dokáže systém efektivně ohřívat teplou vodu jak
v režimu vytápění, tak i chlazení.
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EFEKTIVNÍ
ŘÍZENÍ KLIMATU

PRO BYTOVÉ
DOMY A UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ
Energeticky úsporná
technologie tepelného čerpadla
Daikin Altherma Flex je současnou odpovědí na dnešní
i budoucí otázky  spojené s klasickými systémy vytápění, jako
jsou zvyšující se ceny energií a nepřijatelně velký dopad na
životní prostředí. U jednotky Daikin Altherma Flex jsou 2/3
tepla generovány ze vzduchu, považovaného za obnovitelný
zdroj energie, který je zcela zdarma. Daikin Altherma Flex  
dosahuje v mírném klimatu západní a střední Evropy typického
celoročního COP 3. V porovnání s kotlem na topný olej jsou
výsledkem:
• Nižší provozní náklady až o 36 %*
• Nižší emise CO2 až o 71 %*
• Snížení primární spotřeby energie až o 35 %*
* Vypočtená data platí pro podmínky v Belgii: SCOP 3, průměrné ceny energií v letech
2007-2010, faktor emisí CO2 pro výrobu elektřiny.

Modulární systém
Jedna nebo více venkovních jednotek s tepelným čerpadlem
řízená invertorem dokáže zajistit vytápění, chlazení a ohřev teplé
užitkové vody. Venkovní jednotky mezi 23 a 45 kW extrahují teplo
z venkovního vzduchu, ohřívají ho na průměrnou teplotu a tuto
tepelnou energii přenáší do jednotlivých vnitřních jednotek.
Vnitřní jednotky jsou k dispozici v několika výkonových třídách
(6, 9, 11, 14 a 16 kW), a zajišťují tak optimální účinnost. Jednu
venkovní jednotku lze kombinovat až s deseti vnitřními
jednotkami. Pro větší prostory lze nainstalovat vetší zařízení.

Systém 3 v 1
Daikin Altherma Flex vytápí, chladí a ohřívá teplou užitkovou
vodu:
›› Vytápění: teplota vody na výstupu až 80 °C
›› Chlazení: teplota vody na výstupu až 5 °C
›› Teplá užitková voda: teplota v zásobníku až 75 °C
Díky funkci zpětného získávání paliva dokáže systém teplem
odvedeným během chlazení zahřát zásobník s teplou užitkovou
vodou až na 60 °C.

Palivo
Kondenzační plyn

Daikin Altherma
Flex

100% 82%

68%

Provozní náklady

120%

92%

89%

Primární energetická
účinnost

100% 73%

29%

Emise CO2

7

POPIS KONCEPTU
Venkovní
Jedna nebo více vnitřních
a venkovních jednotek

1

1

Teplá voda

2

2

Vytápění
3

3

Chlazení

Vytápění/Chlazení

=
Jedna nebo více venkovních
jednotek + několik vnitřních
jednotek >> modulární systém

Modulární systém

Vnitřní jednotka

Vnitřní instalace

Venkovní jednotka

1 APARTMÁN
6kW

5kW

9kW

11kW

14kW

8kW

+
Zásobník na teplou
užitkovou vodu

CELÁ BUDOVA
16kW

22kW

20kW

45kW

40kW

K dosažení vyšších výkonů
nainstalujte samostatné
venkovní jednotky
(samostatné systémy:
venkovní jednotky nejsou
připojené jedna k druhé).
Poznámka:
Topný výkon 7 °C okolní
teploty, chladicí výkon
35 °C okolní teploty

1f, 230 V

3f, 400 V
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DVĚ
KOMBINOVANÉ
TECHNOLOGIE DAIKIN

VNITŘNÍ JEDNOTKA:
KASKÁDOVÁ TECHNOLOGIE DAIKIN ALTHERMA
Vytápění prostoru

Ohřev teplé užitkové vody

Systém Daikin Altherma Flex využívá k ohřevu okruhu výstupní
vody dvou chladicích cyklů, R410A a R134a. Účelem kaskádového
systému je dosáhnout nebo pracovat s tlaky a teplotami, kterých
nelze dosáhnout při použití pouze jednoho chladicího cyklu.
Cílem je získat nejlepší charakteristiku ze dvou aktivních cyklů.
Okruh chladiva R-410A má vynikající charakteristiku s ohledem
na nízké vypařovací teploty, zatímco okruh R-134a má vynikající
charakteristiku vysokých kondenzačních teplot. S kaskádovou
technologií pracují obě chladiva za podmínek, které jsou pro ně
optimální.

Díky kaskádové technologii dokáže jednotka Daikin Altherma
Flex dosáhnout teploty vody 75 °C při ohřevu teplé užitkové
vody. Příprava teplé užitkové vody je pak výrazně efektivnější.

Výhody kaskádové technologie oproti samostatným
tepelným čerpadlům s chladicím cyklem:
›› Široký rozsah teploty vody (25°C – 80°C): lze připojit všechny
typy emitorů tepla (podlahové vytápění, jednotky Fan Coil,
radiátory). K systému Daikin Altherma Flex lze též připojit
stávající radiátory.
›› Žádný pokles účinnosti se zvyšujícími se teplotami vody.
›› Vysoké výkony při nízkých venkovních teplotách.
›› Není vyžadován žádný elektrický ohřívač.

››
››
››
››
››

Chlazení
Druhý chladicí cyklus R-134a lze vynechat a nabídnout efektivní
chlazení. Chladicí cyklus R-410A je otočený a vodní okruh
studené vody lze použít pro chlazení místností.
››

››
››

Krok

Krok
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1

Užitkovou teplou vodu lze ohřát až na 75 °C bez použití
elektrického ohřívače.
Pro dezinfekci Legionelly není třeba žádný elektrický ohřívač.
COP 3.0 pro vytápění od 15 °C do 60 °C
Doba zahřívání od 15 °C do 60 °C za 70 minut (200 l zásobník)
Ekvivalentní objem teplé vody 320 l při teplotě 40 °C
(bez opětovného ohřívání) pro 200 l zásobník při teplotě
v zásobníku 60 °C. Vyšší objemy ekvivalentní teplé vody jsou
k dispozici v 260 l zásobníku, nebo při využití vyšší teploty
v zásobníku.

Vysoké chladicí výkony s teplotami vody nižšími než 5 °C,
v kombinaci s konvektorem tepelného čerpadla Daikin
nebo jednotkami Fan Coil.
Podlahové chlazení je možné při teplotě vody nižší než
18 °C.
Teplo z chlazení lze rekuperovat do ohřevu zásobníku teplé
užitkové vody.

Krok
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Vysoký výkon ve 3 krocích:

Venkovní

Vnitřní

1.

Venkovní jednotka odebere teplo z okolního
venkovního vzduchu. Chladivo R-410A přenese
toto teplo do vnitřní jednotky.

2.

Vnitřní jednotka převezme toto teplo a následně
pomocí chladiva R-134a zvýší jeho teplotu.

3.

Teplo je následně předáno z okruhu chladiva
R-134a do vodního okruhu. Díky jedinečnému
využití kaskádových kompresorů je možné
dosáhnout teploty vody 80 °C, a to bez použití
přídavného záložního ohřívače.
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VENKOVNÍ JEDNOTKA:
TECHNOLOGIE DAIKIN VRV®
Modulární flexibilita

Zpětné získávání tepla

Daikin Altherma Flex používá vyhlášenou technologii VRV®
společnosti Daikin. Kombinace proporčně vestavěného řízeného
kompresoru a elektronických expanzních ventilů u venkovní jednotky
plynule nastavuje cirkulující objem chladiva v reakci na varianty
zatížení připojené vnitřní jednotky.

Teplo vstřebané během chlazení jednoho bytu lze namísto
jednoduchého vypuštění do vzduchu opětovně využít. Toto
získané teplo lze použít

Technologie VRV® umožňuje připojit více vnitřních jednotek
k jedné venkovní jednotce, přičemž tyto vnitřní jednotky mohou
fungovat nezávisle jedna na druhé, což je zárukou úplné flexibility.
Každý byt má kontrolu nad vlastním vytápěním, ohřevem teplé
vody a chlazením.

››
››

k ohřevu teplé užitkové vody ve stejném bytě
pro vytápění prostoru a ohřev teplé užitkové vody v ostatních
bytech

S funkcí zpětného získávání tepla dochází k maximálnímu využití
dostupné energie, a tím i ke snížení nákladů na elektřinu.

Kompresory s invertorem
Daikin Altherma vděčí za nevšedně nízkou spotřebu energie
jedinečné kombinaci vysoce účinným, invertory řízeným
kompresorům Daikin s proměnlivým provozním bodem. Díky
tomu lze výkon přesně přizpůsobit skutečnému požadavku
na vytápění budovy. Možnost plně kontrolovat tepelnou
kapacitu venkovní jednotky rovněž znamená maximální pohodlí
a minimální spotřebu energie.

vytápění chlazení
až do

až do

Ohřev teplé
vody:
až do

>

>

teplota
okolí

>

vypouštění

>

teplota
okolí

kapalina

sání

>

>
>

>

-20°C 43°C

75°C
Vytápění:
až do 80°C

R-410A

R-410A

R-134A

Chlazení:
až do 5°C
H2O

* k dispozici jen u 6 a 9 kW
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KONVEKTOR TEPELNÉHO
ČERPADLA DAIKIN:
OPTIMÁLNÍ TOPNÁ TĚLESA PRO BYTY

Konvektor tepelného čerpadla Daikin pracuje zpravidla při teplotě vody 45 °C, které
lze efektivně dosáhnout díky kaskádové technologii Daikin Altherma Flex.
Konvektor tepelného čerpadla je z toho důvodu ideálním otopným tělesem do
bytu, který zajistí vysokou úroveň pohodlí:
›› Malé rozměry v porovnání s nízkoteplotními radiátory: šířka se sníží o 2/3
›› Díky nízké hlučnosti 19 dB(A) je toto řešení ideální pro vytápění a chlazení
ložnic
›› Vysoce účinné chlazení s teplotou vody až 6 °C

Režim vytápění/chlazení
Vytápění (45°C) / Chlazení (6°C)

obývací pokoj

ložnice 1

ložnice 2

45°C / 7°C

K Daikin Altherma Flex lze díky širokému teplotnímu rozsahu vody připojit všechny typy topných těles. Daikin Altherma Flex rovněž
dokáže pracovat s několika nastavenými hodnotami, které umožňují kombinaci provozu různých topných těles při různé teplotě vody. Při
skutečném požadavku různých topných těles bude nastavená hodnota vnitřní jednotky automaticky snížena, čímž se po celou dobu a za
všech podmínek zajistí optimální účinnost.
ZÓNA 1: TLw = 65°C

65°C
vyrovnávací nádoba

radiátory
koupelna

Ventily jsou v režimu chlazení zavřené

ZÓNA 2: TLw = 45°C
ložnice

SPOTŘEBA TEPLA VYPNUTO/ZAPNUTO
obývací pokoj

VYPNUTO ZAPNUTO VYPNUTO VYPNUTO

koupelna

VYPNUTO VYP./ZAP. ZAPNUTO VYPNUTO

ložnice

VYPNUTO VYP./ZAP.

Vnitřní jednotka

VYPNUTO

65°C

vnější
řízení
45°C
konvektory tepelného čerpadla

VYP./ZAP. ZAPNUTO
65°C

45°C

směšovací ventil

600mm

600mm

obývací pokoj
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DALŠÍ
VÝHODY
MODERNÍHO
DESIGNU
MODULÁRNÍ KONSTRUKCE
Modulární konstrukce umožňuje flexibilní
a snadnou instalaci, čímž se snižují náklady
a zjednodušuje údržba.

MALÝ PŮDORYS

Vnitřní jednotky lze postavit na sebe nebo
vedle sebe. Vejdou se tudíž i do stísněných míst,
a nenarušují tak obytný prostor.

TICHÝ PROVOZ

Moderní materiály a konstrukce umožňují
maximálně tichý chod pohyblivých součástí,
a řízení klimatu je tak sotva slyšitelné.

INDIVIDUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ
Díky integraci nejmodernějších technologií lze
teplotu každého rezidenčního prostoru regulovat
a udržovat individuálně.

VYSOKÁ ENERGETICKÁ
ÚČINNOST ZARUČUJE
NÍZKÉ PROVOZNÍ
NÁKLADY

Kombinace technologií, zejména pak tepelného
čerpadla, znamená, že velkou část topného účinku
lze získat z okolního vzduchu. Snižuje se tak
spotřeba energie, a tím i provozní náklady.
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DAIKIN ALTHERMA FLEX:

TYPICKÁ
REZIDENČNÍ
INSTALACE

Popis:
Poloha: Ostende, Belgie
Počet podlaží: 8
Obytná plocha jednoho bytu: 115 m2
Rok výstavby: 2008
Podmínky v zimě: -8 °C
Topná tělesa: Konvektory tepelného čerpadla Daikin

Venkovní jednotka: EMRQ16AY1

Vnitřní jednotky: 7x EKHVMYD50A

13

Teoretický výpočet

Program pro simulování procesu

1. Určete návrhovou teplotu

Simulační software Daikin Altherma Flex umožňuje navrhnout
rozměry systému Daikin Altherma v několika málo krocích.
Software automaticky poskytuje všechny technické údaje
potřebné pro návrh rozměru celého systému (v přehledném
protokolu).

Tnávrh = -8 °C

2.

Určete tepelného zatížení každého bytu
a vhodných vnitřních a venkovních jednotek:

››

Tepelné zatížení Třída vnitřní jednotky Výkonový index
6,0 kW
třída 80
80
4,5 kW
třída 50
50
4,5 kW
třída 50
50
4,5 kW
třída 50
50
4,5 kW
třída 50
50
4,0 kW
třída 50
50
4,5 kW
třída 50
50
Celkový výkonový
32,5 kW
380
index:

Byt 7
Byt 6
Byt 5
Byt 4
Byt 3
Byt 2
Byt 1
Celkový topný
výkon:

››
››
››

Výběr vnitřních jednotek, zásobníku teplé užitkové vody
a doplňků
Výběr vhodné venkovní jednotky
Kontrola délek potrubí a výškových rozdílů
Instalační pokyny: průměr potrubí s chladivem, spojky
a rozdělovače refnet, doplňující náplň chladiva, schéma
zapojení.

45
40
35

25
20
8HP
10HP
12HP
14HP
16HP

15
10
5
0
-20

-15

-10

-5

0

5

10

15 Ta (°C)

Topný výkon pod Ta -15°C není zaručen
Tnávrh = -8 °C Požadovaný topný výkon = 32,5 kW

Vybraná venkovní jednotka = 16HP

Ověřte výkonový index
celkový výkonový index
jmenovitý výkonový index

9,5X15,9X12,7

9,5X15,9X12,7

9,5X15,9X12,7

9,5X15,9X12,7

>

9,5X15,9X12,7

>

9,5X15,9X12,7

>

KHRQ23M64T

>

Při výběru venkovní jednotky musí být celkový výkonový index
co nejbližší jmenovitému výkonovému indexu.

>

Připojovací poměr =

>

3.

Výpočet

>

výkon (KW)

30

9,5X15,9X12,7

12,7X28,6X19,1
KHRQ23M64T
9,5X22,2X19,1

8HP
10HP
12HP
14HP
16HP

Připojovací poměr venkovní jednotky
50%
100%
130%
min.
jmen.
max.
100
200
260
125
250
325
150
300
390
175
350
455
200
400
520
380

KHRQ23M29T
9,5X22,2X19,1
KHRQ23M29T
9,5X19,1X15,9
KHRQ23M20T
9,5X15,9X12,7
KHRQ23M20T

Přípojný poměr =

380
= 95 %
400
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DAIKIN
ALTHERMA
FLEX:
FLEXIBILNÍ ŘEŠENÍ
VYTÁPĚNÍ

Daikin Altherma Flex představuje díky inovativní kombinaci
vytápění, chlazení a ohřevu teplé užitkové vody v jednom
systému skutečnou přidanou hodnotu pro všechny MAJITELE
BYTU. Jedná se o první systém pro obytné domy a ubytovny,
který zcela umožňuje využívání obnovitelných zdrojů energie.
Využíváním obnovitelné energie ve formě tepla odebraného
z venkovního vzduchu a získaného z chladicího cyklu dosahuje
systém energeticky účinného a levného ohřevu teplé vody, čímž
v porovnání s klasickými systémy vytápění snižuje náklady na
vytápění. Efektivní technologie tepelného čerpadla vzduch-voda
činí dnešní bytové domy mnohem ekologicky udržitelnějšími,
a to díky nižším provozním nákladům, snížení emisí CO2 a snížení
primární spotřeby energie.
Modulární konstrukce Daikin Altherma Flex umožňuje
PROJEKTANTŮM a ARCHITEKTŮM začlenit tento systém do
jakéhokoli developerského projektu. Typická instalace zahrnuje
jednu venkovní jednotku (od 23 do 45 kW) pro až 10 bytových
jednotek. U větších aplikací lze nainstalovat více venkovních
jednotek.
Venkovní jednotka získává teplo z okolního venkovního vzduchu,
ohřívá ho na střední teplotu a převádí do jednotlivých vnitřních
jednotek (6, 9, 11, 14 a 16 kW). Vnitřní jednotky pak ještě
dále teplotu zvýší a přivádí takto ohřátou vodu do radiátorů,
konvektorů tepelných čerpadel nebo jednotek podlahového
vytápění. V případě potřeby dokáží vnitřní jednotky též chladit.
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SNIŽUJE ČAS
POTŘEBNÝ
K REALIZACI
VAŠEHO
PROJEKTU!

DÍKY MOŽNOSTEM
VYTÁPĚNÍ
A CHLAZENÍ
ZLEPŠUJE ÚROVEŇ
POHODLÍ.

Daikin Altherma Flex kombinuje to nejlepší KNOW HOW společnosti Daikin:
›› Technologie Daikin VRV® nepřetržitě upravuje objem cirkulujícího chladiva podle
změn zatížení vnitřních jednotek. Vnitřní jednotky tak mohou fungovat nezávisle
jedna na druhé, což je zárukou úplné flexibility, individuální kontroly nad vytápěním,
ohřevem teplé vody a chlazením.
›› Vysoce efektivní kompresory řízené invertorem s proměnlivými provozními body
optimálně kontrolují tepelné sálání, výsledkem je maximální pohodlí a minimální
spotřeba energie.
›› Zpětné získávání tepla zajišťuje optimální spotřebu energie při chlazení a snižuje
náklady na elektřinu.
Řada Daikin Altherma Flex je navržena pro RYCHLOU

A FLEXIBILNÍ INSTALACI:

›› Vnitřní jednotky jsou plně vybavené všemi potřebnými hydraulickými komponenty
a lze je připojit přímo do distribučního systému tepla. Zásobník teplé užitkové vody
lze postavit na vnitřní jednotky. To snižuje půdorys (<0,6 m2 na byt) a pracovní
zatížení při instalaci (rychlospojky).
›› Venkovní jednotka je dostatečně kompaktní pro zajištění snadné přepravy. Díky
lehké konstrukci a provozu bez vibrací není třeba podlahová výztuž.
›› Systém potrubí Daikin lze nainstalovat rychle a snadno, a to díky malému chladicímu
potrubí a možnostem spojek refnet.
Daikin Altherma Flex zaručuje DOKONALÝ KOMFORT VNITŘNÍHO
s vytápěním a ohřevem teplé vody po celý rok a pro celou rodinu:

KLIMATU

›› Vysoký výkon vytápění, dokonce při nízkých okolních teplotách, až do -20°C
›› Vysoký výkon chlazením, v kombinaci s konvektorem tepelného čerpadla nebo
jednotkami Fan Coil
›› Tichý provoz díky kompresoru s invertorem s nízkou hlučností

Tento systém nabízí optimální pohodlí pro každý bytový dům, zajišťuje
vytápění, chlazení a ohřev teplé užitkové vody díky použití naší uznávané
technologie VRV® a kaskádové technologii tepelného čerpadla. Toto
řešení 3 v 1 umožňuje flexibilní integraci do developerských projektů
a přispívá k včasnému dokončení vašeho projektu.
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VYTÁPĚNÍ
OHŘEV TEPLÉ VODY
CHLAZENÍ
STAČÍ JEN
JEDEN
SYSTÉM
Zajistit plné řízení klimatu v místech, jako jsou ŠKOLY, NEMOCNICE,
KNIHOVNY, LÁZNĚ, FITNESS CENTRA A HOTELY, představuje
náročný úkol, protože se většinou jedná o velký počet místností velmi
rozdílných velikostí, které vyžadují vytápění a chlazení, přičemž je
současně potřebné velké množství teplé užitkové vody – často ‘na povel’.
Daikin Altherma Flex je navržena s ohledem na tyto potřeby. Každou
venkovní jednotku lze propojit až s deseti vnitřními jednotkami, které lze
individuálně ovládat, a udržovat tak stále příjemnou teplotu v příslušných
místnostech. Navíc optimálním využíváním VRV®, kaskádové technologie
a tepelných čerpadel dokáže systém efektivně ohřívat teplou vodu jak
v režimu vytápění, tak i chlazení.
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EFEKTIVNÍ
ŘÍZENÍ KLIMATU

PRO
KOMERČNÍ
APLIKACE
Energeticky úsporná
technologie tepelného čerpadla
Daikin Altherma Flex je současnou odpovědí na dnešní i budoucí
otázky  zvyšujících se cen energií a nepřijatelně velkého dopadu
na životní prostředí, spojené s klasickými systémy vytápění
v komerčních aplikací, jako jsou školy, nemocnice, lázně,
tělocvičny a hotely. U jednotky Daikin Altherma Flex jsou 2/3
tepla generovány ze vzduchu, považovaného za obnovitelný
zdroj energie, který je zcela zdarma. Daikin Altherma Flex  
dosahuje v mírném klimatu západní a střední Evropy typického
celoročního COP 3. V porovnání s kotlem na topný olej jsou
výsledkem:
• Nižší provozní náklady až o 36 %*
• Nižší emise CO2 až o 71 %*
• Snížení primární spotřeby energie až o 35 %*

Palivo

Kondenzační plyn

Daikin Altherma Flex

* Vypočtená data platí pro podmínky v Belgii: SCOP 3, průměrné ceny energií v letech
2007-2010, faktor emisí CO2 pro výrobu elektřiny.

Modulární systém
Jedna nebo více venkovních jednotek s tepelným čerpadlem
řízená invertorem dokáže zajistit vytápění, chlazení a ohřev teplé
užitkové vody. Venkovní jednotky mezi 23 a 45 kW extrahují teplo
z venkovního vzduchu, ohřívají ho na průměrnou teplotu a tuto
tepelnou energii přenáší do jednotlivých vnitřních jednotek.
Vnitřní jednotky jsou k dispozici v několika výkonových třídách
(6, 9, 11, 14 a 16 kW), a zajišťují tak optimální účinnost. Jednu
venkovní jednotku lze kombinovat až s deseti vnitřními
jednotkami. U větších aplikací lze nainstalovat více venkovních
jednotek.

Systém 3 v 1
Daikin Altherma Flex vytápí, chladí a ohřívá teplou užitkovou vodu:
›› Vytápění: teplota vody na výstupu až 80 °C
›› Chlazení: teplota vody na výstupu až 5 °C
›› Teplá užitková voda: teplota v zásobníku až 75 °C
Díky funkci zpětného získávání paliva dokáže systém teplem
odvedeným během chlazení zahřát zásobník s teplou užitkovou
vodou až na 60 °C.

120%
100%

100%
92%

82%

68%
Provozní náklady

73%
89%

Primární energetická
účinnost

29%
Emise CO2
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VHODNÉ PRO ÚČELY

OHŘEVU VODY S KOLÍSAVOU POTŘEBOU

Specifika fitness
center:
››

››

Velké tělocvičny s vysokou mírou
generovaného tepla, vyžadující
přesné řízení klimatu v celém
prostoru
Vysoká, kolísavá potřeba vody
v šatnách

Řešení:
Daikin Altherma Flex se svým modulárním
a flexibilním přístupem.

Modulární systém
1 KOMERČNÍ PROSTOR
6kW

5kW

9kW

8kW

11kW

14kW

CELÁ BUDOVA
16kW

22kW

20kW

45kW

40kW

K dosažení vyšších výkonů
nainstalujte samostatné venkovní
jednotky
(samostatné systémy: venkovní
jednotky nejsou připojené jedna
k druhé).
Poznámka:
Topný výkon 7 °C okolní teploty,
chladicí výkon 35 °C okolní
teploty

1f, 230 V

3f, 400 V
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DVĚ
KOMBINOVANÉ
TECHNOLOGIE DAIKIN

VNITŘNÍ JEDNOTKA:
KASKÁDOVÁ TECHNOLOGIE DAIKIN ALTHERMA
Vytápění prostoru

Ohřev teplé užitkové vody

Systém Daikin Altherma Flex využívá k ohřevu okruhu výstupní
vody dvou chladicích cyklů, R-410A a R-134a. Účelem kaskádového
systému je dosáhnout nebo pracovat s tlaky a teplotami, kterých
nelze docílit při použití pouze jednoho chladicího cyklu. Cílem
je získat nejlepší charakteristiku ze dvou aktivních cyklů. Okruh
chladiva R-410A má vynikající charakteristiku s ohledem na
nízké vypařovací teploty, zatímco okruh R-134a má vynikající
charakteristiku vysokých kondenzačních teplot. S kaskádovou
technologií pracují obě chladiva za podmínek, které jsou pro ně
optimální.

Díky kaskádové technologii dokáže jednotka Daikin Altherma
Flex dosáhnout teploty vody 75 °C při ohřevu teplé užitkové
vody. Příprava teplé užitkové vody je pak výrazně efektivnější.

Výhody kaskádové technologie oproti samostatným
tepelným čerpadlům s chladicím cyklem:
›› Široký rozsah teploty vody (25 °C – 80 °C): lze připojit všechny
typy emitorů tepla (podlahové vytápění, jednotky Fan Coil,
radiátory). K systému Daikin Altherma Flex lze též připojit
stávající radiátory.
›› Žádný pokles účinnosti se zvyšujícími se teplotami vody.
›› Vysoké výkony při nízkých venkovních teplotách.
›› Není vyžadován žádný elektrický ohřívač.

››
››
››
››
››

Chlazení
Druhý chladicí cyklus R-134a lze vynechat a nabídnout efektivní
chlazení. Chladicí cyklus R-410A je otočený a vodní okruh
studené vody lze použít pro chlazení místností.
››

››
››

Krok

Krok

2

1

Užitkovou teplou vodu lze ohřát až na 75 °C bez použití
elektrického ohřívače.
Pro dezinfekci Legionelly není třeba žádný elektrický ohřívač.
COP 3,0 pro vytápění od 15 °C do 60 °C
Doba zahřívání od 15 °C do 60 °C za 70 minut (200 l zásobník)
Ekvivalentní objem teplé vody 320 l při teplotě 40 °C
(bez opětovného ohřívání) pro 200 l zásobník při teplotě
v zásobníku 60 °C. Vyšší objemy ekvivalentní teplé vody jsou
k dispozici v 260 l zásobníku, nebo při využití vyšší teploty
v zásobníku.

Vysoké chladicí výkony s teplotami vody nižšími než 5 °C,
v kombinaci s konvektorem tepelného čerpadla Daikin
nebo jednotkami Fan Coil
Podlahové chlazení je možné při teplotě vody nižší než 18 °C
Teplo z chlazení lze rekuperovat do ohřevu zásobníku teplé
užitkové vody

Krok

3

Vysoký výkon ve 3 krocích:

Venkovní

Vnitřní

1.

Venkovní jednotka odebere teplo z okolního
venkovního vzduchu. Chladivo R-410A přenese
toto teplo do vnitřní jednotky.

2.

Vnitřní jednotka převezme toto teplo a následně
pomocí chladiva R-134a zvýší jeho teplotu.

3.

Teplo je následně předáno z okruhu chladiva
R-134a do vodního okruhu. Díky jedinečnému
využití kaskádových kompresorů je možné
dosáhnout teploty vody 80 °C, a to bez použití
přídavného záložního ohřívače.
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VENKOVNÍ JEDNOTKA:
TECHNOLOGIE DAIKIN VRV®
Modulární flexibilita

Zpětné získávání tepla

Daikin Altherma Flex používá vyhlášenou technologii VRV®
společnosti Daikin. Kombinace proporčně vestavěného řízeného
kompresoru a elektronických expanzních ventilů u venkovní jednotky
plynule nastavuje cirkulující objem chladiva v reakci na varianty
zatížení připojené vnitřní jednotky.

Teplo vstřebané během chlazení jednoho prostoru lze namísto
jednoduchého vypuštění do vzduchu opětovně využít. Takto získané
teplo lze pak použít v jiném prostoru:

Technologie VRV® umožňuje připojit více vnitřních jednotek
k jedné venkovní jednotce, přičemž tyto vnitřní jednotky mohou
fungovat nezávisle jedna na druhé, což je zárukou úplné flexibility.

S funkcí zpětného získávání tepla dochází k maximálnímu využití
dostupné energie, a tím i ke snížení nákladů na elektřinu.

››
››

pro ohřev teplé vody
pro vytápění prostoru a ohřev teplé užitkové vody

Kompresory s invertorem
Daikin Altherma vděčí za nevšedně nízkou spotřebu energie
jedinečné kombinaci vysoce účinných, invertory řízených
kompresorů Daikin s proměnlivým provozním bodem. Díky tomu
lze výkon přesně přizpůsobit skutečnému požadavku na vytápění
budovy. Možnost plně kontrolovat tepelný výkon venkovní
jednotky rovněž znamená maximální pohodlí a minimální
spotřebu energie.

vytápění chlazení
až do

až do

Ohřev teplé
vody:
až do

>

>

teplota
okolí

>

vypouštění

>

teplota
okolí

kapalina

sání

>

>
>

>

-20 °C 43 °C

75 °C
Vytápění:
až do 80 °C

R-410A

R-410A

R-134A

Chlazení:
až do 5 °C
H2O

* k dispozici jen u 6 a 9 kW
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NĚKOLIK
KONFIGURACÍ PRO
JAKÉKOLIV

KOMERČNÍ
APLIKACE

23

Dokonalý systém vytápění
V místech, která spíše než chlazení potřebují vytápění - jako jsou například nemocnice,
fitness centra a školy, lze Daikin Altherma Flex nakonfigurovat tak, aby poskytoval
kontrolovatelné vytápění prostřednictvím radiátorů, konvektorů tepelných čerpadel
a podlahového vytápění. Znamená to, že k dispozici musí být určitý rozsah teplot - od
35 °C pro podlahové vytápění, až po 80 °C pro radiátory. Aby bylo možné dosáhnout
toho s minimálními náklady, je ideálním řešením kombinace tepelných čerpadel
s kaskádovou technologií.

VÍCE
radiátory ~80°C
konvektory tepelného čerpadla ~ 45°C
TEPLOTNÍCH podlahové vytápění ~ 35°C
ZÓN
Vnitřní jednotka

~80°C

Radiateur standard basse température

RT3

~80°C
P3
TRD2

Systém 1

TRD1

Jednotka n

Systém 2

Systém 3

Systém 4

Systém n

2000mm
Radiateur standard basse température

600mm
2000mm
600mm

600mm

~45°C

RT2

600mm

Console
Daikin

600mm

Console
Daikin

600mm
700mm

Console
Daikin

700mm

P2
Jednotka 1

2000mm

Radiateur standard basse température

700mm

~35°C
P1

TRD 

RT1

Zařízení snižující teplotu

P1/P2/P3 Sekundární recirkulační čerpadla

23kW

160kW

~(500kW)

RT1 

Pokojový termostat 1

RT2 

Pokojový termostat 2

RT3 

Pokojový termostat 3
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TEPLÁ VODA
PODLE POTŘEBY
S KRÁTKOU DOBOU OHŘEVU
NEBO ŠPIČKOVÁ
POTŘEBA
S DELŠÍ DOBOU
OHŘEVU

Ohřev teplé užitkové vody
Zásoba
V naprogramovanou denní dobu, obvykle během nízkých
nočních tarifů, ohřeje vnitřní jednotka vodu v zásobníku na
teplotu přibližně 75 °C.

Opětovný ohřev

Aby bylo v průběhu celého dne k dispozici dostatečné
množství teplé vody, udržuje vnitřní jednotka vody
v zásobníku na předem nastavené teplotě.

Objem zásobníku podle vašich potřeb

Někdy je potřeba velkého objemu teplé vody. Z tohoto
důvodu lze Daikin Altherma Flex připojit ke všem velikostem
zásobníků. Obraťte se na svého místního prodejce, který
vám poradí ohledně správného nadimenzování systému
pro vaše specifické potřeby teplé vody.
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Ohřev teplé užitkové vody
Příklad 1

6x EKHTS260 při 70°C
  k dispozici 6x 500 l vody o teplotě 40 °C
instalována 1 jednotka na zásobník
  krátká doba ohřevu

NEBO
Příklad 2

6x EKHTS260 při 70°C
  k dispozici 6x 500 l vody o teplotě 40 °C
instalována 1 jednotka na 3 zásobníky
  delší doba opětovného ohřevu

NEBO

~80°C

Příklad 3
Jednotka 1

Úplná flexibilita
Jakékoli požadavky
na objem teplé vody
Jakékoli požadavky
na dobu ohřevu

Systém 1

Jednotka n

Systém 2

Systém 3

Systém 4

Systém n
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VYTÁPĚNÍ,
OHŘEV
TEPLÉ VODY
A CHLAZENÍ PODLE VAŠICH
POTŘEB
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Chlazení
Každý prostor v budově má svůj vlastní termostat, který je napojen na hlavní ovládací panel.
S tímto panelem je možné prostřednictvím aktivace vnitřních jednotek v požadovaném režimu
nastavit a monitorovat optimální teploty jednotlivých místností. Vzhledem k tomu, že tepelné
čerpadlo vytváří pouze nejvyšší (vytápění) příp. nejnižší (chlazení) požadované teploty, lze tak
snížit spotřebu energie a provozní náklady.
Je-li vyžadován vysoký výkon chlazení, je možné k systému přidat vzduchotechnickou
jednotku.

SYSTÉM 3 V 1
chlazení
20°C až 5°C

vytápění
25 C° až 80°C

80°C

5°C
DAT

P1

TRD

35°C

20°C

RT

P2

Systém 1

23kW

40kW

Systém 2

80kW

Systém 3

120kW

P1/P2 = Sekundární recirkulační čerpadla
DAT = Termostat výstupního vzduchu
TRD = Zařízení snižující teplotu
RT = Pokojový termostat

Systém n

160kW

~(500kW)
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VÍCE VÝHOD
PRO KONZULTANTY,
TECHNIKY
A KONCOVÉ
UŽIVATELE
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Kaskádová technologie vysoká účinnost až do 80 °C
Využití kaskádové technologie umožňuje velmi efektivní
fungování systému v širokém rozsahu teplot, a to až do 80 °C.
Nejvyšší teplota je přitom ta, kterou během provozu požadují
jednotky, což zaručuje, že nedochází ke zbytečnému plýtvání
energií.

Rychlý ohřev
Kombinace tepelného čerpadla a kaskádové technologie
umožňuje rychlý ohřev, a to nikoliv pouze pro vytopení
určitého prostoru, nýbrž i pro potřeby teplé užitkové vody
- to je důležité zejména u takových aplikací, jako jsou fitness
centra, kde se vyskytují jak prostory s nízkým požadavkem na
vytápění, tak i prostory s vysokými požadavky na teplou vodu
ve špičkách. Teplo z jednoho prostoru lze namísto vypuštění
do okolního vzduchu získat zpět a opětovně jej využít pro
vytápění nebo ohřev teplé vody, a zkrátit tak dobu potřebnou
k ohřevu a současně i snížit provozní náklady.

Modulární konstrukce
Daikin Altherma Flex používá vyhlášenou technologii
společnosti Daikin. K jedné venkovní jednotce lze rovněž
připojit několik vnitřních jednotek. Vnitřní jednotky tak
mohou fungovat nezávisle jedna na druhé, což zaručuje
úplnou flexibilitu a regulaci klimatu v optimálních teplotách,
které jsou pro jednotlivé konkrétní prostory nastaveny.

Zkrácení doby potřebné
k vývoji a realizaci vašeho
projektu
S pomocí našich výběrových a návrhových softwarových
nástrojů je snadné navrhnout správné řešení pro vytápění,
chlazení a ohřev teplé vody. Naše moderní potrubní konstrukce
a eliminace výfukových systémů umožňuje snadnou integraci
do jakékoli budovy, a tudíž zkracuje dobu instalace a přidává
projektu na hodnotě.

Rychlá instalace!
Naše systémy jsou z výrobního závodu expedovány
s osazenými hydraulickými komponenty, které jsou připraveny
k připojení na externí potrubí. Instalace je tak rychlejší a šetří
váš čas a potřeby konfigurace zařízení na místě, což oceníte
zejména pak v případě, kdy projekt zahrnuje více prvků. Další
časovou úsporu může představovat umístění zásobníků na
teplou užitkovou vodu na vnitřní jednotky prostřednictvím
funkce Plug&Play, jakožto i eliminace potřeby komínu nebo
jiného výfukového potrubí.

Využívání čisté energie
Využití moderní technologie tepelného čerpadla, které odebírá
teplo z okolního vzduchu, může snížit spotřebu energie až o 75
%. Tím ušetříte náklady na vytápění a snížíte dopad systému
na životní prostředí. Zároveň ale zachováte optimální výkon při
ohřevu teplé vody, vytápění a chlazení.

30

TECHNICKÉ ÚDAJE
Vnitřní jednotka
EKHVMRD50A
Funkce
Rozměry

vxšxd

Teplotní rozsah výstupní
vytápění
vody

mm
°C

Materiál

EKHVMYD50A

705x600x695

705x600x695

25~80

25~80
Plech s předběžnou povrchovou úpravou

Metalická šedá
dB(A)

Hmotnost

kg

401/ 432

Metalická šedá
421/ 432

401/ 432

92

typ
náplň

EKHVMYD80A

Vytápění a chlazení

Plech s předběžnou povrchovou úpravou

Barva
Hladina akustického tlaku nominální

Chladivo

EKHVMRD80A
Pouze vytápění

R-134a
kg

2

Napájení

421/ 432
120
R-134a

2

2

1~/ 50Hz /220-240V

2
1~/ 50Hz /220-240V

1 Hladiny hluku se měří při:EW 55°C; LW 65°C
2 Hladiny hluku se měří při:EW 70°C; LW 80°C

Vnitřní jednotka
EKHBRD011ACV1 EKHBRD014ACV1 EKHBRD016ACV1 EKHBRD011ACY1 EKHBRD014ACY1 EKHBRD016ACY1
Plášť
Rozměry
Hmotnost
Provozní
rozsah

Chladivo
Hladina
akustického
tlaku

Napájení

Proud

barva
materiál
jednotka výška / šířka / hloubka
jednotka
vytápění prostředí min.~max.
vodní strana min.~max.
teplá užitková prostředí min.~max.
voda
vodní strana min.~max.
typ
náplň
jmen.
noční
hladina 1
tichý
režim
název
fáze
frekvence
napětí
doporučené pojistky

Metalická šedá
Plech s předběžnou povrchovou úpravou
705/600/695

mm
kg
°C
°C
°CST
°C
kg
dBA

144,25

147,25
-20~20
25~80
-20~35
25~80
R-134a
3,2

43 1
46 2

45 1
46 2

46 1
46 2

43 1
46 2

45 1
46 2

46 1
46 2

40 1

43 1

45 1

40 1

43 1

45 1

dBA

V1
1~
Hz
V
A

Y1
3~
50

220-240
25

(1) EW 55°C; LW 65°C; Dt 10°C; podmínky okolí: 7°CST/6°CMT | (2) EW 70°C; LW 80°C; Dt 10°C; podmínky okolí: 7°CST/6°CMT | (3) EW 30

380-415
16
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Venkovní jednotka
Jmenovitý výkon

EMRQ8AY1

EMRQ10AY1

EMRQ12AY1

EMRQ14AY1

EMRQ16AY1

vytápění

kW

22,4

28

33,6

39,2

44,8

chlazení

kW

20

25

30

35

40

HP

8

10

12

14

16

Výkonový rozsah
Rozměry

VxŠxH

mm

1.680x1.300x765

Hmotnost

kg

Hladina akustického výkonu vytápění

dB(A)

78

80

83

84

Hladina akustického tlaku vytápění

°C

58

60

62

63

Provozní rozsah
Chladivo

331

339

vytápění

°C

-20°C~20*

užitková voda

°C

-20°C~35*

typ

kg

R-410A

Napájení

Potrubí

3~/50Hz/380-415V
kapalina

mm

sání

mm

vysoký a nízký stlačený plyn
max. celková délka

m

rozdíl OU-IU

m

Doporučené pojistky

A

9,52

12,7

19,1

22,2

15,9

28,6
19,1

22,2
300
40

20

25

40

Podmínky vytápění: Ta = 7°CST / 6°CMT, 100% přípojný poměr
Podmínky chlazení: Ta = 35°CDB, 100% přípojný poměr
* Výkon není mezi -20°C a -15°C zaručen

Zásobník teplé užitkové vody
Objem vody
Max. teplota vody
Rozměry
Rozměry - integrace na
vnitřní jednotku
Materiál vnějšího pláště
Barva
Hmotnost bez náplně

VxŠxH

l
°C
mm

VxŠxH

mm

EKHTS200AC
200

EKHTS260AC
260
75°C

1.335x600x695

1.610x600x695

2.010x600x695

2.285x600x695
Pozinkovaný kov
Metalická šedá

kg

70

78

Konvektor tepelného čerpadla
Výkon
Rozměry

FWXV15A

FWXV20A

vytápění

45°C 1

kW

1,5

2,0

chlazení

7°C 2

kW

1,2

VxŠxH

mm

Průtok vzduchu

V/S/N/VN

m3/h

318/228/150/126

Akustický tlak

S

dB(A)

19

Hmotnost

kg

Chladivo

474/354/240/198
29
1~/220-240V/50/60Hz

kapalina (VP)/kondenzát

Teplota vody na vstupu = 45°C / Teplota vody na výstupu = 40°C
vnitřní teplota = 20°CST
Střední rychlost ventilátoru
2
Teplota vody na vstupu = 7°C / Teplota vody na výstupu = 12°C
vnitřní teplota = 27°CST / 19°CMT
Střední rychlost ventilátoru
1

15

Voda

Napájení
Potrubí

1,7
600x700x210

12,7 / 20

Tato brožura slouží pouze pro informační účely a nepředstavuje žádnou závaznou nabídku ze strany Daikin
Europe N.V. Daikin Europe N.V. sestavila obsah této brožury dle svého nejlepšího vědomí. Na obsah tohoto
prospektu, na výrobky a služby v něm uvedené, na úplnost, přesnost, hodnověrnost nebo vhodnost pro
konkrétní účel není poskytována žádná výslovná ani předpokládaná záruka. Technické údaje podléhají
změnám bez předchozího upozornění. Společnost Daikin Europe N.V. výslovně odmítá jakékoliv závazky
za jakékoliv přímé ci nepřímé škody, v nejširším slova smyslu, které by mohly vzniknout z použití a/nebo
interpretace tohoto prospektu, nebo by se k němu mohly vztahovat. Na veškerý obsah se vztahuje autorské
právo společnosti Daikin Europe N.V.

Výrobky Daikin dodává:
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