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Gretje, sanitarna topla voda in hlajenje

Trajnostne

rešitve

za stanovanjsko in komercialno rabo
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Vi in vaš kupec sta se odločila za prehod na energijsko varčen sistem gretja z
nizkimi ravnmi izpustov CO2. Daikin Altherma je popoln sistem gretja in
proizvodnje sanitarne tople vode, ki temelji na toplotni črpalki zrak-voda,
toplotni črpalki na zemeljski vir in na hibridni tehnologiji. Sistem, ki predstavlja
prilagodljivo in stroškovno varčno alternativo grelnika na fosilna goriva. Vključuje
pa tudi možnost hlajenja.*
Zaradi svoje energijske varčnosti je Daikin Altherma popolna rešitev za
doseganje manjše porabe energije in nizkih ravni izpustov CO2.
Njeni visoko in nizko temperaturni sistemi gretja zagotavljajo optimalno
udobje. Visoko energijsko varčne toplotne črpalke z napredno tehnologijo
kompresorja pretvarjajo neuporabljeno in neizčrpno toploto iz okoliškega zraka
v uporabno toploto, bodisi v sklopu splošnega sistema nadzorovanja klime ali za
segrevanje sanitarne tople vode. Še več, sistem je tudi zelo enostavno namestiti.
*Možnost hlajenja sistema Daikin Altherma je na voljo za nizko temperaturne in hibridne grelne sisteme (talno gretje, konvektorji toplotnih črpalk).
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Ponudite svojemu kupcu

prednosti in koristi
1.

NAJVEČJA UPORABA OBNOVLJIVE ENERGIJE
Tehnologija zrak-voda za izločanje toplote iz zunanjega zraka
S pomočjo toplotne črpalke sistem izloča toploto in jo uporablja za segrevanje vode v sistemu ter tako znižuje stroške in
porabo energije.
›› Zajamčena grelna kapaciteta navzdol do -25°C, zato so skrbi pozimi odveč
›› Za predhodno segrevanje sanitarne vode je mogoče vključiti solarni sistem

Hibridna tehnologija: združitev plinskega grelnika s tehnologijo zrak-voda
Z združitvijo najnovejših in najučinkovitejših plinskih kondenzacijskih grelnikov z našo tehnologijo toplotne črpalke bo imel
kupec na voljo najboljše iz obeh svetov.
›› Z ozirom na trenutne cene energije, zunanjo temperaturo in želeno raven udobja v prostoru je izbran najvarčnejši način
gretja
›› Ta kombinacija optimalno izkorišča obe tehnologiji.

UČINKOVITOST
NAJVARČNEJŠI NAČIN
- samo toplotna črpalka
- hibridni
- samo plin
CENE
ENERGIJE

Tehnologija zemeljski vir-voda:
izločanje toplote iz zemeljskega vira
Uporaba geotermalne tehnologije omogoča izločanje
toplote iz tal in se uporablja za segrevanje vode v
sistemu.
›› Odlično za kraje, kjer se povprečna zimska
temperatura spusti pod 3°C
›› Visoka sezonska učinkovitost, ker so temperature tal zelo
stabilne ne glede na temperaturo zraka
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Daikinove
2.

tehnologije

OPTIMALNO UDOBJE
Naša rešitev omogoča enemu samemu sistemu, da zagotavlja gretje pozimi, hlajenje poleti in sanitarno toplo vodo vse leto
... skupaj z našim uporabniku prijaznim krmilnim sistemom pa lahko uporabnik po svoji želji programira popolno udobje!

3.

POPOLNO ZA KATERI KOLI NAMEN
Daikin Altherma je odlična rešitev za katero koli vrsto uporabe, za stanovanja ali komercialne prostore, in nenehno zagotavlja
optimalno udobje, varčno porabo energije in nizke obratovalne stroške za
››
››
››
››
››

4.

Nove hiše
Energijsko varčne hiše
Prenove celotnega sistema gretja
Prenov z ohranjanjem obstoječe napeljave in radiatorjev
Dvovalentne rešitve za kombiniranje s sekundarnimi
sistemi gretja

››
››
››
››

Stanovanjski kompleksi
Hoteli
Restavracije
Toplice in počitniški kompleksi

KOMBINACIJA Z VSEMI VRSTAMI ODDAJNIKOV TOPLOTE
Vrsto oddajnikov toplote v uporabi določajo potrebe uporabnika za
zagotavljanje popolnega udobja in njegove estetske zahteve, Daikin Altherma
pa se dovršeno združuje s sistemom talnega gretja, konvektorji toplotne
črpalke in nizko ali visoko temperaturnimi radiatorji.
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Aplikacije vir-voda

Nova

priložnost za

idna
Hibnrologija
teh

Čedalje več lastnikov domov zahteva zamenjavo grelnih sistemov, še posebej zamenjavo
plinskih grelnikov z bolj učinkovitimi, stroškovno varčnejšimi in okolju prijaznejšimi sistemi,
ki zmanjšujejo izpuste CO2, znižujejo porabo energije in ne obremenjujejo družinskega
proračuna.
Odgovor je hibridna toplotna črpalka Daikin Altherma.

združevala
tehnologijo toplotne črpalke zrak-voda s tehnologijo
kondenziranja plina ter iskala optimalne ekonomske pogoje za svoje

Za ogrevanje prostora bo hibridna toplotna črpalka Daikin Altherma

delovanje s kombinacijo parametrov energijskih stroškov (elektrike, plina), učinkovitosti
toplotne črpalke in zahtevane toplotne obremenitve za zagotovitev do 35% več energetske
učinkovitosti, več učinkovitosti ogrevanja in opaznih prihrankov pri stroških.
Pri proizvodnji sanitarne tople vode hibridna toplotna črpalka Daikin Altherma optimizira
delovanje najučinkovitejšega plinskega kondenzacijskega grelnika.

Vaše koristi
99 Nizki obratovalni stroški za gretje in proizvodnjo sanitarne tople vode v primerjavi s
tradicionalnimi grelniki
99 Nizka cena naložbe
99 Zagotavljanje ustrezne toplote za prenove
99 Enostavna in hitra postavitev

Hibridna toplotna črpalka Daikin Altherma
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gretje stanovanj!
Kaj je toplotna
črpalka
zrak-voda?
Daikin Altherma toplotna črpalka zrak-voda izkorišča
trajnostni vir energije: izločanje toplote iz zunanjega
zraka. V zaprtem sistemu hladilnega sredstva se prek
izhlapevanja, kondenzacije, stiskanja in razširjanja ustvarja
termodinamični cikel. Ta “črpa” toploto z nižje na višjo
temperaturno raven. Dobljeno toploto prenaša prek
toplotnega izmenjevalnika v sistem centralnega ogrevanja
v vašem domu.

4/5

okoliške toplote

1/5
električne
energije
Glede na model in okoliščine
Daikinova Altherma toplotna
črpalka proizvede približno
5kWh uporabne toplote
za vsako porabljeno kWh
električne energije. To pomeni
približno 4/5 brezplačne

potrebne toplote!
Odlična naložba!

100%
energija

Kaj je tehnologija kondenzacijskega grelnika?
Tehnologija kondenzacijskega grelnika pretvarja uporabljeno gorivo v uporabno toploto skoraj brez izgub. To je ugodno
tako za okolje kot tudi za vaš žep, saj nižja poraba energije pomeni nižje stroške ogrevanja, manjšo porabo energetskih virov
in zmanjšanje izpustov CO2. Pri tem procesu se plini ohlajajo do točke, kjer se para, ki jo vsebujejo, kondenzira. Energija, ki pri
tem nastaja, se uporablja kot toplotna energija.

4
12  
aplikacije vir-voda

Nizki obratovalni stroški za gretje in
proizvodnjo sanitarne tople vode
v primerjavi s tradicionalnimi grelniki
A. OGREVANJE PROSTORA
CENE
ENERGIJE

UČINKOVITOST

NAJVARČNEJŠI NAČIN

- samo toplotna črpalka
- hibridni način
- samo plin

Glede na zunanjo temperaturo, cene energije in interno toplotno obremenitev hibridna toplotna črpalka Daikin Altherma
pametno izbira med toplotno črpalko in/ali plinskim grelnikom, z možnostjo njunega sočasnega delovanja, in tako vedno
izbere najbolj varčen način delovanja.

Hibridna toplotna črpalka Daikin Altherma  13

Če upoštevamo povprečno evropsko podnebje, največji del zahtevane toplote zagotovi delovanje hibridne in toplotne
črpalke, kar pomeni do 35% večjo učinkovitost ogrevanja.
Ponazoritev povprečnega evropskega podnebja
Zahtevana količina
toplote kWh/°C
1.800

Delovanje
plina

Hibridno
delovanje

Delovanje
toplotne črpalke

1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
-7

0

15

Temperatura
okolice °C

+ 35% učinkovitosti

(gretje prostora) v primerjavi s kondenzacijskim grelnikom
• Toplotna obremenitev: 14 kW
• 70% s toplotne črpalke
• 30% s plinskega grelnika
Toplotna obremenitev = zmogljivost sistema za ogrevanje prostora, ki je zahtevana za ohranjanje udobnih notranjih
temperatur v vsakem trenutku.
Zahtevana proizvedena toplota = toplotna obremenitev x n° ur delovanja na leto

Delovanje toplotne črpalke
Toplotna črpalka, ki je vgrajena v hibridno toplotno črpalko Daikin Altherma, je najboljša razpoložljiva tehnologija, ki omogoča
optimiziranje obratovalnih stroškov pri zmernih zunanjih temperaturah in zagotavlja količnik zmogljivosti do 5,041 !
(1) gretje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)

Hibridno delovanje
Če je zahtevana visoka toplotna obremenitev ali najvišja možna učinkovitost pri trenutnih pogojih, delujeta hkrati na najbolj
ekonomičen način oba, plinski grelnik in toplotna črpalka .
Hitrost pretoka vode je samodejno uravnavana, da je omogočeno znižanje temperature vode, ki teče iz radiatorjev v toplotno
črpalko, in s tem zagotavljanje najvišje možne učinkovitosti toplotne črpalke.
Točno določen trenutek preklopa od delovanja toplotne črpalke na delovanje hibridne črpalke je odvisen od lastnosti hiše, cen
energije in nastavitve zahtevane notranje temperature.

Delovanje plina
Ko zunanje temperature drastično padajo, delovanje v hibridnem načinu ni več učinkovito. V tem trenutku enota samodejno
preklopi v samo plinsko delovanje.

14   aplikacije vir-voda

B. SANITARNA TOPLA VODA
Gospodinjska sanitarna voda se segreva s pomočjo tehnologije kondenzacije
plina: hladna voda iz vodovoda teče neposredno v posebni dvojni toplotni
izmenjevalnik, ki omogoča optimalno in neprekinjeno kondenziranje dimnih

kar pomeni do
10-15% višjo učinkovitost v primerjavi s tradicionalnimi
kondenzacijskimi grelniki.
plinov med postopkom proizvodnje sanitarne tople vode,

Prav tako je mogoče zahvaljujoč principu hibridnosti v času, ko poteka ogrevanje
prostora prek toplotne črpalke, hkrati zagotavljati sanitarno toplo vodo s kondenzacijsko
tehnologijo, kar omogoča optimalno udobje.

Nizki stroški naložbe
Zamenjava obstoječih radiatorjev (do 80°C) in cevne napeljave ni potrebno zamenjati, saj se naša hibridna toplotna črpalka Daikin
Altherma neposredno priključi na obstoječi sistem ogrevanja in tako zmanjšuje stroške in prekinitve pri postavitvi. Zahvaljujoč
kompaktnim meram je prostor, ki je potreben za nov sistem, podoben prostoru za obstoječi sistem, zato ne prihaja do prostorskih
izgub in ni potrebe po strukturalnih spremembah.

450 mm

400

mm

890 mm

Hibridna toplotna
črpalka Daikin
Altherma

890 mm

450 mm

35

0m

m

Obstoječi plinski
grelnik
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Zagotavljanje ustrezne toplote za
potrebe prenove
S hibridno toplotno črpalko Daikin Altherma je možno več vrst uporabe, saj pokriva vse toplotne obremenitve do 27 kW.
Plinski grelnik je mogoče v zgodnji fazi namestiti brez toplotne črpalke za zagotovitev hitrega ponovnega začetka ogrevanja
v primeru okvare obstoječega plinskega grelnika.

Enostavna in hitra postavitev
Hibridna toplotna črpalka Daikin Altherma je dobavljena v treh velikih sestavnih delih:
•
•
•

zunanja enota toplotne črpalke
notranja enota toplotne črpalke
plinski kondenzacijski grelnik

Zunanja enota toplotne črpalke
307 m

m

735 mm

832 mm

Plinski kondenzacijski grelnik

Notranja enota toplotne črpalke

Ker sta notranja enota toplotne črpalke in kondenzacijski grelnik dobavljena kot ločeni enoti, je z njima lažje rokovati,
premeščati ter ju vgraditi.
Notranjo enoto toplotne črpalke je preprosto namestiti na steno skupaj s standardno hrbtno ploščo. S hitrimi medsebojnimi
priključki je mogoče plinski kondenzacijski grelnik preprosto montirati na notranjo enoto toplotne črpalke, rezultat pa je
zelo kompaktna enota.
Podobno kot pri vseh stensko montiranih plinskih grelnikih so vsi priključki na dnu, vse komponente pa so dosegljive s
sprednje strani, zato je enota preprosta za vzdrževanje in servisiranje.

16   aplikacije vir-voda

prihranek pri obratovalnih stroških pri ogrevanju prostora
kot tudi pri oskrbovanju gospodinjstva s toplo vodo

Proučevanje primera
Primerjava obratovalnih stroškov z novim plinskim grelnikom
Tipični belgijski primer
Z našo hibridno toplotno črpalko Daikin Altherma bo v uporabi najbolj učinkovito kombinirano delovanje ne glede na
temperaturo zunanjega zraka.
Poraba energije med tipično belgijsko zimo

A

B

C
2.000
1.800
1.600
1.400

Poraba toplote (kWh /°C)

>

Zamenjava plinskega grelnika s hibridno toplotno črpalko Daikin Altherma pomeni

1.200
1.000
800
600
400
200
0
-7		

0
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+35% učinkovitosti (ogrevanje prostora)
v primerjavi z obstoječim plinskim kondenzacijskim grelnikom

°C

A

Nizke zunanje temperature
100% uporaba plinskega
grelnika

B

Srednje zunanje temperature
Toplotna črpalka + plinski
grelnik

C

Visoke zunanje temperature
100% uporaba toplotne
črpalke
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HIBRIDNA TOPLOTNA ČRPALKA
DAIKIN ALTHERMA

NOVI PLINSKI KONDENZACIJSKI
GRELNIK

OBSTOJEČI PLINSKI KONDENZACIJSKI
GRELNIK

OGREVANJE PROSTORA
Dovajana energija v KS
Zmogljivost v KS
Dovajana energija s plinskega grelnika
Učinkovitost ogrevanja prostora
Obratovalni stroški

12.800 kWh
3,64 SCOP
6.700 kWh
90%
1.220 €

Dovajana energija s plinskega grelnika*
Učinkovitost DHW ogrevanja prostora*
Obratovalni stroški*

3.000 kWh
90%
230 €

19.500 kWh
90%
1.520 €

19.500 kWh
75%
1.820 €

OGREVANJE DHW

1.450 €

Obratovalni stroški

3.000 kWh
80%
260 €
SKUPAJ
1.780 €

3.000 kWh
65 %
320 €
2.140 €

* za kombinirani grelnik, brez ločenega rezervoarja za sanitarno toplo vodo

>

Celoletni prihranki: za ogrevanje prostora in
proizvodnjo sanitarne tople vode
v primerjavi z novim plinskim kondenzacijskim grelnikom 330 €/leto

-19%

v primerjavi z obstoječim plinskim kondenzacijskim grelnikom 690 €/leto

-32%

Toplotna obremenitev:

16 kW

Vzorčna temperatura

-8°C

Izklopna temperatura pri ogrevanju prostora

16°C

Najvišja temperatura vode

60°C

Najnižja temperatura vode

38°C

Cena plina

0,070 €/kWh

Cena elektrike (dnevna)

0,237 €/kWh

Cena elektrike (nočna)

0,152 €/kWh

Skupna zahteva ogrevanja prostora

19.500 kWh

Skupna zahteva DHW ogrevanja (4 osebe)

3.000 kWh

Aplikacije zrak-voda
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Gretje in sanitarna topla voda

Popolno za

zamenjavo
oljnega grelnika

Visoko temperaturni sistem Daikin Altherma

19
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Za zamenjavo
oljnih grelnikov
Visoko temperaturni sistem Daikin Altherma ponuja gretje in sanitarno toplo vodo
za vaš dom. Ta sistem lahko v celoti zamenja tradicionalni grelnik in se priključi
na obstoječo cevno napeljavo. Visoko temperaturna Daikin Altherma je tako
idealna rešitev za prenove. Ločeni (split) sistem je sestavljen iz ene zunanje enote in
ene notranje enote in ga je mogoče dopolniti s priključkom na solarni zbiralnik.

Rezervoar za
sanitarno
toplo vodo

Zunanja enota
Notranja enota

Visoko temperaturni sistem Daikin Altherma  21

Deljeni “split” sistem
Deljeni (split) sistem sestoji iz zunanje in notranje enote
Daikin Altherma zunanja enota vključuje toplotno črpalko, ki izloča toploto iz zunanjega zraka, kar pomeni, da skoraj 2/3
uporabne toplote prihaja iz obnovljivega in brezplačnega vira.
Zunanja enota izloča toploto iz zunanjega zraka v okolici. To toploto zatem prenaša preko hladilne napeljave v notranjo
enoto.
Notranja enota prejema toploto iz zunanje enote in še nadalje zviša njeno temperaturo, tako da omogoča temperature
vode do 80°C za potrebe ogrevanja z radiatorji in za uporabo tople vode v gospodinjstvu. Daikinov edinstveni pristop
na principu kaskadnega kompresorja do toplotnih črpalk (ena v zunanji enoti/ena v notranji enoti) zagotavlja kar najvišje
udobje celo pri najnižjih zunanjih temperaturah brez potrebe po dodatnem pomožnem električnem grelniku.
Razpoložljive zmogljivosti so 11, 14 in 16 kW. Če je zahtevana večja zmogljivost od 16 kW, lahko zdaj kombinirate več
notranjih enot z eno samo zunanjo enoto za doseganje zmogljivosti gretja do 40 kW.
Visoko temperaturna Daikin Altherma ogreva do 3-krat učinkoviteje kot tradicionalni sistemi gretja na osnovi fosilnih goriv
ali električne energije. Tako so doseženi nižji obratovalni stroški, medtem ko lahko uživate v stabilnem in prijetnem udobju.*
* COP (Količnik zmogljivosti) do 3,08

Rezervoar za sanitarno toplo vodo
Visoka temperatura vode sistema Daikin Altherma je idealna za segrevanje vode za gospodinjstvo brez potrebe po vgradnji
dodatnega električnega grelnika vode. Hitro segrevanje vode za gospodinjstvo pomeni tudi potrebo po manjšem grelniku
vode. Za družino s 4 člani je najboljša rešitev standardni rezervoar. Če potrebujete več vroče vode, je na voljo tudi večji
rezervoar.

Oddajniki toplote

Solarni priključek

Visoko temperaturni sistem Daikin Atherma je namenjen
uporabi samo z visoko temperaturnimi radiatorji, ki so
različnih velikosti in oblik, da se prilegajo notranji opremi in
potrebam po gretju. Naše radiatorje je mogoče individualno
krmiliti ali pa upravljati prek centraliziranega grelnega
krmilnga programa.

Visoko temperaturni grelni sistem Daikin Altherma lahko
za proizvodnjo vroče vode izbirno uporablja tudi sončno
energijo.
Če vroča voda ni potrebna takoj, lahko namensko grajeni
rezervoar tople vode (EKHWP) shrani veliko količino segrete
vode za en dan za kasnejšo uporabo bodisi za ogrevanje ali
za vročo vodo v gospodinjstvu.
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1.

ZUNANJA ENOTA IN NOTRANJA ENOTA
ZUNANJA ENOTA
Visoko temperaturni sistem Daikin Altherma uporablja 100% termo-dinamično energijo za dviganje temperature vode do
80°C brez uporabe dodatnega grelnika.

Invertersko krmiljenje pomeni še celo več
prihrankov!
Inverter nepretrgoma prilagaja vaš sistem dejanskim potrebam po
gretju. Nobene potrebe po ubadanju z nastavitvami: programirana
temperatura je optimalno vzdrževana ne glede na zunanje in
notranje dejavnike, kot je na primer količina sončne svetlobe,
število ljudi v sobi itd. To pomeni neprekosljivo udobje, podaljšano
življenjsko dobo sistema, ker deluje samo, ko je to potrebno, in
30% dodatnega prihranka pri stroških za energijo v primerjavi z neinverterskimi toplotnimi črpalkami.
Gretje:
Temperatura / Vhodna moč

Temperatura ostaja enakomerna
toplotna črpalka
brez inverterja

Počasni
zagon

toplotna črpalka
z inverterjem

Nastavitev
temp.

Čas

Daikin Altherma kaskadna tehnologija
Visoka učinkovitost v 3 korakih:

1 Zunanja enota

izloča toploto iz zunanjega zraka v
okolici. Ta toplota se prenaša v notranjo enoto prek hladilnega
sredstva R-410A.

korak

1

Zunaj
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NOTRANJA ENOTA
››
››

Na voljo samo v aplikacijah z gretjem
Potreben ni noben rezervni grelnik zahvaljujoč kaskadni
tehnologiji
5

6
2
1

3
7

4

1. Toplotni izmenjevalnik R-134a

H2O

2. Toplotni izmenjevalnik R-410A

R-134a

3. Črpalka (DC-inverter za vzdrževanje fiksne ∆T)
4. Kompresor R-134a
5. Izpust zraka
6. Manometer
7. Ekspanzijska posoda (12 l)

Znotraj

korak

2

korak

3

2 Notranja

enota

sprejema toploto in z njeno
pomočjo zvišuje temperaturo s hladilnim sredstvom
R-134a.

3

Toplota se prenaša iz krogotoka R-134a hladilnega
sredstva v vodni krogotok. Zahvaljujoč edinstvenemu
pristopu s kaskadnim kompresorjem je možno brez
pomoči dodatnega rezervnega grelnika dosegati
temperature vode do 80 °C.
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2. REZERVOAR ZA SANITARNO TOPLO VODO
Ne glede na to, ali želi kupec samo sanitarno toplo vodo ali prednosti sončne energije, vam Daikin ponuja rezervoar za
sanitarno toplo vodo, ki ustreza kupčevim zahtevam.
Notranjo enoto in rezervoar za sanitarno toplo
vodo lahko postavite enega na drugo in varčujete s
prostorom, ali ju postavite enega poleg druge, če za
namestitev ni na voljo dovolj visok prostor.

ALI

Ne naloženi

Naloženi v stolp

EKHTS: Rezervoar za sanitarno toplo vodo
>> 13 Na voljo s prostornino 20012 in 260 litrov
6
>> Učinkovito zvišanje temperature:
od 10°C do 50°C v samo 60 minutah*
8
>> Izguba toplote je zmanjšana
na minimum zahvaljujoč visoki kakovosti izolacije
11

>> 14 V zahtevanih časovnih razmikih lahko notranja enota segreje vodo do 60°C, da prepreči rast bakterij
2
3
* Preizkus
opravljen s 16 kW zunanjo enoto pri temperaturi okolice 7°C, 200-litrski rezervoar
4

15
7
9

5
1
10

7

1

1. Priključek za toplo vodo

9

2. T-element (nakup v trgovini)

5

3. Priključek varnostnega tlačnega
ventila

10

4. Varnostni tlačni ventil (nakup v
trgovini)
13

12

5. Recirkulacijska odprtina

6

6. Vtičnica za termistor
7. Priključek za vstopni pretok

8
11
14
2

8. Tuljava toplotnega
izmenjevalnika
9. Povratni izhodni priključek
10. Priključek za hladno vodo

3
4
15
7
9

11. Termistor
12. Anoda
5
1
10

13. Izstopne odprtine
14. Izstopne odprtine

7

1
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3.

Sončna PRIKLJUČITEV
Solarni zbiralnik

Notranja enota in rezervoar za
sanitarno toplo vodo

Solarni zbiralniki
V celoletnem povprečju sonce daje polovico energije, ki jo potrebujemo za segrevanje sanitarne tople vode do želene
temperature. Visoko zmogljivi zbiralniki z izredno selektivnim premazom pretvarjajo vse kratkovalovno sončno sevanje v
toploto. Zbiralnike lahko namestite na streho.

Delovanje
Solarni zbiralniki so napolnjeni z vodo samo, če sonce zagotavlja dovolj toplote. V tem primeru se za kratek čas vključijo obe
nadzorni črpalki in črpalna enota in napolnijo zbiralnike z vodo iz rezervoarja za vodo. Po končanem polnjenju, ki traja manj
kot minuto, se ena od črpalk izključi, druga črpalka pa vzdržuje potek kroženja vode.

Sistem brez podtlaka
Če ni dovolj sončne svetlobe ali če solarni shranjevalni rezervoar ne potrebuje več toplote, se dovajalna črpalka izključi in
celotni solarni sistem se izprazni v shranjevalni rezervoar. Dodajanje sredstva proti zamrzovanju ni potrebno, saj v primeru,
ko sistem ni v uporabi, površine zbiralnikov niso napolnjene z vodo – še ena od prednosti za varovanje okolja!

EKHWP: rezervoar za sanitarno toplo vodo
Rezervoar za sanitarno toplo vodo ima dva predela: Zgornji, vedno vroč predel – aktivno
hladnejši predel – solarno cono.
1.
2.

vodno cono – in spodnji

Aktivna voda se greje v zgornjem predelu shranjevalnega rezervoarja. Visoka temperatura tega predela zagotavlja,
da je vedno na razpolago dovolj tople vode.
Solarni zbiralniki so učinkovitejši, ko skozi zbiralnike teče hladnejša voda. Zato je voda, ki je dovajana neposredno v
solarne zbiralnike med njihovim delovanjem, shranjena v solarni coni.
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4. ENOSTAVNO KRMILJENJE
Sistemski krmilnik
Uporabniški vmesnik nadzira visoko temperaturni sistem gretja na dva načina:

1/ Plavajoča nastavitvena točka v
odvisnosti od vremena
Če je vključena funkcija plavajoče nastavitvene točke,
je nastavitvena točka za temperaturo izhodne vode
odvisna od temperature zunanje okolice. Pri nizki zunanji
temperaturi se temperatura izhodne vode dvigne
za zadostitev potreb po ogrevanju stavbe. Pri višjih
temperaturah se temperatura izhodne vode zniža in tako
varčuje z energijo.

2/ Krmiljenje s termostatom
Z uporabniškim vmesnikom Daikin Altherma z vgrajenim
temperaturnim tipalom je mogoče enostavno, hitro in
prikladno prilagajati idealno temperaturo.
Uporabniški vmesnik za aplikacije z visokimi
temperaturami z enostavnim krmiljenjem jamči udobje:
•
•
•
•
•

Ogrevanje prostora
Tihi način
Funkcija ponastavitve
Funkcija razkuževanja
Funkcija izklopa

•
•

Časovno programiranje
Način gretja sanitarne
vode

Izbirni sobni termostat
Termostat meri sobno temperaturo in jo sporoča
neposredno v uporabniški vmesnik.
LCD zaslon sobnega termostata v trenutku prikaže vse
potrebne podatke o nastavitvi Daikinovega sistema
Altherma. Uporabnik se z lahkoto pomika med različnimi
meniji, med katerimi so najbolj značilni:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nastavitev temperature sobe na osnovi meritev, dobljenih z vgrajenega zunanjega tipala
Funkcija izklopa (z vgrajeno funkcijo zaščite pred zamrznitvijo)
Način počitniškega delovanja
Načini udobja in zmanjšanega delovanja
Čas (dan in mesec)
Programljivi tedenski časovnik z 2 uporabniško definiranima in 5 prednastavljenimi programi, z 12 postopki na dan
Funkcija zaklepanja tipk
Nastavitev omejitev. Monter lahko spreminja zgornje in spodnje omejitve
Zaščita temperature tal *
* samo v kombinaciji z EKRTETS
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Gretje, sanitarna topla voda in hlajenje

za nove

Daikin Altherma ponuja dva nizko temperaturna sistema, ki oba
omogočata gretje in hlajenje, vključno s sistemom sanitarne
tople vode, ki so vsi priključeni na isto vrsto pribora.

Nizko temperaturni sistem Daikin Altherma

29

hiše
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Nizko temperaturna toplotna
črpalka Daikin Altherma, ki je del
asortimana
izdelkov, je namenjena zagotavljanju
samo najboljšega pri uravnavanju klime:

inovativnega

Najboljše sezonske učinkovitosti, ki zagotavljajo najvišje
prihranke pri obratovalnih stroških
• odlične ocene COP za potrebe stimulacije in atestiranja
• nobene potrebe (ali zelo malo) po uporabi pomoči s strani elektrike
• najboljša učinkovitost dosežena v okviru najbolj relevantnega temperaturnega razpona

Popolna izbira za novogradnje kot tudi za energijsko
varčne hiše
• po meri izdelan izdelek za zelo nizke toplotne obremenitve
• zasnovan za prenašanje najostrejših zimskih vremenskih razmer
• gretje, hlajenje in proizvodnja sanitarne tople vode v enem sistemu
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ponujena je v

3 rešitvah

Integrirana talna stoječa enota, ki
prihrani prostor in čas pri namestitvi
•
•
•

vsi sestavni deli in priključki so tovarniško
izdelani
zahtevan zelo majhen prostor za namestitev
minimalna zahtevana električna vhodna moč z
vedno razpoložljivo toplo vodo

Integrirana solarna enota, ki omogoča
optimalno izkoriščanje obnovljive
energije in vrhunsko udobje
•
•
•
•

solarna podpora pri proizvodnji sanitarne tople
vode s solarnim sistemom brez podtlaka
lahek plastični rezervoar
dvovalentna možnost: možna kombinacija s
sekundarnim izvorom toplote
možno upravljanje prek programa

Stenska enota, ki omogoča
prilagodljivost pri montaži in
priključitev za sanitarno toplo vodo
•
•

Kompaktna enota z majhnim prostorom za
postavitev, zahtevano ni skoraj nič razmaka ob
straneh
Možna kombinacija z ločenim rezervoarjem za
sanitarno toplo vodo s prostornino do 500 litrov,
z ali brez solarne podpore
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Zajamčeno delovanje: Daikin Altherma
je primerna za vsa podnebja,
Daikin je poznan po svojem
tehnološkem znanju, povezanem z
zaščito pred zmrzovanjem na svojih
toplotnih črpalkah. Zunanje enote so
posebej zasnovane za preprečevanje
nabiranja ledu, celo v najbolj mrzlem
zimskem vremenu.

Nizko temperaturni sistem Daikin Altherma zajamčeno
deluje vse do zunanjih temperatur do -25°C. To zagotavlja
ustrezno delovanje toplotne črpalke celo v najbolj mrzlih
podnebjih.
1. Serija Daikin Altherma z zmogljivostmi 4-8 kW ima
posebej zasnovano ohišje, ki preprečuje nabiranje ledu na
tuljavi zunanje enote.
• Zunanja enota ima prosto visečo tuljavo, ki preprečuje
nabiranje ledu na spodnjem delu zunanje enote. To je
ključ do ustrezne zaščite pred zmrzovanjem, dodatna
prednost pa je tudi v tem, da ni zahtevan električni
grelnik spodnje plošče
• Izpustna rešetka je prav tako posebej zasnovana za
preprečevanje nabiranja ledu

Prosto viseča tuljava

Naša napredna zaščita pred zamrzovanjem in ledom
pomeni, da lahko ponudimo sistem Daikin Altherma
po vsej Evropi.

Nova izpustna rešetka
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celo za najostrejše zimske vremenske razmere
2. Serija Daikin Altherma z zmogljivostmi 11-16 kW ima
posebej zasnovano zaščito pred zmrzovanjem, ki preprečuje
nabiranje ledu na tuljavi zunanje enote.
• Prehod vročega plina: vroče plinsko hladilno sredstvo,
ki prihaja iz kompresorja, potuje skozi spodnjo ploščo
in s tem preprečuje nabiranje ledu in vzdržuje vse
izpustne odprtine odprte
• Prehod za pod-hlajenje: preden se cev za hladilno
sredstvo razdeli v razdelilniku na lasnice, teče hladilno
sredstvo skozi spodnjo ploščo tuljave in jo ščiti pred
tvorjenjem ledu

V ERLQ-C serijo je vgrajen grelnik spodnje plošče s
samo nizko zmogljivostjo (35 W) in s pametno logiko
delovanja samo med cikli odmrzovanja. To prihrani okoli
90% električne energije v primerjavi s tradicionalnim
sistemom toplotne črpalke s termostatično krmiljenim
grelnikom spodnje plošče.

Prosto viseča tuljava

Razdelilnik
Cev za vroči plin

Tesnjenje

Prehod za pod-hlajenje
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1. INTEGRIRANA TALNA STOJEČA ENOTA,
KI PRIHRANI PROSTOR IN ČAS PRI NAMESTITVI

• Rezervoar za sanitarno toplo vodo iz nerjavečega jekla je
vključen v enoto, z vsemi tovarniško izdelanimi priključki
med modulom toplotne črpalke in rezervoarjem. To
omogoča hitro namestitev v primerjavi s tradicionalno
postavitvijo (stenska montaža z ločenim rezervoarjem
za sanitarno toplo vodo), saj je potrebno priključiti samo
cevi za vodo in hladilno sredstvo.
• Vse hidravlične komponente so vključene (obtočna
črpalka, ekspanzijska posoda, pomožni grelnik itd.).
Nakup komponent drugega proizvajalca ni potreben.
• Električna PCB omarica in hidravlične komponente so
dostopne s sprednje strani. To zagotavlja preprosto
servisiranje in preprečuje možnost okvar električnih
komponent zaradi puščanja vode.
• Vsi priključki za vodo in hladilno sredstvo so na vrhu enote,
kar omogoča enostavno priključitev in dostopnost. To
pomeni, da niso zahtevani nobeni priključki na hrbtni
strani enote, zato je prostor za namestitev manjši.

Komponente so
dostopne s sprednje
strani
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Po zaslugi dizajna vse-v-enem je prostor za postavitev minimalen tako po tlorisu
kot po višini

1

V primerjavi s tradicionalno deljeno različico stenske notranje enote in ločenega rezervoarja za sanitarno toplo vodo
integrirana notranja enota znatno zmanjšuje zahtevani prostor za postavitev.

Tradicionalna postavitev

Integrirana notranja enota

Vodna
omarica
DHW
rezervoar
1.732 mm

proti

Prostor
zmanjšan
za več
kot

30%

580 mm

X

370 mm

950 mm + X

72

8m

m

m

600 m

Manjši tloris: s širino samo 600 mm in globino 728 mm
ima integrirana notranja enota primerljiv tloris z drugimi
gospodinjskimi aparati.

2

728 mm

Manjši tloris za postavitev: zahtevanega ni skoraj nič
stranskega prostora, zahtevanega ni nič prostora za enoto
za napeljavo, ker so vsi cevni priključki na vrhu. To omogoča
prostor za postavitev v velikosti samo 0,45 m².

600 mm + 10 mm
prostora na obeh straneh
3

Nizka višina za postavitev: obe, 180 l in 260 l različica, sta visoki 173 cm. Zahtevana višina za postavitev je manj kot 2 m.

4

Kompaktnost integrirane notranje enote pa še poudarjata njen elegantni dizajn in sodobna oblika, ki se nevsiljivo prilegata
vsem drugim gospodinjskim aparatom.
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3.

STENSKA ENOTA, KI OMOGOČA PRILAGODLJIVOST PRI
MONTAŽI IN PRIKLJUČITEV ZA SANITARNO TOPLO VODO
Stenska notranja enota
1. Če ni zahteve po sanitarni topli vodi v kombinaciji s
sistemom Daikin Altherma
• Vse hidravlične komponente so vključene v toplotni črpalki
(obtočna črpalka, ekspanzijska posoda, pomožni grelnik
itd.), nobene potrebe po nakupu komponent drugega
proizvajalca
• Vse hidravlične komponente in PCB plošča so za lažje
servisiranje dostopne s sprednje strani
• Kompaktna zasnova: 890 mm (višina) x 480 mm (širina) x
344 mm (globina)
• Majhen prostor za postavitev, saj ni potrebe po skoraj
nobenem praznem prostoru ob straneh
• Sodobna oblika se z lahkoto prilega drugim sodobnim
gospodinjskim aparatom
2. Stensko notranjo enoto je možno kombinirati z ločenim
rezervoarjem za sanitarno toplo vodo.
• Rezervoar iz nerjavečega jekla EKHWS: 150 l, 200 l ali 300 l
• Emajlirani rezervoar EKHWE: 150 l, 200 l ali 300 l
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3. Če je za toplo vodo zahtevan solarni priključek: Solarni
zbiralniki
V celoletnem povprečju sonce daje polovico energije,
ki jo potrebujemo za segrevanje sanitarne tople vode do
želene temperature. Visoko zmogljivi zbiralniki z izredno
selektivnim premazom prenašajo vse kratkovalovno sončno
sevanje v toploto. Zbiralnike lahko namestite na streho.

• EKHWP polipropilenski rezervoar: 300 l ali 500 l z
integrirano postajo s solarno črpalko
• Visoka učinkovitost, saj sistem ne zahteva glikola
• Dobro izoliran rezervoar za optimalno zmanjšanje
toplotnih izgub
• Možna podpora za ogrevanje prostora
• Izboljšana zaščita pred zmrzovanjem za s snegom
pokrite solarne zbiralnike

Termalna vroča voda brez podtlaka
Solarni zbiralniki so napolnjeni z vodo samo, če sonce
zagotavlja dovolj toplote. V tem primeru se za kratek čas
vključijo obe nadzorni črpalki in črpalna enota in napolnijo
zbiralnike z vodo iz rezervoarja za vodo. Po končanem
polnjenju, ki traja manj kot minuto, se ena od črpalk izključi,
druga črpalka pa vzdržuje potek kroženja vode.
Če ni dovolj sončne svetlobe ali če solarni shranjevalni
rezervoar ne potrebuje več toplote, se dovajalna črpalka
izključi in celotni solarni sistem se izprazni v shranjevalni
rezervoar. Dodajanje sredstva proti zamrzovanju ni
potrebno, saj v primeru, ko sistem ni v uporabi, površine
zbiralnikov niso napolnjene z vodo – še ena od prednosti
za varovanje okolja!

Solarni sistem s podtlakom
Če je potrebno, je mogoče ponuditi tudi termalni sistem
za toplo vodo s podtlakom. Sistem je napolnjen s tekočino
za prenos toplote s pravilno količino sredstva proti
zamrzovanju za zaščito pred zamrzovanjem pozimi. V
celotnem sistemu se ustvari podtlak in sistem je zatesnjen.
Za priključitev rezervoarja za sanitarno toplo vodo (EKHWS
ali EKHWE) sta zahtevana solarni komplet in postaja s
solarno črpalko.
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Sistem Monoblok
Vse je združeno v eni zunanji enoti
Poleg ločenih sistemov Daikin Altherma je Daikin predstavil tudi monoblok
različico, v kateri se vsi hidravlični deli nahajajo v zunanji enoti. Pri tem sistemu
namesto hladilnih cevi tečejo iz zunanje enote v notranjost vodne cevi, zato je
postavitev za domačega uporabnika mnogo hitrejša in enostavnejša.


Razpoložljive zmogljivosti za monoblok različico: 11, 14, 16 kW

Sanitarna topla voda

Solarni priključek (izbirno)

Konvektor toplotne črpalke

Zunanja enota:
11, 14 in 16 kW

Talno gretje
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1. SAMO ZUNANJA ENOTA
Napeljava za H2O, brez hladilnega sredstva

11 kW, 14 kW in 16 kW ohišje

Zaščita hidravličnih komponent pred zmrzovanjem
Za zaščito vodne napeljave pred zamrzovanjem pozimi so vse hidravlične komponente izolirane, v uporabi pa je tudi
posebna programska oprema, ki po potrebi vključi črpalko in rezervni grelnik. To preprečuje padec temperature pod točko
zmrzovanja in odpravlja potrebo po dodajanju glikola v vodno napeljavo.

Monoblok Daikin Altherma je na voljo v naslednjih različicah:
-

samo gretje ali gretje in hlajenje
ena faza ali tri faze
11 kW, 14 kW ali 16 kW

Vgrajeni električni pomožni grelnik kot dodatno gretje pri nizkih zunanjih temperaturah. Monoblok Daikin
Altherma je že v tovarni opremljen s 6 kW pomožnim grelnikom. Ta grelnik je med zagonom možno prilagoditi na 3 kW
(enofazne enote) ali 2 kW (trifazne enote).
Spiralni kompresorji, ki so vgrajeni v monoblok modele Daikin Altherma (11 do 16 kW), so zasnovani
kot kompaktne, robustne, tihe naprave, ki zagotavljajo optimalno zanesljivo delovanje (brez ventilov in vgrajene
sklopke z nihajnim členom) ter učinkovitost (zaradi nizkega primarnega toka in konstantnega kompresijskega
razmerja). Tehnologija, ki je že v uporabi v številnih Daikinovih toplotnih črpalkah.
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2. REZERVOAR ZA SANITARNO TOPLO VODO IN SOLARNA PODPORA
Ne glede na to, ali želi kupec samo sanitarno toplo vodo ali prednosti sončne energije, vam Daikin ponuja rezervoar za
sanitarno toplo vodo, ki ustreza kupčevim zahtevam.

EKHWS / EKHWE
Rezervoar za sanitarno toplo vodo
•
•

Na voljo s prostorninami 150, 200 in 300 l
Nerjaveče jeklo (EKHWS) ali emajl (EKHWE)

Solarni sistem s podtlakom
V celoletnem povprečju sonce daje polovico energije, ki jo potrebujemo
za segrevanje sanitarne tople vode do želene temperature. Visoko
zmogljivi zbiralniki z izredno selektivnim premazom prenašajo vse
kratkovalovno sončno sevanje v toploto. Zbiralnike lahko namestite na
streho.
Če je potrebno, je mogoče ponuditi tudi termalni sistem za toplo vodo s
podtlakom. Sistem je napolnjen s tekočino za prenos toplote s pravilno
količino sredstva proti zamrzovanju za zaščito pred zamrzovanjem
pozimi. V celotnem sistemu se ustvari podtlak in sistem je
zatesnjen. Za priključitev rezervoarja za sanitarno toplo vodo
(EKHWS ali EKHWE) sta zahtevana solarni komplet in postaja s
solarno črpalko.

EKHWP
Rezervoar za sanitarno toplo vodo s solarno podporo brez podtlaka
•

•

Na voljo v 2 prostorninah: 300 in 500 litrov
›› Možna kombinacija s solarnim sistemom brez podtlaka
›› Optimalno izboljšani priključki
Enostavnejša namestitev posameznega sistemskega krogotoka
›› Izboljšan dizajn: privlačna barva in nova oblika
›› Optimizirano za lažji transport in postavitev
›› Boljša izolacija pomeni nižje stroške za energijo
›› Višja hitrost pretoka zahvaljujoč optimalni tehnologiji priključitve
›› Razvidni priključki pomenijo lažjo postavitev

Termalna vroča voda brez podtlaka
Solarni zbiralniki so napolnjeni z vodo samo, če sonce zagotavlja dovolj toplote. V tem primeru se za kratek čas
vključijo obe nadzorni črpalki in črpalna enota in napolnijo zbiralnike z vodo iz rezervoarja za vodo. Po končanem
polnjenju, ki traja manj kot minuto, se ena od črpalk izključi, druga črpalka pa vzdržuje potek kroženja vode.
Če ni dovolj sončne svetlobe ali če solarni shranjevalni rezervoar ne potrebuje več toplote, se dovajalna črpalka
izključi in celotni solarni sistem se izprazni v shranjevalni rezervoar. Dodajanje sredstva proti zamrzovanju
ni potrebno, saj v primeru, ko sistem ni v uporabi, površine zbiralnikov niso napolnjene z vodo – še ena od
prednosti za varovanje okolja!
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3. ENOSTAVNO KRMILJENJE
Sistemski krmilnik
Plavajoča nastavitvena točka, odvisna od
vremena
Če je vključena funkcija plavajoče nastavitvene točke, je nastavitvena
točka za temperaturo izhodne vode odvisna od temperature
zunanje okolice. Pri nizki zunanji temperaturi se temperatura
izhodne vode dvigne za zadostitev potreb po ogrevanju stavbe.
Pri višjih temperaturah se temperatura izhodne vode zniža in tako
varčuje z energijo.

Izbirni sobni termostat
Zunanje tipalo (EKRTETS) je mogoče namestiti med sistemom
talnega gretja in tlemi kot opcijo brezžičnega sobnega termostata.
Termostat meri sobno temperaturo in jo sporoča neposredno v
uporabniški vmesnik.
LCD zaslon sobnega termostata v trenutku prikaže vse potrebne
podatke o nastavitvi Daikinovega sistema Altherma. Uporabnik se
z lahkoto pomika med različnimi meniji, med katerimi so najbolj
značilni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nastavitev temperature sobe na osnovi meritev, dobljenih z
vgrajenega zunanjega tipala
Način hlajenja in gretja
Funkcija izklopa (z vgrajeno funkcijo zaščite pred zamrznitvijo)
Način počitniškega delovanja
Načini udobja in zmanjšanega delovanja
Čas (dan in mesec)
Programljivi tedenski časovnik z 2 uporabniško definiranima in
5 prednastavljenimi programi, z 12 postopki na dan
Funkcija zaklepanja tipk
Nastavitev omejitev. Monter lahko spreminja zgornje in
spodnje omejitve
Zaščita temperature tal in zaščita pred kondenzacijo za talno
hlajenje *
* samo v kombinaciji z EKRTETS
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Konvektor toplotne črpalke

Konvektorska enota toplotne črpalke po potrebi omogoča tako gretje
kot hlajenje, saj je konvektor toplotne črpalke več kot samo kalorifer z
ventilatorjem.
Konvektor toplotne črpalke ima tudi zelo nizko raven hrupa.
Pri kombiniranju talnega gretja in kaloriferjev so nizke temperature izhodne vode, pomembne za učinkovitost,
primerne za talno gretje, kaloriferji pa morajo imeti zelo velike dimenzije, da bi lahko oddajali pravilne ravni
toplote pri tako nizkih temperaturah vode. Konvektor toplotne črpalke reši to težavo.
Konvektor toplotne črpalke lahko oddaja zahtevane ravni toplote pri nizkih izhodnih temperaturah vode in
hkrati ohrani primerno velikost.
Namesto vključevanja in izključevanja kroga izhodne vode s pomočjo termostata v eni glavni sobi, je možno
konvektor posamezne toplotne črpalke neposredno žično povezati na Daikin Altherma notranjo enoto, ki
predstavlja inteligentno središče sistema. Tako so lahko posamezne sobe ogrevane po potrebi ne glede na
stanje drugih sob.
Konvektor toplotne črpalke prihrani obratovalne stroške zahvaljujoč izboljšani učinkovitosti za
približno 25% v primerjavi s sistemom gretja, ki združuje talno gretje in kaloriferje z ventilatorji. Konvektor
toplotne črpalke lahko zahvaljujoč svoji namestitvi po principu "vključi-in-poženi" enostavno zamenja
obstoječe oddajnike toplote.
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Aplikacije slanica-voda

Gretje in sanitarna topla voda

za

novogradnje
in zamenjavo

Geotermalna energija je brezplačen vir energije za gretje in proizvodnjo
sanitarne tople vode. Omogoča velikanske prihranke stroškov v
celo najhladnejšem vremenu, saj ima ta energija razmeroma enakomerno
temperaturo skozi vse leto. Kompaktna zasnova notranje enote zahteva
zelo malo prostora in obenem omogoča zelo enostavno in hitro
postavitev sistema. Ob zagonu pa naši preprosti, za uporabo
prijazni krmilniki omogočajo uporabniku popoln nadzor.

Toplotna črpalka
Daikin Altherma na zemeljski vir

  45
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grelnikov
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Toplotna črpalka na
zemeljski vir

Kaj je toplotna črpalka na zemeljski vir-voda?
Celo v najhladnejšem podnebju je v tleh prisotna geotermalna toplota, ki zagotavlja razmeroma enakomerno temperaturo
10oC na globini 15 metrov. Ta ujeta energija predstavlja vir toplote, ki jo lahko toplotna črpalka na zemeljski vir, nahajajoča se
v srcu našega sistema, črpa za ogrevanje doma.
S pomočjo talne sonde ali površinskega zbiralnika tik pod površjem se v krogotok dovaja mešanica vode/sredstva proti
zamrzovanju, imenovana ‘slanica’, ki opravlja vlogo prenosnika toplote. Slanica zatem teče v toplotno črpalko samo, kjer se
toplota prenaša v stisnjeno hladilno sredstvo z nizko točko uparjanja, ki omogoča ogrevanje ali sanitarno toplo vodo.

Zakaj izbrati toplotno črpalko na
zemeljski vir-vodo?
Odgovor je preprost, saj je bolj učinkovita kot toplotna črpalka zrak-voda, če povprečna zimska temperatura okolice pade
pod 3°C.
Tako je na primer v regiji okoli Osla na Norveškem, kjer prihaja do več kot 70% ogrevanja, ko zunanja temperatura pade pod
3°C, toplotna črpalka na zemeljski vir najučinkovitejša rešitev, zahvaljujoč njenemu dostopu do stabilnega vira energije, na
katerega ne vpliva temperatura okolice.
Poleg tega ima toplotna črpalka na zemeljski vir Daikin Altherma zelo stabilne zmogljivosti gretja pri nizkih temperaturah
okolice in zato zunanja enota ni potrebna. To je pogoj za dve pomembni prednosti: najprej, lažje jo je namestiti, ker zunanja
enota ni potrebna, zato tudi niso potrebni priključki za hladilno sredstvo, in drugič, zahtevan ni noben cikel odmrzovanja, to
pa zvišuje skupno raven udobja v prostoru.

Pomembna razlika
Zaradi visokih ravni učinkovitosti, ki so rezultat naše inverterske tehnologije, je toplotna črpalka na zemeljski vir Daikin
Altherma po delovnih učinkih na vodilnem mestu v primerjavi z enotami na vklop/izklop, ki so na tržišču v večini.
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VISOKA SEZONSKA UČINKOVITOST ZAHVALJUJOČ NAŠI
TEHNOLOGIJI INVERTERSKE TOPLOTNE ČRPALKE
Daikinova tehnologija inverterske toplotne črpalke dokazano omogoča zvišanje sezonske učinkovitosti do 20% v primerjavi
s tradicionalni toplotnimi črpalkami na zemeljski vir na vklop/izklop.
• Slanica, mešanica vode/sredstva proti zamrzovanju, ki deluje kot medij za prenos toplote med tlemi in toplotno črpalko,
ohranja višjo stabilno temperaturo
• Pomožno delovanje je zmanjšano na minimum
• Visoke obratovalne učinkovitosti kompresorja so dosežene med delovanjem pri delni obremenitvi, t.j. ko ni zahtevana
polna zmogljivost enote.
• Rezultat so znižani obratovalni stroški in hitrejša povnitev naložbe.

Višje temperature slanice med neprekinjenim
delovanjem kompresorja pri delni obremenitvi
Proučevanje primera
T (°C)

Enota na VKLOP/IZKLOP delovanja
Delna obremenitev - VKLOP/IZKLOP

T (°C)

IZKLOP VKLOP IZKLOP VKLOP

10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8

t

10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8

Tipična uporaba:
•
•
•
•

Kraj: Švedska
Vzorčna temperatura -17°C
Toplotna obremenitev: 13kW
Izklopna temperatura pri
ogrevanju 16°C

Delovanje Daikinove enote
Delna obremenitev - Invertersko krmiljena
VKLOP

t

Izstopna temperatura slanice (KS kot referenca)

Izstopna temperatura slanice (KS kot referenca)

Če polna zmogljivost sistema ni zahtevana, kompresor deluje pri delni obremenitvi. V stanju delne obremenitve se tradicionalna
toplotna črpalka na zemeljski vir po principu vklopa/izklopa zaporedoma vključuje in izključuje, pri čemer se temperatura slanice
zniža na -4°C, ko enota ne deluje. Daikinova tehnologija inverterja zagotavlja stabilno izstopno temperaturo slanice okoli 0°C.
Večja stabilnost temperature slanice omogoča višjo in doslednejšo temperaturo izhlapevanja, ta pa izboljšane delovne učinke.

Manj delovanja pomožnega grelnika zahvaljujoč ojačitvi frekvence inverterskega
kompresorja

Zmogljivost (kW)

1.

Linija toplotne obremenitve
Tradicionalna enota na VKLOP/IZKLOP
Daikinova enota
BUH*

Zahtevana izhodna
toplota za vaš dom

BUH* = Pomožni grelnik
Temperatura okolice (Ta) °C

V primerjavi s tradicionalno enoto na vklop/izklop je, zahvaljujoč učinku ojačanja, ki ga omogočajo naši inverterski
kompresorji, zahteva po podpori s strani pomožnega grelnika pri toplotni črpalki na zemeljski vir Daikin Altherma mnogo
nižja, to pa pomeni tudi nižje obratovalne stroške.
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Visoka učinkovitost delovanja pri delni obremenitvi pri ustreznih pogojih v
okolici
Tipična uporaba v nordijskem
podnebju s standardno toplotno
obremenitvijo:
• Kraj: Švedska
• Vzorčna temperatura -17°C
• Toplotna obremenitev: 12kW

Proučevanje primera

80%

14
12

Zmogljivost (kW)

10
8
6

Optimalno
delovanje

4
2

1

2

3

Ta

0
-16

-12

-8

Linija toplotne obremenitve
Toplotna črpalka Daikin Altherma na zemeljski vir - minimalna zmogljivost
Toplotna črpalka Daikin Altherma na zemeljski vir - maksimalna zmogljivost

-4

0

4

8

12

16

Temperatura okolice (°C)

1 Delovanje s polno obremenitvijo z električno podporo (po

potrebi): toplotna obremenitev je višja kot najvišja zmogljivost gretja
2 Delovanje z delno obremenitvijo: toplotna obremenitev je nižja kot najvišja
zmogljivost gretja in višja kot najnižja zmogljivost gretja. To je optimalno področje delovanja.
Kompresor zniža svojo delovno frekvenco, da zagotovi natančne zahtevane zmogljivosti z
visokimi ravnmi obratovalne učinkovitosti.

3 Delovanje z vklopom/izklopom:

toplotna obremenitev je pod najnižjo
zmogljivostjo gretja, zato enota vstopi v način vklopa/izklopa, da zagotovi zahtevano
zmogljivost.

V nordijskem podnebju mora biti približno 80% zahtevane toplote zagotovljene pri zunanjih temperaturah med -9°C in 8°C,
v razponu, ki ga označuje oranžni predel.
Za zagotovitev visokega količnika sezonske učinkovitosti (COP) so bistvenega pomena visoki obratovalni učinki pri teh
temperaturah okolice, saj mora biti večina zahtevane toplote zagotovljena v okviru tega temperaturnega razpona. Kot boste
lahko videli, toplotna črpalka na zemeljski vir Daikin Altherma, zahvaljujoč svojemu širokemu modulacijskemu razponu,
skoraj popolnoma pokriva ta razpon zunanje temperature, medtem ko obratuje z delno obremenitvijo, kar je optimalno
območje obratovanja enote. To pa je seveda pomembna prednost v primerjavi s tradicionalnimi kompresorji na vklop/
izklop.
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2.

HITRA IN ENOSTAVNA POSTAVITEV VKLJUČNO Z
REZERVOARJEM ZA SANITARNO TOPLO VODO
Da so stvari čim preprostejše, je rezervoar za sanitarno toplo vodo tovarniško vgrajen, zato je čas montaže krajši, enostavna
pa je tudio priključitev, saj se vsi cevni priključki nahajajo na vrhu enote.
Celotna teža enote je manjša, zato sta transport in montaža lažja.

3.

Kompaktna notranja enota s privlačnim dizajnom
•
•

S popolno integracijo modula toplotne črpalke in rezervoarja za sanitarno toplo vodo je tloris zelo majhen
Visoko kakovosten dizajn omogoča zlitje enote z drugimi gospodinjskimi aparati

Odtis integrirane enote je 728 mm x 600 mm - skoraj enak, kot ga ima običajni gospodinjski stroj - z višino 1.800 mm pa se
brezhibno prilega v standardni prostor. Nadaljnja prednost za uporabnika in monterja je tudi ta, da je zahtevano le 10 mm
razmaka ob straneh in da se vsi cevni priključki nahajajo na vrhu enote toplotne črpalke.

4.

NOV UPORABNIŠKI VMESNIK
•

•

•

•

Hiter zagon: monter lahko programira vse nastavitve za montažo na
svojem prenosnem računalniku in jih nato med montažo preprosto
prenese v krmilnik. To ne le skrajša čas na terenu, monterju omogoča
tudi, da uporabi podobne nastavitve v podobnih okoliščinah.
Uporabniku prijazna funkcionalnost sobnega termostata: uporabnik
lahko zvišuje ali znižuje temperaturo vode prek funkcije dejanske
sobne temperature, kar pomeni stabilnejšo sobno temperaturo in
višje ravni udobja.
Funkcionalnost upravljanja z energijo: krmilnik prikazuje izhodno in
vhodno energijo enote in s tem omogoča uporabniku natančnejše
upravljanje porabe energije.
Enostavno servisiranje: krmilnik beleži čas, datum in naravo zadnjih
20 napak in tako zagotavlja hitrejšo diagnostiko in vzdrževanje.

APLIKACIJE ZRAK-VODA

Gretje, sanitarna topla voda in hlajenje

za stanovanjsko
in komercialno
rabo
Daikin Altherma Flex Type je prilagodljiva rešitev za ogrevanje
prostora, proizvodnjo sanitarne tople vode in hlajenje. Omogoča
popolno nadzorovanje klime v prostorih, kot so stanovanja,
stanovanjski bloki, šole, bolnišnice, knjižnice, toplice, fitnes centri
in hoteli. Z zlitjem pametnih rešitev in naprednih tehnologij upravljanja
je Daikin Altherma Flex Type popolna izbira za nadzorovano udobje za
stanovanjske in komercialne zgradbe. Sistem zaobjema dvoje ključnih
Daikinovih prizadevanj: inovativnost in zmanjšanje vpliva na okolje.
Altherma Flex Type ustreza ambicioznim okoljskim ciljem Evropske unije
za leto 2020. S temi si Evropska unija prizadeva za čim manjšo porabo
energije za novogradnje in tako za naziv “stavba s skoraj ničelno
porabo energije” (ali "nZEB).
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Daikin Altherma Flex Type
Mnoge prednosti naprednega dizajna:
•

Visoka učinkovitost pomeni nizke obratovalne stroške

•

Individualno ali centralizirano upravljanje

•

Zanesljive rešitve za toplo vodo in gretje

•

Hlajenje na najučinkovitejši način

•

Velika prostornina za toplo vodo

•

Zelene energijske rešitve

•

Napredno krmiljenje in spremljanje za visoko učinkovitost in enostavnost upravljanja

•

Omejen prostor za postavitev zahvaljujoč majhnemu tlorisu notranje in zunanje enote
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prednosti

4 različne uporabe

Daikin Altherma Flex Type za stanovanjske in komercialne potrebe je 3-v-1 sistem, ki
ponuja gretje, sanitarno toplo vodo in hlajenje v enem sistemu, ki je visoko energijsko
učinkovit zahvaljujoč Daikinovi napredni tehnologiji toplotne črpalke. Še več, Daikin
Altherma Flex Type je modularni sistem. Glede na naravo projekta lahko kombinirate
eno ali več zunanjih enot s kar desetimi notranjimi enotami na eno zunanjo enoto.

Zunaj

2

Gretje

3

1

Hlajenje

Topla voda

Gretje/Hlajenje

Ena ali več zunanjih enot
+ več notranjih enot
>> modularni sistem
Zunanja enota

=

Notranja
namestitev

+

Notranja
enota

Rezervoar
za sanitarno
toplo vodo
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Stanovanjske hiše in stanovanjski bloki
Daikin Altherma Flex Type je zasnovana z mislijo na posebno vrsto uporabe v
stanovanjski zgradbi in stanovanjskem bloku.
Visoko učinkovitost zagotavlja kombinacija tehnologij in nizkih
obratovalnih stroškov. Poleg centraliziranega upravljanja
omogočajo najsodobnejše tehnologije integriranega upravljanja tudi
individualno uravnavanje in ohranjanje temperature vsake stanovanjske
enote posebej.

Hoteli
Daikin Altherma Flex Type ponuja zanesljive rešitve za uporabo
v hotelih. Sistem učinkovito zagotavlja toplo vodo v obeh načinih,
gretju in hlajenju. Zahvaljujoč napredni kaskadni tehnologiji so sobe
hlajene na kar najbolj učinkovit način.

Restavracije
Z izjemno učinkovito proizvodnjo velikih količin tople vode je
sistem popolna rešitev tudi za restavracije. S svojim zelo majhnim okoljskim
odtisom predstavlja sistem popolno zeleno energijsko rešitev.

Toplice in počitniški objekti
Vse vrste uporabe tople vode
Daikin Altherma Flex Type z lahkoto zagotavlja gretje in hlajenje za veliko
število prostorov različnih velikosti in obenem oskrbuje objekte tudi z
velikimi količinami potrebne tople vode. Napredno krmiljenje in

spremljanje
Poleg tega je

postavitev.

izredno učinkovito delovanje.
potreben samo majhen prostor za
zagotavljata
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1.

ZDRUŽITEV DVEH DAIKINOVIH TEHNOLOGIJ
ZUNANJA ENOTA: Daikinova VRV tehnologija
Modularna prilagodljivost
Daikin Altherma izkorišča Daikinovo poznano VRV
tehnologijo. Več notranjih enot je mogoče priključiti na eno
zunanjo enoto. Kombinacija kompresorjev, krmiljenih preko
proporcionalnega integralnega odvoda, in elektronskih
ekspanzijskih ventilov v zunanji enoti nepretrgano
prilagaja količino krožečega hladilnega sredstva v odziv na
spremembe v obremenitvi v notranjih enotah, ki so nanjo
priključene.
To omogoča, da notranje enote delujejo neodvisno ena od
druge in zagotavlja popolno prilagodljivost.

Vsako stanovanje lahko nadzira svoje
lastno gretje, proizvodnjo tople vode in
hlajenje.

Rekuperacija (izkoriščanje odpadne)
toplote
Toploto, ki se absorbira med hlajenjem enega stanovanja,
je mogoče ponovno uporabiti, namesto da bi jo enostavno
sprostili v zrak. To rekuperirano toploto je možno uporabiti
• za proizvodnjo sanitarne tople vode v istem stanovanju
• za ogrevanje prostora in proizvodnjo sanitarne tople
vode v drugih stanovanjih
Razpoložljiva energija je maksimalno izkoriščena, s tem pa
se zmanjšajo tudi stroški za električno energijo.

Invertersko gnani kompresorji
Daikin Altherma Flex Type dolguje svojo izredno nizko
porabo energije edinstveni kombinaciji visoko učinkovitih
invertersko gnanih Daikin kompresorjev s spremenljivo
operativno nastavitveno točko. To omogoča natančno
ujemanje zmogljivosti kompresorja z dejansko potrebo
po gretju v zgradbi. Sposobnost optimalnega krmiljenja
toplotne zmogljivosti zunanje enote pomeni tudi
maksimalno udobje in minimalno porabo energije.

Hlajenje:
do 43°C

Segrevanje
sanitarne
vode: do 75°C
izpust

tekočina

Gretje:
do 80°C
R-410A

R-134A

Hlajenje:
do 5°C

sesanje R-410A
H2O
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NOTRANJA ENOTA: Daikin Altherma kaskadna tehnologija
Daikinova kaskadna tehnologija uporablja zunanjo enoto,
ki izloča toploto iz okoliškega zraka in jo prenaša v notranjo
enoto prek krogotoka R-410A hladilnega sredstva. Notranja
enota zatem zviša temperaturo s pomočjo krogotoka
hladilnega sredstva R-134a in jo uporabi za segrevanje
krogotoka z vodo. Z uporabo edinstvenega pristopa s
kaskadnim kompresorjem je mogoče doseči temperaturo
vode 80º C brez uporabe dodatnih grelnikov.

Ogrevanje prostora
Daikin Altherma Flex Type izkorišča kaskadno tehnologijo za
izboljšanje učinkovitosti obstoječega segrevanja prostora,
saj ima ta niz pomembnih prednosti pred enojnimi
toplotnimi črpalkami hladilnega sredstva:
• zagotavlja širok razpon temperatur vode (25º - 80ºC),
ki omogoča priključitev vseh vrst toplotnih oddajnikov,
vključno s talnim gretjem, konvektorji in radiatorji, ter je
združljiva z obstoječimi radiatorskimi sistemi
• z zviševanjem temperature vode zmogljivost ne upada
• zagotavlja visoke zmogljivosti pri nizki temperaturi
okolice navzdol do -20ºC
• Potreben ni noben rezervni električni grelnik

Segrevanje sanitarne vode:
Kaskadna tehnologija omogoča tudi temperature vode do
75°C, ki jih je mogoče izkoriščati za gretje sanitarne vode v
rezervoarjih, zato je to izredno varčna proizvodnja sanitarne
tople vode.
• Sanitarno vodo je mogoče segrevati do 75°C brez
pomoči električnega grelnika
• Za dezinfekcijo bakterije legionele ni potreben noben
dodatni električni grelnik
• COP v višini 3,0 za gretje od 15°C do 60°C
• Čas segrevanja od 15° do 60°C je 70 minut (200-litrski
rezervoar)
• Količina tople vode 320-litrskega rezervoarja pri
40°C (brez predhodnega segrevanja) je ekvivalentna
200-litrskemu rezervoarju s temperaturo 60°C. Večje
prostornine ekvivalentno tople vode so na voljo z
260-litrskim rezervoarjem oz. možna je višja temperatura
rezervoarja.

Hlajenje
Za učinkovito hlajenje je možen obvod drugega cikla
hladilnega sredstva R-134a. Cikel hladilnega sredstva
R-410A se obrne, tako da je krog hladne vode mogoče
uporabiti za hlajenje prostorov.
• Visoke hladilne zmogljivosti s temperaturami vode
navzdol do 5°C, v kombinaciji z Daikinovim konverterjem
toplotne črpalke ali Daikinovimi kaloriferji
• Možno je talno hlajenje, s temperaturami vode navzdol
do 18°C
• Toploto iz procesa hlajenja je mogoče rekuperirati za
gretje sanitarne vode v rezervoarju

Kaskadna tehnologija
korak

Izločanje toplote iz
okoliškega zraka

1

korak

2

Prenos toplote

Zunaj

korak

Zvišanje temperature

Znotraj

3
Toplota se prenese v vodni
krogotok
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REZERVOAR ZA SANITARNO
TOPLO VODO

7
9

5
1
10

7

1

5

Notranjo enoto in rezervoar za sanitarno toplo vodo lahko
postavite enega na drugo in varčujete s prostorom, ali ju
postavite enega poleg druge, če za namestitev ni na voljo
dovolj visok prostor.

9

10

EKHTS: Rezervoar za sanitarno
toplo vodo
•
•
•
•

Na voljo s prostornino 200 in 260 litrov
Učinkovito zvišanje temperature: od 10°C do 50°C v
samo 60 minutah*
Izguba toplote je zmanjšana na minimum zahvaljujoč
visoki kakovosti izolacije
V zahtevanih časovnih razmikih lahko notranja enota
segreje vodo do 60°C, da prepreči rast bakterij

* Preizkus opravljen s 16 kW zunanjo enoto pri zunanji temperaturi 7°C 200-litrski
rezervoar
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5
1
10

7
9

ali

Naloženi v
stolp

1. Priključek za toplo vodo

Ne naloženi

7
2. T-element
(nakup v
trgovini)

8. Tuljava toplotnega 1
izmenjevalnika

3. Priključek varnostnega
tlačnega ventila

9. Povratni izhodni
priključek

4. Varnostni tlačni ventil
(nakup
9 v trgovini)

10. Priključek za hladno
vodo

5. Recirkulacijska odprtina

11. Termistor

6. Vtičnica za termistor

12. Anoda

7. Priključek za vstopni
pretok

13. Izstopne odprtine
14. Izstopne odprtine

5

10
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3.

ENOSTAVNO KRMILJENJE
Sistemski krmilnik
Uporabniški vmesnik nadzira visoko temperaturni sistem gretja na
dva načina:

1/ Plavajoča nastavitvena točka v odvisnosti
od vremena
Če je vključena funkcija plavajoče nastavitvene točke, je
nastavitvena točka za temperaturo izhodne vode odvisna od
temperature zunanje okolice. Pri nizki zunanji temperaturi se
temperatura izhodne vode dvigne za zadostitev potreb po
ogrevanju stavbe. Pri višjih temperaturah se temperatura izhodne
vode zniža in tako varčuje z energijo.

2/ Krmiljenje s termostatom
Z uporabniškim vmesnikom Daikin Altherma z vgrajenim
temperaturnim tipalom je mogoče enostavno, hitro in prikladno
prilagajati idealno temperaturo.
Uporabniški vmesnik za aplikacije z visokimi temperaturami z
enostavnim krmiljenjem jamči udobje:
››

Ogrevanje prostora

››

Funkcija izklopa

››

Tihi način

››

Časovno programiranje

››

Funkcija ponastavitve

››

Način gretja sanitarne

››

Funkcija razkuževanja

vode

Izbirni sobni termostat
Zunanje tipalo (EKRTETS) je mogoče namestiti med sistemom
talnega gretja in tlemi kot opcijo brezžičnega sobnega termostata.
Termostat meri sobno temperaturo in jo sporoča neposredno v
uporabniški vmesnik.
LCD zaslon sobnega termostata v trenutku prikaže vse potrebne
podatke o nastavitvi Daikinovega sistema Altherma. Uporabnik se
z lahkoto pomika med različnimi meniji, med katerimi so najbolj
značilni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nastavitev temperature sobe na osnovi meritev, dobljenih z vgrajenega zunanjega tipala
Način hlajenja in gretja
Funkcija izklopa (z vgrajeno funkcijo zaščite pred zamrznitvijo)
Način počitniškega delovanja
Načini udobja in zmanjšanega delovanja
Čas (dan in mesec)
Programljivi tedenski časovnik z 2 uporabniško definiranima in 5 prednastavljenimi programi, z 12 postopki na dan
Funkcija zaklepanja tipk
Nastavitev omejitev. Monter lahko spreminja zgornje in spodnje omejitve
Zaščita temperature tal in zaščita pred kondenzacijo za talno hlajenje *
* samo v kombinaciji z EKRTETS
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Napredno krmiljenje in spremljanje
za visoko učinkovitost in enostavnost
upravljanja
Za še nadaljnje izboljšanje učinkovitosti je mogoče vgraditi
po en RTD-W na notranjo enoto in en sekvenčni krmilnik
za celotni sistem gretja za natančno spremljanje zahtev po
gretju.
Radiateur standard basse température
2000mm
Radiateur standard basse température
2000mm
Radiateur standard basse température
2000mm

600mm
600mm

600mm
600mm
Console
Daikin

600mm

Console
Daikin

600mm
700mm

Console
Daikin

700mm
700mm

LWTS

RTD

BMS

RTD

RTD

RTD

RTD

Sekvenčni
krmilnik

Vmesnik RTD-W
Daikinovi RTD krmilni sistemi omogočajo podjetju popolno
integracijo celotnega proizvodnega portfelja z drugimi sistemi
v stavbi. Ker so zasnovani za širok izbor uporab, zagotavljajo
sistemom njihove vnaprej programirane funkcije visoko
učinkovitost, nižjo porabo energije in zmanjšanje ogljikovih
izpustov hkrati z ohranjanjem odličnih ravni udobja.
Ne glede na vrsto uporabe Daikinovi RTD krmilniki pomenijo,
da je mogoče vse sisteme upravljati centralizirano, s tem pa
lastnikom stavb, upraviteljem stavb, operaterjem in lastnikom
domov pomagajo, da zmanjšajo porabo energije (in račune
zanjo) ter ogljikove izpuste.
RTD-W krmilnik uporablja suhe kontakte, 0-10V signal in
Modbus vmesnik za spremljanje, upravljanje in integriranje
sistemov za proizvodnje tople vode in gretje za stanovanjske
in komercialne potrebe.
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Sekvenčni krmilnik
Zahvaljujoč vmesniku Modbus enote RTD-W lahko
sekvenčni krmilnik (EKCC7-W) centralizirano upravlja
celoten sistem gretja.
Sekvenčni krmilnik prenaša centralizirane nastavitve in
krmilne ukaze skozi Modbus v enote:
• od vremena odvisna nastavitvena točka temperature
izstopne vode in urnik
• nastavitvena točka temperature sanitarne tople vode
in urnik
• urnik tihega načina
Centralizirani pregled pogojev delovanja vseh enot je
prikazan na enem zaslonu, vključno z zgodovino napak.
Glavna funkcija zmanjšanja porabe energije leži v
kaskadnem delovanju enot. Število delujočih notranjih enot
je določeno na osnovi razlike, izmerjene med temperaturo
običajne izstopne vode in temperaturo nastavitvene točke.
Zaporedje zagona enot je določeno s številom obratovalnih
ur, porabe sanitarne tople vode in v skladu s skupino
notranjih not na eno zunanjo enoto.

V primeru pomanjkanja zmogljivosti in alarma s strani
enote sekvenčni krmilnik vključi pomožni grelnik.
Napredno spremljanje sistema gretja zagotavlja lastniku
stavbe nizek račun za energijo in jasen vpogled v
delovanje sistema. Monter ima jasen pregled nad
zgodovino napake, če je potrebna njegova intervencija.

60   Aplikacije zrak-voda  

4.

KONVEKTOR TOPLOTNE ČRPALKE
Daikinov konvektor toplotne črpalke deluje pri običajnih temperaturah vode 45°C, ki jih je mogoče učinkovito proizvajati
zahvaljujoč Daikinovi Altherma kaskadni tehnologiji.
Konvektor toplotne črpalke je zato idealni oddajnik toplote za uporabo v stanovanjih, ki zagotavlja visoke ravni udobja:

•

Majhne mere v primerjavi z nizko temperaturnimi radiatorji: širina je zmanjšana za 2/3
Radiateur
standard
température
Radiateur
standard basse
basse température

2.000 mm

2000mm
2000mm

Standardni nizko temperaturni radiator
600mm

Daikinov konvektor toplotne črpalke

600mm
600 mm

600mm
600
mm

600mm

Console
Daikin
700
mm
700mm

•
•

Console
Daikin

700mm
Nizka raven hrupa navzdol do 19 dB(A), optimalno
za uporabo v spalnicah
Visoka zmogljivost hlajenja s temperaturami vode navzdol do 6° C

Krmiljenje
Vsak Daikinov konvektor toplotne črpalke ima svoj lastni nadzor, tako da je vsak
prostor mogoče po potrebi neodvisno ogrevati (ali hladiti). Daljinski upravljalnik
ima vgrajen tedenski časovnik za optimalno prilagodljivost in udobje. Delovanje
enote je mogoče prilagoditi individualnim zahtevam.

Infrardeči daljinski
upravljalnik
(standardni)
ARC452A15
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Gretje/Hlajenje

dnevna soba

Gretje (45°C) / Hlajenje (6°C)

spalnica 1

spalnica 2

45°C / 7°C

Vse vrste oddajnikov toplote je mogoče priključiti na sistem Daikin Altherma za stanovanjske stavbe in bloke, zahvaljujoč
njegovemu širokemu temperaturnemu razponu vode in njegovi zmogljivosti za delo z več nastavitvenimi točkami, kar
omogoča kombinacijo različnih oddajnikov toplote, ki delujejo pri različnih temperaturah vode. Nastavitvena točka notranje
enote je funkcija dejanske zahteve različnih toplotnih oddajnikov, ki zagotavlja optimalno učinkovitost ob vsakem času v
vseh pogojih.

ravnotežna
posoda

radiatorji
črpalke

65°C

kopalnica

Ventili zaprti v načinu hlajenja
CONA 2 :
TLw = 45°C

ZAHTEVA PO TOPLOTI VKLOP/IZKLOP
dnevna soba

IZKLOP VKLOP IZKLOP IZKLOP

kopalnica

IZKLOP IZKLOP/VKLOP VKLOP IZKLOP

spalnica

IZKLOP IZKLOP/VKLOP IZKLOP/VKLOP VKLOP

Notranja enota IZKLOP 65°C

65°C

45°C

spalnica

zunanji
nadzor
45°C
konvektorji
toplotne črpalke
mešalni ventil

600mm

dnevna soba
600mm

CONA 1 :
TLw = 65°C

Vam na voljo, z Daikinovimi

izbirnimi
Daikin je izdelal tri izbirna orodja za natančno oceno vaših specifičnih potreb, s tem
pa Daikin zagotavlja maksimalno udobje celo na zgodnji stopnji izbiranja! / celo pri
upoštevanju možnosti!

Izdelajte hitro oceno prihrankov pri obratovalnih stroških in znižanja CO2 izpustov
zahvaljujoč kalkulatorju za izračun prihrankov pri energiji (Energy
Savings Calculator). Daikin Altherma simulacijska programska oprema
omogoča izbiro ustrezne toplotne črpalke za vsako specifično aplikacijo glede na
specifične lastnosti hiše in lokacije. Za nove hiše ali prenove pa Daikin Altherma
programska oprema za izbiro in simulacijo omogoča hitro in enostavno
določitev optimalne kombinacije komponent.
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orodji
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1.

KALKULATOR ZA IZRAČUN PRIHRANKOV PRI ENERGIJI
Daikin ponuja na spletu zasnovano orodje za hitro oceno
izpustov. Na osnovi nekaj podatkov s strani kupca (lokacija,
primerjava med Daikin Altherma sistemom toplotne črpalke
vključuje gretje prostora in proizvodnjo sanitarne tople vode. To
http://ecocalc.daikin.eu

prihrankov obratovalnih stroškov in znižanja CO2
vrsta hiše, površina tal, število ljudi) je izdelana
in tradicionalnimi grelnimi sistemi. Ta primerjava
je na voljo za nove stavbe kot tudi za prenovo hiš.
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2.

PROGRAMSKA OPREMA ZA SIMULACIJO
Programska oprema za simulacijo Daikin Altherma
zagotavlja izbiro ustrezne toplotne črpalke za vsako
specifično aplikacijo in upošteva potrebe stavbe ter
specifične podatke o vremenu. Monter lahko zagotovi
naslednje podatke:
• uporaba v hiši: obremenitev pri gretju/hlajenju,
temperature vode, oskrbovanje z energijo
• vremenski pogoji: lokacija, načrtovana temperatura
• zahteve po sanitarni topli vodi: prostornina rezervoarja,
material, solarna priključitev
• želje: “izklopna“ temperatura pri gretju, funkcija nočne
ponastavitve

Na osnovi specifičnih podatkov o hiši in lokaciji programska
oprema izdela popoln načrt z dimenzijami za zagotovitev
pravilne izbire materiala.
Poleg izbire materiala programska opreme izdela natančne
informacije za monterja in za končnega uporabnika na
osnovi pričakovane storilnosti specifične Daikin Altherma
enote v skladu s specifično aplikacijo in vremenskimi
razmerami:
•
•
•
•

sezonska učinkovitost sistema toplotne črpalke
količina potrebnega dela pomožnega grelnika
poraba energije in stroški za energijo na mesec
prihranki pri obratovalnih stroških v primerjavi s
tradicionalnimi grelnimi sistemi

Vse te informacije so povzete v podrobnem poročilu.

Razpoložljivost programske
opreme za simulacijo
preverite na lokalni Daikinovi
spletni strani.

3.

PROGRAMSKA OPREMA ZA IZBIRO IN NAČRTOVANJE ZA
DAIKIN ALTHERMA FLEX TYPE
Programska oprema Daikin Altherma za izbiro in simulacijo
za nove hiše ali prenove omogoča hitro in enostavno izbiro
optimalne kombinacije komponent. Samodejno izbere
notranje in zunanje enote na temelju zahtevanih toplotnih
obremenitev po hiši in izračuna zahtevane dimenzije
napeljave za hladilno sredstvo.
Programska oprema omogoča tudi:
• samodejno ali ročno izbiro notranjih enot
• samodejno izbiro zunanjih enot
• izračun premerov napeljave za hladilno sredstvo
• samodejno izbiro refnet priključkov in spojev
• izdelavo diagramov napeljave in ožičenja z
možnostjo izvoza v obliki DXF datoteke
• izdelavo obširnega poročila o izbiri

Tehnični
podatki
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1.

HIBRIDNA TOPLOTNA ČRPALKA DAIKIN ALTHERMA

SAMO GRETJE
NOTRANJA ENOTA
Ohišje
Barva
Material
Mere
Enota
Teža
Enota
Delovni razpon
Gretje

Napajanje

Sanitarna voda
Naziv
Faza
Frekvenca
Napetost

EHYHBH05AV3

EHYHBH08AV3

EHYKOMB33AA
Bela - RAL9010

Bela
Pločevina s predhodnim premazom
VišinaxŠirinaxGlobina mm
kg
Min.~Maks. °C
Okolje
Stran vode Min.~Maks. °C
Stran vode Min.~Maks. °C

902x450x164
30

710x450x240
36
-~15 (1)~80 (1)
40~65
-

31,2
-25~25
25~55
-~V3
1~
50
230

Hz
V

(1) DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), z obvodom gorilnika

ZUNANJA ENOTA
Grelna kapaciteta Min.
Nom.
Maks.
Vhodna moč
Gretje
Nom.
COP
VišinaxŠirinaxGlobina
Mere
Enota
Teža
Enota
Delovni razpon
Gretje
Min.~Maks.
Hladilno sredstvo Tip
Polnjenje
Raven zvočne moči Gretje
Nom.
Raven zvočnega tlaka Gretje
Nom.
Napajanje
Naziv / Faza / Frekvenca / Napetost
Tok
Priporočene varovalke

EVLQ05CV3
kW
kW
kW
kW
mm
kg
°CWB
kg
dBA
dBA
Hz/V
A

EVLQ08CV3
1,80 (1) / 1,80 (2)

4,40 (1) / 4,03 (2) / 3,27 (3)
5,12 (1) / 4,90 (2) / 4,81 (3)
0,87 (1) / 1,13 (2) / 1,23 (3)
5,04 (1) / 3,58 (2) / 4,02 (3)

7,40 (1) / 6,89 (2) / 5,80 (3)
10,02 (1) / 9,53 (2) / 7,68 (3)
1,66 (1) / 2,01 (2) / 1,64 (3)
4,45 (1) / 3,42 (2) / 3,53 (3)
735x832x307

54

56
-25~25
R-410A

1,45
61
48

1,60
62
49
V3/1~/50/230
20

(1) Pogoj: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (Dt=5°C)
(2) Pogoj: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)
(3) Pogoj: Ta DB/WB 2°C/1°C - LWC 35°C (Dt=5°C)

GRETJE IN HLAJENJE
NOTRANJA ENOTA
Ohišje
Mere
Teža
Delovni razpon

EHYHBX08AV3
Barva
Material
Enota
Enota
Gretje
Hlajenje

Napajanje

Sanitarna voda
Naziv
Faza
Frekvenca
Napetost

EHYKOMB33AA

Bela

Bela - RAL9010
Pločevina s predhodnim premazom

VišinaxŠirinaxGlobina mm
kg
Min.~Maks. °C
Okolje
Stran vode Min.~Maks. °C
Min.~Maks. °C
Okolje
Stran vode Min.~Maks. °C
Stran vode Min.~Maks. °C

ZUNANJA ENOTA
Grelna kapaciteta Min.
Nom.
Maks.
Hladilna kapaciteta Min.
Nom.
Vhodna moč
Gretje
Nom.
Hlajenje
Nom.
COP
EER
VišinaxŠirinaxGlobina
Mere
Enota
Teža
Enota
Delovni razpon
Gretje
Min.~Maks.
Hladilno sredstvo Tip
Polnjenje
Raven zvočne moči Gretje
Nom.
Raven zvočnega tlaka Gretje
Nom.
Napajanje
Naziv / Faza / Frekvenca / Napetost
Tok
Priporočene varovalke

902x450x164
31,2
-25~25
25~55
10~43
5~22
-~V3

Hz
V

kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW

mm
kg
°CWB
kg
dBA
dBA
Hz/V
A

(1) Pogoj: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (2) Pogoj: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)
(3) Pogoj: Ta DB/WB 2°C/1°C - LWC 35°C (Dt=5°C) (4) Hlajenje: Ta 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) (5) Hlajenje: Ta 35°C - LWE 7°C (DT=5°C)

710x450x240
36
-~15 (1)~80 (1)
40~65
1~
50
230

EVLQ08CV3
1,80 (1) / 1,80 (2)
7,40 (1) / 6,89 (2) / 5,80 (3)
10,02 (1) / 9,53 (2) / 7,68 (3)
2,50 (4) / 2,50 (5)
6,86 (4) / 5,36 (5)
1,66 (1) / 2,01 (2) / 1,64 (3)
2,01 (4) / 2,34 (5)
4,45 (1) / 3,42 (2) / 3,53 (3)
3,41 (4) / 2,29 (5)
735x832x307
56
-25~25
R-410A
1,60
62
49 (3)
V3/1~/50/230
20
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2.

VISOKO TEMPERATURNA DAIKIN ALTHERMA

TALNA STOJEČA ENOTA
SAMO GRETJE
ZUNANJA ENOTA
Grelna kapaciteta
Vhodna moč
COP
Mere
Teža
Delovni razpon

Nom.
Gretje

Nom.

VišinaxŠirinaxGlobina
Enota
Enota
Gretje
Min.~Maks.
Sanitarna voda Min.~Maks.
Hladilno sredstvo Tip
Polnjenje
Raven zvočne moči Gretje
Nom.
Raven zvočnega tlaka Gretje
Nom.
Napajanje
Naziv / Faza / Frekvenca / Napetost
Tok
Priporočene varovalke

kW
kW

ERRQ011AV1
11 (1) / 11 (2)
3,57 (1) / 4,40 (2)
3,08 (1) / 2,50 (2)

ERRQ014AV1
14 (1) / 14 (2)
4,66 (1) / 5,65 (2)
3,00 (1) / 2,48 (2)

mm
kg
°CWB
°CDB
kg
dBA
dBA
Hz/V
A

68
52
V1/1~/50/220-440

69
53

ERRQ016AV1
ERRQ011AY1
16 (1) / 16 (2)
11 (1) / 11 (2)
5,57 (1) / 6,65 (2)
3,57 (1) / 4,40(2)
2,88 (1) / 2,41 (2)
3,08 (1) / 2,50 (2)
1.345x900x320
120
-20~20
-20~35
R-410A
4,5
71
68
55
52
V1/1~/50/220-240

25

ERRQ014AY1
14 (1) / 14 (2)
4,66 (1) / 5,65 (2)
3,00 (1) / 2,48 (2)

ERRQ016AY1
16 (1) / 16 (2)
5,57 (1) / 6,65 (2)
2,88 (1) / 2,41 (2)

69
53
Y1/3~/50/380-415
16

71
55

EKHBRD014ACY1

EKHBRD016ACY1

(1) EW 55ºC; LW 65ºC; Dt 10ºC; pogoji v okolju: 7ºCDB/6ºCWB
(2) EW 70ºC; LW 80ºC; Dt 10ºC; pogoji v okolju: 7ºCDB/6ºCWB

NOTRANJA ENOTA
Ohišje
Barva
Material
Mere
Enota
Teža
Enota
Delovni razpon
Gretje
Sanitarna topla
voda
Hladilno sredstvo
Raven zvočnega
tlaka
Napajanje

Tok

EKHBRD011ACV1

VišinaxŠirinaxGlobina mm
kg
Min.~Maks. °C
Okolje
Stran vode Min.~Maks. °C
Min.~Maks. °CDB
Okolje
Stran vode Min.~Maks. °C

Tip
Polnjenje
Nom.
Nočni tihi način
Raven 1
Naziv
Faza
Frekvenca
Napetost
Priporočene varovalke

kg
dBA
dBA

EKHBRD014ACV1

EKHBRD016ACV1
EKHBRD011ACY1
Kovinsko siva
Pločevina s predhodnim premazom
705x600x695

144,25

43 / 46
40

45 / 46
43

46 / 46
45

43 / 46
40

147,25

45 / 46
43

-20~20
25~80
-20~35
25~80
R-134a
3,2
46 / 46
43 / 46
45
40

V1
1~
Hz
V
A

45 / 46
43

46 / 46
45

43 / 46
40
Y1
3~

50
220-240
25

380-415
16

45 / 46
43

46 / 46
45
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SOLARNI ZBIRALNIK
Solarni zbiralnik
Mere
Teža
Prostornina
Površina

VišinaxŠirinaxGlobina mm
kg
l
Zunanja
m²
Odprtina
m²
Absorpcijsko sredstvo
m²

Enota
Enota

Premaz
Absorpcijsko sredstvo
Glazura
Dovoljen nagib strehe Min.~Maks.
Delovni pritisk
Maks.
Temperatura v mirovanju Maks.
Toplotni učinki
Učinkovitost zbiralnika z nično izgubo η0

°
barov
°C
%

EKSH26P
1.300x2.000x85
42
2,1
2,6
2,350
2,360

EKSV21P
EKSV26P
2.000x1.006x85
2.000x1.300x85
35
42
1,3
1,7
2,01
2,6
1,79
2,35
1,8
2,36
Micro-therm (maks. absorpcija 96%, emisija pribl. 5% +/-2%)
Register iz bakrene cevi v obliki harfe z lasersko privarjeno aluminijasto ploščo z izredno selektivnim premazom
Enoplastno varnostno steklo, prenos +/- 92%
15~80
6
200
-

SOLARNI SISTEM - SISTEM BREZ PODTLAKA
NOTRANJA ENOTA
Montaža
VišinaxŠirinaxGlobina mm
Mere
Enota
Toplotni učinki
Učinkovitost zbiralnika z nično izgubo η0 %
Krmiljenje
Tip
Poraba energije
W
Tipalo
Temperaturno tipalo na solarni plošči
Tipalo shranjevalnega rezervoarja
Tipalo povratnega pretoka
Tipalo dovajalne temperature in pretoka
Napajanje
Napetost
V

EKSRPS3
Na strani rezervoarja
815x230x142
Digitalni krmilnik temperaturne razlike z navadnim prikazovalnikom besedila
2
Pt1000
PTC
PTC
Napetostni signal (3,5V DC)
230

REZERVOAR ZA SANITARNO TOPLO VODO
Rezervoar za sanitarno toplo vodo
Ohišje
Barva
Material
VišinaxŠirinaxGlobina
Mere
Enota
Teža
Enota
Prazna
Rezervoar
Volumen vode
Material
Najvišja temperatura vode
Izolacija
Toplotna izguba
Toplotni
Količina
izmenjevalnik
Cevni material
Čelno področje
Volumen notranje tuljave

EKHTS200AC

EKHTS260AC
Kovinsko siva
Pocinkano jeklo (predhodno premazana pločevina)

mm
kg
l
°C
kWh/24h

2.010x600x695
70
200

2.285x600x695
78
260
Nerjaveče jeklo (EN 1.4521)
75

1,2

1,5
1
Dupleksno jeklo (EN 1.4162)
1,56
7,5

m²
l

REZERVOAR ZA SANITARNO TOPLO VODO ZA SOLARNI PRIKLJUČEK BREZ PODTLAKA
Rezervoar za sanitarno toplo vodo
Mere
Enota
Višina
Širina
Globina
Teža
Enota
Prazna
Rezervoar
Volumen vode
Najvišja temperatura vode
Izolacija
Toplotna izguba
Toplotni
Sanitarna topla Cevni material
izmenjevalnik
voda
Čelno področje
Volumen notranje tuljave
Delovni pritisk
Povprečna specifična dobljena toplota
Polnjenje
Cevni material
Čelno področje
Volumen notranje tuljave
Delovni pritisk
Povprečna specifična dobljena toplota
Dodatno solarno Cevni material
ogrevanje
Čelno področje
Volumen notranje tuljave
Delovni pritisk
Povprečna specifična dobljena toplota

mm
mm
mm
kg
l
°C
kWh/24h

EKHWP300B
1.640
595
615
59
300

EKHWP500B
1.640
790
790
93
500
85

1,3

1,4
Nerjaveče jeklo

m²
l
barov
W/K

5,8
27,9

6
29
6

2.790

2.900
Nerjaveče jeklo

m²
l
barov
W/K

2,7
13,2

3,8
18,5
3

1.300

1.800
Nerjaveče jeklo

m²
l
barov
W/K

-

0,5
2,3
3

-

280
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3.

NIZKO TEMPERATURNI SISTEMI DAIKIN ALTHERMA

TALNA STOJEČA ENOTA
SAMO GRETJE
NOTRANJA ENOTA
Ohišje
Barva
Material
Mere
Enota
Teža
Enota
Delovni razpon
Gretje
Sanitarna topla
voda
Raven zvočne moči Nom.
Raven zvočnega tlaka Nom.

EHVH04S18CB3V EHVH08S18CB3V / EHVH08S26CB9W

VišinaxŠirinaxGlobina mm
kg
Min.~Maks. °C
Okolje
Stran vode Min.~Maks. °C
Min.~Maks. °CDB
Okolje
Stran vode Min.~Maks. °C
dBA
dBA

ZUNANJA ENOTA
Grelna kapaciteta Min.
Nom.
Maks.
Vhodna moč

Gretje

116/126
-25~25

116/126

Nom.
Maks.

kW
kW

Enota
VišinaxŠirinaxGlobina
Enota
Gretje
Min.~Maks.
Sanitarna topla voda Min.~Maks.
Hladilno sredstvo Tip
Polnjenje
Raven zvočne moči Gretje
Nom.
Raven zvočnega tlaka Gretje
Nom.
Napajanje
Naziv / Faza / Frekvenca / Napetost
Tok
Priporočene varovalke

mm
kg
°CWB
°CDB
kg
dBA
dBA
Hz/V
A

EHVH16S18CB3V / EHVH16S26CB9W

120/129

120/129

120/129

ERLQ011CW1

ERLQ014CW1

ERLQ016CW1

-25~35
15~55

-25~35

-20~35
25~60

42
28

47
33

ERLQ004CV3

kW
kW
kW

COP
Mere
Teža
Delovni razpon

115

EHVH16S18CB3V / EHVH16S26CB9W
Bela
Pločevina s predhodnim premazom
1.732x600x728
120/129
120/129
120/129

ERLQ006CV3
ERLQ008CV3
1,80 (1) / 1,80 (2)
4,40 (1) / 3,27 (2) 6,00 (1) / 4,58 (2) 7,40 (1) / 5,80 (2)

ERLQ011CV3

ERLQ014CV3

ERLQ016CV3
-

11,20 (1) / 8,56 (2) 14,50 (1) / 10,30 (2) 16,00 (1) / 11,10 (2) 11,20 (1) / 8,56 (2) 14,50 (1) / 10,30 (2) 16,00 (1) / 11,10 (2)

5,12 (1) / 4,81 (2)

8,35 (1) / 6,40 (2)

10,02 (1) / 7,68 (2) 11,38 (1) / 9,06 (2) 14,55 (1) / 10,87 (2) 16,10 (1) / 11,40 (2) 11,38 (1) / 9,06 (2) 14,55 (1) / 10,87 (2) 16,10 (1) / 11,40 (2)

0,87 (1) / 1,23 (2)
1,12 (1) / 1,34 (2)
5,04 (1) / 4,02 (2)
4,57 (1) / 3,59 (2)

1,27 (1) / 1,24 (2)
1,99 (1) / 1,90 (2)
4,74 (1) / 3,68 (2)
4,20 (1) / 3,36 (2)
735x832x307

1,66 (1) / 1,64 (2)
2,54 (1) / 2,42 (2)
4,45 (1) / 3,53 (2)
3,94 (1) / 3,17 (2)

54

56
-25~25
-25~35

1,45

1,60
61
48

(1) Pogoj 1: hlajenje Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); gretje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) EN14511
(2) Pogoj 2: hlajenje Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C); gretje Ta DB/WB 2°C/1°C - LWC 35°C ( DT = 5°C ) EN14511

20

2,43 (1) / 2,38 (2) 3,37 (1) / 3,02 (2) 3,76 (1) / 3,31 (2) 2,43 (1) / 2,38 (2) 3,37 (1) / 3,02 (2)
2,64 (1) / 2,92 (2) 3,43 (1) / 3,65 (2) 3,83 (1) / 4,09 (2) 2,64 (1) / 2,92 (2) 3,43 (1) / 3,65 (2)
4,60 (1) / 3,60 (2) / 4,30 (1) / 3,41 (2) / 4,25 (1) / 3,35 (2) / 4,60 (1) / 3,60 (2) / 4,30 (1) / 3,41 (2) /
4,31 (1) / 3,10 (2) 4,24 (1) / 2,98 (2) 4,20 (1) / 3,34 (2) 4,31 (1) / 3,10 (2) 4,24 (1) / 2,98 (2)
1.345x900x320
113
114
-25~35
-20~35
R-410A
3,4
62
64
66
64
49
51
52
51
V3/1~/50/230
W1/3N~/50/400
40
20

3,76 (1) / 3,31 (2)
3,83 (1) / 4,09 (2)
4,25 (1) / 3,35 (2) /
4,20 (1) / 3,34 (2)

66
52

71

GRETJE IN HLAJENJE
NOTRANJA ENOTA
Ohišje
Barva
Material
Mere
Enota
Teža
Enota
Delovni razpon
Gretje
Hlajenje
Sanitarna topla
voda
Raven zvočne moči Nom.
Raven zvočnega tlaka Nom.
ZUNANJA ENOTA
Grelna kapaciteta Min.
Nom.
Maks.
Hladilna kapaciteta Min.
Nom.
Vhodna moč
Gretje
Hlajenje

EHVX04S18CB3V

VišinaxŠirinaxGlobina mm
kg
Min.~Maks. °C
Okolje
Stran vode Min.~Maks. °C
Min.~Maks. °CDB
Okolje
Stran vode Min.~Maks. °C
Min.~Maks. °CDB
Okolje
Stran vode Min.~Maks. °C
dBA
dBA

115

Nom.
Maks.
Nom.

COP
EER
Mere
Teža
Delovni razpon

Enota
VišinaxŠirinaxGlobina
Enota
Gretje
Min.~Maks.
Hlajenje
Min.~Maks.
Sanitarna topla voda Min.~Maks.
Hladilno sredstvo Tip
Polnjenje
Raven zvočne moči Gretje
Nom.
Hlajenje
Nom.
Raven zvočnega
Gretje
Nom.
tlaka
Hlajenje
Nom.
Napajanje
Naziv / Faza / Frekvenca / Napetost
Tok
Priporočene varovalke

mm
kg
°CWB
°CDB
°CDB

EHVX16S18CB3V / EHVX16S26CB9W
EHVX16S18CB3V / EHVX16S18CB3V
Bela
Pločevina s predhodnim premazom
1.732x600x728
117/126
121/129
121/129
121/129
121/129
121/129
121/129
-25~35
-25~35
15~55
15~55
10~46
5~22
-20~35
25~60
47
47
33

117/126
-25~25
10~43
-25~35
42
28

ERLQ004CV3
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW

EHVX08S18CB3V / EHVX08S26CB9W

ERLQ006CV3
ERLQ008CV3
1,80 (1) / 1,80 (2)
6,00 (1) / 4,58 (2) 7,40 (1) / 5,80 (2)
8,35 (1) / 6,40 (2) 10,02 (1) / 7,68 (2)
2,50 (1) / 2,50 (2)
6,76 (1) / 4,84 (2) 6,86 (1) / 5,36 (2)
1,27 (1) / 1,24 (2) 1,66 (1) / 1,64 (2)
1,99 (1) / 1,90 (2) 2,54 (1) / 2,42 (2)
1,96 (1) / 2,07 (2) 2,01 (1) / 2,34 (2)
4,74 (1) / 3,68 (2) 4,45 (1) / 3,53 (2)
4,20 (1) / 3,36 (2) 3,94 (1) / 3,17 (2)
3,45 (1) / 2,34 (2) 3,42 (1) / 2,29 (2)
735x832x307
56
-25~25
10~43
-25~35

4,40 (1) / 3,27 (2)
5,12 (1) / 4,81 (2)
2,00 (1) / 2,00 (2)
5,00 (1) / 4,17 (2)
0,87 (1) / 1,23 (2)
1,12 (1) / 1,34 (2)
1,48 (1) / 1,80 (2)
5,04 (1) / 4,02 (2)
4,57 (1) / 3,59 (2)
3,37 (1) / 2,32 (2)
54

ERLQ011CV3

ERLQ014CV3

ERLQ016CV3

ERLQ011CW1

ERLQ014CW1

ERLQ016CW1

11,20 (1) / 8,56 (2) 14,50 (1) / 10,30 (2) 16,00 (1) / 11,10 (2)
11,38 (1) / 9,06 (2) 14,55 (1) / 10,87 (2) 16,10 (1) / 11,40 (2)
15,05 (1) / 11,72 (2) 16,06 (1) / 12,55 (2) 16,76 (1) / 13,12 (2)
2,43 (1) / 2,38 (2) 3,37 (1) / 3,02 (2) 3,76 (1) / 3,31 (2)
2,64 (1) / 2,92 (2) 3,43 (1) / 3,65 (2) 3,83 (1) / 4,09 (2)
4,53 (1) / 4,31 (2) 5,43 (1) / 5,08 (2) 5,16 (1) / 5,73 (2)
4,60 (1) / 3,60 (2) / 4,30 (1) / 3,41 (2) / 4,25 (1) / 3,35 (2) /
4,31 (1) / 3,10 (2) 4,24 (1) / 2,98 (2) 4,20 (1) / 3,34 (2)
3,32 (1) / 2,72 (2)

2,96 (1) / 2,47 (2)

11,20 (1) / 8,56 (2) 14,50 (1) / 10,30 (2) 16,00 (1) / 11,10 (2)
11,38 (1) / 9,06 (2) 14,55 (1) / 10,87 (2) 16,10 (1) / 11,40 (2)

15,05 (1) / 11,72 (2)
2,43 (1) / 2,38 (2)
2,64 (1) / 2,92 (2)
4,53 (1) / 4,31 (2)
4,60 (1) / 3,60 (2) /
4,31 (1) / 3,10 (2)
2,72 (1) / 2,29 (2) 3,32 (1) / 2,72 (2)
1.345x900x320

16,06 (1) / 12,55 (2)
3,37 (1) / 3,02 (2)
3,43 (1) / 3,65 (2)
5,42 (1) / 5,09 (2)
4,30 (1) / 3,41 (2) /
4,24 (1) / 2,98 (2)
2,96 (1) / 2,47 (2)

113

16,76 (1) / 13,12 (2)
3,76 (1) / 3,31 (2)
3,83 (1) / 4,09 (2)
6,15 (1) / 5,74 (2)
4,25 (1) / 3,35 (2) /
4,20 (1) / 3,34 (2)
2,72 (1) / 2,29 (2)

114
-25~35
10,0~46,0
-20~35

R-410A
kg
dBA
dBA
dBA
dBA
Hz/V
A

1,45

1,60
61

3,4
62

63

64

48 (3)
48 (3)

64

49 (3)
50 (3)
50
V3/1~/50/230

49 (3)
20

66
51
52

66
69
52
54

64
64

66
51

50

52
W1/3N~/50/400
20

40

66
69
52
54

(1) Pogoj 1: hlajenje Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); gretje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) EN14511
(2) Pogoj 2: hlajenje Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C); gretje Ta DB/WB 2°C/1°C - LWC 35°C ( DT = 5°C ) EN14511

STENSKA ENOTA
SAMO GRETJE
NOTRANJA ENOTA
Ohišje
Barva
Material
Mere
Enota
Teža
Enota
Delovni razpon
Gretje
Sanitarna topla
voda
Raven zvočne moči Nom.
Raven zvočnega tlaka Nom.
ZUNANJA ENOTA
Grelna kapaciteta Min.
Nom.
Maks.
Vhodna moč
Gretje

EHBH04CB3V

VišinaxŠirinaxGlobina mm
kg
Min.~Maks. °C
Okolje
Stran vode Min.~Maks. °C
Min.~Maks. °CDB
Okolje
Stran vode Min.~Maks. °C
dBA
dBA

Nom.
Maks.

COP
Mere
Teža
Delovni razpon

Enota
VišinaxŠirinaxGlobina
Enota
Gretje
Min.~Maks.
Sanitarna topla voda Min.~Maks.
Hladilno sredstvo Tip
Polnjenje
Raven zvočne moči Gretje
Nom.
Raven zvočnega tlaka Gretje
Nom.
Napajanje
Naziv / Faza / Frekvenca / Napetost
Tok
Priporočene varovalke

mm
kg
°CWB
°CDB
kg
dBA
dBA
Hz/V
A

EHBH016CB3V / EHBH16CB9W
Bela
Pločevina s predhodnim premazom
890x480x344

44

46/48

EHBH016CB3V / EHBH16CB9W

47/48
-25~35

-25~25
15 (4)~55 (4)

15~55

-25~35

-20~35
25~80

40
26
ERLQ004CV3

kW
kW
kW
kW
kW

EHBH08CB3V / EHBH08CB9W

ERLQ006CV3
ERLQ008CV3
ERLQ011CV3
ERLQ014CV3
1,80 (1) / 1,80 (2)
4,40 (1) / 3,27 (2) 6,00 (1) / 4,58 (2) 7,40 (1) / 5,80 (2) 11,20 (1) / 8,56 (2) 14,50 (1) / 10,30 (2)
5,12 (1) / 4,81 (2) 8,35 (1) / 6,40 (2) 10,02 (1) / 7,68 (2) 11,38 (1) / 9,06 (2) 14,55 (1) / 10,87 (2)
0,87 (1) / 1,23 (2) 1,27 (1) / 1,24 (2) 1,66 (1) / 1,64 (2) 2,43 (1) / 2,38 (2) 3,37 (1) / 3,02 (2)
1,12 (1) / 1,34 (2) 1,99 (1) / 1,90 (2) 2,54 (1) / 2,42 (2) 2,64 (1) / 2,92 (2) 3,43 (1) / 3,65 (2)
5,04 (1) / 4,02 (2) 4,74 (1) / 3,68 (2) 4,45 (1) / 3,53 (2) 4,60 (1) / 3,60 (2) / 4,30 (1) / 3,41 (2) /
4,57 (1) / 3,59 (2) 4,20 (1) / 3,36 (2) 3,94 (1) / 3,17 (2) 4,31 (1) / 3,10 (2) 4,24 (1) / 2,98 (2)
735x832x307
1.345x900x320
54
56
113
-25~25
-25~35
-25~35
R-410A
1,45
1,60
3,4
61
62
64
48 (3)
49 (3)
51
V3/1~/50/230
20
40

(1) Pogoj 1: hlajenje Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); gretje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) EN14511
(2) Pogoj 2: hlajenje Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C); gretje Ta DB/WB 2°C/1°C - LWC 35°C ( DT = 5°C ) EN14511

47
33
ERLQ016CV3

ERLQ011CW1

ERLQ014CW1

ERLQ016CW1

16,00 (1) / 11,10 (2)
16,10 (1) / 11,40 (2)
3,76 (1) / 3,31 (2)
3,83 (1) / 4,09 (2)
4,25 (1) / 3,35 (2) /
4,20 (1) / 3,34 (2)

11,20 (1) / 8,56 (2) 14,50 (1) / 10,30 (2)
11,38 (1) / 9,06 (2) 14,55 (1) / 10,87 (2)
2,43 (1) / 2,38 (2) 3,37 (1) / 3,02 (2)
2,64 (1) / 2,92 (2) 3,43 (1) / 3,65 (2)
4,60 (1) / 3,60 (2) / 4,30 (1) / 3,41 (2) /
4,31 (1) / 3,10 (2) 4,24 (1) / 2,98 (2)
1.170x900x320
103
-20~35
-20~35

16,00 (1) / 11,10 (2)
16,10 (1) / 11,40 (2)
3,76 (1) / 3,31 (2)
3,83 (1) / 4,09 (2)
4,25 (1) / 3,35 (2) /
4,20 (1) / 3,34 (2)

2,7
66
52

64
49

51
32

66
53

72

GRETJE IN HLAJENJE
NOTRANJA ENOTA
Ohišje
Barva
Material
Mere
Enota
Teža
Enota
Delovni razpon
Gretje
Hlajenje
Sanitarna topla
voda
Raven zvočne moči Nom.
Raven zvočnega tlaka Nom.
ZUNANJA ENOTA
Grelna kapaciteta Min.
Nom.
Maks.
Hladilna kapaciteta Min.
Nom.
Vhodna moč
Gretje
Hlajenje

EHBX04CB3V

VišinaxŠirinaxGlobina mm
kg
Min.~Maks. °C
Okolje
Stran vode Min.~Maks. °C
Min.~Maks. °CDB
Okolje
Stran vode Min.~Maks. °C
Min.~Maks. °CDB
Okolje
Stran vode Min.~Maks. °C
dBA
dBA

Nom.
Maks.
Nom.

COP
EER
Mere
Teža
Delovni razpon

44

Enota
VišinaxŠirinaxGlobina
Enota
Gretje
Min.~Maks.
Hlajenje
Min.~Maks.
Sanitarna topla voda Min.~Maks.
Hladilno sredstvo Tip
Polnjenje
Raven zvočne moči Gretje
Nom.
Hlajenje
Nom.
Raven zvočnega
Gretje
Nom.
tlaka
Hlajenje
Nom.
Napajanje
Naziv / Faza / Frekvenca / Napetost
Tok
Priporočene varovalke

mm
kg
°CWB
°CDB
°CDB
kg
dBA
dBA
dBA
dBA
Hz/V
A

EHBX16CB3V / EHBX16CB9W
Bela
Pločevina s predhodnim premazom
890x480x344
46/48
47/48
47/48
47/48
-25~35
15~55

46/48
-25~25
10~43

EHBX16CB3V / EHBX16CB9W

47/48

47/48
-25~35
15~55

47/48

10~46
5~22

-25~35

-20~35
25~80

40
26
ERLQ004CV3

kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW

EHBX08CB3V / EHBX08CB9W

47
33

ERLQ006CV3
ERLQ008CV3
1,80 (1) / 1,80 (2)
6,00 (1) / 4,58 (2) 7,40 (1) / 5,80 (2)
8,35 (1) / 6,40 (2) 10,02 (1) / 7,68 (2)
2,50 (1) / 2,50 (2)
6,76 (1) / 4,84 (2)
6,86 (1) / 5,3 (2)
1,27 (1) / 1,24 (2) 1,66 (1) / 1,64 (2)
1,99 (1) / 1,90 (2) 2,54 (1) / 2,42 (2)
1,96 (1) / 2,07 (2) 2,01 (1) / 2,34 (2)
4,74 (1) / 3,68 (2) 4,45 (1) / 3,53 (2)
4,20 (1) / 3,36 (2) 3,94 (1) / 3,17 (2)
3,45 (1) / 2,34 (2) 3,42 (1) / 2,29 (2)
735x832x307
56
-25~25
10~43
-25~35

4,40 (1) / 3,27 (2)
5,12 (1) / 4,81 (2)
2,00 (1) / 2,00 (2)
5,00 (1) / 4,17 (2)
0,87 (1) / 1,23 (2)
1,12 (1) / 1,34 (2)
1,48 (1) / 1,80 (2)
5,04 (1) / 4,02 (2)
4,57 (1) / 3,59 (2)
3,37 (1) / 2,32 (2)
54

1,45

1,60
61

62
63

48 (3)
48 (3)

(1) Pogoj 1: hlajenje Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); gretje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) EN14511
(2) Pogoj 2: hlajenje Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C); gretje Ta DB/WB 2°C/1°C - LWC 35°C ( DT = 5°C ) EN14511

49 (3)
20

49 (3)
50 (3)

ERLQ011CV3

ERLQ014CV3

ERLQ016CV3

ERLQ011CW1

ERLQ016CW1

ERLQ014CW1

11,20 (1) / 8,56 (2) 14,50 (1) / 10,30 (2) 16,00 (1) / 11,10 (2) 11,20 (1) / 8,56 (2) 14,50 (1) / 10,30 (2)
11,38 (1) / 9,06 (2) 14,55 (1) / 10,87 (2) 16,10 (1) / 11,40 (2) 11,38 (1) / 9,06 (2) 14,55 (1) / 10,87 (2)
15,05 (1) / 11,72 (2) 16,06 (1) / 12,55 (2) 16,76 (1) / 13,12 (2) 15,05 (1) / 11,72 (2) 16,06 (1) / 12,55 (2)
2,43 (1) / 2,38 (2) 3,37 (1) / 3,02 (2) 3,76 (1) / 3,31 (2) 2,43 (1) / 2,38 (2) 3,37 (1) / 3,02 (2)
2,64 (1) / 2,92 (2) 3,43 (1) / 3,65 (2) 3,83 (1) / 4,09 (2) 2,64 (1) / 2,92 (2) 3,43 (1) / 3,65 (2)
4,53 (1) / 4,31 (2) 5,43 (1) / 5,08 (2) 5,16 (1) / 5,73 (2) 4,53 (1) / 4,31 (2) 5,42 (1) / 5,09 (2)
4,60 (1) / 3,60 (2) / 4,30 (1) / 3,41 (2) / 4,25 (1) / 3,35 (2) / 4,60 (1) / 3,60 (2) / 4,30 (1) / 3,41 (2) /
4,31 (1) / 3,10 (2) 4,24 (1) / 2,98 (2) 4,20 (1) / 3,34 (2) 4,31 (1) / 3,10 (2) 4,24 (1) / 2,98 (2)
3,32 (1) / 2,72 (2) 2,96 (1) / 2,47 (2) 2,72 (1) / 2,29 (2) 3,32 (1) / 2,72 (2) 2,96 (1) / 2,47 (2)
1.345x900x320
1.345x900x320
113
108
-25~35
10,0~46,0
-20~35
R-410A
3,4
2,95
64
66
64
64
66
69
64
66
51
52
51
50
52
54
50
52
V3/1~/50/230
40
20

16,00 (1) / 11,10 (2)
16,10 (1) / 11,40 (2)
16,76 (1) / 13,12 (2)
3,76 (1) / 3,31 (2)
3,83 (1) / 4,09 (2)
6,15 (1) / 5,74 (2)
4,25 (1) / 3,35 (2) /
4,20 (1) / 3,34 (2)
2,72 (1) / 2,29 (2)

66
69
52
54

73

SAMO GRETJE
ZUNANJA ENOTA
Grelna kapaciteta Nom.
Vhodna moč
Gretje
COP
Mere
Enota

Teža
Hidravlična
komponenta

Enota
Tok za pomožni
grelnik

Delovni razpon

Gretje
Sanitarna topla
voda

kW
kW

Nom.
Višina
Širina
Globina

EDLQ011BB6V3
11,20 (1) / 9,77 (2)
2,56 (1) / 2,61 (2)
4,38 (1) / 3,74 (2)

EDLQ014BB6V3
14,00 (1) / 12,23 (2)
3,29 (1) / 3,34 (2)
4,25 (1) / 3,66 (2)

mm
mm
mm
kg

Min.~Maks.
Min.~Maks.
Min.~Maks.
Min.~Maks.

Tip
Polnjenje
Raven zvočne moči Gretje
Nom.
Raven zvočnega tlaka Gretje
Nom.
Komponenta
Glavno napajanje Naziv
kompresorja
Faza
Frekvenca
Napetost

EDLQ011BB6W1
11,20 (1) / 9,77 (2)
3,29 (1) / 3,34 (2)
4,31 (1) / 3,38 (2)

EDLQ014BB6W1
14,00 (1) / 12,23 (2)
3,88 (1) / 3,84 (2)
4,24 (1) / 3,22 (2)

EDLQ016BB6W1
16,00 (1) / 13,98 (2)
3,81 (1) / 4,66 (2)
4,38 (1) / 3,74 (2)

1.418
1.435
382
180

Tip
Napajanje Faza / Frekvenca / Hz/V
Napetost
Okolje
Stran vode
Okolje
Stran vode

EDLQ016BB6V3
16,00 (1) / 13,98 (2)
2,56 (1) / 2,61 (2)
4,12 (1) / 3,64 (2)

°CWB
°C
°CDB
°C

6V3

6W1

1~/50/230

3~/50/400

-20~35

-20~35
15 (5)~55 (5)

-20~43

-20~43
25~80
R-410A
2,95

Hladilno sredstvo

kg
dBA
dBA

64

65
51 (3)

66
52 (3)

64
49 (3)

V3
1~
Hz
V

65
51 (3)
W1
3N~

66
53 (3)

50
230

400

(1) Pogoj 1: hlajenje Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); gretje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
(2) Pogoj 2: hlajenje Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C); gretje Ta DB/WB 2°C/1°C - LWC 35°C ( DT = 5°C )
(3) 15°C-25°C: Samo BUH, brez delovanja toplotne črpalke = med zagonom

GRETJE IN HLAJENJE
ZUNANJA ENOTA
Grelna kapaciteta Nom.
Hladilna kapaciteta Nom.
Vhodna moč
Hlajenje
Gretje
COP
EER
Mere
Enota

Teža
Hidravlična
komponenta

Enota
Tok za pomožni
grelnik

Delovni razpon

Gretje
Hlajenje
Sanitarna topla
voda

Tip
Polnjenje
Raven zvočne moči Gretje
Hlajenje
Raven zvočnega
Gretje
tlaka
Hlajenje
Komponenta
Glavno napajanje
kompresorja

kW
kW
kW
kW

Nom.
Nom.

Višina
Širina
Globina

EBLQ011BB6V3
11,20 (1) / 9,77 (2)
12,85 (1) / 10,00 (2)
3,87 (1) / 3,69 (2)
2,56 (1) / 2,61 (2)
4,38 (1) / 3,74 (2)
3,32 (1) / 2,71 (2)

EBLQ014BB6V3
14,00 (1) / 12,23 (2)
15,99 (1) / 12,50 (2)
5,75 (1) / 5,39 (2)
3,29 (1) / 3,34 (2)
4,25 (1) / 3,66 (2)
2,78 (1) / 2,32 (2)

mm
mm
mm
kg

Min.~Maks.
Min.~Maks.
Min.~Maks.
Min.~Maks.
Min.~Maks.
Min.~Maks.

°CWB
°C
°CDB
°C
°CDB
°C
kg
dBA
dBA
dBA
dBA

Hz
V

(1) Pogoj 1: hlajenje Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); gretje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
(2) Pogoj 2: hlajenje Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C); gretje Ta DB/WB 2°C/1°C - LWC 35°C ( DT = 5°C )
(3) 15°C-25°C: Samo BUH, brez delovanja toplotne črpalke = med zagonom

EBLQ014BB6W1
14,00 (1) / 12,23 (2)
15,99 (1) / 12,50 (2)
5,40 (1) / 5,06 (2)
3,88 (1) / 3,84 (2)
4,24 (1) / 3,22 (2)
2,96 (1) / 2,47 (2)

6V3

6W1

1~/50/230

3~/50/400

-20~35

EBLQ016BB6W1
16,00 (1) / 13,98 (2)
16,73 (1) / 13,10 (2)
6,15 (1) / 5,75 (2)
3,81 (1) / 4,66 (2)
4,38 (1) / 3,74 (2)
2,72 (1) / 2,28 (2)

-25~35
15 (6)~55 (6)
10~46
5~22

-20~43

-25~43
25~80
R-410A
2,95

Hladilno sredstvo

Nom.
Nom.
Nom.
Nom.
Naziv
Faza
Frekvenca
Napetost

EBLQ011BB6W1
11,20 (1) / 9,77 (2)
12,85 (1) / 10,00 (2)
3,87 (1) / 3,69 (2)
3,29 (1) / 3,34 (2)
4,31 (1) / 3,38 (2)
3,32 (1) / 2,71 (2)
1.418
1.435
382
180

Tip
Napajanje Faza / Frekvenca / Hz/V
Napetost
Okolje
Stran vode
Okolje
Stran vode
Okolje
Stran vode

EBLQ016BB6V3
16,00 (1) / 13,98 (2)
16,73 (1) / 13,10 (2)
6,36 (1) / 5,93 (2)
2,56 (1) / 2,61 (2)
4,12 (1) / 3,64 (2)
2,63 (1) / 2,21 (2)

64
65

65
66
51 (3)

50 (3)

52 (3)
V3
1~

66
69
52 (3)
54 (3)

64
65
49 (3)
50 (3)

65
66
51 (3)
52 (3)
W1
3N~

50
230

400

66
69
53 (3)
54 (3)

75

REZERVOAR ZA SANITARNO TOPLO VODO
Rezervoar za sanitarno toplo vodo
Ohišje
Barva
Material
Mere
Enota
Širina
Globina
Teža
Enota
Prazna
Rezervoar
Volumen vode
Material
Najvišja temperatura vode
Izolacija
Toplotna izguba
Toplotni
Količina
izmenjevalnik
Cevni material
Ojačevalnik grelnika Zmogljivost
Napajanje
Faza / Frekvenca / Napetost
Rezervoar za sanitarno toplo vodo
Ohišje
Barva
Material
Mere
Enota
Premer
Teža
Enota
Prazna
Rezervoar
Volumen vode
Najvišja temperatura vode
Izolacija
Toplotna izguba
Ojačevalnik grelnika Zmogljivost
Napajanje
Faza / Frekvenca / Napetost

EKHWS150B3V3

EKHWS200B3V3

EKHWS300B3Z2

mm
mm
kg
l

37
150

45
200

59
300

°C
kWh/24h

1,55

1,77

kW
Hz/V

EKHWS300B3V3
EKHWS200B3Z2
Nevtralna bela
Z epoksi smolo premazano plavljeno jeklo
580
580
59
45
300
200
Nerjaveče jeklo (DIN 1.4521)
85
2,19
1,77
1
Dupleksno jeklo LDX 2101
3

1~/50/230
EKHWE150A3V3

mm
kg
l
°C
kWh/24h
kW
Hz/V

EKHWE200A3V3

545
80
150

104
200

1,7

1,9

2,19

2~/50/400
EKHWE300A3V3
RAL9010
Z epoksi smolo premazano jeklo
660
140
300
75
2,5
3,0

EKHWE200A3Z2

EKHWE300A3Z2

545
104
200

660
140
300

1,9

2,5

1~/50/230

2~/50/400

REZERVOAR ZA SANITARNO TOPLO VODO ZA SOLARNI PRIKLJUČEK BREZ PODTLAKA
Rezervoar za sanitarno toplo vodo
Mere
Enota
Višina
Širina
Globina
Teža
Enota
Prazna
Rezervoar
Volumen vode
Najvišja temperatura vode
Izolacija
Toplotna izguba
Toplotni
Sanitarna topla Cevni material
izmenjevalnik
voda
Čelno področje
Volumen notranje tuljave
Delovni pritisk
Povprečna specifična dobljena toplota
Polnjenje
Cevni material
Čelno področje
Volumen notranje tuljave
Delovni pritisk
Povprečna specifična dobljena toplota
Dodatno solarno Cevni material
ogrevanje
Čelno področje
Volumen notranje tuljave
Delovni pritisk
Povprečna specifična dobljena toplota

mm
mm
mm
kg
l
°C
kWh/24h

EKHWP300B
1.640
595
615
59
300

EKHWP500B
1.640
790
790
93
500
85

1,3

1,4
Nerjaveče jeklo

m²
l
barov
W/K

5,8
27,9

6
29
6

2.790

2.900
Nerjaveče jeklo

m²
l
barov
W/K

2,7
13,2

3,8
18,5
3

1.300

1.800
Nerjaveče jeklo

m²
l
barov
W/K

-

0,5
2,3
3

-

280

SOLARNI SISTEM - SISTEM BREZ PODTLAKA
NOTRANJA ENOTA
Montaža
VišinaxŠirinaxGlobina mm
Mere
Enota
Toplotni učinki
Učinkovitost zbiralnika z nično izgubo η0 %
Krmiljenje
Tip
Poraba energije
W
Tipalo
Temperaturno tipalo na solarni plošči
Tipalo shranjevalnega rezervoarja
Tipalo povratnega pretoka
Tipalo dovajalne temperature in pretoka
Napajanje
Napetost
V

EKSRPS3
Na strani rezervoarja
815x230x142
Digitalni krmilnik temperaturne razlike z navadnim prikazovalnikom besedila
2
Pt1000
PTC
PTC
Napetostni signal (3,5V DC)
230

76

SOLARNI SISTEM - SISTEM S PODTLAKOM
Solarni komplet
Mere
Teža
Delovni razpon
Raven zvočnega tlaka
Toplotni učinki
Napajanje
Vhodno napajanje

VišinaxŠirinaxGlobina
Enota
Enota
Zunanja temp. Min.~Maks.
Nom.
Učinkovitost zbiralnika z nično izgubo η0
Faza / Frekvenca / Napetost

EKSOLHW
770x305x270
8
1~35
27
1~/50/220-240
NOTRANJA ENOTA

mm
kg
°C
dBA
%
Hz/V

NOTRANJA ENOTA
Montaža
VišinaxŠirinaxGlobina mm
Mere
Enota
Toplotni učinki
Učinkovitost zbiralnika z nično izgubo η0 %
Krmiljenje
Tip
Poraba energije
W
Tipalo
Temperaturno tipalo na solarni plošči
Tipalo shranjevalnega rezervoarja
Tipalo povratnega pretoka
Tipalo dovajalne temperature in pretoka
Napajanje
Napetost
V

EKSDSR1
Na steno
332x230x145
Digitalni krmilnik temperaturne razlike z navadnim prikazovalnikom besedila
2
Pt1000
PTC
PTC
Napetostni signal (3,5V DC)
230

SOLARNI ZBIRALNIK
Solarni zbiralnik
Mere
Teža
Prostornina
Površina

VišinaxŠirinaxGlobina mm
kg
l
Zunanja
m²
Odprtina
m²
Absorpcijsko sredstvo
m²

Enota
Enota

Premaz
Absorpcijsko sredstvo
Glazura
Dovoljen nagib strehe Min.~Maks.
Delovni pritisk
Maks.
Temperatura v mirovanju Maks.
Toplotni učinki
Učinkovitost zbiralnika z nično izgubo η0

°
barov
°C
%

EKSH26P
1.300x2.000x85
42
2,1
2,6
2,350
2,360

EKSV21P
EKSV26P
2.000x1.006x85
2.000x1.300x85
35
42
1,3
1,7
2,01
2,6
1,79
2,35
1,8
2,36
Micro-therm (maks. absorpcija 96%, emisija pribl. 5% +/-2%)
Register iz bakrene cevi v obliki harfe z lasersko privarjeno aluminijasto ploščo z izredno selektivnim premazom
Enoplastno varnostno steklo, prenos +/- 92%
15~80
6
200
-

KONVEKTOR TOPLOTNE ČRPALKE
NOTRANJA ENOTA
Grelna kapaciteta Skupna
kapaciteta

Nom.

kW
Btu/h
kW
Hladilna kapaciteta Skupna kapaciteta Nom.
Občutena kapaciteta Nom.
kW
Vhodna moč
Gretje
Nom.
kW
Hlajenje
Nom.
kW
VišinaxŠirinaxGlobina mm
Mere
Enota
Teža
Enota
kg
Priključki napeljave Odtok/OD/Vhod/Izhod
mm/palec
Raven zvočnega
Gretje
Nom.
dBA
tlaka
Hlajenje
Nom.
dBA
Napajanje
Faza / Frekvenca / Napetost
Hz/V

FWXV15A
1,5
5.100
1,2
0,98
0,013
0,013

FWXV20A
2,0
6.800
1,7
1,4
0,015
0,015
600x700x210
15
18/G 1/2/G 1/2

19
19

29
29
1~/50/60/220-240/220

SOBNI TERMOSTAT
Brezžični / Žični sobni termostat
Mere
Enota
Termostat
Sprejemnik
Teža
Enota
Termostat
Sprejemnik
Temperatura
Shranjevanje
okolice
Delovanje
Nastavitveni razpon Gretje
temperature
Hlajenje
Ura
Funkcija uravnavanja
Napajanje
Napetost
Termostat
Sprejemnik
Frekvenca
Faza
Priključitev
Tip
Termostat
Sprejemnik
Največja razdalja
Znotraj
do sprejemnika
Zunaj

VišinaxŠirinaxGlobina mm
Višina/Širina/Globina mm
Višina/Širina/Globina mm
g
g
g
Min./Maks.
°C
Min./Maks.
°C
Min./Maks.
°C
Min./Maks.
°C

Napetost
Napetost

V
V
V
Hz

m
m

EKRTR1
87/125/34
170/50/28
210
125

EKRTWA
87x125x34
215
-20/60
0/50
4/37
4/37
Da
Proporcionalni pas

Baterijsko napajanje 3x AA-LRG (alkalne)
230
50
1~
Brezžični
Žični
pribl. 30 m
pribl. 100 m

Baterijsko napajanje 3* AA-LR6 (alkalne)
Žični
-
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4.

TOPLOTNA ČRPALKA DAIKIN ALTHERMA NA ZEMELJSKI VIR

SAMO GRETJE
NOTRANJA ENOTA
Grelna kapaciteta
Vhodna moč
COP

Min.
Nom.
Maks.
Nom.

Barva
Material
VišinaxŠirinaxGlobina
Mere
Enota
Teža
Enota
Volumen vode
Rezervoar
Izolacija
Toplotna izguba
Zaščita pred korozijo
Prostor za postavitev Min.~Maks.
Na strani slanice Min.~Maks.
Delovni razpon
Stran vode Min.~Maks.
Gretje
Sanitarna topla voda Stran vode Min.~Maks.
Tip
Hladilno sredstvo
Polnjenje
Raven zvočne moči Nom.
Raven zvočnega tlaka Nom.
Naziv
Faza
Napajanje
Frekvenca
Napetost
Tok
Priporočene varovalke

kW
kW
kW
kW

Ohišje

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

mm
kg
l
kWh/24h
°C
°C
°C
°C
kg
dBA
dBA

Hz
V
A

EGSQH10S18A9W
3,11 (1) / 2,47 (2)
10,2 (1) / 9,29 (2)
13,0 (1) / 11,9 (2)
2,34 (1) / 2,82 (2)
4,35 (1) / 3,29 (2)
Bela
Pločevina s predhodnim premazom
1.732x600x728
210
180
1,36
Anoda
5~30
-5~20
24~60 (toplotna črpalka) / 65 (toplotna črpalka + pomožni grelnik)
24~60 (toplotna črpalka) / 60 (pomožni grelnik)
R-410A
1,8
46
32
9W
3~
50
400
32
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5.

DAIKIN ALTHERMA FLEX TYPE

SAMO GRETJE
NOTRANJA ENOTA
Ohišje
Barva
Material
Mere
Enota
Teža
Enota
Delovni razpon
Gretje
Hlajenje
Sanitarna topla
voda
Hladilno sredstvo
Raven zvočnega
tlaka
Napajanje

Tok

VišinaxŠirinaxGlobina mm
kg
Min.~Maks. °C
Okolje
Stran vode Min.~Maks. °C
Min.~Maks. °CDB
Okolje
Stran vode Min.~Maks. °C
Min.~Maks. °CDB
Okolje
Stran vode Min.~Maks. °C

Tip
Polnjenje
Nom.
Raven 1
Nočni tihi način
Naziv
Faza
Frekvenca
Napetost
Priporočene varovalke

kg
dBA
dBA

Hz
V
A

EKHVMRD50A EKHVMRD80A EKHVMYD50A EKHVMYD80A EKHBRD011ACV1 EKHBRD014ACV1 EKHBRD016ACV1 EKHBRD011ACY1 EKHBRD014ACY1 EKHBRD016ACY1
Kovinsko siva
Pločevina s predhodnim premazom
705x600x695
92
120
144,25
147,25
-15~20
-20~20
25~80
-~10~43
-~-~5~20
-~-15~35
-20~35
45~75
25~80
R-134a
2
3,2
40 (1) / 43 (2) 42 (1) / 43 (2) 40 (1) / 43 (2) 42 (1) / 43 (2) 43 (1) / 46 (2) 45 (1) / 46 (2) 46 (1) / 46 (2) 43 (1) / 46 (2) 45 (1) / 46 (2) 46 (1) / 46 (2)
38 (1)
40 (1)
43 (1)
45 (1)
40 (1)
43 (1)
45 (1)
V1
Y1
1~
3~
50
220-240
380-415
20
25
16

(1) Ravni hrupa so izmerjene pri: EW 55°C; LW 65°C (2) Ravni hrupa so izmerjene pri: EW 70°C; LW 80°C

REKUPERACIJA (IZKORIŠČANJE ODPADNE) TOPLOTE
ZUNANJA ENOTA
Grelna kapaciteta
Hladilna kapaciteta
Mere
Teža
Delovni razpon

Nom.
Nom.
Enota
Enota
Gretje
Sanitarna topla voda
Hlajenje
Hladilno sredstvo Tip
Priključki napeljave Tekočina
Sesanje
Plin pod visokim in nizkim pritiskom
Dolžina cevi

kW
kW
VišinaxŠirinaxGlobina mm
kg
Min.~Maks.
°CWB
Okolje
Min.~Maks. °CDB
Min.~Maks.
°CDB

Zun. premer
Zun. premer
Zun. premer
Zun. enota - Notr. enota Maks.
Sistem Ekvivalent
Skupna dolžina cevi Sistem Dejansko
Raven zvočne moči Gretje
Nom.
Raven zvočnega tlaka Gretje
Nom.
Napajanje
Faza / Napetost

EMRQ8A
22,4
20

mm
mm
mm
m
m
m
dBA
dBA
V

EMRQ10A
28
25

EMRQ12A
33,6
30
1.680x1.300x765

EMRQ14A
39,2
35

EMRQ16A
44,8
40

331

339
-15~20
-15~35
10~43
R-410A

9,52
19,1
15,9

12,7
28,6

22,2
19,1

22,2
100
120
300
80
60
3~/380-415

78
58

83
62

84
63

REZERVOAR ZA SANITARNO TOPLO VODO
REZERVOAR ZA SANITARNO TOPLO VODO
Ohišje
Barva
Material
VišinaxŠirinaxGlobina
Mere
Enota
Teža
Enota
Prazna
Rezervoar
Volumen vode
Material
Najvišja temperatura vode
Izolacija
Toplotna izguba
Toplotni
Količina
izmenjevalnik
Cevni material
Čelno področje
Volumen notranje tuljave

EKHTS200AC

mm
kg
l
°C
kWh/24h

2.010x600x695
70
200

1,2

m²
l

EKHTS260AC
Kovinsko siva
Pocinkano jeklo (predhodno premazana pločevina)
2.285x600x695
78
260
Nerjaveče jeklo (EN 1.4521)
75
1,5
1
Dupleksno jeklo (EN 1.4162)
1,56
7,5

KONVEKTOR TOPLOTNE ČRPALKE
GRETJE IN HLAJENJE
NOTRANJA ENOTA
Grelna kapaciteta Skupna
kapaciteta

Nom.

kW
Btu/h
kW
Hladilna kapaciteta Skupna kapaciteta Nom.
Občutena kapaciteta Nom.
kW
Vhodna moč
Gretje
Nom.
kW
Hlajenje
Nom.
kW
VišinaxŠirinaxGlobina mm
Mere
Enota
Teža
Enota
kg
Priključki napeljave Odtok/OD/Vhod/Izhod
mm/palec
Raven zvočnega
Gretje
Nom.
dBA
tlaka
Hlajenje
Nom.
dBA
Napajanje
Faza / Frekvenca / Napetost
Hz/V

FWXV15A
1,5
5.100
1,2
0,98
0,013
0,013

FWXV20A
2,0
6.800
1,7
1,4
0,015
0,015
600x700x210
15
18/G 1/2/G 1/2

19
19

29
29
1~/50/60/220-240/220

Daikin: vaš zanesljiv partner
Daikin je specialist na področju sistemov za klimatiziranje
zraka– za domove kakor tudi za velike komercialne in
industrijske prostore. Z vsemi močmi se trudimo, da bi naši
kupci bili 100% zadovoljni.

Visoko kakovostni, inovativni
izdelki
Izumiteljstvo in kakovost sta nenehno na čelu Daikinove
filozofije. Vsi Daikinovi zaposleni se nenehno izobražujejo,
da bi vam lahko zagotovili optimalne informacije in nasvete.

Čisto okolje
Pri proizvodnji sistema za nadzor klimatizacije za vašega
kupca si prizadevamo za porabo obnovljive energije,
recikliranje izdelkov in zmanjšanje količine odpadkov.
Daikin strogo upošteva principe eco-designa in s tem
omejuje uporabo materialov, ki so škodljivi za naše okolje.

Ta prospekt je namenjen samo informiranju in nikakor ne predstavlja zavezujoče
ponudbe za Daikin Europe N.V.. Podjetje Daikin Europe N.V. je sestavilo vsebino
tega prospekta po svojem najboljšem vedenju. Za celovitost, natančnost,
zanesljivost ali primernost za določen namen vsebine ter izdelkov in storitev, ki so
predstavljeni tu, ni podana nikakršna garancija. Specifikacije se lahko spremenijo
brez vnaprejšnjega opozorila. Podjetje Daikin Europe N.V. izrecno zavrača vsako
odgovornost za posredno ali neposredno škodo v najširšem smislu, ki bi lahko
bila posledica ali povezana z rabo in/ali interpretacijo tega prospekta. Vsa vsebina
je avtorsko delo Daikin Europe N.V.

Daikin Europe N.V. sodeluje v programu Eurovent
Certification za tekoče hladilne pakete (LCP), enote
za predelavo zraka (AHU) in kaloriferje z ventilatorjem
(FCU); trenutno veljavnost certifikatov preverite na
spletu: www.eurovent-certification.com or using:
www.certiflash.com
Velja samo za nizko temperaturne enote Daikin Altherma. Visokotemperaturne enote Daikin Altherma niso
vključene v program certifikata Eurovent.

TRGOFON D.O.O.

Daikin AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH
campus 21, Europaring F12/402, A – 2345 Brunn/Gebirge
Tel.: +43 / 22 36 / 3 25 57-0, Faks: +43 / 22 36 / 3 25 57-900
e-pošta: office@daikin.at, www.daikin-ce.com

Rozna dolina cesta VIII/32,
1000 Ljubljana
info@trgofon.com
051 224 113
www.pctocka.si

ECPSL14-721 • Copyright Daikin
Pridržujemo si pravico do tiskarskih napak in spremembe modelov

Danes je Daikin s svojimi izdelki, optimalno prilagojenimi vsem letnim časom, vodilni na poti k bolj učinkovitim, varčnim in
okolju prijaznim ter udobnim rešitvam za vse letne čase. Daikinovi izdelki dejansko zmanjšujejo porabo energije in stroške na
pameten način. Zasnovani so za učinkovito obratovanje v vseh okoliščinah in odražajo dejansko učinkovitost, ki jo pričakujete,
skozi vso sezono gretja in hlajenja. Tako je vaša izbira Daikina pravilna za vaš žep... in za okolje.

