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Daikin Altherma M HW je zcela nová řada vodních 
tepelných čerpadel se zásobníkem pro ohřev teplé 
vody vhodná pro malé rezidenční aplikace.

Jedná se o chytrá řešení vytápění pro teplou vodu 
v domácnosti, které využívá elektřinu, vzduch 
a, v případě potřeby, solární a fotovoltaickou energii 
bez nutnosti použití tradičních paliv. Účinnost 
a přístup šetrný k životnímu prostředí, flexibilita 
a nový vzhled jsou hlavními rysy tepelného čerpadla 
Altherma M HW, kterými převyšuje tradiční ohřívače 
teplé vody.

Nová generace 
tepelných 
čerpadel pro 
ohřev teplé vody

Flexibilita na prvním místě

Objem  
(l)

Topný výkon 
(W)

Příkon  
(W)

Možnost 
připojit  

solární panely

Typ  
chladiva

Třída  
ERP

Profil  
zátěže

Počet  
osob

EKHHE-CV3
Volně stojící jednotka

Provozní rozsah 
(-7/38 °C)

200 192 1 820 430 NE R-134a A+ L

260 250 1 820 430 NE R-134a A+ XL

EKHHE-PCV3
Volně stojící jednotka

Provozní rozsah 
(-7/38 °C)

200 192 1 820 430 ANO R-134a A+ L

260 250 1 820 430 ANO R-134a A+ XL

EKHLE-CV3
Volně stojící jednotka

Provozní rozsah  
(4/43 °C)

200 187 1 600 370 NE R-134a A+ L

260 247 1 600 370 NE R-134a A+ XL

R-134a
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Funkce
Daikin Altherma MHW je tepelné čerpadlo 
vzduch-voda pro přípravu teplé vody uložené 
do smaltovaného ocelového zásobníku, 
s kondenzátorem s opláštěním, které zaručuje 
maximální bezpečnost a hygienu. 

Výhody…
když jsou úspory nutností

Tepelné čerpadlo Daikin Altherma M HW 
používá technologii tepelného čerpadla 
vzduch-voda pro ohřev teplé vody. Pouze 
25 % spotřeby energie je elektrická energie.

KOMPRESOR

EXPANZNÍ VENTIL

Horká voda

TEPELNÉ 
ČERPADLO

ZDROJ

VÝPARNÍK

VZDUCH

 › V případě používání pouze obnovitelných energií je maximální teplota 62 °C nebo 
s topným tělesem (až 75 °C)

 › Programovatelné digitální rozhraní
 › Integrace se solární tepelnou energií (model LT-S) nebo topným tělesem (až 75 °C) 
u všech modelů

 › Integrace s fotovoltaickým solárním systémem

Optimalizace 
pomocí 

fotovoltaiky

Integrovaná 
regulace solární 

energie

Sanitace bránící 
rozmnožení 

legionelly

Funkce 
v časových 

úsecích

Funkce  
OFF PEAK Rozmrazování Režim  

dovolené

EKHHE-CV3
Volně stojící 

jednotka

200 • - • • • • •

260 • - • • • • •

EKHHE-PCV3
Volně stojící 

jednotka

200 • • • • • • •

260 • • • • • • •

EKHLE-CV3
Volně stojící 

jednotka

200 • - • • • - •

260 • - • • • - •
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Kam jej mám umístit?
Tepelné čerpadlo Daikin Altherma M HW může 
být instalováno v kterékoliv místnosti, včetně 
nevytápěných místností, jako jsou garáže nebo 
prádelny, a nevyžaduje žádné speciální úpravy kromě 
otvorů pro přívod a odvod vzduchu.

Možné způsoby instalace

Tepelné čerpadlo vyžaduje vhodné větrání. Navržené řešení pro výdech vzduchu je na obr. 1. Navíc je nutné zajistit dostatečné větrání 
místnosti, ve které bude čerpadlo instalováno. Alternativní řešení je na obrázku níže (obr. 2): další potrubí přivádí vzduch zvenku, místo 
odebírání vzduchu z vniřních prostor.

Obr. 1 – Příklad připojení odvodu vzduchu Obr. 2 – Příklad připojení odvodu vzduchu

Zařízení uvnitř
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Zařízení uvnitř

Mimořádný svislý  
vstup a výstup vzduchu

Instalace
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Jednou z jedinečných funkcí tepelných čerpadel pro vytápění je skutečnost, že tyto jednotky mohou významně snížit teplotu vzduchu, který 
je normálně vypouštěn do okolí. Kromě toho, že je vzduch chladnější než vzduch v místnosti, vypouštěný vzduch je zcela vysušen, takže může 
být veden zpět do místnosti pro chlazení určitých míst nebo místností v létě.
Instalace zahrnuje dvě výfuková potrubí, ve kterých dvě klapky („A“ a „B“) jsou použity pro vedení vzduchu ven (obr. 3) nebo dovnitř (obr. 4).

Obr. 3 – Příklad instalace v létě

Klapka „A“ 
uzavřena

Klapka „B“ 
otevřena
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Klapka „A“ 
otevřena

Klapka „B“ 
zavřena
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Obr. 4 – Příklad instalace v zimě

Stručný popis Daikin Altherma M HW

Optimalizace pomocí fotovoltaiky
Pokud na displeji svítí ikona, je pro 
ohřívání vody v zásobníku používána 
energie z fotovoltaického systému.

Funkce v časových úsecích
Umožňuje vám nastavit čas a vybrat 
časové úseky, kdy má být tepelné 
čerpadlo vypnuto nebo zapnuto.

Funkce OFF PEAK
Pokud svítí tato ikona, je aktivován režim 
mimo špičku. Při sepnutí elektrického 
kontaktu, zařízení funguje v časovém 
intervalu s nižší sazbou.

Integrovaná regulace solární energie
Pokud na displeji tato svítí ikona, je pro 
ohřívání vody v zásobníku používána 
energie ze solárního systému (modely 
LT-S).

Rozmrazování
Režim, ve kterém jednotka rozpozná 
teplotu rozmrazování ≤1 °C a aktivuje 
všechny postupy pro zapnutí 
kompresoru, větrání a čerpadla pro 
obnovení optimálních podmínek 
fungování.

Režim dovolené
Tento režim je užitečný, pokud musíte na 
omezenou dobu odejít a poté chcete, 
aby zařízení fungovalo v automatickém 
režimu.

Ochrana proti namrzání
Tato funkce brání poklesu teploty vody 
uvnitř zásobníku na hodnotu blízkou 
nule. Když je zařízení v pohotovostním 
režimu a voda v zásobníku je 5 °C nebo 
méně (hodnotu lze nastavit v nabídce 
instalatéra), spustí se ochrana proti 
zamrznutí, která zapne topný článek 
dokud teploty vody v zásobníku 
nedosáhne 12 °C (hodnotu lze nastavit 
v nabídce instalatéra).

Vypínač
Používá se pro zapnutí a vypnutí 
jednotky, přepnutí do pohotovostního 
režimu, uzamknutí tlačítek a uložení 
upravených nastavení.

Tlačítko SET (Nastavení)
Používá se pro výběr různých funkcí / 
provozních režimů, výběr nastavení 
a potvrzení úprav.

Alarm
Signalizuje chybu jednotky nebo stav 
„aktivní ochrany“, když se jednotka 
vypne pro svou ochranu po rozpoznání 
závažné chyby.

Fungování s tepelným čerpadlem 
V tomto režimu je používáno pouze 
tepelné čerpadlo v provozních limitech 
produktu pro zaručení nejvyšší možné 
úspory energie.

Fungování s topným článkem
V tomto režimu je používán pouze topný 
článek v provozních limitech produktu 
a tento režim je užitečný, když je vzduch 
na vstupu studený.

Zámek tlačítek nastaven
Zámek tlačítek se aktivuje v jakémkoliv 
stavu, pokud není stisknuto žádné ze 
čtyř tlačítek uživatelského rozhraní 
po dobu 60 sekund. To brání možné 
manipulaci s ohřevem vody, například 
dětmi.

Sanitace proti legionelle
Pokud je tato funkce zapnuta každé 
dva týdny, provede se cyklus ohřevu/
sanitace vody uvnitř zásobníku 
v nastavený čas pomocí topného tělesa.
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Elektronika,  
nic nemůže být snazší!
Uživatelské rozhraní Daikin Altherma M 
HW je jednoduché a intuitivní 
 › Bíle podsvícené kontrolky pro regulaci teploty a funkcí
 › Červeně podsvícené kontrolky pro výstrahy
 ›  4 boční DOTYKOVÁ tlačítka zapínají a vypínají jednotku Daikin Altherma M HW 
( 

 
); tlačítka pro procházení NABÍDKOU (SET) a zvýšení ( + ) nebo snížení ( - ) 

nastavení

Provozní režimy

Aby mohla jednotka Daikin Altherma M HW splňovat co nejrozsáhlejší škálu 
požadavků, je vybavena 5 provozními režimy:

Pouze obnovitelná energie

Režim Eko
Jednotka Daikin Altherma M HW funguje pouze jako tepelné čerpadlo. Doplňkové topné těleso se zapíná jako posila, pouze 
když je venkovní teplota mimo provozní rozsah (nastavení 62 °C).

Obnovitelná energie jako preferovaná možnost

Automatický režim + Výchozí režim Daikin Altherma M HW je tepelné čerpadlo. Doplňkové topné těleso se zapíná jako posila, pouze když je růst 
teploty v zásobníku pomalý (>4 °C/30 min). Nebo venkovní teplota je mimo provozní režim (nastavení 62 °C).

Kombinované používání obnovitelné a elektrické energie

Režim Boost +
Blikání

Jednotka Daikin Altherma M HW funguje současně jako tepelné čerpadlo s doplňkovým topným tělesem. 
Bod nastavení může být až 75 °C.

Pouze elektrická energie

Elektrický režim
Jednotka Daikin Altherma M HW funguje pouze s topným tělesem. 
Bod nastavení může být až 75 °C.

Pouze recirkulace vzduchu

Režim ventilátoru
Jednotka Daikin Altherma M HW funguje pouze jako ventilátor. 
Tepelné čerpadlo a topné těleso jsou vypnuty.

Alarm

Tepelné čerpadlo

Topný článek zapnut

Rozmrazování

Mrazuvzdorné

Regulace legionelly

Zámek tlačítek

Časové úseky

Fotovoltaika

Termální solární / teplá voda

Dovolená

Mimo špičku
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Daikin Altherma M HW 
druhé generace
 › Dodává se jako nástěnná jednotka (200–260 l)
 › Kompaktní moderní design
 › Cyklus proti legionelle
 › Plánovaný provoz
 › Integrovaná regulace použití solární energie (EKHHE-PCV3)
 › Vhodná pro teplé klima (EKHLE-CV3)

EKH(H/L)E-(P)CV3

EKHHE200CV3

 A+

 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

Vnitřní jednotka EK HHE200CV3 HHE260CV3 HHE200PCV3 HHE260PCV3 HLE200CV3 HLE260CV3
Čas nahřátí Max. hh:mm 08:17 / 06:01 10:14 / 07:39 08:17 / 06:01 10:14 / 07:39 07:16 / 09:01 09:44 / 11:38
COP 3,23 / 3,49 3,38 / 3,59 3,23 / 3,49 3,38 / 3,59 2,8 / 2,5 3,1 / 2,6
Teplá voda Výkon Jmen. kW 1,82 1,60
Ekvivalentní teplá voda Max l 192 250 187 247 192 250
Rozměry Jednotka Výška mm 1 607 1 892 1 607 1 892 1 607 1 892

Průměr mm Horní: 621, Dolní: 628
Hmotnost Jednotka Prázdná kg 85 97 96 106 86 98
Místo instalace Uvnitř
Krytí IP24
Chladivo Typ R-134a

Vliv na globální oteplování (GWP) 1 430
Náplň TCO2Eq 1,43
Náplň kg 1

Tepelné 
čerpadlo

Opláštění Barva Bílá
Způsob odmrazování Horký plyn - -
Spuštění automatického odmrazování °C -2 - -
Tlak v systému Max. bar 7

Provozní rozsah Okolní 
prostředí

Min. °CDB -7 4
Max. °CDB 43

Napájení Fáze 1
Frekvence Hz 50
Napětí V 230
Maximální proud při provozu A 2,43 2,3

Zásobník Výkon integrovaných 
topných prvků

Jmen. kW
1,5

Opláštění Materiál Nádrž ze smaltované oceli
Instalace Možnost solárního termálního připojení - - Ano Ano - -
Tepelná ztráta v pohotovostním režimu W 63 71 63 71 60 70
Napájení Fáze 1

Frekvence Hz 50
Napětí V 230

Ohřev teplé 
vody

Obecně Deklarovaný profil zátěže L XL L XL L XL
Třída energetické účinnosti ohřevu vody A+
Nastavení teploty na termostatu °C 55

Průměrné 
podnebí

AEC (roční spotřeba elektřiny) kWh 758 1.203 758 1.203 883 1.315
ŋwh (účinnost ohřevu vody) % 135 139 135 139 116 127

Studené podnebí AEC (roční spotřeba elektřiny) kWh 979 1.672 979 1.672 883 1.315
Teplé podnebí AEC (roční spotřeba elektřiny) kWh 698 1.132 698 1.132 883 1.315

Hladina akustického výkonu Ohřev teplé vody dBA 50 52
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Tato publikace je určena pouze pro informaci a nepředstavuje závaznou nabídku společnosti Daikin Europe N.V. 

Společnost Daikin Europe N.V. sestavila obsah této publikace podle svých nejlepších vědomostí. Nepřebíráme 

žádné výslovné ani odvozené záruky za úplnost, přesnost, spolehlivost či vhodnost pro určitý účel vztahující se na 

obsah, produkty a služby zde zmíněné. Technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění. Společnost 

Daikin Europe N.V. výslovně odmítá jakoukoliv zodpovědnost za jakékoliv přímé či nepřímé škody v nejširším slova 

smyslu, které by mohly vzniknout z použití nebo interpretace této publikace nebo by se k ní mohly vztahovat. 

Veškerý obsah je předmětem autorských práv společnosti Daikin Europe N.V. 

Daikin Airconditioning Central Europe - Czech Republic spol.s r.o. 

Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 - Michle, Czech Republic · Tel: 00420/221 715 700 · Fax: 00420/221 715 701 · E-Mail: office@daikin.cz · www.daikin.cz

Daikin Europe N.V. se podílí na programu Výkon s certifikací 

Eurovent v oblasti kapalinového chlazení a hydronických 

tepelných čerpadel, jednotek Fan Coil a systémů s proměnným 

průtokem chladiva. Zkontrolujte platnost certifikátu na adrese: 

www.eurovent-certification.com

ECPCS21-782 07/21


