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КОМФОРТ ПРЕЗ ЦЯЛАТА ГОДИНА
РЕШЕНИЯ ЗА ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДАНЕ  
ЗА ВАШИЯ ДОМ
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Дали строите или обновявате вашия дом? Интересувате ли 
се от това да оборудвате вашия дом с отоплителна система 
с по-дълъг експлоатационен живот и по-ниски разходи 
за енергия? Или бихте искали да съчетаете качеството на 
живот с опазването на околната среда?

Съветите в това ръководство на Daikin ще отговорят 
на всички ваши очаквания. То ще ви запознае с най-
ефикасната система в момента от гледна точка на комфорта 
в помещенията: термопомпата. Това е дискретна и най-
съвременна технология, чиито ползи са напълно доказани 
както за потребителя, така и за околната среда.
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Термопомпите се използват за извличане на калории (топлина), които се съдържат във външния въздух, дори в 

студено време. Чрез използване на компресор, те могат много ефективно да загреят апартамент или дом. Всички 

термопомпи се нуждаят от електричество, за да функционират: произведената топлина е напълно извлечена 

от външния въздух.  Тези тихи и дискретни термопомпи използват най-съвременните технологии, за да намалят 

сметката ви за електроенергия максимално.

Уравнението е просто: чрез използване на термопомпи Daikin, 80% от енергията, консумирана за отопление на 

вашия дом, е извлечена от  външния въздух. Така че тя е безплатна и... възобновяема!
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Термопомпи

До 4/5 от топлината, 
произведена от дадена 
термопомпа, е безплатна, 
тъй като тя е извлечена от 
външния въздух. По този 
начин това е нулев разход и 
неизчерпаем източник!

решението за хората с поглед към бъдещето 

Възобновяем източник

3/4  kW 

1/4  kW 

+ 4/4  kW 

4/5 kW 
външен въздух

1/5 kW 
електричество

5/5 kW 
енергия

Както става ясно от името й, термопомпата е система, предназначена за извличане и предаване на топлина, което 
позволява да се поддържа постоянна температура в помещенията през цялата година. Телата Daikin Altherma също 
могат да осигурят гореща вода за пълен комфорт.
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Постоянен цикъл
Хладилният агент циркулира в затворен кръг вътре в системата, за да пренася топлина 

до и от външния въздух и в дома ви.

 › Изпарителят позволява на хладилния 

агент да извлича топлина от външния 

въздух чрез преминаване от течно 

състояние в газ.

 › След това електрическият компресор 

компресира газа, което повишава 

температурата му.

 › Впоследствие кондензаторът позволява 

на газа да прехвърли своята топлина 

към отоплителната система, като се 

връща в течно състояние.

 › Разширителният вентил понижава 

налягането на хладилния агент, което 

задейства неговото изпаряване, за да 

започне нов цикъл.

Външно 
тяло

< Компресор
Разширителен вентил >

Изпарител

Кондензатор

Възобновяема 
енергия от въздуха, 
земята и водата

Електричество

Енергия за отопление

Входяща 
мощност 
3~4 kW

Входяща мощност 
1 kW

Изходяща 
мощност 
4~5 kW

Вътрешно 
тяло

Отопление

Битова гореща  
вода
Някои термопомпи като Daikin 
Altherma също така ви позволяват да се 
наслаждавате на целогодишните ползи от 
гореща вода за цялото ви домакинство!

През лятото, системата е обратима: 
хладилният агент в хладилния кръг 
поглъща топлина от помещението и я 
отдава навън.

Охлаждане

През зимата, циркулиращият в системата 
хладилен агент улавя топлината 
от външния въздух и я отделя в 
помещенията под формата на умерено 
затопляне.

3
2
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Чрез своите най-съвременни технологии, Daikin предлага най-ефективните продукти в своята гама

От възобновяеми източници до горивни технологии

2/ Термопомпа въздух - въздух
Термопомпата с предаване на топлина от въздух към въздух също извлича 

топлината от външния въздух, след което я отделя като топъл въздух в 

жилищното помещение. През лятото този процес се обръща: топлината в 

помещенията се отстранява и прехвърля навън. Тази система ви гарантира 

постоянна температура през цялата година.

За повече информация, моля вижте на страница 16.

1/ Термопомпа въздух - вода
Термопомпата въздух - вода извлича топлина от външния въздух Тази система 

пренася топлината в помещението чрез воден кръг. Термопомпата въздух - 

вода също може да посрещне вашите нужди от битова гореща вода, и ако е 

необходимо, може да осигури приятна прохлада през лятото. Тази система 

предлага стабилна стайна температура през цялата година.

За повече информация, моля вижте на страница 10.

3/ Геотермално предаване на топлина към вода - 
геотермална термопомпа
Геотермалната термопомпа за предаване на топлина към водата извлича 

топлина от земята. Принципът на земната топлина или геотермията се състои 

в извличане на топлина от земята и превръщането й в топлината, която 

използваме за отопление на дома. Предимството на геотермалната енергия 

е, че извлечената енергия не зависи от слънцето или вятъра, както и това, че 

е най-постоянна. 

За повече информация, моля вижте на страница 12.

Сдвоена комбинация: система за едно помещение, 

където едно вътрешно тяло е свързано с едно 

външно тяло.

Външно тяло

Външно тяло

Външно тяло

Вътрешно тяло

Вътрешно тяло

Вътрешно тяло

Вентилаторни конвектори, подово 
отопление/охлаждане или радиатор

Подово отопление/
или радиатор

Водосъдържател за БВГ

Водосъдържател за БВГ

До девет 
вътрешни тела

Мулти комбинация: основната система е същата 

като сдвоената комбинация. Единствената разлика 

е, че към него могат да бъдат свързани до 9 

вътрешни тела. Ако вашите нужди се променят, 

системата също се променя. В действителност 

могат да бъдат монтирани допълнителни вътрешни 

тела повече от един път.

6
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Външно тяло Вътрешно тяло: 
термопомпа 
+ газ 

Вътрешно тяло: 
термопомпа  
+ газ 

Вентилаторни конвектори, подово 
отопление/охлаждане или радиатор

Вентилаторни конвектори, подово отопление или радиатор

Битова гореща вода

Битова гореща вода

4/ Хибридна термопомпа
Хибридната термопомпа комбинира термопомпената технология за 

предаване на топлина от въздуха към водата с газово кондензната 

технология чрез търсене на оптималното икономично състояние за нейното 

функциониране

За повече информация, моля вижте на страница 14.

5/ Газов кондензен котел
Газовият кондензен котел генерира топлина чрез изгаряне на газ. За 
максимизиране на горенето, той възстановява топлината от водната пара, 
която отработените газове произвеждат, което се използва за предварително 
загряване на входящата вода за намаляване на количеството на използваното 
гориво.

За повече информация, моля вижте на страница 15.
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Коя система да изберете?

Кое е най-доброто решение за вас? Изборът 
на правилната система зависи най-вече 
от вашия конкретен проект. Всеки дом е 
уникален.

Това също се отнася до вашата ежедневна среда. Затова бихте искали да 

монтирате система за отопление, която пасва идеално. Независимо дали 

става въпрос за изграждане или обновяване, малки или големи площи, 

термопомпите на Daikin могат ефективно да бъдат адаптирани към всяко 

пространство. Можете да комбинирате отоплителната система на Daikin 

с гореща вода. Освен това Daikin предлага персонализирани решения за 

свързване към соларна енергия в нови и съществуващи системи.

В полза на вашия конкретен проект е възможно да се избере една технология, 

но понякога идеалното решение е комбинация от различни технологии. 

Лицензираните монтажници на Daikin могат да ви помогнат да направите 

правилния избор.



9

За нови жилища или 
големи обновявания

За замяна и/или 
оптимизиране на 
съществуващия котел

1. Искате да замените вашия нафтов котел за отопление, но 

желаете да запазите съществуващите радиатори.

Daikin препоръчва:  

Високотемпературна система Daikin Altherma 

страница 13 или  

геотермална термопомпа Daikin Altherma страница 12

2. Искате да замените вашия газов котел, но искате да 

запазите съществуващите радиатори.

Daikin препоръчва:   

Хибридна термопомпа Daikin Altherma страница 14 или 

Газов кондензен котел Daikin на страница 15

3. Искате дадено пространство да се нагрява или охлажда 

бързо.

Daikin препоръчва:  

Термопомпа въздух - въздух на Daikin страница 16

1. Искате да работите с подово отопление и/или 

нискотемпературни радиатори/конвектори.

Daikin препоръчва:  

Нискотемпературна система Daikin Altherma 

страница 10 или  

Геотермална термопомпа Daikin Altherma 

страница 12

2. Искате дадено пространство да се нагрява или 

охлажда бързо.

Daikin препоръчва:  

Термопомпа въздух - въздух на Daikin 

страница 16

9



Нискотемпературна система 
Daikin Altherma

Естествен избор

1. Интегрирано вътрешно тяло: Най-доброто решение за битова гореща вода
Новото нискотемпературно интегрирано вътрешно тяло на Daikin Altherma е комбинирано подово тяло 
с вграден резервоар за гореща вода (предлага се с капацитет от 180 или 260 литра). Уникалното на 
това тяло е, че то може да се монтира лесно и бързо, когато има необходимост от гореща вода. Освен 
това то гарантира най-добрата топлинна ефективност и най-висок комфорт в един компактен и модерен 
дизайн. Когато се предпочита възможност за битова гореща вода в комбинация с нискотемпературна 
система Daikin Altherma, интегрираното вътрешно тяло е най-доброто решение както за монтажника, 
така и за крайния потребител!

2. Най-високата сезонна ефективност предлага най-голямото намаление на енергийните разходи
С дългогодишен опит в производството на термопомпи тип „въздух-вода“ и над 150 000 уреда, монтирани 
из цяла Европа, ние постоянно се стремим да оптимизираме ефективността на системите Daikin Altherma. 
Това се постига чрез постоянна насоченост към ограничаване на употребяваната електрическа мощност 
по време на процеса на разработка на всеки нов продукт, което води до още по-голямо намаление на 
текущите разходи.

Комбинирано 
тяло

Водосъдържател  
за гореща вода

Вътрешно тяло

10
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3. Перфектна за нови и нискоенергийни къщи
Нискотемпературната система Daikin Altherma е напълно 

оптимизирана, за да отговори на потребностите на новопостроени 

къщи за ефективност, комфорт и приложение. Разширената 

продуктова гама сега предлага съвършеното решение 

за нискоенергийни къщи, дори за много ниски топлинни 

натоварвания.

4. Компактно вътрешно тяло: стенно вътрешно тяло
 Стенното вътрешно тяло е перфектното решение, когато не е 

необходимо производство на битова гореща вода, или когато 

някой иска да работи със соларния котел на Daikin.

5. Потребителски интерфейс с нови 
функции и опростено меню

 Нискотемпературната система Daikin Altherma е 

снабдена с нов потребителски интерфейс. Въвеждането 

в експлоатация, обслужването и ежедневната работа се 

улесняват от многоезичния и графичен интерфейс, който 

осигурява пълнотекстово представяне, лесно придвижване 

в менютата и интелигентни функции за управление.

Интегрирано вътрешно тяло

Външно тяло

Слънчев колектор  
(по избор, възможно е само 
със стенно вътрешно тяло)

Подово отопление

Термопомпен конвектор

Битова гореща вода



Използването на възобновяеми енергийни източници все повече се 

насърчава. Едно от тези решения се намира точно под краката ни, във 

формата на земната топлина.

Принципът на земната топлина или геотермията се състои в извличане 

на топлина от земята и превръщането й в топлината, която използваме 

за отопление на дома. Предимството на геотермалната енергия е, че 

извлечената енергия не зависи от слънцето или вятъра, както и това, че е най-

постоянна. Геотермална термопомпа Daikin Altherma, свързана с вертикални 

геотермални сонди или хоризонтална мрежа за улавяне може да предложи 

идеалното решение за отопление за един добре изолиран, нискоенергиен 

дом.

Геотермална термопомпа Daikin Altherma

12
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вътрешно тяло

вертикални геотермални сонди

вътрешно тяло

хоризонтална мрежа 
за улавяне

Високотемпературна система 
Daikin Altherma
Високотемпературната помпа Daikin Altherma ви дава ефективността на термопомпа, 

без да се налага да демонтирате съществуващите радиатори. Заменя се само газовият/

нафтовият котел. Това е нискоенергийно и високоефективно решение, което също може 

да произвежда гореща вода. Затова вече няма да сте зависими от цените на изкопаемите 

горива.

Водосъдържател за БВГ

A2 Вътрешно тяло

A1 Външно тяло

A1  Сплит система - външно тяло

Външното тяло извлича топлината от външния въздух. Топлината се предава до вътрешното 

тяло по тръбопроводите с хладилен агент.

A2  Сплит система - вътрешно тяло 

Вътрешното тяло повишава температурата, като нагрява вода до 80°C, която се използва за 

отопление чрез радиатори и за битова гореща вода.



Хибридна термопомпа 
Daikin Altherma
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Термопомпа и газов кондензен котел в едно, 
обединяващи най-доброто от двете технологии!

Хибридната термопомпа Daikin Altherma е идеалното решение за 

замяна на газов котел. В зависимост от външната температура, цените на 

енергията и енергийните нужди на дома, системата сама избира дали 

да използва термопомпата, газовия котел или и двете едновременно. 

Тялото винаги избира най-ефективното решение.



Газов кондензен 
котел
Газовият кондензен котел Daikin е най-добрият 

кондензен котел в своя клас благодарение на своя 

уникален топлообменник 2 в 1. Той дава възможност 

водата за отопление и битовата гореща вода да бъдат 

предварително директно загряти от горещите димни 

газове. Това означава, че също така за битовата гореща 

вода, максималната топлина се рециклира чрез 

кондензация, което води до най-високата възможна 

ефективност при горене. Освен върхова ефективност, 

газовият котел Daikin ви доставя както отопление за 

комфорт, така и битовата гореща вода, която ви трябва 

за дома.

Битова гореща вода със соларна енергия

За още по-голяма ефективност и икономии на разходи 

Daikin ви предлага цялостна соларна система. Когато 

комбинирате отоплителна система на Daikin с битов 

водонагревател, можете да свържете вашия соларен 

колектор с водонагревателя. Годишно слънцето 

доставя средно 30-70% от енергията, необходима за 

подгряване на битовата вода до желаната температура. 

Високоефективните соларни колектори на Daikin с 

високоселективно покритие преобразуват цялото 

късовълново излъчване на Слънцето в топлина. Това 

решение може да спести до 60% от разходите за 

производство на битова гореща вода.

Вашият соларен котел Daikin

Предимства 

 › Може да бъде свързан към нискотемпературен 
хидравличен модул, високотемпературен 
хидравличен модул, хибридна термопомпа 
Daikin Altherma или към съществуващ котел

 › Оптимално използване на слънчевата енергия 
за производство на битова гореща вода и 
подпомагане на отоплителната система!

 › Високоефективни слънчеви колектори
 › Не се нуждае от поддръжка
 › Дълъг експлоатационен цикъл
 › Спестете до 60% от разходите си за 

производство на битова гореща вода

15
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Термопомпите въздух-въздух на Daikin:
Предефиниране на климатизацията: бъдете в зоната на комфорт с нашите стилни уреди, широка гама 
от модели и управления, специфични за помещението

Невидимо таванно тяло за скрит монтаж

Идеално за ново строителство или за 

хората, които харесват нещата да са 

изчистени и спокойни. Таванните тела за 

скрит монтаж пасват на всеки интериор. 

Те са дискретно скрити, така че са видими 

само вентилационните отвори.

Стенно тяло за комфорт

Това стенно тяло съчетава най-новото в 

термопомпените технологии с модерни 

инженерни решения и дизайн, които го 

правят идеално за всички стаи в къщата. 

Стенно тяло Ururu Sarara

Уникална комбинация от овлажняване, 

премахване на влажността, вентилация и 

пречистване на въздуха.

Дизайнерското стенно тяло Daikin Emura

Елегантни и стилни уреди, идеални 

за по-малки пространства. Те са 

енергийноефективни и са идеалното 

решение за вашата всекидневна, офис, 

спалня, ...
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Подово-таванно тяло

Гъвкаво решение, което можете 

да инсталирате ниско на стената. 

Благодарение на компактната си форма, то 

не заема повече пространство, отколкото 

традиционен радиатор. Когато бъде 

обърнато, това гъвкаво тяло се превръща в 

таванно тяло за окачен монтаж, идеално за 

монтаж в мансарда, където пространството 

в ограничено. Изборът е ваш.

Подово тяло Nexura 

Nexura предлага преден панел, който 

излъчва лъчисто отопление, точно като 

традиционен радиатор.

Класическо подово тяло

Безшумните уреди, поставени на пода 

или монтирани на стената на няколко 

сантиметра над него, са лесни за 

монтиране и дори могат да бъдат частично 

поставени в ниша в стената.

Научете за функциите...

Сезонна ефективност: оптимална енергийна ефективност през всеки сезон
Термопомпите на Daikin отговарят на по-строгите европейски стандарти за измерване на енергийната ефективност, също така известна като сезонна ефективност. Измерването 

на сезонната ефективност е част от програмата на Европейския съюз за постигане на екологичните цели за 2020 г. Изчисляването на сезонната ефективност, известно също 

като SEER (коефициент за сезонна енергийна ефективност), е задължително от 2013 г. и измерва въздействието върху околната среда на системите в ситуации, които са по-

близко до реалността.

Енергийната ефективност е изчислена само за една външна температура и цялостното облагане на системата. Вземайки предвид енергоспестяващите режими на работа, 

новата сезонна ефективност се изчислява за цяла гама от външни температури и при частично облагане. Тези нови изчисления дават предимство на системи, които ефективно 

повишават енергийната ефективност в ситуации от реалния живот.
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Дизайнерско стенно тяло
Daikin Emura

Daikin Emura е интелигентен, ефективен и стилен начин за контрол 

на климата. Водещият дизайн и иновации са оптимизирани, за да ви 

предоставят идеалното решение за вашия дом.

Форма. Функция. Нов дизайн.

Високо интелигентна система с 
иновативни функции
› Стилен сребрист или чист матово бял цвят

› SEER до 8,52

› Изключително ниски нива на шум, до 19dB(A)

› Осигурява максимален комфорт във всяка ситуация

› Може да се управлява чрез лесното за употреба 

дистанционно управление или чрез приложение

› Носител на престижната награда за дизайн  

„Red dot design 2014“
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 › Пет техники за обработка на въздуха в една система

 › Възможно най-ниско въздействие върху околната 

среда благодарение на хладилен агент R32

 › Върхова ефективност:           за цялата гама

 › Перфектен комфорт

› Носител на престижната награда за дизайн  

„Red dot design 2013“

Уникална комбинация от 
овлажняване, премахване на 
влажността, вентилация, климатизация 
и пречистване на въздуха

Ururu Sarara

Ururu овлажняване на въздуха: 
приятно и равномерно отопление.
Системата за овлажняване Ururu абсорбира 

влагата от външния въздух и я прехвърля във 

вътрешното тяло, овлажнявайки стаята бързо и 

ефективно. Благодарение на идеалната комбинация 

от овлажняване и климатизация, вашата стая се 

затопля равномерно.

Sarara премахване на влажността: 
усетете разликата!
Когато влажността е твърде висока, системата Sarara 

за премахване на влажността осигурява нейното 

намаляване без промяна на стайната температура. 

Това е идеално за вас, тъй като по-ниската влажност 

означава, че ще се чувствате по-комфортно.

A+++
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Подово тяло с панел за 
лъчисто отопление
› Преден панел с излъчвана топлина за оптимално 

разпределение на топлината в помещението

› Оптимален комфорт през цялата година

› Изключително тиха работа: до 19 dB(A)

› Нисък дебит на въздушния поток

› Стилен дизайн, който се вписва дискретно във всеки 

интериор

Nexura,  

дизайнерският 
подов модел

Nexura открива един свят на удобство. Прохладата 

на летен бриз или уюта на допълнителен източник 

на топлина осигурява приятни климатични условия 

през цялата година. Този стилен уред разполага с 

преден панел, който излъчва допълнително лъчисто 

отопление. Благодарение на безшумната си работа и 

ограничения въздушен поток, той създава оазис от 

жизнена хармония.

20
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Висока гъвкавост на монтаж и голям избор
› Много широка гама от външни тела, към които могат да бъдат свързани до 9 вътрешни тела

› Всички вътрешни тела могат да се управляват поотделно

› Дискретните и здрави външни тела могат да се монтират лесно върху покрив или тераса или просто на 

външна стена

› Възможно е да се комбинират различни типове вътрешни тела

› Ниско ниво на шум и висока енергийна ефективност

Към мулти система могат да се свържат различни видове вътрешни тела. Различните изходи също могат да 

бъдат комбинирани. Затова може да се избере идеалното тяло за спалнята, дневната, офиса или която и да е 

друга стая в зависимост от мястото за монтаж или персоналните изисквания. 

Мулти решения на Daikin
Отопление и охлаждане на различни помещения с 1 външно тяло Лесно управление

Интуитивен интерфейс, 
управляем чрез безжично 
дистанционно управление, 
приложение или 
интегриран в домашна 
автоматизирана система

21
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Daikin,  
вашият надежден партньор

Daikin,  
вашият принос за 
околната среда
Когато избирате климатична система на Daikin, вие 

също полагате грижи за околната среда. В процеса 

на производство на нашите термопомпи ние правим 

всичко възможно да рециклираме материалите, 

да намаляваме количеството на отпадъците и да 

използваме енергия от възобновяеми източници. 

Daikin означава „екодизайн“ и избягва употребата на 

олово, живак, кадмий и други вредни за околната среда 

материали.



› максимален комфорт:  
нашите уреди предлагат безбройни възможности и 

допълнителни опции

› енергийноефективни решения:  
с климатичните системи на Daikin вие правите 

избор, който допринася за опазването на околната 

среда 

› термопомпи според вашите 
индивидуални потребности:  
гамата на Daikin предлага уреди за всяка 

специфична нужда

› изискан дизайн:  
нашите уреди изглеждат стилно и се вписват във 

всеки интериор

› комфортно отопление, освежаващо 
охлаждане и чист въздух:  
вие се наслаждавате на оптимален домашен 

комфорт през цялата година

› безшумна работа:  
климатичните системи на Daikin са съобразени с 

вашата нужда от тишина и спокойствие (както и тази 

на вашите съседи)

Иновациите и качеството са в основата на 
философията на Daikin.  
За да ви предложим най-добрите решения, 
нашият екип редовно преминава обучения.  
В производствения процес също се извършват 
непрекъснати подобрения. 

Затова винаги можете да 
разчитате на Daikin за:

23



Daikin Europe N.V. участва в Програмата за сертификация 
Eurovent за агрегати за охлаждане на течности (LCP), 
въздухообработващи климатични камери (AHU) и 
вентилаторни конвектори (FCU). Проверете текущата 
валидност на сертификата онлайн на www.eurovent-
certification.com или на www.certiflash.com 

Настоящата брошура е съставена само с информационна цел и не представлява оферта, 
обвързваща Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. е изготвила настоящата брошура на базата 
на информацията, с която разполага. Няма явна или неявна гаранция за пълнотата, точността, 
надеждността или годността за конкретна цел на нейното съдържание и на изделията и услугите, 
представени в нея. Техническите данни подлежат на промяна без предварително уведомяване. 
Daikin Europe N.V. не носи никаква отговорност за преки или косвени щети в най-широкия 
смисъл, произтичащи от или свързани с използването и/или тълкуването на тази брошура.  
Daikin Europe N.V. има авторско право върху цялото съдържание.
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Продуктите на Daikin се разпространяват от:

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH
campus 21, Europaring F12/402, A – 2345 Brunn/Gebirge
Tel.: +43 / 22 36 / 3 25 57-0, Fax: +43 / 22 36 / 3 25 57-900 
e-mail: office@daikin.at, www.daikin.bg


