
Стенен газов  
кондензен котел
D2(C/T)ND

Проектиран с новаторска кондензна 
технология за предоставяне на ефективно 
и надежднo отопление и гореща вода 
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 ›  5 модела само за отопление на помещения с незадължително загряване на битова вода с отделен резервоар: 12, 18, 24, 28 и 35 KW
 ›  3 модела за отопление на помещения и загряване на битова вода (комбиниран): 24, 28 и 35 kW

Регулиране на 
битовата вода 

Когато Daikin Eye е в син цвят, това означава, че комбинираният котел 
функционира правилно. Daikin Eye ще мига, когато работи в режим 
на готовност. 

Когато Daikin Eye е в червен  цвят, това означава, че комбинираният 
котел е неизправен и изисква техническо обслужване.   

Бутони за  

регулиране  

Дизайн и ефективност: 
отличителни черти на газовия 
кондензен котел на Daikin

Най-малкият комбиниран котел Лек комбиниран котел

*Модели от 12 до 24kW

Малък газов кондензен комбиниран котел  

Заема само 

0,06*m3

590 mm

256 mm 400 mm

27* kg

Стенният газов кондензен котел е 100% проектиран и създаден от Daikin.  
Той е атрактивен и ефективен и е изработен чрез съвременна кондензна технология.

Този чисто нов газов кондензен котел се предлага в различни модели:

Уникален дизайн и стилен преден панел

 › Модерен интерфейс
 › Най-съвременна технология, съчетана с лесен за използване дизайн 

Daikin Eye  

Регулиране на 
отоплението  
на помещения 

LED дисплей

Daikin Eye: следи работното състояние на котела

Лесен монтаж

Благодарение на компактността и гъвкавостта 
си, той може да се монтира навсякъде, дори в 
кухнята.
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Описание на системата
СПЕЦИАЛЕН ПРОДУКТ НА DAIKIN  

ИЗКЛЮ
ЧИТЕЛНА ТЕХНОЛОГИЯ НА DAIKIN  

ВЪТРЕШНОФИРМЕНО 

РАЗРАБОТЕН 

ТОПЛООБМЕННИК  

Приток на 
свеж въздух

Горивна камера

Електрод

Въздух
Газ

Блок за управление Scot

Йонизационен сигнал

Газов вентил

Газов вход

Вентилатор

Lambda Gx, автоматична система за адаптация на газ

Високоефективен  
газов кондензен котел
Стенният газов кондензен котел на Daikin е оборудван с най-модерна технология,  
за да се осигури оптимален комфорт и икономия на енергия.

 ›  Гъвкав монтаж и употреба благодарение на компактните му размери (размери върху стената от 0,23m²*),  
лек и с горивна технология Lambda Gx

 ›  Безшумна работа благодарение на широкия му диапазон на модулиране
 ›  Лесна поддръжка: всички компоненти са достъпни чрез предния панел
 ›  Лесен за управление чрез смартфон или таблет с приложението Daikin Online Controller

*Модели от 12 до 24kW

ЦЯЛОСТЕН кондензен, високоефективен 
топлообменник с предварително смесване 
- проектиран с технологията и отличната 
изследователска и развойна дейност на Daikin

Топлообменник на Daikin с персонализиран дизайн

Модул на горелката 
Комбинираният котел може да работи 
непрекъснато при минимален капацитет от  
3 kW, благодарение на горелката му от сплав от 
метални влакна

Хидравлична група
Неръждаем топлообменник с 

месингова спойка, с висок капацитет 
на  предаване на топлина и висока 

устойчивост на корозия. Високо 
качество на материалите с месингова 

хидравлична група и сифон на Daikin с 
персонализиран дизайн

Газов вентил
Системата Lambda Gx осигурява 

управление на горенето с оптимална 
комбинация от въздух и газ.

Осигурява бърза и автоматична 
адаптация към различни видове 

газове и предотвратява нестабилното 
изгаряне в устройството, за да осигури 

дълъг експлоатационен живот 

Вентилатор
Висока сезонна ефективност  

1/8 коефициент на модулация, 
благодарение на конструкцията на 

вентилатора с честотно управление

 ›  Системата управлява количеството въздух и газ 
независимо, въз основа на качеството на пламъка 
(йонизационен поток). 

 ›  Всяко колебание в баланса на въздух и газ (поради 
външната температура на въздуха или качеството на 
природния газ) може да бъде открито чрез йонизационен 
поток и коригирано по електронен път. 

 ›  За да се постигне ефективен процес на горене, газът 
постепенно се освобождава в сместа, докато се постигне 
идеалното съотношение между газ и въздух. Тази функция 
също удължава експлоатационния живот на устройството 
и намалява емисиите на вредни газове в околната среда.

Lambda Gx има за цел да регулира изгарянето на въздух и газ в подходящи количества, за да 
гарантира, че ламбда (коефициентът на излишък на въздух) отговаря на необходимото ниво
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Настоящата публикация е изготвена само с цел информация и не 

представлява предложение, задължаващо Daikin Europe N.V. Daikin Europe 

N.V. е изготвила настоящата брошура на базата на информацията, с която 

разполага. Няма явна или неявна гаранция за пълнотата, точността, 

надеждността или годността за конкретна цел на нейното съдържание и на 

изделията и услугите, представени в нея. Техническите данни подлежат на 

промяна без предварително уведомяване. Daikin Europe N.V. не носи никаква 

отговорност за преки или косвени щети в най-широкия смисъл, произтичащи 

от или свързани с използването и/или тълкуването на тази брошура. Daikin 
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Настоящата публикация заменя ECPBG15-302.  

Отпечатано на хартия, несъдържаща хлор.

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH 
campus 21, Europaring F12/402, A–2345 Brunn am Gebirge · Тел.: +43 / 2236 / 32557 · Факс: +43 / 2236 / 32557-910 · имейл: office@daikin.at · www.daikin.bg

ECPBG17-790 01/18

Вътрешно тяло D2xND 2TND012A4A 2TND018A4A 2TND024A4A 2TND028A4A 2TND035A4A 2CND024A1A 2CND028A4A 2CND035A1A
Централно 
отопление

Кол-во топлинна 
мощност (долна 
топлина на 
изгаряне)

Ном. Мин./Макс. kW 2,9/11,2 2,9/17,0 2,9/23,5 4,8/27 4,8/34 2,9/23,5 4,8/27 4,8/34

Топлинна 
мощност Qn 
(брутна топлина 
на изгаряне)

Ном. Мин./Макс. kW 3,2/12,4 3,2/18,9 3,2/26,1 5,3/30 5,3/37,8 3,2/26,1 5,3/30 5,3/37,8

Pn на мощност 
при 80/60°C

Мин/Ном kW 2,8/10,9 2,8/16,6 2,8/22,8 4,6/26,3 4,6/33,2 2,8/22,8 4,6/26,3 4,6/33,2

Изходяща 
мощност Pnc 
при 50/30°C

Мин/Ном kW 3,1/12,0 3,1/18,0 3,1/24,0 5,2/28,2 5,2/35 3,1/24,0 5,2/28,2 5,2/35

Водно 
налягане 
(PMS)

Макс. bar 3

Температура 
на водата

Макс. °C 100

Ефективност Долна топлина на изгаряне % 98,6 98,2 97,9 98,2 97,9 - -
Работен 
диапазон

Мин./Макс. °C 30/80

Тръбни съединения 19 (3/4”) Външна резба 
Битова гореща 
вода

Топлинна мощност 
(нетна топлина на 
изгаряне) Qnw

Ном. Мин./Макс. kW 2,9/11,2 2,9/17,0 2,9/23,5 4,8/29,5 4,8/34 2,9/23,5 4,8/29,5 4,8/34

Топлинна 
мощност (брутна 
топлина на 
изгаряне) Qnw

Ном. Мин./Макс. kW 3,2/12,4 3,2/18,1 3,2/26,1 5,3/32,7 5,3/37,7 3,2/26,1 5,3/32,7 5,3/37,7

Праг на водосъдържател за битова гореща вода l/min - 2,5 2,0 2,5
Температура Фабрична настройка °C 50
Работен 
диапазон

Мин./Макс. °C 35/60

Тръбни съединения 19 (3/4”) Външна резба
Диаметър на връзката за топлинен поток и рециркулиращ поток  mm 12,7 (1/2”) Външна резба
Газ Диаметър на връзката mm

Диаметър на връзката за газове mm 19 (3/4”) Външна резба
Потребление (G20) Мин./Макс. m³/h 0,31/1,18 0,31/1,80 0,31/2,48 0,511/2,89 0,511/3,63 0,31/2,48 0,511/2,89 0,511/3,63
Потребление (G25) Мин./Макс. m³/h 0,36/1,38 0,36/2,09 0,36/2,89 0,59/3,32 0,59/4,19 0,36/2,89 0,59/3,32 0,59/4,19
Потребление (G31) Мин./Макс. m³/h 0,12/0,46 0,12/0,69 0,2/1,1 0,2/1,38 0,12/0,96 0,2/1,1 0,2/1,38

Подаван въздух Връзка mm 100
Концентрична 1

Димни газове Връзка mm 60
Отопление на помещения 
 

Общо ŋs (сезонна ефективност на 
отопление)

% 93

Клас на сезонна ефективност при отопление A
Загряване на 
битова гореща вода 
 

Общо Обявен профил на натоварване - XL
ŋwh (ефективност на 
загряване на вода)

% - 85 83

Клас на енергийна ефективност 
при загряване на вода

- A

Корпус Цвят Сигнално бял (Ral9003)
Материал Ламарина Прахово боядисана галванизирана 

стоманена пластина
Ламарина Прахово боядисана галванизирана 

стоманена пластина
Размери Тяло В х Ш х Д Корпус mm 590x400x256 690x440x295 590x400 

x256
690x440x295

Тегло Тяло Празно kg 27 36 27 37
Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 1~/50/230 1~/50/230 1~/50/230
Потребление на 
електроенергия

Макс. W 86 92 112 86 92 112
Готовност W 3,5 2,7 3,5 2,7


