BOMBA
DE CALOR
CONECTADA
CARTÃO WLAN
OPCIONAL

Daikin Altherma 3 R
Um pacto com a potência

Bomba de calor ar-água - temperatura de água até 60ºC
A primeira bomba de calor ar-água split do mundo
com fluido R-32, reversível e de alta capacidade
UM PACTO COM A POTÊNCIA
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Série ERLA-D

Porquê escolher a
bomba de calor
ar-água Daikin Altherma?
Como funciona?
A unidade exterior Daikin Altherma extrai calor do ar exterior, para proporcionar aquecimento, arrefecimento e água quente
sanitária. Aproveita até 75% da energia do ar, enquanto o resto é fornecido pela eletricidade. A bomba de calor ar-água depende
de um compressor e de um fluido frigorígeno para transferir a energia do ar para a água, aquecendo-a conforme as suas
necessidades.

ar ambiente

3 kW de energia
grátis

4 kW

1 kW de
eletricidade

de aquecimento

Etiqueta energética mais elevada
As bombas de calor ar-água são das soluções de aquecimento
mais eficientes. Ao depender do ar para corresponder às suas
necessidades de aquecimento, arrefecimento e água quente
sanitária, a bomba de calor obtém as etiquetas energéticas mais
elevadas.
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Compacidade
melhorada

A Daikin Altherma 3 R é a primeira unidade split de alta capacidade,
de 11 a 16 kW, com fluido frigorígeno R-32 do mundo a proporcionar
arrefecimento, aquecimento e água quente sanitária.

Estrutura compacta
e elevado design
Uma grelha frontal preta oculta o ventilador, reduzindo a perceção do som
produzido pela unidade. A estrutura em cinzento claro reflete o espaço circundante,
contribuindo para ajudar a unidade a integrar-se em qualquer ambiente.

870 mm

Um só ventilador para unidades
de elevada capacidade
A Daikin substituiu o ventilador duplo por um único ventilador de maiores dimensões
e otimizou o seu formato para reduzir o ruído de funcionamento e melhorar a
circulação de ar.

1100 mm

Ideal para
espaços pequenos

Confirme a
compacidade
melhorada!

Graças ao ventilador único, a altura é
reduzida e a grelha preta permite que
se adeque discretamente a todos os
tipos de exterior.

Funcionamento a fluido
frigorígeno R-32
A Daikin é pioneira no lançamento de bombas de
calor equipadas com R-32. Com um Potencial de
aquecimento global (GWP) inferior, o R-32 apresenta
características semelhantes aos fluidos standard,
mas alcança uma eficiência energética superior
e emissões de CO2 inferiores. Fácil de recuperar e
reutilizar, o R-32 é a solução perfeita para alcançar as
nossas metas europeias de emissões de CO2.

460 mm

Reduzido impacto ambiental: redução de 75% de CO2 eq.
GWP: 675 R-32 < 2088 R-410A
Carga de fluido frigorígeno: redução 30%
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Design
melhorado

Satisfazer as expectativas
da sociedade moderna

Discrição e tranquilidade

A unidade exterior integra-se perfeitamente graças
à grelha frontal preta. As linhas horizontais da grelha
ocultam o ventilador, tornando-o mais discreto.

Enquanto bombas de calor Daikin Altherma de
terceira geração, as unidades interiores reúnem
todas as melhorias de instalação e design,
reconhecidas em 2018 pelos prémios RedDot,
iF e Plus X.

Na Europa, o design tem uma enorme importância.
Por isso, a Daikin desenvolveu uma nova linha de
unidades exteriores com um design melhorado.
Os clientes investem no aspeto e na sustentabilidade
das suas habitações, pelo que as bombas de calor têm
de cumprir todos os requisitos.

Confirme
o design
melhorado!

As unidades interiores Daikin podem ser instaladas em
diferentes locais, tais como garagens, caves, despensas
ou até cozinhas, adequando-se a qualquer design
interior.
Além disso, as unidades foram concebidas para
facilitar o trabalho do instalador e contribuir assim
para a sua tranquilidade!

Desempenho
melhorado
Pavimento radiante

Convetor para bomba de calor

Conforto durante todo o ano

Uma estreia mundial na sua categoria

A Daikin Altherma 3 R proporciona aquecimento
ambiente e produção de água quente sanitária
eficientes.

A Daikin Altherma 3 R é a primeira bomba de calor split de alta
capacidade, de 11 a 16 kW, com fluido frigorígeno R-32 do mundo a
proporcionar arrefecimento e aquecimento!

Com uma temperatura de saída de água até 60
°C a -7° C exteriores, a unidade destina-se
a novos edifícios. A operação da unidade é
assegurada até -25 °C de temperatura exterior.

A unidade inclui um permutador de calor de placas patenteado, que
posiciona mais uma vez a Daikin como líder das bombas de calor.

Enquanto bomba de calor de baixa temperatura,
é particularmente eficiente com emissores de
baixa temperatura, como pavimento radiante
e convetores para bomba de calor, ambos
disponíveis nas soluções completas Daikin.

Confirme o
desempenho
melhorado!

Daikin Altherma 3 R,
uma oferta completa

Aquecimento ambiente

Controlo por App e por voz

Arrefecimento ambiente

Seleção flexível de emissores térmicos

Água quente sanitária

Tranquilidade durante todo o ano
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Uma solução,
várias combinações
A gama Daikin Altherma 3 R pode ser combinada com três versões diferentes de unidades interiores para ligação à
unidade exterior, oferecendo funcionalidades específicas para assegurar aquecimento, arrefecimento e água quente
sanitária.

870 mm

Unidade exterior

1100 mm

A unidade integrada ECH2O está equipada
com um depósito de água quente
sanitária em polipropileno de 300 ou
500 l com possibilidade de ligação a
painéis solares térmicos Drain-Back ou
Pressurizados..

1655 ou 1855 mm
180 l ou 230 l

Este modelo consiste numa unidade
compacta com uma área de instalação
reduzida de 595x634 mm. A unidade está
equipada com um depósito de 180 ou
230 l para responder às necessidades de
água quente sanitária.

Modelo com depósito de água
quente sanitária ECH2O integrado

1893 mm = 300 l
1910 mm = 500 l

Modelo com depósito em aço
inoxidável (DIN 1.4521) integrado
para água quente sanitária

595 mm

634 mm

680 mm = 300 l
817 mm = 500 l
594 mm = 300 l
792 mm = 500 l
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460 mm

Modelo mural
Este modelo é o mais compacto mas
necessita de estar associado a um
depósito separado para fornecer água
quente sanitária.

840 mm

A unidade exterior está
disponível em 3 classes
11-14-16 kW.

440 mm

390 mm

Tenha o conforto
que merece
com as melhores funcionalidades
Escolha a funcionalidade mais adequada às suas necessidades.
As unidades interiores estão disponíveis em 2 versões: apenas aquecimento ou reversível,
dando a oportunidade de personalizar o seu sistema de aquecimento Daikin.

Modelo só aquecimento
O modelo só aquecimento é padrão na gama de produtos Daikin e está disponível
para as três unidades interiores. Isso significa que o seu sistema de aquecimento
assegura o aquecimento ambiente e produção de água quente sanitária.

Modelo reversível
Se necessitar de arrefecimento,
o modelo reversível é para si!
Esta funcionalidade encontrase disponível nas três unidades
interiores. O facto de ser reversível
significa que o sistema pode
inverter o respetivo modo de
funcionamento e fornecer
arrefecimento em vez de
aquecimento.

Zona 1/Noite: Quarto
Equipado com radiadores eficientes.
Programado para funcionar à noite e de manhã.

60°C

Zona 2/Dia: Sala de estar
Equipado com ventilo-convetores e / ou pavimento
radiante; funciona mediante pedido.

45 °C

Convetores para bomba de calor (HPC) são emissores
hidrónicos que podem proporcionar arrefecimento ou
aquecimento. Podem ser perfeitamente combináveis com
sistemas de pavimento radiante.

35 °C

O sistema de pavimento radiante foi concebido para
receber água a temperaturas mais baixas para aquecer a sua
casa, mas quando chega o verão, os tubos também podem
receber água fria para refrescar o ambiente.

7

Sempre em controlo,
independentemente
do local onde se
encontre
Faça a gestão do seu
sistema de aquecimento
através do smartphone.
Controlo por voz
Para proporcionar aos utilizadores ainda mais conforto
e facilidade, está agora disponível o controlo por voz.
Esta funcionalidade mãos-livres reduz o número de
cliques de forma a gerir as unidades mais rapidamente
do que nunca. Incluindo várias funções e idiomas, o
controlo por voz emparelha-se bem com qualquer
dispositivo inteligente, incluindo Google Assistente e
Amazon Alexa.

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

Controlo
Personalize o sistema para se adequar ao seu estilo de
vida e aos níveis de conforto durante todo o ano.

Monitorizar
Receba uma descrição geral do desempenho do
sistema e da quantidade de energia consumida.

A disponibilidade das funções 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 ligação
fiável à Internet.

Digitalize o código QR para
descarregar a aplicação agora
Siga-nos na redes sociais!
Os produtos Daikin são distribuídos por

www.daikin.pt
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A presente publicação foi criada apenas para informação e não constitui uma oferta contratual para a
Daikin Europe N.V. A Daikin Europe N.V. compilou o conteúdo desta publicação de acordo com o melhor dos
seus conhecimentos. Não é dada qualquer garantia expressa ou implícita no que respeita a 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 Europe N.V. rejeita explicitamente quaisquer
danos diretos ou indiretos, no seu sentido mais amplo, resultantes ou relacionados com a utilização e/ou a
interpretação desta publicação. Todos os conteúdos estão ao abrigo de copyright da Daikin Europe N.V.
Impresso em papel sem cloro.
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