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De	 senaste	 50	 åren	 har	 vi	 varit	 den	 FRÄMSTA INNOVATÖREN	

i	värmepumpsbranschen.	P.g.a.	detta	ständiga	fokus	på	förnyelse	var	

vi	 först	 med	 att	 ge	 TOTAL KLIMATKONTROLL som RESPEKTERAR 

MILJÖN	och	är	högst	ENERGIEFFEKTIV	och	KOSTNADSEFFEKTIV. 

Serien	Daikin	Altherma	Flex	är	det	direkt	resultatet	av	dessa	år	av	forskning,	

förnyelse	 och	 ständig	 kvalitetsförbättring.	 Vi	 ligger	 alltid	 i	 spetsen	 för	

klimatkontroll,	 och	 använder	 vår	 tid	 till	 att	 lyssna	 på	 vad	 våra	 kunder	

vill	och	sedan	ge	dem	morgondagens	teknik	redan	idag.	Serien	Daikin	

Altherma	Flex	är	en	blandning	av	intelligenta	lösningar	och	avancerad	

kontrollteknik	 som	 ger	 det	 allra	 bästa	 inom	 komfort	 för	 bostäder	 och	

affärs-	och	kontorsbyggnader,	samtidigt	som	miljön	respekteras	genom	

minskad	energiförbrukning.

Vi	är	den	leverantör	man	ska	välja	om	man	bara	vill	ha	det	bästa	inom	

klimatkontroll,	och	vi	UTVECKLAR OSS HELA TIDEN SÅ ATT ANDRA 

MÅSTE FÖLJA EFTER OSS.

2 >17

18 >40
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Det	är	en	särskilt	svår	utmaning	att	ge	total	klimatkontroll	i	ett	hyreshus	

eller	i	ett	kollektivt	boende,	eftersom	det	är	så	många	rum	som	samtidigt	

behöver	värme	eller	kyla.	

Daikin	Altherma	Flex	är	utformat	med	den	utmaningen	i	åtanke.	Varje	

utomhusenhet	 kan	 kopplas	 till	 upp	 till	 tio	 inomhusenheter,	 där	 varje	

inomhusenhet	 kontrolleras	 individuellt,	 för	 att	 se	 till	 att	 den	 perfekta	

temperaturen	 alltid	 bibehålls.	 Genom	 att	 på	 bästa	 sätt	 utnyttja	 VRV®,	

kaskadteknik	 och	 värmepumpsteknik,	 skapar	 systemet	 dessutom	

effektivt	varmvatten	i	både	värme-	och	kylläge.

VÄRME  
VARMVATTEN  
KYLA

ENDAST ETT 
SYSTEM

5
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Energisnål	värmepumpsteknik
Daikin	Altherma	Flex	är	svaret	på	dagens	och	morgondagens	
frågor,	 t.ex.	 om	 ökade	 energikostnader	 och	 en	 oacceptabelt	
hög	 miljöpåverkan,	 som	 har	 att	 göra	 med	 konventionella	
värmesystem.	 Med	 Daikin	 Altherma,	 kommer	 2/3	 av	 den	
genererade	 värmen	 från	 luften,	 vilket	 uppfattas	 som	
förnyelsebar	 energikälla	 som	 är	 gratis!	 Daikin	 Altherma	 Flex	
uppnår	 en	 typisk	 värmefaktor	 (COP)	 på	 3	 i	 det	 moderata	
klimatet	i	västra	Europa	och	i	Centraleuropa.	I	 jämförelse	med	
en	oljepanna	resulterar	detta	i:
•	Upp	till	36	%	lägre	driftkostnader*
•	Upp	till	71	%	reduktion	av	CO

2
-emissioner*

•	Upp	till	35	%	reduktion	i	användningen	av	primärenergi*

*	Data	beräknad	med	hänsyn	tagen	till	belgiska	förhållanden:	Årstidsrelaterad	COP	på	3,	
energimedelpriser	2007-2010,	CO2-utsläppsfaktor	för	elproduktion	

EFFEKTIV 
KLIMATKONTROLL 

FÖR HYRESHUS 
OCH FLERFAMILJSHUS

Modulsystem	
En	 eller	 flera	 inverterkontrollerade	 utomhusvärmepumpenheter	
kan	ge	värme,	kyla	och	varmvatten.	Utomhusenheter	på	effekter	
mellan	23	och	45	kW	tar	upp	värme	från	utomhusluften	och	ökar	
luftens	värme	till	en	mellantemperatur	och	överför	sedan	denna	
värmeenergi	till	de	enskilda	inomhusenheterna.

Inomhusenheter	 finns	 tillgängliga	 i	 åtskilliga	 klasser	 (6,	 9,	 11,	
14	 och	 16	 kW)	 vilket	 ger	 optimal	 effektivitet.	 En	 utomhusenhet	
kan	 kombineras	 med	 upp	 till	 tio	 inomhusenheter.	 Flera	
utomhusenheter	kan	installeras	för	större	applikationer.

3-i-1	system
Daikin	Altherma	Flex	värmer,	kyler	och	producerar	varmvatten:	
	› Värme:	utgående	vattentemperatur	på	upp	till	80	°C	
	› Kyla:	utgående	vattentemperatur	på	ner	till	5	°C	
	› Varmvatten:	tanktemperaturer	på	upp	till	75	°C

Tack	vare	sin	värmeåtervinningsfunktion	kan	systemet	värma	upp	
varmvattenberedaren	 upp	 till	 60	 °C	 med	 den	 överskottsvärme	
som	kommer	från	en	kylning.

100	% 82	% 68	% 120	% 92	% 89	% 100	% 73	% 29	%
Primär		
energieffektivitet CO

2
-utsläppDriftkostnad

Kondensorgas

Daikin Altherma  
Flex 

Bränsle
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Utomhus

En	eller	fler	inomhus-	och	
utomhusenheter

1

2

3

Modulsystem 1	LÄGENHET HELA	BYGGNADEN

En	eller	flera	utomhusenheter		
+	flera	inomhusenheter		
>>	 ett	modulsystem

5	kW 20	kW

22	kW

40	kW

45	kW

8	kW

Installera	separata	
utomhusenheter	för	att	
erhålla	högre	kapaciteter	
(Separata	system:	
utomhusenheterna	är	inte	
sammankopplade	med	
varandra)

Anmärkning:		
Värmekapaciteter	7	°C	
omgivningstemperatur,	
Kylkapaciteter	35	°C	
omgivningstemperatur3P,	400	V1P,	230	V

Utomhusenhet Installation	inomhus
Varmvattentank

= +

Värme/kyla

Inomhusenhet

6	kW 9	kW 11	kW 14	kW 16	kW

KONCEPTBESKRIVNING

Varmvatten
1

2
Värme

3
Kyla
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Byggnadsuppvärmning
Daikin	Altherma	Flex	använder	två	köldmediecykler,	R-410A	och	
R-134a,	 för	 att	 värma	 vattenkretsen.	 Syftet	 med	 kaskadsystem	
är	 att	 uppnå	 eller	 arbeta	 med	 tryck	 och	 temperaturer	 som	 inte	
kan	uppnås	med	enbart	en	köldmediecykel.	Syftet	är	att	få	ut	de	
bästa	egenskaperna	av	de	två	aktiva	cyklerna.	Köldmediekretsen	
R-410A	 har	 utmärkt	 karakteristik	 med	 hänsyn	 till	 låg	
förångningstemperatur,	medan	R-134a	har	utmärkt	karakteristik	
för	 högkondenserande	 temperaturer.	 Med	 kaskadtekniken	 är	
båda	köldmedierna	igång	under	sina	optimala	förhållanden.

Fördelarna med kaskadteknologi i jämförelse med enkla 
köldmediecyklers värmepumpar:
	› Brett	 vattentemperaturintervall	 (25	 °C	 –	 80	 °C):	 alla	 typer	 av	

värmeavgivare	 går	 att	 ansluta	 (golvvärme,	 fläktkonvektorer,	
radiatorer).	Befintliga	radiatorer	kan	också	anslutas	till	systemet	
Daikin	Altherma	Flex.

	› Ingen	effektivitetsförlust	vid	ökande	vattentemperaturer.
	› Hög	kapacitet	vid	låga	omgivningstemperaturer.
	› Ingen	elvärmare	krävs.

Varmvattenuppvärmning
Tack	 vare	 kaskadtekniken	 kan	 Daikin	 Altherma	 Flex	
uppnå	 vattentemperaturer	 på	 75	 °C	 för	 att	 värma	 upp	
varmvattenberedaren.	Det	gör	det	 till	 ett	högeffektivt	 system	
för	produktion	av	varmvatten.

	› Varmvatten	 kan	 produceras	 upp	 till	 75	 °C,	 utan	 hjälp	 av	 en	
elvärmare	

	› Ingen	elvärmare	krävs	för	legionelladesinfektion
	› Årstidsrelaterad	COP	på	3,0	 för	uppvärmning	från	15	°C	till	

60	°C
	› Uppvärmningstid	 från	 15	 °C	 till	 60	 °C	 på	 70	 minuter	

(200	liters	tank)
	› Ekvivalent	 varmvattenvolym	 på	 320	 liter	 vid	 40	 °C	 (utan	

återvärmning)	för	en	200	liters	tank	med	en	tanktemperatur	
på	 60	 °C.	 Större	 volymer	 av	 ekvivalent	 varmvatten	 finns	
tillgängligt	med	260-literstanken,	eller	genom	att	använda	
en	högre	tanktemperatur.	

Kyla
Den	 andra	 köldmediecykeln	 R134a	 kan	 kopplas	 förbi	 för	 att	
ge	en	effektiv	kyla.	Köldmediecykeln	R-410A	är	reverserad	och	
kylvattenkretsen	kan	användas	för	kyla	i	rummen.

	› Höga	 kylkapaciteter	 med	 vattentemperaturer	 ner	 till	 5	 °C,	
i	 kombination	 med	 Daikin	 värmepumpskonvektor	 eller	
Daikin	fläktkonvektorer

	› Golvkyla	är	möjlig	med	vattentemperaturer	ner	till	18	°C
	› Värmen	som	alstras	vid	kyldrift	kan	återvinnas	till	värme	för	

varmvattentanken

TVÅ DAIKIN-
TEKNIKER 
KOMBINERADE
INOMHUSENHET: 
DAIKIN ALTHERMA KASKADTEKNIK 

Utomhus inomhus

1 2 3
Steg Steg Steg

Hög	prestanda	i	3	steg:

1.	 Utomhusenheten	tar	upp	värme	från	
utomhusluften.	Värmen	förs	sedan	över	till	
inomhusenheten	genom	köldmediet	R-410A.

2.	 Inomhusenheten	 tar	 emot	 värmen	 och	 ökar	
temperaturen	ytterligare	med	köldmedium	R-134a.

3.	 Värmen	överförs	från	R-134a-köldmedikretsen	
till	vattenkretsen.	Tack	vare	den	unika	
kaskadkompressorn	kan	vattentemperaturer	på	
80	°C	nås	utan	att	använda	extra	backup-värmare.
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Modulär	flexibilitet
Daikin	Altherma	Flex	använder	sig	av	Daikins	välkända	VRV®-teknik.	
En	 kombination	 med	 PID-styrda	 kompressorer	 och	 elektroniska	
expansionsventiler	 i	 utomhusenheten	 anpassar	 kontinuerligt	 den	
cirkulerande	köldmedievolymen	som	svar	på	belastningsvariationer	
i	de	ansluta	inomhusenheterna.	

VRV®-tekniken	gör	att	flera	 inomhusenheter	kan	anslutas	till	en	
enda	utomhusenhet	och	inomhusenheterna	kan	arbeta	oberoende	
av	 varandra,	 vilket	 säkerställer	 total	 flexibilitet.	Varje	 lägenhet	 kan	
själv	ställa	in	värme,	varmvatten	och	kyla.	

Inverterkompressorer
Daikin	Altherma	har	sin	fantastiskt	låga	energiförbrukning	på	grund	
av	 en	 unik	 kombination	 av	 högeffektiva	 inverterstyrda	 Daikin-
kompressorer	 med	 en	 variabel	 driftpunkt.	 Det	 gör	 det	 möjligt	
att	 anpassa	 kapaciteten	 exakt	 till	 det	 verkliga	 värmebehovet	
i	 byggnaden.	 Möjligheten	 att	 helt	 styra	 värmekapaciteten	 på	
utomhusenheten	 innebär	 också	 maximal	 komfort	 och	 minimal	
energiförbrukning.

UTOMHUSENHET: 
DAIKIN VRV®-TEKNIK 

Värme:		
upp	till	80	°C

Kyla*:		
ner	till	5	°C

Varmvatten-	
uppvärmning:		

upp	till	
75	°C

kyla		
upp	till	

43	°C

utsläpp

vätska

insug

R-410A

R-410A

R-134A

H2O

Värmeåtervinning
Den	 värme	 som	 tas	 upp	 när	 en	 lägenhet	 kyls	 kan	 återvinnas	
istället	för	att	bara	släppas	ut	i	fria	luften.	Denna	återvunna	värme	
kan	användas

	› för	varmvattenproduktion	i	samma	lägenhet
	› för	 värme	 i	 rummen	 och	 varmvattenproduktion	 i	 andra	

lägenheter

Med	 värmeåtervinningsfunktionen	 utnyttjas	 den	 tillgängliga	
energin	maximalt,	så	att	elkostnaderna	minskar.

*	finns	endast	på	6	och	9	kW

>

>

>
>

>

>

>

värme		
ner	till		

-20	°C

>

omgivnings-
temperatur

omgivnings-
temperatur
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Daikins	 värmepumpskonvektor	 arbetar	 vid	 typiska	 vattentemperaturer	 på	 45	 °C,	
vilket	effektivt	åstadkoms	tack	vare	Daikin	Altherma	Flex	kaskadteknik.

Värmepumpens	konvektor	är	av	den	anledningen	en	perfekt	värmeavgivare	för	
lägenhetsapplikationer	genom	att	ge	höga	komfortnivåer:
	› Små	dimensioner	i	jämförelse	med	lågtemperaturradiatorer:	

bredden	är	reducerad	med	2/3
	› Låg	ljudnivå	ner	till	19	dB(A),	idealisk	värme-	och	kylfunktion	för	sovrum
	› Kyla	med	hög	kapacitet	med	vattentemperaturer	ner	till	6	°C

VÄRMEBEHOV	PÅ/AV

vardagsrum AV PÅ AV AV

badrum AV AV/PÅ PÅ AV

sovrum AV AV/PÅ AV/PÅ PÅ

Inomhusenhet AV 65 °C 65 °C 45 °C

balanseringskärl pumpradiatorer

extern	
styrning

badrum

Ventiler	stängda	i	kylläge

blandningsventil

45 °C

65 °C

vardagsrum

ZON	1	:	TLw	=	65	°C

ZON	2	:	TLw	=	45	°C

sovrum

60
0m

m

60
0m

m

sovrum 1vardagsrum sovrum 2

Värme	/	kyla
Värme	(45	°C)	/	Kyla	(6	°C)

45	°C	/	7	°C

Tack	vare	dess	breda	vattentemperaturintervall	kan	alla	typer	av	värmeavgivare	anslutas	till	Daikin	Altherma	Flex.	Daikin	Altherma	Flex	kan	
också	arbeta	med	multipla	inställningsvärden,	vilket	möjliggör	att	en	kombination	av	olika	värmeavgivare	kan	användas.	Inställningspunkten	
för	inomhusenheten	kommer	att	sänkas	automatiskt	som	en	funktion	av	det	verkliga	behovet	från	olika	värmeavgivare	för	att	kontinuerligt	
säkerställa	optimal	effektivitet	under	alla	förhållanden.

DEN OPTIMALA VÄRMEAVGIVAREN FÖR LÄGENHETER 

DAIKIN 
VÄRMEPUMPSKONVEKTOR: 

värmepumpkonvektorer
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FLER 
FÖRDELAR 
MED AVANCERAD 
DESIGN 

	 MODULÄR	DESIGN
Moduldesignen	möjliggör	flexibel	och	enkel	
installation	-	detta	minskar	kostnaderna	och	gör	
underhållet	lättare.

	 MINDRE	
	 MONTERINGSYTA

Inomhusenheterna	kan	staplas	eller	sättas	upp	
angränsande	till	varandra.	Det	ser	till	att	enheterna	
passar	i	de	små	utrymmen	som	finns	tillgängliga,	så	
att	de	inte	inkräktar	på	vistelseutrymmena.

	 TYST	DRIFT
Med	avancerade	material	och	design	kan	alla	
rörliga	delar	arbeta	så	tyst	som	möjligt,	och	på	så	
sätt	se	till	att	klimatkontrollsystemet	är	nätt	och	
jämnt	hörbart.

	 INDIVIDUELL	STYRNING
Den	senast	inbyggda	kontrolltekniken	gör	att	
temperaturen	i	varje	vistelseutrymme	kan	regleras	
och	bibehållas	individuellt.

	 HÖG	ENERGIEFFEKTIVITET	
	 GER	LÅGA		
	 DRIFTSKOSTNADER

Kombinationen	av	tekniktyper,	i	synnerhet	
värmepumpsteknik,	innebär	att	mycket	
av	uppvärmningseffekten	kommer	
från	omgivningsluften.	Det	minskar	
energiförbrukningen	och	sänker	driftskostnaderna.
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Beskrivning:	
Plats:	Ostende,	Belgien

Antal	våningar:	8

Golvyta	för	en	lägenhet:	115m2

Byggnadsår:	2008

Designvillkor	under	vinter:	-8	°C

Värmeavgivare:	Daikin	värmepumpskonvektorer

Utomhusenhet:	EMRQ16AY1	

Inomhusenhet:	7x	EKHVMYD50A

EN TYPISK 
INSTALLATION 
I BOSTAD

DAIKIN ALTHERMA FLEX:
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	 Värmekapacitet	under	Ta	-15	°C	ej	garanterad

T
design

	=	-8	°C	 Värmekapacitet	som	krävs	=	32,5	kW

Vald	utomhusenhet	=	16HP

Anslutningsförhållande =             = 95 %

Värmebelastning Inomhusklass Kapacitetsindex
Lägenhet	7 6,0	kW 80	klass 80
Lägenhet	6 4,5	kW 50	klass 50
Lägenhet	5 4,5	kW 50	klass 50
Lägenhet	4 4,5	kW 50	klass 50
Lägenhet	3 4,5	kW 50	klass 50
Lägenhet	2 4,0	kW 50	klass 50
Lägenhet	1 4,5	kW 50	klass 50
Total  
värmekapacitet: 32,5 kW Totalt  

kapacitetsindex: 380

2.	 Definiera	värmelaster	för	varje	lägenhet	och	
lämplig	inomhus-	och	utomhusenhet:

Teoretisk	beräkning

1.	 Definiera	konstruktionstemperatur

	 T
design

	=	-8	°C

3.	 Kontrollera	kapacitetsindex

Anslutningsförhållande	=	

Vid	val	av	en	utomhusenhet	måste	det	totala	kapacitetsindex	
vara	så	nära	det	nominella	kapacitetsindex	som	möjligt.

380
400

totalt	kapacitetsindex

nominellt	kapacitetsindex

Simuleringsprogrammet	 för	 Daikin	 Altherma	 Flex	 gör	 det	 möjligt	
att	 dimensionera	 ett	 Daikin	 Altherma-system	 med	 bara	 några	
få	 steg.	 Simuleringsprogrammet	 presenterar	 automatiskt	 alla	
specifikationer	som	krävs	för	dimensionering	av	hela	systemet	(i	
en	överskådlig	rapport).

	› Val	av	inomhusenhet,	varmvattentank	och	tillval
	› Val	av	lämplig	utomhusenhet
	› Kontroll	av	rörledningslängder	och	höjdskillnader
	› Specifikationer	för	installation:	diametrar	för	köldmedierör,	

refnet-kopplingar	och	samlingsrör,	ytterligare	
köldmediefyllning,	kopplingsschema.

anslutningsförhållande	utomhusenhet
50	% 100	% 130	%
min nom max

8	HP 100 200 260
10	HP 125 250 325
12	HP 150 300 390
14	HP 175 350 455
16 HP 200 400 520380

 

Simuleringsprogramvara

12,7	x	28,6	x	19,1

9,5	x	22,2	x	19,1

9,5	x	22,2	x	19,1

9,5	x	19,1	x	15,9

9,5	x	15,9	x	12,7

KHRQ23M64T

KHRQ23M64T

KHRQ23M29T

KHRQ23M29T

KHRQ23M20T

KHRQ23M20T

9,5	x	15,9	x	12,7

9,5	x	15,9	x	12,7

9,5	x	15,9	x	12,7

9,5	x	15,9	x	12,7

9,5	x	15,9	x	12,7

9,5	x	15,9	x	12,7

9,5	x	15,9	x	12,7

Beräkning

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

-20	 -15	 -10	 -5	 0	 5	 10	 15

8	HP
10	HP
12	HP
14	HP
16	HP

Ta	(°C)

eff
ek

t	(
kW

)

>

>

>

>

>

>

>



DAIKIN 
ALTHERMA 
FLEX: 
DEN FLEXIBLA 
UPPVÄRMNINGSLÖSNINGEN

Daikin	Altherma	Flex	med	sin	nyskapande	kombination	av	
värme,	kyla	och	varmvattenproduktion	i	ett	system,	utgör	verkligt	
mervärde	för	alla	LÄGENHETSÄGARE.	Det	är	det	första	systemet	
för	lägenheter	och	flerfamiljshus	som	helt	och	hållet	tillåter	
användning	av	förnybara	energikällor.

Systemet	utnyttjar	förnybar	energi	i	form	av	värmen	från	
utomhusluften	och	återvunnen	värme	från	kylcykeln,	och	kan	
därmed	ge	energieffektivt	och	billigt	varmvatten	som	minskar	
uppvärmningskostnaderna	jämfört	med	ett	konventionellt	
värmesystem.	Dess	effektiva	luft-till-vattenvärmepumpsteknik	
bidrar	till	att	göra	dagens	hyreshus	mer	miljöbärkraftiga,	med	
lägre	driftkostnader,	minskade	CO

2
-utsläpp,	samt	reducerad	

användning	av	primär	energi.	

Den	modulära	konstruktionen	på	Daikin	Altherma	Flex	gör	
det	möjligt	för	KONSULTER	och	ARKITEKTER	att	inkorporera	
systemet	i	alla	utvecklingsprojekt.	En	typisk	installation	
innefattar	1	utomhusenhet	(från	23	till	45	kW)	för	upp	till	tio	
inomhusenheter.	Flera	utomhusenheter	kan	installeras	för	större	
applikationer.

Utomhusenheten	tar	upp	värme	från	utomhusluften	och	
höjer	och	överför	den	till	en	mellantemperatur	till	de	enskilda	
inomhusenheterna	(6,	9,	11,	14	och	16	kW).	Inomhusenheterna	
höjer	sedan	temperaturen	ytterligare	och	tillför	uppvärmt	
vatten	till	radiatorerna,	värmepumpkonvektorerna	eller	
golvvärmeenheterna.	Vid	behov	kan	inomhusenheten	också	ge	
kylning.	
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FÖRBÄTTRA 
KOMFORTNIVÅERNA 
GENOM VÄRME-  
OCH  
KYLMÖJLIGHETER

Daikin	Altherma	Flex	kombinerar	det	bästa	av	Daikins	KNOW	HOW:

	› Daikins	 VRV®-teknik	 anpassar	 kontinuerligt	 den	 cirkulerande	 köldmedievolymen	
i	 förhållande	 till	 belastningsvariationerna	 på	 inomhusenheterna.	 Det	 gör	 det	
möjligt	för	inomhusenheterna	att	arbeta	oberoende	av	varandra,	vilket	ger	en	total	
flexibilitet	 för	 varje	 lägenhet	 med	 individuell	 kontroll	 av	 värme,	 varmvatten	 och	
kyla.	

	› Effektiva	 inverterstyrda	 kompressorer	 med	 variabel	 driftpunkt	 styr	 optimalt	
värmeutstrålningstemperaturen,	 vilket	 ger	 en	 maximal	 komfort	 med	 en	 minimal	
energiförbrukning.

	› Värmeåtervinning	ger	optimal	användning	av	den	energi	som	konsumerats	för	kylning,	
vilket	minskar	elförbrukningskostnaden.

Daikin	Altherma	Flex	är	konstruerad	för	att	INSTALLERAS	SNABBT	OCH	FLEXIBELT:	

	› Inomhusenheterna	 är	 fullt	 utrustade	 med	 alla	 hydrauliska	 komponenter	 och	 kan	
anslutas	 direkt	 till	 värmedistributionssystemet.	 Varmvattentankarna	 kan	 placeras	
ovanpå	 inomhusenheterna.	Detta	begränsar	golvytan	(<0,6	m2	per	 lägenhet)	och	
snabbar	upp	installationsarbetet	(snabbkopplingar).

	› Utomhusenheten	 är	 tillräckligt	 kompakt	 för	 att	 underlätta	 transporten.	Tack	 vare	
den	 lätta	 konstruktionen	 och	 den	 vibrationsfria	 driften,	 behöver	 inte	 golven	
förstärkas.	

	› Daikins	 rörledningssystem	 kan	 snabbt	 och	 enkelt	 installeras	 tack	 vare	 sina	 små	
köldmedierörledningar	och	alternativ	med	refnet-rör.	

Daikin	 Altherma	 Flex	 garanterar	ETT	 PERFEKT	 INOMHUSKLIMAT	 med	 värme	 och	
varmvatten	året	runt	för	hela	familjen:

	› Höga	värmekapaciteter,	även	vid	låga	omgivningstemperaturer,	ner	till	-20	°C
	› Höga	kylkapaciteter	i	kombination	med	värmepumpskonvektorn	eller	fläktkonvektorerna
	› Tyst	drift	tack	vare	den	tysta	inverterkompressorn

Detta	 system	 erbjuder	 optimal	 komfort	 för	 alla	 lägenheter	 i	 ett	
hyreshus,	med	värme,	kyla	och	varmvatten	från	vår	välkända	VRV®	och	
kaskadkopplade	värmepumpsteknik.	Denna	3-i-1-lösning	möjliggör	en	
flexibel	 integrering	 i	 utvecklingsprojekt,	 och	 bidrar	 till	 snabba	 resultat	
i	projektet.	
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Att	 ge	 total	 klimatkontroll	 på	 sådana	 ställen	 som	 SKOLOR,	

SJUKHUS,	 BIBLIOTEK,	 SIMHALLAR,	 GYM	 och	 HOTELL	 utgör	

särskilda	 utmaningar.	 För	 det	 mesta	 finns	 det	 ett	 stort	 antal	 rum	

av	 mycket	 varierande	 storlekar,	 där	 det	 krävs	 värme	 och	 kyla,	

samtidigt	 som	 det	 även	 behövs	 stora	 mängder	 varmvatten.	

Daikin	Altherma	Flex	är	utformat	med	den	utmaningen	i	åtanke.	Varje	

utomhusenhet	 kan	 kopplas	 till	 upp	 till	 tio	 inomhusenheter,	 där	 varje	

inomhusenhet	 kontrolleras	 individuellt,	 för	 att	 se	 till	 att	 den	 perfekta	

temperaturen	 alltid	 bibehålls.	 Genom	 att	 på	 bästa	 sätt	 utnyttja	 VRV®,	

kaskadteknik	 och	 värmepumpsteknik,	 skapar	 systemet	 dessutom	

effektivt	varmvatten	i	både	värme-	och	kylläge.

VÄRME 
VARMVATTEN 
KYLA

ENDAST ETT 
SYSTEM

17
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Energisnål	värmepumpsteknik
Daikin	Altherma	Flex	är	svaret	på	dagens	och	morgondagens	
frågor	 om	 ökade	 energikostnader	 och	 en	 oacceptabelt	 hög	
miljöpåverkan	 i	 fråga	 om	 konventionella	 värmesystem	 för	
kommersiell	 användning,	 som	 skolor,	 sjukhus,	 simhallar,	
gym	 och	 hotell.	 Med	 Daikin	 Altherma	 Flex,	 kommer	 2/3	 av	
den	 genererade	 värmen	 från	 luften,	 vilket	 är	 en	 förnyelsebar	
energikälla	som	är	gratis!	Daikin	Altherma	Flex	uppnår	en	typisk	
värmefaktor	(COP)	på	3	i	det	moderata	klimatet	i	västra	Europa	
och	 i	Centraleuropa.	 I	 jämförelse	med	en	oljepanna	resulterar	
detta	i:
•	Upp	till	36	%	lägre	driftkostnader*
•	Upp	till	71	%	reduktion	av	CO

2
-emissioner*

•	Upp	till	35	%	reduktion	i	användningen	av	primärenergi*

*	Data	beräknad	med	hänsyn	tagen	till	belgiska	förhållanden:	SCOP	på	3,	
energimedelpriser	2007-2010,	CO

2
-utsläppsfaktor	för	elproduktion	

EFFEKTIV 
KLIMATKONTROLL 

FÖR KOMMERSIELL 
ANVÄNDNING

Modulsystem	
En	 eller	 flera	 inverterkontrollerade	 utomhusvärmepumpenheter	
kan	ge	värme,	kyla	och	varmvatten.	Utomhusenheter	på	effekter	
mellan	23	och	45	kW	tar	upp	värme	från	utomhusluften	och	ökar	
luftens	värme	till	en	mellantemperatur	och	överför	sedan	denna	
värmeenergi	till	de	enskilda	inomhusenheterna.

Inomhusenheter	 finns	 tillgängliga	 i	 åtskilliga	 klasser	 (6,	 9,	 11,	
14	 och	 16	 kW)	 vilket	 ger	 optimal	 effektivitet.	 En	 utomhusenhet	
kan	 kombineras	 med	 upp	 till	 tio	 inomhusenheter.	 Flera	
utomhusenheter	kan	installeras	för	större	applikationer.

3-i-1	system
Daikin	Altherma	Flex	värmer,	kyler	och	producerar	varmvatten:	
	› Värme:	utgående	vattentemperatur	på	upp	till	80	°C	
	› Kyla:	utgående	vattentemperatur	på	ner	till	5	°C	
	› Varmvatten:	tanktemperaturer	på	upp	till	75	°C

Tack	vare	sin	värmeåtervinningsfunktion	kan	systemet	värma	upp	
varmvattenberedaren	 upp	 till	 60	 °C	 med	 den	 överskottsvärme	
som	kommer	från	en	kylning.

Driftkostnad
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SPECIALINSATT 
VARMVATTEN PÅ BEGÄRAN 

Modulsystem

1	KOMMERSIELLT	UTRYMME HELA	BYGGNADEN

20	kW

22	kW

40	kW

45	kW Installera	separata	
utomhusenheter	för	att	erhålla	
högre	kapaciteter		
(Separat	system:	
utomhusenheterna	är	inte	
sammankopplade	med	varandra)

Anmärkning:		
Värmekapaciteter	7	°C	
omgivningstemperatur,	
kylkapaciteter	35	°C	
omgivningstemperatur3P,	400	V1P,	230	V

6	kW 9	kW 11	kW 14	kW 16	kW

Utmaningar	för		
ett	gym:	
	› Stora	 träningslokaler	 där	 höga	

värmenivåer	skapas	kräver	noggrann	
klimatkontroll	i	hela	utrymmet

	› Hög	 användning	 av	 varmvatten	 "på	
begäran"	i	omklädningsrummen

Lösningen:
Daikin	 Altherma	 Flex	 med	 dess	 modulära	
och	flexibla	arbetssätt.

5	kW 8	kW
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Byggnadsuppvärmning
Daikin	Altherma	Flex	använder	två	köldmediecykler,	R-410A	och	
R-134a,	 för	 att	 värma	 vattenkretsen.	 Syftet	 med	 kaskadsystem	
är	 att	 uppnå	 eller	 arbeta	 med	 tryck	 och	 temperaturer	 som	 inte	
kan	uppnås	med	enbart	en	köldmediecykel.	Syftet	är	att	få	ut	de	
bästa	egenskaperna	av	de	två	aktiva	cyklerna.	Köldmediekretsen	
R-410A	 har	 utmärkt	 karakteristik	 med	 hänsyn	 till	 låg	
förångningstemperatur,	medan	R-134a	har	utmärkt	karakteristik	
för	 högkondenserande	 temperaturer.	 Med	 kaskadtekniken	 är	
båda	köldmedierna	igång	under	sina	optimala	förhållanden.

Fördelarna med kaskadteknologi i jämförelse med enkla 
köldmediecyklers värmepumpar:
	› Brett	 vattentemperaturintervall	 (25	 °C	 –	 80	 °C):	 alla	 typer	 av	

värmeavgivare	 går	 att	 ansluta	 (golvvärme,	 fläktkonvektorer,	
radiatorer).	Befintliga	radiatorer	kan	också	anslutas	till	systemet	
Daikin	Altherma	Flex.

	› Ingen	effektivitetsförlust	vid	ökande	vattentemperaturer.
	› Hög	kapacitet	vid	låga	omgivningstemperaturer.
	› Ingen	elvärmare	krävs.

Varmvattenuppvärmning
Tack	 vare	 kaskadtekniken	 kan	 Daikin	 Altherma	 Flex	
uppnå	 vattentemperaturer	 på	 75	 °C	 för	 att	 värma	 upp	
varmvattenberedaren.	Det	gör	det	 till	 ett	högeffektivt	 system	
för	produktion	av	varmvatten.

	› Varmvatten	 kan	 produceras	 upp	 till	 75°	 C,	 utan	 hjälp	 av	 en	
elvärmare	

	› Ingen	elvärmare	krävs	för	legionelladesinfektion
	› Årstidsrelaterad	COP	på	3,0	 för	uppvärmning	från	15	°C	till	

60	°C
	› Uppvärmningstid	 från	 15	 °C	 till	 60	 °C	 på	 70	 minuter	

(200	liters	tank)
	› Ekvivalent	 varmvattenvolym	 på	 320	 liter	 vid	 40	 °C	 (utan	

återvärmning)	för	en	200	liters	tank	med	en	tanktemperatur	
på	 60	 °C.	 Större	 volymer	 av	 ekvivalent	 varmvatten	 finns	
tillgängligt	med	260-literstanken,	eller	genom	att	använda	
en	högre	tanktemperatur.	

Kyla
Den	 andra	 köldmediecykeln	 R134a	 kan	 kopplas	 förbi	 för	 att	
ge	en	effektiv	kyla.	Köldmediecykeln	R-410A	är	reverserad	och	
kylvattenkretsen	kan	användas	för	kyla	i	rummen.

	› Höga	 kylkapaciteter	 med	 vattentemperaturer	 ner	 till	 5	 °C,	
i	 kombination	 med	 Daikin	 värmepumpskonvektor	 eller	
Daikin	fläktkonvektorer

	› Golvkyla	är	möjlig	med	vattentemperaturer	ner	till	18	°C
	› Värmen	som	alstras	vid	kyldrift	kan	återvinnas	till	värme	för	

varmvattentanken

TVÅ DAIKIN- 
TEKNIKER  
KOMBINERADE
INOMHUSENHET: 
DAIKIN ALTHERMA KASKADTEKNIK 

Utomhus inomhus

1 2 3
Steg Steg Steg

Hög	prestanda	i	3	steg:

1.	 Utomhusenheten	tar	upp	värme	från	
utomhusluften.	Värmen	förs	sedan	över	till	
inomhusenheten	genom	köldmediet	R-410A.

2.	 Inomhusenheten	 tar	 emot	 värmen	 och	 ökar	
temperaturen	ytterligare	med	köldmedium	R-134a.

3.	 Värmen	 överförs	 från	 R-134a-köldmediekretsen	
till	 vattenkretsen.	 Tack	 vare	 den	 unika	
kaskadkompressorn	 kan	 vattentemperaturer	 på	
80	°C	nås	utan	att	använda	extra	backup-värmare.
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Modulär	flexibilitet
Daikin	 Altherma	 Flex	 använder	 sig	 av	 Daikins	 välkända	 VRV®-
teknik.	 En	 kombination	 med	 PID-styrda	 kompressorer	 och	
elektroniska	 expansionsventiler	 i	 utomhusenheten	 anpassar	
kontinuerligt	den	cirkulerande	köldmedievolymen	som	svar	på	
belastningsvariationer	i	de	ansluta	inomhusenheterna.	

VRV®-tekniken	gör	att	flera	 inomhusenheter	kan	anslutas	till	en	
enda	utomhusenhet	och	inomhusenheterna	kan	arbeta	oberoende	
av	varandra,	vilket	säkerställer	total	flexibilitet.

Inverterkompressorer
Daikin	Altherma	har	sin	fantastiskt	låga	energiförbrukning	på	grund	
av	 en	 unik	 kombination	 av	 högeffektiva	 inverterstyrda	 Daikin-
kompressorer	 med	 en	 variabel	 driftpunkt.	 Det	 gör	 det	 möjligt	
att	 anpassa	 kapaciteten	 exakt	 till	 det	 verkliga	 värmebehovet	
i	 byggnaden.	 Möjligheten	 att	 helt	 styra	 värmekapaciteten	 på	
utomhusenheten	 innebär	 också	 maximal	 komfort	 och	 minimal	
energiförbrukning.

UTOMHUSENHET:  
DAIKIN VRV®-TEKNIK 

Värme:		
upp	till	80	°C

Kyla*:		
ner	till	5	°C

Varmvatten-	
uppvärmning:		

upp	till	
75	°C

kyla		
upp	till	

43	°C

utsläpp

vätska

insug

R-410A

R-410A

R-134A

H2O

Värmeåtervinning
Den	värme	som	tas	upp	när	ett	område	kyls	kan	återvinnas	istället	för	
att	bara	släppas	ut	i	fria	luften.	Denna	återvunna	värme	kan	användas	
i	ett	annat	område:

	› för	produktion	av	varmvatten
	› för	värme	i	rummen	och	varmvattenproduktion

Med	 värmeåtervinningsfunktionen	 utnyttjas	 den	 tillgängliga	
energin	maximalt,	så	att	elkostnaderna	minskar.

*	finns	endast	på	6	och	9	kW

>

>

>
>

>

>

>

värme		
ner	till		

-20	°C

>

omgivnings-	
temperatur

omgivnings-	
temperatur
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FLERA 
KONFIGURATIONER  
ÄR MÖJLIGA 
FÖR ATT PASSA ALLA 

KOMMERSIELLA 
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 
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MULTIPLA 
T°-ZONER

Det	perfekta	värmesystemet
På	 platser	 där	 det	 krävs	 uppvärmning	 snarare	 än	 kyla,	 t.ex.	 sjukhus,	 gym	 och	 skolor,	
kan	 Daikin	 Altherma	 Flex	 konfigureras	 för	 att	 ge	 kontrollerbar	 värme	 via	 radiatorer,	
värmepumpkonvektorer	eller	golvvärme.	Det	innebär	att	ett	antal	temperaturer	behöver	
vara	tillgängliga,	från	35	°C	för	golvvärme	upp	till	80	°C	för	radiatorer.	För	att	göra	detta	
kostnadseffektivt	med	minimal	energiförbrukning	är	en	kombination	av	värmepumpar	
med	kaskadteknik	den	idealiska	lösningen.

Inomhusenhet

radiatorer	~80	°C
värmepumpkonvektorer	~	45	°C
golvvärme	~	35	°C

23	kW 160	kW ~(500	kW)

TRD		 Temperaturminskningsenhet

P1/P2/P3	 	Sekundära	cirkulationspumpar

RT1		 Rumstermostat	1

RT2		 	Rumstermostat	2

RT3		 	Rumstermostat	3

~80 °C~80 °C RT3

RT1

RT2TRD2
P3

P1

P2

TRD1

~45 °C

~35 °C

System	1 System	2 System	3 System	4 System	n

Enhet	nEnhet	1

700mm

Console
Daikin 

 600mm

 600mm

2000mm
Radiateur standard basse température

700mm

Console
Daikin 

 600mm

 600mm

2000mm
Radiateur standard basse température

700mm

Console
Daikin 

 600mm

 600mm

2000mm
Radiateur standard basse température
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VARMVATTEN
PÅ BEGÄRAN MED 
KORT ÅTERUPPVÄRMNINGSTID

TOPP- 
BEHOV MED  
LÄNGRE ÅTERUPP- 
VÄRMNINGSTID

ELLER

Produktion	av	varmvatten
Lagringsfunktion
Vid	 en	 förprogrammerad	 tidpunkt	 på	 dagen,	 under	 låga	
elprisperioder,	värmer	inomhusenheten	upp	varmvattentanken	
till	en	hög	förvaringstemperatur	på	ca	75	°C.
Återuppvärmningsfunktion	
För	 att	 garantera	 att	 varmvattnet	 räcker	 hela	 dagen	
håller	 inomhusenheten	 tanken	 vid	 den	 förinställda	
återuppvärmningstemperaturen.	
Tankvolym	efter	dina	behov	
Ibland	 behövs	 mycket	 stora	 volymer	 varmvatten.	 Det	
är	 därför	 Daikin	 Altherma	 Flex	 kan	 anslutas	 till	 alla	
tankvolymer.	Kontakta	din	lokala	återförsäljare	för	att	få	en	
korrekt	dimensionering	av	just	dina	varmvattenbehov.
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ELLER

ELLER

Exempel	1

6	x	EKHTS260	vid	70	°C
		6	x	500	l	vatten	vid	40	°C	tillgängligt

1	enhet	per	installerad	tank
		kort	återuppvärmningstid

Exempel	2

6	x	EKHTS260	vid	70	°C
		6	x	500	l	vatten	vid	40	°C	tillgängligt

1	enhet	per	3	installerade	tankar
		längre	återuppvärmningstid

Exempel	3

Fullständig	flexibilitet
	Vilka	

varmvattenmängder		
som	än	krävs

	Vilken	
återuppvärmningstid		
som	än	krävs

~80 °C

System	1 System	2 System	3 System	4 System	n

Enhet	nEnhet	1

Produktion	av	varmvatten
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VÄRME, 
VARMVATTEN 
OCH KYLA, 
EFTER DINA 
BEHOV
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Varje	rum	i	byggnaden	har	sin	egen	termostat,	som	är	kopplad	till	huvudkontrollpanelen.	Med	
huvudkontrollpanelen	kan	de	önskade	optimala	 temperaturerna	 för	varje	 rum	ställas	 in	och	
övervakas	genom	att	 inomhusenheter	aktiveras	 i	önskat	 läge.	Eftersom	värmepumpen	bara	
ger	 den	 högsta	 (värme)	 eller	 lägsta	 (kyla)	 önskade	 temperaturen.	 Energiförbrukningen	 och	
driftskostnaderna	minskas.

När	 det	 behövs	 hög	 kapacitet	 för	 kylning	 kan	 en	 lufthanteringsenhet	 läggas	 till	
systemet.

Kyla

P1/P2 = Sekundära cirkulationspumpar
DAT = Luftutsläppstermostat
TRD = Temperaturminskningsenhet
RT = Rumstermostat

System	1 System	2 System	3 System	n

160	kW120	kW80	kW40	kW ~(500	kW)23	kW

80 °C 5 °C

35 °C 20 °C

P1

P2

TRD RT

DAT

värme	
25	C°	till	80	°C

kyla	
20	°C	till	5	°C	

3-I-1-SYSTEM
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FLER FÖRDELAR FÖR 

KONSULTER,  
INSTALLATÖRER  
OCH SLUTANVÄNDARE



29

Kaskadteknik	–	hög	effektivitet	
upp	till	80	°C
Genom	 att	 använda	 kaskadteknik	 kan	 systemet	 fungera	
mycket	effektivt	över	ett	brett	temperaturintervall	ända	upp	till	
80	°C.	Den	högsta	temperatur	som	avges	är	den	som	önskas	av	
enheterna	medan	de	arbetar,	och	detta	ser	till	att	ingen	extra	
energi	förbrukas	utöver	det	som	behövs	vid	tillfället.

Snabb	uppvärmningstid
Kombinationen	 av	 värmepump-	 och	 kaskadteknik	
möjliggör	 snabba	 uppvärmningstider,	 inte	 bara	 i	 fråga	 om	
rumsuppvärmning	utan	också	för	varmvatten	-	detta	kan	vara	
särskilt	 viktigt	 i	 sådana	 användningsområden,	 t.ex.	 gym,	 där	
utrymmen	med	lågt	värmebehov	motverkas	av	rum	med	högt	
toppbehov.	Värmen	från	ett	område	kan	återvinnas,	istället	för	
att	den	går	ut	 i	utomhusluften,	och	"återanvändas"	 för	värme	
eller	 varmvattenproduktion	 så	 att	 uppvärmningstiden	 och	
därmed	även	driftskostnaderna	minskar.

Modulär	design
Daikin	 Altherma	 Flex	 använder	 sig	 av	 Daikins	 välkända	
teknik.	 Flera	 inomhusenheter	 kan	 också	 anslutas	 till	 en	
enskild	 utomhusenhet.	 På	 så	 sätt	 kan	 inomhusenheterna	
fungera	 oberoende	 av	 varandra,	 vilket	 ger	 total	 flexibilitet	
och	 total	 klimatkontroll	 där	 temperaturerna	 är	 inställda	 på	
de	optimala	värdena	för	just	det	aktuella	rummet.
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Minska	utvecklings-	och	
genomförandetiden	för	ditt	
projekt
Genom	 att	 använda	 våra	 urvals-	 och	 dimensioneringsverktyg	
är	 det	 lätt	 att	 utforma	 en	 enda	 lösning	 för	 värme,	 kyla	 och	
varmvatten.	Vår	avancerade	rördesign	och	att	utsläppssystemen	
tagits	bort	gör	den	lätt	att	integrera	i	alla	byggnader,	så	att	man	
sparar	installationstid	och	ger	mervärde	till	projektet.

Snabb	installation!
Våra	 system	 fraktas	 från	 fabriken	 med	 alla	 de	 hydrauliska	
komponenterna	 förmonterade	 och	 redo	 att	 anslutas	 till	 de	
externa	 ledningarna.	 Det	 gör	 dem	 snabbare	 och	 enklare	
att	 installera	 och	 sparar	 därmed	 in	 på	 tid	 och	 behov	 av	
konfiguration	på	plats,	särskilt	när	flera	element	är	inblandade.	
Genom	 att	 installera	 varmvattentankar	 ovanpå	 systemets	
inomhusenheter	med	vår	plug-and-play-funktion	kan	du	spara	
extra	tid,	och	när	du	inte	behöver	någon	skorsten	eller	annan	
utsläppsanordning	undviker	du	merarbete.	

Använd	ren	energi
Användning	 av	 avancerad	 värmepumpsteknik	 som	 fångar	
upp	 värme	 från	 luften	 kan	 minska	 den	 energi	 som	 förbrukas	
med	 upp	 till	 75	 %.	 Detta	 sparar	 uppvärmningskostnader	 och	
minskar	miljöpåverkan	på	systemet,	samtidigt	som	den	bästa	
prestandan	 för	 varmvattenproduktion,	 värme	 och	 även	 kyla	
behålls.	
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EKHVMRD50A EKHVMRD80A EKHVMYD50A EKHVMYD80A

Funktion Endast	värme Värme	och	kyla

Dimensioner hxbxd mm 705	x	600	x	695 705	x	600	x	695

Utgående	
kylmedeltemperaturintervall

värme °C 25~80 25~80

Material Förbehandlad	plåt Förbehandlad	plåt

Färg Metallgrå Metallgrå

Ljudtrycksnivå nominellt dB(A) 401/	432 421/	432 401/	432 421/	432

Vikt kg 92 120

Köldmedium
typ R-134a R-134a

fyllning kg 2 2 2 2

Strömförsörjning 1~/50Hz/220-240V 1~/50Hz/220-240V

1	Ljudnivåer	är	uppmätta	vid:	EW	55	°C;	LW	65	°C
2	Ljudnivåer	är	uppmätta	vid:	EW	70	°C;	LW	80	°C

Inomhusenhet

Inomhusenhet

SPECIFIKATIONER

EKHBRD011ACV1 EKHBRD014ACV1 EKHBRD016ACV1 EKHBRD011ACY1 EKHBRD014ACY1 EKHBRD016ACY1

Hölje färg Metallgrå
material Förbehandlad	plåt

Dimensioner enhet höjd/bredd/djup mm 705/600/695
Vikt enhet kg 144,25 147,25
Driftsområde värme omgivning min.~max. °C -20~20

vattensida min.~max. °C 25~80
tappvarm-
vatten

omgivning min.~max. °CTT -20~35
vattensida min.~max. °C 25~80

Köldmedium typ R-134a
fyllning kg 3,2

Ljud-	
trycksnivå

nom. dBA 43	1	
	46	2

45	1	
	46	2

46	1	
	46	2

43	1

	46	2

45	1	
	46	2

46	1

	46	2

nattyst	
läge

nivå	1 dBA
40	1 43	1 45	1 40	1 43	1 45	1

Ström-
försörjning

namn V1 Y1
fas 1~ 3~
frekvens Hz 50
spänning V 220-240 380-415

Aktuell rekommenderade	säkringar A 25 16

(1)	EW	55	°C;	LW	65	°C;	Dt	10	°C;	omgivningsförhållanden:	7	°CDB/6	°CWB	|	(2)	EW	70	°C;	LW	80	°C;	Dt	10	°C;	omgivningsförhållanden:	7	°CDB/6	°CWB	|	(3)	EW	30
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Utomhusenhet

Värmepumpkonvektor
FWXV15A FWXV20A

Effekt
värme 45	°C1 kW 1,5 2,0

kyla 7	°C2 kW 1,2 1,7

Dimensioner HxBxD mm 600	x	700	x	210

Vikt kg 15

Luftflödeshastighet H/M/L/SL m³/h 318/228/150/126 474/354/240/198

Ljudtryck	 M dB(A) 19 29

Köldmedium Vatten

Strömförsörjning 1~/220-240V/50/60Hz

Röranslutningar vätska	(YD)/avlopp 12,7	/	20

EMRQ8AY1 EMRQ10AY1 EMRQ12AY1 EMRQ14AY1 EMRQ16AY1

Nominell	kapacitet
värme kW 22,4 28 33,6 39,2 44,8

kyla kW 20 25 30 35 40

Kapacitetsområde HP 8 10 12 14 16

Dimensioner HxBxD mm 1	680	x	1	300	x	765

Vikt kg 331 339

Ljudeffektsnivå värme dB(A) 78 80 83 84

Ljudtrycksnivå värme °C 58 60 62 63

Driftsområde
värme °C -20	°C~20*

kranvatten °C -20	°C~35*

Köldmedium typ kg R-410A

Strömförsörjning 3~/50Hz/380-415V

Röranslutningar

vätska	 mm 9,52 12,7

insug mm 19,1 22,2 28,6

gas	med	högt&lågt	tryck 15,9 19,1 22,2

max.	totallängd m 300

nivåskillnad	OU-IU m 40

Rekommenderade	säkringar A 20 25 40

Värmeförhållanden:	Ta	=	7	°CTT/6	°CVT,	100	%	anslutningsförhållande
Kylförhållanden:	Ta	=	35	°CTT,	100	%	anslutningsförhållande
*	Kapacitet	ej	garanterad	mellan	-20	°C	och	-15	°C

1	 Ingående	vattentemperatur	=	45	°C	/	Utgående	vattentemperatur:	40	°C
	 inomhustemperatur	=	20	°CTT
	 Fläktens	medelhastighet
2	 Ingående	vattentemperatur	=	7	°C	/	Utgående	vattentemperatur:	12	°C
	 inomhustemperatur	=	27	°CTT	/	19	°CVT
	 Fläktens	medelhastighet

EKHTS200AC EKHTS260AC
Vattenvolym l 200 260
Max.	vattentemperatur °C 75	°C
Dimensioner HxBxD mm 1	335	x	600	x	695 1	610	x	600	x	695

Dimensioner	-	integrerad	
på	inomhusenheten

HxBxD mm 2	010	x	600	x	695 2	285	x	600	x	695

Material	utvändigt Galvaniserad	plåt
Färg Metallgrå
Tomvikt kg 70 78

Varmvattentank

EKHBRD011ACV1 EKHBRD014ACV1 EKHBRD016ACV1 EKHBRD011ACY1 EKHBRD014ACY1 EKHBRD016ACY1

Hölje färg Metallgrå
material Förbehandlad	plåt

Dimensioner enhet höjd/bredd/djup mm 705/600/695
Vikt enhet kg 144,25 147,25
Driftsområde värme omgivning min.~max. °C -20~20

vattensida min.~max. °C 25~80
tappvarm-
vatten

omgivning min.~max. °CTT -20~35
vattensida min.~max. °C 25~80

Köldmedium typ R-134a
fyllning kg 3,2

Ljud-	
trycksnivå

nom. dBA 43	1	
	46	2

45	1	
	46	2

46	1	
	46	2

43	1

	46	2

45	1	
	46	2

46	1

	46	2

nattyst	
läge

nivå	1 dBA
40	1 43	1 45	1 40	1 43	1 45	1

Ström-
försörjning

namn V1 Y1
fas 1~ 3~
frekvens Hz 50
spänning V 220-240 380-415

Aktuell rekommenderade	säkringar A 25 16

(1)	EW	55	°C;	LW	65	°C;	Dt	10	°C;	omgivningsförhållanden:	7	°CDB/6	°CWB	|	(2)	EW	70	°C;	LW	80	°C;	Dt	10	°C;	omgivningsförhållanden:	7	°CDB/6	°CWB	|	(3)	EW	30



32

Daikin	Sweden	AB	-	Box	3076,	169	03	Solna-	www.daikin.se

Daikins	produkter	distribueras	av:

Den	här	publikationen	är	bara	skapad	i	informationssyfte	och	utgör	inget	bindande	erbjudande	från	Daikin	
Europe	 N.V.	 Daikin	 Europe	 N.V.	 har	 sammanställt	 denna	 broschyr	 efter	 bästa	 förmåga.	 Ingen	 uttrycklig	
eller	antydd	garanti	 lämnas	 för	 fullständighet,	 riktighet,	 tillförlitlighet	eller	 lämplighet	 för	speciellt	syfte	av	
innehållet	och	produkterna	och	tjänsterna	som	presenteras	häri.	Specifikationer	kan	komma	att	ändras	utan	
föregående	 avisering	 därom.	 Daikin	 Europe	 N.V.	 frånsäger	 sig	 uttryckligen	 allt	 ansvar	 för	 eventuell	 direkt	
eller	indirekt	skada,	i	den	vidaste	bemärkelse,	som	uppstår	från	eller	är	relaterad	till	användningen	och/eller	
tolkningen	av	denna	broschyr.	Allt	innehåll	är	upphovsrättsskyddat	av	Daikin	Europe	N.V.

ECPSV12-727

Daikins	 unika	 position	 som	 tillverkare	 av	
luftkonditioneringsutrustning,	 kompressorer	 och	
köldmedier	 har	 lett	 till	 att	 företaget	 är	 djupt	 engagerat	
i	miljöfrågor.	Sedan	flera	år	tillbaka	strävar	Daikin	efter	att	
bli	den	främsta	 leverantören	av	produkter	som	har	 liten	
påverkan	på	miljön.	För	att	möta	den	utmaningen	krävs	
ekologisk	 design	 och	 utveckling	 av	 ett	 brett	 utbud	
av	 produkter	 och	 ett	 energihanteringssystem,	 som	
resulterar	 i	 energibesparing	 och	 minskad	 mängd	
avfall.	
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