
Ett riktigt kraftpaket

Daikin Altherma 3 M 
Produktbroschyr 2020

E(B/D)LA-D serien

ANSLUTEN 
VÄRMEPUMP

WLAN-ADAPTER 
INGÅR



2

Hur fungerar det? 
Utomhusenheten extraherar energi från luften för att 
erhålla värme, kyla och varmvatten. De tar upp till 75 % 
av sin energi i luften, medan resten tillhandahålls av el. 
Luft/vattenvärmepumpen bygger på en kompressor 
och ett köldmedium för överföring av energi från 
luften till vattnet och värmer vattnet efter dina behov 
och levererar det till ditt hus.

Varför ska man välja 
en Daikin Altherma 
luft/vattenvärmepump?

Monobloc  
Monobloc är en utomhusenhet som innehåller 
köldmediekretsen. I detta fall finns ingen 
inomhusenhet, utan endast en ledningscentral och en 
fristående varmvattentank.

Medeltemperatur-
värmepump 
Perfekt för nybyggen och utbyte. 
Medeltemperatursvärmepumpar är särskilt 
anpassade till golvvärme och fläktkonvektorer som 
kräver en lägre temperatur för att ge motsvarande 
komfort som radiatorer.

4+ kW 
värme

1 kW 
elektricitet

Omgivningsluft
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Monobloc med 
köldmedium R-32
Köldmediet R-32 har ett lågt GWP-värde (global 
uppvärmningspotential) och är den perfekta 
lösningen för att uppfylla de nya europeiska CO2-
utsläppsmålen.

Perfekt för små 
utrymmen
Monobloc är den perfekta 
lösningen för dig som har 
begränsat med utrymme. Det krävs 
ingen ytterligare inomhusenheten 
och utomhusenheten är tillräckligt 
liten för att kunna monteras under 
fönster. 

Daikin Altherma 3 M  
Ett riktigt kraftpaket

Förbättrad, kompakt design

Hölje i ny design 

Den ljusgrå höljet gör att enheten smälter in 
väl i många miljöer. Den svarta, horisontella 
frontpanelen döljer fläkten, vilket minskar 
ljuduppfattningen från enheten.

Enkelfläkt för 
högkapacitetsenheter
Daikins utvecklare ersatte den dubbla fläkten med 
en större fläkt och optimerade därmed formen för 
att sänka driftsljudet och förbättra luftcirkulationen.

1 378 mm

870 mm

460 mm
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Styrning 
Anpassa systemet så att det passar din livsstil och 
komfortnivå året runt.

    Ändra önskad rumstemperatur och 
temperatur på tappvarmvattnet

    Aktivera kraftfullt läge för att öka 
produktionen av varmvatten

Schema 
Ställ in ett program som beskriver när 
systemet ska arbeta och skapa upp till sex 
åtgärder per dag.

    Schemalägg rumstemperatur och 
driftläge

    Aktivera frånvaroläge för att spara 
kostnader

Övervaka 
Få en grundlig överblick över 
hur systemet fungerar och dess 
energiförbrukning.

    Kontrollera 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

Röststyrning
NYHET

Daikin Residential Controller finns nu med 
röststyrning. Nu är det är med andra ord ännu 
enklare att ha värmepump. Appen är kompatibel 
med Google Assistant och Amazon Alexa.

Daikin Residential Controller
Appen finns nu tillgänglig med röststyrning

Exempel på användande av röststyrning via Google Assistant

Exempel på användande av röststyrning via Amazon Alexa

”Alexa, ställ in rumstemperaturen på 20 °C”

”Rumstemperaturen är inställd på 20 °C”

Ok, ställer in temperaturen i 
vardagsrummet på 21 °C

Ställ in temperaturen i vardagsrummet 
på 21 °C
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Madoka – intuitiv, trådansluten fjärrkontroll

BRC1HHDKBRC1HHDS BRC1HHDW 

Finns i tre färger för att passa 
alla interiörer

Oavsett hur ditt hem ser ut kommer 
Madoka att passa in. Den finns i 
färgerna vitt, svart och silver. 

Enkelt att ställa in driftsparametrar 

Din styrning kan enkelt ställas in och 
finjusteras för att uppnå ännu högre 
energibesparingar och mer komfort. 
Systemet gör det möjligt att välja driftläge 
per rum (värme, kyla eller automatiskt), ställa 
in önskad rumstemperatur och kontrollera 
varmvattentemperaturen. 

Intuitiv styrning i stilren design

Den intuitiva och användarvänliga 
fjärrkontrollen har tre knappar som gör det 
enkelt att komma åt alla funktioner. 

MMI

Med inspiration från den prisbelönta 
designen på inomhusenheterna i Daikin 
Altherma 3-serien uppdaterades även 
denna styrenhet för att kunna erbjuda ett 
ännu mer användarvänligt gränssnitt.

          Snabb konfiguration

När du loggar in kan du konfigurera 
enheten snabbt och smidigt. Du kan 
även kontrollera om enheten är redo att 
användas genom att köra testcykler.  

          Enkel användning

Med det nya användargränssnittet går 
det snabbt att ställa in rumstemperaturen 
och styra enheten. 

NYHET

         Användarvänlig design

Det intuitiva användargränssnittet med 
färgskärm ger en praktisk vy för både installtörer 
och servicetekniker. 

         WLAN-anslutning

           Diskret enhet:  
136x160x37 mm (HxBxD)

Modernt användargränssnitt

Enkel uppdatering via Bluetooth
Det rekommenderas att använda senaste programvaran för Madoka. För att uppdatera programvaran eller söka efter nya 
uppdateringar behöver du en mobil enhet och appen Madoka Assistant. Appen finns i Google Play och Apple Appstore. 
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Full kontroll – oavsett var du är

Daikin Residential Controller 

 › Styr värmesystemet i hemmet eller fjärrstyrt via smartphone
 › Styr värmesystemet med röstkommandon 
 › Integrera med Google Assistant och Amazon Alexa
 › Andra funktioner innefattar:  
- schemaläggning för daglig användning eller semesterläge 
- styrning av flera enheter / prestandaförstärkning  
- övervakning av energiförbrukningen

Klar för Cloud med 
tillvalet WLAN

Avgivare för värme och kyla

Daikin Altherma 3 M fungerar perfekt med 
olika avgivare, så som fläktkonvektorer och 
golvvärme.

Tappvarmvattenproduktion

Monobloc kombineras med rostfria ståltankar 
(EKHWS-D), termiska lagringar och paneler (EKHWP) 
för att snabbt tillhandahålla varmvatten. 

Madoka: en användarvänlig 
trådansluten rumstermostat

 › Slank och elegant design
 › Intuitiv touchscreen
 › Finns i tre färger för att passa alla interiörer 
(vit, svart och silvergrå)

 › Kompakt enhet, mäter bara 85x85 mm
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Daikin Altherma 3 M

Monoblocsystem som ger värme och kyla. Perfekt för hem 
med platsbegränsning.

 › WLAN-kassettanslutning (tillval)
 › Möjlighet att kombinera med varmvattentank för hushållet
 › Luft/vattenvärmepump med kyla och värme, alternativt enbart 
värme

 › Allt-i-ett-koncept som inkluderar alla hydrauliska komponenter
 › En inbyggd 3 kW elektrisk reservvärmare eller en separat 
reservvärmare finns tillgängligt för ytterligare värme

 › Tillgänglig i 1-fas och 3-fas

E(B/D)LA09-16D(3)V3/D(3)W1

(1) Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) | (2) Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (DT = 5 °C) | (3) Kyla: EW 12 °C; LW 7 °C; omgivningsförhållanden: 35 °CDB | (4) Kyla: EW 23 °C; LW 18 °C; omgivningsförhållanden: 35 °CDB | 
(5) Enligt EN14825. Denna produkt innehåller fluorerande växthusgas.

Enkel enhet E(B/D)LA 09D(3)V3/D(3)W1 11D(3)V3/D(3)W1 14D(3)V3/D(3)W1 16D(3)V3/D(3)W1
Värmekapacitet Nom. kW 9,37 (1) / 9,00 (2) 10,6 (1) / 9,82 (2) 12,0 (1) / 12,5 (2) 16,0 (1) / 16,0 (2)
Effektförbrukning Värme Nom. kW 1,91 (1) / 2,43 (2) 2,18 (1) / 2,68 (2) 2,46 (1) / 3,42 (2) 3,53 (1) / 4,56 (2)
COP 4,91 (1) / 3,71 (2) 4,83 (1) / 3,66 (2) 4,87 (1) / 3,64 (2) 4,53 (1) / 3,51 (2)
Kylkapacitet Nom. kW 9,35 (3) / 9,10 (4) 11,6 (3) / 11,5 (4) 12,8 (3) / 12,7 (4) 14,0 (3) / 15,3 (4)
Effektförbrukning Kyla Nom. kW 2,79 (3) / 1,71 (4) 3,56 (3) / 2,17 (4) 4,06 (3) / 2,51 (4) 4,58 (3) / 3,24 (4)
EER 3,35 (3) / 5,34 (4) 3,26 (3) / 5,31 (4) 3,16 (3) / 5,04 (4) 3,06 (3) / 4,74 (4)
SEER 5,62 (5) 5,79 (5) 5,71 (5) 5,59 (5)

Byggnadsuppvärmning

Vattenutlopps-
temperatur vid 
medelklimat 55 °C

Allmänt

ηs (årstidsrelaterad 
värmeverkningsgrad) 135 132 134 132

SCOP 3,44 3,37 3,42 3,37
Årstidsrelaterad 
effektivitetsklass för värme A++

Vattenutlopps-
temperatur vid 
medelklimat 35 °C

Allmänt

ηs (årstidsrelaterad 
värmeverkningsgrad) 190 186 185

SCOP 4,82 4,73 4,70 4,69
Årstidsrelaterad 
effektivitetsklass för värme A+++

Hölje Färg Silver
Material Polyestermålad galvaniserad stålplåt

Dimensioner Enhet Höjd x Bredd x Djup mm 870 x 1.380 x 460
Vikt Enhet kg DV3/DW1: 147, D3V3/D3W1: 149
Kompressor Antal 1

Typ Hermetiskt tillsluten swing-kompressor

Driftsområde Värme
Omgivning Min.~Max. °CVT DV3/DW1: -25 ~ 25, D3V3/D3W1: -25 ~ 35
Vattensida Min.~Max. °C DV3/DW1: 9 ~ 60, D3V3/D3W1: 15 ~ 60

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

Driftsområde Varmvatten
Omgivning Min.~Max. °CTT -25 ~ 35
Vattensida Min.~Max. °C 25 ~ 55

Köldmedium

Typ R-32
GWP 675,0
Mängd kg 3,80
Mängd TCO2Eq 2,57
Styrning Expansionsventil

Ljudeffektsnivå (5) Värme Nom. dBA 62
Strömförsörjning Namn / Fas / Frekvens / Spänning Hz/V V3/1~/50/230 - W1/3~/50/400
Ström Rekommenderade säkringar A 32/16

EBLA09-16DV3/DW1

BRC1HHDW
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Upp till

60 °C
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