
Správné vyvážení

Daikin Altherma 
H Hybrid 
Hybridní tepelné čerpadlo



JE ČAS SE ZNOVU ZAMYSLET NAD VYTÁPĚNÍM

 › Automatické přepínání mezi tepelným čerpadlem, 
plynovým kotlem nebo hybridním provozem – vždy je 
vybrán nejúspornější režim.

 › Nízké provozní náklady na vytápění a teplou vodu 
v porovnání s tradičními zdroji vytápění

 › Vytápějte svůj domov s až 60 % obnovitelné energie bez 
výměny radiátorů

 › Ideální pro rekonstrukce
 › Jednoduchá a rychlá instalace
 › Odolné vůči budoucím změnám cen plnu a elektřiny
 › Nižší investiční náklady a kratší návratnost než na 
typickém spořícím účtu

Je to opravdu jednoduché – tepelné čerpadlo Daikin Altherma 
H Hybrid s využitím plynového kondenzačního kotle pro 
zajištění špičkového výkonu nabízí vysokou úroveň celoročního 
komfortu s optimálním využitím různých technologií.

Je naprogramováno pro automatický výběr správného 
poměru technologií pro maximalizaci energetické účinnosti 
a poskytování dokonalé úrovně komfortu.

Co je to technologie 
kondenzačních kotlů?
Technologie kondenzačního kotle přeměňuje použité palivo 
na použitelné teplo, téměř beze ztrát. To prospívá životnímu 
prostředí i vaší peněžence. Nižší spotřeba energie znamená 
nižší náklady na vytápění, nižší spotřebu energetických zdrojů 
a snížení emisí CO

2
.

Jak to funguje? Spaliny jsou ochlazeny, dochází ke kondenzaci 
obsažených par. Energie uvolněná v tomto procesu je využita 
pro vytápění.

Vzduch +Hybridní provoz Plyn 

Co je to tepelné čerpadlo 
vzduch-voda?
Tepelné čerpadlo vzduch-voda Daikin Altherma 
používá udržitelné a obnovitelné zdroje energie. 
Odebírá teplo z venkovního vzduchu. V uzavřeném 
okruhu, ve kterém proudí chladivo, dochází 
k termodynamickému cyklu. Ten probíhá ve 
čtyřech fázích, odpařování, kondenzace, komprese 
a expanze. Tento termodynamický proces přenáší 
teplo z venku do vnitřku vašeho domu.

Proč vybrat 
tepelné čerpadlo  
Daikin Altherma Hybrid?



Koncept hydrosplit,  
nejlepší z obou světů

Tepelné čerpadlo

Voda

Kondenzační kotel

Flexibilní instalace
Kompaktní vnitřní jednotku 
lze instalovat do skříňky.

Kondenzační technologie
Použití kondenzační technologie znamená 
optimální spotřebu paliva se sníženými 
emisemi NOx a CO. Jsou zajištěny velmi 
nízké provozní náklady a funkce šetrná 
k životnímu prostředí.

Plug & play
Nejsou nutné žádné další díly, čerpadlo je 
integrováno uvnitř.

Šetrné k životnímu prostředí
 › Menší dopad na životní prostředí 
díky chladivu R-32

 › Venkovní jednotka  
s utěsněným okruhem  
chladiva, který výrazně  
snižuje nebezpečí  
úniku chladiva

Snadná a rychlá instalace
Všechny hydraulické komponenty 
jsou na vnější straně.

Není nutná žádná licence 
pro F-plyny
Pouze vodní propojení vnější 
a venkovní jednotky. Při instalaci 
tak není zapotřebí žádná 
certifikace na fluorované plyny.

Bezpečnost za všech podmínek
Jednotka může fungovat až 
do venkovní teploty -15 °C díky 
několikanásobné ochraně proti 
zamrznutí

Technologie Bluevolution kombinuje 
vysoce účinné kompresory vyvinuté 
společností Daikin s chladivem 
budoucnosti: R-32.



EJHA-AV3

EHY2KOMB-A

Údaje o účinnosti EHY2KOMB28AA + EJHA04AAV3 EHY2KOMB32AA + EJHA04AAV3
Topný výkon Jmen. kW 3,83 (1)
Příkon Vytápění Jmen. kW 0,85 (1) 
COP 4,49 (1)
Prostorové vytápění 
 

Výstup 
vody 55 °C 
v průměrném 
podnebí

Obecně SCOP 3,26 3,28
ŋs (Celoroční účinnost 
prostorového vytápění)

% 128

Třída celoroční účinnosti prostorového vytápění A++
Prostorové vytápění 
 

Výstup 
vody 35 °C 
v průměrném 
podnebí

Obecně SCOP 4,14 4,15
ŋs (Celoroční účinnost 
prostorového vytápění)

% 163

Třída celoroční účinnosti prostorového vytápění A++
Ohřev teplé užitkové vody Obecně Deklarovaný profil zátěže XL

Průměrné 
podnebí

ŋwh (účinnost ohřevu vody) % 87
Třída energetické účinnosti ohřevu vody A

Vnitřní jednotka EHY2KOMB28AA EHY2KOMB32AA
Ústřední topení Tepelný vstup Qn (čistá 

kalorifická hodnota)
Jmen. Min./Max. kW 7,1 / 23,7 7,6 / 27,0 

Výkon Pn při 80/60 °C Min./Jmen. kW 23,1 26,6 
Účinnost Čistá kalorifická hodnota 80/60 % 98 99
Účinnost Čistá kalorifická hodnota 37/30 (30 %) % 108
Provozní rozsah Min./Max. °C 30 / 90

Teplá užitková voda Výkon Min./Jmen. kW 7,1 / 29,1 7,6 / 32,7
Průtok vody Při 40 °C Jmen. l/min 12,5 15,0
Provozní rozsah Min./Max. °C 40/65

Plyn Připojení Průměr mm 15
Spotřeba (G20) Min./Max. m³/h 0,74 / 3,02 0,79 / 3,39
Spotřeba (G31) Min./Max. m³/h 0,28 / 1,15 0,30 / 1,29

Přívodní vzduch Připojení mm 100
Soustředné 1

Spaliny Připojení mm 60
Opláštění Barva Bílá (RAL9010)

Materiál Pozinkovaný ocelový plech
Rozměry Jednotka VxŠxH Opláštění mm 650x450x240 710x450x240
Hmotnost Jednotka Prázdná kg 33 36
Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí Hz/V 1~/50/230
Spotřeba elektrické 
energie

Max. W 110
Pohotovostní režim W 2

Venkovní jednotka EJHA04AAV3
Rozměry Jednotka VxŠxH mm 745x845x329
Hmotnost Jednotka kg 45
Kompresor Množství 1

Typ Hermeticky utěsněný swing kompresor
Provozní rozsah Vytápění Min.~Max. °CWB -14~25
Chladivo Typ R-32

Vliv na globální oteplování (GWP) 675
Náplň kg 0,56
Náplň TCO2Ekv. 0,38

Hladina akustického výkonu Vytápění Jmen. dBA 58,7
Hladina akustického tlaku Vytápění Jmen. dBA 37
Elektrické napájení Označení / Počet fází / Frekvence / Napětí Hz/V V3/1~/50/220-240
Proud Doporučené pojistky A 20
(1) Ta ST/MT 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)

Tento výrobek obsahuje fluorované skleníkové plyny.

Daikin Altherma H Hybrid

Hybridní technologie kombinující kondenzační plynový 
kotel a tepelné čerpadlo vzduch-voda pro vytápění 
a teplou vodu

 › Modely pouze pro vytápění
 › V závislosti na venkovní teplotě, cenách energií a na vnitřním 
tepelném zatížení volí hybridní tepelné čerpadlo Daikin  
Altherma H vždy ten nejekonomičtější provozní režim

 › Nízké investiční náklady: není třeba měnit existující radiátory  
(až do 80 °C) a potrubí

 › Poskytuje dostatečné vytápění při renovacích, protože veškeré 
tepelné zatížení je pokryto až do 32 kW

 › Snadná a rychlá instalace díky kompaktním rozměrům a připojení 
vody

EHY2KOMB-A + EJHA-AV3
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