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ŠPIČKOVÉ, ENERGETICKY ÚSPORNÉ 
 RIEŠENIA PRE DOMÁCNOSTI!

Tepelné čerpadlo
Daikin Altherma

Podnebie sa mení. Prejavy sú viditeľné na celom 

svete a dokonca aj rýchlosť tejto zmeny sa zvyšuje.

Váš zákazník to vidí a počuje každý deň.

Aby sa následky globálneho otepľovania čo najviac 

obmedzili, musia sa znížiť emisie CO
2
.

Váš zákazník to vie.

Zásoby fosílnych palív sú obmedzené a to spôsobuje 

neprestajné zvyšovanie ich ceny.

Váš zákazník si túto finančnú výhodu uvedomuje.

Navyše, váš zákazník chce riešenie vykurovania, ktoré nie je 

energeticky náročné.

Presne ako vy, aj váš zákazník si uvedomuje, že je načase 

prejsť na systém vykurovania, ktorý je energeticky úsporný  

a ktorý produkuje nízke emisie CO
2
.

Tepelné čerpadlo Daikin Altherma je trvácny energetický 

systém, ktorý transformuje nevyužitú a nevyčerpateľnú 

energiu z vonkajšieho vzduchu na využiteľné teplo. Čerpadlo 

Daikin Altherma dosahuje optimálny komfort pomocou 

svojho vysokoteplotného a nízkoteplotného vykurovacieho 

systému. Okrem toho je inštalácia tepelného čerpadla Daikin 

Altherma jednoduchá a nevyžaduje veľa času.

Vykurovanie - Teplá voda v domácnosti - Chladenie
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DAIKIN ALTHERMA, 
záruka vysokej efektívnosti 

a absolútneho komfortu

Daikin Altherma je kompletný systém vykurovania 

a ohrevu vody pre domácnosti, ktorý je založený na 

technológii tepelného čerpadla využívajúceho vzduch 

ako zdroj energie. Predstavuje fl exibilnú a ekonomicky 

efektívnu alternatívu ku kotlu na pevné palivo, naviac 

s možnosťou chladenia*. Vďaka energeticky úsporným 

charakteristikám je systém Daikin Altherma ideálnym 

riešením pre zníženie spotreby energie a emisií CO
2
. 

* nízkoteplotné vykurovacie systémy

2/3  kW 

1/3  kW 

3/3  kW 
+

DVA ZÁKLADNÉ KONCEPTY TECHNOLÓGIE TEPELNÉHO ČERPADLA

COP (vykurovací faktor) 

Koefi cient COP udáva množstvo využiteľného tepla, ktoré 

tepelné čerpadlo dodáva na každú kWh elektrickej energie, ktorú 

spotrebuje. Tento údaj závisí od vnútornej a vonkajšej teploty a je 

preto iba orientačným ukazovateľom.

SPF (faktor sezónnej účinnosti) alebo faktor výkonnosti 

systému tepelného čerpadla

Faktor SPF berie počas celého vykurovacieho obdobia do úvahy 

spotrebu energie systému tepelného čerpadla, aj spotrebu 

periférnych zariadení, napríklad čerpadiel.

Teplota vonkajšieho 

prostredia

Elektrická energia

Energia

ENERGETICKY ÚSPORNÁ PREVÁDZKA

Tepelné čerpadlo Daikin Altherma typu vzduch-voda využíva trvalo udržateľný zdroj energie. V skutočnosti extrahuje teplo 

z vonkajšieho vzduchu. Systém pozostáva z uzatvoreného okruhu obsahujúceho chladivo. Termodynamický cyklus sa vytvára 

prostredníctvom vyparovania, kondenzácie, kompresie a expanzie. Tepelné čerpadlo „prečerpáva“ teplo z nízkej na vysokú 

úroveň teploty. Zvýšené teplo prechádza do systému distribúcie vody (podlahové vykurovanie, nízkoteplotné radiátory 

a/alebo ventilátorové konvektory pre nízkoteplotné vykurovacie systémy a vysokoteplotné radiátory pre vysokoteplotné 

vykurovacie systémy) v budove prostredníctvom tepelného výmenníka.

V závislosti od modelu a podmienok dodáva tepelné čerpadlo Daikin Altherma typu vzduch-voda približne 3 kWh 

využiteľného tepla na každú kWh elektrickej energie, ktorú spotrebuje. To znamená, že približne 2/3 potrebného tepla sú 

zadarmo!

Tepelné čerpadlá Daikin Altherma ponúkajú vašim 

zákazníkom jedinečné výhody:

 > Využívajú obnoviteľné zdroje energie, 

napríklad vonkajší vzduch

 > Prinášajú významné úspory energie

 > Významne prispievajú k boju proti emisiám CO
2
 

 > Môžu zabezpečovať vykurovanie, teplú pitnú 

vodu so solárnym pripojením a chladenie
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DAIKIN ALTHERMA

DAIKIN ALTHERMA – PO EKONOMICKEJ STRÁNKE

Dnes sa zákazníci viac ako kedykoľvek predtým zaujímajú o náklady na vykurovanie.

Nejde len o zvyšujúcu sa cenu zemného plynu či tuhého paliva, ale aj o obmedzené zásoby fosílnych palív a problém emisií 

CO
2
.

Energeticky efektívne riešenia vykurovania sa stávajú čoraz populárnejšími.

Nižšie uvedené grafy zobrazujú pozitívny vplyv tepelného čerpadla Daikin Altherma na spotrebu energie v porovnaní 

s vykurovacími systémami, ktoré využívajú plyn alebo vykurovací olej.

68 % 82 %

100 %
93 %

124 %

89 %

Plynový kotol

Bojler na vykurovací olej

Tepelné čerpadlo

Daikin Altherma typu 

vzduch-voda

1/  66 až 80 % zadarmo
 Tepelné čerpadlo funguje účinnejšie a ušetrí viac energie ako tradičné vykurovacie 

systémy využívajúce fosílne palivá. Systém Daikin Altherma vygeneruje minimálne 

3 kW bezplatného tepla na každý 1 kW spotrebovanej elektrickej energie. To je veľmi 

dobrá investícia.

 PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY:

 Podmienky: Požadovaná energia na vykurovanie za rok: 20 000 kWh. Zdroj: Ceny 

energií založené na štatistikách EUROSTAT [prvý polrok 2007].

2/  PER (pomer primárnej energie)

 Toto je pomer medzi vygenerovanou využiteľnou energiou a spotrebovanou 

primárnou energiou, s ohľadom na účinnosť výroby elektrickej energie a jej 

distribúciu.

 NÍZKA SPOTREBA PRIMÁRNEJ ENERGIE 

 Podmienky: Pri spaľovacích systémoch koefi cient PER signalizuje celkovú účinnosť 

systému, zatiaľ čo pri tepelných čerpadlách sa rovná súčinu faktoru sezónnej účinnosti 

a účinnosti výroby elektrickej energie, ktorá je v rámci EÚ v priemere 0,4.

NIŽŠIE EMISIE CO2

Systém Daikin Altherma nevytvára žiadne priame emisie CO
2
, 

takže môžete osobne prispievať k čistejšiemu a zdravšiemu 

životnému prostrediu. Čerpadlo síce využíva elektrickú energiu, 

ale aj bez obnoviteľnej elektrickej energie sú emisie CO
2
 stále 

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

PRIEMERNÉ ROČNÉ EMISIE CO2

kg/rok

Výpočet je založený na údajoch organizácie Eurelectric (Asociácia európskych výrobcov 

elektrickej energie), „Program Eurelec - 2001“ pre EU27

Plynový kotol

Daikin Altherma

Kotol na vykurovací olej

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000

2 660

4 344

6 045
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MENEJ ENERGIE, 
PRÍJEMNÉ TEPLO 
V DOME

Systém Daikin Altherma vykuruje 5x 

hospodárnejšie ako tradičný vykurovací 

systém využívajúci fosílne palivá alebo 

elektrickú energiu.

Využitím tepla vo vonkajšom vzduchu systém 

spotrebuje oveľa menej energie, pričom 

vaši zákazníci si neustále môžu vychutnávať 

stabilný a príjemný komfort.

Taktiež požiadavky na údržbu sú minimálne, 

takže prevádzkové náklady sú nízke. Vďaka 

technológii invertera sú úspory energie ešte 

väčšie.

MINIMÁLNE NÁKLADY NA 
INŠTALÁCIU

Systém Daikin Altherma čerpá teplo zo 

vzduchu. Nie sú potrebné žiadne zemné 

a výkopové práce. Vonkajšia aj vnútorná 

jednotka sú kompaktné. Vonkajšia jednotka 

sa dá jednoducho umiestniť na vonkajšiu 

stenu akejkoľvek budovy či bytu. Vďaka 

tomu, že nevzniká žiadny dym ani oheň, 

nie je potrebný žiadny komín alebo stále 

vetranie v miestnosti, v ktorej je nainštalovaná 

vnútorná jednotka Daikin Altherma.

ABSOLÚTNA BEZPEČNOSŤ

Systém Daikin Altherma pracuje bez použitia 

oleja, plynu alebo iných nebezpečných látok, 

čím sa znižuje potenciálne riziko s týmito 

látkami spojené. Okrem toho nepotrebujete 

plynovú prípojku alebo nádrž na vykurovací 

olej. Nehrozí teda žiadne riziko intoxikácie, 

zápachu alebo znečistenia z presakujúcej 

nádrže.
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VAŠI ZÁKAZNÍCI SI STÁLE VIAC 
VŠÍMAJÚ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Tradičné vykurovacie systémy, ktoré sa výrazne spoliehajú na 

fosílne palivá, sa stále viac stávajú terčom kritiky z dôvodu 

boja proti emisiám CO
2
. Prísnejšie európske normy týkajúce 

sa účinnosti vykurovania sú stále viac aktuálne.

Keďže dve tretiny tepla vygenerovaného systémom Daikin 

Altherma pochádzajú z obnoviteľného zdroja (zo vzduchu), 

táto moderná technológia uspokojí potreby na zníženie 

emisií CO
2
 a vďaka tomu predstavuje systém Daikin Altherma 

tú správnu voľbu pri inštalácii nového zdroja tepla.

VZDUCH AKO OBNOVITEĽNÝ ZDROJ ENERGIE

Európska smernica RES* označuje vzduch za obnoviteľný 

zdroj energie. Jedným z cieľov tejto smernice je, aby 

do roku 2020 bolo 20 % celkového množstva energie 

vyrábaných z obnoviteľných zdrojov energie. Výsledkom 

je, že majitelia rodinných domov sú zase o niečo viac 

motivovaní kúpiť tepelné čerpadlo do svojich domácností.

* Cieľ EÚ COM (2008) /30

OBNOVITEĽNÁ, NEVYČERPATEĽNÁ ENERGIA SO 
SOLÁRNYMI KOLEKTORMI

V kombinácii so solárnymi kolektormi využíva systém Daikin 

Altherma tepelnú energiu zo slnka, ktorá bude k dispozícii 

ešte ďalších päť miliárd rokov.

SKÚSENOSTI S TEPELNÝMI ČERPADLAMI DAIKIN

Spoločnosť Daikin má viac ako 50-ročné skúsenosti 

s tepelnými čerpadlami a každoročne ich do domácností, 

predajní a úradov dodáva viac ako jeden milión. Tento 

úspech nie je len rozmarom osudu: spoločnosť Daikin vždy 

využívala špičkové technológie a jej cieľom je poskytnúť 

vám pohodlie jednoduchej obsluhy a maximálnej kvality. Iba 

vedúca spoločnosť na trhu vám môže zaručiť takúto úroveň 

služieb a kontroly kvality!

DAIKIN ALTHERMA
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DAIKIN ALTHERMA

VIETE, ŽE . . . ?
Spoločnosť Daikin vytvorila niekoľko 

monitorovacích miest (v Škandinávii, 

Portugalsku, Francúzsku, Belgicku...), kde 

bol systém Daikin Altherma testovaný za 

úplne odlišných klimatických podmienok. 

Dosiahla sa veľká spokojnosť – vrátane 

vyššieho pohodlia, stabilnej vnútornej 

teploty, nízkej spotreby energie a teplej 

vody, ktorá je vždy k dispozícii … , nech 

boli poveternostné podmienky na mieste 

monitorovania akékoľvek.
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SPRÁVNY NÁVRH SYSTÉMU DAIKIN ALTHERMA V 3 KROKOCH

Defi nujte potrebný teplotný rozsah vykurovacej vody navrhovaných (resp. inštalovaných) 

vykurovacích telies a tepelnú záťaž

Vypočítajte tepelné straty (straty prechodom a vetraním)

Vyberte si systém Daikin Altherma na základe výpočtu tepelných strát.

Tip: Použite dostupné selekčné a softvérové nástroje Daikin Altherma.

ZÁRUKA 3 V 1 

3. KROK

1. KROK

2. KROK

SYSTÉM DAIKIN ALTHERMA PRE KAŽDÉ POUŽITIE  

NÍZKOTEPLOTNÝ VYKUROVACÍ SYSTÉM VYSOKOTEPLOTNÝ VYKUROVACÍ SYSTÉM

Preferované použitie
Pre nové domy alebo spolu s existujúcim 

zdrojom tepla (bivaletné použitie)

Renovácia: 

výmena tradičných zdrojov tepla

Vykurovacia sústava

• Podlahové vykurovanie

• Nízkoteplotné radiátory

• Ventilátorové konvektory

• Vysokoteplotné radiátory

Extra pohodlie (voliteľné)

• Teplá pitná voda

• Chladenie

• Solárne pripojenie 

pre zabezpečenie teplej vody

• Teplá pitná voda

• Solárne pripojenie 

pre zabezpečenie teplej vody
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1. ČASŤ  DAIKIN ALTHERMA 
NÍZKOTEPLOTNÉ APLIKÁCIE

Spoločnosť Daikin vám ponúka na výber systém Daikin Altherma s vonkajšou a vnútornou jednotkou alebo systém 

monobloku Daikin Altherma, pri ktorom sa všetky hydraulické časti nachádzajú vo vonkajšej jednotke.

Oba systémy sa dajú kombinovať s

- podlahovým vykurovaním,

- ventilátorovými konvektormi,

- nízkoteplotnými radiátormi, aby mal váš zákazník pohodlie, ktoré potrebuje.

Okrem toho sa systémy Daikin Altherma dajú pripojiť k 

- zásobníku na teplú pitnú vodu, ktorý dodá vašim zákazníkom potrebnú teplú vodu,

- solárnym kolektorom (pomocou solárnej súpravy) na podporu dodávky teplej vody,

- izbovému termostatu pre jednoduchú, rýchlu a pohodlnú reguláciu ideálnej teploty.

DAIKIN ALTHERMA  
DELENÝ SYSTÉM

Použitie Vykurovanie a (voliteľné) chladenie

  

Typ tepelného čerpadla Vonkajšia jednotka (kompresor) + vnútorná jednotka (hydraulické súčasti)

Potrubie na chladivo R-410A Medzi vonkajšou a vnútornou jednotkou

Potrubie na vodu Medzi vnútornou jednotkou a vykurovacou sústavou

Výhoda pre inštalatéra Nie je potrebná žiadna izolácia vodného potrubia na ochranu proti zamrznutiu

vonkajšia a vnútorná jednotka
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DAIKIN ALTHERMA  
MONOBLOK

Vykurovanie a (voliteľné) chladenie

 

Iba vonkajšia jednotka (kompresor kombinovaný s hydraulickými časťami)

Vo vonkajšej jednotke

Medzi vonkajšou jednotkou a vykurovacou sústavou

Na inštaláciu systému je potrebné iba vodné potrubie 

monobloková vonkajšia jednotka

NÍZKOTEPLOTNÉ APLIKÁCIE
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Ventilátorový 

konvektor

Stanica solárneho  

čerpadla

Nízkoteplotný  

radiátor

Solárny  

kolektor

Systém podlahového  

vykurovania

2 / Zásobník na teplú 

pitnú vodu

4 /  Solárna 

súprava

1B / Vnútorná jednotka1A / Vonkajšia

jednotka

1A / VONKAJŠIA JEDNOTKA:
EFEKTÍVNE VYUŽITIE ENERGIE ZO VZDUCHU

Systém Daikin Altherma využíva prírodný zdroj energie. 

Vonkajšia jednotka extrahuje teplo z vonkajšieho vzduchu 

a zvyšuje jeho teplotu na úroveň dostatočne vysokú na 

vykurovanie. Toto teplo sa potom prenáša cez chladivové 

potrubie do vnútornej jednotky (ďalšou výhodou teda 

je, že potrubie nemôže nikdy zamrznúť). Inštalácia 

kompaktnej vonkajšej jednotky je jednoduchá a keďže 

nie je potrebné robiť žiadne zemné a výkopové práce, dá 

sa nainštalovať aj v bytoch a apartmánoch.

2 / ZÁSOBNÍK NA TEPLÚ PITNÚ VODU:
PRE NÍZKU SPOTREBU ENERGIE

Pokiaľ ide o vašu teplú pitnú vodu, systém Daikin Altherma 

je rovnako dômyselný. Jedinečné usporiadanie a špeciálne 

umiestnenie komponentov systému maximalizujú efektívne 

využitie energie. Voda v zásobníku je vďaka tepelnému 

výmenníku pripojenému k tepelnému čerpadlu primárne 

zohrievaná tepelnou energiou z  vonkajšieho vzduchu. V 

zásobníku sa však nachádza aj prídavný elektrický ohrievač, 

ktorý sa dokáže postarať o  vyššiu teplotu potrebnú v 

AKO FUNGUJE TEPELNÉ ČERPADLO DAIKIN ALTHERMA TYPU VZDUCH-VODA? 

Systém sa skladá zo 6 komponentov, ktoré spoločne poskytujú ideálne pohodlie a teplotu vody.

NÍZKOTEPLOTNÉ APLIKÁCIE – ZÁKLADY

sprche, vani alebo dreze. Voda sa v potrebných intervaloch 

automaticky zohrieva na 70  °C, aby sa zabránilo riziku 

množenia baktérií. So systémom Daikin Altherma si môžete 

kedykoľvek vychutnávať príjemne teplú a hygienicky 

nezávadnú vodu. V závislosti od dennej spotreby teplej 

vody sú zásobníky na teplú vodu Daikin Altherma k 

dispozícii v rôznych veľkostiach.

1B / VNÚTORNÁ JEDNOTKA:
SRDCE SYSTÉMU DAIKIN ALTHERMA

Vnútorná jednotka zohrieva vodu, ktorá cirkuluje 

v  nízkoteplotných radiátoroch, systémoch podlahového 

vykurovania alebo ventilátorových konvektoroch a tiež 

poskytuje teplú pitnú vodu. Ak si vyberiete kombináciu 

vykurovania a chladenia, vnútorná jednotka môže tiež 

znižovať teplotu vody a dodávať tak osviežujúci chlad.

ECPSK10-721.pdf   12 3/5/2010   9:18:19 AM



13

3 /  Monobloková 

vonkajšia jednotka

2 /  Zásobník na teplú 

pitnú vodu

Okrem delenej verzie Daikin Altherma s vonkajšou a vnútornou 

jednotkou predstavila spoločnosť Daikin monoblokovú verziu, v 

ktorej sa všetky hydraulické časti nachádzajú vo vonkajšej jednotke. 

4 / SOLÁRNA SÚPRAVA
Solárna súprava zabezpečuje prostredníctvom externého 

tepelného výmenníka prenos solárneho tepla do zásobníka 

na teplú vodu Daikin Altherma. Na rozdiel od zásobníkov 

s dvomi tepelnými výmenníkmi tento systém umožňuje 

efektívne ohrievanie celého obsahu zásobníka solárnym 

teplom a v prípade potreby aj energiou tepelného čerpadla.

5 / SOLÁRNY KOLEKTOR
Vysoko účinné kolektory transformujú všetko krátkovlnné 

slnečné žiarenie na teplo vďaka svojej vysoko selektívnej 

povrchovej vrstve. Kolektory je možné montovať na strešnú 

krytinu.

V  prípade tohto systému vychádzajú namiesto potrubí pre 

chladivo z vonkajšej jednotky dovnútra vodné potrubia, čo výrazne 

urýchľuje montáž a uľahčuje ju pre domácich inštalatérov.

5 /  Solárny kolektor

NÍZKOTEPLOTNÉ APLIKÁCIE

6

6 / IZBOVÝ TERMOSTAT
S káblovým alebo bezdrôtovým izbovým termostatom môžete 

veľmi jednoducho, rýchlo a pohodlne regulovať teplotu. Ako 

voliteľné príslušenstvo k bezdrôtovému izbovému termostatu 

môžete medzi podlahové vykurovanie a podlahu umiestniť 

externý snímač (EKRTETS). Snímač umožňuje presnejšie 

meranie, s ktorým môžete ešte optimálnejšie a energeticky 

úspornejšie regulovať úroveň pohodlia vášho zákazníka.

*EKRTW pre káblový termostat na stenu a EKRTR pre bezdrôtový termostat.

3 / MONOBLOKOVÁ VONKAJŠIA JEDNOTKA: VŠETKO V JEDNOM
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VYNIKAJÚCI VÝKON VĎAKA 
PRINCÍPU INVERTERA

Vykurovací faktor (COP) tepelného čerpadla Daikin Altherma 

je tiež vo veľkej miere dosiahnutý vďaka princípu invertera 

Daikin. Integrovaný frekvenčný menič nastavuje rýchlosť 

otáčok kompresora tak, aby vyhovovala nárokom na 

vykurovanie. Preto systém málokedy funguje na plný výkon a 

váš zákazník platí iba za energiu, ktorú skutočne potrebuje.

ANTIKORÓZNA POVRCHOVÁ ÚPRAVA  
TEPELNÉHO VÝMENNÍKA

Tepelný výmenník vonkajšej jednotky má štandardne anti-

koróznu povrchovú úpravu. Táto povrchová úprava zaručuje 

výrazné zvýšenie odolnosti proti kyslým dažďom a korózii 

spôsobenej soľou.

Typický tepelný výmenník

Hliník

Hydrofilná vrstva

Akrylová živica odolná voči korózii

VYSOKOÚČINNÉ KOMPRESORY

1 - DAIKIN ALTHERMA – DELENÝ SYSTÉM

1.1 - VONKAJŠIA JEDNOTKA

 > Kompaktná, odolná voči počasiu a s jednoduchou montážou

 > Obsahuje inverterom riadený kompresor pre efektívne využitie energie a presnú reguláciu teploty

 > Prevádzkový rozsah tepelného čerpadla: vykurovanie a teplá pitná voda až do vonkajšej teploty -20 °C

Špirálové kompresory dodávané 

s veľkokapacitnými modelmi Daikin Altherma 

(11 až 16 kW) sú kompaktné, robustné 

zariadenia s nízkou hlučnosťou, ktoré zaručujú 

optimálnu spoľahlivosť prevádzky (žiadne 

ventily a zabudovaná spojka s tiahlom)  

a efektívnosť (vďaka nízkemu počiatočnému 

prietoku a konštantnému pomeru kompresie).

Modely Daikin Altherma s malou kapacitou  

(6 až 8 kW ) sú vybavené rotačnými 
kompresormi. Rotačné kompresory 

určovali posledných 10 rokov trendy  

v oblasti energeticky efektívnej prevádzky 

(prakticky tu neexistujú úniky a trenie).

Pomalý 
štart

Teplota zostáva stabilná
Teplota / príkon

Čas

Nastavená  
teplota

Tepelné 
čerpadlo

s inverterom

Tepelné 
čerpadlo

bez 
invertera

Režim vykurovania:

NÍZKOTEPLOTNÉ APLIKÁCIE – TECHNICKY
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 > K dispozícii v dvoch verziách: EKHBH iba na vykurovanie, 

EKHBX na vykurovanie a chladenie

 > Zabudovaný záložný elektrický ohrievač pre 

dodatočný ohrev pri extrémne nízkych vonkajších 

teplotách alebo ako záloha pre prípad problémov  

s vonkajšou jednotkou

 > 2 uzatváracie ventily pre zostavenie odvodu a prívodu 

vody

 > Kompaktnosť a jednoduchá montáž: všetky komponenty 

sú vopred zmontované a všetky diely sú ľahko na dosah pre 

účely údržby. Montáž na stenu je porovnateľná s tradičným 

plynovým ohrievačom.

Vykurovanie a chladenie

Ak sa rozhodnete pre systém Daikin Altherma s reverzibilnou 

vnútornou jednotkou (EKHBX), budete môcť dom nielen 

vykurovať, ale ho aj ochladzovať. Tepelné čerpadlo je  

v tom prípade vybavené reverzibilným 4-cestným 

ventilom, ktorým sa cyklus obráti a teplo sa z miestností 

odvádza. Vnútorná jednotka môže ochladzovať miestnosti 

pomocou podlahového chladenia alebo prostredníctvom 

ventilátorových konvektorov.

Nastavenie limitov teploty

Aby sa predišlo nesprávnemu ručnému nastaveniu, pre 

chladenie aj vykurovanie sa dajú nastaviť limity teploty. 

Napríklad pri podlahovom vykurovaní je dôležité, aby sa 

teplota vody prispôsobila typu podlahového prvku. Aby sa 

zabránilo problémom s kondenzáciou, teplota pre podlahové 

chladenie nikdy nesmie byť nižšia ako 18 °C. Pri ventilátorových 

konvektoroch môže teplota vody klesnúť až na 5 °C.

1. Výmenník tepla

2. Expanzná nádrž (10 litrov)

3. Obehové čerpadlo

4. Zásobník so záložným ohrevom

5. Odvzdušňovací ventil

6. Pripojenie kvapalného chladiva

7. Pripojenie plynného chladiva

8. Prívod vody

9. Odvod vody

10. Ukazovateľ tlaku (vodný okruh)

11. Vodný filter

12. Poistný ventil

13. Užívateľské rozhranie

14. Rozvodná skriňa

15. Snímač prietoku

1.2 - VNÚTORNÁ JEDNOTKA

9. 8.

7. 6.

13.

10.

2.

1.

14.

3.

15.

12. 5.

4.

11.

EXTRA MOŽNOSTI VĎAKA VNÚTORNEJ JEDNOTKE . . .

NÍZKOTEPLOTNÉ APLIKÁCIE
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2 - MONOBLOK DAIKIN ALTHERMA

1. Vysoko účinný kompresor

2. Expanzná nádrž

3. Zásobník so záložným ohrevom

4. Ukazovateľ tlaku (vodný okruh)

5. Prípojka pre chladivo

 > Všetky hydraulické časti sa nachádzajú vo vonkajšej jednotke

 > Potrubie na vodu medzi vonkajšou jednotkou a vykurovacou sústavou

 > Ochrana proti zamrznutiu hydraulických dielov
Aby sa počas zimy ochránilo vodné potrubie proti 

zamrznutiu, sú všetky hydraulické komponenty 

zaizolované. Naviac bol použitý špeciálny softvér, ktorý 

v prípade potreby aktivuje čerpadlo a záložný ohrievač. 

Tým sa zabráni poklesu teploty vody pod bod zamrznutia 

a nie je teda nutné pridávať glykol do vodného potrubia. 

 > Monoblok Daikin Altherma je dostupný v rôznych 
verziách
- iba vykurovanie alebo vykurovanie a chladenie 

- s vyhrievaním spodnej vane alebo bez vyhrievania

- jednofázový alebo trojfázový 

- 11 kW, 14 kW alebo 16 kW 

 

 

 

 

 

 > Zabudovaný záložný elektrický ohrievač pre 

dodatočné ohrievanie pri extrémne nízkej vonkajšej 

teplote. Monoblok Daikin Altherma je štandardne 

vybavený 6kW  záložným ohrievačom, ktorý sa dá 

zmenou zapojenia nastaviť na 3  kW (jednofázové 

jednotky) alebo 3,5 kW (trojfázové jednotky).  

 

V prípade potreby sa môže dovnútra namontovať 

potrubný záložný ohrievač s výkonom 6  kW 

(tiež nastaviteľný na 3 kW alebo 3,5 kW). 

 > Špirálové kompresory dodávané s monoblokovými 

modelmi Daikin Altherma (11 až 16 kW) sú 

kompaktné, robustné zariadenia s nízkou 

hlučnosťou, ktoré zaručujú optimálnu 

prevádzkovú spoľahlivosť (žiadne ventily 

a zabudovaná spojka s  tiahlom) a efektívnosť 

(vďaka nízkemu počiatočnému prietoku a konštantnému 

pomeru kompresie).

1 5

3

4

2

TECHNICKY
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NÍZKOTEPLOTNÉ APLIKÁCIE

1. - POUŽÍVATEĽSKÉ ROZHRANIE

Vnútorná jednotka a monoblok sú vybavené digitálnym užívateľským rozhraním  

s jednoduchým ovládaním, ktoré riadi systém Daikin Altherma. Displej ponúka veľké 

množstvo užitočných informácií:

3 - RIADIACI SYSTÉM

Nízkoteplotný vykurovací systém je riadený 2 komponentmi.

2. - IZBOVÝ TERMOSTAT

Termostat meria teplotu v miestnosti a komunikuje priamo s používateľským rozhraním.

LCD displej izbového termostatu signalizuje v zlomku sekundy všetky potrebné informácie 

týkajúce sa nastavenia systému Daikin Altherma. Používateľ sa môže jednoducho 

pohybovať medzi rôznymi ponukami. Medzi najbežnejšie funkcie a režimy patria:

 > Nastavenie teploty v miestnosti na základe meraní zo 

zabudovaného alebo externého snímača

 > Režim chladenia alebo vykurovania

 > Funkcia vypnutia (s integrovanou funkciou ochrany 

proti zamrznutiu)

 > Režim dovolenky

 > Režim „Komfort“ a „Útlmový režim“

 > Čas (deň a mesiac)

 > Programovateľný týždenný časovač s 2 štandardnými  

a 5 prednastavenými programami

 > Funkcia zablokovania tlačidiel

 > Nastavenie limitov. Inštalatér môže zmeniť horný  

a dolný limit 

Funkcie
Káblový izbový termostat

EKRTW

Bezdrôtový izbový termostat

EKRTR

Len vykurovanie X X

Vykurovanie a chladenie X X

Režim „Komfort“ X X

Útlmový režim X X

Režim naplánovanej funkcie X X

Počet zmien nastavenej hodnoty 12/deň 12/deň

Režim dovolenky X X

Funkcia vypnutia X X

Obmedzenie nastavenej hodnoty X X

Funkcia zablokovania tlačidiel X X

Ochrana teploty podlahy* - X

    *iba v kombinácii s EKRTETS

 > Deň v týždni

 > Čas

 > Prevádzkový režim (vykurovanie alebo chladenie, ohrev teplej pitnej vody, tichý 

režim vonkajšej jednotky)

 > Kontrola

 > Prevádzka kompresora

 > Prevádzka čerpadla

 > Prevádzka záložného ohrievača

 > Prevádzka prídavného ohrievača (v zásobníku na teplú vodu)

 > Kódy chýb pre poruchy

 > Teplota (vonkajšia teplota, teplota v zásobníku na teplú vodu, teplota vystupujúcej 

vody na vývode vnútornej jednotky)
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4 - ZÁSOBNÍK NA TEPLÚ PITNÚ VODU

1. Externá dodávka

2. Pripojenie teplej vody

3. Pripojenie poistného ventila

4. Poistný ventil (externá dodávka)

5. Elektrická skriňa

6. Veko elektrickej skrine

7. Recirkulačný otvor

8. Zásuvka termistora

9. Vstup vody do výmenníka

10. Špirála tepelného výmenníka

11. Výstup vody z výmenníka

12. Prívod studenej vody

13. Otvor so závitom pre termistor pre použitie 

so solárnou súpravou. Pozrite si návod na 

inštaláciu EKSOLHWAV1.

 > K dispozícii v 3 veľkostiach: 150, 200 a 300 litrov.

 > Hygienický dizajn z nerezovej ocele alebo smaltovanej 

ocele.

 > 40 mm izolačný materiál bez freónov (polyuretán) pre 

zásobníky z nerezovej ocele a 50 mm pre zásobníky zo 

smaltovanej ocele.

 > Obsahuje 2 ohrievacie prvky: tepelný výmenník 

naspodku, kde cirkuluje teplá voda z vnútornej jednotky 

a prídavný 3kW elektrický ohrievač navrchu.

 > Termistor v zásobníku na teplú vodu riadi 

prostredníctvom vnútornej jednotky 3-cestný ventil a/

alebo prídavný ohrievač.

 > 150-litrový zásobník k dispozícii pre montáž na podlahu 

alebo na stenu, zásobníky s objemom 200 a 300 litrov  

k dispozícii iba pre montáž na podlahu.

TECHNICKY
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VIETE, ŽE . . . ?
vaši zákazníci so solárnym bojlerom môžu 

kedykoľvek využívať príjemnú teplú vodu, 

aj vtedy, keď nesvieti slnko?  

V systéme je zabudovaný integrovaný 

ohrievač, ktorý pomôže pri nedostatku 

slnečného žiarenia počas  

oblačných dní.

MULTIFUNKČNÝ ZÁSOBNÍK NA TEPLÚ VODU . . .

 >  Smaltovaná alebo nerezová oceľ

Spoločnosť Daikin sa snaží vyhovieť všetkým 

zákazníkom a preto ponúka 2 typy zásobníkov: 

zásobník vyrobený z nerezovej ocele alebo smaltovaný 

zásobník. Tieto zásobníky sú vybavené galvanizačnou 

anódou na ochranu zásobníka proti korózii.

 >  Funkcia „anti-legionella“

Aby sa zabránilo množeniu baktérií legionella, zásobník 

na teplú vodu je vybavený funkciou „anti-legionella“. 

Program môžete nastaviť tak, aby sa voda zohrievala 

na špecifickú teplotu (štandardné nastavenie je 70 °C)  

v nastavenom čase počas jedného alebo viacerých dní 

v týždni.

 >  Flexibilné ovládanie

Pre zabezpečovanie teplej pitnej vody sa dá použiť 

„prioritné nastavenie“. Týmto spôsobom má zákazník  

k dispozícii teplú úžitkovú vodu kedykoľvek počas dňa.

Ohrievanie teplej pitnej vody sa dá tiež nastaviť podľa 

nočnej tarify. Ďalšia príležitosť pre racionálnu spotrebu 

energie.

 >  Regulácia teploty zapnutia a vypnutia

Vy osobne môžete pre zákazníka nastaviť minimálnu 

a maximálnu teplotu, pri ktorej sa musí tepelným 

čerpadlom zohriať voda v zásobníku.

 >  Oneskorenie vypnutia prídavného ohrievača

Aby sa predišlo príliš častému zapínaniu a vypínaniu 

prídavného ohrievača, môžete nastaviť, aby sa systém 

vypol hneď, keď teplota dosiahne maximálne o 4 °C 

vyššiu hodnotu, ako je nastavená teplota.

 >  Možnosť osobitnej prevádzky záložného 

ohrievača a prídavného ohrievača

Dá sa tiež naprogramovať, aby systém zabránil 

súčasnej prevádzke záložného ohrievača a  

prídavného ohrievača. Zaujímavá možnosť pre 

domácnosti s obmedzeným prúdovým zaťažením!

NÍZKOTEPLOTNÉ APLIKÁCIE
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1

5

BUDÚCNOSŤ: SOLÁRNY KOTOL

Slnko nám v priebehu celého roka bezplatne poskytuje  

v priemere polovicu energie, ktorú potrebujeme na zohriatie 

pitnej vody na požadovanú teplotu. Váš zákazník môže 

využiť túto bezplatnú solárnu energiu pripojením solárneho 

bojlera k svojmu systému Daikin Altherma. Solárny bojler je 

systém na využívanie tepelnej slnečnej energie, v ktorom 

sa slnečné lúče transformujú na teplo. Toto teplo sa potom 

ukladá v zásobníku vody. 

SOLÁRNA SÚPRAVA

Solárna súprava zabezpečuje prostredníctvom externého 

tepelného výmenníka prenos solárneho tepla do zásobníka 

na teplú vodu Daikin Altherma. Na rozdiel od zásobníkov 

s dvomi tepelnými výmenníkmi tento systém umožňuje 

efektívne ohrievanie celého obsahu zásobníka solárnym 

teplom a v prípade potreby aj energiou tepelného čerpadla.

2/ Vnútorná jednotka

1/ Solárny kolektor

5/ Stanica solárneho čerpadla

3/ Zásobník na teplú pitnú vodu

4/ Solárna súprava

2

3

4

SOLÁRNY KOLEKTOR

Vysoko účinné kolektory transformujú všetko krátkovlnné 

slnečné žiarenie na teplo vďaka svojej vysoko selektívnej 

povrchovej vrstve. Kolektory sa môžu montovať na strešnú 

krytinu.

Zostava solárneho bojlera Daikin Altherma

 > Solárny kolektor

 > Potrubná sieť a stanica solárneho čerpadla 

 > Zásobník: štandardný zásobník Daikin Altherma na teplú pitnú vodu

 > Solárna súprava

 > Ohrievač (tepelné čerpadlo Daikin Altherma, ktoré tiež zabezpečuje vykurovanie domácnosti)

5 - SOLÁRNE PRIPOJENIE

TECHNICKY
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VIETE, ŽE … ?

V období maxima sa dá až 80 % 

využiteľnej slnečnej energie premeniť 

na použiteľné teplo.

NÍZKOTEPLOTNÉ APLIKÁCIE
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A  / VONKAJŠIA JEDNOTKA:
EFEKTÍVNE VYUŽÍVANIE ENERGIE ZO VZDUCHU

Vonkajšia jednotka extrahuje teplo z okolitého vzduchu. 

Toto teplo sa prenáša do vnútornej jednotky cez chladivové 

potrubie.

B  / VNÚTORNÁ JEDNOTKA: 
SRDCE SYSTÉMU DAIKIN ALTHERMA

Vnútorná jednotka prijíma teplo z vonkajšej jednotky  

a ďalej zvyšuje teplotu, pričom umožňuje zohriatie vody až 

na 80 °C na vykurovanie prostredníctvom radiátorov a na 

domáce využitie teplej vody. Spoločnosť Daikin sa rozhodla 

pri tomto tepelnom čerpadle využiť systém kaskádových 

kompresorov (jeden vo vonkajšej a druhý vo vnútornej 

jednotke), čo umožňuje komfort aj pri tých najnižších 

vonkajších teplotách - bez potreby záložného elektrického 

ohrievača.   

2 - ZÁSOBNÍK NA TEPLÚ  

PITNÚ VODU: 

PRE NÍZKU SPOTREBU ENERGIE
Vysoká teplota vody systému Daikin Altherma je ideálna 

pre zohrievanie teplej pitnej vody bez potreby prídavného 

elektrického ohrievača. Rýchle zohrievanie teplej úžitkovej 

vody tiež znamená, že sú potrebné menšie zásobníky. Pre 

rodinu s približne 4 členmi je najlepším riešením štandardný 

zásobník. Ak potrebujete viac teplej vody, je k dispozícii aj 

väčší zásobník.

2. ČASŤ DAIKIN ALTHERMA 
 VYSOKOTEPLOTNÉ APLIKÁCIE

VYSOKOTEPLOTNÉ APLIKÁCIE – ZÁKLADY

1 - TEPELNÉ ČERPADLO TYPU 
VZDUCH-VODA
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3 - UŽÍVATEĽSKÉ ROZHRANIE
S užívateľským rozhraním Daikin Altherma môžete veľmi 

jednoducho, rýchlo a pohodlne regulovať teplotu. Rozhranie 

umožňuje presnejšie meranie, s ktorým môžete ešte 

optimálnejšie a energeticky úspornejšie regulovať úroveň 

pohodlia.

VYKUROVANIE A TEPLÁ ÚŽITKOVÁ VODA 

PRI VYUŽITÍ SOLÁRNEJ ENERGIE

Vysokoteplotný vykurovací systém Daikin Altherma 
môže podľa potreby využívať na výrobu teplej vody 
slnečnú energiu.
Ak nie je slnečná energia potrebná okamžite, účelový 
zásobník na teplú vodu (EKHWP) môže obsiahnuť 
veľké množstvo zohriatej vody až na jeden deň. Táto 
voda sa neskôr môže použiť ako pitná teplá voda 
alebo na vykurovanie. 

VYSOKOTEPLOTNÉ APLIKÁCIE

Solárny kolektor

Vnútorná jednotka 
a zásobník na teplú 
pitnú vodu
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1 - VYSOKOTEPLOTNÉ TEPELNÉ ČERPADLO

VYSOKOTEPLOTNÉ APLIKÁCIE – TECHNICKY

Vysokoteplotný systém Daikin Altherma využíva na dosiahnutie teploty vody až 80 °C čisto len termodynamickú energiu, 

bez použitia prídavného ohrievača. 

Vonkajšie prostredie Vnútorné prostredie

1 2 3Krok Krok Krok

Vysoký výkon v 3 krokoch:

1. Vonkajšia jednotka extrahuje teplo z okolitého 
vzduchu. Toto teplo sa prenáša do vnútornej 
jednotky cez chladivo R-410A.

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

3. Teplo sa prenáša z okruhu s chladivom R-134a do 
vodného okruhu. Vďaka jedinečnej technológii 
kaskádových kompresorov sa dá dosiahnuť teplota 
vody 80 °C bez použitia prídavného záložného 
ohrievača.

ECPSK10-721.pdf   24 3/5/2010   9:18:25 AM



25

RIADENIE INVERTEROM ZNAMENÁ  
EŠTE VIAC ÚSPOR!

Inverter neustále prispôsobuje výkon vášho systému 

podľa aktuálnych požiadaviek vykurovania. Nemusíte 

sa teda zdržiavať nastavovaním: naprogramovaná 

teplota sa optimálne udržiava bez ohľadu na 

vonkajšie a vnútorné faktory, ako napríklad množstvo 

slnečného žiarenia, počet ľudí v miestnosti atď. To 

znamená bezkonkurenčné pohodlie, predĺženú 

životnosť systému (keďže funguje len vtedy, keď je to 

potrebné) a navyše 30 % úspor za náklady na energiu 

v porovnaní s tepelnými čerpadlami bez invertera.

2 - VNÚTORNÁ JEDNOTKA
 › K dispozícii iba v aplikáciách na vykurovanie 

 › Vďaka kaskádovej technológii nie je potrebný žiadny záložný ohrievač

VYSOKOTEPLOTNÉ APLIKÁCIE

Pomalý štart

Teplota zostáva stabilná
Teplota / príkon

Čas

Nastavená 
teplota

Systém  
s inverterom

Systém  
bez invertera

Režim vykurovania:

1. Tepelný výmenník  

R-134a  H
2
O

2. Tepelný výmenník  

R-410A  R-134a

3. Čerpadlo (DC inverter  

na udržiavanie fixnej ΔT)

4. Kompresor R-134a

5. Odvzdušňovací ventil

6. Manometer

7. Expanzná nádoba (12 l)

1
2

3

4

5

6

7
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3 - RIADIACI SYSTÉM

Užívateľské rozhranie riadi vysokoteplotný 

vykurovací systém 2 spôsobmi:

1/ REŽIM PREVÁDZKY 
S VÝSTUPNOU TEPLOTOU 
NASTAVENOU PODĽA POČASIA

Keď je aktívny režim prevádzky závislý na 

počasí, nastavená hodnota pre teplotu 

vystupujúcej vody bude závislá od 

teploty vonkajšieho prostredia. Pri nízkych 

teplotách vonkajšieho prostredia sa teplota 

vystupujúcej vody zvýši, aby sa zabezpečila 

požiadavka intenzívnejšieho vykurovania 

budovy. Pri vyšších teplotách vonkajšieho 

prostredia sa teplota vystupujúcej vody zníži, 

čím sa ušetrí energia.

2/ OVLÁDANIE TERMOSTATOM

S užívateľským rozhraním Daikin Altherma 

s  integrovaným teplotným snímačom 

môžete veľmi jednoducho, rýchlo 

a pohodlne regulovať teplotu.

Užívateľský rozhranie s jednoduchým 

ovládaním pre vysokoteplotné aplikácie 

zaručuje váš komfort: 

 › Vykurovanie priestoru 

 › Tichý režim 

 › Útlmový režim 

 › Funkcia dezinfekcie 

 › Funkcia vypnutia 

 › Časovač 

 › Režim ohrievania pitnej vody
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1/ EKHTS-A – IBA TEPLÁ PITNÁ VODA

Vysokoteplotný systém Daikin Altherma dokáže efektívne zabezpečiť teplú pitnú vodu. Kompletný systém sa dá bez 

problémov napojiť na vaše existujúce radiátory a teplovodné zariadenia.

1

10

7

9

5

1. Výstup teplej vody

2. Spojka v tvare T 

(externá dodávka)

3. Pripojenie poistného 

ventila

4. Poistný ventil (externá 

dodávka)

5. Recirkulačný otvor

6. Zásuvka termistora

7. Vstup vody do 

výmenníka

8. Špirála tepelného 

výmenníka

9. Výstup vody z 

výmenníka

10. Vstup studenej vody

11. Termistor

12. Anóda

13. Kryt 

14. Otvory na vytĺkanie

4 - ZÁSOBNÍK NA TEPLÚ PITNÚ VODU

VYSOKOTEPLOTNÉ APLIKÁCIE

Funkcie
Zásobník na teplú pitnú vodu 

EKHTS-A

Zásobník na teplú pitnú vodu  

EKHWP-A

Preferované použitie Iba teplá pitná voda
Teplá pitná voda – možnosť 

solárneho pripojenia

Prevádzka
Voda uložená v zásobníku sa používa 

ako teplá pitná voda

Teplá pitná voda nie je uložená  

v zásobníku, ale prúdi cez špirálu 

zásobníka

Vnútorná jednotka a zásobník na teplú pitnú 

vodu môžu byť kvôli úspore miesta postavené 

na seba, alebo sa môžu nainštalovať vedľa seba, 

ak je na mieste inštalácie obmedzená výška.

8

6

12

15

14

7

3
4

9

11

13
2

5
1
10

15
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2/ EKHWP-A: TEPLÁ PITNÁ VODA – MOŽNOSŤ SOLÁRNEHO PRIPOJENIA

Zásobník na teplú pitnú vodu má dve časti: 

Hornú časť, ktorá je vždy horúca – aktívnu vodnú zónu – a dolnú, chladnejšiu časť – solárnu zónu.

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

dostatok teplej vody.

2. Solárne kolektory fungujú efektívnejšie, keď cez ne prúdi chladnejšia voda. Preto sa voda, ktorá je  

v solárnej prevádzke privádzaná priamo do solárnych kolektorov, skladuje v solárnej zóne.

TECHNICKY

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

2. Vstup studenej vody (1"M) 

3. Výstup teplej vody (1"M) 

4. Prívod z tepelného čerpadla (1"M) 

5. Návrat do tepelného čerpadla (1"M) 

6. Vývod prídavného vykurovania (1"M) 

7. Prívod prídavného vykurovania (1"M) 

10. Zásobník na teplú pitnú vodu 

11. Napúšťací a vypúšťací ventil 

12. Prípojka pre vyrovnávacie potrubie (nepoužíva sa) 

13. Tepelný výmenník na teplú pitnú vodu

14. Tepelný výmenník tepelného čerpadla 

15. Tepelný výmenník pre prídavné vykurovanie solárom 

16. Tepelný izolačný obal pre prídavné vykurovanie solárom 

17. Otvor pre voliteľný elektrický ohrievač  

(nepoužíva sa)

18. Prívodné stratifikačné potrubie solárneho kolektora 

19. Indikátor úrovne naplnenia 

22. Voda v zásobníku (bez tlaku)

23. Solárna zóna

24. Zóna technologickej vody

25. Výrobný štítok

26. Bezpečnostná armatúra proti pretekaniu

27. Rukoväť
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VYSOKOTEPLOTNÉ APLIKÁCIE

5 - SOLÁRNE PRIPOJENIE

SOLÁRNE KOLEKTORY

Vysoko účinné kolektory s veľmi selektívnou 

povrchovou vrstvou transformujú všetko krátkovlnné 

slnečné žiarenie na teplo. Kolektory sa dajú montovať 

na strešnú krytinu.

PREVÁDZKA

Solárne kolektory sa plnia vodou iba vtedy, keď slnko 

dodáva dostatočné teplo.

V tom prípade sa obe čerpadlá v riadiacej a čerpacej 

jednotke nakrátko zapnú a naplnia kolektory vodou zo 

zásobníka. Po naplnení, ktoré trvá menej ako minútu, 

sa jedno z čerpadiel vypne a zvyšné čerpadlo iba 

udržiava cirkuláciu vody.

OTVORENÝ SYSTÉM

Ak nie je dostatok slnečného žiarenia alebo ak solárny 

zásobník nepotrebuje viac tepla, napájacie čerpadlo sa 

vypne a celý solárny systém sa vypustí do zásobníka. 

Pridávanie nemrznúcej zmesi nie je potrebné, pretože 

ak sa zariadenie nepoužíva, kolektory nie sú naplnené 

vodou – ďalšia výhoda pre životné prostredie!

ECPSK10-721.pdf   29 3/5/2010   9:18:27 AM



30

1. Aplikácia „len vykurovanie“ s izbovým termostatom pripojeným k vnútornej jednotke

2. Aplikácia „vykurovanie“ a „zaisťovanie teplej pitnej vody“
Teplota v každej miestnosti sa reguluje ventilom na každom vodnom okruhu. Teplá voda na domáce použitie sa dodáva zo 

zásobníka na teplú pitnú vodu pripojeného k vnútornej jednotke.

1. Vonkajšia jednotka

2. Vnútorná jednotka

3. Výmenník tepla

4. Čerpadlo

5. Ventil

6. Potrubie (DI)

7. Ventil

FHL1…3 Okruh podlahového 

vykurovania (DI)

T Izbový termostat

1. Vonkajšia jednotka

2. Vnútorná jednotka

3. Výmenník tepla

4. Čerpadlo

5. Ventil

6. Potrubie (DI)

7. Ventil

8. Motorizovaný 3-cestný ventil

9. Obkročný ventil

10. Prídavný ohrievač

11. Špirála tepelného výmenníka

12. Zásobník na teplú pitnú vodu

FHL1…3 Okruh podlahového 

vykurovania (DI)

T 1…3 Individuálny izbový termostat

M

FHL1
FHL2

FHL3

M1

T1

M2

T2

M3

T3

54321

12

10

11
7

8 6 9

DI: Dodávané inštalatérom

1A/ MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE – DELENÝ SYSTÉM

3. ČASŤ  DAIKIN ALTHERMA TECHNICKÉ 
PARAMETRE

NÍZKOTEPLOTNÉ APLIKÁCIE
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3. Aplikácia „vykurovanie/chladenie“ cez izbový termostat a „zaisťovanie teplej pitnej vody“
Vykurovanie využívajúce podlahové vykurovacie slučky a ventilátorové konvektory. Chladenie iba pomocou ventilátorových 

konvektorov. 

Teplá voda na domáce použitie sa dodáva zo zásobníka na teplú pitnú vodu pripojeného k vnútornej jednotke.

4. Bivalentná aplikácia

1. Vonkajšia jednotka

2. Vnútorná jednotka

3. Výmenník tepla

4. Čerpadlo

5. Ventil

6. Potrubie (DI)

7. Ventil

8. Motorizovaný 3-cestný ventil

FHL1…3 Okruh podlahového 

vykurovania (DI)

K1A Relé na aktiváciu 

jednotky EKHB* (DI)

K2A Relé na aktiváciu 

zásobníka na teplú vodu (DI)

T  Izbový termostat

TECHNICKÉ PARAMETRE

DI: Dodávané inštalatérom

10. Prídavný ohrievač

11. Špirála tepelného výmenníka

12. Zásobník na teplú pitnú vodu

13. Motorizovaný 2-cestný ventil (DI)

FCU1…3 Ventilátorové konvektory (DI)

FHL1…3 Okruh podlahového vykurovania (DI)

T Izbový termostat so spínačom chladenia /

vykurovania 

10. Prídavný ohrievač

11. Špirála tepelného výmenníka

12. Zásobník na teplú pitnú vodu

1. Vonkajšia jednotka

2. Vnútorná jednotka

3. Výmenník tepla

4. Čerpadlo

5. Ventil

6. Potrubie (DI)

7. Ventil

8. Motorizovaný 3-cestný ventil

14. Externý zdroj tepla (DI)

15. Aquastat (DI)

16. Ventil (DI)

17. Spätný ventil (DI)

M M

FHL1

T

FHL2
FHL3

FCU1
FCU2

FCU3
54321

6

7

8 13

10

11 12
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1. Aplikácia „len vykurovanie“ s izbovým termostatom pripojeným k vnútornej jednotke

2. Aplikácia „vykurovanie“ a „zaisťovanie teplej pitnej vody“
Teplota v každej miestnosti sa reguluje ventilom na každom vodnom okruhu. Teplá voda na domáce použitie sa dodáva zo 

zásobníka na teplú pitnú vodu pripojeného k jednotke.

1. Jednotka

2. Výmenník tepla

3. Čerpadlo

4. Uzatvárací ventil

5. Kolektor (externá dodávka)

FHL1…3 Okruh podlahového 

vykurovania (externá dodávka)

T Izbový termostat (externá dodávka)

I Užívateľské rozhranie

1. Jednotka

2. Výmenník tepla

3. Čerpadlo

4. Uzatvárací ventil

5. Kolektor (externá dodávka)

6. Motorizovaný 3-cestný ventil

7. Obkročný ventil (externá dodávka)

8. Prídavný ohrievač

9. Špirála tepelného výmenníka

10. Zásobník na teplú pitnú vodu

FHL1…3 Okruh podlahového 

vykurovania  

(externá dodávka)

T 1…3 Individuálny izbový 

  termostat (externá dodávka)

M 1…3 Individuálny motorizovaný 

  ventil na ovládanie okruhu 

  FHL1 (externá dodávka)

I Užívateľské rozhranie

FHL1
FHL2

FHL3

T

I

54321

FHL1
FHL2

FHL3

543 721

M

M1

T1

M2

T2

M3

T3

10

6

98

I

NÍZKOTEPLOTNÉ APLIKÁCIE

1B/ MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE – MONOBLOK
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FHL1
FHL2

FHL3

T

7

T4 T5 T6

4321 12

M

11

M

FCU1
FCU2

FCU3

5

5

I

3. Aplikácia „vykurovanie/chladenie“ cez izbový termostat a „zaisťovanie teplej pitnej vody“

Vykurovanie využívajúce podlahové vykurovacie slučky a ventilátorové konvektory. Chladenie iba pomocou ventilátorových 

konvektorov. 

Teplá voda na domáce použitie sa dodáva zo zásobníka na teplú pitnú vodu pripojeného k jednotke.

4. Aplikácia „vykurovanie/chladenie“ bez izbového termostatu, 

pri ktorej izbový termostat určený iba na vykurovanie ovláda podlahové vykurovanie a termostat na chladenie/vykurovanie 

ovláda ventilátorové konvektory.

FHL1
FHL2

FHL3

4321

M

10

6 11

98

M

FCU1
FCU2

FCU3

5

T

I

1. Jednotka

2. Výmenník tepla

3. Čerpadlo

4. Uzatvárací ventil

5. Kolektor (externá dodávka)

6. Motorizovaný 3-cestný ventil

FCU1…3 Ventilátorové konvektory 

s termostatom (externá dodávka)

FHL1…3 Okruh podlahového 

vykurovania (externá dodávka)

T Izbový termostat iba na 

vykurovanie (externá dodávka)

T4.6  Individuálny izbový termostat 

pre miestnosť vykurovanú/

chladenú ventilátorovým 

konvektorom (externá dodávka)

I Užívateľské rozhranie

TECHNICKÉ PARAMETRE

8. Prídavný ohrievač

9. Špirála tepelného výmenníka

10. Zásobník na teplú pitnú vodu

11. Motorizovaný 2-cestný ventil 

(externá dodávka)
FCU1…3 Ventilátorový konvektor 

(externá dodávka)

FHL1…3 Okruh podlahového 

vykurovania

 (externá dodávka)

T Izbový termostat 

s prepínačom chladenia/

vykurovania (externá 

dodávka)

I Užívateľské rozhranie

1. Jednotka

2. Výmenník tepla

3. Čerpadlo

4. Uzatvárací ventil

5. Kolektor (externá dodávka)

7. Obkročný ventil (externá dodávka)

11. Motorizovaný 2-cestný ventil na 

vypnutie okruhov podlahového 

vykurovania počas prevádzky 

chladenia (externá dodávka)

12. Motorizovaný 2-cestný ventil pre 

aktiváciu izbového termostatu 

(externá dodávka)
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NÍZKOTEPLOTNÉ APLIKÁCIE

VNÚTORNÁ JEDNOTKA

VONKAJŠIA JEDNOTKA

EKHBH008B*** EKHBX008B*** EKHBH016B*** EKHBX016B***

Funkcia Len vykurovanie Vykurovanie a chladenie Len vykurovanie Vykurovanie a chladenie

Rozmery V x Š x H mm 922 x 502 x 361 922 x 502 x 361 922 x 502 x 361 922 x 502 x 361

Farba Biela (RAL 9010)

Materiál Pozinkovaná oceľ s epoxidovým a polyesterovým náterom

Hmotnosť 46 48

Rozsah teploty 

vystupujúcej vody

Vykurovanie °C 15-50 15-55

Chladenie °C - 5-22 - 5-22

Vypúšťací ventil áno

VÝROBCOM MONTOVANÝ OHRIEVAČ kW stupne výkonu napájanie

EKHBH(X)008B3V3    /    EKHBH(X)016B3V3 3 1 1~/230 V

EKHBH(X)008B6WN   /    EKHBH(X)016B6WN 6 2 3~/400 V

EKHBH(X)008B9WN   /    EKHBH(X)016B9WN 9 2 3~/400 V

ERLQ006BV3 ERLQ007BV3 ERLQ008BV3

Rozmery V x Š x H mm 735 x 825 x 300

Nominálny výkon
Vykurovanie kW 5,75 6,84 8,43

Chladenie kW 7,20 8,16 8,37

Nominálny príkon
Vykurovanie kW 1,26 1,58 2,08

Chladenie kW 2,27 2,78 2,97

COP (vykurovací faktor) 4,56 4,34 4,05

EER (koeficient využiteľnosti energie) 3,17 2,94 2,82

Prevádzkový rozsah

Vykurovanie °C -20 - 25

Chladenie °C 10 - 43

Pitná voda °C -20 - 43

Hladina akustického 

výkonu

Vykurovanie dBA 61 61 62

Chladenie dBA 63 63 63

Hladina akustického tlaku
Vykurovanie dBA 48 48 49

Chladenie dBA 48 48 50

Hmotnosť kg 56

Chladivo R-410A kg 1,7

Napájanie 1~/230 V/50 Hz

Odporúčané istenie A 20

Podmienky merania: Vykurovanie Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) - Chladenie Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C)

ERLQ011BV3 ERLQ014BV3 ERLQ016BV3 ERLQ011BW1 ERLQ014BW1 ERLQ016BW1

Rozmery V x Š x H mm 1 170 x 900 x 320 1 345 x 900 x 320

Nominálny výkon
Vykurovanie kW 11,2 14,0 16,0 11,32 14,50 16,05

Chladenie kW 13,9 17,3 17,8 15,05 16,06 16,76

Nominálny príkon
Vykurovanie kW 2,46 3,17 3,83 2,54 3,33 3,73

Chladenie kW 3,79 5,78 6,77 4,44 5,33 6,06

COP (vykurovací faktor) 4,55 4,42 4,18 4,46 4,35 4,30

EER (koeficient využiteľnosti energie) 3,67 2,99 2,63 3,39 3,01 2,76

Prevádzkový rozsah

Vykurovanie °C -20 - 35 -20 - 35

Chladenie °C 10 - 46 10 - 46

Teplá pitná voda °C -20 - 43 -20 - 43

Hladina akustického 

výkonu

Vykurovanie dBA 64 64 66 64 64 66

Chladenie dBA 64 66 69 64 66 69

Hladina akustického tlaku
Vykurovanie dBA 49 51 53 51 51 52

Chladenie dBA 50 52 54 50 52 54

Hladina akustického  

tlaku – tichý režim

Vykurovanie dBA 42 42 43 42 42 43

Chladenie dBA 45 45 46 45 45 46

Hmotnosť kg 103 110

Chladivo R-410A kg 3,7 2,95

Napájanie 1~/230 V/50 Hz 3N~/400 V/50 Hz

Odporúčané istenie A 32 20

Podmienky merania: Vykurovanie Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) - Chladenie Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C)

(Jedna fáza)

(Tri fázy)

2A/ TECHNICKÉ ÚDAJE – 
DELENÝ SYSTÉM
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TECHNICKÉ PARAMETRE

VONKAJŠIA JEDNOTKA
IBA VYKUROVANIE VYKUROVANIE A CHLADENIE

JEDNA FÁZA s vyhrievaním spodnej vane EDLQ011B6V3 EDLQ014B6V3 EDLQ016B6V3 EBLQ011B6V3 EBLQ014B6V3 EBLQ016B6V3

Nominálny výkon

 

Vykurovanie kW 11,20 14,00 16,00 11,20 14,00 16,00

Chladenie kW 12,85 15,99 16,73

Vykurovanie kW 2,47 3,20 3,79 2,47 3,20 3,79

Chladenie kW 3,78 5,65 6,28

COP (vykurovací faktor) 4,54 4,37 4,22 4,54 4,37 4,22

EER (koeficient využiteľnosti energie) 3,39 2,83 2,66

Prevádzkový rozsah

Vykurovanie °C -20 - 35 -20 - 35

Chladenie °C 10 - 46

Teplá pitná voda °C -20 - 43 -20 - 43

Hladina akustického 

výkonu

Vykurovanie dBA 64 64 66 64 64 66

Chladenie dBA 65 66 69

Hladina akustického tlaku
Vykurovanie dBA 51 51 52 51 51 52

Chladenie dBA 50 52 54

Hmotnosť kg 180 180

Chladivo R-410A kg 2,95 2,95

Napájanie 1~/230 V/50 Hz 1~/230 V/50 Hz

Odporúčané istenie A 32 32

Podmienky merania: Vykurovanie Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) - Chladenie Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C)

IBA VYKUROVANIE VYKUROVANIE A CHLADENIE

TRI FÁZY s vyhrievaním spodnej vane EDLQ011B6W1 EDLQ014B6W1 EDLQ016B6W1 EBLQ011B6W1 EBLQ014B6W1 EBLQ016B6W1

Nominálny výkon
Vykurovanie kW 11,20 14,00 16,00 11,20 14,00 16,00

Chladenie kW 12,85 15,99 16,73

Nominálny príkon
Vykurovanie kW 2,51 3,22 3,72 2,51 3,22 3,72

Chladenie kW 3,78 5,32 6,06

COP (vykurovací faktor) 4,46 4,35 4,30 4,46 4,35 4,30

EER (koeficient využiteľnosti energie) 3,39 3,01 2,76

Prevádzkový rozsah

Vykurovanie °C -20 - 35 -20 - 35

Chladenie °C 10 - 46

Teplá pitná voda °C -20 - 43 -20 - 43

Hladina akustického 

výkonu

Vykurovanie dBA - - - 64 64 66

Chladenie dBA 65 66 69

Hladina akustického tlaku
Vykurovanie dBA 49 51 53 49 51 53

Chladenie dBA 50 52 54

Hmotnosť kg 180 180

Chladivo R-410A kg 2,95 2,95

Napájanie 3N~/400 V/50 Hz 3N~/400 V/50 Hz

Odporúčané istenie A 20 20

Podmienky merania: Vykurovanie Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) - Chladenie Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C)

2B/ TECHNICKÉ ÚDAJE – MONOBLOK
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NÍZKOTEPLOTNÉ APLIKÁCIE

SOLÁRNA SÚPRAVA

IZBOVÝ TERMOSTAT

termostat - prijímač

(bezdrôtový)

(káblový)

ZÁSOBNÍK NA TEPLÚ PITNÚ VODU
EKHWS150B3V3 EKHWS200B3V3 EKHWS300B3V3 EKHWS200B3Z2 EKHWS300B3Z2

Objem vody l 150 200 300 200 300

Max. teplota vody °C 85

Výška mm 900 1 150 1 600 1 150 1 600

Priemer mm 580

Prídavný ohrievač kW 3

Napájanie 1~/230 V/50 Hz 2~/400 V/50 Hz

Materiál vnútorných stien nádrže Nerezová oceľ (DIN 1.4521)

Materiál vonkajšieho plášťa Mäkká oceľ s epoxidovým náterom

Farba Biela

Hmotnosť bez náplne kg 37 45 59 45 59

EKHWE150A3V3 EKHWE200A3V3 EKHWE300A3V3 EKHWE200A3Z2 EKHWE300A3Z2 EKHWET150A3V3

Upevnenie  Podlaha Stena

Objem vody l 150 200 300 200 300 150

Max. teplota vody °C 75

Výška mm 1 205 1 580 1 572 1 580 1 572 1 205

Priemer mm 545 545 660 545 660 545

Prídavný ohrievač kW 3

Napájanie 1~/230 V/50 Hz 2~/400 V/50 Hz 1~/230 V/50 Hz

Materiál vnútorných stien nádrže Oceľ s emailovým náterom podľa normy (DIN4753TL2)

Materiál vonkajšieho plášťa Oceľ s epoxidovým náterom

Farba Biela (RAL 9010)

Hmotnosť bez náplne kg 80 104 140 104 140 82

EKSOLHWAV1

Rozmery V x Š x H mm 770 x 305 x 270

Výmenník tepla

Tlaková strata kPA 21,5

Max. vstupná teplota °C 110

Výkon výmenníka 

tepla
W/K 1 400

Teplota vonkajšieho 

prostredia

Max. °C 35

Min. °C 1

Napájanie 1~/220-240 V/50 Hz

Prívod napájania Vnútorná jednotka

Hmotnosť kg 8

Hladina akustického tlaku dBA 27

EKRTW
EKRTR EKRTETS (voliteľné 

príslušenstvo)Termostat Prijímač

Rozmery V x Š x H mm 87 x 125 x 34 87 x 125 x 34 170 x 50 x 28 3-metrový kábel

Hmotnosť Čistá hmotnosť g 215 210 125 65

Teplota prostredia
Skladovanie °C -20 - 60 -20 - 60 -20 - 60 -20 - 60

Prevádzka °C 0 - 50 0 - 50 0 - 50 0 - 50

Rozsah nastavenej 

hodnoty teploty

Vykurovanie °C 4 - 37 4 - 37 - -

Chladenie °C 4 - 37 4 - 37 - -

Hodiny áno áno - -

Funkcia regulácie Pásmo proporcionality Pásmo proporcionality - -

2A/ TECHNICKÉ ÚDAJE – VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

EKSRDS1A s ovládačom EKSR3PA

Metóda montáže Na stenu

Rozmery V x Š x H mm 332 x 230 x 145

Napájanie 230 V / 50 Hz

Ovládanie Digitálny ovládač fungujúci na základe rozdielu teploty (s nekódovaným textom)

Max. elektrický príkon riadiacej jednotky W 2

Teplotný snímač solárneho panela Pt1000

Snímač zásobníka PTC

Snímač spätného toku PTC

Snímač vstupnej teploty a prietoku (voliteľný) Napäťový signál (3,5 V DC)

ČERPACIA STANICA
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TECHNICKÉ PARAMETRE

EKSV26P EKSH26P

Poloha Vertikálna Horizontálna

Rozmery V x Š x H mm 2 000 x 1 300 x 85 1 300 x 2 000 x 85

Vonkajšia plocha m2 2,60

Plocha pohlcovača m2 2,36

Hmotnosť kg 42

Objem vody l 1,7 2,1

Pohlcovač Register z medených potrubí v tvare harfy s hliníkovou platňou zváranou laserom a vysoko selektívnou povrchovou vrstvou

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

Zasklenie Jedna tabuľa bezpečnostného skla, priepustnosť +/- 92 %

Tepelná izolácia Minerálna vlna, 50 mm

Max. tlaková strata pri 100 l/min mbar 3 0,5

Povolený sklon strechy 15° až 80°

Max. teplota pri nečinnosti °C 200

Max. prevádzkový tlak bar 6

Kolektory sú dostatočne odolné aj v prípade dlhšej nečinnosti a sú testované na tepelný šok. Minimálna výťažnosť kolektora viac ako 525 kWh/m2 pri proporcii pokrytia 40 %, miesto: Würzburg, Nemecko.

SOLÁRNY KOLEKTOR
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1/ MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

VYSOKOTEPLOTNÉ APLIKÁCIE

VYSOKOTEPLOTNÉ APLIKÁCIE

1. Vykurovanie priestorov a zohrievanie teplej pitnej vody s jedným diaľkovým ovládačom nainštalovaným  
v obývačke

3. Vykurovanie priestorov a zohrievanie teplej pitnej vody s jedným diaľkovým ovládačom nainštalovaným  
s jednotkou a s externým izbovým termostatom nainštalovaným v obývačke

2. Vykurovanie priestorov a zohrievanie teplej pitnej vody s jedným diaľkovým ovládačom nainštalovaným s 
jednotkou a s ďalším diaľkovým ovládačom nainštalovaným v obývačke

1. Vonkajšia jednotka
2. Vnútorná jednotka
3. Výmenník tepla  

chladiva
4. Vodný výmenník tepla
5. Kompresor
6. Čerpadlo
7. Uzatvárací ventil
8. Motorizovaný 3-cestný 

ventil (voliteľný)
9. Zásobník na teplú 

pitnú vodu (voliteľný) 
 

10. Kolektor (externá 
dodávka)

11. Radiátor (externá 
dodávka)

12. Elektronický expanzný 
ventil

13. Obkročný ventil 
(externá dodávka)

C1 Diaľkový ovládač
A Miesto inštalácie
B Obývačka

1. Vonkajšia jednotka 
2. Vnútorná jednotka 
3. Výmenník tepla  

chladiva 
4. Vodný výmenník tepla
5. Kompresor 
6. Čerpadlo
7. Uzatvárací ventil 
8. Motorizovaný 3-cestný 

ventil (voliteľný)
9. Zásobník na teplú 

pitnú vodu (voliteľný) 
 
 

10. Kolektor (externá 
dodávka)

11. Radiátor (externá 
dodávka)

12. Elektronický expanzný 
ventil

13. Obkročný ventil 
(externá dodávka)

C1 Diaľkový ovládač
T Izbový termostat
A Miesto inštalácie
B Obývačka

1. Vonkajšia jednotka 
2. Vnútorná jednotka 
3. Výmenník tepla 

chladiva
4. Vodný výmenník tepla
5. Kompresor 
6. Čerpadlo 
7. Uzatvárací ventil 

(vedľajší)
8. Motorizovaný 3-cestný 

ventil (voliteľný)
9. Zásobník na teplú 

pitnú vodu (voliteľný)
10. Kolektor (externá 

dodávka) 

11. Radiátor (externá 
dodávka)

12. Elektronický expanzný 
ventil

13. Obkročný ventil 
(externá dodávka)

C1 Diaľkový ovládač 
(hlavný)

C2 Voliteľný diaľkový 
ovládač

A Miesto inštalácie
B Obývačka

7 7 10 1343 1212 21

8

6

5

M

11

9

C1
A B

C1

7 743 1212 21

8

6

5

M

11

9

10 13

T
A B

10 13

C1
A BC2

7 743 1212 21

8

6

5

M

11

9
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4. Vykurovanie priestorov pomocou podlahového vykurovania 

 Pre podlahové vykurovacie aplikácie v kombinácii s radiátormi je teplota vody dodávaná systémom Daikin príliš vysoká. 

Z tohto dôvodu je potrebné zariadenie (externá dodávka), ktoré zníži teplotu vody (teplá voda sa zmieša so studenou, 

čím klesne jej teplota). Ovládanie tohto externe dodávaného zariadenia nerealizuje systém tepelného čerpadla. Za 

prevádzku a konfiguráciu externe dodaného vodného okruhu je zodpovedný inštalatér. Spoločnosť Daikin ponúka iba 

možnosť mať na požiadanie viacero nastavených hodnôt.

1. Vonkajšia jednotka 
2. Vnútorná jednotka
3. Výmenník tepla 

chladiva 
4. Vodný výmenník tepla
5. Kompresor 
6. Čerpadlo 
7. Uzatvárací ventil
8. Ventil (externá 

dodávka) 
9. Zásobník na teplú pitnú 

vodu (voliteľný)
10. Elektronický  

expanzný ventil

 > C1 Diaľkový ovládač
 > TRD1 Zariadenie na 

zníženie teploty 1
 > TRD2 Zariadenie na 

zníženie teploty 2

8

TRD1

65°C

TRD2

35°C

C1

743 1010 21 6

5 97

TRD1

45°C

TRD2

35°C 65°C

C1

743 1010 21

8

6

5

M

97

Vzor A

Zásobník na teplú pitnú vodu je nainštalovaný paralelne so 

zmiešavacou stanicou (stanicami). To umožňuje používať 

jednotku súčasne na vykurovanie priestorov aj na ohrev 

pitnej vody. Za vyváženie distribúcie vody je v tomto prípade 

zodpovedný inštalatér.

Vzor B 

Zásobník na teplú pitnú vodu je inštalovaný v osobitnom 

okruhu (s 3-cestným ventilom) zariadenia (zariadení) na 

zníženie teploty. Táto konfigurácia neumožňuje súčasný ohrev 

teplej pitnej vody a vykurovanie priestorov.

Nast. 
hodnota

Miestne 
nastavenie Stav

Teplá pitná  

voda
70 °C(a) [b-03] VYP. ZAP. VYP. VYP. VYP.

Priestor 1 65 °C [A-03] VYP. ZAP./VYP. ZAP. ZAP. VYP.

Priestor 2 35 °C [A-04] VYP. ZAP./VYP. ZAP. ZAP. ZAP.

Výsledná voda tepelného čerpadla VYP. >70 °C 65 °C 65 °C 35 °C

Príklad konfigurácie:

Nast. 
hodnota

Miestne 
nastavenie Stav

Priestor 0 65 °C
Diaľkový 

ovládač
VYP. ZAP. VYP. VYP. VYP.

Priestor 1 45 °C [A-03] VYP. ZAP./VYP. ZAP. ZAP. VYP.

Priestor 2 35 °C [A-04] VYP. ZAP./VYP. VYP. ZAP. ZAP.

Výsledná voda tepelného čerpadla VYP. 65 °C 45 °C 45 °C 35 °C

Príklad konfigurácie:

1. Vonkajšia jednotka 
2. Vnútorná jednotka 
3. Výmenník tepla 

chladiva
4. Vodný výmenník tepla
5. Kompresor 
6. Čerpadlo 
7. Uzatvárací ventil
8. Motorizovaný 3-cestný 

ventil (voliteľný)
9. Zásobník na teplú 

pitnú vodu (voliteľný)
10. Kolektor (externá 

dodávka) 
 

11. Radiátor (externá 
dodávka)

12. Elektronický expanzný 
ventil

13. Obkročný ventil 
(externá dodávka)

 > C1 Diaľkový ovládač 
(hlavný)

 > C2 Voliteľný diaľkový 
ovládač (vedľajší)

 > A Miesto inštalácie
 > B Obývačka
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VYSOKOTEPLOTNÉ APLIKÁCIE

2A/ TECHNICKÉ ÚDAJE – DELENÝ SYSTÉM

JEDNA FÁZA TRI FÁZY

EKHBRD011AV1 EKHBRD014AV1 EKHBRD016AV1 EKHBRD011AY1 EKHBRD014AY1 EKHBRD016AY1

Funkcia Len vykurovanie Len vykurovanie

Rozmery V x Š x H mm 705 x 600 x 695 705 x 600 x 695

Rozsah teploty 

vystupujúcej vody
Vykurovanie °C 25 - 80 25 - 80

Materiál Povlakovaný oceľový plech Povlakovaný oceľový plech

Farba Metalická šedá Metalická šedá

Hladina akustického výkonu dBA 59 60 60 59 60 60

Hladina akustického tlaku 1 dBA 38 39 42 38 39 42

Hladina akustického tlaku 2 dBA 43 43 43 43 43 43

Hmotnosť kg 144,25 147,25

Chladivo
Typ R-134a R-134a

Množstvo kg 3,2              3,2              

Napájanie 1~/50 Hz/220-240 V 3~/50 Hz/380-415 V

Odporúčané istenie A 32 16

1 Podmienky merania: EW: 55 °C, LW: 65 °C; 1 m pred jednotkou; integrovaný dizajn (+ zásobník)
2 Podmienky merania: EW: 70 °C, LW: 80 °C; 1 m pred jednotkou; integrovaný dizajn (+ zásobník)

JEDNA FÁZA TRI FÁZY

S VYHRIEVANÍM SPODNEJ VANE ERRQ011AV1 ERRQ014AV1 ERRQ016AV1 ERRQ011AY1 ERRQ014AY1 ERRQ016AY1

Rozmery V x Š x H mm 1 345 x 900 x 320 1 345 x 900 x 320

Nominálny výkon Vykurovanie kW 11 14 16 11 14 16

Nominálny príkon 1 Vykurovanie kW 3,57 4,66 5,57 3,57 4,66 5,57

COP (vykurovací faktor) 1 3,08 3,00 2,88 3,08 3,00 2,88

Nominálny príkon 2 Vykurovanie kW 4,40 5,65 6,65 4,40 5,65 6,65

COP (vykurovací faktor) 2 2,50 2,48 2,41 2,50 2,48 2,41

Prevádzkový rozsah
Vykurovanie °C -20 - 20 -20 - 20

Teplá pitná voda °C -20 - 35 -20 - 35

Hladina akustického výkonu Vykurovanie dBA 68 69 71 68 69 71

Hladina akustického tlaku Vykurovanie dBA 52 53 55 52 53 55

Hmotnosť kg 120 120

Chladivo R-410A kg 4,5 4,5

Napájanie 1~/50 Hz/230 V 3~/50 Hz/400 V

Odporúčané istenie A 32 16

1 Podmienky merania: EW: 55 °C, LW: 65 °C, T = 10 °C; podmienky prostredia: 7 °CDB/6 °CWB
2 Podmienky merania: EW: 70 °C, LW: 80 °C, T = 10 °C; podmienky prostredia: 7 °CDB/6 °CWB

VNÚTORNÁ 
JEDNOTKA

VONKAJŠIA  
JEDNOTKA
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TECHNICKÉ PARAMETRE

2B/ TECHNICKÉ ÚDAJE – VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

EKHTS200A EKHTS260A

Objem vody l 200 260

Max. teplota vody °C 75

Rozmery V x Š x H mm 1 335 x 600 x 695 1 610 x 600 x 695

Rozmery – pri integrácii 

na vnútornej jednotke
V x Š x H mm 2 010 x 600 x 695 2 285 x 600 x 695

Materiál vonkajšieho plášťa Povlakovaný oceľový plech

Farba Metalická šedá

Hmotnosť bez náplne kg 70 78

Zásobník Materiál Nerezová oceľ (DIN 1.4521)

ZÁSOBNÍK NA TEPLÚ PITNÚ VODU

EKSRPS3

Metóda montáže Na bočnú stenu zásobníka

Rozmery V x Š x H mm 815 x 230 x 142

Napájanie 230 V / 50 Hz

Max. elektrický príkon 245

Ovládanie Digitálny ovládač fungujúci na základe rozdielu teploty (s nekódovaným textom)

Max. elektrický príkon riadiacej jednotky W 2

Teplotný snímač solárneho panela Pt1000

Snímač zásobníka PTC

Snímač vstupnej teploty a prietoku (voliteľný) Napäťový signál (3,5 V DC)

EKHWP300A EKHWP500A

Metóda montáže Na podlahu

Farba krytu Popolavá šedá - RAL 7037

Materiál krytu Polypropylén odolný voči nárazu

Objem vody l 300 500

Maximálna teplota vody °C 85 85

Rozmery V x Š x H mm 1 590 x 595 x 615 1 590 x 790 x 790

Hmotnosť bez náplne kg 67 100

Tepelný výmenník 

na teplú pitnú 

vodu

Materiál Nerezová oceľ 1.4404

Objem l 27,8 28,4

Maximálny prevádzkový tlak bar 6 6

Plocha tepelného výmenníka m2 5,7 5,9

Priemerný špecifický tepelný výkon W/K 2 795 2 860

Plniaci výmenník

Materiál Nerezová oceľ 1.4404

Objem l 12,3 17,4

Plocha tepelného výmenníka m2 2,5 3,7

Priemerný špecifický tepelný výkon W/K 1 235 1 809

Pomocný solárny 

tepelný výmenník

Materiál Nerezová oceľ 1.4404

Objem l - 5

Plocha tepelného výmenníka m2 - 1,0

Priemerný špecifický tepelný výkon W/K - 313

ČERPACIA STANICA

ZÁSOBNÍK NA TEPLÚ PITNÚ VODU SO SOLÁRNYM PRIPOJENÍM

EKSV26P EKSH26P

Poloha Vertikálna Horizontálna

Rozmery V x Š x H mm 2 000 x 1 300 x 85 1 300 x 2 000 x 85

Vonkajšia plocha m2 2,60

Plocha pohlcovača m2 2,36

Hmotnosť kg 42

Objem vody l 1,7 2,1

Pohlcovač Register z medených potrubí v tvare harfy s hliníkovou platňou zváranou laserom a vysoko selektívnou povrchovou vrstvou

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

Zasklenie Jedna tabuľa bezpečnostného skla, priepustnosť +/- 92 %

Tepelná izolácia Minerálna vlna, 50 mm

Max. tlaková strata pri 100 l/min mbar 3 0,5

Povolený sklon strechy 15° až 80°

Max. teplota pri nečinnosti °C 200

Max. prevádzkový tlak bar 6

Kolektory sú dostatočne odolné aj v prípade dlhšej nečinnosti a sú testované na tepelný šok. Minimálna výťažnosť kolektora viac ako 525 kWh/m2 pri proporcii pokrytia 40 %, miesto: Würzburg, Nemecko.

SOLÁRNY KOLEKTOR
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SELEKČNÝ SOFTVÉR
Softvér Daikin Altherma poskytuje rýchly a jednoduchý náhľad 

výhod systému Daikin Altherma.

Po špecifi kovaní niekoľkých parametrov, napríklad umiestne-

nia, vykurovanej plochy, požadovaného výkonu vykurovania, 

teploty pritekajúcej a odtekajúcej vody v distribučnej sieti a 

miestnych cien energií program zobrazí nasledovné detaily si-

mulácie:

Tepelné čerpadlo - deň

Tepelné čerpadlo - noc

Elektrický prvok - deň

Elektrický prvok - noc

Spotreba energie (kWh)

300

600

900

1200

1500

0

jan feb mar apr máj jún júl aug sep okt nov dec

Mesiac

1. Zoznam materiálu s technickými parametrami 

2. Simulovaná grafi ka:

a) Požadovaná a dostupná kapacita vykurovania s vyznačením faktora sezónnej účinnosti SPF (alebo sezónneho COP)

b) Trvanie obdobia vykurovania ako funkcie vonkajšej teploty

c) Ročné náklady na energiu v porovnaní s vykurovacím systémom používajúcim plyn alebo vykurovací olej

d) Ročné množstvo uvoľneného CO
2
 v tonách v porovnaní s vykurovacím systémom používajúcim plyn alebo vykurovací 

olej

e) Mesačná spotreba energie v kWh

f ) Mesačné náklady na energiu v €

g) Celkové množstvo tepelnej energie v kWh ako funkcie vonkajšej teploty

h) Vyžiarené teplo na m2 (v kWh/m2) za mesiac

Všetky údaje sa zhromaždia v osobitnej správe. Ak máte o tento softvér záujem, kontaktujte vášho miestneho 

distribútora.

SOFTVÉR
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VIETE, ŽE … ?

Spoločnosť Daikin má viac ako 50-ročné 

skúsenosti s tepelnými čerpadlami  

a každoročne ich do domácností  

a komerčných aplikácií dodáva viac ako 

jeden milión.

DAIKIN ALTHERMA
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DAIKIN, VÁŠ SPOĽAHLIVÝ PARTNER

Spoločnosť Daikin je špecialista na klimatizačné 
systémy – pre súkromné domy, ako aj pre väčšie 
komerčné a priemyselné priestory. Robíme všetko 
preto, aby sme zabezpečili 100% spokojnosť vašich 
zákazníkov.

VYSOKOKVALITNÉ, INOVATÍVNE PRODUKTY

Inovácia a kvalita sú neustále v popredí filozofie 
spoločnosti Daikin. Celý tím spoločnosti Daikin sa 
neustále preškoľuje, aby vám mohol poskytnúť 
optimálne informácie a rady.

ČISTÉ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Keď si váš zákazník prinesie domov produkt značky 
Daikin, významne tým tiež prispieva k ochrane 
životného prostredia. Pri výrobe pohodlného systému 
pre vášho zákazníka sa usilujeme o trvalo udržateľnú 
spotrebu energie, recykláciu produktov a znižovanie 
množstva odpadu. Spoločnosť Daikin dôsledne aplikuje 
princípy ekologického dizajnu, čím znižuje používanie 
materiálov škodlivých pre životné prostredie.
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Produkty spoločnosti Daikin distribuuje:

Tento prospekt bol zostavený iba za informačným účelom a nepredstavuje záväznú ponuku spoločnosti 

Daikin Europe N.V. Spoločnosť Daikin Europe N.V. zostavila obsah tohto prospektu podľa najlepšieho vedomia. 

Nedáva ani výslovnú, ani implicitnú záruku za úplnosť, presnosť, spoľahlivosť alebo vhodnosť na určitý účel 

jeho obsahu a tu prezentovaných produktov a služieb. Technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho 

upozornenia. Spoločnosť Daikin Europe N.V. vyslovene odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek priame 

či nepriame škody, v najširšom zmysle, vzniknuté alebo spojené s používaním a/alebo interpretáciou tohto 

prospektu. Všetok obsah je predmetom autorského práva spoločnosti Daikin Europe N.V.

Vysokoteplotné jednotky Daikin Altherma nie sú súčasťou 

certifikačného programu Eurovent. 

Unikátna pozícia spoločnosti Daikin ako výrobcu 

klimatizačných zariadení, kompresorov a  chladív vedie 

k väčšej angažovanosti spoločnosti v environmentálnych 

otázkach. Spoločnosť Daikin sa už niekoľko rokov 

zameriava na to, stať sa vedúcou spoločnosťou 

v  poskytovaní produktov, ktoré majú menší negatívny 

vplyv na životné prostredie. Táto výzva vyžaduje 

ekologický dizajn, vývoj širokého sortimentu produktov 

a tiež systému energetickej správy, čoho výsledkom je 

úspora energie a zníženie množstva odpadu. 

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - Slovakia, s.r.o

Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava, Slovakia

Tel.: +421/2/571032-11, Fax: +421/2/571032-99, e-mail: office@daikin.sk, www.daikin.sk
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