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Daikin Altherma 3 H 
Sistema Hidrosplit de baixa temperatura

Funcionamento a R-32

Bluevolution 

A tecnologia Bluevolution combina 
compressores muito eficientes desenvolvidos 
pela Daikin com o fluido frigorigéneo R-32.
 

Mais ecológico 

Graças à combinação do GWP inferior (675 versus 2.087, 
5 para R-410A) e uma carga de fluido frigorigéneo 
inferior, o R-32 consegue reduzir em 75% o equivalente 
de CO2, tornando-o melhor para o ambiente.
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Conveniente para 
áreas urbanas sensíveis

Modo de redução de ruído

Para cumprir os requisitos das áreas urbanas mais 
sensíveis ao ruído, o instalador pode configurar 
a unidade no modo de baixo ruído, reduzindo a 
pressão sonora em 3 dB(A).

Desempenho superior

Temperatura de impulsão da água

Com uma temperatura de impulsão da água de 60 °C, a Daikin 
Altherma 3 H é perfeita para:

 › Novas construções com pavimento radiante e ventilo-convetores
 › Renovações utilizando os radiadores existentes

Unidade exterior Daikin Altherma 3 H

A unidade exterior EPGA-D7 está disponível nas potências de  
11-14-16 kW, monofásica e pode ligar-se a:

 › unidades interiores murais EAB(H/X)-D7
 › unidades interiores de chão com depósito integrado EAV(H/X)-D7

Vantagem da injeção de gás

Alta capacidade com mesmo em climas 
muito frios

A unidade exterior Daikin Altherma 3 H está equipada 
com um novo compressor scroll com injeção de 
gás que permite que a unidade funcione até uma 
temperatura exterior de -28 °C.

Além disso a capacidade de aquecimento a baixa 
temperatura exterior (-7/35 °C) regista uma melhoria 
de 35% em comparação com o seu antecessor.

Desempenho energético de topo

Graças à utilização de R-32, a unidade alcança um 
desempenho energético mais elevado, representado 
pelas melhores etiquetas energéticas.

até
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Porquê escolher a unidade Daikin Altherma 3 H F 
com depósito de água quente sanitária integrado?

A unidade de chão Daikin Altherma 3 H F é o sistema 

ideal para o fornecimento de aquecimento, 

arrefecimento e água quente sanitária para novas 

habitações e casas de baixo consumo energético. 

Daikin Altherma 3 H F 
com depósito de água quente sanitária integrado

62
5 

m
m

Fácil instalação
Área de instalação reduzida e pegas práticas

595 mm

As unidades de chão foram concebidas para ser 
facilmente manuseadas graças às suas pegas práticas e 
sem rebordos cortantes. A área de instalação reduzida 
facilita a instalação em espaços mais pequenos e o acesso 
a todos os componentes hidráulicos ajuda o instalador a 
trabalhar na unidade sem esforço.
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Uma gama completa 
para corresponder a todas as necessidades

180 ou 230 l
1.650 ou 1.850 mm

Modelos Apenas aquecimento - EAVH-D6V7/9W7
Os modelos apenas aquecimento fornecem aquecimento ambiente e água quente sanitária de forma eficiente.

Modelos reversíveis - EAVX-D6V7/9W7
Para além das funções anteriores, permite também o fornecimento de 
arrefecimento ambiente

As funções de aquecimento e arrefecimento ambiente funcionam através de 
sistemas emissores como pavimento radiante e/ou ventilo-convetores

Azul

Vermelho

Quando o Sensor Daikin indica a cor azul, 
significa que o sistema está a funcionar 
corretamente. O Sensor Daikin fica 
intermitente quando está no modo standby.

Quando o Sensor Daikin indica a cor 
vermelha, significa que ocorreu um erro no 
sistema.

Capacidade e tamanhos

Interface do utilizador  
 
 avançada

Configuração rápida 
 
Permite configurar totalmente a unidade em 
menos de 10 passos. Até pode verificar se a 
unidade está pronta a ser utilizada através de ciclos 
de teste. 
 
Funcionamento simples 
 
Trabalhe com toda a rapidez graças à nova 
interface de utilizador. É fácil de utilizar com 
apenas alguns botões e 2 manípulos de 
navegação.

Design elegante 
 
A interface de utilizador foi especialmente 
concebida para ser muito intuitiva. O ecrã a 
cores de elevado contraste apresenta indicações 
visuais atrativas e práticas que ajudam muito os 
instaladores e técnicos de assistência.

Sensor Daikin  

O sensor Daikin informa sobre o estado do 
sistema em tempo real
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EPGA-DV7 EAVH-D6V7

Daikin Altherma 3 H F - 
Apenas Aquecimento
 
Bomba de calor ar-agua, tipo Hidrosplit versão de chão 
com depósito integrado, para aquecimento e produção 
de AQS, ideal para casas de baixo consumo energético 

 › Depósito de água quente sanitária em aço inoxidável integrado 
de 180 ou 230 l

 › A placa PCB e os componentes hidráulicos estão localizados na 
parte da frente para um acesso fácil

 › Espaço de instalação reduzido de 595 x 625 mm
 › Escolha de resistência de apoio integrada de 6 ou 9 kW
 › A unidade exterior extrai calor mesmo a -28 °C

EAVH-D6V7/D9W7 + EPGA-DV7

Dados de eficiência EAVH + EPGA 16S18D6V7/
D9W7 + 11DV7

16S23D6V7/
D9W7 + 11DV7

16S18D6V7/
D9W7 + 14DV7

16S23D6V7/
D9W7 + 14DV7

16S18D6V7/
D9W7 + 16DV7

16S23D6V7/
D9W7 + 16DV7

Potência de aquecimento Nom. kW 11,1 (1) / 11,3 (2) 14,5 (1) / 14,5 (2) 16,5 (1) / 15,6 (2)
Consumo Aquecimento Nom. kW 2,16 (1) / 2,91 (2) 2,91 (1) / 3,96 (2) 3,45 (1) / 4,21 (2)
COP 5,15 (1) / 3,88 (2) 4,99 (1) / 3,65 (2) 4,78 (1) / 3,71 (2)
Aquecimento 
ambiente 
 

Saída de 
água a 55 °C 
com clima 
moderado

Geral SCOP 3,29 3,34 3,41
ŋs (Eficiência sazonal) % 129 130 133

Classe de eficiência sazonal A++
Saída de 
água a 35 °C 
com clima 
moderado

Geral SCOP 4,38 4,45 4,56
ŋs (Eficiência sazonal) % 172 175 179

Classe de eficiência sazonal A++ A+++
Produção de água quente sanitária 
 

Geral Perfil de carga declarado L XL L XL L XL
Clima 
moderado

ŋwh (eficiência de aquecimento de água) % 104 111 104 111 104 111
Classe de eficiência energética de AQS A

Unidade interior EAVH 16S18D6V7/
D9W7

16S23D6V7/
D9W7

16S18D6V7/
D9W7

16S23D6V7/
D9W7

16S18D6V7/
D9W7

16S23D6V7/
D9W7

Estrutura Cor Branco + Preto
Material Resina/chapa metálica

Dimensões Unidade Altura x Largura x Profundidade mm 1.650 x 595 x 625 1.850 x 595 x 625 1.650 x 595 x 625 1.850 x 595 x 625 1.650 x 595 x 625 1.850 x 595 x 625
Peso Unidade kg 109 118 109 118 109 118
Depósito Volume de água l 180 230 180 230 180 230

Temperatura máxima da água °C 70
Pressão máxima da água bar 10
Proteção anticorrosão Decapagem

Limites de funcionamento Aquecimento Temp. Exterior Mín.~Máx. °CBs -28~35
Lado da água Mín.~Máx. °C 18~60

Água quente 
sanitária

Temp. Exterior Mín.~Máx. °CBs -28~35
Lado da água Máx. °C 10~60 

Nível de potência sonora Nom. dBA 44
Nível de pressão sonora Nom. dBA 30

Unidade exterior EPGA 11DV7 14DV7 16DV7
Dimensões Unidade Altura x Largura x Profundidade mm 1.440 x 1.160 x 380
Peso Unidade kg 143
Compressor Quantidade 1

Tipo Compressor scroll hermeticamente selado
Limites de funcionamento Arrefecimento Mín.~Máx. °CBs 10~43

Aquecimento/Água quente sanitária Mín.~Máx. °CBs -28~35
Fluido frigorigéneo Tipo R-32

GWP 675,0
Carga de gás kg 3,50
Carga de gás TCO2Eq 2,36
Controlar Válvula de expansão

Nível de potência 
sonora

Aquecimento Nom. dBA 64 66
Arrefecimento Nom. dBA 68 

Nível de pressão 
sonora

Aquecimento Nom. dBA 48 49 52
Arrefecimento Nom. dBA 55

Alimentação elétrica Tipo/Fase/Frequência/Tensão Hz/V V3/1N~/50/230
Corrente Disjuntor recomendado A 32

(1)
 
Arrefecimento Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); aquecimento Ta Bs/Bh 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) (2) Arrefecimento Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C); aquecimento Ta Bs/Bh 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (DT = 5 °C).

Este produto contém gases fluorados com efeito de estufa.

011-1W0319 -> 324

BRC1HHDW

60 °C

até
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Daikin Altherma 3 H F - 
Reversível
 
Bomba de calor ar-agua, tipo Hidrosplit versão de 
chão com depósito integrado, para aquecimento, 
arrefecimento e produção de AQS, ideal para casas de 
baixo consumo energético 

 › Depósito de água quente sanitária em aço inoxidável integrado 
de 180 ou 230 l

 › A placa PCB e os componentes hidráulicos estão localizados na 
parte da frente para um acesso fácil

 › Espaço de instalação reduzido de 595 x 625 mm
 › Escolha de resistência de apoio integrada de 6 ou 9 kW
 › A unidade exterior extrai calor mesmo a -28 °C

EAVX-D6V7/D9W7 + EPGA-DV7 

EPGA-DV7

Dados de eficiência EAVX + EPGA 16S18D6V7/
D9W7 + 11DV

16S23D6V7/
D9W7 + 11DV

16S18D6V7/
D9W7 + 14DV

16S23D6V7/
D9W7 + 14DV

16S18D6V7/
D9W7 + 16DV

16S23D6V7/
D9W7 + 16DV

Potência de aquecimento Nom. kW 11,1 (1) / 11,3 (2) 14,5 (1) / 14,5 (2) 16,5 (1) / 15,6 (2)
Consumo Aquecimento Nom. kW 2,16 (1) / 2,91 (2) 2,91 (1) / 3,96 (2) 3,45 (1) / 4,21 (2)
Potência de arrefecimento Nom. kW 10,5 (1) / 10,7 (2) 11,1 (1) / 11,9 (2) 13,5 (1) / 11,9 (2)
Consumo Arrefecimento Nom. kW 2,21 (1) / 3,30 (2) 2,72 (1) / 3,97 (2) 3,42 (1) / 3,97 (2)
COP 5,15 (1) / 3,88 (2) 4,99 (1) / 3,65 (2) 4,78 (1) / 3,71 (2)
EER 4,75 (1) / 3,23 (2) 4,09 (1) / 2,99 (2) 3,94 (1) / 2,99 (2)
Aquecimento 
ambiente 
 

Saída de 
água a 55 °C 
com clima 
moderado

Geral SCOP 3,32 3,37 3,43
ŋs (Eficiência sazonal) % 130 132 134

Classe de eficiência sazonal A++
Saída de 
água a 35 °C 
com clima 
moderado

Geral SCOP 4,44 4,51 4,61
ŋs (Eficiência sazonal) % 175 178 182

Classe de eficiência sazonal A++ A+++
Produção de água quente sanitária 
 

Geral Perfil de carga declarado L XL L XL L XL
Clima 
moderado

ŋwh (eficiência de aquecimento de água) % 104 111 104 111 104 111
Classe de eficiência energética de AQS A

Unidade interior EAVX 16S18D6V7/
D9W7

16S23D6V7/
D9W7

16S18D6V7/
D9W7

16S23D6V7/
D9W7

16S18D6V7/
D9W7

16S23D6V7/
D9W7

Estrutura Cor Branco + Preto
Material Resina/chapa metálica

Dimensões Unidade Altura x Largura x Profundidade mm 1.650 x 595 x 625 1.850 x 595 x 625 1.650 x 595 x 625 1.850 x 595 x 625 1.650 x 595 x 625 1.850 x 595 x 625
Peso Unidade kg 109 118 109 118 109 118
Depósito Volume de água l 180 230 180 230 180 230

Temperatura máxima da água °C 70
Pressão máxima da água bar 10
Proteção anticorrosão Decapagem

Limites de funcionamento Aquecimento Temp. Exterior Mín.~Máx. °CBs -28~35
Lado da água Mín.~Máx. °C 18~60

Arrefecimento Temp. Exterior Mín.~Máx. °CBs 10~43
Lado da água Mín.~Máx. °C 5~22

Água quente 
sanitária

Temp. Exterior Mín.~Máx. °CBs -28~35
Lado da água Mín.~Máx. °C 10~60x 

Nível de potência sonora Nom. dBA 44
Nível de pressão sonora Nom. dBA 30

Unidade exterior EPGA 11DV7 14DV7 16DV7
Dimensões Unidade Altura x Largura x Profundidade mm 1.440 x 1.160 x 380

Peso Unidade kg 143
Compressor Quantidade 1

Tipo Compressor scroll hermeticamente selado
Limites de funcionamento Arrefecimento Mín.~Máx. °CBs 10~43

Aquecimento/Água quente sanitária Mín.~Máx. °CBs -28~35
Fluido frigorigéneo Tipo R-32

GWP 675,0
Carga de gás kg 3,50
Carga de gás TCO2Eq 2,36
Controlar Válvula de expansão

Nível de potência 
sonora

Aquecimento Nom. dBA 64 66
Arrefecimento Nom. dBA 68 

Nível de pressão 
sonora

Aquecimento Nom. dBA 48 49 52
Arrefecimento Nom. dBA 55

Alimentação elétrica Tipo/Fase/Frequência/Tensão Hz/V V3/1N~/50/230
Corrente Disjuntor recomendado A 32

(1)
 
Arrefecimento Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); aquecimento Ta Bs/Bh 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) (2) Arrefecimento Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C); aquecimento Ta Bs/Bh 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (DT = 5 °C).

Este produto contém gases fluorados com efeito de estufa.

EAVX-D6V7

011-1W0319 -> 324

BRC1HHDS

60 °C

até
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EPGA-DV7

Daikin Altherma 3 H F
 
Unidade de chão integrada com monitorização de duas 
zonas de temperatura diferentes 

 › Depósito de água quente sanitária em aço inoxidável integrado 
de 180 ou 230 l

 › A placa PCB e os componentes hidráulicos estão localizados na 
parte da frente para um acesso fácil

 › Espaço de instalação reduzido de 595 x 625 mm
 › Escolha de resistência de apoio integrada de 6 kW
 › A unidade exterior extrai calor mesmo a -28 °C

EAVZ-D6V7 + EPGA-DV7

Dados de eficiência EAVZ + EPGA 16S18D6V7 
+ 11DV7

16S23D6V7
+ 11DV7

16S18D6V7
+ 14DV7

16S23D6V7 
+ 14DV7

16S18D6V7
+ 16DV7

16S23D6V7 
+ 16DV7

Potência de aquecimento Nom. kW 11,1 (1) / 11,3 (2) 14,5 (1) / 14,5 (2) 16,5 (1) / 15,6 (2)
Consumo Aquecimento Nom. kW 2,16 (1) / 2,91 (2) 2,91 (1) / 3,96 (2) 3,45 (1) / 4,21 (2)
COP 5,15 (1) / 3,88 (2) 4,99 (1) / 3,65 (2) 4,78 (1) / 3,71 (2)
Aquecimento 
ambiente 
 

Saída de 
água a 55 °C 
com clima 
moderado

Geral SCOP 3,29 3,34 3,41
ŋs (Eficiência sazonal) % 129 130 133

Classe de eficiência sazonal A++
Saída de 
água a 35 °C 
com clima 
moderado

Geral SCOP 4,38 4,45 4,56
ŋs (Eficiência sazonal) % 172 175 179

Classe de eficiência sazonal A++ A+++
Produção de água quente sanitária 
 

Geral Perfil de carga declarado L XL L XL L XL
Clima 
moderado

ŋwh (eficiência de aquecimento de água) % 104 111 104 111 104 111
Classe de eficiência energética de AQS A

Unidade interior EAVZ 16S18D6V7 16S23D6V7 16S18D6V7 16S23D6V7 16S18D6V7 16S23D6V7
Estrutura Cor Branco + Preto

Material Resina/chapa metálica
Dimensões Unidade Altura x Largura x Profundidade mm 1.650 x 595 x 625 1.850 x 595 x 625 1.650 x 595 x 625 1.850 x 595 x 625 1.650 x 595 x 625 1.850 x 595 x 625
Peso Unidade kg 120 128 120 128 120 128
Depósito Volume de água l 180 230 180 230 180 230

Temperatura máxima da água °C 70
Pressão máxima da água bar 10
Proteção anticorrosão Decapagem

Limites de funcionamento Aquecimento Temp. Exterior Mín.~Máx. °CBs -28~35
Lado da água Mín.~Máx. °C 18~60

Água quente 
sanitária

Temp. Exterior Mín.~Máx. °CBs -28~35
Lado da água Mín.~Máx. °C 10~60

Nível de potência sonora Nom. dBA 44 
Nível de pressão sonora Nom. dBA 30 

Unidade exterior EPGA 11DV7 14DV7 16DV7
Dimensões Unidade Altura x Largura x Profundidade mm 1.440 x 1.160 x 380
Peso Unidade kg 143
Compressor Quantidade 1

Tipo Compressor scroll hermeticamente selado
Limites de funcionamento Arrefecimento Mín.~Máx. °CBs 10~43

Aquecimento/Água quente sanitária Mín.~Máx. °CBs -28~35
Fluido frigorigéneo Tipo R-32

GWP 675,0
Carga de gás kg 3,50
Carga de gás TCO2Eq 2,36
Controlar Válvula de expansão

Nível de potência 
sonora

Aquecimento Nom. dBA 64 66
Arrefecimento Nom. dBA 68 

Nível de pressão 
sonora

Aquecimento Nom. dBA 48 49 52
Arrefecimento Nom. dBA 55

Alimentação elétrica Tipo/Fase/Frequência/Tensão Hz/V V3/1N~/50/230
Corrente Disjuntor recomendado A 32

(1)
 
Arrefecimento Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); aquecimento Ta Bs/Bh 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) (2) Arrefecimento Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C); aquecimento Ta Bs/Bh 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (DT = 5 °C).

Este produto contém gases fluorados com efeito de estufa.

BRC1HHDK

011-1W0319 -> 324

EAVZ-D6V7

60 °C

até
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Alta flexibilidade para climatização e  
produção de água quente sanitária

 › A inclusão de todos os componentes hidráulicos significa 
que não são necessários componentes de terceiros

 › A placa PCB e os componentes hidráulicos estão 
localizados na parte da frente para um acesso fácil

 › As dimensões compactas permitem a instalação 
em espaços pequenos, uma vez que praticamente 
não são necessárias folgas laterais

 › O design elegante da unidade combina-se 
com o de outros aparelhos domésticos

 › Combinação com depósito em aço 
inoxidável ou do tipo ECH2O

Porquê escolher a unidade mural 
Daikin Altherma 3 H W?

A unidade mural Daikin Altherma 3 H W oferece 

aquecimento e arrefecimento com elevada 

flexibilidade para uma instalação rápida e fácil, 

com opção de ligação a um depósito para 

produção de água quente sanitária

Unidade mural 
Daikin Altherma 3 H W
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Várias soluções de depósitos, 
possibilidades infinitas

Modelos Apenas aquecimento - 
EABH-D7
Os modelos apenas aquecimento fornecem aquecimento ambiente 
e água quente sanitária de forma eficiente.

Modelos reversíveis - EABX-D7
Para além das funções anteriores, permite também o 
fornecimento de arrefecimento ambiente.

As funções de aquecimento e arrefecimento ambiente 
funcionam através de sistemas emissores como pavimento 
radiante e/ou ventilo-convetores.

Flexibilidade na produção de água quente sanitária

Depósito do tipo ECH2O (EKHWP-(P)B) 

Ligue a sua unidade mural Daikin Altherma 3 H W a um 
depósito com tecnologia ECH2O e aproveite também 
a energia solar.

Depósito em aço inoxidável (EKHWS-D) 

Ligue a sua unidade mural Daikin Altherma 3 H W 
a um depósito em aço inoxidável para usufruir da 
produção eficiente de água quente sanitária.

Azul

Vermelho

Quando o Sensor Daikin indica a cor azul, 
significa que o sistema está a funcionar 
corretamente. O Sensor Daikin fica 
intermitente no modo standby.

Quando o Sensor Daikin indica a cor 
vermelha, significa que ocorreu um erro no 
sistema.

Interface do utilizador  
 
 avançada

Configuração rápida 
 
Permite configurar totalmente a unidade em menos 
de 10 passos. Até pode verificar se a unidade está 
pronta a ser utilizada através de ciclos de teste. 
 
Funcionamento simples 
 
Trabalhe com toda a rapidez graças à nova interface 
de utilizador. É fácil de utilizar com apenas alguns 
botões e 2 manípulos de navegação.

Design elegante 
 
A interface de utilizador foi especialmente concebida 
para ser muito intuitiva. O ecrã a cores de elevado 
contraste apresenta indicações visuais atrativas e 
práticas que ajudam muito os instaladores e técnicos 
de assistência.

Sensor Daikin  

O sensor Daikin intuitivo informa 
sobre o estado do sistema em 
tempo real
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EPGA-DV7

EABH-D6V7

Dados de eficiência EABH + EPGA 16D6V7/D9W7 + 11DV7 16D6V7/D9W7 + 14DV7 16D6V7/D9W7 + 16DV7
Potência de aquecimento Nom. kW 11,1 (1) / 11,3 (2) 14,5 (1) / 14,5 (2) 16,5 (1) / 15,6 (2)
Consumo Aquecimento Nom. kW 2,16 (1) / 2,91 (2) 2,91 (1) / 3,96 (2) 3,45 (1) / 4,21 (2)
COP 5,15 (1) / 3,88 (2) 4,99 (1) / 3,65 (2) 4,78 (1) / 3,71 (2)
Aquecimento 
ambiente 
 

Saída de 
água a 55 °C 
com clima 
moderado

Geral SCOP 3,29 3,34 3,41
ŋs (Eficiência sazonal) % 129 130 133

Classe de eficiência sazonal A++
Saída de 
água a 35 °C 
com clima 
moderado

Geral SCOP 4,38 4,45 4,56
ŋs (Eficiência sazonal) % 172 175 179

Classe de eficiência sazonal A++ A+++

Unidade interior EABH 16D6V7 16D9W7 16D6V7 16D9W7 16D6V7 16D9W7
Estrutura Cor Branco + Preto

Material Resina, chapa metálica
Dimensões Unidade Altura x Largura x Profundidade mm 840 x 440 x 390
Peso Unidade kg 38
Limites de funcionamento Aquecimento Temp. Exterior Mín.~Máx. °CBs -28~35

Lado da água Mín.~Máx. °C 18~60
Água quente 
sanitária

Temp. Exterior Mín.~Máx. °CBs -28~35
Lado da água Máx. °C 10~60 

Nível de pressão sonora Nom. dBA 30 

Unidade exterior EPGA 11DV7 14DV7 16DV7
Dimensões Unidade Altura x Largura x Profundidade mm 1.440 x 1.160 x 380
Peso Unidade kg 143
Compressor Quantidade 1

Tipo Compressor scroll hermeticamente selado
Limites de funcionamento Arrefecimento Mín.~Máx. °CBs 10~43

Aquecimento/Água quente sanitária Mín.~Máx. °CBs -28~35
Fluido frigorigéneo Tipo R-32

GWP 675,0
Carga de gás kg 3,50
Carga de gás TCO2Eq 2,36
Controlar Válvula de expansão

Nível de potência 
sonora

Aquecimento Nom. dBA 64 66
Arrefecimento Nom. dBA 68 

Nível de pressão 
sonora

Aquecimento Nom. dBA 48 49 52
Arrefecimento Nom. dBA 55

Alimentação elétrica Tipo/Fase/Frequência/Tensão Hz/V V3/1N~/50/230
Corrente Disjuntor recomendado A 32

(1)
 
Arrefecimento Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); aquecimento Ta Bs/Bh 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) (2) Arrefecimento Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C); aquecimento Ta Bs/Bh 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (DT = 5 °C).

Este produto contém gases fluorados com efeito de estufa. 

Daikin Altherma 3 H W - 
Apenas Aquecimento
 
Bomba de calor ar-água tipo hidrosplit versão mural, 
para aquecimento e produção de AQS, ideal para 
casas de baixo consumo energético 

 › Combinação com depósito em aço inoxidável ou 
armazenamento térmico ECH2O para a produção de água 
quente sanitária

 › A placa PCB e os componentes hidráulicos estão localizados 
na parte da frente para um acesso fácil

 › As dimensões compactas permitem a instalação em espaços 
pequenos, uma vez que praticamente não são necessárias 
folgas laterais

 › Escolha de resistência de apoio integrada de 6 ou 9 kW
 › A unidade exterior extrai calor mesmo a -28 °C

EABH-D6V7/D9W7 + EPGA-DV7

011-1W0319 -> 324

até

60 °C

BRC1HHDS
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EPGA-DV7

EABX-D6V7

Daikin Altherma 3 H W
 
Bomba de calor ar-água tipo hidrosplit versão mural, pa 
aquecimento, arrefecimento e produção de AQS, 
ideal para casas de baixo consumo energético 

 › Combinação com depósito em aço inoxidável ou 
armazenamento térmico ECH2O para a produção de água 
quente sanitária

 › A placa PCB e os componentes hidráulicos estão localizados na 
parte da frente para um acesso fácil

 › As dimensões compactas permitem a instalação em espaços 
pequenos, uma vez que praticamente não são necessárias 
folgas laterais

 › Escolha de resistência de apoio integrada de 6 ou 9 kW
 › A unidade exterior extrai calor mesmo a -28 °C

EABX-D6V7/D9W7 + EPGA-DV7

Dados de eficiência EABX + EPGA 16D6V7/D9W7 + 11DV7 16D6V7/D9W7 + 14DV7 16D6V7/D9W7 + 16DV7
Potência de aquecimento Nom. kW 11,1 (1) / 11,3 (2) 14,5 (1) / 14,5 (2) 16,5 (1) / 15,6 (2)
Consumo Aquecimento Nom. kW 2,16 (1) / 2,91 (2) 2,91 (1) / 3,96 (2) 3,45 (1) / 4,21 (2)
Potência de arrefecimento Nom. kW 10,5 (1) / 10,7 (2) 11,1 (1) / 11,9 (2) 13,5 (1) / 11,9 (2)
Consumo Arrefecimento Nom. kW 2,21 (1) / 3,30 (2) 2,72 (1) / 3,97 (2) 3,42 (1) / 3,97 (2)
COP 5,15 (1) / 3,88 (2) 4,99 (1) / 3,65 (2) 4,78 (1) / 3,71 (2)
EER 4,75 (1) / 3,23 (2) 4,09 (1) / 2,99 (2) 3,94 (1) / 2,99 (2)
Aquecimento 
ambiente 
 

Saída de 
água a 55 °C 
com clima 
moderado

Geral SCOP 3,32 3,37 3,43
ŋs (Eficiência sazonal) % 130 132 134

Classe de eficiência sazonal A++
Saída de 
água a 35 °C 
com clima 
moderado

Geral SCOP 4,44 4,51 4,61
ŋs (Eficiência sazonal) % 175 178 182

Classe de eficiência sazonal A++ A+++

Unidade interior EABX 16D6V7 16D9W7 16D6V7 16D9W7 16D6V7 16D9W7
Estrutura Cor Branco + Preto

Material Resina, chapa metálica
Dimensões Unidade Altura x Largura x Profundidade mm 840 x 440 x 390
Peso Unidade kg 38
Limites de funcionamento Aquecimento Temp. Exterior Mín.~Máx. °CBs -28~35

Lado da água Mín.~Máx. °C 18~60
Arrefecimento Temp. Exterior Mín.~Máx. °CBs 10~43

Lado da água Mín.~Máx. °C 5~22
Água quente 
sanitária

Temp. Exterior Mín.~Máx. °CBs -28~35
Lado da água Mín.~Máx. °C 10~60

Nível de pressão sonora Nom. dBA 30

Unidade exterior EPGA 11DV7 14DV7 16DV7
Dimensões Unidade Altura x Largura x Profundidade mm 1.440 x 1.160 x 380
Peso Unidade kg 143
Compressor Quantidade 1

Tipo Compressor scroll hermeticamente selado
Limites de funcionamento Arrefecimento Mín.~Máx. °CBs 10~43

Aquecimento/Água quente sanitária Mín.~Máx. °CBs -28~35
Fluido frigorigéneo Tipo R-32

GWP 675,0
Carga de gás kg 3,50
Carga de gás TCO2Eq 2,36
Controlar Válvula de expansão

Nível de potência 
sonora

Aquecimento Nom. dBA 64 66
Arrefecimento Nom. dBA 68 

Nível de pressão 
sonora

Aquecimento Nom. dBA 48 49 52
Arrefecimento Nom. dBA 55

Alimentação elétrica Tipo/Fase/Frequência/Tensão Hz/V V3/1N~/50/230
Corrente Disjuntor recomendado A 32

(1)
 
Arrefecimento Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); aquecimento Ta Bs/Bh 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) (2) Arrefecimento Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C); aquecimento Ta Bs/Bh 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (DT = 5 °C).

Este produto contém gases fluorados com efeito de estufa. 

BRC1HHDK

011-1W0319 -> 324

até

60 °C
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Depósitos de armazenamento 
térmico e de produção de AQS
Opções de instalação de aquecimento de água quente

Quer necessite apenas de água quente ou pretenda combinar a água quente com sistemas solares, oferecemos 
as melhores soluções para alcançar os mais elevados níveis de conforto, eficiência energética e fiabilidade.

EKHWP300B

64W

294L

B

Porquê escolher o armazenamento térmico ou 
o depósito de água quente sanitária?

 Depósito de água quente  
 sanitária 

Depósitos em aço inoxidável

Conforto 

 › Disponível em 150, 180, 200, 250 e 300 litros  
em aço inoxidável EKHWS(U)-D 
  

Eficiência 

 › O isolamento de elevada qualidade minimiza a perda 
de calor

 › Eficiente reposição térmica: de 10 °C a 50 °C em 
apenas 60 minutos 

 › Disponível como solução integrada ou depósito em 
separado

Fiabilidade  

 › Em intervalos, pré-programados, permite a 
desinfeção da água, elevando a temperatura desta 
acima dos 60 °C

Depósito em aço inoxidávelArmazenamento térmico
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Consumo energético mensal  
de uma casa independente média

2.500

2.000

1.500

1.000

500

Jan Fev Mar Abr Maio Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

kWh

 Gama de armazenamento  
 térmico ECH2O 

Eficiência  

 › Preparada para o futuro: maximize as fontes de 
energia renovável

 › Gestão inteligente de armazenamento de calor: 
assegura o aquecimento contínuo durante o modo 
de descongelação e utiliza o calor armazenado para 
o aquecimento ambiente

 › O isolamento de elevada qualidade minimiza a perda 
de calor  
 
Fiabilidade  

 › Depósito sem manutenção: sem corrosão, sem 
ânodos, sem formação de calcário e sem perda de 
água através da válvula de segurança 

Sistema solar drain-back Sistema solar pressurizado

ON
ON

Armazenamento térmico  :  
conforto adicional de água quente 

Sistema solar despressurizado (drain-back) 
 › Os coletores solares térmicos apenas são cheios 
com água quando existe energia solar suficiente 
disponível

 › O circulador da unidade de controlo é acionado 
para promover a circulação de água entre o 
depósito de inércia e os coletores solares térmicos  

 › Após o enchimento, a circulação de água é mantida 
pela bomba restante

Sistema solar pressurizado 
 › O sistema é cheio com fluido de transferência 
térmica com a quantidade correta de 
anticongelante para evitar o congelamento no 
inverno

 › O sistema é pressurizado e selado

 1

 4

 3

 2

    Utilização de energia solar para água quente sanitária e  
aquecimento central

   Bomba de calor (calor ambiente)

   Energia auxiliar (eletricidade)

Diagrama do sistema:
Unidade solar integrada

1 Utilização de energia solar 
para água quente sanitária 
e aquecimento central

2 Unidade de bomba de 
calor externa

3 Coletores solares térmicos
4 Estação de bomba solar

Combine a sua unidade monobloco com 
armazenamento térmico para alcançar o derradeiro 
conforto em casa.
 › Princípio de água fresca: receber água quente 
sanitária a pedido, eliminado o risco de 
contaminação e sedimentação

 › Ótimo desempenho de água quente sanitária: 
os produtos evoluídos de baixa temperatura 
proporcionam um elevado desempenho pelo facto 
de não ocorrerem perdas

 › Preparado para o futuro: possibilidade de 
integração com energia solar renovável e outras 
fontes de calor, por exemplo: lareira

 › A construção leve e robusta da unidade em 
combinação com o princípio de cascata oferece 
opções de instalação flexíveis

Criada para casas grandes e pequenas, os clientes 
podem optar entre um sistema de água quente 
despressurizado ou pressurizado.
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EKHWP500B EKHWP300B

Acessório EKHWP 300B 500B 300PB 500PB
Estrutura Cor Branco Traffic (RAL9016)/Cinzento escuro (RAL7011)

Material Polipropileno resistente ao impacto
Dimensões Unidade Largura mm 595 790 595 790

Profundidade mm 615 790 615 790
Peso Unidade Vazio kg 58 82 58 89
Depósito 
 

Volume de água l 294 477 294 477
Material Polipropileno
Temperatura máxima da água °C 85
Isolamento Perda de calor kWh/24h 1,5 1,7 1,5 1,7 
Classe de eficiência energética B
Perda de calor W 64 72 64 72
Volume de armazenamento l 294 477 294 477

Permutador de calor Água 
quente 
sanitária

Quantidade 1
Material Aço inoxidável (DIN 1.4404)
Área de permuta m² 5,600 5,800 5,600 5,900
Volume da serpentina l 27,1 28,1 27,1 28,1
Pressão de funcionamento bar 6
Capacidade térmica média W/K 2.790 2.825 2.790 2.825

Aquecimento 
do depósito

Quantidade 1
Material Aço inoxidável (DIN 1.4404)
Área de permuta m² 3 4 3 4
Volume da serpentina l 13 18 13 18
Pressão de funcionamento bar 3
Capacidade térmica média W/K 1.300 1.800 1.300 1.800

Solar pressurizado Capacidade térmica média W/K - 390,00 840,00
Apoio ao 
aquecimento 
ambiente

Material - Aço inoxidável (DIN 1.4404) - Aço inoxidável (DIN 1.4404)

Área de permuta m² - 1 - 1
Volume da serpentina l - 4 - 4
Pressão de funcionamento bar - 3 - 3
Capacidade térmica média W/K - 280 - 280

Armazenamento térmico
 
Depósito de água quente sanitária em plástico, para 
privilegiar o apoio solar térmico Drain-Back
 › Depósito criado para ligação a sistema solar térmico pressurizado
 › Depósito criado para ligação a sistema solar térmico drain-back
 › Disponível nas capacidades de 300 e 500 litros
 › Depósito de inércia de grande capacidade para produção de água 
quente sanitária

 › A perda de calor é reduzida ao mínimo graças ao forte isolamento 
de elevada qualidade

 › Permite o apoio do solar térmico ao aquecimento central  
(apenas depósito de 500 l)

EKHWP-B/EKHWP-PB

Depósito de água quente 
sanitária
Depósito de água quente sanitária em aço inoxidável

 › Disponível em 150, 180, 200, 250 e 300 litros em aço inoxidável 
EKHWS(U)-D 

EKHWS(U)-D

EKHWS(U)-D

Acessório EKHWS 150(U)D3V3 180(U)D3V3 200(U)D3V3 250(U)D3V3 300(U)D3V3
Estrutura Cor Branco neutro

Material Aço com pintura epóxi / Aço macio com pintura epóxi
Peso Unidade Vazio kg 45 50 53 58 63
Depósito 
 

Volume de água l 145 174 192 242 292
Material Aço inoxidável (EN 1.4521)
Temperatura máxima da água °C 75
Isolamento Perda de calor kWh/24h 1,1 1,2 1,3 1,4 1,6 
Classe de eficiência energética B
Perda de calor W 45 50 55 60 68
Volume de armazenamento l 145 174 192 242 292

Permutador de calor Água 
quente 
sanitária

Quantidade 1
Material Aço inoxidável (EN 1.4521)
Área de permuta m² 1,050 1,400 1,800
Volume da serpentina l 4,9 6,5 8,2
Pressão de funcionamento bar 10

Resistência de apoio Potência kW 3
Alimentação elétrica Fase/Frequência/Tensão Hz/V 1~/50/230
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Daikin Altherma HPC 
Modelo de chão

O convetor para bomba de calor de chão impressiona pelo funcionamento silencioso e 

pelo design fino reconhecido pelo prémio RedDot Award 2020. A par do aquecimento e 

arrefecimento, a unidade também pode proporcionar controlo de qualidade do ar interior.

A importância da qualidade 
do ar interior
A qualidade do ar interior (IAQ) refere-se à qualidade do ar num edifício 
ou numa estrutura, respirado todos os dias pelos ocupantes do edifício.

Ao planear novos edifícios residenciais, escolas, escritórios ou 
edifícios comerciais, há muitos aspetos a considerar. Além dos 
fatores estruturais, há também o aquecimento, arrefecimento e algo 
frequentemente negligenciado: a qualidade do ar interior.

Sabia que o ar interior que respiramos, em casa, no escritório ou no 
quarto de hotel pode ser mais poluído do que o ar exterior?

 › 90% da nossa vida é passada no interior
 › A qualidade do ar interior pode ser 2 a 5 vezes pior do que a 
qualidade do ar exterior devido aos poluentes, tais como pólen, 
bactérias, etc. 

Como é que o sistema Daikin Altherma HPC assegura  
uma qualidade do ar interior saudável e confortável?
Quando se alcança um nível de poluição do ar interior, o sensor IAQ abre um registo, que permite a entrada de ar 
exterior. O ar exterior recebido é imediatamente aquecido ou arrefecido (consoante a solicitação) pelo convetor 
para bomba de calor.  Deste modo, o ar interior mantém uma boa qualidade e o conforto é assegurado.

Convetores para bomba de calor - Modelo de chão
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Design fino
O Daikin Altherma HPC de chão tem uma profundidade de 
apenas 135 mm que cabe em qualquer casa ou apartamento. 
O design otimizado foi reconhecido com o prémio Reddot 
Design Award 2020.

Rapidez e elevada capacidade

O Daikin Altherma HPC combina as vantagens 
do pavimento radiante e dos radiadores 
residenciais. Proporciona aquecimento 
ou arrefecimento de elevada capacidade 
mais rapidamente e pode configurar-se a 
temperaturas ultra-baixas (regime de 35/30 °C).

FWXV10ABTV3(R)
Comprimento: 999 mm

FWXV15ABTV3(R)
Comprimento: 1199 mm

FWXV20ABTV3(R)
Comprimento: 1399 mm

Profundidade: 135 mm

Controladores
 
A Daikin oferece uma ampla variedade de 
controladores que são simultaneamente 
funcionais e têm um excelente design.

 › Controlador integrado
 › Ligado/desligado
 ›   Em combinação com termóstatos 

externos

EKPCBO

 › Controlador integrado
 › Definição de 4 velocidades

EKRTCTRL2

 › Controlador integrado
 › Modulação total
 › Ecrã a cores

 › Controlador mural
 › Modulação total
 ›  Em combinação com EKWHCTRL0

EKRTCTRL1

EKWHCTRL1
42 dBA
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*a 1 metro

Daikin
Altherma

HPC

Discreta
 
Quando a unidade atinge o setpoint, um ventilador de modulação 
contínua reduz gradualmente a velocidade e cria menos ruído. 
Para as unidades murais e de condutas, a pressão sonora da 
unidade corresponde a 25 dB(A) a 1 m quando o ventilador se 
encontra na definição de baixa velocidade. Pressão sonora ainda 
mais baixa no modo super silencioso (modo noturno).

Convetores para bomba de calor - Modelo de chão

 › Controlador mural
 › Modulação total
 › Em combinação com EKWHCTRL0
 › Inclui sensor de qualidade do ar interior

EKWHCTRL1A

60
1 

m
m
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Modelo mural

Design fino
O Daikin Altherma HPC consiste numa unidade compacta composta por uma estrutura design em 
metal incluindo todas as válvulas. 

Controladores Compacidade

 › Controlador mural

 › Modulação total

 › Para modelos FWXT-ABTV3(L)

EKWHCTRL1

Escolha de:

 › Controlador de modulação total para o controlo remoto da unidade.
 › Controlo remoto por infravermelhos e painel tátil integrado.

FWXT10ABTV3(C)(L)(CL)
Comprimento: 902 mm

Profundidade: 128 mm

33
5 

m
m

FWXT15ABTV3(C)(L)(CL)
Comprimento: 1102 mm

FWXT20ABTV3(C)(L)(CL)
Comprimento: 1302 mm

Profundidade reduzida

A profundidade de 128 mm é uma conquista 
técnica notável que assegura a combinação 
perfeita com qualquer residência.

Mais espaço para as válvulas

Facilidade de instalação: o espaço 
para as válvulas hidráulicas é 
amplo e facilmente acessível.

Fluxo de ar modulado

Quando a solicitação de calor 
é inferior, a unidade modula 
o fluxo de ar para abrandar o 
caudal do ventilador e, durante 
esse processo, reduzir o som de 
funcionamento.

1

1 3

3

2

2

Controlador remoto por infravermelhos

Convetores para bomba de calor - Modelo mural

Graças ao design fino, a unidade mural combina discretamente com o interior,  
ajudando a poupar espaço valioso.

 › Remoto

 › Modulação total

 › Para modelos FWXT-ABTV3C(L)
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Modelo de condutas

Design fino

As dimensões a azul são para a cobertura frontal.

FWXM10ATV3(R)
Comprimento: 725/972 mm

Profundidade: 126 mm

57
6/

75
4 

m
m

FWXM15ATV3(R)
Comprimento: 925/1172 mm

FWXM20ATV3(R)
Comprimento: 1125/1372 mm

Controladores

 › Controlador mural

 › Modulação total

 ›  Em combinação com EKWHCTRL0

EKWHCTRL1

Instalação flexível
O Daikin Altherma HPC pode instalar-se de quatro formas diferentes, 
permitindo a instalação em praticamente todas as condições. A 
unidade pode posicionar-se horizontalmente ou verticalmente. Para 
a instalação horizontal no teto, existem três possibilidades diferentes: 

 › Painel de cobertura horizontal e grelha vertical para a saída de ar
 › Grelha de entrada horizontal e grelha vertical para a saída de ar
 › Grelhas de entrada e saída horizontais

Convetores para bomba de calor - Modelo de condutas

Esqueça a instalação de aquecimento ou arrefecimento: o nosso modelo de condutas 
funde-se com a parede ou o teto para proporcionar conforto visual, preservando as suas 
capacidades de aquecimento e arrefecimento únicas.
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A aplicação Onecta destina-se a quem vive em constante movimento e pretende gerir o 
sistema de aquecimento através do smartphone.

Controlo por voz
NOVIDADE

Para oferecer aos utilizadores ainda mais conforto e praticidade, a aplicação Onecta 
dispõe agora de controlo por voz. Esta funcionalidade mãos livres reduz o número 
de cliques necessários para gerir as unidades mais rapidamente do que nunca.

Funcional e multilíngue, o controlo por voz emparelha-se bem com qualquer 
dispositivo inteligente, incluindo Google Assistente e Amazon Alexa.

Controladores - Aplicação Onecta

Aplicação Onecta
Agora disponível com controlo por voz

Exemplo de utilização do controlo por voz através do Google Assistente

Exemplo de utilização do controlo por voz através de Amazon Alexa

"Alexa, define a temperatura ambiente para 20 °C"

"A temperatura ambiente está definida para 20 °C"

A definir a temperatura ambiente para 
21 graus

Definir a temperatura ambiente para 
21 graus
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Controlar 
Personalize o sistema de acordo 
com o seu estilo de vida e com 
os níveis de conforto durante 
todo o ano.

   Altere a temperatura  
  ambiente e da água quente  
  sanitária

   Ative o modo de potência  
  para impulsionar a produção  
  de água quente

Programar 
Configure um programa que 
indique quando o sistema deve 
funcionar e crie até seis ações 
por dia.

   Programe a temperatura  
  ambiente e o modo de  
  funcionamento

   Ative o modo de férias para  
  reduzir os custos

Monitorizar 
Receba uma descrição geral completa do desempenho e do consumo de energia 
do sistema.

   Verifique o estado do sistema de aquecimento
   Aceda a gráficos de consumo de energia (dia, semana, mês)

A disponibilidade da função depende do tipo de sistema, da configuração e do modo de funcionamento.  
A funcionalidade da aplicação apenas está disponível se o sistema Daikin e a aplicação dispuserem de uma ligação à Internet fiável.

Digitalize o código QR para transferir já a aplicação

Controladores - Aplicação Onecta
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Madoka - termóstato ambiente por cabo

Madoka combina requinte e simplicidade

 › Design moderno e elegante
 › Controlo através de botão tátil intuitivo
 › Três cores para combinar com qualquer interior
 › Compacto: mede apenas 85 x 85 mm

Design premiado 
 
O Madoka recebeu um prémio IF Design Award e um prémio 
Reddot Product Design Award pelo seu design inovador. Estes 
prémios representam dois dos maiores e mais prestigiados 
concursos de design do mundo.

Prateado 
RAL 9006 (metálico) 
BRC1HHDS

Preto  
RAL 9005 (mate) 
BRC1HHDK

Branco  
RAL9003 (brilhante)  
BRC1HHDW

Controlo remoto por cabo 
intuitivo com design premium

Madoka. A beleza da simplicidade

Fácil atualização via Bluetooth 
  

É recomendável assegurar que a interface do utilizador está 
atualizada. Para atualizar o software ou verificar se estão 
disponíveis atualizações, basta um dispositivo móvel e a 

aplicação Madoka Assistant. A aplicação está disponível a partir 
do Google Play e da Apple Store.



27



28

Está na altura de relaxar. Com o novo programa de serviço e instalação Stand By Me da Daikin, poderá ter a certeza 
de que os seus clientes beneficiam do melhor conforto, eficiência energética, utilização e serviço do mercado. O 
programa Stand By Me elimina as preocupações dos clientes e concede-lhes uma garantia gratuita extensível, um 
acompanhamento rápido dos prestadores de serviços Daikin e garantias adicionais para peças específicas.

Stand By Me,  
a viagem em busca da satisfação 
dos clientes

Ferramentas de apoio

Acompanhe-nos na viagem em busca 
da satisfação dos clientes 

O nosso mapa apresenta todas as ferramentas que oferecemos aos instaladores 
Daikin para os ajudar desde o primeiro ponto de contacto com um novo cliente 
até à manutenção e reparação após a instalação.

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

Heating Solutions Navigator 
Oferecer a solução mais adequada às 
residências dos clientes

1 2 3 41 2 3 4

Portal na web Profissionais

1 2 3 4

Stand By Me 
Faça a gestão da base de dados de instalação 
e ofereça conforto e serviços ao cliente

1 2 3 41 2 3 4

Portal na web Profissionais

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4Daikin e-Care 
Acesso a registo, configuração e resolução 
de problemas

1 2 3 4

Aplicação móvel Profissionais

1 2 3 4

1 2 3 4
Aplicação Onecta 
Aplicação do utilizador final para controlar 
a unidade residencial

Aplicação móvel Consumidor

1 2 3 4
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Descobrir as novas funcionalidades 
Continuamos a investir no apoio aos instaladores. Com a conta Daikin, dispõe de acesso ao programa 
Stand By Me e ao Heating Solutions Navigator online. Use a mesma conta para aceder à aplicação Daikin e-Care. 
As ferramentas oferecem novas funcionalidades, conheça-as!

1 2 3 4

Heating Solutions Navigator 

1 2 3 4

Stand By Me 

Funções mais recentes: 
pavimento radiante, ferramenta de seleção da 
unidade ventilo-convetora e ferramenta de 
orçamentação de ventilação

Função mais recente: 
20 definições de instalação para a 
monitorização remota (SBM Pro)

1 2 3 4

Daikin e-Care 
Função mais recente: 
20 definições de instalação para 
solucionar problemas remotamente

1 2 3 4

Aplicação Onecta 
Função mais recente: 
controlo por voz através de 
Amazon Alexa ou Google Assistant

Notificação de erros e 20 definições de instalação para apoio remoto 
através de SBM Pro e da aplicação e-Care 

Através do portal para profissionais, os instaladores podem ativar a monitorização remota, permitindo-lhes supervisionar vários parâmetros 
da instalação a partir do local onde se encontram. Recebem uma notificação automática caso exista algum problema na instalação.  
Ao alterar algumas definições, é possível melhorar imediatamente o conforto. Poupe tempo e obtenha um melhor apoio graças às novas 
funcionalidades.

 Aquecimento/arrefecimento ambiente

 Zona principal e zona adicional (LWT)

 Água quente sanitária

 Ambiente (RT)

 Instalador – Resolução de erros

Ajustar remotamente o setpoint de temperatura ambiente Ajuste da curva dependente das condições 

meteorológicas remotamente
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Tudo sobre o Heating Solutions Navigator 

O Heating Solutions Navigator é uma caixa de ferramentas digital desenvolvida para os profissionais 
da Daikin com o objetivo de auxiliar no fornecimento da solução mais adequada para a residência 
dos clientes. Esta ferramenta permite configurar a instalação, criar diagramas de tubagem e cablagem 
personalizados, definir a configuração da instalação e muito mais.

Seleção da unidade 
ventilo-convetora

Tubagem e cablagemLista de equipamento

Solar Pavimento radiante

Potência de aquecimento simpli�cada

Potência de aquecimento divisão a divisão

Seleção do radiador

Documentação

Estudo da viabilidade económica

Primeiro ponto de contacto com o cliente

Dimensionamento da tubagem

e-Doctor

Encomenda de peças 
sobresselentes

Assistente de arranque

Extensão da garantia

Manutenção

Controlo remoto

Agendamento

Satisfação dos clientes

Reparação

Efetuar o teste do radiador

Seleção da unidade ventilo-convetora

Potência de aquecimento simpli�cada

Potência de aquecimento divisão a divisão

Assistente de arranque

Lista de equipamento

Tubagem e cablagem

Solar

Pavimento radiante

Dimensionamento da tubagem

Documentação

Estudo da viabilidade económica

Con�guração

Arranque

Assistente de arranque

Arranque

e-Doctor

Encomenda de peças sobresselentes

Noti�cação do estado do sistema

Heating Solutions Navigator Aplicação móvel e-Care

Con�guração

Arranque

Extensão da garantia

Noti�cação do estado do sistema

Stand By Me

Extensão da garantia

Manutenção

Controlo remoto

Agendamento

Aplicação do Controlador 
Residencial Daikin

Efetuar o teste do radiador

Con�guração

Noti�cação do estado do sistema

Arranque
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Tabela de combinações e 
opções

De chão Mural

Apenas aquecimento (H/O) Rev Bi-zona Apenas aquecimento (H/O) Rev

EAVH16S18DA6V7 EAVX16S18DA6V7 EAVZ16S18DA6V7 EABH16DF6V7 EABX16DF6V7

EAVH16S18DA9W7 EAVX16S18DA9W7 EAVZ16S23DA6V7 EABH16DF9W7 EABX16DF9W7

EAVH16S23DA6V7 EAVX16S23DA6V7

Tipo Descrição Nome do material EAVH16S23DA9W7 EAVX16S23DA9W7

Unidade 

exterior

11 kW EPGA11DAV37 •• •• •• •• ••

14 kW EPGA14DAV37 •• •• •• •• ••

16 kW EPGA16DAV37 •• •• •• •• ••

Controladores

Termóstato ambiente por 
cabo Madoka BRC1HHDAK/S/W •• •• •• •• ••

Termóstato ambiente 
sem fios EKRTR1 •• •• •• •• ••

Termóstato ambiente por 
cabo EKRTWA •• •• •• •• ••

Adaptador LAN + solar PV BRP069A61 •• •• •• •• ••

Adaptador LAN BRP069A62 •• •• •• •• ••

Controlo centralizado 
universal para cascata

EKCC8-W +  
DCOM-LT/IO,-LT/MB •• •• •• •• ••

Sensores

Sensor interior remoto KRCS01-1 ••  (1) ••  (1) ••  (1) ••  (1) ••  (1)

Sensor exterior remoto EKRSCA1 ••  (1) ••  (1) ••  (1) ••  (1) ••  (1)

Sensor externo para 
termóstato ambiente EKRTR EKRTETS ••  (2) ••  (2) ••  (2) ••  (2) ••  (2)

Água quente 

sanitária

Depósito AQS - Aço inox EKHWS-D(3)V3 •• ••

Depósito AQS - ECH2O EKHWP-(P)B •• ••

Kit de depósito de terceiros EKHY3PART •• ••

Kit de depósito de terceiros EKHY3PART2 ••  (3) ••  (3)

Convetores para 

bomba de calor

De chão FWXV15/20/25* ••  (4) ••  (4) ••  (4) ••  (4) ••  (4)

Mural FWXT15/20/25* ••  (4) ••  (4) ••  (4) ••  (4) ••  (4)

Condutas FWXM15/20/25* ••  (4) ••  (4) ••  (4) ••  (4) ••  (4)

Outras opções

Kit bi-zona BZKA7V3 •• •• •• ••

Placa digital I/O PCB EKRP1HBAA • •  (5) • •  (5) • •  (5) • •  (5) • •  (5)

Placa Demand PCB EKRP1AHTA •• •• •• •• ••

Válvula de proteção  
anticongelação AFVALVE1 •• •• •• •• ••

Cabo PC USB EKPCCAB4 •• •• •• •• ••

(1)  Apenas se pode ligar 1 sensor: sensor interior OU sensor exterior.
(2)  Apenas se pode utilizar em combinação com o termóstato ambiente sem fios EKRTR(1).
(3)  Tem de utilizar-se EKHY3PART2 se dispuser de um depósito onde não se possa inserir um termístor
(4)  Multicombinação (quantidade, depende da classe de capacidade). EKVKHPC tem de ser instalado obrigatoriamente no convetor para bomba de calor (exceção: LT- H/O).
(5)  Os relés adicionais para permitir o controlo bivalente em combinação com o termóstato ambiente externo são fornecidos localmente.

ECPPT22-712 05/22
Os produtos Daikin são distribuídos por

www.daikin.pt

A Daikin Europe N.V. participa no programa de Certificação Eurovent para 
Conjuntos de Chillers Líquidos (LCP), Unidades de tratamento de ar (AHU), 
Unidades ventilo-convetoras (FCU) e Sistemas de volume de refrigerante 
variável (VRF). Verificar a validade atual do certificado on-line: www.eurovent-
certification com ou utilizando: www.certiflash.com

O presente folheto pretende ser apenas informativo e não constitui uma oferta contratual com a Daikin 
Airconditioning Portugal S.A.. A Daikin Airconditioning Portugal S.A. compilou o conteúdo deste folheto 
de acordo com o melhor dos seus conhecimentos. Não é dada qualquer garantia expressa ou implícita 
no que toca à totalidade, precisão, fiabilidade ou adequação para um determinado fim do seu conteúdo 
e dos produtos e serviços que apresenta. As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. A 
Daikin Airconditioning Portugal S.A. rejeita explicitamente quaisquer danos directos ou indirectos, no seu 
sentido mais amplo, resultantes ou relacionados com a utilização e/ou interpretação deste folheto. Todos os 
conteúdos estão ao abrigo de copyright da Daikin Europe N.V.

Siga-nos na redes sociais! 

www.daikin.pt




