
Konut ısıtma 
için hepsi bir  
arada çözüm

Teknik ekipmanları dışarıda bırakın. Evinizin içine sadece konforu alın.
Yeni Daikin Altherma Monoblok



Sözümüz...

... müşterilerimizin üstün konfor için Daikin'a 
güvenebileceklerinden emin olmaktır, böylece 
kendi işyeri ve konutlarındaki çalışma ve 
yaşamlarına odaklanabilirler.

Kendimizi teknolojik mükemmelliğe, tasarım odaklı bir yaklaşıma 
ve en yüksek kalite standartlarına adamaya söz veriyoruz, böylece 
müşterilerimiz sunduğumuz konfora güvenebilirler.

Gezegenimize sözümüz kesindir. Ürünlerimiz, düşük enerji 
kullanımında liderdir ve ısıtma çözümlerinin çevre üzerindeki olumsuz 
etkilerinin daha da düşürülmesi için yeniliklere devam edilecektir.

Konut çözümlerinden site ısıtma çözümlerine, renovasyon 
çalışmalarından yeni projelere kadar tüm müşterilerimizin ihtiyaçlarını 
karşılamak için çalışıyoruz. 

Ev içi yanma teknolojili ürünlerimizle bir araya getirilen ısı pompası 
DNA'sı Daikin'ı hem günümüzde hem de önümüzdeki on yıllar 
boyunca lider konuma taşımaktadır.
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Basit bir çözüm
Monoblok sistem tüm ısıtma ve soğutma özelliklerini 
(opsiyonel kullanım sıcak suyuyla birlikte) tek bir 
ünitede birleştirir. 

 › Sessizdir, az yer kaplar ve kolayca monte edilebilir ve 
devreye alınabilir 

 › Tüm hidrolik bileşenleri bir dış ünitede bir aradadır 
 › -25°C'ye kadar düşen dış ortam sıcaklıklarında dahi 
güvenilir çalışma garantidir 

 › Termal destek için  termal depoyla kombine 
edilebilir

 › Kullanım sıcak suyu için paslanmaz çelik bir tankla 
kombine edilebilir

Yüksek performans

 › A++'ya kadar çıkan gelişmiş sezonsal verimlilik ErP etiketi
 › Düşük ortam sıcaklıklarında yüksek kapasite
 › Gelişmiş enerji verimliliği etiketi B'ye sahip yeni 
paslanmaz çelik kullanım sıcak suyu tankına 
(EKHWS(U)-D) bağlantı 

 

Kolay montaj  

 › Sızdırmaz soğutucu akışkanlı tasarımı sayesinde 
soğutucu akışkanla uğraşılmasına veya F gazı 
izinlerine gerek kalmaz 

 › Hidrolik parçaların bir arada olması montaj hatası 
risklerini azaltır ve genleşme kabı, pompa veya izolasyon 
vanası gibi harici parçalara olan ihtiyacı ortadan kaldırır 

 › Daha az sayıda bileşen olması montaj süresini kısaltır 
ve işten en fazla karın elde edilmesini sağlar 

 

Yıl boyu güvenirlik  

 › Düşük ortam sıcaklıklarında yüksek ısıtma kapasitesi sağlar 
 › 55°C'ye çıkan akış sıcaklıkları UFH kullanılan yeni bina 
uygulamaları için mükemmeldir 

 › -25°C'ye kadar düşen dış ortam sıcaklıklarında dahi 
güvenilir çalışma garantidir 

 › Opsiyonel yedek ısıtıcıyla donatılmıştır 
 

Kolay bağlantı 

 › LAN adaptörü, ünitenin bir ısıtma uygulaması 
üzerinden kontrol edilmesini sağlar

Isıtma+soğutma havadan suya ısı pompası monoblok sistem, kapalı alanda sınırlı montaj alanına 
sahip kullanıcılar için ideal bir sistemdir. Piyasadaki en kompakt monoblok dış üniteyle inanılmaz bir 
performans sunan Daikin Altherma düşük sıcaklıklı monoblok, ısıtma ve soğutma ve ayrıca bir opsiyonel 
bağlantıyla kullanım sıcak suyu sağlar

Paslanmaz 

çelik tank

TARTIŞMA KARTLARI

Daikin Altherma düşük sıcaklıklı 
monoblok
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Daikin Altherma monoblok 
11-16 kW serisi

Daikin Altherma monoblok 
5-7 kW serisi

 › Daha küçük gövde
 › Maksimum montaj esnekliği için yedek ısıtıcısız 
modeller ve 3V entegre yedek ısıtıcılı modeller

 › Monofaze ve trifaze modeller
 › Isıtma+soğutma ve yalnızca ısıtma modelleri
 › LAN Adaptörü bağlantısı
 › A++ ısıtma enerji etiketi (G'den A++'ya kadar)

 › Yedek ısıtıcısız modeller
 › Ayrı iç ünite kablo merkezi (kontrol kutusu)
 › Ayrı yardımcı ısıtıcı kiti

1.345 mm

1.157 mm 320 mm

0,5 m3*

*Mevcut monoblok üniteye 
kıyasla -%36

A++
55°C

A++
55°C

735 mm

1.090 mm 350 m
m
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E(D/B)LQ-CV3

Tek Ünite EBLQ/EDLQ 05CV3 07CV3 05CV3 07CV3
Alan ısıtma 
 

Ortalama 
iklim su çıkışı 
55°C

Genel ηs (Sezonsal alan 
ısıtma verimliliği)

% 125

SCOP 3,20 3,22 3,20 3,22
Sezonsal alan ısıtma 
verim. sınıfı

A++

Ortalama 
iklim su çıkışı 
35°C

Genel ηs (Sezonsal alan 
ısıtma verimliliği)

% 172 163 172 163

SCOP 4,39 4,14 4,39 4,14
Sezonsal alan ısıtma 
verim. sınıfı

A++

Isıtma kapasitesi Nom. kW 4,40(1) / 4,03(2) 7,00(1) / 6,90(2) 4,40(1) / 4,03(2) 7,00(1) / 6,90(2) 
Soğutma kapasitesi Nom. kW 3,88(1) / 3,99(2) 5,20(1) / 5,15(2) -
Çekilen güç Soğutma Nom. kW 0,950(1) / 1,93(2) 1,37(1) / 2,69(2) -

Isıtma Nom. kW 0,880(1) / 1,13(2) 1,55(1) / 2,45(2) 0,880(1) / 1,13(2) 1,55(1) / 2,02(2) 
COP 5,00(1) / 3,58(2) 4,52(1) / 3,42(2) 5,00(1) / 3,58(2) 4,52(1) / 3,42(2) 
EER 4,07(1) / 2,07(2) 3,80(1) / 2,10(2) -
Boyutlar Birim YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 735x1.090x350
Ağırlık Birim kg 76,0 80,0 76,0 80,0
Çalışma sıcaklık 
aralığı

Isıtma Su tarafı Min.~Maks. °C 15 ~55,0
Soğutma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C KT 10,0~43,0 -~-

Su tarafı Min.~Maks. °C 5,00 ~22,0 -~-
Kullanım 
sıcak suyu

Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C KT -25,0 ~35,0 
Su tarafı Min.~Maks. °C 25~80 25~80 

Soğutucu akışkan Tipi R-410A
GWP 2.088
Şarj kg 1,30 1,45 1,30 1,45
Şarj TCO2Eq 2,714 3,027 2,714 3,027
Kumanda Genleşme vanası (elektronik)

Ses gücü seviyesi Isıtma Nom. dBA 61 62 61 62
Soğutma Nom. dBA 63,0 -

Ses basıncı seviyesi Isıtma Nom. dBA 48 49 48 49 
Soğutma Nom. dBA 48 50 -

Kablo merkezi EKCB07CV3 EK2CB07CV3
Gövde Renk Beyaz

Malzeme Ön kaplamalı metal levha
Boyutlar Birim YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 360x340x97,0
Ağırlık Birim kg 4,00

Yardımcı ısıtıcı kiti EKMBUHC3V3 EKMBUHC9W1
Gövde Renk Beyaz

Malzeme Ön kaplamalı metal levha
Boyutlar Birim YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 560x250x210
Ağırlık Birim kg 11,0 13,0
(1) Soğutma Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); ısıtma Ta KT/YT 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (2) Soğutma Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); ısıtma Ta KT/YT 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)  
(3) Florlu sera gazları içerir

Daikin Altherma düşük sıcaklıklı 
monoblok

Kapalı alanın sınırlı olduğu uygulamalar için ideal, 
ısıtma+soğutma havadan suya monoblok sistem

 › Opsiyonel kullanım sıcak suyu ile alan ısıtma ve soğutma için 
kompakt monoblok ısıtma+soğutma sistemi

 › Opsiyonel kullanım sıcak suyu ile alan ısıtma için kompakt 
monoblok yalnız ısıtma sistemi

 › Zahmetsiz montaj: sadece su bağlantıları gerekir
 › Serbest asılabilir coil gibi donma koruması özellikleri sayesinde -25°C 
dış ortam sıcaklığında bile güvenilir çalışma

 › 5 Pa'ya kadar çıkan COP değerleri

E(B/D)LQ-CV3

A++ 55°C
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A++ 55°C

E(D-B)LQ011-016CV3

Tek Ünite EBLQ/EDLQ 011CV3 014CV3 016CV3 011CW1 014CW1 016CW1
Alan ısıtma 
 

Ortalama iklim su 
çıkışı 55°C

Genel ŋs (Sezonsal alan ısıtma verimliliği) 120 123 119 120 123 119
SCOP 3,09 3,16 3,06 3,09 3,16 3,06
Sezonsal alan ısıtma verim. sınıfı A+

Ortalama iklim su 
çıkışı 35°C

Genel ŋs (Sezonsal alan ısıtma verimliliği) 156 153 149 156 153 149
SCOP 3,98 3,90 3,80 3,98 3,90 3,80
Sezonsal alan ısıtma verim. sınıfı A++ A+ A++ A+

Isıtma kapasitesi Nom. kW 11,2 (1) / 11,0 (2) 14,5 (1) / 13,6 (2) 16,0 (1) / 15,2 (2) 11,2 (1) / 11,0 (2) 14,5 (1) / 13,6 (2) 16,0 (1) / 15,2 (2)
Soğutma kapasitesi 
(sadece EBLQ için geçerlidir)

Nom. kW 12,4 (1) / 11,6 (2) 12,8 (1) / 12,6 (2) 13,9 (1) / 13,6 (2) 12,4 (1) / 11,6 (2) 12,8 (1) / 12,6 (2) 13,9 (1) / 13,6 (2)

Çekilen güç Soğutma Nom. kW 3,18 (1) / 5,09 (2) 3,16 (1) / 5,14 (2) 3,56 (1) / 5,96 (2) 3,18 (1) / 5,09 (2) 3,16 (1) / 5,14 (2) 3,56 (1) / 5,96 (2)
Isıtma Nom. kW 2,43 (1) / 3,10 (2) 3,37 (1) / 4,10 (2) 3,76 (1) / 4,66 (2) 2,43 (1) / 3,10 (2) 3,37 (1) / 4,10 (2) 3,76 (1) / 4,66 (2)

COP 4,61 (1) / 3,55 (2) 4,30 (1) / 3,32 (2) 4,26 (1) / 3,26 (2) 4,61 (1) / 3,55 (2) 4,30 (1) / 3,32 (2) 4,26 (1) / 3,26 (2)
EER (sadece EBLQ için geçerlidir) 3,90 (1) / 2,28 (2) 4,05 (1) / 2,45 (2) 3,90 (1) / 2,28 (2) 3,90 (1) / 2,28 (2) 4,05 (1) / 2,45 (2) 3,90 (1) / 2,28 (2)
SEER (sadece EBLQ için geçerlidir) 3,85 3,89 3,90 3,85 3,89 3,90
Boyutlar Birim YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 1.348x1.160x380
Ağırlık Birim kg 151 154
Çalışma sıcaklık 
aralığı (3)

Isıtma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C YT -25~35
Su tarafı Min.~Maks. °C 25~55

Çalışma sıcaklık aralığı 
(3)  (sadece EBLQ için geçerlidir)

Soğutma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C KT 10~46
Su tarafı Min.~Maks. °C 5~22

Çalışma sıcaklık 
aralığı (3)

Kullanım 
sıcak suyu

Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C KT -25~35
Su tarafı Min.~Maks. °C 25~80

Soğutucu akışkan Tipi R-410A
GWP 2.087,5
Şarj kg 3,40
Şarj TCO2Eq 7,10
Kumanda Genleşme vanası (elektronik)

Ses gücü seviyesi Isıtma Nom. dBA 64 66 64 66
Soğutma Nom. dBA 64 66 69 64 66 69

Ses basıncı seviyesi Isıtma Nom. dBA 51 52 51 52
Soğutma Nom. dBA 50 52 54 50 52 54

Kablo merkezi EKCB07CV3 EK2CB07CV3
Gövde Renk Beyaz

Malzeme Ön kaplamalı metal levha
Boyutlar Birim YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 360x340x97,0
Ağırlık Birim kg 4,00

Yardımcı ısıtıcı kiti EKMBUHC3V3 EKMBUHC9W1
Gövde Renk Beyaz

Malzeme Ön kaplamalı metal levha
Boyutlar Birim YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 560x250x210
Ağırlık Birim kg 11,0 13,0

Daikin Altherma yedek ısıtıcısız 
düşük sıcaklıklı monoblok

Kapalı alanın sınırlı olduğu uygulamalar için ideal, 
ısıtma+soğutma havadan suya monoblok sistem

 › Hidrolik parçalar da dahil monoblok hepsi bir arada konsepti
 › Ayrı kapalı alan kablo merkezi (kontrol kutusu)
 › LAN Adaptörü bağlantısı
 › Kullanım sıcak suyuyla birlikte kullanım imkanı
 › Havadan suya ısı pompası teknolojisine dayanan, enerji verimli 
yalnız ısıtma sistemi

 › A++ ısıtma enerji etiketi (G'den A++'ya kadar)

E(B/D)LQ011-016Cv3/CW1

(1) Koşul 1: soğutma Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); ısıtma Ta KT/YT 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) | (2) Koşul 2: soğutma Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); ısıtma Ta KT/YT 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) |
(3) Yedek ısıtıcı ve/veya buster ısıtıcı dahil, ayrıntılı bilgileri veri kitabında bulabilirsiniz. 
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A++ 55°C

E(D-B)LQ011-016CV3

Tek Ünite EBLQ/EDLQ 011C3V3 014C3V3 016C3V3 011C3W1 014C3W1 016C3W1
Alan ısıtma 
 

Ortalama iklim su 
çıkışı 55°C

Genel ŋs (Sezonsal alan ısıtma verimliliği) 120 123 119 120 123 119
SCOP 3,09 3,16 3,06 3,09 3,16 3,06
Sezonsal alan ısıtma verim. sınıfı A+

Ortalama iklim su 
çıkışı 35°C

Genel ŋs (Sezonsal alan ısıtma verimliliği) 156 153 149 156 153 149
SCOP 3,98 3,90 3,80 3,98 3,90 3,80
Sezonsal alan ısıtma verim. sınıfı A++ A+ A++ A+

Isıtma kapasitesi Nom. kW 11,2 (1) / 11,0 (2) 14,5 (1) / 13,6 (2) 16,0 (1) / 15,2 (2) 11,2 (1) / 11,0 (2) 14,5 (1) / 13,6 (2) 16,0 (1) / 15,2 (2)
Soğutma kapasitesi 
(sadece EBLQ için geçerlidir)

Nom. kW 12,4 (1) / 11,6 (2) 12,8 (1) / 12,6 (2) 13,9 (1) / 13,6 (2) 12,4 (1) / 11,6 (2) 12,8 (1) / 12,6 (2) 13,9 (1) / 13,6 (2)

Çekilen güç Soğutma Nom. kW 3,18 (1) / 5,09 (2) 3,16 (1) / 5,14 (2) 3,56 (1) / 5,96 (2) 3,18 (1) / 5,09 (2) 3,16 (1) / 5,14 (2) 3,56 (1) / 5,96 (2)
Isıtma Nom. kW 2,43 (1) / 3,10 (2) 3,37 (1) / 4,10 (2) 3,76 (1) / 4,66 (2) 2,43 (1) / 3,10 (2) 3,37 (1) / 4,10 (2) 3,76 (1) / 4,66 (2)

COP 4,61 (1) / 3,55 (2) 4,30 (1) / 3,32 (2) 4,26 (1) / 3,26 (2) 4,61 (1) / 3,55 (2) 4,30 (1) / 3,32 (2) 4,26 (1) / 3,26 (2)
EER (sadece EBLQ için geçerlidir) 3,90 (1) / 2,28 (2) 4,05 (1) / 2,45 (2) 3,90 (1) / 2,28 (2) 3,90 (1) / 2,28 (2) 4,05 (1) / 2,45 (2) 3,90 (1) / 2,28 (2)
SEER (sadece EBLQ için geçerlidir) 3,85 3,89 3,90 3,85 3,89 3,90
Boyutlar Birim YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 1.348x1.160x380
Ağırlık Birim kg 151 154
Çalışma sıcaklık 
aralığı (3)

Isıtma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C YT -25~35
Su tarafı Min.~Maks. °C 25~55

Çalışma sıcaklık aralığı (3)
(sadece EBLQ için geçerlidir)

Soğutma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C KT 10~46
Su tarafı Min.~Maks. °C 5~22

Çalışma sıcaklık 
aralığı (3)

Kullanım 
sıcak suyu

Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C KT -25~35
Su tarafı Min.~Maks. °C 25~80

Soğutucu akışkan Tipi R-410A
GWP 2.087,5
Şarj kg 3,40
Şarj TCO2Eq 7,10
Kumanda Genleşme vanası (elektronik)

Ses gücü seviyesi Isıtma Nom. dBA 64 66 64 66
Soğutma Nom. dBA 64 66 69 64 66 69

Ses basıncı seviyesi Isıtma Nom. dBA 51 52 51 52
Soğutma Nom. dBA 50 52 54 50 52 54

Kablo merkezi EKCB07C3V3 EK2CB07C3V3
Gövde Renk Beyaz

Malzeme Ön kaplamalı metal levha
Boyutlar Birim YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 360x340x97,0
Ağırlık Birim kg 4,00

*Not: mavi hücreler ön verileri içerir

Daikin Altherma entegre 
yedek ısıtıcısız düşük sıcaklıklı 
monoblok

Kapalı alanın sınırlı olduğu uygulamalar için ideal, 
ısıtma+soğutma havadan suya monoblok sistem

 › Hidrolik parçalar da dahil monoblok hepsi bir arada konsepti
 › Ayrı kapalı alan kablo merkezi (kontrol kutusu)
 › LAN Adaptörü bağlantısı
 › Kullanım sıcak suyuyla birlikte kullanım imkanı
 › Havadan suya ısı pompası teknolojisine dayanan, enerji verimli 
yalnız ısıtma sistemi

 › A++ ısıtma enerji etiketi (G'den A++'ya kadar)

E(B/D)LQ011-016C3V3/C3W1 

(1) Koşul 1: soğutma Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); ısıtma Ta KT/YT 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) | (2) Koşul 2: soğutma Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); ısıtma Ta KT/YT 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) |  
(3) Yedek ısıtıcı ve/veya buster ısıtıcı dahil, ayrıntılı bilgileri veri kitabında bulabilirsiniz.
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Tipi Materyal adı

Daikin Altherma LT monoblok

Çizim

5-7 kW
11-16 kW 

(BUH'suz)

11-16 kW 
(3V BUH 

ile)

Kontroller

LAN adaptörü BRP069A62 • • •

LAN adaptörü + PV güneş enerjisi bağlantısı BRP069A61 • • •

Uzak kullanıcı arayüzü (DE, FR, NL, IT) EKRUCBL1 • • •

Uzak kullanıcı arayüzü (EN, ES, EL, PT) EKRUCBL3 • • •

Uzak kullanıcı arayüzü (EN, SV, NO, FI) EKRUCBL2 • • •

Uzak kullanıcı arayüzü (EN, TR, PL, RO) EKRUCBL4 • • •

Uzak kullanıcı arayüzü (DE, CS, SL, SK) EKRUCBL5 • • •

Uzak kullanıcı arayüzü (EN, HR, HU, BG) EKRUCBL6 • • • 

Uzak kullanıcı arayüzü (EN, DE, RU, DA) EKRUCBL7 • • • 

Basit kullanıcı arayüzü EKRUCBSB •

Oda termostatı (kablolu)  EKRTWA • • •

Oda termostatı (kablosuz)  EKRTR1 • • •

Adaptör Dijital G/Ç PCB'si EKRP1HBAA •

Yardımcı ısıtıcı

Yardımcı ısıtıcı monoblok EKMBUHC3V3/C9W1 • •

Alt plaka ısıtıcısı EKBPHTH16A •

Drenaj Drenaj kiti EKDK04 •

Sensör

Dış ünite için uzak sensör EKRSCA1 • • •

Harici sensör EKRTETS • • •

İç ünite için uzak sensör KRCS01-1 • • •

Kablo merkezi

Kumanda kutusu EKCB07CAV3 • • •

Seçenek kutusu EK2CB07CAV3 • • •

Bypass Vana kiti EKMBHBP1 • • •

Çift bölge Çift bölge kiti BZKA7V3 • • •

Diğerleri Kablo EKPCCAB3 •

Seçenekler - Daikin Altherma düşük sıcaklıklı monoblok
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EKHWP300B

64W

294L

B

Termal depolar ve tanklar
Sıcak su ısıtma kurulumu seçenekleri

İster sadece sıcak suya ihtiyacınız olsun ister sıcak suyla birlikte güneş enerjisi 
sistemlerini birleştirmek isteyin en yüksek konfor düzeyini, enerji verimliliğini 
ve güvenirliği yakalamanız için size en iyi seçenekleri sunarız. 

Neden bir termal depo veya kullanım 
sıcak suyu boyleri seçmelisiniz?

 Kullanım sıcak suyu  
 boylerleri  

Paslanmaz çelik tanklar

Konfor 

 › 150, 180, 200, 250 ve 300 litre paslanmaz çelik 
modelleri mevcuttur (EKHWS(U)-D)

Verimlilik 

 › Yüksek kaliteli yalıtım, ısı kayıplarını en aza indirir
 › Verimli ısıtma: 10°C'den 50°C'ye yalnızca 60 dakikada 
 › Entegre çözüm veya ayrı tank olarak sunulur

Güvenirlik  

 › Ünite, bakteri oluşumu riskini önlemek için gerekli 
aralıklarla suyu 60°C'ye kadar ısıtabilir

Termal depo Paslanmaz çelik tank
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Verimlilik  

 › Geleceğe hazır: yenilenebilir enerji kaynaklarının 
maksimum düzeyde kullanımı

 › Akıllı Isı Deposu Yönetimi: defrost modu sırasında 
sürekli ısıtmayı garanti eder ve alan ısıtma için 
depolanan ısıyı kullanır

 › Yüksek kaliteli yalıtım, ısı kayıplarını en aza indirir 
 
Güvenirlik  

 › Bakım gerektirmeyen tank: korozyon, anot, tortu ve 
kireç birikmesi önlenir ve emniyet vanası kaynaklı su 
kayıpları oluşmaz

Geri drenajlı güneş enerjisi sitemi

  termal depo:  
ilave sıcak su konforu 

Basınçsız (geri drenajlı) güneş enerjisi sitemi 
 › Güneş enerjisi kolektörleri sadece güneş tarafından 
yeterli ısıtma sağlandığında suyla dolar 

 › Kontroldeki ve pompa ünitesindeki pompala kısa bir 
süre açılır ve kolektörler, depo tankı suyuyla dolar  

 › Dolduktan sonra su sirkülasyonu, diğer pompa 
tarafından sağlanır 

    Kullanım sıcak suyu ve merkezi ısıtma için güneş enerjisi kullanımı

   Isı pompası (çevre ısısı)

   Yardımcı enerji (elektrik)

Ortalama bir müstakil evin  
aylık enerji tüketimi

Sistem şeması: 
Entegre güneş enerjisi ünitesi

1  Güneş enerjisinin kullanım 
sıcak suyu ve merkezi ısıtma 
için kullanımı

2  Harici ısı pompası ünitesi
3  Güneş enerjisi termal 

kolektörleri
4 Güneş enerjisi pompa 

istasyonu

Monoblok ünitenizi termal depoyla kombine ederek 
evinizde üstün konforu yakalayın. 
 › Taze su ilkesi: istediğiniz anda kullanım sıcak suyuna 
sahip olurken kirlenme ve çökelme risklerini ortadan 
kaldırın

 › Optimum kullanım sıcak suyu performansı: düşük 
sıcaklık devrimi yüksek musluk performansı sunar

 › Geleceği hazır: yenilenebilir güney enerjisi ve şömine 
vb. diğer ısı kaynaklarıyla entegre edilebilir

 › Ünitenin hafif ve dayanıklı yapısının yanı sıra kademeli 
tasarımı, esnek montaj seçenekleri sunar

 

2.500

2.000

1.500

1.000

500

Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara

kWh
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EKHWP500B EKHWP300B

Aksesuar EKHWP 300B 500B 300PB 500PB
Gövde Renk Trafik beyazı (RAL9016) / Koyu gri (RAL7011)

Malzeme Darbeye dayanıklı polipropilen
Boyutlar Birim Genişlik mm 595 790 595 790

Derinlik mm 615 790 615 790
Yükseklik mm 1.650 1.660 1.650 1.660

Ağırlık Birim Boş kg 58 82 58 89
Boyler 
 

Su hacmi l 294 477 294 477
Malzeme Polipropilen
Maksimum su sıcaklığı °C 85
Yalıtım Isı kaybı kWh/24sa 1,5 1,7 1,5 1,7 
Enerji verimliliği sınıfı B
Beklemede ısı kaybı W 64 72 64 72
Depolama hacmi l 294 477 294 477

Isı eşanjörü Kullanım 
sıcak suyu

Miktar 1
Boru malzemesi Paslanmaz çelik (DIN 1.4404)
Yüzey alanı m² 5,600 5,800 5,600 5,900
Dahili bobin hacmi l 27,1 28,1 27,1 28,1
Çalışma basıncı bar 6
Ortalama özgül termal çıkış W/K 2.790 2.825 2.790 2.825

Şarj Miktar 1
Boru malzemesi Paslanmaz çelik (DIN 1.4404)
Yüzey alanı m² 3 4 3 4
Dahili bobin hacmi l 13 18 13 18
Çalışma basıncı bar 3
Ortalama özgül termal çıkış W/K 1.300 1.800 1.300 1.800

Basınçlı güneş 
enerjisi sistemi

Ortalama özgül termal çıkış W/K - 390,00 840,00

Yardımcı 
güneş 
enerjisiyle 
ısıtma

Boru malzemesi - Paslanmaz çelik  
(DIN 1.4404)

- Paslanmaz çelik  
(DIN 1.4404)

Yüzey alanı m² - 1 - 1
Dahili bobin hacmi l - 4 - 4
Çalışma basıncı bar - 3 - 3
Ortalama özgül termal çıkış W/K - 280 - 280

Termal depo

Güneş enerjisi destekli plastik kullanım sıcak suyu boyleri

 › Basınçlı güneş enerjisi sistemine bağlantı için tasarlanan boyler
 › Geri drenajlı güneş enerjisi sistemine bağlantı için tasarlanan 
boyler

 › 300 ve 500 litrelik modelleri mevcuttur
 › Geniş kullanım sıcak suyu depolama boyleri istenildiği anda 
kullanım sıcak suyu sağlar

 › Yüksek kaliteli yalıtım sayesinde ısı kayıpları en aza indirilir
 › Hacim ısıtması desteği mümkündür (yalnızca 500 l boylerde)

EKHWP-B/EKHWP-PB
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EKHWS(U)-D

Aksesuar EKHWS(U) 150D3V3 180D3V3 200D3V3 250D3V3 300D3V3
Gövde Renk Nötr beyaz

Malzeme Epoksi kaplı çelik / Epoksi kaplı yumuşak çelik
Boyutlar Birim Yükseklik Boyler mm 1.000 1.164 1.264 1.535 1.745
Ağırlık Birim Boş kg 45 50 53 58 63
Boyler 
 

Su hacmi l 145 174 192 242 292
Malzeme Paslanmaz çelik (EN 1.4521)
Maksimum su sıcaklığı °C 75 
Yalıtım Isı kaybı kWh/24sa 1,1 1,2 1,3 1,4 1,6 
Enerji verimliliği sınıfı B
Beklemede ısı kaybı W 45 50 55 60 68
Depolama hacmi l 145 174 192 242 292

Isı eşanjörü Kullanım 
sıcak suyu

Miktar 1
Boru malzemesi Paslanmaz çelik (EN 1.4521)
Yüzey alanı m² 1,050 1,400 1,800
Dahili bobin hacmi l 4,9 6,5 8,2
Çalışma basıncı bar 10

Destek ısıtıcısı Kapasite kW 3
Güç beslemesi Faz/Frekans/Gerilim Hz/V 1~/50/230

Kullanım sıcak suyu boyleri

Paslanmaz çelik sıcak kullanım suyu boyleri

 › 150, 180, 200, 250 ve 300l kapasitelerinde mevcuttur
 › Enerji verimliliği sınıfı B
 › Düşük bekleme kayıpları (1,08 - 1,63 kWh/24sa)
 › Birleşik Krallık için tesisatı önceden döşenmiş model (SU)

EKHWS(U)-D
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İzleme 
 › Isıtma sisteminizin durumu
 › Enerji tüketimi grafikleriniz

Programlama 
 › Ayar sıcaklığını ve çalışma modunu haftanın 7 
günü için günde 6 işleme kadar programlayın. 

 › Tatil modunu etkinleştirin 
 › Sezgisel modda görüntüleyin

Kontrol **
 › Çalışma modu ve ayar sıcaklığı 
 › Sisteminizi ve kullanım sıcak suyunu uzaktan 
kontrol edin 

*Uygulamayla kontrol
 › Alan ısıtma ve kullanım sıcak suyu için oda termostatı kontrolü
 › Kullanım sıcak suyu için çıkış suyu sıcaklığı kontrolü
 › Kullanım sıcak suyu için harici kumanda

Daikin Çevrimiçi Kumanda

Daima kontrol sizde olsun

Daikin Çevrimiçi Kumanda uygulaması ısıtma 
sisteminizin durumunu kontrol ve takip 
edebilir ve şu işlemlere izin verir: 

Daikin Çevrimiçi Isıtma Kumandası 
Daikin Çevrimiçi Kumanda Isıtma uygulaması, 
müşterilerin ısıtma sistemlerinin durumunu 
kontrol ve takip etmesine imkan veren, çok 
arayüzlü bir programdır. 

Temel özellikler 
 › GDPR (veri koruması) ile donatılmıştır 
 › LAN Adaptörü için uzaktan cihaz yazılımı 
güncellemesi 

 › Birden fazla ünite konumu için kontrol
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EKRUCBL*

Kumanda 
 › Alan ısıtma, alan soğutma, kullanım sıcak suyu ve 
buster modu dahil yönetim kolaylığı sağlar  

 › Modern tasarımlı kullanıcı dostu uzaktan kumanda
 › Tüm temel işlevlere doğrudan erişim imkanıyla kolay 
kullanım 

Konfor 
 › Ek kullanıcı arayüzü, ısıtılacak alandaki bir oda 
termostatına bağlanabilir 

 › Kolay devreye alma: gelişmiş menü ayarları için 
sezgisel arayüz 

Genel özellikler
Modele bağlı olarak farklı dil seçenekleri mevcuttur: 
İngilizce, Almanca, Hollandaca, İspanyolca, İtalyanca, 
Fransızca, Yunanca, Rusça vs.

* sadece EKRTETS ile birlikte

Arkadan aydınlatmalı 
grafikli ekran

Açık/Kapalı

Gezinme düğmeleri

OnaylaKonut

Bilgi

Menü geri

EKRTR1/EKRTWA
Kumanda
Oda termostatının LCD ekranında Daikin Altherma 
sisteminin ayarıyla ilgili gerekli bilgiler görüntülenir.

Konfor
Kablosuz oda termostatına alternatif olarak, alttan 
ısıtma sistemi ile zemin arasına bir harici sensör 
(EKRTETS) yerleştirilebilir. 
 

Genel özellikler
 › Odanın sıcaklığını dahili veya harici sensörden alınan 
ölçümlere dayalı olarak belirleyin

 › Kapalı işlevi (entegre donma koruma işleviyle)
 › Tatil işlevi modu
 › Konfor ve düşük işlev modu
 › Zaman (gün ve ay)
 › Günde 12 işleme kadar, 2 kullanıcı tanımlı ve 5 ön 
ayarlı program içeren programlanabilir haftalık 
zamanlayıcı

 › Anahtar kilidi işlevi
 › Sınır ayarı: montör üst ve alt sınırları değiştirebilir
 › Zemin sıcaklığı koruma
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EKRTWA

EKRUCBL

EKRTR

EKRUCBS

EKRTWA/EKRTR

İç ünite EKRUCBL/EKRUCBS 1 2 3 4 5 6 7 EKRUCBS
Kumanda sistemleri
 

Sıcaklık kontrol sınıfı VI
Sezonsal alan ısıtma verimliliğine katkı %

4,0

EKRTR EKRTWA
Boyutlar Birim Yükseklik/Genişlik/Derinlik mm -/-/- 87/125/34

Termostat Yükseklik/Genişlik/Derinlik mm 87/125/34 -/-/-
Alıcı Yükseklik/Genişlik/Derinlik mm 170/50/28 -/-/-

Ağırlık Birim g - 215
Termostat g 210 -
Alıcı g 125 -

Ortam sıcaklığı Depolama Min./Maks. °C -20/60
Çalıştırma Min./Maks. °C 0/50

Sıcaklık ayar aralığı Isıtma Min./Maks. °C 4/37
Soğutma Min./Maks. °C 4/37

Saat Evet
Düzenleme işlevi Oransal aralık
Güç beslemesi Gerilim V - 3* AA-LR6 (alkali) pille çalışır

Termostat Gerilim V 3x AA-LRG (alkali) pille çalışır -
Alıcı Gerilim V 230 -
Frekans Hz 50 -
Faz 1~ -

Bağlantı Tipi - Kablolu
Termostat Kablosuz -
Alıcı Kablolu -

Alıcıya maksimum 
mesafe

İç ünite m Yaklaşık 30 m -
Dış ünite m Yaklaşık 100 m -

Kumanda sistemleri
 

Sıcaklık kontrol sınıfı IV
Sezonsal alan ısıtma verimliliğine katkı %

2,0

Isıtma için kablolu kumanda

Isıtma için kablolu kumanda
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Destek araçları

HSN, müşterileriniz için en uygun çözümü sunar:

 › Kullanımı kolay arayüzü mevcut Daikin Isıtma Çözümlerinin tümünü gösterir
 › Daha ayrıntılı, oda oda hesaplama için gerekli ısı yükünün sezgisel, basit bir yaklaşımla tahmin edilmesi
 › Ülkelere özel koşullar dikkate alınır
 › Özel boru ve kablo şemaları oluşturulabilir
 › Gaz bazlı çözümler için baca gazı seçim aracına bağlantı
 › Kurulumunuzun konfigürasyonunu ayarlayabilirsiniz
 › Kurulumunuza özel tüm seçeneklere genel bakış
 › Kuruluma özel literatür için hızlı bağlantı
 › Daikin çözümünün ekonomik ve ekolojik faydalarının klasik ısıtma kurulumlarıyla karılaştırılması
 › Tüm potansiyel müşterilerinizi Stand By Me hesabınıza kaydedebilirsiniz
 › Son kullanıcıların satış sonrası ilave hizmetlere davet edilmesi için potansiyel müşterilerden kuruluma kolay dönüştürme

Heating Solutions Navigator 

Heating Solutions Navigator'ı hakkında daha fazla bilgi almak ister misiniz?

 › https://www.youtube.com/watch?v=RomRf4W6Ci8 adresinden videomuzu izleyin!
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my.daikin.eu

 Satış sonrası hizmetler

Stand By Me garanti uzatma ve bakım 
sözleşmeleri vb. satış sonrası hizmetler 
sunmaktadır: 

 parça ve/veya işçilik için garanti uzatma 

 devreye alındığı tarihten itibaren başlar

 Büyük müşteri portalı
 

Büyük müşteri portalı, büyük ölçekli 
müşteriler için mükemmel bir çözümdür: 

 tüm kurulumlarınızın takibini tutun 

 proje yönetimi 

 uzaktan ölçüm (sadece Birleşik Krallık)

 Daikin servis iş ortakları  
 tarafından hızlı takip

Daikin hizmet iş ortakları,  
www.standbyme.daikin.eu üzerinden 
kaydolduktan sonra müşterileriyle otomatik 
olarak bağlantı kurar.  
Bir müşteri bir bakım sözleşmesi satın 
aldığında bir bildirim gönderilir. 
 
Müşterinize şunlar garanti edilir: 

 hızlı ve güvenilir hizmet 

 kayıt belgeleri, bakım son tarihleri, 
bakım raporları vb. dahil eksiksiz montaj 
kayıt defteri

Yeni Daikin kurulumu ve Stand By Me servis programı sayesinde müşterinizin daima piyasadaki en 
iyi konforu, enerji verimliliğini, kullanım kolaylığını ve servisi aldıklarından emin olabilirsiniz. 

Stand By Me, 
güvenilir klima

 › Daikin üniteler hakkında daha fazla bilgiyi extranet 
portalımızda bulabilirsiniz: my.daikin.eu 

 › Güçlü arama aracımızı kullanarak istediğiniz bilgilere 
saniyeler içinde ulaşın 

 › Sadece sizi ilgilendiren bilgileri görmek için arama 
seçeneklerini özelleştirin

 › Mobil aygıtlar veya masaüstü bilgisayarlar üzerinden 
ulaşılabilir 

OFİSTE

İş portalı
Bayiler için hepsi bir arada uygulama
 › Basit şekilde QR kodunu taratarak kurulumunuzu 
Stand By Me'ye kaydettirin

 › Sadece 7 basit adımla ısı pompanızı hızlı şekilde 
yapılandırın

 › QR kodunu taratarak ve hata kodunu girerek arıza 
teşhisi

 › Ülkenizdeki Stand By Me hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için size en yakın Daikin ofisine başvurun.

MÜŞTERİDE
YOLDA

E bakım uygulaması
YENİ
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Bu yayın yalnızca bilgilendirme amaçlı olarak hazırlanmıştır ve Daikin Europe N.V.'yi 

bağlayıcı bir teklif niteliği taşımamaktadır. Daikin Europe N.V. bu yayının içeriğini 

sahip olduğu tüm bilgiler ışığında titizlikle derlemiştir. Ancak, kitapçığın içeriği ve 

bu kitapçıkta adı geçen ürün ve hizmetlerin eksiksizliği, doğruluğu, güvenirliği veya 

belirli bir amaca uygunluğuna ilişkin doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir garanti 

verilmez. Özellikler önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. Daikin 

Europe N.V. bu yayının kullanımıyla ve/veya yorumlanmasıyla bağlantılı olarak en 

geniş anlamda hiçbir doğrudan veya dolaylı hasar veya zarardan dolayı sorumluluk 

kabul etmeyecektir. Tüm içeriğin telif hakkı Daikin Europe N.V.'ye aittir. 

Klorinsiz kağıda basılmıştır. 
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