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енергийни решения

Вие и вашите клиенти сте решили да преминете към енергийно ефективна 
система за отопление, която отделя минимални емисии на CO

2
. Daikin Altherma 

е цялостна система за отопление и битова гореща вода, базирана на 
технологията на термопомпа тип "въздух-въздух", геотермална термопомпа, както 
и хибридна технология. Тя представлява гъвкава и икономична алтернатива на 
котел, работещ с изкопаемо гориво. Също така тя има и опция за охлаждане.*
Енергийно ефективните характеристики, присъщи на Daikin Altherma, я правят 
идеалното решение за намалено потребление на енергия и ниски 
емисии на CO2. Нейните високо- и нискотемпературни системи за отопление
осигуряват оптимален комфорт. Високо енергийно ефективни термопомпи 
с усъвършенствана компресорна технология преобразуват неизползваната 
и неизчерпаема топлина от външния въздух в полезна топлина като част от 
цялостната система за климатичен контрол или за подгряване на битова гореща 
вода. Освен това, системата е лесна за монтаж.
*Опцията за охлаждане на Daikin Altherma се предлага за нискотемпературни и хибридни системи за отопление (система на подово отопление, термопомпени конвектори).

Устойчиви и ефективни
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1. МАКСИМАЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА BЪ3OБHOBЯEMA ЕНЕРГИЯ

Технология за предаване на топлина от въздух към вода: извличане на 
топлината от външния въздух
С помощта на термопомпа системата извлича топлина и я използва, за да повиши температурата на водата в системата, като 
по този начин намалява разходите и потреблението на енергия.
 › Гарантиран капацитет на отопление при температури до -25°C, за да нямате притеснения през зимата

 › За подгряване на битовата гореща вода може да се включи и соларна система

Хибридна технология: газов котел, комбиниран с технология за предаване 
на топлина от въздух към вода
Чрез комбиниране на най-модерните и най-ефективни газови кондензни котли с нашата термопомпена технология, 
клиентите могат да получат максимална полза и от двете решения.

 › В зависимост от текущите цени на енергията, външната температура и желаните нива на комфорт в помещенията се 
избира най-икономичния режим на отопление.

 › Тази комбинация използва оптимално и двете технологии.

НАЙ-ИКОНОМИЧЕН 
РЕЖИМ
- само термопомпа
- хибриден
- само газ

ЦЕНИ НА 
ЕНЕРГИЯ

ЕФЕКТИВНОСТ

Технология за геотермално 
предаване на топлина към вода: 
извличане на топлината от земята
Използването на геотермалната технология позволява 
да се извлича топлина от земята и тя се използва за 
повишаване на температурата на водата в системата.

 › Идеално решение за места, където средната зимна 
температура спада под 3°C

 › Висока сезонна ефективност, тъй като температурите 
в подпочените пластове са много стабилни, независимо от 
външната температура 

Предложете на вашите клиенти

предимствата НА  технологията на Daikin
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2.

3.

4.

ОПТИМАЛЕН КОМФОРТ

Нашето решение позволява дадена система да осигурява отопление през зимата, охлаждане през лятото и битова гореща 
вода през цялата година..., а когато се комбинира с нашата лесна за ползване система за управление, тя позволява на 
потребителите да я програмират за постигане на пълен комфорт!

ПЕРФЕКТНА ЗА ВСЯКО ПРИЛОЖЕНИЕ

Daikin Altherma е перфектното решение за всяко приложение както в жилищната, така и в търговската сфера и осигурява 
оптимален комфорт, енергийна ефективност и икономии за

КОМБИНИРА СЕ С ВСИЧКИ ВИДОВЕ ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА

Какви отоплителни тела се използват зависи от потребностите на клиентите 
за съвършен комфорт и по естетични съображения и Daikin Altherma се 
комбинира перфектно с подово отопление, термопомпени конвектори и 
ниско- или високо- температурни радиатори.

 › Нови къщи

 › Нискоенергийни къщи

 › Цялостна реконструкция на система за отопление

 › Реконструкция, която позволява запазване на 

съществуващи тръбопроводи и радиатори

 › Бивалентни решения за комбиниране с допълнителни 

системи за отопление

 › Комплекси с апартаменти

 › Хотели

 › Ресторанти

 › Спа-центрове и центрове за отдих и развлечения

Предложете на вашите клиенти

предимствата НА  технологията на Daikin
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Предимствата за вас
 9 Ниски текущи разходи за отопление и битова гореща вода в сравнение с 

традиционните котли
 9 Ниски инвестиционни разходи
 9 Осигурява достатъчно топлина при приложения за реконструкция
 9 Лесен и бърз монтаж

Има все по-голямо търсене от страна на собствениците на жилища за замяна на 
системите за отопление, най-вече за смяна на газовите котли с по-ефективни, по-
икономични и по-природосъобразни системи, които намаляват емисиите на CO2, 
намаляват потреблението на енергия, както и разходите за това.

Отговорът е хибридната термопомпа Daikin Altherma.

За отопление с конвекция, хибридната термопомпа Daikin Altherma ще комбинира 
термопомпената технология за предаване на топлина от 
въздуха към водата с газово кондензната технология чрез 
търсене на оптималното икономическо състояние за нейното функциониране, като 
комбинира параметрите за цена на енергията (електричество, газ), ефективността 
на термопомпата и изискванията за топлинно натоварване, за да осигури до 35% по-
голяма ефективност на отопление заедно със сериозни икономии.

За осигуряване на битова гореща вода, хибридната термопомпа Daikin Altherma 
оптимизира работата на най-ефективния газово кондензен котел.

Хибридна 

технология

Хибридна термопомпа Daikin Altherma

Нова
възможност в жилищното отопление!

ПРИЛОЖЕНИЯ С ПРЕДАВАНЕ НА ТОПЛИНА ОТ ИЗТОЧНИК КЪМ ВОДА



100%
енергия

1/5

4/5
външна топлина 

електричество

В зависимост от модела и 
условията, термопомпата на 
Daikin Altherma осигурява 

около 5 kWh полезна топлина 
за всеки kWh електроенергия, 

която изразходва. Това 
означава, че около  

4/5 от необходимата 
топлина е безплатна! 

Наистина добра инвестиция!

Какво представлява технологията на 
кондензния котел?
Технологията на кондензния котел преобразува използваното гориво в полезна топлина практически без загуба. Това 
е добре както за околната среда, така и за вашия портфейл, тъй като по-ниското потребление на енергия означава 
по-малко разходи за отопление, по-малко използване на енергийни източници и намаляване на емисиите на CO

2
. По 

време на този процес димните газове се охлаждат докато се кондензира парата, която те съдържат. Енергията, която 
се генерира, се използва като енергия за отопление.

Какво представлява 
термопомпата 
"въздух-вода"?
Термопомпата "въздух-вода" Daikin Altherma използва 
устойчив енергиен източник: извлича топлината от 
външния въздух. В затворен кръг, съдържащ хладилен 
агент, се създава термодинамичен цикъл чрез 
изпарение, кондензация, компресия и разширение. 
Това "изпомпва" топлина от място с по-ниска към 
място с по-висока температура. Чрез топлообменник 
получената топлина се предава в централната 
топлоразпределителна система на вашия дом.

възможност в жилищното отопление!

Хибридна термопомпа Daikin Altherma  11ПРИЛОЖЕНИЯ С ПРЕДАВАНЕ НА ТОПЛИНА ОТ ИЗТОЧНИК КЪМ ВОДА
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ОТОПЛЕНИЕ С КОНВЕКЦИЯA.

В зависимост от външната температура, цените на енергията и вътрешното топлинно натоварване, хибридната 
термопомпа Daikin Altherma интелигентно избира между режим на работа на термопомпа и/или газов котел, с 
възможност за едновременна работа, като винаги се избира най-икономичния режим за работа.

Ниски текущи разходи за 
отопление и битова гореща вода в 
сравнение с традиционните котли

ЦЕНИ НА 
ЕНЕРГИЯ ЕФЕКТИВНОСТ

НАЙ-ИКОНОМИЧЕН 
РЕЖИМ
- само термопомпа
- хибриден режим
- само газ

12   ПРИЛОЖЕНИЯ С ПРЕДАВАНЕ НА ТОПЛИНА ОТ ИЗТОЧНИК КЪМ ВОДА 

 



Работа в 
хибриден режим

-7 0 15

Необходима 
топлинна мощност 

kWh/°C

Външна 
температура °C 

Работа на 
газ

Работа в  
термопомпен режим

Ако разгледаме средните климатични условия за Европа можем да установим, че по-голямата част от необходимата 
топлинна мощност се покрива от работата в хибриден и термопомпен режим, което води до 35% по-висока топлинна 
ефективност.
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Илюстрация на средните климатични условия за Европа

+ 35% ефективност 
(отопление с конвекция) в сравнение с кондензен котел

• Топлинно натоварване: 14 kW
• 70% мощност от термопомпа
• 30% мощност от газов котел

Топлинно натоварване = капацитета на системата за отопление с конвекция, необходим за поддържане на комфортна 
вътрешна температура по всяко време.
Необходима топлинна мощност = топлинното натоварване Х брой работни часове през годината

Работа в термопомпен режим
Термопомпата, интегрирана в хибридната термопомпена система Daikin Altherma е най-добрата налична технология за 

оптимизиране на текущите разходи при умерени външни температури, което води до коефициент на преобразуване на 

енергията от 5,041 !

(1) отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)

Работа на газ
Когато външната температура спадне драстично, работата в хибриден режим вече не е ефективна. В този момент уредът ще 

превключи автоматично само на работа на газ.

Работа в хибриден режим
Ако е необходимо високо топлинно натоварване или за постигане на максималната ефективност при текущите условия 

както газовият котел, така и термопомпата работят едновременно по най-икономичния начин.

Интензивността на водния поток ще се регулира автоматично, за да се осигури възможност за намаляване на температурата 

на водата, преминаваща от радиаторите към термопомпата и по този начин да се увеличи ефективността на термопомпата.

Точното време на превключване от режим на термопомпа в хибриден режим зависи от характеристиките на къщата, цените 

на енергията и настройката за необходима вътрешна температура.

Хибридна термопомпа Daikin Altherma  13



Няма нужда да се сменят съществуващите радиатори (до 80°C) и тръбопроводи, тъй като нашата хибридна термопомпа Daikin 
Altherma се свързва директно със съществуващата система за отопление и така се намалява стойността и усложненията 
при монтаж. Благодарение на компактните размери, мястото, необходимо за новата система, е почти еднакво с мястото на 
съществуващата система и затова няма загуба на място и няма нужда от структурни промени.

Хибридна 
термопомпа  
Daikin Altherma

Съществуващ 
газов котел

400 mm
450 mm

89
0 

m
m

Предимства чрез ниски инвестиционни разходи

Б. БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА

350 mm
450 mm

89
0 

m
m

Битовата гореща вода се загрява посредством газовата кондензна 
технология: студена вода от чешмата преминава директно в специален двоен 
топлообменник, което позволява оптимално и постоянно кондензиране на 

димните газове по време на загряването на битовата гореща вода, с което 
се осигурява ефективно повишение от 10-15% в 
сравнение с традиционните газово кондензни котли.
Освен това, благодарение на хибридния принцип, когато отоплението с конвекция 

се осигурява чрез термопомпа, битовата гореща вода може да се осигурява 

едновременно чрез кондензната технология, което води до оптимален комфорт.

14   ПРИЛОЖЕНИЯ С ПРЕДАВАНЕ НА ТОПЛИНА ОТ ИЗТОЧНИК КЪМ ВОДА 
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Осигуряване на достатъчно топлина 
при приложения за реконструкция

Тъй като термопомпеното вътрешно тяло и газовия кондензен котел се доставят като отделни модули, с тях може да 
се работи по-лесно и са по-лесни за монтаж. 

Термопомпеното вътрешно тяло се монтира лесно на стена със задна конзола. Чрез бързите междинни съединения, 
газовият кондензен котел се свързва лесно с термопомпеното вътрешно тяло и така се образува много компактен 
модул.

Подобно на всички газови котли за стенен монтаж, всички връзки са от долната страна, а достъпът до всички 
компоненти се осъществява от предната страна, което прави модула лесен за сервизно обслужване и поддръжка.

Хибридната термопомпа Daikin Altherma се доставя под формата на три големи компонента:

• термопомпено външно тяло
• термопомпено вътрешно тяло
• газов кондензен котел

Газов кондензен котел

Термопомпено вътрешно тяло

Термопомпено външно тяло

Лесен и бърз монтаж

При използване на хибридната термопомпа Daikin Altherma са възможни няколко приложения, така се покриват 
всички топлинни натоварвания до 27 kW. Газовият котел може да се монтира без термопомпата на по-ранен етап, за 
да може отоплението да се поднови бързо в случай на повреда на съществуващия газов котел.
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Практически пример на използване
Сравнение на текущи разходи спрямо нов газов кондензен котел 
Типичен пример от Белгия

> Смяна на газов котел с хибридна термопомпа Daikin Altherma означава  

икономия на текущи разходи за отопление с 
конвекция и за осигуряване на битова гореща вода

С нашата хибридна термопомпа Daikin Altherma се използва най-енергийно ефективния комбиниран режим без да има 

значение каква е външната температура.
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Потребление на топлинна енергия през типичния зимен сезон в Белгия
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Топлинно натоварване: 16 kW

Разчетна температура -8 °C

Температура на изключване при отопление с конвекция 16 °C

Максимална температура на водата 60 °C

Минимална температура на водата 38 °C

Цена на газта 0,070 €/kWh

Цена на електроенергия (дневна) 0,237 €/kWh

Цена на електроенергия (нощна) 0,152 €/kWh

Обща потребност от отопление с конвекция 19 500 kWh

Обща потребност от загряване на БГВ (за 4 души) 3000 kWh

ХИБРИДНА ТЕРМОПОМПА  
DAIKIN ALTHERMA НОВ ГАЗОВ КОНДЕНЗЕН КОТЕЛ СЪЩЕСТВУВАЩ ГАЗОВ КОНДЕНЗЕН 

КОТЕЛ

ОТОПЛЕНИЕ С КОНВЕКЦИЯ

Енергия, осигурявана от ТП 12 800 kWh
Ефективност на ТП 3,64 SCOP
Енергия, осигурявана от газов котел 6700 kWh 19 500 kWh 19 500 kWh
Ефективност за отопление с конвекция 90% 90% 75%
Текущи разходи 1220 € 1520 € 1820 €

ЗАГРЯВАНЕ НА БГВ

Енергия, осигурявана от газов котел* 3000 kWh 3000 kWh 3000 kWh
Ефективност за загряване на БГВ* 90% 80% 65 %
Текущи разходи* 230 € 260 € 320 €

ОБЩО
Текущи разходи 1450 € 1780 € 2140 €

Годишна икономия: за отопление с 
конвекция и битова гореща вода

>

спрямо нов газов кондензен котел  330 €/годишно
спрямо съществуващ газов кондензен котел  690 €/годишно

* за комбиниран котел, няма отделен водосъдържател за битова гореща вода

-19%

-32%
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Отопление и битова гореща вода 

смяна на

Идеално 
решение за

Daikin Altherma за висока температура

нафтов котел
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Идеално 
решение за
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Водосъдържател 
за битова гореща 

вода

За смяна на 
нафтови котли

Вътрешно тяло 

Външно тяло

Високотемпературната система Daikin Altherma осигурява отопление и 
битова гореща вода за вашия дом. Тази система може перфектно да замени 
традиционен котел и да се свърже със съществуващата тръбна 
разводка. Затова високотемпературната Daikin Altherma е идеалното 
решение при ремонт на сгради. Сплит системата се състои от външно и 
вътрешно тяло и може да бъде допълнена с връзка за соларна система.
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Сплит системата се състои от външно и вътрешно тяло
Външното тяло на Daikin Altherma включва термопомпа, която извлича топлина от външния въздух, чрез което почти 2/3 от 
цялата полезна топлина се получава от устойчив и безплатен източник.
Външното тяло извлича топлината от външния въздух. Топлината се предава до вътрешното тяло по тръбопроводите с 
хладилен агент. 
Вътрешното тяло получава топлина от външното и допълнително повишава температурата, като нагрява вода до 80°C и 
я използва за водно отопление и за битова гореща вода. Уникалното каскадно изпълнение на термопомпата на Daikin 
(едно стъпало във външното тяло и второ - във вътрешното) осигурява оптимален комфорт и в най-студените дни, без да е 
необходимо използване на резервен електрически нагревател.
Наличният капацитет е 11, 14 и 16 kW. Ако е необходим по-голям капацитет от 16 kW, можете да комбинирате няколко 
вътрешни тела с едно външно тяло, за да осигурите отопление до 40 kW.
Високотемпературната система Daikin Altherma загрява до 3 пъти по-ефективно отколкото традиционна система за  
отопление, работеща на изкопаеми горива или електричество. Така се постигат по-ниски текущи разходи, като същевременно 
можете да се наслаждавате на постоянно ниво на комфорт.* 

* СОР (Коефициент на преобразуване на енергията) до 3,08

Високата температура на водата, осигурявана от системата Daikin Altherma, е много подходяща при загряване на вода за 
битови нужди, без да се използва допълнителен електрически нагревател. Водата се загрява бързо, което означава, че 
може да се използват по-малки нагреватели. Най-подходящ за четиричленно семейство е стандартният водосъдържател. 
Предлагат се и бойлери с по-голяма вместимост, ако се нуждаете от повече гореща вода.

Отоплителни тела
Високотемпературната система Daikin Atherma е 
предназначена за работа само с високотемпературни 
радиатори, които се предлагат в различни размери и 
формати, за да се впишат в дизайна на интериора, както 
и да отговорят на потребностите от отопление. Нашите 
радиатори могат да се регулират индивидуално или могат 
да се управляват от програма за централно управление на 
отоплението.

Връзка със соларна система
Високотемпературната система Daikin Altherma може да 
използва допълнително слънчева енергия при загряването 
на вода за битови нужди.
Ако слънчевата топлина няма да се използва в момента, 
специалният водосъдържател (EKHWP) може до едно 
денонощие да съхранява голямо количество гореща вода, 
която впоследствие да се използва за битови нужди или за 
отопление.

Водосъдържател за битова гореща вода

Сплит система
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Инверторният контрол означава още 
повече спестявания!
Инверторът постоянно адаптира вашата система към актуалната 
потребност от отопление. Няма нужда да се занимавате с 
настройки: програмираната температура се поддържа оптимално, 
независимо от външните и вътрешни фактори като силата на 
слънчевата светлина, броя на лицата в стаята и т. н. Това води 
до несравним комфорт, удължен период на експлоатация на 
системата, тъй като тя работи само когато е необходимо, и 30% 
допълнителни спестявания от разходите за енергия в сравнение с 
неинверторните термопомпи.

Високотемпературната система Daikin Altherma използва 100% термо-динамична енергия за получаване на 
температури на водата до 80 °C без да се използва допълнителен нагревател. 

Външно

1Стъпка

1 Външното тяло извлича топлината от външния 
въздух. Тази топлина се предава до вътрешното тяло чрез 
хладилния агент R-410A.

ВЪНШНО ТЯЛО И ВЪТРЕШНО ТЯЛО

ВЪНШНО ТЯЛО

Бавен 
старт

Температурата остава без промяна
Температура / входяща мощност

Време

Зададена 
температура

термопомпа  
с инвертор

термопомпа без  
инвертор

Режим на отопление:

Каскадната технология на  
Daikin Altherma
Висока ефективност в 3 стъпки:

1.
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Вътрешно

2 3

3

2
Стъпка Стъпка

ВЪТРЕШНО ТЯЛО

 › Предлага се за приложения само за отопление 
 › Благодарение на каскадната технология не е необходим 

помощен електрически нагревател

Вътрешното тяло приема топлината и 
увеличава още повече температурата с хладилния 
агент R-134a.

Топлината се предава от кръга на хладилния 
агент R-134a до водния кръг. Благодарение на 
уникалната технология на каскадния хладилен 
цикъл, температурата на водата може да достигне 
80° C, без да се използва допълнителен спомагателен 
нагревател.

1. Топлообменник с R-134a  H
2
O

2. Топлообменник с R-410A  R-134a

3. Помпа ( DC-инвертор за поддържане на определена ∆T)

4. Компресор R-134a

5. Обезвъздушител

6. Манометър

7. Разширителен съд (12l)

1

4

7

3

6

5

2
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EKHTS: Водосъдържател за битова гореща вода

 > Предлага се във вариант 200 и 260 литра

 > Температура на ефективно загряване: от 10°C до 50°C само за 60 минути *

 > Топлинните загуби се намаляват до минимум благодарение на висококачествената изолация

 > На определени интервали, вътрешното тяло може да загрее водата до 60°C, за да се предотврати риска от развитие 

на бактерии

* Изпитание, извършено с външно тяло 16 kW при външна температура 7 °C, 200-литров водосъдържател

Вътрешното тяло и водосъдържателят за битова 
гореща вода могат да се монтират пакетно 
за икономия на място или един до друг, ако 
височината на помещението е недостатъчна.

Независимо дали вашите клиенти желаят само битова гореща вода или предимството на слънчевата енергия, Daikin 
ви предлага водосъдържател за битова гореща вода, който отговаря на техните изисквания.

1. Връзка за гореща вода

2. Тройник (доставка на място)

3. Връзка за предпазен вентил

4. Предпазен клапан за налягане 
(доставка на място)

5. Изход за рециркулация

6. Термисторна муфа

7. Вход топлоносител

8. Серпентина на топлообменник

9. Изход топлоносител

10. Вход студена вода

11. Tермистор

12. Анод

13. Технологични отвори

14. Технологични отвори

1
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Пакетно

ИЛИ

Отделно

ВОДОСЪДЪРЖАТЕЛ ЗА БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА2.
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Слънчеви колектори
Средно през цялата година, слънцето осигурява половината от енергията, която ни е необходима за подгряване 
на битова гореща вода до желаната температура. Високоефективните колектори с високоселективно покритие 
преобразуват цялото късовълново излъчване на Слънцето в топлина. Колекторите могат да се монтират върху 
керемидите на покрива.

Работа
Слънчевите колектори са пълни само с вода, когато Слънцето осигурява достатъчно топлина. В този случай, както 
помпите от соларно-помпената група, така и помпата на тялото се включват за кратко и пълнят колекторите с вода от 
водосъдържателя. След напълването, което отнема по-малко от минута, една от помпите изключва и циркулацията 
на водата се поддържа от другата помпа.

Нехерметизирана система
Ако слънчевото греене не е достатъчно или ако соларният водосъдържател не се нуждае от повече топлина, 
захранващата помпа изключва и цялата соларна система се източва във водосъдържателя. Добавянето на антифриз 
не е необходимо, тъй като ако инсталацията не се използва, тръбите на колекторите не се пълнят с вода - друго 
екологично предимство!

EKHWP: водосъдържател за битова гореща вода
Водосъдържателят за битова гореща вода има две секции: Горната секция, която е винаги гореща – активната 
водна зона – и долната, по-студена секция – соларната зона.

1. Активната вода се подгрява в горната секция на водосъдържателя. Високата температура на тази зона 
гарантира, че винаги има достатъчно количество гореща вода.

2. Слънчевите колектори работят по-ефективно, когато през тях преминава по-студена вода. Следователно, 
водата, която се подава директно към слънчевите колектори при работа на соларната система, се съхранява в 
соларната зона.

ВРЪЗКА СЪС СОЛАРНА СИСТЕМА3.

Слънчев колектор

Вътрешно тяло и водосъдържател 
за битова гореща вода
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Системен контролер
Потребителският интерфейс регулира високотемпературната отоплителна система по два начина:

1/ Плаваща зададена точка в 
зависимост от климатичните условия
Когато е активирана функцията за плаваща зададена 
точка, зададената точка за температура на изходящата 
вода ще зависи от външната температура. При ниски 
външни температури, температурата на изходящата вода 
ще се увеличи, за да задоволи нарастващата потребност 
от отопление на сградата. При по-високи външни 
температури, температурата на изходящата вода ще се 
намали, за да се спести енергия.

2/ Управление с термостат
С потребителския интерфейс с интегриран термодатчик 
на системата Daikin Altherma, желаната температура 
може да се регулира лесно, бързо и удобно.
Лесния за управление потребителски интерфейс за 
високотемпературни приложения гарантира вашия 
комфорт: 

• Отопление с конвекция 
• Безшумен режим 
• Функция за намаляване 

на мощността 
• Функция за 

дезинфекция 

• Функция за изключване 
• Програматор за време 
• Режим за загряване на 

битова гореща вода

Допълнителен стаен термостат
Термостатът измерва стайната температура и я изпраща 
директно към потребителския интерфейс. 

Дисплеят с течни кристали на стайния термостат показва 
цялата необходима информация за настройката на 
система Daikin Altherma чрез примигване на индикатор. 
Потребителят може лесно да се придвижва между 
различните менюта, като най-честото от тях включва:

• Настройка на стайната температура въз основа на вградения или външния сензор
• Функция за изключване (с интегрирана функция срещу замръзване)
• Режим за празнични дни
• Комфортен режим и режим с намалена функция
• Време (ден и месец)
• Програмируем седмичен таймер с 2 определяни от потребителя и 5 предварително зададени програми с до 

12 действия дневно
• Функция за заключване на клавиш
• Задаване на ограничения. Монтажникът може да променя горното и долно ограничение 
• Подова температурна защита * 

* само в комбинация с EKRTETS

ЛЕСНО УПРАВЛЕНИЕ4.
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Daikin Altherma предлага две нискотемпературни системи, като и 
двете осигуряват отопление и охлаждане, включително 
система за битова гореща вода, а всичко това се свързва с 
една и съща гама принадлежности.

за нови къщи
Отопление, битова гореща вода и охлаждане

Daikin Altherma за ниска температура
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за нови къщи
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Нискотемпературната помпа Daikin 
Altherma, част от иновативна 
продуктова гама, е предназначена да 
осигури най-доброто в климатичния 
контрол:

Най-добра сезонна ефективност, осигуряваща най-
големи икономии на текущите разходи
• отлични параметри на COP за насърчителни и сертификационни програми
• без необходимост (или силно ограничена необходимост) от използване на 

електричество за подпомагане
• постигане на най-добра ефективност в най-подходящия температурен диапазон

Перфектно решение за нови сгради, както и за 
нискоенергийни къщи
• продукт по поръчка за много ниски топлинни натоварвания
• създаден да издържи и на най-суровите зимни условия
• отопление, охлаждане и битова гореща вода в една система
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Интегрирано подово тяло, което 
пести място и време за монтаж
• всички компоненти и връзки са фабрично 

изработени
• необходимо е много малко място за монтаж
• минимално потребление на електричество с 

постоянно наличие на гореща вода

Интегриран соларен модул, 
който увеличава използването на 
възобновяема енергия и предлага 
максимален комфорт

• соларно подпомагане за битова гореща вода 
с нехерметизирана соларна система

• лек пластмасов водосъдържател
• бивалентна опция: може да се комбинира с 

допълнителен източник на топлина
• възможно управление на приложението

Стенно тяло, предлагащо 
гъвкавост за монтаж и връзка за 
битова гореща вода

• компактно тяло с малко място за монтаж, 
почти не се изискват странични отстояния

• може да се комбинира с отделен 
водосъдържател за битова гореща вода с 
вместимост до 500 l със или без помощ от 
соларна система

предлагана в 3 решения
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Daikin е известна със своите научно-
технически познания, свързани със 
защитата от замръзване при гамата от 
термопомпени продукти на компанията. 
Външните тела са специално 
проектирани за избягване на проблеми 
с натрупване на лед дори при най-
суровите зимни условия.

Нискотемпературната система Daikin Altherma е с 
гарантирано функциониране при външни температури до 
-25°C. Това гарантира достатъчна работа на термо помпата 
дори в най-студените климатични условия. 

1. Гамата 4-8 kW на Daikin Altherma има специално 
проектиран корпус за избягване на риска от образуване на 
лед по топлообменника на външното тяло. 

• Външното тяло има свободно окачен топлообменник, 
което гарантира, че в долната част на тялото не може 
да се натрупа лед. Това е основа при предлагането 
на подходяща защита срещу замръзване и има 
допълнителното предимство, че не е необходим 
електрически нагревател на дъното срещу 
замръзване на конденза.

• Защитната решетка на вентилатора е също специално 
разработена, за да се избегне натрупване на лед.

Нова защитна решетка на 
вентилатора

Нашата модерна защита срещу замръзване и лед 
означава, че можем да предлагаме Daikin Altherma 
в цяла Европа

Свободно окачен 
топлообменник

Гарантирано функциониране: Daikin Altherma 
е подходяща за всички климатични условия, като издържа и на най-суровите зимни условия
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Тръба за 
горещ газ

2. Гамата 11-16 kW на Daikin Altherma (ERLQ-C) има специална 
защита срещу замръзване, за да се избегне риска от 
образуване на лед по топлообменника на външното тяло. 

• Преминаване на горещ газ: горещ газообразен 
хладилен агент, идващ от компресора, тече през 
дъното, за да поддържа основата без лед и с отворени 
дренажни отвори

• Подохлаждащо преминаване: преди тръбопроводът 
за хладилен агент да се раздели от разпределителя 
към разклоненията, хладилният агент преминава 
през долната част на топлообменника, за да 
предпазва тази долна част от образуване на лед

Подохлаждащо 
преминаване

Уплътнение

Свободно окачен 
топлообменник

На гама ERLQ-C е монтиран само малък нагревател 
на дъното срещу замръзване на конденза (35W) с 
интелигентен логически контрол за работа само по 
време на цикъл на размразяване. Това спестява около 
90% от потреблението на електроенергия в сравнение 
с традиционна термопомпена система с управляван от 
термостат нагревател на дъното срещу замръзване на 
конденза.

Разпределител

Гарантирано функциониране: Daikin Altherma 
е подходяща за всички климатични условия, като издържа и на най-суровите зимни условия

Daikin Altherma за ниска температура  33



ИНТЕГРИРАНО ПОДОВО ТЯЛО,  
КОЕТО ПЕСТИ МЯСТО И ВРЕМЕ ЗА МОНТАЖ

• Водосъдържателят от неръждаема стомана за битова 
гореща вода е включен в тялото с всички фабрично 
монтирани необходими връзки между термопомпения 
модул и водосъдържателя. Това позволява бърз монтаж в 
сравнение с традиционния комплект (стенно монтирано 
тяло с отделен водосъдържател за битова гореща вода), 
като е необходимо да се свържат само тръбите за вода 
и хладилен агент.

• Всички хидравлични компоненти са включени 
- циркулационна помпа, разширителен съд,  
допълнителен нагревател и т. н. Няма нужда да се търсят 
компоненти от друг производител. 

• Електрическото PCB табло и хидравличните компоненти 
са достъпни отпред. Това гарантира лесно сервизно 
обслужване и избягване на риска от повреда на 
електрически компоненти поради течове на вода.

• Всички връзки за водата и хладилния агент са в горната 
част на тялото, като така се осигурява лесно свързване 
и достъпност. Това означава, че в задната част на тялото 
не са необходими връзки, което води до по-малки 
монтажни размери.

1.

Компонентите 
са достъпни от 
предната част
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2

728 mm

600 mm + 10 mm  
отстояние от двете страни

VS

Благодарение на комбинирания дизайн, мястото за монтаж е сведено до 
минимум както по размер, така и по височина

В сравнение с традиционния разделен вариант на стенно вътрешно тяло и отделен водосъдържател за битова гореща 
вода, интегрираното вътрешно тяло значително намалява необходимото място за монтаж.

1

3

4

По-малки размери: с широчина само 600 mm и 
дълбочина 728 mm, интегрираното вътрешно тяло е с 
размери, подобни на другите домакински уреди. 

По-малки монтажни размери: почти не се изискват 
странични отстояния и не се изисква място зад тялото за 
тръбопровода, тъй като тръбните връзки са от горната 
страна. Това води до монтажни размери само от 0,45 m².

Ниска височина на монтаж: и двата варианта - от 180l и 260l са с височина 173 cm. Необходимата монтажна височина 
е по-малка от 2 m.

Компактността на интегрираното вътрешно тяло се подчертава от неговия гладък дизайн и модерен вид, който 
безпроблемно се вписва към другите домакински уреди.

950 mm + X

580 mm 370 mmX

Хидравличен 
модул

Водосъдържател 
за БГВ

600 mm

1 
73

2 
m

m

Място,  
намалено  
с повече  

от  

30% 

728 mm

Традиционна система Интегрирано вътрешно тяло
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3. СТЕННО ТЯЛО,  
ПРЕДЛАГАЩО ГЪВКАВОСТ ЗА МОНТАЖ  
И ВРЪЗКА ЗА БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА

1. Когато няма нужда от битова гореща вода в 
комбинация със системата Daikin Altherma:

• Всички хидравлични компоненти са включени в 
термопомпения модул (циркулационна помпа, 
разширителен съд, допълнителен нагревател и т. н.),  
няма нужда да се търсят компоненти от друг 
производител

• Всички хидравлични компоненти и PCB таблото са 
достъпни от предната страна за лесно сервизно 
обслужване

• Компактно тяло: 890 mm (височина) x 480 mm  
(широчина) x 344 mm (дълбочина)

• Малко място за монтаж, тъй като почти не се изискват 
странични отстояния

• Съвременният вид се вписва безпроблемно към другите 
модерни домакински уреди

2. Стенното вътрешно тяло може да се комбинира с 
отделен водосъдържател за битова гореща вода.

• водосъдържател от неръждаема стомана EKHWS: 150l, 
200l или 300l

• емайлиран водосъдържател EKHWE: 150l, 200l или 300l

Стенно вътрешно тяло
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СТЕННО ТЯЛО,  
ПРЕДЛАГАЩО ГЪВКАВОСТ ЗА МОНТАЖ  
И ВРЪЗКА ЗА БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА

3. Когато е необходима връзка със соларна система за 
гореща вода: Слънчеви колектори

Средно през цялата година, слънцето осигурява половината 
от енергията, която ни е необходима за подгряване на  
битова гореща вода до желаната температура. 
Високоефективните колектори с високоселективно 
покритие преобразуват цялото късовълново излъчване 
на Слънцето в топлина. Колекторите могат да се монтират 
върху керемидите на покрива.

Нехерметизирана термална система за гореща вода

Слънчевите колектори са пълни само с вода, когато 
Слънцето осигурява достатъчно топлина. В този случай, 
както помпите от соларно-помпената група, така и помпата 
на тялото се включват за кратко и пълнят колекторите с вода 
от водосъдържателя. След напълването, което отнема по-
малко от минута, една от помпите изключва и циркулацията 
на водата се поддържа от другата помпа.
Ако слънчевото греене не е достатъчно или ако соларният 
водосъдържател не се нуждае от повече топлина, 
захранващата помпа изключва и цялата соларна система се 
източва във водосъдържателя. Добавянето на антифриз не 
е необходимо, тъй като ако инсталацията не се използва, 
тръбите на колекторите не се пълнят с вода - друго 
екологично предимство!

• Полипропиленов водосъдържател EKHWP: 300l или 500l 
с интегрирана соларно-помпена група

• Висока ефективност, тъй като системата няма нужда от 
гликол

• Добре изолиран водосъдържател за намаляване на 
топлинните загуби

• Възможно подпомагане при отопление с конвекция
• Подобрена защита срещу замръзване за покрити със 

сняг слънчеви колектори

Херметизирана слънчева система

Ако е необходимо може да се предложи и херметизирана 
термална система за гореща вода. Системата е пълна с 
предаваща топлината течност с необходимото количество 
антифриз, за да се избегне замръзване през зимата. Цялата 
система е херметизирана и запечатана. За свързване на 
водосъдържателя за битова гореща вода (EKHWS или 
EKHWE) със слънчевия колектор е необходима соларно-
помпена група.
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Система "моноблок"
Всичко, комбинирано в едно външно тяло
Като допълнение към сплит системите Daikin Altherma, Daikin въведе вариант 
"моноблок", при който всички хидравлични части са поместени във външното 
тяло. В тази система водопроводите, вместо тръбите за хладилен агент, 
преминават на закрито от външното тяло, като така монтажът е много по-бърз 
и лесен за монтажника. 

 Наличен капацитет за моноблок: 11, 14, 16 kW

Външно тяло:  

11, 14 и 16 kW Подово отопление

Термопомпен конвекторБитова гореща вода Връзка със соларна система (допълнителна)
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Daikin Altherma "моноблок" се предлага в следните варианти:
- само за отопление или отопление и охлаждане 
- еднофазен или трифазен 
- 11 kW, 14 kW или 16 kW

Вграден електрически допълнителен нагревател като допълнително отопление по време на 
изключително ниски външни температури. Daikin Altherma "моноблок" е снабден с фабрично монтиран допълнителен 
нагревател 6 kW. Този нагревател може да се регулира на 3 kW (еднофазни уреди) или 2 kW (трифазни уреди) по 
време на въвеждане в експлоатация.

Спиралните компресори, монтирани в моделите "моноблок" Daikin Altherma (11 до 16 kW) са 
конструирани като компактен, здрав нискошумов уред, за да се гарантира оптимална работна надеждност 
(няма вентили и "суинг" технология) и ефективност (чрез нисък първоначален поток и постоянен 
коефициент на компресия). Технология, която вече е използвана при много термопомпи на Daikin.

Защита против замръзване на хидравличните части
За да се защитят тръбопроводите за вода от замръзване през зимата, е предвидена изолация за всички хидравлични 
компоненти, както и специален софтуер, който да задейства помпата и допълнителния нагревател, ако е необходимо. 
Това не позволява температурата на водата да спадне под точката на замръзване и премахва нуждата от добавяне на 
гликол в тръбите за вода.

САМО ВЪНШНО ТЯЛО1.

Корпус 11 kW, 14 kW и 16 kW

тръбопровод за H2O, без хладилен агент
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Независимо дали вашите клиенти желаят само битова гореща вода или предимството на слънчевата енергия, Daikin 
ви предлага водосъдържател за битова гореща вода, който отговаря на техните изисквания.

ВОДОСЪДЪРЖАТЕЛ ЗА БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА И 
ПОДПОМАГАНЕ ОТ СОЛАРНА СИСТЕМА

2.

Водосъдържател за битова гореща вода с подпомагане от 
нехерметизирана соларна система EKHWP
• Предлага се в 2 варианта: 300 и 500 l

 › Може да се комбинира с нехерметизирана соларна система
 › Оптимизирани връзки

• По-лесен монтаж на всеки кръг на системата
 › Подобрен дизайн: атрактивен цвят и нова форма
 › Оптимизиран за лесно транспортиране и монтаж
 › По-добрата изолация означава намалени разходи за енергия
 › По-висок дебит благодарение на оптимизираната технология на свързване
 › Опростените връзки означават по-лесен монтаж

EKHWS / EKHWE 
Водосъдържател за битова гореща вода
• Предлага се във вариант 150, 200 и 300l
• От неръждаема стомана (EKHWS) или емайлиран (EKHWE)

Нехерметизирана термална система за гореща вода

Слънчевите колектори са пълни само с вода, когато Слънцето осигурява достатъчно топлина. В този случай, 
както помпите от соларно-помпената група, така и помпата на тялото се включват за кратко и пълнят 
колекторите с вода от водосъдържателя. След напълването, което отнема по-малко от минута, една от помпите 
изключва и циркулацията на водата се поддържа от другата помпа.
Ако слънчевото греене не е достатъчно или ако соларният водосъдържател не се нуждае от повече топлина, 
захранващата помпа изключва и цялата соларна система се източва във водосъдържателя. Добавянето на 
антифриз не е необходимо, тъй като ако инсталацията не се използва, тръбите на колекторите не се пълнят с 
вода - друго екологично предимство!

Херметизирана слънчева система

Средно през цялата година, слънцето осигурява половината от  
енергията, която ни е необходима за подгряване на битова гореща 
вода до желаната температура. Високоефективните колектори с 
високоселективно покритие преобразуват цялото късовълново 
излъчване на Слънцето в топлина. Колекторите могат да се монтират 
върху керемидите на покрива.

Ако е необходимо може да се предложи и херметизирана термална 
система за гореща вода. Системата е пълна с предаваща топлината 
течност с необходимото количество антифриз, за да се избегне 
замръзване през зимата. Цялата система е херметизирана 
и запечатана. За свързване на водосъдържателя за битова 
гореща вода (EKHWS или EKHWE) със слънчевия колектор е 
необходима соларно-помпена група.
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Системен контролер
Плаваща зададена точка в зависимост от 
климатичните условия
Когато е активирана функцията за плаваща зададена точка, 

зададената точка за температура на изходящата вода ще зависи 

от външната температура. При ниски външни температури, 

температурата на изходящата вода ще се увеличи, за да 

задоволи нарастващата потребност от отопление на сградата. 

При по-високи външни температури, температурата на 

изходящата вода ще се намали, за да се спести енергия.

Допълнителен стаен термостат
Като допълнение към безжичния стаен термостат, между 

подовото отопление и пода може да бъде поставен външен 

датчик (EKRTETS). Термостатът измерва стайната температура и 

я изпраща директно към потребителския интерфейс. 

Дисплеят с течни кристали на стайния термостат показва 

цялата необходима информация за настройката на система 

Daikin Altherma чрез примигване на индикатор. Потребителят 

може лесно да се придвижва между различните менюта, като 

най-честото от тях включва:

• Настройка на стайната температура въз основа на 
вградения или външния сензор

• Режим на охлаждане и отопление
• Функция за изключване (с интегрирана функция срещу 

замръзване)
• Режим за празнични дни
• Комфортен режим и режим с намалена функция
• Време (ден и месец)
• Програмируем седмичен таймер с 2 определяни от 

потребителя и 5 предварително зададени програми с до 
12 действия дневно

• Функция за заключване на клавиш
• Задаване на ограничения. Монтажникът може да променя 

горното и долно ограничение
• Подова температурна защита и защита срещу кондензация 

за подово охлаждане *  

* само в комбинация с EKRTETS

ЛЕСНО УПРАВЛЕНИЕ3.
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Термопомпеният конвектор може да осигури както отопление, така и 
охлаждане, ако е необходимо, тъй като термопомпеният конвектор е 
много повече от обикновен вентилаторен конвектор.
Термопомпеният конвектор също така има и много ниско ниво на шум.

При комбиниране на подово отопление или вентилаторни конвектори, ниските температури на 
изходящата вода, важни за ефективността, са приемливи за подово отопление, но вентилаторните 
конвектори трябва да са с увеличен размер (над номинала), за да излъчват топлина с подходящо ниво 
при тези ниски температури на водата. Термопомпеният конвектор разрешава този проблем.
Термопомпеният конвектор може да излъчва необходимата топлина при ниски температури на 
изходящата вода като запазва компактен размер. 
Вместо включване и изключване на кръга на изходящата вода чрез термостат в отделна стая за 
управление, всеки термопомпен конвектор може да бъде директно свързан към вътрешното тяло 
на Daikin Altherma, “центъра за управление“ на системата. Това позволява отопляване на всички стаи, 
когато е необходимо, без значение от състоянието в другите стаи.
Термопомпеният конвектор прави икономии от текущите разходи благодарение на 
подобрената ефективност с около 25% в сравнение със система за отопление, която комбинира подово 
отопление и обикновени вентилаторни конвектори. Термопомпеният конвектор може лесно да замени 
съществуващи отоплителни тела, благодарение на своя монтаж тип "plug and play".

Термопомпен конвектор
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Геотермалната енергия е свободен източник на енергия за отопление 
и битова гореща вода. Тя осигурява огромни икономии дори 
при най-студените климатични условия, тъй като енергията 
е с относително постоянна температура през цялата година. 
Компактната конструкция на вътрешното тяло изисква много 
малко място, като същевременно прави системата много лесна и 
бърза за монтаж. А след въвеждане в експлоатация, нашите 
лесни за потребителя контролери осигуряват цялостното 
управление за клиентите.

Отопление и битова гореща вода

Геотермална термопомпа 
Daikin Altherma
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Какво е геотермална термопомпа?
Дори и в най-студените климатични условия, в земята има геотермална енергия, което води до почти постоянна 
температура от 10oC на дълбочина пет метра. Тази "уловена" енергия представлява източник на топлина, който 
геотермалната термопомпа в основата на нашата система може да превърне в топлина за дома.

С помощта на подпочвена сонда или повърхностен колектор, разположен точно под повърхността, сместа от вода и 
антифриз, наричана "солен разтвор" се изпомпва във веригата като среда за предаване на топлина (топлоносител). 
След това солният разтвор преминава в самия термопомпен агрегат, където топлината се предава на хладилен агент 
с ниска точка на изпарение, който се компресира за осигуряване на отопление или битова гореща вода.

Защо да изберем геотермална 
термопомпа?
Опростеният отговор е, че тя е по-ефективна от термопомпа тип "въздух-вода", когато средната зимна температура 
спадне под 3°C. 

Така например, тъй като в региона на Осло повече от 70% от отоплението е необходимо когато външната температура 
е под 3°C, геотермалната термопомпа е най-ефективното решение, благодарение на това, че има достъп до устойчив 
енергиен източник, който не се влияе от външната температура.

Освен това, геотермалната термопомпа Daikin Altherma има много устойчив капацитет за отопление при ниски 
външни температури и няма нужда от външно тяло. Това осигурява две сериозни предимства: първо, монтажът е 
улеснен, тъй като няма външно тяло и затова не се налага да се правят връзки за хладилен агент и второ, няма цикъл 
на размразяване и това увеличава общото ниво на комфорт в помещенията.

Разликата
Поради високата ефективност в резултат на нашата инверторна технология, геотермалната термопомпа Daikin 
Altherma осигурява сериозно конкурентно предимство в сравнение със системите с включване и изключване, които 
съставляват голяма част от пазара. 

Геотермална 
термопомпа
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Типично приложение:

• Местоположение: Швеция
• Разчетна температура: -17 °C
• Топлинно натоварване: 13 kW
• Температура на изключване  

при отопление: 16 °C

Линия на топлинно натоварване:
Традиционен агрегат с ВКЛЮЧВАНЕ / ИЗКЛЮЧВАНЕ
Агрегат на Daikin

BUH* = Допълнителен нагревател

ВИСОКА СЕЗОННА ЕФЕКТИВНОСТ БЛАГОДАРЕНИЕ НА 
НАШАТА ИНВЕРТОРНА ТЕРМОПОМПЕНА ТЕХНОЛОГИЯ
Инверторната термопомпена технология на Daikin демонстрира, че осигурява увеличение на сезонната ефективност 
до 20% в сравнение с традиционните геотермални термопомпи с включване и изключване. 
• Солният разтвор - смес от вода и антифриз, който работи като среда за предаване на топлина между земните 

недра и термопомпата се поддържа при по-висока постоянна температура.
• Работата на допълнителни енергийни източници е сведена до минимум
• Високата работна ефективност на компресора се постига при работа в частично натоварване, т. е. когато не е 

необходим пълния капацитет на агрегата.
• Това води до намаляване на текущите разходи и по-бързо възвръщане на инвестицията.

Когато не е необходим пълния капацитет на системата, компресорът работи в режим на частично натоварване. В 
условия на частично натоварване, традиционната геотермална термопомпа се включва и изключва последователно, 
при което температурата на солния разтвор спада до - 4°C, когато системата работи. В резултат на инверторната 
технология на Daikin се постига устойчива температура от около 0°C на изходящия солен разтвор.
Повишената устойчивост на температурата на солния разтвор води до по-висока и по-постоянна температура на 
изпарение, което осигурява по-висока работна ефективност.

В сравнение с традиционния агрегат с включване и изключване, потребността за подпомагане от допълнителния 
нагревател е много по-малка за геотермалната термопомпа на Daikin Altherma, благодарение на усилващия ефект на 
нашите инверторни компресори, а това води и до по-ниски текущи разходи. 

1.

По-малко работа на допълнителния нагревател, благодарение на усилване 
на честотата на инверторния компресор
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Работа при ВКЛЮЧВАНЕ / ИЗКЛЮЧВАНЕ
Условие на частично натоварване - ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ

Работа на агрегат на Daikin
Условие на частично натоварване - инверторно управление
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Температура на изходящия солен разтвор (при ТП)
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Практически пример на използване 

По-висока температура на разтвора при 
постоянна работа на компресора в условия на 
частично натоварване

BUH*

Необходима топлинна 
мощност за вашия 

дом
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Типично приложение за 
скандинавските климатични 
условия със стандартно топлинно 
натоварване:

• Местоположение: Швеция
• Разчетна температура: -17 °C
• Топлинно натоварване: 12 kW

Линия на топлинно натоварване:
Геотермална термопомпа Daikin Altherma - минимален капацитет
Геотермална термопомпа Daikin Altherma - максимален капацитет

Практически пример на използване

80%

Значителна работа при частично натоварване при съответните външни условия

При климатичните условия на Скандинавския полуостров, около 80% от необходимата топлинна мощност трябва да 
се осигурява в диапазон на външната температура между -9°C и 8°C, обозначен от оранжевата зона. 

За да се осигури висок сезонен коефициент на преобразуване на енергията (СОР) е особено важно да се постигне 
висока работна ефективност за този диапазон на външната температура, тъй като голямата част от необходимата 
топлина трябва да се осигури именно в този температурен диапазон. Както виждате, благодарение на своя широк 
диапазон на модулиране, геотермалната термопомпа Daikin Altherma почти напълно покрива съответния диапазон 
на външна температура при работа в режим на частично натоварване, който е оптималната работна зона на агрегата. 
Това, разбира се, е основното предимство в сравнение с традиционните компресори, работещи с включване/
изключване.

1 Работа при пълно натоварване с допълнително  
електрическо подпомагане (ако е необходимо): топлинното 
натоварване е по-високо, отколкото максималния капацитет на отопление.

2 Работа при частично натоварване: топлинното натоварване е по-ниско 
от максималния капацитет за отопление и по-високо от минималния капацитет за 
отопление. Това е оптималната работна зона. Компресорът ще намали своята работна 
честота, за да осигури точния необходим капацитет с висока работна ефективност.

3 Работа с включване/изключване: топлинното натоварване е под 
минималния капацитет за отопление и затова агрегатът ще премине в режим на 
включване/изключване, за да осигури необходимия капацитет.

1 2 3

Работа в 
оптимален режим
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БЪРЗ И ЛЕСЕН МОНТАЖ, ВКЛЮЧИТЕЛНО НА 
ВОДОСЪДЪРЖАТЕЛ ЗА БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА

2.

С цел опростяване на операциите, водосъдържателят за битова гореща вода е монтиран фабрично като по този 
начин се намалява времето за монтаж, а с връзките за тръбната разводка от горната страна на агрегата свързването 
става много лесно.

Цялото тегло на агрегата е намалено, за да се улесни транспортирането и монтажа.

Компактно вътрешно тяло с естетичен дизайн3.
• Пълното интегриране на термопомпения модул и водосъдържателя за битова гореща вода запазва голямата 

компактност на размерите.
• Висококачествения дизайн допринася за безпорблемното вписване на агрегата към другите домакински уреди.

Размерите на интегрирания уред са 728 mm x 600 mm - почти еднакви с обикновен домакински уред, а с височината 
си от 1800 mm той се побира идеално във всяка стандартна стая. Друго предимство както за монтажника, така и за 
потребителя е необходимостта само от 10 mm странично отстояние, както и факта, че връзките за тръбната разводка 
се намират от горната страна на термопомпения агрегат.

НОВ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИНТЕРФЕЙС
• Бързо въвеждане в експлоатация: монтажникът може да програмира 

всички настройки за инсталиране на преносим компютър, а след това 
само да ги зареди в контролера по време на въвеждане в експлоатация. 
Това намалява не само времето за монтаж на място, но позволява на 
монтажника да използва еднаква настройка при подобни инсталации.

• Лесни за потребителя функции на стайния термостат: потребителят 
може да повишава или намалява температурата на водата като функция 
от текущата стайна температура, което води до по-устойчива стайна 
температура и по-високи нива на комфорт.

• Функции за лесно управление на енергията: контролерът показва както 
входящата, така и изходящата енергия на агрегата, което позволява на 
потребителя да управлява потреблението на енергия по-точно.

• Лесно сервизно обслужване: контролерът записва времето, датата и 
естеството на последните 20 възникнали грешки, което позволява по-
бърза диагностика и поддръжка.

4.
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Daikin Altherma Flex Type е гъвкаво решение за отопление с 
конвекция, битова гореща вода и охлаждане. То осигурява пълен 
климатичен контрол на места като апартаменти, социални жилища, 
училища, болници, библиотеки, спа-центрове, фитнес центрове и 
хотели. Комбинация от интелигентни решения и модерни технологии за 

управление превръща Daikin Altherma Flex Type в окончателния избор за 

контролиран комфорт в жилищни и търговски сгради. Системата включва 

два основни стремежа на Daikin: иновация и намаляване на вредното 
въздействие върху околната среда. Altherma Flex Type отговаря на 

амбициозните цели на ЕС в областта на екологията, които трябва да бъдат 

постигнати до 2020 г. За това ЕС е препоръчал цел -всички нови сгради да 

потребяват минимално количество енергия и да се превърнат в “сгради 
с почти нулево потребление на енергия” или nZEB.

ПРИЛОЖЕНИЯ С ПРЕДАВАНЕ НА ТОПЛИНА ОТ ВЪЗДУХ КЪМ ВОДА

Отопление, битова гореща вода и охлаждане 

за жилищни 
и търговски 

приложения



Повече предимства на новата разработка:

Daikin Altherma Flex Type

• Високоефективни резултати при ниски експлоатационни разходи

• Индивидуално или централизирано управление

• Надеждни решения за гореща вода и отопление

• Охлаждане по най-ефективния начин

• Голям обем на горещата вода

• Зелени енергийни решения

• Модерно управление и наблюдение за висока ефективност и лесна експлоатация

• Ограничено място за монтаж, благодарение на по-малките размери на вътрешното и 

външното тяло
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Едно или повече външни тела 
+ няколко вътрешни тела  
>> модулна система

Външно тяло Вътрешна 
инсталация

Водосъдържател 
за битова гореща 

вода

= +

Отопление/охлаждане

Вътрешно 
тяло

Гореща вода

Отопление

Охлаждане

Външно

1

Daikin Altherma Flex Type за жилищни и търговски приложения е система 
"3 в 1", която предлага комбинация от отопление, битова гореща вода и 
охлаждане, която е високо енергийно ефективна, благодарение на модерната 
термопомпена технология на Daikin. Освен това, Daikin Altherma Flex Type е 
модулна система. В зависимост от вашия проект, едно или няколко външни 
тела могат да се комбинират с до десет вътрешни тела за външно тяло.

2

3

52   ПРИЛОЖЕНИЯ С ПРЕДАВАНЕ НА ТОПЛИНА ОТ ВЪЗДУХ КЪМ ВОДА  52

предимства
за всяко приложение8 



Сгради с апартаменти и 
многофамилни къщи

Daikin Altherma Flex Type е разработена с конкретен замисъл за сгради с 
апартаменти и многофамилни къщи. 
Високата ефективност е гарантирана чрез комбинация от технологии, 
чиито резултат са ниските експлоатационни разходи. 
Заедно с централното управление, най-новите технологии за управление 
позволяват и отделно регулиране и поддържане на температурата за 
всяко жилищно пространство.

Хотели

Daikin Altherma Flex Type предлага надеждни решения за 

хотелски приложения. Системата ефективно генерира гореща вода 

при двата режима - на отопление и на охлаждане. Благодарение 

на модерната каскадна технология стаите се охлаждат по най-
ефективния начин.

Спа и развлекателни центрове
Всички типове приложения на гореща вода

Daikin Altherma Flex Type осигурява безпроблемно отопление и 
охлаждане за голям брой стаи с различен размер, като същевременно е 
необходим и голям обем гореща вода. Модерното управление 
и наблюдение осигуряват високо ефективна работа. 
Освен това се изисква само ограничено място за 
монтаж.

Ресторанти

Високоефективно производство на голям обем гореща вода 
прави системата перфектно решение за ресторанти. С много ниското 

въздействие върху околната среда, системата представлява отлично 

зелено енергийно решение.
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Модулна гъвкавост
Daikin Altherma използва известната VRV технология 
на Daikin. Няколко вътрешни тела могат да се свържат 
към едно единствено външно тяло. Комбинация 
от пропорционално-интегрални деривативно 
контролирани компресори и електронни 
терморегулиращи вентили във външното тяло 
постоянно регулира обема на циркулиращия хладилен 
агент, като реакция на колебанията в натоварването на 
вътрешните тела, свързани към него.
Това позволява вътрешните тела да работят независимо 
едно от друго, като се гарантира цялостна гъвкавост.

Всеки апартамент може сам да 
регулира своето отопление, битова 
гореща вода и охлаждане.

ВЪНШНО ТЯЛО: Технология VRV на Daikin 

Отопление:  
до 80°C

Охлаждане:  
до 5°C

Загряване на битова 
гореща вода до:  
75°C

нагнетяване

течност

засмукване

R-410A

R-410A

R-134A

H2O

Регенериране на топлина
Топлината, абсорбирана при охлаждане на даден 
апартамент, може да се рециклира, вместо само да се 
освободи във въздуха. Тази рециклирана топлина може 
да се използва
• за осигуряване на битова гореща вода в същия 

апартамент
• за отопление с конвекция или осигуряване на битова 

гореща вода в други апартаменти
Осъществява се максимално използване на наличната 
енергия, като по този начин се намаляват разходите за 
електроенергия.

Инверторни компресори
Daikin Altherma Flex Type дължи забележително ниския 
си разход на енергия на уникалната комбинация 
от високоефективните инверторно управляеми 
компресори на Daikin с променлива работна точка. Това 
позволява точно съгласуване на капацитета с текущите 
потребности от отопление на сградата. Възможността 
за оптимален контрол на топлинния капацитет на 
външното тяло означава също и максимален комфорт и 
минимално потребление на енергия.

Охлаждане:  
до 43°C

ДВЕ ТЕХНОЛОГИИ НА DAIKIN В КОМБИНАЦИЯ1.
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ВЪТРЕШНО ТЯЛО: Каскадната технология на Daikin Altherma 

Загряване на битова гореща вода
Каскадната технология осигурява и температура на 
водата 75°C, която може да се използва за загряване на 
водосъдържател за битова гореща вода - това я прави 
високоефективна за получаване на битова гореща вода.
• Може да се осигурява битова гореща вода до 75° C 

без помощта на електрически нагревател 
• Не е необходим електрически нагревател за 

дезинфекция от бактерията Legionella
• COP от 3,0 за отопление от 15° C до 60° C
• Време за подгряване от 15° до 60° C за 70 минути 

(200-литров водосъдържател)
• Еквивалентно количество гореща вода 320 L при 40° 

C (без подгряване) за 200-литров водосъдържател 
при температура на водосъдържателя 60°C. По-
големи количества еквивалентна гореща вода 
се предлагат при 260-литров водосъдържател 
или като се използва по-висока температура на 
водосъдържателя

Охлаждане
Вторият хладилен кръг на R-134a може да бъде 
заобиколен, за да се предложи ефективно охлаждане. 
Хладилният кръг на R-410A се обръща и кръгът на 
студената вода може да се използва за охлаждане на 
стаите.
• Високи капацитети на охлаждане с температура 

на водата до 5°C, в комбинация с термопомпен 
конвектор на Daikin или вентилаторни конвектори 
на Daikin

• Възможно подово охлаждане с температура на 
водата до 18° C

• Топлината, отделена при охлаждане, може да се 
рециклира за загряване на водосъдържател за 
битова гореща вода

Каскадната технология на Daikin използва външно тяло, 
което извлича топлина от външния въздух и я предава 
до вътрешното тяло чрез кръг с хладилен агент R-410A. 
След това вътрешното тяло повишава тази топлина 
чрез кръга с хладилен агент R-134a и тя се използва за 
загряване на водния кръг. С използване на уникалната 
технология на каскадния хладилен цикъл, температурата 
на водата може да достигне 80° C, без да се използва 
допълнителни спомагателни нагреватели.

Отопление с конвекция
Daikin Altherma Flex Type използва каскадната 
технология, за да подобри ефективността на подаваното 
отопление с конвекция, тъй като тя има редица 
значителни предимства пред термопомпите с един 
хладилен агент:
• тя осигурява широк температурен диапазон на 

водата (25º - 80ºC), което позволява свързване на 
всички типове отоплителни тела, включително 
подово отопление, конвектори и радиатори и е 
съвместима със съществуващи системи от радиатори

• няма спад в капацитета при повишаване на 
температурата на водата

• осигурява висок капацитет при ниски околни 
температури дори до -20ºC

• Не е необходим помощен електрически нагревател

Каскадна технология

Външно Вътрешно

1 2 3Стъпка Стъпка Стъпка

Извлича се топлина 
от външния въздух

Предаване на 
топлина

Повишаване на 
температурата

След това топлината се 
предава към водния кръг
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ВОДОСЪДЪРЖАТЕЛ ЗА БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА

Вътрешното тяло и водосъдържателят за битова гореща 
вода могат да се монтират пакетно за икономия на място 
или един до друг, ако височината на помещението е 
недостатъчна.

EKHTS: Водосъдържател за битова 
гореща вода
• Предлага се във вариант 200 и 260 литра
• Температура на ефективно загряване: от 10°C до 50°C 

само за 60 минути *
• Топлинните загуби се намаляват до минимум 

благодарение на висококачествената изолация
• На определени интервали, вътрешното тяло може да 

загрее водата до 60°C, за да се предотврати риска от 
развитие на бактерии

* Изпитание, извършено с външно тяло 16 kW при околна температура 7 °C, 
200-литров водосъдържател

1. Връзка за гореща вода

2. Тройник (доставка на 
място)

3. Връзка за предпазен 
вентил

4. Предпазен клапан за 
налягане (доставка на 
място)

5. Изход за рециркулация

6. Термисторна муфа

7. Вход топлоносител

8. Серпентина на 
топлообменник

9. Изход топлоносител

10. Вход студена вода

11. Tермистор

12. Анод

13. Технологични отвори

14. Технологични отвори

1

8

10

7

9

6

5

12

15

13

7

3
4

9

11

2

5
1
10    

14

1

8

10

7

9

6

5

12

15

13

7

3
4

9

11

2

5
1
10    

14

Пакетно

или

Отделно

2.
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ЛЕСНО УПРАВЛЕНИЕ

Системен контролер
Потребителският интерфейс регулира високотемпературната 
отоплителна система по два начина:

1/ Плаваща зададена точка в зависимост от 
климатичните условия
Когато е активирана функцията за плаваща зададена точка, 
зададената точка за температура на изходящата вода ще зависи 
от външната температура. При ниски външни температури, 
температурата на изходящата вода ще се увеличи, за да 
задоволи нарастващата потребност от отопление на сградата. 
При по-високи външни температури, температурата на 
изходящата вода ще се намали, за да се спести енергия.

2/ Управление с термостат
С потребителския интерфейс с интегриран термодатчик на 
системата Daikin Altherma, желаната температура може да се 
регулира лесно, бързо и удобно.
Лесния за управление потребителски интерфейс за 
високотемпературни приложения гарантира вашия комфорт: 

 › Отопление с конвекция

 › Безшумен режим

 › Функция за намаляване 

на мощността

 › Функция за дезинфекция

 › Функция за изключване

 › Програматор за време

 › Режим за загряване на 

битова гореща вода

3.

Допълнителен стаен термостат
Като допълнение към безжичния стаен термостат, между 
подовото отопление и пода може да бъде поставен външен 
датчик (EKRTETS). Термостатът измерва стайната температура и 
я изпраща директно към потребителския интерфейс. 

Дисплеят с течни кристали на стайния термостат показва 
цялата необходима информация за настройката на система 
Daikin Altherma чрез примигване на индикатор. Потребителят 
може лесно да се придвижва между различните менюта, като 
най-честото от тях включва:

• Настройка на стайната температура въз основа на вградения или външния сензор
• Режим на охлаждане и отопление
• Функция за изключване (с интегрирана функция срещу замръзване)
• Режим за празнични дни
• Комфортен режим и режим с намалена функция
• Време (ден и месец)
• Програмируем седмичен таймер c 2 определяни от потребителя и 5 предварително зададени програми с до 

12 действия дневно
• Функция за заключване на клавиш
• Задаване на ограничения. Монтажникът може да променя горното и долно ограничение 

• Подова температурна защита и защита срещу кондензация за подово охлаждане ** само в комбинация с EKRTETS
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Интерфейс на RTD-W

Модерно управление и наблюдение 
за висока ефективност и лесна 
експлоатация
За още по-голямо увеличение на ефективността може да 
се монтира по един RTD-W на вътрешно тяло и цикличен 
контролер за цялата система за отопление, за да се следи 
точната потребност от отопление.

Системата за управление RTD на Daikin позволява пълно 
интегриране на цялото продуктово портфолио на 
компанията към другите сградни системи. Проектирани 
за широка гама от приложения, техните предварително 
програмирани функции гарантират, че системите са 
високоефективни, осигуряват намалено потребление 
на енергия и ниско ниво на въглеродни емисии, като 
същевременно поддържат отлични нива на комфорт.

Независимо какво е приложението, управлението RTD на 
Daikin означава, че всички системи могат да се управляват 
централно, което помага на собственици на сгради, 
домоуправители, оператори и собственици на жилища 
да намалят потреблението на енергия (както и своите 
сметки) и да понижат въглеродните емисии.

Управлението RTD-W използва сухи контакти, сигнал 
0-10V и Modbus интерфейс за наблюдение, управление и 
интегиране на системите за битова и промишлена гореща 
вода и за отопление.

RTD RTD RTD RTD

BMS Цикличен 
контролер

LWTS

RTD

700mm

Console
Daikin 

 600mm

 600mm

2000mm
Radiateur standard basse température

700mm

Console
Daikin 

 600mm

 600mm

2000mm
Radiateur standard basse température

700mm

Console
Daikin 

 600mm

 600mm

2000mm
Radiateur standard basse température
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Цикличен контролер
Благодарение на Modbus интерфейса на RTD-W, 
цикличният контролер (EKCC7-W) може да наблюдава 
централно цялата система за отопление.

Цикличният контролер прехвърля централизираните 
настройки и управление чрез Modbus към отделните 
тела:
• програмиране и зададена точка на изходящата вода 

в зависимост от климатичните условия
• програмиране и зададена точка за битова гореща 

вода
• програмиране на безшумен режим

Централизиран преглед на работните условия на 
всички тела се показва на един екран, като се включва и 
хронология на грешките.

Основна фунцкия за намаляване на енергията е 
каскадната работа на агрегатите. Броят на работещите 
вътрешни тела се определя въз основа на разликата 
между измерената обща температура на изходящата 
вода и зададената точка. Редът на пускане в действие на 
агрегатите се определя от работните часове, работата 
за осигуряване на битова гореща вода и е групиран за 
външно тяло.

 В случай на недостиг на капацитет и аларма от агрегат, 
работата на допълнителния нагревател се активира 
чрез цикличния контролер.

Модерното наблюдение на системата за отопление 
гарантира на собственика на сградата ниска сметка 
за електроенергия и ясна представа за работата на 
системата. Монтажникът добива ясна представа за 
хронологията на грешките, ако се наложи намеса от 
негова страна.
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Термопомпеният конвектор на Daikin работи при температура на водата 45°C, които могат да се осигурят ефективно 
благодарение на каскадната технология на Daikin Altherma.
Следователно, термопомпеният конвектор е идеалното отоплително тяло за приложение в апартаменти, като 
осигурява високо ниво на комфорт:

• Малки размери в сравнение с нискотемпературни радиатори: широчината е намалена с 2/3

Инфрачервено 
дистанционно 
управление 
(стандартно)
ARC452A15

• Ниско ниво на шум до 19 dB(A), оптимален вариант за използване в спални

• Охлаждане с висок капацитет с температури на водата до 6 °C

Управление
Всеки термопомпен конвектор на Daikin има свое собствено управление 
и всяка стая може независимо да се отоплява (или охлажда) според 
необходимото. Дистанционното управление има вграден седмичен 
таймер за оптимална гъвкавост и комфорт. Работата на тялото може да се 
приспособява към индивидуални изисквания.

700mm

Console
Daikin 

 600mm

 600mm

2000mm
Radiateur standard basse température

700mm

Console
Daikin 

 600mm

 600mm

2000mm
Radiateur standard basse température

Стандартен нискотемпературен радиатор

Термопомпен конвектор на Daikin

600 mm

600 mm

700 mm

2000 mm

ТЕРМОПОМПЕН КОНВЕКТОР4.
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спалня 1дневна спалня 2
Режим на отопление / охлаждане
Отопление (45°C) /Охлаждане (6°C)

45°C / 7°C

ВКЛ./ИЗКЛ. ПОТРЕБНОСТ ОТОПЛЕНИЕ

дневна ИЗКЛ. ВКЛ. ИЗКЛ. ИЗКЛ.

баня ИЗКЛ. ИЗКЛ./ВКЛ. ВКЛ. ИЗКЛ.

спалня ИЗКЛ. ИЗКЛ./ВКЛ. ИЗКЛ./ВКЛ. ВКЛ.

Вътрешно тяло ИЗКЛ. 65°C 65°C 45°C

хидравличен 
изравнител

помпа 
радиатори

външно 
управление

баня

Вентили, затворени в режим на охлаждане

смесителен вентил

помпа термопомпени 
конвектори

45°C

65°C

дневна
ЗОНА 1 :  

TLw = 65°C

ЗОНА 2 :  
TLw = 45°C

спалня

60
0m

m

60
0m

m

Всички типове отоплителни тела могат да се свързват към Daikin Altherma за сгради с апартаменти и многофамилни 
къщи, благодарение на неговия широк температурен диапазон и възможността му за работа с няколко зададени 
точки, което позволява комбиниране на различни отоплителни тела, работещи при различни температури на водата. 
Зададената точка на вътрешното тяло е функция от текущата потребност на различните отоплителни тела, която 
гарантира оптимална ефективност по всяко време и при всички условия.
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Daikin разработи три инструмента за подбор за точно изчисляване на вашите 
конкретни проекти и по този начин Daikin осигурява максимален комфорт, 
дори и по време на първоначалния етап на избор! / дори когато се разглеждат 
опциите! 

Направете бързо изчисление на икономиите от текущи разходи и икономии 
на емисии от CO

2
 благодарение на Енергоспестяващия калкулатор. 

Софтуерът за симулации на Daikin Altherma ви предлага избор за всяко 
специфично приложение и избор на подходящата термопомпа въз основа 
на данните за конкретния дом и неговото местоположение. А за нови или 
реконструирани къщи софтуерът за подбор и симулации на Daikin 
Altherma позволява бърза и лесна идентификация на оптималната комбинация 
от компоненти.

На вашите услуги, с 

инструментите за подбор 

на Daikin



На вашите услуги, с 

инструментите за подбор 

на Daikin

6363



ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩ КАЛКУЛАТОР1.

Daikin предлага базиран на интернет инструмент за бързо изчисляване на икономиите на текущи разходи 
и икономиите на емисии на CO

2
. Въз основа на няколко входни данни от клиента (местоположение, тип 

къща, обща площ, брой обитатели) се прави сравнение между термопомпената система Daikin Altherma и 
традиционни системи за отопление. Това сравнение включва отоплението на помещенията и загряване на 
битова гореща вода. Инструментът се използва както за нови сгради, така и за приложения за реконструкция. 
http://ecocalc.daikin.eu
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СОФТУЕР ЗА ПОДБОР И ПРОЕКТИРАНЕ  
ЗА DAIKIN ALTHERMA FLEX TYPE

Софтуерът за подбор и симулации на Daikin Altherma 
за нови или реконструирани къщи позволява бърза и 
лесна идентификация на оптималната комбинация от 
компоненти. Той автоматично подбира вътрешни и външни 
тела въз основа на необходимите топлинни натоварвания 
за жилищна единица (дом) и изчислява необходимите 
размери за тръбопровода с хладилен агент.

Също така, софтуерът има функции за: 
• автоматично или ръчно избиране на вътрешни тела
• автоматично избиране на външни тела
• изчисление на диаметрите на тръбопровода с 

хладилен агент
• автоматично избиране на refnet разпределители и 

тройници
• създаване на схеми за тръбни разводки 

и окабеляване с възможност за тяхното 
експортиране като DXF файл

• създаване на подробен доклад за подбор

СОФТУЕР ЗА СИМУЛАЦИИ2.

3.

Софтуерът за симулации на Daikin Altherma предлага 
подходящ избор на термопомпа за всяко специфично 
приложение, като отчита потребностите на сградата и 
данните за конкретните климатични условия. Монтажникът 
може да си осигури следните данни: 

• домашно приложение: натоварване при отопление/
охлаждане, температури на водата, електрозахранване

• климатични условия: местоположение, разчетна 
температура

• изисквания за битова гореща вода: обем на 
водосъдържател, материал, връзка със соларна система

• предпочитания: температура при “изключено 
отопление“, функция за намаляване на мощността през 
нощта

Въз основа на конкретните данни за къщата и 
местоположението, софтуерът осигурява цялостно 
оразмеряване, гарантиращо избор на правилния материал. 

Освен пълен подбор на материалите, софтуерът осигурява 
подробна информация за монтажника и крайния 
потребител, за очаквания резултат от конкретното тяло 
на Daikin Altherma за неговото специфично приложение и 
климат:

• сезонна ефективност на термопомпената система
• време за работа на допълнителния нагревател
• потребление на енергия и стойност на енергията за месец
• икономии на текущи разходи, сравнени с традиционни 

системи за отопление

Цялата тази информация може да се обобщи в подробен 
отчет.

Проверете уебсайта на Daikin за 
вашата страна за наличност на 
този софтуер за симулации.
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Технически 
спецификации



ХИБРИДНА ТЕРМОПОМПА DAIKIN ALTHERMA1.

САМО ОТОПЛЕНИЕ
ВЪТРЕШНО ТЯЛО EHYHBH05AV3 EHYHBH08AV3 EHYKOMB33AA
Корпус Цвят Бяло Бяло - RAL9010

Материал Метален лист с покритие
Размери Тяло В х Ш х Д mm 902x450x164 710x450x240
Тегло Тяло kg 30 31,2 36
Работен диапазон Отопление Околна Мин.~Макс. °C -25~25 -~-

Водна страна Мин.~Макс. °C 25~55 15 (1)~80 (1)
Битова гореща вода Водна страна Мин.~Макс. °C -~- 40~65

Електрозахранване Име V3 -
Фаза 1~
Честота Hz 50
Напрежение V 230

 (1) DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), заобиколен котел

ВЪНШНО ТЯЛО EVLQ05CV3 EVLQ08CV3
Капацитет на 
отопление

Мин. kW 1,80 (1) / 1,80 (2)
Ном. kW 4,40 (1) / 4,03 (2) / 3,27 (3) 7,40 (1) / 6,89 (2) / 5,80 (3)
Макс. kW 5,12 (1) / 4,90 (2) / 4,81 (3) 10,02 (1) / 9,53 (2) / 7,68 (3)

Входяща мощност Отопление Ном. kW 0,87 (1) / 1,13 (2) / 1,23 (3) 1,66 (1) / 2,01 (2) / 1,64 (3)
COP 5,04 (1) / 3,58 (2) / 4,02 (3) 4,45 (1) / 3,42 (2) / 3,53 (3)
Размери Тяло В х Ш х Д mm 735x832x307
Тегло Тяло kg 54 56
Работен диапазон Отопление Мин.~Макс. °CWB -25~25
Хладилен агент Тип R-410A

Маса kg 1,45 1,60
Звукова мощност Отопление Ном. dBA 61 62
Ниво на звуково налягане Отопление Ном. dBA 48 49
Електрозахранване Име / Фаза / Честота / Напрежение Hz/V V3/1~/50/230
Ток Препоръчани предпазители А 20

(1) Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)

(2) Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)

(3) Условие: Ta DB/WB 2°C/1°C - LWC 35°C (Dt=5°C)

ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДАНЕ
ВЪТРЕШНО ТЯЛО EHYHBX08AV3 EHYKOMB33AA

Корпус Цвят Бяло Бяло - RAL9010
Материал Метален лист с покритие

Размери Тяло В х Ш х Д mm 902x450x164 710x450x240
Тегло Тяло kg 31,2 36
Работен диапазон Отопление Околна Мин.~Макс. °C -25~25 -~-

Водна страна Мин.~Макс. °C 25~55 15 (1)~80 (1)
Охлаждане Околна Мин.~Макс. °C 10~43 -

Водна страна Мин.~Макс. °C 5~22 -
Битова гореща вода Водна страна Мин.~Макс. °C -~- 40~65

Електрозахранване Име V3 -
Фаза 1~
Честота Hz 50
Напрежение V 230

ВЪНШНО ТЯЛО EVLQ08CV3
Капацитет на 
отопление

Мин. kW 1,80 (1) / 1,80 (2)
Ном. kW 7,40 (1) / 6,89 (2) / 5,80 (3)
Макс. kW 10,02 (1) / 9,53 (2) / 7,68 (3)

Капацитет на охлаждане Мин. kW 2,50 (4) / 2,50 (5)
Ном. kW 6,86 (4) / 5,36 (5)

Входяща мощност Отопление Ном. kW 1,66 (1) / 2,01 (2) / 1,64 (3)
Охлаждане Ном. kW 2,01 (4) / 2,34 (5)

COP 4,45 (1) / 3,42 (2) / 3,53 (3)
EER 3,41 (4) / 2,29 (5)
Размери Тяло В х Ш х Д mm 735x832x307
Тегло Тяло kg 56
Работен диапазон Отопление Мин.~Макс. °CWB -25~25
Хладилен агент Тип R-410A

Маса kg 1,60
Звукова мощност Отопление Ном. dBA 62
Ниво на звуково налягане Отопление Ном. dBA 49 (3)
Електрозахранване Име / Фаза / Честота / Напрежение Hz/V V3/1~/50/230
Ток Препоръчани предпазители А 20
 

(1) Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (2) Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)
(3) Условие: Ta DB/WB 2°C/1°C - LWC 35°C (Dt=5°C) (4) Охлаждане: Ta 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) (5) Охлаждане: Ta 35°C - LWE 7°C (DT=5°C)
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2. DAIKIN ALTHERMA ЗА ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРИ

САМО ОТОПЛЕНИЕ
ВЪНШНО ТЯЛО ERRQ011AV1 ERRQ014AV1 ERRQ016AV1 ERRQ011AY1 ERRQ014AY1 ERRQ016AY1
Капацитет на отопление Ном. kW 11 (1) / 11 (2) 14 (1) / 14 (2) 16 (1) / 16 (2) 11 (1) / 11 (2) 14 (1) / 14 (2) 16 (1) / 16 (2)
Входяща мощност Отопление Ном. kW 3,57 (1) / 4,40 (2) 4,66 (1) / 5,65 (2) 5,57 (1) / 6,65 (2) 3,57 (1) / 4,40(2) 4,66 (1) / 5,65 (2) 5,57 (1) / 6,65 (2)
COP 3,08 (1) / 2,50 (2) 3,00 (1) / 2,48 (2) 2,88 (1) / 2,41 (2) 3,08 (1) / 2,50 (2) 3,00 (1) / 2,48 (2) 2,88 (1) / 2,41 (2)
Размери Тяло В х Ш х Д mm 1345x900x320
Тегло Тяло kg 120
Работен диапазон Отопление Мин.~Макс. °CWB -20~20

Битова гореща вода Мин.~Макс. °CDB -20~35
Хладилен агент Тип R-410A

Маса kg 4,5
Звукова мощност Отопление Ном. dBA 68 69 71 68 69 71
Ниво на звуково налягане Отопление Ном. dBA 52 53 55 52 53 55
Електрозахранване Име / Фаза / Честота / Напрежение Hz/V V1 / 1~ / 50 / 220-440 V1 / 1~ / 50 / 220-240 Y1 / 3~ / 50 / 380-415
Ток Препоръчани предпазители А 25 16

(1) EW 55ºC; LW 65ºC; Dt 10ºC; външни условия 7ºCDB/6ºCWB

(2) EW 70ºC; LW 80ºC; Dt 10ºC; външни условия: 7ºCDB/6ºCWB

ВЪТРЕШНО ТЯЛО EKHBRD011ACV1 EKHBRD014ACV1 EKHBRD016ACV1 EKHBRD011ACY1 EKHBRD014ACY1 EKHBRD016ACY1
Корпус Цвят Сив металик

Материал Метален лист с покритие
Размери Тяло В х Ш х Д mm 705x600x695
Тегло Тяло kg 144,25 147,25
Работен диапазон Отопление Околна Мин.~Макс. °C -20~20

Водна страна Мин.~Макс. °C 25~80
Битова гореща 
вода

Околна Мин.~Макс. °CDB -20~35
Водна страна Мин.~Макс. °C 25~80

Хладилен агент Тип R-134a
Маса kg 3,2

Ниво на звуково 
налягане

Ном. dBA 43 / 46 45 / 46 46 / 46 43 / 46 45 / 46 46 / 46 43 / 46 45 / 46 46 / 46 43 / 46 45 / 46 46 / 46
нощен тих режим Ниво 1 dBA 40 43 45 40 43 45 40 43 45 40 43 45

Електрозахранване Име V1 Y1
Фаза 1~ 3~
Честота Hz 50
Напрежение V 220-240 380-415

Ток Препоръчани предпазители А 25 16

ПОДОВО ТЯЛО
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Водосъдържател за битова гореща вода EKHTS200AC EKHTS260AC
Корпус Цвят Сив металик

Материал Галванизирана стомана (метален лист с покритие)
Размери Тяло В х Ш х Д mm 2010x600x695 2285x600x695
Тегло Тяло Празно kg 70 78
Водосъдържател Воден обем l 200 260

Материал Неръждаема стомана (EN 1.4521)
Максимална температура на водата °C 75
Изолация Загуби на топлина kWh/24h 1,2 1,5

Топлообменник Брой 1
Тръбен материал Стомана, получена чрез дуплекс-процес (EN 1.4162)
Топлообменна площ m² 1,56
Обем на вътрешен топлообменник l 7,5

Водосъдържател за битова гореща вода EKHWP300B EKHWP500B
Размери Тяло Височина mm 1640 1640

Широчина mm 595 790
Дълбочина mm 615 790

Тегло Тяло Празно kg 59 93
Водосъдържател Воден обем l 300 500

Максимална температура на водата °C 85
Изолация Загуби на топлина kWh/24h 1,3 1,4

Топлообменник Битова гореща 
вода

Тръбен материал Неръждаема стомана
Топлообменна площ m² 5,8 6
Обем на вътрешен топлообменник l 27,9 29
Работно налягане bar 6
Средна специфична изх. темп. W/K 2790 2900

Зареждане Тръбен материал Неръждаема стомана
Топлообменна площ m² 2,7 3,8
Обем на вътрешен топлообменник l 13,2 18,5
Работно налягане bar 3
Средна специфична изх. темп. W/K 1300 1800

Допълнително 
слънчево 
отопление

Тръбен материал Неръждаема стомана
Топлообменна площ m² - 0,5
Обем на вътрешен топлообменник l - 2,3
Работно налягане bar 3
Средна специфична изх. темп. W/K - 280

Слънчев колектор EKSH26P EKSV21P EKSV26P
Размери Тяло В х Ш х Д mm 1300x2000x85 2000x1006x85 2000x1300x85
Тегло Тяло kg 42 35 42
Обем l 2,1 1,3 1,7
Площ Външна m² 2,6 2,01 2,6

Светла m² 2,350 1,79 2,35
Абсорбер m² 2,360 1,8 2,36

Покритие Микро-терм (абсорбиране макс. 96%, емисии прибл.5% +/-2%)
Абсорбер топлообменник от извити лазерно заварени медни тръби с алуминиеви ламели с високоселективно покритие
Остъкляване Еднослойно предпазно стъкло, предаване +/- 92%
Допустим ъгъл на покрив Мин.~Макс. ° 15~80
Работно налягане Макс. bar 6
Температура в покой Макс. °C 200
Топлопроизводителност Ефективност η0 на колектор с нулеви загуби % -

ВЪТРЕШНО ТЯЛО EKSRPS3
Mонтаж От страна на водосъдържателя
Размери Тяло В х Ш х Д mm 815x230x142
Топлопроизводителност Ефективност η0 на колектор с нулеви загуби % -
Управление Тип Цифров контролер за температурната разлика с показване на нешифрован текст

Разход на електроенергия W 2
Сензор Сензор за температура на слънчев колектор Pt1000

Сензор на водосъдържател PTC
Сензор на засмукван въздух PTC
Сензор за поток и температура на подаване Сигнал на напрежение (3,5 В постоянно напрежение)

Електрозахранване Напрежение V 230

СЛЪНЧЕВ КОЛЕКТОР

СОЛАРНА СИСТЕМА - НЕХЕРМЕТИЗИРАНА СИСТЕМА

ВОДОСЪДЪРЖАТЕЛ ЗА БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА

ВОДОСЪДЪРЖАТЕЛ ЗА БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА С ВРЪЗКА ЗА НЕХЕРМЕТИЗИРАНА СОЛАРНА СИСТЕМА
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3. DAIKIN ALTHERMA ЗА НИСКИ ТЕМПЕРАТУРИ

САМО ОТОПЛЕНИЕ
ВЪТРЕШНО ТЯЛО EHVH04S18CB3V EHVH08S18CB3V / EHVH08S26CB9W EHVH16S18CB3V / EHVH16S26CB9W EHVH16S18CB3V / EHVH16S26CB9W
Корпус Цвят Бяло

Материал Метален лист с покритие
Размери Тяло В х Ш х Д mm 1732x600x728
Тегло Тяло kg 115 116/126 116/126 120/129 120/129 120/129 120/129 120/129 120/129
Работен диапазон Отопление Околна Мин.~Макс. °C -25~25 -25~35

Водна страна Мин.~Макс. °C 15~55
Битова гореща 
вода

Околна Мин.~Макс. °CDB -25~35 -20~35
Водна страна Мин.~Макс. °C 25~60

Звукова мощност Ном. dBA 42 47
Ниво на звуково налягане Ном. dBA 28 33

ВЪНШНО ТЯЛО ERLQ004CV3 ERLQ006CV3 ERLQ008CV3 ERLQ011CV3 ERLQ014CV3 ERLQ016CV3 ERLQ011CW1 ERLQ014CW1 ERLQ016CW1
Капацитет на 
отопление

Мин. kW 1,80 (1) / 1,80 (2) -
Ном. kW 4,40 (1) / 3,27 (2) 6,00 (1) / 4,58 (2) 7,40 (1) / 5,80 (2) 11,20 (1) / 8,56 (2) 14,50 (1) / 10,30 (2) 16,00 (1) / 11,10 (2) 11,20 (1) / 8,56 (2) 14,50 (1) / 10,30 (2) 16,00 (1) / 11,10 (2)
Макс. kW 5,12 (1) / 4,81 (2) 8,35 (1) / 6,40 (2) 10,02 (1) / 7,68 (2) 11,38 (1) / 9,06 (2) 14,55 (1) / 10,87 (2) 16,10 (1) / 11,40 (2) 11,38 (1) / 9,06 (2) 14,55 (1) / 10,87 (2) 16,10 (1) / 11,40 (2)

Входяща мощност Отопление Ном. kW 0,87 (1) / 1,23 (2) 1,27 (1) / 1,24 (2) 1,66 (1) / 1,64 (2) 2,43 (1) / 2,38 (2) 3,37 (1) / 3,02 (2) 3,76 (1) / 3,31 (2) 2,43 (1) / 2,38 (2) 3,37 (1) / 3,02 (2) 3,76 (1) / 3,31 (2)
Макс. kW 1,12 (1) / 1,34 (2) 1,99 (1) / 1,90 (2) 2,54 (1) / 2,42 (2) 2,64 (1) / 2,92 (2) 3,43 (1) / 3,65 (2) 3,83 (1) / 4,09 (2) 2,64 (1) / 2,92 (2) 3,43 (1) / 3,65 (2) 3,83 (1) / 4,09 (2)

COP 5,04 (1) / 4,02 (2)
4,57 (1) / 3,59 (2)

4,74 (1) / 3,68 (2)
4,20 (1) / 3,36 (2)

4,45 (1) / 3,53 (2)
3,94 (1) / 3,17 (2)

4,60 (1) / 3,60 (2) / 
4,31 (1) / 3,10 (2)

4,30 (1) / 3,41 (2) / 
4,24 (1) / 2,98 (2)

4,25 (1) / 3,35 (2) / 
4,20 (1) / 3,34 (2)

4,60 (1) / 3,60 (2) / 
4,31 (1) / 3,10 (2)

4,30 (1) / 3,41 (2) / 
4,24 (1) / 2,98 (2)

4,25 (1) / 3,35 (2) / 
4,20 (1) / 3,34 (2)

Размери Тяло В х Ш х Д mm 735x832x307 1345x900x320
Тегло Тяло kg 54 56 113 114
Работен диапазон Отопление Мин.~Макс. °CWB -25~25 -25~35

Битова гореща вода Мин.~Макс. °CDB -25~35 -20~35
Хладилен агент Тип R-410A

Маса kg 1,45 1,60 3,4
Звукова мощност Отопление Ном. dBA 61 62 64 66 64 66
Ниво на звуково налягане Отопление Ном. dBA 48 49 51 52 51 52
Електрозахранване Име / Фаза / Честота / Напрежение Hz/V V3/1~/50/230 W1 / 3N~ / 50 / 400
Ток Препоръчани предпазители А 20 40 20

(1) Условие 1: охлаждане Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) EN14511

(2) Условие 2: охлаждане Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 2°C/1°C - LWC 35°C (DT = 5°C) EN14511

ПОДОВО ТЯЛО
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ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДАНЕ
ВЪТРЕШНО ТЯЛО EHVX04S18CB3V EHVX08S18CB3V / EHVX08S26CB9W EHVX16S18CB3V / EHVX16S26CB9W EHVX16S18CB3V / EHVX16S18CB3V
Корпус Цвят Бяло

Материал Метален лист с покритие
Размери Тяло В х Ш х Д mm 1732x600x728
Тегло Тяло kg 115 117/126 117/126 121/129 121/129 121/129 121/129 121/129 121/129
Работен диапазон Отопление Околна Мин.~Макс. °C -25~25 -25~35 -25~35

Водна страна Мин.~Макс. °C 15~55 15~55
Охлаждане Околна Мин.~Макс. °CDB 10~43 10~46

Водна страна Мин.~Макс. °C 5~22
Битова гореща 
вода

Околна Мин.~Макс. °CDB -25~35 -20~35
Водна страна Мин.~Макс. °C 25~60

Звукова мощност Ном. dBA 42 47 47
Ниво на звуково налягане Ном. dBA 28 33

ВЪНШНО ТЯЛО ERLQ004CV3 ERLQ006CV3 ERLQ008CV3 ERLQ011CV3 ERLQ014CV3 ERLQ016CV3 ERLQ011CW1 ERLQ014CW1 ERLQ016CW1
Капацитет на 
отопление

Мин. kW 1,80 (1) / 1,80 (2) -
Ном. kW 4,40 (1) / 3,27 (2) 6,00 (1) / 4,58 (2) 7,40 (1) / 5,80 (2) 11,20 (1) / 8,56 (2) 14,50 (1) / 10,30 (2) 16,00 (1) / 11,10 (2) 11,20 (1) / 8,56 (2) 14,50 (1) / 10,30 (2) 16,00 (1) / 11,10 (2)
Макс. kW 5,12 (1) / 4,81 (2) 8,35 (1) / 6,40 (2) 10,02 (1) / 7,68 (2) 11,38 (1) / 9,06 (2) 14,55 (1) / 10,87 (2) 16,10 (1) / 11,40 (2) 11,38 (1) / 9,06 (2) 14,55 (1) / 10,87 (2) 16,10 (1) / 11,40 (2)

Капацитет на 
охлаждане

Мин. kW 2,00 (1) / 2,00 (2) 2,50 (1) / 2,50 (2) -
Ном. kW 5,00 (1) / 4,17 (2) 6,76 (1) / 4,84 (2) 6,86 (1) / 5,36 (2) 15,05 (1) / 11,72 (2) 16,06 (1) / 12,55 (2) 16,76 (1) / 13,12 (2) 15,05 (1) / 11,72 (2) 16,06 (1) / 12,55 (2) 16,76 (1) / 13,12 (2)

Входяща мощност Отопление Ном. kW 0,87 (1) / 1,23 (2) 1,27 (1) / 1,24 (2) 1,66 (1) / 1,64 (2) 2,43 (1) / 2,38 (2) 3,37 (1) / 3,02 (2) 3,76 (1) / 3,31 (2) 2,43 (1) / 2,38 (2) 3,37 (1) / 3,02 (2) 3,76 (1) / 3,31 (2)
Макс. kW 1,12 (1) / 1,34 (2) 1,99 (1) / 1,90 (2) 2,54 (1) / 2,42 (2) 2,64 (1) / 2,92 (2) 3,43 (1) / 3,65 (2) 3,83 (1) / 4,09 (2) 2,64 (1) / 2,92 (2) 3,43 (1) / 3,65 (2) 3,83 (1) / 4,09 (2)

Охлаждане Ном. kW 1,48 (1) / 1,80 (2) 1,96 (1) / 2,07 (2) 2,01 (1) / 2,34 (2) 4,53 (1) / 4,31 (2) 5,43 (1) / 5,08 (2) 5,16 (1) / 5,73 (2) 4,53 (1) / 4,31 (2) 5,42 (1) / 5,09 (2) 6,15 (1) / 5,74 (2)
COP 5,04 (1) / 4,02 (2)

4,57 (1) / 3,59 (2)
4,74 (1) / 3,68 (2)
4,20 (1) / 3,36 (2)

4,45 (1) / 3,53 (2)
3,94 (1) / 3,17 (2)

4,60 (1) / 3,60 (2) / 
4,31 (1) / 3,10 (2)

4,30 (1) / 3,41 (2) / 
4,24 (1) / 2,98 (2)

4,25 (1) / 3,35 (2) / 
4,20 (1) / 3,34 (2)

4,60 (1) / 3,60 (2) / 
4,31 (1) / 3,10 (2)

4,30 (1) / 3,41 (2) / 
4,24 (1) / 2,98 (2)

4,25 (1) / 3,35 (2) / 
4,20 (1) / 3,34 (2)

EER 3,37 (1) / 2,32 (2) 3,45 (1) / 2,34 (2) 3,42 (1) / 2,29 (2) 3,32 (1) / 2,72 (2) 2,96 (1) / 2,47 (2) 2,72 (1) / 2,29 (2) 3,32 (1) / 2,72 (2) 2,96 (1) / 2,47 (2) 2,72 (1) / 2,29 (2)
Размери Тяло В х Ш х Д mm 735x832x307 1 345x900x320
Тегло Тяло kg 54 56 113 114
Работен диапазон Отопление Мин.~Макс. °CWB -25~25 -25~35

Охлаждане Мин.~Макс. °CDB 10~43 10,0~46,0
Битова гореща вода Мин.~Макс. °CDB -25~35 -20~35

Хладилен агент Тип R-410A
Маса kg 1,45 1,60 3,4

Звукова мощност Отопление Ном. dBA 61 62 64 66 64 66
Охлаждане Ном. dBA 63 64 66 69 64 66 69

Ниво на звуково 
налягане

Отопление Ном. dBA 48 (3) 49 (3) 51 52 51 52
Охлаждане Ном. dBA 48 (3) 49 (3) 50 (3) 50 52 54 50 52 54

Електрозахранване Име / Фаза / Честота / Напрежение Hz/V V3/1~/50/230 W1 / 3N~ / 50 / 400
Ток Препоръчани предпазители А 20 40 20

(1) Условие 1: охлаждане Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) EN14511
(2) Условие 2: охлаждане Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 2°C/1°C - LWC 35°C (DT = 5°C) EN14511

 
САМО ОТОПЛЕНИЕ
ВЪТРЕШНО ТЯЛО EHBH04CB3V EHBH08CB3V / EHBH08CB9W EHBH016CB3V / EHBH16CB9W EHBH016CB3V / EHBH16CB9W
Корпус Цвят Бяло

Материал Метален лист с покритие
Размери Тяло В х Ш х Д mm 890x480x344
Тегло Тяло kg 44 46/48 47/48
Работен диапазон Отопление Околна Мин.~Макс. °C -25~25 -25~35

Водна страна Мин.~Макс. °C 15 (4)~55 (4) 15~55
Битова гореща 
вода

Околна Мин.~Макс. °CDB -25~35 -20~35
Водна страна Мин.~Макс. °C 25~80

Звукова мощност Ном. dBA 40 47
Ниво на звуково налягане Ном. dBA 26 33

ВЪНШНО ТЯЛО ERLQ004CV3 ERLQ006CV3 ERLQ008CV3 ERLQ011CV3 ERLQ014CV3 ERLQ016CV3 ERLQ011CW1 ERLQ014CW1 ERLQ016CW1
Капацитет на 
отопление

Мин. kW 1,80 (1) / 1,80 (2) -
Ном. kW 4,40 (1) / 3,27 (2) 6,00 (1) / 4,58 (2) 7,40 (1) / 5,80 (2) 11,20 (1) / 8,56 (2) 14,50 (1) / 10,30 (2) 16,00 (1) / 11,10 (2) 11,20 (1) / 8,56 (2) 14,50 (1) / 10,30 (2) 16,00 (1) / 11,10 (2)
Макс. kW 5,12 (1) / 4,81 (2) 8,35 (1) / 6,40 (2) 10,02 (1) / 7,68 (2) 11,38 (1) / 9,06 (2) 14,55 (1) / 10,87 (2) 16,10 (1) / 11,40 (2) 11,38 (1) / 9,06 (2) 14,55 (1) / 10,87 (2) 16,10 (1) / 11,40 (2)

Входяща мощност Отопление Ном. kW 0,87 (1) / 1,23 (2) 1,27 (1) / 1,24 (2) 1,66 (1) / 1,64 (2) 2,43 (1) / 2,38 (2) 3,37 (1) / 3,02 (2) 3,76 (1) / 3,31 (2) 2,43 (1) / 2,38 (2) 3,37 (1) / 3,02 (2) 3,76 (1) / 3,31 (2)
Макс. kW 1,12 (1) / 1,34 (2) 1,99 (1) / 1,90 (2) 2,54 (1) / 2,42 (2) 2,64 (1) / 2,92 (2) 3,43 (1) / 3,65 (2) 3,83 (1) / 4,09 (2) 2,64 (1) / 2,92 (2) 3,43 (1) / 3,65 (2) 3,83 (1) / 4,09 (2)

COP 5,04 (1) / 4,02 (2)
4,57 (1) / 3,59 (2)

4,74 (1) / 3,68 (2)
4,20 (1) / 3,36 (2)

4,45 (1) / 3,53 (2)
3,94 (1) / 3,17 (2)

4,60 (1) / 3,60 (2) / 
4,31 (1) / 3,10 (2)

4,30 (1) / 3,41 (2) / 
4,24 (1) / 2,98 (2)

4,25 (1) / 3,35 (2) / 
4,20 (1) / 3,34 (2)

4,60 (1) / 3,60 (2) / 
4,31 (1) / 3,10 (2)

4,30 (1) / 3,41 (2) / 
4,24 (1) / 2,98 (2)

4,25 (1) / 3,35 (2) / 
4,20 (1) / 3,34 (2)

Размери Тяло В х Ш х Д mm 735x832x307 1345x900x320 1170x900x320
Тегло Тяло kg 54 56 113 103
Работен диапазон Отопление Мин.~Макс. °CWB -25~25 -25~35 -20~35

Битова гореща вода Мин.~Макс. °CDB -25~35 -20~35
Хладилен агент Тип R-410A

Маса kg 1,45 1,60 3,4 2,7
Звукова мощност Отопление Ном. dBA 61 62 64 66 64 66
Ниво на звуково налягане Отопление Ном. dBA 48 (3) 49 (3) 51 52 49 51 53
Електрозахранване Име / Фаза / Честота / Напрежение Hz/V V3/1~/50/230
Ток Препоръчани предпазители А 20 40 32

(1) Условие 1: охлаждане Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) EN14511

(2) Условие 2: охлаждане Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 2°C/1°C - LWC 35°C (DT = 5°C) EN14511

СТЕННО ТЯЛО
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ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДАНЕ
ВЪТРЕШНО ТЯЛО EHBX04CB3V EHBX08CB3V / EHBX08CB9W EHBX16CB3V / EHBX16CB9W EHBX16CB3V / EHBX16CB9W
Корпус Цвят Бяло

Материал Метален лист с покритие
Размери Тяло В х Ш х Д mm 890x480x344
Тегло Тяло kg 44 46/48 46/48 47/48 47/48 47/48 47/48 47/48 47/48
Работен диапазон Отопление Околна Мин.~Макс. °C -25~25 -25~35 -25~35

Водна страна Мин.~Макс. °C 15~55 15~55
Охлаждане Околна Мин.~Макс. °CDB 10~43 10~46

Водна страна Мин.~Макс. °C 5~22
Битова гореща 
вода

Околна Мин.~Макс. °CDB -25~35 -20~35
Водна страна Мин.~Макс. °C 25~80

Звукова мощност Ном. dBA 40 47
Ниво на звуково налягане Ном. dBA 26 33

ВЪНШНО ТЯЛО ERLQ004CV3 ERLQ006CV3 ERLQ008CV3 ERLQ011CV3 ERLQ014CV3 ERLQ016CV3 ERLQ011CW1 ERLQ016CW1 ERLQ014CW1
Капацитет на 
отопление

Мин. kW 1,80 (1) / 1,80 (2) -
Ном. kW 4,40 (1) / 3,27 (2) 6,00 (1) / 4,58 (2) 7,40 (1) / 5,80 (2) 11,20 (1) / 8,56 (2) 14,50 (1) / 10,30 (2) 16,00 (1) / 11,10 (2) 11,20 (1) / 8,56 (2) 14,50 (1) / 10,30 (2) 16,00 (1) / 11,10 (2)
Макс. kW 5,12 (1) / 4,81 (2) 8,35 (1) / 6,40 (2) 10,02 (1) / 7,68 (2) 11,38 (1) / 9,06 (2) 14,55 (1) / 10,87 (2) 16,10 (1) / 11,40 (2) 11,38 (1) / 9,06 (2) 14,55 (1) / 10,87 (2) 16,10 (1) / 11,40 (2)

Капацитет на 
охлаждане

Мин. kW 2,00 (1) / 2,00 (2) 2,50 (1) / 2,50 (2) -
Ном. kW 5,00 (1) / 4,17 (2) 6,76 (1) / 4,84 (2) 6,86 (1) / 5,3 (2) 15,05 (1) / 11,72 (2) 16,06 (1) / 12,55 (2) 16,76 (1) / 13,12 (2) 15,05 (1) / 11,72 (2) 16,06 (1) / 12,55 (2) 16,76 (1) / 13,12 (2)

Входяща мощност Отопление Ном. kW 0,87 (1) / 1,23 (2) 1,27 (1) / 1,24 (2) 1,66 (1) / 1,64 (2) 2,43 (1) / 2,38 (2) 3,37 (1) / 3,02 (2) 3,76 (1) / 3,31 (2) 2,43 (1) / 2,38 (2) 3,37 (1) / 3,02 (2) 3,76 (1) / 3,31 (2)
Макс. kW 1,12 (1) / 1,34 (2) 1,99 (1) / 1,90 (2) 2,54 (1) / 2,42 (2) 2,64 (1) / 2,92 (2) 3,43 (1) / 3,65 (2) 3,83 (1) / 4,09 (2) 2,64 (1) / 2,92 (2) 3,43 (1) / 3,65 (2) 3,83 (1) / 4,09 (2)

Охлаждане Ном. kW 1,48 (1) / 1,80 (2) 1,96 (1) / 2,07 (2) 2,01 (1) / 2,34 (2) 4,53 (1) / 4,31 (2) 5,43 (1) / 5,08 (2) 5,16 (1) / 5,73 (2) 4,53 (1) / 4,31 (2) 5,42 (1) / 5,09 (2) 6,15 (1) / 5,74 (2)
COP 5,04 (1) / 4,02 (2)

4,57 (1) / 3,59 (2)
4,74 (1) / 3,68 (2)
4,20 (1) / 3,36 (2)

4,45 (1) / 3,53 (2)
3,94 (1) / 3,17 (2)

4,60 (1) / 3,60 (2) / 
4,31 (1) / 3,10 (2)

4,30 (1) / 3,41 (2) / 
4,24 (1) / 2,98 (2)

4,25 (1) / 3,35 (2) / 
4,20 (1) / 3,34 (2)

4,60 (1) / 3,60 (2) / 
4,31 (1) / 3,10 (2)

4,30 (1) / 3,41 (2) / 
4,24 (1) / 2,98 (2)

4,25 (1) / 3,35 (2) / 
4,20 (1) / 3,34 (2)

EER 3,37 (1) / 2,32 (2) 3,45 (1) / 2,34 (2) 3,42 (1) / 2,29 (2) 3,32 (1) / 2,72 (2) 2,96 (1) / 2,47 (2) 2,72 (1) / 2,29 (2) 3,32 (1) / 2,72 (2) 2,96 (1) / 2,47 (2) 2,72 (1) / 2,29 (2)
Размери Тяло В х Ш х Д mm 735x832x307 1345x900x320 1345x900x320
Тегло Тяло kg 54 56 113 108
Работен диапазон Отопление Мин.~Макс. °CWB -25~25 -25~35

Охлаждане Мин.~Макс. °CDB 10~43 10,0~46,0
Битова гореща вода Мин.~Макс. °CDB -25~35 -20~35

Хладилен агент Тип R-410A
Маса kg 1,45 1,60 3,4 2,95

Звукова мощност Отопление Ном. dBA 61 62 64 66 64 66
Охлаждане Ном. dBA 63 64 66 69 64 66 69

Ниво на звуково 
налягане

Отопление Ном. dBA 48 (3) 49 (3) 51 52 51 52
Охлаждане Ном. dBA 48 (3) 49 (3) 50 (3) 50 52 54 50 52 54

Електрозахранване Име / Фаза / Честота / Напрежение Hz/V V3/1~/50/230
Ток Препоръчани предпазители А 20 40 20

(1) Условие 1: охлаждане Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) EN14511

(2) Условие 2: охлаждане Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 2°C/1°C - LWC 35°C (DT = 5°C) EN14511
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САМО ОТОПЛЕНИЕ
ВЪНШНО ТЯЛО EDLQ011BB6V3 EDLQ014BB6V3 EDLQ016BB6V3 EDLQ011BB6W1 EDLQ014BB6W1 EDLQ016BB6W1
Капацитет на отопление Ном. kW 11,20 (1) / 9,77 (2) 14,00 (1) / 12,23 (2) 16,00 (1) / 13,98 (2) 11,20 (1) / 9,77 (2) 14,00 (1) / 12,23 (2) 16,00 (1) / 13,98 (2)
Входяща мощност Отопление Ном. kW 2,56 (1) / 2,61 (2) 3,29 (1) / 3,34 (2) 2,56 (1) / 2,61 (2) 3,29 (1) / 3,34 (2) 3,88 (1) / 3,84 (2) 3,81 (1) / 4,66 (2)
COP 4,38 (1) / 3,74 (2) 4,25 (1) / 3,66 (2) 4,12 (1) / 3,64 (2) 4,31 (1) / 3,38 (2) 4,24 (1) / 3,22 (2) 4,38 (1) / 3,74 (2)
Размери Тяло Височина mm 1418

Широчина mm 1435
Дълбочина mm 382

Тегло Тяло kg 180
Хидравличен 
компонент

Ток на резервен 
нагревател

Тип 6V3 6W1
Електрозахранване Фаза / Честота / 

Напрежение
Hz/V

1~/50/230 3~/50/400

Работен диапазон Отопление Околна Мин.~Макс. °CWB -20~35 -20~35
Водна страна Мин.~Макс. °C 15 (5)~55 (5)

Битова гореща 
вода

Околна Мин.~Макс. °CDB -20~43  -20~43
Водна страна Мин.~Макс. °C 25~80

Хладилен агент Тип R-410A
Маса kg 2,95

Звукова мощност Отопление Ном. dBA 64 65 66 64 65 66
Ниво на звуково налягане Отопление Ном. dBA 51 (3) 52 (3) 49 (3) 51 (3) 53 (3)
Данни за 
компресора

Мрежово 
електрозахранване

Име V3 W1
Фаза 1~ 3N~
Честота Hz 50
Напрежение V 230 400

(1) Условие 1: охлаждане Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) 

(2) Условие 2: охлаждане Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 2°C/1°C - LWC 35°C (DT = 5°C)

(3) 15°C-25°C: Само BUH, без работа на термопомпа = по време на въвеждане в експлоатация

ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДАНЕ
ВЪНШНО ТЯЛО EBLQ011BB6V3 EBLQ014BB6V3 EBLQ016BB6V3 EBLQ011BB6W1 EBLQ014BB6W1 EBLQ016BB6W1
Капацитет на отопление Ном. kW 11,20 (1) / 9,77 (2) 14,00 (1) / 12,23 (2) 16,00 (1) / 13,98 (2) 11,20 (1) / 9,77 (2) 14,00 (1) / 12,23 (2) 16,00 (1) / 13,98 (2)
Капацитет на охлаждане Ном. kW 12,85 (1) / 10,00 (2) 15,99 (1) / 12,50 (2) 16,73 (1) / 13,10 (2) 12,85 (1) / 10,00 (2) 15,99 (1) / 12,50 (2) 16,73 (1) / 13,10 (2)
Входяща мощност Охлаждане Ном. kW 3,87 (1) / 3,69 (2) 5,75 (1) / 5,39 (2) 6,36 (1) / 5,93 (2) 3,87 (1) / 3,69 (2) 5,40 (1) / 5,06 (2) 6,15 (1) / 5,75 (2)

Отопление Ном. kW 2,56 (1) / 2,61 (2) 3,29 (1) / 3,34 (2) 2,56 (1) / 2,61 (2) 3,29 (1) / 3,34 (2) 3,88 (1) / 3,84 (2) 3,81 (1) / 4,66 (2)
COP 4,38 (1) / 3,74 (2) 4,25 (1) / 3,66 (2) 4,12 (1) / 3,64 (2) 4,31 (1) / 3,38 (2) 4,24 (1) / 3,22 (2) 4,38 (1) / 3,74 (2)
EER 3,32 (1) / 2,71 (2) 2,78 (1) / 2,32 (2) 2,63 (1) / 2,21 (2) 3,32 (1) / 2,71 (2) 2,96 (1) / 2,47 (2) 2,72 (1) / 2,28 (2)
Размери Тяло Височина mm 1418

Широчина mm 1435
Дълбочина mm 382

Тегло Тяло kg 180
Хидравличен 
компонент

Ток на резервен 
нагревател

Тип 6V3 6W1
Електрозахранване Фаза / Честота / 

Напрежение
Hz/V

1~/50/230 3~/50/400

Работен диапазон Отопление Околна Мин.~Макс. °CWB -20~35 -25~35
Водна страна Мин.~Макс. °C 15 (6)~55 (6)

Охлаждане Околна Мин.~Макс. °CDB 10~46
Водна страна Мин.~Макс. °C 5~22

Битова гореща 
вода

Околна Мин.~Макс. °CDB -20~43 -25~43
Водна страна Мин.~Макс. °C 25~80

Хладилен агент Тип R-410A
Маса kg 2,95

Звукова мощност Отопление Ном. dBA 64 65 66 64 65 66
Охлаждане Ном. dBA 65 66 69 65 66 69

Ниво на звуково 
налягане

Отопление Ном. dBA 51 (3) 52 (3) 49 (3) 51 (3) 53 (3)
Охлаждане Ном. dBA 50 (3) 52 (3) 54 (3) 50 (3) 52 (3) 54 (3)

Данни за 
компресора

Мрежово 
електрозахранване

Име V3 W1
Фаза 1~ 3N~
Честота Hz 50
Напрежение V 230 400

(1) Условие 1: охлаждане Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) 

(2) Условие 2: охлаждане Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 2°C/1°C - LWC 35°C (DT = 5°C)

(3) 15°C-25°C: Само BUH, без работа на термопомпа = по време на въвеждане в експлоатация





Водосъдържател за битова гореща вода EKHWS150B3V3 EKHWS200B3V3 EKHWS300B3V3 EKHWS200B3Z2 EKHWS300B3Z2
Корпус Цвят Неутрално бяло

Материал Ниско въглеродна стомана с епоксидно покритие
Размери Тяло Широчина mm 580

Дълбочина mm 580
Тегло Тяло Празно kg 37 45 59 45 59
Водосъдържател Воден обем l 150 200 300 200 300

Материал Неръждаема стомана (DIN 1.4521)
Максимална температура на водата °C 85
Изолация Загуби на топлина kWh/24h 1,55 1,77 2,19 1,77 2,19

Топлообменник Брой 1
Тръбен материал Стомана, получена чрез дуплекс-процес LDX 2101

Допълнителен нагревател Капацитет kW 3
Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 1~/50/230 2~/50/400

Водосъдържател за битова гореща вода EKHWE150A3V3 EKHWE200A3V3 EKHWE300A3V3 EKHWE200A3Z2 EKHWE300A3Z2
Корпус Цвят RAL9010

Материал Стомана с епоксидно покритие
Размери Тяло Диаметър mm 545 660 545 660
Тегло Тяло Празно kg 80 104 140 104 140
Водосъдържател Воден обем l 150 200 300 200 300

Максимална температура на водата °C 75
Изолация Загуби на топлина kWh/24h 1,7 1,9 2,5 1,9 2,5

Допълнителен нагревател Капацитет kW 3,0
Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 1~/50/230 2~/50/400

Водосъдържател за битова гореща вода EKHWP300B EKHWP500B
Размери Тяло Височина mm 1640 1640

Широчина mm 595 790
Дълбочина mm 615 790

Тегло Тяло Празно kg 59 93
Водосъдържател Воден обем l 300 500

Максимална температура на водата °C 85
Изолация Загуби на топлина kWh/24h 1,3 1,4

Топлообменник Битова гореща 
вода

Тръбен материал Неръждаема стомана
Топлообменна площ m² 5,8 6
Обем на вътрешен топлообменник l 27,9 29
Работно налягане bar 6
Средна специфична изх. темп. W/K 2790 2900

Зареждане Тръбен материал Неръждаема стомана
Топлообменна площ m² 2,7 3,8
Обем на вътрешен топлообменник l 13,2 18,5
Работно налягане bar 3
Средна специфична изх. темп. W/K 1300 1800

Допълнително 
слънчево 
отопление

Тръбен материал Неръждаема стомана
Топлообменна площ m² - 0,5
Обем на вътрешен топлообменник l - 2,3
Работно налягане bar 3
Средна специфична изх. темп. W/K - 280

ВЪТРЕШНО ТЯЛО EKSRPS3
Mонтаж От страна на водосъдържателя
Размери Тяло В х Ш х Д mm 815x230x142
Топлопроизводителност Ефективност η0 на колектор с нулеви загуби % -
Управление Тип Цифров контролер за температурната разлика с показване на нешифрован текст

Разход на електроенергия W 2
Сензор Сензор за температура на слънчев колектор Pt1000

Сензор на водосъдържател PTC
Сензор на засмукван въздух PTC
Сензор за поток и температура на подаване Сигнал на напрежение (3,5 В постоянно напрежение)

Електрозахранване Напрежение V 230

ВОДОСЪДЪРЖАТЕЛ ЗА БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА

ВОДОСЪДЪРЖАТЕЛ ЗА БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА С ВРЪЗКА ЗА НЕХЕРМЕТИЗИРАНА СОЛАРНА СИСТЕМА

СОЛАРНА СИСТЕМА - НЕХЕРМЕТИЗИРАНА СИСТЕМА
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Соларен комплект EKSOLHW
Размери Тяло В х Ш х Д mm 770x305x270
Тегло Тяло kg 8
Работен диапазон Околна температура Мин.~Макс. °C 1~35
Ниво на звуково налягане Ном. dBA 27
Топлопроизводителност Ефективност η0 на колектор с нулеви загуби % -
Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 1~/50/220-240
Потребляема мощност на захранване ВЪТРЕШНО ТЯЛО

ВЪТРЕШНО ТЯЛО EKSDSR1
Mонтаж На стената
Размери Тяло В х Ш х Д mm 332x230x145
Топлопроизводителност Ефективност η0 на колектор с нулеви загуби % -
Управление Тип Цифров контролер за температурната разлика с показване на нешифрован текст

Разход на електроенергия W 2
Сензор Сензор за температура на слънчев колектор Pt1000

Сензор на водосъдържател PTC
Сензор на засмукван въздух PTC
Сензор за поток и температура на подаване Сигнал на напрежение (3,5 В постоянно напрежение)

Електрозахранване Напрежение V 230

Слънчев колектор EKSH26P EKSV21P EKSV26P
Размери Тяло В х Ш х Д mm 1300x2000x85 2000x1006x85 2000x1300x85
Тегло Тяло kg 42 35 42
Обем l 2,1 1,3 1,7
Площ Външна m² 2,6 2,01 2,6

Светла m² 2,350 1,79 2,35
Абсорбер m² 2,360 1,8 2,36

Покритие Микро-терм (абсорбиране макс. 96%, емисии прибл.5% +/-2%)
Абсорбер топлообменник от извити лазерно заварени медни тръби с алуминиеви ламели с високоселективно покритие
Остъкляване Еднослойно предпазно стъкло, предаване +/- 92%
Допустим ъгъл на покрив Мин.~Макс. ° 15~80
Работно налягане Макс. bar 6
Температура в покой Макс. °C 200
Топлопроизводителност Ефективност η0 на колектор с нулеви загуби % -

ВЪТРЕШНО ТЯЛО FWXV15A FWXV20A
Капацитет на 
отопление

Общ капацитет Ном. kW 1,5 2,0
Btu/h 5100 6800

Капацитет на 
охлаждане

Общ капацитет Ном. kW 1,2 1,7
Полезен капацитет Ном. kW 0,98 1,4

Входяща мощност Отопление Ном. kW 0,013 0,015
Охлаждане Ном. kW 0,013 0,015

Размери Тяло В х Ш х Д mm 600x700x210
Тегло Тяло kg 15
Тръбни съединения Дренажна с-ма/В.Д./Вход/Изход mm/inch 18/G 1/2/G 1/2
Ниво на звуково 
налягане

Отопление Ном. dBA 19 29
Охлаждане Ном. dBA 19 29

Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 1~/50/60/220-240/220

Безжичен/жичен стаен термостат EKRTR1 EKRTWA
Размери Тяло В х Ш х Д mm - 87x125x34

Термостат В х Ш х Д mm 87/125/34 -
Приемник В х Ш х Д mm 170/50/28 -

Тегло Тяло g - 215
Термостат g 210 -
Приемник g 125 -

Околна 
температура

Съхранение Мин./Макс. °C -20/60
Работа Мин./Макс. °C 0/50

Диапазон на 
температурна настройка

Отопление Мин./Макс. °C 4/37
Охлаждане Мин./Макс. °C 4/37

Часовник Да
Функция за регулиране Зона на пропорционално регулиране
Електрозахранване Напрежение V - Захранван с батерии 3* AA-LR6 (алкални)

Термостат Напрежение V Захранван с 3 батерии AA-LRG (алкални)
Приемник Напрежение V 230 -
Честота Hz 50 -
Фаза 1~ -

Връзка Тип С кабел
Термостат Безжично -
Приемник С кабел -

Максимално разстояние 
до приемника

Вътрешно m прибл. 30 m -
Външно m прибл. 100 m -

СЛЪНЧЕВ КОЛЕКТОР

ТЕРМОПОМПЕН КОНВЕКТОР

СТАЕН ТЕРМОСТАТ

СОЛАРНА СИСТЕМА - СИСТЕМА ПОД НАЛЯГАНЕ
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ГЕОТЕРМАЛНА ТЕРМОПОМПА DAIKIN ALTHERMA4.

САМО ОТОПЛЕНИЕ
ВЪТРЕШНО ТЯЛО EGSQH10S18A9W

Капацитет на 
отопление

Мин. kW 3,11 (1) / 2,47 (2)
Ном. kW 10,2 (1) / 9,29 (2)
Макс. kW 13,0 (1) / 11,9 (2)

Входяща мощност Ном. kW 2,34 (1) / 2,82 (2)
COP 4,35 (1) / 3,29 (2)

Корпус
Цвят Бяло
Материал Метален лист с покритие

Размери Тяло В х Ш х Д mm 1732x600x728
Тегло Тяло kg 210

Водосъдържател
Воден обем l 180
Изолация Загуби на топлина kWh/24h 1,36
Защита от корозия Анод

Работен диапазон

Място за монтаж Мин.~Макс. °C 5~30
Страна на солен разтвор Мин.~Макс. °C -5~20
Отопление Водна страна Мин.~Макс. °C 24~60 (термопомпа) / 65 (термопомпа + допълнителен нагревател)
Битова гореща вода Водна страна Мин.~Макс. °C 24~60 (термопомпа) / 60 (допълнителен нагревател)

Хладилен агент
Тип R-410A
Маса kg 1,8

Звукова мощност Ном. dBA 46
Ниво на звуково налягане Ном. dBA 32

Електрозахранване

Име 9W
Фаза 3~
Честота Hz 50
Напрежение V 400

Ток Препоръчани предпазители А 32

(1) EWB/LWB 0°C/-3°C - LWC 35°C (DT=5°C)
(2) EWB/LWB 0°C/-3°C - LWC 45°C (DT=5°C)



DAIKIN ALTHERMA FLEX TYPE5.

САМО ОТОПЛЕНИЕ
ВЪТРЕШНО ТЯЛО EKHVMRD50A EKHVMRD80A EKHVMYD50A EKHVMYD80A EKHBRD011ACV1 EKHBRD014ACV1 EKHBRD016ACV1 EKHBRD011ACY1 EKHBRD014ACY1 EKHBRD016ACY1
Корпус Цвят Сив металик

Материал Метален лист с покритие
Размери Тяло В х Ш х Д mm 705x600x695
Тегло Тяло kg 92 120 144,25 147,25
Работен диапазон Отопление Околна Мин.~Макс. °C -15~20 -20~20

Водна страна Мин.~Макс. °C 25~80
Охлаждане Околна Мин.~Макс. °CDB -~- 10~43 -~-

Водна страна Мин.~Макс. °C -~- 5~20 -~-
Битова гореща 
вода

Околна Мин.~Макс. °CDB -15~35 -20~35
Водна страна Мин.~Макс. °C 45~75 25~80

Хладилен агент Тип R-134a
Маса kg 2 3,2

Ниво на звуково 
налягане

Ном. dBA 40 (1) / 43 (2) 42 (1) / 43 (2) 40 (1) / 43 (2) 42 (1) / 43 (2) 43 (1) / 46 (2) 45 (1) / 46 (2) 46 (1) / 46 (2) 43 (1) / 46 (2) 45 (1) / 46 (2) 46 (1) / 46 (2)
нощен тих режим Ниво 1 dBA 38 (1) 40 (1) 43 (1) 45 (1) 40 (1) 43 (1) 45 (1)

Електрозахранване Име V1 Y1
Фаза 1~ 3~
Честота Hz 50
Напрежение V 220-240 380-415

Ток Препоръчани предпазители А 20 25 16

 (1) Нивата на звука са измерени при: EW 55°C; LW 65°C (2) Нивата на звука са измерени при: EW 70°C; LW 80°C

РЕГЕНЕРИРАНЕ НА ТОПЛИНА
ВЪНШНО ТЯЛО EMRQ8A EMRQ10A EMRQ12A EMRQ14A EMRQ16A
Капацитет на отопление Ном. kW 22,4 28 33,6 39,2 44,8
Капацитет на охлаждане Ном. kW 20 25 30 35 40
Размери Тяло В х Ш х Д mm 1680x1300x765
Тегло Тяло kg 331 339
Работен диапазон Отопление Мин.~Макс. °CWB -15~20

Битова гореща вода Околна Мин.~Макс. °CDB -15~35
Охлаждане Мин.~Макс. °CDB 10~43

Хладилен агент Тип R-410A
Тръбни 
съединения

Течност вън. д. mm 9,52 12,7
Засмукване вън. д. mm 19,1 22,2 28,6
Газ под високо и ниско налягане вън. д. mm 15,9 19,1 22,2
Дължина на 
тръбите

Външ.тяло-Вътр.тяло Макс. m 100
Система Еквивалент m 120

Обща дължина на тръбите Система Текуща m 300
Звукова мощност Отопление Ном. dBA 78 80 83 84
Ниво на звуково налягане Отопление Ном. dBA 58 60 62 63
Електрозахранване Фаза/ Напрежение V 3~/380-415

ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДАНЕ
ВЪТРЕШНО ТЯЛО FWXV15A FWXV20A
Капацитет на 
отопление

Общ капацитет Ном. kW 1,5 2,0
Btu/h 5100 6800

Капацитет на 
охлаждане

Общ капацитет Ном. kW 1,2 1,7
Полезен капацитет Ном. kW 0,98 1,4

Входяща мощност Отопление Ном. kW 0,013 0,015
Охлаждане Ном. kW 0,013 0,015

Размери Тяло В х Ш х Д mm 600x700x210
Тегло Тяло kg 15
Тръбни съединения Дренажна с-ма/В.Д./Вход/Изход mm/inch 18/G 1/2/G 1/2
Ниво на звуково 
налягане

Отопление Ном. dBA 19 29
Охлаждане Ном. dBA 19 29

Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 1~/50/60/220-240/220

ВОДОСЪДЪРЖАТЕЛ ЗА БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА
Корпус Цвят Сив металик

Материал Галванизирана стомана (метален лист с покритие)
Размери Тяло В х Ш х Д mm
Тегло Тяло Празно kg
Водосъдържател Воден обем l

Материал Неръждаема стомана (EN 1.4521)
Максимална температура на водата °C
Изолация Загуби на топлина kWh/24h

Топлообменник Брой
Тръбен материал Стомана, получена чрез дуплекс-процес (EN 1.4162)
Топлообменна площ m²
Обем на вътрешен топлообменник l

EKHTS200AC EKHTS260AC

2010x600x695 2285x600x695
70 78

200 260

75
1,2 1,5

1

1,56
7,5
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Daikin: вашият надежден 

партньор

Фирмата Daikin е специализирана в областта на 
системите за климатизация – на частни домове, както 
и на по-големи търговски и промишлени помещения. 
Ние правим всичко необходимо, за да гарантираме, че 
вашите клиенти ще бъдат напълно доволни.

Високо качество, 
новаторски изделия:

Новаторските решения и високото качество винаги са в 
центъра на вниманието на Daikin. Всички служители на 
компанията непрекъснато се обучават, за да могат да ви 
предоставят оптимална информация и съвети.

Чиста околна среда

При производството на системите за климатичен 
контрол на вашите клиенти, ние се стремим към 
потребление на устойчива енергия, регенериране на 
изделията и намаляване на отпадните продукти. Daikin 
спазва строго принципите за еко-дизайн, като по този 
начин ограничава употребата на материали, които са 
вредни за околната среда.

В наши дни Daikin трасира пътя към по-ефективни, по-икономични и съобразени с околната среда комфортни решения, 
чрез въвеждане на продукти, оптимизирани за всички сезони. Всъщност, продуктите на Daikin намаляват енергията и 
разходите по интелигентен начин. Те са разработени за работа при всички условия и отразяват реалната ефективност, 
която можете да очаквате през целия сезон за отопление и охлаждане. И така, с Daikin правите правилния избор за 
вашия портфейл... и за околната среда 

Daikin Europe N.V. участва в Програмата за 
сертификация Eurovent за климатици (AC), агрегати 
за охлаждане на течности (LCP) и вентилаторни 
конвектори (FCU); Проверете текущата валидност 
на сертификата онлайн: www.certiflash.com

Прилага се само за нискотемпературни тела на система Daikin Altherma. Високотемпературните тела на 
система Daikin Altherma не са в обхвата на сертификационната програма Eurovent.

Настоящата брошура е изготвена само с цел информация и не представлява 
предложение, задължаващо Daikin Europe N.V.. Daikin Europe N.V. е изготвил 
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 Europe 
N.V. има авторско право върху цялото съдържание.

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH
campus 21, Europaring F12/402, A – 2345 Brunn/Gebirge
Тел.: +43 / 22 36 / 3 25 57-0, Факс: +43 / 22 36 / 3 25 57-900 
e-mail: office@daikin-ce.com, www.daikin.bg EC
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Продуктите на Daikin се разпространяват от:




