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Daikin Altherma 3 R 
 Kraftpaketet

Daikin Altherma 3 R är världens första R-32 köldmediedelad enhet med hög 
kapacitet, som tillhandahåller kyla utöver värme och varmvatten.

Förbättrad kompakthet

Hölje i ny design 

En svart horisontell frontgrill döljer den enda fläkten och 
minskar det uppfattade ljudet som enheten avger.  

Det ljusgrå höljet reflekterar installationsutrymmet som får 
enheten att smälta in i alla miljöer. 

En enda fläkt för hög 
kapacitetsenheter
Daikins ingenjörer bytte ut den dubbla fläkten mot 
en större fläkt och optimerade dess form för att sänka 
driftljudet och förbättra luftcirkulationen.  

1 100 mm
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Körs med köldmedium R-32 
Daikin är pionjärer när det gäller att lansera värmepumpar som drivs med R-32. Med en 
lägre global uppvärmningspotential (GWP) motsvarar R-32 standard-köldmedium när 
det gäller kraft, men uppnår högre energieffektivitet och lägre CO

2
-utsläpp. R-32 är den 

perfekta lösningen för att uppfylla de nya europeiska CO
2
-utsläppsmålen.

Idealisk för små 
utrymmen 
Tack vare dess enda fläkt reduceras 
höjden och dess svarta galler gör att 
den passar diskret in i alla typer av 
exteriörer.

870 mm

460 mm

R-410A R-32

2 088

675

R-410A R-32

100%

70%

R-410A R-32

2 088

473

Global 
uppvärmningspotential 

(GWP)

Påfylld volym 
(kg)

CO2 eq 
(kg x GWP)

X = 75%

Minskad miljöpåverkan: CO
2
eq > 75% reducering

 › GWP: R410A: 2,088 > R32: 675
 › 30% lägre laddning av kylmedium behövs

Kolla in den  

förbättrade kompaktheten!
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Ute smälter utomhusenheten in tack vare dess svarta frontgrill. 
De horisontella linjerna på gallret döljer fläkten vilket gör den diskretare. 

I Europa är designen mycket viktig. Det är därför vi på Daikin har utvecklat en ny 
designserie för utomhusenheter. 

Kunderna investerar i sin fastighet för att den ska se bättre och hållbarare ut, 
värmepumpar måste uppfylla alla önskemål.

Möter det moderna samhällets förväntningar

Förbättrad 
design

Kolla in den  

förbättrade designen!
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Som en tredje generationens Daikin Altherma värmepump samlar 
inomhusenheter ihop alla installations- och designförbättringar som 
belönades med RedDot-, iF- och Plus X-utmärkelser 2018. 

Daikin inomhusenheter kan installeras på olika platser såsom garage, 
källare, grovkök eller till och med ett kök samtidigt som de smälter in i 
inomhusdesignen. 

Enheterna har även designats för att underlätta installatörens arbete och 
därför bidra till din sinnesro!

Diskretion och sinnesro
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Daikin Altherma 3 R tillhandahåller uppvärmning effektivt, både för rymd- 
eller tappvarmvatten. 

Med en utgående vattentemperatur på upp till 60 °C vid –7 °C utomhus är 
enheten avsedd för nya byggnader. Enhetens drift är säkerställd ner till en 
utomhustemperatur på -25 °C. 

Som en lågtemperaturvärmepump är den särskilt effektiv med 
lågtemperatursändare, såsom golvvärme och värmepumpskonvektorer, 
båda tillgängliga i Daikins totallösning.

Daikin Altherma 3 R är verkligen världens första R-32 köldmediedelad 
enhet med hög kapacitet, som tillhandahåller kyla utöver värme! 

Enheten inkluderar en patenterad plattvärmeväxlare som återigen 
positionerar Daikin som ledare inom värmepumpar. 

Världens första i dess kategori 

Komfort året runt

Förbättrad 
prestanda

Kolla in den förbättrade 
prestandan!
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Uppvärmning av rum

Rumskyla

Varmvatten

App- och röststyrning

Flexibelt val av sändare

Sinnesro året runt

Daikin Altherma 3 R, ett komplett erbjudande

Golvvärme Värmepumpskonvektor
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Varför välja Daikin golvmonterad 
enhet med integrerad 
tappvarmvattentank?

Daikin Altherma 3 golvmonterad enhet är det 

perfekta systemet för värme, tappvarmvatten och 

kyla vid renoveringar eller stora nybyggnationer. 

Värme och kyla

Golvmonterad 
med integrerad 

tappvarmvattentank

Golvvärme

Allt-i-ett-system för att spara 
installationsutrymme och -tid 
 › En kombinerad varmvattenberedare av rostfritt stål 
på 180 eller 230 l och en värmepump garanterar en 
snabbare installation jämfört med vanliga system.

 › Integrering av alla hydrauliska komponenter innebär 
att inga komponenter från tredje part krävs. 

 › Kretskort och hydrauliska komponenter är placerade 
framtill för enkel åtkomst 

 › Liten installationsyta på 595 x 634 mm  
 › Integrerad backupvärmare, modeller med 6 eller  
9 kW erbjuds 

 › Speciella bi-zon-modeller möjliggör 
temperaturövervakning av 2 zoner.

Daikin Altherma 3 R F  
Golvmonterad enhet med integrerad tank 
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I jämförelse med den traditionella split-versionen 
för en väggmonterad inomhusenhet och en 
separat varmvattentank reduceras den integrerade 
inomhusenheten det installationsutrymme som krävs i 
stor utsträckning. 

Med en liten installationsyta på bara 595 x 634 mm 
har den integrerade inomhusenheten en liknande 
installationsyta som en vanlig hushållsmaskin. 

För installationsprojekt behövs nästan inget utrymme på 
sidorna eftersom all rördragning är placerad på enhetens 
ovansida. 

Med en installationshöjd på 1,65 m för en 180 l tank och 
1,85 m för en 230 l tank är installationshöjden mindre än 
2 m. 

Det kompakta intrycket på den integrerade 
inomhusenheten understryks av dess eleganta design 
och moderna utseende, och systemet smälter bra in i 
omgivningen. 

Allt-i-ett-design 

Avancerat användargränssnitt Integrerad inomhusenhet

Expansionskärl

Enkel åtkomst: 
komponenter 
åtkomliga från 
framsidan

Varmvattentank

Backup-
värmeelement

Cirkulationspump

  

Reducerar installationsytan 
och -höjden 

3-vägsventil

  

Magnetiskt filter är monterat

Daikin eye 
Den intuitiva Daikin eye visar 
dig status för ditt system i 
realtid. 
 
Blue är perfekt! Om ögat (eye) 
blir rött har ett fel uppstått. 

Snabb att konfigurera  
Logga in och du kan konfigurera enheten fullständigt via 
det nya gränssnittet på mindre än 10 steg. Du kan även 
kontrollera om enheten är klar att använda genom att 
köra testcykler.

Enkel användning
Arbeta supersnabbt med det nya gränssnittet. Den är 
superenkel att använda med bara ett fåtal knappar och  
2 navigationsrattar.

Underbar design
Gränssnittet har utvecklats speciellt för att vara väldigt 
intuitivt. Färgskärmen med hög kontrast ger enastående 
och praktisk vy som verkligen hjälper dig som installatör 
eller servicetekniker. 
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Plattvärmeväxlare
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-25°

EBVH-D6V

upp till

Daikin Altherma 3 R F
Golvmonterad luft-till-vatten-värmepump för värme och 
varmvatten

 › En kombinerad varmvattentank i rostfritt stål på 180 eller 230 l och 
värmepump för enkel installation

 › Integrering av alla hydrauliska komponenter innebär att inga 
komponenter från tredje part krävs

 › Kretskort och hydrauliska komponenter är placerade framtill för 
enkel åtkomst

 › Liten installationsyta på 595 x 634 mm
 › Integrerad backupvärmare, val av 6 eller 9 kW 
 › Värmepumpsdrift ner till -25 °C

EBHV-D6V/9W + ERLA11-16DV3/W1

Effektivitetsdata EBVH + ERLA 11S18D6V/9W + 
11DV/W

11S23D6V/9W + 
11DV/W

16S18D6V/9W + 
14DV/W

16S23D6V/9W + 
14DV/W

16S18D6V/9W + 
16DV/W

16S23D6V/9W + 
16DV/W

Byggnadsuppvärmning Vattenutloppstemp. 
vid medelklimat 
55 °C

Allmänt SCOP 3,23 3,22 3,32
ηs (årstidsrelaterad 
värmeverkningsgrad)

% 126 130

Årstidsrelaterad effektivitetsklass för värme A++
Vattenutloppstemp. 
vid medelklimat 
35°C

Allmänt SCOP 4,63 4,60 4,61
ηs (årstidsrelaterad 
värmeverkningsgrad)

% 182 181

Årstidsrelaterad effektivitetsklass för värme A+++
Tappvattenvärmning 
 

Allmänt Deklarerad belastningsprofil L XL L XL L XL
Medelklimat COPdhw 2,73 2,63 2,73 2,63 2,73 2,63

ηwh (vattenvärmningseffektivitet) % 116 109 116 109 116 109
Energieffektivitetsklass vattenvärmning A+ A A+ A A+ A

Inomhusenhet EBVH 11S18D6V/9W 11S23D6V/9W 16S18D6V/9W 16S23D6V/9W 16S18D6V/9W 16S23D6V/9W

Hölje Färg Vit + svart
Material Förbehandlad plåt

Dimensioner Enhet Höjd x Bredd x Djup mm 1 655x595x634 1 855x595x634 1 655x595x634 1 655x595x634 1 655x595x634 1 855x595x634
Vikt Enhet kg 124 133 124 133 124 133
Tank Vattenvolym l 180 230 180 230 180 230

Högsta vattentemperatur °C 70
Maximalt vattentryck bar 10
Korrosionsskydd Betning

Driftsområde Värme Omgivning Min.~Max. °C -25 ~ 35
Vattensida Min.~Max. °C 18 ~ 60

Varmvatten Omgivning Min.~Max. °C -25 ~ 35
Vattensida Min.~Max. °C 10 ~ 60

Ljudeffektsnivå Nom. dBA 44
Ljudtrycksnivå Nom. dBA 30

Utomhusenhet ERLA 11DV3/W1 14DV3/W1 16DV3/W1

Dimensioner Enhet Höjd x Bredd x Djup mm 870x1 100x460
Vikt Enhet kg 101
Kompressor Antal 1

Typ Hermetiskt tillsluten swing-inverter kompressor
Driftsområde Värme Min.~Max. °CTT -25 ~ 35

Kyla Min.~Max. °CTT 10 ~ 43
Varmvatten Min.~Max. °CTT -25 ~ 35

Köldmedium Typ R-32
GWP 675
Mängd kg 3,80
Mängd TCO2Eq 2,57
Styrning Expansionsventil

LW(A) Ljudeffektsnivå 
(enligt EN14825) 62

Ljudtrycksnivå (vid 1 
meter)

Nom. 48

Strömförsörjning Namn / Fas / Frekvens / Spänning Hz/V V3/1~/50/230 / W1/3~/50/400
Ström Rekommenderade säkringar A 32/16

60 °C

BRC1HHDW

Denna produkt innehåller fluoriderade växthusgaser.

ERLA11-16DV3/W1

upp till

12



60 °C

Daikin Altherma 3 R F 
Golvmonterad luft-till-vatten-värmepump för värme, kyla 
och varmvatten

 › En kombinerad varmvattentank i rostfritt stål på 180 eller 230 l och 
värmepump för enkel installation

 › Integrering av alla hydrauliska komponenter innebär att inga 
komponenter från tredje part krävs

 › Kretskort och hydrauliska komponenter är placerade framtill för 
enkel åtkomst

 › Liten installationsyta på 595 x 634 mm
 › Integrerad backupvärmare, val av 6 eller 9 kW
 › Värmepumpsdrift ner till -25 °C

EBHX-D6V/9W + ERLA11-16DV3/W1

Effektivitetsdata EBVX + ERLA 11S18D6V/9W + 
11DV/W

11S23D6V/9W + 
11DV/W

16S18D6V/9W + 
14DV/W

16S23D6V/9W + 
14DV/W

16S18D6V/9W + 
16DV/W

16S23D6V/9W + 
16DV/W

Byggnadsuppvärmning Vattenutloppstemp. 
vid medelklimat 
55 °C

Allmänt SCOP 3,27 3,26 3,35

ηs (årstidsrelaterad 
värmeverkningsgrad)

% 128 131

Årstidsrelaterad effektivitetsklass för värme A++

Vattenutloppstemp. 
vid medelklimat 
35°C

Allmänt SCOP 4,72 4,68

ηs (årstidsrelaterad 
värmeverkningsgrad)

% 186 184

Årstidsrelaterad effektivitetsklass för värme A+++

Tappvattenvärmning 
 

Allmänt Deklarerad belastningsprofil L XL L XL L XL

Medelklimat COPdhw 2,73 2,63 2,73 2,63 2,73 2,63

ηwh (vattenvärmningseffektivitet) % 116 109 116 109 116 109

Energieffektivitetsklass vattenvärmning A+ A A+ A A+ A

Inomhusenhet EBVX 11S18D6V/9W 11S23D6V/9W 16S18D6V/9W 16S23D6V/9W 16S18D6V/9W 16S23D6V/9W
Hölje Färg Vit + svart

Material Förbehandlad plåt
Dimensioner Enhet Höjd x Bredd x Djup mm 1 655x595x634 1 855x595x634 1 655x595x634 1 855x595x634 1 655x595x634 1 855x595x634
Vikt Enhet kg 124 133 124 133 124 133
Tank Vattenvolym l 180 230 180 230 180 230

Högsta vattentemperatur °C 70
Maximalt vattentryck bar 10
Korrosionsskydd Betning

Driftsområde Värme Omgivning Min.~Max. °C -25 ~ 35
Vattensida Min.~Max. °C 18 ~ 60

Kyla Omgivning Min.~Max. °C 10 ~ 43
Vattensida Min.~Max. °C 5 ~ 22

Varmvatten Omgivning Min.~Max. °C -25 ~ 35
Vattensida Min.~Max. °C 10 ~ 60

Ljudeffektsnivå Nom. dBA 44 
Ljudtrycksnivå Nom. dBA 30 

Utomhusenhet ERLA 11DV3/W1 14DV3/W1 16DV3/W1

Dimensioner Enhet Höjd x Bredd x Djup mm 870x1 100x460
Vikt Enhet kg 101

Kompressor
Antal 1
Typ Hermetiskt tillsluten swing-inverter kompressor

Driftsområde
Värme Min.~Max. °CTT -25 ~ 35
Kyla Min.~Max. °CTT 10 ~ 43
Varmvatten Min.~Max. °CTT -25 ~ 35

Köldmedium

Typ R-32
GWP 675
Mängd kg 3,80
Mängd TCO2Eq 2,57
Styrning Expansionsventil

LW(A) Ljudeffektsnivå 
(enligt EN14825) 62

Ljudtrycksnivå (vid 1 
meter) Nom. 48

Strömförsörjning Namn / Fas / Frekvens / Spänning Hz/V V3/1~/50/230 / W1/3~/50/400
Ström Rekommenderade säkringar A 32/16

BRC1HHDK

-25°

EBVX-D6V

Denna produkt innehåller fluoriderade växthusgaser.

ERLA11-16DV3/W1

upp till upp till
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Daikin Altherma 3 R F
Golvmonterad integrerad med övervakning av två olika 
temperaturzoner

 › En kombinerad varmvattentank i rostfritt stål på 180 eller 230 l och 
värmepump för enkel installation

 › Integrering av alla hydrauliska komponenter innebär att inga 
komponenter från tredje part krävs

 › Kretskort och hydrauliska komponenter är placerade framtill för 
enkel åtkomst

 › Liten installationsyta på 595 x 634 mm
 › Integrerad backupvärmare, val av 6 eller 9 kW
 › Värmepumpsdrift ner till -25 °C 

EBHZ-D6V/9W + ERLA11-16DV3/W1

Effektivitetsdata EBVZ + ERLA 16S18D6V/9W + 
11DV/W

16S23D6V/9W + 
11DV/W

16S18D6V/9W + 
14DV/W

16S23D6V/9W + 
14DV/W

16S18D6V/9W + 
16DV/W

16S23D6V/9W + 
16DV/W

Byggnadsuppvärmning Vattenutloppstemp. 
vid medelklimat 
55 °C

Allmänt SCOP 3,23 3,22 3,32
ηs (årstidsrelaterad 
värmeverkningsgrad)

% 131 126 130

Årstidsrelaterad effektivitetsklass för värme A++
Vattenutloppstemp. 
vid medelklimat 
35°C

Allmänt SCOP 4,61 4,60 4,61
ηs (årstidsrelaterad 
värmeverkningsgrad)

% 182 181

Årstidsrelaterad effektivitetsklass för värme A+++
Tappvattenvärmning 
 

Allmänt Deklarerad belastningsprofil L XL L XL L XL
Medelklimat COPdhw 2,73 2,63 2,73 2,63 2,73 2,63

ηwh (vattenvärmningseffektivitet) % 116 109 116 109 116 109
Energieffektivitetsklass vattenvärmning A+ A A+ A A+ A

Inomhusenhet EBVZ 16S18D6V/9W 16S23D6V/9W 16S18D6V/9W 16S23D6V/9W 16S23D6V/9W 16S23D6V/9W

Hölje Färg Vit + svart
Material Förbehandlad plåt

Dimensioner Enhet Höjd x Bredd x Djup mm 1 655x595x634 1 855x595x634 1 655x595x634 1 855x595x634 1 655x595x634 1 855x595x634
Vikt Enhet kg 137 145 137 145 137 145
Tank Vattenvolym l 180 230 180 230 180 230

Högsta vattentemperatur °C 70
Maximalt vattentryck bar 10
Korrosionsskydd Betning

Driftsområde Värme Omgivning Min.~Max. °C -25 ~ 35
Vattensida Min.~Max. °C 18 ~ 60

Varmvatten Omgivning Min.~Max. °C -25 ~ 25
Vattensida Min.~Max. °C 10 ~ 60

Ljudeffektsnivå Nom. dBA 44
Ljudtrycksnivå Nom. dBA 30 

Utomhusenhet ERLA 11DV3/W1 14DV3/W1 16DV3/W1

Dimensioner Enhet Höjd x Bredd x Djup mm 870x1 100x460
Vikt Enhet kg 101
Kompressor Antal 1

Typ Hermetiskt tillsluten swing-inverter kompressor
Driftsområde Värme Min.~Max. °CTT -25 ~ 35

Kyla Min.~Max. °CTT 10 ~ 43
Varmvatten Min.~Max. °CTT -25 ~ 35

Köldmedium Typ R-32
GWP 675
Mängd kg 3,80
Mängd TCO2Eq 2,57
Styrning Expansionsventil

LW(A) Ljudeffektsnivå 
(enligt EN14825) 62

Ljudtrycksnivå (vid 1 
meter)

Nom.
48

Strömförsörjning Namn / Fas / Frekvens / Spänning Hz/V V3/1~/50/230 / W1/3~/50/400
Ström Rekommenderade säkringar A 32/16

60 °C

 

EBVZ-D6V

-25°

Denna produkt innehåller fluoriderade växthusgaser.

BRC1HHDS

ERLA11-16DV3/W1

upp till upp till
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Daikin eye  

Den intuitiva Daikin eye visar dig status för ditt system i 
realtid. Blue är perfekt! Om ögat (eye) blir rött har ett fel 
uppstått.
 

Snabb att konfigurera

Logga in och du kan konfigurera enheten fullständigt på 
mindre än 10 steg. Du kan även kontrollera om enheten är 
klar att använda genom att köra testcykler.

Enkel användning

Användargränssnittet fungerar ytterst snabbt tack vare 
dess ikonbaserade menyer.

Underbar design

Gränssnittet har utvecklats speciellt för att vara väldigt 
intuitivt. Färgskärmen med hög kontrast ger enastående 
och praktisk vy som verkligen hjälper dig som installatör 
eller servicetekniker.

Smart lagringshantering 

 › Enheten är ‘Smart Grid’-förberedd för att utnyttja 
låga elpriser och effektivt lagra termisk energi för 
rumsuppvärmning och tappvarmvatten

 › Kontinuerlig värme under avfrostningsläge och 
användning av lagrad värme för rumsuppvärmning 
(endast 500 l tank)

 › Elektronisk styrning av både värmepump och ECH2O 
termisk lagring maximerar energieffektiviteten, samt 
praktiskt värme och tappvarmvatten

 › Uppnår högsta standarder för vattenrenhållning 
 › Använder mer förnybar energi med 
solvärmeanslutning

Innovativ och högkvalitativ tank 

 › Lätt plasttank 
 › Ingen korrosion, anod- eller kalkavlagringar
 › Innehåller invändiga och utvändiga väggar av slagtålig 
polypropylen som är fyllda med högkvalitativ skumisolering 
för att minska värmeförlusterna till ett minimum

Kombinerbar med andra värmekällor 
 
 › Det bivalenta alternativet tillåter värme från andra 
källor som olje-, gas- eller pelletseldade pannor att 
lagras i ett solvärmesystem, vilket ytterligare sänker 
energiförbrukningen

Daikin Altherma lågtemperatur split integrerad ECH2O är känd för sin förmåga att maximera förnybara 
energikällor för att tillhandahålla ultimat komfort för värme, tappvarmvatten och kyla

Varmvattenberedare 
av rostfritt stål för 
varmvattenproduktion

Styrenhet

Polypropylenhölje  
med polyuretanisolering

Pump Plattvärmeväxlare
Avancerat användargränssnitt

Daikin Altherma 3 R ECH2O
Golvmonterad enhet med 
integrerad ECH2O-tank
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   Användning av solenergi för tapp-varmvatten  
        och centralvärme

   Värmepump (miljövänlig värme)

   Backupvärme (el)

2 500

2 000

1 500

1 000

500

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

kWh

Månatlig energiförbrukning  
för ett genomsnittligt fristående hus

Trycklöst (tillbakatömning) solvärmesystem 
EBSH-D, EBSX-D

 › Solfångarna fylls inte med vatten förrän de har fått 
tillräckligt mycket värme från solen 

 › Pumparna i styr- och pumpenheten att slå på 
kortvarigt och fylla kollektorerna med vatten från 
förvaringstanken  

 › Efter påfyllning upprätthålls vattencirkulation av 
kvarvarande pump 

Trycksatt solvärmesystem  
EBSHB-D, EBSXB-D

 › Systemet är fyllt med värmeöverföringsvätska 
med rätt mängd frostskydd för att 
undvika tillfrysning på vintern

 › Systemet är trycksatt och slutet

Kombinera din inomhusenhet med termisk lagring för att uppnå ultimat komfort i hemmet. 
 › Färskvattenprincip: få tappvarmvatten vid behov samtidigt som du slipper risken för kontaminering och 
sedimentering

 › Optimal prestanda för tappvarmvatten: lågtemperaturs evolution möjliggör hög tapprestanda
 › Utrustad för framtiden: möjlighet att integrera med förnybar solenergi och andra värmekällor, t.ex. eldstad
 › Låg vikt och robust konstruktion i kombination med kaskadprincipen erbjuder flexibla installationsalternativ 

Byggd för små och stora hem så att kunderna kan välja mellan ett trycklöst och trycksatt varmvattensystem.

Utbud ECH2O termisk lagring: extra tappvarmvattenkomfort

 2

 3

 4

 1

Systemdiagram: 
Integrerad 
solvärmeenhet

1  Använda solenergi för 
tappvarmvatten och 
centralvärme

2  Extern värmepumpsenhet
3  Solfångare
4 Pumpstation för solvärme
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Effektivitetsdata EBSH + ERLA 11P30D + 
11DV/W

11P50D + 
11D/W

16P30D + 
14DV/W

16P50D + 
14DV/W

16P30D + 
16DV/W

16P50D + 
16DV/W

Byggnadsuppvärmning Vattenutloppstemp. 
vid medelklimat 
55 °C

Allmänt SCOP 3,23 3,22 3,32
ηs (årstidsrelaterad 
värmeverkningsgrad)

% 126 130 

Årstidsrelaterad effektivitetsklass för värme A++
Vattenutloppstemp. 
vid medelklimat 
35°C

Allmänt SCOP 4,63 4,60 4,61
ηs (årstidsrelaterad 
värmeverkningsgrad)

%
182 181

Årstidsrelaterad effektivitetsklass för värme A+++
Tappvattenvärmning 
 

Allmänt Deklarerad belastningsprofil L XL L XL L XL
Medelklimat COPdhw 2,73 / 2,75 3,05 / 3,10 2,73 / 2,75 3,05 / 3,10 2,73 / 2,75 3,05 / 3,10

ηwh (vattenvärmningseffektivitet) % 115 / 116 126 / 128 115 / 116 126 / 128 115 / 116 126 / 128
Energieffektivitetsklass vattenvärmning A+

Inomhusenhet EBSH 11P30D 11P50D 16P30D 16P50D 16P30D 16P50D
Hölje Färg Trafikvit (RAL9016)/trafiksvart (RAL9017)

Material Stöttåligt polypropylen
Dimensioner Enhet Höjd x Bredd x Djup mm 1 893x594x680 1 910x792x817 1 893x594x680 1 910x792x817 1 893x594x680 1 910x792x817
Vikt Enhet kg 93 114 93 114 93 114
Tank Vattenvolym l 294 477 294 477 294 477

Högsta vattentemperatur °C 85
Driftsområde Värme Omgivning Min.~Max. °C -25 ~ 35

Vattensida Min.~Max. °C 18 ~ 60
Varmvatten Omgivning Min.~Max. °C -25 ~ 35

Vattensida Min.~Max. °C 10 ~ 60
Ljudeffektsnivå Nom. dBA 44,7
Ljudtrycksnivå Nom. dBA 36,8

Utomhusenhet ERLA 11DV3/W1 14DV3/W1 16DV3/W1
Dimensioner Enhet Höjd x Bredd x Djup mm 870x1 100x460
Vikt Enhet kg 101
Kompressor Antal 1

Typ Hermetiskt tillsluten swing-inverter kompressor
Driftsområde Värme Min.~Max. °CTT -25 ~ 35

Kyla Min.~Max. °CTT 10 ~ 43
Varmvatten Min.~Max. °CTT -25 ~ 35

Köldmedium Typ R-32
GWP 675
Mängd kg 3,80
Mängd TCO2Eq 2,57
Styrning Expansionsventil

LW(A) Ljudeffektsnivå 
(enligt EN14825) 62

Ljudtrycksnivå (vid 1 
meter)

Nom.
48

Strömförsörjning Namn / Fas / Frekvens / Spänning Hz/V V3/1~/50/230 / W1/3~/50/400
Ström Rekommenderade säkringar A 32/16

ERLA11-16DV3/W1 EBSH-D

Daikin Altherma 3 R ECH2O
Golvmonterad luft-till-vatten-värmepump för värme 
och varmvatten med stöd för termisk solvärme

 › Integrerad solfångarenhet som erbjuder bästa komfort för 
värme och varmvatten

 › Maximal användning av förnyelsebar energi: använder 
värmepumpsteknik för värme och solfångarstöd för 
rumsvärme och tappvarmvattenproduktion

 › Färskvattenprincip: hygieniskt vatten, utan behov av 
desinficering av värmeberoende legionella

 › Underhållsfri tank: ingen korrosion, anod- eller kalkavlagringar, 
inte heller någon förlust av vatten genom säkerhetsventilen

 › Stöd för solvärme till tappvarmvatten med icke-trycksatt 
(tillbakatömning) solfångarsystem

 › Värmeförluster reduceras till ett minimum tack vare 
värmeisoleringen av hög kvalitet

 › Går att styra med app för att styra drift av värme, varmvatten 
och kyla

 › Värmepumpsdrift ner till -25 °C
 › Möjlighet att ansluta solceller för att strömförsörja 
värmepumpen med energi

EBSH-D + ERLA11-16DV3/W1

60 °C

-25°

Denna produkt innehåller fluoriderade växthusgaser.

BRC1HHDW

upp till
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Effektivitetsdata EBSHB + ERLA 11P30D + 
11DV/W

11P50D + 
11DV/W

16P30D + 
14DV/W

16P50D + 
14DV/W

16P30D + 
16DV/W

16P50D + 
16DV/W

Byggnadsuppvärmning Vattenutloppstemp. 
vid medelklimat 
55 °C

Allmänt SCOP 3,23 3,22 3,32
ηs (årstidsrelaterad 
värmeverkningsgrad)

% 126 130 

Årstidsrelaterad effektivitetsklass för värme A++
Vattenutloppstemp. 
vid medelklimat 
35°C

Allmänt SCOP 4,63 4,60 4,61
ηs (årstidsrelaterad 
värmeverkningsgrad)

%
182 181

Årstidsrelaterad effektivitetsklass för värme A+++
Tappvattenvärmning 
 

Allmänt Deklarerad belastningsprofil L XL L XL L XL
Medelklimat COPdhw 2,73 / 2,75 3,05 / 3,10 2,73 / 2,75 3,05 / 3,10 2,73 / 2,75 3,05 / 3,10

ηwh (vattenvärmningseffektivitet) % 115 / 116 126 / 128 115 / 116 126 / 128 115 / 116 126 / 128
Energieffektivitetsklass vattenvärmning A+

Inomhusenhet EBSHB 11P30D 11P50D 16P30D 16P50D 16P30D 16P50D
Hölje Färg Trafikvit (RAL9016)/trafiksvart (RAL9017)

Material Stöttåligt polypropylen
Dimensioner Enhet Höjd x Bredd x Djup mm 1 893x594x680 1 910x792x817 1 893x594x680 1 910x792x817 1 893x594x680 1 910x792x817
Vikt Enhet kg 94 117 94 117 94 117
Tank Vattenvolym l 294 477 294 477 294 477

Högsta vattentemperatur °C 85
Driftsområde Värme Omgivning Min.~Max. °C -25 ~ 35

Vattensida Min.~Max. °C 18 ~ 60
Varmvatten Omgivning Min.~Max. °C -25 ~ 35

Vattensida Min.~Max. °C 10 ~ 60
Ljudeffektsnivå Nom. dBA 44,7
Ljudtrycksnivå Nom. dBA 36,8

Utomhusenhet ERLA 11DV3/W1 14DV3/W1 16DV3/W1
Dimensioner Enhet Höjd x Bredd x Djup mm 870x1 100x460
Vikt Enhet kg 101
Kompressor Antal 1

Typ Hermetiskt tillsluten swing-inverter kompressor
Driftsområde Värme Min.~Max. °CTT -25 ~ 35

Kyla Min.~Max. °CTT 10 ~ 43
Varmvatten Min.~Max. °CTT -25 ~ 35

Köldmedium Typ R-32
GWP 675
Mängd kg 3,80
Mängd TCO2Eq 2,57
Styrning Expansionsventil

LW(A) Ljudeffektsnivå 
(enligt EN14825) 62

Ljudtrycksnivå (vid 1 
meter)

Nom.
48

Strömförsörjning Namn / Fas / Frekvens / Spänning Hz/V V3/1~/50/230 / W1/3~/50/400
Ström Rekommenderade säkringar A 32/16

Daikin Altherma 3 R ECH2O 
Golvmonterad luft-till-vatten-värmepump för bivalent 
värme och varmvatten med stöd för termisk solvärme

 › Integrerad solfångarenhet som erbjuder bästa komfort för 
värme och varmvatten

 › Maximal användning av förnyelsebar energi: använder 
värmepumpsteknik för värme och solfångarstöd för 
rumsvärme och tappvarmvattenproduktion

 › Färskvattenprincip: hygieniskt vatten, utan behov av 
desinficering av värmeberoende legionella

 › Underhållsfri tank: ingen korrosion, anod- eller kalkavlagringar, 
inte heller någon förlust av vatten genom säkerhetsventilen

 › Bivalent system: går att kombinera med sekundär värmekälla
 › Värmeförluster reduceras till ett minimum tack vare 
värmeisoleringen av hög kvalitet

 › Går att styra med app för att styra drift av värme och 
varmvatten

 › Värmepumpsdrift ner till -25 °C

EBSHB-D + ERLA11-16DV3/W1

ERLA11-16DV3/W1 EBSHB-D

60 °C

upp till

-25°

Denna produkt innehåller fluoriderade växthusgaser.

BRC1HHDK
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Daikin Altherma 3 R ECH2O
Golvmonterad luft-till-vatten-värmepump för värme, 
kyla och varmvatten med stöd för termisk solvärme

 › Integrerad solvärmeenhet som erbjuder bästa komfort för 
värme, varmvatten och kyla

 › Maximal användning av förnyelsebar energi: använder 
värmepumpsteknik för värme och solfångarstöd för 
rumsvärme och tappvarmvattenproduktion

 › Färskvattenprincip: hygieniskt vatten, utan behov av 
desinficering av värmeberoende legionella

 › Underhållsfri tank: ingen korrosion, anod- eller kalkavlagringar, 
inte heller någon förlust av vatten genom säkerhetsventilen

 › Stöd för solvärme till tappvarmvatten med icke-trycksatt 
(tillbakatömning) solfångarsystem

 › Värmeförluster reduceras till ett minimum tack vare 
värmeisoleringen av hög kvalitet

 › Går att styra med app för att styra drift av värme, varmvatten 
och kyla

 › Utomhusenheten tar upp värme från utomhusluften, även vid 
-25 °C

 › Möjlighet att ansluta solceller för att strömförsörja 
värmepumpen med energi

EBSX-D + ERLA11-16DV3/W1

ERLA11-16DV3/W1 EBSX-D

Effektivitetsdata EBSX + ERLA 11P30D + 11DV/W 11P50D + 11DV/W 16P30D + 14DV/W 16P50D + 14DV/W 16P30D + 16DV/W 16P50D + 16DV/W
Byggnadsuppvärmning Vattenutloppstemp. 

vid medelklimat 
55 °C

Allmänt SCOP 3,27 3,26 3,35
ηs (årstidsrelaterad 
värmeverkningsgrad)

%
128 131

Årstidsrelaterad effektivitetsklass för värme A++
Vattenutloppstemp. 
vid medelklimat 
35°C

Allmänt SCOP 4,72 4,68
ηs (årstidsrelaterad 
värmeverkningsgrad)

%
186 184

Årstidsrelaterad effektivitetsklass för värme A+++
Tappvattenvärmning 
 

Allmänt Deklarerad belastningsprofil L XL L XL L XL
Medelklimat COPdhw 2,73 / 2,75 3,05 / 3,10 2,73 / 2,75 3,05 / 3,10 2,73 / 2,75 3,05 / 3,10

ηwh (vattenvärmningseffektivitet) % 115 / 116 126 / 128 115 / 116 126 / 128 115 / 116 126 / 128
Energieffektivitetsklass vattenvärmning A+

Inomhusenhet EBSX 11P30D 11P50D 16P30D 16P50D 16P30D 16P50D
Hölje Färg Trafikvit (RAL9016)/trafiksvart (RAL9017)

Material Stöttåligt polypropylen
Dimensioner Enhet Höjd x Bredd x Djup mm 1 893x594x680 1 910x792x817 1 893x594x680 1 910x792x817 1 893x594x680 1 910x792x817
Vikt Enhet kg 93 114 93 114 93 114
Tank Vattenvolym l 294 477 294 477 294 477

Högsta vattentemperatur °C 85
Driftsområde Värme Omgivning Min.~Max. °C -25 ~ 35

Vattensida Min.~Max. °C 18 ~ 60
Kyla Omgivning Min.~Max. °C 10 ~ 43

Vattensida Min.~Max. °C 5 ~ 22

Varmvatten
Omgivning Min.~Max. °C -25 ~ 35
Vattensida Min.~Max. °C 10 ~ 60

Ljudeffektsnivå Nom. dBA 44,7
Ljudtrycksnivå Nom. dBA 36,8

Utomhusenhet ERLA 11DV3/W1 14DV3/W1 16DV3/W1
Dimensioner Enhet Höjd x Bredd x Djup mm 870x1 100x460
Vikt Enhet kg 101
Kompressor Antal 1

Typ Hermetiskt tillsluten swing-inverter kompressor
Driftsområde Värme Min.~Max. °CTT -25 ~ 35

Kyla Min.~Max. °CTT 10 ~ 43
Varmvatten Min.~Max. °CTT -25 ~ 35

Köldmedium Typ R-32
GWP 675
Mängd kg 3,80
Mängd TCO2Eq 2,57
Styrning Expansionsventil

LW(A) Ljudeffektsnivå 
(enligt EN14825) 62

Ljudtrycksnivå (vid 1 
meter)

Nom.
48

Strömförsörjning Namn / Fas / Frekvens / Spänning Hz/V V3/1~/50/230 / W1/3~/50/400
Ström Rekommenderade säkringar A 32/16

60 °C

upp till

-25°

Denna produkt innehåller fluoriderade växthusgaser.

BRC1HHDS
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Daikin Altherma 3 R ECH2O
Golvmonterad luft-till-vatten-värmepump 
för bivalent värme, kyla och varmvatten 
med stöd för termisk solvärme

 › Integrerad solfångarenhet som erbjuder bästa komfort för 
värme och varmvatten

 › Maximal användning av förnyelsebar energi: använder 
värmepumpsteknik för värme och solfångarstöd för 
rumsvärme och tappvarmvattenproduktion

 › Färskvattenprincip: hygieniskt vatten, utan behov av 
desinficering av värmeberoende legionella

 › Underhållsfri tank: ingen korrosion, anod- eller kalkavlagringar, 
inte heller någon förlust av vatten genom säkerhetsventilen

 › Bivalent system: går att kombinera med sekundär värmekälla
 › Värmeförluster reduceras till ett minimum tack vare 
värmeisoleringen av hög kvalitet

 › Går att styra med app för att styra drift av värme och 
varmvatten

 › Värmepumpsdrift ner till -25 °C

EBSXB-D + ERLA11-16DV3/W1

ERLA11-16DV3/W1 EBSXB-D

Effektivitetsdata EBSXB + ERLA 11P30D + 11DV/W 11P50D + 11DV/W 16P30D + 14DV/W 16P50D + 14DV/W 16P30D + 16DV/W 16P50D + 16DV/W
Byggnadsuppvärmning Vattenutloppstemp. 

vid medelklimat 
55 °C

Allmänt SCOP 3,27 3,26 3,35
ηs (årstidsrelaterad 
värmeverkningsgrad)

% 128 131

Årstidsrelaterad effektivitetsklass för värme A++
Vattenutloppstemp. 
vid medelklimat 
35°C

Allmänt SCOP 4,72 4,68
ηs (årstidsrelaterad 
värmeverkningsgrad)

% 186 184

Årstidsrelaterad effektivitetsklass för värme A+++
Tappvattenvärmning 
 

Allmänt Deklarerad belastningsprofil L XL L XL L XL
Medelklimat COPdhw 2,73 / 2,75 3,05 / 3,10 2,73 / 2,75 3,05 / 3,10 2,73 / 2,75 3,05 / 3,10

ηwh (vattenvärmningseffektivitet) % 115 / 116 126 / 128 115 / 116 126 / 128 115 / 116 126 / 128
Energieffektivitetsklass vattenvärmning A+

Inomhusenhet EBSXB 11P30D 11P50D 16P30D 16P50D 16P30D 16P50D
Hölje Färg Trafikvit (RAL9016)/trafiksvart (RAL9017)

Material Stöttåligt polypropylen
Dimensioner Enhet Höjd x Bredd x Djup mm 1 893x594x680 1 910x792x817 1 893x594x680 1 910x792x817 1 893x594x680 1 910x792x817
Vikt Enhet kg 94 117 94 117 94 117
Tank Vattenvolym l 294 477 294 477 294 477

Högsta vattentemperatur °C 85
Driftsområde Värme Omgivning Min.~Max. °C -25 ~ 35

Vattensida Min.~Max. °C 18 ~ 60
Kyla Omgivning Min.~Max. °C 10 ~ 43

Vattensida Min.~Max. °C 5 ~ 22
Varmvatten Omgivning Min.~Max. °C -25 ~ 35

Vattensida Min.~Max. °C -25 ~ 35
Ljudeffektsnivå Nom. dBA 44,7
Ljudtrycksnivå Nom. dBA 36,8

Utomhusenhet ERLA 11DV3/W1 14DV3/W1 16DV3/W1
Dimensioner Enhet Höjd x Bredd x Djup mm 870x1 100x460
Vikt Enhet kg 101
Kompressor Antal 1

Typ Hermetiskt tillsluten swing-inverter kompressor
Driftsområde Värme Min.~Max. °CTT -25 ~ 35

Kyla Min.~Max. °CTT 10 ~ 43
Varmvatten Min.~Max. °CTT -25 ~ 35

Köldmedium Typ R-32
GWP 675
Mängd kg 3,80
Mängd TCO2Eq 2,57
Styrning Expansionsventil

LW(A) Ljudeffektsnivå 
(enligt EN14825) 62

Ljudtrycksnivå (vid 1 
meter)

Nom. 48

Strömförsörjning Namn / Fas / Frekvens / Spänning Hz/V V3/1~/50/230 / W1/3~/50/400
Ström Rekommenderade säkringar A 32/16

60 °C

upp till

-25°

Denna produkt innehåller fluoriderade växthusgaser.

BRC1HHDW
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Hög flexibilitet för installation och anslutning till 
varmvattentank  

 › Integrering av alla hydrauliska komponenter innebär 
att inga komponenter från tredje part krävs 

 › Kretskort och hydrauliska komponenter är 
placerade framtill för enkel åtkomst 

 › Kompakta mått ger ett litet installationsutrymme, 
nästan inget utrymme på sidorna krävs

 › Enhetens slanka design smälter in med övriga hushållsapparater
 › Kombinera med en termisk lagring i rostfritt stål eller ECH2O 

Varför välja Daikin 
väggmonterad enhet? 

Daikin Altherma 3 split, väggmonterad enhet, 

erbjuder värme och kyla med hög flexibilitet 

för snabb och enkel installation med en 

tillvalsanslutning för tappvarmvatten.

Expansionskärl

Pump
Magnetiskt filter

Daikin Altherma 3 R W
Väggmodell

Plattvärmeväxlare

22



Flexibelt tappvarmvatten 

Om slutanvändaren behöver varmvatten och 
installationshöjden är begränsad, ger en separat tank den 
installationsflexibilitet som krävs.  

Utbud ECH2O termisk lagring: extra tappvarmvattenkomfort 

Kombinera din väggmonterade enhet med en termisk lagring 
för extra tappvarmvattenkomfort. 
 › Färskvattenprincip: få tappvarmvatten vid behov samtidigt 
som du slipper risken för kontaminering och sedimentering 

 › Optimal tappvarmvattenprestanda: med hög tapprestanda 
 › Utrustad för framtiden: möjlighet att integrera med förnybar 
solenergi och andra värmekällor, t.ex. eldstad 

 › Låg vikt och robust konstruktion i kombination med 
kaskadprincipen erbjuder flexibla installationsalternativ 

Flexibilitet för rumsuppvärmningen

Exempel på installation med en tappvarmvattentank i rostfritt stål.

Daikin Altherma 3 R W är det perfekta valet om slutanvändaren 
är på jakt efter rumsuppvärmning eller -kyla samtidigt som 
tappvarmvattnet tillhandahålls från en annan källa.

Värme och kyla

VarmvattenGolvvärme
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Effektivitetsdata EBBH + EPRA 11D6V + 11DV/W 11D9W + 11DV/W 16D6V + 14DV/W 16D9W + 14DV/W 16D6V + 16DV/W 16D9W + 16DV/W
Byggnadsuppvärmning Vattenutloppstemp. 

vid medelklimat 
55 °C

Allmänt SCOP 3,23 3,22 3,32
ηs (årstidsrelaterad 
värmeverkningsgrad)

% 126 130

Årstidsrelaterad effektivitetsklass för värme A++
Vattenutloppstemp. 
vid medelklimat 
35°C

Allmänt SCOP 4,63 4,60 4,61
ηs (årstidsrelaterad 
värmeverkningsgrad)

% 182 181

Årstidsrelaterad effektivitetsklass för värme A+++

Inomhusenhet EBBH 11D6V 11D9W 16D6V 16D9W 16D6V 16D9W
Hölje Färg Vit + svart

Material Harts, metallplåt
Dimensioner Enhet Höjd x Bredd x Djup mm 840x440x390
Vikt Enhet kg 52,5 54,5
Driftsområde Värme Omgivning Min.~Max. °C -25 ~ 35

Vattensida Min.~Max. °C 18 ~ 60
Varmvatten Omgivning Min.~Max. °C -25 ~ 35

Vattensida Min.~Max. °C 10 ~ 60
Ljudeffektsnivå Nom. dBA 44
Ljudtrycksnivå Nom. dBA 30 

Utomhusenhet ERLA 11DV3/W1 14DV3/W1 16DV3/W1
Dimensioner Enhet Höjd x Bredd x Djup mm 870x1 100x460
Vikt Enhet kg 101
Kompressor Antal 1

Typ Hermetiskt tillsluten swing-inverter kompressor
Driftsområde Värme Min.~Max. °CTT -25 ~ 35

Kyla Min.~Max. °CTT 10 ~ 43
Varmvatten Min.~Max. °CTT -25 ~ 35

Köldmedium Typ R-32
GWP 675
Mängd kg 3,80
Mängd TCO2Eq 2,57
Styrning Expansionsventil

LW(A) Ljudeffektsnivå 
(enligt EN14825) 

62

Ljudtrycksnivå (vid 1 
meter)

Nom. 48

Strömförsörjning Namn / Fas / Frekvens / Spänning Hz/V V3/1~/50/230 / W1/3~/50/400
Ström Rekommenderade säkringar A 32/16

Daikin Altherma 3 R W
Väggmonterad luft-till-vatten-
värmepump för endast värme

 › Integrering av alla hydrauliska komponenter innebär att inga 
komponenter från tredje part krävs

 › Kretskort och hydrauliska komponenter är placerade framtill för 
enkel åtkomst

 › Kompakta mått ger ett litet installationsutrymme, nästan inget 
utrymme på sidorna krävs

 › Enhetens slanka design smälter in med övriga hushållsapparater
 › Kombinera med en tank i rostfritt stål eller ECH2O termisk lagring
 › Värmepumpsdrift ner till -25 °C

upp till

EBBH-D6V

60 °C

BRC1HHDW

ERLA11-16DV3/W1

EBBH-D6V/9W + ERLA11-16DV3/W1

-25°

Denna produkt innehåller fluoriderade växthusgaser.
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upp till

Effektivitetsdata EBBX + ERLA 11D6V + 11DV/W 11D9W + 11DV/W 16D6V + 14DV/W 16D9W + 14DV/W 16D6V + 16DV/W 16D9W + 16DV/W
Byggnadsuppvärmning Vattenutloppstemp. 

vid medelklimat 
55 °C

Allmänt SCOP 3,27 3,26 3,35
ηs (årstidsrelaterad 
värmeverkningsgrad)

% 128 131

Årstidsrelaterad effektivitetsklass för värme A++
Vattenutloppstemp. 
vid medelklimat 
35°C

Allmänt SCOP 4,72 4,68
ηs (årstidsrelaterad 
värmeverkningsgrad)

% 186 184

Årstidsrelaterad effektivitetsklass för värme A+++

Inomhusenhet EBBX 11D6V 11D9W 16D6V 16D9W 16D6V 16D9W
Hölje Färg Vit + svart

Material Harts, metallplåt
Dimensioner Enhet Höjd x Bredd x Djup mm 840x440x390
Vikt Enhet kg 52,5 54,5
Driftsområde Värme Omgivning Min.~Max. °C -25 ~ 35

Vattensida Min.~Max. °C 18 ~ 60
Kyla Omgivning Min.~Max. °C 10 ~ 43

Vattensida Min.~Max. °C 5 ~ 22
Varmvatten Omgivning Min.~Max. °C -25 ~ 35

Vattensida Min.~Max. °C 10 ~ 60
Ljudeffektsnivå Nom. dBA 44 
Ljudtrycksnivå Nom. dBA 30 

Utomhusenhet ERLA 11DV3/W1 14DV3/W1 16DV3/W1
Dimensioner Enhet Höjd x Bredd x Djup mm 870x1 100x460
Vikt Enhet kg 101
Kompressor Antal 1

Typ Hermetiskt tillsluten swing-inverter kompressor
Driftsområde Värme Min.~Max. °CTT -25 ~ 35

Kyla Min.~Max. °CTT 10 ~ 43
Varmvatten Min.~Max. °CTT -25 ~ 35

Köldmedium Typ R-32
GWP 675
Mängd kg 3,80
Mängd TCO2Eq 2,57
Styrning Expansionsventil

LW(A) Ljudeffektsnivå 
(enligt EN14825) 
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Ljudtrycksnivå (vid 1 
meter)

Nom. 48

Strömförsörjning Namn / Fas / Frekvens / Spänning Hz/V V3/1~/50/230 / W1/3~/50/400
Ström Rekommenderade säkringar A 32/16

Daikin Altherma 3 R W 
Väggmonterad reversibel luft-till-vatten-värmepump

 › Integrering av alla hydrauliska komponenter innebär att inga 
komponenter från tredje part krävs

 › Kretskort och hydrauliska komponenter är placerade framtill för 
enkel åtkomst

 › Kompakta mått ger ett litet installationsutrymme, nästan inget 
utrymme på sidorna krävs

 › Enhetens slanka design smälter in med övriga hushållsapparater
 › Kombinera med en tank i rostfritt stål eller ECH2O termisk lagring
 › Värmepumpsdrift ner till -25 °C

EBBX-D6V/9W + ERLA11-16DV3/W1

60 °C

BRC1HHDK

-25°

Denna produkt innehåller fluoriderade växthusgaser.

ERLA11-16DV3/W1 EBBX-D6V
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Termisk lagring och tankar
Installationsalternativ för varmvattenuppvärmning

Vare sig du endast behöver varmvatten, eller om du vill kombinera ditt varmvatten med ett solvärmesystem, 
erbjuder vi dig de bästa lösningarna på de högsta komfortnivåerna, energieffektivitet och tillförlitlighet. 

EKHWP300B

64W

294L

B

Varför välja en termisk lagring  
eller tappvarmvattentank?

 Varmvattentank 

Rostfria ståltankar

Komfort 

 › tillgänglig i 150, 180, 200, 250 och 300 liter 
i rostfritt stål EKHWS(U)-D 
  

Verkningsgrad 

 › Högkvalitativ isolering håller värmeförlusterna på ett 
minimum

 › Effektiv temperaturuppvärmning: från 10 °C till 50 °C på 
bara 60 minuter 

 › Tillgänglig som en integrerad lösning eller separat tank

Tillförlitlighet  

 › Vid lämpliga tillfällen kan inomhusenheten värma upp 
vattnet till 60 °C för att förebygga bakterietillväxt

Rostfri ståltankTermisk lagring
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Månatlig energiförbrukning  
för ett genomsnittligt fristående hus

2 500

2 000

1 500

1 000

500

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

kWh

 Sortiment ECH2O
 termisk lagring 

Verkningsgrad  

 › Utrustad för framtiden: maximera förnybara 
energikällor

 › Smart hantering av värmelagring: garanterar 
kontinuerlig värme vid defrosterläge och använder 
lagrad värme för rumsvärme

 › Högkvalitativ isolering håller värmeförlusterna på ett 
minimum  
 
Tillförlitlighet  

 › Underhållsfri tank: ingen korrosion, anod- eller 
kalkavlagringar, inte heller någon förlust av vatten 
genom säkerhetsventilen 

Tillbakatömnings 

solvärmesystem

Trycksatt solvärmesystem

ON
ON

  termisk lagring:  
extra varmvattenkomfort 

Trycklöst (tillbakatömning) solvärmesystem 
 › Solfångarna fylls inte med vatten förrän de har fått 
tillräckligt mycket värme från solen 

 › Pumparna i styr- och pumpenheten att slå på 
kortvarigt och fylla kollektorerna med vatten från 
förvaringstanken  

 › Efter påfyllning upprätthålls vattencirkulation av 
kvarvarande pump 

Trycksatt solvärmesystem 
 › Systemet är fyllt med värmeöverföringsvätska med 
rätt mängd frostskydd för att undvika tillfrysning på 
vintern

 › Systemet är trycksatt och slutet

 1

 4

 3

 2

    Användning av solenergi för tapp-varmvatten och centralvärme

   Värmepump (miljövänlig värme)

   Backupvärme (el)

Systemdiagram:
Integrerad solvärmeenhet

1  Använda solenergi för 
tappvarmvatten och 
centralvärme

2  Extern värmepumpsenhet
3  Solfångare
4 Pumpstation för solvärme

Kombinera din monobloc med termisk lagring för att 
uppnå ultimat komfort i hemmet. 
 › Färskvattenprincip: få tappvarmvatten vid behov 
samtidigt som du slipper risken för kontaminering 
och sedimentering

 › Optimal prestanda för tappvarmvatten: 
lågtemperaturs evolution möjliggör hög 
tapprestanda

 › Utrustad för framtiden: möjlighet att integrera med 
förnybar solenergi och andra värmekällor, t.ex. 
eldstad

 › Låg vikt och robust konstruktion i kombination 
med kaskadprincipen erbjuder flexibla 
installationsalternativ

Byggd för små och stora hem så att kunderna kan välja 
mellan ett trycklöst och trycksatt varmvattensystem. 
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EKHWP500B EKHWP300B

Tillbehör EKHWP 300B 500B 300PB 500PB
Hölje Färg Trafikvit (RAL9016) / Mörkgrå (RAL7011)

Material Stöttåligt polypropylen
Dimensioner Enhet Bredd mm 595 790 595 790

Djup mm 615 790 615 790
Vikt Enhet Tom kg 58 82 58 89
Tank 
 

Vattenvolym l 294 477 294 477
Material Polypropylen
Högsta vattentemperatur °C 85
Isolering Värmeförlust kWh/24 h 1,5 1,7 1,5 1,7 
Klass för energieffektivitet B
Stående värmeförlust W 64 72 64 72
Behållarvolym l 294 477 294 477

Värmeväxlare Varmvatten Antal 1
Rörmaterial Rostfritt stål (DIN 1,4404)
Anströmningsyta m² 5,600 5,800 5,600 5,900
Volym på intern spole l 27,1 28,1 27,1 28,1
Arbetstryck bar 6
Genomsnittlig specifik termisk avgivning W/K 2 790 2 825 2 790 2 825

Påfyllning Antal 1
Rörmaterial Rostfritt stål (DIN 1,4404)
Anströmningsyta m² 3 4 3 4
Volym på intern spole l 13 18 13 18
Arbetstryck bar 3
Genomsnittlig specifik termisk avgivning W/K 1 300 1 800 1 300 1 800

Trycksatt solvärmesystem Genomsnittlig specifik termisk avgivning W/K - 390,00 840,00
Extra 
solvärme

Rörmaterial - Rostfritt stål (DIN 1,4404) - Rostfritt stål (DIN 1,4404)

Anströmningsyta m² - 1 - 1
Volym på intern spole l - 4 - 4
Arbetstryck bar - 3 - 3
Genomsnittlig specifik termisk avgivning W/K - 280 - 280

Termisk lagring
Varmvattentank i plast med solvärmeanslutning

 › Tank utformad för anslutning med trycksatta solvärmepaneler
 › Tank utformad för anslutning med tillbakatömnings 
solfångarsystem

 › Finns med 300 och 500 liter
 › Stor varmvattenberedare som ger hushållsvarmvatten när som helst
 › Värmeförluster reduceras till ett minimum tack vare 
värmeisoleringen av hög kvalitet

 › Stöd för byggnadsuppvärmning möjligt (endast 500 l tank)

EKHWP-B/EKHWP-PB

Varmvattentank
Varmvattentank i rostfritt stål

 › tillgänglig i 150, 180, 200, 250 och 300 liter i rostfritt stål EKHWS(U)-D 

EKHWS(U)-D

EKHWS(U)-D

Tillbehör EKHWS 150(U)D3V3 180(U)D3V3 200(U)D3V3 250(U)D3V3 300(U)D3V3
Hölje Färg Neutralvit

Material Epoxymålad stålplåt/epoxymålat mjukt stål
Vikt Enhet Tom kg 45 50 53 58 63
Tank 
 

Vattenvolym l 145 174 192 242 292
Material Rostfritt stål (EN 1,4521)
Högsta vattentemperatur °C 75
Isolering Värmeförlust kWh/24 h 1,1 1,2 1,3 1,4 1,6 
Klass för energieffektivitet B
Stående värmeförlust W 45 50 55 60 68
Behållarvolym l 145 174 192 242 292

Värmeväxlare Varmvatten Antal 1
Rörmaterial Rostfritt stål (EN 1,4521)
Anströmningsyta m² 1,050 1,400 1,800
Volym på intern spole l 4,9 6,5 8,2
Arbetstryck bar 10

Boostervärmare Kapacitet kW 3
Strömförsörjning Fas / Frekvens / Spänning Hz/V 1~/50/230
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Daikin Altherma HPC 
Golvmonterad modell

Den golvmonterade värmepumpskonvektorn imponerar med dess låga ljuddrift och dess 

eleganta design som vann RedDot Award 2020. Utöver värme och kyla kan enheten även 

tillhandahålla kontroll av inomhusluftkvaliteten.

Varför inomhusluftkvalitet är viktig
Inomhusluftkvalitet (IAQ) avser luftkvaliteten i en byggnad eller 
struktur, som byggnadens besittningstagare andas in varje dag.

Man måste ta hänsyn till många saker när man planerar nya 
bostadshus, skolor, kontor eller lätta affärsfastigheter. Förutom 
strukturella faktorer handlar det även om värme, kyla och något som 
ofta försummas: inomhusluftkvalitet.

Visste du att inomhusluften som vi andas in, oavsett om det är 
hemma, på kontoret eller i ett hotellrum, faktiskt kan vara mycket mer 
förorenad än utomhusluften?

 › 90% av vår livstid tillbringas inomhus
 › Inomhusluftkvaliteten kan vara 2 till 5 gånger sämre än 
luftkvaliteten utomhus på grund av föroreningar, såsom pollen, 
bakterier, etc. 

Hur säkerställer Daikin Altherma HPC en hälsosam och 
behaglig inomhusluftkvalitet?
När en föroreningsnivå på inomhusluften uppnås öppnar IAQ-sensorn ett spjäll som låter friskluft komma in. 
Den inkommande friskluften värms eller kyls omedelbart (beroende på behov) av värmepumpskonvektorn.  På 
så sätt förblir inomhusluften av god kvalitet samtidigt som komforten säkerställs.

Värmepumpskonvektor - golvmonterad modell
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Elegant design
Den golvmonterade Daikin Altherma HPC har ett djup på 
endast 135 mm som och passar i alla hus eller lägenheter. Den 
optimerade designen belönades med Reddot Design Award 2020.

Snabb och hög kapacitet

Daikin Altherma HPC kombinerar fördelarna 
med golvvärme och element i bostadshus. Den 
levererar värme och kyla snabbare vid ultralåga 
temperaturer (intervallet 35 °C/30 °C).

FWXV10ABTV3(R)
Längd: 999 mm

FWXV15ABTV3(R)
Längd: 1 199 mm

FWXV20ABTV3(R)
Längd: 1 399 mm

Djup: 135 mm

Styrningar
 
Daikin erbjuder en rad olika styrenheter som 
är funktionella och vackert designade.

 › Inbyggd styrenhet
 › ON/OFF
 ›   I kombination med externa 

termostater

EKPCBO

 › Inbyggd styrenhet
 › Inställning av 4 hastigheter

EKRTCTRL2

 › Inbyggd styrenhet
 › Fullt modulerande
 › Färgdisplay

 › Väggstyrenhet
 › Fullt modulerande
 ›  I kombination med EKWHCTRL0

EKRTCTRL1

EKWHCTRL1
42 dBA

fåglar

Lj
ud

tr
yc

k*

bibliotek

35 dBA skog

viskande25 dBA
30 dBA

20 dBA

*vid 1 meter

Daikin 
Altherma 

HPC

Diskret
 
När enheten uppnår sitt börvärde reducerar en kontinuerligt 
modulerande fläkt gradvis sin hastighet och skapar lägre buller. 
För väggmonterade och dolda enheter är ljudtrycket 25 dB(A) 
vid 1 m när fläkten är inställd på låg hastighet. Ännu lägre 
ljudtryck i supertyst läge (nattläge).

Värmepumpskonvektor - golvmonterad modell

 › Väggstyrenhet
 › Fullt modulerande
 › I kombination med EKWHCTRL0
 › Inkluderar inomhusluftkvalitetssensor

EKWHCTRL1A

60
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Väggmonterad modell

Elegant design
Daikin Altherma HPC är en kompakt enhet med ett vackert designat metallhölje med alla ventiler. 

Styrningar Kompakt

 › Väggstyrenhet

 › Fullt modulerande

 › För modellerna FWXT-ABTV3(L)

EKWHCTRL1

Val av:

 › Fullt modulerande styrenhet för fjärrstyrning av enheten.
 › Infraröd fjärrkontroll och on-board pekskärm.

FWXT10ABTV3(C)(L)(CL)
Längd: 902 mm

Djup: 128 mm

33
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FWXT15ABTV3(C)(L)(CL)
Längd: 1 102 mm

FWXT20ABTV3(C)(L)(CL)
Längd: 1 302 mm

Litet djup

Djupet på 128 mm är en enastående 
teknisk prestation som garanterar 
en perfekt passform i alla hem.

Mer utrymme för ventiler

Enkel installation: utrymmet 
för hydraulventilerna är brett 
och lättåtkomligt.

Modulerat luftflöde

När värmebehovet är lägre 
modulerar enheten luftflödet för 
att sakta ner fläkten och sänker 
därmed sitt driftljud. 

1

1 3

3

2

2

Infraröd fjärrkontroll

Värmepumpkonvektorer - väggmonterad modell

Tack vare den smidiga designen smälter vår väggmonterade enhet in i din interiör diskret 
och hjälper dig att spara värdefullt golvutrymme.

 › Fjärrstyrning

 › Fullt modulerande

 › För modellerna FWXT-ABTV3C(L)
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Dold modell

Elegant design

Dimensioner i blått avser fronten.

FWXM10ATV3(R)
Längd: 725/972 mm

Djup: 126 mm

57
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FWXM15ATV3(R)
Längd: 925/1 172 mm

FWXM20ATV3(R)
Längd: 1 125/1 372 mm

Styrningar

 › Väggstyrenhet

 › Fullt modulerande

 ›  I kombination med EKWHCTRL0

EKWHCTRL1

Flexibel installation
Daikin Altherma HPC kan installeras på fyra olika sätt för att fungera 
i alla situationer. Enheten kan placeras horisontellt eller vertikalt. För 
horisontell installation i taket erbjuds tre olika möjligheter: 

 › Horisontell täckpanel och vertikalt galler för luftutsläpp
 › Horisontellt inloppsgaller och vertikalt galler för luftutsläpp
 › Horisontella inlopps- och utloppsgaller 

Värmepumpskonvektor - dold modell

Glöm din värme- eller kylinstallation helt och hållet: vår dolda modell försvinner i väggen 
eller taket för visuell komfort och bibehåller dess unika värme- och kylfunktioner.
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Onecta-appen passar de som lever sitt liv i farten och som vill styra sitt värmesystem via 
den smarta telefonen.

Röststyrning
NYHET

För att erbjuda användarna ännu mer komfort och enkelhet erbjuder nu Onecta-
appen röststyrning. Den här hands-free-funktionen minskar antalet klick för att göra 
enhetshanteringen snabbare än tidigare.

Korsfunktionell och flerspråkig gör att röststyrningen fungerar bra med alla smarta 
enheter, inkluderat Google Assistant och Amazon Alexa.

Styrning - Onecta-app

Onecta-app
Nu tillgänglig med röststyrning

Exempel påanvändning av röststyrning via Google Assistant

Exempel påanvändning av röststyrning via Amazon Alexa

"Alexa, ställ in rumstemperaturen på 20 °C"

”Rumstemperaturen är inställd på 20 °C"

Okej, ställer in vardagsrumstemperaturen 
på 21 grader

Ställ in vardagsrumstemperaturen på 
21 grader
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Styrning 
Anpassa systemet för att passa 
din livsstil och komfortnivåer året 
runt.

   Ändra önskad temperatur på 
tappvarmvattnet

   Aktivera kraftfullt läge för att 
öka varmvattenproduktionen

Schema 
Ställ in ett program för när 
systemet ska köra och skapa upp 
till sex åtgärder per dag.

   Schemalägg rumstemperatur 
och driftläge

   Aktivera semesterläge för att 
spara kostnader

Övervaka 
Få en djupgående överblick över hur systemet arbetar och hur mycket energi det 
förbrukar.

   Övervaka värmesystemets status
   Få åtkomst till energiförbrukningstabeller (dag, vecka, månad)

Funktionernas tillgänglighet beror på systemtyp, konfiguration och driftläge.  
Appen fungerar endast om både Daikin-systemet och appen är anslutna till internet

Skanna Qr-koden för att ladda ner appen nu

Styrning - Onecta-app
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Styrning - trådbunden styrning

Madoka kombinerar avancerade funktioner med 
enkelhet

 › Slank och elegant design
 › Intuitiv pekknappsstyrning
 › Tre färger för att passa alla interiörer
 › Kompakt: mäter bara 85 x 85 mm

Prisbelönt design 
 
Madoka erhöll ett IF Design Award och Reddot Product Design 
Award för sin innovativa design. Dessa priser representerar två av 
de mest prestigefyllda och största designtävlingarna i världen.

Silver 
RAL 9006 (metallic) 
BRC1HHDS

Svart  
RAL 9005 (matt) 
BRC1HHDK

Vit  
RAL9003 (blank)  
BRC1HHDW

Användarvänlig trådansluten 
fjärrkontroll med premium design

Madoka Enkelhetens skönhet

Enkel uppdatering via Bluetooth 
  

Det rekommenderas starkt att du ser till att användargränssnittet 
är uppdaterat. För att uppdatera programvaran eller söka 

efter nya uppdateringar behöver du bara en mobil enhet och 
appen Madoka Assistant. Appen finns i Google Play och Apple 

Appstore.
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Det är dags att koppla av. Med dina kunders nya Daikin installations- och Stand By Me serviceprogram kan du vara 
säker på att de åtnjuter bästa komfort, energieffektivitet, användbarhet och service som är tillgänglig på marknaden. 
Stand By Me gör att dina kunder inte behöver oroa sig och ger dem en gratis, förlängd garanti, snabb uppföljning 
från Daikins servicetekniker och ytterligare garantier på specifika delar. 

Stand By Me,  
en resa mot kundnöjdhet

Hjälpverktyg

Stig ombord på vårt tåg för ultimat 
kundnöjdhet 

På vår underjordiska karta hittar du alla verktyg som vi erbjuder Daikin-installatörer 
för att hjälpa dem från den första kontaktpunkten med en ny kund, till underhåll 
och reparation efter installationen.

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

Heating Solutions Navigator 
Tillhandahåller den bästa lösningen som 
passar bäst för dina kunders hem

1 2 3 41 2 3 4

Webbportal Yrkesmän

1 2 3 4

Stand By Me 
Hantera din installationsdatabas och erbjud 
komfort och service till din kund

1 2 3 41 2 3 4

Webbportal Yrkesmän

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4Daikin e-Care 
Åtkomst till registrering, konfiguration 
och felsökning

1 2 3 4

Mobilapp Yrkesmän

1 2 3 4

1 2 3 4
Onecta-app 
Slutanvändarapp för att styra 
bostadsenheten

Mobilapp Konsument

1 2 3 4
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Upptäck de nya funktionerna 
Vi fortsätter att investera i stödet till våra installatörer. Med ditt Daikin-konto har du tillgång till Stand By Me och 
Heating Solutions Navigator online. Använd samma konto till Daikin e-Care-appen. Verktygen erbjuder nu nya 
funktioner, kolla in det!

1 2 3 4

Navigator värmelösningar 

1 2 3 4

Stand By Me 

Nyaste funktionerna:  
golvvärme, verktyg för fläktkonvektorurval 
och offertverktyg för ventilation

Nyaste funktionen:  
20 installationsinställningar för 
fjärrövervakning (SBM Pro)

1 2 3 4

Daikin e-Care 
Nyaste funktionen:  
20 installationsinställningar för 
att lösa problem på distans 

1 2 3 4

Onecta-app 
Nyaste funktionen:  
röststyrning tack vare Amazon 
Alexa eller Google Assistant

Felmeddelande och 20 installationsinställningar för fjärrsupport 
via SBM Pro och e-care-app 

Från den professionella portalen kan installatörer aktivera fjärrövervakningen så att de kan övervaka din installation på flera 
parametrar, från deras geografiska läge. De kommer att få ett automatiskt meddelande om det är något fel med installationen. 
Genom att ändra vissa inställningar kan de omedelbart förbättra din komfort.  
Spara tid och få bättre support tack vare dessa nya funktioner.

 › Driftläge - (W)LAN
 › Rum C/H på/av - (W)LAN
 › *Avstängningstemperatur för rumsuppvärmning  
– endast WLAN

 › *Avstängningstemperatur för rumskylning – endast WLAN
 › Utomhustemperatur (skrivskydd) - (W)LAN

Uppvärmning/kylning av rum

 › Börvärde utgående vatten - (W)LAN
 › Växling utgående vatten - (W)LAN
 › Resulterande LW-börvärde (skrivskyddat) – (W)LAN
 › LWT börvärde – endast WLAN
 › *Väderberoende kurva – endast WLAN

Huvudzon och extrazon (LWT)

 › DHW på/av - (W)LAN
 › *DHW-börvärde (innehåll, lagring, återuppvärmning) 
- (W)LAN

 › *DHW återuppvärmningsläge – endast WLAN

Varmvatten

 › Börvärde rum - (W)LAN
 › Rumstemperatur (skrivskydd) - (W)LAN

Rum (RT)

 › Fel detaljerad kod (skrivskydd) - (W)LAN
 › Aktivering nöddrift – endast WLAN
 › Fel återställningssignal – endast WLAN
 › *Nödinställning – endast WLAN

Installatör - felhantering

Justera ett rums börvärde på distans Anpassa väderberoende kurva på distans

* För dessa inställningar krävs en omstart som kan göras på distans.
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Allt om Heating Solutions Navigator 

Heating Solutions Navigator är en digital verktygslåda som är framtagen för Daikin-yrkesmän med 
målet att hjälpa till att hitta den lösning som passar bäst för dina kunders hem. Med detta program 
kan du konfigurera din installation, skapa anpassade rördragnings- och kopplingsscheman, ställa in 
konfigurationen på din installation, samt mycket mer.

Fläktkonvektorurval

Rördragning och kablageUtrustningslista

Solvärme Golvvärme

Förenklad värmebelastning

Rumsindividuell värmebelastning

Val av radiator

Litteratur

Ekonomisk lönsamhetsstudie

Första kontaktpunkten med en kund

Storleksberäkning av rör

e-Doctor

Reservdelsbeställning

Kommissioneringsassistent

Garantiförlängning

Underhåll

Fjärrkontroll

Tidsplanerare

Ultimat kundnöjdhet
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Golvmonterad integrerad tank i rostfritt stål Golvmonterad integrerad ECH2O Väggmonterad

E/V Reversibel Tvåzon Tillbakatömning Bivalent E/V Reversibel

11 klass 16 klass 11 klass 16 klass 16 klass 11 klass 16 klass 11 klass 16 klass 11 klass 16 klass 11 klass 16 klass

EBVH11S18D6V EBVH16S18D6V EBVX11S18D6V EBVX16S18D6V EBVZ16S18D6V EBSH11P30D EBSH16P30D EBSHB11P30D EBSHB16P30D

EBVH11S18D9W EBVH16S18D9W EBVX11S18D9W EBVX16S18D9W EBVZ16S18D9W EBSH11P50D EBSH11P50D EBSHB11P50D EBSHB16P50D

EBVH11S23D6V EBVH16S23D6V EBVX11S23D6V EBVX16S23D6V EBVZ16S23D6V EBSX11P30D EBSX11P30D EBSXB11P30D EBSXB16P30D EBBH11D6V EBBH16D6V EBBX11D6V EBBX16D6V

Typ Beskrivning Materialnamn EBVH11S23D9W EBVH16S23D9W EBVX11S23D9W EBVX16S23D9W EBVZ16S23D9W EBSX11P50D EBSX11P50D EBSXB11P50D EBSXB16P50D EBBH11D9W EBBH16D9W EBBX11D9W EBBX16D9W

Utomhusenhet

ERLA11DV3/9W •• •• •• •• •• •• ••

ERLA14DV3/9W •• •• •• •• •• •• ••

ERLA16DV3/9W •• •• •• •• •• •• ••

Styrenhet

Madoka trådansluten rumstermostat BRC1HHDK/S/W •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Trådlösa rumstermostater EKRTR •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Trådansluten digital termostat EKRTWA •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

WLAN-modul BRP069A71 •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

WLAN-kassett BRP069A78 •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Trådansluten digital termostat EKWCTRDI1V3 •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Trådansluten analog termostat EKWCTRAN1V3 •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Ventilställdon EKWCVATR1V3 •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Trådansluten basstation för golvvärme EKWUFHTA1V3 •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Universell centraliserad styrning EKCC8-W, DCOM-LT/IO, LT/MB •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Varmvatten

Rostfri ståltank EKHWS(U)150D3V3 •• •• •• ••

EKHWS(U)180D3V3 •• •• •• ••

EKHWS(U)200D3V3 •• •• •• ••

EKHWS(U)250D3V3 •• •• •• ••

EKHWS(U)300D3V3 •• •• •• ••

Polypropentank EKHWP300B •  •  (1) •  •  (1) •  •  (1) •  •  (1)

EKHWP500B •  •  (2) •  •  (2) •  •  (2) •  •  (2)

EKHWP300PB •  •  (1) •  •  (1) •  •  (1) •  •  (1)

EKHWP500PB •  •  (2) •  •  (2) •  •  (2) •  •  (2)

Tanksats från tredje part EKHY3PART •  •  (3) •  •  (3) •  •  (3) •  •  (3)

EKHY3PART2 •  •  (4) •  •  (4) •  •  (4) •  •  (4)

Sensorer

Extern sensor för EKRTR-rumstermostat EKRTETS •  •  (5) •  •  (5) •  •  (5) •  •  (5) •  •  (5) •  •  (5) •  •  (5) •  •  (5) •  •  (5) •  •  (5) •  •  (5) •  •  (5) •  •  (5)

Högspänning smart grid-reläsats EKRELSG •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Fjärrinomhustemperatursensor KRCS01-1 •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6)

Fjärrutomhustemperatursensor EKRSCA1 •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6)

Tvåzonssats
Generisk tvåzonssats (endast PCB) EKMIKPOA •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Generisk tvåzonssats EKMIKPHA •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Andra alternativ

Digitalt I/O-kretskort EKRP1HBA •  •  (7) •  •  (7) •  •  (7) •  •  (7) •  •  (7) •  •  (7) •  •  (7) •  •  (7) •  •  (7)

Kretskort för behovsstyrning EKRP1AHT •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

PC USB-kabel EKPCCAB4 •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

ECH2O-alternativ

Intern BUH - anslutningssats EKECBUCO2AF •• •• •• ••

Intern BUH - 3kW, för *3V (1N~, 230 V, 3 kW) EKECBUAF3V •  •  (8) •  •  (8) •  •  (8) •  •  (8)

Intern BUH - 6kW, för *6V (1N~, 230 V, 6 kW) EKECBUAF6V •  •  (8) •  •  (8) •  •  (8) •  •  (8)

Intern BUH - 9kW, för *9WN (3N~, 400 V, 9 kW) EKECBUAF9W •  •  (8) •  •  (8) •  •  (8) •  •  (8)

Caleffi slam- och magnetitavskiljare SAS1 156021 •• •• •• ••

Biv-anslutningssats EKECBIVCO2AF •  •  (9) •  •  (9)

DB-anslutningssats EKECDBCO2AF •  •  (10) •  •  (10)

Kombinationstabell och tillval

(1) Specifik anslutningssats: EKEPRHLT3HX.
(2) Specifik anslutningssats: ETBH: EKEPRHLT5H/ETBX: EKEPRHLT5X.
(3) EKHY3PART kan användas om man har en tank där termistorn kan sättas in.
(4) EKHY3PART2 kan behöva användas om man har en tank där en termistor inte kan sättas in.
(5) Kan endast användas i kombination med trådlös rumstermostat EKRTR.
(6) Endast en sensor kan anslutas: inomhus eller utomhus.

(7) Ytterligare reläer för att möjliggöra bivalent styrning med extern rumstermostat monteras vid installationen.
(8) Endast 1 backupvärmare kan anslutas till en enhet: 3 eller 6* eller 9 kW (*Ingen 6TI-modell tillämplig). 
EKECBUCO1AF behövs för att ansluta backupvärmaren till huvudenheten.
(9) Endast bivalenta modeller.
(10) Behövs endast för 300-modeller. 500-modeller behöver inte DB-anslutningssats för att installera 
DB-solfångarsystem.
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Golvmonterad integrerad tank i rostfritt stål Golvmonterad integrerad ECH2O Väggmonterad

E/V Reversibel Tvåzon Tillbakatömning Bivalent E/V Reversibel

11 klass 16 klass 11 klass 16 klass 16 klass 11 klass 16 klass 11 klass 16 klass 11 klass 16 klass 11 klass 16 klass

EBVH11S18D6V EBVH16S18D6V EBVX11S18D6V EBVX16S18D6V EBVZ16S18D6V EBSH11P30D EBSH16P30D EBSHB11P30D EBSHB16P30D

EBVH11S18D9W EBVH16S18D9W EBVX11S18D9W EBVX16S18D9W EBVZ16S18D9W EBSH11P50D EBSH11P50D EBSHB11P50D EBSHB16P50D

EBVH11S23D6V EBVH16S23D6V EBVX11S23D6V EBVX16S23D6V EBVZ16S23D6V EBSX11P30D EBSX11P30D EBSXB11P30D EBSXB16P30D EBBH11D6V EBBH16D6V EBBX11D6V EBBX16D6V

Typ Beskrivning Materialnamn EBVH11S23D9W EBVH16S23D9W EBVX11S23D9W EBVX16S23D9W EBVZ16S23D9W EBSX11P50D EBSX11P50D EBSXB11P50D EBSXB16P50D EBBH11D9W EBBH16D9W EBBX11D9W EBBX16D9W

Utomhusenhet

ERLA11DV3/9W •• •• •• •• •• •• ••

ERLA14DV3/9W •• •• •• •• •• •• ••

ERLA16DV3/9W •• •• •• •• •• •• ••

Styrenhet

Madoka trådansluten rumstermostat BRC1HHDK/S/W •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Trådlösa rumstermostater EKRTR •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Trådansluten digital termostat EKRTWA •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

WLAN-modul BRP069A71 •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

WLAN-kassett BRP069A78 •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Trådansluten digital termostat EKWCTRDI1V3 •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Trådansluten analog termostat EKWCTRAN1V3 •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Ventilställdon EKWCVATR1V3 •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Trådansluten basstation för golvvärme EKWUFHTA1V3 •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Universell centraliserad styrning EKCC8-W, DCOM-LT/IO, LT/MB •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Varmvatten

Rostfri ståltank EKHWS(U)150D3V3 •• •• •• ••

EKHWS(U)180D3V3 •• •• •• ••

EKHWS(U)200D3V3 •• •• •• ••

EKHWS(U)250D3V3 •• •• •• ••

EKHWS(U)300D3V3 •• •• •• ••

Polypropentank EKHWP300B •  •  (1) •  •  (1) •  •  (1) •  •  (1)

EKHWP500B •  •  (2) •  •  (2) •  •  (2) •  •  (2)

EKHWP300PB •  •  (1) •  •  (1) •  •  (1) •  •  (1)

EKHWP500PB •  •  (2) •  •  (2) •  •  (2) •  •  (2)

Tanksats från tredje part EKHY3PART •  •  (3) •  •  (3) •  •  (3) •  •  (3)

EKHY3PART2 •  •  (4) •  •  (4) •  •  (4) •  •  (4)

Sensorer

Extern sensor för EKRTR-rumstermostat EKRTETS •  •  (5) •  •  (5) •  •  (5) •  •  (5) •  •  (5) •  •  (5) •  •  (5) •  •  (5) •  •  (5) •  •  (5) •  •  (5) •  •  (5) •  •  (5)

Högspänning smart grid-reläsats EKRELSG •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Fjärrinomhustemperatursensor KRCS01-1 •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6)

Fjärrutomhustemperatursensor EKRSCA1 •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6)

Tvåzonssats
Generisk tvåzonssats (endast PCB) EKMIKPOA •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Generisk tvåzonssats EKMIKPHA •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Andra alternativ

Digitalt I/O-kretskort EKRP1HBA •  •  (7) •  •  (7) •  •  (7) •  •  (7) •  •  (7) •  •  (7) •  •  (7) •  •  (7) •  •  (7)

Kretskort för behovsstyrning EKRP1AHT •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

PC USB-kabel EKPCCAB4 •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

ECH2O-alternativ

Intern BUH - anslutningssats EKECBUCO2AF •• •• •• ••

Intern BUH - 3kW, för *3V (1N~, 230 V, 3 kW) EKECBUAF3V •  •  (8) •  •  (8) •  •  (8) •  •  (8)

Intern BUH - 6kW, för *6V (1N~, 230 V, 6 kW) EKECBUAF6V •  •  (8) •  •  (8) •  •  (8) •  •  (8)

Intern BUH - 9kW, för *9WN (3N~, 400 V, 9 kW) EKECBUAF9W •  •  (8) •  •  (8) •  •  (8) •  •  (8)

Caleffi slam- och magnetitavskiljare SAS1 156021 •• •• •• ••

Biv-anslutningssats EKECBIVCO2AF •  •  (9) •  •  (9)

DB-anslutningssats EKECDBCO2AF •  •  (10) •  •  (10)
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