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Daikin Altherma 3 R 
 Гаранцията за мощност

Daikin Altherma 3 R е първото в света сплит тяло с голям капацитет, работещо 
с хладилен агент R-32 и осигуряващо както охлаждане и отопление, така и 
битова гореща вода.

Подобрена компактност

Корпус с нов дизайн 

Черна хоризонтална предна решетка скрива 
единичния вентилатор, като намалява усещането за 
звука, издаван от агрегата.  

Светлосивият корпус отразява мястото за монтаж, 
като по този начин уредът може да се впише във всяка 
среда. 

Единичен вентилатор за 
уреди с голям капацитет
Инженерите на Daikin замениха двойния вентилатор 
с един по-голям вентилатор и оптимизираха 
неговата форма, за да намалят работния шум и да 
подобрят циркулацията на въздуха.  

1 100 mm
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Работи с хладилен агент R-32 
Daikin е пионер при представянето на пазара на термопомпи, оборудвани с R-32. 
С по-ниския потенциал за глобално затопляне (GWP), R-32 е еквивалентен на 
стандартните хладилни агенти, но постига по-висока енергийна ефективност и 
по-ниски емисии на CO2. Лесен за възстановяване и повторно използване, R-32 е 
перфектното решение за постигане на новите цели на Европа за емисии на CO2.

Идеален за 
ограничени 
пространства 
Благодарение на неговия единичен 
вентилатор, височината е намалена, а 
черната решетка позволява неговото 
дискретно вписване в екстериор от 
всякакъв вид.

870 mm

460 mm

R-410A R32

2 088

675

R-410A R32

100%

70%

R-410A R32

2 088

473

Потенциал за глобално 
затопляне (GWP)

Обем на зареждане  
(kg)

CO2 eq  
(kg x GWP)

X = 75%

Ниско ниво на въздействие върху околната среда: Екв. на CO2eq > 75% намаление:
 › GWP (потенциал на глобално затопляне): R410A: 2 088 > R32: 675
 › Необходим е 30% по-малко хладилен агент.

Проверете подобрената 
компактност!
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Отвън външният модул се слива с околната среда благодарение на черната си 
предна решетка. 
Хоризонталните линии на решетката скриват вентилатора от погледа, което го 
прави още по-дискретен. 

В Европа дизайнът има огромно значение. Ето защо в Daikin разработихме нова 
дизайнерска линия за външни тела. 

Клиентите инвестират в имота си, за да го направят да изглежда по-добре и да е 
по-устойчив, а термопомпите трябва да отговарят на всички изисквания.

Да отговорим на очакванията на 
съвременното общество

Подобрен 
дизайн

Вижте подобрения дизайн!
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Като трето поколение термопомпа Daikin Altherma, вътрешните тела 
обединяват всички подобрения в монтажа и дизайна, отличени през 
2018 г. с награди на RedDot, iF и Plus X. 

Вътрешните тела на Daikin могат да се монтират на различни 
места - в гараж, мазе, сервизно помещение или дори в кухня, 
като същевременно се вписват безпроблемно в интериора на 
помещението. 

Агрегатите са проектирани така, че да улеснят работата на 
монтажника и по този начин да допринесат за вашето спокойствие!

Дискретност и спокойствие
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Daikin Altherma 3 R осигурява както ефективно отопление на помещения, така и 
битова гореща вода. 

С температура на изходящата водата до 60°C при -7°C външна температура, 
уредът е предназначен за нови сгради. Работата на уреда е гарантирана до -25°C 
външна температура. 

Като нискотемпературна термопомпа, агрегатът е особено ефективен в 
комбинация с нискотемпературни отоплителн тела, като например подово 
отопление и термопомпени конвектори, като и двете се предлагат в цялостното 
решение на Daikin.

Всъщност Daikin Altherma 3 R е първата в света сплит термопомпена сплит 
система с висок капацитет и с хладилен агент R-32, която освен отопление 
осигурява и охлаждане! 

Уредът включва патентован пластинчат топлообменник, което още веднъж 
утвърждава Daikin като лидер в областта на термопомпите. 

На първо място в света в своята категория 

Комфорт през цялата година

Подобрени 
характеристики

Вижте подобрената 
производителност!
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Отопление на помещения

Охлаждане на помещения

Битова гореща вода

Приложение и гласово управление

Гъвкав избор на отоплителни тела

Целогодишно спокойствие

Daikin Altherma 3 R, пълна оферта

Подово отопление Термопомпен конвектор
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Защо да изберете подово тяло на 
Daikin с вграден водосъдържател 
за битова гореща вода?

Подовото тяло Daikin Altherma 3 е идеалната 

система за предоставяне на отопление, 

битова гореща вода и охлаждане за проекти 

за обновяване и големи новопостроени къщи. 

Отопление и охлаждане

Подово тяло с интегриран 
водосъдържател за битова 

гореща вода

Подово отопление

Система „Всичко в едно“, за да бъде 
спестено място и време за монтаж 
 › Комбинираният водосъдържател за битова 
гореща вода от неръждаема стомана от 180 или 
230 L и термопомпа гарантират по-бърз монтаж в 
сравнение с традиционните системи.

 › Включването на всички хидравлични компоненти 
означава, че не се изискват компоненти на трета 
страна. 

 › PCB и хидравличните компоненти са разположени 
в предната част за лесен достъп 

 › Малко пространство за монтажа от 595 x 634 mm  
 › Налични са модели с интегриран допълнителен 
нагревател с избор на мощност от 6, 9 kW. 

 › Специализирани двузонови модели, позволяващи 
наблюдение на температурата за 2 зони.

Daikin Altherma 3 R F  
Подово тяло с интегриран водосъдържател 
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В сравнение с традиционната сплит версия за 
вътрешно стенно тяло и отделен водосъдържател за 
битова гореща вода, интегрираното вътрешно тяло 
значително намалява необходимото място за монтаж. 

С малък размер от 595 х 634 mm, вграденото вътрешно 
тяло има подобен размер в сравнение с други 
домакински уреди. 

При проекти за монтаж почти не е необходимо 
странично отстояние, понеже тръбите са разположени 
в горната част на тялото. 

С височина за монтаж от 1,65 m за водосъдържател от 
180 l и 1,85 m за водосъдържател от 230 l, необходимата 
височина за монтаж е под 2 m. 

Компактността на вграденото вътрешно тяло е 
подчертана от неговия елегантен дизайн и модерен 
вид, с което лесно се вписва а с другите домакински 
уреди. 

Дизайн „Всичко в едно“ 

Разширен потребителски интерфейс Вградено вътрешно тяло

Разширителен съд

Лесен достъп: 
компонентите са 
достъпни отпред

Водосъдържател 
за битова гореща 
вода

Допълнителен 
нагревател

Циркулационна 
помпа

  

Намалява пространството и 
височината за монтаж 

3-пътен вентил

  

Монтиран магнитен 
филтър

Окото на Daikin 
Интуитивното око на Daikin 
ви показва в реално време 
състоянието на вашата 
система. 
 
Синьото означава перфектна 
работа! Ако окото светне в 
червено, е възникнала грешка. 

Бързо конфигуриране  
Влезте в системата и ще можете изцяло да 
конфигурирате тялото чрез новия интерфейс в по-малко 
от 10 стъпки. Можете дори да проверите дали тялото е 
готово за използване, като стартирате тестови цикли!

Лесна експлоатация
Работете супер бързо с новия интерфейс. Той е много 
лесен за използване само с няколко бутона и  
2 навигационни копчета.

Красив дизайн
Интерфейсът е специално проектиран да бъде много 
интуитивен. Цветният екран с висок контраст предлага 
впечатляващи и практични визуализации, които 
наистина ви помагат като монтажник или сервизен 
инженер. 

1 6
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m

m
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634 mm595 mm 595 mm

63
4 

m
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Пластинчат 
топлообменник
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-25°

EBVH-D6V

до

Daikin Altherma 3 R F
Подова термопомпа въздух - вода за отопление и 
гореща вода

 › Комбиниран водосъдържател за битова гореща вода от 
неръждаема стомана от 180 или 230 L и термопомпа за лесен 
монтаж

 › Включването на всички хидравлични компоненти означава, че 
не се изискват компоненти на трета страна

 › PCB и хидравличните компоненти са разположени в предната 
част за лесен достъп

 › Малко пространство за монтажа от 595 x 634 mm
 › Вграден допълнителен нагревател от 6 или 9 kW 
 › Работа на термопомпата до -25°C

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

Данни за ефективност 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

Отопление на 
помещения 
 

Изходяща 
вода при 
средни климат. 
условия 55°C

Общо SCOP 3,23 3,22 3,32
ŋs (Сезонна ефективност на 
отопление на помещения)

% 126 130

Клас на ефективност за отопление на помещения A++
Изходяща 
вода при 
средни климат. 
условия 35°C

Общо SCOP 4,63 4,60 4,61
ŋs (Сезонна ефективност на 
отопление на помещения)

% 182 181

Клас на ефективност за отопление на помещения A+++
Загряване на битова 
гореща вода 

Общо Обявен профил на натоварване L XL L XL L XL
Умерени 
климатични 
условия

COPdhw 2,73 2,63 2,73 2,63 2,73 2,63
ηwh (ефективност на загряване на вода) % 116 109 116 109 116 109
Клас на енергийна ефективност за загряване на вода A+ A A+ A A+ A

Вътрешно тяло EBVH 11S18D6V/9W 11S23D6V/9W 16S18D6V/9W 16S23D6V/9W 16S18D6V/9W 16S23D6V/9W

Корпус Цвят Бял + Черен
Материал Метален лист с покритие

Размери Тяло В х Ш х Д mm 1 655x595x634 1 855x595x634 1 655x595x634 1 655x595x634 1 655x595x634 1 855x595x634
Тегло Тяло kg 124 133 124 133 124 133
Водосъдържател Воден обем l 180 230 180 230 180 230

Максимална температура на водата °C 70
Максимално налягане на водата bar 10
Антикорозионна защита Байцване

Работен диапазон Отопление Външна темп. Мин.~Макс. °C -25 ~ 35
Водна страна Мин.~Макс. °C 18 ~ 60

Битова 
гореща вода

Външна темп. Мин.~Макс. °C -25 ~ 35
Водна страна Мин.~Макс. °C 10 ~ 60

Ниво на звукова мощност Ном. dBA 44
Ниво на звуково налягане Ном. dBA 30

Външно тяло ERLA 11DV3/W1 14DV3/W1 16DV3/W1

Размери Тяло В х Ш х Д mm 870x1 100x460
Тегло Тяло kg 101
Компресор Количество 1

Тип Херметично запечатан инверторен суинг компресор
Работен диапазон Отопление Мин.~Макс. °CDB -25 ~ 35

Охлаждане Мин.~Макс. °CDB 10 ~ 43
Битова гореща вода Мин.~Макс. °CDB -25 ~ 35

Хладилен агент Тип R-32
GWP (потенциал на глобално затопляне): 675
Зареждане kg 3,80
Количество хладилен агент TCO2Eq 2,57
Управление Разширителен вентил

LW(A) Ниво на 
звукова мощност 
(съгласно EN14825) 

62

Ниво на звуково 
налягане (на 1 метър)

Ном. 48

Електрозахранване Име/Фаза/Честота/Напрежение Hz/V V3/1~/50/230 / W1/3~/50/400
Ток Препоръчани предпазители A 32/16

60°C

BRC1HHDW

Този продукт съдържа флуорирани парникови газове.

ERLA11-16DV3/W1

до
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60°C

Daikin Altherma 3 R F 
Подова термопомпа въздух-вода за отопление, 
охлаждане и гореща вода

 › Комбиниран водосъдържател за битова гореща вода от 
неръждаема стомана от 180 или 230 L и термопомпа за лесен 
монтаж

 › Включването на всички хидравлични компоненти означава, че 
не се изискват компоненти на трета страна

 › PCB и хидравличните компоненти са разположени в предната 
част за лесен достъп

 › Малко пространство за монтажа от 595 x 634 mm
 › Вграден допълнителен нагревател от 6 или 9 kW
 › Работа на термопомпата до -25°C

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

Данни за ефективност 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

Отопление на 
помещения 
 

Изходяща 
вода при 
средни климат. 
условия 55°C

Общо SCOP 3,27 3,26 3,35

ŋs (Сезонна ефективност на 
отопление на помещения)

% 128 131

Клас на ефективност за отопление на помещения A++

Изходяща 
вода при 
средни климат. 
условия 35°C

Общо SCOP 4,72 4,68

ŋs (Сезонна ефективност на 
отопление на помещения)

% 186 184

Клас на ефективност за отопление на помещения A+++

Загряване на битова 
гореща вода 

Общо Обявен профил на натоварване L XL L XL L XL

Умерени 
климатични 
условия

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

ηwh (ефективност на загряване на вода) % 116 109 116 109 116 109

Клас на енергийна ефективност за загряване на вода A+ A A+ A A+ A

Вътрешно тяло EBVX 11S18D6V/9W 11S23D6V/9W 16S18D6V/9W 16S23D6V/9W 16S18D6V/9W 16S23D6V/9W
Корпус Цвят Бял + Черен

Материал Метален лист с покритие
Размери Тяло В х Ш х Д mm 1 655x595x634 1 855x595x634 1 655x595x634 1 855x595x634 1 655x595x634 1 855x595x634
Тегло Тяло kg 124 133 124 133 124 133
Водосъдържател Воден обем l 180 230 180 230 180 230

Максимална температура на водата °C 70
Максимално налягане на водата bar 10
Антикорозионна защита Байцване

Работен диапазон Отопление Външна темп. Мин.~Макс. °C -25 ~ 35
Водна страна Мин.~Макс. °C 18 ~ 60

Охлаждане Външна темп. Мин.~Макс. °C 10 ~ 43
Водна страна Мин.~Макс. °C 5 ~ 22

Битова 
гореща вода

Външна темп. Мин.~Макс. °C -25 ~ 35
Водна страна Мин.~Макс. °C 10 ~ 60

Ниво на звукова мощност Ном. dBA 44 
Ниво на звуково налягане Ном. dBA 30 

Външно тяло ERLA 11DV3/W1 14DV3/W1 16DV3/W1

Размери Тяло В х Ш х Д mm 870x1 100x460
Тегло Тяло kg 101

Компресор
Количество 1
Тип Херметично запечатан инверторен суинг компресор

Работен диапазон
Отопление Мин.~Макс. °CDB -25 ~ 35
Охлаждане Мин.~Макс. °CDB 10 ~ 43
Битова гореща вода Мин.~Макс. °CDB -25 ~ 35

Хладилен агент

Тип R-32
GWP (потенциал на глобално затопляне): 675
Количество хладилен агент kg 3,80
Количество хладилен агент TCO2Eq 2,57
Управление Разширителен вентил

LW(A) Ниво на 
звукова мощност 
(съгласно EN14825) 

62

Ниво на звуково 
налягане (на 1 метър) Ном. 48

Електрозахранване Име/Фаза/Честота/Напрежение Hz/V V3/1~/50/230 / W1/3~/50/400
Ток Препоръчани предпазители A 32/16

BRC1HHDK

-25°

EBVX-D6V

Този продукт съдържа флуорирани парникови газове.

ERLA11-16DV3/W1

до до
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Daikin Altherma 3 R F
Подово тяло с вградено наблюдение на две различни 
температурни зони

 › Комбиниран водосъдържател за битова гореща вода от 
неръждаема стомана от 180 или 230 L и термопомпа за лесен 
монтаж

 › Включването на всички хидравлични компоненти означава, че 
не се изискват компоненти на трета страна

 › PCB и хидравличните компоненти са разположени в предната 
част за лесен достъп

 › Малко пространство за монтажа от 595 x 634 mm
 › Вграден допълнителен нагревател от 6 или 9 kW
 › Работа на термопомпата до -25°C 

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

Данни за ефективност 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

Отопление на 
помещения 
 

Изходяща 
вода при 
средни климат. 
условия 55°C

Общо SCOP 3,23 3,22 3,32
ŋs (Сезонна ефективност на 
отопление на помещения)

% 131 126 130

Клас на ефективност за отопление на помещения A++
Изходяща 
вода при 
средни климат. 
условия 35°C

Общо SCOP 4,61 4,60 4,61
ŋs (Сезонна ефективност на 
отопление на помещения)

% 182 181

Клас на ефективност за отопление на помещения A+++
Загряване на битова 
гореща вода 

Общо Обявен профил на натоварване L XL L XL L XL
Умерени 
климатични 
условия

COPdhw 2,73 2,63 2,73 2,63 2,73 2,63
ηwh (ефективност на загряване на вода) % 116 109 116 109 116 109
Клас на енергийна ефективност за загряване на вода A+ A A+ A A+ A

Вътрешно тяло EBVZ 16S18D6V/9W 16S23D6V/9W 16S18D6V/9W 16S23D6V/9W 16S23D6V/9W 16S23D6V/9W

Корпус Цвят Бял + Черен
Материал Метален лист с покритие

Размери Тяло В х Ш х Д mm 1 655x595x634 1 855x595x634 1 655x595x634 1 855x595x634 1 655x595x634 1 855x595x634
Тегло Тяло kg 137 145 137 145 137 145
Водосъдържател Воден обем l 180 230 180 230 180 230

Максимална температура на водата °C 70
Максимално налягане на водата bar 10
Антикорозионна защита Байцване

Работен диапазон Отопление Външна темп. Мин.~Макс. °C -25 ~ 35
Водна страна Мин.~Макс. °C 18 ~ 60

Битова 
гореща вода

Външна темп. Мин.~Макс. °C -25 ~ 25
Водна страна Мин.~Макс. °C 10 ~ 60

Ниво на звукова мощност Ном. dBA 44
Ниво на звуково налягане Ном. dBA 30 

Външно тяло ERLA 11DV3/W1 14DV3/W1 16DV3/W1

Размери Тяло В х Ш х Д mm 870x1 100x460
Тегло Тяло kg 101
Компресор Количество 1

Тип Херметично запечатан инверторен суинг компресор
Работен диапазон Отопление Мин.~Макс. °CDB -25 ~ 35

Охлаждане Мин.~Макс. °CDB 10 ~ 43
Битова гореща вода Мин.~Макс. °CDB -25 ~ 35

Хладилен агент Тип R-32
GWP (потенциал на глобално затопляне): 675
Количество хладилен агент kg 3,80
Количество хладилен агент TCO2Eq 2,57
Управление Разширителен вентил

LW(A) Ниво на 
звукова мощност 
(съгласно EN14825) 

62

Ниво на звуково 
налягане (на 1 метър)

Ном.
48

Електрозахранване Име/Фаза/Честота/Напрежение Hz/V V3/1~/50/230 / W1/3~/50/400
Ток Препоръчани предпазители A 32/16

60°C

 

EBVZ-D6V

-25°

Този продукт съдържа флуорирани парникови газове.

BRC1HHDS

ERLA11-16DV3/W1

до до

14
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Окото на Daikin  

Интуитивното око на Daikin ви показва в реално време 
състоянието на вашата система. Синьото означава 
перфектна работа! Ако окото светне в червено, е 
възникнала грешка.
 

Бързо конфигуриране

Влезте в системата и ще можете изцяло да 
конфигурирате тялото в по-малко от 10 стъпки. Можете 
дори да проверите дали тялото е готово за използване, 
като стартирате тестови цикли!

Лесна експлоатация

Потребителският интерфейс работи наистина бързо 
благодарение на неговите базирани на икони менюта.

Красив дизайн

Интерфейсът е специално проектиран да бъде много 
интуитивен. Цветният екран с висок контраст предлага 
впечатляващи и практични визуализации, които 
наистина ви помагат като монтажник или сервизен 
инженер.

Интелигентно управление на съхранението 

 › Тялото е готово за „Умна мрежа“, за да се възползва от 
ниските тарифи за енергия и ефективно да съхранява 
топлинна енергия за отопление на помещения и битова 
гореща вода

 › Непрекъснато загряване по време на режим на 
размразяване и използване на съхранена топлина за 
отопление на помещения (само за водосъдържател от 500 l)

 › Електронното управление както на термопомпата, така 
и на акумулатора на топлинна енергия ECH2O увеличава 
енергийната ефективност, както и комфортното отопление и 
битова гореща вода

 › Постига най-високите стандарти за хигиена на водата 
 › Използва повече възобновяема енергия със соларна връзка

Иновативен и висококачествен водосъдържател 

 › Лек пластмасов водосъдържател 
 › Няма корозия, анод, котлен камък или варовикови 
отлагания

 › Съдържа устойчиви на удар полипропиленови вътрешни 
и външни стени, пълни с висококачествена изолационна 
пяна, за да се намалят топлинните загуби до минимум

Може да се комбинира с други източници на топлина 
 
 › Опцията за бивалентна система дава възможност 
топлина от други източници като котли на нафта, газ 
или пелети да се съхранява в соларната система, което 
допълнително намалява потреблението на енергия

Интегрираната ECH2O нискотемпературна сплит система на Daikin Altherma е известна със способността си да увеличи максимално 
възобновяемите енергийни източници, за да осигури максимален комфорт при отопление, битова гореща вода и охлаждане

Топлообменник 
от неръждаема 
стомана за 
производство на 
гореща вода

Контролер

Полипропиленов  
корпус с  
полиуретанова  
изолация

Помпа

Пластинчат 
топлообменник

Разширен потребителски интерфейс

Daikin Altherma 3 R ECH2O
Подово тяло с интегриран 
водосъдържател ECH2O
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    Използване на соларна енергия за битова гореща вода и 
централно отопление

   Термопомпа (топлина от околната среда)

   Допълнителна енергия (електричество)

2 500

2 000

1 500

1 000

500

ян. февр. март апр. май юни юли авг. септ. окт. ноем. дек.

kWh

Месечно потребление на енергия  
на стандартна самостоятелна къща

(Самоизточваща се) соларна система без налягане  
EBSH-D, EBSX-D

 › Соларните колектори се пълнят с вода само 
когато слънцето осигурява достатъчно 
загряване 

 › Помпите в контролното и помпеното тяло се 
включват за кратко и пълнят колекторите с вода 
от водосъдържателя  

 › След пълнене, циркулацията на водата се 
поддържа от допълнителната помпа 

Херметизирана соларна система  
EBSHB-D, EBSXB-D

 › Системата се пълни с течност за пренос на 
топлина с точното количество антифриз, за 
да се избегне замръзване през зимата

 › Системата е херметизирана и запечатана

Комбинирайте вътрешното си тяло с акумулатор на топлинна енергия, за да постигнете максимален комфорт у дома 
 › Принцип на прясната вода: получавайте битова гореща вода при необходимост, като същевременно премахнете риска 
от замърсяване и утаяване

 › Оптимална производителност при битовата гореща вода: еволюцията на ниската температура позволява висока 
производителност

 › Готови за бъдещето: възможност за интегриране с възобновяема соларна енергия и други източници на топлина, напр. 
камина

 › Леката и здрава конструкция на тялото, комбинирана с каскадния принцип, предлага гъвкави възможности за монтаж 

Създадена за малки и големи домове, клиентите могат да избират между система за гореща вода без налягане и 
херметизирана система.

ECH2O гама водосъдържатели на топлинна енергия: комфорт с допълнителна гореща вода

 2

 3

 4

 1

Схема на системата: 
Вградено соларно 
тяло

1  Използване на слънчевата 
енергия за битова 
гореща вода и централно 
отопление

2  Външно тяло на термопомпа
3  Соларни топлинни 

колектори
4 Соларна помпена станция
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Данни за ефективност EBSH + ERLA 11P30D + 
11DV/W

11P50D + 
11D/W

16P30D + 
14DV/W

16P50D + 
14DV/W

16P30D + 
16DV/W

16P50D + 
16DV/W

Отопление на 
помещения 
 

Изходяща 
вода при 
средни климат. 
условия 55°C

Общо SCOP 3,23 3,22 3,32
ŋs (Сезонна ефективност на 
отопление на помещения)

% 126 130 

Клас на ефективност за отопление на помещения A++
Изходяща 
вода при 
средни климат. 
условия 35°C

Общо SCOP 4,63 4,60 4,61
ŋs (Сезонна ефективност на 
отопление на помещения)

%
182 181

Клас на ефективност за отопление на помещения A+++
Загряване на битова 
гореща вода 

Общо Обявен профил на натоварване L XL L XL L XL
Умерени 
климатични 
условия

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 (ефективност на загряване на вода) % 115 / 116 126 / 128 115 / 116 126 / 128 115 / 116 126 / 128
Клас на енергийна ефективност за загряване на вода A+

Вътрешно тяло EBSH 11P30D 11P50D 16P30D 16P50D 16P30D 16P50D
Корпус Цвят Бял “Traffic white” (RAL9016) / Черен “Traffic black” (RAL9017)

Материал Удароустойчив полипропилен
Размери Тяло В х Ш х Д mm 1 893x594x680 1 910x792x817 1 893x594x680 1 910x792x817 1 893x594x680 1 910x792x817
Тегло Тяло kg 93 114 93 114 93 114
Водосъдържател Воден обем l 294 477 294 477 294 477

Максимална температура на водата °C 85
Работен диапазон Отопление Външна темп. Мин.~Макс. °C -25 ~ 35

Водна страна Мин.~Макс. °C 18 ~ 60
Битова 
гореща вода

Външна темп. Мин.~Макс. °C -25 ~ 35
Водна страна Мин.~Макс. °C 10 ~ 60

Ниво на звукова мощност Ном. dBA 44,7
Ниво на звуково налягане Ном. dBA 36,8

Външно тяло ERLA 11DV3/W1 14DV3/W1 16DV3/W1
Размери Тяло В х Ш х Д mm 870x1 100x460
Тегло Тяло kg 101
Компресор Количество 1

Тип Херметично запечатан инверторен суинг компресор
Работен диапазон Отопление Мин.~Макс. °CDB -25 ~ 35

Охлаждане Мин.~Макс. °CDB 10 ~ 43
Битова гореща вода Мин.~Макс. °CDB -25 ~ 35

Хладилен агент Тип R-32
GWP (потенциал на глобално затопляне): 675
Количество хладилен агент kg 3,80
Количество хладилен агент TCO2Eq 2,57
Управление Разширителен вентил

LW(A) Ниво на 
звукова мощност 
(съгласно EN14825) 

62

Ниво на звуково 
налягане (на 1 метър)

Ном.
48

Електрозахранване Име/Фаза/Честота/Напрежение Hz/V V3/1~/50/230 / W1/3~/50/400
Ток Препоръчани предпазители A 32/16

ERLA11-16DV3/W1 EBSH-D

Daikin Altherma 3 R ECH2O
Подова термопомпа въздух-вода за отопление и 
гореща вода с термично соларно подпомагане

 › Вграден соларен модул, който предлага максимален 
комфорт при отопление и гореща вода

 › Максимално използване на възобновяема енергия: 
използва технология за термопомпи за отопление и 
соларна поддръжка за отопление на помещения и 
производство на битова гореща вода

 › Принцип на прясната вода: хигиенична вода, без нужда от 
термична дезинфекция за легионела

 › Водосъдържател без техническо обслужване: няма 
корозия, анод, котлен камък или варовикови отлагания и 
няма загуба на вода през предпазния вентил

 › Соларно подпомагане за битова гореща вода с 
херметизирана соларна система (самоизточваща се)

 › Топлинните загуби се намаляват до минимум благодарение 
на висококачествената изолация

 › Управление чрез приложение е възможно за 
управлението на операциите на отопление, гореща вода и 
охлаждане

 › Работа на термопомпата до -25°C
 › Възможно е да се свърже към фотоволтаични панели, за да 
осигури енергия за термопомпата ви

EBSH-D + ERLA11-16DV3/W1

60°C

-25°

Този продукт съдържа флуорирани парникови газове.

BRC1HHDW

до
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Данни за ефективност EBSHB + ERLA 11P30D + 
11DV/W

11P50D + 
11DV/W

16P30D + 
14DV/W

16P50D + 
14DV/W

16P30D + 
16DV/W

16P50D + 
16DV/W

Отопление на 
помещения 
 

Изходяща 
вода при 
средни климат. 
условия 55°C

Общо SCOP 3,23 3,22 3,32
ŋs (Сезонна ефективност на 
отопление на помещения)

% 126 130 

Клас на ефективност за отопление на помещения A++
Изходяща 
вода при 
средни климат. 
условия 35°C

Общо SCOP 4,63 4,60 4,61
ŋs (Сезонна ефективност на 
отопление на помещения)

%
182 181

Клас на ефективност за отопление на помещения A+++
Загряване на битова 
гореща вода 

Общо Обявен профил на натоварване L XL L XL L XL
Умерени 
климатични 
условия

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 (ефективност на загряване на вода) % 115 / 116 126 / 128 115 / 116 126 / 128 115 / 116 126 / 128
Клас на енергийна ефективност за загряване на вода A+

Вътрешно тяло EBSHB 11P30D 11P50D 16P30D 16P50D 16P30D 16P50D
Корпус Цвят Бял “Traffic white” (RAL9016) / Черен “Traffic black” (RAL9017)

Материал Удароустойчив полипропилен
Размери Тяло В х Ш х Д mm 1 893x594x680 1 910x792x817 1 893x594x680 1 910x792x817 1 893x594x680 1 910x792x817
Тегло Тяло kg 94 117 94 117 94 117
Водосъдържател Воден обем l 294 477 294 477 294 477

Максимална температура на водата °C 85
Работен диапазон Отопление Външна темп. Мин.~Макс. °C -25 ~ 35

Водна страна Мин.~Макс. °C 18 ~ 60
Битова 
гореща вода

Външна темп. Мин.~Макс. °C -25 ~ 35
Водна страна Мин.~Макс. °C 10 ~ 60

Ниво на звукова мощност Ном. dBA 44,7
Ниво на звуково налягане Ном. dBA 36,8

Външно тяло ERLA 11DV3/W1 14DV3/W1 16DV3/W1
Размери Тяло В х Ш х Д mm 870x1 100x460
Тегло Тяло kg 101
Компресор Количество 1

Тип Херметично запечатан инверторен суинг компресор
Работен диапазон Отопление Мин.~Макс. °CDB -25 ~ 35

Охлаждане Мин.~Макс. °CDB 10 ~ 43
Битова гореща вода Мин.~Макс. °CDB -25 ~ 35

Хладилен агент Тип R-32
GWP (потенциал на глобално затопляне): 675
Количество хладилен агент kg 3,80
Количество хладилен агент TCO2Eq 2,57
Управление Разширителен вентил

LW(A) Ниво на 
звукова мощност 
(съгласно EN14825) 

62

Ниво на звуково 
налягане (на 1 метър)

Ном.
48

Електрозахранване Име/Фаза/Честота/Напрежение Hz/V V3/1~/50/230 / W1/3~/50/400
Ток Препоръчани предпазители A 32/16

Daikin Altherma 3 R ECH2O 
Подова термопомпа въздух-вода за бивалентно 
отопление и гореща вода с термично соларно 
подпомагане

 › Вграден соларен модул, който предлага максимален 
комфорт при отопление и гореща вода

 › Максимално използване на възобновяема енергия: 
използва технология за термопомпи за отопление и 
соларна поддръжка за отопление на помещения и 
производство на битова гореща вода

 › Принцип на прясната вода: хигиенична вода, без нужда от 
термична дезинфекция за легионела

 › Водосъдържател без техническо обслужване: няма 
корозия, анод, котлен камък или варовикови отлагания и 
няма загуба на вода през предпазния вентил

 › Бивалентна система: може да се комбинира с 
допълнителен източник на топлина

 › Топлинните загуби се намаляват до минимум благодарение 
на висококачествената изолация

 › Възможно е управление чрез приложение на режима на 
отопление и гореща вода

 › Работа на термопомпата до -25°C

EBSHB-D + ERLA11-16DV3/W1

ERLA11-16DV3/W1 EBSHB-D

60°C

до

-25°

Този продукт съдържа флуорирани парникови газове.

BRC1HHDK
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Daikin Altherma 3 R ECH2O
Подова термопомпа въздух-вода за отопление, 
охлаждане и гореща вода с термично соларно 
подпомагане

 › Вграден соларен модул, предлагащ максимален комфорт 
при отопление, гореща вода и охлаждане

 › Максимално използване на възобновяема енергия: 
използва технология за термопомпи за отопление и соларна 
поддръжка за отопление на помещения и производство на 
битова гореща вода

 › Принцип на прясната вода: хигиенична вода, без нужда от 
термична дезинфекция за легионела

 › Водосъдържател без техническо обслужване: няма корозия, 
анод, котлен камък или варовикови отлагания и няма загуба 
на вода през предпазния вентил

 › Соларно подпомагане за битова гореща вода с 
херметизирана соларна система (самоизточваща се)

 › Топлинните загуби се намаляват до минимум благодарение 
на висококачествената изолация

 › Управление чрез приложение е възможно за управлението 
на операциите на отопление, гореща вода и охлаждане

 › Външното тяло извлича топлината от външния въздух дори 
при -25°C

 › Възможно е да се свърже към фотоволтаични панели, за да 
осигури енергия за термопомпата ви

EBSX-D + ERLA11-16DV3/W1

ERLA11-16DV3/W1 EBSX-D

Данни за ефективност EBSX + ERLA 11P30D + 11DV/W 11P50D + 11DV/W 16P30D + 14DV/W 16P50D + 14DV/W 16P30D + 16DV/W 16P50D + 16DV/W
Отопление на 
помещения 
 

Изходяща 
вода при 
средни климат. 
условия 55°C

Общо SCOP 3,27 3,26 3,35
ŋs (Сезонна ефективност на 
отопление на помещения)

%
128 131

Клас на ефективност за отопление на помещения A++
Изходяща 
вода при 
средни климат. 
условия 35°C

Общо SCOP 4,72 4,68
ŋs (Сезонна ефективност на 
отопление на помещения)

%
186 184

Клас на ефективност за отопление на помещения A+++
Загряване на битова 
гореща вода 

Общо Обявен профил на натоварване L XL L XL L XL
Умерени 
климатични 
условия

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 (ефективност на загряване на вода) % 115 / 116 126 / 128 115 / 116 126 / 128 115 / 116 126 / 128
Клас на енергийна ефективност за загряване на вода A+

Вътрешно тяло EBSX 11P30D 11P50D 16P30D 16P50D 16P30D 16P50D
Корпус Цвят Бял “Traffic white” (RAL9016) / Черен “Traffic black” (RAL9017)

Материал Удароустойчив полипропилен
Размери Тяло В х Ш х Д mm 1 893x594x680 1 910x792x817 1 893x594x680 1 910x792x817 1 893x594x680 1 910x792x817
Тегло Тяло kg 93 114 93 114 93 114
Водосъдържател Воден обем l 294 477 294 477 294 477

Максимална температура на водата °C 85
Работен диапазон Отопление Външна темп. Мин.~Макс. °C -25 ~ 35

Водна страна Мин.~Макс. °C 18 ~ 60
Охлаждане Външна темп. Мин.~Макс. °C 10 ~ 43

Водна страна Мин.~Макс. °C 5 ~ 22

Битова 
гореща вода

Външна темп. Мин.~Макс. °C -25 ~ 35
Водна страна Мин.~Макс. °C 10 ~ 60

Ниво на звукова мощност Ном. dBA 44,7
Ниво на звуково налягане Ном. dBA 36,8

Външно тяло ERLA 11DV3/W1 14DV3/W1 16DV3/W1
Размери Тяло В х Ш х Д mm 870x1 100x460
Тегло Тяло kg 101
Компресор Количество 1

Тип Херметично запечатан инверторен суинг компресор
Работен диапазон Отопление Мин.~Макс. °CDB -25 ~ 35

Охлаждане Мин.~Макс. °CDB 10 ~ 43
Битова гореща вода Мин.~Макс. °CDB -25 ~ 35

Хладилен агент Тип R-32
GWP (потенциал на глобално затопляне): 675
Количество хладилен агент kg 3,80
Количество хладилен агент TCO2Eq 2,57
Управление Разширителен вентил

LW(A) Ниво на 
звукова мощност 
(съгласно EN14825) 

62

Ниво на звуково 
налягане (на 1 метър)

Ном.
48

Електрозахранване Име/Фаза/Честота/Напрежение Hz/V V3/1~/50/230 / W1/3~/50/400
Ток Препоръчани предпазители A 32/16

60°C

до

-25°

Този продукт съдържа флуорирани парникови газове.

BRC1HHDS
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Daikin Altherma 3 R ECH2O
Подова термопомпа въздух-вода за бивалентно 
отопление, охлаждане и гореща вода 
с термично соларно подпомагане

 › Вграден соларен модул, който предлага максимален 
комфорт при отопление и гореща вода

 › Максимално използване на възобновяема енергия: 
използва технология за термопомпи за отопление и 
соларна поддръжка за отопление на помещения и 
производство на битова гореща вода

 › Принцип на прясната вода: хигиенична вода, без нужда от 
термична дезинфекция за легионела

 › Водосъдържател без техническо обслужване: няма 
корозия, анод, котлен камък или варовикови отлагания и 
няма загуба на вода през предпазния вентил

 › Бивалентна система: може да се комбинира с 
допълнителен източник на топлина

 › Топлинните загуби се намаляват до минимум благодарение 
на висококачествената изолация

 › Възможно е управление чрез приложение на режима на 
отопление и гореща вода

 › Работа на термопомпата до -25°C

EBSXB-D + ERLA11-16DV3/W1

ERLA11-16DV3/W1 EBSXB-D

Данни за ефективност EBSXB + ERLA 11P30D + 11DV/W 11P50D + 11DV/W 16P30D + 14DV/W 16P50D + 14DV/W 16P30D + 16DV/W 16P50D + 16DV/W
Отопление на 
помещения 
 

Изходяща 
вода при 
средни климат. 
условия 55°C

Общо SCOP 3,27 3,26 3,35
ŋs (Сезонна ефективност на 
отопление на помещения)

% 128 131

Клас на ефективност за отопление на помещения A++
Изходяща 
вода при 
средни климат. 
условия 35°C

Общо SCOP 4,72 4,68
ŋs (Сезонна ефективност на 
отопление на помещения)

% 186 184

Клас на ефективност за отопление на помещения A+++
Загряване на битова 
гореща вода 

Общо Обявен профил на натоварване L XL L XL L XL
Умерени 
климатични 
условия

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 (ефективност на загряване на вода) % 115 / 116 126 / 128 115 / 116 126 / 128 115 / 116 126 / 128
Клас на енергийна ефективност за загряване на вода A+

Вътрешно тяло EBSXB 11P30D 11P50D 16P30D 16P50D 16P30D 16P50D
Корпус Цвят Бял “Traffic white” (RAL9016) / Черен “Traffic black” (RAL9017)

Материал Удароустойчив полипропилен
Размери Тяло В х Ш х Д mm 1 893x594x680 1 910x792x817 1 893x594x680 1 910x792x817 1 893x594x680 1 910x792x817
Тегло Тяло kg 94 117 94 117 94 117
Водосъдържател Воден обем l 294 477 294 477 294 477

Максимална температура на водата °C 85
Работен диапазон Отопление Външна темп. Мин.~Макс. °C -25 ~ 35

Водна страна Мин.~Макс. °C 18 ~ 60
Охлаждане Външна темп. Мин.~Макс. °C 10 ~ 43

Водна страна Мин.~Макс. °C 5 ~ 22
Битова 
гореща вода

Външна темп. Мин.~Макс. °C -25 ~ 35
Водна страна Мин.~Макс. °C -25 ~ 35

Ниво на звукова мощност Ном. dBA 44,7
Ниво на звуково налягане Ном. dBA 36,8

Външно тяло ERLA 11DV3/W1 14DV3/W1 16DV3/W1
Размери Тяло В х Ш х Д mm 870x1 100x460
Тегло Тяло kg 101
Компресор Количество 1

Тип Херметично запечатан инверторен суинг компресор
Работен диапазон Отопление Мин.~Макс. °CDB -25 ~ 35

Охлаждане Мин.~Макс. °CDB 10 ~ 43
Битова гореща вода Мин.~Макс. °CDB -25 ~ 35

Хладилен агент Тип R-32
GWP (потенциал на глобално затопляне): 675
Количество хладилен агент kg 3,80
Количество хладилен агент TCO2Eq 2,57
Управление Разширителен вентил

LW(A) Ниво на 
звукова мощност 
(съгласно EN14825) 

62

Ниво на звуково 
налягане (на 1 метър)

Ном. 48

Електрозахранване Име/Фаза/Честота/Напрежение Hz/V V3/1~/50/230 / W1/3~/50/400
Ток Препоръчани предпазители A 32/16

60°C

до

-25°

Този продукт съдържа флуорирани парникови газове.

BRC1HHDW
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Висока гъвкавост при монтаж и свързване на 
битова гореща вода  

 › Включването на всички хидравлични компоненти 
означава, че не се изискват компоненти на трета страна 

 › PCB и хидравличните компоненти са разположени 
в предната част за лесен достъп 

 › Компактните размери позволяват малко място за монтаж, 
тъй като не се изискват почти никакви странични отстояния

 › Елегантният дизайн на тялото се съчетава 
с други домакински уреди

 › Комбиниране с водосъдържател от неръждаема 
стомана или акумулатор на топлинна енергия ECH2O 

Защо да изберете стенно тяло 
Daikin? 

Стенното сплит тяло Daikin Altherma 3 

предлага отопление и охлаждане с висока 

гъвкавост за бърз и лесен монтаж, с 

незадължителна връзка за предоставяне на 

битова гореща вода.

Разширителен съд

Помпа
Магнитен филтър

Daikin Altherma 3 R W
Стенно тяло

Пластинчат 
топлообменник
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Гъвкавост при осигуряването на битова гореща вода 

Ако крайният потребител се нуждае само от гореща вода и 
височината на монтаж е ограничена, отделен водосъдържател 
от неръждаема стомана може да осигури необходимата 
гъвкавост при монтажа.  

ECH2O гама водосъдържатели на топлинна енергия: комфорт с 
допълнителна гореща вода 

Комбинирайте стенното си тяло с акумулатор на топлинна 
енергия за допълнителен комфорт с гореща вода. 
 › Принцип на прясната вода: получавайте битова гореща вода 
при необходимост, като същевременно премахнете риска от 
замърсяване и утаяване 

 › Оптимална ефективност на битовата гореща вода: с висока 
ефективност на водата от крановете 

 › Готова за бъдещето възможност за интегриране с 
възобновяема соларна енергия и други източници на топлина, 
напр. камина 

 › Леката и здрава конструкция на тялото, комбинирана с 
каскадния принцип, предлага гъвкави възможности за монтаж 

Пример за монтаж на водосъдържател за битова гореща вода от неръждаема стомана.

Гъвкавост при осигуряването на отопление на помещения

Daikin Altherma 3 R W е предпочитаният избор в случай, че крайният 
потребител се нуждае от отопление или охлаждане на помещение, а 
битовата гореща вода се осигурява от друга система.

Отопление и охлаждане

Битова гореща водаПодово отопление
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Данни за ефективност EBBH + EPRA 11D6V + 11DV/W 11D9W + 11DV/W 16D6V + 14DV/W 16D9W + 14DV/W 16D6V + 16DV/W 16D9W + 16DV/W
Отопление на 
помещения 
 

Изходяща 
вода при 
средни климат. 
условия 55°C

Общо SCOP 3,23 3,22 3,32
ŋs (Сезонна ефективност на 
отопление на помещения)

% 126 130

Клас на ефективност за отопление на помещения A++
Изходяща 
вода при 
средни климат. 
условия 35°C

Общо SCOP 4,63 4,60 4,61
ŋs (Сезонна ефективност на 
отопление на помещения)

% 182 181

Клас на ефективност за отопление на помещения A+++

Вътрешно тяло EBBH 11D6V 11D9W 16D6V 16D9W 16D6V 16D9W
Корпус Цвят Бял + Черен

Материал Смола, метален лист
Размери Тяло В х Ш х Д mm 840x440x390
Тегло Тяло kg 52,5 54,5
Работен диапазон Отопление Външна темп. Мин.~Макс. °C -25 ~ 35

Водна страна Мин.~Макс. °C 18 ~ 60
Битова 
гореща вода

Външна темп. Мин.~Макс. °C -25 ~ 35
Водна страна Мин.~Макс. °C 10 ~ 60

Ниво на звукова мощност Ном. dBA 44
Ниво на звуково налягане Ном. dBA 30 

Външно тяло ERLA 11DV3/W1 14DV3/W1 16DV3/W1
Размери Тяло В х Ш х Д mm 870x1 100x460
Тегло Тяло kg 101
Компресор Количество 1

Тип Херметично запечатан инверторен суинг компресор
Работен диапазон Отопление Мин.~Макс. °CDB -25 ~ 35

Охлаждане Мин.~Макс. °CDB 10 ~ 43
Битова гореща вода Мин.~Макс. °CDB -25 ~ 35

Хладилен агент Тип R-32
GWP (потенциал на глобално затопляне): 675
Количество хладилен агент kg 3,80
Количество хладилен агент TCO2Eq 2,57
Управление Разширителен вентил

LW(A) Ниво на 
звукова мощност 
(съгласно EN14825) 

62

Ниво на звуково 
налягане (на 1 метър)

Ном. 48

Електрозахранване Име/Фаза/Честота/Напрежение Hz/V V3/1~/50/230 / W1/3~/50/400
Ток Препоръчани предпазители A 32/16

Daikin Altherma 3 R W
Стенна термопомпа въздух-вода само за отопление

 › Включването на всички хидравлични компоненти означава, че 
не се изискват компоненти на трета страна

 › PCB и хидравличните компоненти са разположени в предната 
част за лесен достъп

 › Компактните размери позволяват малко място за монтаж, тъй 
като не се изискват почти никакви странични отстояния

 › Елегантният дизайн на тялото се съчетава с други домакински 
уреди

 › Комбиниране с водосъдържател от неръждаема стомана или 
акумулатор на топлинна енергия ECH2O

 › Работа на термопомпата до -25°C

до

EBBH-D6V

60°C

BRC1HHDW

ERLA11-16DV3/W1

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

-25°

Този продукт съдържа флуорирани парникови газове.
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до

Данни за ефективност EBBX + ERLA 11D6V + 11DV/W 11D9W + 11DV/W 16D6V + 14DV/W 16D9W + 14DV/W 16D6V + 16DV/W 16D9W + 16DV/W
Отопление на 
помещения 
 

Изходяща 
вода при 
средни климат. 
условия 55°C

Общо SCOP 3,27 3,26 3,35
ŋs (Сезонна ефективност на 
отопление на помещения)

% 128 131

Клас на ефективност за отопление на помещения A++
Изходяща 
вода при 
средни климат. 
условия 35°C

Общо SCOP 4,72 4,68
ŋs (Сезонна ефективност на 
отопление на помещения)

% 186 184

Клас на ефективност за отопление на помещения A+++

Вътрешно тяло EBBX 11D6V 11D9W 16D6V 16D9W 16D6V 16D9W
Корпус Цвят Бял + Черен

Материал Смола, метален лист
Размери Тяло В х Ш х Д mm 840x440x390
Тегло Тяло kg 52,5 54,5
Работен диапазон Отопление Външна темп. Мин.~Макс. °C -25 ~ 35

Водна страна Мин.~Макс. °C 18 ~ 60
Охлаждане Външна темп. Мин.~Макс. °C 10 ~ 43

Водна страна Мин.~Макс. °C 5 ~ 22
Битова 
гореща вода

Външна темп. Мин.~Макс. °C -25 ~ 35
Водна страна Мин.~Макс. °C 10 ~ 60

Ниво на звукова мощност Ном. dBA 44 
Ниво на звуково налягане Ном. dBA 30 

Външно тяло ERLA 11DV3/W1 14DV3/W1 16DV3/W1
Размери Тяло В х Ш х Д mm 870x1 100x460
Тегло Тяло kg 101
Компресор Количество 1

Тип Херметично запечатан инверторен суинг компресор
Работен диапазон Отопление Мин.~Макс. °CDB -25 ~ 35

Охлаждане Мин.~Макс. °CDB 10 ~ 43
Битова гореща вода Мин.~Макс. °CDB -25 ~ 35

Хладилен агент Тип R-32
GWP (потенциал на глобално затопляне): 675
Количество хладилен агент kg 3,80
Количество хладилен агент TCO2Eq 2,57
Управление Разширителен вентил

LW(A) Ниво на 
звукова мощност 
(съгласно EN14825) 

62

Ниво на звуково 
налягане (на 1 метър)

Ном. 48

Електрозахранване Име/Фаза/Честота/Напрежение Hz/V V3/1~/50/230 / W1/3~/50/400
Ток Препоръчани предпазители A 32/16

Daikin Altherma 3 R W 
Стенна реверсивна термопомпа въздух-вода

 › Включването на всички хидравлични компоненти означава, че 
не се изискват компоненти на трета страна

 › PCB и хидравличните компоненти са разположени в предната 
част за лесен достъп

 › Компактните размери позволяват малко място за монтаж, тъй 
като не се изискват почти никакви странични отстояния

 › Елегантният дизайн на тялото се съчетава с други домакински 
уреди

 › Комбиниране с водосъдържател от неръждаема стомана или 
акумулатор на топлинна енергия ECH2O

 › Работа на термопомпата до -25°C

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

60°C

BRC1HHDK

-25°

Този продукт съдържа флуорирани парникови газове.

ERLA11-16DV3/W1 EBBX-D6V
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Акумулатори на топлинна 
енергия и водосъдържатели
Опции за инсталация за отопление с гореща вода

Независимо дали се нуждаете само от гореща вода или искате да комбинирате гореща вода със соларни системи, 
ние ви предлагаме най-добрите решения за най-високите нива на комфорт, енергийна ефективност и надеждност. 

EKHWP300B

64W

294L

B

Защо да изберете акумулатор на топлинна енергия или 
водосъдържател за битова гореща вода?

  

Водосъдържатели от неръждаема стомана

Комфорт 

 › Предлага се във вариант 150, 180, 200, 250 и  
300 литра в неръждаема стомана EKHWS(U)-D 
  

Ефективност 

 › Висококачествената изолация свежда топлинните 
загуби до минимум

 › Ефикасно температурно подгряване: от 10°C до 
50°C само за 60 минути 

 › Предлага се като вградено решение или като 
отделен водосъдържател

Надеждност  

 › На необходимите интервали, тялото може да 
нагрее водата до 60°C, за да се предотврати 
опасността от развитие на бактерии

Водосъдържател от 
неръждаема стомана

Акумулатор на 
топлинна енергия

 Водосъдържател за битова гореща вода
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Месечно потребление на енергия  
на стандартна самостоятелна къща

2 500

2 000

1 500

1 000

500

ян. февр. март апр. май юни юли авг. септ. окт. ноем. дек.

kWh

 Гамата акумулатори  
 на топлинна енергия  
 ECH2O 

Ефективност  

 › Готови за бъдещето: увеличете максимално 
възобновяемите енергийни източници

 › Интелигентно управление на съхранението на 
топлината: гарантира непрекъснато отопление по 
време на режима на размразяване и използване на 
съхранената топлина за отопление на помещения

 › Висококачествената изолация свежда топлинните 
загуби до минимум 
 
Надеждност  

 › Водосъдържател без техническо обслужване: няма 
корозия, анод, котлен камък или варовикови отлагания 
и няма загуба на вода през предпазния вентил 

Самоизточваща се соларна 

система

Херметизирана соларна 

система

ON
ON

Акумулатор на топлинна енергия         : 
комфорт с допълнителна гореща вода 

(Самоизточваща се) соларна система без налягане 
 › Соларните колектори се пълнят с вода само 
когато слънцето осигурява достатъчно загряване 

 › Помпите в контролното и помпеното тяло се 
включват за кратко и пълнят колекторите с вода 
от водосъдържателя  

 › След пълнене, циркулацията на водата се 
поддържа от останалата помпа 

Херметизирана соларна система 
 › Системата се пълни с течност за пренос на 
топлина с точното количество антифриз, за да се 
избегне замръзване през зимата

 › Системата е херметизирана и запечатана

 1

 4

 3

 2

    Използване на соларна енергия за битова гореща вода и централно  
отопление

   Термопомпа (топлина от околната среда)

   Допълнителна енергия (електричество)

Схема на системата:
Вградено соларно тяло

1  Използване на слънчевата 
енергия за битова 
гореща вода и централно 
отопление

2  Външно тяло на 
термопомпа

3  Соларни топлинни 
колектори

4 Соларна помпена станция

Комбинирайте вашия моноблок с акумулатор на 
топлинна енергия, за да постигнете максимален 
комфорт у дома. 
 › Принцип на прясната вода: получавайте 
битова гореща вода при необходимост, като 
същевременно премахнете риска от замърсяване 
и утаяване

 › Оптимална производителност при битовата 
гореща вода: еволюцията на ниската температура 
позволява висока производителност

 › Готови за бъдещето: възможност за интегриране с 
възобновяема соларна енергия и други източници 
на топлина, напр. камина

 › Леката и здрава конструкция на тялото, 
комбинирана с каскадния принцип, предлага 
гъвкави възможности за монтаж

Създадена за малки и големи домове, клиентите 
могат да избират между система за гореща вода без 
налягане и херметизирана система. 
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EKHWP500B EKHWP300B

Аксесоари EKHWP 300B 500B 300PB 500PB
Корпус Цвят Бяло „Traffic white“ (RAL 9016) / Тъмно сиво (RAL 7011)

Материал Удароустойчив полипропилен
Размери Тяло Ширина mm 595 790 595 790

Дълбочина mm 615 790 615 790
Тегло Тяло Празен kg 58 82 58 89
Водосъдържател 
 

Воден обем l 294 477 294 477
Материал Полипропилен
Максимална температура на водата °C 85
Изолация Загуби на топлина kWh/24h 1,5 1,7 1,5 1,7 
Клас на енергийна ефективност B
Постоянни топлинни загуби W 64 72 64 72
Полезен обем l 294 477 294 477

Топлообменник Битова 
гореща 
вода

Количество 1
Материал на тръбите Неръждаема стомана (DIN 1 4404)
Лицева площ m² 5,600 5,800 5,600 5,900
Обем на вътрешен топлообменник l 27,1 28,1 27,1 28,1
Работно налягане bar 6
Средна специфична топлинна мощност W/K 2 790 2 825 2 790 2 825

Зареждане 
с хладилен 
агент

Количество 1
Материал на тръбите Неръждаема стомана (DIN 1 4404)
Лицева площ m² 3 4 3 4
Обем на вътрешен топлообменник l 13 18 13 18
Работно налягане bar 3
Средна специфична топлинна мощност W/K 1 300 1 800 1 300 1 800

Херметизирана соларна система Средна специфична топлинна мощност W/K - 390,00 840,00
Допълнително 
соларно 
отопление

Материал на тръбите - Неръждаема стомана  
(DIN 1 4404)

- Неръждаема стомана  
(DIN 1 4404)

Лицева площ m² - 1 - 1
Обем на вътрешен топлообменник l - 4 - 4
Работно налягане bar - 3 - 3
Средна специфична топлинна мощност W/K - 280 - 280

Акумулатор на топлинна енергия
 

Пластмасов водосъдържател за битова гореща вода със  
соларно подпомагане
 › Водосъдържател, предназначен за свързване с херметизирана 
термична соларна система

 › Водосъдържател, предназначен за свързване със самоизточваща 
се термична соларна система

 › Предлага се във вариант 300 и 500 литра
 › Голям водосъдържател за съхранение на гореща вода за 
осигуряване на битова гореща вода по всяко време

 › Топлинните загуби се намаляват до минимум благодарение на 
висококачествената изолация

 › Възможно е подпомагане за отопление на помещение  
(само за водосъдържател от 500 l)

EKHWP-B/EKHWP-PB

Водосъдържател за битова 
гореща вода
Водосъдържател за битова гореща вода от неръждаема  
стомана

 › Предлага се във вариант 150, 180, 200, 250 и 300 литра в 
неръждаема стомана EKHWS(U)-D 

EKHWS(U)-D

EKHWS(U)-D

Аксесоари EKHWS 150(U)D3V3 180(U)D3V3 200(U)D3V3 250(U)D3V3 300(U)D3V3
Корпус Цвят Неутрално бяло

Материал Стомана с епоксидно покритие / Нисковъглеродна стомана с епоксидно покритие
Тегло Тяло Празен kg 45 50 53 58 63
Водосъдържател 
 

Воден обем l 145 174 192 242 292
Материал Неръждаема стомана (EN 1 4521)
Максимална температура на водата °C 75
Изолация Загуби на топлина kWh/24h 1,1 1,2 1,3 1,4 1,6 
Клас на енергийна ефективност B
Постоянни топлинни загуби W 45 50 55 60 68
Полезен обем l 145 174 192 242 292

Топлообменник Битова 
гореща 
вода

Количество 1
Материал на тръбите Неръждаема стомана (EN 1 4521)
Лицева площ m² 1,050 1,400 1,800
Обем на вътрешен топлообменник l 4,9 6,5 8,2
Работно налягане bar 10

Допълнителен нагревател Капацитет kW 3
Електрозахранване Фаза/Честота/Напрежение Hz/V 1~/50/230
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Daikin Altherma HPC 
Подов модел

Подовият термопомпен конвектор впечатлява с ниското си ниво на работен шум, а 

тънката му конструкция получи наградата RedDot 2020. Освен отопление и охлаждане, 

уредът може да осигурява и контрол на качеството на въздуха в помещенията.

Защо качеството на въздуха в 
помещенията има значение
Качеството на въздуха в помещенията (IAQ) се отнася до качеството на 
въздуха в дадена сграда или конструкция, който обитателите на сградата 
дишат всеки ден.

При планиране на нови жилищни сгради, училища, офиси или търговски 
сгради, трябва да се вземат предвид много фактори. Освен структурни 
фактори има и въпроси, свързани с отоплението, охлаждането има нещо 
друго, което често се пренебрегва: качеството на въздуха в помещенията.

Знаете ли, че въздухът в помещенията, които дишаме у дома, в офиса или в 
хотелската стая, всъщност може да е много по-замърсен от въздуха навън?

 › 90% от нашия живот преминава в помещения
 › Качеството на въздуха в помещенията може да е от 2 до 5 пъти по-лошо от 
това на външния въздух заради замърсители като полени, бактерии и др. 

Как Daikin Altherma HPC осигурява качествен 
здравословен и приятен въздух в помещенията?
Когато се достигне определено ниво на замърсяване на въздуха в помещението, сензорът за качество 
на въздуха отваря клапата, която позволява навлизането на свеж въздух.  Постъпващият свеж въздух 
незабавно се загрява или охлажда (в зависимост от потребността) от термопомпения конвектор.  По този 
начин въздухът в помещенията остава с добро качество, а комфортът е гарантиран.

Термопомпени конвектор- - подов модел
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Тънък дизайн
Подовият Daikin Altherma HPC има дълбочина от едва 135 mm и може 
да се побере във всяка къща или апартамент. Неговият оптимизиран 
дизайн беше отличен с наградата Reddot Design Award 2020.

Бърз и с голям капацитет

Daikin Altherma HPC съчетава предимствата 
на жилищното подово отопление и 
радиаторите. Той предоставя по-бързо 
отопление или охлаждане с голям - 
капацитет и може да бъде зададен при 
свръхниски температури (режим 35/30°C).

FWXV10ABTV3(R)
Дължина: 999 mm

FWXV15ABTV3(R)
Дължина: 1 199 mm

FWXV20ABTV3(R)
Дължина: 1 399 mm

Дълбочина: 135 mm

Управления
 
Daikin предлага голяма гама от управления, които са 
функционални и имат страхотен дизайн.

 › Вграден контролер
 › ВКЛ./ИЗКЛ.
 ›  В комбинация с външни термостати

EKPCBO

 › Вграден контролер
 › 4 настройки за скорост

EKRTCTRL2

 › Вграден контролер
 › Напълно модулиращ
 › Многоцветен дисплей

 › Стенен контролер
 › Напълно модулиращ
 ›  В комбинация с EKWHCTRL0

EKRTCTRL1

EKWHCTRL1
42 dBA

птици

Зв
ук

о
во
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ал
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е*

библиотека

35 dBA гора

шепот25 dBA
30 dBA

20 dBA

*на разстояние 1 метър

Daikin 
Altherma 

HPC

Дискретно
 
Когато тялото достигне зададената си точка, модулиращият 
вентилатор постепенно намалява скоростта си и издава 
по-малко шум. За стенните тела и телата за скрит монтаж 
звуковото налягане на тялото е 25 dB(A) на 1m, когато 
вентилаторът е на настройка за ниска скорост. Още по-ниско 
е звуковото налягане в супер тих режим (нощен режим).

Термопомпени конвектори - подов модел

 › Стенен контролер
 › Напълно модулиращ
 › В комбинация с EKWHCTRL0
 › Включва сензор за качество на въздуха в помещението

EKWHCTRL1A

60
1 

m
m
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Стенен модел

Тънък дизайн
Daikin Altherma HPC е компактно тяло, изработено от метална конструкция, включваща всички вентили. 

Управления Компактно

 › Стенен контролер

 › Напълно модулиращ

 › За модели FWXT-ABTV3(L)

EKWHCTRL1

Избор от:

 › Напълно модулиращ контролер, позволяващ дистанционно 
управление на тялото.

 › Инфрачервен дистанционен контролер и вграден сензорен панел.

FWXT10ABTV3(C)(L)(CL)
Дължина: 902 mm

Дълбочина: 128 mm

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

FWXT20ABTV3(C)(L)(CL)
Дължина: 1 302 mm

Малка дълбочина

Дълбочината от 128 mm е изключително 
техническо постижение, което гарантира 
перфектно вписване във всеки дом.

Повече място за вентили

Лесен монтаж: мястото за хидравличните 
вентили е широко и лесно достъпно.

Модулиран въздушен поток

Когато има по-малка 
необходимост от отопление, 
тялото модулира въздушния 
поток, за да забави скоростта 
на вентилатора и в процеса 
намалява работния звук. 

1

1 3

3

2

2

Инфрачервен дистанционен контролер

Термопомпени конвектори - стенен модел

Благодарение на тънкия си дизайн, нашето стенно тяло се вписва дискретно в 
интериора, като същевременно ви помага да спестите ценно пространство на пода.

 › Дистанционно

 › Напълно модулиращ

 › За модели FWXT-ABTV3C(L)
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Скрит модел

Тънък дизайн

Размерите в син цвят са за предния капак.

FWXM10ATV3(R)
Дължина: 725/972 mm

Дълбочина: 126 mm
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FWXM15ATV3(R)
Дължина: 925/1 172 mm

FWXM20ATV3(R)
Дължина: 1 125/1 372 mm

Управления

 › Стенен контролер

 › Напълно модулиращ

 ›  В комбинация с EKWHCTRL0

EKWHCTRL1

Гъвкав монтаж
Daikin Altherma HPC може да се монтира по четири различни начина, 
което ви дава възможност да го монтирате при почти всички условия. 
Тялото може да бъде разположено хоризонтално или вертикално. За 
хоризонтален монтаж в тавана се предлагат три различни възможности: 

 › Хоризонтален панел и вертикална решетка за изпускане на въздух
 › Хоризонтална смукателна решетка и вертикална решетка за 
изпускане на въздух

 › Хоризонтални смукателна и изпускателна решетка 

Термопомпени конвектори - модел за скрит монтаж

Забравете напълно за вашата инсталация за отопление и охлаждане: нашият модел за 
скрит монтаж изчезва в стената или тавана за зрителен комфорт, като същевременно 
запазва уникалните си възможности за отопление и охлаждане.
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Приложението Onecta е предназначено за тези, чиито живот преминава в движение 
и искат да управляват системата за отопление от своя смартфон.

Гласово управление
НОВО

За да осигури на своите потребители още по-голямо удобство и улеснение, 
приложението Onecta вече предлага и гласово управление. Тази функция 
за свободни ръце намалява броя на щракванията за възможно най-бързо 
управление на уредите.

Многофункционалното и разноезично гласово управление се съчетава отлично 
с всяко смарт устройство, включително и с Google Assistant и Amazon Alexa.

Управления - Приложение Onecta

Приложение Onecta
Вече се предлага с гласово управление

Пример за използване на гласовото управление чрез Google Assistant

Пример за използване на гласовото управление чрез Amazon Alexa

"Alexa, задай стайната температура на 20°C"

"Стайната температура е зададена на 20°C"

Добре, задавам 21 градуса във 
всекидневната

Задай температурата във 
всекидневната на 21 градуса
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Управление 
Персонализирайте системата, 
за да отговаря на начина ви на 
живот и целогодишните нива на 
комфорт.

   Променяйте температурата  
  в стаите и на битовата  
  гореща вода

   Включете режима за  
  повишена мощност, за да  
  увеличите производството  
  на гореща вода

Програмиране 
Създайте програма, в която 
да посочите кога трябва да 
работи системата, като можете 
да създадете до шест действия 
на ден.

   Програмирайте стайната  
  температура и режима на  
  работа

   Активирайте ваканционния  
  режим, за да спестите  
  разходи

Наблюдение 
Получавайте подробен обзор за работата на системата и за консумираната 
енергия.

   Проверете състоянието на отоплителната система
   Вижте графики за потреблението на енергия (ден, седмица, месец)

Наличието на функции зависи от типа на системата, конфигурацията и режима на работа.  
Функционалността на приложението е достъпна само ако едновременно системата Daikin и приложението имат надеждна интернет връзка.

Сканирайте QR кода, за да изтеглите 
приложението още сега

Управления - Приложение Onecta
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Управление - Жични контролери

Madoka съчетава изтънченост и опростеност

 › Модерен и елегантен дизайн
 › Интуитивно управление с докосване на бутон
 › Три цвята, подходящи за всеки интериор
 › Компактен: с размери от само 85 х 85 mm

Отличен с награди дизайн 
 
Madoka получи награда IF Design и награда за продуктов 
дизайн Reddot Product Design Award заради своя иновативен 
дизайн Тези награди представляват два от най-престижните и 
най-големите конкурси за дизайн в света.

Сребристо 
RAL 9006 (металик) 
BRC1HHDS

Черно  
RAL 9005 (матово) 
BRC1HHDK

Бяло 
RAL9003 (гланцирано)  
BRC1HHDW

Удобен за потребителя жичен 
дистанционен контролер с 
първокласен дизайн

Madoka. Красотата на опростеността

Лесно актуализиране чрез Bluetooth 
  

Настоятелно се препоръчва да се проверите дали 
потребителският интерфейс е актуализиран. За да 

актуализирате софтуера или да проверите дали има налични 
актуализации, всичко, което ви трябва, е мобилно устройство 
и приложението Madoka Assistant. Приложението е налично 

в Google Play и Apple Store.
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Време е да релаксирате. С новата инсталация на Daikin на вашия клиент и услугата Stand By Me, можете да бъдете сигурни, 
че той се възползва от най-добрия комфорт, енергийна ефективност, използваемост и обслужване, предлагани на 
пазара. Stand By Me елиминира притесненията на клиентите ви и им предоставя безплатна, разширена гаранция, бързи 
последващи действия от доставчиците на услуги на Daikin и допълнителни гаранции за конкретни части. 

Stand By Me,  
пътешествие за удовлетвореност на клиентите

Инструменти за поддръжка

Присъединете се към нас, за да 
постигнем заедно максимална 
удовлетвореност на клиентите 

На нашата карта можете да откриете всички инструменти, които предлагаме на 
монтажниците от Daikin, за да им помогнем от първия контакт с нов клиент до 
поддръжката и ремонта след монтажа.

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

Heating Solutions Navigator 
Осигурете най-подходящото решение 
за домовете на вашите клиенти

1 2 3 41 2 3 4

Уеб портал Специалисти

1 2 3 4

Stand By Me 
Управлявайте вашата база данни за 
инсталации и предлагайте комфорт и 
сервизно обслужване на клиентите си

1 2 3 41 2 3 4

Уеб портал Специалисти

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4Daikin e-Care 
Осигурете си достъп до регистрация, 
конфигуриране и отстраняване на проблеми

1 2 3 4

Мобилно приложение Специалисти

1 2 3 4

1 2 3 4
Onecta App 
Приложение за крайния потребител за 
управление на битовия уред

Мобилно приложение Потребител

1 2 3 4
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Stand By Me,  
пътешествие за удовлетвореност на клиентите

Запознайте се с новите функции 
Продължаваме да инвестираме в поддръжката за нашите монтажници. С вашия профил в Daikin имате 
онлайн достъп до Stand By Me и до Heating Solutions Navigator. Използвайте същия профил и за достъп до 
приложението Daikin e-Care. Инструментите вече предлагат нови функции - можете да ги разгледате!

1 2 3 4

Heating Solutions Navigator 

1 2 3 4

Stand by me 

Най-новите функции:  
подово отопление, инструмент за избор на 
вентилаторен конвектор и инструмент за 
изготвяне на оферти за вентилация

Най-новата функция:  
20 настройки на монтажника за 
дистанционно наблюдение (SBM Pro)

1 2 3 4

Daikin e-Care 
Най-новата функция:  
20 настройки на монтажника за 
дистанционно решаване на проблеми 

1 2 3 4

Приложение Onecta 
Най-нова функция:  
гласово управление чрез  
Amazon Alexa или Google Assistant

Уведомяване за грешки и 20 настройки на монтажника за 
дистанционна поддръжка чрез SBM Pro и приложението e-care 

От портала за специалисти монтажниците могат да активират дистанционното наблюдение, което им позволява да наблюдават 
инсталацията според множество параметри. Те ще получат автоматично известие, в случай че в инсталацията има нещо 
неизправно. Чрез промяна на определени настройки те незабавно могат да подобрят вашия комфорт.  
Спестете време и си осигурете още по-добра поддръжка благодарение на тези нови функции.

 › Работен режим - (W)LAN
 › Вкл./Изкл. на Охл./Отопл. на помещение - (W)LAN 
 › *Температура на изключване на отопление на 
помещения - само WLAN

 › *Температура на изключване на охлаждане на 
помещения - само WLAN

 › Външна температура (само за четене) - (W)LAN

Отопление/охлаждане на помещения

 › Зададена точка на изходящата вода - (W)LAN
 › Смяна на изходящата вода - (W)LAN
 › Последваща зададена точка на изх. вода (само за четене) 
– (W)LAN

 › Зададена точка за температура на изх. вода - само WLAN
 › *Крива, зависеща от времето - само WLAN

Главна зона и допълнителна зона (темп. на изх. вода)

 › Вкл./Изкл. на БГВ - (W)LAN
 › *Зададена точка на БГВ (контур, съхранение, подгряване) 
- (W)LAN

 › *Режим за подгряване на БГВ - само WLAN

Битова гореща вода

 › Зададена точка на стая - (W)LAN
 › Стайна температура (само за четене) - (W)LAN

Стая (СТ)

 › Подробен код за грешка (само за четене) - (W)LAN
 › Активиране на аварийна операция - само WLAN
 › Сигнал за нулиране на грешка - само WLAN
 › *Аварийна настройка - само WLAN

Монтажник - Работа с грешки

Дистанционно регулиране на 

зададена стойност на помещение 

Дистанционно регулиране на кривата в 

зависимост от метеорологичните условия

* За тези настройки е необходимо рестартиране, което може да се извърши дистанционно.
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Всичко за Heating Solutions Navigator 

Heating Solutions Navigator е дигитална кутия с инструменти, разработена за професионалисти на 
Daikin с цел да помогне за осигуряване на най-доброто решение за дома на вашите клиенти. С този 
инструмент можете да конфигурирате вашата инсталация, да създадете персонализирани схеми за 
тръби и за окабеляване, да зададете конфигурацията на вашата инсталация и още много други.

Вентилаторни 
конвектори

Тръбопроводи 
и окабеляванеСписък с оборудване

Соларни Системи Подово отопление

Опростено топлинно натоварване

Топлинно натоварване по стаи

Избор на радиатори

Документация

Проучване на икономическата 
жизнеспособност

Първа точка на контакт с клиента

Оразмеряване на тръбите

e-Doctor

Поръчка на резервни части

Помощник за въвеждане 
в експлоатация

Удължаване на гаранцията

Поддръжка

Дистанционно управление

График за планиране на срещи

Максимално удовлетворение на клиентите

Ремонт

Извършване на тест на радиаторите

Вентилаторни конвектори

Опростено топлинно натоварване

Топлинно натоварване по стаи

Помощник за въвеждане в експлоатация

Списък с оборудване

Тръбопроводи и окабеляване

Соларни системи

Подово отопление

Оразмеряване на тръбите

Документация

Проучване на икономическата жизнеспособност

Конфигуриране

Въвеждане в експлоатация

Помощник за въвеждане в експлоатация

Въвеждане в експлоатация

e-Doctor

Поръчка на резервни части

Известия за състоянието на системата

Heating Solutions Navigator Мобилно приложение е-Care

Конфигуриране

Въвеждане в експлоатация

Удължаване на гаранцията

Известия за състоянието на системата

Stand by me

Удължаване на гаранцията

Поддръжка

Дистанционно управление

График за планиране на срещи

Приложение Daikin Residential controller

Извършване на 
тест на радиаторите

Конфигуриране

Известия за състоянието на системата

Въвеждане в експлоатация
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Вентилаторни 
конвектори

Тръбопроводи 
и окабеляванеСписък с оборудване

Соларни Системи Подово отопление

Опростено топлинно натоварване

Топлинно натоварване по стаи

Избор на радиатори

Документация

Проучване на икономическата 
жизнеспособност

Първа точка на контакт с клиента

Оразмеряване на тръбите

e-Doctor

Поръчка на резервни части

Помощник за въвеждане 
в експлоатация

Удължаване на гаранцията

Поддръжка

Дистанционно управление

График за планиране на срещи

Максимално удовлетворение на клиентите

Ремонт

Извършване на тест на радиаторите

Вентилаторни конвектори

Опростено топлинно натоварване

Топлинно натоварване по стаи

Помощник за въвеждане в експлоатация

Списък с оборудване

Тръбопроводи и окабеляване

Соларни системи

Подово отопление

Оразмеряване на тръбите

Документация

Проучване на икономическата жизнеспособност

Конфигуриране

Въвеждане в експлоатация

Помощник за въвеждане в експлоатация

Въвеждане в експлоатация

e-Doctor

Поръчка на резервни части

Известия за състоянието на системата

Heating Solutions Navigator Мобилно приложение е-Care

Конфигуриране

Въвеждане в експлоатация

Удължаване на гаранцията

Известия за състоянието на системата

Stand by me

Удължаване на гаранцията

Поддръжка

Дистанционно управление

График за планиране на срещи

Приложение Daikin Residential controller

Извършване на 
тест на радиаторите

Конфигуриране

Известия за състоянието на системата

Въвеждане в експлоатация

Вентилаторни конвектори

Тръбопроводи и окабеляванеСписък с оборудване

Соларни системи Подовоотопление

Опростенотоплинно натоварване

Топлинно натоварване по стаи

Избор на радиатори

Документация

Проучване на икономическата жизнеспособност

Първа точка на контакт с клиента

Оразмеряване на тръбите

e-Doctor

Поръчка на резервни части

Помощник за въвеждане в експлоатация

Удължаване на гаранцията

Поддръжка

Дистанционно управление

График за планиране на срещи

Максимално удовлетворение на клиентите

Ремонт

Извършване на тест на радиаторите

Конфигуриране

Известия за състоянието на системата

Въвеждане в експлоатация

Извършване на тест на радиаторите

Вентилаторни конвектори

Опростено топлинно натоварване

Топлинно натоварване по стаи

Помощник за въвеждане в експлоатация

Списък с оборудване

Тръбопроводи и окабеляване

Соларни системи

Подово отопление

Оразмеряване на тръбите

Документация

Проучване на икономическата жизнеспособност

Конфигуриране

Въвеждане в експлоатация

Помощник за въвеждане в експлоатация

Въвеждане в експлоатация

e-Doctor

Поръчка на резервни части

Известия за състоянието на системата

Heating Solutions Navigator Мобилно приложение е-Care

Конфигуриране

Въвеждане в експлоатация

Удължаване на гаранцията

Известия за състоянието на системата

Stand by me

Удължаване на гаранцията

Поддръжка

Дистанционно управление

График за планиране на срещи

Приложение Daikin Residential controller
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Подово тяло с интегриран водосъдържател от неръждаема стомана Подово тяло с интегриран ECH2O Стенни

H/O Реверсивна Двузонова Самоизточваща се Бивалентна H/O Реверсивна

Клас 11 Клас 16 Клас 11 Клас 16 Клас 16 Клас 11 Клас 16 Клас 11 Клас 16 Клас 11 Клас 16 Клас 11 Клас 16

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

Тип Описание Име на материал EBVH11S23D9W EBVH16S23D9W EBVX11S23D9W EBVX16S23D9W EBVZ16S23D9W EBSX11P50D EBSX11P50D EBSXB11P50D EBSXB16P50D EBBH11D9W EBBH16D9W EBBX11D9W EBBX16D9W

Външно тяло

ERLA11DV3/9W •• •• •• •• •• •• ••

ERLA14DV3/9W •• •• •• •• •• •• ••

ERLA16DV3/9W •• •• •• •• •• •• ••

Контролер

Жичен стаен термостат Madoka BRC1HHDK/S/W •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Безжичен стаен термостат EKRTR •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Жичен цифров термостат EKRTWA •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

WLAN модул BRP069A71 •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

WLAN касета BRP069A78 •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Жичен цифров термостат EKWCTRDI1V3 •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Жичен аналогов термостат EKWCTRAN1V3 •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Вентил със задвижващ механизъм EKWCVATR1V3 •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Кабелна базова станция за подово отопление EKWUFHTA1V3 •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Универсален центриран контролер EKCC8-W, DCOM-LT/IO, LT/MB •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Битова гореща вода

Водосъдържател от неръждаема стомана EKHWS(U)150D3V3 •• •• •• ••

EKHWS(U)180D3V3 •• •• •• ••

EKHWS(U)200D3V3 •• •• •• ••

EKHWS(U)250D3V3 •• •• •• ••

EKHWS(U)300D3V3 •• •• •• ••

Водосъдържател от полипропилен EKHWP300B •  •  (1) •  •  (1) •  •  (1) •  •  (1)

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

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

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

Комплект водосъдържатели на трета страна EKHY3PART •  •  (3) •  •  (3) •  •  (3) •  •  (3)

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

Сензори

Външен сензор за стаен термостат EKRTR EKRTETS •  •  (5) •  •  (5) •  •  (5) •  •  (5) •  •  (5) •  •  (5) •  •  (5) •  •  (5) •  •  (5) •  •  (5) •  •  (5) •  •  (5) •  •  (5)

Комплект релета за интелигентни мрежи за 
високо напрежение EKRELSG •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Дистанционен сензор за вътрешна температура KRCS01-1 •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6)

Дистанционен сензор за външна температура EKRSCA1 •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6)

Двузонови комплекти
Базов двузонов комплект (само PCB) EKMIKPOA •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Базов двузонов комплект EKMIKPHA •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Други опции

Цифрова входно-изходна PCB EKRP1HBA •  •  (7) •  •  (7) •  •  (7) •  •  (7) •  •  (7) •  •  (7) •  •  (7) •  •  (7) •  •  (7)

Адапторна платка за комуникация EKRP1AHT •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

PC USB кабел EKPCCAB4 •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Опции за ECH2O

Линеен BUH - комплект за свързване EKECBUCO2AF •• •• •• ••

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

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

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

Сепаратор Caleffi за утайка и магнетит SAS1 156021 •• •• •• ••

Комплект съединители Biv EKECBIVCO2AF •  •  (9) •  •  (9)

Комплект съединители DB EKECDBCO2AF •  •  (10) •  •  (10)

Таблица за комбинации и опции

(1) Специализиран комплект съединения: EKEPRHLT3HX.
(2) Специализиран комплект съединения: ETBH: EKEPRHLT5H / ETBX: EKEPRHLT5X.
(3) EKHY3PART може да се използва, ако имате водосъдържател, в който можете да поставите 
термистора.
(4) EKHY3PART2 може да се използва, ако имате водосъдържател, в който не можете да поставите 
термистор.
(5) Може да се използва само в комбинация с безжичния стаен термостат EKRTR.
(6) Може да се свърже само един сензор: вътрешен или външен.

(7) Допълнителните релета, позволяващи бивалентно управление в комбинация с външен стаен 
термостат, се доставят на място.
(8) Към едно тяло може да се свърже само 1 допълнителен нагревател: 3 или 6* или 9 kW (*Не 
важи за модел 6T1). За свързване на допълнителния нагревател към основното тяло е необходим 
EKECBUCO1AF.
(9) Само бивалентни модели.
(10) Необходим само за модели 300. Модели 500 нямат нужда от комплект съединители DB за 
монтиране на соларна система DB.
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Подово тяло с интегриран водосъдържател от неръждаема стомана Подово тяло с интегриран ECH2O Стенни

H/O Реверсивна Двузонова Самоизточваща се Бивалентна H/O Реверсивна

Клас 11 Клас 16 Клас 11 Клас 16 Клас 16 Клас 11 Клас 16 Клас 11 Клас 16 Клас 11 Клас 16 Клас 11 Клас 16

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

Тип Описание Име на материал EBVH11S23D9W EBVH16S23D9W EBVX11S23D9W EBVX16S23D9W EBVZ16S23D9W EBSX11P50D EBSX11P50D EBSXB11P50D EBSXB16P50D EBBH11D9W EBBH16D9W EBBX11D9W EBBX16D9W

Външно тяло

ERLA11DV3/9W •• •• •• •• •• •• ••

ERLA14DV3/9W •• •• •• •• •• •• ••

ERLA16DV3/9W •• •• •• •• •• •• ••

Контролер

Жичен стаен термостат Madoka BRC1HHDK/S/W •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Безжичен стаен термостат EKRTR •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Жичен цифров термостат EKRTWA •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

WLAN модул BRP069A71 •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

WLAN касета BRP069A78 •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Жичен цифров термостат EKWCTRDI1V3 •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Жичен аналогов термостат EKWCTRAN1V3 •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Вентил със задвижващ механизъм EKWCVATR1V3 •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Кабелна базова станция за подово отопление EKWUFHTA1V3 •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Универсален центриран контролер EKCC8-W, DCOM-LT/IO, LT/MB •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Битова гореща вода

Водосъдържател от неръждаема стомана EKHWS(U)150D3V3 •• •• •• ••

EKHWS(U)180D3V3 •• •• •• ••

EKHWS(U)200D3V3 •• •• •• ••

EKHWS(U)250D3V3 •• •• •• ••

EKHWS(U)300D3V3 •• •• •• ••

Водосъдържател от полипропилен EKHWP300B •  •  (1) •  •  (1) •  •  (1) •  •  (1)

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

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

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

Комплект водосъдържатели на трета страна EKHY3PART •  •  (3) •  •  (3) •  •  (3) •  •  (3)

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

Сензори

Външен сензор за стаен термостат EKRTR EKRTETS •  •  (5) •  •  (5) •  •  (5) •  •  (5) •  •  (5) •  •  (5) •  •  (5) •  •  (5) •  •  (5) •  •  (5) •  •  (5) •  •  (5) •  •  (5)

Комплект релета за интелигентни мрежи за 
високо напрежение EKRELSG •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Дистанционен сензор за вътрешна температура KRCS01-1 •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6)

Дистанционен сензор за външна температура EKRSCA1 •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6)

Двузонови комплекти
Базов двузонов комплект (само PCB) EKMIKPOA •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Базов двузонов комплект EKMIKPHA •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Други опции

Цифрова входно-изходна PCB EKRP1HBA •  •  (7) •  •  (7) •  •  (7) •  •  (7) •  •  (7) •  •  (7) •  •  (7) •  •  (7) •  •  (7)

Адапторна платка за комуникация EKRP1AHT •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

PC USB кабел EKPCCAB4 •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Опции за ECH2O

Линеен BUH - комплект за свързване EKECBUCO2AF •• •• •• ••

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

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

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

Сепаратор Caleffi за утайка и магнетит SAS1 156021 •• •• •• ••

Комплект съединители Biv EKECBIVCO2AF •  •  (9) •  •  (9)

Комплект съединители DB EKECDBCO2AF •  •  (10) •  •  (10)
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