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Nasıl çalışır? 
Dış ünite ısıtma, soğutma ve sıcak su sağlamak üzere 
enerjiyi havadan elde eder. Enerjinin %75'e kadar 
olan kısmını havadan elde ederken geri kalan kısmını 
elektrikten sağlar. Havadan suya ısı pompası havadaki 
enerjiyi suya aktarmak ve suyu ihtiyaçlarınıza göre 
ısıtmak ve bunu evinize dağıtmak için bir kompresör ve 
bir soğutucu akışkan kullanır.

Neden  
Daikin Altherma havadan suya 
ısı pompasını tercih etmeliyim? 

Monoblok ısı pompası 
Monoblok, soğutucu akışkan devresi de içeren, daha 
geniş bir dış üniteden meydana gelir. Bu durumda 
içeride iç üniteye ihtiyaç yoktur, sadece bir kablo 
merkezi ve kullanım sıcak suyu konforu için bir 
bağımsız tank bulunur. 

Düşük sıcaklıklı 
ısı pompası
Tipik yeni bina uygulaması. Düşük sıcaklıklı ısı 
pompaları özellikle, radyatörlerle eşdeğer konfor 
sağlamak için daha düşük sıcaklık gerektiren alttan 
ısıtma sistemleri ve ısı pompası konvektörleri ile 
birlikte kurulur. 

5 kW 
ısıtma

1 kW 
elektrik

Ortam havası
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En yüksek enerji etiketi 
Daikin ısı pompaları, Avrupa Birliği tarafından yayınlanan en son yönetmeliklerle 
uyumludur ve alan ısıtmada (35°C su çıkışı) A+++'ya kadar ve kullanım sıcak suyu 
üretimine A+'ya kadar olmak üzere en yüksek puanlara sahip bir enerji etiketi 
taşımaktadır. 

Bunu biliyor muydunuz? 
2015 yılından bu yana tüm ısıtma ürünleri bir enerji etiketi taşımak zorundadır. Alan 
ısıtıcılar A++ ile G arasında sınıflandırılırken su ısıtıcılar A ile G arasında sınıflandırılır. 

26 Eylül 2019 tarihinde yeni enerji etiketleri çıkarılmıştır ve ısıtma ürünleri alan 
ısıtmada A+++ ile D arasında ve su ısıtmada A+ ile F arasında sınıflandırılmaya 
başlanmıştır. 

EBLA08E2V3 / EKHWS150D3V3

L

A++ A

0 dB

62 dB
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Daikin Altherma 3 M 
4-6-8 kW

İşlevsel tasarım

Yeniden tasarlanan gövde
Yatay çizgiler içeren beyaz ön ızgara, fanın ön taraftan 
görünmesini engelleyerek ünite tarafından üretilen 
sesin algılanmasını azaltmaktadır.

Açı gri ve dikişsiz gövdesi, ünitenin monte edildiği 
çevrenin rengini bir miktar yansıtarak ünitenin her türlü 
dekora uyum sağlamasına yardımcı olmaktadır.

Yenilenen fan şekli
Havayla temas yüzeyinin azaltılması ve hava 
sirkülasyonunun iyileştirilmesi için fanın şekli 
değiştirilmiştir.

Kolay montaj ve  
devreye alma
 › Döner şalter kutusu bu monoblok ısı pompasının 
yeni bir özelliğidir.  

 › Montörlerin ünitenin hidrolik ve soğutucu akışkan 
bileşenlerine kolayca erişmesini sağlar.  

 › Böylece, servis ve devreye alma işlemleri de kolayca 
gerçekleştirilebilir.

Daikin Altherma 3 M, Daikin'ın ilk üçüncü nesil monoblok 
cihazıdır, R-32 soğutucu akışkan kullanılan yeni bir tasarıma 
sahiptir ve 4, 6 ve 8 kW modelleri mevcuttur.
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R-32 monoblok 

Daikin, R-32 kullanılan ısı pompalarının piyasaya sürülmesi konusunda da öncü 
bir üreticidir. Düşük bir Küresel Isınma Potansiyeline (GWP) sahip olan R-32, güç 
açısından standart soğutucu akışkanlara benzerdir, ancak daha yüksek bir verimlilik 
ve daha düşük CO

2
 emisyonları sunmaktadır. Geri kazanılması ve yeniden kullanımı 

basit olan R-32 soğutucu akışkan yeni Avrupa CO
2
 emisyon hedeflerinin başarılması 

için mükemmel bir çözümdür.

Alan sınırına basit bir çözüm
Monoblok kurulum sayesinde iç üniteye gerek yoktur, bu da alanı sınırlı uygulamalar 
için idealdir. Monoblok bir pencerenin altına bile sığabilir!

Monoblok gücünü iç tasarımından almaktadır: sızdırmaz soğutucu akışkan devresi 
de dahil tüm hidrolik bileşenler tek bir üniteye entegre edilmiştir, böylece soğutucu 
akışkan işlemlerine veya F gazı izinlerine gerek kalmaz

R-410A R-32

2.088

675

R-410A R-32

1,35 1,35

R-410A

3.027

Küresel Isınma 
Potansiyeli (GWP)

Şarj Hacmi  
(kg)

CO2 eş  
(kg x GWP)

X =

Düşürülmüş çevre etkisi: %70 daha düşük CO
2
 eşdeğeri 

 › GWP: R-410A: 2.088 > R-32: 675

%70

R-32

0,91
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Tam bağlı kontrol

Daikin Altherma 3 M en sezgisel kontrol çözümleriyle donatılmıştır. 
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Ses kontrollü  
Onecta uygulaması
 ›  Isıtma sisteminizi evinizden veya akıllı telefonunuz üzerinden 

uzaktan kontrol edin
 ›  Isıtma sisteminizi sesinizle kontrol edin
 ›  Google Assistant ve Amazon Alexa ile entegre edilebilir
 ›  İçerdiği diğer özellikler: programlama ve tatil modu, birden fazla 

ünite kontrolü ve güçlü mod, enerji tüketimi takibi...

Madoka: kullanıcı dostu 
kablolu oda termostatı
 ›  İnce ve şık tasarım
 ›  Sezgisel dokunmatik düğme kontrolü
 ›  Her türlü iç dekora sorunsuz uyum sağlayan üç  

farklı renk seçeneği (siyah, beyaz ve gümüş grisi)
 ›  Kompakt ünite sadece 85 x 85 mm'dir

 İnsan-Makine Arayüzü (MMI)

Daikin, Daikin Altherma 3 iç ünitelerin ödüllü tasarımından ilham alarak bu kumandayı da daha da kullanıcı 
dostu bir arayüze sahip olacak şekilde yükseltmiştir.  

WLAN ile buluta hazır

Hızlı yapılandırma
Giriş yaptıktan sonra yeni arayüzle en fazla 10 basit adımla ünitenizi 
yapılandırabilirsiniz. Test döngüleri yürüterek ünitenizin çalışmaya 
hazır olup olmadığını dahi kontrol edebilirsiniz.

Kolay çalıştırma
Oda sıcaklığını hızlıca ayarlamanıza ve ünitelerinizi kolayca kontrol 
edebilmenize yardımcı olması için yeni arayüzde sadece birkaç 
düğme ve 2 gezinme düğmesi bulunur. 

Kullanıcı dostu tasarım
Arayüz sezgisel bir tasarıma sahiptir. Yüksek kontrastlı renkli ekranı 
hem montörler hem de servis mühendisleri için etkileyici ve pratik 
görseller sunar.  

WLAN kartuş bağlantısı

Fark edilmeyen bir ünite için küçük boyutlar:  
136 x 160 x 37 mm (YxGxD)

YENİ

Isıtma ve soğutma dağıtıcılar
Daikin Altherma 3 M; fan coil cihazları, alttan ısıtma sistemleri ve ısı 
pompası konvektörleri de dahil birçok dağıtıcı ile mükemmel şekilde 
çalışır.

Kullanım sıcak suyu üretimi
Monoblok, paslanmaz çelik tanklar (EKHWS-D), termal depolar ve paneller (EKHWP) 
ile birlikte çalışarak çok kısa sürede kullanım sıcak suyu sağlar.
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Onecta Uygulaması sürekli hareket halinde yaşayan ve ısıtma sistemlerini akıllı 
telefonlarından kontrol etmek isteyenler içindir.

Sesli kontrol
YENİ

Kullanıcılara daha da fazla konfor ve kolaylık sağlamak için Onecta Uygulaması şimdi 
sesli kontrol işlevine de sahip. Bu 'eller serbest' özellik tıklama ihtiyacını ortadan 
kaldırarak ünitelerinizi her zamankinden daha hızlı yönetmenizi sağlıyor.

Çapraz işlevlere ve farklı dil seçeneklerine sahip sesli kontrol, Google Assistant ve 
Amazon Alexa da dahil tüm akıllı aygıtlarla sorunsuz çalışır.

Kontroller - Onecta Uygulaması

Onecta Uygulaması
Şimdi sesli kontrol seçeneğiyle

Google Assistant üzerinden sesli kullanıma örnek

Amazon Alexa üzerinden sesli kullanıma örnek

"Alexa, oda sıcaklığını 20°C'ye ayarla"

"Oda sıcaklığı, 20°C'ye ayarlandı"

Peki, oturma odası sıcaklığı 21 
dereceye ayarlanıyor

Oturma odası sıcaklığını 21 dereceye 
ayarla
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Kumanda 
Sistemi yaşam tarzınıza ve yıl boyu 
konfor düzeylerinize uygun şekilde 
özelleştirin.

   Oda sıcaklığını ve kullanım  
  sıcak suyu sıcaklığını değiştirin

   Sıcak su üretimini artırmak  
  için güçlü modu açık konuma  
  getirin

Programlama 
Sistemin ne zaman çalışması 
gerektiğini belirleyen bir program 
oluşturun ve günde altı adede 
kadar eylem oluşturun.

   Oda sıcaklığını ve çalışma  
  modunu programlayın

   Tasarruf etmek için tatil  
  modunu etkinleştirin

İzleme 
Sistemin nasıl bir performans sergilediğine ve ne kadar enerji tükettiğine ilişkin 
ayrıntılı bir değerlendirme alın.

   Isıtma sisteminin durumunu kontrol edin
   Enerji tüketim grafiklerine (günlük, haftalık, aylık) ulaşın

İşlevin kullanılabilirliği sistem tipine, yapılandırmaya ve çalışma moduna bağlıdır.  
Uygulama işlevi hem Daikin sisteminin hem de uygulamanın güvenilir bir İnternet bağlantısına sahip olması durumunda çalışır.

Uygulamayı hemen indirmek için QR kodunu taratın

Kontroller - Onecta Uygulaması
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Daikin Altherma 3 M

Isıtma, kullanım sıcak suyu ve opsiyonel olarak 
soğutma sağlayan havadan suya monoblok sistem.  
Sınırlı montaj alanları için idealdir.

 › WLAN kartuşu bağlantısı standart olarak gelir
 › Kullanım sıcak suyu boylerleriyle birlikte kullanılabilir
 › Sadece ısıtma veya ısıtma+soğutma modelleri mevcuttur
 › Tüm hidrolik parçalar da dahil monoblok hepsi bir arada konsepti
 › Opsiyonel "tak ve çalıştır" entegre 3 kW elektrikli yedek ısıtıcı
 › Monofaze olarak mevcuttur 

E(B/D)LA04-08(3)V3

Tek Ünite EDLA04E(3)V3 EBLA04E(3)V3 EDLA06E(3)V3 EBLA06E(3)V3 EDLA08E(3)V3 EBLA08E(3)V3
Isıtma kapasitesi Nom. kW 4,30 (1) / 4,60 (2) 4,30 (1) / 4,60 (2) 6,00 (1) / 5,90 (2) 6,00 (1) / 5,90 (2) 7,50 (1) / 7,90 (2) 7,50 (1) / 7,80 (2)
Çekilen güç Isıtma Nom. kW 0,84 (1) / 1,26 (2) 0,84 (1) / 1,26 (2) 1,24 (1) / 1,69 (2) 1,24 (1) / 1,69 (2) 1,63 (1) / 2,23 (2) 1,63 (1) / 2,23 (2)
COP 5,10 (1) / 3,65 (2) 5,10 (1) / 3,65 (2) 4,85 (1) / 3,50 (2) 4,85 (1) / 3,50 (2) 4,60 (1) / 3,50 (2) 4,60 (1) / 3,50 (2)
Soğutma kapasitesi Nom. kW - 4,86 (1) / 4,52 (2) - 5,83 (1) / 5,09 (2) - 6,18 (1) / 5,44 (2)
Çekilen güç Isıtma Nom. kW - 0,82 (1) / 1,36 (2) - 1,08 (1) / 1,55 (2) - 1,19 (1) / 1,73 (2)
EER - 5,91 (1) / 3,32 (2) - 5,40 (1) / 3,28 (2) - 5,19 (1) / 3,14 (2)
Alan ısıtma 
 

Ortalama 
iklim su 
çıkışı 55°C

Genel ŋs (Sezonsal alan ısıtma 
verimliliği) 127 129 127 128 130 131

SCOP 3,26 3,29 3,26 3,28 3,32 3,35
Sezonsal alan ısıtma 
verim. sınıfı A++

Ortalama 
iklim su 
çıkışı 35°C

Genel ŋs (Sezonsal alan ısıtma 
verimliliği) 176 179 176 178 179 181

SCOP 4,48 4,54 4,47 5,52 4,56 4,61
Sezonsal alan ısıtma 
verim. sınıfı A+++

Gövde Renk Fildişi beyazı
Malzeme Çinko kaplı düşük karbon çeliği

Boyutlar Birim YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 770 x 1.250 x 362
Ağırlık Birim kg EV3: 88, E3V3: 91
Kompresör Miktar 1

Tipi Hermetik sızdırmaz swing kompresör
Çalışma sıcaklık aralığı Isıtma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C YT -25 ~ 25 -25 ~ 35 -25 ~ 25 -25 ~ 35 -25 ~ 25 -25 ~ 35

Su tarafı Min.~Maks. °C EV3: 9 ~ 65 / E3V3: 15 ~ 65
Soğutma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C KT - 10 ~ 43 - 10 ~ 43 - 10 ~ 43

Su tarafı Min.~Maks. °C - 5 ~ 22 - 5 ~ 22 - 5 ~ 22
Kullanım 
sıcak suyu

Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C KT -27 ~ 35
Su tarafı Min.~Maks. °C 25 ~ 55

Soğutucu akışkan Tipi R-32
GWP 675
Şarj kg 1,85
Şarj TCO2Eq 0,91
Kumanda Genleşme vanası

Ses gücü seviyesi Isıtma Nom. dBA 58 60 62
Güç beslemesi Adı/Fazı/Frekansı/Gerilimi Hz/V V3/1~/50/230
Akım Önerilen sigortalar A 20 25

(1) Soğutma Ta 35°C - LWA 18°C (DT=5°C), Isıtma Ta KT/YT 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C)  (2) Soğutma Ta 35°C - LWA 7°C (DT=5°C), Isıtma Ta KT/YT 7°C/6°C - LWC 55°C (DT=5°C). Bu ürün florlu sera gazları içerir.

*EKHWS(U)-D paslanmaz çelik boyler ve EKHWP-(P)B ECH
2
O termal deposuyla birlikte kullanım sıcak suyu.

EDLA04-08E(3)V3

BRC1HHDK

55 °C
'ya kadar 'ya kadar*

 A+++ 

 A++ 

 A+ 

 A
B
C
D
E

 A+ 

 A
B 

 C
D
E
F
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(1)  Sadece 1 sensör bağlanabilir: iç ortam sensörü VEYA dış ortam sensörü.

(2)  Sadece EKRTR(1) kablosuz oda termostatıyla birlikte kullanılabilir.

(3)  Termistör ekleyebileceğiniz bir boyleriniz varsa EKHY3PART kullanılabilir.

(4)  Termistör ekleyebileceğiniz bir boyleriniz yoksa mutlaka EKHY3PART2 kullanılmalıdır.

(5)  Çoklu kombinasyon (miktar, kapasite sınıfına bağlıdır). EKVKHPC'nin, ısı pompası konvektörüne monte edilmesi zorunludur (istisna: Düşük Sıcaklıklı - Sadece Isıtma).

(6)  Yedek ısıtıcıda terlemeyi önlemek üzere, ısıtma+soğutma modelleriyle birlikte monte edip etmeyeceğinize karar vermek için "EKMBHBP1 zorunluluğu çizimine" bakın. 

(7)  Harici oda termostatıyla ikili kontrole izin veren ilave röleler sahada temin edilir.

(8)  Glikol kullanılıyorsa zorunludur.

Kombinasyon tablosu ve 
seçenekler

R-32 küçük monoblok

Yedek ısıtıcı olmadan Yedek ısıtıcıyla

Isıtma+soğutma Yalnız Isıtma Isıtma+soğutma Yalnız Isıtma

EBLA04EV3 EDLA04EV3 EBLA04E3V3 EDLA04E3V3

EBLA06EV3 EDLA06EV3 EBLA06E3V3 EDLA06E3V3

EBLA08EV3 EDLA08EV3 EBLA08E3V3 EDLA08E3V3

Tipi Tanım Malzeme adı

Kumandalar

Madoka kablolu oda termostatı BRC1HHDAK/S/W • • • •
Kablosuz oda termostatı EKRTRB • • • •
Kablolu dijital termostat EKRTWA • • • •
LAN Adaptörü +  
PV Güneş enerjisi bağlantısı BRP069A61 • • • •
LAN Adaptörü BRP069A62 • • • •
Kademeli kontrol için üniversal 
merkezi kumanda

EKCC8-W 
DCOM-LT/IO,-LT/MB • • • •

WLAN kartuş BRP069A78 • • • •

Çoklu bölgeli kumanda

Dijital kablolu oda termostatı EKWCTRDI1V3 • • • •
Analog kablolu oda termostatı EKWCTRAN1V3 • • • •
Aktüatör EKWCVATR1V3 • • • •
Çoklu bölgeli baz istasyonu (10 kanal) EKWUFHTA1V3 • • • •

Sensörler

EKWCVATR1V3 KRCS01-1 • (1) • (1) • (1) • (1)

Çoklu bölgeli baz istasyonu (10 kanal) EKRSCA1 • (1) • (1) • (1) • (1)

EKWUFHTA1V3 EKRTETSB • (2) • (2) • (2) • (2)

EKHWS-D için sıcaklık sensörü EKTESE1 • • • •
EKHWP-(P)B için sıcaklık sensörü EKTESE2 • • • •

Kullanım sıcak suyu

Kullanım sıcak suyu boyleri EKHWS(U)-D(3)V3 • • • •
Termal depolar EKHWP500(P)B • • • •
Üçüncü taraf boyler kiti EKHY3PART • (3) • (3) • (3) • (3)

Üçüncü taraf boyler kiti EKHY3PART2 • (4) • (4) • (4) • (4)

Isı pompası konvektörü

Döşeme tipi FWXV15/20/25* • (5) • (5) • (5) • (5)

Duvar tipi FWXT15/20/25* • (5) • (5) • (5) • (5)

Gizli FWXM15/20/25* • (5) • (5) • (5) • (5)

Diğer seçenekler

Yardımcı ısıtıcı kiti EKLBUHCB6W • (6) •
Bypass kiti EKMBHBP1 • (6)

İki bölgeli kit
EKMIKPOA • • • •
EKMIKPHA • • • •

Dijital G/Ç PCB'si EKRP1HBAA • (7) • (7) • (7) • (7)

Talep PCB'si EKRP1AHTA • • • •
Donma korumalı vana AFVALVE1 • • • •
PC USB kablosu EKPCCAB4 • • • •
Akıllı şebeke röle kiti (yüksek gerilim) EKRELSG • • • •
Akış anahtarı EKEFLSW2 • (8) • (8) • (8) • (8)
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