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Вие и вашите клиенти сте решили да преминете към енергийно ефективна
система за отопление, която отделя малко емисии на CO2. Daikin Altherma е
цялостна система за отопление и битова гореща вода, базирана
на технологията на термопомпа от въздушен източник. 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 идеално решение за намалено потребление на енергия
и ниски емисии на CO2. Нейните високо- и ниско-температурни
системи осигуряват оптимален комфорт. Високо енергийно ефективни
термопомпи с усъвършенствана компресорна технология преобразуват
неизползваната и неизчерпаемата топлина от външния въздух в полезна
топлина като част от цялостната климатична система или за подгряване на
битова гореща вода. Освен това, системата е лесна за монтаж.

ефективни

*Опцията за охлаждане на Daikin Altherma се предлага за нискотемпературни системи за отопление (система на подово отопление, конвективни радиатори).
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Предложете на вашите клиенти предимствата
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Предложете на вашите клиенти

предимствата на технологията
на Daikin
1.

ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНА РАБОТА
Термопомпите за въздух към вода от Daikin Altherma използват енергия от устойчив енергиен източник.
Тя извлича топлина от външния въздух. Системата представлява затворен кръг, който съдържа хладилен агент
Термодинамичният цикъл включва изпарение, кондензация, сгъстяване и разширяване.
Термопомпата пренася топлина от място с ниска към място с по-висока температура. Повишената топлина се
подава към системата за разпределение на водата (подово отопление, нискотемпературни радиатори, конвективни
радиатори и/или вентилаторни конвектори за нискотемпературни системи за отопление и високотемпературни
радиатори за високотемпературни системи за отопление) у дома чрез топлообменник.

Две основни понятия на термопомпената технология

4/5

СОР (Коефициент на
преобразуване на енергията)
или коефициент на
топлопредаване

външна температура

1/5
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!
Една наистина добра
инвестиция!

100%
енергия

СOP показва какво количество полезна
топлина осигурява термопомпата за всеки kWh
използвана електроенергия. Този параметър
зависи от вътрешната и външната температура и
поради това е само ориентировъчен показател.

SPF (Фактор на сезонна
ефективност) или факторът
на ефективност на
термопомпената система
SPF отчита потреблението на енергия в
рамките на целия отоплителен сезон не само
от термопомпата, но и от допълнителното
оборудване като помпи.
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Ecolabel

BE/31/001

Daikin е първият производител, който получава правото да
поставя европейската екомаркировка Eco-label на термопомпи!
Нискотемпературната система Daikin Altherma за подово
отопление получи европейската маркировка Еcolabel* за
високата си ефективност и намалено въздействие върху
околната среда в сравнение с други термопомпени системи от
този клас.
* Сканирайте този
QR код за повече
информация и
последния преглед
на сертифицираните
продукти на daikin.eu

Въздухът като възобновяем енергиен източник
Европейската директива за възобновяеми енергийни
източници* признава въздуха за възобновяем енергиен
източник. Една от целите на тази директива е до 2020 г. 20%
от общото производство на енергия да идва от възобновяеми
източници. В резултат на това на домакинствата вече се
предлагат няколко програми за използване на термопомпи.
* Цели на ЕС, COM (2008) /30 заключителна

Възобновяема и неизчерпаема енергия
със слънчеви колектори
В комбинация със слънчеви колектори, Daikin Altherma
използва топлинната енергия от Слънцето, което ще продължи
да я излъчва още около пет милиарда години.

Опитът на Daikin в сферата на термопомпите
Daikin притежава над 50-годишен опит в областта на
термопомпите и ежегодно доставя над един милион такива
системи за жилища, магазини и административни сгради. Тези
успехи не са само каприз на съдбата - Daikin винаги работи
на предния фронт на новите технологии, за да предлага
завършени и лесни за използване системи, осигуряващи вашия
комфорт. Единствено водещият производител може да Ви
осигури такова ниво на обслужване и контрол на качеството!

ЗНАЕХТЕ ЛИ,ЧЕ...?
Daikin поддържа няколко пункта за
изпитване на системата Daikin Altherma
в разнообразни климатични условия (в
Скандинавия, Португалия, Франция, Белгия и
др.). Потребителите са доволни от системата,
която им осигурява повишен комфорт,
постоянна температура в помещенията,
нисък разход на енергия и гореща вода по
всяко време … независимо от климатичните
условия на наблюдаваното място.
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Енергоспестяващ калкулатор
Посетете ecocalc.daikin.eu и вижте как термопомпата на Daikin
Altherma намалява както текущите разходи, така емисиите на CO2.

* Симулация за новопостроена обособена къща (стая на покрива) с нискотемпературни отоплителни тела за 4 души и отоплявана повърхност от
125 m2, при отчитане на климатичните условия в Белгия, цена на електроенергия 0,17 EUR/kWh и цена на газта 0,06 EUR/kWh.

2.

DAIKIN ALTHERMA: ИКОНОМИЧНАТА АЛТЕРНАТИВА
Daikin Altherma отоплява 5 пъти по-ефективно, отколкото традиционна система за отопление, базирана на изкопаеми
горива или електричество, като постига отличен коефициент на преобразуване на енергията (COP) от 5.04*. Системата
оползотворява топлината на външния въздух и поради това използва много по-малко енергия, а клиентите ви могат
да се възползват от постоянно и комфортно отопление.
Техническата поддръжка е минимална, поради което експлоатационните разходи са ниски. Благодарение на
използваната инверторна технология, икономията на енергия става още по-значителна.

3.

НИСКИ ЕМИСИИ НА CO2
Daikin Altherma не отделя директни емисии на CO2, и така вие лично допринасяте за по-добра околна среда. Помпата
използва електричество, но дори и без възобновяема енергия, емисиите на CO2 са много по-ниски, отколкото при
котлите, които работят с изкопаеми горива.

*EHV(H/X)04C OR EHB(H/X)04C С ERLQ004CV3 - TA DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C)
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4.

НИСКИ МОНТАЖНИ РАЗХОДИ
Daikin Altherma извлича топлина от въздуха. За монтажа не е необходимо да се извършват изкопни дейности. И
вътрешното, и външното тяло са компактни. Външното тяло може лесно да се постави извън всяка сграда, включително
апартаменти. Без пламъци или дим, няма нужда от комин или постоянна вентилация в стаята, където е инсталирано
тялото на Daikin Altherma.

5.

ЛЕСЕН ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ОТ ЦЯЛОТО СЕМЕЙСТВО
Daikin Altherma работи без петрол, газ или други опасни вещества като така се намаляват рисковете, свързани с
тях. Още повече, не ви е необходима газова връзка или резервоар за гориво. Без риск от натравяне, миризми или
замърсяване от протекли резервоари.
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Решения с върхова енергийна
ефективност

за всяко
приложение:
Отопление, битова гореща вода и охлаждане

за нови къщи
Daikin Altherma нискотемпературна система за отопление
Сплит система: вътрешно + външно тяло
Система "моноблок": само външно тяло

Отоплителни тела
•
•
•
•

Подово отопление
Нискотемпературни радиатори
Конвективни радиатори
Вентилаторни конвектори

Допълнително
•

Слънчева връзка за осигуряване на гореща вода

стр. 12
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Отопление и битова гореща вода

за ремонтирани
сгради
Daikin Altherma високотемпературна система за
отопление за замяна на традиционните котли

Отоплителни тела
•

Високотемпературни радиатори

Допълнително
•

Слънчева връзка за
осигуряване на гореща вода

стр. 30

Отопление, битова гореща вода и охлаждане

за жилищни
и търговски
приложения
Модулна система, комбинираща VRV технология с
високоефективна термопомпена технология на

Daikin Altherma
Отоплителни тела
•
•
•
•

Подово отопление
Нискотемпературни радиатори
Конвективни радиатори
Вентилаторни конвектори

стр. 40

Отопление,
битова гореща вода и охлаждане

за нови

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.
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къщи

14  

Сплит система
Независимо дали е за новоизграден дом или за съществуваща нискоенергийна
къща, нискотемпературният сплит на Daikin Altherma позволява напълно
интегрирани компоненти за цялостен климатичен контрол.
Дали ще изберете интегрирано подово вътрешно тяло за осигуряване на
отопление и битова гореща вода или ще предпочетете стенно вътрешно
тяло? Дали домът използва подово отопление или конвективни радиатори?
Дали енергията идва от електрозахранващата мрежа или е от възобновяем
екологичен източник като слънчева енергия?
За всяка от тези ситуации нискотемпературната система Daikin Altherma е
цялостното решение за вашите клиенти.

Конвективен радиатор

Връзка със соларна система
(допълнителна)

Външно тяло:
4,6,8 kW и 11,14,16 kW

Интегрирано вътрешно тяло

Подово отопление

Битова гореща
вода

Нискотемпературна система Daikin Altherma  

4 съвсем нови предимства
Най-добра сезонна ефективност,

осигуряваща най-големи икономии на текущите
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 Daikin Altherma. Това се постига
чрез постоянна насоченост към ограничаването на потребляемата
електрическа мощност по време на процеса на разработка на всеки нов
продукт, което води до още по-голямо намаляване на текущите разходи.

Перфектно решение за нови
сгради, както и за нискоенергийни къщи
Нискотемпературната система Daikin Altherma е напълно оптимизирана,
за да отговори на потребностите на новопостроени къщи за ефективност,
комфорт и приложение. Освен това, разширената продуктова гама сега
предлага съвършеното решение за нискоенергийни къщи дори за много
ниски топлинни натоварвания.

Тяло с интегрирано отопление
и получаване на гореща вода,
което пести място и време за монтаж

Новото нискотемпературно интегрирано вътрешно тяло на
Daikin Altherma е подово тяло от термопомпен тип, включващо
водосъдържател за битова гореща вода (предлага се във варианти от
180l и 260l). Това го прави уред с най-лесния и най-бърз монтаж, когато е
необходима битова гореща вода и осигурява най-високата ефективност
и комфорт на загряване на битова гореща вода за крайния потребител
в компактен и изящен 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! Също така се предлага
и стенно тяло, което осигурява най-доброто решение в специфични
ситуации, напр. когато няма нужда от битова гореща вода или когато се
предпочита комбинация с термична слънчева енергия.

Нов контролен панел:

лесен за използване, въвеждане в експлоатация
и обслужване

Нискотемпературната система Daikin Altherma е снабдена с нов
потребителски интерфейс. Въвеждане в експлоатация, обслужване и
ежедневна работа се улесняват от многоезичния и графичен интерфейс,
който осигурява пълнотекстово представяне, лесно придвижване в
менютата и интелигентни функции за управление.
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1.

ВЪНШНО ТЯЛО: ПОДХОДЯЩО ЗА ВСИЧКИ
КЛИМАТИЧНИ УСЛОВИЯ, КАТО ИЗДЪРЖА
И НА НАЙ-СУРОВИТЕ ЗИМНИ УСЛОВИЯ
Daikin е известна със своите научнотехнически 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 термопомпата
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.

Тази подходяща защита срещу замръзване води до
универсално предлагане на продукта в цяла Европа - от
южните части на Испания до северните части на Финландия.

Нова защитна решетка на вентилатора

Нискотемпературна система Daikin Altherma  
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2. Гамата 11-16 kW на Daikin Altherma 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 дистрибутора към разклоненията,
хладилният агент преминава през долната част на
топлообменника, за да поддържа тази долна част
свободна от лед

На гама ERLQ-C е монтиран само малък нагревател
на дъното срещу замръзване на конденза (35 W) 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.

Тръба за горещи
пари

Дистрибутор

Уплътнение

Подохлаждащо
преминаване
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2 .a ИНТЕГРИРАНО ПОДОВО ТЯЛО: НАИ-ЛЕСЕН И НАЙБЪРЗ МОНТАЖ, ВКЛЮЧЕН ВОДОСЪДЪРЖАТЕЛ ЗА
БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА
•

•

•

•

Водосъдържателят за битова гореща вода е
включен в тялото с всички фабрично направени
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 от
компоненти на 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.

Компонентите
са достъпни от
предната част

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

1

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.

Хидравличен
модул
Водосъдържател
за БГВ

1.732 mm
Място,
намалено с
повече от

VS

30%

580 mm

X

370 mm

950 mm + X

72
8m
m

m
600 m

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

2

728 mm

По-малки размери за монтаж: 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.

600 mm + 10 mm
отстояние от двете страни
3

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

4

Компактността на интегрираното вътрешно тяло се подчертава от неговия гладък дизайн и модерен вид, който
безпроблемно се вписва към другите домакински уреди.
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2. b СТЕННО ВЪТРЕШНО ТЯЛО:
ВКЛЮЧВАЩО ВСИЧКИ ХИДРАВЛИЧНИ КОМПОНЕНТИ

Стенното вътрешно тяло е
перфектното решение за някои
приложения
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: височина 88,1 cm, широчина 48 cm,
дълбочина 34,4 cm
• 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: 150l, 200l
или 300l
емайлиран водосъдържател: 150l, 200l или 300l
пластмасов водосъдържател: 300l или 500l.

3. Свързване със соларна система на Daikin
• Термична гореща вода под и без налягане
• Може да се използва отделен водосъдържател
за битова гореща вода (от неръждаема стомана,
емайлиран или пластмасов)
• Специално
проектирана
окомплектовка
за
соларна система избира най-подходящия източник
(соларен панел или термопомпа) за подгряване на
водосъдържателя, като се осигурява оптимална
ефективност и максимален комфорт.
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3.

ВОДОСЪДЪРЖАТЕЛ ЗА БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА

3.a

Водосъдържател за битова гореща вода, интегриран в подовото тяло.
Водосъдържателят за битова гореща вода на интегрираното
подово вътрешно тяло е снабден с дебела изолация от
полистирол, което води до 50% по-малко топлинни загуби в
сравнение със стандартно изолиран водосъдържател. Това
води до значителни икономии от текущите разходи, тъй като
за следващият цикъл на загряване ще е необходима по-малко
електроенергия.
•

•

Топлинни загуби от водосъдържател 180l: само 1,4 kWh за
24h (температурна разлика 45°C между водосъдържателя и
стайната температура).

Нискотемпературната система Daikin Altherma може да
загрява водосъдържателя за битова гореща вода до високи
температури само с работа на термопомпата. Това избягва
използването на електричество за подпомагане на загряването
на водосъдържателя, като се увеличава ефективността на
получаване на гореща вода.
•

Daikin Altherma използва принципа на интелигентно управление
за подгряване на водосъдържателя за битова гореща вода,
като се увеличава ефективността и комфорта за крайния
потребител. Комбинацията от функцията за програмиране и
подгряване гарантира минимална потребляема електрическа
мощност и осигурява постоянна наличност на гореща вода.

Температура на водосъдържателя до 55°C само с работа
на термопомпата. Температурата на водосъдържателя
може да се повиши още повече - до 60°C, със стандартния
допълнителен нагревател на термопомпения модул.

•

•

Това осигурява големи количества гореща вода. Следните
количества могат да се осигурят само с един цикъл на
загряване.
•

•

Гореща вода с количество 300l се осигурява при 40°C, което
е достатъчно за шест душа, без да е необходимо никакво
използване на електричество (водосъдържател: 260l,
температура на водосъдържателя: 50°C, температура на
студената вода: 10°C, един цикъл на загряване)
Количеството гореща вода може да се увеличи още повече до 375l, с помощта на стандартен допълнителен нагревател
(водосъдържател: 260l, температура на водосъдържателя:
до 60°C).

3.b Водосъдържател за битова гореща
вода в комбинация със стенно
вътрешно тяло (EKHWS - EKHWE)
•
•
•
•

•

•

Хигиенична конструкция от неръждаема (EKHWS) или
емайлирана стомана (EKHWE).
в комбинация със стенна или "моноблок" отоплителна
система.
предлага се в 3 варианта: 150, 200 и 300 литра.
изолационен материал (полиуретан) 40 mm без хлорфлуор-въглеродни съединения за водосъдържателите от
неръждаема стомана и 50 mm за водосъдържателите от
емайлирана стомана.
съдържа 2 нагревателни елемента: топлообменник в
долната част, където горещата вода от вътрешното тяло
циркулира и допълнителен електрически нагревател 3 kW
отстрани.
термистор в битовия водонагревател управлява 3-посочен
вентил и/или електрически нагревател чрез вътрешното
тяло.

Функция за програмиране: подгряване на водосъдържателя
в определено време през деня до предварително зададена
температура. Това действие може да се повтори четири
пъти на ден с възможност за задаване на две различни
температури за водосъдържателя (за комфортно и
икономично съхранение на водата).
Функция за подгряване: когато температурата на
водосъдържателя спадне под определена минимална
температура за подгряване, Daikin Altherma превключва
автоматично към загряване на битова гореща вода, като
загрява водосъдържателя до определена максимална
температура на подгряване.
Тези две контролни функции могат да се използват
поотделно, но също така и комбинирано, за да осигурят
най-добра ефективност и максимален комфорт.
Функцията за програмиране може да се използва
за загряване на водосъдържателя през нощта при
ниската тарифа за електричество, до относително ниска
температура на водосъдържателя (напр. до 50°C за
избягване на използване на електрическо подпомагане).
Когато през деня има значително по-голямо потребление
на гореща вода, при намаляване на температурата на
водосъдържателя до минималната температура на
подгряване термопомпата ще превключи автоматично за
загряване на битова гореща вода с функцията за подгряване,
за да се гарантира постоянното наличие на гореща вода. 
Благодарение на голямата повърхност на топлообменника
на водосъдържателя (повърхност на топлообменника
1,56 m2), загряването на водосъдържателя с функцията за
програмиране или функцията за подгряване се извършва
много бързо.
2

3

1

4

1. Доставка на място
2. Връзка за гореща вода
3. Връзка на предпазен
клапан за налягане
4. Предпазен клапан за
налягане (доставка на
място)

5

5. Разпределителна кутия

6
7

6. Капак на разпределителна
кутия

8

7. Изход за рециркулация

9

8. Термисторна муфа
9. Вход топлоносител

10
13

10. Серпентина на
топлообменник
11. Изход топлоносител
12. Вход за студена вода

11
12

13. Отвор с резба за
термистор - използва се с
опция за окомплектовка
за соларна система. Вижте
Ръководството за монтаж
на EKSOLHWAV1.
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4. ЛЕСНО УПРАВЛЕНИЕ

Бързо и лесно въвеждане в експлоатация

При първото стартиране, програма със съвети за бърза конфигурация ще насочва монтажника
по време на процеса за въвеждане в експлоатация. Настройката на основните параметри ще се извърши
автоматично чрез серия от кратки въпроси. Фина настройка на тези параметри е възможна чрез използване на
придвижването в менюто. В резултат на програмата със съвети за бърза конфигурация, в менюто ще се
показват само настройките за параметри, отнасящи се до монтажа. Параметрите, които нямат връзка с това, ще бъдат
скрити и по този начин - недостъпни.
Параметрите могат да се изтеглят на компютър като резервен вариант или да се дублират на други подобни
монтажи. Според предпочитанията, настройките на параметрите могат да се подготвят предварително и да се заредят в
уредите по време на въвеждането в експлоатация.
Преди реалното работно изпитание на уреда, тестов режим на изпълнителните механизми
позволява всички жични компоненти да бъдат активирани един по един. Това позволява извършване на бърза
и лесна проверка на всички връзки и кабели, за да се гарантира изправно функциониране. Функция за
автоматично еталонно подсушаване може да се активира за извършване на постепенно загряване
на системата за подово отопление, за да се избегне напукване на пода по време на първото загряване. Отделните
и лесни за програмиране таймери за програмиране за отопление, охлаждане, получаване на битова
гореща вода и рециркулация, чувствителна на шум работа и електрически допълнителен нагревател позволяват да
се регулира работата на уреда в зависимост от обичайния дневен график на крайния потребител.
След въвеждането в експлоатация, достъпът до менюто за монтажника може да се ограничи (ръчно или автоматично
след един час), за да се избегне погрешна работа с уреда от крайния потребител.
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Лесно сервизно обслужване
В случай на някаква неизправност, пълнотекстови съобщения за грешка ще насочват крайния потребител
за предприемане на съответното действие, за да се опита да разреши проблема. Ако проблемът не бъде разрешен и е
необходимо посещение на място, сервизният инженер ще може да разгледа последните 20 възникнали грешки.
Подробна информация за работните условия на тялото, като работните часове на различните
елементи, работни температури или брой пускове, може лесно да бъде прочетена от разширеното меню за крайния
потребител.
Графичен екран с подсветка

Вкл./Изкл.

Информация

Начало

Меню / Назад

Потвърждение

Бутони за придвижване

Функция за контрол на стайна температура
Самият потребителски интерфейс е снабден с термодатчик и може да се монтира на разстояние от
нискотемпературното вътрешно тяло на Daikin Altherma.
• Когато е монтиран в тялото, той ще позволи бърз и лесен достъп до оперативната информация и настройки на
уреда.
• Когато е инсталиран дистанционно (напр. в дневната), той ще действа и като стаен термостат с по-разширени
функции отколкото стандартен стаен термостат, което води до по-постоянна стайна температура,
повишена ефективност и цикъл на експлоатация. С цел сервизно обслужване, на уреда
може да се монтира втори допълнителен интерфейс.

Лесно за потребителя интуитивно управление
В режима за подробно показване, големият графичен дисплей на потребителския интерфейс показва
реалната стайна температура и работния режим на уреда. В зависимост от предпочитанията на крайния потребител,
е наличен опростен основен дисплей, който показва само реалната стайна температура и позволява промяна само
на зададената точка за стайна температура.
Достъп до потребителските настройки може да се осъществи чрез интуитивно и лесно за разбиране
меню. Това меню също така осигурява и достъп до допълнителна информация като потреблението на
електроенергия и топлопроизводителността на системата, разделени между режимите
за отопление, охлаждане и битова гореща вода, което позволява наблюдение на ефективната работа на уреда.
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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 става много по-бързо и
лесно за монтажника.


Наличен капацитет за моноблок: 11, 14, 16 kW

Битова гореща вода

Връзка със соларна система
(допълнителна)

Конвективен радиатор

Външно тяло:
11, 14 и 16 kW

Подово отопление

Нискотемпературна система Daikin Altherma  
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1. САМО ВЪНШНО ТЯЛО
Тръбопровод за H2O, няма хладилен агент

Корпус 11 kW, 14 kW или 16 kW

Защита против замръзване на водните 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.

Daikin Altherma "моноблок" се предлага в следните варианти:
-

само отопление или отопление и охлаждане
еднофазни или трифазни
11 kW, 14 kW или 16 kW

Вграден електрически допълнителен нагревател като допълнително отопление по време на
изключителни 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 'swing" технология) и ефективност (чрез нисък първоначален поток и
постоянен коефициент на компресия). Технология, която вече е използвана при много термопомпи на
Daikin.
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2. ВОДОСЪДЪРЖАТЕЛ ЗА БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА
Независимо дали вашите клиенти желаят само битова гореща вода или предимството на слънчевата енергия,
Daikin ви предлага битов водонагревател, който отговаря на техните изисквания.

Водосъдържател за битова
гореща вода EKHTS

1. Връзка за гореща вода

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

3. Връзка на предпазен
клапан за налягане

•
•
•

•

Предлага се във вариант 200 и 260 литра
Ефективно температурно подгряване: 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.

2. Тройник (доставка на
място)

6

13
2

8
11

3
13
4 2
14

14
7
9

7

•
•
•

•

•

6. Термисторна муфа
7. Вход топлоносител
8. Серпентина на
топлообменник
9. Изход топлоносител
10. Вход студена вода

3
4

7
9

5
1
10
5
1
10

1

11. Tермистор
12. Анод
13. Технологични отвори
14. Технологични отвори

1

5
5

9

xигиенична конструкция от неръждаема
(EKHWS) или емайлирана стомана (EKHWE).
в комбинация със стенна или "моноблок"
отоплителна система
предлага се в 3 варианта: 150, 200 и
300 литра
изолационен материал (полиуретан) 40 mm
без хлор-флуор-въглеродни съединения
за водосъдържателите от неръждаема
стомана и 50 mm за водосъдържателите от
емайлирана стомана.
съдържа 2 нагревателни елемента:
топлообменник в долната част, където
горещата вода от вътрешното тяло
циркулира и допълнителен електрически
нагревател 3 kW в горната част.
термистор в битовия водонагревател
управлява 3-посочен вентил и/или
електрически нагревател чрез вътрешното
тяло.

5. Изход за рециркулация

8

7

•

6

12
11

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

Водосъдържател за битова
гореща вода EKHWS – EKHWE

12

4. Предпазен клапан за
налягане (доставка на
място)

9

10

10

1. Доставка на място
2. Връзка за гореща вода
3. Връзка на предпазен
клапан за налягане
4. Предпазен клапан за
налягане (доставка на
място)
5. Разпределителна кутия
6. Капак на разпределителна
кутия
7. Изход за рециркулация
8. Термисторна муфа
9. Вход топлоносител
10. Серпентина на
топлообменник
11. Изход топлоносител
12. Вход за студена вода
13. Отвор с резба за
термистор - използва се с
опция за окомплектовка
за соларна система. Вижте
Ръководството за монтаж
на EKSOLHWAV1.
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3. ЛЕСНО УПРАВЛЕНИЕ
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 функциониране по време на ваканция
Комфортен режим и режим с намалена функция
Време (ден и месец)
Програмируем седмичен таймер с определяни от
2 потребителя и 5 предварително зададени програми
с до 12 действия дневно
Функция за блокиране на бутони
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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Конвективен радиатор
може да осигури
както отопление, така и охлаждане, ако

Конвективният радиатор

е необходимо, тъй като термопомпеният конвектор е
много повече от обикновен конвектор.
Конвективният радиатор 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 със завишен размер (над номинала), за да
излъчват топлина с подходящо ниво при тези ниски
температури на водата. Конвективният радиатор
разрешава този проблем.
Конвективният радиатор може да излъчва необходимата
топлина при ниски температури на изходящата вода
като запазва скромен размер.
Вместо включване и изключване на кръга на изходящата
вода чрез термостат в отделна стая за управление, всеки
конвективен радиатор може да бъде директно свързан
към вътрешното тяло на Daikin Altherma, "центъра за
разузнаване" на системата. Това позволява отопляване
на всички стаи, когато е необходимо, без значение на
състоянието в другите стаи.
Конвективният радиатор прави икономии от
текущите разходи благодарение на подобрената
ефективност около 25% в сравнение със система за
отопление, която комбинира подово отопление и
обикновени вентилаторни конвектори. Конвективният
радиатор може лесно да замени съществуващи
отоплителни тела, благодарение на своя монтаж тип
"plug and play".

Нискотемпературна система Daikin Altherma  
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Връзка със соларна система
Окомплектовка за соларна система
Окомплектовката осигурява предаването на слънчевата
топлина към водонагревателя за гореща вода на Daikin
Altherma чрез външен топлообменник. За разлика от
водонагревателите с два топлообменника, тази система
позволява целият обем на водонагревателя ефикасно да
се затопля със слънчева енергия и при необходимост - с
топлина от термопомпата.

Слънчев колектор
Високоефективните колектори имат изключително
селективно покритие и преобразуват цялото
късовълново излъчване на Слънцето в топлина.
Колекторите могат да се монтират върху керемидите на
покрива.

Система без налягане

1- Слънчев колектор

Системата е пълна с чиста вода, която се подава от
водосъдържателя без налягане, когато грее слънце.
Ако не грее слънце и няма нужда от енергия, водата се
източва обратно във водосъдържателя без налягане.

2- Слънчев контролер

Херметизирана система

1- Слънчев колектор

Системата е пълна с предаваща топлината течност с
необходимото количество антифриз, за да се избегне
замръзване през зимата. След това цялата система се
херметизира и запечатва.

2- Соларно-помпена група

Какво ви е необходимо?
•
•
•
•
•

Слънчев колектор
Водопроводна мрежа и соларно-помпена група
Захранващ
резервоар:
Стандартен
битов
водосъдържател за гореща вода Daikin Altherma
Окомплектовка за соларна система
Вторичен подгревател (термопомпено тяло Daikin
Altherma, което също осигурява и отопление на
дома)

3- Водосъдържател без налягане EKHWP-B

3- Окомплектовка за слънчева инсталация, която
се предлага със самостоятелен (EKHWS - EKHWE)
водосъдържател за битова гореща вода

Отопление и битова гореща вода

Идеален за
обновяване
на дома
Високотемпературна
система Daikin Altherma
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За смяна на
традиционни котли
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 за ремонтирани сгради. Сплит системата се състои от външно и
вътрешно тяло и може да бъде допълнена с връзка за соларна система.

Връзка със соларна система (допълнителна)

Битов
водонагревател

Външно тяло
Вътрешно тяло

Високотемпературна система Daikin Altherma  
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Сплит система
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 и комфортно управление.*
* СОР (Коефициент на преобразуване на енергията) до 3,08

Битов водонагревател
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 водонагревател.
Предлагат се и бойлери с по-голяма вместимост, ако се нуждаете от повече гореща вода.

Отоплителни тела

Връзка със соларна система

Високотемпературната система Daikin Atherma е
предназначена за работа 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.

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 водонагревател (EKHWP) може до едно
денонощие да съхранява голямо количество гореща вода,
която впоследствие да се използва за битови нужди или за
отопление.
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1.

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

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.
Режим на отопление:
Температура / входяща мощност

Температурата остава без промяна
термопомпа
без инвертор

Бавен
старт

термопомпа
с инвертор

Зададена
температура

Време

Каскадната технология на Daikin Altherma
До външното тяло

Висока ефективност в 3 стъпки:

1 Външното

тяло

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

Степен

1

Високотемпературна система Daikin Altherma  
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ВЪТРЕШНО ТЯЛО
››
››

Предлага се за приложения само за отопление
Благодарение на каскадната технология не е необходим
помощен електрически нагревател
5

6
2
1

3
7

4

1. Топлообменник R-134a

H2O

2. Топлообменник 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)

Вътрешно

Степен

2

Степен

3

2 Вътрешното

тяло

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

3

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.
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2. ВОДОСЪДЪРЖАТЕЛ ЗА БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА
Независимо дали вашите клиенти желаят само битова гореща вода или предимството на слънчевата енергия, Daikin
ви предлага битов водонагревател, който отговаря на техните изисквания.
Вътрешното тяло и водосъдържателят за битова
гореща вода могат да се монтират един над
друг за икономия на място или един до друг, ако
височината на помещението е недостатъчна.

ИЛИ

Отделно

Пакетно

EKHTS: Битов водонагревател
>> Предлага се във вариант12200 и 260 литра
6

>> Ефективно температурно подгряване: от 10°C до 50°C само за 60 минути*
8

>> Топлинните загуби се намаляват
до минимум благодарение на висококачествената изолация
11
>> 132На определени интервали, вътрешното тяло може да загрее водата до 60°C или повече, за да се предотврати

риска
от развитие на бактерии.
3
4
14

5
* Изпитание,
извършено с външно
тяло 16 kW при външна температура 7°C, 200-литров водосъдържател
7
1
9

10

7

1

9

1. Връзка за гореща вода

5

2. Тройник (доставка на място)

10

3. Връзка на предпазен клапан за
налягане

12
6

4. Предпазен клапан за налягане
(доставка на място)
5. Изход за рециркулация
6. Термисторна муфа

8
11

8. Серпентина на топлообменник

13
2

9. Изход топлоносител
10. Вход студена вода

3
4
14
7
9

7. Вход топлоносител

11. Tермистор
5
1
10

12. Анод
13. Технологични отвори
14. Технологични отвори

7

1
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ВРЪЗКА СЪС СОЛАРНА СИСТЕМА
Слънчев колектор

Слънчеви колектори
Средно през цялата година, слънцето осигурява
до 75% 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.

Вътрешно тяло и водосъдържател
за битова гореща вода

Нехерметизирана система
Ако слънчевото греене не е достатъчно или ако соларният водосъдържател не се нуждае от повече топлина, захранващата
помпа изключва и цялата слънчева 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: Водонагревател за битова гореща вода
Водонагревателят за битова гореща вода има две секции: Горната секция, която е винаги гореща –
водна зона – и долната, по-студена секция – соларната зона.
1.
2.

активната

Активната вода се подгрява в горната секция на водосъдържателя. Високата температура на тази
зона гарантира, че винаги има достатъчно количество гореща вода.
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.
15

2

6
1

7

17

5
4 3

21

21

8

20

1.

Вход от слънчев колектор (1”Ж
присъединителна връзка)

13. Топлообменник за соларно

2.

Вход за студена вода (1”M)

14. Топлоизолиращ кожух за соларно

3.

Изход за гореща вода (1”M)

4.

Вход от термопомпа (1”M)

5.

Изход към термопомпа (1”M)

6.

Изход за спомагателно
подгряване (1”M)

22

10

7.

Вход за спомагателно подгряване
(1”M)

8.

Битов водонагревател

9.

9

Вентил за зареждане и изпускане

10. Връзка за изравняващ
тръбопровод (не се използва)

19

11. Топлообменник за битова гореща
вода

12. Подгряващ топлообменник
11 16

14

13

12

18

помощно подгряване
помощно подгряване.

15. Допълнителен отвор за поставяне
на електрически нагревател (не
се използва)

16. Входяща разслояваща тръба за
слънчев колектор

17. Индикатор за ниво на зареждане
18. Вода без налягане на
водосъдържател

19. Соларна зона
20. Сервизна водна зона
21. Предпазен фитинг срещу
преливане

22. Ръкохватка
Предварително
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4. 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 външна 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 стайна
температура може да се регулира лесно, бързо и удобно.
Лесния за управление потребителски интерфейс за
високотемпературни приложения гарантира вашия
комфорт:

•
•
•

•

Отопление на
жилищни помещения
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
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 найчестото от тях включва:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Настройка на стайната температура въз основа на вградения или външния сензор
Функция за изключване (с интегрирана функция срещу замръзване)
Режим за функциониране по време на ваканция
Комфортен режим и режим с намалена функция
Време (ден и месец)
Програмируем седмичен таймер с определяни от 2 потребителя и 5 предварително зададени програми с до
12 действия дневно
Функция за блокиране на бутони
Задаване на ограничения. Монтажникът може да променя горното и долно ограничение
Подова температурна защита *
* само в комбинация с EKRTETS

Високотемпературна система Daikin Altherma  
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Отопление, битова гореща вода и охлаждане

Гъвкаво
Daikin Altherma Flex Type:
за жилищни и търговски
приложения

41

решение
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.
Daikin Altherma Flex Type е днешният отговор на сегашните и
бъдещи въпроси, свързани с обикновените системи за отопление
за търговски приложения като училища, болници, спа-центрове,
фитнес-зали и хотели, както и увеличаващите се разходи за енергия
и непоносимо високото въздействие върху околната среда. С
Daikin Altherma Flex Type 2/3 от генерираната топлина идва от
въздуха, признат като възобновяем енергиен източник, като това е
безплатно! Daikin Altherma Flex Type постига обикновен сезонен СОР
от 3 при умерения климат на Западна и Централна Европа.
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.
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Ефективен климатичен контрол за

жилищни приложения
До външното тяло

1

2

Гореща вода

3

Отопление

Охлаждане

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

2
Външно тяло

3

1

Отопление/охлаждане

=

Вътрешна инсталация

+

Вътрешно тяло

Битов
водонагревател

Търговски приложения
Целево предназначение
и гореща вода при потребност
Предизвикателства за фитнес център:
•

•

Големите
гимнастически
зали
с високи нива топлина, която
се генерира, изискват стриктен
климатичен контрол
Голямо моментно потребление
на
гореща
вода
в
съблекалните

Гъвкавото
решение:
•

Daikin Altherma
Flex Type с нейния
модулен и гъвкав
подход.

Daikin Altherma Flex Type  
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СИСТЕМА 3 В 1
Daikin Altherma Flex Type топли, охлажда и осигурява битова гореща вода:
• Отопление: температури на изходящата вода до 80°C
• Охлаждане: температури на изходящата вода до 5°C
• Гореща вода: температури на водосъдържателя до 75°C
Благодарение на функцията си за рециклиране на топлина, системата може да подгрява водосъдържател за битова
гореща вода до 60°C с топлината, отделяна по време на охлаждане.

ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНА ТЕРМОПОМПЕНА ТЕХНОЛОГИЯ
В сравнение с нафтов котел, това води до:
• До 36% по-малко експлоатационни разходи*
• До 71% намаление на емисиите от CO2 *
• До 35% намаление на потреблението на първична енергия*
* Данни, изчислени според условията в Белгия: SCOP от 3, средни цени на енергия за 2007-2010 г., фактор на емисии от CO2 за производство на
електроенергия

МОДУЛНА СИСТЕМА
Едно или повече инверторно управлявани външни термопомпени тела могат да осигурят отопление, охлаждане
и гореща вода. Външните тела между 23 и 45 kW изтеглят топлината от външния въздух, повишават я до умерена
температура и предават тази топлинна енергия до отделните вътрешни тела.
Вътрешните тела се предлагат в няколко класа (6, 9, 11, 14 и 16 kW), като осигуряват оптимална ефективност. Едно
външно тяло може да се комбинира с до десет вътрешни тела. За по-големи приложения могат да се монтират
няколко външни тела.

1 търговско пространство /
1 апартамент
6kW

5kW

9kW

8kW

11kW

14kW

16kW

Цяла сграда

22kW

45kW

20kW

1Ф, 230V

40kW

3Ф., 400V

Монтираните отделни външни
тела за достигане на по-високи
капацитети (Отделна система:
външните тела не са свързани
едно с друго)

Забележка: Капацитет на
отопление при 7°C външна
температура, капацитет на
охлаждане при 35°C външна
температура

44

1.

ДВЕ ТЕХНОЛОГИИ НА DAIKIN В КОМБИНАЦИЯ
ВЪНШНО ТЯЛО: Технология VRV на Daikin
Модулна гъвкавост

Рециклиране на топлина

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.

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 на пространството 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.

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

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

Загряване на битова
гореща вода:
до 75°C
нагнетяване

течност

R-410A

Отопление:
до 80°C
R-134A

Охлаждане:
до 5°C

засмукване R-410A
H2O

Daikin Altherma Flex Type  
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ВЪТРЕШНО ТЯЛО: Каскадната технология на Daikin Altherma
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 на жилищни помещения
Daikin Altherma Flex Type използва каскадната
технология, за да подобри ефективността на подаваното
отопление за помещения, тъй като тя има редица
значителни предимства пред термопомпите с един
хладилен агент:
• тя осигурява широк температурен диапазон на
водата (25°C - 80°C), 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 външни
температури дори до -20°C
• не е необходим помощен електрически нагревател

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°C 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. Поголеми 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 конвективен радиатор
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 водонагревател за битова
гореща вода

Каскадна технология
Стъпка

Извлича се топлина
от външния въздух

1

Стъпка

2

Предаване на
топлина

До външното тяло

Стъпка

повишаване на
температурата

Вътрешно

3
След това топлината се
предава към водния кръг
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2.

ВОДОСЪДЪРЖАТЕЛ ЗА БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА

7
9

5
1
10

7

1

5

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

9

10

EKHTS: Битов водонагревател
•
•
•
•

Предлага се във вариант 200 и 260 литра
Ефективно температурно подгряване: 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.

12
6
8

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

11
13
2
3
4
14

5
1
10

7
9

или

1. Връзка за гореща вода
7

2. Тройник (доставка на
място)

Пакетно

Отделно

7. Вход топлоносител1
8. Серпентина на
топлообменник

5

3. Връзка на предпазен
клапан за налягане

9. Изход топлоносител

4. Предпазен
клапан за
9
налягане (доставка на
място)

11. Tермистор

10. Вход студена вода
10

12. Анод

5. Изход за рециркулация

13. Технологични отвори

6. Термисторна муфа

14. Технологични отвори

Daikin Altherma Flex Type  
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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 стайна температура може
да се регулира лесно, бързо и удобно.
Лесния за управление потребителски интерфейс за
високотемпературни приложения гарантира вашия комфорт:
››

Отопление на жилищни

››

Функция за дезинфекция

помещения

››

Функция за изключване

››

Безшумен режим

››

Програматор за време

››

Функция за намаляване

››

Режим за загряване на

на мощността

битова гореща вода

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 функциониране по време на ваканция
Комфортен режим и режим с намалена функция
Време (ден и месец)
Програмируем седмичен таймер с определяни от 2 потребителя и 5 предварително зададени програми с до
12 действия дневно
Функция за блокиране на бутони
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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4.

КОНВЕКТИВЕН РАДИАТОР
Конвективният радиатор на Daikin работи при температура на водата 45°C, които могат да се осигурят ефективно
благодарение на каскадната технология на Daikin Altherma.
Следователно, конвективният радиатор е идеалното отоплително тяло за приложение в апартаменти, като осигурява
високо ниво на комфорт:

•

Малки размери в сравнение с нискотемпературните радиатори: широчината е намалена с 2/3
Radiateur
standard
température
Radiateur
standard basse
basse température

2.000mm

2000mm
2000mm

Стандартен нискотемпературен радиатор
600mm

Конвективен радиатор Daikin

600mm
600mm

600mm
600mm

600mm

Console
Daikin
700mm
700mm

•
•

Console
Daikin

700mm за използване в спални
Ниско ниво на шум до 19 dB(A), оптимален вариант
Охлаждане с висок капацитет с температури на водата до 6°C

Контрол
Всеки конвективен радиатор 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.

Инфрачервено
дистанционно
управление
(стандартно)
ARC452A15

Daikin Altherma Flex Type  

Режим на отопление / охлаждане
Отопление (45°C) /Охлаждане (6°C)

дневна

спалня 1
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спалня 2

45°C / 7°C

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.

хидравличен
помпа
изравнител радиатори

600mm

дневна
600mm

ЗОНА 1 :
TLw = 65°C

65°C

баня

Клапани, затворени в режим на охлаждане

ЗОНА 2 :
TLw = 45°C

ВКЛ./ИЗКЛ. ПОТРЕБНОСТ ОТОПЛЕНИЕ
дневна

ИЗКЛ.

баня

ИЗКЛ. ИЗКЛ./ВКЛ. ВКЛ.

спалня

ИЗКЛ. ИЗКЛ./ВКЛ.ИЗКЛ./ВКЛ. ВКЛ.

Вътрешно тяло ИЗКЛ.

ВКЛ.

65°C

външно
управление
45°C
помпа конвективни
радиатори

ИЗКЛ. ИЗКЛ.

65°C

ИЗКЛ.
45°C

спалня

смесителен вентил

На вашите услуги, с

инструментите
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 CO2 благодарение на Енергоспестяващия калкулатор.
След това 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.
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за подбор

на Daikin
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1.

ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩ КАЛКУЛАТОР
Daikin предлага базиран на интернет инструмент за бързо изчисляване на икономиите на текущи разходи и
икономиите на емисии на CO2. 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

Инструменти за подбор  

2.
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СОФТУЕР ЗА СИМУЛАЦИИ
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:
•
•
•
•

приложение за къща: натоварване при отопление/
охлаждане, температури на водата, електрозахранване
климатични условия: местоположение, проектирана
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.

3.

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 или ръчно 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
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Технически спецификации
1.

DAIKIN ALTHERMA ЗА НИСКИ ТЕМПЕРАТУРИ

САМО ОТОПЛЕНИЕ
ВЪТРЕШНО ТЯЛО

EHVH04S18C3V

Корпус

Цвят
Материал
Размери
Тяло
Tегло
Тяло
Работен диапазон Отопление
Битова гореща
вода
Звукова мощност Ном.
Ниво на звуково налягане Ном.

Височина x Широчина x Дълбочина mm
kg
Външна температура Мин.~Макс. °C
Водна страна Мин.~Макс. °C
Външна температура Мин.~Макс. °C по сух термометър
Водна страна Мин.~Макс. °C
dBA
dBA

ВЪНШНО ТЯЛО
Капацитет на
отопление

Мин.
Ном.
Макс.
Входяща мощност Отопление
Ном.
COP
Височина x Широчина x Дълбочина
Размери
Тяло
Tегло
Тяло
Работен диапазон Отопление
Мин.~Макс.
Битова гореща вода Мин.~Макс.
Хладилен агент
Тип
Маса
Звукова мощност Отопление
Ном.
Ниво на звуково налягане Отопление
Ном.
Електрозахранване Име / Фаза / Честота / Напрежение
Ток
Препоръчани предпазители

kW
kW
kW
kW
mm
kg
°C по мокър термометър
°C по сух термометър
kg
dBA
dBA
Hz/V
А

115

EHVH08S18C3V

EHVH08S26C9W

Бял
Ламарина с предпазно покритие
1732x600x728
116
-25~25
15~55
-25~35
25~60
42
28

126

EHVH16S18C3V

EHVH16S26C9W

Бял
Ламарина с предпазно покритие
1732x600x728w
126
129
-25~25
-25~35
15~55
-25~35
-20~35
25~60
42
47
28
33

ERLQ004CV3

ERLQ006CV3

ERLQ008CV3

ERLQ011CV3/CW1 ERLQ014CV3/CW1 ERLQ016CV3/CW1

1,801 / 1,802
4,401 / 3,272
5,121 / 4,812
0,871 / 0,812
5,041 / 4,022

1,801 / 1,802
6,001 / 4,582
8,351 / 6,402
1,271 / 1,252
4,741 / 3,662
735x832x307

1,801 / 1,802
7,401 / 5,802
10,021 / 7,682
1,661 / 1,642
4,451 / 3,532

11,201 / 8,562 14,501 / 10,302 16,001 / 11,102
11,381 / 11,332 14,551 / 14,302 16,101 / 15,622
3,431 / 2,382 3,371 / 3,022 3,761 / 3,312
4,601 / 3,60
4,301 / 3,41 16,001 / 4,25
1 345x900x320
113 /114
-25~35
-20~35
R-410A
3,4
64
66
51
52
V3/1~/50/230 // W1/3N~/50/400
40/20

54

56
-25~25
-25~35
R-410A

1,45

1,60
61
48

62
49
V3/1~/50/230
20

(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) (ном. стойности съгласно EN14511)
(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) (ном. стойности съгласно EN14511)

ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДАНЕ
ВЪТРЕШНО ТЯЛО

EHVX04S18C3V

Корпус

Цвят
Материал
Размери
Тяло
Tегло
Тяло
Работен диапазон Отопление
Охлаждане
Битова гореща
вода
Звукова мощност Ном.
Ниво на звуково налягане Ном.

Височина x Широчина x Дълбочина mm
kg
Външна температура Мин.~Макс. °C
Водна страна Мин.~Макс. °C
Външна температура Мин.~Макс. °C по сух термометър
Водна страна Мин.~Макс. °C
Външна температура Мин.~Макс. °C по сух термометър
Водна страна Мин.~Макс. °C
dBA
dBA

ВЪНШНО ТЯЛО
Капацитет на
отопление

Мин.
Ном.
Макс.
Капацитет на
Мин.
охлаждане
Ном.
Входяща мощност Отопление
Ном.
Охлаждане
Ном.
COP
EER
Височина x Широчина x Дълбочина
Размери
Тяло
Tегло
Тяло
Работен диапазон Отопление
Мин.~Макс.
Охлаждане
Мин.~Макс.
Битова гореща вода Мин.~Макс.
Хладилен агент
Тип
Маса
Звукова мощност Отопление
Ном.
Охлаждане
Ном.
Ниво на звуково Отопление
Ном.
налягане
Охлаждане
Ном.
Електрозахранване Име / Фаза / Честота / Напрежение
Ток
Препоръчани предпазители

kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW

mm
kg
°C по мокър термометър
°C по сух термометър
°C по сух термометър
kg
dBA
dBA
dBA
dBA
Hz/V
А

115

EHVX08S18C3V

EHVX08S26C9W

Бял
Ламарина с предпазно покритие
1732x600x728
117
-25~25
15~55
10~43
5~22
-25~35
25~60
42
28

126

EHVX16S18C3V

EHVX16S26C9W

Бял
Ламарина с предпазно покритие
1732x600x728
121
129
-25~25
15~55
10~46
5~22
-25~35
25~60
47
33

ERLQ004CV3

ERLQ006CV3

ERLQ008CV3

ERLQ011CV3/CW1 ERLQ014CV3/CW1 ERLQ016CV3/CW1

1,801 / 1,802
4,401 / 3,272
5,121 / 4,812
2,001 / 2,002
5,001 / 4,172
0,871 / 0,812
1,481 / 1,802
5,041 / 4,022
3,371 / 2,322

1,801 / 1,802
6,001 / 4,582
8,351 / 6,402
2,501 / 2,502
6,761 / 4,842
1,271 / 1,252
1,961 / 2,072
4,741 / 3,662
3,451 / 2,342
735x832x307

1,801 / 1,802
7,401 / 5,802
10,021 / 7,682
2,501 / 2,502
6,861 / 5,362
1,661 / 1,642
2,011 / 2,342
4,451 / 3,532
3,421 / 2,292

11,201 / 8,562 14,501 / 10,302 16,001 / 11,102
1
2
1
11,38 / 11,33 14,55 / 14,302 16,101 / 15,622
11,72
12,55
13,12
1
2
1
3,43 / 2,38
3,37 / 3,022 3,761 / 3,312
4,31
5,09
5,74
4,601 / 3,60
4,301 / 3,41 16,001 / 4,25
2,72
2,47
2,29
1 345x900x320
113/114
-25~35
10~46
-20~35
R-410A
3,4
64
66
64
66
69
51
52
50
52
54
V3/1~/50/230 // W1/3N~/50/400
40/20

54

56
-25~25
10~43
-25~35
R-410A

1,45

1,60
61

62
63

48
48

49
V3/1~/50/230
20

49
50

(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) (ном. стойности съгласно EN14511)
(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) (ном. стойности съгласно EN14511)
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САМО ОТОПЛЕНИЕ
ВЪТРЕШНО ТЯЛО

EHBH04C3V

Корпус

Цвят
Материал
Размери
Тяло
Tегло
Тяло
Работен диапазон Отопление
Битова гореща
вода
Звукова мощност Ном.
Ниво на звуково налягане Ном.

Височина x Широчина x Дълбочина mm
kg
Външна температура Мин.~Макс. °C
Водна страна Мин.~Макс. °C
Външна температура Мин.~Макс. °C по сух термометър
Водна страна Мин.~Макс. °C
dBA
dBA

ВЪНШНО ТЯЛО
Капацитет на
отопление

Мин.
Ном.
Макс.
Входяща мощност Отопление
Ном.
COP
Височина x Широчина x Дълбочина
Размери
Тяло
Tегло
Тяло
Работен диапазон Отопление
Мин.~Макс.
Битова гореща вода Мин.~Макс.
Хладилен агент
Тип
Маса
Звукова мощност Отопление
Ном.
Ниво на звуково налягане Отопление
Ном.
Електрозахранване Име / Фаза / Честота / Напрежение
Ток
Препоръчани предпазители

kW
kW
kW
kW
mm
kg
°C по мокър термометър
°C по сух термометър
kg
dBA
dBA
Hz/V
А

44

EHBH08C3V

EHBH08C9W

Бял
Ламарина с предпазно покритие
890x480x344
46
-25~25
15~55
-25~35
25~80
40
26

48

EHBH16C3V

EHBH16C9W

Бял
Ламарина с предпазно покритие
890x480x344
45
48
-25~35
15~55
-20~35
25~80
47
33

ERLQ004CV3

ERLQ006CV3

ERLQ008CV3

ERLQ011CV3/CW1 ERLQ014CV3/CW1 ERLQ016CV3/CW1

1,801 / 1,802
4,401 / 3,272
5,121 / 4,812
0,871 / 0,812
5,041 / 4,.022

1,801 / 1,802
6,001 / 4,582
8,351 / 6,402
1,271 / 1,252
4,741 / 3,662
735x832x307

1,801 / 1,802
7,401 / 5,802
10,021 / 7,682
1,661 / 1,642
4,451 / 3,532

11,201 / 8,562 14,501 / 10,302 16,001 / 11,102
11,381 / 11,332 14,551 / 14,302 16,101 / 15,622
3,431 / 2,382 3,371 / 3,022 3,761 / 3,312
4,601 / 3,60
4,301 / 3,41 16,001 / 4,25
1 345x900x320
113 /114
-25~35
-20~35
R-410A
3,4
64
66
51
52
V3/1~/50/230 // W1/3N~/50/400
40/20

54

56
-25~25
-25~35
R-410A

1,45

1,60
61
48

62
49
V3/1~/50/230
20

(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) (ном. стойности съгласно EN14511)
(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) (ном. стойности съгласно EN14511)

ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДАНЕ
ВЪТРЕШНО ТЯЛО

EHBX04C3V

Корпус

Цвят
Материал
Размери
Тяло
Tегло
Тяло
Работен диапазон Отопление
Охлаждане
Битова гореща
вода
Звукова мощност Ном.
Ниво на звуково налягане Ном.

Височина x Широчина x Дълбочина mm
kg
Външна температура Мин.~Макс. °C
Водна страна Мин.~Макс. °C
Външна температура Мин.~Макс. °C по сух термометър
Водна страна Мин.~Макс. °C
Външна температура Мин.~Макс. °C по сух термометър
Водна страна Мин.~Макс. °C
dBA
dBA

ВЪНШНО ТЯЛО
Капацитет на
отопление

Мин.
Ном.
Макс.
Капацитет на
Мин.
охлаждане
Ном.
Входяща мощност Отопление
Ном.
Охлаждане
Ном.
COP
EER
Височина x Широчина x Дълбочина
Размери
Тяло
Tегло
Тяло
Работен диапазон Отопление
Мин.~Макс.
Охлаждане
Мин.~Макс.
Битова гореща вода Мин.~Макс.
Хладилен агент
Тип
Маса
Звукова мощност Отопление
Ном.
Охлаждане
Ном.
Ниво на звуково Отопление
Ном.
налягане
Охлаждане
Ном.
Електрозахранване Име / Фаза / Честота / Напрежение
Ток
Препоръчани предпазители

kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW

mm
kg
°C по мокър термометър
°C по сух термометър
°C по сух термометър
kg
dBA
dBA
dBA
dBA
Hz/V
А

44

EHBX08C3V

EHBX08C9W

Бял
Ламарина с предпазно покритие
890x480x344
46
-25~25
15~55
10~43
5~22
-25~35
25~80
40
26

48

EHBX16C3V

EHBX16C9W

Бял
Ламарина с предпазно покритие
890x480x344
45
48
-25~35
15~55
10~46
5~22
-20~35
25~80
47
33

ERLQ004CV3

ERLQ006CV3

ERLQ008CV3

ERLQ011CV3/CW1 ERLQ014CV3/CW1 ERLQ016CV3/CW1

1,801 / 1,802
4,401 / 3,272
5,121 / 4,812
2,001 / 2,002
5,001 / 4,172
0,871 / 0,812
1,481 / 1,802
5,041 / 4,022
3,371 / 2,322

1,801 / 1,802
6,001 / 4,582
8,351 / 6,402
2,501 / 2,502
6,761 / 4,842
1,271 / 1,252
1,961 / 2,072
4,741 / 3,662
3,451 / 2,342
735x832x307

1,801 / 1,802
7,401 / 5,802
10,021 / 7,682
2,501 / 2,502
6,861 / 5,362
1,661 / 1,642
2,011 / 2,342
4,451 / 3,532
3,421 / 2,292

11,201 / 8,562 14,501 / 10,302 16,001 / 11,102
11,381 / 11,332 14,551 / 14,302 16,101 / 15,622
11,72
12,55
13,12
1
2
1
3,43 / 2,38
3,37 / 3,022 3,761 / 3,312
4,31
5,09
5,74
4,601 / 3,60
4,301 / 3,41 16,001 / 4,25
2,72
2,47
2,29
1 345x900x320
113/114
-25~35
10~46
-20~35
R-410A
3,4
64
66
64
66
69
51
52
50
52
54
V3/1~/50/230 // W1/3N~/50/400
40/20

54

56
-25~25
10~43
-25~35
R-410A

1,45

1,60
61

62
63

48
48

49
V3/1~/50/230
20

49
50

(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) (ном. стойности съгласно EN14511)
(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) (ном. стойности съгласно EN14511)
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САМО ОТОПЛЕНИЕ

СИСТЕМА "МОНОБЛОК"

ВЪНШНО ТЯЛО С НАГРЕВАТЕЛ НА ДЪНОТО СРЕЩУ ЗАМРЪЗВАНЕ НА КОНДЕНЗА
Капацитет на отопление
Входяща мощност
COP
Размери
Tегло
Данни за
хидромодула

Ном.
Отопление

kW
kW

Ном.

EDLQ011BB6V3

EDLQ014BB6V3

EDLQ016BB6V3

11,201 / 8,112
2,561 / 2,572
4,381 / 3,162

14,001 / 9,722
3,291 / 3,122
4,251 / 3,122
1418 x 1435 x 382
180
6V3

16,001 / 10,692
3,881 / 3,442
4,121 / 3,112

Тяло
Височина Х Широчина Х Дълбочина mm
Тяло
kg
Ток на спомагателен Тип
нагревател
Електрозахранване Фаза / Честота / Hz/V
Напрежение

Работен диапазон Отопление
Битова гореща
вода
Тип
Маса
Звукова мощност Отопление
Ниво на звуково налягане Отопление
Мрежово
Данни за
електрозахранване
компресора

Външна температура
Водна страна
Външна температура
Водна страна

Мин.~Макс.
Мин.~Макс.
Мин.~Макс.
Мин.~Макс.

1~/50/230

°C по мокър термометър
°C
°C по сух термометър
°C

EDLQ: -20~35
15 ~55
EDLQ: -20~43
25~80
R-410A
2,95
65

Хладилен агент

Ном.
Ном.
Име
Фаза
Честота
Напрежение

kg
dBA
dBA

ЕДНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ

64
51

66
52

V3
1~
50
230

Hz
V

(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 ) (ном. стойности съгласно EN14511)
(2) охлаждане Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) (ном. стойности съгласно EN14511)

САМО ОТОПЛЕНИЕ

СИСТЕМА "МОНОБЛОК"

ВЪНШНО ТЯЛО С НАГРЕВАТЕЛ НА ДЪНОТО СРЕЩУ ЗАМРЪЗВАНЕ НА КОНДЕНЗА
Капацитет на отопление
Входяща мощност
COP
Размери
Tегло
Данни за
хидромодула

Ном.
Отопление

kW
kW

Ном.

EDLQ011BB6W1

EDLQ014BB6W1

EDLQ016BB6W1

11,201 / 8,112
2,601/ 2,612
4,311 / 3,112

14,001 / 9,722
3,301 / 3,132
4,241 / 3,112
1418 x 1435 x 382
180
6W1

16,001 / 10,692
3,811 / 3,442
4,201 / 3,112

Тяло
Височина Х Широчина Х Дълбочина mm
Тяло
kg
Ток на спомагателен Тип
нагревател
Електрозахранване Фаза / Честота / Hz/V
Напрежение

Работен диапазон Отопление
Битова гореща
вода
Тип
Маса
Звукова мощност Отопление
Ниво на звуково налягане Отопление
Мрежово
Данни за
електрозахранване
компресора

Външна температура
Водна страна
Външна температура
Водна страна

Мин.~Макс.
Мин.~Макс.
Мин.~Макс.
Мин.~Макс.

3~/50/400

°C по мокър термометър
°C
°C по сух термометър
°C

Хладилен агент

Ном.
Ном.
Име
Фаза
Честота
Напрежение

kg
dBA
dBA

Hz
V

ТРИФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ

64
49

EDLQ: -25~35
15 ~55
EDLQ: -25~43
25~80
R-410A
2,95
65
51
W1
3N~
50
400

(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 ) (ном. стойности съгласно EN14511)
(2) охлаждане Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) (ном. стойности съгласно EN14511)

66
53

57

ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДАНЕ

СИСТЕМА "МОНОБЛОК"

С НАГРЕВАТЕЛ НА ДЪНОТО СРЕЩУ ЗАМРЪЗВАНЕ НА КОНДЕНЗА
Капацитет на отопление Ном.
Капацитет на охлаждане Ном.
Входяща мощност Охлаждане
Отопление
COP
EER
Размери
Тяло
Tегло
Тяло
Ток на спомагателен
Данни за
нагревател
хидромодула
Работен диапазон Отопление
Охлаждане
Битова гореща
вода
Хладилен агент
Звукова мощност
Ниво на звуково
налягане
Данни за
компресора

Тип
Маса
Отопление
Охлаждане
Отопление
Охлаждане
Мрежово
електрозахранване

kW
kW
kW
kW

Ном.
Ном.

EBLQ011BB6V3

EBLQ014BB6V3

EBLQ016BB6V3

11,201 / 8,112
12,851 / 10,002
3,871 / 3,692
2,561 / 2,572
4,381 / 3,162
3,321 / 2,712

14,001 / 9,722
15,991 / 12,502
5,751 / 5,392
3,291 / 3,122
4,251 / 3,122
2,781 / 2,322
1418 x 1435 x 382
180
6V3

16,001 / 10,692
16,731 / 13,102
6,361 / 5,932
3,881 / 3,442
4,121 / 3,112
2,631 / 2,212

Височина Х Широчина Х Дълбочина mm
kg
Тип
Електрозахранване Фаза / Честота / Hz/V
Напрежение
Външна температура
Водна страна
Външна температура
Водна страна
Външна температура
Водна страна

Мин.~Макс.
Мин.~Макс.
Мин.~Макс.
Мин.~Макс.
Мин.~Макс.
Мин.~Макс.

Ном.
Ном.
Ном.
Ном.
Име
Фаза
Честота
Напрежение

ЕДНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ

1~/50/230

°C по мокър термометър
°C
°C по сух термометър
°C
°C по сух термометър
°C
kg
dBA
dBA
dBA
dBA

EBLQ: -20~35
15~55
10~46
5~22
EBLQ: -20~43
25~80
R-410A
2,95
65
66

64
65
5
50

52
V3
1~
50
230

Hz
V

66
69
52
54

(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 ) (ном. стойности съгласно EN14511)
(2) охлаждане Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) (ном. стойности съгласно EN14511)

ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДАНЕ

СИСТЕМА "МОНОБЛОК"

С НАГРЕВАТЕЛ НА ДЪНОТО СРЕЩУ ЗАМРЪЗВАНЕ НА КОНДЕНЗА
Капацитет на отопление Ном.
Капацитет на охлаждане Ном.
Входяща мощност Охлаждане
Отопление
COP
EER
Размери
Тяло
Tегло
Тяло
Ток на спомагателен
Данни за
нагревател
хидромодула
Работен диапазон Отопление
Охлаждане
Битова гореща
вода
Хладилен агент
Звукова мощност
Ниво на звуково
налягане
Данни за
компресора

Тип
Маса
Отопление
Охлаждане
Отопление
Охлаждане
Мрежово
електрозахранване

kW
kW
kW
kW

Ном.
Ном.

EBLQ011BB6W1

EBLQ014BB6W1

EBLQ016BB6W1

11,201 / 8,112
12,851 / 10,002
3,871 / 3,692
2,601/ 2,612
4,311 / 3,112
3,321 / 2,712

14,001 / 9,722
15,991 / 12,502
5,401/ 5,062
3,301 / 3,132
4,241 / 3,112
2,961 / 2,472
1418 x 1435 x 382
180
6W1

16,001 / 10,692
16,731 / 13,102)
6,151 / 5,752
3,811 / 3,442
4,201 / 3,112
2,721 / 2,282

Височина Х Широчина Х Дълбочина mm
kg
Тип
Електрозахранване Фаза / Честота / Hz/V
Напрежение
Oколна температура
Водна страна
Външна температура
Водна страна
Външна температура
Водна страна

Мин.~Макс.
Мин.~Макс.
Мин.~Макс.
Мин.~Макс.
Мин.~Макс.
Мин.~Макс.

Ном.
Ном.
Ном.
Ном.
Име
Фаза
Честота
Напрежение

3~/50/400

°C по мокър термометър
°C
°C по сух термометър
°C
°C по сух термометър
°C
kg
dBA
dBA
dBA
dBA

ТРИФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ

64
65
49
50

Hz
V

(2) охлаждане Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) (ном. стойности съгласно EN14511)
(2) охлаждане Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) (ном. стойности съгласно EN14511)

EBLQ: -25~35
15~55
10~46
5~22
EBLQ: -25~43
25~80
R-410A
2,95
65
66
51
52
W1
3N~
50
400

66
69
53
54

58

ВОДОСЪДЪРЖАТЕЛ ЗА БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА
ВОДОСЪДЪРЖАТЕЛ ЗА БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА
Корпус
Цвят
Материал
Tегло
Тяло
Празен
kg
Водосъдържател Воден обем
l
Материал
Максимална температура на водата °C
Топлообменник
Брой
Тръбен материал
Електрически нагревател Капацитет
kW
Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение
Hz/V

EKHWS150B3V3

ЕМАЙЛИРАН ВОДОСЪДЪРЖАТЕЛ ЗА БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА
Корпус
Цвят
Материал
Tегло
Тяло
Празен
kg
Водосъдържател Воден обем
l
Материал
Максимална температура на водата °C
Електрически нагревател Капацитет
kW
Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение
Hz/V

EKHWE150A3V3

ВОДОСЪДЪРЖАТЕЛ ЗА БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА
Материал
Tегло
Топлообменник

EKHWS300B3V3
EKHWS200B3Z2
EKHWS300B3Z2
Неутрално бяло
Мека стомана с епоксидно покритие
45
59
45
59
200
300
200
300
Неръждаема стомана (DIN 1.4521)
85
1
Стомана, получена чрез дуплекс-процес LDX 2101
3
1~/50/230
2~/50/400

37
150

EKHWE200A3V3

EKHWE300A3V3
EKHWE200A3Z2
EKHWE300A3Z2
RAL9010
Стомана с епоксидно покритие
104
140
104
140
200
300
200
300
Стомана с емайлирано покритие съгл. DIN4753TL2
75
3,0
1~/50/230
2~/50/400

80
150

EKHWP300B

EKHWP500B
Удароустойчив полипропилен

Тяло
Битова гореща
вода

Зареждане

Допълнително
слънчево
отопление
Водосъдържател

EKHWS200B3V3

Празен
Тръбен материал
Топлообменна площ
Обем на вътрешна
серпентина
Работно налягане
Тръбен материал
Топлообменна площ
Обем на вътрешна
серпентина
Тръбен материал
Топлообменна площ
Обем на вътрешна
серпентина

kg

59

93
Неръждаема стомана (DIN 1.4404)

m²
l

5,8

6,0

27,9

29,0

bar
m²
l

6
Неръждаема стомана (DIN 1.4404)
2,7

3,8

13,2

18,5
Неръждаема стомана (DIN 1.4404)

m²
l

l
Воден обем
Максимална температура на водата °C

-

0,5

-

2,3

300

500
85

СТАЕН ТЕРМОСТАТ
ЖИЧЕН СТАЕН ТЕРМОСТАТ
Размери

Тяло

Tегло
Температура на
външната среда

Тяло
Съхранение
Работа
Диапазон на
Отопление
температурна настройка Охлаждане
Часовник
Функция за регулиране
Електрозахранване Напрежение
Връзка
Тип

EKRTWA
Височина/Широчина/ mm
Дълбочина
g
Мин./Макс.
°C
Мин./Макс.
°C
Мин./Макс.
°C
Мин./Макс.
°C

V

БЕЗЖИЧЕН СТАЕН ТЕРМОСТАТ
Размери

Термостат
Приемник

Tегло

87/125/34
215
-20/60
0/50
4/37
4/37
Да
Зона на пропорционално регулиране
Захранван с батерии 3* AA-LR6 (алкални)
С кабел
EKRTR1

Височина/Широчина/ mm
Дълбочина
Височина/Широчина/ mm
Дълбочина
g
g
Мин./Макс.
°C
Мин./Макс.
°C
Мин./Макс.
°C
Мин./Макс.
°C

Термостат
Приемник
Температура на
Съхранение
външната среда
Работа
Диапазон на
Отопление
температурна настройка Охлаждане
Часовник
Функция за регулиране
Електрозахранване Термостат
Напрежение
Приемник
Напрежение
Честота
Фаза
Връзка
Термостат
Приемник
Максимално разстояние Вътрешно
до приемника
До външното тяло

V
V
Hz

m
m

87/125/34
170/50/28
210
125
-20/60
0/50
4/37
4/37
Да
Зона на пропорционално регулиране
Захранван с 3 батерии AA-LRG (алкални)
230
50
1~
Безжично
С кабел
прибл. 30 m
прибл. 100 m
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ВРЪЗКА СЪС СОЛАРНА СИСТЕМА
ВРЪЗКА СЪС СОЛАРНА СИСТЕМА

EKSOLHWAV1

Размери
Тяло
Височина x Широчина x Дълбочина
Tегло
Тяло
Работен диапазон Температура на Мин.~Макс.
външната среда
Ниво на звуково Ном.
налягане
Топлопроизводителност Ефективност η0 на колектор с
нулеви загуби
Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение
Потребляема мощност на захранване

mm
kg
°C

770x305x270
8
1~35

dBA

27

%

-

Hz/V

1~/50/220-240
Вътрешно тяло

СЛЪНЧЕВ КОЛЕКТОР
СЛЪНЧЕВ КОЛЕКТОР
Размери
Зона

Тяло
Бруто
Полезна
Абсорбер

Височина x Широчина x Дълбочина mm
m²
m²
m²

EKSV26P

EKSH26P

EKSV21P

2000x1300x85

1 300x2 000x85

2000x1006x85
2,01
1,795
1,791

2,601
2,364
2,354

Топлопроизводителност*

БРУТО
Ефективност η0 на колектор с нулеви загуби %
Коефициент за топлинни загуби а1 W/m².K
Температурна зависимост на
W/m².K²
коефициент за топлинни загуби а2

71,2
3,86

69,6
3,78

0,0065

Топлопроизводителност*

0,0051
ПОЛЕЗНА

Ефективност η0 на колектор с нулеви загуби %
Коефициент за топлинни загуби а1 W/m².K
Температурна зависимост на
W/m².K²
коефициент за топлинни загуби а2

78,4
4,25

78,1
4,24

0,0072

Топлопроизводителност*

0,0057
АБСОРБЕР

Ефективност η0 на колектор с нулеви загуби %
Коефициент за топлинни загуби а1 W/m².K
Температурна зависимост на
W/m².K²
коефициент за топлинни загуби а2
Абсорбер
Покритие
Покривно стъкло
Топлопроводимост
Tегло
Обем
Макс. спад на налягането при 100l/h
Допустим наклон на покрива
Макс. температура в покой
Макс. работно налягане

kg
l
mBar
°C
bar

1,7
3

78,7
4,27

78,3
4,25

0,0072

0,0057

тръбна арфа от извити медни тръби с лазерно заварени
алуминиеви ламели с високоселективно покритие
МИКРОТЕРМ
(абсорбиране макс. 96%, емисии прибл. 5% +/- 2%)
Единично нечупливо стъкло, пропускане +/- 92%
минерална вата, 50 mm
42
2,1
0,5
15° до 80°
200
6

35
1,3
3,5

* Топлопроводимост, тествана съгласно EN12975-2:2006.

КОНВЕКТИВЕН РАДИАТОР
ВЪТРЕШНИ ТЕЛА
Капацитет на отопление Общ капацитет
Капацитет на
Общ капацитет
охлаждане
Полезен капацитет
Входяща мощност Отопление
Охлаждане
Размери
Тяло
Tегло
Тръбни
съединения
Ниво на звуково
налягане

Ном.
Ном.
Ном.
Ном.
Ном.
Височина/Широчина/
Дълбочина

Тяло
Дренажна с-ма/В.Д./Вход/Изход

Отопление
Ном.
Охлаждане
Ном.
Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение

kW
kW
kW
kW
kW
mm
kg
mm/
inch
dBA
dBA
Hz/V

FWXV20A

FWXV15A

2,0
1,7
1,4
0,015
0,015

1,5
1,2
0,98
0,013
0,013
600/700/210
15
18/G 1/2/G 1/2

29
29

19
19
1~/50/60/220-240/220

(1) Охлаждане: вътрешна температура 27°C (сух термометър), 19°C (мокър термометър); температура на входящата вода 7°C, повишаване на температурата на водата 5K. (2) Отопление: стайна температура 20°C
(сух термометър) и температура на входящата вода 45°C, спад на температурата на водата 5К
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2.

DAIKIN ALTHERMA ЗА ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРИ

ВЪТРЕШНИ ТЕЛА
EKHBRD014ACY1

EKHBRD016ACY1

kW

EKHBRD011ACV1 EKHBRD014ACV1 EKHBRD016ACV1 EKHBRD011ACY1
111
112

141
142

161
162

111
112

141
142

161
162

kW

3,571
4,402
3,081
2,502

4,661
5,652
3,001
2,482

5,571
6,652
2,881
2,412

3,571
4,402
3,081
2,502

4,661
5,652
3,001
2,482

5,571
6,652
2,881
2,412

ВЪТРЕШНИ ТЕЛА
Капацитет на
отопление

Ном.

Входяща мощност Отопление

Ном.

COP
Корпус

Цвят
Материал
Размери
Тяло
Tегло
Тяло
Работен диапазон Отопление
Битова гореща
вода
Хладилен агент
Ниво на звуково
налягане

Метално сив
Ламарина с предпазно покритие
705/600/695

Височина/Широчина/Дълбочина mm
kg
Външна температура Мин.~Макс. °C
Водна страна Мин.~Макс. °C
Външна температура Мин.~Макс. °C по сух термометър
Водна страна Мин.~Макс. °C

Тип
Маса
Ном.

Нощен тих
Ниво 1
режим
Електрозахранване Име
Фаза
Честота
Напрежение
Ток
Препоръчани предпазители

kg
dBA
dBA

144,25

147,25
-20~20
25~80
-20~35
25~80
R-134a
3,2

43
46

45
46

46
46

431
462

451
462

461
462

40

43

45

401

431

451

V1
1~
Hz
V
А

Y1
3~
50

220-240
25

380-415
16

(1) EW 55°C; LW 65°C; Dt 10°C; външни условия: 7°CDB/6°CWB | (2) EW 70°C; LW 80°C; Dt 10°C; външни условия: 7°C по сух термометър/6°C по мокър термометър

ВЪНШНИ ТЕЛА
С НАГРЕВАТЕЛ НА ДЪНОТО СРЕЩУ ЗАМРЪЗВАНЕ НА КОНДЕНЗА
Размери
Тяло
Височина/Широчина/Дълбочина
Tегло
Тяло
Работен диапазон Отопление
Мин.~Макс.
Битова гореща Мин.~Макс.
вода
Хладилен агент
Тип
Маса
Звукова мощност Отопление
Ном.
Ниво на звуково Отопление
Ном.
налягане
Електрозахранване Име; Фаза; Честота; Напрежение
Ток
Препоръчани предпазители

ERRQ011AV1

ERRQ014AV1

ERRQ016AV1

kg
dBA
dBA
Hz;V
А

ERRQ011AY1

ERRQ014AY1

ERRQ016AY1

1.345/900/320
120
-20~20

mm
kg
°C по мокър термометър
°C по сух
термометър

-20~35
R-410A
4,5
68

69

71

68

69

71

52

53

55

52

53

55

V1;1~;50;220-440
25

Y1 / 3~ / 50 / 380-415
16
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ВОДОСЪДЪРЖАТЕЛ ЗА БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА
ВОДОСЪДЪРЖАТЕЛ ЗА БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА
Корпус
Размери

Цвят
Материал
Тяло

Tегло

EKHTS200AC

EKHTS260AC

Метално сив
Галванизирана стомана (метален лист с покритие)
Височина/Интегрирано mm
във вътрешно тяло/
Широчина/Дълбочина
Празен
kg

Тяло
Брой
Топлообменник
Тръбен материал
Топлообменна площ
Обем на вътрешна серпентина
Електрозахранване Фаза
Водосъдържател Воден обем
Материал
Максимална температура на водата

1.335/2.010/600/695

1.335/2.285/600/695

70

78
1
Стомана, получена чрез дуплекс-процес (EN 1.4162)
1,56
7,5
-

m²
l
l

200

260
Неръждаема стомана (EN 1.4521)
75

°C

ВОДОСЪДЪРЖАТЕЛ ЗА БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА

EKHWP300B

EKHWP500B

Материал
Tегло
Топлообменник

Удароустойчив полипропилен
Тяло
Битова гореща
вода

Зареждане

Допълнително
слънчево
отопление
Водосъдържател

Празен
Тръбен материал
Топлообменна площ
Обем на вътрешна
серпентина
Работно налягане
Тръбен материал
Топлообменна площ
Обем на вътрешна
серпентина
Тръбен материал
Топлообменна площ
Обем на вътрешна
серпентина

kg

59

93
Неръждаема стомана (DIN 1.4404)

m²
l

5,8

6,0

27,9

29,0

bar

6
Неръждаема стомана (DIN 1.4404)

m²
l

2,7

3,8

13,2

18,5
Неръждаема стомана (DIN 1.4404)

m²
l

Воден обем
l
Максимална температура на водата °C

-

0,5

-

2,3

300

500
85

СЛЪНЧЕВ КОЛЕКТОР
СЛЪНЧЕВ КОЛЕКТОР
Размери
Зона

Тяло
Бруто
Полезна
Абсорбер

Височина x Широчина x Дълбочина mm
m²
m²
m²

EKSV26P

EKSH26P

EKSV21P

2000x1300x85

1 300x2 000x85

2000x1006x85
2,01
1,795
1,791

2,601
2,364
2,354

Топлопроизводителност*

БРУТО
Ефективност η0 на колектор с нулеви загуби %
Коефициент за топлинни загуби а1 W/m².K
Температурна зависимост на
W/m².K²
коефициент за топлинни загуби а2

71,2
3,86

69,6
3,78

0,0065

Топлопроизводителност*

0,0051
ПОЛЕЗНА

Ефективност η0 на колектор с нулеви загуби %
Коефициент за топлинни загуби а1 W/m².K
Температурна зависимост на
W/m².K²
коефициент за топлинни загуби а2

78,4
4,25

78,1
4,24

0,0072

0,0057

Топлопроизводителност*

АБСОРБЕР
Ефективност η0 на колектор с нулеви загуби %
Коефициент за топлинни загуби а1 W/m².K
Температурна зависимост на
W/m².K²
коефициент за топлинни загуби а2

Абсорбер
Покритие
Покривно стъкло
Топлопроводимост
Tегло
Обем
Макс. спад на налягането при 100l/h
Допустим наклон на покрива
Макс. температура в покой
Макс. работно налягане
* Топлопроводимост, тествана съгласно EN12975-2:2006.

kg
l
mBar
°C
bar

1,7
3

78,7
4,27

78,3
4,25

0,0072

0,0057

тръбна арфа от извити медни тръби с лазерно заварени
алуминиеви ламели с високоселективно покритие
МИКРОТЕРМ
(абсорбиране макс. 96%, емисии прибл. 5% +/- 2%)
Единично нечупливо стъкло, пропускане +/- 92%
минерална вата, 50 mm
42
2,1
0,5
15° до 80°
200
6

35
1,3
3,5
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3.

DAIKIN ALTHERMA ТИП FLEX

ВЪТРЕШНИ ТЕЛА
ВЪТРЕШНО ТЯЛО
Функция
Размери

EKHVMRD50AV1
ВxШxД

Температурен диапазон отопление
на изходящата вода
Материал
Цвят
Ниво на звуково налягане номинално
Tегло
Хладилен агент
Тип
Маса
Електрозахранване

EKHVMYD80AV1

Ламарина с предпазно покритие
Метално сив
401/ 432
421/ 432
92
R-134a
2
2
1~/ 50Hz /220-240V

Ламарина с предпазно покритие
Метално сив
401/ 432
421/ 432
120
R-134a
2
2
1~/ 50Hz /220-240V

°C

kg

EKHVMYD50AV1

Отопление и охлаждане
705x600x695
25~80

mm

dB(A)
kg

EKHVMRD80AV1

Само отопление
705x600x695
25~80

1 Звуковите нива са измерени при:EW 55°C; LW 65°C 2 Звуковите нива са измерени при:EW 70°C; LW 80°C

EKHBRD011ACV1 EKHBRD014ACV1 EKHBRD016ACV1 EKHBRD011ACY1 EKHBRD014ACY1 EKHBRD016ACY1
Функция
Корпус
Размери
Tегло
Работен
диапазон

Хладилен
агент
Ниво на
звуково
налягане

цвят
материал
тяло
височина/широчина/дълбочина mm
тяло
kg
отопление външна мин.~макс. °C
водна
мин.~макс. °C
страна
битова
външна мин.~макс. °C по сух термометър
гореща
водна
мин.~макс. °C
вода
страна
тип
маса
kg
ном.
dBA

нощен тих ниво 1
режим
Електрозахранване име
фаза
честота
напрежение
Ток
препоръчани предпазители

dBA

Само отопление
Метално сив
Ламарина с предпазно покритие
705/600/695
144,25

147,25
-20~20
25~80
-20~35
25~80
R-134a
3,2

43 1
46 2

45 1
46 2

46 1
46 2

43 1
46 2

45 1
46 2

46 1
46 2

40 1

43 1

45 1

40 1

43 1

45 1

V1
1~
Hz
V
А

Y1
3~
50

220-240
25

380-415
16

(1) EW 55°C; LW 65°C; Dt 10°C; външни условия: 7°CDB/6°CWB (2) EW 70°C; LW 80°C; Dt 10°C; външни условия: 7°CDB/6°CWB | (3) EW 30

ВЪНШНИ ТЕЛА
ВЪНШНО ТЯЛО
Номинален капацитет
Диапазон на мощност
Размери
Tегло
Звукова мощност
Ниво на звуково налягане
Работен диапазон
Хладилен агент
Електрозахранване
Тръбни съединения

отопление
охлаждане
ВxШxД
отопление
отопление
отопление
битова вода
тип

kW
kW
HP
mm
kg
dB(A)
°C
°C
°C
kg

течност
mm
засмукване
mm
газ с високо и ниско налягане
макс. обща дължина
m
разлика в нивата Външ. - Вътр. тяло m
Препоръчани предпазители
А

EMRQ8AY1

EMRQ10AY1

EMRQ12AY1

EMRQ14AY1

EMRQ16AY1

22,4
20
8

28
25
10

33,6
30
12
1680x1300x765

39,2
35
14

44,8
40
16

80
60
-20°C~20*
-20°C~35*
R-410A
3~/50Hz/380-415V

83
62

331

339

78
58

9,52
19,1
15,9

84
63

12,7
28,6

22,2
19,1

22,2
300
40

20

25

40

Условия на отопление: Ta=7°C по сух термометър/6°C по мокър термометър, 100% коефициент на свързване Условия на охлаждане: Ta = 35°C по сух термометър, 100% коефициент на свързване
* Капацитетът не е гарантиран между -20°C и -15°C
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ВОДОСЪДЪРЖАТЕЛ ЗА БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА
ВОДОСЪДЪРЖАТЕЛ ЗА БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА
Воден обем
Макс. температура на водата
Размери
ВxШxД
Размери - интегрирано във вътрешно тяло В x Ш x Д
Външен материал на корпуса
Цвят
Празно тегло

EKHTS200AC
l
°C
mm
mm

EKHTS260AC

200

260
75°C

1335x600x695
2010x600x695

1610x600x695
2285x600x695
Галванизиран метален лист
Метално сив

70

kg

78

КОНВЕКТИВЕН РАДИАТОР
КОНВЕКТИВЕН РАДИАТОР
Капацитет

Отопление
Охлаждане
ВxШxД

45°C 1
7°C 2

Размери
Tегло
Дебит на въздушния поток H/M/L/SL
Звуково налягане
M
Хладилен агент
Електрозахранване
Тръбни съединения
Течност (Вън.д./Дренаж
1

kW
kW
mm
kg
m3/h
dB(A)

FWXV15A

FWXV20A

1,5
1,2

2,0
1,7
600x700x210
15

318/228/150/126
19

Температура на постъпващата вода = 45°C / Температура на изходящата вода: 40°C
вътрешна температура = 20°C по сух термометър
Средна скорост на вентилатора

474/354/240/198
29
Вода
1~/220-240V/50/60Hz
12,7 / 20

2

Температура на постъпващата вода = 7°C / Температура на изходящата вода: 12°C
вътрешна температура = 27°C по сух термометър / 19°C по мокър термометър
Средна скорост на вентилатора

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 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, рециклиране 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.

Daikin Europe N.V. участва в Програмата за сертификация
Eurovent за климатици (AC), агрегати за охлаждане
на течности (LCP), въздухообработващи климатични
камери (AHU) и вентилаторни конвектори (FCU);
Проверете текущата валидност на сертификата онлайн:
www.eurovent-certification.com или чрез: 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 публикация 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 найширокия 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.at, www.daikin-ce.com

Продуктите на Daikin се разпространяват от:

ECPBG12-721 • Авторско право Daikin
Запазваме си правото за грешки при отпечатване и промяна на модели.

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 правилни избор за вашия
портфейл... и за околната среда

