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Düşük sıcaklıklı havadan suya ısı pompası
Dünyanın ilk yüksek kapasiteli, R-32 soğutucu
akışkanlı, soğutmalı split ısı pompası
THE POWER PACT

'ya kadar

'ya kadar

ERLA-D serisi

Neden Daikin Altherma
havadan suya ısı pompasını
tercih etmeliyim?
Nasıl çalışır?
Daikin Altherma dış ünite, kullandığı enerjinin %75'ine kadar olan kısmını dış ortam havasından alarak ısıtma, soğutma ve kullanım
sıcak suyu sağlar; geri kalan enerji ise elektrikten sağlanır. Havadan suya ısı pompası, havadaki enerjiyi suya aktarmak ve suyu
ihtiyaçlarınıza göre ısıtmak ve evinize dağıtmak için temel olarak bir kompresör ve soğutucu akışkan ile çalışır.

3 kW
bedelsiz enerji
dış ortam havası

4 kW

1 kW
elektrik

ısıtma

En yüksek enerji etiketi
Havadan suya ısı pompaları en ekonomik ısıtma çözümleri
arasında yer almaktadır. Isıtma, soğutma ve kullanım sıcak
suyu ihtiyaçlarınıza yanıt vermek için havadan yararlanan bu ısı
pompası en yüksek enerji etiketlerine sahiptir.
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Daha kompakt
tasarım

Daikin Altherma 3 R, ısıtma ve kullanım sıcak suyunun
yanında soğutma sağlayan dünyanın ilk yüksek kapasiteli,
R-32 soğutucu akışkanlı split ünitesidir.

Yeniden tasarlanan gövde
Siyah renkteki yatay ön ızgara, tekli fanı gizleyerek ünite tarafından üretilen
ses algısını azaltır. Açık gri gövdesi de montaj alanını yansıtarak ünitenin
her türlü iç dekora uyum sağlamasına yardımcı olur.
870 mm

Yüksek kapasiteli üniteler için tekli fan
Daikin mühendisleri, çalışma seslerini düşürmek ve hava sirkülasyonunu
iyileştirmek için ikili fanı tek bir büyük fanla değiştirmiş ve fanın şeklini
optimize etmiştir.

1.100 mm

Küçük alanlar
için ideal

Daha kompakt
tasarımı
keşfedin!

Tekli fanı, yüksekliğini düşürmüştür
ve siyah ızgarası sayesinde her türlü
iç dekora sorunsuz uyum sağlar.

R-32 soğutucu akışkanla çalışır
Daikin, R-32 kullanılan ısı pompalarının piyasaya
sürülmesi konusunda da öncü bir üreticidir. Düşük bir
Küresel Isınma Potansiyeline (GWP) sahip olan R-32, güç
açısından standart soğutucu akışkanlara benzerdir, ancak
daha yüksek bir verimlilik ve daha düşük CO2 emisyonları
sunmaktadır. Geri kazanılması ve yeniden kullanımı basit
olan R-32 soğutucu akışkan yeni Avrupa CO2 emisyon
hedeflerinin başarılması için mükemmel bir çözümdür.

460 mm

Düşürülmüş çevre etkisi: CO2eş > %75 azaltma
GWP: R-410A: 2.088 > R-32: 675
%30 daha az soğutucu akışkan şarjı gereklidir
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Geliştirilmiş
tasarım

Modern toplumun
beklentilerini karşılıyor

Gizlilik ve kafa rahatlığı

Dışarıda ise dış ünite, siyah ön ızgarası sayesinde
yerleştirildiği ortama sorunsuz uyum sağlıyor. Izgaranın
yatay çizgileri, fanın önden görünmesini gizleyerek üniteyi
daha görünmez kılıyor

Bir üçüncü nesil Daikin Altherma ısı pompası olarak
iç ünitelerimiz, 2018 yılında RedDot, iF ve Plus X
ödüllerine layık görülen tüm montaj ve tasarım
iyileştirmelerini barındırmaktadır.

Avrupa'da tasarım büyük bir öneme sahiptir.
Daikin bu nedenle dış üniteler için yeni bir tasarım çizgisi
geliştirmiştir.

Daikin iç üniteler garajlar, bodrum katları, makine
odaları ve hatta mutfaklar dahil farklı yerlere kolayca
monte edilebilir ve her koşulda iç tasarıma sorunsuz
uyum sağlar.

Müşteriler, konutlarının daha iyi görünmesinin yanı sıra
daha sürdürülebilir olması için de yatırım yapıyorlar, bu
nedenle ısı pompalarımız da tüm bu şartları sağlamalıdır.

Daha gelişmiş
tasarımı keşfedin!

Üniteler ayrıca montörün işini kolaylaştıracak
ve böylece kafa rahatlığı sağlayacak şekilde
tasarlanmıştır.

Gelişmiş
performans
Yerden ısıtma sistemi

Yıl boyu konfor

Kategorisinde dünyada ilk

Daikin Altherma 3 R hem yaşam alanı, hem de
kullanım sıcak suyu için verimli bir ısıtma sağlar.

Daikin Altherma 3 R, ısıtmanın yanı sıra soğutma
da sağlayan, dünyanın ilk yüksek kapasiteli, R-32
soğutucu akışkanlı split ısı pompasıdır.

–7°C dış ortam sıcaklığında 60°C'ye kadar çıkış
suyu sıcaklığıyla ünite yeni binalar için uygundur.
Ünitenin -25°C dış ortam sıcaklığına kadar
çalışması garanti edilir.

Isı pompası konvektörü

Ünite, patentli bir plakalı ısı eşanjörü içermektedir ve
bu da Daikin'ın ısı pompası lideri olarak konumunu
bir kez daha sağlamlaştırmıştır.

Düşük sıcaklıklı bir ısı pompası olarak, özellikle
yerden ısıtma sistemleri ve ısı pompası
konvektörleri (her ikisi de toplam Daikin çözümü
içinde mevcuttur) gibi düşük sıcaklıklı dağıtıcılarla
kullanım için verimlidir.

Daha yüksek
performansı
keşfedin!

Daikin Altherma 3 R,
eksiksiz bir teklif

Alan Isıtma

Uygulama üzerinden ve sesli kontrol

Alan Soğutma

Esnek dağıtıcı seçimi

Kullanım sıcak suyu

Yıl boyu kafa rahatlığı
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Tek çözüm,
çok sayıda kombinasyon
Daikin Altherma 3 R serisi, dış üniteye bağlanacak üç farklı iç üniteyle kombine edilebilmektedir, bu da evinizde ısıtma,
soğutma ve kullanım sıcak suyu elde etmeniz için belirli özelliklere sahip olmanızı sağlamaktadır.

870 mm

Dış ünite

1.100 mm

460 mm

Entegre ECH2O kullanım sıcak suyu
boyler modeli

Bu, kompakt bir ünitedir ve sadece 595 x
634mm yer kaplar. Ünite, kullanım sıcak
suyu taleplerinize yanıt vermesi için 180
veya 230L'lik bir tankla gelir. Opsiyonel
olarak, soğutma veya çift bölge işlevi
seçebilirsiniz.

ECH2O ünitesinde termal güneş
panellerine bağlanabilen 300 veya 500L’lik
bir termal kullanım sıcak suyu boyleri
bulunmaktadır. Opsiyonel olarak, soğutma
işlevi seçebilirsiniz.

1.655 veya 1.855 mm
180 L veya 230 L

1.893 mm = 300L
1.910 mm = 500L

Entegre kullanım sıcak suyu
paslanmaz çelik boyler modeli

595 mm

634 mm

680 mm = 300L
817 mm = 500L
594 mm = 300L
792 mm = 500L
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Duvar tipi model
Bu model en kompakt ünitedir, ancak
kullanım sıcak suyu üretebilmesi için ayrı
bir boylere ihtiyaç duymaktadır. Opsiyonel
olarak, soğutma işlevi seçebilirsiniz.

840 mm

Dış ünite ise 11, 14 ve 16 kW
olmak üzere 3 sınıfta gelmektedir.

440 mm

390 mm

Optimum özellikler

sayesinde, hak ettiğiniz
konforu elde edin
Daikin "Three Pluses” ile ihtiyaçlarınıza uygun özellikleri kolayca seçebilirsiniz.
İç üniteler yalnız ısıtma, ısıtma + soğutma ve çift bölgeli olmak üzere 3 farklı modelde gelmektedir,
böylece Daikin ısıtma sisteminizi ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilirsiniz.

Yalnız ısıtma modeli
Yalnız ısıtma modeli Daikin ürün serisinde standarttır ve üç iç ünite
modelinin her biri için mevcuttur. Yani ısıtma sisteminiz, alan ısıtma ve
kullanım sıcak suyu sağlayacaktır.

Isıtma + soğutma
modeli
Soğutmaya da ihtiyacınız varsa
ısıtma + soğutma modeli tam size
göre! Bu özellik her üç iç ünitede
de mevcuttur. Isıtma + soğutma
modeli, adından da anlaşılacağı gibi
çalışma şeklini değiştirerek ısıtma
yerine soğutma sağlayabilmektedir.
Ancak, soğutma işlevi için alttan
ısıtma boru sistemi veya ısı pompası
konvektörleri gereklidir.

Bölge 1 / Gece: Yatak odaları
En son model radyatörlerle donatılmıştır.
Gece ve gündüz çalışacak şekilde
programlanmıştır

60°C

Bölge 2 / Gündüz: Oturma odaları
Fan coil’ler ve/veya alttan ısıtma sistemiyle donatılmıştır,
talep üzerine çalışır.

45°C

Isı pompası konvektörleri, soğutma veya ısıtma
sağlayabilen hidronik dağıtıcılardır. Bunlar alttan ısıtma
sistemleriyle mükemmel şekilde kombine edilebilir.

35°C

Alttan ısıtma boru sistemi, orta sıcaklıktaki suyu alarak
evinizi ısıtmak üzere tasarlanmıştır, ancak yaz aylarında borular
soğuk suyu alarak evinizin havasını tazelemek için de çalışabilir.

Çift bölgeli model
Sadece entegre döşeme tipi ünite opsiyonel olarak bir çift
bölge işlevine sahiptir: bu modelde farklı odalarda farklı bir
sıcaklık seviyesi gerektiren farklı dağıtıcılara sahip iki farklı bölge
seçilebilmektedir (örneğin oturma odasında alttan ısıtma sistemi
ve üst kattaki yatak odalarında radyatörler).

2 bölge aynı zamanda bağımsız olarak yönetilebilmektedir:
örneğin gündüz saatlerinde birinci kattaki ısıtma devre dışı
bırakılarak tüketim azaltılabilir.
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Onecta Uygulaması
şimdi sesli kontrol
seçeneğiyle geliyor
Isıtma sisteminizi
akıllı telefonunuzdan
yönetin.
Sesli kontrol
Kullanıcılara daha da yüksek konfor ve kolaylık sağlamak
için Onecta Uygulaması şimdi sesli kontrol işlevine
de sahip. Bu 'eller serbest' özellik tıklama ihtiyacını
ortadan kaldırarak ünitelerinizi her zamankinden daha
hızlı yönetmenizi sağlıyor. Çapraz işlevlere ve farklı dil
seçeneklerine sahip sesli kontrol, Google Assistant ve
Amazon Alexa da dahil tüm akıllı aygıtlarla sorunsuz
çalışır.

Programlama
Sistemin ne zaman çalışması gerektiğini belirleyen bir
program oluşturun ve günde altı adede kadar eylem
oluşturun.

Kumanda
Sistemi yaşam tarzınıza ve yıl boyu konfor düzeylerinize
uygun şekilde özelleştirin

İzleme
Sistemin nasıl bir performans sergilediğine ve ne kadar
enerji tükettiğine ilişkin ayrıntılı bir değerlendirme alın.
İşlevin kullanılabilirliği sistem tipine,
yapılandırmaya ve çalışma moduna bağlıdır.
Uygulama işlevi hem Daikin sisteminin
hem de uygulamanın güvenilir bir İnternet
bağlantısına sahip olması durumunda çalışır.

Uygulamayı hemen indirmek
için QR kodunu taratın
Daikin Europe N.V.
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