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Przez ostatnich 50 lat jesteśmy WIODĄCYM INNOWATOREM w branży
pomp ciepła. W wyniku stałego ukierunkowania na innowacje to my
dostarczyliśmy jako pierwsi UKŁAD KOMPLEKSOWEGO STEROWANIA
KLIMATEM , który SZANUJE ŚRODOWISKO, jest w wysokim stopniu
ENERGOOSZCZĘDNY i EFEKTYWNY EKONOMICZNIE.
Seria Daikin Altherma Flex jest bezpośrednim efektem tych wieloletnich
prac rozwojowych, innowacji i ciągłego doskonalenia jakości. Będąc
liderem w dziedzinie pomp ciepła, zawsze słuchaliśmy oczekiwań
klientów i oferujemy już dzisiaj produkty technologii jutra. Seria
Daikin Altherma Flex stanowi połączenie inteligentnych rozwiązań
i zaawansowanych technologii sterowania, które zapewniają najwyższy
poziom kontrolowanego komfortu dla budynków mieszkalnych
i komercyjnych przy równoczesnym zachowaniu zasad ochrony
środowiska naturalnego dzięki obniżonemu zużyciu energii.
Zapewniając możliwość wyboru tym, którzy chcą tylko najlepszych
rozwiązań w zakresie regulacji klimatu, W SPOSÓB CIĄGŁY
WPROWADZAMY

INNOWACJE,

STARAJĄ SIĘ DOTRZYMAĆ KROKU.

KTÓRYM

INNI

PRODUCENCI
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OGRZEWANIE
CIEPŁA WODA
UŻYTKOWA
CHŁODZENIE

TYLKO
JEDEN
SYSTEM

Zapewnienie kompleksowego sterowania klimatem w budynkach
apartamentowych lub blokach mieszkalnych stanowi szczególne
wyzwanie ze względu na wielką liczbę pomieszczeń wymagających
równoczesnego grzania lub chłodzenia.
Seria Daikin Altherma Flex została zaprojektowana z uwzględnieniem
tego wyzwania. Jednostkę zewnętrzną można podłączyć do maksymalnie
dziesięciu jednostek wewnętrznych, z których każdą można sterować
indywidualnie, aby zapewnić utrzymanie idealnej temperatury przez
cały czas. Ponadto, dzięki optymalnemu zastosowaniu technologii VRV®,
kaskadowej i pompy ciepła, system efektywnie wytwarza ciepłą wodę
w obu trybach, ogrzewania i chłodzenia.
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EFEKTYWNE STEROWANIE KLIMATEM

DLA BUDYNKÓW
APARTAMENTOWYCH
I BLOKÓW MIESZKALNYCH

Energooszczędna technologia
pomp ciepła
Seria Daikin Altherma Flex stanowi dzisiejszą odpowiedź na
bieżące i przyszłe problemy wzrastających kosztów energii
i niedopuszczalnego oddziaływania na środowisko, związanego
z tradycyjnymi układami ogrzewania. Dzięki systemowi Daikin
Altherma Flex, 2/3 wytwarzanego ciepła pochodzi z powietrza,
uznawanego za odnawialne źródło energii, z którego możemy
korzystać za darmo! Daikin Altherma Flex osiąga typową wartość
sezonową COP ~ 3 w umiarkowanym klimacie Zachodniej
i Środkowej Europy. W porównaniu z kotłem olejowym, zapewnia:
• koszty eksploatacji niższe aż do 50 % *,
• zmniejszenie aż o 71 % emisji CO2*,
• obniżenie zużycia energii pierwotnej aż o 35 %*.
* Dane zostały obliczone uwzględniając warunki europejskie: współczynnik COP
~ 3, średnie ceny energii w latach 2007-2010, wskaźnik emisji CO2 dla produkcji
elektryczności.

System modularny
Jedna lub więcej zewnętrznych jednostek pomp ciepła ze
sterowaniem inwerterowym może zapewniać realizację funkcji
ogrzewania, chłodzenia i wytwarzania ciepłej wody użytkowej.
Jednostki zewnętrzne o wydajności 23 i 45 kW odbierają ciepło
z powietrza zewnętrznego, podnoszą temperaturę do poziomu
pośredniego i przekazują tę energię cieplną do poszczególnych
jednostek wewnętrznych.
Dostępnych jest kilka klas jednostek wewnętrznych (6, 9, 11,
14 i 16 kW), zapewniających optymalną efektywność. Jedną
jednostkę zewnętrzną można połączyć maksymalnie z dziesięcioma
jednostkami wewnętrznymi. W przypadku większych instalacji,
można zainstalować wiele jednostek zewnętrznych.

System 3-w-1
Daikin Altherma Flex grzeje, chłodzi i podgrzewa ciepłą wodę użytkową:
›› ogrzewanie: temperatury wody na wyjściu aż do 80°C,
›› chłodzenie: temperatury wody na wyjściu aż do 5°C,
›› ciepła woda: temperatury w zbiorniku aż do 75°C.
Dzięki funkcji odzysku ciepła, system może rozgrzewać zbiornik
ciepłej wody użytkowej do temperatury 60°C, wykorzystując ciepło
oddawane z trybie chłodzenia.

Paliwo
Kocioł gazowy kondensacyjny
Daikin Altherma Flex

100 % 82 %

68 %

Koszt eksploatacji

120 %

92 %

89 %

Efektywność
wykorzystania energii
pierwotnej

100 % 73 %

29 %

Emisja CO2
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OPIS KONCEPCJI
Część zewnętrzna
Jedna lub więcej jednostek
wewnętrznych i zewnętrznych

1

1

Ciepła woda

2

2

Ogrzewanie
3

3

Chłodzenie

Ogrzewanie/Chłodzenie

=
Jedna lub więcej jednostek
zewnętrznych + kilka jednostek
wewnętrznych
>> system modularny

System modularny

Instalacja wewnętrzna

Jednostka zewnętrzna

1 APARTAMENT
6 kW

5 kW

9 kW

11 kW

14 kW

8 kW

Jednostka wewnętrzna

Zbiornik ciepłej
wody użytkowej

CAŁY BUDYNEK
16 kW

22 kW

20 kW

1 faza, 230 V

+

3 fazy,
400 V

45 kW

40 kW

Zainstaluj oddzielne
jednostki zewnętrzne,
aby osiągać większe
wydajności. (Systemy
oddzielne: jednostki
zewnętrzne nie są
wzajemnie połączone)
Uwaga:
Wydajności grzewcze przy
temperaturze otoczenia
7°C, wydajności chłodnicze
przy temperaturze
otoczenia 35°C
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POŁĄCZENIE DWÓCH
TECHNOLOGII DAIKIN
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA
TECHNOLOGIA KASKADOWA DAIKIN ALTHERMA
Ogrzewanie pomieszczeń

Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej

System Daikin Altherma Flex wykorzystuje dwa obiegi czynnika
chłodniczego, R-410A i R-134a, do ogrzewania obiegu wodnego.
Zadaniem układu kaskadowego jest osiąganie poziomu lub praca
przy ciśnieniach i temperaturach, których nie można by osiągnąć,
stosując tylko jeden obieg czynnika chłodniczego. Celem jest
wykorzystanie najlepszych elementów charakterystyk obu aktywnych
obiegów. Obieg czynnika chłodniczego R-410A posiada wspaniałą
charakterystykę pod względem niskich temperatur odparowania,
natomiast obieg R-134a posiada doskonałą charakterystykę pod
względem wysokich temperatur skraplania. Dzięki technologii
kaskadowej oba czynniki chłodnicze pracują w swych optymalnych
warunkach.

Dzięki technologii kaskadowej, system Daikin Altherma Flex może
osiągać temperatury wody do 75°C do podgrzewania zbiornika
ciepłej wody. Zapewnia to wysoką efektywność systemu w funkcji
c.w.u.

››
››
››

››
››
››
››

Zalety pomp ciepła wykorzystujących technologię
kaskadową względem pomp ciepła z jednym obiegiem
czynnika chłodniczego:
››

››

Szeroki zakres temperatury wody (25°C – 80°C): można przyłączać
wszelkiego rodzaju emitery ciepła (ogrzewanie podłogowe,
klimakonwektory, grzejniki). Do systemu Daikin Altherma Flex
można przyłączać również istniejące grzejniki.
Brak spadku efektywności ze wzrostem temperatur wody.
Wysokie wydajności przy niskich temperaturach otoczenia.
Grzałka elektryczna nie jest wymagana.

Chłodzenie
W celu zapewnienia efektywnego chłodzenia można zastosować
obejście obieg drugiego czynnika chłodniczego R-134a. Obieg
czynnika chłodniczego R-410A zostaje odwrócony i obwód zimnej
wody można wykorzystać do chłodzenia pomieszczeń.
››

››

Etap

1

Etap

2

Etap

3

Można przygotować ciepłą wodę użytkową o temperaturze aż do
75° C, bez wspomagania grzałką elektryczną.
Nie występuje potrzeba stosowania grzałki elektrycznej do
dezynfekcji bakterii legionella.
Wartość współczynnika sezonowego COP jest równa 3,0 przy
ogrzewaniu od 15°C do 60°C.
Podgrzewanie od temperatury 15° do 60°C w ciągu 70 minut
(zbiornik o pojemności 200 l)
Odpowiada to objętości ciepłej wody 320 l o temperaturze
40°C (bez ponownego podgrzewania) dla zbiornika
o pojemności 200 l przy temperaturze zbiornika 60°C. Wyższe
objętości równoważnej ciepłej wody są dostępne dla zbiornika
o pojemności 260 l lub można zastosować wyższą temperaturę
zbiornika.

››

Wysokie wydajności chłodnicze uzyskiwane przy temperaturach
wody aż do 5°C, w połączeniu z konwektorem pompy ciepła
Daikin lub klimakonwektorami wentylatorowymi Daikin.
Możliwe jest chłodzenie podłogowe za pomocą wody
o temperaturach około 18°C.
Ciepło z chłodzenia można odzyskać do podgrzewania
zbiornika ciepłej wody użytkowej.

Wysoka wydajność w 3 etapach:

Część zewnętrzna

Część wewnętrzna

1.

Jednostka zewnętrzna pobiera ciepło z powietrza
atmosferycznego. To ciepło jest następnie przesyłane
do jednostki wewnętrznej za pośrednictwem czynnika
chłodniczego R-410A.

2.

Jednostka wewnętrzna odbiera ciepło i w dalszym etapie podnosi
temperaturę za pomocą czynnika chłodniczego R-134a.

3.

Ciepło jest przekazywane z obiegu czynnika chłodniczego
R-134a do obiegu wody. Dzięki wyjątkowej sprężarce
kaskadowej, można uzyskać temperaturę wody 80°C bez
używania dodatkowej grzałki zapasowej.
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JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA:
TECHNOLOGIA VRV® FIRMY DAIKIN
Elastyczność modularności

Odzysk ciepła

System Daikin Altherma Flex wykorzystuje renomowaną
technologię VRV® firmy Daikin. Połączenie w jednostce zewnętrznej
sprężarek ze sterowaniem o działaniu proporcjonalno-całkującoróżniczkującym z elektronicznymi zaworami rozprężnymi zapewnia
ciągłe dostosowywanie objętości cyrkulującego czynnika chłodniczego
w reakcji na wahania obciążenia w przyłączonych jednostkach
wewnętrznych.

Ciepło pochłonięte podczas chłodzenia jednego mieszkania może
być odzyskane, zamiast być po prostu uwolnione do powietrza. To
odzyskane ciepło można wykorzystać

Technologia VRV® umożliwia przyłączenie wielu jednostek
wewnętrznych do jednej jednostki zewnętrznej oraz wzajemnie
niezależną pracę jednostek wewnętrznych, co zapewnia pełną
elastyczność. Każde mieszkanie zachowuje kontrolę nad własnymi
funkcjami ogrzewania, ciepłej wody i chłodzenia.

››
››

do wytwarzania ciepłej wody w tym samym mieszkaniu,
do ogrzewania pomieszczeń i wytwarzania ciepłej wody użytkowej
w innych mieszkaniach.

Dzięki funkcji odzysku ciepła, dostępna energia jest wykorzystywana
w maksymalnym stopniu, tym samym redukując koszt energii
elektrycznej.

Sprężarki ze sterowaniem inwerterowym
System Daikin Altherma zawdzięcza swe niezwykle niskie zużycie
energii unikalnemu połączeniu sprężarek wyposażonych w wysoce
efektywne sterowanie inwerterowe firmy Daikin ze zmiennym
punktem pracy. Umożliwia to ścisłe dostosowanie wydajności do
bieżącego zapotrzebowania budynku na ogrzewanie. Zdolność
do pełnej kontroli nad wydajnością cieplną jednostki zewnętrznej
oznacza również maksymalny komfort i minimalne zużycie energii.

ogrzewanie chłodzenie
temperatura
otoczenia

>

wylot

ciecz

ssanie

>

>

temperatura
otoczenia

43°C

>
>

>
>

>

-20°C

Podgrzewanie
ciepłej wody
użytkowej
aż do

aż do

w zakresie do

75°C
Ogrzewanie:
do 80°C

R-410A

R-410A

R-134A

Chłodzenie*:
aż do 5°C
Instalacja H2O

* dostępne tylko w przypadku
jednostek 6 i 9 kW

10

KONWEKTOR POMPY
CIEPŁA DAIKIN:

OPTYMALNY EMITER CIEPŁA DLA ZASTOSOWAŃ MIESZKANIOWYCH
Konwektor pompy ciepła Daikin działa przy typowej temperaturze wody 45°C, którą
można efektywnie uzyskiwać dzięki technologii kaskadowej Daikin Altherma Flex.
Dlatego też konwektor pompy ciepła jest idealnym emiterem ciepła do
zastosowań mieszkaniowych, zapewniając wysoki poziom komfortu:
›› małe wymiary w porównaniu z grzejnikami
niskotemperaturowymi: szerokość jest mniejsza o 2/3,
›› niski poziom hałasu tylko 19dB(A), idealne rozwiązanie ogrzewania i chłodzenia
dla sypialni,
›› wysoka wydajność chłodzenia za pomocą wody o temperaturze do 6°C.

Funkcja ogrzewania / chłodzenia
Ogrzewanie (45°C) / Chłodzenie (6°C)

salon

sypialnia 1

sypialnia 2

45°C/7°C

Dzięki szerokiemu zakresowi temperatury wody, do systemu Daikin Altherma Flex można przyłączać wszelkiego rodzaju emitery ciepła.
System Daikin Altherma Flex może również pracować w systemach mieszanych, co umożliwia stosowanie kombinacji różnych emiterów
ciepła, działających przy różnych temperaturach wody. Wartość zadana jednostki wewnętrznej jest automatycznie obniżana w zależności od
bieżącego zapotrzebowania różnych emiterów ciepła, co zapewnia optymalną efektywność za każdym razem i w każdych warunkach pracy.

STREFA 1 : TLw = 65°C

naczynie
wyrównawcze

pompa obiegu
grzejnikowego

65°C

łazienka

Zawory zamknięte w trybie chłodzenia

STREFA 2 : TLw = 45°C
sypialnia

ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO WŁ./WYŁ.
salon

WYŁ.

WŁ.

WYŁ.

WYŁ.

łazienka

WYŁ.

WYŁ./WŁ.

WŁ.

WYŁ.

sypialnia

WYŁ.

WYŁ./WŁ. WYŁ./WŁ.

Jednostka wewnętrzna WYŁ.

65°C

65°C

zewnętrzny
sterownik
45°C
konwektory pompy ciepła

WŁ.
45°C

zawór mieszający

600mm

600mm

salon
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WIĘCEJ
KORZYŚCI
ZAAWANSOWANEGO
PROJEKTOWANIA
MODUŁOWA
KONSTRUKCJA

Modułowa konstrukcja umożliwia elastyczną i łatwą
instalację - zapewnia to redukcję kosztów i ułatwia
konserwację.

MAŁA POWIERZCHNIA
ZABUDOWY

Jednostki wewnętrzne można ustawiać piętrowo lub
obok siebie. Zapewnia to dopasowanie jednostek do
dostępnej małej przestrzeni, tak aby nie oddziaływały
na przestrzeń życiową.

CICHA PRACA

Zaawansowane materiały i projektowanie umożliwiają
tak cichą pracę wszystkich ruchomych części, jak tylko
jest to możliwe, dzięki czemu system regulacji klimatu
jest ledwie słyszalny.

STEROWANIE
INDYWIDUALNE

Najnowsze technologie sterowania zintegrowanego
pozwalają na indywidualną regulację i utrzymywanie
temperatury w każdym pomieszczeniu mieszkalnym.

WYSOKA EFEKTYWNOŚĆ
ENERGETYCZNA
GWARANTUJE NISKIE
KOSZTY EKSPLOATACJI

Połączenie technologii, wykorzystanie technologii
pomp ciepła, oznacza, że większość efektu cieplnego
pochodzi z powietrza zewnętrznego. Redukuje to
zużycie energii i obniża koszty eksploatacji.
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SYSTEM DAIKIN ALTHERMA FLEX:

TYPOWA
INSTALACJA
W BUDYNKU
MIESZKALNYM
Opis:
Lokalizacja: Ostenda, Belgia
Liczba kondygnacji: 8
Powierzchnia użytkowa jednego apartamentu: 115 m2
Rok budowy: 2008
Warunki projektowe w okresie zimowym: -8°C
Emitery grzejne: konwektory pompy ciepła Daikin

Jednostka zewnętrzna: EMRQ16AY1

Jednostki wewnętrzne: 7x EKHVMYD50A
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Obliczenia teoretyczne

Oprogramowanie symulacyjne

1. Zdefiniowanie temperatury obliczeniowej

Oprogramowanie symulacyjne Daikin Altherma Flex umożliwia
zwymiarowanie systemu Daikin Altherma tylko w kilku krokach.
Oprogramowanie symulacyjne automatycznie przedstawia
wszystkie dane techniczne wymagane do zwymiarowania całego
systemu (w formie zrozumiałego raportu).

Tdesign = -8°C

2.

Zdefiniowanie obciążeń cieplnych dla każdego apartamentu
oraz odpowiednich jednostek zewnętrznych i wewnętrznych:

Apartament 7
Apartament 6
Apartament 5
Apartament 4
Apartament 3
Apartament 2
Apartament 1
Całkowita wydajność
grzewcza:

Obciążenie cieplne Klasa jedn. wewn. Wskaźnik wydajności
6,0 kW
klasa 80
80
4,5 kW
klasa 50
50
4,5 kW
klasa 50
50
4,5 kW
klasa 50
50
4,5 kW
klasa 50
50
4,0 kW
klasa 50
50
4,5 kW
klasa 50
50
Wskaźnik całkowitej
32,5 kW
380
wydajności:

››
››
››
››

Wybór jednostek wewnętrznych, zbiornika ciepłej wody
użytkowej oraz opcji
Wybór odpowiedniej jednostki zewnętrznej
Kontrola długości rurociągów i różnic wysokości
Specyfikacje instalacyjne: średnice rurociągów czynnika
chłodniczego, złącza i głowice REFNET, dodatkowy
czynnik chłodniczy, schemat okablowania

45
40
35

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

15
10
5
0
-20

-15

-10

-5

0

5

10

15 Ta (°C)

Wydajność grzewcza poniżej Ta -15°C nie jest gwarantowana
Tobl. = -8°C

Wymagana wydajność grzewcza = 32,5 kW

Wybrana jednostka zewnętrzna = 16HP

Kontrola wskaźnika wydajności
wskaźnik całkowitej wydajności:
wskaźnik nominalnej wydajności

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

>

Wybierając jednostkę zewnętrzną, należy zadbać, aby wskaźnik
całkowitej wydajności był możliwie najbardziej zbliżony do
wskaźnika nominalnej wydajności.

>

Współczynnik połączenia =

>

3.

Obliczenie

>

Wydajność (kW)

30

9,5X15,9X12,7

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

8 HP
10 HP
12 HP
14 HP
16 HP

współcz. połączenia, jedn. zewn.
50 %
100 %
130 %
min.
nom.
maks.
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

Współczynnik połączenia =

380
= 95 %
400
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SYSTEM DAIKIN
ALTHERMA
FLEX:
ELASTYCZNE ROZWIĄZANIE
UKŁADU OGRZEWANIA

System Daikin Altherma Flex z jego innowacyjnym połączeniem
układów ogrzewania, chłodzenia i wytwarzania ciepłej wody
użytkowej w jednym, stanowi rzeczywistą wartość dodaną dla
każdego  WŁAŚCICIELA  APARTAMENTU. Jest to pierwszy system
przeznaczony dla apartamentów i bloków mieszkalnych, który
w pełni umożliwia wykorzystywanie źródeł energii odnawialnej.
Wykorzystując energię odnawialną w postaci ciepła
wydobywanego z powietrza zewnętrznego i odzyskiwanego
z cyklu chłodzenia, system dostarcza w sposób energooszczędny
i niedrogi ciepłą wodę, co powoduje obniżenie kosztów
ogrzewania w porównaniu z tradycyjnym systemem grzewczym.
Efektywna technologia pompy ciepła powietrze-woda
przyczynia się do tego, aby dzisiejsze budynki apartamentowe
były bardzie przyjazne dla środowiska, z niższymi kosztami
eksploatacji, obniżoną emisją CO2 i zredukowanym zużyciem
energii pierwotnej.
Modułowa budowa systemu Daikin Altherma Flex umożliwia
PROJEKTANTOM i ARCHITEKTOM włączenie systemu do
każdego projektu deweloperskiego. Typowa instalacja obejmuje
jedną jednostkę zewnętrzną (od 23 do 45 kW) dla maksymalnie
dziesięciu jednostek wewnętrznych. W przypadku większych
instalacji, można zainstalować kilka jednostek zewnętrznych.
Jednostka zewnętrzna wydobywa ciepło z powietrza
otaczającego, podwyższa temperaturę wody i przekazuje ją
przy temperaturze pośredniej do poszczególnych jednostek
wewnętrznych (6, 9, 11, 14 i 16 kW). Jednostki wewnętrzne
podnoszą temperaturę do jeszcze wyższego poziomu i zasilają
podgrzaną wodą grzejniki, konwektory pompy ciepła lub układy
ogrzewania podłogowego. Jednostki wewnętrzne mogą w razie
potrzeby realizować funkcję chłodzenia.
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SKRÓCENIE
CZASU
OPRACOWANIA
I WDROŻENIA
PROJEKTU!

POPRAWA POZIOMU
KOMFORTU
POPRZEZ
WYKORZYSTANIE
MOŻLIWOŚCI
GRZANIA
I CHŁODZENIA

Daikin Altherma Flex łączy najlepsze elementy KNOW HOW firmy Daikin:
›› Urządzenia wykorzystujące technologię VRV® w sposób ciągły dostosowują objętość
czynnika chłodniczego w obiegu w reakcji na zmiany obciążenia w jednostkach
wewnętrznych. Umożliwia to niezależne działanie jednostek wewnętrznych,
gwarantując całkowitą niezależność w każdym apartamencie, z indywidualnym
sterowaniem ogrzewaniem, wytwarzaniem ciepłej wody użytkowej i chłodzeniem.
›› Sprężarki o wysokiej sprawności, ze sterowaniem inwerterowym, ze zmiennym
punktem pracy, sterują w sposób optymalny temperaturą emisji ciepła, czego
efektem jest maksymalny komfort i minimalne zużycie energii.
›› Układ odzyskiwania ciepła wykorzystuje maksymalnie energię zużywaną na chłodzenie
i obniża koszty energii elektrycznej.
System Daikin Altherma Flex jest tak zaprojektowany, że można go

SZYBKO I W SPOSÓB ELASTYCZNY:

INSTALOWAĆ

›› Jednostki wewnętrzne są w pełni wyposażone we wszystkie wymagane elementy
hydrauliczne i można je przyłączać bezpośrednio do układu dystrybucji ciepła.
Możliwe jest ustawianie zbiorników ciepłej wody na jednostkach wewnętrznych.
Ogranicza to wymagania na przestrzeń zabudowy (<0,6 m2 na apartament) oraz
nakład pracy podczas instalowania (szybkozłączki).
›› Jednostka zewnętrzna jest na tyle zwartej budowy, że jej transportowanie jest łatwe.
Dzięki jej lekkiej konstrukcji i pracy bez wibracji, nie jest konieczne wzmacnianie stropów.
›› Instalację rurową Daikin można zainstalować szybko i łatwo, dzięki małym
średnicom rurociągów czynnika chłodniczego i możliwościom zastosowania
rurociągów standardu REFNET.
System Daikin Altherma Flex gwarantuje IDEALNY KLIMAT KOMFORTU
WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ z zapewnieniem ogrzewania i ciepłej wody przez cały
rok dla całej rodziny:
››
››

wysokie wydajności grzewcze, nawet przy niskich temperaturach otoczenia aż do -20°C,
wysokie wydajności chłodnicze, w połączeniu z konwektorem pompy ciepła lub
klimakonwektorami,
›› cicha praca dzięki zastosowaniu sprężarki ze sterowaniem inwerterowym o niskim
poziomie hałasu.

System ten oferuje optymalny komfort w każdym budynku
apartamentowym, zapewniając ogrzewanie, chłodzenie i podgrzewanie
ciepłej wody użytkowej, z wykorzystaniem naszej znanej technologii
VRV® oraz kaskadowych pomp ciepła. To rozwiązanie typu "3 w 1"
pozwala na elastyczne integrowanie w projektach deweloperskich
i przyczynia się do ich terminowej realizacji.
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ODNAWIALNE
ROZWIĄZANIE DLA
ZASTOSOWANIA
KOMERCYJNEGO

>
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Efektywne regulowanie klimatem dla zastosowań komercyjnych
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OGRZEWANIE
CIEPŁA WODA
CHŁODZENIE
TYLKO
JEDEN
SYSTEM
Zapewnienie kompleksowego sterowania klimatem w takich miejscach,
jak SZKOŁY, SZPITALE, BIBLIOTEKI, OBIEKTY UZDROWISKOWE,
CENTRA FITNESSU ORAZ HOTELE stanowi szczególne wyzwanie.
Przez większość czasu znaczna liczba pomieszczeń, o różnorodnych  
wielkościach, wymaga ogrzewania i chłodzenia, a równocześnie
potrzebne są również znaczne ilości ciepłej wody.
Seria Daikin Altherma Flex została zaprojektowana z uwzględnieniem
tego wyzwania. Dowolną jednostkę zewnętrzną można podłączyć do
maksymalnie dziesięciu jednostek wewnętrznych, z których każdą można
sterować indywidualnie, aby zapewnić utrzymanie idealnej temperatury
przez cały czas. Ponadto, dzięki optymalnemu zastosowaniu technologii
VRV® i kaskadowej pompy ciepła, system efektywnie wytwarza ciepłą
wodę w obu trybach, ogrzewania i chłodzenia.
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EFEKTYWNE
REGULOWANIE KLIMATEM

DLA
ZASTOSOWAŃ
KOMERCYJNYCH
Energooszczędna technologia
pomp ciepła
System Altherma Flex Type stanowi dzisiejszą odpowiedź na
bieżące i przyszłe problemy wzrastających kosztów energii
i niedopuszczalnego oddziaływania na środowisko, związanego
z tradycyjnymi układami ogrzewania dla zastosowań
komercyjnych, takich jak na przykład szkoły, szpitale, gabinety
odnowy, siłownie i hotele. Dzięki systemowi Daikin Altherma
Flex, 2/3 wytwarzanego ciepła pochodzi w powietrza,
stanowiącego odnawialne źródło energii, z którego możemy
korzystać za darmo! Daikin Altherma Flex osiąga typową
wartość sezonową COP około 3 w umiarkowanym klimacie
Zachodniej i Środkowej Europy. W porównaniu z kotłem
olejowym, zapewnia:
• koszty eksploatacji niższe aż do 50 % *,
• zmniejszenie aż o 71 % emisji CO2*,
• obniżenie zużycia energii pierwotnej aż o 35 %*.

Kocioł olejowy

Kocioł gazowy kondensacyjny

Daikin Altherma Flex

* Dane zostały obliczone uwzględniając warunki europejskie: współczynnik SCOP
równy 3, średnie ceny energii w latach 2007-2010, wskaźnik emisji CO2 dla produkcji
elektryczności.

System modularny
Jedna lub więcej zewnętrznych jednostek pomp ciepła ze
sterowaniem inwerterowym może zapewniać realizację funkcji
ogrzewania, chłodzenia i wytwarzania ciepłej wody użytkowej.
Jednostki zewnętrzne o wydajności 23 i 45 kW odbierają ciepło
z powietrza zewnętrznego, podnoszą temperaturę wody
do poziomu pośredniego i przekazują tę energię cieplną do
poszczególnych jednostek wewnętrznych.
Dostępnych jest kilka klas jednostek wewnętrznych (6, 9, 11, 14
i 16 kW), zapewniających optymalną efektywność. Jedną jednostkę
zewnętrzną można połączyć maksymalnie z dziesięcioma
jednostkami wewnętrznymi. W przypadku większych instalacji,
można zainstalować wiele jednostek zewnętrznych.

System 3-w-1
System Daikin Altherma Flex Type ogrzewa, chłodzi i podgrzewa
ciepłą wodę użytkową:
›› ogrzewanie: temperatury wody na wyjściu aż do 80°C,
›› chłodzenie: temperatury wody na wyjściu aż do 5°C,
›› ciepła woda: temperatury w zbiorniku aż do 75°C.
Dzięki funkcji odzysku ciepła, system może podgrzewać zbiornik
ciepłej wody użytkowej do temperatury 60°C, wykorzystując
ciepło oddawane w trybie chłodzenia.

120 %
100 %

100 %
92 %

55 %

73 %

50 %

89 %

Koszt eksploatacji

Efektywność
wykorzystania energii
pierwotnej

29 %
Redukcja emisji CO2
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DOPASOWANIE DO REALIZACJI
FUNKCJI CIEPŁEJ WODY NA ŻĄDANIE

Wyzwania dla
centrum fitness:
››

››

Duże sale gimnastyczne, gdzie
generowane są duże ilości ciepła,
wymagają rygorystycznego regulowania
klimatem całej przestrzeni.
W
szatniach
występuje
duże
zapotrzebowanie
ciepłej
wody
użytkowej "na żądanie".

Rozwiązanie:
System Daikin Altherma Flex z jego
modularnością i elastycznością.

System modularny
1 PRZESTRZEŃ KOMERCYJNA
6 kW

5 kW

9 kW

8 kW

1 faza, 230 V

11 kW

14 kW

16 kW

CAŁY BUDYNEK
22 kW

20 kW

3 fazy,
400 V

45 kW

40 kW

Zainstaluj oddzielne jednostki
zewnętrzne, aby osiągać większe
wydajności.
(System rozdzielony: jednostki
zewnętrzne nie są wzajemnie
połączone)
Uwaga:
Wydajności grzewcze przy
temperaturze otoczenia 7°C,
wydajności chłodnicze przy
temperaturze otoczenia 35°C.

20

POŁĄCZENIE
DWÓCH TECHNOLOGII
DAIKIN

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA
TECHNOLOGIA KASKADOWA DAIKIN ALTHERMA
Ogrzewanie pomieszczeń

Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej

System Daikin Altherma Flex wykorzystuje dwa obiegi czynnika
chłodniczego, R-410A i R-134a, do ogrzewania obiegu wodnego.
Zadaniem układu kaskadowego jest osiąganie poziomu lub praca
przy ciśnieniach i temperaturach, których nie można by osiągnąć,
stosując tylko jeden obieg czynnika chłodniczego. Celem jest
wykorzystanie najlepszych elementów charakterystyk obu aktywnych
obiegów. Obieg czynnika chłodniczego R-410A posiada wspaniałą
charakterystykę pod względem niskich temperatur odparowania,
natomiast obieg R-134a posiada doskonałą charakterystykę pod
względem wysokich temperatur skraplania. Dzięki technologii
kaskadowej oba czynniki chłodnicze pracują w swych optymalnych
warunkach.

Dzięki technologii kaskadowej, system Daikin Altherma Flex może
osiągać temperatury wody do 75°C do podgrzewania zbiornika
ciepłej wody. Zapewnia to wysoką efektywność systemu w funkcji
c.w.u.

Zalety pomp ciepła wykorzystujących technologię kaskadową
względem pomp ciepła z jednym obiegiem czynnika
chłodniczego:
›› Szeroki zakres temperatury wody (25°C – 80°C): można przyłączać
wszelkiego rodzaju emitery ciepła (ogrzewanie podłogowe,
klimakonwektory, grzejniki). Do systemu Daikin Altherma Flex
można przyłączać również istniejące grzejniki.
›› Brak spadku efektywności ze wzrostem temperatur wody.
›› Wysokie wydajności przy niskich temperaturach otoczenia.
›› Grzałka elektryczna nie jest wymagana.

››
››
››
››
››

Chłodzenie
W celu zapewnienia efektywnego chłodzenia można zastosować
obejście obieg drugiego czynnika chłodniczego R-134a. Obieg
czynnika chłodniczego R-410A zostaje odwrócony i obwód zimnej
wody można wykorzystać do chłodzenia pomieszczeń.
››

››

Etap

1

Etap

2

Etap

3

Można przygotować ciepłą wodę użytkową o temperaturze aż do
75° C, bez wspomagania grzałką elektryczną.
Nie występuje potrzeba stosowania grzałki elektrycznej do
dezynfekcji bakterii legionella.
Wartość współczynnika sezonowego COP jest równa 3,0 przy
ogrzewaniu od 15°C do 60°C.
Podgrzewanie od temperatury 15° do 60°C w ciągu 70 minut
(zbiornik o pojemności 200 l)
Odpowiada to objętości ciepłej wody 320 l o temperaturze
40°C (bez ponownego podgrzewania) dla zbiornika
o pojemności 200 l przy temperaturze zbiornika 60°C. Wyższe
objętości równoważnej ciepłej wody są dostępne dla zbiornika
o pojemności 260 l lub można zastosować wyższą temperaturę
zbiornika.

››

Wysokie wydajności chłodnicze uzyskiwane przy temperaturach
wody aż do 5°C, w połączeniu z konwektorem pompy ciepła
Daikin lub klimakonwektorami wentylatorowymi Daikin.
Możliwe jest chłodzenie podłogowe za pomocą wody
o temperaturach około 18°C.
Ciepło z operacji chłodzenia można odzyskać do podgrzewania
zbiornika ciepłej wody użytkowej.

Wysoka wydajność w 3 etapach:

Część zewnętrzna

Część wewnętrzna

1.

Jednostka zewnętrzna pobiera ciepło z powietrza
atmosferycznego. To ciepło jest następnie przesyłane
do jednostki wewnętrznej za pośrednictwem czynnika
chłodniczego R-410A.

2.

Jednostka wewnętrzna odbiera ciepło i w dalszym etapie
podnosi temperaturę za pomocą czynnika chłodniczego R-134a.

3.

Ciepło jest przekazywane z obiegu czynnika chłodniczego
R-134a do obiegu wody. Dzięki wyjątkowej sprężarce
kaskadowej, można uzyskać temperaturę wody 80°C bez
używania dodatkowej grzałki zapasowej.
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JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA:
TECHNOLOGIA VRV® FIRMY DAIKIN
Elastyczność modularności

Odzysk ciepła

System Daikin Altherma Flex wykorzystuje renomowaną
technologię VRV® firmy Daikin. Połączenie w jednostce zewnętrznej
sprężarek ze sterowaniem o działaniu proporcjonalno-całkującoróżniczkującym z elektronicznymi zaworami rozprężnymi zapewnia
ciągłe dostosowywanie objętości cyrkulującego czynnika chłodniczego
w reakcji na wahania obciążenia w przyłączonych jednostkach
wewnętrznych.

Ciepło pochłonięte podczas chłodzenia jednego obszaru może być
odzyskane, zamiast być po prostu uwolnione do powietrza. To odzyskane
ciepło można wykorzystać w innym obszarze:

Technologia VRV® umożliwia przyłączenie wielu jednostek
wewnętrznych do jednej jednostki zewnętrznej oraz wzajemnie
niezależną pracę jednostek wewnętrznych, co zapewnia pełną
elastyczność.

››
››

do wytwarzania ciepłej wody użytkowej,
do ogrzewania pomieszczeń i wytwarzania ciepłej wody użytkowej.

Dzięki funkcji odzysku ciepła, dostępna energia jest wykorzystywana
w maksymalnym stopniu, tym samym redukując koszt energii
elektrycznej.

Sprężarki ze sterowaniem inwerterowym
System Daikin Altherma zawdzięcza swe niezwykle niskie zużycie
energii unikalnemu połączeniu sprężarek wyposażonych w wysoce
efektywne sterowanie inwerterowe firmy Daikin ze zmiennym
punktem pracy. Umożliwia to ścisłe dostosowanie wydajności do
bieżącego zapotrzebowania budynku na ogrzewanie. Zdolność
do pełnej kontroli nad wydajnością cieplną jednostki zewnętrznej
oznacza również maksymalny komfort i minimalne zużycie energii.

ogrzewanie chłodzenie
w zakresie do

Podgrzewanie
ciepłej wody
użytkowej:
aż do

aż do

temperatura
otoczenia

>

wylot

ciecz

ssanie

>

>

temperatura
otoczenia

>
>

>
>

>

-20°C 43°C

75°C
Ogrzewanie:
do 80°C

R-410A

R-410A

R-134A

Chłodzenie*:
aż do 5°C
Instalacja H2O

* dostępne tylko w przypadku
jednostek 6 i 9 kW
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MOŻLIWYCH
JEST
KILKA KONFIGURACJI
W CELU DOSTOSOWANIA
DO DOWOLNEGO

ZASTOSOWANIA
KOMERCYJNEGO
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Doskonały system grzewczy
W takich miejscach, które wymagają ogrzewania - zamiast chłodzenia - takich jak
szpitale, centra fitnessu i szkoły, system Daikin Altherma Flex można tak skonfigurować,
aby zapewniał kontrolowane ogrzewanie poprzez grzejniki, konwektory pompy ciepła
oraz układ ogrzewania podłogowego. Oznacza to potrzebę dostępności zakresu
temperatur od 35°C dla ogrzewania podłogowego aż do 80°C dla grzejników. Idealnym
rozwiązaniem dla efektywnej ekonomicznie realizacji tego przy minimalnym zużyciu
energii jest połączenie pomp ciepła z technologią kaskadową.

grzejniki ~80°C
KILKA STREF
konwektory pompy ciepła ~ 45°C
TEMPERATUROWYCH ogrzewanie podłogowe ~ 35°C

Jednostka wewnętrzna

~80°C

Radiateur standard basse température

RT3

~80°C
P3
TRD2

~45°C
P2

Jednostka 1

System 1

TRD1

Jednostka n

System 2

System 3

System 4

System n

2000mm

Radiateur standard basse température

~35°C
P1

TRD 

2000mm
Radiateur standard basse température

600mm
2000mm
600mm

600mm

RT2

600mm

Console
Daikin

600mm

Console
Daikin

600mm
700mm

Console
Daikin

700mm
700mm

RT1

Urządzenie redukujące temperaturę

P1/P2/P3 Pompy obiegów wtórnych

23 kW

160 kW

~(500 kW)

RT1 

Termostat pokojowy 1

RT2 

Termostat pokojowy 2

RT3 

Termostat pokojowy 3

24

CIEPŁA WODA
NA ŻĄDANIE
Z KRÓTKIM CZASEM DOGRZEWU
LUB SZCZYTOWE
ZAPOTRZEBOWANIE
Z DŁUŻSZYM CZASEM
NA PONOWNY
PODGRZEW

Podgrzewanie ciepłej wody
Operacja magazynowania

O wstępnie zaprogramowanej porze dnia, w okresie o niskiej taryfie
opłat za energię, jednostka wewnętrzna podgrzeje zbiornik ciepłej
wody użytkowej do wysokiej temperatury magazynowania około 75°C.

Operacja ponownego podgrzewania

Aby zagwarantować wystarczającą wydajność wody w ciągu
dnia, jednostka wewnętrzna będzie utrzymywać temperaturę
zbiornika na poziomie wstępnie zaprogramowanej temperatury
ponownego podgrzewania.

Pojemność zbiornika odpowiednia do potrzeb

Czasami potrzebne są znaczne ilości ciepłej wody. To dlatego
system Daikin Altherma Flex można przyłączać do zbiorników
o różnych pojemnościach. W celu prawidłowego zwymiarowania
zbiornika dla określonych wymagań na ciepłą wodę należy
zwrócić się do lokalnego dealera.
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Podgrzewanie ciepłej wody
Przykład 1

6x EKHTS260 o temp. 70°C
  6x 500 l dostępnej wody o temp. 40°C
zainstalowana 1 jednostka na zbiornik
  krótki czas ponownego podgrzewania

LUB
Przykład 2

6x EKHTS260 o temp. 70°C
  6x 500 l dostępnej wody o temp. 40°C
zainstalowana 1 jednostka na 3 zbiorniki
  dłuższy czas ponownego podgrzewania

LUB

~80°C

Przykład 3
Jednostka 1

Pełna elastyczność
  Niezależnie od wymaganych
objętości ciepłej wody
Niezależnie od
wymaganego czasu
ponownego podgrzewania

System 1

Jednostka n

System 2

System 3

System 4

System n

26

PODGRZEWANIE
CIEPŁEJ WODY
I CHŁODZENIE,
STOSOWNIE DO
POTRZEB
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Chłodzenie
Każde pomieszczenie w budynku jest zaopatrzone we własny termostat połączony z głównym
panelem sterowania. Za pomocą tego głównego panelu sterowania można ustawiać
i monitorować żądaną temperaturę dla każdego pomieszczenia, uaktywniając jednostki
wewnętrzne w wymaganym trybie. Ponieważ pompa ciepła wytwarza tylko najwyższą
(grzanie) lub najniższą (chłodzenie) żądaną temperaturę. Zużycie energii i koszty eksploatacji
będą obniżone.
Gdy potrzeba wysokich wydajności dla chłodzenia, do systemu można dołączyć zespół
uzdatniania  powietrza.

SYSTEM TYPU 3-W-1
chłodzenie
20°C do 5°C

grzanie
25 C° do 80°C

80°C

5°C
DAT

P1

TRD

35°C

20°C

RT

P2

System 1

23 kW

40 kW

System 2

80 kW

System 3

120 kW

P1/P2 = Pompy cyrkulacyjne obiegów wtórnych
DAT = Termostat powietrza wylotowego
TRD = Urządzenie redukujące temperaturę
RT = Termostat pokojowy

System n

160 kW

~(500 kW)
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WIĘCEJ KORZYŚCI
DLA PROJEKTANTÓW,
INSTALATORÓW
I UŻYTKOWNIKÓW
KOŃCOWYCH
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Technologia kaskadowa –
wysoka efektywność aż do
temperatury 80°C
Zastosowanie technologii kaskadowej umożliwia efektywną
pracę systemu w szerokim zakresie temperatury aż do 80°C
Wytwarzana jest najwyższa temperatura wymagana przez
jednostki podczas pracy i to zapewnia, że nie jest zużywana
dodatkowa energia poza bieżącymi potrzebami.

Krótki czas nagrzewania
Połączenie pompy ciepła z technologią kaskadową umożliwia
uzyskiwanie krótkich czasów nagrzewania, nie tylko
w kategoriach ogrzewania pomieszczeń, lecz także wytwarzania
ciepłej wody – może to być szczególnie ważne w przypadku
takich zastosowań, jak centra fitnessu, gdzie pomieszczenia
o niskim zapotrzebowaniu na ogrzewanie są równoważone
przez pomieszczenia o wysokim szczytowym zapotrzebowaniu.
Ciepło z jednego obszaru może być odzyskiwane, zamiast
uwalniania go do powietrza zewnętrznego, i może być
"ponownie wykorzystane" do ogrzewania pomieszczeń lub
podgrzewania ciepłej wody użytkowej, skracając dzięki temu
czas nagrzewania, a także obniżając koszty eksploatacji.

Modułowa konstrukcja
System Daikin Altherma Flex wykorzystuje znaną
technologię firmy Daikin. Do jednej jednostki zewnętrznej
można przyłączyć kilka jednostek wewnętrznych. Umożliwia
to niezależną pracę jednostek wewnętrznych, zapewniając
całkowitą elastyczność i pełną regulację klimatu
z temperaturami ustawionymi na poziomach optymalnych
dla konkretnych pomieszczeń.

Skrócenie czasu opracowania
i wdrożenia projektu
Korzystając z naszych narzędzi do doboru i wymiarowania,
łatwiej jest zaprojektować pojedyncze rozwiązanie układu
ogrzewania, chłodzenia i wytwarzania ciepłej wody użytkowej.
Nasze zaawansowane projekty instalacji rurowych oraz
wyeliminowanie układów odprowadzania spalin umożliwia
łatwe zintegrowanie z dowolnym budynkiem, oferując
oszczędność czasu instalacji oraz podwyższenie wartości
projektu.

Szybka instalacja!
Nasze systemy są wysyłane z fabryki z wstępnie
zainstalowanymi wszystkimi elementami hydraulicznymi,
gotowe do przyłączenia do zewnętrznej instalacji rurowej.
Zapewnia to większą szybkość i łatwość instalowania, a także
oszczędza czas i uwalnia od konieczności konfigurowania
na miejscu instalacji, zwłaszcza gdy w grę wchodzi wiele
elementów. Przeprowadzenie instalacji zbiorników ciepłej
wody użytkowej na szczycie jednostek wewnętrznych systemu
z wykorzystaniem naszych funkcji plug-and-play może
zapewnić dodatkową oszczędność czasu, a wyeliminowanie
potrzeby komina lub innej instalacji odprowadzania spalin
pozwala uniknąć dodatkowego  nakładu pracy.

Używanie czystej energii
Korzystanie z zaawansowanej technologii pomp ciepła,
które przechwytują ciepło z powietrza, może obniżyć ilość
zużywanej energii aż o 75 %. Oferuje to oszczędność kosztów
ogrzewania i redukcję oddziaływania systemu na środowisko
z równoczesnym zachowaniem optymalnej efektywności
podgrzewu ciepłej wody użytkowej, ogrzewania, a nawet
chłodzenia.
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DANE TECHNICZNE
Jednostka wewnętrzna
EKHVMRD50A
Funkcja
Wymiary

wys. x szer. x gł.

mm

Zakres temperatury
wody na wylocie

grzanie

°C

Materiał

EKHVMRD80A

EKHVMYD50A

ogrzewanie i chłodzenie

705 x 600 x 695

705 x 600 x 695

25~80

25~80

blacha stalowa z powłoką wstępną

blacha stalowa z powłoką wstępną

Kolor

szary metalik

Poziom ciśnienia akustycznego nominalny

dB(A)

Ciężar

kg

Czynnik chłodniczy

401/ 432

szary metalik
421/ 432

401/ 432

421/ 432

92

typ
ilość

120

R-134a
kg

2

Zasilanie

EKHVMYD80A

tylko ogrzewanie

R-134a
2

2

1~/ 50Hz /220-240V

2
1~/ 50Hz /220-240V

1 Poziomy hałasu zmierzone w temp.: EW 55°C; LW 65°C
2 Poziomy hałasu zmierzone w temp.: EW 70°C; LW 80°C

Jednostka wewnętrzna
EKHBRD011ACV1 EKHBRD014ACV1 EKHBRD016ACV1 EKHBRD011ACY1 EKHBRD014ACY1 EKHBRD016ACY1
Obudowa
Wymiary
Ciężar
Zakres pracy

Czynnik
chłodniczy

kolor
materiał
jednostka wys. / szer. / gł.
jednostka
grzanie otoczenie min.~maks.
strona wodna min.~maks.
ciepła woda otoczenie min.~maks.
użytkowa strona wodna min.~maks.
typ
ilość
nom.

Poziom
ciśnienia
akustycznego tryb
nocny
Zasilanie

Prąd

poziom 1

nazwa
liczba faz
częstotliwość
napięcie
zalecane bezpieczniki

szary metalik
blacha stalowa z powłoką wstępną
705/600/695

mm
kg
°C
°C
°CDB
°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; warunki otoczenia: 7°CDB/6°CWB | (2) EW 70°C; LW 80°C; Dt 10°C; warunki otoczenia: 7°CDB/6°CWB | (3) EW 30

380-415
16
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Jednostka zewnętrzna
Nominalna wydajność

EMRQ8AY1

EMRQ10AY1

EMRQ12AY1

EMRQ14AY1

EMRQ16AY1

grzanie

kW

22,4

28

33,6

39,2

44,8

chłodzenie

kW

20

25

30

35

40

HP

8

10

12

14

16

Zakres wydajności
Wymiary

wys. x szer. x gł.

mm

1680 x 1300 x 765

Ciężar

kg

Poziom mocy akustycznej grzanie

dB(A)

78

80

83

84

Poziom ciśnienia akustycznego grzanie

°C

58

60

62

63

grzanie

°C

-20°C ~20*

woda użytkowa

°C

-20°C ~35*

typ

kg

Zakres pracy
Czynnik chłodniczy

331

339

R-410A

Zasilanie

Połączenia instalacji
rurowej

3~/50Hz/380-415V
ciecz

mm

ssanie

mm

gaz, wysokie i niskie ciśnienie
maks. długość całkowita

9,52

12,7

19,1

22,2

15,9

28,6
19,1

22,2

m

300

różnica poziomów JZ-JW m
Zalecane bezpieczniki

A

40
20

25

40

Warunki grzania: Ta = 7°CDB / 6°CWB, współczynnik połączenia 100 %
Warunki chłodzenia: Ta = 35°CDB, współczynnik połączenia 100 %
* Wydajność nie jest gwarantowana w temperaturach pomiędzy -20°C i -15°C

Zbiornik ciepłej wody użytkowej
Objętość wody
Maks. temperatura wody
Wymiary
wys. x szer. x gł.
Wymiary - zintegrowany
wys. x szer. x gł.
na jednostce wewnętrznej
Materiał obudowy zewnętrznej
Kolor
Ciężar pustego zbiornika

EKHTS200AC
200

EKHTS260AC
260

l
°C
mm

1335 x 600 x 695

1610 x 600 x 695

mm

2010 x 600 x 695

2285 x 600 x 695

75°C

stal ocynkowana
szary metalik
kg

70

78

Konwektor pompy ciepła
Wydajność
Wymiary

FWXV15A

FWXV20A

grzanie

45°C 1

kW

1,5

2,0

chłodzenie

7°C 2

kW

1,2

wys. x szer. x gł.

mm

Ciężar

kg

Natężenie przepływu powietrza wys./śr./nis./b. nis.

m3/h

318/228/150/126

Ciśnienie akustyczne

dB(A)

19

M

Czynnik chłodniczy
Zasilanie
Połączenia instalacji rurowej ciecz (średn. zewn.)/skropliny
1

2

Temperatura wody na wlocie = 45°C / Temperatura wody na wylocie: 40°C
Temperatura w pomieszczeniu = 20°CDB
Średnia prędkość wentylatora
Temperatura wody na wlocie = 7°C / Temperatura wody na wylocie: 12°C
Temperatura w pomieszczeniu = 27°CDB / 19°CWB
Średnia prędkość wentylatora

1,7
600 x 700 x 210
15
474/354/240/198
29
woda
1~/220-240V/50/60Hz
12,7 / 20

Niniejsza broszura została przygotowana w formie informacyjnej i nie stanowi oferty prawomocnej Daikin
Europe N.V. Zawartość broszury powstała dzięki wiedzy Daikin Europe N.V. Nie udzielamy pośredniej
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