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To lavtemperaturløsninger,
der omfatter et system
for varmt vand til boligen
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Splitsystem

ET SPLITSYSTEM BESTÅR AF EN UDENDØRS OG EN
INDENDØRS ENHED
Daikin

Altherma

udendørs

enheden

omfatter

en

varmepumpe, som trækker varme ud af luften udenfor,
hvilket betyder, at 2/3 af al anvendelig varme kommer fra en
vedvarende og gratis kilde. Hvis der kræves en kombination af
varme og køle, kan indendørs enheden sænke temperaturen
og give forfriskende kølighed. Daikin Altherma varmer op
til 5 gange mere eﬀektivt, end traditionelle varmesystemer.

b

c
a

c -Varmtvandstank til boligen
a - Indendørs enhed

En lavere driftsudgift opnås derfor, mens du stadig kan nyde
godt af et stabilt og behageligt komfortniveau.*
Tilgængelige kapaciteter for split: 6, 7, 8 kW og 11, 14, 16 kW

Ny
Udendørs enheder med bundpladevarmer er optimeret

b - Udendørs enhed

Ny gulvmodel

til kolde klimaer med udendørs temperaturer ned til -25°C.
Under disse forhold fastholdes enhedens korrekte funktion
ved at passere varme gasser gennem bundpladen for at
holde drænhulleren åbne, ved at holde den nedereste del af
coil-enheden isfri, og ved at have metalgitre på den side, der
kan blive tiliset.*
* COP (ydelseskoeﬃcient) på op til 4,56

Tilbehør til lavtemperatur anvendelser
FLEKSIBEL VARMEAFGIVERKONFIGURATION
Daikin Altherma systemet er kompatibelt med alle
typer af varmeafgivere, såsom gulvvarme, radiatorer
og fan coil-enheder, men den optimale løsning er
varmepumpekonvektoren, som er langt mere
end blot en fan coil-enhed eller en hvilken som helst anden
varmeafgiver. Den kan både varme og køle, hvis det er
nødvendigt, og giver en optimal energieﬀektivitet på cirka 25 %,
når den er forbundet til et Daikin Altherma lavtemperatursystem
i kombination med gulvvarme.
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Konvektionsvarmepumpe
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Monobloksystem

ALT ER KOMBINERET I ÉN UDENDØRS ENHED
Som et alternativ til et splitsystem, har Daikin introduceret en
monoblokversion, hvor alle de hydrauliske dele er placeret
i udendørs enheden. Det betyder, at det er vandrørene,
der løber indendørs, hvilket gør installationen lettere, og
systemet er optimeret til kolde klimaer via frostbeskyttelse,
ekstra isolering og computerstyret aktivering af pumpen og
backup-varmelegeme.
Kun udendørs enhed

Kapaciteter der kan fås for monoblok: 6, 8 kW og 11, 14, 16 kW

Nyt ekstra
lille kabinet

Et backup-varmelegeme på 6 kW kan
installeres som ekstraudstyr. Styreboksen
omfatter kontaktorer, softwaren (PCB) og
brugerinterfacet, som kan monteres separat
eller på styreboksen.

Varmtvandstank til boligen
Altherma er lige så smart, når det drejer sig om boligens varme vand. Vandet i varmtvandstanken bliver først varmet op ved
brug af varmeenergien fra udendørs luften takket være forbindelsen til indendørs enheden.
En standard varmtvandstank til boligen med ﬁnish i rustfrit stål kan fås til 200 og 260 liter.

LET STYRING

FORBINDELSE TIL SOLFANGER

Den ideelle temperatur kan nemt, hurtigt og praktisk
reguleres med den fortrådede eller trådløse rumtermostat.
Det giver mere præcis måling, og brugeren får således
mulighed for at optimere komfortniveauerne på en
optimal og mere energieffektiv måde.

For at spare endnu mere energi på boligens
varmtvandsproduktion, kan Daikin Altherma systemet
forbindes til Daikin solfangere.
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ECO-LABEL
Daikin er den første producent der har modtaget
Eco-label for varmepumper!

Daikin Altherma lavtemperatur med gulvvarme
har modtaget EU ECO-LABEL ,fordi det har en
højere energieﬀektivitet og giver lavere påvirkning af den
globale opvarmning end andre varmepumper i sin klasse.
Se http://www.daikinaltherma.eu/eco-label.jsp for produkter
med certiﬁkat.

Daikin Europe N.V. deltager i Eurovent Certification
programme for Air conditioners (AC), Liquid Chilling
Packages (LCP) og Fan coil units (FCU), Tjek den
løbende gyldighed af certifikatet online: www.
eurovent-certification.com eller ved brug af:
www.certiflash.com

Daikins produkter forhandles af:
Denne brochure er kun udarbejdet som information og udgør ikke et tilbud,
der forpligter Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. har samlet denne brochures
indhold efter bedste overbevisning. Der gives ingen udtrykkelige eller
underforståede garantier for, at indholdet og de produkter og tjenester, der
præsenteres heri, er komplette, nøjagtige, pålidelige eller egnede til et bestemt
formål. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. Daikin Europe
N.V. afviser udtrykkeligt ethvert ansvar for nogen form for direkte eller indirekte
skader, forstået i ordets bredeste betydning, som er opstået på grund af eller i
forbindelse med denne brochures brug og/eller fortolkning Daikin Europe N.V.
har copyright på hele indholdet.
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Daikins enestående position som producent af
klimaanlægsudstyr, kompressorer og kølemidler har ført
til målrettet involvering i miljømæssige problemstillinger.
Det har i flere år været Daikins målsætning at blive
førende inden for levering af produkter, der har
begrænset indvirkning på miljøet. Denne udfordring
stiller krav om økologisk design og udvikling af et bredt
produktsortiment samt et energistyringssystem, der fører
til energibesparelser og mindre affald.

Denne publikation erstatter ECPEN10-725.
Ansvarshavende red.: Daikin Europe N.V., Zandvoordestraat 300, B-8400
Oostende

Daikin
solfangere
har
opnået
Solar
Keymark
certiﬁkation.
Keymark'et
for
solfangerprodukter er anerkendt over hele
Europa og hjælper forbrugerne til at vælge kvalitets
solfangere. I de ﬂeste europæiske lande er denne
certiﬁkation obligatorisk for at kunne modtage tilskud.

