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Loodud vastu pidama 
ka kõige külmemas 
kliimas

Valmistatud Euroopas,  
Euroopale 
Euroopa ilm võib vahel karm olla. Seepärast töötasime välja Daikin Altherma 3 H HT. 

Ehtne Daikini tehnoloogia tagab suure küttevõimsuse ka madala  õhu temperatuuri 
juures.

Turuliidrina püüab Daikin alati valmistada kõige töökindlamaid ja tõhusamaid 
soojuspumpasid. Paremate ja keskkonnasõbralikumate toodete valmistamiseks 
töötas Daikin välja Bluevolutioni tehnoloogia. Seda kasutatakse nüüd kõikides 
toodetes, nagu ka Daikin Altherma 3 H HT-s. Daikin Altherma 3 H HT on esimene 
Daikini omanäolise disainiga välisseade. Sellel on vaid üks ventilaator, mis teeb 
vähem müra, ja musta võrega esikülg, mis aitab seadmel sulanduda igasse 
keskkonda.

Kõik need erikomponendid töötati välja majasiseselt, et muuta  
Daikin Altherma 3 H HT ainulaadseks.  

Väga head töökarakteristikud, taastuvenergia kasutamine, disain ja 
müratase.  
See tähendab soojuspumpade kõrgklassi. 

Disain ja ruumisäästlik paigaldus

Lisaks vaiksele tööle, on seadme juures tänapäeval otsustav selle 
disain. Oleme erilist tähelepanu pööranud sellele, välisseade 
sobiks kodu välisilmega. 

Ventilaator on peidetud seadme esikülge katva musta 
horisontaalse võre taha. Hall matt korpus peegeldab selle 
taga oleva seina värvi, mis sulandab seadme veelgi paremini 
ümbritsevasse. Seade sai 2019. aastal IF ja reddot disainiauhinnad.

Bluevolution tehnoloogias on ühendatud 
spetsiaalselt väljatöötatud kompressor 
ja külmaaine R-32. Daikin on üks 
esimesi ettevõtteid maailmas, kes 
tõi turule külmaainet R-32 kasutavad 
soojuspumbad. R-32 on sama tõhus 
nagu tavalised külmaained, aga selle 
globaalse soojenemise potentsiaal 
(GWP) on väiksem, mistõttu paraneb 
energiatõhusus ja väheneb CO2-heide. 

Külmaainet R-32 on lihtne taaskasutada 
ja see on täiuslik lahendus teel Euroopa 
uute CO2-heite sihtväärtuste poole.
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Vastab tänapäevastele 
ootustele

Vaikus tähendab 
mugavust

Daikin Altherma 3 H HT on projekteeritud võimalikult 
madala müratasemega, et vastata tänapäevastele 
ootustele.

Madala müratasemega režiim suurendab 
Daikin Altherma 3 H HT kasutusvõimalusi.  
Tavalise müratasemega režiimis on seadme 
helirõhk kolme meetri kaugusel 38 dBA – see jääb 
linnulaulu ja raamatukogu müra vahepeale. Madala 
müratasemega režiimis on helirõhk kolme meetri 
kaugusel kolme detsibelli võrra madalam, s.o 
35 dB(A), mis tähendab et tegelik müratase väheneb 
poole võrra!
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Uue disainiga korpus 

Horisontaalse joontega must esivõre 
varjab ventilaatorit ja vähendab 
seadme tekitatava heli tajumist. 

Helehall korpus peegeldab veidi keskkonda, 
kuhu seade on paigaldatud, aidates 
sellel sulanduda ümbrusesse. 

See ainulaadne disain on juba võitnud disainiauhindu.

Innovatsioon
Meie põhifookus

Daikin Altherma 3 H HT paistab suunatud arendustöö tõttu silma madala mürataseme ja hea 

küttevõimsusega. Selle toote täiustamiseks on välja töötatud mitu olulist komponenti, näiteks 

kahekordse sissepritsega kompressor ja üksikventilaator isegi suure võimsusega seadmete jaoks 

ning uhiuus korpus.

Üksikventilaator suure  
võimsusega seadmetele 

Üksikventilaator on pisut suurem, asendades 
tavaliselt suure võimsusega seadmetes (14-16-18 kW) 
kasutatava topeltventilaatori. 

Samuti on täiustatud ventilaatori kuju, et sellel oleks 
väikesem kontaktpind õhuga, mis aitab vähendada 
mürataset ja parandada õhuringlust.
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Kompressori müra- ja 
vibratsioonisummutus 

Kompressori helivõimsuse taseme 
alandamiseks on kasutatud mitut 
summutus- ja isolatsioonivõimalust.

Esiteks ümbritseb kompressorit kolmekihiline 
õhust, isolatsioonimaterjalist ja metallkarbist 
valmistatud isolatsioonikiht. 

Daikin Altherma 3 H HT seadme müra on 
vähendatud kaks korda. Summutamiseks 
vähendatakse põhjaplaadi ja kompressori 
all oleva vibratsioonisummutusplaadi 
vahet kummipatjadega.

A+++

35 °C ja 55 °C 
ruumiküte

kuni

Uus kahekordse sissepritsega kompressor 

Toote muudab ainulaadseks see, et selles on kasutatud tipptasemel 
komponente, mis Daikin Europe töötas välja koostöös Daikin Japaniga. 
Daikin Altherma 3 H HT kompressor suudab iseseisvalt tõsta väljuva vee 
temperatuuri 70 °C-ni.

Daikin on üks esimesi ettevõtteid, kes on turule toonud R-32-ga 
varustatud soojuspumbad. R-32 on sama tõhus nagu tavalised 
külmaained, aga selle globaalse soojenemise potentsiaal (GWP) on 
väiksem, mistõttu suureneb energiatõhusus ja väheneb CO2-heide. R-32 
on lihtsalt kokkukogutav ja taaskasutatav külmaaine, mis aitab vastata 
Euroopa uutele CO2-heite piirväärtustele.

Konkurentsitult parim 

Nende uute arenguga on Daikin Altherma 3 H HT saavutanud parimad 
töönäitajad, mida on näha ka selle energiamärgistuselt: 

Metallkarp
Isoleeriv õhukiht

Isolatsioonimaterjal

KummipadjadPõhjaplaat

Vibratsiooni 
summutav  
plaat
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Daikin Altherma 3 H HT tootesarja välisseadet saab kombineerida kolme siseseadmega, millel on kindlad funktsioonid 
kodu kütmise, jahutuse ja sooja tarbevee tagamiseks.

Integreeritud roostevaba boileriga 
mudel

See on kompaktne seade, mis vajab vaid 
595 x 625 mm paigalduspinda.  
Seadmel on sooja tarbevee jaoks 180 või 
230 l boiler. 

Integreeritud ECH2O boileriga 
mudel

ECH2O seadmel on sooja tarbevee 
tootmiseks 300 või 500 l boiler, mida saab 
ühendada päikesekollektoritega. 

Seinale paigaldatav  
seade

See on kõige kompaktsem mudel, kuid 
tarbevee soojendamiseks on vaja eraldi 
boilerit. 

Üks lahendus,  
mitu kombinatsiooni
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Daikini „kolme plussi“ funktsioonide hulgast leiate kliendi vajaduste jaoks sobivaima.  
Siseseadmeid on kolme tüüpi: ainult küttefunktsiooniga, reversseeritav ja kahetsooniline. 
Seega saate valida täpselt oma vajadustele vastava Daikini küttesüsteemi. 

Reversseeritav mudel
Jahutusvajaduse korral on kõigil kolmel 
siseseadmel spetsiaalsed reversseeritavad 
mudelid. Reversseeritav tähendab, et 
süsteemi töösuunda saab muuta ja 
seade hakkab kütmise asemel jahutama. 
Jahutussüsteemi jaoks peab seade olema 
ühendatud põrandaküttesüsteemi või 
ventilaatorkonvektoriga. 

Kahe tsooni mudel
Integreeritud põrandaseadmel on ka spetsiaalne kahe tsooni 
funktsiooniga mudel, millel saab valida kaks eri küttekehadega 
sõltumatut tsooni, milleks on vaja tubades erinevat temperatuuri 
(nt elutoa põrandaküttesüsteem ja ülemise korruse magamistoa 
radiaatorid).

Neid kahte tsooni saab hallata ka eraldi: energiatarbimise 
vähendamiseks lülitage päevaks välja esimese korruse küte.

Ainult küttefunktsiooniga mudel
Ainult küttefunktsiooniga mudel on Daikini tootesarja standardmudel 
ja saadaval kõigi kolme siseseadmega. See tähendab, et küttesüsteemil 
on ruumi kütmise ja tarbevee soojendamise funktsioonid.

Tsoon 1 / öö: magamistoad
Radiaatoritega. 
Programmeeritud töötama õhtuti ja 
hommikuti.

Tsoon 2 / päev: Elutoad
Ventilaatorkonvektoriga ja/või 
põrandaküttesüsteemiga; töötab vajaduse korral.

Vali mugavaim  
ja funktsionaalseim toode

Daikin Altherma HPC (soojuspumba konvektorid) 
on hüdroonsed soojuskiirgurid, mida kasutatakse 
kütmiseks või jahutamiseks. Neid saab kombineerida 
ja need sobivad hästi põrandaküttesüsteemidega.

Põrandaküttesüsteemis peab kodu soojendamiseks voolama 
keskmise temperatuuriga vesi, aga kui saabub suvi, võib 
torudesse lasta ka külmemat vett, mis sisetemperatuuri jahutab.

70 °C

35 °C
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Miks valida Daikini integreeritud 
boileriga põrandaseade?

Daikin Altherma 3 põrandaseade on süsteem, mis sobib 

renoveeritud hoone või suure uusehitise kütmiseks, 

jahutamiseks ja tarbevee soojendamiseks. 

Soe tarbevesi

Kütmine ja jahutamine 

Põrandaküte

Paigaldusaega ja -pinda säästev kõik-ühes 
süsteem 
 › 180 või 230 l roostevabast terasest boileri ja 
soojuspumba kombinatsiooni saab paigaldada 
kiiremini kui traditsioonilisi süsteeme.

 › Hüdrauliliste komponentide lisamine tähendab, et 
pole vaja kasutada teiste tootjate komponente. 

 › Trükkplaat ja hüdraulilised komponendid paiknevad 
lihtsa juurdepääsu tagamiseks seadme esiosas 

 › Väike paigalduspind 595 x 625 mm
 › Saadaval on varukütteseadme 6 ja 9 kW mudelid
 › Spetsiaalsete kahe tsooni funktsiooniga mudelitega 
saab temperatuuri jälgida kahes tsoonis.

Daikin Altherma 3 H HT F  
Integreeritud boileriga põrandaseade 
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Võrreldes tavapäraste mitmes osas paigaldatavate 
seadmetega, mis koosnevad seinale paigaldatavast 
siseseadmest ja eraldi boilerist, vajab integreeritud 
siseseade oluliselt vähem ruumi. 

Vaid 595 x 625 mm paigalduspinda vajav integreeritud 
siseseade vajab umbes sama palju paigalduspinda nagu 
teisedki kodumasinad. 

Paigaldamiseks pole seadme külgedel vaja peaaegu üldse 
vaba ruumi, sest torustik paikneb seadme peal. 

Paigalduskõrgus 1,65 m 180 l boileri ja 1,85 m 230 l boileriga 
tähendab, et paigalduskõrgus on vähem kui 2 m. 

Integreeritud siseseadme kompaktsust rõhutab selle läikiv 
viimistlus ja moodne välimus, mis sobib hästi kokku teiste 
kodumasinatega. 

Kõik-ühes lahendus

Täiustatud kasutajaliides Integreeritud siseseade

Paisupaak

Lihtne juurdepääs: 
osadele pääseb ligi 
seadme esiküljelt

Boiler

Varukütteseade

Ringluspump

  

Väiksem paigalduspind  
ja -kõrgus 

Kolmekäiguline 
kraan

  

Paigaldatud magnetfilter

Daikin Eye 
Kasutajasõbralik Daikin Eye 
kuvab süsteemi oleku reaalajas. 
 
Sinine on täiuslik! Kui silm 
muutub punaseks, esineb viga. 

Kiiresti seadistatav  
Sisse logides saate seadme uue MMI kaudu vähem 
kui kümne sammuga täielikult seadistada. Saate isegi 
käivitada proovitsüklid, et kontrollida, kas seade on 
kasutamiseks valmis!

Lihtne kasutada
Uus MMI muudab töö ülikiireks. Seda on mõne nupu ja 
kahe navigeerimisnupu abil imelihtne kasutada.

Kaunis disain
MMI kujundati taotluslikult ülimalt kasutajasõbralikuks. 
Kontrastsel värvilisel ekraanil kuvatakse ilusad ja 
praktilised kujutised, mis on teile kui paigaldajale 
või hooldusinsenerile tõeliseks abiks.
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EPRA14-18DV3/W1 BRC1HHDW

ETVH-D6V

kuni

Daikin Altherma 3 H HT F
Põrandale paigaldatav õhk-vesi soojuspump kütmiseks  
ja vee soojendamiseks

 › Lihtsalt paigaldatav 180 või 230 l boileri ja soojuspumba 
kombinatsioon

 › Hüdrauliliste komponentide lisamine tähendab, et pole vaja 
kasutada teiste tootjate komponente

 › Trükkplaat ja hüdraulilised komponendid paiknevad lihtsa 
juurdepääsu tagamiseks seadme esiosas

 › Väike paigalduspind 595 x 625 mm
 › Integreeritud 6 või 9 kW varukütteseade 
 › Soojuspumba režiimis töö kuni -28 °C

ETVH-D6V(G)/D9W(G) + EPRA14-18DV3/W1

ETVH-D6VG

Tõhususe andmed ETVH + EPRA 16S18D6V(G)/
D9W(G) + 14DV/W

16S23D6V(G)/
D9W(G) + 14DV/W

16S18D6V(G)/
D9W(G) + 16DV/W

16S23D6V(G)/
D9W(G) + 16DV/W

16S18D6V(G)/
D9W(G) + 18DV/W

16S23D6V(G)/
D9W(G) + 18DV/W

Ruumiküte 
 

Keskmises  
kliimas vee 
väljalaske-
temperatuur 
55 °C

Üldine SCOP 3,58 / 3,57
ŋs (sesoonse  
ruumikütte tõhusus)

% 140

Sesoonse ruumikütte tõhususe klass A++
Keskmises  
kliimas vee 
väljalaske-
temperatuur  
35 °C

Üldine SCOP 4,51 / 4,71
ŋs (sesoonse ruumikütte 
tõhusus)

% 177 / 186

Sesoonse ruumikütte tõhususe klass A+++
Tarbevee soojendamine 
 

Üldine Deklareeritud koormusprofiil L XL L XL L XL
Keskmine 
kliima

COPdhw 2,62 / 2,51 2,61 / 2,55 2,62 / 2,51 2,61 / 2,55 2,62 / 2,51 2,61 / 2,55
ŋwh (vee soojendamise tõhusus) % 110 / 106 108 / 107 110 / 106 108 / 107 110 / 106 108 / 107
Veesoojenduse energiatõhususe klass A

Siseseade ETVH 16S18D6V(G)/
D9W(G)

16S23D6V(G)/
D9W(G)

16S18D6V(G)/
D9W(G)

16S23D6V(G)/
D9W(G)

16S18D6V(G)/
D9W(G)

16S23D6V(G)/
D9W(G)

Korpus Värvus Valge + must
Materjal Eelvärvitud lehtmetall

Mõõtmed Seade kõrgus x laius x sügavus mm 1,650x595x625 1,850x595x625 1,650x595x625 1,850x595x625 1,650x595x625 1,850x595x625
Kaal Seade kg 109 118 109 118 109 118
Boiler Veehulk l 180 230 180 230 180 230

Maksimaalne veetemperatuur °C 70
Maksimaalne veerõhk bar 10
Korrosioonikaitse Happega katmine

Töövahemik Küte Veepoolne Min~max °C 15 ~ 70
Soe tarbevesi Veepoolne Max °C 63 

Helivõimsuse tase Nom dBA 44
Helirõhu tase Nom dBA 30

Välisseade EPRA 14DV3/W1 16DV3/W1 18DV3/W1

Mõõtmed Seade kõrgus x laius x sügavus mm 1,003x1,270x533
Kaal Seade kg 146/151
Kompressor Kogus 1

Tüüp Hermeetiliselt suletud spiraalkompressor
Töövahemik Jahutus Min~max °CDB 10 ~ 43

Küte Min~max °CDB -28 ~ 35
Soe tarbevesi Min~max °CDB -28 ~ 35

Külmaaine Tüüp R-32
GWP 675
Koormus kg 4,20
Koormus TCO2Eq 2,84
Juhtimine Paisumisventiil

LW(A) helivõimsuse 
tase (vastavalt 
standardile EN14825) 

54

Helirõhu tase  
(1 meetri kaugusel)

Nom 43,0 48,0

Elektrivarustus Nimi/faas/sagedus/pinge Hz/V V3/1~/50/230 / W1/3~/50/400
Vool Soovitatavad sulavkaitsmed A 32/16

70 °C
011-1W0353-354
011-1W0357-358
011-1W0361-362
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kuni

BRC1HHD

70 °C

Daikin Altherma 3 H HT F 
Põrandale paigaldatav õhk-vesi soojuspump kütmiseks, 
jahutamiseks ja vee soojendamiseks

 › Lihtsalt paigaldatav 180 või 230 l boileri ja soojuspumba 
kombinatsioon

 › Hüdrauliliste komponentide lisamine tähendab, et pole vaja 
kasutada teiste tootjate komponente

 › Trükkplaat ja hüdraulilised komponendid paiknevad lihtsa 
juurdepääsu tagamiseks seadme esiosas

 › Väike paigalduspind 595 x 625 mm
 › Integreeritud 6 või 9 kW varukütteseade
 › Soojuspumba režiimis töö kuni -28 °C

ETVX-D6V(G)/D9W(G) + EPRA14-18DV3/W1

EPRA14-18DV3/W1

ETVX-D6V ETVX-D6VG

Tõhususe andmed ETVX + EPRA 16S18D6V(G)/
D9W(G) + 14DV/W

16S23D6V(G)/
D9W(G) + 14DV/W

16S18D6V(G)/
D9W(G) + 16DV/W

16S23D6V(G)/
D9W(G) + 16DV/W

16S18D6V(G)/
D9W(G) + 18DV/W

16S23D6V(G)/
D9W(G) + 18DV/W

Ruumiküte 
 

Keskmises kliimas  
vee väljalaske-
temperatuur  
55°C

Üldine SCOP 3,62 / 3,63
ŋs (sesoonse ruumikütte 
tõhusus)

% 142

Sesoonse ruumikütte tõhususe klass A++
Keskmises kliimas  
vee väljalaske-
temperatuur  
35 °C

Üldine SCOP 4,57 / 4,81 
ŋs (sesoonse ruumikütte 
tõhusus)

% 180 / 190

Sesoonse ruumikütte tõhususe klass A+++
Tarbevee soojendamine 
 

Üldine Deklareeritud koormusprofiil L XL L XL L XL
Keskmine 
kliima

COPdhw 2,62 / 2,51 2,61 / 2,55 2,62 / 2,51 2,61 / 2,55 2,62 / 2,51 2,61 / 2,55
ŋwh (vee soojendamise tõhusus) % 110 / 106 108 / 107 110 / 106 108 / 107 110 / 106 108 / 107
Veesoojenduse energiatõhususe klass A

Siseseade ETVX 16S18D6V(G)/
D9W(G)

16S23D6V(G)/
D9W(G)

16S18D6V(G)/
D9W(G)

16S23D6V(G)/
D9W(G)

16S18D6V(G)/
D9W(G)

16S23D6V(G)/
D9W(G)

Korpus Värvus Valge + must
Materjal Eelvärvitud lehtmetall

Mõõtmed Seade kõrgus x laius x sügavus mm 1,650x595x625 1,850x595x625 1,650x595x625 1,850x595x625 1,650x595x625 1,850x595x625
Kaal Seade kg 109 118 109 118 109 118
Boiler Veehulk l 180 230 180 230 180 230

Maksimaalne veetemperatuur °C 70
Maksimaalne veerõhk bar 10
Korrosioonikaitse Happega katmine

Töövahemik Küte Veepoolne Min~max °C 15 ~ 70
Jahutus Veepoolne Min~max °C 5 ~ 50
Soe tarbevesi Veepoolne Max °C 63 

Helivõimsuse tase Nom dBA 44 
Helirõhu tase Nom dBA 30 

Välisseade EPRA 14DV3/W1 16DV3/W1 18DV3/W1
Mõõtmed Seade kõrgus x laius x sügavus mm 1,003x1,270x533
Kaal Seade kg 146/151
Kompressor Kogus 1

Tüüp Hermeetiliselt suletud spiraalkompressor
Töövahemik Jahutus Min~max °CDB 10 ~ 43

Küte Min~max °CDB -28 ~ 35
Soe tarbevesi Min~max °CDB -28 ~ 35

Külmaaine Tüüp R-32
GWP 675
Koormus kg 4,20
Koormus TCO2Eq 2,84
Juhtimine Paisumisventiil

LW(A) helivõimsuse tase  
(vastavalt standardile EN14825) 

54

Helirõhu tase  
(1 meetri kaugusel)

Nom 43,0 48,0

Elektrivarustus Nimi/faas/sagedus/pinge Hz/V V3/1~/50/230 / W1/3~/50/400
Vool Soovitatavad sulavkaitsmed A 32/16

011-1W0353-354
011-1W0357-358
011-1W0361-362
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Daikin Altherma 3 H HT F
Kahe erineva temperatuuritsooni jälgimisega 
põrandaseade

 › Lihtsalt paigaldatav 180 või 230 l boileri ja soojuspumba 
kombinatsioon

 › Hüdrauliliste komponentide lisamine tähendab, et pole vaja 
kasutada teiste tootjate komponente

 › Trükkplaat ja hüdraulilised komponendid paiknevad lihtsa 
juurdepääsu tagamiseks seadme esiosas

 › Väike paigalduspind 595 x 625 mm
 › Integreeritud 6 või 9 kW varukütteseade
 › Soojuspumba režiimis töö kuni -28 °C

ETVZ-D6V/D9W + EPRA14-18DV3/W1

EPRA14-18DV3/W1ETVZ-D6V

Tõhususe andmed ETVZ + EPRA 16S18D6V/D9W
+ 14DV/W

16S23D6V/D9W
+ 14DV/W

16S18D6V/D9W
+ 16DV/W

16S23D6V/D9W
+ 16DV/W

16S18D6V/D9W
+ 18DV/W

16S23D6V/D9W
+ 18DV/W

Ruumiküte 
 

Keskmises kliimas  
vee väljalaske-
temperatuur  
55°C

Üldine SCOP 3,58 / 3,57
ŋs (sesoonse ruumikütte 
tõhusus)

% 140

Sesoonse ruumikütte tõhususe klass A++
Keskmises kliimas  
vee väljalaske-
temperatuur  
35 °C

Üldine SCOP 4,51 / 4,71
ŋs (sesoonse ruumikütte 
tõhusus)

% 177 / 186

Sesoonse ruumikütte tõhususe klass A+++
Tarbevee soojendamine 
 

Üldine Deklareeritud koormusprofiil L XL L XL L XL
Keskmine 
kliima

COPdhw 2,62 / 2,51 2,61 / 2,55 2,62 / 2,51 2,61 / 2,55 2,62 / 2,51 2,61 / 2,55
ŋwh (vee soojendamise tõhusus) % 110 / 106 108 / 107 110 / 106 108 / 107 110 / 106 108 / 107
Veesoojenduse energiatõhususe klass A

Siseseade ETVZ 16S18D6V/D9W 16S23D6V/D9W 16S18D6V/D9W 16S23D6V/D9W 16S18D6V/D9W 16S23D6V/D9W

Korpus Värvus Valge + must
Materjal Eelvärvitud lehtmetall

Mõõtmed Seade kõrgus x laius x sügavus mm 1,650x595x625 1,850x595x625 1,650x595x625 1,850x595x625 1,650x595x625 1,850x595x625
Kaal Seade kg 120 128 120 128 120 128
Boiler Veehulk l 180 230 180 230 180 230

Maksimaalne veetemperatuur °C 70
Maksimaalne veerõhk bar 10
Korrosioonikaitse Happega katmine

Töövahemik Küte Veepoolne Min~max °C 15 ~ 70
Soe tarbevesi Veepoolne Max °C 63

Helivõimsuse tase Nom dBA 44
Helirõhu tase Nom dBA 30 

Välisseade EPRA 14DV3/W1 16DV3/W1 18DV3/W1

Mõõtmed Seade kõrgus x laius x sügavus mm 1,003x1,270x533
Kaal Seade kg 146/151
Kompressor Kogus 1

Tüüp Hermeetiliselt suletud spiraalkompressor
Töövahemik Jahutus Min~max °CDB 10 ~ 43

Soe tarbevesi Min~max °CDB -28 ~ 35
Külmaaine Tüüp R-32

GWP 675
Koormus kg 4,20
Koormus TCO2Eq 2,84
Juhtimine Paisumisventiil

LW(A) helivõimsuse 
tase (vastavalt 
standardile EN14825) 

Nom 54

Helirõhu tase  
(1 meetri kaugusel)

Nom 43,0 48,0

Elektrivarustus Nimi/faas/sagedus/pinge Hz/V V3/1~/50/230 / W1/3~/50/400
Vool Soovitatavad sulavkaitsmed A 32/16

70 °C

 

BRC1HHDS

kuni
011-1W0353-354
011-1W0357-358
011-1W0361-362
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Daikin-Eye  

Kasutajasõbralik Daikin Eye kuvab süsteemi oleku 
reaalajas. Sinine on täiuslik! Kui silm muutub punaseks, 
esineb viga.
 

Kiiresti seadistatav

Sisse logides saate seadme vähem kui kümne sammuga 
täielikult seadistada. Saate isegi käivitada proovitsüklid, et 
kontrollida, kas seade on kasutamiseks valmis!

Lihtne kasutada

Ikoonidega menüüde tõttu toimib liides väga kiiresti.

Kaunis disain

Liides kujundati taotluslikult ülimalt intuitiivseks. 
Kontrastsel värvilisel ekraanil kuvatakse ilusad ja 
praktilised kujutised, mis on teile kui paigaldajale või 
hooldusinsenerile tõeliseks abiks.

Salvestamise nutikas haldamine 

 › Seade on „Smart Grid“ valmidusega ja sellega saab 
ära kasutada energia madalama hinnaga aega ning 
salvestada soojusenergiat ruumi kütmiseks ja tarbevee 
soojendamiseks

 › Pidev küte sulatusrežiimis ja salvestatud soojuse 
kasutamine ruumikütteks (ainult 500 l boileri korral)

 › Nii soojuspump kui ka ECH2O soojussalvesti on 
elektrooniliselt juhitavad ja seetõttu on need 
energiatõhusamad ning muudavad kütmise ja 
tarbevee soojendamise mugavamaks

 › Tagatud on vee hügieenilisuse kõrgeimad standardid 
 › Päikeseenergiasüsteemiga ühendatuna kasutab 
rohkem taastuvenergiat

Innovatiivne ja kvaliteetne boiler 

 › Kerge plastpaak 
 › Ei korrodeeru, anood ei oksüdeeru, ei ladestu katlakivi
 › Löögikindlast polüpropüleenist sise- ja välisseinad, 
mis on täidetud kvaliteetse isolatsioonivahuga, et 
vähendada soojuskadusid miinimumini

Kombineeritav teiste kütteallikatega 
 
 › Kahevalentse mudeliga saab teistest allikatest, 
nagu õli-, gaas-, või pelletikatlad, saadavat soojust 
salvestada päikeseenergiasüsteemis, mis vähendab 
energiatarbimist veelgi

Daikin Altherma kõrgtemperatuuriga mitmeosaline süsteem koos integreeritud ECH2O boileriga on 
tuntud võime poolest kasutada taastuvaid energiaallikaid, et tagada ülimugav kütmine, jahutus ja 
tarbevee soojendamine

Roostevabast 
terasest soojusvaheti 
vee soojendamiseks

Juhtimisseade

Polüuretaanist 
soojustusega 
polüpropüleenist 
korpus

Pump
Täiustatud kasutajaliides

Daikin Altherma 3 H HT ECH2O
Integreeritud- ECH2O  
boileriga- põrandaseade
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    Päikeseenergia kasutamine tarbevee soojendamiseks  
ja keskkütteks

   Soojuspump (keskkonnasoojus)

   Lisaenergia (elekter)

2,500

2,000

1,500

1,000

500

jaan veebr märts aprill mai juuni juuli aug sep okt nov dets

kWh

Keskmise eramaja igakuine 
energiatarve

Survestamata (tühjendatav) 
päikeseenergiasüsteem  
(ETSH-D, ETSX-D)

 › Päikesekollektorid täidetakse veega ainult juhul, kui 
päike soojendab piisavalt 

 › Mõlemad pumbad lülituvad juhtimis- ja 
pumbaseadmes korraks sisse ja pumpavad vee 
paagist kollektorisse.

 › Pärast täitmist tagab veeringluse üks pump 

Survestatud päikeseenergiasüsteem  
(ETSHB-D, EHSXB-D)

 › Süsteem on täidetud soojuskandjaga, 
millele on lisatud õige kogus antifriisi, 
et vältida külmumist talvel

 › Süsteem on survestatud ja õhutihe

Kodu võimalikult mugavaks muutmiseks võib siseseadme ühendada soojussalvestiga. 
 › Värske vee põhimõte: soe tarbevesi on kohe kasutusvalmis ja puudub saastumise ning setete ladestumise oht
 › Tõhus tarbevee soojendamine: head väljalaskenäitajad madala temperatuuri tehnoloogia arengu tõttu
 › Tulevikuks valmis: saab ühendada päikeseenergiasüsteemiga ja muude kütteallikatega, nt kaminaga
 › Sellel kaskaadi põhimõtet kasutaval kergel ja tugeva ehitusega seadmel on erinevaid paigaldusvõimalusi 

Loodud nii väikeste kui ka suurte kodude jaoks: kliendid saavad valida survestatud ja survestamata sooja vee süsteemide vahel.

 ECH2O soojussalvestite sari: soe vesi veelgi mugavamalt

 2

 3

 4

 1

Süsteemi skeem: 
Integreeritud 
päikeseseade

1  Päikeseenergia kasutamine 
tarbevee soojendamiseks ja 
keskkütteks

2  Väline soojuspumbaseade
3  Päikesekütteseadmed
4 Solaarpumbajaam
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Tõhususe andmed ETSH + EPRA 16P30D + 
14DV/W

16P50D + 
14DV/W

16P30D + 
16DV/W

16P50D + 
16DV/W

16P30D + 
18DV/W

16P50D + 
18DV/W

Ruumiküte

 

Keskmises kliimas  
vee väljalaske-
temperatuur  
55°C

Üldine SCOP 3,58 / 3,57
ŋs (sesoonse 
ruumikütte tõhusus)

% 140

Sesoonse ruumikütte tõhususe klass A++
Keskmises kliimas  
vee väljalaske-
temperatuur  
35 °C

Üldine SCOP 4,51 / 4,71
ŋs (sesoonse 
ruumikütte tõhusus)

% 177 / 186

Sesoonse ruumikütte tõhususe klass A+++
Tarbevee soojendamine Üldine Deklareeritud koormusprofiil L XL L XL L XL

Keskmine 
kliima

COPdhw 2,38 2,75 / 2,67 2,38 2,75 / 2,67 2,38 2,75 / 2,67
ŋwh (vee soojendamise tõhusus) % 101 115 / 111 101 115 / 111 101 115 / 111
Veesoojenduse energiatõhususe klass A

Siseseade ETSH 16P30D 16P50D 16P30D 16P50D 16P30D 16P50D
Korpus Värvus Liiklusvalge (RAL9016) / tumehall (RAL7011)

Materjal Löögikindel polüpropüleen
Mõõtmed Seade kõrgus x laius x sügavus mm 1,891x590x615 1,896x785x785 1,891x590x615 1,896x785x785
Kaal Seade kg 77 94 77 94 77 94
Boiler Veehulk l 294 477 294 477 294 477

Maksimaalne veetemperatuur °C 85
Töövahemik Küte Välis- Min~max °C -28 ~ 35

Veepoolne Min~max °C 15 ~ 70
Soe 
tarbevesi

Välis- Min~max °CDB -28 ~ 35
Veepoolne Min~max °C 10 ~ 63

Helivõimsuse tase Nom dBA 45,6
Helirõhu tase Nom dBA 32,8

Välisseade EPRA 14DV3/W1 16DV3/W1 18DV3/W1
Mõõtmed Seade kõrgus x laius x sügavus mm 1,003x1,270x533
Kaal Seade kg 146 / 151
Kompressor Kogus 1

Tüüp Hermeetiliselt suletud spiraalkompressor
Töövahemik Jahutus Min~max °CDB -28 ~ 35

Soe tarbevesi Min~max °CDB -28 ~ 35 
Külmaaine Tüüp R-32

GWP 675
Koormus kg 4,20
Koormus TCO2Eq 2,84
Juhtimine Paisumisventiil

LW(A) helivõimsuse 
tase (vastavalt 
standardile EN14825) 

54

Helirõhu tase  
(1 meetri kaugusel)

Nom 43,0 48,0

Elektrivarustus Nimi/faas/sagedus/pinge Hz/V V3/1~/50/230 / W1/3~/50/400
Vool Soovitatavad sulavkaitsmed A 32/16

EPRA14-18DV3/W1 ETSH-D

Daikin Altherma 3 H HT ECH2O
Põrandale paigaldatav õhk-vesi soojuspump kütmiseks 
ja tarbevee soojendamiseks, päikesekollektori toega

 › Integreeritud päikeseenergiasüsteem ülimugavaks kütmiseks 
ja vee soojendamiseks

 › Taastuvenergia maksimaalne kasutamine: kasutab 
soojuspumba tehnoloogiat kütmiseks ja päikeseenergia tuge 
ruumi kütmiseks ning tarbevee soojendamiseks

 › Värske vee põhimõte: hügieeniline vesi, mida ei pea 
legionellaga saastumise vältimiseks termiliselt töötlema

 › Hooldusvaba paak: ei korrodeeru, anood ei oksüdeeru, ei 
ladestu katlakivi ega esine lekkeid kaitseklapi kaudu

 › Päikeseenergia tugi tarbevee soojendamisel survestamata 
(tagasivooluga) päikeseenergiasüsteemiga

 › Soojuskaod on kvaliteetse isolatsiooniga viidud miinimumini
 › Kütmist, jahutust ja vee soojendamist on võimalik juhtida 
rakenduse kaudu

 › Soojuspumba režiimis töö kuni -28 °C
 › Võimalik ühendada fotoelektriliste päikesepaneelidega, mis 
varustavad soojuspumpa energiaga

ETSH-D + EPRA14-18DV/W

70 °C

kuni

011-1W0355-356
011-1W0359-360
011-1W0363-364
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Tõhususe andmed ETSHB-D + EPRA 18P30D + 
14DV/W

16P50D + 
14DV/W

18P30D + 
16DV/W

18P50D + 
16DV/W

18P30D + 
18DV/W

18P50D + 
18DV/W

Ruumiküte

 

Keskmises  
kliimas vee 
väljalaske-
temperatuur  
55°C

Üldine SCOP 3,58 / 3,57
ŋs (sesoonse ruumikütte 
tõhusus)

%
140

Sesoonse ruumikütte 
tõhususe klass A++

Keskmises  
kliimas vee  
väljalaske-
temperatuur  
35 °C

Üldine SCOP 4,51 / 4,71
ŋs (sesoonse ruumikütte 
tõhusus)

%
177 / 186

Sesoonse ruumikütte 
tõhususe klass A+++

Tarbevee soojendamine Üldine Deklareeritud koormusprofiil L XL L XL L XL
Keskmine 
kliima

COPdhw 2,38 2,58 / 2,75 2,38 2,58 / 2,75 2,38 2,58 / 2,75
ŋwh (vee soojendamise tõhusus) % 101 108 / 115 101 108 / 115 101 108 / 115
Veesoojenduse energiatõhususe klass A

Siseseade ETSHB 16P30D 16P50D 16P30D 16P50D 16P30D 16P50D
Korpus Värvus Liiklusvalge (RAL9016) / tumehall (RAL7011)

Materjal Löögikindel polüpropüleen
Mõõtmed Seade kõrgus x laius x sügavus mm 1,891x590x615 1,896x785x790 1,891x590x615 1,896x785x785
Kaal Seade kg 79 100 79 100 79 100
Boiler Veehulk l 294 477 294 477 294 477

Maksimaalne veetemperatuur °C 85
Töövahemik Küte Välis- Min~max °C -28 ~ 35

Veepoolne Min~max °C 15 ~ 70
Soe 
tarbevesi

Välis- Min~max °CDB -28 ~ 35
Veepoolne Min~max °C 10 ~ 73

Helivõimsuse tase Nom dBA 45,6
Helirõhu tase Nom dBA 32,8

Välisseade EPRA 14DV3/W1 16DV3/W1 18DV3/W1
Mõõtmed Seade kõrgus x laius x sügavus mm 1,003x1,270x533
Kaal Seade kg 146 / 151
Kompressor Kogus 1

Tüüp Hermeetiliselt suletud spiraalkompressor
Töövahemik Küte Min~max °CDB -28 ~ 35

Soe tarbevesi Min~max °CDB -28 ~ 35
Külmaaine Tüüp R-32

GWP 675
Koormus kg 4,20
Koormus TCO2Eq 2,84
Juhtimine Paisumisventiil

LW(A) helivõimsuse 
tase (vastavalt 
standardile EN14825) 

54

Helirõhu tase  
(1 meetri kaugusel)

Nom 43,0 48,0 

Elektrivarustus Nimi/faas/sagedus/pinge Hz/V V3/1~/50/230 / W1/3~/50/400
Vool Soovitatavad sulavkaitsmed A 32/16

Daikin Altherma 3 H HT ECH2O 
Põrandale paigaldatav õhk-vesi soojuspump 
kahevalentseks kütmiseks ja vee soojendamiseks, 
päikesekollektori toega

 › Integreeritud päikeseenergiasüsteem ülimugavaks kütmiseks 
ja vee soojendamiseks

 › Taastuvenergia maksimaalne kasutamine: kasutab 
soojuspumba tehnoloogiat kütmiseks ja päikeseenergia tuge 
ruumi kütmiseks ning tarbevee soojendamiseks

 › Värske vee põhimõte: hügieeniline vesi, mida ei pea 
legionellaga saastumise vältimiseks termiliselt töötlema

 › Hooldusvaba paak: ei korrodeeru, anood ei oksüdeeru, ei 
ladestu katlakivi ega esine lekkeid kaitseklapi kaudu

 › Kahevalentne süsteem: kombineeritav teise energiaallikaga
 › Soojuskaod on kvaliteetse isolatsiooniga isolatsioonile viidud 
miinimumini

 › Kütmist ja vee soojendamist on võimalik juhtida rakenduse 
kaudu

 › Soojuspumba režiimis töö kuni -28 °C

ETSHB-D + EPRA14-18DV/W

EPRA14-18DV3/W1 ETHSB-D

70 °C

kuni

011-1W0355-356
011-1W0359-360
011-1W0363-364
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Daikin Altherma 3 H HT ECH2O
Põrandale paigaldatav õhk-vesi soojuspump kütmiseks, 
jahutuseks ja vee soojendamiseks päikesekollektori 
toega

 › Integreeritud päikeseenergiasüsteem, väga mugavaks 
kütmiseks, jahutamiseks ja vee soojendamiseks

 › Taastuvenergia maksimaalne kasutamine: kasutab 
soojuspumba tehnoloogiat kütmiseks ja päikeseenergia tuge 
ruumi kütmiseks ning tarbevee soojendamiseks

 › Värske vee põhimõte: hügieeniline vesi, mida ei pea 
legionellaga saastumise vältimiseks termiliselt töötlema

 › Hooldusvaba paak: ei korrodeeru, anood ei oksüdeeru, ei 
ladestu katlakivi ega esine lekkeid kaitseklapi kaudu

 › Päikeseenergia tugi tarbevee soojendamisel survestamata 
(tagasivooluga) päikeseenergiasüsteemiga

 › Soojuskaod on kvaliteetse isolatsiooniga viidud miinimumini
 › Kütmist, jahutust ja vee soojendamist on võimalik juhtida 
rakenduse kaudu

 › Välisseade eraldab välisõhust soojust isegi -28 °C juures
 › Võimalik ühendada fotoelektriliste päikesepaneelidega, mis 
varustavad soojuspumpa energiaga

ETSX-D + EPRA14-18DV/W

EPRA14-18DV3/W1 ETSX-D

Tõhususe andmed ETSX + EPRA 16P30D + 14DV/W 16P50D + 14DV/W 16P30D + 16DV/W 16P50D + 16DV/W 16P30D + 18DV/W 16P50D + 18DV/W
Ruumiküte

 

Keskmises kliimas  
vee väljalaske-
temperatuur  
55°C

Üldine SCOP 3,62 / 3,63
ŋs (sesoonse ruumikütte 
tõhusus)

% 142

Sesoonse ruumikütte tõhususe klass A++
Keskmises kliimas  
vee väljalaske-
temperatuur  
35 °C

Üldine SCOP 4,57 / 4,81
ŋs (sesoonse ruumikütte 
tõhusus)

% 180 / 190

Sesoonse ruumikütte tõhususe klass A+++
Tarbevee soojendamine Üldine Deklareeritud koormusprofiil L XL L XL L XL

Keskmine 
kliima

COPdhw 2,38 2,75 / 2,67 2,38 2,75 / 2,67 2,38 2,75 / 2,67
ŋwh (vee soojendamise tõhusus) % 101 115 / 111 101 115 / 111 101 115 / 111
Veesoojenduse energiatõhususe klass A

Siseseade ETSX 16P30D 16P50D 16P30D 16P50D 16P30D 16P50D
Korpus Värvus Liiklusvalge (RAL9016) / tumehall (RAL7011)

Materjal Löögikindel polüpropüleen
Mõõtmed Seade kõrgus x laius x sügavus mm 1,891x590x615 1,896x785x785 1,891x590x615 1,896x785x785 1,891x590x615 1,896x785x785
Kaal Seade kg 77 94 77 94 77 94
Boiler Veehulk l 294 477 294 477 294 477

Maksimaalne veetemperatuur °C 85
Töövahemik Küte Välis- Min~max °C -28~35

Veepoolne Min~max °C 15~70
Jahutus Välis- Min~max °CDB 10~43

Veepoolne Min~max °C 5~22
Soe 
tarbevesi

Välis- Min~max °CDB -28~35
Veepoolne Min~max °C 10~63

Helivõimsuse tase Nom dBA 45,6
Helirõhu tase Nom dBA 32,8

Välisseade EPRA 14DV3/W1 16DV3/DW1 18DV3/DW1
Mõõtmed Seade kõrgus x laius x sügavus mm 1,003x1,270x533
Kaal Seade kg 146/151
Kompressor Kogus 1

Tüüp Hermeetiliselt suletud spiraalkompressor
Töövahemik Küte Min~max °CDB -28 ~ 43

Jahutus Min~max °CDB 10 ~ 43
Soe tarbevesi Min~max °CDB -25 ~35 

Külmaaine Tüüp R-32
GWP 675,0
Koormus kg 4,20
Koormus TCO2Eq 2,84
Juhtimine Paisumisventiil

LW(A) helivõimsuse 
tase (vastavalt 
standardile EN14825) 

54

Helirõhu tase  
(1 meetri kaugusel)

Nom 43,0 48,0

Elektrivarustus Nimi/faas/sagedus/pinge Hz/V V3/1~/50/230 / W1/3~/50/400
Vool Soovitatavad sulavkaitsmed A 32/16

70 °C

kuni

011-1W0355-356
011-1W0359-360
011-1W0363-364
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Daikin Altherma 3 H HT ECH2O
Põrandale paigaldatav õhk-vesi soojuspump 
kahevalentseks kütmiseks, jahutuseks ja vee 
soojendamiseks, päikesekollektori toega

 › Integreeritud päikeseenergiasüsteem ülimugavaks kütmiseks 
ja vee soojendamiseks

 › Taastuvenergia maksimaalne kasutamine: kasutab 
soojuspumba tehnoloogiat kütmiseks ja päikeseenergia tuge 
ruumi kütmiseks ning tarbevee soojendamiseks

 › Värske vee põhimõte: hügieeniline vesi, mida ei pea 
legionellaga saastumise vältimiseks termiliselt töötlema

 › Hooldusvaba paak: ei korrodeeru, anood ei oksüdeeru, ei 
ladestu katlakivi ega esine lekkeid kaitseklapi kaudu

 › Kahevalentne süsteem: kombineeritav teise energiaallikaga
 › Soojuskaod on kvaliteetse isolatsiooniga viidud miinimumini
 › Kütmist ja vee soojendamist on võimalik juhtida rakenduse 
kaudu

ETSXB-D + EPRA14-18DV/W

EPRA14-18DV3/W1 ETSXB-D

Tõhususe andmed ETSXB-D + EPRA 16P30D + 14DV/W 16P50D + 14DV/W 16P30D + 16DV/W 16P50D + 16DV/W 16P30D + 18DV/W 16P50D + 18DV/W
Ruumiküte

 

Keskmises kliimas  
vee väljalaske-
temperatuur  
55°C

Üldine SCOP 3,62 / 3,63
ŋs (sesoonse ruumikütte 
tõhusus)

% 142

Sesoonse ruumikütte tõhususe klass A++
Keskmises kliimas  
vee väljalaske-
temperatuur  
35 °C

Üldine SCOP 4,57 / 4,81
ŋs (sesoonse ruumikütte 
tõhusus)

% 180 / 190

Sesoonse ruumikütte tõhususe klass A+++
Tarbevee soojendamine Üldine Deklareeritud koormusprofiil L XL L XL L XL

Keskmine 
kliima

COPdhw 2,38 2,58 / 2,75 2,38 2,58 / 2,75 2,38 2,58 / 2,75
ŋwh (vee soojendamise tõhusus) % 101 108 / 115 101 108 / 115 101 108 / 115
Veesoojenduse energiatõhususe klass A

Siseseade ETSXB-D 16P30D 16P50D 16P30D 16P50D 16P30D 16P50D
Korpus Värvus Liiklusvalge (RAL9016) / tumehall (RAL7011)

Materjal Löögikindel polüpropüleen
Mõõtmed Seade kõrgus x laius x sügavus mm 1,891x590x615 1,896x785x785 1,891x590x615 1,896x785x785 1,891x590x615 1,896x785x785
Kaal Seade kg 79 100 79 100 79 100
Boiler Veehulk l 294 477 294 477 294 477

Maksimaalne veetemperatuur °C 85
Töövahemik Küte Välis- Min~max °C -25~35

Veepoolne Min~max °C 15~70
Jahutus Välis- Min~max °CDB 10~43

Veepoolne Min~max °C 5~22
Soe 
tarbevesi

Välis- Min~max °CDB -28~35
Veepoolne Min~max °C 10~63

Helivõimsuse tase Nom dBA 45,6
Helirõhu tase Nom dBA 32,8

Välisseade EPRA 14DV3/DW1 16DV3/W1 18DV3/W1
Mõõtmed Seade kõrgus x laius x sügavus mm 1,003x1,270x533
Kaal Seade kg 146/151
Kompressor Kogus 1

Tüüp Hermeetiliselt suletud spiraalkompressor
Töövahemik Küte Min~max °CDB -28 ~ 35

Jahutus Min~max °CDB 10 ~ 43
Soe tarbevesi Min~max °CDB -25 ~35 

Külmaaine Tüüp R-32
GWP 675,0
Koormus kg 4,20
Koormus TCO2Eq 2,84
Juhtimine Paisumisventiil

LW(A) helivõimsuse 
tase (vastavalt 
standardile EN14825) 
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Helirõhu tase  
(1 meetri kaugusel)

Nom 43,0 48,0

Elektrivarustus Nimi/faas/sagedus/pinge Hz/V V3/1~/50/230 / W1/3~/50/400
Vool Soovitatavad sulavkaitsmed A 32/16

70 °C

kuni

011-1W0355-356
011-1W0359-360
011-1W0363-364



22

Paindlikud tarbevee soojendamise süsteemiga 
ühendamise ja paigaldusvõimalused   

 › Hüdrauliliste komponentide lisamine tähendab, et 
pole vaja kasutada teiste tootjate komponente 

 › Trükkplaat ja hüdraulilised komponendid paiknevad 
lihtsa juurdepääsu tagamiseks seadme esiosas 

 › Kompaktne seade võtab vähe ruumi ja selle külgedele 
ei pea peaaegu üldse vaba ruumi jätma

 › Stiilne seade sobib hästi teiste kodumasinatega
 › Kombineeritav roostevabast terasest või ECH2O soojussalvestiga 

Miks valida Daikini seinaseade? 

Daikin Altherma 3 mitmeosaline seinaseade 

tagab paindliku kütmise ja jahutuse, selle 

paigaldamine on kiire ning lihtne ja sellega on 

võimalik ühendada tarbevee soojendamise 

süsteem.

Paisupaak

Pump
Magnetfilter

Daikin Altherma 3 H HT W
Seinaseade
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Paindlik sooja tarbeveega varustamine 

Kui kasutajal on vaja sooja vett, aga paigalduskõrgus on 
piiratud, saab roostevabast terasest eraldi boileri paindlikult 
paigaldada.

ECH2O soojussalvestite sari: soe vesi veelgi mugavamalt 

Seinaseadme kombineerimisel soojussalvestiga saab vett 
veelgi mugavamalt soojendada. 
 › Värske vee põhimõte: soe tarbevesi on kohe kasutusvalmis 
ja puudub saastumise ning setete ladestumise oht 

 › Optimaalne sooja tarbevee tootmine: heade 
väljalaskenäitajatega 

 › Tulevikuks valmis: saab ühendada 
päikeseenergiasüsteemiga ja muude kütteallikatega, nt 
kaminaga 

 › Kaskaadi põhimõtet kasutaval kergel ja tugeva ehitusega 
seadmel on erinevaid paigaldusvõimalusi 

Ruumi kütmise paindlikud võimalused

Paigaldusnäide roostevabast terasest veeboileriga.

Daikin Altherma 3 H HT W on parim valik, kui kasutaja 
vajab ruumi kütmise või jahutamise seadet, kuid tarbevee 
soojendamine on lahendatud muu süsteemiga.

Kütmine ja jahutamine

Soe tarbevesiPõrandaküte
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Tõhususe andmed ETBH + EPRA 16D6V + 14DV/DW 16D9W + 14DV/DW 16D6V + 16DV/W 16D9W + 16DV/W 16D6V + 18DV/DW 16D9W + 18DV/DW
Ruumiküte 
 

Keskmises  
kliimas vee 
väljalaske-
temperatuur  
55°C

Üldine SCOP 3,58 / 3,57
ŋs (sesoonse ruumikütte 
tõhusus)

% 140

Sesoonse ruumikütte tõhususe klass A++
Keskmises  
kliimas vee  
väljalaske-
temperatuur  
35 °C

Üldine SCOP 4,51 / 4,71
ŋs (sesoonse ruumikütte 
tõhusus)

% 177 / 186

Sesoonse ruumikütte tõhususe klass A+++

Siseseade ETBH 16D6V 16D9W 16D6V 16D9W 16D6V 16D9W
Korpus Värvus Valge + must

Materjal Lehtmetall
Mõõtmed Seade kõrgus x laius x sügavus mm 840x440x390
Kaal Seade kg 42
Töövahemik Küte Veepoolne Min~max °C 18 ~ 70

Soe 
tarbevesi

Veepoolne Min~max °C 25 ~ 80

Helivõimsuse tase Nom dBA 44
Helirõhu tase Nom dBA 30 

Välisseade EPRA 14DV3/DW1 16DV3/W1 18DV3/DW1
Mõõtmed Seade kõrgus x laius x sügavus mm 1,003x1,270x533
Kaal Seade kg 146/151
Kompressor Kogus 1

Tüüp Hermeetiliselt suletud spiraalkompressor
Töövahemik Jahutus Min~max °CDB -28 ~ 35

Soe tarbevesi Min~max °CDB -25 ~ 35
Külmaaine Tüüp R-32

GWP 675,0
Koormus kg 4,20
Koormus TCO2Eq 2,84
Juhtimine Paisumisventiil

LW(A) helivõimsuse 
tase (vastavalt 
standardile EN14825) 
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Helirõhu tase  
(1 meetri kaugusel)

Nom 43,0 48,0 

Elektrivarustus Nimi/faas/sagedus/pinge Hz/V V3/1~/50/230 / W1/3~/50/400
Vool Soovitatavad sulavkaitsmed A 32/16

Daikin Altherma 3 H HT W
Seinale paigaldatav ainult küttefunktsiooniga 
õhk-vesi soojuspump

 › Hüdrauliliste komponentide lisamine tähendab, et pole vaja 
kasutada teiste tootjate komponente

 › Trükkplaat ja hüdraulilised komponendid paiknevad lihtsa 
juurdepääsu tagamiseks seadme esiosas

 › Kompaktne seade võtab vähe ruumi ja selle külgedele ei pea 
peaaegu üldse vaba ruumi jätma

 › Stiilne seade sobib hästi teiste kodumasinatega
 › Kombineeritav roostevabast terasest boileri või ECH2O 
soojussalvestiga

 › Soojuspumba režiimis töö kuni -28 °C

ETBH-D6V/D9W + EPRA14-18DV3/W1

kuni

ETBH-D6V

70 °C

BRC1HHDWEPRA14-18DV3/W1

011-1W0353
011-1W0357
011-1W0361
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kuni

ETBX-D6V

Tõhususe andmed ETBX + EPRA 16D6V + 014DV/W 16D9W + 14DV/W 16D6V + 16DV/W 16D9W + 16DV/W 16D6V + 18DV/W 16D9W + 18DV/W
Ruumiküte 
 

Keskmises  
kliimas vee 
väljalaske-
temperatuur  
55°C

Üldine SCOP 3,62 / 3,63
ŋs (sesoonse ruumikütte 
tõhusus)

% 142

Sesoonse ruumikütte tõhususe klass A++
Keskmises  
kliimas vee  
väljalaske-
temperatuur  
35 °C

Üldine SCOP 4,57 / 4,81
ŋs (sesoonse ruumikütte 
tõhusus)

% 180 / 190

Sesoonse ruumikütte tõhususe klass A+++

Siseseade ETBX 16D6V 16D9W 16D6V 16D9W 16D6V 16D9W
Korpus Värvus Valge + must

Materjal Lehtmetall
Mõõtmed Seade kõrgus x laius x sügavus mm 840x440x390
Kaal Seade kg 42
Töövahemik Küte Veepoolne Min~max °C 18 ~ 70

Jahutus Veepoolne Min~max °C 5 ~ 50
Soe tarbevesi Veepoolne Min~max °C 25 ~ 80

Helivõimsuse tase Nom dBA 44 
Helirõhu tase Nom dBA 30 

Välisseade EPRA 14DV3/DW1 16DV3/W1 18DV3/DW1
Mõõtmed Seade kõrgus x laius x sügavus mm 1,003x1,270x533
Kaal Seade kg 146/151
Kompressor Kogus 1

Tüüp Hermeetiliselt suletud spiraalkompressor
Töövahemik Jahutus Min~max °CDB 10 ~ 43

Küte Min~max °CDB -28 ~ 35
Soe tarbevesi Min~max °CDB -25 ~ 35

Külmaaine Tüüp R-32
GWP 675,0
Koormus kg 4,20
Koormus TCO2Eq 2,84
Juhtimine Paisumisventiil

LW(A) helivõimsuse 
tase (vastavalt 
standardile EN14825)
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Helirõhu tase  
(1 meetri kaugusel)

Nom 43,0 48,0

Elektrivarustus Nimi/faas/sagedus/pinge Hz/V V3/1~/50/230 / W1/3~/50/400
Vool Soovitatavad sulavkaitsmed A 32/16

Daikin Altherma 3 H HT W 
Seinale paigaldatav reversseeritav õhk-vesi soojuspump

 › Hüdrauliliste komponentide lisamine tähendab, et pole vaja 
kasutada teiste tootjate komponente

 › Trükkplaat ja hüdraulilised komponendid paiknevad lihtsa 
juurdepääsu tagamiseks seadme esiosas

 › Kompaktne seade võtab vähe ruumi ja selle külgedele ei pea 
peaaegu üldse vaba ruumi jätma

 › Stiilne seade sobib hästi teiste kodumasinatega
 › Kombineeritav roostevabast terasest boileri või ECH2O 
soojussalvestiga

 › Soojuspumba režiimis töö kuni -28 °C

ETBX-D6V/D9W + EPRA14-18DV3/W1

70 °C

BRC1HHDKEPRA14-18DV3/W1

011-1W0353
011-1W0357
011-1W0361
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TURUNDUSOSA

Mis on soojuspumba konvektor

Õhuke seade
Daikin Altherma HPC põrandaseadme sügavus 
on 135 mm, seega mahub seade igasse majja ja 
korterisse.

Soojuspumba konvektori tööpõhimõte 
sarnaneb radiaatoriga, sest mõlemad kasutavad 
ruumi kütmiseks konvektsiooni. Radiaatoril 
tekib konvektsioon vee ringlemisel torudes.  
Soojuspumba konvektoril on radiaatori 
konvektsiooniprotsess kiirem, sest selle taga on 
väike ventilaator, mis kiirendab küttetsüklit. 

Soojuspumba konvektor loob samasuguse 
ruumikliima, nagu traditsiooniline radiaatorgi, 
kuid radiaatoris ringleva vee temperatuur on 
madalam ja see tähendab kasutajatele otsest 
energiasäästu. 

Daikin Altherma HPC seadmel on kütte- ja jahutusfunktsioon, seda saab ühendada 

põrandaküttetorustikuga ning kasutada vanade radiaatorite asendamiseks. 

Seade on saadaval kolme mudelina (põrandale paigaldatav, seinale paigaldatav 

ja peitpaigaldatav) ning sobib vaikse töö tõttu igasse magamis- või elutuppa.

 Kiire ja võimas
Daikin Altherma HPC seadmes on kombineeritud kodu 
põrandakütte ja radiaatorite eelised. Sellega toimub 
võimas kütmine või jahutus kiiremini ja saab valida eriti 
madala temperatuuriga režiimi (35/30 °C).

FWXV10ATV3(R)
Pikkus: 999 mm

FWXV15ATV3(R)
Pikkus: 1199 mm

FWXV20ATV3(R)
Pikkus: 1399 mm

Daikin Altherma HPC 

Põrandale paigaldatav mudel

Õhuvool

35 °C ~ 45 °C

 › Optimeeritud uusehitiste jaoks
 › Saab valida madalal temperatuuril kasutamise (35 °C), 
mistõttu sobib hästi koos soojuspumbaga kasutamiseks.

Sügavus: 135 mm
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 ›  Sisseehitatud 

juhtimisseade

 ›  Sisse- ja väljalülituv

 ›  Koos väliste 

termostaatidega

EKPCBO

 ›  Sisseehitatud  

juhtimisseade

 ›  Nelja kiiruse valik

EKRTCTRL2

Märkamatu
Kui seade jõuab sättepunktini, väheneb 
järk-järgult pidevalt moduleeriva 
ventilaatori kiirus ja tekib vähem müra. 
Seadme helirõhk ventilaatori madalal 
kiirusel on 1 m kaugusel 25 dB(A). 

Muudetav õhuvool
Kui küttevajadus on väiksem, muudab 
seade õhuvoolu, vähendades ventilaatori 
kiirust, ja selle käigus väheneb töömüra. 
Tavapärane sisse- ja väljalülituv ventilaator, mis 
töötab samal ajal täiskiirusel, võib helirõhku 
suurendada.  

Täiuslik kombinatsioon
See soojuspumba konvektor sobib hästi 
Daikin Altherma 3 tootesarjaga. 

Alalisvooluinverter
Daikin Altherma HPC juures on kasutatud 
uusimat tehnoloogiat, mis kasutab vähem elektrit: 
ooterežiimi sisendvõimsus on isegi vaid 3 W. 

Juhtimisseadmed
Daikin pakub erinevaid funktsionaalseid ja 
kauni kujundusega juhtimisseadmed.

p/
m

in

Muutuv

Sisse- ja väljalülituv

 ›  Sisseehitatud juhtimisseade

 ›  Täielikult muudetav

 ›  Mitmevärviline ekraan

 ›  Seinale kinnitatav juhtimisseade

 ›  Täielikult muudetav

 ›  Koos mudeliga EKWHCTRL0

EKRTCTRL1

EKWHCTRL1

42 dBA

linnud

H
el

irõ
hk

*

raamatukogu

35 dBA mets

sosin25 dBA
30 dBA

20 dBA

*1 meetri kaugusel.

Daikin
Altherma

HPC

* Kehtib ainult EKRTCTRL1, EKWHCTRL1 kohta
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Seinaseade

Õhuke seade
Daikin Altherma HPC on kompaktne seade, millel on disainkorpus koos kõikide klappidega. 
Paigaldatakse seinale, seetõttu jääb põrand vabaks mööbli ja kujunduselementide jaoks.

FWXT10ATV3
Pikkus: 902 mm

Sügavus: 128 mm

31
8 

m
m

FWXT15ATV3
Pikkus: 1102 mm

FWXT20ATV3
Pikkus: 1302 mm

Juhtseadised Kompaktsus

 › Seinale kinnitatav juhtimisseade

 › Täielikult kohandatav

EKWHCTRL1

Täielikult kohandatav juhtimisseade

ÕHUKE

Seadme 129 mm sügavus on tõeline 
tehniline saavutus, mis kindlustab parima 
sobivuse kõikidesse eluruumidesse.

ROHKEM RUUMI KLAPPIDELE

Erilist tähelepanu on pööratud 
paigaldamise lihtsusele: 
hüdraulikaventiilide juures on palju 
ruumi ja neile pääseb hõlpsasti ligi.

MUUDETAV ÕHUVOOL

Kui küttevajadus on väiksem, muudab seade 
õhuvoolu, et vähendada ventilaatori kiirust 
ja selle käigus väheneb töömüra. Tavaline 
sisse- ja väljalülituv ventilaator, mis töötab 
samalajal täisvõimsusel, võib helirõhu taset 
tõsta.

1

1 3

3

2

2
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Peitpaigaldatav mudel

Õhuke seade
Sinised mõõdud on esipaneeli jaoks.

FWXM10ATV3(R)
Pikkus: 725/972 mm

Sügavus: 128 mm

57
6/

75
4 

m
m

FWXM15ATV3(R)
Pikkus: 925/1172 mm

FWXM20ATV3(R)
Pikkus: 1125/1372 mm

Juhtseadised

 › Seinale kinnitatav juhtimisseade

 › Täielikult kohandatav

 ›  Koos mudeliga EKWHCTRL0

EKWHCTRL1

Paindlik paigaldus

Daikin Altherma HPC saab paigaldada peaaegu igale poole, 
sest seda on võimalik paigaldada nelja erinevat moodi.
Seadme saab paigaldada horisontaalselt või vertikaalselt. 
Horisontaalsel paigaldamisel lakke on kolme võimalust: 

 › Horisontaalne kattepaneel ja vertikaalne võre õhu 
väljalaskeava jaoks

 › Horisontaalne võre õhu sisselaskeava jaoks ja vertikaalne 
võre õhu väljalaskeava jaoks

 › Horisontaalsed võred õhu sisse- ja väljalaskeavade jaoks
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Lihtsuse ilu

Madokas on ühendatud rafineeritus ja lihtsus

 › Läikiv ja elegantne välimus

 › Kasutajasõbralik puutenupuga juhtimine

 › Kolm värvi, mis sobivad iga sisekujundusega

 › Kompaktne, vaid 85 x 85 mm suurune

Kasutajasõbralik tipptasemel disainiga 
juhtmega kaugjuhtimisseade

Hõbedane 
RAL 9006 (metallik) 

BRC1HHDS

Must  
RAL 9005 (matt) 

BRC1HHDK

Valge  
RAL9003 (läikiv)  

BRC1HHDW
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www.daikin.eu/madoka

Individuaalse juhtimise süsteemid

BRC1HHDW / BRC1HHDS / BRC1HHDK 

Madoka juhtmega kaugjuhtimisseade Daikin Altherma 3 jaoks 

BRC1HHDK

BRC1HHDS 

Uue kujundusega kasutajasõbralik uue põlvkonna kasutajaliides.

 › Asendab mudeli EKRUDAS Daikin Altherma 3 seina- ja põrandaseadmete jaoks:

BRC1HHDW 

Kolmes värvitoonis, et  
sobituda iga sisekujundusega:  

 
Madoka sobib igasse interjööri. Silver lisab 
igasse ruumi huvitava noodi, samal ajal kui 

Black sobib stiilsetesse tumedamate toonidega 
interjööridesse. White on stiilne ja moodne. 

Lihtsalt määratavad 
tööparameetrid:  

 
Juhtimisseadme seadistamine ja 
peenhäälestus on lihtne, säästab 

energiat ja tagab meeldiva sisekliima. 
Süsteemi kaudu saate valida töörežiimi 

(kütte-, jahutus- või automaatrežiim) 
ruumis, määrata ruumitemperatuuri ja 

reguleerida sooja tarbevee temperatuuri. 

Tipptasemel disainiga 
kasutajasõbralik juhtimine: 

 
Daikin Madoka puhaste joontega 

juhtimisseadme teeb eriliseks silmapaistvalt 
sinine ümmargune ekraan. Sellel on selgelt 

nähtavad sümbolid ja hõlpsasti loetavad 
numbrid. Kontrolleri funktsioonidele 

pääseb ligi kolme puutetundliku nupuga, 
mille abil saab seadet kasutajasõbralikult 

juhtida ja hõlpsalt reguleerida.

Lihtne värskendamine Bluetoothi kaudu 
 

Soovitame tungivalt, et kasutajaliides kasutaks alati uusimat tarkvaraversiooni.  
Tarkvara värskendamiseks või värskenduste saadavuse kontrollimiseks on vaja mobiiliseadet 

ja Madoka Assistant'i rakendust. Selle leiate Google Play’st ja Apple Store’ist.
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Olukord on alati 
kontrolli all
Daikin Residential Controller

Rakendusega Daikin Residential Controller saab igalt poolt ja igal ajal juhtida 
ning jälgida küttesüsteemi olekut (*):

Jälgimine
> Süsteemi olek:
 - ruumitemperatuur
 - ruumi soovitud temperatuur
 - töörežiim

> energiatarbimise graafikud (päev, nädal, kuu)

Ajakava määramine 
>  sättetemperatuuri ja töörežiimi ajakava määramine:  

määrata saab kuni kuus tegevust päevas seitsme päeva jaoks
>  puhkuserežiimi sisselülitamine 

Juhtimine
> töörežiim
> ruumi soovitud temperatuuri muutmine
>  sooja tarbevee soovitud muutmine
>  võimas režiim (tarbevee kiire soojendamine)

* funktsioonide saadavus oleneb süsteemi tüübist, konfiguratsioonist ja töörežiimist. Rakendus töötab ainult 
siis, kui nii Daikini süsteem kui ka rakendus on internetti ühendatud.

Internetipõhised juhtimisseadmed

Juhtimine Ajakava määramine Jälgimine Tuvastamine

Nutika kujundusega rakendus 
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(1) Spetsiaalne ühenduskomplekt: EKEPHT3H  

(2) Spetsiaalne ühenduskomplekt: EKEPHT5H (3) EKHY3PART võib kasutada saab kasutada, kui on olemas paak, kuhu saate termistori sisestada 

(4) EKHY3PART2 tuleb kasutada, kui on olemas paak, kuhu ei saa termistori sisestada 

(5) Ühendada saab vaid ühe anduri: sise- VÕI välisanduri 

(6) Täiendavad releed, mis võimaldavad kahevalentset juhtimist koos välise ruumitermostaadiga, tuleb osta 

kaubandusvõrgust

Seinaseade Integreeritud veeboileriga põrandaseade Integreeritud kahe tsooni 
funktsiooniga põrandaseade

Integreeritud ECH2O 
veeboileriga põrandaseade

Päikeseenergiakomplekt HT,  
sh pumbajaam Paigaldusalus

H/O
(valge)

Reversseeritav
(valge)

H/O
(valge + hall)

Reversseeritav
(valge + hall)

H/O
(valge)

H/O
(valge)

  
ETVH16S18DA6V (G) ETVX16S18DA6V (G) ETVZ16S18DA6V ETSH(B)16P30DA

ETVH16S18DA9W (G) ETVX16S18DA9W (G) ETVZ16S18DA9W ETSH(B)16P50DA

ETBH16DA6V ETBX16DA6V ETVH16S23DA6V (G) ETVX16S23DA6V (G) ETVZ16S23DA6V ETSX(B)16P30DA

Tüüp Kirjeldus Materjali nimi ETBH16DA9W ETBX16DA9W ETVH16S23DA9W (G) ETVX16S23DA9W (G) ETVZ16S23DA9W ETSX(B)16P50DA EKSRPS4A EKMST1/2

Välisseade EPRA14DAV3/W1 •• •• •• •• •• •• ••

EPRA16DAV3/W1 •• •• •• •• •• •• ••

EPRA18DAV3/W1 •• •• •• •• •• •• ••

Juhtseadised Juhtmega ühendatud ruumitermostaat BRC1HHDA* •• •• •• •• ••

Juhtmega digitaalne termostaat EKWCTRDI1V3 •• •• •• •• ••

Juhtmega analoogtermostaat EKWCTRAN1V3 •• •• •• •• •• ••

Klapi käitur EKWCVATR1V3 •• •• •• •• •• ••

Juhtmega põrandakütte baasjaam EKWUFHTA1V3 •• •• •• •• •• ••

LAN-adapterid + rakendus
BRP069A61 •• •• •• •• •• ••

BRP069A62 •• •• •• •• ••

W-LAN-adapter (moodul/kassett) BRP069A71 / BRP069A78 •• •• •• •• ••

Soojuspumba konvektor Põrandale paigaldatav FWXV10-15-20ATV3 •• •• •• •• •• ••

Seinale paigaldatav FWXT10-15-20ATV3 •• •• •• •• •• ••

Peitpaigaldatav FWXM10-15-20ATV3 •• •• •• •• •• ••

Veeboiler

Roostevabast terasest veeboiler

EKHWS(U)150D3V3 •• ••

EKHWS(U)180D3V3 •• ••

EKHWS(U)200D3V3 •• ••

EKHWS(U)250D3V3 •• ••

EKHWS(U)300D3V3 •• ••

Polüpropüleenist veeboiler

EKHWP300B  •   •  (1)  •   •  (1) ••

EKHWP500B  •   •  (2)  •   •  (2) ••

EKHWP300PB  •   •  (1)  •   •  (1) ••

EKHWP500PB  •   •  (2)  •   •  (2) ••

Muu tootja veeboileri komplekt
EKHY3PART  •   •  (3)  •   •  (3)

EKHY3PART2  •   •  (4)  •   •  (4)

Valikud

Kahe tsooni komplekt BZKA7V3 •• •• •• ••

Kaugjuhitav andur siseruumidesse KRCS01-1  •   •  (5)  •   •  (5)  •   •  (5)  •   •  (5)  •   •  (5)

Kaugjuhitav välisõhuandur EKRSCA1  •   •  (5)  •   •  (5)  •   •  (5)  •   •  (5)  •   •  (5)

USB arvutijuhe EKPCCAB4 •• •• •• •• •• ••

Universaalne tsentraalne juhtimisseade EKCC8-W •• •• •• •• ••

Digitaalne I/O trükkplaat EKRP1HBAA  •   •  (6)  •   •  (6)  •   •  (6)  •   •  (6)  •   •  (6)

Nõudlusepõhine trükkplaat EKRP1AHTA •• •• •• •• ••

Jäätumiskaitse ventiil AFVALVE1 •• •• •• •• •• ••

H/O konversioonikomplekt => reversseeritav
EKHBCONV ••

EKHVCONV2 •• •• ••

Spetsiaalsed valikud ECH2O seadme jaoks

Varukütteseadme lülituskarp EKBUHSWB ••

Varukütteseade 1 kW EKBUB1C ••

Varukütteseade 3 kW EKBUB3C ••

Varukütteseade 9 kW EKBU9C ••

Ruumitermostaat EHS157034 ••

Segisti moodul EHS157067 ••

Valikvarustusse kuuluv välisõhuandur EKRSC1 ••

Rakenduste lüüs EHS157056 ••

Hüdrauliline separaator 172900 ••

Soojustus HWC jaoks 172901 ••

Segisti mooduliga pumbarühm 156075 ••

Segisti moodulita pumbarühm 156077 ••

MK1 ühenduskomplekt 156053 ••

Mustuseeraldaja SAS1 156021 ••

Mustuseeraldaja SAS2 156023 ••

Kaheval. ühenduskomplekt 141589 ••

DB ühenduskomplekt 141590 ••

Terminali ühenduskomplekt 141592 ••

Välise kütteseadme ühendus 141591 ••

Kombinatsioonide tabel ja võimalused
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Seinaseade Integreeritud veeboileriga põrandaseade Integreeritud kahe tsooni 
funktsiooniga põrandaseade

Integreeritud ECH2O 
veeboileriga põrandaseade

Päikeseenergiakomplekt HT,  
sh pumbajaam Paigaldusalus

H/O
(valge)

Reversseeritav
(valge)

H/O
(valge + hall)

Reversseeritav
(valge + hall)

H/O
(valge)

H/O
(valge)

  
ETVH16S18DA6V (G) ETVX16S18DA6V (G) ETVZ16S18DA6V ETSH(B)16P30DA

ETVH16S18DA9W (G) ETVX16S18DA9W (G) ETVZ16S18DA9W ETSH(B)16P50DA

ETBH16DA6V ETBX16DA6V ETVH16S23DA6V (G) ETVX16S23DA6V (G) ETVZ16S23DA6V ETSX(B)16P30DA

Tüüp Kirjeldus Materjali nimi ETBH16DA9W ETBX16DA9W ETVH16S23DA9W (G) ETVX16S23DA9W (G) ETVZ16S23DA9W ETSX(B)16P50DA EKSRPS4A EKMST1/2

Välisseade EPRA14DAV3/W1 •• •• •• •• •• •• ••

EPRA16DAV3/W1 •• •• •• •• •• •• ••

EPRA18DAV3/W1 •• •• •• •• •• •• ••

Juhtseadised Juhtmega ühendatud ruumitermostaat BRC1HHDA* •• •• •• •• ••

Juhtmega digitaalne termostaat EKWCTRDI1V3 •• •• •• •• ••

Juhtmega analoogtermostaat EKWCTRAN1V3 •• •• •• •• •• ••

Klapi käitur EKWCVATR1V3 •• •• •• •• •• ••

Juhtmega põrandakütte baasjaam EKWUFHTA1V3 •• •• •• •• •• ••

LAN-adapterid + rakendus
BRP069A61 •• •• •• •• •• ••

BRP069A62 •• •• •• •• ••

W-LAN-adapter (moodul/kassett) BRP069A71 / BRP069A78 •• •• •• •• ••

Soojuspumba konvektor Põrandale paigaldatav FWXV10-15-20ATV3 •• •• •• •• •• ••

Seinale paigaldatav FWXT10-15-20ATV3 •• •• •• •• •• ••

Peitpaigaldatav FWXM10-15-20ATV3 •• •• •• •• •• ••

Veeboiler

Roostevabast terasest veeboiler

EKHWS(U)150D3V3 •• ••

EKHWS(U)180D3V3 •• ••

EKHWS(U)200D3V3 •• ••

EKHWS(U)250D3V3 •• ••

EKHWS(U)300D3V3 •• ••

Polüpropüleenist veeboiler

EKHWP300B  •   •  (1)  •   •  (1) ••

EKHWP500B  •   •  (2)  •   •  (2) ••

EKHWP300PB  •   •  (1)  •   •  (1) ••

EKHWP500PB  •   •  (2)  •   •  (2) ••

Muu tootja veeboileri komplekt
EKHY3PART  •   •  (3)  •   •  (3)

EKHY3PART2  •   •  (4)  •   •  (4)

Valikud

Kahe tsooni komplekt BZKA7V3 •• •• •• ••

Kaugjuhitav andur siseruumidesse KRCS01-1  •   •  (5)  •   •  (5)  •   •  (5)  •   •  (5)  •   •  (5)

Kaugjuhitav välisõhuandur EKRSCA1  •   •  (5)  •   •  (5)  •   •  (5)  •   •  (5)  •   •  (5)

USB arvutijuhe EKPCCAB4 •• •• •• •• •• ••

Universaalne tsentraalne juhtimisseade EKCC8-W •• •• •• •• ••

Digitaalne I/O trükkplaat EKRP1HBAA  •   •  (6)  •   •  (6)  •   •  (6)  •   •  (6)  •   •  (6)

Nõudlusepõhine trükkplaat EKRP1AHTA •• •• •• •• ••

Jäätumiskaitse ventiil AFVALVE1 •• •• •• •• •• ••

H/O konversioonikomplekt => reversseeritav
EKHBCONV ••

EKHVCONV2 •• •• ••

Spetsiaalsed valikud ECH2O seadme jaoks

Varukütteseadme lülituskarp EKBUHSWB ••

Varukütteseade 1 kW EKBUB1C ••

Varukütteseade 3 kW EKBUB3C ••

Varukütteseade 9 kW EKBU9C ••

Ruumitermostaat EHS157034 ••

Segisti moodul EHS157067 ••

Valikvarustusse kuuluv välisõhuandur EKRSC1 ••

Rakenduste lüüs EHS157056 ••

Hüdrauliline separaator 172900 ••

Soojustus HWC jaoks 172901 ••

Segisti mooduliga pumbarühm 156075 ••

Segisti moodulita pumbarühm 156077 ••

MK1 ühenduskomplekt 156053 ••

Mustuseeraldaja SAS1 156021 ••

Mustuseeraldaja SAS2 156023 ••

Kaheval. ühenduskomplekt 141589 ••

DB ühenduskomplekt 141590 ••

Terminali ühenduskomplekt 141592 ••

Välise kütteseadme ühendus 141591 ••
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Trükis on koostatud ainult teabe edasiandmiseks ja seda ei saa käsitleda Daikin 

Europe N.V. siduva pakkumisena. Daikin Europe N.V. on trükise koostanud 

oma parima teadmise kohaselt. Teabelehe sisu täiuslikkusele, täpsusele, 

usaldusväärsusele ega teatud eesmärgile sobivusele, samuti ei anta siin esitletud 

toodetele ja teenustele ühtegi otsest ega kaudset garantiid. Tehnilisi andmeid 

on õigus muuta eelneva etteteatamiseta. Daikin Europe N.V. lükkab sõnaselgelt 

tagasi igasuguse vastutuse mistahes otsese või kaudse kahju eest, selle kõige 

laiemas tähenduses, mis tuleneb või on seotud käesoleva trükise kasutamise või 

tõlgendamisega. Kogu sisu autoriõigus kuulub ettevõttele Daikin Europe N.V. 

Trükitud klooriga pleegitamata paberile. 
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