
EKRUCBL

EGSQH-A9W

Геотермална термопомпа Daikin Altherma

Вътрешно тяло EGSQH 10S18A9W
Отопление с 
конвекция 

Изходяща вода при 
умерен климат 55°C

Общо ηs (Сезонна 
ефективност на 
отопление)

%
144

Клас на сезонна 
ефективност A++

Изходяща вода 
при умерен климат 
35°C

Общо ηs (Сезонна 
ефективност на 
отопление)

%
202

Клас на сезонна 
ефективност A++

Загряване на битова 
гореща вода

Общо Обявен профил на натоварване L
Умерен климат ηwh (ефективност на 

загряване на вода)
% 93,1

Клас на енергийна ефективност
при загряване на вода A

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)
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 1.732 / 600 / 728
Тегло Тяло kg 210
Водосъдържател Воден обем l 180

Изолация Топлинна загуба kWh/24h 1,36
Защита от корозия Анод Анод

Работен диапазон Битова гореща вода Водна страна -
Хладилен агент Тип/Зареждане kg-TCO2Eq/GWP R-410A / 1,8 / 3,76 / 2.087,5
Ниво на звукова мощност Ном. dBA 46,0
Ниво на звуково налягане Ном. dBA 32,0
Електрозахранване Име/Фаза/Честота/Напрежение Hz/V 9W / 3~ / 50 / 400

(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) (3) Съдържа флуорирани парникови газове

Цени EGSQH 10S18A9W
Цени за вътрешното тяло лв. 16.067,-

EGSQH-A9W

Геотермална термопомпа за отопление и гореща вода

  Технологията на геотермалната термопомпа използва 
устойчива геотермална енергия, която не се влияе от външната 
температура.

  Най-висока сезонна ефективност благодарение на нашата 
инверторна термопомпена технология

  Бърз и лесен монтаж благодарение на фабрично монтираните 
тръби върху горната част на тялото и намаленото общо тегло

  Вградено вътрешно тяло: комбинирано подово тяло с вграден 
водосъдържател за битова гореща вода

  Потребителски интерфейс с функция за термостат за по-висок 
комфорт, бързо въвеждане в експлоатация, лесно обслужване 
и регулиране на потреблението на енергия за управление на 
консумацията и разходите за енергия

Всички цени са с включен ДДС и не включват цена за монтаж.



 - грижим се за 
вашия комфорт

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH 


