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Topcomfort
Verwarmen,
warm water
en koelen
Lage CO2uitstoot
Modulair
systeem

w w w.daik inalther ma.be

2

DAIKIN ALTHERMA
FLEX TYPE:
EEN
GECENTRALISEERD
SYSTEEM VOOR
VERWARMING,
PRODUCTIE VAN
WARM WATER EN
KOELING VOOR
APPARTEMENTSGEBOUWEN EN
BEDRIJFSRUIMTEN
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2 >17
18 >40

De voorbije 50 jaar is Daikin de MARKTLEIDENDE VOORTREKKER
van de warmtepompsector. Door die constante focus op innovatie
was Daikin de eerste om een VOORDELIG TOTAALCONCEPT VOOR
KLIMAATREGELING op de markt te brengen met RESPECT VOOR
HET MILIEU en een hoog ENERGIERENDEMENT.
De Daikin Altherma Flex Type is het resultaat van jaren onderzoek,
innovatie en een constante kwaliteitsverbetering. Luisteren naar wat
de klanten willen om altijd aan de top van klimaatregeling te blijven
staan om zo vandaag al de technologie van morgen te kunnen bieden.
De Daikin Altherma Flex Type is een mengeling van intelligente
oplossingen en geavanceerde bedieningstechnologieën. Zo krijgen
klanten het ultiem regelbare comfort voor appartementsgebouwen en
bedrijfsruimten en wordt er toch weinig energie verbruikt, wat goed is
voor het milieu.
Als voorkeursproducent voor wie alleen de beste klimaatregeling wil,
INNOVEERT DAIKIN CONSTANT ZODAT ANDEREN ONS MOETEN
VOLGEN.
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VERWARMING
WARM WATER
KOELING
SLECHTS ÉÉN
SYSTEEM
Een volledige klimaatregeling in een appartementsgebouw of een
woonproject heeft specifieke uitdagingen, omdat er veel ruimtes
tegelijkertijd moeten verwarmd of gekoeld worden.
Daikin Altherma Flex Type is daarvoor speciaal ontworpen. Elke
buitenunit kan met maximaal tien binnenunits verbonden worden. Elke
binnenunit wordt daarbij afzonderlijk bediend om altijd de perfecte
temperatuur te hebben. Bovendien genereert het systeem efficiënt
warm water in zowel de verwarmingsmodus als in de koelmodus, door
optimaal gebruik te maken van onze VRV®, cascadetechnologie en
warmtepomptechnologie.

6

EFFICIËNTE
KLIMAATREGELING

VOOR
APPARTEMENTSGEBOUWEN
EN WOONPROJECTEN
Energie-efficiënte
warmtepomptechnologie

Modulair systeem

Daikin Altherma Flex Type biedt vandaag al de oplossing
voor huidige en toekomstige problemen van conventionele
verwarmingssystemen, met name de stijgende energiekosten
en onaanvaardbaar hoge milieubelasting. Met Daikin Altherma
Flex Type wordt 2/3 van de geproduceerde warmte aan de lucht
onttrokken, wat een duurzame én gratis energiebron is! Daikin
Altherma Flex Type behaalt een doorsnee seizoenprestatiefactor
van 3 in het gematigde klimaat van West- en Centraal-Europa.
In vergelijking met een verwarmingsketel op stookolie geeft
dit het volgende resultaat:
• tot 36% minder bedrijfskosten*
• tot 71% minder CO2-uitstoot*
• tot 35% minder gebruik van primair energie rendement*
* Gegevens berekend op basis van de omstandigheden in België: Seizoensgebonden
COP van 3, gemiddelde energieprijzen 2007-2010, CO2-uitstootfactor voor
elektriciteitsproductie

Eén of meer door een invertergestuurde warmtepompunits voor
buiten kunnen voor verwarming, koeling en productie van warm
water zorgen. De buitenunits met een capaciteit van 23 tot 45 kW
onttrekken warmte aan de buitenlucht, verhogen deze tot een
tussentemperatuur en dragen deze warmte-energie over aan de
individuele binnenunits.
Binnenunits zijn verkrijgbaar in verschillende vermogensklassen (6,
9, 11, 14 en 16 kW), voor een optimaal rendement. Eén buitenunit
kan met maximaal tien binnenunits worden gecombineerd. Er
kunnen meerdere buitenunits worden geïnstalleerd voor grotere
toepassingen.

3-in-1-systeem
Daikin Altherma Flex Type verwarmt, koelt en produceert
sanitair warm water:
›› Verwarming: watertemperaturen tot 80°C
›› Koelen: watertemperaturen tot 5°C
›› Sanitair warmwater: tanktemperaturen tot 75°C
Dankzij de warmteterugwinningsfunctie kan dit systeem de
sanitair warmwatertank opwarmen tot 60°C met de warmte die
tijdens het koelen wordt afgevoerd.

Stookolie
Condenserend aardgas
Daikin Altherma Flex Type

100% 82%

68%

Bedrijfskost

120%

92%

89%

Besparing primair
energie rendement

100% 73%

29%

CO2-uitstoot
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CONCEPTBESCHRIJVING
Buiten
Een of meer binnenen buitenunits

1

1

Productie warm water

2

2

Verwarmen
3

3

Koelen

Verwarming/Koeling

=
Eén of meer buitenunits
+ meerdere binnenunits
>> een modulair systeem

Modulair systeem

Buitenunit

Binnenunit

Binnenopstelling

1 APPARTEMENT
6 kW

5 kW

9 kW

11 kW

14 kW

8 kW

1P, 230V

+

Warmwatertank

VOLLEDIG GEBOUW
16 kW

22 kW

45 kW

20 kW

40 kW

3P, 400V

Installeer aparte
buitenunits om hogere
capaciteiten te bereiken
(afzonderlijke systemen:
de buitenunits zijn niet
met elkaar verbonden)
Opmerking:
Verwarmingscapaciteit bij
7°C omgevingstemperatuur,
koelcapaciteit bij 35°C
omgevingstemperatuur
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TWEE DAIKINTECHNOLOGIEËN
GECOMBINEERD

BINNENUNIT:
DAIKIN ALTHERMA CASCADETECHNOLOGIE
Verwarming

Verwarming warm water

Daikin Altherma Flex Type gebruikt twee koelmiddelcyclussen,
R410A en R134a, om het watercircuit te verwarmen. Het doel van
het cascadesysteem is om een bepaalde druk of temperatuur te
behalen die niet kan worden bereikt in één enkele koelcyclus.
De bedoeling is om het beste uit de twee actieve cycli te
benutten. Het koelmiddelcircuit R-410A biedt uitstekende
lage verdampingstemperaturen, terwijl het circuit met R-134a
uitstekende hoge condensatietemperaturen biedt. Met de
cascadetechnologie werken beide koelmiddelproducten onder
optimale omstandigheden.

Dankzij de warmteterugwinningsfunctie kan dit systeem de
sanitair warmwatertank opwarmen tot 60°C met de warmte
die tijdens het koelen wordt afgevoerd. Daardoor is het een
zeer efficiënt systeem voor de productie van warm water.

De voordelen van de cascadetechnologie versus
warmtepompen met enkelvoudige koelmiddelcyclus:
›› Breed temperatuurbereik (25°C – 80°C): alle soorten
verwarmingselementen kunnen worden aangesloten
(vloerverwarming, ventilatorconvectoren, radiatoren). Ook
bestaande radiatoren kunnen worden aangesloten op het
Daikin Altherma Flex Type-systeem.
›› Geen daling van het rendement bij stijgende
watertemperaturen.
›› Hoge capaciteit bij lage omgevingstemperaturen.
›› Geen elektrisch verwarmingselement nodig.

››

Er kan warm water tot 75°C geprodueceerd worden, zonder de
hulp van een elektrisch bijverwarming
›› Geen elektrisch bijverwarming nodig voor legionellaontsmetting
›› Seizoensgebonden COP van 3,0 bij verwarming van 15°C tot
60°C
›› Opwarmen van 15°C tot 60° C in 70 minuten (tank van 200 liter)
›› Equivalent warmwaterinhoud van 320 liter bij 40°C (zonder
bijkomende elektrische bijverwarming) voor een tank met
een gestockeerde sanitaire warmwater temperatuur van
60°C. Grotere equivalente sanitair warmwater inhouden zijn
beschikbaar met de tank van 260 liter of door gebruik te
maken van hogere tanktemperaturen.

Koelen
De tweede koelmiddelcyclus R-134a kan worden uitgeschakeld
om efficiënt te kunnen koelen. De koelmiddelcyclus met
R-410A wordt omgekeerd en het koudwatercircuit kan worden
gebruikt om de ruimtes te koelen.
››

Stap

Stap

2

1

Stap

3

››
››

Hoge koelcapaciteit met watertemperaturen tot 5°C, in
combinatie met een Daikin warmtepompconvector of een
Daikin ventilatorconvector
Vloerkoeling is mogelijk, met een watertemperatuur tot 18°C
De warmte onttrokken door de koeling kan worden
teruggewonnen om de warmwatertank op te warmen
Hoog rendement in 3 stappen:

Buiten

binnen

1.

De buitenunit onttrekt warmte aan de
omgevingslucht. Deze warmte wordt
overgebracht via koelmiddel R-410A naar de
binnenunit.

2.

De binnenunit verhoogt deze opgenomen warmte via
een tweede koelmiddelcircuit R-134a.

3.

Deze warmte wordt gebruikt om het
watercircuit op te warmen. Dankzij de
unieke cascadecompressor worden er
watertemperaturen tot 80°C bereikt zonder extra
elektrische bijverwarming.
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BUITENUNIT:
DAIKIN VRV®-TECHNOLOGIE
Modulaire flexibiliteit

Warmteterugwinning

Daikin Altherma Flex Type maakt gebruik van Daikins beroemde
VRV®-technologie. Een combinatie van PID-gestuurde compressoren
en een elektronisch expansieventiel in de buitenunit zorgen ervoor
dat de koelmiddelinhoud zich onophoudelijk aanpast aan het
gevraagde vermogen van de binnenuints.

De geabsorbeerde warmte tijdens het koelen van de flat kan
worden teruggewonnen en wordt niet zomaar vrijgelaten in de
lucht. Deze terugwinning kan worden gebruikt

Met de VRV®-technologie kunnen verschillende binnenunits worden
aangesloten op één buitenunit en kunnen de binnenunits onafhankelijk
van elkaar werken, voor absolute flexibiliteit. Elk appartement kan dus
zijn eigen verwarming, koeling en productie van sanitair warm water
regelen.

››

››

voor de productie van sanitair warm water binnen hetzelfde
appartement
om andere ruimten te verwarmen en sanitair warm water te
produceren binnen andere appartementen.

Via warmteterugwinning wordt de beschikbare energie maximaal
benut zodat de elektriciteitskosten zo laag mogelijk worden
gehouden voor alle appartementen.

Invertercompressoren
Daikin Altherma dankt haar uitzonderlijk laag energieverbruik aan
een unieke combinatie van hoogst efficiënte invertergestuurde
Daikin-compressoren met variabele instelpunten. Dit laat toe om
het vermogen precies aan te passen aan de verwarmingsvraag
van het gebouw. De mogelijkheid om de verwarmingscapaciteit
van de buitenunit volledig zelf te regelen, betekent ook maximaal
comfort en minimaal energieverbruik.

verwarming koeling
tot

tot

Verwarming
warm water:
tot

omgevingstemperatuur

75°C

afvoer

>

>

omgevingstemperatuur

>

>

vloeistof

aanzuiging

>

>
>

>

-20°C 43°C

Verwarmen:
tot 80°C
R-410A

R-410A

R-134A

Koelen*:
tot 5°C
H2O

* alleen beschikbaar bij 6 en 9 kW
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WARMTEPOMPCONVECTOR
VAN DAIKIN:

HET OPTIMALE VERWARMINGSELEMENT VOOR APPARTEMENTEN
De Daikin warmtepompconvector werkt bij een gemiddelde watertemperatuur
van 45°C. Deze temperatuur efficiënt kan worden geproduceerd dankzij de
cascadetechnologie van Daikin Altherma Flex Type.
De warmtepompconvector is daarom het ideale verwarmingselement voor
appartementen, want het biedt een hoog comfortniveau:
›› Kleine afmetingen in vergelijking met lage
temperatuursradiatoren: breedte is verminderd met 2/3.
›› Laag geluidsniveau tot 19dB(A), ideale verwarming en koeling voor
slaapkamers
›› Hoge koelingsvermogen, met watertemperaturen tot slechts 6°C

Verwarming/Koeling
Verwarming (45°C) / Koeling (6°C)

woonkamer

slaapkamer 1

slaapkamer 2

45°C / 7°C

Alle types verwarmingselementen kunnen worden aangesloten op de Daikin Altherma Flex Type, dankzij het brede watertemperatuurbereik.
Daikin Altherma Flex Type werkt met meerdere instelpunten, zodat een combinatie van verschillende verwarmingselementen met
verschillende watertemperaturen kan werken. Het instelpunt van de binnenunit wordt automatisch verlaagd afhankelijk van de reële
vraag van de verschillende verwarmingselementen, zodat op elk moment en onder alle omstandigheden een optimaal rendement wordt
gegarandeerd.
ZONE 1 : TLw = 65°C

65°C
evenwichtsfles

pompradiatoren
badkamer

gesloten kraan in koelmodus

ZONE 2 : TLw = 45°C
slaapkamer

externe
bediening

WARMTEVRAAG AAN/UIT
woonkamer

UIT

AAN

UIT

UIT

badkamer

UIT

UIT/AAN

AAN

UIT

slaapkamer

UIT

UIT/AAN

UIT/AAN

AAN

Binnenunit

UIT

65°C

65°C

45°C

45°C
warmtepompconvectoren

mengkraan

600mm

600mm

woonkamer
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MEER VOORDELEN
VAN EEN
GEAVANCEERD
ONTWERP
MODULAIR ONTWERP

Dankzij het modulaire ontwerp is de montage
flexibel en eenvoudig - dat drukt de kosten en
maakt onderhoud eenvoudiger.

RUIMTEBESPAREND
ONTWERP

De binnenunits kunnen op of naast elkaar
geplaatst worden. Zo passen de units in kleine
ruimtes en beperken ze de woonruimte niet.

FLUISTERSTILLE WERKING
Dankzij geavanceerd materiaal en een modern
ontwerp kunnen alle bewegende onderdelen
zo stil mogelijk werken, waardoor het
klimaatbeheersysteem nauwelijks hoorbaar is.

INDIVIDUELE REGELING

Met de nieuwste technologie voor geïntegreerde
bediening kan de temperatuur in elke woonruimte
afzonderlijk geregeld en op peil gehouden worden.

EEN HOOG
ENERGIERENDEMENT
LEIDT TOT LAGE
BEDRIJFSKOSTEN

De combinatie van technologieën, met name
de warmtepomptechnologie, zorgt ervoor
dat het verwarmingseffect voornamelijk uit
de omgevingslucht komt. Dat verlaagt het
energieverbruik en drukt de bedrijfskosten.
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DAIKIN ALTHERMA FLEX TYPE:

EEN
INSTALLATIEVOORBEELD
IN EEN
WOONRUIMTE
Beschrijving:
Locatie: Oostende, België
Aantal verdiepingen: 8
Vloeroppervlakte van één appartement: 115 m2
Bouwjaar: 2008
Ontwerpomstandigheden in de winter: -8°C

Verwarmingselementen: Warmtepompconvectoren van Daikin

Buitenunit: EMRQ16AY1

Binnenunits: 7x EKHVMYD50A
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Theoretische berekening

Simulatiesoftware

1. Bepaal de ontwerptemperatuur

Met de simulatiesoftware van de Daikin Altherma Flex Type
kunnen de afmetingen van het Daikin Altherma-systeem in enkele
eenvoudige stappen worden bepaald. selecteert automatisch
de binnen- en buitenunit volgens de verwarmingsvereisten per
appartement en berekent de vereiste koelmiddelleidingen.

Tontwerp = -8°C

2.

Bepaal de warmtebelasting voor elk appartement
en de geschikte binnen- en buitenunits:

Appartement 7
Appartement 6
Appartement 5
Appartement 4
Appartement 3
Appartement 2
Appartement 1
Totale
verwarmingscapaciteit:

Warmtebelasting
6,0 kW
4,5 kW
4,5 kW
4,5 kW
4,5 kW
4,0 kW
4,5 kW
32,5 kW

Binnenklasse
Capaciteitsindex
klasse 80
80
klasse 50
50
klasse 50
50
klasse 50
50
klasse 50
50
klasse 50
50
klasse 50
50
Totale
380
capaciteitsindex:

››
››
››
››

Automatische of manuele selectie van de binnenunits, de
warmwatertank en opties
Automatische selectie van een geschikte buitenunit
Controle van de lengte van de leidingen en van het hoogteverschil
Installatiespecificaties: diameter van koelmiddelleidingen,
REFNET-verbindingen en -verdelers, extra koelmiddelvulling,
bedradingsschema

45

35
30
25
20
8 pk
10 pk
12 pk
14 pk
16 pk

15
10
5
0
-20

-15

-10

-5

0

5

10

15 Ta (°C)

Verwarmingscapaciteit bij Ta lager dan -15°C niet gegarandeerd
Tontwerp = -8°C Gewenste verwarmingscapaciteit = 32,5 kW

Gekozen buitenunit = 16 pk

3.

Berekening

Controleer de capaciteitsindex

totale capaciteitsindex
Aansluitverhouding =
nominale capaciteitsindex
KHRQ23M64T

9,5X15,9X12,7

12,7X28,6X19,1
9,5X15,9X12,7

>

9,5X15,9X12,7

>

9,5X15,9X12,7

>

9,5X15,9X12,7

>

9,5X15,9X12,7

>

KHRQ23M64T

>

Bij het selecteren van een buitenunit moet de totale
capaciteitsindex zo dicht mogelijk bij de nominale
capaciteitsindex liggen.

>

capaciteit (kW)

40

9,5X15,9X12,7

9,5X22,2X19,1

8 pk
10 pk
12 pk
14 pk
16 pk

aansluitverhouding buitenunit
50%
100%
130%
min.
nom.
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

Aansluitverhouding =

380
= 95%
400
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DAIKIN
ALTHERMA
FLEX TYPE:

DE FLEXIBELE
VERWARMINGSOPLOSSING

Daikin Altherma Flex Type biedt met zijn innovatieve combinatie
van verwarming, koeling en productie van warm water in één
systeem een toegevoegde waarde voor elk APPARTEMENT. Het is
het eerste systeem voor appartementen en woonprojecten dat
volledig steunt op het gebruik van hernieuwbare energie.
Het systeem biedt rendabel en goedkoop warm water
indien gebruik wordt gemaakt van hernieuwbare
energie. De warmte wordt uit de buitenlucht onttrokken
en uit de koelcyclus teruggewonnen en zo worden de
verwarmingskosten vermindert in vergelijking met een
conventioneel verwarmingssysteem. De efficiënte lucht/
water-warmtepomptechnologie maakt hedendaagse
appartementsgebouwen ecologisch duurzaam, met lagere
bedrijfskosten, minder CO2-uitstoot en minder verbruik van
primaire energie.
Dankzij het modulaire ontwerp van Daikin Altherma Flex
Type biedt het systeem een oplossing voor het even welk
bouwproject. Een doorsnee installatie omvat één buitenunit
(van 23 tot 45 kW) voor maximaal tien binnenunits. Er kunnen
meerdere buitenunits worden geïnstalleerd voor grotere
toepassingen.
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VERMINDER DE
ONTWIKKELINGSEN UITVOERINGSTIJD
VAN UW PROJECT!

VERHOOG HET
COMFORTNIVEAU
MET VERWARMING
EN KOELING

Daikin Altherma Flex Type combineert het beste van Daikins knowhow:
›› De VRV®-technologie van Daikin past continu het volume van het circulerende
koelmiddel aan op basis van de belastingschommelingen van de binnenunits.
Daardoor kunnen de binnenunits onafhankelijk van elkaar werken, wat een
volledige flexibiliteit voor elk appartement garandeert, met individuele regeling
van de verwarming, koeling en het warm water.
›› Uiterst efficiënte, invertergestuurde compressoren met variabel instelpunt regelen
optimaal de temperatuur van de warmteafgifte, voor maximaal comfort en
minimaal energieverbruik.
›› De warmteterugwinning maakt optimaal gebruik van de gebruikte energie om te
koelen en drukt de elektriciteitskosten.
Het gamma Daikin Altherma Flex Type is speciaal ontworpen voor een

FLEXIBELE INSTALLATIE:

SNELLE EN

›› De binnenunits zijn volledig uitgerust met al de nodige hydraulische componenten
zodat ze direct kunnen worden aangesloten op het warmtedistributiesysteem.
De warmwatertanken kunnen bovenop de binnenunits worden gestapeld. Dit
beperkt de ingenomen ruimte (<0,6 m2 per appartement) en het installatiewerk
(snelkoppelingen).
›› De buitenunit is erg compact zodat deze gemakkelijk kan worden vervoerd. Dankzij
het geringe gewicht en de trillingsvrije werking hoeven de vloeren niet te worden
versterkt.
›› Daikins leidingsysteem kan snel en eenvoudig worden geïnstalleerd dankzij de
opties voor kleine koelmiddelleidingen en REFNET-leidingen.
Het Daikin Altherma Flex Type garandeert een PERFECTE KAMERTEMPERATUUR
met verwarming en warm water voor het hele gezin, het hele jaar door:
›› Hoge verwarmingscapaciteit, zelfs bij lage omgevingstemperaturen tot -20°C
›› Hoge koelcapaciteit, in combinatie met de warmtepompconvector
ventilatorconvectoren
›› Fluisterstille werking, dankzij de geluidsarme invertercompressor

of

Daikin Altherma Flex Type biedt optimaal comfort voor elk
appartementsgebouw en levert verwarming, koeling en productie
van warm water met behulp van onze beroemde VRV®- en
cascadewarmtepomptechnologie. Deze 3-in-1-oplossing kan flexibel
worden geïntegreerd in nieuwbouwprojecten en draagt bij tot een
tijdige oplevering van uw project.
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VERWARMEN
WARM WATER
KOELEN
SLECHTS ÉÉN
SYSTEEM
Een volledige klimaatregeling verzorgen in SCHOLEN, ZIEKENHUIZEN,
BIBLIOTHEKEN, WELNESSCENTRA, FITNESSCENTRA EN HOTELS
brengt specifieke uitdagingen met zich mee. Meestal zijn er
veel kamers van verschillende grootte die verwarmd en gekoeld
moeten worden en tegelijkertijd is er veel warm water nodig.
Daikin Altherma Flex Type is speciaal daarvoor ontworpen. Elke
buitenunit kan met maximaal tien binnenunits verbonden worden. Elke
binnenunit wordt daarbij afzonderlijk bediend om altijd de perfecte
temperatuur te hebben. Bovendien genereert het systeem efficiënt
warm water in zowel de verwarmingsmodus als in de koelmodus, door
optimaal gebruik te maken van onze VRV®, cascadetechnologie en
warmtepomptechnologie.
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EFFICIËNTE
KLIMAATREGELING

VOOR
COMMERCIËLE
TOEPASSINGEN
Energie-efficiënte
warmtepomptechnologie
Daikin Altherma Flex Type biedt vandaag al de oplossing
voor huidige en toekomstige problemen van conventionele
verwarmingssystemen, met name de stijgende energiekosten
en onaanvaardbare milieubelasting, in commerciële
toepassingen zoals scholen, ziekenhuizen, welnesscentra,
sportzalen en hotels. Met Daikin Altherma Flex Type wordt
2/3 van de geproduceerde warmte aan de lucht onttrokken,
wat een duurzame én gratis energiebron is! Daikin Altherma
Flex Type behaalt een doorsnee seizoenprestatiefactor van
3 in het gematigde klimaat van West- en Centraal-Europa. In
vergelijking met een olietank geeft dit het volgende resultaat:
• tot 36% minder bedrijfskosten*
• tot 71% minder CO2-uitstoot*
• tot 35% minder gebruik van primair energie rendement*

Stookolie

Condenserend aardgas

Daikin Altherma Flex Type

* Gegevens berekend op basis van de omstandigheden in België: SCOP van 3,
gemiddelde energieprijzen 2007-2010, CO2-uitstootfactor voor elektriciteitsproductie

Modulair systeem
Eén of meer door een invertergestuurde warmtepompunits
voor buiten kunnen voor verwarming, koeling en warm water
zorgen. De buitenunits met een capaciteit van 23 tot 45 kW
onttrekken warmte aan de buitenlucht, verhogen deze tot een
tussentemperatuur en dragen deze warmte-energie over aan de
individuele binnenunits.
Binnenunits zijn verkrijgbaar in verschillende vermogensklassen (6,
9, 11, 14 en 16 kW), voor een optimaal rendement. Eén buitenunit
kan met maximaal tien binnenunits worden gecombineerd. Er
kunnen meerdere buitenunits worden geïnstalleerd voor grotere
toepassingen.

3-in-1-systeem
Daikin Altherma Flex Type verwarmt, koelt en produceert sanitair
warm water:
›› Verwarming: watertemperaturen tot 80°C
›› Koelen: watertemperaturen tot 5°
›› Sanitair warmwater: tanktemperaturen tot 75°C
Dankzij de warmteterugwinningsfunctie kan dit systeem de
sanitair warmwatertank opwarmen tot 60°C met de warmte die
tijdens het koelen wordt afgevoerd.

120%
100%

100%
92%

82%

73%

68%

89%

Bedrijfskost

Besparing primair
energie rendement

29%
CO2-uitstoot
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GESCHIKT VOOR
WARM WATER OP VRAAG

De uitdagingen voor
een fitnesscentrum:
››

››

Grote trainingsruimten met veel
warmteproductie, waardoor er in heel
de ruimte een sterke klimaatregeling
vereist is
Veel verbruik van warm water 'op
aanvraag' in de kleedkamers

De oplossing:
Daikin Altherma Flex Type met zijn
modulaire en flexibele aanpak.

Modulair systeem
1 COMMERCIËLE RUIMTE
6 kW

5 kW

9 kW

8 kW

1P, 230V

11 kW

14 kW

VOLLEDIG GEBOUW
16 kW

22 kW

20 kW

3P, 400V

45 kW

40 kW

Installeer aparte buitenunits om
hogere capaciteiten te bereiken
(Aparte systemen: de buitenunits
zijn niet met elkaar verbonden)

Opmerking:
Verwarmingscapaciteit bij
7°C omgevingstemperatuur,
koelcapaciteit bij 35°C
omgevingstemperatuur
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TWEE DAIKIN-TECHNOLOGIEËN
GECOMBINEERD
BINNENUNIT:
DAIKIN ALTHERMA CASCADETECHNOLOGIE
Verwarming

Verwarming warm water

Daikin Altherma Flex Type gebruikt twee koelmiddelcyclussen,
R410A en R134a, om het watercircuit te verwarmen. Het doel van
het cascadesysteem is om een bepaalde druk of temperatuur te
behalen die niet kan worden bereikt in één enkele koelcyclus.
De bedoeling is om het beste uit de twee actieve cycli te
benutten. Het koelmiddelcircuit R-410A biedt uitstekende
lage verdampingstemperaturen, terwijl het circuit met R-134a
uitstekende hoge condensatietemperaturen biedt. Met de
cascadetechnologie werken beide koelmiddelproducten onder
optimale omstandigheden.

Dankzij de warmteterugwinningsfunctie kan dit systeem de
sanitair warmwatertank opwarmen tot 60°C met de warmte
die tijdens het koelen wordt afgevoerd. Daardoor is het een
zeer efficiënt systeem voor de productie van warm water.

De voordelen van de cascadetechnologie versus
warmtepompen met enkelvoudige koelmiddelcyclus:
›› Breed temperatuurbereik (25°C – 80°C): alle soorten
verwarmingselementen kunnen worden aangesloten
(vloerverwarming, ventilatorconvectoren, radiatoren). Ook
bestaande radiatoren kunnen ook worden aangesloten op
het Daikin Altherma Flex Type-systeem?
›› Geen daling van het rendement bij stijgende
watertemperaturen.
›› Hoge capaciteit bij lage omgevingstemperaturen
›› Geen elektrisch verwarmingselement nodig

››
››
››
››
››

Koelen
De tweede koelmiddelcyclus R-134a kan worden uitgeschakeld
om efficiënt te kunnen koelen. De koelmiddelcyclus met
R-410A wordt omgekeerd en het koudwatercircuit kan worden
gebruikt om de ruimtes te koelen.
››

Stap

Stap

2

1

Stap

3

Er kan warm water tot 75°C geproduceerd worden, zonder de
hulp van een elektrische bijverwarming
Geen elektrische bijverwarming nodig voor legionellaontsmetting
Seizoensgebonden COP van 3,0 voor verwarming van 15°C
tot 60°C
Opwarmen van 15°C tot 60° C in 70 minuten (tank van
200 liter)
Equivalent warmwaterinhoud van 320 liter bij 40°C (zonder
heropwarmen) voor een tank met een gestockeerde sanitaire
warmwater temperatuur van 60°C. Grotere equivalente sanitair
warmwater inhouden zijn beschikbaar met de tank van 260
liter of door gebruik te maken van hogere tanktemperaturen.

››
››

Hoge koelcapaciteit met watertemperaturen tot 5°C, in
combinatie met een Daikin warmtepompconvector of
ventilatorconvector
Vloerkoeling is mogelijk, met een watertemperatuur tot
18°C
De warmte onttrokken door de koeling kan worden
teruggewonnen om de warmwatertank op te warmen
Hoog rendement in 3 stappen:

Buiten

Binnen

1.

De buitenunit onttrekt warmte aan de
omgevingslucht. Deze warmte wordt
overgebracht via koelmiddel R-410A naar de
binnenunit geleid.

2.

De binnenunit verhoogt deze opgenomen warmte via
een tweede koelmiddelcircuit R-134a.

3.

Deze warmte wordt gebruikt om het
watercircuit op te warmen. Dankzij de
unieke cascadecompressor worden er
watertemperaturen tot 80°C bereikt zonder extra
elektrische bijverwarming
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BUITENUNIT:
DAIKIN VRV®-TECHNOLOGIE
Modulaire flexibiliteit

Warmteterugwinning

Daikin Altherma Flex Type maakt gebruik van Daikins beroemde
VRV®-technologie. Een combinatie van PID-gestuurde compressoren
en een elektronisch expansieventiel in de buitenunit zorgen ervoor
dat de koelmiddelinhoud zich onophoudelijk aanpast aan het
gevraagde vermogen van de binnenuints.

De geabsorbeerde warmte tijdens het koelen van de flat kan worden
teruggewonnen en wordt niet zomaar vrijgelaten in de lucht. Deze
terugwinning kan worden gebruikt in een andere ruimte:

Met de VRV®-technologie kunnen verschillende binnenunits
worden aangesloten op één buitenunit en kunnen de binnenunits
onafhankelijk van elkaar werken, voor absolute flexibiliteit.

Via warmteterugwinning wordt de beschikbare energie maximaal
benut zodat de elektriciteitskosten zo laag mogelijk worden
gehouden.

››
››

voor de productie van warm water
om ruimten te verwarmen en warm water te produceren

Invertercompressoren
Daikin Altherma dankt haar uitzonderlijk laag energieverbruik aan
een unieke combinatie van hoogst efficiënte invertergestuurde
Daikin-compressoren met variabele instelpunten. Dit laat toe om
het vermogen precies aan te passen aan de verwarmingsvraag
van het gebouw. De mogelijkheid om de verwarmingscapaciteit
van de buitenunit volledig zelf te regelen, betekent ook maximaal
comfort en minimaal energieverbruik.

verwarming koeling
tot

tot

omgevingstemperatuur

75°C

afvoer

>

>

omgevingstemperatuur

>

>

vloeistof

aanzuiging

>

>
>

>

-20°C 43°C

Verwarming
warm water:
tot

Verwarmen:
tot 80°C
R-410A

R-410A

R-134A

Koelen*:
tot 5°C
H2O

* alleen beschikbaar bij 6 en 9 kW
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ER ZIJN
VERSCHILLENDE
CONFIGURATIES MOGELIJK
VOOR ELKE

COMMERCIËLE
TOEPASSING
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Het perfecte verwarmingssysteem
Op plaatsen die vooral verwarmd moeten worden - eerder dan gekoeld - zoals
ziekenhuizen fitnesscentra en scholen, kan de Daikin Altherma Flex Type geconfigureerd
worden voor een instelbare verwarming via radiatoren, warmptepompconvectoren en
vloerverwarming. Dat wil zeggen dat er een temperatuurbereik moet zijn van 35°C voor
vloerverwarming tot 80°C voor radiatoren. Om dat op een rendabele manier te doen
met zo weinig mogelijk energieverbruik, is een combinatie van warmtepompen met
cascadetechnologie de ideale oplossing.

radiatoren ~80°C
ZONES
warmtepompconvectoren ~ 45°C
vloerverwarming ~ 35°C
MET
MEERDERE
T°

Binnenunit

~80°C

Radiateur standard basse température

RT3

~80°C
P3
TRD2

Systeem 1

Unit n

Systeem 2

Systeem 3

Systeem 4 Systeem n

TRD1

2000mm
Radiateur standard basse température

600mm
2000mm
600mm

600mm

~45°C

RT2

600mm

Console
Daikin

600mm

Console
Daikin

600mm
700mm

Console
Daikin

700mm

P2
Unit 1

2000mm

Radiateur standard basse température

700mm

~35°C
P1

TRD 

RT1

Temperatuurverlager

P1/P2/P3 Secundaire circulatiepompen

23 kW

160 kW

~(500 kW)

RT1 

Kamerthermostaat 1

RT2 

Kamerthermostaat 2

RT3 

Kamerthermostaat 3
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WARM WATER Productie van warm water
OP AANVRAAG
MET EEN KORTE WARMHOUDTIJD
OF PIEK
VRAAG MET
Opslag

Op een vooraf geprogrammeerd tijdstip, wanneer
het energietarief laag is, verwarmt de binnenunit de
warmwatertank naar een hoge opslagtemperatuur van
ongeveer 75°C.

Warmhoudfunctie

EEN LANGERE
WARMHOUDTIJD

Om zeker de hele dag voldoende warm water te kunnen
bieden, zet de binnenunit de tank op een vooraf ingestelde
warmhoudtemperatuur.

Tankinhoud volgens uw behoeften
Soms zijn er zeer grote hoeveelheden warm water nodig.
Daarom kan de Daikin Altherma Flex Type aangesloten
worden op tanken met verschillend volumes.
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Productie van warm water
Voorbeeld 1

6x EKHTS260 bij 70°C
  6x 500l water bij 40°C beschikbaar
1 unit per tank geïnstalleerd
  korte warmhoudtijd

OF
Voorbeeld 2

6x EKHTS260 bij 70°C
  6x 500l water bij 40°C beschikbaar
1 unit per 3 tanks geïnstalleerd
  langere warmhoudtijd

OF

~80°C

Voorbeeld 3
Unit 1

Alle flexibiliteit
Om het even hoeveel
warm water er nodig is
Om het even welke
warmhoudtijd er nodig is

Systeem 1

Unit n

Systeem 2

Systeem 3

Systeem 4 Systeem n
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VERWARMING,
PRODUCTIE VAN
WARM WATER
EN KOELING,
VOLGENS UW
BEHOEFTEN
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Koelen
Elke ruimte in het gebouw heeft een eigen thermostaat die in verbinding staat met het
hoofdcontrolepaneel. Via het hoofdcontrolepaneel kan voor elke ruimte de vereiste optimale
temperatuur worden ingesteld en opgevolgd door de binnenunits in de juiste stand te
plaatsen. Aangezien de warmtepomp alleen maar de hoogste (verwarming) of laagste (koeling)
gewenste temperatuur produceert, worden het energieverbruik en de bedrijfskosten verlaagd.
Wanneer er veel capaciteit nodig is om te koelen, kan er een luchtbehandelingsunit
aan het systeem worden toegevoegd.

3 IN 1 SYSTEEM
verwarming
25 C° tot 80°C

koeling
20°C tot 5°C
80°C

5°C
DAT

P1

TRD

35°C

20°C

RT

P2

Systeem 1

23 kW

40 kW

Systeem 2 Systeem 3

80 kW

120 kW

P1/P2 = Secundaire circulatiepompen
DAT = Luchtuitblaasthermostaat
TRD = Temperatuurverlager
RT = Kamerthermostaat

Systeem n

160 kW

~(500 kW)
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MEER VOORDELEN
VOOR IEDEREEN

29

Cascadetechnologie – hoog
rendement tot 80°C
Dankzij cascadetechnologie werkt het systeem zeer efficiënt
over een breed temperatuurbereik tot 80°C. De hoogst
geproduceerde temperatuur is de temperatuur die de units
nodig hebben wanneer ze in werking zijn. Zo wordt er nooit
meer energie verbruikt dan wat er op dat moment nodig is.

Snelle opwarmtijd
De combinatie van een warmtepomp en cascadetechnologie
zorgt voor snelle opwarmtijden, niet alleen om een ruimte te
verwarmen maar ook voor warm water. Dat is vooral belangrijk
voor bijvoorbeeld fitnesscentra, waar er ruimten zijn met
weinig verwarmingsvraag en ruimten met een hoge vraag
op piekmomenten. De warmte van één zone kan worden
teruggewonnen in de plaats van die naar buiten af te voeren,
om de warmte dan "opnieuw te gebruiken" voor de productie
van warm water. Zo worden zowel de opwarmtijd als de
bedrijfskosten verlaagd.

Modulair ontwerp
Daikin Altherma Flex Type maakt gebruik van Daikins
beroemde VRV technologie. Meerdere binnenunits kunnen
op één buitenunit worden aangesloten. Daardoor kunnen
de binnenunits onafhankelijk van elkaar werken, wat een
volledige flexibiliteit en een volledige klimaatregeling
met optimale temperaturen voor die specifieke ruimte
garandeert.

Verminder de ontwikkelingsen uitvoeringstijd van uw
project
Met onze selectie- en afmetingstools kunt u gemakkelijk
een oplossing voor verwarming, koeling en warm water
ontwerpen. Het systeem kan gemakkelijk in elk gebouw
geïntegreerd worden dankzij ons geavanceerd leidingontwerp
en de eliminatie van uitlaatsystemen. Dat bespaart tijd voor de
montage en biedt een toegevoegde waarde voor het project.

Snelle montage!
Onze systemen worden van de fabriek geleverd met alle
hydraulische onderdelen al op voorhand geplaatst en klaar
om aangesloten te worden op de externe leidingen. Zo zijn
ze sneller en gemakkelijker te monteren, bespaart u tijd en
hoeft u niets meer ter plaatse in elkaar te steken, wat vooral bij
meerdere elementen nuttig is. Als u bovenop de binnenunits
van het systeem ook een warmwatertank installeert met onze
plug-and-play-functie, dan bespaart u nog meer tijd en hoeft u
geen schoorsteen of een andere uitlaat te plaatsen.

Gebruik schone energie
De geavanceerde warmtepomptechnologie die warmte uit de
lucht haalt, kan het energieverbruik doen zakken met 75%. Dat
spaart verwarmingskosten uit en verlaagt de milieubelasting
van het systeem terwijl de productie van warm water, de
verwarming en zelfs de koeling optimaal blijven.
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SPECIFICATIES
Binnenunit
EKHVMRD50A
Functie
Afmetingen

hxbxd

mm

Temperatuur uitgaand
water

verwarmen

°C

Materiaal

EKHVMRD80A

EKHVMYD50A

Verwarmen en koelen

705x600x695

705x600x695

25~80

25~80

Voorgelakte metaalplaat

Voorgelakte metaalplaat

Kleur

Metaalgrijs

Geluidsdrukniveau

nominaal

Gewicht

dB(A)

401/ 432

kg
gewicht

Metaalgrijs
421/ 432

401/ 432

92

type

Koelmiddel

2

Voeding

421/ 432
120

R-134a
kg

EKHVMYD80A

Enkel verwarmen

R-134a
2

2

1~/50Hz/220-240V

2
1~/50Hz/220-240V

1 De geluidsniveaus zijn gemeten bij: binnenkomend water 55°C; uitgaand water 65°C
2 De geluidsniveaus zijn gemeten bij: binnenkomend water 70°C; uitgaand water 80°C

Binnenunit
EKHBRD011ACV1 EKHBRD014ACV1 EKHBRD016ACV1 EKHBRD011ACY1 EKHBRD014ACY1 EKHBRD016ACY1
Behuizing
Afmetingen
Gewicht
Werkingsbereik

Koelmiddel
Geluidsdrukniveau

Voeding

Stroom

kleur
materiaal
hoogte/breedte/diepte mm
model
model
kg
verwar- omgevingstemp. min.~max. °C
men
waterzijde min.~max. °C
sanitair
omgevingstemp. min.~max. °CDB
warm water waterzijde min.~max. °C
type
gewicht
kg
dBA
nom.
fluisterstille niveau 1
nachtstand
naam
fase
frequentie
spanning
aanbevolen zekeringen

Metaalgrijs
Voorgelakte metaalplaat
705/600/695
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

380-415
16

(1) EW 55°C; LW 65°C; Dt 10°C; omgevingstemperaturen: 7°CDB/6°CNB | (2) EW 70°C; LW 80°C; Dt 10°C; omgevingstemperaturen: 7°CDB/6°CNB | (3) EW 30
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Buitenunit
Nominale capaciteit

EMRQ8AY1

EMRQ10AY1

EMRQ12AY1

EMRQ14AY1

EMRQ16AY1

verwarmen

kW

22,4

28

33,6

39,2

44,8

koelen

kW

20

25

30

35

40

PK

8

10

12

14

16

Capaciteitsbereik
Afmetingen

HxBxD

mm

1.680x1.300x765

Gewicht

kg

Geluidsvermogenniveau verwarmen

dB(A)

78

80

83

84

Geluidsdrukniveau

°C

58

60

62

63

Werkingsbereik
Koelmiddel

verwarmen

331

339

verwarmen

°C

-20°C~20*

sanitair warm water

°C

-20°C~35*

type

kg

R-410A

Voeding

Leidingaansluitingen

3~/50Hz/380-415V
vloeistof

mm

aanzuiging

mm

hoge- en lagedrukgas
max. totale lengte

9,52

12,7

19,1

22,2

15,9

28,6
19,1

22,2

m

300

hoogteverschil buitenunit-binnenunit m
Aanbevolen zekeringen

A

40
20

25

40

Verwarmingsomstandigheden: Ta = 7°CDB / 6°CNB, 100% aansluitverhouding
Koelingsomstandigheden: Ta = 35°CDB, 100% aansluitverhouding
* Capaciteit niet gegarandeerd tussen -20°C en -15°C

Warmwatertank
Watervolume
Max. watertemperatuur
Afmetingen
HxBxD
Afmetingen - geïntegreerd
HxBxD
op de binnenunit
Materiaal buitenbehuizing
Kleur
Leeggewicht

EKHTS200AC
200

l
°C
mm

EKHTS260AC
260
75°C

mm

1.335x600x695

1.610x600x695

2.010x600x695

2.285x600x695
Verzinkt metaal
Metaalgrijs

kg

70

78

Warmtepompconvector
Capaciteit
Afmetingen

FWXV15A

FWXV20A

verwarmen

45°C 1

kW

1,5

2,0

koelen

7°C 2

kW

1,2

HxBxD

mm

Luchtdebiet

H/M/L/SL

m3/h

318/228/150/126

Geluidsdruk

M

dB(A)

19

Gewicht

kg

Koelmiddel

1

2

15
474/354/240/198
29
Water

Voeding
Leidingaansluitingen

1,7
600x700x210

1~/220-240V/50/60Hz
vloeistof (buitendiam.)/Afvoer

Waterinlaattemperatuur = 45°C / Wateruitlaattemperatuur: 40°C
binnentemperatuur = 20°CDB
Gemiddelde ventilatorsnelheid
Waterinlaattemperatuur = 7°C / Wateruitlaattemperatuur: 12°C
binnentemperatuur = 27°CDB / 19°CNB
Gemiddelde ventilatorsnelheid

12,7 / 20

Door haar unieke positie als fabrikant van airconditioners,
compressoren en koudemiddelen is Daikin sterk begaan
met het milieu. Sinds een aantal jaren streeft Daikin naar
de positie van marktleider op het gebied van producten
met een beperkte impact op het milieu. Om dit te
bereiken moet een breed assortiment producten op
ecologisch verantwoorde wijze worden ontworpen en
ontwikkeld. Bovendien moet een energiebeheersysteem
worden ingevoerd om energie te besparen en afval te
beperken.

Deze brochure dient uitsluitend ter informatie en verbindt Daikin Europe N.V.
tot geen enkele prestatie. Daikin Europe N.V. heeft de inhoud van deze brochure
met grote zorg samengesteld. Er wordt echter geen enkele garantie geboden
voor de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid
voor een bepaald gebruiksdoel van de inhoud van deze publicatie en de
producten en diensten die erin worden beschreven. De specificaties kunnen
zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Daikin Europe N.V. wijst
uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor directe of indirecte schade in de
ruimste betekenis, die zou voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik
en/of de interpretatie van deze brochure. De inhoud is onderworpen aan het
auteursrecht van Daikin Europe N.V.

Daikin Belgium Gent
Tél. 09/244 66 44 - Fax 09/220 65 10

Daikin Europe NV neemt deel aan het Eurovent-certificatieprogramma voor airconditioners (AC),
vloeistofkoel-systemen (LCP) en ventilatorconvectoren (FCU). Controleer de lopende validiteit van het
certificaat online: www.eurovent-certification.com of via: www.certiflash.com

Daikin Belgium Herentals
Tél. 014/28 23 30 - Fax 014/28 23 39

Daikin-producten worden verdeeld door:

Daikin A/C Belgium Wavre
Tél. 010/23 72 23 - Fax 010/24 49 10

www.daikin.be

info@daikin.be
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