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 Fűtés - 

Ismerje meg  

a split rendszereink által  

nyújtott komfortérzést  

a Daikin bemutatótermeiben. 

Első magyarországi  

Daikin márkabolt
 

2020. áprilisában a Daikin Hungary Kft. megnyitotta első, 300 

négyzetméteres márkaboltját. A márkaboltban egy átlagos otthon 

főbb helyiségei megtalálhatók, így lakó-, vagy hálószobára optimalizált 

fűtő-hűtő klímaberendezések, illetve hőszivattyúk és légtisztítók is 

megtekinthetők működés közben. 

A kiszolgáló személyzet nem csupán a készülékekről ad tájékoztatást, 

hanem tanácsadással is szolgál az érdeklődőknek a megfelelő 

megoldások kiválasztásához. A márkabolt üzleti megoldásokat is 

bemutat és a jövőben kiterjesztett valóság (AR) megoldással fog bővülni: 

ez a szolgáltatás életre kelti a gépészetet azáltal, hogy betekintést nyújt 

a gépek, berendezések működésébe.

Cím: 

Promenade Gardens Irodaház

XIII. kerület, Váci út 80.





 Ingyenes  
 kiterjesztett    
 garancia

Az első és legfontosabb Stand By Me előny 

az ingyenes kiterjesztett garancia, amely: 

 egyaránt érvényes a telepítésre és  

az alkatrészekre is 

 regisztrációt követően azonnal érvényes

 Kiterjesztett garancia   
 alkatrészekre is! 

Elenyésző pluszköltség, megfizethetetlen 

előnyök! Meghatározott összeg ellenében 

ügyfeleinek lehetősége nyílik kiterjeszteni 

a garanciát bizonyos alkatrészekre is! 

A részletekért vegye fel a kapcsolatot a helyi Daikin 

képviselőjével, hogy első kézből tájékozódhasson 

az Ön országában elérhető ajánlatokról.

A Stand By Me garantálja: 

 gyors alkatrészcsere  

 nincsenek apróbetűs részek, egyértelműek 

a feltételek 

 hosszútávú és problémamentes működés 

a Daikin telepítés minden előnyével 

 az elérhető legjobb minőségű szerviz 

szerződött Daikin partnerek által 

A Daikin szerviz partnerek kizárólag a Daikin-

nak dolgoznak, ezért rendelkeznek minden 

technikai tudással, ami a gépek professzionális 

szervizeléséhez szükséges

 Gyors nyomkövetés   
 a Daikin szerviz által

A www.standbyme.daikin.hu oldalon 

keresztül beregisztrált végfelhasználók 

telepített készülékeiről és karbantartási 

igényéről a Daikin szerviz partner azonnal 

kapja automatikusan az információt. 

 

Garantáljuk a vásárlók felé:

 a gyors és megbízható szerviz 

szolgáltatást 

 a gyorsan és egyszerűen hozzáférhető, 

egy helyen elérhető regisztrációs 

dokumentumokat, információkat, 

karbantartási emlékeztetőket, stb. 

 a valós idejű hibakód küldést a Daikin 

szerviz partner részére, megkönnyítve 

ezzel a lehetséges meghibásodás 

azonosítását.

Dőljön hátra nyugodtan. Ügyfele és az Ön által telepített Daikin rendszer is a lehető legbiztosabb kezekben van a Stand By 
Me platformon történt regisztrációval. A piacon elérhető legteljesebb szolgáltatási programot kínáljuk Önnek és ügyfeleinek 
kényelem, energiahatékonyság, felhasználóbarát kialakítás és szolgáltatási csomagok szempontjából. A Stand By Me 
használatával nem kell többet aggódnia, ingyenes kiterjesztett garanciát, gyors nyomon követést biztosítunk és ráadásként már 
bizonyos alkatrészekre is garanciát nyújtunk!

Stand By Me, 
Út a maximális ügyfélelégedettség felé

Támogató eszközök

Stand By Me folyamatábra áttekintés

Ingyenes

Méretezés

berendezések 
listája

csövezés és kábelezés

padlófűtés

csőmérezető

megtérülési tanulmány

szakirodalom

üzembe 
helyezési 

asszisztens

RADIÁTOR KIVÁLASZTÁSA

HŐVESZTESÉG KALKULÁCIÓ

telepített berendezés kezelése

REGISZTRÁCIÓ

BEÜZEMELÉS

garancia 
kibővítése

pótalkatrészek 
rendelése

karbantartás

Rendszerstátusz jelzés

rendszerstátusz 
jelzés

javítás

E-DOCTOR

KONFIGURÁLÓ 

ESZKÖZ

trészek

NAPKOLLEKTOR 

KIVÁLASZTÓ

VÉG SŐ Ü GYFÉLELÉGEDET
TS

ÉG

garancia ga
kibővítéseebőv

rendszerstátusz
jelzjel és

Út a maximális  
ügyfélelégedettséghez

A digitális, értékesítést megelőző támogatás garantálja a
legmegfelelőbb termék kiajánlását minden felmerülő igényre.

 
Az értékesítés utánkövetését is egyszerűen menedzselheti 
a platform segítségével.

Stand By Me

e-Care app 

Heating Solutions
Navigator 

webalapú

Applikáció alapú

fejlesztés alatt

felcserélhető

Jelmagyarázat

ÉRDEKLŐDÉS

Regisztráljon: www.standbyme.daikin.hu



 Fűtés - 

Szeretne többet megtudni a Heating Solutions Navigator-ról?

 › A Heating Solutions Navigator a Daikin szakemberei számára kifejlesztett digitális eszköztár, melynek célja, 

hogy segítsen megtalálni az ügyfele otthonába legalkalmasabb megoldást.

 › Segítségével konfigurálhatja a telepítéseket, személyre szabott csővezeték- és kapcsolási rajzokat hozhat 

létre, állíthatja a telepítések konfigurációjat stb.

Heating Solutions Navigator

E-Care alkalmazás

A Daikin e-Care alkalmazás célja, hogy megkönnyítse a Daikin szerelők életét azzal, hogy  

lehetővé teszi a QR-kódos Stand By Me regisztrálást, a fűtőberendezés egyszerű konfigurálását  

és a hibaelhárítást az e-Doctor segítségével.

ÚJ

Rendelje meg a pótalkatrészeket közvetlenül az e-Care 

alkalmazáson keresztül, frissítse a beállításokat Wifi USB-vel  

és kerülje el a telepítés során fellépő hibalehetőségeket

az üzembe helyezési asszisztens egyszerű útmutatásának 

köszönhetően.





A Stand By Me egy digitális platform, amely 
számos különböző eszközt kombinálva teszi 
lehetővé, hogy ügyfeleinek teljes élettartamra 
szóló szolgáltatást kínáljon az egyedi 
megoldások tervezésétől az értékesítési 
szolgáltatásokon át a berendezések 
hibaelhárításáig.

Az egyes fázisokhoz tartozó QR kódok 
leolvasásával bővebb információt kap 
arról, hogyan is működik a platform.

www.standbyme.daikin.eu
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RADIÁTOR 

HSN radiátor 

kiválasztó

Ez a radiátor 

kiválasztó eszköz 

segít az ügyfeleknek 

kiválasztani 

a megfelelő méretű 

radiátort minden 

egyes helyiségbe.

MÉRETEZÉS

HSN hőveszteség 

kalkulátor / 

Helyiségről helyiségre

Az opcionális 

’Helyiségről helyiségre’ 

hőveszteség 

kalkulátorral 

lehetősége van 

kiszámítani az 

egyes helyiségek 

hőveszteségét. 

A helyiségről 

helyiségre 

eszköz mellett 

az egyszerűsített 

hőveszteség kiszámítás 

is elérhető.

BERENDEZÉSEK LISTÁJA

SZAKIRODALOM

CSÖVEZÉS ÉS 
KÁBELEZÉS

Egyénileg 

megtervezett 

csövezési és 

vezetékelési 

vázlatok 

létrehozása minden 

egyes projekthez, 

figyelembe véve 

a különböző 

paramétereket, 

pl. a hőtermelőt, 

a zónakialakítást, 

a hőleadó típusát 

és opcióit.

CSŐMÉRETEZŐ 
ESZKÖZ

Kiszámítja 

a hidraulikus 

csövek maximális 

hosszát a beltéri 

és a kültéri 

egység között 

a kibocsátott 

nyomásesés 

alapján (????)

MEGTÉRÜLÉSI 
TANULMÁNY

Hasonlítsa össze 

az Ön Daikin 

rendszerének 

hatékonyságát 

más 

rendszerekével!

PADLÓFŰTÉS

A Padlófűtés eszköz 

jelzést ad a vevőnek 

arról, milyen anyagokat 

érdemes használni 

egy adott padlófűtési 

projekthez. Részletes 

számítások és 

alaprajz is lekérhető 

az eszköztárból.

NAPKOLLEKTOR

HSN napkollektor 

kiválasztó

A napkollektor kiválasztó 

megmutatja a DAIKIN 

napkollektoros rendszer 

előnyeit, és segíti 

a szakembereket 

a megfelelő napkollektoros 

rendszer kiválasztásában 

egy adott ház esetén.

KONFIGURÁLÓ ESZKÖZ

Az e-Configurator 

egy webalapú eszköz 

és alkalmazás, amely 

lehetővé teszi a telepítők 

számára a Daikin 

Altherma hőszivattyúk 

beállításainak távoli 

konfigurálását.

A felhasznalóbarát  

és intuitív felületének 

köszönhetően 

a konfiguráció pár 

lépésben elvégezhető. 

Ezután PDF 

formátumban vagy USB 

tárolón/SD-kártyán 

tárolható a hőszivattyúra 

való feltöltéshez 

a helyszínen.

TELEPÍTETT 
BERENDEZÉSEK 
KEZELÉSE

professional.standbyme.daikin.eu

HEATING

SOLUTIONS

NAVIGATOR (HSN)

A Heating Solutions Navigator 

a Daikin szakembereknek kifejlesztett 

digitális eszköztára, melynek célja 

az ügyfelek számára legjobb 

megoldások kiválasztásának segítése.

Ezzel az eszközzel konfigurálhatja 

a berendezést, létrehozhat 

egyéni csövezési és kábelezési 

terveket, beállíthatja a berendezés 

konfigurációját, és még számos 

egyéb funkciót használhat.

Megjegyzés: egyes tulajdonságok 

és funkciók nem minden országban 

elérhetők. Egyes funkciókhoz a 

készülékkel együtt speciális opciókat 

kell telepíteni. További információkért 

és a helyi elérhetőséggel kapcsolatos 

információkért kérjük, forduljon az 

illetékes Daikin képviselőhöz.

DEMO



 Fűtés - 

Stand By Me, út a maximális 

ügyfélelégedettséghez

E-CARE

CONTACT YOUR LOCAL  

SBM/HSN SPECIALIST

D
EM

O

DEMO

ÜZEMBE HELYEZÉSI 
ASSZISZTENS

Használja az 

egyedülálló hydro-

check modult üzembe 

helyezéskor.

GARANCIA 
KIBŐVÍTÉSE

RENDSZERSTÁTUSZ 
JELZÉS

ÜZEMBE HELYEZÉS

REGISZTRÁCIÓ

Berendezés regisztrálása

Az SBM egy értékesítés 

utáni szolgáltató platform, 

amellyel a végfelhasználók 

meghosszabbíthatják telepített 

berendezésük garanciáját 

vagy kiegészítő karbantartási 

csomagot rendelhetnek. 

Minden Daikin szakember 

fontos szerepet játszik ezekben 

a szolgáltatási ajánlatokban.

A Stand By Me-vel Ön, mint 

Daikin szakember egy teljesen 

digitális naplót vezethet a 

beszerelt Daikin termékekről, 

amelyet akár mobil készülékéről 

is könnyedén elérhet.

PÓTALKATRÉSZEK 
MEGRENDELÉSE

JAVÍTÁSKARBANTARTÁS

E-DOCTOR

Az e-Care része

A Daikin e-Doctor 

az e-Care alkalmazás 

egy része, mely 

segíti a Daikin 

kollégákat és telepítő 

szakembereket 

az egységek 

hibaelhárításánál.

RENDSZERSTÁTUSZ 
JELZÉS

Az Ön által 

telepített készülékek 

meghibásodási kódot 

küldenek közvetlenül 

a Stand By Me fiókjába 

vagy direkt üzenetként 

a letöltött e-Care 

alkalmazáson keresztül.

V
ÉG

SŐ ÜGYFÉLELÉGEDETTSÉG





Terméknevek és 
termékkódok

Korábbi terméknév Új terméknév Modellek

Daikin Altherma 3 alacsony hőmérsékletű, osztott,  
kompakt (4-8 kW) Daikin Altherma 3 R F EHVH/X/Z-D

Daikin Altherma 3 alacsony hőmérsékletű, osztott, 
falra szerelhető (4-8 kW) Daikin Altherma 3 R W EHBH/X-D

Daikin Altherma 3 alacsony hőmérsékletű, osztott,  
kompakt ECH2O (4-8 kW) Daikin Altherma 3 R ECH2O EHSH/X(B)-D

Daikin Altherma alacsony hőmérsékletű, osztott,  
kompakt (11-16 kW) Daikin Altherma R F EHVH/X/Z-C

Daikin Altherma alacsony hőmérsékletű, osztott,  
falra szerelhető (11-16 kW) Daikin Altherma R W EHBH/X-C

Daikin Altherma alacsony hőmérsékletű, osztott,  
kompakt ECH2O (11-16 kW) Daikin Altherma R ECH2O EHSH/X(B)-B

Daikin Altherma monoblokkos rendszer (5-7 kW) Daikin Altherma M EB/DLQ-C

Daikin Altherma 3 monoblokkos rendszer (9-16 kW) Daikin Altherma 3 M EB/DLA-D

Daikin Altherma 3 alacsony hőmérsékletű, osztott,  
kompakt (11-16 kW) Daikin Altherma 3 H F EAVH/X/Z-D

Daikin Altherma 3 alacsony hőmérsékletű, osztott,  
falra szerelhető (11-16 kW) Daikin Altherma 3 H W EABH/X-D

Daikin Altherma magas hőmérsékletű (11-16 kW) Daikin Altherma R HT EKHBRD-ADV/Y17

Daikin Altherma Flex Type típus, magas hőmérsékletű Daikin Altherma R Flex Type HT HW EKHBRD-ADV/Y17 + EMRQ-AB

Daikin Altherma 3 kompakt, talajszondás hőszivattyú  
(6-10 kW) Daikin Altherma 3 GEO EGSA-D9W

Osztott használati melegvíz-előállító hőszivattyú Daikin Altherma R HW EKHHP-A2V3

Monoblokkos rendszerű használati melegvíz-előállító 
hőszivattyú Daikin Altherma M HW EKHH2E-(P)AV3

Daikin Altherma hibrid hőszivattyú Daikin Altherma R Hybrid
EHYHBH/X 
+EHYKOMB-A
+CHYHBH-A

Daikin Altherma kondenzációs gázkazán D2CND Daikin Altherma 3 C Gas W D2C/TND-A

Daikin Altherma kondenzációs gázkazán D2CND alap modell Daikin Altherma 3 C Gas W D2CNL-A

Daikin Altherma padlón álló kondenzációs gázkazán 
beépített HMV tárolóval - GCU compact Daikin Altherma C Gas ECH2O D2U30/50GC/B-A

Daikin Altherma 3 magas hőmérsékletű, osztott,  
kompakt (8-12 kW) Daikin Altherma 3 H HT F ETVH/X-D

Daikin Altherma 3 magas hőmérsékletű, osztott,  
falra szerelhető (8-12 kW) Daikin Altherma 3 H HT W ETBH/X-D

Daikin Altherma 3 magas hőmérsékletű, osztott,  
kompakt ECH2O (8-12 kW) Daikin Altherma 3 H HT ECH2O ETSH/X(B)-D



 Fűtés - 

MEGJEGYZÉSEK: A felsorolt, hűtőközeggel működő egységek vagy RA, vagy ha ezt jelezzük, R hűtőközeget használnak. Ezek fluortartalmú üvegházhatású gázokat 

tartalmaznak. Az RA GWP értéke , az R GWP értéke pedig . A hűtőközeg szivárgás hozzájárul az éghajlatváltozáshoz. Az alacsonyabb globális felmelegedési potenciállal 

(GWP) rendelkező hűtőközegek a légkörbe jutva kevesbé járulnak hozzá a globális felmelegedéshez, mint a nagyobb GWP értékűek. A keszülékekben keringő hűtőközeg GWP értéke 

RA esetén , R esetén . Ez azt jelenti, hogy amennyiben a hűtőközegből  kg a légkörbe jut, a globális felmelegedésre  év alatt -szor vagy -szor nagyobbhatást fejt 

ki, mind  kg CO. Soha ne próbálja saját kezűleg megnyitni a hűtőközeg körét vagy szétszerelni a terméket. Hívjon ehhez szakembert.
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Kiemelt termékeink
Daikin Altherma 3 M
R-32 levegő-víz monoblokk hőszivattyú

 › , ,  és  kW

 › Akár A+++ hatékonyság

 › A kültéri egység - °C-ig képes hőt hasznosítani

 › Garantált fűtési teljesítmény - °C-ig

 ›  °C-os kilépő vízhőmérséklet - °C-on is, 

csak hőszivattyús üzemben

 › WLAN kártya távoli eléréshez (opcionális)

 › Helyiségfűtés, helyiséghűtés és melegvíz biztosítása

 › Tökéletes választás felújításokhoz és újépítésű épületekbe is

ÚJ

Daikin Altherma 3 GEO
második generációs R-32 talajhő-víz hőszivattyú

 › - kW teljesítmény széles modulációs tartományban

 › Akár A+++ hatékonyság

 › Fűtés és aktív hűtés üzemmód

 › Széles modulációs tartomány, egészen , kW-ig

 › Maximális előremenő vízhőmérséklet  °C (hőszivattyú üzemben)

 › Extra csendes működés (hangnyomásszint akár  dBA  m-re)

 › Gyárilag beépített LAN adapter

 › Helyiségfűtés, helyiséghűtés és melegvíz biztosítása

 › Tökéletes választás felújításokhoz és újépítésű épületekbe is

Daikin Altherma 3 R 
R-32 levegő-víz, hűtőközegesen osztott hőszivattyú

 › Modellváltozás! D-szériáról E-szériára

 › ,  és  kW

 › Akár A+++ hatékonyság

 › - °C-ig üzemképes

 › A kültéri egység - °C-ig képes hőt hasznosítani

 ›  °C-os kilépő vízhőmérséklet - °C-on, csak hőszivattyús üzemben

 › WLAN kártya távoli eléréshez (a csomag tartalmazza) 

 › Helyiségfűtés, helyiséghűtés és melegvíz biztosítása

 › Tökéletes választás felújításokhoz és újépítésű épületekbe is

ÚJ

Daikin Altherma 3 H HT
R-32 levegő-víz hydrosplit hőszivattyú

 › ,  és  osztály (- kW)

 › Akár A+++ hatékonyság

 › A kültéri egység - °C-ig képes hőt hasznosítani

 › Garantált fűtési teljesítmény - °C-ig

 ›  °C-os kilépő vízhőmérséklet - °C-on, 

csak hőszivattyús üzemben

 › Extra csendes működés (hangnyomásszint akár  dBA  m-re)

 › LAN adapter kapcsolat (opcionális)

 › Helyiségfűtés, helyiséghűtés és melegvíz biztosítása

 › Tökéletes választás felújításokhoz és újépítésű épületekbe is
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Hamarosan...
Daikin Altherma 3 H MT 
R-32 levegő-víz hydrosplit hőszivattyú

 › ,  és  osztály (- kW)

 › Hydrosplit koncepció zárt R- hűtőkörrel

 › Akár A +++ teljesítmény

 › Működés - °C-os külső hőmérsékletig

 › Garantált fűtési teljesítmény - °C-ig

 › LWT  °C - °C-on (csak hőszivattyús üzem esetén)

 › Rendkívül alacsony zajszint (hangnyomásszint akár  dBA)

 ›  különböző beltéri egység áll rendelkezésre (F, ECHO, W)

 › WLAN gyárilag beépítve

 › Helyiségfűtés, hűtés és használati melegvíz biztosítása

 › Felújításra, cserére és új épületekhez is

 › Alkalmas olaj- és gázkazánok cseréjére

ÚJ

Daikin Altherma 3 R (TBM)
R-32 levegő-víz hűtőközegesen osztott hőszivattyú

 › ,  és  kW 

 › Hűtőközegesen osztott, zárt R- hűtőközeg körrel

 › Akár A +++ teljesítmény

 › Működés - °C-os külső hőmérsékletig

 › Garantált fűtési teljesítmény - °C-ig

 › LWT  °C - °C-on (csak hőszivattyús üzem esetén)

 › Felújításra, cserére és új épületekhez 

 › Helyiségfűtés, hűtés és használati melegvíz biztosítása

 › WLAN (opcionális)

ÚJ

Daikin Altherma 3 WS
R-32 víz-víz hőszivattyú

 ›  kW 

 › Akár A +++ teljesítmény

 › Reverzibilis hűtő-fűtő hőszivattyú

 › Nyomásérték akár  bar (nem tartalmaz sóoldat-szivattyút)

 › Nagy modulációs tartomány , kW-ig

 › LWT  °C-ig ( °C-ig csak hőszivattyús üzemben)

 › Rendkívül alacsony zajszint (hangnyomásszint akár  dBA)

 › LAN adapter gyárilag beszerelve

 › Helyiségfűtés, hűtés és használati melegvíz biztosítása

ÚJ

Előreláthatólag 2021 augusztusától elérhető

A fenti műszaki információk előzetes információk, és a termék tényleges 

elérhetőségéig még változhatnak

Előreláthatólag 2021 novemberétől elérhető

A fenti műszaki információk előzetes információk, és a termék tényleges 

elérhetőségéig még változhatnak

Előreláthatólag 2021 novemberétől elérhető

A fenti műszaki információk előzetes információk, és a termék tényleges 

elérhetőségéig még változhatnak





Mi a Daikinnál a hőszivattyúkra 

fogadunk!

Mi a Daikinnál meg vagyunk győződve arról, hogy a helyes úton 

járunk. A hőszivattyúink messzemenően megfelelnek az otthonok 

fűtési rendszereinek szén-dioxid kibocsátása által jelentkező 

kihívásnak. Már nem jövőbeli technológiát képviselnek, hanem bevált 

megoldást, amely biztonsággal gondoskodik az Ön kényelméről.

A hőszivattyúk készen állnak fűtési megoldások szén-dioxid mentesítésére, a Daikin pedig készen áll arra, 
hogy a legmegfelelőbb partner legyen ebben a kihívásban.

Hőszivattyú, az Ön új fűtési rendszere

Tudta? 

Sok európai országban az új épületek több mint 50%-ába 

már telepítettek hőszivattyút. A felújításoknál egyre nagyobb 

mértékben veszik fontolóra a hőszivattyúkat, különösen a 

magas hőmérsékletű modelleket, amelyek 70 °C körüli kilépő 

vízhőmérsékletet nyújtanak.

Az otthonok fűtési rendszereinek dekarbonizációja napjaink 

egyik legfontosabb fenntarthatósági kihívása. Ez a fenntarthatóbb 

gazdaság irányába mutató globális paradigmaváltás legújabb eleme.

A gépjárműiparban, a mezőgazdaságban és a légiközlekedés 

terén már komoly erőfeszítések történtek annak érdekében, hogy 

kiküszöböljék az energiahordozók felhasználásából származó szén-

dioxid kibocsátást.

A következő lépésben otthonaikon a sor.

Az Európai Unió ígéretet tett arra, hogy „központi szerepet játszik” 

az üvegházhatást előidéző gázok kibocsátásának legkésőbb 2050-

ig bekövetkező nettó nulla szintre csökkentésében.

Hogyan érhető el ez a cél?
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A hőszivattyúk  

legjava

Mi a lényeg, amikor a legjobbról van szó?

Egy egyszerű, mégis nagyszerű ötlet,  

egy áramvonalas, letisztult termék…

De alapvetően…a tökéletesség. 

Számos fejlesztésnek köszönhetően a Daikin 

Altherma  H HT kültéri egység egyesíti a  

legjobb tulajdonságokat, amelyek egy levegő-víz 

hőszivattyúnál megvalósíthatók. 

A Daikin Altherma  H HT az első, dizájn 

szempontból egyedi megjelenésű Daikin 

kültéri egység. Egyetlen ventilátora csökkentett 

zajszintet eredményez, a fekete takarórács pedig 

bármely környezetbe esztétikusan beleilleszthető.

Kiemelkedő teljesítmény, megújuló energia 

felhasználása, formatervezett külső és akusztikus 

kényelem. 

Ez a hőszivattyúk legjava.

Mi teszi hőszivattyúinkat kiemelkedővé?

 Osztályának legtökéletesebb példája

 Egy ragyogó ötlet leképeződése

 Egy rendszer leginkább kifinomult alkotórésze

Rezgésmentes lemez R- kettős  

injektálású kompresszor

Egyetlen ventilátor Fekete, vízszintesen  

futó takarórács





Áttekintés – hőszivattyúk

Hőszivattyúk

Levegő-víz technológia

Térfűtés és használati-melegvíz ellátás

Daikin Altherma 

3 alacsony 

hőmérsékletű split

Daikin Altherma 

3 alacsony 

hőmérsékletű 

Hydrosplit

Daikin Altherma 

alacsony 

hőmérsékletű split

Daikin Altherma 3 

monoblokk

Daikin Altherma  

alacsony 

hőmérsékletű 

monoblokk

Daikin Altherma 3

magas hőmrsékletű

Hydrosplit

Daikin Altherma 

magas 

hőmérsékletű split

Termékek

Oldal <?> <?> 112 64 136 72 142

Térfűtés (max)   A+++
 (1)   A+++

 (1)  A++   A+++  A++ A+++
 A+

Használati melegvíz 
(max)

  A+  (1) A  (1) A - - A+  B

Felújítás - • • • • • •
Új építés • • • • • • -

Ta
rt

ál
yo

k

EKHW(D/C)
(H/B)-B/PB • • • • • • •

EKHTS-AC - - - - - - •

EKHWS-
BA

- - • - • - -

EKHWS-D • • - • • • -

V
ez

ér
lő

EKRUCBL - - • - • - •
BRC1HHDK/W/S • • - • - • -

EKRT(R/W) • • • • • • •
EKWCTR* 
termosztátok • • • • • • -

Napelempanelek • • • • • • -

Hőszivattyús 
konvektor • • • • • • -

* A termékmegfelelőség miatt ellenőrizze, hogy a termék elérhető-e az Ön országában.
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Hibrid Kazánok

Talajhő-víz technológia Hibrid Gáz

Használati melegvíz Térfűtés és használati melegvíz előállítás

Monoblokk rendszerű  

használati-melegvíz 

előállító hőszivattyú

Használati melegvíz 

előállító hőszivattyú*

Daikin Altherma  

Flex típus

Daikin Altherma 3

talajszondás hőszivattyú

Daikin Altherma  

hibrid hőszivattyú
Oldalfali Padlón álló

146 148 150 106 154 164

- - -   A+++
 (1)   A++ A

 A+   A  A A  (1)   A  A

• • - - • •

• • • • • •

- - - - • •

- - • - - -

- - - - • -

- - - - - -

- - • - • -

- - - • - -

- • • • - -

- - - • • •

• • • • • •
- - - • • -
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Nagy teljesítmény

 › Az akár  °C-os hőmérsékletet nagy hatásfokkal biztosító 

R--es Daikin Altherma  R padlófűtéshez és radiátorokhoz 

egyaránt alkalmas, és hű hírnevéhez, amely szerint - °C-ig 

biztosít fagy elleni védelmet, így működése még a legnagyobb 

hidegekben is megbízható. 

 › A Bluevolution technológia optimális kombinációja 

a legmagasabb teljesítményt nyújtja: 

• szezonális hatékonyság A+++ értékig 

• fűtési hatékonyság akár , COP ( °C/ °C-on) 

• Használatimelegvíz-hatékonyság akár , COP (EN)

 › ,  es  kW-os kivitelben

Miért válassza a  

Daikin Altherma 3 R egységet?

A Bluevolution technológia a Daikin 

által kifejlesztett, nagy hatékonyságú 

kompresszorokat kombinálja a jövő 

hűtőközegével: R-32. 

Könnyen telepíthető 

 › Használatra kész: minden kulcsfontosságú hidraulikus elemmel 

gyárilag felszerelt állapotban érkezik.

 › Az új kialakítás révén minden szervizelés elvégezhető elölről,  

és minden csővezeték elérhető az egység tetejéről.

 › Stílusos modern külső

 › Tesztelt és hűtőközeggel feltöltött kültéri egység, gyorsabb 

telepítés

Egyszerű üzembe helyezés 

 › Beépített, nagyfelbontású, színes interfész

 › Legfeljebb  egyszerű lépésből álló üzembe helyezést lehetővé 

tevő gyorsvarázsló a teljes rendszer működésbe hozásához.

 › Ezután a konfiguráció távolról is megtörténhet, hogy a telepítés 

napja után is feltölthető legyen az egységre.

Egyszerűen vezérelhető 

 › A Daikin Altherma időjárásfüggő alapjeles vezérlésének és az 

inverter kompresszorainak együttes hatása maximalizálja az új R--

es Daikin Altherma  hatékonyságát minden kültéri hőmérsékleten, 

ami mindenkor állandó szobahőmérsékletet biztosít.

 › Az otthoni hőmérséklet napi szintű szabályozásához a Daikin 

Residential Controller alkalmazás segítségével bárhol és bármikor 

végezhet beállításokat. Ez az online vezérlő lehetővé teszi az 

otthoni kényelem egyéni preferenciákhoz állítását, emellett 

további energiahatékonyságot biztosít.

 › Az R--es Daikin Altherma  R termékcsalád más otthoni vezérlő 

rendszerekhez is teljes mértékben integrálható.

Daikin Altherma 3 R 
Hűtőközegesen osztott termékcsalád 

a Bluevolution jóvoltából R-32-vel

Vezérlés Daikin Residential Controller 
applikáción keresztül

Egyedülálló 
a piacon!
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A Daikin Altherma 3 R széles választékával ügyfelei 

igényeinek megfelelően

Az R-32-es Daikin Altherma 3 R, hogy minden alkalmazáshoz megfeleljen,

3 féle beltéri egységgel kapható

Daikin Altherma 3 R F

Padlón álló egység beépített 
használati melegvíz-tartállyal

Kompakt, mégis garantáltan  

%-os kényelem

 › Minden alkatrész és csatlakozás gyárilag 

szerelt 

 › Nagyon kicsi,  ×  mm-es telepítési 

helyigény 

 › Minimális elektromos áramszükséglet 

állandóan rendelkezésre álló melegvízzel

 › Modern, stílusos külső fehér vagy 

ezüstszürke kivitelben

 › Alkalmazáson keresztül vezérelhető

Daikin Altherma 3 R ECH2O

Padlón álló egység beépített  
ECH2O-tartállyal

Napkollektor csatlakozási lehetőség és 

beépített használati melegvíz-tartály

 › A megújuló energia maximalizálása 

a legmagasabb kényelem mellett 

a melegvíz-előállításhoz

 › Napenergiás támogatás a melegvízhez 

 › Könnyű, műanyag tartály

 › Bivalens opció: második hőforrással 

kombinálható

 › Alkalmazáson keresztül vezérelhető

Daikin Altherma 3 R W

Fali egység 

Nagy rugalmasság a külső  

HMV-tartály csatlakoztatásához

 › Kompakt egység, kis helyigénnyel  

(oldalsó hely hagyása szinte szükségtelen) 

 › Különálló, akár  literes használati 

melegvíz-tartállyal kombinálható, 

napenergiával vagy anélkül. 

 › Stílusos, modern dizájn

 › Alkalmazáson keresztül vezérelhető

A legjobb szezonális 

hatékonyság amely 

a legnagyobb megtakarítást 

biztosítja a működési 

költségekben 

Tökéletesen illeszkedik  

az újépítésű, és  

az energiatakarékos 

házakhoz is.

Az akár 65 °C-os 

hőmérsékletű kilépő víz 

felújításokhoz is tökéletes 

választássá teszi.

Daikin Altherma 3 R

További marketing és technikai 
információkért olvassa be  
a QR-kódot:





Fűtés

ÉRVEK

Miért válassza a Daikin padlón 

álló egységet beépített használati 

melegvíz-tartállyal?

A Daikin Altherma 3 R padlón álló egység az 

ideális rendszer fűtés, melegvíz és hűtés 

megoldására újépítésű és energiatakarékos 

házaknál. 

Tipikus alkalmazás:

 › Hely: Párizs

 › Tervezési hőmérséklet: - °C

 › Hőterhelés:  kW

 › Hőmérséklet kikapcsolt fűtésnél:  °C

Használati melegvíz

Fűtés

Légkondicionálás

Padlófűtés

Mind az egyben rendszer a telepítési hely és idő 
megtakarítására 

 › A  vagy  literes, kombinált rozsdamentes acél 

HMV tartályt tartalmazó hőszivattyú a hagyományos 

rendszerekhez képest gyorsabban telepíthető.

 › Minden hidraulikus alkatrész rendelkezésre áll, így 

külső féltől származó alkatrészre nincs szükség. 

 › Az áramköri kártya és a hidraulikus alkatrészek 

elöl találhatók, így könnyen elérhetők. 

 › Kis helyigény,  ×  mm.

 › Választható, , ,  kW-os, beépített kiegészítő fűtőpatronnal.

Daikin Altherma 3 R F
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A falra szerelhető beltéri egység és a különálló használati 

melegvíz tartály hagyományos osztott változatához 

képest a kompakt beltéri egység telepítéséhez jóval 

kisebb hely is elég. 

A beépített beltéri egység  ×  mm-es helyigénye 

hasonló az egyéb háztartási készülékek helyigényéhez. 

A telepítési projektek során szinte semmilyen 

oldalsó távolságot nem szükséges hagyni, mivel a 

csőcsatlakozások a berendezés tetején találhatóak. 

A szerelési magasság a  l-es tartály esetén , m, a 

 l-es tartálynál pedig , m, így a szükséges szerelési 

magasság nem haladja meg a  m-t. 

A kompakt beltéri egység elegáns kialakítással és 

modern megjelenéssel párosul, és a többi háztartási 

készülékkel együtt könnyen beleolvad a lakás 

összképébe. 

„All-in one” formatervezés

Fejlett felhasználói felület Kompakt beltéri egység

Tágulási tartály

Hőcserélő 

Egyszerű hozzáférés: 

elölről hozzáférhető 

alkatrészek

Használati- 

melegvíz-

tartály

Kiegészítő 

fűtőpatron

Keringető  

szivattyú

Alacsonyabb telepítési 

helyigény és magasság 

3 utas szelep

Felszerelt mágneses szűrő

A Daikin Eye 
Az intuitív Daikin Eye (Daikin 

szem) valós időben jelzi a 

rendszer állapotát. 

 

Ha kék, az tökéletes! Ha a szem 

piros lesz, az hibát jelez. 

Gyorsan konfigurálható 
Jelentkezzen be, és az új MMI-n keresztül kevesebb, mint 

 lépésben elvégezheti az egység teljes körű beállítását. 

Tesztciklusok futtatásával még azt is ellenőrizheti, hogy a 

készülék használatra kész-e!

Könnyen kezelhető
A beállítás az új MMI révén szupergyors. Szuper könnyen 

kezelhető néhány gomb és  navigációs beállítógomb 

segítségével.

Gyönyörű kivitelezés
Az MMI-t kifejezetten úgy terveztük meg, hogy nagyon 

intuitív legyen. A nagy kontrasztú színes képernyő 

lenyűgöző és praktikus képet nyújt, ami a telepítő vagy 

szervizmérnök számára is nagy segítséget jelent.
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Daikin  

Altherma 3 R F  

Fehér kivitel

Beltéri egység

Típus/Rendelési sz.

Daikin Altherma 3 R F kompakt beltéri egység

Az ERGA-EV vagy ERGA-EVA 4-6-8 kW-os kültéri egységekhez kapcsolható. Hidraulikus felszereltség: beépített 
használati melegvíz-tartály (180 vagy 230 l-es), nagy hatékonyságú szivattyú, tágulási tartály, áramlásérzékelő, 
mágneses szűrő biztonsági és légtelenítő szeleppel, kiegészítő fűtőpatron, keringető szivattyú, 3-utas szelep. 
Felhasználói felülettel együtt. WLAN kártya tartozék, mellyel a távoli elérés biztosított. 
Méretek (szé × mé × ma), 180 l-es változat: 595 × 625 × 1650 mm
Méretek (szé × mé × ma), 230 l-es változat: 595 × 625 × 1850 mm

Csak fűtés (fehér) 

EHVH 4 kW-os beltéri egység 180 l-es tartállyal és 6 kW kiegészítő fűtőpatronnal

1~230 V, a kiegészítő fűtőpatron beállítható 2, 4 vagy 6 kW-ra. 4 kW-os kültéri egységekhez.
EHVH 4 kW-os beltéri egység 230 l-es tartállyal és 6 kW kiegészítő fűtőpatronnal  

1~230 V, a kiegészítő fűtőpatron beállítható 2, 4 vagy 6 kW-ra. 4 kW-os kültéri egységekhez.

EHVH 8 kW-os beltéri egység 180 l-es tartállyal és 6 kW kiegészítő fűtőpatronnal  

1~230 V, a kiegészítő fűtőpatron beállítható 2, 4 vagy 6 kW-ra. 6–8 kW-os kültéri egységekhez.
EHVH 8 kW-os beltéri egység 180 l-es tartállyal és 9 kW kiegészítő fűtőpatronnal  

3~400 V, a kiegészítő fűtőpatron beállítható 3, 6 vagy 9 kW-ra. 6–8 kW-os kültéri egységekhez.
EHVH 8 kW-os beltéri egység 230 l-es tartállyal és 6 kW kiegészítő fűtőpatronnal  

1~230 V, a kiegészítő fűtőpatron beállítható 2, 4 vagy 6 kW-ra. 6–8 kW-os kültéri egységekhez.
EHVH 8 kW-os beltéri egység 230 l-es tartállyal és 9 kW kiegészítő fűtőpatronnal  

3~400 V, a kiegészítő fűtőpatron beállítható 3, 6 vagy 9 kW-ra. 6–8 kW-os kültéri egységekhez.

Fűtés és hűtés (fehér)

EHVX 4 kW-os beltéri egység 180 l-es tartállyal és 3 kW kiegészítő fűtőpatronnal.

1~230 V a 4 kW-os kültéri egységhez.
EHVX 4 kW-os beltéri egység 180 l-es tartállyal és 6 kW kiegészítő fűtőpatronnal.

1~230 V, a kiegészítő fűtőpatron beállítható 2, 4 vagy 6 kW-ra. 4 kW-os kültéri egységekhez.
EHVX 4 kW-os beltéri egység 230 l-es tartállyal és 3 kW kiegészítő fűtőpatronnal.

1~230 V a 4 kW-os kültéri egységhez.
EHVX 4 kW-os beltéri egység 230 l-es tartállyal és 6 kW kiegészítő fűtőpatronnal.

1~230 V, a kiegészítő fűtőpatron beállítható 2, 4 vagy 6 kW-ra. 4 kW-os kültéri egységekhez.

EHVX 8 kW-os beltéri egység 180 l-es tartállyal és 6 kW kiegészítő fűtőpatronnal.

1~230 V, a kiegészítő fűtőpatron beállítható 2, 4 vagy 6 kW-ra. 6–8 kW-os kültéri egységekhez.
EHVX 8 kW-os beltéri egység 180 l-es tartállyal és 9 kW kiegészítő fűtőpatronnal.

3~400 V, a kiegészítő fűtőpatron beállítható 3, 6 vagy 9 kW-ra. 6–8 kW-os kültéri egységekhez.
EHVX 8 kW-os beltéri egység 230 l-es tartállyal és 6 kW kiegészítő fűtőpatronnal.

1~230 V, a kiegészítő fűtőpatron beállítható 2, 4 vagy 6 kW-ra. 6–8 kW-os kültéri egységekhez.
EHVX 8 kW-os beltéri egység 230 l-es tartállyal és 9 kW kiegészítő fűtőpatronnal.

3~400 V, a kiegészítő fűtőpatron beállítható 3, 6 vagy 9 kW-ra. 6–8 kW-os kültéri egységekhez.

EHVH04S18E6V

EHVH04S23E6V

EHVH08S18E6V

EHVH08S18E9W

EHVH08S23E6V

EHVH08S23E9W

EHVX04S18E3V

EHVX04S18E6V

EHVX04S23E3V

EHVX04S23E6V

EHVX08S18E6V

EHVX08S18E9W

EHVX08S23E6V

EHVX08S23E9W

Levegő-víz hőszivattyú,  

akár 65 °C előremenő 

vízhőmérséklethez



 Fűtés - 

Beltéri egység

Típus/Rendelési sz.

Fűtés és hűtés (ezüstszürke)

EHVX 4 kW-os beltéri egység 180 l-es tartállyal és 6 kW kiegészítő fűtőpatronnal.

1~230 V, a kiegészítő fűtőpatron beállítható 2, 4 vagy 6 kW-ra. 4 kW-os kültéri egységekhez.
EHVX 4 kW-os beltéri egység 230 l-es tartállyal és 6 kW kiegészítő fűtőpatronnal.

1~230 V, a kiegészítő fűtőpatron beállítható 2, 4 vagy 6 kW-ra. 4 kW-os kültéri egységekhez.

EHVX 8 kW-os beltéri egység 180 l-es tartállyal és 6 kW kiegészítő fűtőpatronnal.

1~230 V, a kiegészítő fűtőpatron beállítható 2, 4 vagy 6 kW-ra. 6–8 kW-os kültéri egységekhez.
EHVX 8 kW-os beltéri egység 230 l-es tartállyal és 6 kW kiegészítő fűtőpatronnal.

1~230 V, a kiegészítő fűtőpatron beállítható 2, 4 vagy 6 kW-ra. 6–8 kW-os kültéri egységekhez.

EHVX04S18D6VG

EHVX04S23E6VG

EHVX08S18E6VG

EHVX08S23E6VG

Daikin Altherma 3 R F

Daikin  

Altherma 3 R F  

Szürke kivitel

Levegő-víz hőszivattyú,  

akár 65 °C előremenő 

vízhőmérséklethez





Daikin Altherma 3 R F

Kültéri egység és kiegészítők 

Típus/Rendelési sz.

Daikin Altherma alacsony hőmérsékletű kültéri egység, 4–8 kW

(Fűtés és hűtés) 

R-32 inverteres split hőszivattyús kültéri egység inverteres vezérlésű kompresszor-/elpárologtató egységgel, 
kibővített modulációs tartománnyal. Időjárásálló horganyzott acéllemez burkolat, alapozó, műgyantával bevont 
és porszórt felület. Beépített kültéri hőmérséklet-érzékelő. 
Alkalmazási tartomány: Fűtés –25 °C külső hőmérsékletig.  
Méretek (szé × mé × ma) 884 × 388 × 740 mm.

Normál sorozat

Daikin Altherma 3 R, 4 kW-os kültéri egység

1~230 V, javasolt kismegszakító: 20 A
Daikin Altherma 3 R, 6 kW-os kültéri egység

1~230 V, javasolt kismegszakító: 20 A
Daikin Altherma 3 R, 8 kW-os kültéri egység

1~230 V, javasolt kismegszakító: 25 A
Alacsony áramfelvételű sorozat

Daikin Altherma 3 R, 4 kW-os kültéri egység

1~230 V, javasolt kismegszakító: 16 A
Daikin Altherma 3 R, 6 kW-os kültéri egység

1~230 V, Javasolt kismegszakító: 16 A
Daikin Altherma 3 R, 8 kW-os kültéri egység

1~230 V, javasolt kismegszakító: 16 A

ERGA04EV

ERGA06EV

ERGA08EV

ERGA04EVA

ERGA06EVA

ERGA08EVA

Zajcsökkentő burkolat 4–8 kW-os kültéri egységhez (ERGA-E)

Méretek (szé × ma × mé): 1190x970x714 mm
Zajcsökkentés: -3 dB(A)

EKLN08A1

Csepptálca kültéri egységhez (4–8 kW-os egységek)

A kültéri egységből csöpögő kondenzvíz összegyűjtésére szolgál.
EKDP008D

Csepptálca fűtés kültéri egységhez (4–8 kW-os egységek)

Csepptálca központi nyílásába szerelendő, a jégdugó kialakulásának
megelőzésére szolgáló fűtőszalag.

EKDPH008C

Tartóláb kültéri egységhez (4–8 kW-os egységek)

A kültéri egység szerelési felülettől való elemelésére szolgáló U-gerendák.
EKFT008D



 Fűtés - 

Típus/Rendelési sz.

Madoka vezetékes fali szabályozó 

Egyszerűsített felhasználói felület / szobatermosztát. Lehetővé teszi a felhasználónak az üzemmód (fűtés, hűtés 
vagy automatikus) beállítását, valamint a kívánt helyiség- és melegvíz-hőmérséklet beállítását/vezérlését.
Elérhető fehér (W), ezüst (S) és fekete (K) színben.

BRC1HHDW

BRC1HHDS

BRC1HHDK

WLAN kártya és WLAN adapter

A beltéri egység csomagja gyárilag tartalmazza.
Abban az esetben lehet rá szükség, ha a Wi-Fi jelerőssége gyenge.

BRP069A78

BRP069A71

Opcionális vezetékes szobatermosztát

Külső szobatermosztát vezérlésére
Alapérték-korlátozás, H/C (fűtés/hűtés) mód, Comf/Eco (kényelmi/gazdaságos) programok, Scheduled/Holiday 
(ütemezett/nyaralás) funkciók
Opcionális vezeték nélküli szobatermosztát

Külső szobatermosztát vezérlésére, ha a vezetékes bekötés nem lehetséges.
Alapérték-korlátozás, H/C (fűtés/hűtés) mód, Comf/Eco (kényelmi/gazdaságos) programok, Scheduled/Holiday 
(ütemezett/nyaralás) funkciók
Padló (esztrich) hőmérséklet-érzékelő

Az esztrich hőmérsékletének túlzott lecsökkenése elleni védelemre (csak az EKRTR használatával).

EKRTWA

EKRTR

EKRTETS 

Opcionális beltéri hőmérséklet-érzékelő

A felhasználói felülettől független hőmérsékletmérés. Alapesetben a felhasználói felületbe épített érzékelő 
a helyiséghőmérséklet-érzékelőjeként működik. Opcióként elhelyezhető egy további hőmérséklet érzékelő, 
amely egy másik helyiség hőmérsékletét méri.

KRCS01-1

További kültéri hőmérséklet érzékelő 

A kültéri egységtől független hőmérsékletmérés. Alapesetben a kültéri egységbe épített érzékelő a 
kültérihőmérséklet érzékelőjeként működik. Opcióként elhelyezhető egy további hőmérséklet érzékelő, amely a 
kültér egy másik pontjában lévő hőmérsékletét méri.

EKRSC1

Digitális I/O-kártya 

A digitális I/O-kártya egyszerű kommunikációt tesz lehetővé a külső eszközökkel.
EKRP1HBA

Külső igény panel

Áramfelhasználás-korlátozás 4 digitális bemenettel a beltéri egységen keresztül.
EKRP1AHT

Kiegészítők 

Típus/Rendelési sz.

Mágneses iszapleválasztó

Kompakt iszapleválasztó ürítőcsappal. Függőleges és vízszintes csőre is felszerelhető.
Szelepekkel és szerelvényekkel együtt. Csőcsatlakozás: 1”

K.FERNOXTF1

Altherma-PC USB-interfész

A beltéri egység PC-hez csatlakoztatására szolgál (szoftverfrissítéshez és felügyelethez).
EKPCCAB4

Kiegészítő készlet kétzónás alkalmazáshoz

Opcionális készlet két hőmérsékleti zóna vezérlésére. Hidraulikus leválasztóból, két vízszivattyúból 
és egy vezérlőegységből áll.

BZKA7V3

Túláramszelep

A minimális áramlási sebességet garantál (az Altherma LT hőszivattyúknak, kivéve: Altherma LT 
ECH2O)

UESV 20
UESV 25

140111

140116

Hűtőközeg könyökcső készlet EKHVTC

Vezérlés

Daikin Altherma 3 R F





ERGA-EV(A) BRCHHDW

EHVH-EV

Daikin Altherma 3 R F  

› csak fűtő modellek

Padlón álló levegő-víz hőszivattyú fűtéshez és használati 
melegvízhez, ideális energiatakarékos házakhoz

 › Rozsdamentes acélból készült  vagy  literes használati 

melegvíz-tartály hőszivattyúval kombinálva, hogy a telepítés 

könnyebb legyen.

 › Minden hidraulikus alkatrész rendelkezésre áll, így külső féltől 

származó alkatrészre nincs szükség.

 › Az áramköri kártya és a hidraulikus alkatrészek elöl találhatók, így 

könnyen elérhetők.

 › Kis helyigény,  ×  mm

 › Beépített fűtőpatron  vagy  kW teljesítménnyel. 

 › A kültéri egység hőt von ki a külső levegőből, még - °C mellett is.

 › A beltéri egység csomagja gyárilag WLAN kártyával felszerelt.

EHVH-E6V/E9W + ERGA-EV(A)

Hatékonysági adatok EHVH + ERGA
SEV + 

EV(A)

SEV + 

EV(A)

SEV/EW +  

EV(A)

SEV/EW +  

EV(A)

SEV/EW +  

EV(A)

SEV/EW +  

EV(A)

Fűtési teljesítmény Névl. kW 4,30 (1) / 4,60 (2) 6,00 (1) / 5,90 (2) 7,50 (1) / 7,80 (2)
Teljesítményfelv. Fűtés Névl. kW 0,850 (1) / 1,26 (2) 1,24 (1) / 1,69 (2) 1,63 (1) / 2,23 (2)
COP 5,10 (1) / 3,65 (2) 4,85 (1) / 3,50 (2) 4,60 (1) / 3,50 (2)
Térfűtés 
 

55 °C 
kilépő 
vízhőm., 
átl. égh.

Általános SCOP 3,26 3,32
ηs (térfűtés szezoná-
lis hatékonysága)

%
127 130

Térfűtés szezonális hatékonysági osztálya A++
35 °C 
kilépő 
vízhőm., 
átl. égh.

Általános SCOP 4,48 4,47 4,56
ηs (térfűtés szezoná-
lis hatékonysága)

%
176 179

Térfűtés szezonális hatékonysági osztálya A+++ (3)
Használati melegvíz-előállítás 
 

Általános Névleges terhelési profil L XL L XL L XL
Kontinentá-
lis éghajlat

ŋwh (felfűtési hatékonyság) % 125 133 125 133 125 133
Vízfűtési energiahatékonysági osztály A+ (3)

Beltéri egység EHVH SEV SEV SEV/EW SEV/EW SEV/EW SEV/EW

Burkolat Szín Fehér + fekete
Anyaga Műgyanta/fémlemez

Méretek Egység Mag. × Szél. × Mélys. mm 1650x595x625 1850x595x625 1650x595x625 1850x595x625 1650x595x625 1850x595x625
Tömeg Egység kg 131 139 131 139 131 139
Tartály Víztérfogat l 180 230 180 230 180 230

Maximális vízhőmérséklet °C 70
Maximális víznyomás bar 10
Korrózióvédelem Felület-előkészítés

Működési 
tartomány

Fűtés Környezeti Min.~Max. °C 5~30
Vízoldal Min.~Max. °C 15 ~65

Használati
melegvíz

Környezeti Min.~Max. °CDB 5~35
Vízoldal Max. °C 70 

Hangteljesítményszint Névl. dBA 42 
Hangnyomásszint Névl. dBA 28 

Kültéri egység ERGA 04EV 06EV 08EV

Méretek Egység Mag. × Szél. × Mélys. mm 740x884x388
Tömeg Egység kg 58,5
Kompresszor Mennyiség 1

Típus Hermetikusan zárt swing kompresszor
Működési 
tartomány

Hűtés Min.~Max. °CDB 10~43
Használati melegvíz Min.~Max. °CDB -25~35

Hűtőközeg Típus R-32
GWP 675,0
Töltet kg 1,50
Töltet TCO2Eq 1,01
Vezérlés Adagoló szelep

Hangteljesít-
ményszint

Fűtés Névl. dBA 58 60 62 
Hűtés Névl. dBA 61 62 

Hangnyomásszint Fűtés Névl. dBA 44 47 49 
Hűtés Névl. dBA 48 49 50 

Tápellátás Név / fázis / frekvencia / feszültség Hz/V V3/1N~/50/230
Áram Javasolt kismegszakító A 20 25

()
 
Hűtés Ta  °C - LWE  °C (DT =  °C); fűtés Ta DB/WB  °C/ °C - LWC  °C (DT =  °C) () Hűtés Ta  °C - LWE  °C (DT =  °C); fűtés Ta DB/WB  °C/ °C - LWC  °C (DT =  °C) 

() Az EU / sz. rendelkezése szerint - -es címkeelrendezés, a G és A+++ közti skálán.

65 °C

() ()

-W � 

-W, 

-W � 



 Fűtés - 

BRCHHDK

65 °C

Daikin Altherma 3 R F  

› hűtő-fűtő modellek

Padlón álló levegő-víz hőszivattyú fűtéshez, 
hűtéshez és használati-melegvízhez, 
ideális energiatakarékos házakhoz

 › Rozsdamentes acélból készült  vagy  literes használati 

melegvíz-tartály hőszivattyúval kombinálva, hogy a telepítés 

könnyebb legyen.

 › Minden hidraulikus alkatrész rendelkezésre áll, így külső féltől 

származó alkatrészre nincs szükség.

 › Az áramköri kártya és a hidraulikus alkatrészek elöl találhatók,  

így könnyen elérhetők.

 › Kis helyigény,  ×  mm 

 › Beépített fűtőpatron ,  vagy  kW teljesítménnyel

 › A kültéri egység hőt von ki a külső levegőből, még - °C mellett is.

 › A beltéri egység csomagja gyárilag WLAN kártyával felszerelt.

EHVX-E3V/E6V(G)/E9W + ERGA-EV(A)

ERGA-EV(A)

EHVX-EV EHVX-EVG

()()

-W � 

-W, 

-W � 

Hatékonysági adatok EHVX + ERGA
04S18E3V/

E6V(G) + 04EV(A)

04S23E3V/

E6V(G) + 04EV(A)

08S18E6V(G)/

E9W + 06EV(A)

08S23E6V(G)/

E9W + 06EV(A)

08S18E6V(G)/

E9W + 08EV(A)

08S23E6V(G)/

E9W + 08EV(A)

Fűtési teljesítmény Névl. kW 4,30 (1) / 4,60 (2) 6,00 (1) / 5,90 (2) 7,50 (1) / 7,80 (2)
Teljesítményfelv. Fűtés Névl. kW 0,850 (1) / 1,26 (2) 1,24 (1) / 1,69 (2) 1,63 (1) / 2,23 (2)
Hűtési teljesítm. Névl. kW 5,56 (1) / 4,37 (2) 5,96 (1) / 4,87 (2) 6,25 (1) / 5,35 (2)
Teljesítményfelv. Hűtés Névl. kW 0.940 (1) / 1,14 (2) 1,06 (1) / 1,33 (2) 1,16 (1) / 1,51 (2)
COP 5,10 (1) / 3,65 (2) 4,85 (1) / 3,50 (2) 4,60 (1) / 3,50 (2)
EER 5,94 (1) / 3,84 (2) 5,61 (1) / 3,67 (2) 5,40 (1) / 3,54 (2)
Térfűtés 
 

55 °C 
kilépő 
vízhőm., 
átl. égh.

Általános SCOP 3,26 3,32
ηs (térfűtés szezoná-
lis hatékonysága)

%
127 130

Térfűtés szezonális hatékonysági osztálya A++
35 °C
kilépő 
vízhőm., 
átl. égh.

Általános SCOP 4,48 4,47 4,56
ηs (térfűtés szezoná-
lis hatékonysága)

%
176 179

Térfűtés szezonális hatékonysági osztálya A+++(3)
Használatimelegvíz-előállítás 
 

Általános Névleges terhelési profil L XL L XL L XL
Kontinentá-
lis éghajlat

ŋwh (felfűtési hatékonyság) % 127 134 125 133 125 133
Vízfűtési energiahatékonysági osztály A+ (3)

Beltéri egység EHVX 04S18E3V/E6V(G) 04S23E3V/E6V(G) 08S18E6V(G)/E9W 08S23E6V(G)/E9W 08S18E6V(G)/E9W 08S23E6V(G)/E9W

Burkolat Szín Fehér/szürke + fekete
Anyaga Műgyanta/fémlemez

Méretek Egység Mag. × Szél. × Mélys. mm 1650x595x625 1850x595x625 1650x595x625 1850x595x625 1650x595x625 1850x595x625
Tömeg Egység kg 131 139 131 139 131 139
Tartály Víztérfogat l 180 230 180 230 180 230

Maximális vízhőmérséklet °C 70
Maximális víznyomás bar 10
Korrózióvédelem Felület-előkészítés

Működési 
tartomány

Fűtés Környezeti Min.~Max. °C 5~30
Vízoldal Min.~Max. °C 15~65

Hűtés Környezeti Min.~Max. °CDB 5~35
Vízoldal Min.~Max. °C 5~22

Használati-
melegvíz

Környezeti Min.~Max. °CDB 5~35
Vízoldal Max. °C 70 

Hangteljesítményszint Névl. dBA 42 
Hangnyomásszint Névl. dBA 28 

Kültéri egység ERGA 04EV 06EV 08EV

Méretek Egység Mag. × Szél. × Mélys. mm 740x884x388
Tömeg Egység kg 58,5
Kompresszor Mennyiség 1

Típus Hermetikusan zárt swing kompresszor
Működési 
tartomány

Hűtés Min.~Max. °CDB 10~43
Használati-melegvíz Min.~Max. °CDB -25~35

Hűtőközeg Típus R-32
GWP 675,0
Töltet kg 1,50
Töltet TCO2Eq 1,01
Vezérlés Adagoló szelep

Hangteljesít-
ményszint

Fűtés Névl. dBA 58 60 62 
Hűtés Névl. dBA 61 62 

Hangnyomásszint Fűtés Névl. dBA 44 47 49 
Hűtés Névl. dBA 48 49 50 

Tápellátás Név / fázis / frekvencia / feszültség Hz/V V3/1N~/50/230
Áram Javasolt kismegszakító A 20 25

() Hűtés Ta  °C - LWE  °C (DT =  °C); fűtés Ta DB/WB  °C/ °C - LWC  °C (DT =  °C) () Hűtés Ta  °C - LWE  °C (DT =  °C); fűtés Ta DB/WB  °C/ °C - LWC  °C (DT =  °C)  

() Az EU / sz. rendelkezése szerint - -es címkeelrendezés, a G és A+++ közti skálán.

BRCHHDK





A Daikin Eye 
Az intuitív Daikin Eye (Daikin szem) 

valós időben jelzi a rendszer állapotát. 

Ha kék, az tökéletes! Ha a szem piros 

lesz, az hibát jelez.

 

Gyorsan konfigurálható
Jelentkezzen be, és kevesebb, mint  lépésben elvégezheti 

az egység teljes körű beállítását. Tesztciklusok futtatásával 

még azt is ellenőrizheti, hogy a készülék használatra kész-e!

Könnyen kezelhető
A felhasználói felület az ikon alapú menük révén

rendkívül gyors.

Gyönyörű kivitelezés
A felhasználói felületet kifejezetten úgy terveztük meg, hogy 

nagyon intuitív legyen. A nagy kontrasztú színes képernyő 

lenyűgöző és egyszerűen átlátható képet nyújt, ami a telepítő 

vagy szerviz szakember számára is nagy segítséget jelent.

Intelligens tároláskezelés 

 › Az egység intelligens hálózatra (Smart Grid) köthető, amivel 

alacsony energiaköltségek mellett működtethető, és a hőenergia 

térfűtéshez és használati-melegvízhez hatékonyan tárolható.

 › Folyamatos fűtés leolvasztási üzemmód közben, valamint a tárolt 

hő felhasználása térfűtéshez (csak  literes tartály esetén)

 › A hőszivattyú és az ECHO hőtároló elektronikus kezelése 

maximalizálja az energiahatékonyságot, valamint a komfortos 

fűtést és a használati-melegvíz előállítást.

 › A legmagasabb igényeknek megfelelve képes a folyamatos friss 

víz ellátásra.

 › Napelempanel-csatlakozással több megújuló energiát használ.

Innovatív és magas minőségű tartály 

 › Könnyű, műanyag tartály 

 › Nincs korrózió, anód, vízkő- vagy mészlerakódás.

 › Az ütésálló polipropilén belső és külső falai kiváló minőségű 

szigetelőhabbal vannak feltöltve, melyek minimálisra csökkentik 

a hőveszteséget. 

Más hőforrásokkal kombinálható

 › A bivalens opció lehetővé teszi más forrásokból (pl. olaj-, gáz- vagy 

pellettüzelésű kazánokból) származó hő tárolását a napkollektoros 

rendszerben, ami tovább csökkenti az energiafogyasztást.

 › A Daikin Altherma 3 R ECH2O a megújuló energiaforrások maximalizálására képes, 

így teljes kényelmet nyújt a fűtéshez, használati-melegvízhez és hűtéshez is.

 › Rozsdamentes 

acél hőcserélő 

melegvíz 

előállítására

 › Vezérlő

 › Polipropilén 

burkolat 

poliuretán 

szigeteléssel

 › Szivattyú

Fejlett felhasználói felület

Daikin Altherma 3 R ECH2O

ÉRVELŐ KÁRTYÁK



 Fűtés - 

    A napenergia hasznosítása használati-melegvízhez 

és központi fűtéshez

   Hőszivattyú (környezeti fűtés)

   Kiegészítő energia (elektromosság)

2500

2000

1500

1000

500

Jan Feb. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec.

kWh

Egy átlagos családi ház

havi energiafogyasztása

Drain-back (nyílt rendszerű) napkollektoros rendszer 

(EHSH-D3, EHSX-D3)

 › A napkollektorok csak akkor vannak vízzel feltöltve,  

ha a nap elegendő hőenergiát biztosít. 

 › A vezérlő és a szivattyú egység szivattyúi rövid időre 

bekapcsolnak, és a tárolótartály vizével feltöltik 

a kollektorokat. 

 › Töltés után a víz keringését a kiegészítő szivattyú  

tartja fenn. 

Túlnyomásos napkollektoros rendszer  

(EHSHB-D3, EHSXB-D3)

 › A rendszerben lévő hőcserélő folyadékban megfelelő 

mennyiségű fagyálló van, hogy a rendszer télen ne 

fagyjon be.

 › A rendszer nyomás alatt és lezárt állapotban van.

A beltéri egységet hőtárolóval kombinálva a legmagasabb otthoni kényelem érhető el. 

 › Frissvizes használati-elv: a használati-melegvíz igény szerinti vételezése a szennyeződés és az üledék 

kockázatának kiküszöbölése mellett

 › Optimális használatimelegvíz-teljesítmény: az alacsony hőmérsékletű technológia magas csapolási 

teljesítményt tesz lehetővé.

 › A jövőre tervezve: megújuló napenergiával és más hőforrásokkal, például kandallóval integrálható.

 › A készülék könnyű és robusztus felépítése a kaszkád elvvel kombinálva rugalmas telepítési lehetőségeket kínál. 

A kis- és nagyméretű lakásokban is használható rendszerrel az ügyfelek választhatnak a nyomásmentes és 

a túlnyomásos melegvíz rendszer közül.

ECH2O hőtároló termékcsalád: további melegvíz-kényelem

 2

 3

 4

 1

Rendszerdiagram: 

beépített napkollektor

1  A napenergia hasznosítása 

használati-melegvízhez és 

központi fűtéshez

2  Külső hőszivattyú egység

3  Napkollektorok

4 Napkollektoros szivattyúállomás





Beltéri egység

Típus/Rendelési sz. 

Daikin Altherma 3 R ECH2O beltéri egység

Beltéri egység 300/500 l-es beépített energiatárolóval higiéniás (frissvizes) elvű HMV előállításához. Az egység 
nagy hatásfokú szivattyúval, váltószelepekkel a visszáram hőmérsékleti korlátozású melegvíz/fűtés, illetve 
fűtés/hűtés számára napkollektoros használat esetén, beépített túlfolyási, biztonsági modullal, elektronikus 
nyomásmérővel és biztonsági szeleppel, áramlásérzékelővel, valamint töltő- és leeresztőcsapokkal van 
hidraulikusan ellátva. Opcionális kiegészítő hőcserélő túlnyomásos napkollektoros megoldásokhoz vagy külső 
hőfejlesztőkhöz.
A kiegészítő fűtőpatront (1, 3 vagy 9 kW) és kapcsolódobozt külön kell megrendelni.

Fűtés és hűtés

EHSX kompakt beltéri egység 300 l-es tartállyal 

4 kW-os, 6 kW-os és 8 kW-os kültéri egységekhez 
Méretek (szé × mé × ma) 595 × 615 × 1891 mm.
EHSX kompakt, 300 l, H/C, 4 kW EHSX04P30D3

EHSX kompakt, 300 l, H/C, 6–8 kW EHSX08P30D3

 

Bivalens változat kiegészítő hőcserélővel

EHSXB kompakt, 300 l, H/C, Biv, 4 kW EHSXB04P30D3

EHSXB kompakt, 300 l, H/C, Biv, 6–8 kW EHSXB08P30D3

EHSX kompakt beltéri egység 500 l-es tartállyal

4 kW-os, 6 kW-os és 8 kW-os kültéri egységekhez 
Méretek (szé × mé × ma) 790 × 790 × 1896 mm.
EHSX kompakt, 500 l, H/C, 4 kW EHSX04P50D3

EHSX kompakt, 500 l, H/C, 6–8 kW EHSX08P50D3

 

Bivalens változat kiegészítő hőcserélővel

EHSXB kompakt, 500 l, H/C, Biv, 4 kW EHSXB04P50D3

EHSXB kompakt, 500 l, H/C, Biv, 6–8 kW EHSXB08P50D3

Csak fűtés

EHSH kompakt beltéri egység 300 l-es tartállyal 

4 kW-os, 6 kW-os és 8 kW-os kültéri egységekhez
Méretek (szé × mé × ma) 595 × 615 × 1891 mm.
EHSH kompakt, 300 l, H, 4 kW EHSH04P30D3

EHSH kompakt, 300 l, H, 6-8 kW EHSH08P30D3

 

Bivalens változat kiegészítő hőcserélővel

EHSHB kompakt, 300 l, H, Biv, 4 kw EHSHB04P30D3

EHSHB kompakt, 300 l, H, Biv, 6-8 kw EHSHB08P30D3

EHSH kompakt beltéri egység 500 l-es tartállyal

4 kW-os, 6 kW-os és 8 kW-os kültéri egységekhez
Méretek (szé × mé × ma) 790 × 790 × 1896 mm.
EHSH kompakt, 500 l, H, 6-8 kW EHSH08P50D3

 

Bivalens változat kiegészítő hőcserélővel

EHSHB kompakt, 500 l, H, Biv, 6-8 kW EHSHB08P50D3

Daikin Altherma 3  

R ECH2O

Levegő-víz hőszivattyú,

akár 65 °C előremenő 

vízhőmérséklethez



 Fűtés - 

Daikin Altherma 3 R ECH2O

Típus  Rendelési sz.

Kiegészítő fűtőpatron

Elektromos fűtőpatron R-32 ECH2O beltéri egységhez.
A kötelező EKBUHSWB kapcsolószekrényt külön kell megrendelni.
1000 wattos fűtőpatron
3000 wattos fűtőpatron
9000 wattos fűtőpatron

 

EKBUB1C

EKBUB3C

EKBU9C

Kiegészítő fűtőpatron kapcsolódoboza

Az EKBU kiegészítő fűtőcsalád csatlakoztatásának kötelező része.
EKBUHSWB

Mágneses iszapleválasztó

Kompakt iszapleválasztó ürítőcsappal. Függőleges és vízszintes csőre is felszerelhető.
Szelepekkel és szerelvényekkel együtt. Csőcsatlakozás: 1”

K.FERNOXTF1

Kültéri egység és kiegészítők 

Típus  Rendelési sz.

Daikin Altherma alacsony hőmérsékletű kültéri egység, 4–8 kW

(Fűtés és hűtés) 

R-32 inverteres split hőszivattyús kültéri egység inverteres vezérlésű kompresszor-/
elpárologtató egységgel, kibővített modulációs tartománnyal. Időjárásálló horganyzott 
acéllemez burkolat, alapozó, műgyantával bevont és porszórt felület. Beépített kültéri 
hőmérséklet-érzékelő. 
Alkalmazási tartomány: Fűtés –25 °C külső hőmérsékletig.  
Méretek (szé × mé × ma) 884 × 388 × 740 mm.

Normál sorozat

Daikin Altherma 3 R, 4 kW-os kültéri egység

1~230 V, javasolt kismegszakító: 20 A
Daikin Altherma 3 R, 6 kW-os kültéri egység

1~230 V, javasolt kismegszakító: 20 A
Daikin Altherma 3 R, 8 kW-os kültéri egység

1~230 V, javasolt kismegszakító: 25 A
Alacsony áramfelvételű sorozat

Daikin Altherma 3 R, 4 kW-os kültéri egység

1~230 V, javasolt kismegszakító: 16 A
Daikin Altherma 3 R, 6 kW-os kültéri egység

1~230 V, javasolt kismegszakító: 16 A
Daikin Altherma 3 R, 8 kW-os kültéri egység

1~230 V, javasolt kismegszakító: 16 A

ERGA04EV

ERGA06EV

ERGA08EV

ERGA04EVA

ERGA06EVA

ERGA08EVA

Zajcsökkentő burkolat 4–8 kW-os kültéri egységhez (ERGA-E)

Méretek (szé × ma × mé): 1190 × 970 × 714 mm
Zajcsökkentés: -3 dB(A)

EKLN08A1

Csepptálca kültéri egységhez (4–8 kW-os egységek)

A kültéri egységből csöpögő kondenzvíz összegyűjtésére szolgál.
EKDP008D

Csepptálca fűtés kültéri egységhez (4–8 kW-os egységek)

Csepptálca központi nyílásába szerelendő, a jégdugó kialakulásának
megelőzésére szolgáló fűtőszalag.

EKDPH008C

Tartóláb kültéri egységhez (4–8 kW-os egységek)

A kültéri egység szerelési felülettől való elemelésére szolgáló U-gerendák.
EKFT008D

Kiegészítők

Típus  Rendelési sz.

Szobai vezérlő, RoCon U1

Kényelmes szabályozó falra szerelhető házban. Használati lehetőségek:
a) távvezérlő (külső berendezés vezérlője),
b) keverőműködtető egység (kiegészítő és különálló)
c) szobatermosztát a hőcserélőhöz.

EHS157034

Keverőmodul, RoCon M1

Vezérlő szabályozható fordulatszámú, nagy hatékonyságú szivattyúval rendelkező 
keverőszelephez a keverő áramköri érzékelőjével
a) berendezésvezérlővel együtt (RoCon B1).
A keverő paraméterei a hőfejlesztőn keresztül állíthatók.
a) szobai vezérlővel együtt (RoCon U1).
1. különálló megoldásként használható.
2. adatsínen keresztül a rendszerbe integrálható.

EHS157068

További kültéri hőmérséklet érzékelő 

A kültéri egységtől független hőmérséklet mérés. Alapesetben a kültéri egységbe épített 
érzékelő a kültéri hőmérséklet érzékelőjeként működik. Opcióként elhelyezhető egy további 
hőmérséklet érzékelő, amely a kültér egy másik pontjában lévő hőmérsékletét méri.

EKRSC1

RoCon G1 átjáró

A vezérlő internetre kapcsolásához a hőforrás mobiltelefonos (alkalmazással történő) 
távvezérlési céljával.

157056





Kiegészítők

Típus/Rendelési sz.

Konvekciós fék

A gravitáció hatására létrejövő keringés megakadályozására
a drain-back vízkörében, 2 db. Akár 95 °C-ig is használható (nyomás alatti napkollektoros 
hőcserélőkkel szerelt tartályokkal nem használható).

SKB 165070

Napelempanel FlowGuard napkollektoros áramlási szabályozója  

áramlásindikátorral 2–16 l/min.
FLG 164102-RTX

Tárolótartály-beépítő hőcserélő, 2. változat 

(tárolótartály visszatérő csatlakozása és elektromos merülőfűtő csatlakozása)
Fatüzelésű, pellet-, olaj- vagy gázkazán az LT kompakthoz vagy ROTEX tárolótartályhoz való 
csatlakoztatására szolgáló készlet (kompatibilis minden 2013-as vagy azutáni modellel) a 
merülőfűtő alternatívájaként. Tartalma: csővezetékek, szerelvények, tárolótartály-beépítés és 
keringető szivattyú.
A kazán nyomásmentesített területekhez való csatlakoztatásához szükség van egy további 
lemezes hőcserélőre (pl. ROTEX RPWT1 Rendelési szám 162031-RTX). Ez a változat csak 
vezérelhető hőfejlesztővel valósítható meg.

SAK 160130

Feltöltő és leeresztő csatlakozók

RPS3 és a 2013-as és azutáni tartályok számára, a töltő- és leeresztő- 
szelepeken keresztül történő egyszerű töltéshez és ürítéshez

KFE BA 165215

DN 125 hidraulikus osztó LT kompakt, LT falra szerelhető és HT típusokhoz

DN125 kerek csöves osztó, négy zónára felosztva perforált elválasztó lemezekkel (hossz: kb. 
1550 mm).
8 db 1”-os külső menetes fűtőköri csatlakoztatás, 1 db ½”-os hüvely és tartóláb.
Maximális megengedett nyomás/hőmérséklet: 6 bar/110 °C.

HWC 172900

Hőszigetelés WHWC hidraulikus osztóhoz

60 mm-es purhabból álló hőszigetelés horganyzott acéllemez-házban.
WHWC 172901

Hidraulikus váltó, DN 25

Hőszigeteléssel és ürítőcsappal ellátott függőleges szerelésekhez. G1 bemenet/kimenet (DN 
25, hollandi anya). Akár 2500 l vízáteresztő képesség.

HW2500 156025

Szivattyúcsoport keverőkörrel

Vegyes fűtőkörhöz. Csatlakoztatásra kész, hőszigetelt burkolattal, nagy hatékonyságú 
cirkulációs szivattyúval, motoros keverőszeleppel, elzáró szelepekkel és hőmérséklet-
kijelzővel.

MK 156075

Szivattyúcsoport keverőkör nélkül

Vegyes fűtőkörhöz.
Csatlakoztatásra kész, hőszigetelt burkolattal, nagy hatékonyságú szivattyúval, elzáró 
szelepekkel és hőmérséklet-kijelzőkkel.

PK 156077

Szerelvénykészlet MK1/MK2 keverőcsoportokhoz

1”-os belső menet, 1 db ½”-os lapos tömítés. 
156053



 Fűtés - 

Daikin Altherma 3 ECH2O





ERGA-EV(A) EHSH-D

Daikin Altherma 3 R ECH2O

Padlón álló levegő-víz hőszivattyú fűtéshez és 
melegvíz-ellátáshoz napkollektoros támogatással

 › A beépített napkollektor-illesztő magas fokú kényelmet kínál 

fűtéshez és melegvíz-előállításhoz.

 › A megújuló energia maximális felhasználása: hőszivattyús 

technológiát és napkollektor támogatást használ térfűtéshez és 

használati-melegvíz előállításához.

 › Friss vizes használati elv: higiénikus víz, melynél nincs szükség hővel 

végzett legionella elleni fertőtlenítésre.

 › Karbantartásmentes tartály: nincs korrózió, anód, vízkő- vagy 

mészlerakódás, illetve vízveszteség a biztonsági szelepen keresztül.

 › A használati-melegvíz napenergiás támogatása Drain-back (nyílt 

rendszerű) napkollektoros rendszerrel

 › A magas minőségű szigetelésnek köszönhetően a hőveszteség 

minimális

 › Alkalmazással vezérelhető a fűtő, melegvíz és hűtő rendszer 

működése.

 › A kültéri egység hőt von ki a külső levegőből, még - °C mellett is.

 › Napelemes rendszerekhez is csatlakoztatható a hőszivattyú 

áramellátásának biztosításához.

EHSH-D3 + ERGA-EV(A)

65 °C

()

-W 

-W � 

Hatékonysági adatok EHSH + ERGA 04P30D3 + 04EV(A) 08P30D3 + 06EV(A) 08P50D3 + 06EV(A) 08P30D3 + 08EV(A) 08P50D3 + 08EV(A)

Fűtési teljesítmény Névl. kW 4,30 (1) / 4,60 (2) 6,00 (1) / 5,90 (2) 7,50 (1) / 7,80 (2)
Teljesítményfelv. Fűtés Névl. kW 0,85 (1) / 1,26 (2) 1,24 (1) / 1,69 (2) 1,63 (1) / 2,23 (2)
COP 5,10 (1) / 3,65 (2) 4,85 (1) / 3,50 (2) 4,60 (1) / 3,50 (2)
Térfűtés

 

Kontinentális 
égh., 
előremenő 
vízhőm.: 55 °C

Általános SCOP 3,26 3,32
ηs (térfűtés szezonális 
hatékonysága)

%
127 130

Térfűtés szezonális hatékonysági osztálya A++
Kontinen-
tális égh., 
előremenő 
vízhőm.: 35 °C

Általános SCOP 4,48 4,47 4,56
ηs (térfűtés szezonális 
hatékonysága)

%
176 179

Térfűtés szezonális hatékonysági osztálya A+++ (3)
Használatimelegvíz-
előállítás

Általános Névleges terhelési profil L XL L XL
Kontinentá-
lis éghajlat

ŋwh (felfűtési hatékonyság) % 108 106 108 106
Vízfűtési energia- 
hatékonysági osztály

A

Beltéri egység EHSH 04P30D3 08P30D3 08P50D3 08P30D3 08P50D3

Burkolat Szín Törtfehér (RAL9016) / sötétszürke (RAL7011)
Anyaga Ütésálló polipropilén

Méretek Egység Mag. × Szél. × Mélys. mm 1891x595x615 1896x790x790 1891x595x615 1896x790x790
Tömeg Egység kg 73 93 73 93
Tartály Víztérfogat l 294 477 294 477

Maximális vízhőmérséklet °C 85
Működési 
tartomány

Fűtés Környezeti Min.~Max. °C -25~25
Vízoldal Min.~Max. °C 18~65

Használati-
melegvíz

Környezeti Min.~Max. °CDB -25~35
Vízoldal Min.~Max. °C 25~55

Hangteljesítményszint Névl. dBA 39,1
Hangnyomásszint Névl. dBA 28

Kültéri egység ERGA 04EV 06EV 08EV

Méretek Egység Mag. × Szél. × Mélys. mm 740x884x388
Tömeg Egység kg 58,5
Kompresszor Mennyiség 1

Típus Hermetikusan zárt swing kompresszor
Működési 
tartomány

Hűtés Min.~Max. °CDB 10,0~43,0
Használati-melegvíz Min.~Max. °CDB -25 ~35 

Hűtőközeg Típus R-32
GWP 675,0
Töltet kg 1,50
Töltet TCO2Eq 1,01
Vezérlés Adagoló szelep

Hangteljesít-
ményszint

Fűtés Névl. dBA 58 60 62
Hűtés Névl. dBA 61 62

Hangnyomásszint Fűtés Névl. dBA 44 47 49 
Hűtés Névl. dBA 48 49 50 

Tápellátás Név / fázis / frekvencia / feszültség Hz/V V3/1N~/50/230

Áram Javasolt kismegszakító A 20 25

() hűtés Ta  °C - LWE  °C (DT =  °C); fűtés Ta DB/WB  °C/ °C - LWC  °C (DT =  °C) () hűtés Ta  °C - LWE  °C (DT =  °C); fűtés Ta DB/WB  °C/ °C - LWC  °C (DT =  °C) 

() Az EU / sz. rendelkezése szerint – -es címkeelrendezés, a G és A+++ közti skálán.



 Fűtés - 

Daikin Altherma 3 R ECH2O

Padlón álló levegő-víz hőszivattyú bivalens fűtéshez 
és melegvíz-ellátáshoz napkollektoros támogatással

 › A beépített napkollektor-illesztő magas fokú kényelmet kínál 

fűtéshez és melegvíz-előállításhoz.

 › A megújuló energia maximális felhasználása: hőszivattyús 

technológiát használ a fűtés és napkollektor támogatására 

térfűtéshez és használati-melegvíz előállításához.

 › Friss vizes használati elv: higiénikus víz, melynél nincs szükség hővel 

végzett legionella elleni fertőtlenítésre.

 › Karbantartásmentes tartály: nincs korrózió, anód, vízkő- vagy 

mészlerakódás, illetve vízveszteség a biztonsági szelepen keresztül.

 › Bivalens rendszer: második hőforrással kombinálható

 › A magas minőségű szigetelésnek köszönhetően a hőveszteség 

minimális

 › Alkalmazással vezérelhető a fűtő és melegvíz rendszer működése.

EHSHB-D3 + ERGA-EV(A)

ERGA-EV(A) EHSHB-D

65 °C

()

-W 

-W � 

Hatékonysági adatok EHSHB + ERGA 04P30D3 + 04EV(A) 08P30D3 + 06EV(A) 08P50D3 + 06EV(A) 08P30D3 + 08EV(A) 08P50D3 + 08EV(A)

Fűtési teljesítmény Névl. kW 4,30 (1) / 4,60 (2) 6,00 (1) / 5,90 (2) 7,50 (1) / 7,80 (2)
Teljesítményfelv. Fűtés Névl. kW 0,85 (1) / 1,26 (2) 1,24 (1) / 1,69 (2) 1,63 (1) / 2,23 (2)
COP 5,10 (1) / 3,65 (2) 4,85 (1) / 3,50 (2) 4,60 (1) / 3,50 (2)
Térfűtés

 

Kontinentális 
égh., 
előremenő 
vízhőm.: 55 °C

Általános SCOP 3,26 3,32
ηs (térfűtés szezoná-
lis hatékonysága)

%
127 130

Térfűtés szezonális 
hatékonysági osztálya

A++

Kontinentális 
égh., 
előremenő 
vízhőm.: 35 °C

Általános SCOP 4,48 4,47 4,56
ηs (térfűtés szezoná-
lis hatékonysága)

%
176 179

Térfűtés szezonális 
hatékonysági osztálya

A+++ (3)

Használatimelegvíz-
előállítás

Általános Névleges terhelési profil L XL L XL
Kontinentá-
lis éghajlat

ŋwh (felfűtési hatékonyság) % 108 109 108 109
Vízfűtési energia- 
hatékonysági osztály

A

Beltéri egység EHSHB 04P30D3 08P30D3 08P50D3 08P30D3 08P50D3

Burkolat Szín Törtfehér (RAL9016) / sötétszürke (RAL7011)
Anyaga Ütésálló polipropilén

Méretek Egység Mag. × Szél. × Mélys. mm 1891x595x615 1896x790x790 1891x595x615 1896x790x790
Tömeg Egység kg 73 93 73 93
Tartály Víztérfogat l 294 477 294 477

Maximális vízhőmérséklet °C 85
Működési 
tartomány

Fűtés Környezeti Min.~Max. °C -25~25
Vízoldal Min.~Max. °C 18~65

Használati-
melegvíz

Környezeti Min.~Max. °CDB -25~35
Vízoldal Min.~Max. °C 25~55

Hangteljesítményszint Névl. dBA 39,1
Hangnyomásszint Névl. dBA 28

Kültéri egység ERGA 04EV 06EV 08EV

Méretek Egység Mag. × Szél. × Mélys. mm 740x884x388
Tömeg Egység kg 58,5
Kompresszor Mennyiség 1

Típus Hermetikusan zárt swing kompresszor
Működési 
tartomány

Hűtés Min.~Max. °CDB 10,0~43,0
Használati-melegvíz Min.~Max. °CDB -25 ~35 

Hűtőközeg Típus R-32
GWP 675,0
Töltet kg 1,50
Töltet TCO2Eq 1,01
Vezérlés Adagoló szelep

Hangteljesít-
ményszint

Fűtés Névl. dBA 58 60 62
Hűtés Névl. dBA 61 62

Hangnyomásszint Fűtés Névl. dBA 44 47 49 
Hűtés Névl. dBA 48 49 50 

Tápellátás Név / fázis / frekvencia / feszültség Hz/V V3/1N~/50/230
Áram Javasolt kismegszakító A 20 25

() hűtés Ta  °C - LWE  °C (DT =  °C); fűtés Ta DB/WB  °C/ °C - LWC  °C (DT =  °C) () hűtés Ta  °C - LWE  °C (DT =  °C); fűtés Ta DB/WB  °C/ °C - LWC  °C (DT =  °C) 

() Az EU / sz. rendelkezése szerint – -es címkeelrendezés, a G és A+++ közti skálán.





Daikin Altherma 3 R ECH2O

Padlón álló levegő-víz hőszivattyú fűtéshez, hűtéshez 
és melegvíz-ellátáshoz napkollektoros támogatással

 › A beépített napkollektor-illesztő magas fokú kényelmet kínál 

fűtéshez és melegvíz-előállításhoz.

 › A megújuló energia maximális felhasználása: hőszivattyús 

technológiát és napkollektor támogatást használ térfűtéshez, 

-hűtéshez és használati-melegvíz előállításához.

 › Friss vizes használati elv: higiénikus víz, melynél nincs szükség 

hővel végzett legionella elleni fertőtlenítésre.

 › Karbantartásmentes tartály: nincs korrózió, anód, vízkő- vagy 

mészlerakódás, illetve vízveszteség a biztonsági szelepen keresztül.

 › A használati-melegvíz napenergiás támogatása Drain-back (nyílt 

rendszerű) napkollektoros rendszerrel

 › A magas minőségű szigetelésnek köszönhetően a hőveszteség 

minimális

 › Alkalmazással vezérelhető a fűtő, melegvíz és hűtő rendszer 

működése.

 › A kültéri egység hőt von ki a külső levegőből, még - °C mellett is.

 › Napelemes rendszerekhez is csatlakoztatható a hőszivattyú 

áramellátásának biztosításához.

EHSX-D3 + ERGA-EV(A)

ERGA-EV(A) EHSX-D

65 °C

()

-W � 

Hatékonysági adatok EHSX + ERGA 04P30D3 + 04EV(A) 04P50D3 + 04EV(A) 08P30D3 + 06EV(A) 08P50D3 + 06EV(A) 08P30D3 + 08EV(A) 08P50D3 + 08EV(A)

Fűtési teljesítmény Névl. kW 4,30 (1) / 4,60 (2) 6,00 (1) / 5,90 (2) 7,50 (1) / 7,80 (2)
Teljesítményfelv. Fűtés            Névl. kW 0,85 (1) / 1,26 (2) 1,24 (1) / 1,69 (2) 1,63 (1) / 2,23 (2)
Hűtési teljesítm. Névl. kW 5,56 (1) / 4,37 (2) 5,96 (1) / 4,87 (2) 6,25 (1) / 5,35 (2)
Teljesítményfelv. Hűtés Névl. kW 0,94 (1) / 1,14 (2) 1,06 (1) / 1,33 (2) 1,16 (1) / 1,51 (2)
COP 5,10 (1) / 3,65 (2) 4,85 (1) / 3,50 (2) 4,60 (1) / 3,50 (2)
EER 5,94 (1) / 3,84 (2) 5,61 (1) / 3,67 (2) 5,40 (1) / 3,54 (2)
Térfűtés

 

Kontinentális 
égh., 
előremenő 
vízhőm.: 55 °C

Általános SCOP 3,26 3,32
ηs (térfűtés szezoná-
lis hatékonysága)

%
127 130

Térfűtés szezonális hatékonysági osztálya A++
Kontinentális 
égh., 
előremenő 
vízhőm.: 35 °C

Általános SCOP 4,48 4,47 4,56
ηs (térfűtés szezoná-
lis hatékonysága)

%
176 179

Térfűtés szezonális hatékonysági osztálya A+++ (3)
Használatimelegvíz-
előállítás

Általános Névleges terhelési profil L XL L XL L XL
Kontinentá-
lis éghajlat

ŋwh (felfűtési hatékonyság) % 108 106 108 106 108 106
Vízfűtési energia- 
hatékonysági osztály A

Beltéri egység EHSX 04P30D3 04P50D3 08P30D3 08P50D3 08P30D3 08P50D3

Burkolat Szín Törtfehér (RAL9016) / sötétszürke (RAL7011)
Anyaga Ütésálló polipropilén

Méretek Egység Mag. × Szél. × Mélys. mm 1891x595x615 1896x790x790 1891x595x615 1896x790x790 1891x595x615 1896x790x790
Tömeg Egység kg 73 93 73 93 73 93
Tartály Víztérfogat l 294 477 294 477 294 477

Maximális vízhőmérséklet °C 85
Működési 
tartomány

Fűtés Környezeti Min.~Max. °C -25~25
Vízoldal Min.~Max. °C 18~65

Hűtés Környezeti Min.~Max. °CDB 10~43
Vízoldal Min.~Max. °C 5~22

Használati-
melegvíz

Környezeti Min.~Max. °CDB -25~35
Vízoldal Min.~Max. °C 25~55

Hangteljesítményszint Névl. dBA 39,1
Hangnyomásszint Névl. dBA 28

Kültéri egység ERGA 04EV 06EV 08EV

Méretek Egység Mag. × Szél. × Mélys. mm 740x884x388
Tömeg Egység kg 58,5
Kompresszor Mennyiség 1

Típus Hermetikusan zárt swing kompresszor
Működési 
tartomány

Hűtés Min.~Max. °CDB 10,0~43,0
Használati-melegvíz Min.~Max. °CDB -25 ~35 

Hűtőközeg Típus R-32
GWP 675,0
Töltet kg 1,50
Töltet TCO2Eq 1,01
Vezérlés Adagoló szelep

Hangteljesít-
ményszint

Fűtés Névl. dBA 58 60 62
Hűtés Névl. dBA 61 62

Hangnyomásszint Fűtés Névl. dBA 44 47 49
Hűtés Névl. dBA 48 49 50

Tápellátás Név / fázis / frekvencia / feszültség Hz/V V3/1N~/50/230
Áram Javasolt kismegszakító A 20 25

() hűtés Ta  °C - LWE  °C (DT =  °C); fűtés Ta DB/WB  °C/ °C - LWC  °C (DT =  °C) () hűtés Ta  °C - LWE  °C (DT =  °C); fűtés Ta DB/WB  °C/ °C - LWC  °C (DT =  °C) 

() Az EU / sz. rendelkezése szerint – -es címkeelrendezés, a G és A+++ közti skálán.



 Fűtés - 

Daikin Altherma 3 R ECH2O

Padlón álló levegő-víz hőszivattyú bivalens 
fűtéshez, hűtéshez és melegvíz-ellátáshoz 
napkollektoros támogatással

 › A beépített napkollektor-illesztő magas fokú kényelmet kínál 

fűtéshez és melegvíz-előállításhoz.

 › A megújuló energia maximális felhasználása: hőszivattyús 

technológiát és napkollektor támogatását használ térfűtéshez, 

-hűtéshez és használati-melegvíz előállításához.

 › Friss vizes használati elv: higiénikus víz, melynél nincs szükség 

hővel végzett legionella elleni fertőtlenítésre.

 › Karbantartásmentes tartály: nincs korrózió, anód, vízkő- vagy 

mészlerakódás, illetve vízveszteség a biztonsági szelepen 

keresztül.

 › Bivalens rendszer: második hőforrással kombinálható

 › A magas minőségű szigetelésnek köszönhetően a hőveszteség 

minimális

 › Alkalmazással vezérelhető a fűtő, melegvíz és hűtő rendszer 

működése.

 › A kültéri egység hőt von ki a külső levegőből, még - °C mellett is.

 › Napelemes rendszerekhez is csatlakoztatható a hőszivattyú 

áramellátásának biztosításához.

EHSXB-D3 + ERGA-EV(A)

ERGA-EV(A) EHSXB-D

65 °C

()

-W � 

Hatékonysági adatok EHSXB + ERGA 04P30D3 + 04EV(A) 04P50D3 + 04EV(A) 08P30D3 + 06EV(A) 08P50D3 + 06EV(A) 08P30D3 + 08EV(A) 08P50D3 + 08EV(A)

Fűtési teljesítmény Névl. kW 4,30 (1) / 4,60 (2) 6,00 (1) / 5,90 (2) 7,50 (1) / 7,80 (2)
Teljesítményfelv. Fűtés            Névl. kW 0,85 (1) / 1,26 (2) 1,24 (1) / 1,69 (2) 1,63 (1) / 2,23 (2)
Hűtési teljesítm. Névl. kW 5,56 (1) / 4,37 (2) 5,96 (1) / 4,87 (2) 6,25 (1) / 5,35 (2)
Teljesítményfelv. Hűtés Névl. kW 0,94 (1) / 1,14 (2) 1,06 (1) / 1,33 (2) 1,16 (1) / 1,51 (2)
COP 5,10 (1) / 3,65 (2) 4,85 (1) / 3,50 (2) 4,60 (1) / 3,50 (2)
EER 5,94 (1) / 3,84 (2) 5,61 (1) / 3,67 (2) 5,40 (1) / 3,54 (2)
Térfűtés

 

Kontinentális 
égh., 
előremenő 
vízhőm.: 55 °C

Általános SCOP 3,26 3,32
ηs (térfűtés szezoná-
lis hatékonysága)

%
127 130

Térfűtés szezonális hatékonysági osztálya A++
Kontinentális 
égh., 
előremenő 
vízhőm.: 35 °C

Általános SCOP 4,48 4,47 4,56
ηs (térfűtés szezoná-
lis hatékonysága)

%
176 179

Térfűtés szezonális hatékonysági osztálya A+++ (3)
Használatimelegvíz-
előállítás

Általános Névleges terhelési profil L XL L XL L XL
Kontinentá-
lis éghajlat

ŋwh (felfűtési hatékonyság) % 108 109 108 109 108 109
Vízfűtési energia- 
hatékonysági osztály A

Beltéri egység EHSXB 04P30D3 04P50D3 08P30D3 08P50D3 08P30D3 08P50D3

Burkolat Szín Törtfehér (RAL9016) / sötétszürke (RAL7011)
Anyaga Ütésálló polipropilén

Méretek Egység Mag. × Szél. × Mélys. mm 1891x595x615 1896x790x790 1891x595x615 1896x790x790 1891x595x615 1896x790x790
Tömeg Egység kg 76 99 76 99 76 99
Tartály Víztérfogat l 294 477 294 477 294 477

Maximális vízhőmérséklet °C 85
Működési 
tartomány

Fűtés Környezeti Min.~Max. °C -25~25
Vízoldal Min.~Max. °C 18~65

Hűtés Környezeti Min.~Max. °CDB 10~43
Vízoldal Min.~Max. °C 5~22

Használati-
melegvíz

Környezeti Min.~Max. °CDB -25~35
Vízoldal Min.~Max. °C 25~55

Hangteljesítményszint Névl. dBA 39,1
Hangnyomásszint Névl. dBA 28

Kültéri egység ERGA 04EV 06EV 08EV

Méretek Egység Mag. × Szél. × Mélys. mm 740x884x388
Tömeg Egység kg 58,5
Kompresszor Mennyiség 1

Típus Hermetikusan zárt swing kompresszor
Működési 
tartomány

Hűtés Min.~Max. °CDB 10,0~43,0
Használati-melegvíz Min.~Max. °CDB -25 ~35 

Hűtőközeg Típus R-32
GWP 675,0
Töltet kg 1,50
Töltet TCO2Eq 1,01
Vezérlés Adagoló szelep

Hangteljesít-
ményszint

Fűtés Névl. dBA 58 60 62
Hűtés Névl. dBA 61 62

Hangnyomásszint Fűtés Névl. dBA 44 47 49
Hűtés Névl. dBA 48 49 50

Tápellátás Név / fázis / frekvencia / feszültség Hz/V V3/1N~/50/230
Áram Javasolt kismegszakító A 20 25

() hűtés Ta  °C - LWE  °C (DT =  °C); fűtés Ta DB/WB  °C/ °C - LWC  °C (DT =  °C) () hűtés Ta  °C - LWE  °C (DT =  °C); fűtés Ta DB/WB  °C/ °C - LWC  °C (DT =  °C)

() Az EU / sz. rendelkezése szerint – -es címkeelrendezés, a G és A+++ közti skálán.





Nagy rugalmasság a telepítéshez és a használati-
melegvíz csatlakoztatásához

 › Minden hidraulikus alkatrész rendelkezésre áll,  

így külső féltől származó alkatrészre nincs szükség. 

 › Az áramköri panel és a hidraulikus alkatrészek 

elöl találhatók, így könnyen elérhetők.

 › A kompakt méretek jóvoltából kis helyigény, 

szinte nincs szükség oldaltávolságra. 

 › Az egység karcsú kivitele jól illeszkedik 

a többi háztartási berendezés közé. 

 › Kombinálható rozsdamentes acéltartállyal 

vagy ECHO-hőtárolóval. 

ÉRVELŐ KÁRTYÁK

Miért válassza a Daikin  

falra szerelhető egységet?

A Daikin Altherma 3 R W, osztott, falra szerelhető 

egység olyan fűtést és hűtést kínál, mely 

gyorsan és egyszerűen telepíthető, nagyon 

rugalmas, és a használati-melegvízhez opcionális 

csatlakozással rendelkezik.

Tágulási tartály

Hőcserélő 

Kiegészítő 

fűtőpatron

Szivattyú

A kompakt, falra szerelhető 

egység az összes hidraulikus 

alkatrészt tartalmazza

Mágneses szűrő

Daikin  

Altherma 3 R W



 Fűtés - 

Rugalmasság a használati-melegvíz 
előállításában 

Ha a végfelhasználó csak meleg vizet igényel, és a telepítési 

magasság korlátozott, a szükséges telepítési rugalmasságot 

egy külön rozsdamentes acél tartály biztosítja. 

ECHO hőtároló termékcsalád: további melegvíz-kényelem 

Falra szerelhető egységét egy hőtárolóval kombinálva 

kényelmesebb melegvíz-ellátó rendszert kap. 

 › Friss vizes használati elv: a használati-melegvíz igény 

szerinti vételezése a szennyeződés és az üledék 

kockázatának kiküszöbölése mellett 

 › Optimális használatimelegvíz-teljesítmény: magas 

csapolási teljesítménnyel 

 › A jövő számára tervezett, megújuló napenergiával és más 

hőforrásokkal, például kandallóval integrálható. 

 › A készülék könnyű és robusztus felépítése a kaszkád elvvel 

kombinálva rugalmas telepítési lehetőségeket kínál. 

Hogy működik? 

A kis- és nagyméretű lakásokban is használható 

rendszerrel az ügyfelek választhatnak a nyomásmentes és 

a túlnyomásos melegvíz rendszer közül.

Telepítési példa rozsdamentes acélból készült használatimelegvíz-tartállyal.





Daikin  

Altherma 3 R W

Beltéri egység

Típus/Rendelési sz.

Daikin Altherma 3 R W falra szerelhető beltéri egység

Az ERGA-EV vagy ERGA-EVA 4-6-8 kW-os kültéri egységekhez kapcsolható. Hidraulikus felszereltség: nagy hatékonyságú szivattyú, 
tágulási tartály, áramlásérzékelő, biztonsági és légtelenítő szeleppel ellátott mágneses szűrő, kiegészítő fűtőegység, keringető 
szivattyú. Felhasználói felülettel együtt WLAN kártya tartozék, mellyel a távoli elérés biztosított. Méretek (szé × mé × ma) 
440 × 390 × 840 mm.

Csak fűtés

EHBH 4 kW-os beltéri egység 6 kW kiegészítő fűtőpatronnal

1~230 V, a kiegészítő fűtőegység beállítható 2, 4 vagy 6 kW-ra. 4 kW-os kültéri egységekhez.

EHBH 8 kW-os beltéri egység 6 kW kiegészítő fűtőpatronnal

1~230 V, a kiegészítő fűtőegység beállítható 2, 4 vagy 6 kW-ra. 6–8 kW-os kültéri egységekhez.
EHBH 8 kW-os beltéri egység 9 kW kiegészítő fűtőpatronnal

3~400 V, a kiegészítő fűtőegység beállítható 3, 6 vagy 9 kW-ra. 6–8 kW-os kültéri egységekhez.

Fűtés és hűtés

EHBX 4 kW-os beltéri egység 6 kW kiegészítő fűtőpatronnal

1~230 V, a kiegészítő fűtőegység beállítható 2, 4 vagy 6 kW-ra. 4 kW-os kültéri egységekhez.

EHBX 8 kW-os beltéri egység 6 kW kiegészítő fűtőpatronnal

1~230 V, a kiegészítő fűtőegység beállítható 2, 4 vagy 6 kW-ra. 6–8 kW-os kültéri egységekhez.
EHBX 8 kW-os beltéri egység 9 kW kiegészítő fűtőpatronnal

3~400 V, a kiegészítő fűtőegység beállítható 3, 6 vagy 9 kW-ra. 6–8 kW-os kültéri egységekhez. 

EHBH04E6V

EHBH08E6V

EHBH08E9W

EHBX04E6V

EHBX08E6V

EHBX08E9W

Levegő-víz hőszivattyú,

akár 65 °C előremenő 

vízhőmérséklettel

Kültéri egység és kiegészítők

Típus/Rendelési sz.

Daikin Altherma alacsony hőmérsékletű kültéri egység, 4–8 kW (fűtés és hűtés) 

R-32 inverteres split hőszivattyús kültéri egység inverteres vezérlésű kompresszor-/elpárologtató egységgel, kibővített modulációs tartománnyal. 
Időjárásálló horganyzott acéllemez burkolat, alapozó, műgyantával bevont és porszórt felület. Beépített kültéri hőmérséklet-érzékelő. 
Alkalmazási tartomány: Fűtés –25 °C külső hőmérsékletig.  
Méretek (szé × mé × ma) 884 × 388 × 740 mm.

Normál sorozat

Daikin Altherma 3 R, 4 kW-os kültéri egység

1~230 V, javasolt kismegszakító: 20 A
Daikin Altherma 3 R, 6 kW-os kültéri egység

1~230 V, javasolt kismegszakító: 20 A
Daikin Altherma 3 R, 8 kW-os kültéri egység

1~230 V, javasolt kismegszakító: 25 A
Alacsony áramfelvételű sorozat

Daikin Altherma 3 R, 4 kW-os kültéri egység

1~230 V, javasolt kismegszakító: 16 A
Daikin Altherma 3 R, 6 kW-os kültéri egység

1~230 V, javasolt kismegszakító: 16 A
Daikin Altherma 3 R, 8 kW-os kültéri egység

1~230 V, javasolt kismegszakító: 16 A

ERGA04EV

ERGA06EV

ERGA08EV

ERGA04EVA

ERGA06EVA

ERGA08EVA

Zajcsökkentő burkolat 4–8 kW-os kültéri egységhez (ERGA-E)

Méretek (szé × ma × mé): 1190 × 970 × 714 mm
Zajcsökkentés: -3 dB(A)

EKLN08A1

Csepptálca kültéri egységhez (4–8 kW-os egységek)

A kültéri egységből csöpögő kondenzvíz összegyűjtésére szolgál.
EKDP008D

Csepptálca fűtés kültéri egységhez (4–8 kW-os egységek)

Csepptálca központi nyílásába szerelendő, a jégdugó kialakulásának megelőzésére szolgáló fűtőszalag.
EKDPH008C

Tartóláb kültéri egységhez (4–8 kW-os egységek)

A kültéri egység szerelési felülettől való elemelésére szolgáló U-gerendák.
EKFT008D



 Fűtés - 

Daikin Altherma 3 R W

Típus/Rendelési sz.

Madoka vezetékes fali szabályozó 

Egyszerűsített felhasználói felület / szobatermosztát. Lehetővé teszi a felhasználónak az üzemmód (fűtés, hűtés vagy 
automatikus) beállítását, valamint a kívánt helyiség- és melegvíz-hőmérséklet beállítását/vezérlését.
Elérhető fehér (W), ezüst (S) és fekete (K) színben.

BRC1HHDW

BRC1HHDS

BRC1HHDK

WLAN kártya és WLAN adapter

A beltéri egység csomagja gyárilag tartalmazza.
Abban az esetben lehet rá szükség, ha a Wi-Fi jelerőssége gyenge.

BRP069A78

BRP069A71

Opcionális vezetékes szobatermosztát

Külső szobatermosztát vezérlésére
Alapérték-korlátozás, H/C (fűtés/hűtés) mód, Comf/Eco (kényelmi/gazdaságos) programok, Scheduled/Holiday 
(ütemezett/nyaralás) funkciók
Opcionális vezeték nélküli szobatermosztát

Külső szobatermosztát vezérlésére, ha a vezetékes bekötés nem lehetséges.
Alapérték-korlátozás, H/C (fűtés/hűtés) mód, Comf/Eco (kényelmi/gazdaságos) programok, Scheduled/Holiday 
(ütemezett/nyaralás) funkciók
Padló (esztrich) hőmérséklet-érzékelő

Az esztrich hőmérsékletének túlzott lecsökkenése elleni védelemre (csak az EKRTR használatával).

EKRTWA

EKRTR

EKRTETS 

Opcionális beltéri hőmérséklet-érzékelő

A felhasználói felülettől független hőmérséklet mérés. Alapesetben a felhasználói felületbe épített érzékelő a helyiség 
hőmérséklet-érzékelőjeként működik. Opcióként elhelyezhető egy további hőmérséklet érzékelő, amely egy másik 
helyiség hőmérsékletét méri.

KRCS01-1

További kültéri hőmérséklet érzékelő 

A kültéri egységtől független hőmérséklet mérés. Alapesetben a kültéri egységbe épített érzékelő a kültéri hőmérséklet 
érzékelőjeként működik. Opcióként elhelyezhető egy további hőmérséklet érzékelő, amely a kültér egy másik 
pontjában lévő hőmérsékletét méri.

EKRSC1

Digitális I/O-kártya 

A digitális I/O-kártya egyszerű kommunikációt tesz lehetővé a külső eszközökkel.
EKRP1HBA

Külső igény panel

Áramfelhasználás-korlátozás 4 digitális bemenettel a beltéri egységen keresztül.
EKRP1AHT

Kiegészítők

Típus/Rendelési sz.

Mágneses iszapleválasztó

Kompakt iszapleválasztó ürítőcsappal. Függőleges és vízszintes csőre is felszerelhető.
Szelepekkel és szerelvényekkel együtt. Csőcsatlakozás: 1”

K.FERNOXTF1

Altherma-PC USB-interfész

A beltéri egység PC-hez csatlakoztatására szolgál (szoftverfrissítéshez és felügyelethez).
EKPCCAB4

Kiegészítő készlet kétzónás alkalmazáshoz

Opcionális készlet két hőmérsékleti zóna vezérlésére. Hidraulikus leválasztóból, két vízszivattyúból és 
egy vezérlőegységből áll.

BZKA7V3

Túláramszelep

A minimális áramlási sebességet garantál (az Altherma LT hőszivattyúknak, kivéve: Altherma LT 
ECH2O)

UESV 20
UESV 25

140111

140116

Vezérlés





Daikin Altherma 3 R W

Típus/Rendelési sz.

Fűtőpatron kiegészítő fűtéshez Altherma LT falra szerelhető típushoz, higiénikus 

tárolótartállyal (EKHWP-B)

Elektromos fűtőpatron, 230 V 50 Hz / 3000 W, a hőszivattyúk támogatásához segédfűtőelemként. 900 
mm hosszú.
Az LT falra szerelhető esetében védőrelé-/biztosítékkészlettel.

EKBH3S

E-Pac LT melegvíz-csatlakozó készlet

Melegvíz-csatlakozó készlet higiéniás tárolótartály (300 l, 500 l) csatlakoztatására a Daikin Altherma 
alacsony hőmérsékletű családjához.
Tartalmaz 3-utas szelepet működtetőelemmel, tárolótartály-érzékelőt és kábelt.

EP LT 3HX (300 l-es tartályhoz, fűtés és hűtés)

EP LT 5H (500 l-es tartályhoz, csak fűtés)

EP LT 5X (500 l-es tartályhoz, fűtés és hűtés)

EKEPRHLT3HX

EKEPRHLT5H

EKEPRHLT5X

Készlet a melegvíz-tartály csatlakoztatásához

Motoros váltószelep + HMV szenzor más gyártó tárolójához 
EKHY3PART

Készlet a melegvíz-tartály csatlakoztatásához

Motoros váltószelep + HMV szenzorral ellátott, más gyártó tárolójához
EKHY3PART2

DN 125 hidraulikus osztó LT kompakt, LT falra szerelhető és HT típusokhoz

DN125 kerek csöves osztó, négy zónára felosztva perforált elválasztó lemezekkel (hossz: kb. 1550 mm).
8 db 1”-os külső menetes fűtőköri csatlakoztatás, 1 db ½”-os hüvely és tartóláb.
Maximális megengedett nyomás/hőmérséklet: 6 bar/110 °C.

HWC 172900

Hőszigetelés WHWC hidraulikus osztóhoz

60 mm-es purhabból álló hőszigetelés horganyzott acéllemez-házban.
WHWC 172901

Hidraulikus váltó, DN 25

Hőszigeteléssel és ürítőcsappal ellátott függőleges szerelésekhez. G1 bemenet/kimenet (DN 25, 
hollandi anya). Akár 2500 l vízáteresztő képesség.

HW2500 156025



 Fűtés - 





ERGA-EV(A)

Daikin Altherma 3 R W  

alacsony hőmérsékletű 

osztott oldalfali egység

Oldalfali csak fűtő levegő-víz hőszivattyú, ideális 
megoldás energiatakarékos házakban

 › Minden hidraulikus alkatrész rendelkezésre áll, így nincs szükség 

harmadik féltől származó alkatrészre.

 › A könnyű elérhetőség érdekében a nyomtatott áramköri lap és 

a hidraulikus komponensek az egység elején kaptak helyet.

 › A kompakt méretek lehetővé teszik a kis helyre történő telepítést, 

minimális oldalsó szerviz hellyel.

 › Keskeny dizájnjával az egység beolvad a többi háztartási készülék közé.

 › Kombinálható rozsdamentes acéltartállyal vagy ECH2O hőtárolóval.

 › A kültéri egység hőt von ki a külső környezeti levegőből, akár 

-25 °C hőmérsékleten is.

 › A beltéri egység csomagja gyárilag WLAN kártyával felszerelt.

EHBH-E6V/E9W + ERGA-EV(A)

65 °C

()

-W-

-W

-W-

BRCHHDW

Hatékonysági adatok EHBH + ERGA 04E6V + 04EV(A) 08E6V + 06EV(A) 08E9W + 06EV(A) 08E6V + 08EV(A) 08E9W + 08EV(A)

Fűtési teljesítmény Névl. kW 4,30 (1) / 4,60 (2) 6,00 (1) / 5,90 (2) 7,50 (1) / 7,80 (2)
Teljesítményfelv. Fűtés Névl. kW 0,85 (1) / 1,26 (2) 1,24 (1) / 1,69 (2) 1,63 (1) / 2,23 (2)
COP 5,10 (1) / 3,65 (2) 4,85 (1) / 3,50 (2) 4,60 (1) / 3,50 (2)
Térfűtés 
 

Kontinentális 
égh., 
előremenő 
vízhőm.: 55 °C

Általános SCOP 3,26 3,32
ηs (térfűtés szezoná-
lis hatékonysága)

% 127 130

Térfűtés szezonális hatékonysági osztálya A++
Kontinentális 
égh., 
előremenő 
vízhőm.: 35 °C

Általános SCOP 4,48 4,47 4,56
ηs (térfűtés szezoná-
lis hatékonysága)

% 176 179

Térfűtés szezonális hatékonysági osztálya A+++ (3)

Beltéri egység EHBH 04E6V 08E6V 08E9W 08E6V 08E9W

Burkolat Szín Fehér + fekete
Anyaga Műgyanta, fémlemez

Méretek Egység Mag. × Szél. × Mélys. mm 840x440x390
Tömeg Egység kg 42,0 42,4 42,0 42,4
Működési 
tartomány

Fűtés Vízoldal Min.~Max. °C 15 ~65
Használati-
melegvíz

Vízoldal Min.~Max. °C 25~80

Hangteljesítményszint Névl. dBA 42 
Hangnyomásszint Névl. dBA 28 

Kültéri egység ERGA 04EV 06EV 08EV

Méretek Egység Mag. × Szél. × Mélys. mm 740x884x388
Tömeg Egység kg 58,5
Kompresszor Mennyiség 1

Típus Hermetikusan zárt swing kompresszor
Működési 
tartomány

Hűtés Min.~Max. °CDB 10~43
Használati-melegvíz Min.~Max. °CDB -25~35

Hűtőközeg Típus R-32
GWP 675,0
Töltet kg 1,50
Vezérlés Adagoló szelep

Hangteljesít-
ményszint

Fűtés Névl. dBA 58 60 62 
Hűtés Névl. dBA 61 62 

Hangnyomásszint Fűtés Névl. dBA 44 47 49 
Hűtés Névl. dBA 48 49 50 

Tápellátás Név / fázis / frekvencia / feszültség Hz/V V3/1N~/50/230
Áram Javasolt kismegszakító A 20 25

()
 
Hűtés Ta  °C - LWE  °C (DT =  °C); fűtés Ta DB/WB  °C/ °C - LWC  °C (DT =  °C) () Hűtés Ta  °C - LWE  °C (DT =  °C); fűtés Ta DB/WB  °C/ °C - LWC  °C (DT =  °C) 

() Az EU / sz. rendelkezése szerint - -es címkeelrendezés, a G és A+++ közti skálán. 

EHBH-EV



 Fűtés - 

ERGA-EV(A)

EHBX-EV

Daikin Altherma 3 R W  

› hűtő-fűtő modellek

Oldaldali hűtő-fűtő levegő-víz hőszivattyú, 
ideális megoldás energiatakarékos házakban

 › Minden hidraulikus alkatrész rendelkezésre áll, így külső féltől 

származó alkatrészre nincs szükség.

 › A könnyű elérhetőség érdekében a nyomtatott áramköri lap és 

a hidraulikus komponensek az egység elején kaptak helyet.

 › A kompakt méretek lehetővé teszik a kis helyre történő telepítést, 

minimális oldalsó szerviz hellyel.

 › Keskeny dizájnjával az egység beolvad a többi háztartási készülék közé.

 › Kombinálható rozsdamentes acéltartállyal vagy ECH2O hőtárolóval.

 › A kültéri egység hőt von ki a külső környezeti levegőből, akár -25 °C 

hőmérsékleten is.

 › A beltéri egység csomagja gyárilag WLAN kártyával felszerelt.

EHBX-E6V/E9W + ERGA-EV(A)

65 °C

()

-W-

-W

-W-

BRCHHDKBRCHHDKBRCHHDK

Hatékonysági adatok EHBX + ERGA 04E6V + 04EV(A) 08E6V + 06EV(A) 08E9W + 06EV(A) 08E6V + 08EV(A) 08E9W + 08EV(A)

Fűtési teljesítmény Névl. kW 4,30 (1) / 4,60 (2) 6,00 (1) / 5,90 (2) 7,50 (1) / 7,80 (2)
Teljesítményfelv. Fűtés Névl. kW 0,850 (1) / 1,26 (2) 1,24 (1) / 1,69 (2) 1,63 (1) / 2,23 (2)
Hűtési teljesítm. Névl. kW 5,56 (1) / 4,37 (2) 5,96 (1) / 4,87 (2) 6,25 (1) / 5,35 (2)
Teljesítményfelv. Hűtés Névl. kW 0,940 (1) / 1,14 (2) 1,06 (1) / 1,33 (2) 1,16 (1) / 1,51 (2)
COP 5,10 (1) / 3,65 (2) 4,85 (1) / 3,50 (2) 4,60 (1) / 3,50 (2)
EER 5,94 (1) / 3,84 (2) 5,61 (1) / 3,67 (2) 5,40 (1) / 3,54 (2)
Térfűtés 
 

Kontinentális 
égh., 
előremenő 
vízhőm.: 55 °C

Általános SCOP 3,26 3,32
ηs (térfűtés szezoná-
lis hatékonysága)

%
127 130

Felülefűtés szezonális hatékonysági osztály A++
Kontinentális 
égh., 
előremenő 
vízhőm.: 35 °C

Általános SCOP 4,48 4,47 4,56
ηs (térfűtés szezoná-
lis hatékonysága)

%
176 179

Felülefűtés szezonális hatékonysági osztály A+++ (3)

Beltéri egység EHBX 04E6V 08E6V 08E9W 08E6V 08E9W

Burkolat Szín Fehér + fekete
Anyaga Műgyanta, fémlemez

Méretek Egység Mag. × Szél. × Mélys. mm 840x440x390
Tömeg Egység kg 42,0 42,4 42,0 42,4
Működési 
tartomány

Fűtés Vízoldal Min.~Max. °C 15 ~65
Használati-
melegvíz

Vízoldal Min.~Max. °C
25~80

Hangteljesítményszint Névl. dBA 42 
Hangnyomásszint Névl. dBA 28 

Kültéri egység ERGA 04EV 06EV 08EV

Méretek Egység Mag. × Szél. × Mélys. mm 740x884x388
Tömeg Egység kg 58,5
Kompresszor Mennyiség 1

Típus Hermetikusan zárt swing kompresszor
Működési 
tartomány

Hűtés Min.~Max. °CDB 10~43
Használati-melegvíz Min.~Max. °CDB -25~35

Hűtőközeg Típus R-32
GWP 675,0
Töltet kg 1,50
Töltet TCO2Eq 1,01
Vezérlés Adagoló szelep

Hangteljesít-
ményszint

Fűtés Névl. dBA 58 60 62 
Hűtés Névl. dBA 61 62 

Hangnyomásszint Fűtés Névl. dBA 44 47 49 
Hűtés Névl. dBA 48 49 50 

Tápellátás Név / fázis / frekvencia / feszültség Hz/V V3/1N~/50/230
Áram Javasolt kismegszakító A 20 25

()
 
Hűtés Ta  °C - LWE  °C (DT =  °C); fűtés Ta DB/WB  °C/ °C - LWC  °C (DT =  °C) () Hűtés Ta  °C - LWE  °C (DT =  °C); fűtés Ta DB/WB  °C/ °C - LWC  °C (DT =  °C) 

() Az EU n° / a G és A+++ közti skálán.





Érvek

Daikin Altherma 3 H 
EPGA-D 11-14-16 kW, 
a Bluevolution és a R-32 előnyeivel 

A hydrosplit elv

Előre tekintünk egy jobb jövő felé

HO (víz)

R-32, a környezetbarát hűtőközeg

Bluevolution
A Bluevolution technológia kombinálja 

a Daikin által kifejlesztett nagy 

hatékonyságú kompresszorokat a jövő 

hűtőközegével: R-.

Környezetbarát
Az alacsonyabb GWP ( vs. ,  

az R-A esetén) és az alacsonyabb 

hűtőközeg töltet kombinációjának 

2088

675

100%

70%

2088

473x =

R-410A R32 R-410A R32 R-410A R32
Global Warming
Potential (GWP)

Töltet
mennyiség

(kg)

CO2eq
(kg x GWP)

75%

Zárt R-32  
hűtőközeg kör

Csökken a hűtőközeg 

szivárgásának kockázata.

Vízcső csatlakozások

A beltéri és a kültéri 

egységek között.

Nincs hűtőközeg 
a házban

Az R-32-vel elérkezett a jövő

Úttörő az R- használatával a levegő-víz 

hőszivattyúkban a Daikin a környezeti hatások 

csökkentését tekinti elsődleges prioritásnak.

köszönhetően az R- képes akár %-kal 

csökkenteni a CO-értéket, így sokkal kisebb 

a környezetre gyakorolt hatása.
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HO

Kényelmes megoldás 

városi környezetbe

Alacsony zajszint
A leginkább hangérzékeny városi környezet 

követelményeinek teljesítése érdekében a telepítő 

személy alacsony zajmóddal is beállíthatja 

a készüléket, amely így - dB(A) zajszinttel 

alacsonyabban működik.

Nagyobb teljesítmény

Kilépő vízhőmérséklet

A  °C-os kilépő vízhőmérséklettel - °C kültéri 

hőmérséklet esetén a Daikin Altherma  H -- kW 

kiváló választás:

• Padlófűtéssel kialakított új épületek esetén;

• Radiátorokkal kialakított felújítások esetén.

Daikin Altherma 3 H 11-14-16 kW kültéri egység

Az EPGA-D kültéri egység -- kW méretben,  fázissal érhető el, 

és a következőkkel kombinálható:

• EAB(H/X)-D falra szerelt beltéri egységek;

• EAV(H/X)-D beépített tartályos padlón álló beltéri egységek;

• EAVZ-D beépített tartályos vagy kétzónás padlón álló beltéri 

egységek;

Gáz befecskendezési 

előnyök

Nagyobb kapacitás alacsonyabb 
környezeti hőmérsékleten
A Daikin Altherma  H - kW kültéri egységet 

új gázbefecskendező scroll kompresszorral 

szereltük fel, amely lehetővé teszi, hogy az egység 

akár - °C külső hőmérsékleten is képes legyen 

működni.

Továbbá a fűtési teljesítménye alacsony környezeti 

hőmérsékleten (-/ °C) szintén javult, %-kal 

növekedett az elődjéhez képest.

() A -es EU n°/ címkebesorolás szerint, G-től A+++-ig terjedő skálán.

()

Kiváló energiateljesítmény

Az R- használatának köszönhetően az egység a 

legmagasabb energiahatékonysági teljesítményt éri el, 

amiért megkapta a legjobb energiacímkét.

()

akár





Érvek

Miért a Daikin beépített használati-melegvíz-tartállyal rendelkező 

padlón álló egységét válassza?

A Daikin Altherma 3 H F padlón álló egység az 

ideális rendszer a fűtés, a használati-melegvíz 

és a hűtés biztosítására új épületekbe vagy 

energiatakarékos házakba. 

Daikin Altherma 3 H F  
beépített használatimelegvíz-tartállyal




 m
m

Egyszerű telepítés

Kis helyigény és praktikus fogók

 mm

A padlón álló egység a praktikus fogóknak és a lekerekített 

éleknek köszönhetően könnyen kezelhető. Kis helyigénye 

lehetővé teszi a kisebb helyiségekbe való telepítést, és 

a hidraulikus komponensekhez való hozzáférés segíti 

a telepítő személyeknek a probléma nélküli munkavégzést 

az egységen.
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Széles kínálatunk az 
Ön igényeihez is igazodik

 vagy  L

 vagy  mm

Csak fűtő modellek – EAVH-D

A csak fűtő Daikin Altherma  H F modellek használati melegvizet és térfűtést biztosítanak különösen hatékony módon.

Többfunkciós modellek – EAVX-D

Alapfunkció mellett a Daikin Altherma  H F hűtést is biztosít 

a meleg nyári időszakban. 

Ez a hűtési funkció a hőleadókon, pl. a mennyezethűtési 

paneleken keresztül, vagy a fan-coiloknak köszönhetően 

működik.

Kék:

Piros:

Amikor a Daikin szem kék színt jelez, akkor 

a készülék megfelelően működik.

A Daikin szem villogni fog, ha készenléti 

módban üzemel. 

Amikor a Daikin szem piros színt jelez, akkor 

a készülék nem működik megfelelően, 

és karbantartási ellenőrzés szükséges. 

Színválaszték Kapacitás és méretek

Fehér Ezüstszürke

Speciális
felhasználói felület

Gyors konfigurálás
Jelentkezzen be és végezze el az egység 

konfigurálását az új felhasználói felületünkön 

keresztül kevesebb mint  lépésben. 

A tesztciklusok futtatásával akár azt is 

ellenőrizheti, hogy az egység készen áll-e a 

használatra. Feltöltheti a beállításokat egy USB-

meghajtóra, és közvetlenül az egységre töltheti 

azokat, vagy a felhőn keresztül is elvégezheti a 

beállításokat.

Egyszerű használat
Dolgozzon szuper gyorsan az új felhasználói 

felülettel. Egyszerűen használható, mivel 

mindössze pár gombot és  navigációs 

billentyűt tartalmaz.

Gyönyörű dizájn
A felhasználói felületet kifejezetten intuitívnak 

tervezték. Az erősen kontrasztos színes 

képernyő lenyűgöző és praktikus látványt 

biztosít, amely tényleg a segítségére van, 

legyen Ön akár a beszerelést végző, szervizelő 

vagy felhasználó fél.

A Daikin szem 
Az intuitív Daikin szem valós időben mutatja meg 

a rendszer állapotát.





Daikin  

Altherma 3 H F  

fehér kivitel

Beltéri egység

Típus/Rendelési sz.

Daikin Altherma 3 H F, kompakt, hydrosplit beltéri egység

EPGA-DV 11-14-16 kW-os kültéri egységekhez kapcsolható. Felszereltség: beépített használati melegvíz-tartály (180 l vagy 
230 l), nagy hatékonyságú keringető szivattyú, tágulási tartály, áramlásérzékelő, biztonsági és légtelenítő szeleppel ellátott 
mágneses szűrő, kiegészítő fűtőpatron, 3-utas szelep.
MMI felhasználói felülettel együtt.
Méretek (ma × mé × szé), 180 l-es változat: 1650 × 625 × 595 mm
Méretek (ma × mé × szé), 230 l-es változat: 1850 × 625 × 595 mm

Csak fűtés (fehér)

EAVH 16 kW-os beltéri egység 180 l-es tartállyal és 6 kW kiegészítő fűtőpatronnal.

1~230V, lépésekben állítható kieg. fűtőelemű készülék 11-14-16 kW-os kültéri egységekhez.
EAVH 16 kW-os beltéri egység 180 l-es tartállyal és 9 kW kiegészítő fűtőpatronnal.

3~400V, lépésekben állítható kieg. fűtőelemű készülék 11-14-16 kW-os kültéri egységekhez.
EAVH 16 kW-os beltéri egység 230 l-es tartállyal és 6 kW kiegészítő fűtőpatronnal.

1~230V, lépésekben állítható kieg. fűtőelemű készülék 11-14-16 kW-os kültéri egységekhez.
EAVH 16 kW-os beltéri egység 230 l-es tartállyal és 9 kW kiegészítő fűtőpatronnal.

3~400V, lépésekben állítható kieg. fűtőelemű készülék 11-14-16 kW-os kültéri egységekhez.

Fűtés és hűtés (fehér)

EAVX 16 kW-os beltéri egység 180 l-es tartállyal és 6 kW kiegészítő fűtőpatronnal.

1~230V, lépésekben állítható kieg. fűtőelemű készülék 11-14-16 kW-os kültéri egységekhez.
EAVX 16 kW-os beltéri egység 180 l-es tartállyal és 9 kW kiegészítő fűtőpatronnal.

3~400V, lépésekben állítható kieg. fűtőelemű készülék 11-14-16 kW-os kültéri egységekhez.
EAVX 16 kW-os beltéri egység 230 l-es tartállyal és 6 kW kiegészítő fűtőpatronnal.

1~230V, lépésekben állítható kieg. fűtőelemű készülék 11-14-16 kW-os kültéri egységekhez.
EAVX 16 kW-os beltéri egység 230 l-es tartállyal és 9 kW kiegészítő fűtőpatronnal.

3~400V, lépésekben állítható kieg. fűtőelemű készülék 11-14-16 kW-os kültéri egységekhez.

EAVH16S18D6V

EAVH16S18D9W

EAVH16S23D6V

EAVH16S23D9W

EAVX16S18D6V

EAVX16S18D9W

EAVX16S23D6V

EAVX16S23D9W

Levegő-víz hőszivattyú,

akár 60 °C előremenő 

hőmérséklethez
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Beltéri egység

Típus/Rendelési sz.

Daikin Altherma 3 H F, kompakt, hydrosplit beltéri egység

EPGA-DV 11-14-16 kW-os kültéri egységekhez kapcsolható. Felszereltség: beépített használati
melegvíz-tároló (180 l vagy 230 l), nagy hatékonyságú keringető szivattyú, tágulási tartály, áramlásérzékelő, biztonsági és 
légtelenítő szeleppel ellátott mágneses szűrő, kiegészítő fűtőpatron, 3-utas szelep.
MMI felhasználói felülettel együtt.
Méretek (ma × mé × szé), 180 l-es változat: 1650 × 625 × 595 mm
Méretek (ma × mé × szé), 230 l-es változat: 1850 × 625 × 595 mm

Csak fűtés (szürke)

EAVH 16 kW-os beltéri egység 180 l-es tartállyal és 6 kW kiegészítő fűtőpatronnal.

1~230V, lépésekben állítható kieg. fűtőelemű készülék 11-14-16 kW-os kültéri egységekhez.
EAVH 16 kW-os beltéri egység 180 l-es tartállyal és 9 kW kiegészítő fűtőpatronnal.

3~400V, lépésekben állítható kieg. fűtőelemű készülék 11-14-16 kW-os kültéri egységekhez.
EAVH 16 kW-os beltéri egység 230 l-es tartállyal és 6 kW kiegészítő fűtőpatronnal.

1~230V, lépésekben állítható kieg. fűtőelemű készülék 11-14-16 kW-os kültéri egységekhez.
EAVH 16 kW-os beltéri egység 230 l-es tartállyal és 9 kW kiegészítő fűtőpatronnal.

3~400V, lépésekben állítható kieg. fűtőelemű készülék 11-14-16 kW-os kültéri egységekhez.

Fűtés és hűtés (szürke)

EAVX 16 kW-os beltéri egység 180 l-es tartállyal és 6 kW kiegészítő fűtőpatronnal.

1~230V, lépésekben állítható kieg. fűtőelemű készülék 11-14-16 kW-os kültéri egységekhez.
EAVX 16 kW-os beltéri egység 180 l-es tartállyal és 9 kW kiegészítő fűtőpatronnal.

3~400V, lépésekben állítható kieg. fűtőelemű készülék 11-14-16 kW-os kültéri egységekhez.
EAVX 16 kW-os beltéri egység 230 l-es tartállyal és 6 kW kiegészítő fűtőpatronnal.

1~230V, lépésekben állítható kieg. fűtőelemű készülék 11-14-16 kW-os kültéri egységekhez.
EAVX 16 kW-os beltéri egység 230 l-es tartállyal és 9 kW kiegészítő fűtőpatronnal.

3~400V, lépésekben állítható kieg. fűtőelemű készülék 11-14-16 kW-os kültéri egységekhez.

EAVH16S18D6VG

EAVH16S18D9WG

EAVH16S23D6VG

EAVH16S23D9WG

EAVX16S18D6VG

EAVX16S18D9WG

EAVX16S23D6VG

EAVX16S23D9WG

Daikin Altherma 3 H F

Daikin  

Altherma 3 H F  

szürke kivitel

Levegő-víz hőszivattyú,

akár 60 °C előremenő 

hőmérséklethez





Daikin Altherma 3 H F

Beltéri egység

Típus/Rendelési sz.

Daikin Altherma 3 H F, kompakt hydrosplit beltéri egység (kétzónás modell)

EPGA-DV 11-14-16 kW-os kültéri egységekhez kapcsolható. Felszereltség: beépített használati-melegvíz-tároló 3 H (180 
l vagy 230 l) és minden további hidraulikus rendszertartozék 1 nem kevert és 1 keverő zóna létrehozásához. A csomag 
része: 2 nagy hatásfokú keringető szivattyú, tágulási tartály, áramlásérzékelő, biztonsági és légtelenítő szeleppel ellátott 
mágneses szűrő, kiegészítő fűtőpatron, keringető szivattyú, keverőszelep, 3-utas szelep.
MMI felhasználói felülettel együtt.
Méretek (ma × mé × szé), 180 l-es változat: 1650 × 625 × 595 mm
Méretek (ma × mé × szé), 230 l-es változat: 1850 × 625 × 595 mm

Kétzónás, csak fűtéshez (fehér)

EAVZ 16 kW-os beltéri egység 180 l-es tartállyal és 6 kW kiegészítő fűtőpatronnal

1~230V, lépésekben állítható kieg. fűtőelemű készülék 11-14-16 kW-os kültéri egységekhez.
EAVZ 16 kW-os beltéri egység 180 l-es tartállyal és 9 kW kiegészítő fűtőpatronnal

3~400V, lépésekben állítható kieg. fűtőelemű készülék 11-14-16 kW-os kültéri egységekhez.
EAVZ 16 kW-os beltéri egység 230 l-es tartállyal és 6 kW kiegészítő fűtőpatronnal

1~230V, lépésekben állítható kieg. fűtőelemű készülék 11-14-16 kW-os kültéri egységekhez.
EAVZ 16 kW-os beltéri egység 230 l-es tartállyal és 9 kW kiegészítő fűtőpatronnal

3~400V, lépésekben állítható kieg. fűtőelemű készülék 11-14-16 kW-os kültéri egységekhez.

EAVZ16S18D6V

EAVZ16S18D9W

EAVZ16S23D6V

EAVZ16S23D9W

Kültéri egység

Típus/Rendelési sz.

Daikin Altherma, alacsony hőmérsékletű, hydrosplit kültéri egység, 11–16 kW

(Fűtés és hűtés) 

R-32 hydrosplit hőszivattyús kültéri egység inverteres vezérlésű gázbefecskendezéses kompresszorral és kibővített 
modulációs tartománnyal. Időjárásálló horganyzott acéllemez burkolat, alapozó, műgyantával bevont és porszórt 
felület. Beépített kültéri hőmérséklet-érzékelő.
Méretek (ma × szé × mé): 1440 × 1160 × 380 mm

Daikin Altherma 3 H, hydrosplit kültéri egység, 11 kW

1~230V / 50 Hz, javasolt kismegszakító: 32 A
Daikin Altherma 3 H, hydrosplit kültéri egység, 14 kW

1~230V / 50 Hz, javasolt kismegszakító: 32 A
Daikin Altherma 3 H, hydrosplit kültéri egység, 16 kW

1~230V / 50 Hz, javasolt kismegszakító: 32 A

EPGA11DV

EPGA14DV

EPGA16DV
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Típus/Rendelési sz.

Madoka vezetékes fali szabályozó 

Egyszerűsített felhasználói felület / szobatermosztát
Lehetővé teszi a felhasználónak az üzemmód (fűtés, hűtés vagy automatikus) beállítását, valamint a kívánt helyiség- és 
melegvíz-hőmérséklet beállítását/vezérlését.
Elérhető fehér (W), ezüst (S) és fekete (K) színben.

BRC1HHDW

BRC1HHDS

BRC1HHDK

LAN-adapter

Lehetővé teszi az Altherma egységek távvezérlését a Daikin Residential Controller alkalmazással.
Alap verzió: Távvezérlés
Haladó verzió: Távvezérlő + napelem-csatlakozás

BRP069A62

BRP069A61

Opcionális vezetékes szobatermosztát

Külső szobatermosztát vezérlésére
Alapérték-korlátozás, H/C (fűtés/hűtés) mód, Comf/Eco (kényelmi/gazdaságos) programok, Scheduled/Holiday 
(ütemezett/nyaralás) funkciók
Opcionális vezeték nélküli szobatermosztát

Külső szobatermosztát vezérlésére, ha a vezetékes bekötés nem lehetséges.
Alapérték-korlátozás, H/C (fűtés/hűtés) mód, Comf/Eco (kényelmi/gazdaságos) programok, Scheduled/Holiday 
(ütemezett/nyaralás) funkciók
Padló (esztrich) hőmérséklet-érzékelő

Az esztrich hőmérsékletének túlzott lecsökkenése elleni védelemre (csak az EKRTR használatával).

EKRTWA

EKRTR

EKRTETS 

Opcionális beltéri hőmérséklet-érzékelő

A felhasználói felülettől független hőmérséklet mérés. Alapesetben a felhasználói felületbe épített érzékelő a helyiség 
hőmérséklet-érzékelőjeként működik. Opcióként elhelyezhető egy további hőmérséklet érzékelő, amely egy másik 
helyiség hőmérsékletét méri.

KRCS01-1

További kültéri hőmérséklet érzékelő 

A kültéri egységtől független hőmérséklet mérés. Alapesetben a kültéri egységbe épített érzékelő a kültéri hőmérséklet 
érzékelőjeként működik. Opcióként elhelyezhető egy további hőmérséklet érzékelő, amely a kültér egy másik 
pontjában lévő hőmérsékletét méri.

EKRSC1

Digitális I/O-kártya 

A digitális I/O-kártya egyszerű kommunikációt tesz lehetővé a külső eszközökkel.
EKRP1HBA

Külső igény panel

Áramfelhasználás-korlátozás 4 digitális bemenettel a beltéri egységen keresztül.
EKRP1AHT

Kiegészítők 

Típus/Rendelési sz.

Altherma-PC USB-interfész

A beltéri egység PC-hez csatlakoztatására szolgál (szoftverfrissítéshez és 
felügyelethez).

EKPCCAB4

Kiegészítő készlet kétzónás alkalmazáshoz

Opcionális készlet két hőmérsékleti zóna vezérlésére. Hidraulikus leválasztóból, két 
vízszivattyúból és egy vezérlőegységből áll.

BZKA7V3

Túláramszelep

A minimális áramlási sebességet garantál (az Altherma LT hőszivattyúknak, kivéve: 
Altherma LT ECH2O)

UESV 20
UESV 25

140111

140116

Fagyvédelmi leeresztő szelep 

A rendszer víztelenítésével megakadályozza a jég képződését.
AFVALVE1

Hűtőközeg könyökcső készlet EKHVTC

Vezérlés

Daikin Altherma 3 H F





EPGA-DV

EAVH-DV

Daikin Altherma 3 H F 

csak fűtő modellek

Padlón álló levegő-víz hőszivattyú fűtéshez, 
hűtéshez és melegvíz előállításhoz, ideális 
megoldás energiatakarékos házakban

 › 180 vagy 230 literes, beépített rozsdamentes acél használati 

melegvíz-tároló

 › A könnyű elérhetőség érdekében a nyomtatott áramköri lap  

és a hidraulikus komponensek az egység elején kaptak helyet

 › Kisebb, mindössze 595 × 625 mm-es helyigény

 › 6 vagy 9 kW-os, beépített, kiegészítő fűtőelem választék

 › A kültéri egység hőt von ki a külső környezeti levegőből,  

akár -28 °C hőmérsékleten is

EAVH-D6V(G)/D9W(G) + EPGA-DV

EAVH-DVG

Hatékonysági adatok EAVH + EPGA
16S18D6V(G)/

D9W(G) + 11DV

16S23D6V(G)/

D9W(G) + 11DV

16S18D6V(G)/

D9W(G) + 14DV

16S23D6V(G)/

D9W(G) + 14DV

16S18D6V(G)/

D9W(G) + 16DV

16S23D6V(G)/

D9W(G) + 16DV

Fűtési teljesítmény Névl. kW 11,1 (1) / 11,3 (2) 14,5 (1) / 14,5 (2) 16,5 (1) / 15,6 (2)
Teljesítményfelvétel Fűtés Névl. kW 2,16 (1) / 2,91 (2) 2,91 (1) / 3,96 (2) 3,45 (1) / 4,21 (2)
COP 5,15 (1) / 3,88 (2) 4,99 (1) / 3,65 (2) 4,78 (1) / 3,71 (2)
Felületfűtés 
 

55 °C 
kilépő víz 
hőmérséklet, 
átlagos 
éghajlat

Általános SCOP 3,29 3,34 3,41
ŋs (felületfűtés 
szezonális hatékonyság)

% 129 130 133

Felületfűtés szezonális hatékonysági 
osztály

A++

35 °C 
kilépő víz 
hőmérséklet, 
átlagos 
éghajlat

Általános SCOP 4,38 4,45 4,56
ŋs (felületfűtés 
szezonális hatékonyság)

% 172 175 179

Felületfűtés szezonális hatékonysági 
osztály

A++ A+++ (3)

Használati meleg 
víz előállítása

Általános Névleges terhelés profil L XL L XL L XL
Mérsékelt 
klíma

ŋwh (vízfűtés hatékonyság) % 104 112 104 112 104 112
Vízfűtés energiahatékonysági 
osztály

A

Beltéri egység EAVH
16S18D6V(G)/

D9W(G)

16S23D6V(G)/

D9W(G)

16S18D6V(G)/

D9W(G)

16S23D6V(G)/

D9W(G)

16S18D6V(G)/

D9W(G)

16S23D6V(G)/

D9W(G)

Burkolat Szín Fehér + Fekete
Anyag Gyanta / fémlemez

Méretek Egység Mag. × Szél. × Mély. mm 1.650x595x625 1.850x595x625 1.650x595x625 1.850x595x625 1.650x595x625 1.850x595x625
Tömeg Egység kg 109 118 109 118 109 118

Tároló Víztérfogat l 180 230 180 230 180 230
Maximum vízhőmérséklet °C 70
Maximális víznyomás bar 10
Korrózióvédelem Felület előkészítés

Működési 
tartomány

Fűtés Környezeti Min.~Max. °C 5~30
Víz oldal Min.~Max. °C 15~60

Használati 
meleg víz

Környezeti Min.~Max. °CDB 5~35
Víz oldal Max. °C 60 

Hangteljesítmény-szint Névl. dBA 44
Hangnyomásszint Névl. dBA 30

Kültéri egység EPGA 11DV 14DV 16DV

Méretek Egység Mag. × Szél. × Mély. mm 1.440x1.160x380
Tömeg Egység kg 143
Kompresszor Mennyiség 1

Típus Hermetikusan zárt scroll kompresszor
Működési 
tartomány

Hűtés Min.~Max. °CDB 10~43
Használati meleg víz Min.~Max. °CDB -28~35

Hűtőközeg Típus R-32
GWP 675,0
Töltet kg 3,50
Töltet TCO2Eq 2,36

Vezérlés Adagoló szelep
Hangteljesítmény-
szint

Fűtés Névl. dBA 64 66
Hűtés Névl. dBA 68 

Hangnyomásszint Fűtés Névl. dBA 48 49 52
Hűtés Névl. dBA 55

Tápellátás Név / Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V V3/1N~/50/230
Áram Javasolt kismegszakító A 32

() Hűtés Ta  °C - LWE  °C (DT =  °C); fűtés Ta DB/WB  °C/ °C - LWC  °C (DT =  °C) () Hűtés Ta  °C - LWE  °C (DT =  °C); fűtés Ta DB/WB  °C/ °C - LWC  °C (DT =  °C)  

() Az EU n°/ címke  szerint, G - A+++ skálán.

60 °C

()

DV

BRCHHDW

()

akár
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60 °C

Daikin Altherma 3 H F  

többfunkciós modellek

Padlón álló levegő-víz hőszivattyú fűtéshez, 
hűtéshez és melegvíz előállításhoz, ideális 
megoldás energiatakarékos házakban

 › 180 vagy 230 literes, beépített rozsdamentes acél használati 

melegvíz-tároló 

 › A könnyű elérhetőség érdekében a nyomtatott áramköri lap és 

a hidraulikus komponensek az egység elején kaptak helyet

 › Kisebb, mindössze 595 × 625 mm-es helyigény

 › 6 vagy 9 kW-os, beépített, kiegészítő fűtőelem választék

 › A kültéri egység hőt von ki a külső környezeti levegőből, akár 

-28 °C hőmérsékleten is

EAVX-D6V(G)/D9W(G) + EPGA-DV

EPGA-DV

EAVX-DV EAVX-DVG

Hatékonysági adatok EAVX + EPGA
16S18D6V(G)/

D9W(G) + 11DV

16S23D6V(G)/

D9W(G) + 11DV

16S18D6V(G)/

D9W(G) + 14DV

16S23D6V(G)/

D9W(G) + 14DV

16S18D6V(G)/

D9W(G) + 16DV

16S23D6V(G)/

D9W(G) + 16DV

Fűtési teljesítmény Névl. kW 11,1 (1) / 11,3 (2) 14,5 (1) / 14,5 (2) 16,5 (1) / 15,6 (2)

Teljesítményfelvétel Fűtés Névl. kW 2,16 (1) / 2,91 (2) 2,91 (1) / 3,96 (2) 3,45 (1) / 4,21 (2)

Hűtési teljesítmény Névl. kW 10,5 (1) / 10,7 (2) 11,1 (1) / 11,9 (2) 13,5 (1) / 11,9 (2)

Teljesítményfelvétel Hűtés Névl. kW 2,21 (1) / 3,30 (2) 2,72 (1) / 3,97 (2) 3,42 (1) / 3,97 (2)

COP 5,15 (1) / 3,88 (2) 4,99 (1) / 3,65 (2) 4,78 (1) / 3,71 (2)

EER 4,75 (1) / 3,23 (2) 4,09 (1) / 2,99 (2) 3,94 (1) / 2,99 (2)

Felületfűtés 
 

55 °C 
kilépő víz 
hőmérséklet, 
átlagos 
éghajlat

Általános SCOP 3,32 3,37 3,43

ŋs (felületfűtés 
szezonális hatékonyság)

% 130 132 134

Felületfűtés szezonális hatékonysági 
osztály

A++

35 °C 
kilépő víz 
hőmérséklet, 
átlagos 
éghajlat

Általános SCOP 4,44 4,51 4,61

ŋs (felületfűtés 
szezonális hatékonyság)

% 175 178 182

Felületfűtés szezonális hatékonysági 
osztály

A++ A+++ (3)

Használati meleg 
víz előállítása

Általános Névleges terhelés profil L XL L XL L XL

Mérsékelt 
klíma

ŋwh (vízfűtés hatékonyság) % 104 112 104 112 104 112

Vízfűtés energiahatékonysági 
osztály

A

Beltéri egység EAVX
16S18D6V(G)/

D9W(G)

16S23D6V(G)/

D9W(G)

16S18D6V(G)/

D9W(G)

16S23D6V(G)/

D9W(G)

16S18D6V(G)/

D9W(G)

16S23D6V(G)/

D9W(G)

Burkolat Szín Fehér + Fekete
Anyag Gyanta / fémlemez

Méretek Egység Mag. × Szél. × Mély. mm 1.650x595x625 1.850x595x625 1.650x595x625 1.850x595x625 1.650x595x625 1.850x595x625
Tömeg Egység kg 109 118 109 118 109 118

Tároló Víztérfogat l 180 230 180 230 180 230
Maximum vízhőmérséklet °C 70
Maximális víznyomás bar 10
Korrózióvédelem Felület előkészítés

Működési 
tartomány

Fűtés Környezeti Min.~Max. °C 5~30
Víz oldal Min.~Max. °C 15~60

Hűtés Környezeti Min.~Max. °CDB 5~35
Víz oldal Min.~Max. °C 5~22

Használati 
meleg víz

Környezeti Min.~Max. °CDB 5~35
Víz oldal Max. °C 60 

Hangteljesítmény-szint Névl. dBA 44
Hangnyomásszint Névl. dBA 30

Kültéri egység EPGA 11DV 14DV 16DV

Méretek Egység Mag. × Szél. × Mély. mm 1.440x1.160x380
Tömeg Egység kg 143
Kompresszor Mennyiség 1

Típus Hermetikusan zárt scroll kompresszor
Működési 
tartomány

Hűtés Min.~Max. °CDB 10~43
Használati meleg víz Min.~Max. °CDB -28~35

Hűtőközeg Típus R-32
GWP 675,0
Töltet kg 3,50
Töltet TCO2Eq 2,36

Vezérlés Adagoló szelep
Hangteljesítmény-
szint

Fűtés Névl. dBA 64 66
Hűtés Névl. dBA 68 

Hangnyomásszint Fűtés Névl. dBA 48 49 52
Hűtés Névl. dBA 55

Tápellátás Név / Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V V3/1N~/50/230
Áram Javasolt kismegszakító A 32

() Hűtés Ta  °C - LWE  °C (DT =  °C); fűtés Ta DB/WB  °C/ °C - LWC  °C (DT =  °C) () Hűtés Ta  °C - LWE  °C (DT =  °C); fűtés Ta DB/WB  °C/ °C - LWC  °C (DT =  °C)  

() Az EU n°/ címke  szerint, G - A+++ skálán.

()

V

BRCHHDS

()

akár





Rugalmas telepítés és használati meleg víz 
csatlakozás

 › Az összes hidraulikus komponens megléte azt jelenti, hogy 

nincs szükség harmadik féltől származó komponensekre

 › A könnyű elérhetőség érdekében a nyomtatott áramköri lap és 

a hidraulikus komponensek az egység elején kaptak helyet

 › A kompakt méretek lehetővé teszik a kis helyre történő 

telepítést, minimális oldalsó szerviz hellyel

 › Keskeny dizájnjával az egység beolvad a többi háztartási 

készülék közé.

 › Kombinálható rozsdamentes acél tartállyal vagy ECH

O 

hőtárolóval

Érvek

Miért a Daikin oldalfali egységet 

válassza?

A Daikin Altherma 3 H W osztott oldalfali egység 

rugalmas fűtési és hűtési megoldást kínál 

a gyors és egyszerű telepítés érdekében, 

opcionális csatlakozási lehetőséggel a 

használati meleg víz előállításhoz.

Daikin Altherma 3 H W 
oldalfali egység
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Többféle tárolós megoldás,
végtelen lehetőségek

Csak fűtő modellek - EABH-D

A csak fűtő Daikin Altherma  H W modellek használati melegvizet 

és térfűtést biztosítanak különösen hatékony módon.

Többfunkciós modellek – EABX-D

Alapfunkció mellett a Daikin Altherma  H W hűtést is biztosít 

a meleg nyári időszakban. 

Ez a hűtési funkció a hőleadókon, pl. a mennyezethűtési paneleken 

keresztül vagy a fancoiloknak köszönhetően működik.

Rugalmasság a használati meleg víz biztosításában

ECH2O Hőtárolók (EKHWP-(P)B)
Csatlakoztassa Daikin Altherma  H W falra 

szerelt egységét egy hőtárolóhoz, és használja ki 

a napenergia előnyeit.

Rozsdamentes acél tároló (EKHWS-D)
Csatlakoztassa Daikin Altherma  H W falra szerelt 

egységét egy rozsdamentes acél tárolóhoz, hogy 

hatékony használati meleg víz előállítást érjen el.

Kék:

Piros: 

Amikor a Daikin szem kék színt jelez, akkor 

a készülék megfelelően működik. A Daikin 

szem villogni fog, ha készenléti módban 

üzemel. 

Amikor a Daikin szem piros színt jelez, akkor 

a készülék nem működik megfelelően, és 

karbantartási ellenőrzés szükséges.

Speciális
felhasználói felület

Gyors konfigurálás
Jelentkezzen be és végezze el az 

egység konfigurálását az új felhasználói 

felületünkön keresztül kevesebb mint 

 lépésben. A tesztciklusok futtatásával akár 

azt is ellenőrizheti, hogy az egység készen 

áll-e a használatra. Feltöltheti a beállításokat 

egy USB-meghajtóra, és közvetlenül az 

egységre töltheti azokat, vagy a felhőn 

keresztül is elvégezheti a beállításokat.

Egyszerű használat
Dolgozzon szuper gyorsan az új felhasználói 

felülettel. Egyszerűen használható, mivel 

mindössze pár gombot és  navigációs 

billentyűt tartalmaz.

Gyönyörű dizájn
A felhasználói felületet kifejezetten 

intuitívnak tervezték. Az erősen 

kontrasztos színes képernyő lenyűgöző 

és praktikus látványt biztosít, amely 

tényleg a segítségére van, legyen Ön 

akár a beszerelést végző, szervizelő vagy 

felhasználó fél.

A Daikin szem 
Az intuitív Daikin szem valós időben mutatja meg 

a rendszer állapotát.
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Daikin  

Altherma 3 H W

Beltéri egység

Típus/Rendelési sz.

Daikin Altherma 3 H W, falra szerelhető hydrosplit beltéri egység

EPGA-DV 11-14-16 kW-os kültéri egységekhez kapcsolható. Felszereltség: nagy hatékonyságú keringető szivattyú, tágulási tartály, 
áramlásérzékelő, biztonsági és légtelenítő szeleppel ellátott mágneses szűrő, kiegészítő fűtőpatron, keringető szivattyú, 3-utas 
szelep.
MMI felhasználói felülettel együtt.
Méretek (ma × mé × szé): 840 × 390 × 440 mm

Csak fűtés

EABH 16 kW-os beltéri egység 6 kW kiegészítő fűtőpatronnal.

1~230 V, lépésekben állítható kieg. fűtőelemű készülék 11-14-16 kW-os kültéri egységekhez.
EABH 16 kW-os beltéri egység 9 kW kiegészítő fűtőpatronnal.

3~400 V, lépésekben állítható kieg. fűtőelemű készülék 11-14-16 kW-os kültéri egységekhez.

Fűtés és hűtés

EABX 16 kW-os beltéri egység 6 kW kiegészítő fűtőpatronnal.

1~230 V, lépésekben állítható kieg. fűtőelemű készülék 11-14-16 kW-os kültéri egységekhez.
EABX 16 kW-os beltéri egység 9 kW kiegészítő fűtőpatronnal.

3~400 V, lépésekben állítható kieg. fűtőelemű készülék 11-14-16 kW-os kültéri egységekhez.

EABH16D6V

EABH16D9W

EABX16D6V

EABX16D9W

Levegő-víz hőszivattyú,

akár 60 °C előremenő 

vízhőmérséklethez

Kültéri egység

Típus/Rendelési sz.

Daikin Altherma 3 H, alacsony hőmérsékletű, hydrosplit kültéri egység, 11–16 kW

(Fűtés és hűtés) 

R-32 hydrosplit hőszivattyús kültéri egység inverteres vezérlésű gázbefecskendezéses kompresszorral és kibővített 
modulációs tartománnyal.
Időjárásálló horganyzott acéllemez burkolat, alapozó, műgyantával bevont és porszórt felület.
Beépített kültéri hőmérséklet-érzékelő.
Méretek (ma × szé × mé): 1440 × 1160 × 380 mm

Daikin Altherma 3 H, hydrosplit kültéri egység, 11 kW

1~230V / 50 Hz, javasolt kismegszakító: 32 A
Daikin Altherma 3 H, hydrosplit kültéri egység, 14 kW

1~230V / 50 Hz, javasolt kismegszakító: 32 A
Daikin Altherma 3 H, hydrosplit kültéri egység, 16 kW

1~230V / 50 Hz, javasolt kismegszakító: 32 A

EPGA11DV

EPGA14DV

EPGA16DV





Típus/Rendelési sz.

Madoka vezetékes fali szabályozó 

Egyszerűsített felhasználói felület / szobatermosztát
Lehetővé teszi a felhasználónak az üzemmód (fűtés, hűtés vagy automatikus) beállítását, valamint a kívánt helyiség- és 
melegvíz-hőmérséklet beállítását/vezérlését.
Elérhető fehér (W), ezüst (S) és fekete (K) színben.

BRC1HHDW

BRC1HHDS

BRC1HHDK

LAN-adapter

Lehetővé teszi az Altherma egységek távvezérlését a Daikin Residential Controller alkalmazással.
Alap verzió: Távvezérlés
Haladó verzió: Távvezérlő + napelem-csatlakozás

BRP069A62

BRP069A61

Opcionális vezetékes szobatermosztát

Külső szobatermosztát vezérlésére
Alapérték-korlátozás, H/C (fűtés/hűtés) mód, Comf/Eco (kényelmi/gazdaságos) programok, Scheduled/Holiday 
(ütemezett/nyaralás) funkciók
Opcionális vezeték nélküli szobatermosztát

Külső szobatermosztát vezérlésére, ha a vezetékes bekötés nem lehetséges.
Alapérték-korlátozás, H/C (fűtés/hűtés) mód, Comf/Eco (kényelmi/gazdaságos) programok, Scheduled/Holiday 
(ütemezett/nyaralás) funkciók
Padló (esztrich) hőmérséklet-érzékelő

Az esztrich hőmérsékletének túlzott lecsökkenése elleni védelemre (csak az EKRTR használatával).

EKRTWA

EKRTR

EKRTETS 

Opcionális beltéri hőmérséklet-érzékelő

A felhasználói felülettől független hőmérséklet mérés. Alapesetben a felhasználói felületbe épített érzékelő a helyiség 
hőmérséklet-érzékelőjeként működik. Opcióként elhelyezhető egy további hőmérséklet érzékelő, amely egy másik 
helyiség hőmérsékletét méri.

KRCS01-1

További kültéri hőmérséklet érzékelő 

A kültéri egységtől független hőmérséklet mérés. Alapesetben a kültéri egységbe épített érzékelő a kültéri hőmérséklet 
érzékelőjeként működik. Opcióként elhelyezhető egy további hőmérséklet érzékelő, amely a kültér egy másik 
pontjában lévő hőmérsékletét méri.

EKRSC1

Digitális I/O-kártya 

A digitális I/O-kártya egyszerű kommunikációt tesz lehetővé a külső eszközökkel.
EKRP1HBA

Külső igény panel

Áramfelhasználás-korlátozás 4 digitális bemenettel a beltéri egységen keresztül.
EKRP1AHT

Kiegészítők 

Típus/Rendelési sz.

Altherma-PC USB-interfész

A beltéri egység PC-hez csatlakoztatására szolgál (szoftverfrissítéshez és felügyelethez).
EKPCCAB4

Kiegészítő készlet kétzónás alkalmazáshoz

Opcionális készlet két hőmérsékleti zóna vezérlésére. Hidraulikus leválasztóból, két vízszivattyúból és 
egy vezérlőegységből áll.

BZKA7V3

Túláramszelep

A minimális áramlási sebességet garantál (az Altherma LT hőszivattyúknak, kivéve: Altherma LT 
ECH2O)

UESV 20
UESV 25

140111

140116

Vezérlés

Daikin Altherma 3 H W
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Típus/Rendelési sz.

Fagyvédelmi leeresztő szelep 

A rendszer víztelenítésével megakadályozza a jég képződését.
AFVALVE1

Fűtőpatron kiegészítő fűtéshez Altherma LT falra szerelhető típushoz, higiénikus 

tárolótartállyal (EKHWP-B)

Elektromos fűtőpatron, 230 V 50 Hz / 3000 W, a hőszivattyúk támogatásához segédfűtőelemként. 900 
mm hosszú.  Az LT falra szerelhető esetében védőrelé-/biztosítékkészlettel.

EKBH3S

E-Pac LT melegvíz-csatlakozó készlet

Melegvíz-csatlakozó készlet 500 l-es higiéniás tároló csatlakoztatására a Daikin Altherma alacsony 
hőmérsékletű családjához.
Tartalmaz 3-utas szelepet működtetőelemmel, hőmérséklet-érzékelőt és kábelt.

EP LT 5H (500 l-es tárolóhoz, csak fűtés)

EP LT 5X (500 l-es tartályhoz, fűtés és hűtés)

EKEPRHLT5H

EKEPRHLT5X

Készlet a melegvíz-tároló csatlakoztatásához

Motoros váltószelep + HMV szenzorral ellátott, más gyártó tárolójához
EKHY3PART

Készlet a melegvíz-tároló csatlakoztatásához

Motoros váltószelep + HMV fűtésvezérlés termosztáttal ellátott, más gyártó tárolójához
EKHY3PART2

DN 125 hidraulikus osztó LT kompakt, LT falra szerelhető és HT típusokhoz

DN125 kerek csöves osztó, négy zónára felosztva perforált elválasztó lemezekkel (hossz: kb. 1550 mm).
8 db 1”-os külső menetes fűtőköri csatlakoztatás, 1 db ½”-os hüvely és tartóláb.
Maximális megengedett nyomás/hőmérséklet: 6 bar/110 °C.

HWC 172900

Hőszigetelés WHWC hidraulikus osztóhoz

60 mm-es purhabból álló hőszigetelés horganyzott acéllemez-házban.
WHWC 172901

Hidraulikus váltó, DN 25

Hőszigeteléssel és ürítőcsappal ellátott függőleges szerelésekhez. G1 bemenet/kimenet (DN 25, 
hollandi anya). Akár 2500 l vízáteresztő képesség.

HW2500 156025

Daikin Altherma 3 H W





-28°

EPGA-DV

EABH-DV

Daikin Altherma 3 H W  

› csak fűtő modellek

Falra szerelhető csak fűtésre szolgáló levegő-víz 
hőszivattyú, ideális energiatakarékos házakhoz

 › Kombinálható rozsdamentes acéltartállyal vagy ECH2O hőtárolóval 

használati melegvíz-előállításhoz. 

 › Az áramköri kártya és a hidraulikus alkatrészek elöl találhatók,  

így könnyen elérhetők.

 › A kompakt méretek jóvoltából kis helyigény, szinte nincs szükség 

oldaltávolságra.

 › Beépített fűtőpatron 6 vagy 9 kW teljesítménnyel.

 › A kültéri egység hőt von ki a külső levegőből, még -28 °C mellett is.

EABH-D6V/D9W + EPGA-DV

60 °C

()

BRCHHDS

Hatékonysági adatok EABH + EPGA 16D6V/D9W + 11DV 16D6V/D9W + 14DV 16D6V/D9W + 16DV

Fűtési teljesítmény Névl. kW 11,1 (1) / 11,3 (2) 14,5 (1) / 14,5 (2) 16,5 (1) / 15,6 (2)
Teljesítményfelv. Fűtés Névl. kW 2,16 (1) / 2,91 (2) 2,91 (1) / 3,96 (2) 3,45 (1) / 4,21 (2)
COP 5,15 (1) / 3,88 (2) 4,99 (1) / 3,65 (2) 4,78 (1) / 3,71 (2)
Térfűtés 
 

Kontinentális 
égh., 
előremenő 
vízhőm.: 55 °C

Általános SCOP 3,29 3,34 3,41
ηs (térfűtés szezoná-
lis hatékonysága)

%
129 130 133

Térfűtés szezonális hatékonysági osztálya A++
Kontinentális 
égh., 
előremenő 
vízhőm.: 35 °C

Általános SCOP 4,38 4,45 4,56
ηs (térfűtés szezoná-
lis hatékonysága)

%
172 175 179

Térfűtés szezonális hatékonysági osztálya A++ A+++ (3)

Beltéri egység EABH 16D6V 16D9W 16D6V 16D9W 16D6V 16D9W

Burkolat Szín Fehér + fekete
Anyaga Műgyanta, fémlemez

Méretek Egység Mag. × Szél. × Mélys. mm 840x440x390
Tömeg Egység kg 38
Működési 
tartomány

Fűtés Vízoldal Min.~Max. °C 15~60
Használati-
melegvíz

Vízoldal Min.~Max. °C 25~75

Hangteljesítményszint Névl. dBA 44
Hangnyomásszint Névl. dBA 30 

Kültéri egység EPGA 11DV 14DV 16DV

Méretek Egység Mag. × Szél. × Mélys. mm 1440x1160x380
Tömeg Egység kg 143
Kompresszor Mennyiség 1

Típus Légmentesen lezárt spirálkompresszor
Működési 
tartomány

Hűtés Min.~Max. °CDB 10~43
Használati-melegvíz Min.~Max. °CDB -28~35

Hűtőközeg Típus R-32
GWP 675,0
Töltet kg 3,50
Töltet TCO2Eq 2,36
Vezérlés Adagoló szelep

Hangteljesít-
ményszint

Fűtés Névl. dBA 64 66
Hűtés Névl. dBA 68 

Hangnyomásszint Fűtés Névl. dBA 48 49 52
Hűtés Névl. dBA 55

Tápellátás Név / fázis / frekvencia / feszültség Hz/V V3/1N~/50/230
Áram Javasolt kismegszakító A 32

()
 
Hűtés Ta  °C - LWE  °C (DT =  °C); fűtés Ta DB/WB  °C/ °C - LWC  °C (DT =  °C) () Hűtés Ta  °C - LWE  °C (DT =  °C); fűtés Ta DB/WB  °C/ °C - LWC  °C (DT =  °C) 

() Az EU / sz. rendelkezése szerint - -es címkeelrendezés, a G és A+++ közti skálán.

EABH-DV



 Fűtés - 

-28°

EPGA-DV

EABX-DV

Daikin Altherma 3 H W  

› hűtő - fűtő modellek

Falra szerelhető hűtő-fűtő levegő-víz hőszivattyú 
ideális energiatakarékos házakhoz

 › Kombinálható rozsdamentes acéltartállyal vagy ECH2O hőtárolóval 

használatimelegvíz-előállításhoz. 

 › Az áramköri kártya és a hidraulikus alkatrészek elöl találhatók, így 

könnyen elérhetők.

 › A kompakt méretek jóvoltából kis helyigény, szinte nincs szükség 

oldaltávolságra.

 › Beépített fűtőpatron 6 vagy 9 kW teljesítménnyel.

 › A kültéri egység hőt von ki a külső levegőből, még -28 °C mellett is. 

EABX-D6V/D9W + EPGA-DV

60 °C

()

BRCHHDK

Hatékonysági adatok EABX + EPGA 16D6V/D9W + 11DV 16D6V/D9W + 14DV 16D6V/D9W + 16DV

Fűtési teljesítmény Névl. kW 11,1 (1) / 11,3 (2) 14,5 (1) / 14,5 (2) 16,5 (1) / 15,6 (2)
Teljesítményfelv. Fűtés Névl. kW 2,16 (1) / 2,91 (2) 2,91 (1) / 3,96 (2) 3,45 (1) / 4,21 (2)
Hűtési teljesítm. Névl. kW 10,5 (1) / 10,7 (2) 11,1 (1) / 11,9 (2) 13,5 (1) / 11,9 (2)
Teljesítményfelv. Hűtés Névl. kW 2,21 (1) / 3,30 (2) 2,72 (1) / 3,97 (2) 3,42 (1) / 3,97 (2)
COP 5,15 (1) / 3,88 (2) 4,99 (1) / 3,65 (2) 4,78 (1) / 3,71 (2)
EER 4,75 (1) / 3,23 (2) 4,09 (1) / 2,99 (2) 3,94 (1) / 2,99 (2)
Térfűtés 
 

Kontinentális 
égh., 
előremenő 
vízhőm.: 55 °C

Általános SCOP 3,32 3,37 3,43
ηs (térfűtés szezoná-
lis hatékonysága)

%
130 132 134

Térfűtés szezonális hatékonysági osztálya A++
Kontinentális 
égh., 
előremenő 
vízhőm.: 35 °C

Általános SCOP 4,44 4,51 4,61
ηs (térfűtés szezoná-
lis hatékonysága)

%
175 178 182

Térfűtés szezonális hatékonysági osztálya A++ A+++ (3)

Beltéri egység EABX 16D6V 16D9W 16D6V 16D9W 16D6V 16D9W

Burkolat Szín Fehér + fekete
Anyaga Műgyanta, fémlemez

Méretek Egység Mag. × Szél. × Mélys. mm 840x440x390
Tömeg Egység kg 38
Működési 
tartomány

Fűtés Vízoldal Min.~Max. °C 15~60
Használati-
melegvíz

Vízoldal Min.~Max. °C 25~75

Hangteljesítményszint Névl. dBA 44
Hangnyomásszint Névl. dBA 30

Kültéri egység EPGA 11DV 14DV 16DV

Méretek Egység Mag. × Szél. × Mélys. mm 1440x1160x380
Tömeg Egység kg 143
Kompresszor Mennyiség 1

Típus Légmentesen lezárt spirálkompresszor
Működési 
tartomány

Hűtés Min.~Max. °CDB 10~43
Használati-melegvíz Min.~Max. °CDB -28~35

Hűtőközeg Típus R-32
GWP 675,0
Töltet kg 3,50
Töltet TCO2Eq 2,36
Vezérlés Adagoló szelep

Hangteljesít-
ményszint

Fűtés Névl. dBA 64 66
Hűtés Névl. dBA 68 

Hangnyomásszint Fűtés Névl. dBA 48 49 52
Hűtés Névl. dBA 55

Tápellátás Név / fázis / frekvencia / feszültség Hz/V V3/1N~/50/230
Áram Javasolt kismegszakító A 32

()
 
Hűtés Ta  °C - LWE  °C (DT =  °C); fűtés Ta DB/WB  °C/ °C - LWC  °C (DT =  °C) () Hűtés Ta  °C - LWE  °C (DT =  °C); fűtés Ta DB/WB  °C/ °C - LWC  °C (DT =  °C) 

() Az EU / sz. rendelkezése szerint - -es címkeelrendezés, a G és A+++ közti skálán.

EABX-DV





Daikin Altherma 3 M 
 Egységben az erő

A Daikin Altherma 3 M a Daikin első, harmadik generációs monoblokk hőszivattyúja, amelynél 

egységbe került a letisztult design és a kiemelkedő hatékonyság az R-32 hűtőközegnek 

köszönhetően. 

Kompakt, letisztult design

Áttervezett burkolat 

A vízszintes osztású, fekete színű rács elrejti a ventilátort és 

csökkenti a kültéri egység által kibocsátott zajt.

Az elegáns, világosszürke burkolat enyhén tükröződő bevonatán 

diszkréten visszaköszön a környezet képe, ezáltal az egység 

mindenhová harmonikusan illeszkedik.

Egyetlen ventilátor, 

kiemelkedő teljesítmény

Egy ventilátor a szokásosnál nagyobb méretben, 

a szokásos kétventilátoros kivitel helyett, a nagy 

kapacitású egységekhez. A ventilátor mérete mellett 

a formája is áttervezésre került, az érintkezési felület 

csökkentése érdekében, így a levegővel érintkezve a 

zajszint csökkent, a légáramlás javult.
1.378 mm



 Fűtés - 

870 mm

460 mm

R- monoblokk 
A Daikin úttörő szerepet játszik az R- hűtőközeges hőszivattyúk piacra történő 

bevezetésében. Alacsonyabb Globális felmelegedési potenciál (GWP) mellett 

az R- teljesítménye egyenértékű a korábbi hűtőközegekével, de magasabb 

energiahatékonyság és alacsonyabb CO-kibocsátás mellett. Könnyen visszanyerhető és 

újrafelhasználható, így az R- tökéletes megoldás az új európai CO-kibocsátási célok 

elérésére.

Helytakarékos 

megoldás 
A monoblokk kivitel esetén 

a hőszivattyú egyetlen berendezésből 

áll, amelyet kültérben helyeznek el 

(ebben található a hűtőközeg is).

Tehát nincs beltéri egysége, csak 

a vezérlés és igény esetén a melegvíz-

tároló foglal helyet a belső térben.

R-A R-32

.

675

R-A R-32

%

70%

R-A R-32

.

473

Globális Felmelegedési 

Potenciál

Töltet

(kg)

CO2 eq

(kg × GWP)

X =
75%

Csökkentett környezeti hatás: COeq > % csökkenés

 › GWP: R-A: . > R-: 

 › %-kal alacsonyabb hűtőközeg töltet szükséges

További marketing és technikai  
információk eléréséhez olvassa be  
a QR-kódot:





Rugalmas vezérlés

A Daikin Altherma 3 M tökéletesen illeszkedik a Daikin Altherma 

Total Solution sorba, hiszen opciós Wi-Fi adapterrel rendelkezik, 

csatlakoztatható online vezérléshez, de könnyedén rendszerbe 

integrálható napkollektorokkal és hőleadókkal is.

Daikin Residential Controller alkamazás, 
hangvezérléssel

 › Irányítsa fűtési rendszerét otthonról vagy távolról, 

okostelefonon keresztül

 › Csatlakoztassa hangvezérléshez fűtési rendszerét!

 › Google Assistant és Amazon Alexa kompatibilis

 › Egyéb funkciók: ütemezés és nyaralás mód, több 

egység együttes vezérlése, energiafogyasztás 

monitorozása…

Madoka, a felhasználóbarát vezetékes távszabályozó
 › Keskeny, elegáns, formatervezett megoldás

 › Érintőképernyő

 › Három színben elérhető (fehér, fekete és ezüst)

 › Kompakt, mindössze  ×  mm

Felhőkész 

WLAN opcióval

Daikin Altherma 3 M

Hőleadók

Közepes hőmérsékletű hőszivattyúként a Daikin 

Altherma  M tökéletesen illeszkedik bármilyen 

típusú hőleadóhoz mint fan-coil, padlófűtés vagy 

hőszivattyús hőleadók.



 Fűtés - 

Használati melegvíz előállítás

R--es Daikin Altherma  M monoblokk hőszivattyú csatlakoztatható Daikin rozsdamentes 

acél használati melegvíz tárolókhoz (EKHWS-D) és hőtárolókhoz (EKHWP) 

A formatervezési nagydíjjal kitüntetett 

Daikin Altherma harmadik generációs 

kezelőfelülete és beltéri egységei 

ihlették ezt az új kontrollpanelt.

 Egyszerű telepítés

Jelentkezzen be, és konfigurálhatja az egységet az új 

kontrollpanelen keresztül kevesebb, mint  lépésben. 

Akár tesztciklusok futtatásával ellenőrizheti, hogy az 

egység készen áll-e a használatra!

 Könnyű üzemeltetés

Villámgyorsan dolgozhat az új kezelőfelületen. Nagyon 

könnyű kezelni, csak néhány gombot és a  navigációs 

nyomógombot szükséges használnia.

 Szemet gyönyörködtető design
 

A felületet kifejezetten intuitívnak tervezték.  

A színes, kontrasztos kijelző lenyűgöző és praktikus 

látvány, amely valóban segíti a telepítők vagy szerviz 

szakemberek munkáját. 

 WLAN kártya opció 

 Kompakt és modern, mindössze
 136 × 160 × 37 mm (Ma × Szé × Mé)

ÚJ 

Daikin Altherma 3 M





Daikin Altherma 3 M

Egység Típus/Rend. sz.

Daikin Altherma 3 M monoblokk egység

R-32 Monoblokk hőszivattyú inverteres vezérlésű kompresszorral és kibővített modulációs tartománnyal. „All-in-
one” koncepció, amely minden szükséges hidraulikai elemet tartalmaz. Elérhető fűtőpatron nélküli, illetve beépített 
fűtőpatronos (3 kW) kivitelben.
Időjárásálló horganyzott acéllemez burkolat, alapozó, műgyantával bevont és porszórt felület.
Magas fűtési teljesítmény akár 60 °C-os előremenő vízhőmérséklet mellett. Garantált működés -25 °C-ig.

Méretek (ma × szé × mé): 870 × 1.380 × 460 mm

Csak fűtés

EDLA-DV Monoblokk készülék, 9 kW, beépített fűtőpatron nélkül (1~230 V, 32A) EDLA09DV3
EDLA-DV Monoblokk készülék, 11 kW, beépített fűtőpatron nélkül (1~230 V, 32A) EDLA11DV3
EDLA-DV Monoblokk készülék, 14 kW, beépített fűtőpatron nélkül (1~230 V, 32A) EDLA14DV3
EDLA-DV Monoblokk készülék, 16 kW, beépített fűtőpatron nélkül (1~230 V, 32A) EDLA16DV3

EDLA-D3V Monoblokk készülék, 9 kW, 3 kW-os beépített fűtőpatronnal (1~230 V, 32A) EDLA09D3V3
EDLA-D3V Monoblokk készülék, 11 kW, 3 kW-os beépített fűtőpatronnal (1~230 V, 32A) EDLA11D3V3
EDLA-D3V Monoblokk készülék, 14 kW, 3 kW-os beépített fűtőpatronnal (1~230 V, 32A) EDLA14D3V3
EDLA-D3V Monoblokk készülék, 16 kW, 3 kW-os beépített fűtőpatronnal (1~230 V, 32A) EDLA16D3V3

EDLA-DW Monoblokk készülék, 9 kW, beépített fűtőpatron nélkül (3~400 V, 16A) EDLA09DW1
EDLA-DW Monoblokk készülék, 11 kW, beépített fűtőpatron nélkül (3~400 V, 16A) EDLA11DW1
EDLA-DW Monoblokk készülék, 14 kW, beépített fűtőpatron nélkül (3~400 V, 16A) EDLA14DW1
EDLA-DW Monoblokk készülék, 16 kW, beépített fűtőpatron nélkül (3~400 V, 16A) EDLA16DW1

EDLA-D3W Monoblokk készülék, 9 kW, 3 kW-os beépített fűtőpatronnal (3~400 V, 16A) EDLA09D3W1
EDLA-D3W Monoblokk készülék, 11 kW, 3 kW-os beépített fűtőpatronnal (3~400 V, 16A) EDLA11D3W1
EDLA-D3W Monoblokk készülék, 14 kW, 3 kW-os beépített fűtőpatronnal (3~400 V, 16A) EDLA14D3W1
EDLA-D3W Monoblokk készülék, 16 kW, 3 kW-os beépített fűtőpatronnal (3~400 V, 16A) EDLA16D3W1

Fűtés és hűtés

EBLA-DV Monoblokk készülék, 9 kW, beépített fűtőpatron nélkül (1~230 V, 32A) EBLA09DV3
EBLA-DV Monoblokk készülék, 11 kW, beépített fűtőpatron nélkül (1~230 V, 32A) EBLA11DV3
EBLA-DV Monoblokk készülék, 14 kW, beépített fűtőpatron nélkül (1~230 V, 32A) EBLA14DV3
EBLA-DV Monoblokk készülék, 16 kW, beépített fűtőpatron nélkül (1~230 V, 32A) EBLA16DV3

EBLA-D3V Monoblokk készülék, 9 kW, 3 kW-os beépített fűtőpatronnal (1~230 V, 32A) EBLA09D3V3
EBLA-D3V Monoblokk készülék, 11 kW, 3 kW-os beépített fűtőpatronnal (1~230 V, 32A) EBLA11D3V3
EBLA-D3V Monoblokk készülék, 14 kW, 3 kW-os beépített fűtőpatronnal (1~230 V, 32A) EBLA14D3V3
EBLA-D3V Monoblokk készülék, 16 kW, 3 kW-os beépített fűtőpatronnal (1~230 V, 32A) EBLA16D3V3

EBLA-DW Monoblokk készülék, 9 kW, beépített fűtőpatron nélkül (3~400 V, 16A) EBLA09DW1
EBLA-DW Monoblokk készülék, 11 kW, beépített fűtőpatron nélkül (3~400 V, 16A) EBLA11DW1
EBLA-DW Monoblokk készülék, 14 kW, beépített fűtőpatron nélkül (3~400 V, 16A) EBLA14DW1
EBLA-DW Monoblokk készülék, 16 kW, beépített fűtőpatron nélkül (3~400 V, 16A) EBLA16DW1

EBLA-D3W Monoblokk készülék, 9 kW, 3 kW-os beépített fűtőpatronnal (3~400 V, 16A) EBLA09D3W1
EBLA-D3W Monoblokk készülék, 11 kW, 3 kW-os beépített fűtőpatronnal (3~400 V, 16A) EBLA11D3W1
EBLA-D3W Monoblokk készülék, 14 kW, 3 kW-os beépített fűtőpatronnal (3~400 V, 16A) EBLA14D3W1
EBLA-D3W Monoblokk készülék, 16 kW, 3 kW-os beépített fűtőpatronnal (3~400 V, 16A) EBLA16D3W1

Daikin Altherma 3 M

Levegő-víz hőszivattyú, 
akár 60 °C előremenő vízhőmérsékletig

60 °C



 Fűtés - 

› WLAN kártya csatlakozási lehetőség (opcionális)

› Használatimelegvíz-tárolóval kombinálható

› Csak fűtő levegő-víz hőszivattyú

› „All-in-one” kialakítás, a készülék minden szükséges

› Elérhető beépített 3 kW-os fűtőpatronnal, vagy különálló

elektromos segédfűtéssel

› Elérhető 1-fázisú és 3-fázisú kivitelekben is

EDLAD(3)V3/D(3)W1

Daikin Altherma 3 M

Csak fűtő monoblokk kialakítású levegő-víz hőszivattyú,

ideális megoldás korlátozott méretű beltér esetén

EDLA 09D(3)V3/D(3)W1 11D(3)V3/D(3)W1 14D(3)V3/D(3)W1 16D(3)V3/D(3)W1

N kW . () / . () . () / . () . () / . () . () / . ()

N kW . () / . () . () / . () . () / . () . () / . ()

COP . () / . () . () / . () . () / . () . () / . ()

 

   

SCOP . . . .

A++

 

 

SCOP . . .

A+++

mm  x , x 

kg DV/DW: , DV/DW: 



Min.~Max. °CWB DV/DW: - ~ , DV/DW: - ~ 

Min.~Max. °C DV/DW:  ~ , DV/DW:  ~ 

 

Min.~Max. °CDB - ~ 

Min.~Max. °C  ~ 

R-

GWP .

kg .

TCOEq .

 () dBA 

Hz/V V/~//  W/~//

A /

() Ta DB/WB °C/°C - LWC °C (DT = °C) | () Ta DB/WB °C/°C - LWC °C ( DT = °C ) | () EN   

EDLA-DV/DW

BRCHHDK

������
Up to

60 °C

hidraulikai komponenst tartalmaz
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 Fűtés - 

Beépített 

fűtőpatron nélkül
Beépített fűtőpatronnal

Csak  

fűtő

Hűtő- 

fűtő

Csak  

fűtő

Hűtő- 

fűtő

EDLA- 

DV3/W1

EBLA- 

DV3/W1

EDLA- 

D3V3/3W1

EBLA- 

D3V3/3W1

Típus Termékkód

Vezérlés

Madoka vezetékes fali szabályzó, fehér/
ezüst/fekete

BRC1HHDW/S/K • • • •

WLAN kártya BRP069A78 • • • •

WLAN adapter BRP069A71 • • • •

Szobatermosztát (vezetékes) EKRTWA • • • •

Szobatermosztát (vezeték nélküli) EKRTR • • • •

Modbus illesztőkártya I/O funkciókkal DCOM-LT/IO • • • •

Modbus illesztőkártya DCOM-LT/MB • • • •

Kaszkád vezérlő EKCC-W • • • •

Adapterek

Külső igény panel EKRP1AHT • • • •

Digitális I/O-kártya EKRP1HBA • • • •

Telepítés

Kiegészítő készlet kétzónás alkalmazáshoz BZKA7V3 • • • •

Fagyvédelmi szelep AFVALVE1 • • • •

Áramláskapcsoló EKFLSW1 •  •  () •  •  () •  •  () •  •  ()

Megkerülő szelep (by-pass) EKMBHBP •

Elektromos segédfűtés EKLBUHCB6W • •

Készlet a melegvíz-tároló csatlakoztatásához EKHY3PART •  •  () •  •  () •  •  () •  •  ()

Szenzorok

Padló (esztrich) hőmérséklet-érzékelő EKRTETS • • • •

Opcionális beltéri hőmérséklet-érzékelő KRCS01-1 • • • •

További kültéri hőmérséklet-érzékelő EKRSC1 • • • •

Egyéb 

kiegészítők
Altherma-PC USB-interfész EKPCCAB4 • • • •

Daikin Altherma 3 M

() Glikol alkalmazása esetén használata kötelező. () Azon tárolókhoz szükséges, amelyeknél a termisztor a tárolóba helyezhető. 





Daikin Altherma 3 H HT
Teljesíti a modern emberek elvárásait

Európában készült,  

Európának 

Az európai időjárás szélsőséges is lehet. Ezért terveztük a Daikin Altherma 3 H HT-t.

A Daikin fejlett technológiája magas fűtési teljesítményt tud biztosítani alacsony 

külső hőmérséklet esetén is.

Piacvezetőként a Daikin mindig törekszik a lehető legmegbízhatóbb és

leghatékonyabb hőszivattyúk gyártására. A Daikin fejlesztette ki a Bluevolution

technológiát, amely a magasabb és „zöldebb” teljesítmény elérésére képes.

Ez a technológia már minden új termékünk része, ahogyan a Daikin Altherma 3 H 

HT hőszivattyúé is. A Daikin Altherma 3 H HT az első igazán karakteres kialakítású 

Daikin kültéri egység. Egyetlen ventilátorával csökkenti a zajszintet, és fekete elülső 

rácsa révén bármilyen környezetbe könnyebben beilleszthető.

A Daikin Altherma 3 H HT egyediségét garantáljuk!

Kiváló teljesítmény, megújuló energiafelhasználás, design és akusztikus 

kényelem.  

A hőszivattyúk legjava.

Tervezés és  

helytakarékos telepítés

Az akusztikus kényelem mellett a design manapság 

megkerülhetetlen jelentőségű. Különös figyelmet fordítottunk 

arra, hogy az új kültéri egység különleges kialakításával 

egyszerűbben beilleszthető legyen a környezetébe.

A fekete elülső rács a készülék teljes elülső felületét fedi és

eltakarja a mögötte lévő ventillátort. A matt szürke burkolat 

enyhén visszatükrözi a mögötte levő fal színét, ezáltal szépen 

beleolvad a környezetébe. A kiemelkedő formatervezés és az 

egyedi kialakítás 2019-ben IF és a reddot design díjakat hozott a 

terméknek.

A Bluevolution technológia egyesíti 

a speciálisan kifejlesztett kompresszort 

és az R-32 hűtőközeget. Daikin az 

egyik úttörője a világon az R-32-vel 

felszerelt hőszivattyúk bevezetésének. 

Alacsonyabb globális felmelegedési 

potenciállal (GWP) az R-32 teljesítménye 

megegyezik a szokásos hűtőközegekkel, 

de magasabb energiahatékonyságot és 

alacsonyabb CO2-kibocsátást ér el.

A könnyű visszanyerhetőség és 

újrafelhasználás érdekében az R-32 

tökéletes megoldás az új európai CO2-

kibocsátási célok elérésére.

Időtlen dizájn

További marketing és technikai  
információk eléréséhez olvassa be  
a QR-kódot:



 Fűtés - 

A csend összhangban  

a kényelemmel

A Daikin Altherma 3 H HT készüléket úgy 

tervezték, hogy alacsonyabb akusztikai szinten 

működjön és megfeleljen a mai modern 

elvárásoknak.

A Daikin Altherma 3 H HT alacsonyabb  

zajszinttel nagyobb rugalmasságot kínál.  

Normál zajszintben az egység 38 dBA 

hangnyomást bocsát ki 3 méteren, mely olyan 

csendes, mint a madárcsiripelés vagy egy 

könyvtár belsejében. Másrészről, az alacsony 

zajszint 3 dB(A)-kal csökkenti a hangnyomást, 

hogy elérje a 35 dB(A), ami az érzékelhető 

hangosság felére csökkenését jelenti!

Két akusztikai kategória

 › A hangteljesítményt maga az egység állítja elő, távolságtól és 

környezettől függetlenül

 › A hangnyomás az a hang, amelyet egy bizonyos távolságból 

észlelni lehet.

 › A hangnyomást általában az egységtől - méteres távolságról 

számolják ki. 

Hangteljesítmény

Hangnyomás

20 

dBA

30 

dBA

36 

dBA

60 

dBA

42 

dBA

100 

dBA

120 

dBA

d

d35 

dBA

38 

dBA

madarak kamion repülőkönyvtár beszélgetés

Daikin 

Altherma 3 

H HT

ALACSONY 

ZAJSZINT

Daikin 

Altherma 3 

H HT 

NORMÁL 

ZAJSZINT
erdősuttogás

Hallgassa meg a kültéri 

egység hangját!





Újratervezett ház 

A vízszintes lamellavezetésű fekete elülső 

rács elrejti a ventilátort, ezzel is csökkentve 

az egység által kibocsátott hangot.

A világosszürke burkolat kissé visszatükrözi azt a 

környezetet, ahová az egységet felszerelik, segítve ezzel 

annak a bármilyen dekorációba történő beolvadását.

Ez az egyedülálló design már formatervezői díjat is kapott.

Innováció ott,
ahol a leginkább számít

A Daikin Altherma 3 H HT az elkötelezett fejlesztéseknek köszönhetően az alacsony hang- és 

magas fűtőteljesítmény csúcspontja. Számos fő alkatrészt terveztek annak érdekében, hogy ez 

a termék elérje a kiválóságot úgy, mint például a dupla injektálási technológiájú kompresszor, 

az egyventilátoros kivitel vagy a dizájnos megjelenésű ház.

Egyetlen ventilátor a nagy kapacitáshoz 

Az egyetlen ventilátor kissé nagyobb lett, 

helyettesítve a szokásos dupla ventilátort.

A ventilátor alakját szintén felülvizsgálták és 

moderálták annak érdekében, hogy csökkentsék 

a levegővel való érintkezési felületet és zajszintet.



 Fűtés - 

Kompresszor-szigetelés
és rezgésgátlás 

A kompresszor hangteljesítményének 

csökkentése érdekében több 

intézkedést hoztak az abszorpció 

és a szigetelés szempontjából.

Először is a kompresszort egy 

háromrétegű szigeteléssel vették körül, 

ami nem más, mint egy fémdoboz, 

szigetelőanyag és maga a levegő.

Ami az abszorpciót illeti, a Daikin Altherma 

 H HT kettős hangcsökkentést élvez azáltal, 

hogy gumibetéteket használ az alaplemez 

és a kompresszor alatt lévő lemez között.

A+++

35 °C és 55 °C

Helyiségfűtés

akár

Új, kettősen injektált kompresszor 

Annak érdekében, hogy ez a termék egyedivé váljon, a Daikin Europe 

együttműködött a japán Daikinnal, hogy kifejlessze a legkiválóbb 

alkatrészeket. A Daikin Altherma  H HT kompresszor önmagában 

képes a kilépő vízhőmérsékletet  °C-ra megemelni.

Ráadásul a Daikin úttörője az R--vel felszerelt hőszivattyúk 

bevezetésében. Alacsonyabb globális felmelegedési potenciállal 

(GWP) az R- teljesítménye megegyezik a szokásos hűtőközegekkel, 

de magasabb energiahatékonyságot és alacsonyabb CO-kibocsátást 

ér el. Könnyen visszanyerhető és újrafelhasználható. Az R- tökéletes 

megoldás az új európai CO-kibocsátási célok elérésére.

Páratlan kapacitás  

Ezekkel az új fejlesztésekkel a Daikin Altherma  H HT elérte az 

energiacímkékben bemutatott legjobb teljesítményt:

fémdoboz

szigetelő

légréteg

szigetelő

anyag

gumi párnákalaplemez

anti-vibrációs

lemez





A Daikin Altherma 3 H HT termékcsalád három különféle beltéri egységgel kombinálható a kültéri egységhez 

történő csatlakoztatásra, amely speciális funkciókat kínál a ház fűtésének, hűtésének és melegvízének 

biztosításához.

Kompakt beltéri egység  
rozsdamentes HMV tárolóval

Ez a modell egy kompakt egység,  

mely kis helyigényt szükségel 

(595 × 625 mm alapterületen elfér).

Az egység 180 vagy 230 literes tartállyal 

van felszerelve, hogy kiszolgálja 

a háztartás melegvíz igényét.

Beépített ECH2O HMV  
tároló

Az ECH2O egység fel van szerelve  

300 vagy 500 literes melegvíz-tartállyal,  

amelyek napkollektorokhoz is 

csatlakoztathatók.

Oldalfali egység

Ez a modell a legkompaktabb egység,  

de külön tárolót kell csatlakoztatni a HMV 

előállításához.

Egy megoldás,  
több kombináció
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Kültéri egység

A kültéri egység 3 osztályban 

érhető el: 14-16-18.
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Válassza a Daikin „Három plusz” közül azt a funkciót, amely legjobban megfelel az igényeinek.

A beltéri egységek 3 lehetséges változatban érhetők el: csak fűtő, hűtő-fűtő és kétzónás, így személyre 

tudja szabni a Daikin fűtési rendszert.

Hűtő-fűtő modell
Ha hűtésre van szükség, mindhárom 

modell dedikáltan reverzibilis.  

A reverzibilis azt jelenti, hogy 

a rendszer megfordíthatja működési 

módját, és fűtés helyett hűtést biztosít.  

A hűtéshez ajánlott mennyezethűtési 

paneleket vagy fan-coil készülékeket 

használni.

Kétzónás modell
A bépített tárolós modellnek külön kétzónás modellje is van: 

választhat két független zónát, amelyek különböző hőleadókkal 

rendelkeznek, és eltérő hőmérsékleti szintet igényelnek 

a különböző helyiségekben (például: padlófűtés a nappali 

szobában és a radiátoros fűtés a hálószobában, az emeleten).

A 2 zóna önállóan is kezelhető: kapcsolja ki az első emeleten 

a fűtést a nap folyamán a túlfogyasztás csökkentése érdekében.

Csak fűtési modell
A csak fűtési modell a Daikin termékcsaládjában alapkivitel, és mindhárom  

beltéri egységhez rendelkezésre áll. Ez azt jelenti, hogy a fűtési rendszere 

biztosítja a helyiségfűtést és a használati melegvizet.

1. zóna / éjszaka: Hálószobák

Radiátorokkal felszerelt.

Úgy programozva, hogy este és reggel 

dolgozzon.

2. zóna / nap: Nappali szobák

Fan-coilokkal és / vagy padlófűtéssel felszerelt; igény 

szerint működik.

Élvezze a legnagyobb kényelmet  
a legjobb funkciókkal

Daikin Altherma HPC csendes hőleadók, 

amelyek olyan fan-coilok, hogy hűtést vagy 

fűtést biztosítanak. Kombinálhatók és tökéletesen 

illeszkednek a padlófűtési rendszerekhez.

Az Ön padlójának csőrendszerét úgy tervezték, 

hogy közepes hőmérsékletű vizet vegyen fel 

otthonának fűtésére, de amikor a nyár eljön, 

a csövek segítségével temperálást is végezhet.

70 °C

35 °C





Miért válassza a Daikin padlón 

álló egységet beépített használati 

melegvíz-tartállyal?

A Daikin Altherma 3 H HT F padlónálló egység 

ideális megoldás fűtés, használati melegvíz és hűtés 

biztosítására felújított vagy újépítésű épület esetén.

Használati-melegvíz

Fűtés és hűtés

Padlófűtés

Minden egy rendszerben, hogy 
a telepítésnél helyet és időt spóroljunk

 › A kombinált rozsdamentes acélból készült  

vagy  literes beépített melegvíz-tartállyal 

rendelkező hőszivattyú gyorsabb telepítést 

biztosít a hagyományos rendszerekhez képest.

 › Minden szükséges hidraulikai egységgel 

felszerelt, amely azt jelenti, hogy nincs szükség 

harmadik féltől származó alkatrészekre. 

 › A PCB lap és a hidraulikus alkatrészek 

elölről megközelíthetők, így a szervizelés 

során könnyen hozzáférhetők.

 › Kis méret,  ×  mm.

 › ,  kW-os beépített kiegészítő fűtőelemmel 

rendelkező modellek elérhetőek.

 › Dedikált kétzónás modellek, amelyek lehetővé 

teszik a hőmérséklet figyelését  zónára.

Daikin Altherma 3  
H HT F
Padlón álló egység beépített tartállyal
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A falra szerelhető beltéri egység és a különálló használati 

melegvíz-tároló hagyományos osztott változatához 

képest a kompakt beltéri egység jelentősen csökkenti 

a telepítéshez szükséges helyet.

A kompakt beltéri egység  ×  mm-es helyigénye 

hasonló az egyéb háztartási készülékek helyigényéhez.

A telepítések során szinte egyáltalán nincs szükség oldal 

irányú plusz hely biztosítására, mivel a csőcsatlakozások 

az egység tetején vannak elhelyezve. 

A beltéri egység magassága a  L tárolónál , m 

és  L tárolónál , m, tehát a szükséges szerelési 

magasság kevesebb, mint  m.

A kompakt beltéri egység kompaktságát hangsúlyozza 

a karcsú kialakítása és a modern megjelenés.

„All-in one” formatervezés 

Speciális felhasználói felület Kompakt beltéri egység

Tágulási tartály

Könnyű hozzáférés: 

az alkatrészek elölről 

elérhetők

Használati 

melegvíz-tároló

Kiegészítő 

fűtőpatron

Keringtető 

szivattyú

  

Kisebb telepítési  

helyigény és magasság

Háromutas 

szelep

Mágneses szűrő

A Daikin szem

Az intuitív Daikin szem 

valós időben mutatja meg 

a rendszer állapotát.

Amikor a Daikin szem kék 

színt jelez, akkor a készülék 

megfelelően működik. Ha a szem 

pirossá válik, hiba történt.

Gyorsan konfigurálható
Jelentkezzen be, és az új MMI-n keresztül kevesebb, mint 

 lépésben teljesen konfigurálhatja az egységet.  

A tesztciklusok futtatásával is ellenőrizheti, hogy az 

egység készen áll-e a használatra!

Egyszerű működés
Dolgozzon szupergyorsan az új MMI-vel. Néhány gomb 

és  navigációs gomb segítségével rendkívül gyorsan 

használható.

Lenyűgöző design
Az MMI-t különösen intuitív használatra tervezték.  

A nagy kontrasztú színes képernyő lenyűgöző 

és praktikus látványt nyújt, amelyek valóban 

segítenek a telepítőnek vagy szervizmérnöknek.
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Daikin  

Altherma 3 H HT F  

Fehér kivitel

Beltéri egység

Típus / Rend.sz. 

Altherma 3 H HT F padlón álló hydrosplit beltéri egység

Csatlakoztatható az EPRA14-18DV3 / W1 kültéri egységekhez. Beépített használati melegvíz-tároló (180 l vagy 
230 l), nagy hatékonyságú cirkulációs szivattyú, tágulási tartály, áramlásérzékelő, mágneses szűrő biztonsági 
szeleppel és légtelenítővel, kiegészítő fűtőpatron, háromutas szelep.  
Az MMI felhasználói felületet tartalmazza.
Méretek (ma × mé × szé) a 180 l verzióhoz: 1650 × 625 × 595 mm
Méretek (ma × mé × szé) a 230 l verzióhoz: 1850 × 625 × 595 mm

Csak fűtés (fehér)

ETVH 16 kW-os beltéri egység 180 l tartállyal és 6 kW kiegészítő fűtőpatronnal.

1 ~ 230 V, a kiegészítő fűtőpatron lépésekben beállítható. EPRA14-18DV3 / W1 kültéri egységekhez.
ETVH 16 kW-os beltéri egység 180 l-es tartállyal és 9 kW-os kiegészítő fűtőpatronnal.

3 ~ 400 V, a kiegészítő fűtőpatron lépésekben beállítható. EPRA14-18DV3 / W1 kültéri egységekhez.
ETVH 16 kW-os beltéri egység 230 l-es tartállyal és 6 kW-os kiegészítő fűtőpatronnal.

1 ~ 230 V, a kiegészítő fűtőpatron lépésekben beállítható. EPRA14-18DV3 / W1 kültéri egységekhez.
ETVH 16 kW-os beltéri egység 230 l-es tartállyal és 9 kW-os kiegészítő fűtőpatronnal.

3 ~ 400 V, a kiegészítő fűtőpatron lépésekben beállítható. EPRA14-18DV3 / W1 kültéri egységekhez.

Fűtés és hűtés (fehér)

ETVX 16 kW-os beltéri egység 180 l-es tartállyal és 6 kW-os kiegészítő fűtőpatronnal.

1 ~ 230 V, a kiegészítő fűtőpatron lépésekben beállítható. EPRA14-18DV3 / W1 kültéri egységekhez.
ETVX 16 kW-os beltéri egység 180 l-es tartállyal és 9 kW-os kiegészítő fűtőpatronnal.

3 ~ 400 V, a kiegészítő fűtőpatron lépésekben beállítható. EPRA14-18DV3 / W1 kültéri egységekhez.
ETVX 16 kW-os beltéri egység 230 l-es tartállyal és 6 kW-os kiegészítő fűtőpatronnal.

1 ~ 230 V, a kiegészítő fűtőpatron lépésekben beállítható. EPRA14-18DV3 / W1 kültéri egységekhez.
ETVX 16 kW-os beltéri egység 230 l-es tartállyal és 9 kW-os kiegészítő fűtőpatronnal.

3 ~ 400 V, a kiegészítő fűtőpatron lépésekben beállítható. EPRA14-18DV3 / W1 kültéri egységekhez.

ETVH16S18D6V

ETVH16S18D9W

ETVH16S23D6V

ETVH16S23D9W

ETVX16S18D6V

ETVX16S18D9W

ETVX16S23D6V

ETVX16S23D9W

Levegő-víz hőszivattyú,  

akár 70 °C-os előremenő 

vízhőmérsékletig

Altherma 3 H HT F



 Fűtés - 

Beltéri egység

Típus / Rend.sz.

Altherma 3 H HT F padlón álló hydrosplit beltéri egység

Csatlakoztatható az EPRA14-18DV3 / W1 kültéri egységekhez. Beépített használati
melegvíz-tároló (180 l vagy 230 l), nagy hatékonyságú cirkulációs szivattyú, tágulási tartály,
áramlásérzékelő, mágneses szűrő biztonsági szeleppel és légtelenítővel, kiegészítő fűtőpatron,  
háromutas szelep. Az MMI felhasználói felületet tartalmazza.
Méretek (ma × mé × szé) a 180 l verzióhoz: 1650 × 625 × 595 mm
Méretek (ma × mé × szé) a 230 l verzióhoz: 1850 × 625 × 595 mm

Csak fűtés (szürke)

ETVH 16 kW-os beltéri egység 180 l tartállyal és 6 kW-os kiegészítő fűtőpatronnal.

1 ~ 230 V, a kiegészítő fűtőpatron lépésekben beállítható. EPRA14-18DV3 / W1 kültéri egységekhez.
ETVH 16 kW-os beltéri egység 180 l-es tartállyal és 9 kW-os kiegészítő fűtőpatronnal.

3 ~ 400 V, a kiegészítő fűtőpatron lépésekben beállítható. EPRA14-18DV3 / W1 kültéri egységekhez.
ETVH 16 kW-os beltéri egység 230 l-es tartállyal és 6 kW-os kiegészítő fűtőpatronnal.

1 ~ 230 V, a kiegészítő fűtőpatron lépésekben beállítható. EPRA14-18DV3 / W1 kültéri egységekhez.
ETVH 16 kW-os beltéri egység 230 l-es tartállyal és 9 kW-os kiegészítő fűtőpatronnal.

3 ~ 400 V, a kiegészítő fűtőpatron lépésekben beállítható. EPRA14-18DV3 / W1 kültéri egységekhez.

Fűtés és hűtés (szürke)

ETVH 16 kW-os beltéri egység 180 l tartállyal és 6 kW-os kiegészítő fűtőpatronnal.

1 ~ 230 V, a kiegészítő fűtőpatron lépésekben beállítható. EPRA14-18DV3 / W1 kültéri egységekhez.
ETVH 16 kW-os beltéri egység 180 l-es tartállyal és 9 kW-os kiegészítő fűtőpatronnal.

3 ~ 400 V, a kiegészítő fűtőpatron lépésekben beállítható. EPRA14-18DV3 / W1 kültéri egységekhez.
ETVH 16 kW-os beltéri egység 230 l-es tartállyal és 6 kW-os kiegészítő fűtőpatronnal.

1 ~ 230 V, a kiegészítő fűtőpatron lépésekben beállítható. EPRA14-18DV3 / W1 kültéri egységekhez.
ETVH 16 kW-os beltéri egység 230 l-es tartállyal és 9 kW-os kiegészítő fűtőpatronnal.

3 ~ 400 V, a kiegészítő fűtőpatron lépésekben beállítható. EPRA14-18DV3 / W1 kültéri egységekhez.

ETVH16S18D6VG

ETVH16S18D9WG

ETVH16S23D6VG

ETVH16S23D9WG

ETVX16S18D6VG

ETVX16S18D9WG

ETVX16S23D6VG

ETVX16S23D9WG

Altherma 3 H HT F

Daikin  

Altherma 3 H HT F  

Szürke kivitel

Levegő-víz hőszivattyú,

akár 70 °C-os előremenő 

vízhőmérsékletig





Altherma 3 H HT F

Beltéri egység

Típus / Rend.sz.

Altherma 3 H HT F padlón álló hydrosplit beltéri egység (kétzónás modell)

Csatlakoztatható az EPRA14-18DV3 / W1 kültéri egységekhez. Beépített használati
melegvíz-tároló (180 l vagy 230 l) és minden további hidraulikus kiegészítő, amellyel a rendszereket 
megvalósíthatják 1 nem kevert és 1 keverést zónával. Tartalma: 2 nagy hatékonyságú cirkulációs szivattyú, tágulási 
tartály, áramlásérzékelő, mágneses szűrő biztonsági szeleppel és légtelenítővel, kiegészítő fűtőpatron, cirkulációs 
szivattyú, keverőszelep, háromutas szelep. Az MMI felhasználói felület tartalmazza.
Méretek (ma × mé × szé) a 180 l verzióhoz: 1650 × 625 × 595 mm
Méretek (ma × mé × szé) a 230 l verzióhoz: 1850 × 625 × 595 mm

Kétzónás, csak fűtés (fehér)

ETVZ 16 kW-os beltéri egység 180 l-es tartállyal és 6 kW-os kiegészítő fűtőpatronnal.

1 ~ 230 V, a kiegészítő fűtőpatron lépésekben beállítható. EPRA14-18DV3 / W1 kültéri egységekhez.
ETVZ 16 kW-os beltéri egység 180 literes tartállyal és 9 kW-os kiegészítő fűtőpatronnal.

3 ~ 400 V, a kiegészítő fűtőpatron lépésekben beállítható. EPRA14-18DV3 / W1 kültéri egységekhez.
ETVZ 16 kW-os beltéri egység 230 l-es tartállyal és 6 kW-os kiegészítő fűtőpatronnal.

1 ~ 230 V, a kiegészítő fűtőpatron lépésekben beállítható. EPRA14-18DV3 / W1 kültéri egységekhez.
ETVZ 16 kW-os beltéri egység 230 l-es tartállyal és 9 kW-os kiegészítő fűtőpatronnal.

3 ~ 400 V, a kiegészítő fűtőpatron lépésekben beállítható. EPRA14-18DV3 / W1 kültéri egységekhez.

ETVZ16S18D6V

ETVZ16S18D9W

ETVZ16S23D6V

ETVZ16S23D9W

Kültéri egység

Típus / Rend.sz.

Daikin Altherma 3 H HT magas hőmérsékletű, hydrosplit kültéri egység 14-18 osztály (Fűtés 

és hűtés)

R-32 hydrosplit hőszivattyú kültéri egység inverteres vezérléssel, gázbefecskendezéssel.
Hermetikusan zárt scroll kompresszor és kibővített modulációs tartomány.
Beépített kültéri hőmérséklet-érzékelő.
Méretek (szé × ma × mé): 1270 × 1003 × 533 mm

Daikin Altherma 3 H HT hydrosplit kültéri egység, 14. osztály

1 ~ 230 V / 50 Hz, ajánlott 32 A biztosíték
Daikin Altherma 3 H HT hydrosplit kültéri egység, 16. osztály

1 ~ 230 V / 50 Hz, ajánlott 32 A biztosíték
Daikin Altherma 3 H HT hydrosplit kültéri egység, 18. osztály

1 ~ 230 V / 50 Hz, ajánlott 32 A biztosíték
Daikin Altherma 3 H HT hydrosplit kültéri egység, 14. osztály

3~400 V / 50 Hz, ajánlott 16 A biztosíték
Daikin Altherma 3 H HT hydrosplit kültéri egység, 16. osztály

3~400 V / 50 Hz, ajánlott 16 A biztosíték
Daikin Altherma 3 H HT hydrosplit kültéri egység, 18. osztály

3 ~ 400 V / 50 Hz, ajánlott 16 A biztosíték

EPRA14DV3

EPRA16DV3

EPRA18DV3

EPRA14DW1

EPRA16DW1

EPRA18DW1

Tartozékok

Típus / Rend.sz.

Kültéri egység rögzítőállvány

Szerelési állvány beton aljzathoz.
A lábakat közvetlenül az aljzathoz kell rögzíteni.

EKMST1

Kültéri egység rögzítőállvány

Szerelési állvány gumi tömbökkel, ha a fúrás nem lehetséges.
EKMST2



 Fűtés - 

Típus / Rend.sz.

Madoka vezetékes távoli felhasználói felület

Egyszerűsített felhasználói felület / szobatermosztát. Lehetővé teszi a felhasználó számára 
az üzemmód beállítását (fűtés, hűtés vagy automatikus), a kívánt helyiség és a melegvíz 
hőmérséklet beállítását / vezérlését.
Kapható fehér (W), ezüst (S) és fekete (K) színben.

BRC1HHDW

BRC1HHDS

BRC1HHDK

Opcionális vezetékes szobatermosztát

Külső szobatermosztát vezérlésére
Alapérték-korlátozás, H/C (fűtés/hűtés) mód, Comf/Eco (kényelmi/gazdaságos) programok, 
Scheduled/Holiday (ütemezett/nyaralás) funkciók
Opcionális vezeték nélküli szobatermosztát

Külső szobatermosztát vezérlésére, ha a vezetékes bekötés nem lehetséges.
Alapérték-korlátozás, H/C (fűtés/hűtés) mód, Comf/Eco (kényelmi/gazdaságos) programok, 
Scheduled/Holiday (ütemezett/nyaralás) funkciók
Padló (esztrich) hőmérséklet-érzékelő

Az esztrich hőmérsékletének túlzott lecsökkenése elleni védelemre (csak az EKRTR használatával).

EKRTWA

EKRTR

EKRTETS 

LAN Adapter

Lehetővé teszi az Altherma egységek távirányítását a Daikin Residential Controller alkalmazás 
segítségével. Alap verzió: Távvezérlés.
Fejlett változat: Távvezérlés + napelem-csatlakozás

BRP069A62

BRP069A61

W-LAN adapter 

Több info hamarosan...

Modbus illesztőkártya I/O funkciókkal

Modbus épületfelügyeletre való csatlakozást biztosító kártya bemeneti/kimeneti funkciókkal 
(külső feszültséggel vagy ellenállással történő vezérléssel). Kaszkád vezérlő alkalmazásakor 
szükséges kiegészítő beltéri egységenként.

DCOM-LT/IO

Modbus illesztőkártya

Modbus épületfelügyeletre való csatlakozást biztosító kártya. 
DCOM-LT/MB

Kaszkád vezérlő

Kaszkád vezérlőegység, mely maximum 16db Altherma beltéri egységet tud vezérelni  
a DCOM -LT/IO kártyán keresztül.

EKCC-W

Tartozékok

Típus / Rend.sz.

Digital I/O PCB 

A Digital I/O lehetővé teszi az egyszerű kommunikációt a külső eszközökkel
EKRP1HBA

Áramfelvétel-korlátozó panel

Áramfogyasztás korlátozása 4 digitális bemenet segítségével. Csatlakozás a beltéri egységen 
keresztül.

EKRP1AHT

Opcionális távoli beltéri hőmérséklet-érzékelő

Opcionális távoli beltéri érzékelő telepíthető a helyiség hőmérsékletének mérésére egy másik 
helyen.

KRCS01-1

Opcionális távoli kültéri hőmérséklet-érzékelő

A kültéri egységtől független hőmérséklet mérés. Alapesetben a kültéri egységbe épített 
érzékelő a kültéri hőmérséklet érzékelőjeként működik. Opcióként elhelyezhető egy további 
hőmérséklet érzékelő, amely a kültér egy másik pontjában lévő hőmérsékletét méri.

EKRSC1

Altherma és PC közötti USB interfész

A beltéri egységet a számítógéphez csatlakoztatják (a szoftver frissítéséhez és 
megfigyeléséhez).

EKPCCAB4

Kiegészítő készlet a kétzónás alkalmazáshoz

Opcionális készlet két hőmérsékleti zóna vezérléséhez. Egy hidraulikus elválasztóból, két vízszivattyúból 
és egy vezérlőegységből áll. Nem alkalmazható az EHVZ kétzónás modellekre

BZKA7V3

Fagyvédelmi szelep

Megakadályozza a jégképződést azáltal, hogy a vizet a rendszerből leengedi.
AFVALVE1

Fernox iszap és magnetit leválasztó

Kompakt iszapszeparátor leeresztő csappal. Függőleges és vízszintes csővezetékhez illeszkedik.
Fernox mágneses szűrő adalékok nélkül

Fernox mágneses szűrő adalékanyaggal (500 ml F1 gátló folyadék)

K.FERNOXTF1 

K.FERNOXTF1FL

Bypass szelep

Garantálja a minimális áramlási sebességet (az Altherma LT hőszivattyúk esetében, az Altherma 
ECH2O egységek kivételével)

UESV 20
UESV 25

140111

140116

Vezérlők

Altherma 3 H HT F





-28°

EPRA-DV/W BRCHHDW

ETVH-DV

akár

Daikin Altherma 3 H HT F

Padlón álló levegő-víz hőszivattyú 

fűtéshez és HMV-előállításhoz

 › Kombinált rozsdamentes acélból készült  vagy  literes 

melegvíz-tároló az egyszerű telepítéshez

 › Az összes hidraulikus alkatrész beépítésre került, ami azt jelenti, 

hogy nincs szükség harmadik féltől származó alkatrészekre

 › A nyomtatott áramköri lap és a hidraulikus alkatrészek az elülső 

oldalon helyezkednek el a könnyű hozzáférés érdekében

 › Kis méret:  ×  mm

 › Beépített kiegészítő fűtés  vagy  kW-ig

 › A hőszivattyú működése - °C-ig garantált

ETVH-D6V(G)/D9W(G) + EPRADV3/W1

ETVH-DVG

70 °C

Hatékonyság ETVH + EPRA
16S18D6V(G)/

D9W(G) + 
14DV3/W1

16S23D6V(G)/
D9W(G) + 
14DV3/W1

16S18D6V(G)/
D9W(G) + 
16DV3/W1

16S23D6V(G)/
D9W(G) + 
16DV3/W1

16S18D6V(G)/
D9W(G) + 
18DV3/W1

16S23D6V(G)/
D9W(G) + 
18DV3/W1

Helyiségfűtés 
 

55 °C kilépő víz
hőmérséklet, 
átlagos 
éghajlat

Általános SCOP 3,58 / 3,57
ŋs (felületfűtés
szezonális 
hatékonyság)

%
140

felületfűt. hatékonysági oszt. A++
35 °C kilépő víz
hőmérséklet, 
átlagos 
éghajlat

Általános SCOP 4,51 / 4,48
ŋs (felületfűtés 

szezonális hatékonyság)

%
177 / 176

felületfűt. hatékonysági oszt. A+++
Használati meleg víz
előállítása 
 

Általános Névleges L XL L XL L XL
Mérsékelt 
klíma

COPdhw 2,62 / 2,51 2,61 / 2,55 2,62 / 2,51 2,61 / 2,55 2,62 / 2,51 2,61 / 2,55
ŋwh (vízfűtés hatékonyság) % 110 / 106 108 / 107 110 / 106 108 / 107 110 / 106 108 / 107
Vízfűtés energiahatékonysági osztály A

Beltéri egység ETVH
16S18D6V(G)/

D9W(G)
16S23D6V(G)/

D9W(G)
16S18D6V(G)/

D9W(G)
16S23D6V(G)/

D9W(G)
16S18D6V(G)/

D9W(G)
16S23D6V(G)/

D9W(G)

Burkolat Szín Fehér + Fekete
Anyag Előre bevont fémlemez

Méretek Egység Mag. × Szél. × Mély mm 1.650x595x625 1.850x595x625 1.650x595x625 1.850x595x625 1.650x595x625 1.850x595x625

Tömeg Egység kg 109 118 109 118 109 118
HMV-tároló Víztérfogat l 180 230 180 230 180 230

Maximális vízhőmérséklet °C 70
Maximális víznyomás bar 10
Rozsdásodás elleni védelem Felület-előkészítés

Működési 
tartomány

Fűtés Vízoldal Min.~Max. °C 15 ~ 70

HMV Vízoldal Max. °C 63 
Hangtelj. szint Környezeti dBA 44
Hangnyomásszint Környezeti dBA 30

Kültéri egység EPRA 14DV3/W1 16DV3/W1 18DV3/W1

Méretek Egység Mag. × Szél. × Mély mm 1.003x1.270x533
Tömeg Egység kg 146/151
Kompresszor Mennyiség 1

Típus Hermetikusan zárt scroll kompresszor
Működési 
tartomány

Hűtés Min.~Max. °CDB 10 ~ 43
Fűtés Min.~Max. °CDB -28 ~ 35
Használati-melegv. Min.~Max. °CDB -28 ~ 35

Hűtőközeg Típus R-32
GWP 675
Töltet kg 4.20
Töltet TCO2Eq 2,84
Vezérlés Expanziós szelep

LW (A) 

Hangteljesítményszint 

(az EN14825 szerint)
54

Hangnyomásszint
(1 méteren)

Környezeti
43,0 48,0

Tápellátás Név / Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V V3/1~/50/230   W1/3~/50/400
Áram Javasolt kismegszakító A 32/16



 Fűtés - 

akár

BRCHHDK

70 °C

Daikin Altherma 3 H HT F 

Padlón álló levegő-víz hőszivattyú fűtésre, 

hűtésre és HMV-előállításhoz

 › Kombinált rozsdamentes acélból készült  vagy  literes 

melegvíz-tároló az egyszerű telepítéshez

 › Az összes hidraulikus alkatrész beépítésre került, ami azt jelenti, 

hogy nincs szükség harmadik féltől származó alkatrészekre

 › A nyomtatott áramköri lap és a hidraulikus alkatrészek elöl vannak 

elhelyezve a könnyű hozzáférés érdekében

 › Kis méret:  ×  mm

 › Beépített kiegészítő fűtés ,  kW-ig

 › A hőszivattyú működése - °C-ig garantált

ETVX-D6V(G)/D9W(G) + EPRA14-18DV3/W1

EPRA-DV/W

ETVX-DV ETVX-DVG

BRCHHDK

-28°

Hatékonyság ETVX + EPRA
16S18D6V(G)/

D9W(G) + 
14DV3/W1

16S23D6V(G)/
D9W(G) + 
14DV3/W

16S18D6V(G)/
D9W(G) 

+ 16DV3/W1

16S23D6V(G)/
D9W(G) + 
16DV3/W1

16S18D6V(G)/
D9W(G) + 
18DV3/W1

16S23D6V(G)/
D9W(G) + 
18DV3/W1

Helyiségfűtés 
 

55 °C kilépő víz
hőmérséklet, 
átlagos 
éghajlat

Általános SCOP 3,62 / 3,63

ŋs (felületfűtés
szezonális 
hatékonyság)

%
142

felületfűt. hatékonysági oszt. A++
35 °C kilépő víz
hőmérséklet, 
átlagos 
éghajlat

Általános SCOP 4,57
ŋs (felületfűtés 
szezonális hatékonyság)

%
180

felületfűt. hatékonysági oszt. A+++

Használati meleg víz
előállítása 
 

Általános Névleges L XL L XL L XL

Mérsékelt 
klíma

COPdhw 2,62 / 2,51 2,61 / 2,55 2,62 / 2,51 2,61 / 2,55 2,62 / 2,51 2,61 / 2,55

ŋwh (vízfűtés hatékonyság) % 110 / 106 108 / 107 110 / 106 108 / 107 110 / 106 108 / 107

Vízfűtés energiahatékonysági osztály A

Beltéri egység ETVX
16S18D6V(G)/

D9W(G)
16S23D6V(G)/

D9W(G)
16S18D6V(G)/

D9W(G)
16S23D6V(G)/

D9W(G)
16S18D6V(G)/

D9W(G)
16S23D6V(G)/

D9W(G)

Burkolat Szín Fehér + Fekete

Anyag Előre bevont fémlemez

Méretek Egység Mag. × Szél. × Mély mm 1.650x595x625 1.850x595x625 1.650x595x625 1.850x595x625 1.650x595x625 1.850x595x625
Tömeg Egység kg 109 118 109 118 109 118
HMV-tároló Víztérfogat l 180 230 180 230 180 230

Maximális vízhőmérséklet °C 70

Maximális víznyomás bar 10

Rozsdásodás elleni védelem Felület-előkészítés
Működési 
tartomány

Fűtés Vízoldal Min.~Max. °C 15 ~ 70

Hűtés Vízoldal Min.~Max. °C 5 ~ 50

HMV Vízoldal Max. °C 63 

Hangtelj. szint Környezeti dBA 44 

Hangnyomásszint Környezeti dBA 30 

Kültéri egység EPRA 14DV3/W1 16DV3/W1 18DV3/W1

Méretek Egység Mag. × Szél. × Mély mm 1.003x1.270x533
Tömeg Egység kg 146/151
Kompresszor Mennyiség 1

Típus Hermetikusan zárt scroll kompresszor
Működési 
tartomány

Hűtés Min.~Max. °CDB 10 ~ 43
Fűtés Min.~Max. °CDB -28 ~ 35
Használati-melegv. Min.~Max. °CDB -28 ~ 35

Hűtőközeg Típus R-32
GWP 675
Töltet kg 4,20
Töltet TCO2Eq 2,84
Vezérlés Expanziós szelep

LW (A) 

Hangteljesítményszint 

(az EN14825 szerint)
54

Hangnyomásszint
(1 méteren)

Környezeti
43,0 48,0

Tápellátás Név / Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V V3/1~/50/230   W1/3~/50/400
Áram Javasolt kismegszakító A 32/16





A Daikin szem
Az intuitív Daikin szem valós időben megmutatja 

a rendszer állapotát. Ha a Daikin szem kék színű, az azt 

jelenti, hogy a hőszivattyú megfelelően működik.  

Ha a szem pirosra vált, hiba történt.

 

Gyorsan konfigurálható

Jelentkezzen be, és kevesebb, mint  lépésben teljes 

mértékben konfigurálhatja az egységet. A tesztciklusok 

futtatásával is ellenőrizheti, hogy az egység készen áll-e 

a használatra!

Könnyű kezelhetőség
A felhasználói felület az ikon alapú menüknek 

köszönhetően nagyon gyorsan működik.

Gyönyörű design
A felületet kifejezetten intuitív kialakításra tervezték.  

A nagy kontrasztú színes képernyő lenyűgöző és 

praktikus látványt nyújt, amelyek valóban segítenek 

a telepítőknek vagy a szervizmérnököknek.

Intelligens tárolókezelés 

 › Az egység intelligens hálózatra (Smart Grid) 

köthető, amivel alacsony energiaköltségek mellett 

működtethető, és a hőenergia térfűtéshez és 

használati-melegvízhez hatékonyan tárolható.

 › Folyamatos fűtés leolvasztási üzemmód közben, 

valamint a tárolt hő felhasználása térfűtéshez (csak 

 literes tároló esetén).

 › A hőszivattyú és az ECHO hőtároló elektronikus 

kezelése maximalizálja az energiahatékonyságot, 

valamint a komfortos fűtest és a használati-melegvíz 

előállítást.

 › A legmagasabb igényeknek megfelelve képes 

a folyamatos friss víz ellátásra.

 › Több megújuló energiát használ napelemes 

csatlakozással.

Innovatív és kiváló minőségű tároló

 › Könnyű műanyag tartály

 › Nincs korrózió, anód- vagy mészlerakódás

 › Ütésálló polipropilén belső és külső falakat 

tartalmaz kiváló minőségű szigetelőhabbal töltve, 

hogy a hőveszteségeket minimálisra csökkentsék

Más hőforrásokkal kombinálható 
 
 › A bivalens lehetőség lehetővé teszi más forrásokból, 

például olaj-, gáz- vagy pelletüzemű kazánokból 

származó hő tárolását tovább csökkentve az 

energiafogyasztást

 › A magas hőmérsékletű, osztott Daikin Altherma ECH2O arról ismert, hogy 

maximalizálja a megújuló energiaforrásokat, hogy tökéletes kényelmet 

biztosítson a fűtés, a használati-melegvíz készítés és a hűtés területén.

 › Rozsdamentes 

acél hőcserélő 

melegvíz 

előállításához

 › Vezérlő

 › Polipropilén  

burkolat  

poliuretán  

szigeteléssel

 › Szivattyú

Speciális felhasználói felület

Daikin Altherma 3  
H HT ECH2O
Padlónálló egység beépített ECH2O 

tárolóval



 Fűtés - 

    Napenergia hasznosítása használati-melegvízhez  

és központi fűtéshez

   Hőszivattyú (környezeti hő)

   Kiegészítő energia (villamos energia)

2500

2000

1500

1000

500

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

kWh

Egy átlagos családi ház  

havi energiafogyasztása

Drain-back (nyílt rendszerű) napkollektoros 

rendszer (EHSH-D, EHSX-D)

 › A napkollektorokat csak akkor töltik fel vízzel,  

ha a nap elegendő hőt biztosít 

 › A szivattyúk a vezérlőegységben és 

a szivattyúegységben rövid ideig bekapcsolnak, 

és a kollektorokat töltőtartály-vízzel töltik meg

 › Töltés után a vízkeringést fenntartják  

a fennmaradó szivattyúval 

Túlnyomásos napkollektoros rendszer

(EHSHB-D, EHSXB-D)

 › A rendszerben lévő hőcserélő folyadékban 

megfelelő mennyisegű fagyálló van, 

hogy a rendszer télen ne fagyjon be.

 › A rendszert nyomás alá helyezzük és lezárjuk.

Kombinálja a beltéri egységet egy hőtárolóval, hogy elérje a tökéletes otthoni kényelmet.

 › Friss vizes használati elv: a használati-melegvíz igény szerinti vételezese a szennyeződés és az üledék 

kockázatának kiküszöbölése mellett

 › Optimális használati melegvíz-teljesítmény: az alacsony hőmérsékletű technológia magas csapolási 

teljesítményt tesz lehetővé

 › Megfelelő a jövő számára: lehetőség a megújuló napenergia és más hőforrások, pl. kandalló integrálására

 › Az egység könnyű és robosztus felépítése a kaszkád elvével kombinálva rugalmas telepítési lehetőségeket 

kínál

A kis- és nagyméretű lakásokban is használható rendszerrel az ügyfelek választhatnak a nyomásmentes és a

túlnyomásos melegvíz rendszer közül.

ECH2O hőtároló: további melegvíz-kényelem

 2

 3

 4

 1

Rendszerdiagram:

beépített napkollektor

1  Napenergia hasznosítása

használati-melegvízhez és

központi fűtéshez

2  Külső hőszivattyú egység

3  Napkollektorok

4 Napkollektoros szivattyú 

állomás





Beltéri egységek

Típus / Rend.sz.

Daikin Altherma 3 H HT ECH2O

Beltéri egység beépített 300 l / 500 l polipropilén tartállyal rendelkezik a higiénikus melegvíz 
előállításhoz, frissvíz-elven. Nagy hatékonyságú szivattyúval, melegvíz / fűtés és fűtés / hűtés 
szelepekkel, beépített visszatérő hőmérséklet-korlátozással a napenergia használatához, 
integrált túlfolyás, biztonsági modul, elektronikus nyomásmérővel és biztonsági szeleppel, 
áramlásérzékelővel, valamint töltő- és leeresztő csapokkal.
A bivalens változat további hőcserélőt tartalmaz nyomás alatt álló napenergia 
alkalmazásokhoz vagy külső hőfejlesztőkhöz.
A kiegészítő fűtőpatront (1, 3 vagy 9 kW) és a kapcsolódobozt külön kell megrendelni.

Csak fűtés

EHSH ECH2O beltéri egység 300 l tárolóval

EPRA14-18DV3/W1 kültéri egységekhez
Méretek (szé × mé × ma) 590 × 615 × 1891 mm.
EHSH ECH2O, 300 l, H, 16 kW ETSH16P30D

EHSH ECH2O, 300 l, H, bivalens verzió, 16 kW ETSHB16P30D

EHSH ECH2O beltéri egység 500 l tárolóval

EPRA14-18DV3/W1 kültéri egységekhez
Méretek (szé × mé × ma) 785 × 785 × 1896 mm.
EHSH ECH2O, 500 l, H, 16 kW ETSH16P50D

EHSH ECH2O, 500 l, H, bivalens verzió, 16 kW ETSHB16P50D

Hűtés és fűtés

EHSX ECH2O beltéri egység 300 l tárolóval

EPRA14-18DV3/W1 kültéri egységhez 
Méretek (szé × mé × ma) 590 × 615 × 1891 mm.
EHSX ECH2O, 300 l, H/C, 16 kW ETSX16P30D

EHSX ECH2O, 300 l, H/C, bivalens verzió, 16 kW ETSXB16P30D

EHSX ECH2O beltéri egység 500 l tárolóval

EPRA14-18DV3/W1 kültéri egységekhez
Méretek (szé × mé × ma) 785 × 785 × 1896 mm.
EHSX ECH2O, 500 l, H/C, 16 kW ETSX16P50D

EHSX ECH2O, 500 l, H/C, bivalens verzió, 16 kW ETSXB16P50D

Daikin  

Altherma 3  

H HT ECH2O

Levegő-víz hőszivattyú,

akár 70 °C-os előremenő 

vízhőmérsékletig



 Fűtés - 

Daikin Altherma 3 H HT ECH2O

Vezérlők

Típus / Rend.sz.

Helyiségvezérlő RoCon U1

Kényelmi szabályozás fali házban.
Használható:
a) Távirányító (külső berendezésvezérlő)102,025 
b) Keverő kezelőegység (kiegészítő vagy önálló)
c) Szobatermosztát a hőcserélőhöz.

EHS157034

Keverő modul RoCon M1

A keverőszelep vezérlője fordulatszám-szabályozott nagy hatékonyságú szivattyúval, a 
keverőkör érzékelőjével
a) felszerelésvezérlővel (RoCon B1) kombinálva.
A keverő paraméterei a hőgenerátoron keresztül állíthatók.
b) helyiségvezérlővel kombinálva (RoCon U1)
1. önálló megoldásként használható
2. a BUS-n keresztül integrálható a rendszerbe.

EHS157068

Gateway RoCon G1

a vezérlő csatlakoztatásához az internethez a hőforrás mobiltelefonokon (APP) keresztül történő 
távvezérléséhez.

EHS157056

Kültéri egység

Típus / Rend.sz.

Daikin Altherma 3 H HT magas hőmérsékletű, hydrosplit kültéri egység 14-18 osztály (Fűtés 

és hűtés)

R-32 hydrosplit hőszivattyú kültéri egység inverter vezérléssel, gázbefecskendezéses 
technológiával. Hermetikusan zárt scroll kompresszorral és kiterjesztett modulációs 
tartománnyal.
Beépített kültéri hőmérséklet-érzékelő.
Méretek (szé × ma × mé): 1270 × 1003 × 533 mm

Daikin Altherma 3 H HT hydrosplit kültéri egység, 14. osztály

1 ~ 230 V / 50Hz, ajánlott 32A biztosíték
Daikin Altherma 3 H HT hydrosplit kültéri egység 16. osztály

1 ~ 230 V / 50Hz, ajánlott 32A biztosíték
Daikin Altherma 3 H HT hydrosplit kültéri egység, 18. osztály

1 ~ 230 V / 50Hz, ajánlott 32A biztosíték

Daikin Altherma 3 H HT hydrosplit kültéri egység, 14. osztály

3 ~ 400 V / 50Hz, ajánlott 16A biztosíték
Daikin Altherma 3 H HT hydrosplit kültéri egység 16. osztály

3 ~ 400 V / 50Hz, ajánlott 16A biztosíték
Daikin Altherma 3 H HT hydrosplit kültéri egység, 18. osztály

3 ~ 400 V / 50Hz, ajánlott 16A biztosíték

EPRA14DV3

EPRA16DV3

EPRA18DV3

EPRA14DW1

EPRA16DW1

EPRA18DW1

Kiegészítők

Típus / Rend.sz.

Kültéri egység rögzítőállvány

Szerelési állvány beton aljzathoz.
A lábakat közvetlenül az aljzathoz kell rögzíteni.

EKMST1

Kültéri egység rögzítőállvány

Szerelési állvány gumi tömbökkel, ha a fúrás nem lehetséges.
EKMST2





Tartozékok

Típus / Rend.sz. 

Kiegészítő fűtőpatron

Kötelező az EKBU kiegészítő fűtőpatron csatlakoztatásához
EKBUHSWB

Kiegészítő fűtőpatron

Elektromos kiegészítő fűtés az R-32 ECH2O beltéri egységhez.
A kötelező EKBUHSWB kapcsolódobozt külön kell megrendelni.
1 kW-os kiegészítő fűtőpatron
3 kW-os kiegészítő fűtőpatron
9 kW-os kiegészítő fűtőpatron

EKBU1C

EKBU3C

EKBU9C

Opcionális távoli kültéri hőmérséklet-érzékelő

A kültéri egységtől független hőmérséklet mérés. Alapesetben a kültéri egységbe épített 
érzékelő a kültéri hőmérséklet érzékelőjeként működik. Opcióként elhelyezhető egy további 
hőmérséklet érzékelő, amely a kültér egy másik
pontjában lévő hőmérsékletét méri.

EKRSC1

Fagyvédelmi szelep

Megakadályozza a jégképződést azáltal, hogy a vizet a rendszerből leengedi

AFVALVE1

Szivattyúcsoport keverőkörrel

Vegyes fűtőkörhöz. Csatlakoztatásra kész, hőszigetelt burkolattal, nagy hatékonyságú 
cirkulációs szivattyúval, motoros keverőszeleppel, elzáró szelepekkel és hőmérséklet-kijelzővel.

156075

Szivattyúcsoport keverőkör nélkül

Vegyes fűtőkörhöz.
Csatlakoztatásra kész, hőszigetelt burkolattal, nagy hatékonyságú szivattyúval, elzáró 
szelepekkel és hőmérséklet-kijelzőkkel.

156077

Szerelvénykészlet keverőcsoporthozMK1/MK2

1” belső menet × 1 1/2” lapos tömítés
156053

Fernox iszap és magnetit leválasztó

Kompakt iszapszeparátor leeresztő csappal. Függőleges és vízszintes csővezetékhez illeszkedik. 
Szelepeket és szerelvényeket tartalmaz.
Fernox mágneses szűrő adalékok nélkül

Fernox mágneses szűrő adalékanyaggal (500 ml F1 gátló folyadék)

K.FERNOXTF1 

K.FERNOXTF1FL

Caleffi iszap és magnetit leválasztó SAS1 

Kompakt iszapszeparátor lefolyócsappal és hőszigeteléssel.
G1-IG bemenet (unió anya), G1-lG kimenet.

156021

Caleffi iszap és magnetit leválasztó SAS2 
Kompakt iszapszeparátor lefolyócsappal és hőszigeteléssel.
G1-IG bemenet (unió anya), G1-lG kimenet.

156023

Hidraulikus váltóDN 25

Függőleges telepítéshez, hőszigeteléssel és lefolyócsappal együtt. Bemeneti / kimeneti G1 IG 
(DN 25, anyacsavar). Akár 2,500 liter vízmennyiség.

HW2500 156025

Hidraulikus osztó DN 125

DN125 kerek csöves osztó, négy zónára felosztva perforált elválasztó
lemezekkel (hossz: kb. 1550 mm).
8 db 1”-os külső menetes fűtőkori csatlakoztatás, 1 db .”-os hüvely es tartóláb.
Legnagyobb megengedett nyomás / hőmérséklet: 6 bar / 110 °C.

HWC 172900

Hőszigetelés a hidraulikus osztóhoz

Hőszigetelés, galvanizált acéllemez házban, 60 mm PUR habból.
WHWC 172901

Biv csatlakozó készlet

TBC
141589

DB csatlakozó készlet

TBC
141590

DB csatlakozó készlet

TBC
141592

Csatlakozó külső fűtőelem

TBC
141591

Napelempanel FlowGuard napkollektoros áramlási szabályozója

áramlásindikátorral 2–16 l/min.
FLG 164102-RTX

Konvekciós fék

A gravitáció hatására létrejövő keringés megakadályozására a drain-back vízkörében, 2 db.  
Akár 95 °C-ig is használható (nyomás alatti napkollektoros hőcserelőkkel szerelt tárolókkal nem 
használható).

SKB 165070

Feltöltő és leeresztő csatlakozók

RPS3-es a 2013-as es azutáni tartályok számára, a töltő- és leeresztőszelepeken
keresztul történő egyszerű töltéshez és ürítéshez.

KFE BA 165215

Daikin Altherma 3 H HT ECH2O



 Fűtés - 





EPRA-DV/W ETSH-D

Daikin Altherma 3 H HT ECH2O

Padlón álló levegő-víz hőszivattyú 

fűtéshez és melegvíz előállítására, 

napkollektor-csatlakozással

 › Beépített napkollektoros csatlakozási lehetőség, amely maximális 

kényelmet kínál a fűtés és a melegvíz-készítés számára

 › A megújuló energia maximális felhasználása: hőszivattyú-

technológiát használ fűtésre és napenergia-támogatást 

a helyiségfűtéshez és a melegvíz előállításához

 › Frissvíz-elv: higiénikus víz, nem szükséges termikus 

legionella fertőtlenítés

 › Karbantartást nem igénylő tároló: nincs korrózió, anód- vagy 

mészlerakódás, és nincs vízveszteség a biztonsági szelepen 

keresztül

 › HMV készítés nyomásmentes (Drain-back) napkollektor-

rendszer támogatásával

 › A korszerű hőszigetelésnek köszönhetően a hőveszteség 

minimálisra csökken

 › Alkalmazásvezérlés lehetséges a fűtés, melegvíz-készítés  

és hűtés üzemeltetéséhez garantált

 › Hőszivattyú-működés - °C-ig

 › Napelemekhez csatlakoztatható, amely a hőszivattyú 

működéséhez szükséges energiát biztosítja

ETSH-D + EPRADV3/W1

70 °C

-28°

akár

Hatékonyság ETSH + EPRA 16P30D + 

14DV3/W1

16P50D + 

14DV3/W1

16P30D + 

16DV3/W1

16P50D + 

16DV3/W1

16P30D + 

18DV3/W1

16P50D + 

18DV3/W1

Helyiségfűtés 
 

55 °C kilépő víz
hőmérséklet, 
átlagos 
éghajlat

Általános SCOP 3,58 / 3,57
ŋs (felületfűtés
szezonális 
hatékonyság)

%
140

felületfűt. hatékonysági oszt. A++
35 °C kilépő víz
hőmérséklet, 
átlagos 
éghajlat

Általános SCOP 4,51 / 4,48
ŋs (felületfűtés 

szezonális hatékonyság)

%
177 / 176

felületfűt. hatékonysági oszt. A+++
Használati melegvíz előállítása 
 

Általános Névleges L XL L XL L XL
Mérsékelt 
klíma

COPdhw 2,38 2,75 / 2,67 2,38 2,75 / 2,67 2,38 2,75 / 2,67
ŋwh (vízfűtés hatékonyság) % 101 115 / 111 101 115 / 111 101 115 / 111
Vízfűtés energiahatékonysági osztály A

Beltéri egység ETSH 16P30D 16P50D 16P30D 16P50D 16P30D 16P50D

Burkolat Szín Törtfehér (RAL9016) / sötét szürke (RAL7011)

Anyag Ütésálló polipropilén

Méretek Egység Mag. × Szél. × Mély mm 1.891x590x615 1.896x785x785 1.891x590x615 1.896x785x785

Tömeg Egység kg 77 94 77 94 77 94
Tároló Víztérfogat l 294 477 294 477 294 477

Maximális vízhőmérséklet °C 85
Működési 
tartomány

Fűtés Környez. Min.~Max. °C -28 ~ 35
Vízoldal Min.~Max. °C 15 ~ 70

Használati-
melegvíz

Környez Min.~Max. °CDB -28 ~ 35
Vízoldal Min.~Max. °C 10 ~ 63

Hangtelj. szint Körny. dBA 45.6
Hangnyom. szint Körny. dBA 32.8

Kültéri egység EPRA 14DV3/W1 16DV3/W1 18DV3/W1

Méretek Egység Mag. × Szél. × Mély mm 1.003x1.270x533

Tömeg Egység kg 146 / 151

Kompresszor Mennyiség 1

Típus Hermetikusan zárt scroll kompresszor

Működési 
tartomány

Hűtés Min.~Max. °CDB -28 ~ 35

Használati-melegv. Min.~Max. °CDB -28 ~ 35 

Hűtőközeg Típus R-32

GWP 675

Töltet kg 4.20

Töltet TCO2Eq 2,84

Vezérlés Expanziós szelep
LW (A) 

Hangteljesítményszint 

(az EN14825 szerint)
54

Hangnyomásszint
(1 méteren)

Környezeti 43,0 48,0

Tápellátás Név / Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V V3/1~/50/230 / W1/3~/50/400

Áram Javasolt kismegszakító A 32/16



 Fűtés - 

Daikin Altherma 3 H HT ECH2O 

Padlón álló levegő-víz hőszivattyú bivalens fűtéshez 

és melegvíz előállítására napkollektor-csatlakozással

 › Beépített napkollektoros csatlakozási lehetőség, amely 

maximális kényelmet kínál a fűtésben és a melegvíz-készítésben

 › A megújuló energia maximális felhasználása: hőszivattyú-

technológiát használ fűtésre és napenergia-támogatást a 

helyiségfűtéshez és a melegvíz előállításához

 › Frissvíz-elv: higiénikus víz, nem szükséges termikus 

legionella fertőtlenítés

 › Karbantartást nem igénylő tároló: nincs korrózió, anód- vagy 

mészlerakódás, és nincs vízveszteség a biztonsági szelepen 

keresztül

 › Bivalens rendszer: kombinálható egy másodlagos hőforrással

 › A korszerű hőszigetelésnek köszönhetően a hőveszteség 

minimálisra csökken

 › Alkalmazásvezérlés lehetséges a fűtés és a melegvíz-készítés 

működésének kezelésére

 › A hőszivattyú működése - °C-ig garantált

ETSHB-D + EPRADV3/W1

EPRA-DV/W ETHSB-D

70 °C

-28°

akár

Hatékonyság ETSHB-D + EPRA 18P30D + 

14DV3/W1

16P50D + 

14DV3/W1

18P30D + 

16DV3/W1

18P50D + 

16DV3/W1

18P30D + 

18DV3/W1

18P50D + 

18DV3/W1

Helyiségfűtés 
 

55 °C kilépő víz
hőmérséklet, 
átlagos 
éghajlat

Általános SCOP 3,58 / 3,57
ŋs (felületfűtés
szezonális 
hatékonyság)

%
140

felületfűt. hatékonysági oszt. A++
35 °C kilépő víz
hőmérséklet, 
átlagos 
éghajlat

Általános SCOP 4,51 / 4,48
ŋs (felületfűtés 

szezonális hatékonyság)

%
177 / 176

felületfűt. hatékonysági oszt. A+++
Használati melegvíz előállítása 
 

Általános Névleges L XL L XL L XL
Mérsékelt 
klíma

COPdhw 2,38 2,58 / 2,75 2,38 2,58 / 2,75 2,38 2,58 / 2,75
ŋwh (vízfűtés hatékonyság) % 101 108 / 115 101 108 / 115 101 108 / 115
Vízfűtés energiahatékonysági osztály A

Beltéri egység ETSHB 16P30D 16P50D 16P30D 16P50D 16P30D 16P50D

Burkolat Szín Törtfehér (RAL9016) / sötét szürke (RAL7011)
Anyag Ütésálló polipropilén

Méretek Egység Mag.xSzél.xMély mm 1.891x590x615 1.896x785x785 1.891x590x615 1.896x785x785

Tömeg Egység kg 79 100 79 100 79 100
Tároló Víztérfogat l 294 477 294 477 294 477

Maximális vízhőmérséklet °C 85
Működési 
tartomány

Fűtés Környez. Min.~Max. °C -28 ~ 35
Vízoldal Min.~Max. °C 15 ~ 70

Használati- 
melegvíz

Környez. Min.~Max. °CDB -28 ~ 35
Vízoldal Min.~Max. °C 10 ~ 73

Hangtelj. szint Körny. dBA 45.6
Hangnyom. szint Körny. dBA 32.8

Kültéri egység EPRA 14DV3/W1 16DV3/W1 18DV3/W1

Méretek Egység Mag.xSzél.xMély mm 1.003x1.270x533
Tömeg Egység kg 146 / 151
Kompresszor Mennyiség 1

Típus Hermetikusan zárt scroll kompresszor
Működési 
tartomány

Hűtés Min.~Max. °CDB -28 ~ 35
Használati-melegv. Min.~Max. °CDB -28 ~ 35

Hűtőközeg Típus R-32
GWP 675
Töltet kg 4,20
Töltet                                                                       TCO2Eq 2,84
Vezérlés Expanziós szelep

LW (A) 

Hangteljesítményszint 

(az EN14825 szerint)
54

Hangnyomásszint
(1 méteren)

Környezeti TCO2Eq
43,0 48,0 

Tápellátás Név / Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V V3/1~/50/230   W1/3~/50/400
Áram Javasolt kismegszakító A 32/16





Daikin Altherma 3 H HT ECH2O

Padlón álló levegő-víz hőszivattyú fűtésre, hűtésre és 

melegvíz előállítására napkollektor-csatlakozással

 › Beépített napkollektor csatlakozási lehetőség, amely maximális 

kényelmet kínál a fűtés, melegvíz-készítés és hűtés területén

 › A megújuló energia maximális felhasználása: hőszivattyú-

technológiát használ fűtésre és napenergia-támogatást 

a helyiségfűtéshez és a melegvíz előállításához

 › Frissvíz-elv: higiénikus víz, nem szükséges termikus legionella 

fertőtlenítés

 › Karbantartást nem igénylő tároló: nincs korrózió, anód- vagy 

mészlerakódás, és nincs vízveszteség a biztonsági szelepen 

keresztül

 › HMV készítés nyomásmentes (Drain-back) napkollektor-

rendszer támogatásával

 › A korszerű hőszigetelésnek köszönhetően a hőveszteség 

minimálisra csökken

 › Alkalmazásvezérlés lehetséges a fűtés, melegvíz-készítés és 

hűtés üzemeltetéséhez

 › A hőszivattyú működése -28 °C-ig garantált

 › Napelemekhez csatlakoztatható, amely a hőszivattyú 

működéséhez szükséges energiát biztosítja

ETSX-D + EPRADV3/W1

EPRA-DV/W ETSX-D

70 °C

-28°

akár

Hatékonyság ETSX + EPRA 16P30D + 14DV3/W1 16P50D + 14DV3/W1 16P30D + 16DV3/W1 16P50D + 16DV3/W1 16P30D + 18DV3/W1 16P50D + 18DV3/W1

Helyiségfűtés 
 

55 °C kilépő víz
hőmérséklet, 
átlagos 
éghajlat

Általános SCOP 3,62 / 3,63
ŋs (felületfűtés
szezonális 
hatékonyság)

%
142

felületfűt. hatékonysági oszt. A++
35 °C kilépő víz
hőmérséklet, 
átlagos 
éghajlat

Általános SCOP 4,57
ŋs (felületfűtés 

szezonális hatékonyság)

%
180

felületfűt. hatékonysági oszt. A+++
Használati melegvíz előállítása 
 

Általános Névleges L XL L XL L XL
Mérsékelt 
klíma

COPdhw 2,38 2,75 / 2,67 2,38 2,75 / 2,67 2,38 2,75 / 2,67
ŋwh (vízfűtés hatékonyság) % 101 115 / 111 101 115 / 111 101 115 / 111
Vízfűtés energiahatékonysági osztály A

Beltéri egység ETSX 16P30D 16P50D 16P30D 16P50D 16P30D 16P50D

Burkolat Szín Törtfehér (RAL9016) / sötét szürke (RAL7011)
Anyag Ütésálló polipropilén

Méretek Egység Mag. × Szél. × Mély mm 1.891x590x615 1.896x785x785 1.891x590x615 1.896x785x785 1.891x590x615 1.896x785x785
Tömeg Egység kg 77 94 77 94 77 94
Tároló Víz mennyiség l 294 477 294 477 294 477

Maximális víznyomás °C 85
Működési 
tartomány

Fűtés Környez. Min.~Max. °C -28~35
Vízoldal Min.~Max. °C 15~70

Hűtés Környez. Min.~Max. °CDB 10~43
Vízoldal Min.~Max. °C 5~22

Használati-
melegvíz

Környez. Min.~Max. °CDB -28~35
Vízoldal Min.~Max. °C 10~63

Hangtelj. szint Környezeti dBA 45.6
Hangnyomásszint Környezeti dBA 32.8

Kültéri egység EPRA 14DV3/W1 16DV3/W1 18DV3/W1
Méretek Egység Mag. × Szél. × Mély mm 1.003x1.270x533
Tömeg Egység kg 146/151
Kompresszor Mennyiség 1

Típus Hermetikusan zárt scroll kompresszor
Működési 
tartomány

Fűtés Min.~Max. °CDB -28 ~ 43
Hűtés Min.~Max. °CDB 10 ~ 43
Használati-melegv. Min.~Max. °CDB -25 ~35 

Hűtőközeg Típus R-32
GWP 675.0
Töltet kg 4.20
Töltet TCO2Eq 2,84

Vezérlés Expanziós szelep
LW (A) 

Hangteljesítményszint 

(az EN14825 szerint)
54

Hangnyomásszint
(1 méteren)

Környezeti 43,0 48,0

Tápellátás Név / Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V V3/1~/50/230   W1/3~/50/400
Áram Javasolt kismegszakító A 32/16



 Fűtés - 

Daikin Altherma 3 H HT ECH2O

Padlón álló levegő-víz hőszivattyú bivalens 

fűtéshez, hűtéshez és melegvíz 

előállítására napkollektor-csatlakozással

 › Beépített napkollektor csatlakozási lehetőség, amely maximális 

kényelmet kínál a fűtés és a melegvíz-készítés számára

 › A megújuló energia maximális felhasználása: hőszivattyú-

technológiát használ fűtésre és napenergia-támogatást 

a helyiségfűtéshez és a melegvíz előállításához

 › Frissvíz-elv: higiénikus víz, nem szükséges termikus legionella 

fertőtlenítés

 › Karbantartást nem igénylő tároló: nincs korrózió, anód- vagy 

mészlerakódás, és nincs vízveszteség a biztonsági szelepen 

keresztül

 › Bivalens rendszer: kombinálható egy másodlagos hőforrással

 › A korszerű hőszigetelésnek köszönhetően a hőveszteség 

minimálisra csökken

 › Alkalmazásvezérlés lehetséges a fűtés kezelésére és melegvíz-

készítés üzemeltetésre

ETSXB-D + EPRA14-18DV/W

EPRA-DV/W ETSXB-D

70 °C

-28°

akár

Hatékonyság ETSXB-D + EPRA 16P30D + 14DV3/W1 16P50D + 14DV3/W1 16P30D + 16DV3/W1 16P50D + 16DV3/W1 16P30D + 18DV3/W1 16P50D + 18DV3/W1

Helyiségfűtés 
 

55 °C kilépő víz
hőmérséklet, 
átlagos 
éghajlat

Általános SCOP 3,62 / 3,63
ŋs (felületfűtés
szezonális 
hatékonyság)

%
142

felületfűt. hatékonysági oszt. A++
35 °C kilépő víz
hőmérséklet, 
átlagos 
éghajlat

Általános SCOP 4,57
ŋs (felületfűtés 

szezonális hatékonyság)

%
180

felületfűt. hatékonysági oszt. A+++
Használati melegvíz előállítása 
 

Általános Névleges L XL L XL L XL
Mérsékelt 
klíma

COPdhw 2,38 2,58 / 2,75 2,38 2,58 / 2,75 2,38 2,58 / 2,75
ŋwh (vízfűtés hatékonyság) % 101 108 / 115 101 108 / 115 101 108 / 115
Vízfűtés energiahatékonysági osztály A

Beltéri egység ETSXB-D 16P30D 16P50D 16P30D 16P50D 16P30D 16P50D

Burkolat Szín Törtfehér (RAL9016) / sötét szürke (RAL7011)
Anyag Ütésálló polipropilén

Méretek Egység Mag. × Szél. × Mély mm 1.891x590x615 1.896x785x785 1.891x590x615 1.896x785x785 1.891x590x615 1.896x785x785
Tömeg Egység kg 79 100 79 100 79 100
Tároló Víz mennyiség l 294 477 294 477 294 477

Maximális víznyomás °C 85
Működési 
tartomány

Fűtés Környez. Min.~Max. °C -25~35
Vízoldal Min.~Max. °C 15~70

Hűtés Környez. Min.~Max. °CDB 10~43
Vízoldal Min.~Max. °C 5~22

Használati-
melegvíz

Környez. Min.~Max. °CDB -28~35
Vízoldal Min.~Max. °C 10~63

Hangtelj. szint Környezeti dBA 45.6
Hangnyomásszint Környezeti dBA 32.8

Kültéri egység EPRA 14DV3/W1 16DV3/W1 18DV3/W1
Méretek Egység Mag. × Szél. × Mély mm 1.003x1.270x533
Tömeg Egység kg 146/151
Kompresszor Mennyiség 1

Típus Hermetikusan zárt tekercskompresszor
Működési 
tartomány

Fűtés Min.~Max. °CDB -28 ~ 35
Hűtés Min.~Max. °CDB 10 ~ 43
Használati-melegv. Min.~Max. °CDB -25 ~35 

Hűtőközeg Típus R-32
GWP 675,0
Töltet kg 4,20
Töltet TCO2Eq 2,84
Vezérlés Expanziós szelep

LW (A) 

Hangteljesítményszint 

(az EN14825 szerint)
54

Hangnyomásszint
(1 méteren)

Környezeti 43,0 48,0

Tápellátás Név / Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V V3/1~/50/230   W1/3~/50/400
Áram Javasolt kismegszakító A 32/16





Egyszerű telepítés és használati-melegvíz 
csatlakoztatás

 › Az összes hidraulikus alkatrész beépítésre került, ami azt jelenti, 

hogy nincs szükség harmadik féltől származó alkatrészekre

 › A nyomtatott áramköri lap és a hidraulikus alkatrészek az 

elülső oldalon helyezkednek el megkönnyítve az esetleges 

karbantartás esetén a szakember számára a hozzáférést.

 › A kompakt méretek lehetővé teszik a kis telepítési 

helyet, mivel szinte nincs szükség oldalsó távolságra

 › Az egység karcsú kialakítása beleolvad más 

háztartási gépek környezetébe

 › Kombinál ható akár rozsdamentes acél vagy ECHO hőtárolóval

Miért válassza a Daikin falra 

szerelhető egységet? 

A Daikin Altherma 3 H HT W falra szerelhető 

egység kicsi, kompakt kialakításának 

köszönhetően lehetővé teszi a gyors és egyszerű 

telepítést, így leegyszerűsítve mind a fűtés, 

a hűtés, valamint a melegvíz-ellátás kiépítését.

Tágulási tartály

Szivattyú

Mágneses szűrő

Daikin Altherma 3  
H HT W
Oldalfali egység



 Fűtés - 

Rugalmasság a használati melegvíz biztosítása 
terén

Ha a végfelhasználó melegvizet igényel, de a beépítési 

magasság korlátozott, akkor külön rozsdamentes acél tároló 

biztosíthatja a szükséges melegvíz-ellátást.

ECHO hőtároló: további melegvíz-kényelem 

Tovább szélesítve a lehetőségeket, a falra szerelt készülék 

akár Daikin hőtárolóval is kombinálható.

 › Friss vizes használati elv: a használati-melegvíz igény 

szerinti vételezése a szennyeződés és az üledék 

kockázatának kiküszöbölése mellett

 › Optimális használati melegvíz-teljesítmény: magas 

csapolási teljesítménnyel

 › Kombinálható továbbá a megújuló napenergiával és más 

hőforrásokkal, pl. kandalló

 › Könnyű és robusztus kialakítás: a kaszkád elven rugalmas 

telepítési lehetőségeket kínál

Példa a rozsdamentes acél használati melegvíz-tartállyal történő 

alkalmazásra

Helyiségfűtés biztosítása egyszerűen

A Daikin Altherma  H HT W a legjobb választás, ha 

a végfelhasználó a helyiségfűtést vagy -hűtést szeretné ellátni, 

míg a használati-melegvizet egy másik rendszer biztosítja.

Fűtés és hűtés

Használati-melegvízPadlófűtés





Daikin  

Altherma 3  

H HT W

Beltéri egység

Típus / Rend.sz. 

Altherma 3 H HT W falra szerelt hydrosplit beltéri egység

Csatlakoztatható az EPRA14-18DV3 / W1 kültéri egységekhez. Nagy hatékonyságú keringtető szivattyúval, 
tágulási tartállyal, áramlásérzékelővel, mágneses szűrővel biztonsági szeleppel és légtelenítővel, 
kiegészítő fűtőpatronnal. Az MMI felhasználói felületet tartalmazza.  
Méretek (ma × mé × szé): 840 × 390 × 440 mm

Csak fűtés

ETBH 16 kW-os beltéri egység 6 kW-os kiegészítő fűtőpatronnal.

1 ~ 230 V, a fűtőpatron lépésekben állítható. EPRA14-18DV3 / W1 kültéri egységekhez.
ETBH 16 kW-os beltéri egység 9 kW-os kiegészítő fűtőpatronnal.

3 ~ 400 V, a fűtőpatron lépésekben állítható. EPRA14-18DV3 / W1 kültéri egységekhez.

Fűtés és hűtés

ETBX 16 kW-os beltéri egység 6 kW-os kiegészítő fűtőpatronnal.

1 ~ 230 V, a fűtőpatron lépésekben állítható. EPRA14-18DV3 / W1 kültéri egységekhez.
ETBX 16 kW-os beltéri egység 9 kW-os kiegészítő fűtőpatronnal.

3 ~ 400 V, a fűtőpatron lépésekben állítható. EPRA14-18DV3 / W1 kültéri egységekhez.

ETBH16D6V

ETBH16D9W

ETBX16D6V

ETBX16D9W

Levegő-víz hőszivattyú,  

akár 70 °C-os előremenő 

vízhőmérsékletig

Kültéri egység

Típus / Rend.sz. 

Daikin Altherma 3 H HT magas hőmérsékletű, hydrosplit kültéri egység 14-18 osztály (Fűtés 

és hűtés)

R-32 hydrosplit hőszivattyú kültéri egység inverter vezérléssel, gázbefecskendezéses 
technológiával. Hermetikusan zárt scroll kompresszorral és kiterjesztett modulációs 
tartománnyal. Beépített kültéri hőmérséklet-érzékelő.
Méretek (szé × ma × mé): 1270 × 1003 × 533 mm

Daikin Altherma 3 H HT hydrosplit kültéri egység, 14. osztály

1 ~ 230 V / 50Hz, ajánlott 32A biztosíték
Daikin Altherma 3 H HT hydrosplit kültéri egység 16. osztály

1 ~ 230 V / 50Hz, ajánlott 32A biztosíték
Daikin Altherma 3 H HT hydrosplit kültéri egység, 18. osztály

1 ~ 230 V / 50Hz, ajánlott 32A biztosíték

Daikin Altherma 3 H HT hydrosplit kültéri egység, 14. osztály

3 ~ 400 V / 50Hz, ajánlott 16A biztosíték
Daikin Altherma 3 H HT hydrosplit kültéri egység 16. osztály

3 ~ 400 V / 50Hz, ajánlott 16A biztosíték
Daikin Altherma 3 H HT hydrosplit kültéri egység, 18. osztály

3 ~ 400 V / 50Hz, ajánlott 16A biztosíték

EPRA14DV3

EPRA16DV3

EPRA18DV3

EPRA14DW1

EPRA16DW1

EPRA18DW1

Tartozékok

Típus / Rend.sz. 

Kültéri egység rögzítőállvány

Szerelési állvány beton aljzathoz.
A lábakat közvetlenül az aljzathoz kell rögzíteni.

EKMST1

Kültéri egység rögzítőállvány

Szerelési állvány gumi tömbökkel, ha a fúrás nem lehetséges.
EKMST2



 Fűtés - 

Daikin Altherma 3 H W

Típus / Rend.sz. 

Madoka vezetékes távoli felhasználói felület 

Egyszerűsített felhasználói felület / szobatermosztát. Lehetővé teszi a felhasználó számára 
az üzemmód beállítását (fűtés, hűtés vagy automatikus), a kívánt helyiség és a melegvíz 
hőmérséklet beállítását / vezérlését.
Kapható fehér (W), ezüst (S) és fekete (K) színben.

BRC1HHDW

BRC1HHDS

BRC1HHDK

Opcionális vezetékes szobatermosztát

Külső szobatermosztát vezérlésére
Alapérték-korlátozás, H/C (fűtés/hűtés) mód, Comf/Eco (kényelmi/gazdaságos) programok, 
Scheduled/Holiday (ütemezett/nyaralás) funkciók
Opcionális vezeték nélküli szobatermosztát

Külső szobatermosztát vezérlésére, ha a vezetékes bekötés nem lehetséges.
Alapérték-korlátozás, H/C (fűtés/hűtés) mód, Comf/Eco (kényelmi/gazdaságos) programok, 
Scheduled/Holiday (ütemezett/nyaralás) funkciók
Padló (esztrich) hőmérséklet-érzékelő

Az esztrich hőmérsékletének túlzott lecsökkenése elleni védelemre (csak az EKRTR használatával).

EKRTWA

EKRTR

EKRTETS 

LAN Adapter

Lehetővé teszi az Altherma egységek távirányítását a Daikin Residential Controller alkalmazás 
segítségével. Alap verzió: Távirányító.
Fejlett változat: Távirányító + PV napelemes csatlakozás

BRP069A62

BRP069A61

W-LAN adapter 

Több info hamarosan...

Modbus illesztőkártya I/O funkciókkal

Modbus épületfelügyeletre való csatlakozást biztosító kártya bemeneti/kimeneti funkciókkal 
(külső feszültséggel vagy ellenállással történő vezérléssel). Kaszkád vezérlő alkalmazásakor 
szükséges kiegészítő beltéri egységenként.

DCOM-LT/IO

Modbus illesztőkártya

Modbus épületfelügyeletre való csatlakozást biztosító kártya. Kaszkád vezérlő alkalmazásakor 
szükséges kiegészítő beltéri egységenként.

DCOM-LT/MB

Kaszkád vezérlő

Kaszkád vezérlőegység, mely maximum 16db Altherma beltéri egységet tud vezérelni a DCOM 
kártyákon keresztül.

EKCC-W

Tartozékok

Típus / Rend.sz. 

Digital I/O PCB 

Digital I/O lehetővé teszi az egyszerű kommunikációt a külső eszközökkel
EKRP1HBA

Áramfelvétel-korlátozó panel

Áramfogyasztás korlátozása 4 digitális bemenet segítségével. Csatlakozás a beltéri egységen 
keresztül.

EKRP1AHT

Opcionális távoli beltéri hőmérséklet-érzékelő

Opcionális távoli beltéri érzékelő telepíthető a helyiség hőmérsékletének mérésére egy másik 
helyen.

KRCS01-1

Opcionális távoli kültéri hőmérséklet-érzékelő

A kültéri egységtől független hőmérséklet mérés. Alapesetben a kültéri egységbe épített 
érzékelő a kültéri hőmérséklet érzékelőjeként működik. Opcióként elhelyezhető egy további 
hőmérséklet érzékelő, amely a kültér egy másik pontjában lévő hőmérsékletét méri.

EKRSC1

Altherma és PC közötti USB interfész

A beltéri egységet a számítógéphez csatlakoztatják (a szoftver frissítéséhez és 
megfigyeléséhez).

EKPCCAB4

Kiegészítő készlet a kétzónás alkalmazáshoz

Opcionális készlet két hőmérsékleti zóna vezérléséhez. Egy hidraulikus elválasztóból, két vízszivattyúból 
és egy vezérlőegységből állt. Nem alkalmazható az EHVZ kétzónás modellekre

BZKA7V3

Fagyvédelmi szelep

Megakadályozza a jégképződést azáltal, hogy a vizet a rendszerből leengedi.
AFVALVE1

Fernox iszap és magnetit leválasztó

Kompakt iszapszeparátor leeresztő csappal. Függőleges és vízszintes csővezetékhez illeszkedik.
Fernox mágneses szűrő adalékok nélkül

Fernox mágneses szűrő adalékanyaggal (500 ml F1 gátló folyadék)

K.FERNOXTF1 

K.FERNOXTF1FL

Bypass szelep

Garantálja a minimális áramlási sebességet (az Altherma LT hőszivattyúk esetében, az Altherma 
ECH2O egységek kivételével)

UESV 20
UESV 25

140111

140116

Vezérlők





Típus / Rend.sz. 

Kiegészítő fűtőpatron (EKHWP-B hőtárolókhoz)

Elektromos kiegészítő fűtés 230 V, 3000 Watt (900 mm hosszú)
Tartalmazza a fűtőpatront és a kontaktor / biztosíték szerelvényt az Altherma falra szerelhető 
egységeihez.

EKBH3S

Melegvíz-csatlakozó készlet Daikin polipropilén tárolókhoz

EKHWP500 (P) B-vel kombinálva a melegvíz-tároló  napkollektor csatlakozással és csak a beltéri 
fűtési egységek fűtésére szolgálnak.
Tartalmaz háromutas szelepet szelepmozgatóval, hőmérséklet-érzékelővel és kábellel.

EKEPRHLT5H

Melegvíz-csatlakozó készlet Daikin polipropilén tárolókhoz

Az EKHWP500 (P) B szolárcsatlakozással rendelkező melegvíztartályokkal és hűtő - fűtő beltéri 
egységekkel kombinálva.
Tartalmaz háromutas szelepet hajtóművel, tárolótartály-érzékelővel és kábellel.

EKEPRHLT5X

Melegvíz-csatlakozó készlet Daikin polipropilén tárolókhoz

EKHWP300 (P) B-vel kombinálva a melegvíz-tárolókkal napkollektoros csatlakozással.
Tartalmaz háromutas szelepet szelepmozgatóval, hőmérséklet-érzékelővel és kábellel.

EKEPRHLT3HX

Melegvíz-tároló csatlakozókészlet

Motoros váltószelep + HMV szenzor más gyártó tárolójához
EKHY3PART

Melegvíz-tároló csatlakozókészlet

Motoros váltószelep + HMV fűtesvezérlés termosztáttal ellátott más gyárto tárolójához
EKHY3PART2

Hidraulikus váltóDN 25

Függőleges telepítéshez, hőszigeteléssel és lefolyócsappal együtt. Bemeneti / kimeneti G1 IG 
(DN 25, anyacsavar). Akár 2,500 liter vízmennyiség.

HW2500 156025

Hidraulikus osztó DN 125

DN125 kerek csöves osztó, négy zónára felosztva perforált elválasztó
lemezekkel (hossz: kb. 1550 mm).
8 db 1”-os külső menetes fűtőkori csatlakoztatás, 1 db .”-os hüvely es tartóláb.
Legnagyobb megengedett nyomás / hőmérséklet: 6 bar / 110 °C.

HWC 172900

Hőszigetelés a hidraulikus osztóhoz

Hőszigetelés, galvanizált acéllemez házban, 60 mm PUR habból.
WHWC 172901

Tartozékok

Daikin Altherma 3 H W



 Fűtés - 





Daikin Altherma 3 H HT W

Csak fűtő levegő-víz hőszivattyú, 

oldalfali beltéri egységgel

 › Az összes hidraulikus alkatrész beépítésre került, ami azt jelenti, 

hogy nincs szükség harmadik féltől származó alkatrészekre

 › A nyomtatott áramköri lap és a hidraulikus alkatrészek az elülső 

oldalon helyezkednek el a könnyű hozzáférés érdekében

 › A kompakt méretek lehetővé teszik a kis telepítési helyet, így 

szinte egyáltalán nincsen szükség oldalsó távolságra

 › Az egység karcsú kialakítása beleolvad más háztartási készülékek 

környezetébe

 › Kombinálható akár rozsdamentes acél tartállyal vagy az ECH2O 

hőtárolóval

 › A hőszivattyú működése -28 °C-ig garantált

ETBH-D6V/D9W + EPRADV3/W1

akár

70 °C

BRCHHDW

-28°

EPRA-DV/W

Hatékonyság ETBH + EPRA 16D6V + 14DV3W1 16D9W + 14DV3W1 16D6V + 16DV3/W1 16D9W + 16DV3/W1 16D6V + 18DV3/W1 16D9W + 18DV3/W1

Helyiségfűtés 
 

55 °C kilépő víz
hőmérséklet, 
átlagos 
éghajlat

Általános SCOP 3,58 / 3,57
ŋs (felületfűtés
szezonális 
hatékonyság)

%
140

felületfűt. hatékonysági 
oszt.

A++

35 °C kilépő víz
hőmérséklet, 
átlagos 
éghajlat

Általános SCOP 4,51 / 4,48
ŋs (felületfűtés 

szezonális hatékonyság)

%
177 / 176

felületfűt. hatékonysági 
oszt.

A+++

Beltéri egység ETBH 16D6V 16D9W 16D6V 16D9W 16D6V 16D9W

Burkolat Szín Fehér + Fekete
Anyag Fémlemez

Méretek Egység Mag. × Szél. × Mély mm 840x440x390
Tömeg Egység kg 42
Működési 
tartomány

Fűtés Vízoldal Min.~Max. °C 18 ~ 70
Használati-
melegvíz

Vízoldal Min.~Max. °C
25 ~ 80

Hangtelj. szint Környezeti dBA 44
Hangnyomásszint Környezeti dBA 30 

Kültéri egység EPRA 14DV3/W1 16DV3/W1 18DV3/W1

Méretek Egység Mag. × Szél. × Mély mm 1.003x1.270x533
Tömeg Egység kg 146/151
Kompresszor Mennyiség 1

Típus Hermetikusan zárt scroll kompresszor
Működési 
tartomány

Hűtés Min.~Max. °CDB -28 ~ 35
Használati-melegv. Min.~Max. °CDB -25 ~ 35

Hűtőközeg Típus R-32
GWP 675.0
Töltet kg 4.20
Töltet TCO2Eq 2,84
Vezérlés Expanziós szelep

LW (A) 

Hangteljesítményszint 

(az EN14825 szerint)
54

Hangnyomásszint
(1 méteren)

Környezeti
43,0 48,0 

Tápellátás Név / Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V V3/1~/50/230   W1/3~/50/400
Áram Javasolt kismegszakító A 32/16

ETBH-DVETBH-DV



 Fűtés - 

akár

ETBX-DV

Daikin Altherma 3 H HT W 

Hűtő - fűtő levegő-víz hőszivattyú, 

oldalfali beltéri egységgel

 › Az összes hidraulikus alkatrész beépítésre került, ami azt jelenti, 

hogy nincs szükség harmadik féltől származó alkatrészekre

 › A nyomtatott áramköri lap és a hidraulikus alkatrészek az elülső 

oldalon helyezkednek el a könnyű hozzáférés érdekében

 › A kompakt méretek lehetővé teszik a kis telepítési helyet, így 

szinte egyáltalán nincsen szükség oldalsó távolságra

 › Az egység karcsú kialakítása beleolvad más háztartási készülékek 

környezetébe

 › Kombinálható akár rozsdamentes acél tartállyal vagy az ECH2O 

hőtárolóval

 › A hőszivattyú működése -28 °C-ig garantált

ETBX-D6V/D9W + EPRADV3/W1

70 °C

BRCHHDKBRCHHDKBRCHHDK

-28°

EPRA-DV/W

Hatékonyság ETBX + EPRA 16D6V + 014DV3/W1 16D9W + 14DV3/W1 16D6V + 16DV3/W1 16D9W + 16DV3/W1 16D6V + 18DV3/W1 16D9W + 18DV3/W1

Helyiségfűtés 
 

55 °C kilépő víz
hőmérséklet, 
átlagos 
éghajlat

Általános SCOP 3,62 / 3,63
ŋs (felületfűtés
szezonális 
hatékonyság)

%
142

felületfűt. hatékonysági oszt. A++
35 °C kilépő víz
hőmérséklet, 
átlagos 
éghajlat

Általános SCOP 4,57
ŋs (felületfűtés 

szezonális hatékonyság)

%
180

felületfűt. hatékonysági oszt. A+++

Beltéri egység ETBX 16D6V 16D9W 16D6V 16D9W 16D6V 16D9W

Burkolat Szín Fehér + Fekete
Anyaga Fémlemez

Méretek Egység Mag. × Szél. × Mély mm 840x440x390
Tömeg Egység kg 42
Működési 
tartomány

Fűtés Vízoldali Min.~Max. °C 18 ~ 70
Hűtés Vízoldali Min.~Max. °C 5 ~ 50
Használati-
melegvíz

Vízoldali Min.~Max. °C
25 ~ 80

Hang. telj. szint Környezeti dBA 44 
Hangnyomásszint Környezeti dBA 30 

Kültéri egység EPRA 14DV3/W1 16DV3/W1 18DV3/W1

Méretek Egység Mag. × Szél. × Mély mm 1.003x1.270x533
Tömeg Egység kg 146/151
Kompresszor Mennyiség 1

Típus Hermetikusan zárt scroll kompresszor
Működési 
tartomány

Fűtés Min.~Max. °CDB 10 ~ 43
Hűtés Min.~Max. °CDB -28 ~ 35
Használati-melegv. Min.~Max. °CDB -25 ~ 35

Hűtőközeg Típus R-32
GWP 675.0
Töltet kg 4,20
Töltet TCO2Eq 2,84
Vezérlés Expanziós szelep

LW (A) 

Hangteljesítményszint 

(az EN14825 szerint)
54

Hangnyomásszint
(1 méteren)

Nom. 43,0 48,0

Tápellátás Név / Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V V3/1~/50/230   W1/3~/50/400
Áram Javasolt kismegszakító A 32/16

ETBX-DV





Daikin Altherma 3 H HT

() Dedikált csatlakozókészlet: EKEPRHLTHX. 

() Dedikált csatlakozókészlet: EKEPRHLTH/EKEPRHLTX (). Az EKHYPART használható, ha van egy 

tartálya, amelybe be lehet helyezni a termiszhtort. 

() Az EKHYPART-t akkor kell használni, ha van egy tartálya, amelyben beépített termosztát szabályoz. 

() Csak  érzékelőt lehet csatlakoztatni: beltéri VAGY kültéri érzékelőt. 

() További relék biztosítják a bivalens szabályozást a külső helyiségtermosztáttal kombinálva.

Kombinációs tábla és opciók

Falra szerelt

Csak fűtő

(Fehér)

Hűtő - fűtő

(Fehér)

  

ETBH16DA6V ETBX16DA6V

Típus Leírás Termék neve ETBH16DA9W ETBX16DA9W

Kültéri egység

EPRA14DAV3/W1 � �
EPRA16DAV3/W1 � �
EPRA18DAV3/W1 � �

Vezérlők

Vezetékes szobatermosztát BRC1HHDA* � �
Vezetékes digitális termosztát EKWCTRDI1V3 � �
Vezetékes analóg termosztát EKWCTRAN1V3 � �
Szelepmozgató EKWCVATR1V3 � �
Vezetékes padlófűtés bázisállomás EKWUFHTA1V3 � �

LAN Adapterek + APP
BRP069A61 � �
BRP069A62 � �

W-LAN adapter T.B.C. � �

Hőszivattyús hőleadó

Parapetes FWXV10-15-20ATV3 � �
Magas oldalfali FWXT10-15-20ATV3 � �
Beépíthető FWXM10-15-20ATV3 � �

Használatimelegvíz-tároló

Rozsdamentes acéltartály

EKHWS150D3V3 � �
EKHWS180D3V3 � �
EKHWS200D3V3 � �
EKHWS250D3V3 � �
EKHWS300D3V3 � �

Polipropilén tartály

EKHWP300B ��������(1) ��������(1)

EKHWP500B ��������(2) ��������(2)

EKHWP300PB ��������(1) ��������(1)

EKHWP500PB ��������(2) ��������(2)

Csatlakozó készlet más gyártó HMV 
tárolójához

EKHY3PART ��������(3) ��������(3)

EKHY3PART2 ��������(4) ��������(4)

Opciók

Kétzónás készlet BZKA7V3 � �
Távoli beltéri hőmérséklet-érzékelő KRCS01-1 ��������(5) ��������(5)

Távoli kültéri hőmérséklet-érzékelő EKRSCA1 ��������(5) ��������(5)

Altherma és PC közötti USB interfész EKPCCAB4 � �
Kaszkád vezérlő EKCC-W � �
Digitális I/O PCB EKRP1HBAA ��������(6) ��������(6)

Áramfelvétel-korlátozó panel EKRP1AHTA � �
Fagyvédelmi szelep AFVALVE1 � �
Fernox mágneses szűrő adalékanyag nélkül K.FERNOXTF1

Fernox mágneses szűrő adalékanyaggal (500 ml F1 gátló folyadék) K.FERNOXTF1FL

Modbus illesztőkártya I/O funkciókkal DCOM-LT/IO � �
Modbus illesztőkártya DCOM-LT/MB � �

ECH2O egységhez dedikált opciók

Kiegészítő fűtőpatron kapcsolódoboz EKBUHSWB

Kiegészítő fűtőpatron 1 kW EKBU1C

Kiegészítő fűtőpatron 3 kW EKBU3C

Kiegészítő fűtőpatron 9 kW EKBU9C

Szobatermosztát RoCon U1 EHS157034

RoCon M1 keverőmodul EHS157068

Opcionális kültéri hőmérséklet-érzékelő EKRSC1 

Átjáró az Apps RoCon G1-hez EHS157056

Hidraulikus leválasztó 172900

HWC hőszigetelés 172901

Szivattyúcsoport keverő modullal 156075

Szivattyúcsoport keverő modul nélkül 156077

Csatlakozó készlet MK1-hez 156053

Mágneses iszapszűrő SAS1 156021

Mágneses iszapszűrő SAS2 156023

Csőcsatlakozás szolár hőcserélőhöz bivalens beltéri egységnél 141589

Drainback csatlakozó kit 141590

Csatlakozókészlet 141592

Külső hőforrás csatlakozó elem 141591



 Fűtés - 

Padlón álló kompakt
Padlón álló,  

kétzónás kompakt

Padlón álló,  

ECH2O kompakt

Szolárkészlet HT  

szivattyú állomással
Szerelési állvány

Csak fűtő

(Fehér + szürke)

Hűtő - Fűtő

(Fehér + szürke)

Csak fűtő

(Fehér)

Csak fűtő

(Fehér)

ETVH16S18DA6V (G) ETVX16S18DA6V (G) ETVZ16S18DA6V ETSH(B)16P30DA

ETVH16S18DA9W (G) ETVX16S18DA9W (G) ETVZ16S18DA9W ETSH(B)16P50DA

ETVH16S23DA6V (G) ETVX16S23DA6V (G) ETVZ16S23DA6V ETSX(B)16P30DA

ETVH16S23DA9W (G) ETVX16S23DA9W (G) ETVZ16S23DA9W ETSX(B)16P50DA EKSRPS4A EKMST1/2
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Daikin Altherma 3 H HT





Daikin Altherma 3 GEO
Kiváló teljesítmény  

még a leghidegebb körülmények között is

A Daikin Altherma talajszondás hőszivattyúja geotermikus energiát és a Daikin inverteres 

hőszivattyú-technológiáját használja fel a fűtés, hűtés és a melegvíz biztosításához minden 

éghajlati körülmény között.

Helyiségfűtés 
Télen

Helyiséghűtés
Aktív hűtés nagy hatékonysággal

Használati melegvíz-előállítás
Beépített  l-es rozsdamentes acél tartály

A víz hőmérséklete  °C-ig is elérhet, 
így az egység képes padlófűtéssel, 
hőszivattyús konvektorokkal, és akár 
radiátorokkal is működni.

A földben - m-en lévő  

szonda állandó primer  

hőforrást biztosít.

Beépített  l-es rozsdamentes acél tartály

Daikin Altherma csendes 

hőleadója fűtést vagy hűtést 

biztosít a nappal használt 

szobákban.



 Fűtés - 

4 kW talajhő

Villamosenergia-megtakarítás
A folyamatos inverterszabályozás, amely , kW-

ig képes lemodulálni, lehetővé teszi a gazdaságos 

üzemet, mivel kis teljesítményigénynél nem kell 

a készüléknek leállnia és újraindulnia.

A Bluevolution technológia a környezetbarát R 

hűtőközeget használja, amely alacsonyabb GWP 

értékével %-al csökkenti a CO egyenértékét az 

RA hűtőközeghez képest.

Felújítás és  
újépítésű épületek
Felújítások esetén is alkalmazható: a magas,  

°C-os vízhőmérsékletnek köszönhetően a készülék 

klasszikus radiátorokkal is kompatibilis.

Újépítésű épületek esetén is alkalmazható: a Daikin 

Altherma  Geo kombinálható fan-coilokkal és 

padlófűtéssel.

5 kW hő

1 kW elektromosság

Ha a Daikin szem piros színű, az azt jelenti, 

hogy a hőszivattyú nem működik, és 

karbantartási ellenőrzést igényel.

Gyorsan konfigurálható 

Jelentkezzen be, és  lépésben 

teljesen konfigurálhatja az egységet 

az új felhasználói felületen keresztül. 

A tesztciklusok futtatásával azt 

is ellenőrizheti, hogy az egység 

készen áll-e a használatra. Töltse fel 

a beállításokat egy USB-meghajtóra,  

és töltse le közvetlenül a készülékre.

 

Egyszerű működés

Szupergyorsan dolgozhat az új 

felhasználói felülettel. Néhány 

nyomógomb és  navigációs gomb 

segítségével könnyen kezelhető.

Gyönyörű design

A felhasználói felületet kifejezetten úgy 

terveztük meg, hogy nagyon intuitív 

legyen. A nagy kontrasztú színes 

képernyő lenyűgöző és egyszerűen 

átlátható képet nyújt, ami a telepítő 

vagy szerviz szakember számára is 

nagy segítséget jelent.

Kék

Piros

Ha a Daikin szem kék színű, az azt jelenti, 

hogy a hőszivattyú megfelelően működik. 

A Daikin Eye készenléti üzemmódban világít 

és villog.

Fejlett
felhasználói felület

A Daikin szem 

Az intuitív Daikin szem valós időben mutatja 

meg a rendszer állapotát.

Kivehető kompresszormodul,  

az össztömeg 70 kg-al csökken

További marketing  
és technikai információért  
olvassa be a QR kódot:





EGSA-DW

65 °C

BRCHHDK
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Típus / Rend.sz. 

Daikin Altherma 3 GEO

R-32 hűtőközeges geotermikus hőszivattyú egység

Csak fűtés (fehér)

6 kW-os beltéri egység 180 literes HMV tartállyal és 9 kW-os elektromos fűtőpatronnal

10 kW-os beltéri egység 180 literes HMV tartállyal és 9 kW-os elektromos fűtőpatronnal

Fűtés és hűtés (fehér)

6 kW-os beltéri egység 180 literes HMV tartállyal és 9 kW-os elektromos fűtőpatronnal

10 kW-os beltéri egység 180 literes HMV tartállyal és 9 kW-os elektromos fűtőpatronnal

Fűtés és hűtés (ezüstszürke)

6 kW-os beltéri egység 180 literes HMV tartállyal és 9 kW-os elektromos fűtőpatronnal

10 kW-os beltéri egység 180 literes HMV tartállyal és 9 kW-os elektromos fűtőpatronnal

EGSAH06D9W 

EGSAH10D9W 

EGSAX06D9W 

EGSAX10D9W 

EGSAX06D9WG 

EGSAX10D9WG

Daikin Altherma 3 GEO
geotermikus fűtésre,  
hűtésre és melegvízre

 › A legmagasabb szintű szezonális hatékonyság az inverteres 

hőszivattyú-technológiánknak köszönhetően, amely számottevő 

megtakarítást tesz lehetővé az üzemelési költségeket tekintve

 › Az R-32 Daikin Altherma 3 GEO magas hatékonyságú, akár 65 °C-

os hőmérsékletet is képes biztosítani. A készülék felületfűtéshez és 

hűtéshez, fan-coilokhoz és radiátorokhoz egyaránt alkalmazható.

 › Kompakt beltéri egység: a padlón álló egység a beépített  

rozsdamentes HMV-tárolóval helyet és telepítési időt takarít meg

 › Az egység hasonló nagyságú helyet foglal, mint más háztartási 

készülékek

 › Hűtő - fűtő modell is elérhető, így biztosítható a fűtés és hűtés 

egyaránt

 › Beépített LAN adapterrel felszerelt

EGSA(H/X)-D9W

Beltéri egység EGSA H06D9W X06D9W(G) H10D9W X10D9W(G)

Fűtőteljesítmény Min. kW 0,85

Névleges kW 3,34 5,48
Max. kW 7,98 9,55

Teljesítményfelvétel Névleges kW 0,7 1,12
COP 4,74 4,89
Helyiségfűtés 55 °C kilépő víz

hőmérséklet,  
átlagos éghajlat

Átlagos ŋs (szezonális helyiségfűtési 
hatékonyság)

% 150 153 160 162

szezonális helyiségfűtés oszt. A+++

35 °C kilépő víz
hőmérséklet, 
átlagos éghajlat

Átlagos ŋs (szezonális helyiségfűtési 
hatékonyság)

% 214 219 210 213

szezonális helyiségfűtés oszt. A+++ 

Használatimelegvíz-előállítás Átlagos Névleges L
Átlagos 
éghajlat

ŋwh (felfűtés hatékonysága) % 117

Felfűtési energiahatékonysági osztály A+
Hűtés Felület hűtés Átlagos SEER - 15 - 15

Pdesign kW - 8 - 8
Fan-coil Átlagos SEER - 14 - 14

Pdesign kW - 8 - 8
Burkolat Szín Fehér vagy ezüstszürke

Anyag Előre bevont fémlemez
Méretek Egység Mag. × Szél. × Mély. mm 1.891x597x666

Tömeg Egység kg 222

HMV tartály Víztérfogat l 180

Szigetelés Hőveszteség kWh/24h 1.2
Rozsdásodás elleni védelem Felület-előkezelés

Működési tartomány Telepítési hely Min.~Max. °C 5 / 35
Talajkör Min.~Max. °C -10 / 30
Fűtés Vízoldal Min.~Max. °C 5 / 65
Használati-
melegvíz

Vízoldal Min.~Max. °C 25 / 60 

Hűtőközeg Típus R-32
GWP 675

Töltet kg 1,70
Töltet TCO2Eq 1,15

Hangteljesítményszint Környezeti dBA 39,0 41,0
Hangnyom. szint 1 méteren Környezeti dBA 27,0 29,0
Tápellátás Fázis/Frekvencia/Feszültség Hz/V 3~/50/400 vagy 1~/50/230
Áram Javasolt kismegszakító A 3P 16A vagy 1P 32A



 Fűtés - 

Típus / Rend.sz. No.

Madoka vezetékes távoli felhasználói felület

Egyszerűsített felhasználói felület / szobatermosztát. Lehetővé teszi a felhasználó számára 
az üzemmód beállítását (fűtés, hűtés vagy automatikus), a kívánt helyiség és a melegvíz 
hőmérséklet beállítását / vezérlését.
Kapható fehér (W), ezüst (S) és fekete (K) színben.

BRC1HHDW

BRC1HHDS

BRC1HHDK

Opcionális vezetékes szobatermosztát

Külső szobatermosztát vezérléshez használható
Alapjel korlátozás, H / C mód, Comf / Eco programok, ütemezett / ünnepi funkciók

Opcionális vezeték nélküli szobatermosztát

Külső termosztátvezérléshez használható, ahol a huzalozás nem lehetséges.
Alapjel korlátozás, H / C mód, Comf / Eco programok, ütemezett / ünnepi funkciók

Opcionális vezetékes padló hőmérséklet-érzékelő

Használható a padló hőmérséklet-érzékelőként

EKRTWA

EKRTR

EKRTETS 

Opcionális távoli beltéri hőmérséklet-érzékelő

Opcionális távoli beltéri érzékelő telepíthető a helyiség hőmérsékletének mérésére egy másik 
helyen.

KRCS01-1

Opcionális távoli kültéri hőmérséklet-érzékelő

A kültéri egységtől független hőmérséklet mérés. Alapesetben a kültéri egységbe épített 
érzékelő a kültéri hőmérséklet érzékelőjeként működik. Opcióként elhelyezhető egy további 
hőmérséklet érzékelő, amely a kültér egy másik pontjában lévő hőmérsékletét méri.

EKRSC1

Digitalis I/O PCB 

Digitális I/O PCB lehetővé teszi az egyszerű kommunikációt a külső eszközökkel
EKRP1HBA

Áramfelvétel-korlátozó panel

Áramfogyasztás korlátozása 4 digitális bemenet segítségével. Csatlakozás a beltéri egységen 
keresztül.

EKRP1AHT

Modbus illesztőkártya I/O funkciókkal

Modbus épületfelügyeletre való csatlakozást biztosító kártya bemeneti/kimeneti funkciókkal 
(külső feszültséggel vagy ellenállással történő vezérléssel). Kaszkád vezérlő alkalmazásakor 
szükséges kiegészítő beltéri egységenként.

DCOM-LT/IO

Modbus illesztőkártya

Modbus épületfelügyeletre való csatlakozást biztosító kártya. 
DCOM-LT/MB

Kaszkád vezérlő

Kaszkád vezérlőegység, mely maximum 16db Altherma beltéri egységet tud vezérelni  
a DCOM -LT/IO kártyán keresztül.

EKCC-W

Tartozékok 

Típus / Rend.sz. No.

Fernox iszap és magnetit leválasztó

Kompakt iszapszeparátor leeresztő csappal. Függőleges és vízszintes csővezetékhez illeszkedik.
Szelepeket és szerelvényeket tartalmaz.

Fernox mágneses szűrő adalékok nélkül

Fernox mágneses szűrő adalékanyaggal (500 ml F1 gátló folyadék)

K.FERNOXTF1 

K.FERNOXTF1FL

Altherma és PC közötti USB interfész

A beltéri egységet a számítógéphez csatlakoztatják (a szoftver frissítéséhez és 
megfigyeléséhez).

EKPCCAB4

Fűtőpatron betápkábel

Külön kábel fűtőpatronhoz
EKGSPOWCAB

Áramérzékelő

A hőszivattyú teljesítmény korlátozásához használt áramérzékelő
EKCSENS

Hidromodul

Hidromodul csere alkatrész
EKGSHYDMOD

Talajkör-oldali töltőkészlet

Talajköri közeg feltöltésére használható csatlakozó
KGSFILL2

Vezérlők

Daikin Altherma 3 GEO
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Daikin Altherma R

Daikin Altherma R F
alacsony hőmérsékletű osztott rendszer beépített 

használati-melegvíz tartállyal

A Daikin Altherma R F padlón álló egység fűtést, használati melegvizet és hűtést  

biztosít újépítésű és energiatakarékos házakban.

Elölről  

hozzáférhető 

alkatrészek

Használati- 

melegvíz-tároló

Fűtőpatron

Kezelőfelület

Hőcserélő

Szivattyú

Kompakt rendszerrel telepítési hely és idő 
takarítható meg 

 › A kompakt rozsdamentes acél használati-

melegvíz-tartály és a hőszivattyú a hagyományos 

rendszerekhez képest gyorsabban telepíthető. 

 › Az összes hidraulikus komponens megléte 

azt jelenti, hogy nincs szükség harmadik 

féltől származó komponensekre. 

 › A könnyű elérhetőség érdekében a nyomtatott 

áramköri lap és a hidraulikus komponensek 

az egység elején kaptak helyet. 

 › Kis telepítési helyigény 

 › Kétzónás hőmérséklet-felügyelet, hatékony üzem 

a padlófűtés és a radiátorok összekötésével.

További marketing és  
technikai információért  
olvassa be a QR kódot:
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Daikin Altherma R

A falra szerelhető beltéri egység és a különálló 

használatimelegvíz-tartály hagyományos osztott 

változatához képest a kompakt beltéri egység 

jelentősen csökkenti a telepítéshez szükséges helyet.

Kisebb helyigény: a mindössze  mm széles és 

 mm mély beépített beltéri egység helyigény 

tekintetében a háztartási készülékekhez hasonlítható. 

Ez mindössze , m²-es telepítési helyigényt jelent.

Alacsony telepítési magasság: mind a  l-es, 

mind a  l-es változat  cm magas. A szükséges 

telepítési magasság kevesebb, mint  m.

A kompakt beltéri egység elegáns kialakítással és 

modern megjelenéssel párosul, és a többi háztartási 

készülékkel együtt könnyen beleolvad a lakás 

összképébe.

Kompakt dizájn – kisebb telepítési helyigény és magasság

600 mm

1
.7

3
2

 m
m

Több mint  

30%-kal  

kevesebb  

helyigény

728 m
m

7
2

8
 m

m

600 mm  
+ 10 mm hely  

mindkét oldalon

Kompakt beltéri egység 





55 °C

Daikin Altherma R

Daikin Altherma R F 

Egység
Modellkód/ 

Rendelési sz.

Daikin Altherma R F, hűtőközegesen osztott padlónálló beltéri egység

11-16 kW-os kültéri egységhez. Hidraulikus felszereltség: beépített használatimelegvíz-tartály (180 l vagy 260 l), 
nagy hatékonyságú szivattyú, tágulási tartály, biztonsági modul nyomásmérővel és biztonsági szeleppel, 
térfogatáram mérő, feltöltő- és leürítőszelep, sárgaréz szennyfogó. Elektromos rendszer túlterhelés elleni 
védőkapcsolókkal a beépített 3/9 kW-os elektromos fűtőpatronnal és keringető szivattyúval.
A felhasználói felületet nem tartalmazza, az EKRUCBL6 a rendszer működéséhez kötelező.
Előremenő vízhőmérséklet max.: 55 °C. 
Méretek (ma × szé × mé), 180 l-es változat: 1.732 × 600 × 728 mm 
Méretek (ma × szé × mé), 260 l-es változat: 1.732 × 600 × 728 mm

Csak fűtés

EHVH-CB 11 kW-os beltéri egység 180 l-es HMV tartállyal és 3 kW kiegészítő fűtőpatronnal EHVH11S18CB3V
EHVH-CB 11 kW-os beltéri egység 260 l-es HMV tartállyal és 9 kW kiegészítő fűtőpatronnal EHVH11S26CB9W
EHVH-CB 16 kW-os beltéri egység 180 l-es HMV tartállyal és 3 kW kiegészítő fűtőpatronnal EHVH16S18CB3V
EHVH-CB 16 kW-os beltéri egység 260 l-es HMV tartállyal és 9 kW kiegészítő fűtőpatronnal EHVH16S26CB9W

Fűtés és hűtés (fehér)

EHVX-CB 11 kW-os beltéri egység 180 l-es HMV tartállyal és 3 kW kiegészítő fűtőpatronnal EHVX11S18CB3V
EHVX-CB 11 kW-os beltéri egység 260 l-es HMV tartállyal és 9 kW kiegészítő fűtőpatronnal EHVX11S26CB9W
EHVX-CB 16 kW-os beltéri egység 180 l-es HMV tartállyal és 3 kW kiegészítő fűtőpatronnal EHVX16S18CB3V
EHVX-CB 16 kW-os beltéri egység 260 l-es HMV tartállyal és 9 kW kiegészítő fűtőpatronnal EHVX16S26CB9W

Daikin Altherma R hűtőközegesen osztott alacsony hőmérsékletű kültéri egység 11 – 16 kW

Split hőszivattyús kültéri egység inverteres vezérlésű kompresszor-/kibővített modulációs tartománnyal. 
Időjárásálló horganyzott acéllemez burkolat, alapozó, műgyantával bevont és porszórt felület.  
Beépített kültéri hőmérséklet-érzékelő.
Alkalmazási tartomány: fűtés –25 °C külső hőmérsékletig.
Méretek (ma × szé × mé): 1.345 × 900 × 320 mm.

ERLQ-CV kültéri egység 11 kW (1~230 V, 40A) ERLQ011CV3
ERLQ-CV kültéri egység 14 kW (1~230 V, 40A) ERLQ014CV3
ERLQ-CV kültéri egység 16 kW (1~230 V, 40A) ERLQ016CV3

ERLQ-CW kültéri egység 11 kW (3~400 V, 20A) ERLQ011CW1
ERLQ-CW kültéri egység 14 kW (3~400 V, 20A) ERLQ014CW1
ERLQ-CW kültéri egység 16 kW (3~400 V, 20A) ERLQ016CW1 

Levegő-víz hőszivattyú, 
akár 55 °C előremenő vízhőmérséklethez



 Fűtés - 

Típus/Rendelési sz.

Felhasználói felület

Kezelőfelületként vagy szobatermosztátként szolgál Altherma egységekhez
Nyelvek: angol, horvát, magyar, bolgár EKRUCBL6

Mágneses iszapleválasztó

Kompakt iszapleválasztó ürítőcsappal. Függőleges és vízszintes csőre is felszerelhető.
Szelepekkel és szerelvényekkel együtt. Csőcsatlakozás: 1”

K.FERNOXTF1

Kötelező vezérlők és tartozékok

Daikin Altherma R F

Típus/Rendelési sz.

Egyszerűsített felhasználói felület

Csak a fő felhasználói felülettel (EKRUCBL6) együtt használható
EKRUCBS

LAN-adapter

Lehetővé teszi az Altherma egységek távvezérlését a Daikin Residential Controller alkalmazással.
Alap verzió: Távvezérlés
Haladó verzió: Távvezérlő + napelem csatlakozás (Smart Grid)

BRP069A62

BRP069A61

Opcionális vezetékes szobatermosztát

Külső szobatermosztát vezérlésére
Alapérték-korlátozás, H/C (fűtés/hűtés) mód, Comf/Eco (kényelmi/gazdaságos) programok, Scheduled/Holiday 
(ütemezett/nyaralás) funkciók
Opcionális vezeték nélküli szobatermosztát

Külső szobatermosztát vezérlésére, ha a vezetékes bekötés nem lehetséges.
Alapérték-korlátozás, H/C (fűtés/hűtés) mód, Comf/Eco (kényelmi/gazdaságos) programok, Scheduled/Holiday 
(ütemezett/nyaralás) funkciók
Padló (esztrich) hőmérséklet-érzékelő

Az esztrich hőmérsékletének túlzott lecsökkenése elleni védelemre (csak az EKRTR használatával).

EKRTWA

EKRTR

EKRTETS 

Opcionális beltéri hőmérséklet-érzékelő

A felhasználói felülettől független hőmérséklet mérés. Alapesetben a felhasználói felületbe épített érzékelő a 
helyiség hőmérséklet-érzékelőjeként működik. Opcióként elhelyezhető egy további hőmérséklet érzékelő, amely 
egy másik helyiség hőmérsékletét méri.

KRCS01-1

További kültéri hőmérséklet érzékelő 

A kültéri egységtől független hőmérséklet mérés. Alapesetben a kültéri egységbe épített érzékelő a kültéri 
hőmérséklet érzékelőjeként működik. Opcióként elhelyezhető egy további hőmérséklet érzékelő, amely a kültér 
egy másik pontjában lévő hőmérsékletét méri.

EKRSC1

Digitális I/O-kártya 

A digitális I/O-kártya egyszerű kommunikációt tesz lehetővé a külső eszközökkel.
EKRP1HBA

Külső igény panel

Áramfelhasználás-korlátozás 4 digitális bemenettel a beltéri egységen keresztül.
EKRP1AHT

Vezérlés





Daikin Altherma R F

Kiegészítők 

Típus/Rendelési sz.

Altherma-PC USB-interfész

A beltéri egység PC-hez csatlakoztatására szolgál (szoftverfrissítéshez és felügyelethez).
EKPCCAB3

Kiegészítő készlet kétzónás alkalmazáshoz

Opcionális készlet két hőmérsékleti zóna vezérlésére. Hidraulikus leválasztóból, két 
vízszivattyúból, keverőszelepből és egy vezérlőegységből áll.

BZKA7V3

Túláramszelep

A minimális áramlási sebességet garantál (az Altherma LT hőszivattyúknak, kivéve: Altherma LT 
ECH2O)

UESV 20
UESV 25

140111

140116

DN 125 hidraulikus osztó LT kompakt, LT falra szerelhető és HT típusokhoz

DN125 kerek csöves osztó, négy zónára felosztva perforált elválasztó lemezekkel (hossz: kb. 
1550 mm).
8 db 1”-os külső menetes fűtőköri csatlakoztatás, 1 db ½”-os hüvely és tartóláb.
Maximális megengedett nyomás/hőmérséklet: 6 bar/110 °C.

HWC 172900

Hőszigetelés WHWC hidraulikus osztóhoz

60 mm-es purhabból álló hőszigetelés horganyzott acéllemez-házban.
WHWC 172901

Hidraulikus váltó, DN 25

Hőszigeteléssel és ürítőcsappal ellátott függőleges szerelésekhez. G1 bemenet/kimenet (DN 25, 
hollandi anya). Akár 2500 l vízáteresztő képesség.

HW2500 156025



 Fűtés - 

EHVH-CB + ERLQ-CV3/W1

ERLQ-CW

EHVH-CB

Hatékonysági adatok EHVH + ERLQ

11S18CB3V 

/ 11S26CB9W  

+ 011CV3

16S18CB3V 

/ 16S26CB9W  

+ 014CV3

16S18CB3V 

/ 16S26CB9W  

+ 016CV3

11S18CB3V 

/ 11S26CB9W  

+ 011CW1

16S18CB3V 

/ 16S26CB9W  

+ 014CW1

16S18CB3V 

/ 16S26CB9W  

+ 016CW1

Fűtési teljesítmény A7/W35 kW 11,2 14 16 11,2 14 16
A2/W35 kW 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71

Teljesítményfelvétel Fűtés A7/W35 kW 2,41 3,14 3,72 2,41 3,14 3,72
A2/W35 kW 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54

COP 
az EN14511 alapján

A7/W35 4,66 4,46 4,3 4,66 4,46 4,3
A2/W35 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71

Térfűtés 
 

Kontinentális 
égh., előremenő 
vízhőm.: 55 °C

Általános SCOP 3,09 3,16 3,06 3,09 3,16 3,06
ηs (térfűtés szezonális 
hatékonysága)

%
120 123 119 120 123 119

Térfűtés szezonális hatékonysági osztálya A+
Kontinentális 
égh., előremenő 
vízhőm.: 35 °C

Általános SCOP 3,98 3,90 3,80 3,98 3,90 3,80
ηs (térfűtés szezonális 
hatékonysága)

%
156 153 149 156 153 149

Térfűtés szezonális hatékonysági osztálya A++ A++ A+ A++ A+
Használati-melegvíz
 

Általános Névleges terhelési profil L XL L XL L XL L XL L XL L XL
Kontinentális 
éghajlat

ηwh (felfűtési hatékonyság) % 87,4 97,7 87,4 97,7 87,4 97,7 87,4 97,7 87,4 97,7 87,4 97,7
Vízfűtési energiahatékonysági osztály A

Beltéri egység EHVH
11S18CB3V 

/ 11S26CB9W

16S18CB3V 

/ 16S26CB9W

16S18CB3V 

/ 16S26CB9W

11S18CB3V 

/ 11S26CB9W

16S18CB3V 

/ 16S26CB9W

16S18CB3V 

/ 16S26CB9W

Burkolat Szín/ Anyaga Fehér / Előkezelt fémlemez
Méretek Egység Mag. × Szél. × Mélys. mm 1732x600x728

Tömeg Egység kg 117 126 118 128 118 128 117 126 118 128 118 128
HMV tartály Víztérfogat l 180 260 180 260 180 260 180 260 180 260 180 260

Maximális vízhőmérséklet °C 65
Maximális víznyomás bar 10
Korrózióvédelem Felület-előkészítés

Működési tartomány Fűtés Vízoldal Min.~Max. °C 15~55
Használati-melegvíz Vízoldal Min.~Max. °C 25~60 / 60

Hangteljesítményszint Névl. dBA 42 44 42 44
Hangnyomásszint Névl. dBA 28 30 28 30

Kültéri egység ERLQ 011CV3 014CV3 016CV3 011CW1 014CW1 016CW1

Méretek Egység Mag. × Szél. × Mélys. mm 1345x900x320
Tömeg Egység kg 113 114
Kompresszor Mennyiség 1

Típus Hermetikusan zárt scroll kompresszor
Működési tartomány Hűtés Min.~Max. °CDB 10,0~46,0

Használati-melegvíz Min.~Max. °CDB -20 ~35

Hűtőközeg Típus R-410A
GWP 2.087,5
Töltet TCO2eq 7,1

kg 3,4
Vezérlés Adagoló szelep (elektronikus)

Hangteljesít-
ményszint

Fűtés Névl. dBA 64 66 64 66
Hűtés Névl. dBA 64 66 69 64 66 69

Hangnyomásszint Fűtés Névl. dBA 51 52 51 52
Hűtés Névl. dBA 50 52 54 50 52 54

Tápellátás Név / fázis / frekvencia / feszültség Hz/V V3/1~/50/230 W1/3N~/50/400
Áram Javasolt kismegszakító A 40 20

Daikin Altherma R F  

› csak fűtő modellek

Padlón álló levegő-víz hőszivattyú fűtéshez és használati-
melegvíz előállításához, ideális energiatakarékos házakhoz

  Kompakt beltéri egység: többfunkciós padlón álló 

egység a használati melegvíz-tartállyal együtt.

  Energiahatékony, levegő-víz hőszivattyú technológián 

alapuló csak fűtésre szolgáló rendszer.

  Kimagasló szezonális hatékonyság, amely a legnagyobb 

megtakarítást biztosítja a működési költségekben.

  A kültéri egység hőt von ki a külső levegőből, még - °C mellett is.

  Online vezérlő (opcionális): a belső hőmérséklet egy 

alkalmazás segítségével a helyi hálózaton vagy az 

interneten keresztül bárhonnan szabályozható. 

  Napelemekhez is csatlakoztatható a hőszivattyú 

áramellátásához (opcionális).

55 °C
-W � 





Hatékonysági adatok EHVX + ERLQ

11S18CB3V 

/ 11S26CB9W  

+ 011CV3

16S18CB3V  

/ 16S26CB9W 

+ 014CV3

16S18CB3V 

/ 16S26CB9W  

+ 016CV3

11S18CB3V  

/ 11S26CB9W  

+ 011CW1

16S18CB3V / 

16S26CB9W  

+ 014CW1

16S18CB3V / 

16S26CB9W 

+ 016CW1
Fűtési kapacitás 
az EN14511 szerint

A7/W35 kW 11,2 14 16 11,2 14 16
A2/W35 kW 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71

Hűtési teljesítm. Névl. kW
12,1 (1) / 11,7 (2)

12,7 (1) / 12,6 
(2)

13,8 (1) / 13,1 (2) 12,1 (1) / 11,7 (2)
12,7 (1) / 12,6 

(2)
13,8 (1) / 13,1 (2)

Teljesítményfelvétel az 
EN14511 szerint

Fűtés A7/W35 kW 2,41 3,14 3,72 2,41 3,14 3,72
A2/W35 kW 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54

Hűtés Névl. kW 3,05 (1) / 4,31 
(2)

3,21 (1) / 5,08 
(2)

3,74 (1) / 5,73 
(2)

3,05 (1) / 4,31 
(2)

3,21 (1) / 5,08 
(2)

3,74 (1) / 5,73 
(2)

COP
az EN14511 alapján

A7/W35 4,66 4,46 4,3 4,66 4,46 4,3
A2/W35 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71

EER 3,98 (1) / 2,72 
(2)

3,96 (1) / 2,47 
(2)

3,69 (1) / 2,29 
(2)

3,98 (1) / 2,72 
(2)

3,96 (1) / 2,47 
(2)

3,69 (1) / 2,29 
(2)

Térfűtés 
 

Kontinentális égh., 
előremenő vízhőm.: 
55 °C

Általános SCOP 3,09 3,16 3,06 3,09 3,16 3,06
ηs (térfűtés szezonális 
hatékonysága)

%
120 123 119 120 123 119

Térfűtés szezonális hatékonysági osztálya A+
Kontinentális égh., 
előremenő vízhőm.: 
35 °C

Általános SCOP 3,98 3,90 3,80 3,98 3,90 3,80
ηs (térfűtés szezonális 
hatékonysága)

%
156 153 149 156 153 149

Térfűtés szezonális hatékonysági osztálya A++ A+ A++ A+
Használati-melegvíz
 

Általános Névleges terhelési profil L XL L XL L XL L XL L XL L XL
Kontinentális 
éghajlat

ηwh (felfűtési hatékonyság) % 87,4 97,7 87,4 97,7 87,4 97,7 87,4 97,7 87,4 97,7 87,4 97,7
Vízfűtési energiahatékonysági osztály A

Beltéri egység EHVX
11S18CB3V 

/ 11S26CB9W

16S18CB3V 

/ 16S26CB9W

16S18CB3V 

/ 16S26CB9W

11S18CB3V 

/ 11S26CB9W

16S18CB3V 

/ 16S26CB9W

16S18CB3V 

/ 16S26CB9W

Burkolat Szín / Anyaga Fehér / Előkezelt fémlemez
Méretek Egység Mag. × Szél. × Mélys. mm 1732x600x728
Tömeg Egység kg 119 128 120 130 120 130 119 128 120 130 120 130
Tartály Víztérfogat l 180 260 180 260 180 260 180 260 180 260 180 260

Maximális vízhőmérséklet °C 65
Maximális víznyomás bar 10
Korrózióvédelem Felület-előkészítés

Működési tartomány Fűtés Vízoldal Min.~Max. °C 15~55
Hűtés Vízoldal Min.~Max. °C 5~22
Használati-melegvíz Vízoldal Min.~Max. °C 25~60 / 60

Hangteljesítményszint Névl. dBA 42 44 42 44
Hangnyomásszint Névl. dBA 28 30 28 30

Kültéri egység ERLQ 011CV3 014CV3 016CV3 011CW1 014CW1 016CW1

Méretek Egység Mag. × Szél. × Mélys. mm 1345x900x320
Tömeg Egység kg 113 114
Kompresszor Mennyiség 1

Típus Hermetikusan zárt scroll kompresszor
Működési tartomány Hűtés Min.~Max. °CDB 10,0~46,0

Használati-melegvíz Min.~Max. °CDB -20 ~35
Hűtőközeg Típus R-410A

GWP 2.087,5
Töltet TCO2eq 7,1

kg 3,4
Vezérlés Adagoló szelep (elektronikus)

Hangteljesít-
ményszint

Fűtés Névl. dBA 64 66 64 66
Hűtés Névl. dBA 64 66 69 64 66 69

Hangnyomásszint Fűtés Névl. dBA 51 52 51 52
Hűtés Névl. dBA 50 52 54 50 52 54

Tápellátás Név / fázis / frekvencia / feszültség Hz/V V3/1~/50/230 W1/3N~/50/400
Áram Javasolt kismegszakító A 40 20
() Hűtés Ta  °C - LWE  °C (DT =  °C), () Hűtés Ta  °C - LWE  °C (DT =  °C)

EHVX-CB + ERLQ-CV3/W1

ERLQ-CW

EHVX-CB

Daikin Altherma R F  

› hűtő-fűtő modellek

Padlón álló levegő-víz hőszivattyú fűtéshez, 
hűtéshez és használati-melegvíz előállításhoz, 
ideális energiatakarékos házakhoz

  Kompakt beltéri egység: többfunkciós padlón álló 

egység a használati melegvíz-tartállyal együtt.

  Energiahatékony, levegő-víz hőszivattyú 

technológián alapuló fűtő- és hűtőrendszer

  Kimagasló szezonális hatékonyság, amely a legnagyobb 

megtakarítást biztosítja a működési költségekben.

  A kültéri egység hőt von ki a külső 

levegőből, még – °C mellett is.

  Online vezérlő (opcionális): a belső hőmérséklet egy 

alkalmazás segítségével a helyi hálózaton vagy az 

interneten keresztül bárhonnan szabályozható.

  Napelmekhez is csatlakoztatható a hőszivattyú 

áramellátásához (opcionális).

-W � 

up to

55 °C



 Fűtés - 





Intelligens tároláskezelés 

 › Az egység intelligens hálózatra (Smart Grid) köthető, amivel 

kedvező energiaárak érhetők el, és a hőenergia térfűtéshez  

és használati-melegvízhez hatékonyan tárolható.

 › Folyamatos fűtés leolvasztási üzemmód közben,  

valamint a tárolt hő felhasználása térfűtéshez  

(csak  literes tartály esetén)

 › A hőszivattyú és az ECHO hőtároló elektronikus kezelése 

maximalizálja az energiahatékonyságot, valamint a kényelmes 

fűtést és a használati meleg vizet.

 › A legmagasabb színvonalnak megfelelő vízhigiéniát kínál. 

 › Napelempanel-csatlakozással több megújuló energiát használ.

Innovatív és magas minőségű tartály 

 › Könnyű, műanyag tartály 

 › Nincs korrózió, anód, vízkő- vagy mészlerakódás.

 › Az ütésálló polipropilén belső és külső falai kiváló 

minőségű szigetelőhabbal vannak feltöltve, melyek 

minimálisra csökkentik a hőveszteséget. 

Más hőforrásokkal kombinálható 

 › A bivalens opció lehetővé teszi más forrásokból  

(pl. kandallóból, szilárd vagy gáztüzelésű kazánokból) 

származó hő tárolását a napkollektoros rendszerben,  

ami tovább csökkenti az energiafogyasztást.

A Daikin Altherma R ECH2O kiváló a megújuló energiaforrások maximalizálásában,  

így maximális kényelmet nyújt a fűtéshez, használati-melegvíz készítéshez és hűtéshez is.

 › Rozsdamentes acél  

hőcserélő melegvíz 

előállítására

 › Vezérlő

 › Napkollektoros 

vagy bivalens 

hőcserélős

 › Polipropilén 

burkolat 

poliuretán 

szigeteléssel

 › Szivattyú

Daikin Altherma R ECH2O

Az R-A Daikin Altherma R –– kW-os kültéri és kapcsolódó beltéri egységei  decemberével megszűntek.



 Fűtés - 

 2

 3

 4

 1

Rendszerdiagram: 

beépített 

napkollektor

1  A napenergia hasznosítása 

használati-melegvízhez és 

központi fűtéshez

2  Külső hőcserélő egység

3  Napkollektorok

4 Napkollektoros 

szivattyúállomás

    A napenergia hasznosítása használati-melegvízhez 

és központi fűtéshez

   Hőszivattyú (környezeti fűtés)

   Kiegészítő energia (elektromosság)

2500

2000

1500

1000

500

Jan. Feb. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec.

kWh

Egy átlagos családi ház havi 

energiafogyasztása

Drain-back (nyílt rendszerű) napkollektoros rendszer 

(EHSH-B, EHSX-B)

 › A napkollektorok csak akkor vannak vízzel feltöltve, ha a 

nap elegendő hőenergiát biztosít. 

 › A vezérlő és a szivattyú egység szivattyúi rövid időre 

bekapcsolnak, és a tárolótartály vizével feltöltik a 

kollektorokat. 

 › Töltés után a víz keringését a kiegészítő szivattyú tartja 

fenn. 

 ›

Túlnyomásos napkollektoros rendszer  

(EHSHB-B, EHSXB-B)

 › A rendszerben lévő hőcserélő folyadékban megfelelő 

mennyiségű fagyálló van, hogy a rendszer télen ne 

fagyjon be.

 › A rendszer nyomás alatt és lezárt állapotban van.

A beltéri egységet hőtárolóval kombinálva a legmagasabb otthoni kényelem érhető el. 

 › Friss vizes használati elv: a használati-melegvíz igény szerinti vételezése a szennyeződés és az üledék 

kockázatának kiküszöbölése mellett

 › Optimális használatimelegvíz-teljesítmény: az alacsony hőmérsékletű technológia magas csapolási 

teljesítményt tesz lehetővé.

 › A jövőre tervezve: megújuló napenergiával és más hőforrásokkal, például kandallóval integrálható.

 › A készülék könnyű és robusztus felépítése a kaszkád elvvel kombinálva rugalmas telepítési lehetőségeket kínál.

ECH2O hőtároló termékcsalád: további melegvíz-kényelem





55 °C

Daikin Altherma R

Daikin Altherma R ECH2O 

Rendelési sz.

Daikin Altherma R hűtőközegesen osztott padlón álló ECH2O beltéri egység

Beltéri egység, 500 l-es beépített energiatárolóval higiéniás (frissvizes) elvű HMV-előállításhoz. Az egység 
nagy hatékonyságú szivattyúval, váltószelepekkel (melegvíz/fűtés, fűtés/hűtés) és napkollektor-csatlakozással 
került ellátásra. Beépített túlfolyási, biztonsági modullal, elektronikus nyomásmérővel és biztonsági szeleppel, 
áramlásérzékelővel, valamint töltő- és leeresztőcsapokkal van hidraulikusan ellátva. Opcionális kiegészítő 
hőcserélő túlnyomásos napkollektoros megoldásokhoz vagy külső hőfejlesztőkhöz.
A kiegészítő fűtőpatront (1, 3 vagy 9 kW) és kapcsolódobozt külön kell megrendelni.
Méretek (ma × szé × mé), 500 l-es változat: 1.890 × 790 × 790 mm

Csak fűtés

EHSH-B 11/14/16 kW-os beltéri egység 500 l-es tárolóval EHSH16P50B

EHSHB-B 11/14/16 kW-os beltéri egység 500 l-es tárolóval. Bivalens változat. EHSHB16P50B

Fűtés és hűtés

EHSX-B 11/14/16 kW-os beltéri egység 500 l-es tárolóval EHSX16P50B

EHSXB-B 11/14/16 kW-os beltéri egység 500 l-es tárolóval. Bivalens változat. EHSXB16P50B

Daikin Altherma R hűtőközegesen osztott alacsony hőmérsékletű kültéri egység 11 – 16 kW

Split hőszivattyús kültéri egység inverteres vezérlésű kompresszor-/kibővített modulációs tartománnyal. 
Időjárásálló horganyzott acéllemez burkolat, alapozó, műgyantával bevont és porszórt felület.  
Beépített kültéri hőmérséklet-érzékelő.
Előremenő vízhőmérséklet max.: 55 °C. Alkalmazási tartomány: fűtés -25 °C külső hőmérsékletig.

Méretek (ma × szé × mé): 1.345 × 900 × 320 mm.

ERLQ-CV kültéri egység 11 kW (1~230 V, 40A) ERLQ011CV3

ERLQ-CV kültéri egység 14 kW (1~230 V, 40A) ERLQ014CV3

ERLQ-CV kültéri egység 16 kW (1~230 V, 40A) ERLQ016CV3

ERLQ-CW kültéri egység 11 kW (3~400 V, 20A) ERLQ011CW1

ERLQ-CW kültéri egység 14 kW (3~400 V, 20A) ERLQ014CW1

ERLQ-CW kültéri egység 16 kW (3~400 V, 20A) ERLQ016CW1 

Levegő-víz hőszivattyú, 
akár 55 °C előremenő vízhőmérséklethez

Kötelező kiegészítők 

Típus/Rendelési sz.

Mágneses iszapleválasztó

Kompakt iszapleválasztó ürítőcsappal. Függőleges és vízszintes csőre is felszerelhető.
Szelepekkel és szerelvényekkel együtt. Csőcsatlakozás: 1”

K.FERNOXTF1



 Fűtés - 

Daikin Altherma R ECH2O

Kiegészítők

Típus/Rendelési sz.

Konvekciós fék

A gravitáció hatására létrejövő keringés megakadályozására  
a drain-back vízkörében, 2 db. Akár 95 °C-ig is használható (nyomás alatti 
napkollektoros hőcserélőkkel szerelt tartályokkal nem használható).

SKB 165070

FlowGuard napkollektoros áramlási szabályozó  

áramlásindikátorral 2–16 l/min.
FLG 164102-RTX

H típusú cirkulációs lándzsa 

A HMV cirkuláció hőcserélőbe történő visszakeringtetéséhez szükséges szett.  
Daikin Altherma R ECH2O egységhez.

ZKL-H 141554

Külső hőforrás csatlakozó szett, 2. változat 

(a hőtároló nyomásmentes víztartalmának külső hőforrás általi fűtéséhez)
Kandalló, szilárd vagy gáztüzelésű kazán tartályhoz való csatlakoztatására szolgáló 
készlet, az elektromos fűtőpatron alternatívájaként.  
Tartalma: csővezetékek, szerelvények és keringető szivattyú.
Mivel a tároló oldal nyomásmentes, és amennyiben a hőforrás-oldal nyomás alatti, ezért 
szükséges egy hőcserélő az illesztéshez. (pl. ROTEX RPWT1 Rendelési szám 162031-RTX).  
Ez a változat csak vezérelhető hőforrással valósítható meg.

SAK2 160130

Feltöltő és leeresztő csatlakozók

A tároló nyomásmentes vízterének töltésére és ürítésére szolgáló készlet.
KFE BA 165215

DN 125 hidraulikus osztó LT kompakt, LT falra szerelhető és HT típusokhoz

DN125 kerek csöves osztó, négy zónára felosztva perforált elválasztó lemezekkel 
(hossz: kb. 1550 mm).
8 db 1”-os külső menetes fűtőköri csatlakoztatás, 1 db ½”-os hüvely és tartóláb.
Maximális megengedett nyomás/hőmérséklet: 6 bar/110 °C.

HWC 172900

Hőszigetelés WHWC hidraulikus osztóhoz

60 mm-es purhabból álló hőszigetelés horganyzott acéllemez-házban.
WHWC 172901

Hidraulikus váltó, DN 25

Hőszigeteléssel és ürítőcsappal ellátott függőleges szerelésekhez. G1 bemenet/
kimenet (DN 25, hollandi anya). Akár 2500 l vízáteresztő képesség.

HW2500 156025

Szivattyúcsoport keverőkörrel

Vegyes fűtőkörhöz. Csatlakoztatásra kész, hőszigetelt burkolattal, nagy hatékonyságú 
cirkulációs szivattyúval, motoros keverőszeleppel, elzáró szelepekkel és hőmérséklet-
kijelzővel.

MK 156075

Szivattyúcsoport keverőkör nélkül

Vegyes fűtőkörhöz.
Csatlakoztatásra kész, hőszigetelt burkolattal, nagy hatékonyságú szivattyúval, elzáró 
szelepekkel és hőmérséklet-kijelzőkkel.

PK 156077

Szerelvénykészlet MK1/MK2 keverőcsoportokhoz

1”-os belső menet, 1 db ½”-os lapos tömítés.
156053

Kiegészítő fűtőpatron EKBU9C

Kiegészítő fűtőegység. Elektromos fűtőpatron, 3 × 230 V – 50 Hz / 9000 Watt a 
hőszivattyú támogatásához mint tartalék vagy segédfűtés. 1000 mm hosszú. Plug-
and-play telepítés, csatlakoztatásra kész.

             EKBU9C
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EHSXB-B

 RoCon U1  EHS157034

EHS157056

 MK1 VMK1

 1 kW EKBU1C

 3 kW EKBU3C

 9 kW EKBU9C

WHWC

SAS1

HWC

External sensor EKRTETS

Outdoor sensor for Rocon Controller RoCon OT1

Mixer module  RoCon M1 EHS157068
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Nagy rugalmasság a telepítéshez és 
a használati-melegvíz csatlakoztatásához 

 › A beltéri egység minden hidraulikus alkatrészt 

tartalmaz, így külső féltől származó alkatrészre nincs 

szükség. 

 › A PCB panel és a hidraulikus alkatrészek elöl 

találhatók, így könnyen elérhetők. 

 › A kompakt méretek jóvoltából az egység helyigénye 

kicsi, szinte nincs szükség oldaltávolságra.  

 

 

 › Az egység karcsú kivitele jól illeszkedik a többi 

háztartási berendezés közé.

 › Kombinálható rozsdamentes acél  

vagy   hőtárolóval.

A Daikin Altherma R W falra szerelhető egység olyan fűtést és hűtést kínál, mely gyorsan és egyszerűen 

telepíthető, nagyon rugalmas, és a használati-melegvízhez opcionális csatlakozással rendelkezik. 

 › Fűtőpatron

 › Tágulási tartály

 › Hőcserélő

 › Szivattyú

 › Kezelőfelület

Daikin Altherma R W

Az R-A Daikin Altherma R –– kW-os kültéri és kapcsolódó beltéri egységei  decemberével megszűntek!



 Fűtés - 

ECHO hőtárolóval kombinált, falra szerelhető egységRozsdamentes acélból készült HMV tárolóval 

kombinált, falra szerelhető egység

Rozsdamentes acél HMV tárolók  

Ha a végfelhasználó melegvizet is igényel, és a 

telepítési magasság korlátozott, egy külön tartály 

csatlakoztatható.  

 

ECH2O hőtároló termékcsalád: további melegvíz-
kényelem 
  
Falra szerelhető beltéri egységet egy hőtárolóval kombinálva 

kényelmesebb melegvíz rendszert kap. 

 › Friss vizes használati elv: a használati-melegvíz igény 

szerinti vételezése a szennyeződés és az üledék 

kockázatának kiküszöbölése mellett

 › Optimális használatimelegvíz-teljesítmény: az alacsony 

hőmérsékleteken elért fejlődés magas csapolási 

teljesítményt tesz lehetővé.

 › A jövőre tervezve: megújuló napenergiával és más 

hőforrásokkal is kombinálható.

 › Könnyű és robusztus felépítés: rugalmas telepítési 

lehetőségek több tároló összekapcsolásával.

A kis- és nagyméretű lakásokban is használható

rendszerrel az ügyfelek választhatnak a Drain-back (nyílt 

rendszerű) és a nyomás alatti (zárt rendszerű) melegvíz 

rendszer közül.





Daikin Altherma R

55 °C

Daikin Altherma R

Daikin Altherma R W 

Típus/Rendelési sz.

Daikin Altherma R  W, falra szerelhető beltéri egység

Tartalmaz: nagy hatékonyságú szivattyút, tágulási tartályt, biztonsági modult nyomásmérővel és biztonsági 
szeleppel, térfogatáram merővel, feltöltő és leürítő szeleppel, sárgaréz szennyfogóval, beépített 3/6/9 kW-os 
elektromos fűtőpatronnal.
Felhasználói felület nélkül, a rendszer működéséhez EKRUCBL6 szükséges.
Hűtésnél, amennyiben 16 °C alatti vízhőmérséklettel dolgozunk, az EKHBDPC2 kiegészítő csepptálca is szükséges!
Méretek (ma × szé × mé): 890 × 480 × 344 mm

Csak fűtés

EHBH-CB 11 kW-os beltéri egység 3 kW kiegészítő fűtőpatronnal EHBH11CB3V
EHBH-CB 11 kW-os beltéri egység 9 kW kiegészítő fűtőpatronnal EHBH16CB3V
EHBH-CB 16 kW-os beltéri egység 3 kW kiegészítő fűtőpatronnal EHBH11CB9W
EHBH-CB 16 kW-os beltéri egység 9 kW kiegészítő fűtőpatronnal EHBH16CB9W

Fűtés és hűtés

EHBX-CB 11 kW-os beltéri egység 3 kW kiegészítő fűtőpatronnal EHBX11CB3V
EHBX-CB 16 kW-os beltéri egység 3 kW kiegészítő fűtőpatronnal EHBX16CB3V
EHBX-CB 11 kW-os beltéri egység 9 kW kiegészítő fűtőpatronnal EHBX11CB9W
EHBX-CB 16 kW-os beltéri egység 9 kW kiegészítő fűtőpatronnal EHBX16CB9W

Daikin Altherma R hűtőközegesen osztott alacsony hőmérsékletű kültéri egység 11 – 16 kW

Split hőszivattyús kültéri egység inverteres vezérlésű kompresszor-/kibővített modulációs tartománnyal. 
Időjárásálló horganyzott acéllemez burkolat, alapozó, műgyantával bevont és porszórt felület.  
Beépített kültéri hőmérséklet-érzékelő.
Előremenő vízhőmérséklet max.: 55 °C. Alkalmazási tartomány: fűtés –25 °C külső hőmérsékletig.

Méretek (ma × szé × mé): 1.345 × 900 × 320 mm

ERLQ-CV kültéri egység 11 kW (1~230 V, 40A) ERLQ011CV3
ERLQ-CV kültéri egység 14 kW (1~230 V, 40A) ERLQ014CV3
ERLQ-CV kültéri egység 16 kW (1~230 V, 40A) ERLQ016CV3

ERLQ-CW kültéri egység 11 kW (3~400 V, 20A) ERLQ011CW1
ERLQ-CW kültéri egység 14 kW (3~400 V, 20A) ERLQ014CW1
ERLQ-CW kültéri egység 16 kW (3~400 V, 20A) ERLQ016CW1 

Levegő-víz hőszivattyú, 
akár 55 °C előremenő vízhőmérséklethez



 Fűtés - 





Daikin Altherma R W

Típus/Rendelési sz.

Felhasználói felület

Kezelőfelületként vagy szobatermosztátként szolgál Altherma  egységekhez

Nyelvek: angol, horvát, magyar, bolgár EKRUCBL6

Kiegészítő csepptálca alacsony hűtési vízhőmérséklet (<16 °C) esetében EKHBDPC2

Mágneses iszapleválasztó

Kompakt iszapleválasztó ürítőcsappal. Függőleges és vízszintes csőre is felszerelhető.
Szelepekkel és szerelvényekkel együtt. Csőcsatlakozás: 1”

K.FERNOXTF1

Kötelező vezérlők és tartozékok

Típus/Rendelési sz.

Egyszerűsített felhasználói felület

Csak a fő felhasználói felülettel (EKRUCBL6) együtt használható
EKRUCBS

LAN-adapter

Lehetővé teszi az Altherma egységek távvezérlését a Daikin Residential Controller alkalmazással.
Alap verzió: Távvezérlés
Haladó verzió: Távvezérlő + napelem-csatlakozás

BRP069A62

BRP069A61

Opcionális vezetékes szobatermosztát

Külső szobatermosztát vezérlésére
Alapérték-korlátozás, H/C (fűtés/hűtés) mód, Comf/Eco (kényelmi/gazdaságos) programok, 
Scheduled/Holiday (ütemezett/nyaralás) funkciók
Opcionális vezeték nélküli szobatermosztát

Külső szobatermosztát vezérlésére, ha a vezetékes bekötés nem lehetséges.
Alapérték-korlátozás, H/C (fűtés/hűtés) mód, Comf/Eco (kényelmi/gazdaságos) programok, 
Scheduled/Holiday (ütemezett/nyaralás) funkciók
Padló (esztrich) hőmérséklet-érzékelő

Az esztrich hőmérsékletének túlzott lecsökkenése elleni védelemre (csak az EKRTR használatával).

EKRTWA

EKRTR

EKRTETS 

Opcionális távoli beltéri hőmérséklet-érzékelő

A kültéri egységtől független hőmérséklet mérés. Alapesetben a kültéri egységbe épített 
érzékelő a kültéri hőmérséklet érzékelőjeként működik. Opcióként elhelyezhető egy további 
hőmérséklet érzékelő, amely a kültér egy másik pontjában lévő hőmérsékletét méri.

KRCS01-1

Opcionális távoli kültéri hőmérséklet-érzékelő

Akkor használható, ha a beépített érzékelő leolvasása a specifikus helyszíni körülmények miatt 
akadályozva van

EKRSC1

Digitális I/O-kártya 

A digitális I/O-kártya egyszerű kommunikációt tesz lehetővé a külső eszközökkel.
EKRP1HBA

Áramfelvétel-korlátozó panel

Áramfogyasztás korlátozása 4 digitális bemenet segítségével. Csatlakozás a beltéri egységen 
keresztül.

EKRP1AHT

Vezérlés
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Daikin Altherma R W

Kiegészítők 

 

Típus/Rendelési sz.

Fűtőpatron kiegészítő fűtéshez Altherma LT falra szerelhető típushoz, higiénikus 

tárolótartállyal 

Elektromos fűtőpatron, 230 V 50 Hz / 3000 W, a hőszivattyúk támogatásához 
segédfűtőelemként. 900 mm hosszú.
Az LT falra szerelhető esetében védőrelé-/biztosítékkészlettel.

EKBH3S

E-Pac LT melegvíz-csatlakozó készlet

Melegvíz-csatlakozó készlet higiéniás tárolótartály (300 l, 500 l) csatlakoztatására a falra 
szerelhető Daikin LT egységekhez.
Tartalmaz 3-utas szelepet szelepmozgatóval, tárolótartály-érzékelőt és kábelt.

EP LT 3HX (300 l-es tartályhoz, fűtés és hűtés)

EP LT 5H (500 l-es tartályhoz, csak fűtés)

EP LT 5X (500 l-es tartályhoz, fűtés és hűtés)

EKEPRHLT3HX

EKEPRHLT5H

EKEPRHLT5X

Készlet külső féltől származó használatimelegvíz-tartályok csatlakoztatásához

Tartalmaz 3 utas szelepet, védőrelé-/biztosíték egységet a használatimelegvíz-tartály max. 3 kW-os 
fűtőpatronjához, LT termisztor

EKUMBPART 

Tárolótartály-érzékelő Altherma LT falra szerelhető kivitelhez

Arra az esetre, ha nincs E-Pac, a hőszivattyú pedig (a helyszínen) a közvetlenül a tárolótartályra 
(ügyfél biztosítja) csatlakozik.

SF LT 141037

3-utas váltószelep, 1” külső menetes

3-utas váltószelep, 1” külső menetes, 240 V-os motoros meghajtással, 
kapcsolási idő 6 mp. 2 m csatlakozó kábellel.

3-W SV 156034

Altherma-PC USB-interfész

A beltéri egység PC-hez történő csatlakoztatásra szolgál (szoftverfrissítéshez és felügyelethez).
EKPCCAB4

Kiegészítő készlet kétzónás alkalmazáshoz

Opcionális készlet két hőmérsékleti zóna vezérlésére. Hidraulikus leválasztóból, két 
vízszivattyúból, keverőszelepből és egy vezérlőegységből áll.

BZKA7V3

Túláramszelep

A minimális áramlási sebességet biztosítja (Altherma LT hőszivattyúkhoz,
kivéve: Altherma LT ECH2O)

UESV 20
UESV 25

140111

140116

DN 125 hidraulikus osztó LT kompakt, LT falra szerelhető és HT típusokhoz

DN125 kerek csöves osztó, négy zónára felosztva perforált elválasztó lemezekkel (hossz: kb. 
1550 mm).
8 db 1”-os külső menetes fűtőköri csatlakoztatás, 1 db ½”-os hüvely és tartóláb.
Maximális megengedett nyomás/hőmérséklet: 6 bar/110 °C.

HWC 172900

Hőszigetelés hidraulikus osztóhoz

60 mm-es purhabból álló hőszigetelés horganyzott acéllemez-házban.
WHWC 172901

Hidraulikus osztószelep, DN 25

Hőszigeteléssel és ürítőcsappal ellátott függőleges szerelésekhez. G1 bemenet/kimenet (DN 25, 
hollandi anya). Akár 2500 l vízáteresztő képesség.

HW2500 156025





Hatékonysági adatok EHBH + ERLQ
11CB3V/9W + 

011CV3

16CB3V/9W + 

014CV3

16CB3V/9W + 

016CV3

11CB3V/9W + 

011CW1

16CB3V/9W + 

014CW1

16CB3V/9W + 

016CW1

Fűtési teljesítmény A7/W35 kW 11,2 14 16 11,2 14 16
A2/W35 kW 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71

Teljesítményfelvétel Fűtés A7/W35 kW 2,41 3,14 3,72 2,41 3,14 3,72
A2/W35 kW 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54

COP 
az EN14511 alapján

A7/W35 4,66 4,46 4,3 4,66 4,46 4,3
A2/W35 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71

Térfűtés 
 

Kontinentális égh., 
előremenő vízhőm.: 
55 °C

Általános SCOP 3,09 3,16 3,06 3,09 3,16 3,06
ηs (térfűtés 
szezonális hatá-
konysága)

%
120 123 119 120 123 119

Térfűtés szezonális 
hatékonysági osztálya A+

Kontinentális égh., 
előremenő vízhőm.: 
35 °C

Általános SCOP 3,98 3,90 3,80 3,98 3,90 3,80
ηs (térfűtés 
szezonális hatá-
konysága)

%
156 153 149 156 153 149

Térfűtés szezonális 
hatékonysági osztálya A++ A+ A++ A+

Beltéri egység EHBH 11CB3V/9W 16CB3V/9W 16CB3V/9W 11CB3V/9W 16CB3V/9W 16CB3V/9W

Burkolat Szín Fehér
Anyaga Előkezelt fémlemez

Méretek Egység Mag. × Szél. × Mélys. mm 890x480x344
Tömeg Egység kg 43 44 45 44 45 43 44 45 44 45
Működési tartomány Fűtés Vízoldal Min.~Max. °C 15~55

Használati-melegvíz Vízoldal Min.~Max. °C 25~80
Hangteljesítményszint Névl. dBA 41 44 41 44
Hangnyomásszint Névl. dBA 27 30 27 30

Kültéri egység ERLQ 011CV3 014CV3 016CV3 011CW1 014CW1 016CW1

Méretek Egység Mag. × Szél. × Mélys. mm 1345x900x320
Tömeg Egység kg 113 114
Kompresszor Mennyiség 1

Típus Hermetikusan zárt scroll kompresszor
Működési tartomány Hűtés Min.~Max. °CDB 10,0~46,0

Használati-melegvíz Min.~Max. °CDB -20 ~35

Hűtőközeg Típus R-410A
GWP 2.087,5
Töltet TCO2eq 7,1

kg 3,4
Vezérlés Adagoló szelep (elektronikus)

Hangteljesít-
ményszint

Fűtés Névl. dBA 64 66 64 66
Hűtés Névl. dBA 64 66 69 64 66 69

Hangnyomásszint Fűtés Névl. dBA 51 52 51 52
Hűtés Névl. dBA 50 52 54 50 52 54

Tápellátás Név / fázis / frekvencia / feszültség Hz/V V3/1~/50/230 W1/3N~/50/400
Áram Javasolt kismegszakító A 40 20

Daikin Altherma R W  

› csak fűtő modellek

oldalfali csak fűtő levegő-víz hőszivattyú, 
ideális energiatakarékos házakhoz

  Energiahatékony, levegő-víz hőszivattyú technológián 

alapuló csak fűtésre szolgáló rendszer.

  Tökéletesen illeszkedik az újépítésű és az 

energiatakarékos házakhoz is.

  Kimagasló szezonális hatékonyság, amely 

jelentős megtakarítást biztosít.

  A hőleadók tekintetében rugalmas konfiguráció.

  Használati-melegvízzel is kombinálható.

  A kültéri egység hőt von ki a külső levegőből, még - °C mellett is.

  Online vezérlő (opcionális): a belső hőmérséklet egy 

alkalmazás segítségével a helyi hálózaton vagy az 

interneten keresztül bárhonnan szabályozható. 

  Napelmekhez is csatlakoztatható a hőszivattyú 

áramellátásához (opcionális).

EHBH-CB + ERLQ-CV3/W1

EHBH-CB

ERLQ-CW

55 °C

-W � 

up to



 Fűtés - 

Hatékonysági adatok EHBX + ERLQ
11CB3V/9W  

+ 011CV3

16CB3V/9W  

+ 014CV3

16CB3V/9W  

+ 016CV3

11CB3V/9W  

+ 011CW1

16CB3V/9W  

+ 014CW1

16CB3V/9W  

+ 016CW1

Fűtési kapacitás 
az EN14511 szerint

A7/W35 kW 11,2 14 16 11,2 14 16
A2/W35 kW 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71

Hűtési teljesítm. Névl. kW
12,1 (1) / 11,7 (2)

12,7 (1) / 12,6 
(2)

13,8 (1) / 13,1 (2) 12,1 (1) / 11,7 (2)
12,7 (1) / 12,6 

(2)
13,8 (1) / 13,1 (2)

Teljesítményfelvétel az 
EN14511 szerint

Fűtés A7/W35 kW 2,41 3,14 3,72 2,41 3,14 3,72
A2/W35 kW 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54

Hűtés Névl. kW 3,05 (1) / 4,31 
(2)

3,21 (1) / 5,08 
(2)

3,74 (1) / 5,73 
(2)

3,05 (1) / 4,31 
(2)

3,21 (1) / 5,08 
(2)

3,74 (1) / 5,73 
(2)

COP
az EN14511 alapján

A7/W35 4,66 4,46 4,3 4,66 4,46 4,3
A2/W35 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71

EER 3,98 (1) / 2,72 
(2)

3,96 (1) / 2,47 
(2)

3,69 (1) / 2,29 
(2)

3,98 (1) / 2,72 
(2)

3,96 (1) / 2,47 
(2)

3,69 (1) / 2,29 
(2)

Térfűtés 
 

Kontinentális 
égh., előremenő 
vízhőm.: 55 °C

Általános SCOP 3,09 3,16 3,06 3,09 3,16 3,06
ηs (térfűtés szezonális 
hatékonysága)

%
120 123 119 120 123 119

Térfűtés szezonális hatékonysági osztálya A+
Kontinentális 
égh., előremenő 
vízhőm.: 35 °C

Általános SCOP 3,98 3,90 3,80 3,98 3,90 3,80
ηs (térfűtés szezonális 
hatékonysága)

%
156 153 149 156 153 149

Térfűtés szezonális hatékonysági osztálya A++ A+ A++ A+

Beltéri egység EHBX 11CB3V/9W 16CB3V/9W 16CB3V/9W 11CB3V/9W 16CB3V/9W 16CB3V/9W

Burkolat Szín Fehér
Anyaga Előkezelt fémlemez

Méretek Egység Mag. × Szél. × Mélys. mm 890x480x344
Tömeg Egység kg 43 45 44 46 44 46 43 45 44 46 44 46
Működési tartomány Fűtés Vízoldal Min.~Max. °C 15~55

Hűtés Vízoldal Min.~Max. °C 5~22
Használati-melegvíz Vízoldal Min.~Max. °C 25~80

Hangteljesítményszint Névl. dBA 41 44 41 44
Hangnyomásszint Névl. dBA 27 30 27 30

Kültéri egység ERLQ 011CV3 014CV3 016CV3 011CW1 014CW1 016CW1

Méretek Egység Mag. × Szél. × Mélys. mm 1345x900x320
Tömeg Egység kg 113 114
Kompresszor Mennyiség 1

Típus Hermetikusan zárt scroll kompresszor
Működési tartomány Hűtés Min.~Max. °CDB 10,0~46,0

Használati-melegvíz Min.~Max. °CDB -20 ~35

Hűtőközeg Típus R-410A
GWP 2.087,5
Töltet TCO2eq 7,1

kg 3,4
Vezérlés Adagoló szelep (elektronikus)

Hangteljesít-
ményszint

Fűtés Névl. dBA 64 66 64 66
Hűtés Névl. dBA 64 66 69 64 66 69

Hangnyomásszint Fűtés Névl. dBA 51 52 51 52
Hűtés Névl. dBA 50 52 54 50 52 54

Tápellátás Név / fázis / frekvencia / feszültség Hz/V V3/1~/50/230 W1/3N~/50/400
Áram Javasolt kismegszakító A 40 20

() Hűtés Ta  °C - LWE  °C (DT =  °C), () Hűtés Ta  °C - LWE  °C (DT =  °C)

EHBX-CB

ERLQ-CW

Daikin Altherma R W  

› hűtő - fűtő modellek

Falra szerelhető hűtő - fűtő levegő-víz hőszivattyú, 
ideális energiatakarékos házakhoz

  Energiahatékony, levegő-víz hőszivattyú 

technológián alapuló fűtő- és hűtőrendszer

  Tökéletesen illeszkedik az újépítésű és az 

alacsony energiaigényű házakhoz is.

  Kimagasló szezonális hatékonyság, amely a legnagyobb 

megtakarítást biztosítja a működési költségekben.

  A hőleadók tekintetében rugalmas konfiguráció.

  Használati-melegvízzel is kombinálható.

  A kültéri egység hőt von ki a külső levegőből, még – °C mellett is.

  Online vezérlő (opcionális): a belső hőmérséklet egy 

alkalmazás segítségével a helyi hálózaton vagy az 

interneten keresztül bárhonnan szabályozható. 

  Napelmekhez is csatlakoztatható a hőszivattyú 

áramellátásához (opcionális).

EHBX-CB + ERLQ-CV3/W1

55 °C
-W � 

up to





Egy egyszerű megoldás

A monoblokk rendszer az összes fűtési és hűtési 

funkciót egyetlen egységben egyesíti.

 › Csendes és helytakarékos kialakítás, mely könnyen 

beüzemelhető és telepíthető. 

 › Minden hidraulikus alkatrész egy kültéri egységbe 

került. 

 › Garantált a megbízható működés – még - °C-os 

külső hőmérsékleten is. 

 › Hőtárolóval kombinálva    frissvizes HMV 

támogatást nyújt.

 › Kombinálható rozsdamentes acél tárolóval 

használati-melegvízhez.

Nagy teljesítmény

 › Jobb szezonális hatékonyságot mutató ErP címke – 

akár A++

 › Nagy kapacitás alacsony környezeti hőmérsékleten

 › Csatlakoztatás új rozsdamentes acél HMV-tartályhoz 

(EKHWS-D) jobb, B címkés hatékonysággal. 

Könnyű telepítés 

 › A zárt hűtőközeg azt jelenti, hogy nincs szükség 

hűtőközeg-kezelésre vagy F-gáz minősítésre. 

 › A fő hidraulikus alkatrészek csökkentik a telepítési 

hibák kockázatát és az olyan külső alkatrészek 

szükségességét, mint a tágulási tartály, a szivattyú 

vagy az elzáró szelepek. 

 › A kis számú alkatrész csökkenti a telepítési időt és 

segít maximalizálni a munka nyereségét. 

Egész évben megbízható 

 › Alacsony környezeti hőmérsékleten magas fűtési 

kapacitást biztosít. 

 › Az akár  °C-os előremenő vízhőmérséklet tökéletes 

a padlófűtést használó, újépítésű alkalmazásokhoz. 

 › Garantált a megbízható működés – még - °C-os 

külső hőmérsékleten is. 

 › Opcionálisan kiegészítő elektromos fűtéssel látható el. 

Egyszerű csatlakoztatás 

 › A LAN adapter segítségével az egység a Daikin 

Residential Controller alkalmazással vezérelhető.

A hűtő - fűtő levegő-víz rendszerű Daikin Altherma M monoblokk hőszivattyú ideális választás olyan 

felhasználóknak, akiknél csak kis méretű telepítési hely áll rendelkezésre. A piac legkompaktabb 

monoblokk kültéri egységével élvonalbeli teljesítményt nyújtó Daikin Altherma alacsony hőmérsékletű 

monoblokk fűtést és hűtést kínál, illetve opcionálisan csatlakoztatható a használati-melegvízhez is.

Rozsda-
mentes  
acél tartály

Daikin Altherma M 
Egy igazán helytakarékos megoldás

További marketing  
és technikai  
információkért olvassa 
be a QR-kódot:



 Fűtés - 

Daikin Altherma M

55 °C

Daikin Altherma M

Egység Típus/Rendelési sz.

Daikin Altherma M monoblokk kültéri egység

R-410A monoblokk hőszivattyú inverteres kompresszorral és kibővített modulációs tartománnyal.
Moduláris koncepció, beépített fűtőpatron nélkül, de külső kiegészítő fűtőpatron csatlakoztatása lehetséges.
A kötelező EKRUCBL * felhasználói felületet nem tartalmazza, ezt külön kell megrendelni.
Időjárásálló, horganyzott acéllemez burkolat, alapozott, műgyantázott és homokszórt bevonattal.
Kilépő vízhőmérséklet 55 °C-ig. Kültéri levegőből -25 °C-ig vonja ki a hőt.

Méretek (ma × szé × mé): 1090 × 735 × 350 mm

Csak fűtés

EDLQ-CV monoblokk 5 kW, kiegészítő fűtőpatron nélkül (1~230 V, 16A) EDLQ05CV3
EDLQ-CV monoblokk 7 kW, kiegészítő fűtőpatron nélkül (1~230 V, 20A) EDLQ07CV3

Fűtés és hűtés

EBLQ-CV monoblokk 5 kW, kiegészítő fűtőpatron nélkül (1~230 V, 16A) EBLQ05CV3
EBLQ-CV monoblokk 7 kW, kiegészítő fűtőpatron nélkül (1~230 V, 20A) EBLQ07CV3 

Levegő-víz hőszivattyú, 
akár 55 °C előremenő vízhőmérséklethez

Típus/Rendelési sz.

Felhasználói felület

Kezelőfelületként vagy szobatermosztátként szolgál Altherma R, Altherma M és Altherma R 
Hibrid egységekhez
Nyelvek: német, francia, olasz, holland

Nyelvek: angol, török, lengyel, román

Nyelvek: német, cseh, szlovén, szlovák

Nyelvek: angol, horvát, magyar, bolgár

Nyelvek: angol, német, orosz, dán

EKRUCBL1

EKRUCBL4

EKRUCBL5

EKRUCBL6

EKRUCBL7

Mágneses iszapleválasztó

Kompakt iszapleválasztó ürítőcsappal. Függőleges és vízszintes csőre is felszerelhető.
Szelepekkel és szerelvényekkel együtt. Csőcsatlakozás: 1”

K.FERNOXTF1

Kötelező vezérlők és tartozékok







 Fűtés - 

Daikin Altherma M

Típus/Rendelési sz.

Vezetékközpont

Vezérlőközpont monoblokk Altherma rendszerhez

Fűtő és hűtő-fűtő rendszerekhez
Kiegészítő I/O-doboz, EKCB07CV3 egységet igényel

EKCB07CV3

EK2CB07CV3

LAN-adapter

Lehetővé teszi az Altherma egységek távvezérlését a Daikin Residential Controller alkalmazással.
Alap verzió: Távvezérlés
Haladó verzió: Távvezérlő + napelem-csatlakozás

BRP069A62

BRP069A61

Opcionális vezetékes szobatermosztát

Külső szobatermosztát vezérlésére
Alapérték-korlátozás, H/C (fűtés/hűtés) mód, Comf/Eco (kényelmi/gazdaságos) programok, Scheduled/Holiday 
(ütemezett/nyaralás) funkciók
Opcionális vezeték nélküli szobatermosztát

Külső szobatermosztát vezérlésére, ha a vezetékes bekötés nem lehetséges.
Alapérték-korlátozás, H/C (fűtés/hűtés) mód, Comf/Eco (kényelmi/gazdaságos) programok, Scheduled/Holiday 
(ütemezett/nyaralás) funkciók
Padló (esztrich) hőmérséklet-érzékelő

Az esztrich hőmérsékletének túlzott lecsökkenése elleni védelemre (csak az EKRTR használatával).

EKRTWA

EKRTR

EKRTETS 

Opcionális távoli beltéri hőmérséklet-érzékelő

Opcionális távoli beltéri érzékelő telepíthető a helyiség hőmérsékletének mérésére egy másik helyen.
KRCS01-1

Opcionális távoli kültéri hőmérséklet-érzékelő

A kültéri egységtől független hőmérséklet mérés. Alapesetben a kültéri egységbe épített érzékelő a kültéri 
hőmérséklet érzékelőjeként működik. Opcióként elhelyezhető egy további hőmérséklet érzékelő, amely a kültér 
egy másik pontjában lévő hőmérsékletét méri.

EKRSC1

Digitalis I/O PCB 

Digitális I/O PCB lehetővé teszi az egyszerű kommunikációt a külső eszközökkel
EKRP1HBA

Áramfelvétel-korlátozó panel

Áramfogyasztás korlátozása 4 digitális bemenet segítségével. Csatlakozás a beltéri egységen keresztül.
EKRP1AHT

Kiegészítők 

Típus/Rendelési sz.

Altherma-PC USB-interfész

A beltéri egység PC-hez csatlakoztatására szolgál (szoftverfrissítéshez és felügyelethez).
EKPCCAB4

Kiegészítő készlet kétzónás alkalmazáshoz

Opcionális készlet két hőmérsékleti zóna vezérlésére. Hidraulikus leválasztóból, két 
vízszivattyúból, keverőszelepből és egy vezérlőegységből áll.

BZKA7V3

Túláramszelep

A minimális áramlási sebességet garantál (az Altherma LT hőszivattyúknak, kivéve: Altherma LT 
ECH2O)

UESV 20
UESV 25

140111

140116

Vezérlés





Típus/Rendelési sz. 

E-Pac LT melegvíz-csatlakozó készlet

Melegvíz-csatlakozó készlet higiéniás tárolótartály (300 l, 500 l) csatlakoztatására.
Tartalmaz 3-utas szelepet szelepmozgatóval, tárolótartály-érzékelőt és kábelt.

EP LT 3HX (300 l-es tartályhoz, fűtés és hűtés)

EP LT 5H (500 l-es tartályhoz, csak fűtés)

EP LT 5X (500 l-es tartályhoz, fűtés és hűtés)

EKDVCPLT3HX

EKDVCPLT5H

EKDVCPLT5X

Fűtőpatron-készlet

Külső kiegészítő fűtőpatron Altherma M rendszerhez

230 V, egyfázisú, 3 kW

400 V, háromfázisú, 9 kW 

EKMBUHC3V3

EKMBUHC9W1

3-utas by-pass készlet

A külső kiegészítő fűtőegység védelmére szolgál, ha hűtésre is használják a rendszert. A 
kondenzációtól védi meg a fűtőegységet a by-pass ág aktiválásával.

EKMBHBP

Visszáram hőmérsékleti korlátozás 

Visszáram-hőmérsékleti korlátozás max. 55 °C-ig.
Kiegészítő energiaforrással való kombináláshoz szükséges alkatrész.
A választás a csőhálózat tervezésétől és az átfolyási mennyiségtől függ.
RLB 300 1”-os külső menettel és Kvs 3.2-vel (csak 6–8 kW-os LT kompakt) 140114

RLB 500 1 1/4”-os külső menettel és Kvs 9-cel (6–16 kW-os LT kompakt) 140115

DN 125 hidraulikus osztó LT kompakt, LT falra szerelhető és HT típusokhoz

DN125 kerek csöves osztó, négy zónára felosztva perforált elválasztó lemezekkel (hossz: kb. 
1550 mm).
8 db 1”-os külső menetes fűtőköri csatlakoztatás, 1 db ½”-os hüvely és tartóláb.
Maximális megengedett nyomás/hőmérséklet: 6 bar/110 °C.

HWC 172900

Hőszigetelés WHWC hidraulikus osztóhoz

60 mm-es purhabból álló hőszigetelés horganyzott acéllemez-házban.
WHWC 172901

Hidraulikus váltó, DN 25

Hőszigeteléssel és ürítőcsappal ellátott függőleges szerelésekhez. G1 bemenet/kimenet (DN 25, 
hollandi anya). Akár 2500 l vízáteresztő képesség.

HW2500 156025

Kültéri egység védőburkolata K.CG750S

Talppanel a burkolat aljának lefedésére, magasan szerelt egység esetén K.CG750FPS

Részburkolat a védelem nélküli oldalsó vezetékek lefedésére K.CGSIDE

Alaplemez a K.CG750S kültéri egység védőburkolatához K.CG750BPML

Kellékek acél csepegtetőtálca flexi feet rugalmas talpazatokhoz K.DTFB

Rugalmas talpazat, keskeny K.FF600ASN

Rugalmas talpazat, standard K.FF600S

Falon átmenő szigetelőcső-készlet K.SLEEVE

Hajlékony cső 750 mm K.HOSE750

Hajlékony cső 500 mm K.HOSE500

Hajlékony cső 750 mm, könyökelemmel K.HOSE750EL

Fali konzol (250 kg, 660 mm hosszú) K.CWBXL

Rozsdamentes acél fali konzol (250 kg, 660 mm hosszú) K.CWBXLSS

Kondenzvíztálca a K.CWBXL elemmel való használathoz K.DT2

Csepptálca fűtés 4-8 kW kültéri egységhez

A lefolyótálca központi lyukába szerelendő, a jégdugó kialakulásának megelőzésére szolgáló 
fűtőszalag

EKDPH008C

Daikin Altherma M

Kiegészítők



 Fűtés - 

E(D/B)LQ-CV

Daikin Altherma M  

› 5-7 kW  

› kiegészítő fűtőpatron nélkül

Hűtő - fűtő vagy csak fűtésre szolgáló, monoblokk levegő-
víz rendszer, ideális korlátozott méretű beltér esetén

  Kompakt hűtő - fűtő monoblokk rendszer (EBLQ...) térfűtéshez 

és hűtéshez, opcionálisan használatimelegvíz-készítéshez

  Kompakt, csak fűtő monoblokk rendszer (EDLQ...) térfűtéshez,  

opcionálisan használatimelegvíz-készítéshez

  Egyszerű telepítés: csak a vízvezetékek csatlakoztatására van szükség

  Megbízható működés még - °C külső hőmérséklet mellett is, 

az olyan fagyvédelmi megoldásoknak köszönhetően, mint 

a szabadon függesztett hőcserélő

  Akár  értékű COP (teljesítménytényező), akár %-os jellemző  

éves hatásfokokkal

  Online vezérlő (opcionális): a belső hőmérséklet egy alkalmazás 

segítségével a helyi hálózaton vagy az interneten keresztül  

bárhonnan szabályozható

  Napelemes rendszerekhez is csatlakoztatható a hőszivattyú 

áramellátásához (opcionális)

E(B/D)LQ-CV3 + EK(2)CB-CV3

Monoblokk egység EBLQ/EDLQ 05CV3 07CV3 05CV3 07CV3

Térfűtés 
 

Kontinentális 
égh., 
előremenő 
vízhőm.: 55 °C

Általános ηs (térfűtés szezoná-
lis hatékonysága)

%
125

SCOP 3,20 3,22 3,20 3,22
Térfűtés szezonális 
hatékonysági osztálya

A++

Kontinentális 
égh., 
előremenő 
vízhőm.: 35 °C

Általános ηs (térfűtés szezoná-
lis hatékonysága)

%
172 163 172 163

SCOP 4,39 4,14 4,39 4,14
Térfűtés szezonális 
hatékonysági osztálya

A++

Fűtési teljesítm. Névl. kW 4,40(1) / 4,03(2) 7,00(1) / 6,90(2) 4,40(1) / 4,03(2) 7,00(1) / 6,90(2) 
Hűtési teljesítm. Névl. kW 3,88(1) / 3,99(2) 5,20(1) / 5,15(2) -
Teljesítményfelv. Hűtés Névl. kW 0,950(1) / 1,93(2) 1,37(1) / 2,69(2) -

Fűtés Névl. kW 0,880(1) / 1,13(2) 1,55(1) / 2,45(2) 0,880(1) / 1,13(2) 1,55(1) / 2,02(2) 
COP 5,00(1) / 3,58(2) 4,52(1) / 3,42(2) 5,00(1) / 3,58(2) 4,52(1) / 3,42(2) 
EER 4,07(1) / 2,07(2) 3,80(1) / 2,10(2) -
Méretek Egység Mag. × Szél. × Mélys. mm 735x1090x350
Tömeg Egység kg 76,0 80,0 76,0 80,0
Működési 
tartomány

Fűtés Vízoldal Min.~Max. °C 15 ~55,0
Hűtés Környezeti Min.~Max. °CDB 10,0~43,0 -~-

Vízoldal Min.~Max. °C 5,00 ~22,0 -~-
Használati-
melegvíz

Környezeti Min.~Max. °CDB -25,0 ~35,0 
Vízoldal Min.~Max. °C 25~80 25~80 

Hűtőközeg Típus R-410A
GWP 2.088
Töltet kg 1,30 1,45 1,30 1,45
Töltet TCO2Eq 2,714 3,027 2,714 3,027
Vezérlés Adagoló szelep (elektronikus)

Hangteljesít-
ményszint

Fűtés Névl. dBA 61 62 61 62
Hűtés Névl. dBA 63.0 -

Hangnyomásszint Fűtés Névl. dBA 48 49 48 49 
Hűtés Névl. dBA 48 50 -

Vezetékközpont EKCB07CV3 EK2CB07CV3

Burkolat Szín Fehér
Anyaga Előkezelt fémlemez

Méretek Egység Mag. × Szél. × Mélys. mm 360x340x97.0
Tömeg Egység kg 4,00

Fűtőpatron-készlet EKMBUHC3V3 EKMBUHC9W1

Burkolat Szín Fehér
Anyaga Előkezelt fémlemez

Méretek Egység Mag. × Szél. × Mélys. mm 560x250x210
Tömeg Egység kg 11,0 13,0

() Hűtés Ta  °C - LWE  °C (DT =  °C); fűtés Ta DB/WB  °C/ °C - LWC  °C (DT =  °C) () hűtés Ta  °C - LWE  °C (DT =  °C); fűtés Ta DB/WB  °C/ °C - LWC  °C (DT =  °C)  

() Fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaz

55 °C

-W

-W





Daikin Altherma R HT 

 

Függetlenül attól, hogy az Ön ügyfele csak használati meleg vizet 

szeretne vagy esetleg a napenergia előnyeit is kihasználná, a Daikin széles 

termékválasztékkal áll rendelkezésre:  

Rozsdamentes acél használati-melegvíz tartály

Az egység kis alapterületet igényel, ám a helyigény még tovább 

csökkenthető azáltal, hogy a használati melegvíz-tartályt az egység tetejére 

helyezzük (de mellette is elhelyezhető). 

 ›  vagy  literes verzióban elérhető 

 › Hatékony felfűtés:  °C-ról  °C-ra között  perc alatt *  

*A tesztet  kW-os kültéri egységgel,  °C környezeti hőmérsékleten,  literes tartállyal végeztük. 

 

 

 

 

 
ECH2O hőtárolós rendszer: HMV előállítás napkollektoros 
támogatással 

Az energiaköltségek további csökkentése érdekében kombinálja a Daikin Altherma 

hőszivattyút hőtárolóval és használja ki a nap megújuló energiájának hatását!

A felhasználók választhatnak nyomásmentes (drainback) vagy nyomás alatti 

napkollektoros rendszert is. 

Daikin Altherma R HT

Kiváló választás ház/lakásfelújítás esetén

A levegő-víz magas hőmérsékletű hőszivattyúk ideálisak 

felújításhoz és a régi kazánok cseréjéhez. A Daikin Altherma 

magas hőmérsékletű osztott hőszivattyú kompakt kialakítása 

minimális telepítési helyet igényel és zökkenőmentesen 

integrálható a meglévő csőrendszerekkel és radiátorokkal. 

A minimalizált telepítési idő biztosítja, hogy Ön a lehető 

leghamarabb élvezhesse az energiahatékony hőszivattyús 

rendszer előnyeit anélkül, hogy az egész meglévő 

rendszerét cserélni kellene.

 › Könnyű csere: a meglévő csövek / radiátorok 

újrafelhasználása

 › Csökkentett telepítési idő

 › Beltéri helyiségekben kis telepítési hely is elegendő, hiszen 

a beltéri egység és használati melegvíz-tartály egymásra is 

rakható

 › Nincs szükség a meglévő radiátorok és csövek cseréjére 

mivel a víz hőmérséklete  °C-ig növelhető fűtésre és 

használati melegvíz előállításhoz

Komfort

Miért a Daikin Altherma magas hőmérsékletű 
osztott egységét válassza?
A Daikin Altherma magas hőmérsékletű osztott egység tökéletes energiahatékony és költségcsökkentő 

fűtési megoldás régi fűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítésére, a meglévő csőrendszer 

és radiátorok cseréje nélkül. 

Szolárpanel

Beltéri egység 

és használati 

melegvíz tartály

Egymás tetején

vagy

Egymás mellett



 Fűtés - 

Daikin Altherma R HT 

Megújuló energia használatával

A Daikin Altherma magas hőmérsékletű  

hőszivattyú 65%-ban megújuló energiával  

és %-ban villamosenergiával működik, ezzel 

biztosítva fűtésben és melegvíz előállításban  

is az A+ energiahatékonyságot.

Energiahatékonyság Megbízhatóság

A Daikin Altherma magas hőmérsékletű osztott 

hőszivattyú optimalizált technológiája egész 

évben megbízható kényelmet nyújt, még 

a legszélsőségesebb időjárási körülmények között is. 

 › - kW teljesítmény

 › Alacsony üzemeltetési költségek és optimális 

kényelem még a leghidegebb külső hőmérséklet 

mellett is az egyedülálló kaszkád kompresszoros 

technológiának köszönhetően

 › Meglévő magas hőmérsékletű radiátorokkal 

kompatibilis

 ›  °C-ig további kiegészítő fűtés nélkül

321
A kültéri egység hőt 

nyer ki a levegőből, 

amelyet átad a beltéri 

egységbe az R-A 

hűtőközegen 

keresztül.

A beltéri egység 

tovább emeli 

a hőmérsékletet 

az R-134a hűtőközeg 

által

Az R-134a 

hűtőközeg átadja 

a hőt a víznek

Kaszkád technológia

Magas hőfokú fűtővíz 

előállítása ( °C) 

 lépésben elektromos 

fűtőpatron használata 

nélkül.

Kültér Beltér

1 2 3

További marketing és technikai 
információkért olvassa be  
a QR-kódot:





Daikin Altherma R HT Daikin Altherma R

Daikin Altherma R HT 

Típus/Rendelési sz. 

Daikin Altherma R HT, magas hőmérsékletű beltéri egység

Hidraulikai szempontból fordulatszám szabályozott
fűtési szivattyúval, tágulási tartállyal, nyomásmérővel és biztonsági szeleppel rendelkező biztonsági modullal, 
töltő és leeresztő szelepekkel és sárgaréz vízszűrővel felszerelt rendszer. Tartalmazza a szabályozó egységet, 
amely szobatermosztátként is alkalmazható.
Elektromos kisegítőfűtést nem tartalmaz.
Méretek (ma × szé × mé): 705 × 600 × 695 mm.

Csak fűtés

EKHBRD 11 kW beltéri egység 1~230 V EKHBRD011ADV17

EKHBRD 14 kW beltéri egység 1~230 V EKHBRD014ADV17

EKHBRD 16 kW beltéri egység 1~230 V EKHBRD016ADV17

EKHBRD 11 kW beltéri egység 3~400 V EKHBRD011ADY17

EKHBRD 14 kW beltéri egység 3~400 V EKHBRD014ADY17

EKHBRD 16 kW beltéri egység 3~400 V EKHBRD016ADY17

Daikin Altherma R HT magas hőmérsékletű kültéri egység 11-16 kW teljesítményben

R-410A hűtőközegű inverteres kültéri egység időjárásálló galvanizált alapozással, műgyantával és porszórással 
ellátott acéllemez burkolatban.
Akár 80 °C-os előremenő vízhőmérséklet előállítására képes, elektromos fűtés nélkül.
Alkalmazási tartomány: Fűtés –25 °C külső hőmérsékletig.

Méretek (ma × szé × mé): 1.345 × 900 × 320 mm

ERRQ-A kültéri egység 11 kW (1~230 V, 25A) ERRQ011AV1

ERRQ-A kültéri egység 14 kW (1~230 V, 25A) ERRQ014AV1

ERRQ-A kültéri egység 16 kW (1~230 V, 25A) ERRQ016AV1

ERRQ-A kültéri egység 11 kW (3~400 V, 16A) ERRQ011AY1

ERRQ-A kültéri egység 14 kW (3~400 V, 16A) ERRQ014AY1

ERRQ-A kültéri egység 16 kW (3~400 V, 16A) ERRQ016AY1

Levegő-víz hőszivattyú, 
akár 80 °C előremenő vízhőmérséklethez

80 °C

up to



 Fűtés - 

Kiegészítők

Típus/Rendelési sz. 

Kezelőfelület és termosztát

Másodlagos kezelőként vagy termosztátként használható a beltéri egységhez  
adott kezelő mellett (egyformák)

EKRUAHTB

Áramfelvétel-korlátozó panel

Áramfogyasztás korlátozása 4 digitális bemenet segítségével. Csatlakozás a beltéri egységen 
keresztül.

EKRP1AHT

Digitalis I/O PCB 

Digitális I/O PCB lehetővé teszi az egyszerű kommunikációt a külső eszközökkel
EKRP1HBA

Opcionális vezetékes szobatermosztát

Külső szobatermosztát vezérléshez használható
Alapjel korlátozás, H / C mód, Comf / Eco programok, ütemezett / ünnepi funkciók

Opcionális vezeték nélküli szobatermosztát

Külső termosztátvezérléshez használható, ahol a huzalozás nem lehetséges.
Alapjel korlátozás, H / C mód, Comf / Eco programok, ütemezett / ünnepi funkciók

Opcionális vezetékes padló hőmérséklet-érzékelő

Használható a padló hőmérséklet-érzékelőként

EKRTWA

EKRTR

EKRTETS 

Modbus illesztőkártya

Modbus épületfelügyeletre való csatlakozást biztosító kártya. Kaszkád vezérlő alkalmazásakor 
szükséges kiegészítő beltéri egységenként

RTD-W

Kaszkád vezérlő

Kaszkád vezérlőegység, mely maximum 16 db Altherma beltéri egységet tud vezérelni az RTD-W 
kártyákon keresztül.

EKCC-W

Elektromos kisegítő-fűtés

Külsőleg telepíthető szett 1~ 230 V, 6 kW

Külsőleg telepíthető szett 3~ 400 V, 6 kW

EKBUHA6V3 

EKBUHA6W1

Hűtőközeg elzáró szelepek EKRSVHT

HMV tároló illesztő kit 1 – Lemez-tartó szett. 

EKHBRD beltéri és EKHTS tároló összeépítéséhez szükséges!
EKMKHT1

HMV tároló illesztő kit 2 – Lemez-tartó szett + flexi csövek EKMKHT2

E-Pac csatlakozó készlet (EKWHP-(P)B hőtárolókhoz)

HT Altherma beltéri és ECH2O frissvizes tárolók (300 és 500 l) összekötéséhez szükséges szett. 
Tartalmaz váltószelepet motorral, elzárókat és HMV szenzort. 

EP HT 3H (300 l-es tárolóhoz)

EP HT 5H (500 l-es tárolóhoz) EP HT 3H 
EP HT 5H

EKEPHT3H 

EKEPHT5H

HMV tároló szenzor (az EPHTxH szett tartalmazza) Sensor  5002145

3-utas váltószelep, 1” külső menetes

3-utas váltószelep, 1” külső menetes, 240 V-os motoros meghajtással, 
kapcsolási idő 6 mp. 2 m csatlakozó kábellel.

3-W SV 156034

Telepítő szett EKHTS HMV tárolóhoz.

Szükséges, ha az EKHTS tárolót nem a beltéri egység tetejére, hanem mellé telepítjük.
EKFMAHTB

Hidraulikus váltó, DN 25

Hőszigeteléssel és ürítőcsappal ellátott függőleges szerelésekhez. G1 bemenet/kimenet  
(DN 25, hollandi anya). Akár 2500 l vízáteresztő képesség.

HW2500 156025

DN 125 hidraulikus osztó LT kompakt, LT falra szerelhető és HT típusokhoz

DN125 kerek csöves osztó, négy zónára felosztva perforált elválasztó lemezekkel  
(hossz: kb. 1550 mm).
8 db 1”-os külső menetes fűtőköri csatlakoztatás, 1 db ½”-os hüvely és tartóláb.
Maximális megengedett nyomás/hőmérséklet: 6 bar/110 °C.

HWC 172900

Hőszigetelés WHWC hidraulikus osztóhoz

60 mm-es purhabból álló hőszigetelés horganyzott acéllemez-házban.
WHWC 172901

Fernox mágneses szűrő adalékok nélkül

Kompakt iszapszeparátor leeresztő csappal. Függőleges és vízszintes csővezetékhez illeszkedik.
Szelepeket és szerelvényeket tartalmaz.

K.FERNOXTF1

Fernox mágneses szűrő adalékanyaggal

Fernox mágneses szűrő adalékanyaggal (500 ml F1 gátló folyadék)
K.FERNOXTF1FL

Daikin Altherma R HT 





Daikin Altherma M HW 

 mm

 mm

53 dB(A)

Hangteljesítményszint

Miért válasszon monoblokk használati 

melegvíz készítő hőszivattyút?
A Daikin HMV készítő palettája kiegészült egy nagyteljesítményű monoblokk használati melegvíz 

hőszivattyúval. Fokozott melegvíz kényelem, csendes működéssel, könnyű kezelhetőséggel, a 

telepítés rugalmasságával és a különböző integrációs lehetőségekkel. Tökéletes megoldás felújításhoz 

és új építéshez. Napkollektoros rendszerekhez csatlakoztatható (260 l-es változat)

 › Magas kényelem, hőszivattyús üzemben  °C 

vízhőmérséklet érhető el

 › Csendes működés:  dB(A) hangteljesítmény, 

 dB(A) hangnyomás  m távolságban

 › Magas melegvíz profil L, XL, a maximális HMV ellátás 

biztosításához

 › A + szezonális energiahatékonyság

 › Azonnali működőképesség

 › Kompakt méretek és kicsi súly, amelyek könnyen 

mozgathatóvá teszik szűk ajtókon és belső tereken 

keresztül

 › Egyszerű csatlakoztathatóság az egység tetején,  

így sokféle megoldást biztosít az elhelyezésre

 ›  különböző üzemmód: Eco – Auto – Boost, 

személyre szóló beállítások

Nagy teljesítmény Könnyű telepítés és kezelés

Daikin Altherma M HW

 › Használati melegvizet állít elő a külső levegőből 

történő energia kinyerésével

 › A  literes tároló esetében extra hőcserélő áll 

rendelkezésre a napkollektoros vízmelegítéshez

 › Szabványosan csatlakoztatható

 › Napelemes rendszer telepítése jelentősen 

minimalizálja a működési költségeket

Megújuló energia Megbízható működés

 › Akár , kW teljes hőteljesítmény biztosítja az 

optimális melegvíz kényelmet

 › Széles működési tartomány: - °C-os külső 

hőmérsékletig a hőszivattyús egységgel, és - °C 

alatt beépített elektromos fűtőelem rásegítéssel

 › Garantált működés a hőszivattyúval + °C-os külső 

hőmérsékletig

Magasság

 l . mm

 l . mm

További marketing és 
technikai információkért 
olvassa be a QR-kódot:



 Fűtés - 

EKHH2E-(P)AV3

Unit Típus/Rendelési sz.

Daikin Altherma M HW monoblokkos padlón álló HMV-előállító beltéri egység

Nagy teljesítményű monoblokk HMV-előállító hőszivattyú, amely fokozott kényelmet nyújt csendes működéssel, 
könnyű kezelhetőséggel és telepítéssel. 1,5 kW elektromos beépített fűtőelem.
A hőszivattyú a beltéri / kültéri levegő hőjét -7 °C-ig képes hasznosítani.
Méretek (magasság × átmérő), 200 l-es változatnál: 1.714 × 650 mm

Méretek (magasság × átmérő), 260 l-es változatnál: 2.004 × 650 mm

EKHH2 monoblokk DHW egység 200 l-es tartállyal EKHH2E200AV33

EKHH2 monoblokk DHW egység 260 l-es tartállyal EKHH2E260AV33

EKHH2 monoblokk DHW egység 260 l-es tartállyal és kiegészítő hőcserélővel a napkollektorhoz EKHH2E260PAV33

EKHHE-AV

Daikin Altherma M HW

Használati melegvíz hőszivattyú
Monoblokk típusú

56 °C 75 °C

***

Beltéri egység 200AV33 260AV33 260PAV33

COP 3,00(1)  / 3,30(2) 3,10(1)  / 3,60(2)
Hőszivattyú Burkolat Szín Fehér ház / szürke tető

Anyaga Burkolat: EPP
Működési 
tartomány

Környezeti Min. °CDB -7
Max. °CDB 38

Tápegység Fázis 1P
Frekvencia Hz 50
Feszültség V 230

Tartály Burkolat Szín Fehér
Anyaga Dombornyomott ABS

Méretek Egység Mag. × Szél. × Mélys. mm 1714x650x650 2.004x650x650
Működési 
tartomány

Vízoldal Min. °C 10
Max. °C 56-62 (levegőhőmérséklettől függően)

Állandó hőveszteség W 60 70 71
Tápegység Fázis 1P

Frekvencia Hz 50
Feszültség V 230

() A bejövő levegőellátás hőmérséklete =  °C, tárolási hőmérséklete =  °C,  °C és  °C közötti vízhőmérséklet (UNI EN - szerint). 

() A bejövő levegőellátás hőmérséklete =  °C, tárolási hőmérséklete =  °C,  °C és  °C közötti vízhőmérséklet (UNI EN - szerint).

max ECO 
cycle

max Automatic 
cycle





Daikin Altherma R HW 

Miért válasszon osztott használati  
melegvíz készítő hőszivattyút?

Friss víz elve

 › Az igény szerinti HMV-előállítás mindig friss meleg 

víz előállítását jelenti

 › A frissvizes elvű HMV-előállítás megelőzi a pangó 

víz vagy vízkő és egyéb üledékek kialakulását.  

 
Könnyű telepíthetőség  

 › Nyomásmentes tároló kivitel 

 › Kevés karbantartás: nincs anódszál, ezért nincs 

üledék és korrózió képződés 

 › Kompakt kialakítás a könnyű telepíthetőségért  

és karbantartásért 

 › Megújuló energiák maximális kiaknázása: 

hőszivattyúval a levegő hőjét, illetve kiegészítve 

napkollektorral, vagy akár napelemmel a nap 

energiáját is felhasználhatjuk.

 › Elektromos fűtőpatron gondoskodik a meleg 

víz előállításáról minden körülmények között, 

az  l-es változat pedig rendelkezik egy kiegészítő 

hőcserélővel is egy külső hőforrás beviteléhez 

 › Az ECHO hőtárolós rendszer arra van tervezve, 

hogy biztonságos, egészséges, friss vizet 

szolgáltasson

 › Csak hőszivattyús üzemmel ° C-os meleg 

vizet tudunk készíteni egészen - °C-os külső 

hőmérsékletig. 

Komfort Energiahatékonyság 

Megbízhatóság 

Polipropilén burkolat, 

mely jól ellenáll 

az ütéseknek és 

a korróziónak 

5-8 cm vastag 

poliuretán hőszigetelés

Rozsdamentes acél 

hőcserélő a használati 

melegvíz előállítására

Tökéletes választás, amennyiben minimalizálni szeretné a zajforrást a beltéri környezetben 

(összehasonlítva a monoblokk HMV-előállító hőszivattyúval). Az osztott kültéri egység széles 

tartományban képes hőt kivonni a levegőből. Ideális választás elektromos melegvíz-tároló kiváltására 

is. Napkollektoros rendszerrel kombinálható.

Daikin Altherma R HW

További marketing és 
technikai információért 
olvassa be a QR kódot:



 Fűtés - 

EKHHP-A2V3 + ERWQ-AV3

Daikin Altherma R HW

Használati melegvíz hőszivattyú
Osztott típusú

ERWQ-AVEKHHPABV

55 °C

Unit Típus/Rendelési sz. 

Daikin Altherma R HW hűtőközegesen osztott padlón álló HMV-előállító beltéri egység

 
Nagy teljesítményű használati melegvíz készítő hőszivattyú 2,5 kW-os elektromos fűtőpatronnal ellátva. 
Polipropilén burkolattal rendelkezik, amely jól ellenáll az ütéseknek, vegyi hatásoknak. A használati melegvíz 
átfolyósan, friss víz elvén működik, ez maximális higiéniát biztosít. Az 500 l-es változat kiegészítő hőcserélővel is 
rendelkezik, amely külső hőforrás csatlakoztatását is lehetővé teszi.
Méretek (ma × szé × mé), 300 l-es változat: 1.772 × 595 × 615 mm 
Méretek (ma × szé × mé), 500 l-es változat: 1.778 × 790 × 790 mm

EKHHP beltéri egység 300 l-es tárolóval EKHHP300A2V3
EKHHP beltéri egység 500 l-es tárolóval EKHHP500A2V3

Daikin Altherma R HW kültéri egység

2 kW teljesítményű inverteres kompresszorral ellátott kültéri egység. 
-15 °C-ig képes hőt kinyerni a kültéri levegőből.
Méretek (ma × szé × mé): 550 × 765 × 285 mm.

ERWQ-CA kültéri egység 1~230 V ERWQ02AV3

Hatékonysági adatok EKHHP + ERWQ 300A2V3 + 02AV3 500A2V3 + 02AV3

Használati-
melegvíz 
 

Általános Névleges terhelési profil L XL
Kontinentá-
lis éghajlat

ŋwh (felfűtési hatékonyság) % 119 123
Vízfűtési energiahatékonysági 
osztály

A

COP 4,30 (1)

Beltéri egység EKHHP 300A2V3 500A2V3

Burkolat Szín Törtfehér (RAL9016) / sötétszürke (RAL7011)
Méretek Egység Mag. × Szél. × Mély. mm 1750x615x615 1750x790x790
Tömeg Egység kg 70 80
Tartály Víztérfogat l 294 477

Maximális vízhőmérséklet °C 85
Működési 
tartomány

Használati-
melegvíz

Környezeti Min.~Max. °CDB 2~35
Vízoldal Min.~Max. °C 5~55

Hűtőközeg Típus R-410A

Kültéri egység ERWQ 02AV3 02AV3

Méretek Egység Mag. × Szél. × Mélys. mm 550x765x285
Tömeg Egység kg 35
Kompresszor Mennyiség 1

Típus Légmentesen lezárt „swing” kompresszor
Működési tartomány Használati-melegvíz Min.~Max. °CDB -15~35
Hűtőközeg Típus R-410A

GWP 2.087,5
Töltet kg 1,05
Töltet TCO2Eq 2,2

Hangnyomásszint Fűtés Névl. dBA 47
Tápellátás Név / fázis / frekvencia / feszültség Hz/V V3/1~/50/230

()  °C környezeti hőmérsékleten () Fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaz

75 °C





Használati-melegvíz 

 › Levegő-víz hőszivattyús technológiával ellátva

 › A legjobb rendszer, ha nagy a melegvíz igény.

 › A hőszivattyúból megújuló energiát felhasználó 

rendszer képes a melegvíz-tartályt  °C-ra 

felmelegíteni elektromos fűtőegység nélkül.

Moduláris rendszer

Egy vagy több kültéri egység több beltéri 

egységhez csatlakoztatható (kültéri 

egységenként maximum  beltéri egység). 

 › A magas energiahatékonyság magas 

fenntarthatóságot és alacsony üzemeltetési 

költségeket eredményez. 

 › Az inverteres kompresszor a tényleges igényeknek 

megfelelően folyamatosan állítja be a kompresszor 

sebességét. A kevesebb energiaigényes indítás és 

leállás (akár %-kal) csökkenti az energiafogyasztást, 

és stabilabb hőmérsékletet eredményez.

Kényelem

Megbízhatóság

Energiahatékonyság

Miért válassza a Daikin Altherma R Flex típus HT 
HW egységet?
A Daikin Altherma R Flex típus HT HW ideális, ha nagy mennyiségű használati-melegvízre van szükség, 

például társasházakban vagy kereskedelmi egységekben.

Daikin Altherma R 
Flex típus HT HW

Daikin Altherma R Flex Type HT HW

További marketing és  
technikai információkért  
olvassa be a QR-kódot:



 Fűtés - 

Daikin Altherma R 

Flex típus HT HW 

Magas hőmérsékletű, nagy 

kapacitású levegő-víz hőszivattyú  

használati-melegvíz készítéshez

Kültéri egységek

Típus/Rendelési sz.

Daikin Altherma R Flex típus HT HW kültéri egység

A névleges fűtési kapacitást Ta=7 °C-on mérik 100%-os csatlakozási arány mellett.

Daikin Altherma HT Flex kültéri egység, 8LE

22,4 kW fűtési kapacitású kültéri egység 
tápellátás 3~ 400V
Daikin Altherma HT Flex kültéri egység, 10LE

28 kW fűtési kapacitású kültéri egység 
tápellátás 3~ 400V
Daikin Altherma HT Flex kültéri egység, 12LE

33,6 kW fűtési kapacitású kültéri egység 
tápellátás 3~ 400V
Daikin Altherma HT Flex kültéri egység, 14LE

39,2 kW fűtési kapacitású kültéri egység 
tápellátás 3~ 400V
Daikin Altherma HT Flex kültéri egység, 16LE

44,8 kW fűtési kapacitású kültéri egység 
tápellátás 3~ 400V

EMRQ8AB

EMRQ10AB

EMRQ12AB

EMRQ14AB

EMRQ16AB

Beltéri egység

Típus/Rendelési sz.

Daikin Altherma R Flex típus HT HW beltéri egység

Padlón álló egység HMV-előállító alkalmazásokhoz.
Minden szükséges alapvető hidraulikus alkatrésszel.

Daikin Altherma HT Flex 11 kW-os beltéri egység

Tápellátás 1~ 230V
Daikin Altherma HT Flex 14 kW-os beltéri egység

Tápellátás 1~ 230V
Daikin Altherma HT Flex 16 kW-os beltéri egység

Tápellátás 1~ 230V
Daikin Altherma HT Flex 11 kW-os beltéri egység

Tápellátás 3~ 400V
Daikin Altherma HT Flex 14 kW-os beltéri egység

Tápellátás 3~ 400V
Daikin Altherma HT Flex 16 kW-os beltéri egység

Tápellátás 3~ 400V

EKHBRD011ADV17

EKHBRD014ADV17

EKHBRD016ADV17

EKHBRD011ADY17

EKHBRD014ADY17

EKHBRD016ADY17

80 °C





Opciók és tartozékok az alábbi teljesítménytartományhoz: – kW

Típus /Rend.sz.

Digitális I/O-kártya

Távoli riasztás/üzemi állapot
EKRP1HBA

Külső igény panel szobatermosztát vagy kiegészítő fűtés csatlakoztatása esetén

Kiegészítő kártya külső vezérléshez, be- és kikapcsoló készülékhez, fűtés/hűtés kapcsolóhoz 
EKRTWA vagy EKRTR szobatermosztátként való használatakor, vagy telepített fűtőpatron esetén 
szükséges

EKRP1AHT

Modbus illesztőkártya

Modbus épületfelügyeletre való csatlakozást biztosító kártya. Kaszkád vezérlő alkalmazásakor 
szükséges kiegészítő beltéri egységenként.

RTD-W

Kaszkád vezérlő

Kaszkád vezérlőegység, mely maximum 16 db Altherma beltéri egységet tud vezérelni az RTD-W 
kártyákon keresztül.

EKCC-W

Felhasználói felület

Másodlagos kezelőként vagy termosztátként használható a beltéri egységhez adott kezelő 
mellett (egyformák)

EKRUAHTB

Elektromos kiegészítő fűtőpatron

Elektromos fűtőegység, 1~ 230V, 6 kW

Elektromos fűtőegység, 3~ 400V, 6 kW

EKBUHA6V3

EKBUHA6W1

Készlet a melegvíz-tartály telepítéséhez

Telepítő szett EKHTS HMV tárolóhoz.
Szükséges, ha az EKHTS tárolót nem a beltéri egység tetejére, hanem mellé telepítjük.

EKFMAHTB

E-Pac HT csatlakozó készlet

HT Altherma beltéri és ECH2O frissvizes tárolók (300 és 500 l) összekötéséhez szükséges szett. 
Tartalmaz váltószelepet motorral, elzárókat és HMV szenzort.

EP HT 3H 300 literes tárolóhoz

EP HT 5H 500 literes tárolóhoz EP HT 3H 
EP HT 5H

EKEPHT3H 

EKEPHT5H

Beltéri egységek műszaki paraméterei 

Refnet-idomok a kültéri egységekhez

3 csöves 2 csöves

Kültéri egység teljesítmény (Le)

8 + 10 KHRQ23M29T9 KHRQM23M29T KHRQ22M29T9 KHRQM22M29T

12 ~ 16 KHRQ23M64T KHRQM23M64T KHRQ22M64T KHRQM22M64T

Refnet-elágazók a beltéri egységekhez

3 csöves 2 csöves

Beltéri egységek összteljesítménye

< 200 KHRQ23M20T KHRQM23M20T KHRQ22M20T KHRQM22M20T

200 ≤ × < 290 KHRQ23M29T9 KHRQM23M29T KHRQ22M29T9 KHRQM22M29T

290 ≤ × < 520 KHRQ23M64T KHRQM23M64T KHRQ22M64T KHRQM22M64T

Refnet-osztóidomok beltéri egységekhez

3 csöves 2 csöves

Beltéri egységek összteljesítménye

< 200 és 200 ≤ × < 290 KHRQ23M29H KHRQM23M29H KHRQ22M29H KHRQM22M29H

290 ≤ × < 520 KHRQ23M64H KHRQM23M64H KHRQ22M64H KHRQM22M64H

Daikin Altherma R Flex Típus HT HW

Beltéri egység EKHBRD 011ADV17 014ADV17 016ADV17 011ADY17 014ADY17 016ADY17

Burkolat Szín Metálszürke
Anyaga Előkezelt fémlemez

Méretek Egység Mag. × Szél. × Mélys. mm 705x600x695
Tömeg Egység kg 144 147
Működési 
tartomány

Használati-
melegvíz

Környezeti Min,~Max, °CDB -20,0~35,0
Vízoldal Min,~Max, °C 45-75

Hűtőközeg Típus R-134a
Töltet kg 2,60

TCO2eq 3,718
GWP 1.430

Hangnyomásszint Névl. dBA 43,0 / 46,0 / 0,00 / 0,00 45,0 / 46,0 / 0,00 / 0,00 46,0 / 46,0 / 0,00 / 0,00 43,0 / 46,0 / 0,00 / 0,00 45,0 / 46,0 / 0,00 / 0,00 46,0 / 46,0 / 0,00 / 0,00
Éjszakai csendes üzem 1. szint dBA 40 / 0 / 0 43 / 0 / 0 45 / 0 / 0 40 / 0 / 0 43 / 0 / 0 45 / 0 / 0



 Fűtés - 

EKHBRD-ADV/Y

Beltéri egység EKHBRD 011ADV17 014ADV17 016ADV17 011ADY17 014ADY17 016ADY17

Burkolat Szín Metálszürke
Anyaga Előkezelt fémlemez

Méretek Egység Mag. × Szél. × Mélys. mm 705x600x695
Tömeg Egység kg 144 147
Működési 
tartomány

Használati-
melegvíz

Környezeti Min.~Max. °CDB -20,0~35,0
Vízoldal Min.~Max. °C 45~75

Hűtőközeg Típus R-134a
Töltet kg 2,60

TCO2eq 3,718
GWP 1.430

Hangnyomásszint Névl. dBA 43,0 / 46,0 / 0,00 / 0,00 45,0 / 46,0 / 0,00 / 0,00 46,0 / 46,0 / 0,00 / 0,00 43,0 / 46,0 / 0,00 / 0,00 45,0 / 46,0 / 0,00 / 0,00 46,0 / 46,0 / 0,00 / 0,00
Éjszakai csendes üzem 1. szint dBA 40 / 0 / 0 43 / 0 / 0 45 / 0 / 0 40 / 0 / 0 43 / 0 / 0 45 / 0 / 0

EMRQ-AB

Kültéri egység EMRQ 8AB 10AB 12AB 14AB 16AB

Fűtési teljesítmény Névl. kW 22,4 (1) 28 (1) 33,6 (1) 39,2 (1) 44,8 (1)
Szezonális 
hatékonyság 
 

Használati-
melegvíz

Általános Névleges terhelési 
profil

XL

Kontinentá-
lis éghajlat

ηwh 
(vízmelegítési 
hatékonyság)

%
93 83,7 93

Vízfűtési 
energiahatékonysági 
osztály

A

Burkolat Szín Daikin-fehér
Anyaga Festett galvanizált acéllemez

Méretek Egység Mag. × Szél. × Mélys. mm 1680x1300x765
Tömeg Egység kg 331 339

Működési tartomány Használati-melegvíz Környezeti Min.~Max. °CDB -20~35
Hűtőközeg Típus R-410A

GWP 2.087,5
Töltet kg 10,3 10,6 10,8 11,1

TCO2eq 21,5 22,1 22,5 23,2
Csővezetékek 
csatlakozásai

Folyadék Külső átmérő mm 9,52 12,7
Szívás Külső átmérő mm 19,1 22,2 28,6
Nagy és kis nyomású gáz Külső átmérő mm 15,9 19,1 22,2
Csőv. hossza K.E. - B.E. Max. m 100

Rendszer Equivalent m 120
Csővez. telj. hossza Rendszer Actual m 300

Hangteljesítményszint Fűtés Névl. dBA 78 80 83 84
Hangnyomásszint Fűtés Névl. dBA 58 60 62 63
Tápellátás Fázis/Feszültség V 3~/380-415
Áram Javasolt kismegszakító A 20 25 40

() Feltétel: Ta =  °CDB/ °CWB, %-os csatlakozási arány  

() Fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaz

Daikin Altherma R 

Flex típus HT HW

EMRQ-AB + EKHBRD-ADV17/Y17

80 °C

  Nagy teljesítményű HMV-előállítási megoldás (- kW)

  Magas hőmérsékletű víz előállítása maximum  °C-ig

  Maximum  beltéri egység csatlakoztatása

  Rugalmas csövezési megoldások a VRV alapú kialakításnak 

köszönhetően: maximum távolság a kültéri és az utolsó beltéri 

között:  m, maximális magasságkülönbség: - m

  Csak HMV készítésre használható!





Kényelem

Fűtés

A Daikin Altherma R hibrid hőszivattyú automatikusan 

meghatározza a leggazdaságosabb  

és leghatékonyabb fűtési kombinációt.

 › Hőszivattyús üzemelés: Átmeneti időben 

a leghatékonyabb fűtési üzemet eredményezi, 

a gázkazán működése nélkül.  

 › Hibrid üzem: Az időjárás hidegebbre fordulásakor 

a gázüzem kiegészíti a szükséges teljesítményt, 

ugyanakkor a hőszivattyú még hatékonyan működik.  

 › Gázüzem: ha a kültéri hőmérséklet drasztikusan 

lecsökken, akkor a hőszivattyú kikapcsol. Ekkor 

a leghatékonyabban a gázkazán látja el a fűtési igényt. 

Miért válassza a  

Daikin Altherma hibrid hőszivattyút?
A Daikin Altherma R hibrid hőszivattyú ideális megoldás, ha lecserélné régi gázkazánját.

Átlagos európai éghajlat illusztrációja

Hibrid  
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-7 0 15

Gáz- 

üzem

Hőszivattyús 

üzem
1.800

1.600

1.400

1.200

1.000

800

600

400

200

0

+ 35% hatékonyság  

(térfűtés) a kondenzációs kazánhoz képest

 › Hőterhelés:  kW

 › %-os hőszivattyú-

teljesítmény

 › %-os gázkazán-

teljesítmény

Hőterhelés = a térfűtési 

rendszer kapacitása, 

amely a kényelmes beltéri 

hőmérséklet mindenkori 

fenntartásához szükséges.

Szükséges 

hőteljesítmény = 

hőterhelés × az éves 

előfordulási órák 

számával
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 Fűtés - 

Használati melegvíz
 

A kondenzációs gázkazán kettős hőcserélője a 

hagyományos gázkazánokhoz képest akár %-kal 

növeli a melegvíz-készítés hatékonyságát.

Hűtés
 

A beltéri egység hőszivattyús része biztosítja 

a hűtéshez szükséges hidegvíz előállítását.

Gyors és egyszerű telepítés
 
Mivel a hőszivattyús beltéri egység és a kondenzációs 

gázkazán külön elemként kell rendelni, ezért 

könnyebb kezelni, működtetni és beszerelni.

Befektetési előnyök

 › Kombinálható a meglévő radiátorokkal – ami 

csökkenti a berendezések cseréjének szükségét. 

 › A  kW-ig terjedő hőterhelési lefedettség révén 

nagyobb teljesítményigényű ház kiszolgálására is 

alkalmas.

7
3

5
 m

m

307 mm832 mm

Hőszivattyús kültéri egység

Gáz Levegő +

Hibrid  
fűtés  

és melegvíz - 
készítés

Az ideális kombináció
 
A külső hőmérséklet, az energiaárak és a belső 

hőszükséglet függvényében a Daikin Altherma R hibrid 

hőszivattyú intelligens módon választ a hőszivattyú 

vagy a gázkazán, esetleg az egyidejű üzem között, és 

mindig a leggazdaságosabb üzemmódban dolgozik.

Megújuló energiás támogatás 
 
A hőszivattyús üzemmódban a rendszer a levegőt, 

mint megújuló energiaforrást használja, és akár  

A++ energiahatékonyságot is elérhet.

Kondenzációs gázkazán technológiájával 
előállított használati melegvíz
 
Az egyedülálló kettős hőcserélő a hagyományos 

gázkazánokhoz képest %-kal magasabb 

hatékonyságot biztosít. 

 › A használati melegvíz átfolyós módon azonnal 

rendelkezésre áll

 › Használati melegvíz készítése közben is 

kondenzációs üzemben működik a készülék,  

ami tovább növeli az energiahetékonyságot 

Energiahatékonyság

Hőszivattyús beltéri egység 

gázkazánnal integrálva.

Ez a hibrid technológia!

Megbízhatóság

 › Alacsony beruházási költségek, mivel nem kell 

lecserélni a meglévő radiátorokat és csöveket. 

 › Alacsony üzemeltetési költségek fűtéshez és 

használati-melegvízhez 

 › Kompakt méret

 › Ideális felújításokhoz

 › Egyszerű és gyors telepítés

����

Daikin Altherma R Hybrid 





A multi jellemzői

A Daikin Altherma R hibrid hőszivattyú az optimális hűtés érdekében multisplit klíma rendszerrel is kombinálható.  

Az okostelefonra vagy táblagépre telepített alkalmazással egyszerűen telepíthető és kezelhető Daikin Altherma R hibrid 

hőszivattyú + multi egy minden-az-egyben rendszer fűtéshez, hűtéshez és melegvíz célokra.

Bluevolution technológiával 
 
3, 4 és 5 port több kültéri egységhez  
 
Különböző Split és Sky Air beltéri egységekkel  
kombinálható:
Egy port a melegvíz-előállításához használható. 

Vezérlés Daikin Residential Controller 

alkalmazásról

Daikin Altherma R Hibrid
+ multi

Össze-

kapcsolható 

beltéri 

egységek

Falraszerelhető Álmennyezeti Padlón álló
Körbe kifúvós 

kazettás

Teljesen sík 

kazettás

Mennyezetre 

függesztett

Padlón álló 

rejtett

Hibrid 

hőszivattyú
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 Fűtés - 

A gázkazán 100%-os használata 

B Hőszivattyú + gázkazán 

C  hőszivattyú 100%-os használata 

+35% hatékonyság (térfűtés) a meglévő kondenzációs gázkazánhoz képest
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Az alábbiakban a működési költségek összehasonlítása látható egy tipikus belgiumi tél 

paraméterei alapján. A hibrid elv következtében a rendszer a legköltséghatékonyabb 

működést használja fel a külső környezeti hőmérséklettől függetlenül. 

Daikin Altherma R 

hibrid hőszivattyú

Új  

kondenzációs 

gázkazán

Meglévő  

kondenzációs 

gázkazán

Térfűtés

A HŐSZIVATTYÚ által 
szállított energia

12,800 kWh

HŐSZIVATTYÚ-hatékonyság 3.64 SCOP

Gázkazán által előállított 
energia

6,700 kWh 19,500 kWh 19,500 kWh

Térfűtési hatékonyság 90% 90% 75%

Üzemeltetési költségek 1.220 € 1.520 € 1.820 €

HMV FŰTÉSE

Gázkazán által előállított 
energia*

3,000 kWh 3,000 kWh 3,000 kWh

HMV-FŰTÉSI hatékonyság* 90% 80% 65%

Üzemeltetési költségek* 230 € 260 € 320 €

TOTAL

Üzemeltetési költségek 1.450 € 1.780 € 2.140 €

* kombi kazánnál, külön használati-melegvíz-tartály nélkül

Éves megtakarítás:  

térfűtésnél és használatimelegvíz-ellátásnál
-19%  vs. új kondenzációs gázkazán 330 EUR/év

-32%  vs. meglévő kondenzációs gázkazán 690 EUR/év

Egy gázkazán Daikin Altherma R hibrid hőszivattyúra 

cserélése megtakarítást jelent az üzemi költségeken térfűtés 

és használatimelegvíz-ellátás esetén egyaránt.

Esettanulmány

Feltételek

Hőszükséglet 16 kW

Tervezési hőmérséklet -8 °C

Hőmérséklet kikapcsolt térfűtésnél 16 °C

Maximális vízhőmérséklet 60 °C

Minimális vízhőmérséklet 38 °C

Gáz ára 0,070 €/kWh

Elektromosság ára (nappali) 0,237 €/kWh

Elektromosság ára (éjjeli) 0,152 €/kWh

Teljes térfűtési követelmény 19,500 kWh

Teljes HMV-fűtési követelmény (4 személyre) 3,000 kWh





EVLQ-CV

EHYHBH(X)-AV

Daikin Altherma R Hibrid

Hibrid technológia, mely kondenzációs gázkazánt 
és levegő-víz hőszivattyút kombinál fűtéshez és melegvíz-
készítéshez 

  Csak fűtő (EHYHBH) és hűtő-fűtő (EHYHBX) modellek

  A Daikin Altherma R hibrid hőszivattyú a külső hőmérséklet, 

az energiaárak és a belső hőszükséglet függvényében 

mindig a leggazdaságosabb működési módot választja ki.

  Alacsony beruházási költségek: nem kell lecserélni a 

meglévő radiátorokat ( °C-ig) és csőrendszert.

  Elegendő hőt biztosít a felújítási alkalmazásokhoz, 

mivel  kW-ig minden hőszükségletet kielégít.

  A kompakt méreteknek és gyors összeköttetéseknek 

köszönhetően gyorsan és egyszerűen telepíthető.

EHYHBH-AV32/EHYHBX-AV3 + EVLQ-CV3

55 °C

Hatékonysági adatok EHYHBH05AV32 + EVLQ05CV3 EHYHBH08AV32 + EVLQ08CV3 EHYHBX08AV3 + EVLQ08CV3

Térfűtés 
 

Kontinentális 
égh., előremenő 
vízhőm.: 55 °C

Általános SCOP 3,28 3,24 3,29
ηs (térfűtés szezonális 
hatékonysága)

% 128 127 129

Térfűtés szezonális 
hatékonysági osztálya

A++

Használatimelegvíz-előállítás 
 

Általános Névleges terhelési profil XL
Kontinentális 
éghajlat

ŋwh (felfűtési hatékonyság) % 95,8
Vízfűtési energiahatékonysági osztály A

Fűtési teljesítmény Névl. kW 4,40(1) / 4,03(2) 7,40(1) / 6,89(2) 7,40(1) / 6,89(2) 
Hűtési teljesítm. Névl. kW - 6,86(1) / 5,36(2) 
Teljesítményfelv. Fűtés Névl. kW 0,870(1) / 1,13(2) 1,66(1) / 2,01(2) 1,66(1) / 2,01(2) 

Hűtés Névl. kW - 2,01(1) / 2,34(2) 
COP 5,04(1) / 3,58(2) 4,45(1) / 3,42(2) 4,45(1) / 3,42(2) 
EER - 3,42(1) / 2,29(2) 

Beltéri egység (Hydrobox és kazán) EHYHBH05AV32 EHYHBH08AV32 EHYHBX08AV3 EHYKOMB33AA3

Központi fűtés Hőbevitel, Qn 
(nettó fűtőérték)

Névl. Min/Max kW - 6,2  / 7,6  / 7,6 /22,1  / 27,0  / 27,0 

Pn kim. 80/60 °C-on Min/Névl. kW - 6,7  / 8,2  / 8,2 /21,8  / 26,6  / 26,6 
Hatékonyság Nettó fűtőérték % - 98  / 107 
Működési tartomány Min/Max °C - 15 /80 

Használati-
melegvíz

Teljesítmény Min/Névl. kW - 7,6/32,7
Víz térfogatárama Rate Névl. l/min - 9,0  / 15,0 
Működési tartomány Min/Max °C - 40/65

Gáz Csatlakozás Átmérő mm - 15
Fogyasztás (G20) Min/Max m³/h - 0,78/3,39
Fogyasztás (G25) Min/Max m³/h - 0,90/3,93
Fogyasztás (G31) Min/Max m³/h - 0,30/1,29

Levegő ellátás Csatlakozás mm - 100
Koncentrikus - 1

Füstgáz Csatlakozás mm - 60
Burkolat Szín Fehér Fehér - RAL9010

Anyaga Előkezelt fémlemez Előkezelt fémlemez
Méretek Egység H xWxD Burkolat mm 902x450x164 710x450x240
Tömeg Egység Üresen kg 30,0 31,2 36
Tápellátás Fázis / frekvencia / feszültség Hz/V - 1~/50/230
Elektromos 
fogyasztás

Max. W - 55
Készenléti W - 2

Működési 
tartomány

Fűtés Környezeti Min.~Max. °C -25 ~25 -
Vízoldal Min.~Max. °C 25 ~55 -

Hűtés Környezeti Min.~Max. °CDB -~- 10 ~43 -
Vízoldal Min.~Max. °C -~- 5 ~22 -

Kültéri egység EVLQ05CV3 EVLQ08CV3

Méretek Egység Mag. × Szél. × Mélys. mm 735x832x307
Tömeg Egység kg 54 56
Kompresszor Mennyiség 1

Típus Hermetikusan zárt swing kompresszor
Működési tartomány Fűtés Min.~Max. °CWB -25~25
Hűtőközeg Típus R-410A

GWP 2.088
Töltet kg 1,5 1,6
Töltet TCO2Eq 3,0 3,3

Hangteljesítményszint Fűtés Névl. dBA 61 62
Hangnyomásszint Fűtés Névl. dBA 48 49 
Tápellátás Név / fázis / frekvencia / feszültség Hz/V V3/1~/50/230
Áram Javasolt kismegszakító A 16 20
() Ta DB/WB  °C/ °C - LWC  °C (DT =  °C) () Condition: Ta DB/WB  °C/ °C - LWC  °C (Dt= °C) () Hűtés Ta  °C - LWE  °C (DT =  °C); heating Ta DB/WB  °C/ °C - LWC  °C (DT =  °C)  

() Hűtés Ta  °C - LWE  °C (DT =  °C); heating Ta DB/WB  °C/ °C - LWC  °C (DT =  °C)



 Fűtés - 

Beltéri egység és gázüzemű kondenzációs gázkazán egység 

Típus/Rendelési sz.

Daikin Altherma R Hibrid beltéri egység 5–8 kW-os kültéri egységhez. (Fűtés) 

Csak fűtő hőszivattyús beltéri egység a Daikin Altherma R hibrid kondenzációs gázüzemű egységével való 
kombinációhoz. 
Hidraulikusan felszerelve nagy hatásfokú szivattyúval, membrános tágulási tartállyal, biztonsági szelepes 
biztonsági modullal, áramlásfigyelővel, szennyfogóval.
Méretek (szé × mé × ma*) 450 × 164 × 902 mm.
* Teljes magasság automatikus légtelenítővel és összekötő vezetékekkel: 1075 mm

Felhasználói felületet nem tartalmaz, az EKRUCBL6 a rendszer működéséhez kötelező.
Kérjük, a rendelést a kívánt nyelveken adja le!
Kérjük, a fedőlap tartozékot opcionálisan rendelje meg.
Hibrid 5 kW-os hőszivattyús beltéri egység (fűtés) 1~230 V

Hibrid 8 kW-os hőszivattyús beltéri egység (fűtés) 1~230 V

EHYHBH05AV32

EHYHBH08AV32

Daikin Altherma R Hibrid beltéri egység 5–8 kW-os kültéri egységhez. (Fűtés/hűtés)

Fűtő/hűtő hőszivattyús beltéri egység a Daikin Altherma R hibrid kondenzációs gázüzemű egységével való 
kombinációhoz. Hidraulikusan felszerelve nagy hatásfokú szivattyúval, membrános tágulási tartállyal, biztonsági 
szelepes biztonsági modullal, áramlásfigyelővel, szennyfogóval.  
Méretek (szé × mé × ma*) 450 × 164 × 902 mm. 
* Teljes magasság automatikus légtelenítővel és összekötő vezetékekkel: 1075 mm

Felhasználói felületet nem tartalmaz, az EKRUCBL6 a rendszer működéséhez kötelező.
Kérjük, a rendelést a kívánt nyelveken adja le!
A beltéri egységhez való csepptálca-készlet kiegészítőként, a fedőlap tartozékot pedig opcionálisan rendelje meg.
Hibrid 8 kW-os hőszivattyús beltéri egység (fűtés/hűtés) 1~230 V EHYHBX08AV3

Daikin Altherma R Hibrid gázüzemű egység, 27 kW

Kombi kondenzációs gázkazán speciális, 2 az egyben hőcserélővel fűtéshez és használati-melegvíz ellátáshoz  
a higiénikus átfolyós HMV-készítés elvén, földgázhoz és LPG-hez*, burkolattal és csőhálózati csatlakozásokkal.
Méretek burkolat nélkül (szé × mé × ma) 450 × 240 × 710 mm
*EKHY075787 LPG-átalakító készlethez szükséges

Hybrid gázüzemű kondenzációs egység, 8,2–26,6 kW (80/60 °C) EHYKOMB33AA3

Kültéri egység és kiegészítők

Típus/Rendelési sz.

Daikin Altherma R Hibrid kültéri egység, 5–8 kW (fűtés és hűtés)

Inverteres, osztott hőszivattyús kültéri egység inverteres vezérlésű kompresszor /elpárologtató egységként, 
kibővített modulációs tartománnyal. Időjárásálló horganyzott acéllemez burkolat, alapozó, műgyantával 
bevont és porszórt felület. Beépített kültéri hőmérséklet-érzékelő. Alkalmazási tartomány: Fűtés –25 °C külső 
hőmérsékletig. Méretek (szé × mé × ma) 825 × 300 × 735 mm. 

Daikin Altherma R Hibrid 5 kW-os kültéri egység, 1~230V

Daikin Altherma R Hibrid 8 kW-os kültéri egység, 1~230V

EVLQ05CV3

EVLQ08CV3

Zajcsökkentő burkolat 4–8 kW-os kültéri egységhez (ERGA-EV / EVLQ-C)

Méretek (szé × mé × ma): 1190 × 970 × 714 mm
Zajcsökkentés: -3 dB(A) 

EKLN08A1

Csepptálca kültéri egységhez (4–8 kW-os egységek)

A kültéri egységből csöpögő kondenzvíz összegyűjtésére szolgál.
EKDP008C

Csepptálca fűtés kültéri egységhez (4–8 kW-os egységek)

Csepptálca központi nyílásába szerelendő, a jégdugó kialakulásának
megelőzésére szolgáló melegítőszalag

EKDPH008C

Tartóláb kültéri egységhez (4–8 kW-os egységek)

A kültéri egység szerelési felülettől való elemelésére szolgáló U-gerendák.
EKFT008CA

Daikin Altherma R 

Hibrid

Hibrid hőszivattyú 80 °C-os

előremenő vízhőmérsékletig





Daikin Altherma R Hibrid

Kötelező kiegészítők

Típus/Rendelési sz. 

Felhasználói felület

Távvezérlőként vagy szobatermosztátként szolgál Altherma 2, Altherma M, Altherma Geo és Altherma R Hibrid 
egységekhez
Nyelvek: német, francia, olasz, holland

Nyelvek: angol, török, lengyel, román

Nyelvek: német, cseh, szlovén, szlovák

Nyelvek: angol, horvát, magyar, bolgár

Nyelvek: angol, német, orosz, dán

EKRUCBL1

EKRUCBL4

EKRUCBL5

EKRUCBL6

EKRUCBL7

Mágneses iszapleválasztó

Kompakt iszapleválasztó ürítőcsappal. Függőleges és vízszintes csőre is felszerelhető.
Szelepekkel és szerelvényekkel együtt. Csőcsatlakozás: 1”

K.FERNOXTF1

Kiegészítők

Típus/Rendelési sz. 

LAN-adapter

Lehetővé teszi az Altherma egységek távvezérlését a Daikin Residential Controller alkalmazással.
Alap verzió: Távvezérlés
Haladó verzió: Távvezérlő + napelem-csatlakozás

BRP069A62

BRP069A61

Egyszerűsített felhasználói felület

Csak a fő felhasználói felülettel (EKRUCBL6) együtt használható
EKRUCBS

Opcionális vezetékes szobatermosztát

Külső szobatermosztát vezérlésére
Alapérték-korlátozás, H/C (fűtés/hűtés) mód, Comf/Eco (kényelmi/gazdaságos) programok, Scheduled/Holiday 
(ütemezett/nyaralás) funkciók
Opcionális vezeték nélküli szobatermosztát

Külső szobatermosztát vezérlésére, ha a vezetékes bekötés nem lehetséges.
Alapérték-korlátozás, H/C (fűtés/hűtés) mód, Comf/Eco (kényelmi/gazdaságos) programok, Scheduled/Holiday 
(ütemezett/nyaralás) funkciók
Padló (esztrich) hőmérséklet-érzékelő

Az esztrich hőmérsékletének túlzott lecsökkenése elleni védelemre (csak az EKRTR használatával).

EKRTWA

EKRTR

EKRTETS 
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Lehetséges kombinációk 

Hibrid Üzemmód Kombináció
Típus/Rendelési 

szám.

5 kW Fűtés

Kültéri egység EVLQ05CV3

Hőszivattyús beltéri egység EHYHBH05AV32

Gázüzemű kondenzációs egység EHYKOMB33AA3

8 kW Fűtés

Kültéri egység EVLQ08CV3

Hőszivattyús beltéri egység EHYHBH08AV32

Gázüzemű kondenzációs egység EHYKOMB33AA3

8 kW Fűtés/Hűtés

Kültéri egység EVLQ08CV3

Hőszivattyús beltéri egység EHYHBX08AV3

Gázüzemű kondenzációs egység EHYKOMB33AA3

Típus/Rendelési sz. 

Szelepkészlet

Szelepek térfűtés, használati-melegvíz és gáz csatlakoztatásához
EKVK1A

Csepptálca-készlet beltéri egységhez

A hűtés során keletkező kondenzátum összegyűjtéséhez és elvezetéséhez
EKHYDP

Takarólemez

Takarólemez a Daikin Altherma R Hibrid alatti csőcsatlakozások esztétikus elfedéséhez
EKHY093467

Hidraulikus szerelőkészlet 

Teljes hidraulikus szerelőkészlet Daikin Altherma R Hibrid egységhez
EKHYMNT1A

E-Pac csatlakozó készlet (EKWHP-(P)B hőtárolókhoz)

Hibrid Altherma beltéri és ECH2O frissvizes tárolók (300 és 500 l) összekötéséhez szükséges szett. 
Tartalmaz váltószelepet motorral, elzárókat és HMV szenzort.

300 l-es és 500 l-es tartály (fűtés és hűtés)

EKEPHT3H

Csatlakozó készlet más gyártó HMV tárolójához

Tartalmaz: motoros váltószelepet (1”) motorral, HMV szenzort
EKHY3PART

Csatlakozó készlet más gyártó HMV tárolójához

Tartalmaz: motoros váltószelepet (1”) motorral és egy relészettet a HMV tároló termosztátjának 
fogadására

EKHY3PART2

3-utas váltószelep, 1” külső menetes

3-utas váltószelep, 1” külső menetes, 240 V-os motoros meghajtással, kapcsolási idő 6 mp. 2 m 
csatlakozó kábellel.

3-W SV 156034

LPG átalakító készlet EKHY075787

Duplafalú, DN 60/100-ról DN 80/125-re szűkítő tesztadapter 

A 15 50 79.01 44 alternatívája
GW 1 vagy GW 2 szett használata esetén DN 80/125 és DN 60/100 közötti szűkítőelem, DN 80/125 
persely is tartozék.

EKHY090717

Hőmennyiségmérő (csak EHYHBH*) K.HEATMET

Kiegészítők

A kéményrendszer elemek a . oldalon megtalálhatóak.
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Miért válassza a Daikin kondenzációs gázkazánját?

Kis súly
 kg

Csatlakoztatható / Felhő alapú 

szolgáltatás
Mindig irányíthatja, bárhol is van.

Mindig irányíthatja, bárhol is van.
Minden alkatrész előlről hozzáférhető, 

könnyen szerelhető. A gáz-adaptív 

égés-rendszer (Lambda Gx) automatikus 

gázkeverék beállítást, alacsonyabb karban-

tartási és hosszabb működési időt jelent. 

Napkollektoros 

csatlakoztathatóság

 › Napkollektorral kombinálva is használható 

(megújuló energia)

 › Kombi kazán: napkollektoros előmelegítés

 › Fűtő kazán: napkollektor vezérlő bemenet

Legkompaktabb méret
, ,  kW:  ×  ×  mm

,  kW:  ×  ×  mm

 

Rugalmas használhatóság
Az IPXD minősítésnek és kompakt 

méreteinek köszönhetően, szinte minden 

helyiségben telepíthető. Például konyha, 

fürdőszoba, előszoba, műhely, fűtési 

helyiségek, gépház, fedett erkély. Opciós 

tartozékként szerelőkészletekkel.

Moduláció 1 : 8
A teljesítmény a szükséges hőigényhez 

igazodik – kW és – kW között.

Daikin Szem
A Daikin Szem segítségével folyamatosan 

ellenőrzése alatt tarthatja a kazánja műkö-

dését.

Egyedi felület
 › Vonzó, stílusos felület

 › Korszerű technológia felhasználó- barát 

kialakítással

 › Az oldalak és a domború előlap kompakt 

kinézetet kölcsönöznek

 Magas modulációs képesség

0.6 cm
1 cm

2 cm

3 cm

4 cm

5 cm

6 cm

Az égő teljesítményének beállítása lehetővé 

teszi a kazán zavartalan és folyamatos 

működését. A rendszer zökkenőmentes 

működése megnövelt kényelmet, 

alacsony meghibásodási kockázatot, és az 

izzítások során keletkező káros anyagok 

kibocsátásának semlegesítését jelenti. 

A modulációt az automata elektronikus 

vezérlés biztosítja.

1:8

Daikin Altherma 3 C Gas W (D2C/TND*)

Oldalfali kondenzációs gázkazán

További marketing és technikai 
információért jelölje be:
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Daikin Altherma 3 C Gas W

 Lambda Gx: 

automatikus gázadaptálás

A Lambda Gx a levegő és a gáz megfelelő kombinációját 

szabályozza a leghatékonyabb égés érdekében, ami nagyobb 

költségmegtakarítást és kevesebb telepítési és  

beállítási időt eredményez. A Lambda Gx további  

szerelési előnye, hogy nincs szükség más alkatrészekre,  

például gázváltásnál, ha a földgázról (NG)  

folyékony gázra (LPG) váltunk. 

 Termék jellemzői

Füstgáz csatlakozó 60/100
 › Gyárilag szerelt

 › Kompatibilis a különféle füstgáz elvezető 

gyártók csatlakozóival, idomaival.

 › Lég - és füstgázmérő pontokkal.

Kazán hőcserélő
 › Daikin tervezés

 › Anyag: Alumínium ötvözet

 › Moduláció:  

-- kW (: - : - :)  

- kW (: - :)

Tágulási tartály
 › Beépített

 › -- kW:  liter 

- kW:  liter

Gázszelep 
 › Kevesebb karbantartásra van szükség

 › Automatikus, adaptív gázszabályozás

 › Nincs szükség további kiegészítőre a föld-

gázról az LPG -re való váltáshoz 

Használati melegvíz hőcserélő
Megnövelt lemezszám a melegvíz gyor-

sabb, hatékonyabb előállítása érdekében, 

beleértve a melegindítási funkciót is.  

Szivattyú és visszatérő Hydroblock
Beépített szűrőt és áramláskorlátozót 

tartalmaz. Automata légtelenítővel, leeresztő 

csappal, belső bypass-szal és alacsony 

energiafelhasználású szivattyúval rendelkezik

Ventilátor
 › Széles moduláció

 › Alacsony zajszint

 Daikin Eye

A gázkazán működési állapotát a Daikin Szem segítségével 

folyamatosan ellenőrizheti.

Kék: Piros:
Ha a Daikin Szem kék színű, az azt jelenti, 

hogy a kazán megfelelően működik. 

Készenléti üzemmódban pulzál és világít.

Ha a Daikin Szem piros színű, az azt jelenti, 

hogy a kazán nem működik megfelelően. 

Karbantartást, ellenőrzést igényel.

Fresh Air 
Intake

Combustion 
Chamber

Electrode

Air

Gas

Boiler Control Unit

Ionisation signal

Gas Valve

Gas 
Inlet

Fan

Fresh Air 

Intake

Air

Gas

Gas  

Inlet

Gas Valse

Boiler Control Unit

Fan

Combustion 

Chamber

Electrode

Ionisation signal
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 Kisméretű kondenzációs gázkazán Könnyű kombi kazán

Könnyű telepítés és karbantartás 

A kicsi és könnyű kombinált gázkazán garantálja  

a gyors telepítést, a minimális karbantartást és rugalmas 

felhasználhatóságot biztosít a különböző helyiségekhez.

Zajszint

Hangteljesítmény: 49 dB(A) – A hangteljesítmény az 

a hangszint, amelyet akkor hallunk, ha közel vagyunk 

készülékhez. A gázkazán hangszintje hasonló,  

mint egy mosogatógép hangja a felfűtés fázisában a 

szomszédos helyiségben.

Hangnyomás: 39 dB(A) – A hangnyomás az  

a hangszint, amelyet akkor hallunk, amikor 1 m -re 

állunk a készüléktől. A gázkazán hangszintje hasonló, 

mint egy könyvtár csendes környezetének. 

Magas energiaosztály 

Az A energiaosztály megfelel az európai ERP szabványoknak.

   Kisméretű kondenzációs gázkazán

0,06 m3

Helyszükséglet

 mm

 mm  mm

27 kg

39 dBA
Noise 

Level
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Daikin Altherma 3 C Gas W

Típus/Rend. szám 

Daikin Altherma 3 C GAS fali kondenzációs gázkazán

Teljesítménymoduláló 3-11 kW, 3-17 kW (csak külső tartályos modellek) esetén 3-24 kW és 5-35 kW (kombi és kűlső 
tartályos modellek) a földgáz és LPG gázokhoz.  
Beépített MMI vezérlő, Daikin Eye és frekvencia vezérelt szivattyú. Lambda GX és Premix technológiával. 
Beépített tágulási tartály, 8 liter 12-18-24 kW-hoz és 10 liter 28-35 kW-hoz. 
Gyárilag DN 60/100 füstgázadapter és visszacsapó fedél.  
Az LPG-vel való használathoz nincs szükség további alkatrészekre.

Méretek (Ma × Sz × Mé) for 12/18/24 kW modellekhez 590 × 400 × 256 mm 
Méretek (Ma × Sz × Mé) for 28/35 kW modellekhez: 690 × 440 × 295 mm

Kombi modellek:

D2CND 24 kW Gázkazán belső feltöltőhurokkal D2CND024A1A
D2CND 28 kW Gázkazán belső feltöltőhurokkal D2CND028A1A
D2CND 35 kW Gázkazán belső feltöltőhurokkal D2CND035A1A

D2CND 24 kW Gázkazán külső feltöltőhurokkal D2CND024A4A

D2CND 28 kW Gázkazán külső feltöltőhurokkal D2CND028A4A

D2CND 35 kW Gázkazán külső feltöltőhurokkal D2CND035A4A

Külső tárolós modellek:

D2CND 12 kW Gázkazán külső feltöltőhurokkal D2TND012A4A

D2CND 18 kW Gázkazán külső feltöltőhurokkal D2TND018A4A

D2CND 24 kW Gázkazán külső feltöltőhurokkal D2TND024A4A

D2CND 35 kW Gázkazán külső feltöltőhurokkal D2TND035A4A

D2CND 35 kW Gázkazán külső feltöltőhurokkal D2TND035A4A

Kondenzációs fali kazán

80 °C





Daikin Altherma 3 C Gas W

 Típus/Rend. szám

Daikin OpenTherm szoba termosztát

Speciális vezérlő LAN adapterrel kompatibilis
DOTROOMTHEAA

Külső hőmérsékletérzékelő 150042

Solar hőmérséklet érzékelő DRSLRTESENSAA

Kommunikációs gateway

a hőforrás vezérlésének csatlakoztatása az internethez, a mobiltelefonokon (APP) keresztül 
történő távirányításához.

DRGATEWAYAA

Kaszkád rendszervezérlés

Kaszkádvezérlő (E8.5064 V1)

Kaszkád akár 8 kazánhoz és két közvetlen vagy vegyes zóna vezérléséhez.
DRCASCACONTAA

Zónavezérlő (E8.1124)

A további zónavezérlőkkel a zónák 15-ig növelhetők.  
Két közvetlen vagy vegyes zónát kezelhett  
(vagyis ha további 4 zóna létezik, akkor 2 × E8 1124-re van szükség.) 
Ha egy kevert fűtési kört használnak közvetlenként, akkor egy előremenő hőmérséklet 
érzékelőre is szükség van a fűtési kör engedélyezéséhez.

DRZONECCONTAA

CoCo OT-CAN adapter

Konvertálja az OpenTherm kommunikációt CAN kommunikációvá. Kaszkádos kazánok esetén 
minden kazánra szükség vann  
(azaz ha van 5 kazán, akkor 5x OT / CAN adapterre van szükség)

DRCOCOADPTRAA

Lago CAN BUS szoba termosztĂˇt

Csatlakoztatható minden zónához, azaz. 3 zóna esetén 3 × Lago FB szükséges.
DRCBROOMTHEAA

Előremenő hőmérséklet érzékelő (kaszkád) DRFLWTESENSAA

Kültéri hőmérséklet-érzékelő (kaszkád) DRODRTESENSAA

Tárolótartály hőmérséklet-érzékelő (kaszkád) DRSTKTESENSAA
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 Típus/Rend. szám

Füstgáz-csatlakozó könyök

PP 60/100 + MP (0 mm)
DRMEEA60100BA

Füstgáz osztódoboz adapter

80/80 + MP (0 mm)
DRDECOP8080BA

Füstgáz-függőleges csatlakozó

60/100 - 80/125 + MP (0 mm)
DRDECO80125BA

Takaró fedél

For 12-18-24 kW modellek
For 28-35 kW modellek

Fagyvédő készlet kültéri telepítésekhez

A készlet fűtővezetékből és termosztátból áll

DRCOVERPLATAA

DRCOVERPLA2AA

DRANTIFREEZAA

Fali távtartó állvány kis gázkazánokhoz DRWALLRACK1AA

Szelepkészlet C1 – 90° szelepek 

Szelepkészlet töltőhurok nélkül 
Kombi gázkazánhoz belső töltőkörrel

Szelepkészlet C2 – 90° szelepek

Szelepkészlet töltőhurokkal és hőelzáró gázszeleppel 
Kombi gázkazánokhoz, belső töltőhurok nélkül

Szelepkészlet T1 – 90° szelepek

Szelepkészlet ürítőcsappal a töltéshez 
Külső tárolós gázkazánokhoz

Szelepkészlet T2 – 90° szelepek

Szelepkészlet leeresztőcsappal a feltöltéshez és a hőelzáró gázszelephez 
Külső tárolós gázkazánokhoz

DRVALVEKIC1AA

DRVALVEKIC2AA

DRVALVEKIT1AA

DRVALVEKIT2AA 

Szivattyúcsoport (keverőkörös)

Kevert fűtőkörhöz.
Csatlakoztatásra kész, hőszigetelt, nyomás vezérelt nagy hatékonyságú keringető szivattyúval, 
motoros keverőszeleppel, záró szeleppel és hőmérséklet-kijelzővel

MK 156075

Szivattyúcsoport (fixkörös)

Fix fűtőkörhöz.
Csatlakoztatásra kész, hőszigetelt, nyomás vezérelt nagy hatékonyságú keringető szivattyúval, 
motoros keverőszelep nélkül, záró szeleppel és hőmérséklet-kijelzővel.

PK 156077

Szerelvénykészlet az MK1/MK2 keverőcsoporthoz

1”-es belső menet × 1 1/2” tömítéssel
156053

Fernox mágnese iszapleválasztó

Kompakt iszapleválasztó, leeresztő csappal. Alkalmas függőleges és vízszintes szereléshez. Szelepeket 
és szerelvényeket tartalmaz.

Fernox mágneses szűrő adalékok nélkül

Fernox mágneses szűrő adalékanyaggal (500 ml inhibitor F1folyadék)

K.FERNOXTF1 

K.FERNOXTF1FL





Daikin Altherma 3 C Gas W

Az új D2CNL-A1A kondenzációs gázkazán integrálja a lényeget: a letisztult 

kivitel, a könnyű használat, a fűtés és a használati meleg víz biztosítása 

érdekében.

Modern kivitel

A termék hordozza a fekete-fehér megjelenés DNS-t, amelyet 

a Daikin Altherma termékek harmadik generációjával vezettek 

be. Méretei és súlya kategóriájának egyik legkompaktabb 

termékévé teszik.

Minden kényelem egyben

A termék helyiségfűtést és azonnali HMV ellátást biztosít, használati melegvíz 

tartály nélkül, mindkettőt. 

'A' energetikai besorolással.

Olyan egyszerű, mint  
A + B 

A termék kezelése az interfészén keresztül 

nagyon egyszerű. Nagyon könnyen telepíthető 

és szervizelhető is, mivel minden alkatrész elölről 

elérhető.

 mm
 mm

27 kg  mm

��

Daikin Altherma C Gas W (D2CNL) 
Alapmodell - Falra szerelhető kondenzációs gázkazán

További marketing és technikai 
információért jelölje be:
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Daikin Altherma 3 C Gas W

Típus/Rend. szám

Daikin Altherma 3 C GAS falra szerelhető alap kondenzációs gázkazán

Nagy hatásfok, akár 107%, 1: 5 modulációs aránnyal. Pneumatikus égéstechnika. Kompakt egység, beépített 7 literes 
tágulási tartállyal, LCD vezérlő interfésszel és a vízvezetékekhez fagyvédelemmel. Csak földgáz üzemhez.
Nem kompatibilis a LAN adapterrel.

Méretek (m × h × sz): 590 × 400 × 256 mm

Combi model

D2CNL 24 kW gázkazán belső feltöltőhurokkal D2CNL024A1A

Falra szerelhető kondenzációs gázkazán

Alap modell

80 °C

Kategória Leírás Típus/Rend. szám

Égéstermék

Csatlakozó könyök PP 60/100 + MP (0 mm) DRMEEA60100BA

Füstgáz osztódoboz adapter 80/80 + MP (0 mm) DRDECOP8080BA

Füstgáz-függőleges csatlakozó 60/100 - 80/125 + MP (0 mm) DRDECO80125BA

Mechanikai

Takaró fedél
12-18-24 kW modellek) DRCOVERPLATAA

Fagyvédő készlet kültéri telepítésekhez DRANTIFREEZAA

Fali távtartó állvány kis gázkazánokhoz DRWALLRACK1AA

Szelepkészlet Szelepkészlet C1 - 90° szelepek DRVALVEKIC1AA

Szivattyú-
csoportok
és egyéb

Fernox mágneses szűrő adalékok nélkül K.FERNOXTF1

Fernox mágneses szűrő adalékanyaggal (500 ml inhibitor F1 folyadék) K.FERNOXTF1FL





D2U50GB028AA / 4xEKSH26P1

/ Integrated Controller

XL

XL

A

A

A++

A+

Sokoldalú
Kombinálható napkollektorral és  

más hőforrással 

Vonzó, modern kialakítás  

Legmagasabb víz-higiénia 
A HMV készítés megfelel a legmagasabb

vízhigiéniai elvárásoknak

 

Kompakt tárolóméretek
  l-es tárolóval:  ×  × . mm

 l-es tárolóval:  ×  × . mm

Lambda Gx 
Teljesen elektronikus és szabályzott gáz-levegő 

keverék

Könnyű telepítés és szervizelés 

Magas melegvíz profil 
 l-es tároló: L méret 

 l-es tároló: XL méret

Kapcsolódás 
 Vezeték nélküli kapcsolódási lehetőség

Egy kompakt egység, mely ötvözi a modern kondenzációs technológiát egy 

korszerű hőtárolóval. Legnagyobb fűtési kényelem, maximális vízhigiénia, 

kis telepítési helyigény.

  Előnyök

 › Tárolós, higiénikus HMV technológiával

 › Helytakarékos kivitel: gázkazán és higiénikus hőtároló egy eszközben

 › Jövőbiztos és fenntartható: napkollektoros rendszerhez csatlakoztatható

 › A legmagasabb fűtési kényelem a különböző méretű otthonokhoz 

igazítva

 › Intelligens tárolókezelés (ISM), mely aktív pufferként is használható. 

ISM optimalizálással, képes fedezni az alacsony energiaigényű házak és 

épületek hőigényét is, akár , kW minimális fűtési teljesítménytől.

Energiahatékonyság 
Minden modell eléri az A 

energiabesorolást

Például: DUGBAA /

xEKSHP / Integrált 

vezérlő

Daikin Altherma C  
Gas ECH2O
Padlón álló, HMV tárolós kondenzációs gázkazán

Miért válassza a Daikin  

padlón álló hőtárolós  

kondenzációs gázkazánt?

További marketing és technikai 
információért olvassa be:

Magas energiahatékonyság
Több mint %-kal magasabb energiahatékonysá-

got biztosít az ISM / Smart Start funkcióval
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Daikin Altherma 3 C Gas W

  Technológiai előny

Egészség
Integrált hőtárolás, higiénikus HMV technológiával

Több élettér
Kis helyigény, egy kondenzációs kazán és a hőtároló kombinációja.

Fenntartható megoldás
Hibrid rendszer.  
A hatékony hőtárolás további hőforrásokkal is használható.





Daikin Altherma C Gas ECH2O

Daikin Altherma C Gas ECH2O

Unit Típus/Rend. szám

Daikin Altherma C Gas ECH2O padlón álló kondenzációs gázkazán

Nagy hatékonyság, akár 107%, 0,5 - 28 kW teljesítmény kimenettel. Földgázzal és LPG gázzal használható az 
Adaptive Lambda Gx égéstechnológiának köszönhetően. Integrált 300/500 l-es hőtároló higiénikus friss víz-
technológiával. Két üzemű változat, további beépített hőcserélővel szolár vagy külső hőtermelő alkalmazásokhoz. 
Égéstermék elvezető csatlakozás DN 60/100 és kültéri hőmérséklet érzékelő tartozék.
A vezeték nélküli kapcsolat egy kiegészítő lehetőség. 

Méretek (sz × h × m), 300 l-es változat: 1.895 × 595 × 615 mm 
Méretek (sz × h × m), 500 l-es változat: 1,895 × 790 × 790 mm

Mono üzemű modellek

D2U moduláló 0,5 - 15 kW teljesítményű beltéri egység 300 l-es tartállyal D2U30GC015A
D2U moduláló 0,5 - 20 kW teljesítményű beltéri egység 300 l-es tartállyal D2U30GC020A

D2U moduláló 0,5 - 15 kW teljesítményű beltéri egység 500 l-es tartállyal D2U50GC015A
D2U moduláló 0,5 - 20 kW teljesítményű beltéri egység 500 l-es tartállyal D2U50GC020A
D2U moduláló 0,5 - 24 kW teljesítményű beltéri egység 500 l-es tartállyal D2U50GC024A
D2U moduláló 0,5 - 28 kW teljesítményű beltéri egység 500 l-es tartállyal D2U50GC028A

Kettős üzemű modellek

D2U moduláló 0,5 - 15 kW teljesítményű beltéri egység 300 l-es tartállyal D2U30GB015A
D2U moduláló 0,5 - 20 kW teljesítményű beltéri egység 300 l-es tartállyal D2U30GB020A

D2U moduláló 0,5 - 15 kW teljesítményű beltéri egység 500 l-es tartállyal D2U50GB015A
D2U moduláló 0,5 - 20 kW teljesítményű beltéri egység 500 l-es tartállyal D2U50GB020A
D2U moduláló 0,5 - 24 kW teljesítményű beltéri egység 500 l-es tartállyal D2U50GB024A
D2U moduláló 0,5 - 28 kW teljesítményű beltéri egység 500 l-es tartállyal D2U50GB028A

80 °C

Kondenzációs gázkazán HMV hőtárolóval
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Daikin Altherma C Gas ECH2O

Szabályozási kiegészítők

 Típus/Rend. szám

Szobavezérlő RoCon U1

Kényelemszabályozás fali tartóval

a)  Táv vezérlő (külső berendezésvezérlő)
b) Keverőkőr működtető egység (kiegészítő vagy önálló)
c) Szobatermosztát a hőcserélőhöz.

EHS157034

Keverő modul RoCon M1

A keverőszelep vezérlője fordulatszám-szabályozott nagy hatékonyságú szivattyúhoz, a 
keverőkör érzékelőjével
a) berendezésvezérlővel (RoCon B1) kombinálva.
A keverőkör paraméterei a hőtermelőn keresztül állíthatók.
b)szobai vezérlővel (RoCon U1) kombinálva
1. önálló megoldásként használható
2. BUS-on keresztül integrálható a rendszerbe.

EHS157068

Kültéri hőmérséklet-érzékelő a RoCon kényelmi szabályozásához RoCon OT1

a RoCon M1 keverővezérlővel együtt, amikor zónában vagy önálló megoldásként használják.
156070

Gateway RoCon G1

a vezérlő csatlakoztatása az internethez a hőforrás, mobiltelefonokon (APP) keresztül történő 
távvezérléséhez.

157056

Kiegészítők

 Típus/Rend. szám

Füstgáz készlet Daikin Altherma C Gas ECH2O

Dupla falú, 2×45° -os könyökcsatlakozó készlet, csatlakozóhosszabbítással, DN60 / 100-tól DN80 
/ 125-ig.

155079.17

Kettős falú teszt adapter DN 60/100 D6 PA

Tartozékok, ha nem használnak gyári, alapértelmezett füstgázcsatlakozást (Set GCU).
246011

Egyfalú teszt adapter DN 60 E6 PA

Tartozékok szoba-levegőtől független működéshez, ha nem használnak alapértelmezett 
füstgázcsatlakozást (Set GCU).

246011

Szivattyúcsoport (keverőkörös)

Kevert fűtőkörhöz.
Csatlakoztatásra kész, hőszigetelt, nyomás vezérelt nagy hatékonyságú keringető szivattyúval, 
motoros keverőszeleppel, záró szeleppel és hőmérséklet-kijelzővel.

MK 156075

Szivattyúcsoport (fixkörös)

Fix fűtőkörhöz.
Csatlakoztatásra kész, hőszigetelt, nyomás vezérelt nagy hatékonyságú keringető szivattyúval, 
motoros keverőszelep nélkül, záró szeleppel és hőmérséklet-kijelzővel.

PK 156077

Szerelvénykészlet keverőcsoporthoz MK1/MK2

1”-es belső menet × 1 1/2” lapos tömítéssel
156053

Biztonsági modul a Daikin Altherma C Gas ECH2O-hoz

Termékskála
Nyomásmérővel, 3 bar biztonsági szeleppel, automatikus légtelenítővel, MAG csatlakozással és 
töltőcsappal.

157046

SKB konvekciós fék

A gravitációs keringés megakadályozása érdekében a Sanicube tároló Drain-Back vízkörébe, 2 
db, 95 °C-ig alkalmazható, bármilyen tartályoldali hőcserélő csatlakozásba történő beépítésre, 
kivéve a nyomás alatt álló napkollektorokhoz

165070

Fernox mágneses szűrő adalékok nélkül K.FERNOXTF1

Fernox mágneses szűrő adalékanyaggal (500 ml inhibitor F1 folyadék) K.FERNOXTF1FL

Caleffi mágneses iszapleválasztó SAS1 156021

Caleffi mágneses iszapleválasztó SAS2 156023





Flue-gas evacuation system
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Hybrid Hőszivattyú

Padlón álló kondenzációs kazán

Falra szerelhető kondenzációs 

kazánok

Daikin Altherma R/H Hybrid Daikin Altherma  C Gas W

Daikin Altherma C Gas ECHO

Égéstermék elvezető rendszer





A megfelelő működés hosszútávú garantálása, és a Daikin kondenzációs gázkazánok különösen alacsony 

zajszintjének eléréséhez, a saját márkájú, füstgáz elvezető rendszerek használata javasolt. Minden kondenzációs 

gázkazánunkat, a saját füstgáz elvezető rendszerekhez optimalizáltuk és állítottuk be.

 › Az összes kondenzációs működésre jóváhagyott égéstermékelvezető felszerelhető – adapterre szükség lehet.

 › A kondenzátum képződés kezelése: a semlegesítésre minden esetben figyeljen!

 › Vegye figyelembe a helyi előírásokat!

 › Az EN  szerinti követelmények: T  hőmérsékleti osztály, P nyomásosztály, W kondenzátumkonzisztencia osztály, . korrózióállósági osztály.

1-6 Változat a Daikin Altherma C Gas ECH2O-hoz

CA Levegő bevezetés (égéshez) 

FG Égéstermék

RV  Szellőzés

a  Változat a szívócsatlakozáshoz  

 (füstgáz/levegő koncentrikus bemeneti nyílás)

b  Változat a részleges szívócsatlakozáshoz  

 (füstgáz/levegő szétválasztott bemeneti nyílás)

c  Változat a csatlakoztatáshoz a környezeti levegőtől függően 

d   Szellőztetett, függőleges légcsatornák 90 perc tűzállósági 

  időtartammal (30 perc alacsony toronyházak esetén). 

  Vegye figyelembe a helyben alkalmazandó szabványokat!

e  Szellőzőnyílás (1 × 150 cm² or 2 × 75 cm²)

f  Szellőztetés (150 cm²)

Daikin Altherma C Gas ECH2O rendszer áttekintése

A Daikin Altherma C Gas ECH2O készülékek csatlakozási lehetőségei a nagyon magas energiateljesítményhez 
(kondenzációs technológia).

Füstgázelvezető rendszerek
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 › Az összes kondenzációs működésre jóváhagyott égéstermékelvezető felszerelhető – adapterre szükség lehet.

 › Az EN  szerinti követelmények: T  hőmérsékleti osztály, P nyomásosztály, W kondenzátumkonzisztencia osztály, . korrózióállósági osztály.

1-8 Változat a Daikin Altherma C Gas W és Daikin Altherma R/H   

 Hybridhez

CA Levegő bevezetés (égéshez) 

FG Égéstermék

RV  Szellőzés

Bxx  Tipus CEN/TR1749:2009 a környezeti levegőtől függő működéshez 

Cxx Tipus CEN/TR1749:2009 szívó működéshez

a  Változat a szívócsatlakozáshoz (füstgáz/levegő koncentrikus   

 bemeneti nyílás)

b  Változat a részleges szívócsatlakozáshoz füstgáz/levegő   

 szétválasztott bemeneti nyílás)

c  Változat a csatlakoztatáshoz a környezeti levegőtől függően 

d  Szellőztetett, függőleges légcsatornák 90 perc tűzállósági

  időtartammal (30 perc alacsony toronyházak esetén). Vegye   

 figyelembe a helyben alkalmazandó szabványokat!

e  Szellőzőnyílás (1 × 150 cm² or 2 × 75 cm²)

f  Szellőztetés (150 cm²)

A megfelelő működés hosszútávú garantálása, és a Daikin kondenzációs gázkazánok különösen alacsony 

zajszintjének eléréséhez, a saját márkájú, füstgáz elvezető rendszerek használata javasolt.  

Minden kondenzációs gázkazánunkat, a saját füstgáz elvezető rendszerekhez optimalizáltuk és állítottuk be.

Daikin Altherma C Gas W és Daikin Altherma R/H Hybrid rendszerek 

áttekintése

Meghatározhatja a megfelelő 

égéstermék elvezetőket és 

kiegészítőket (kötelező és szükséges), 

kiválasztott termékektől és a telepítési 

konfigurációktól függően. A kiválasztást  

a http://fluegas.daikin.eu webhelyen 

található online eszköz segítségével 

tudja megvalósítani.

Kiválasztó eszköz
Az égéstermék elvezetők és 

kiegészítők kiválasztására 

szolgáló szoftver segítségével 

meghatározhatja az adott 

készülékhez optimális megoldást.

Füstgázelvezető rendszerek





Daikin Altherma C Gas W és Daikin Altherma R/H Hybrid rendszerek

Meghatározhatja a megfelelő égéstermék 

elvezetőket és kiegészítőket (kötelező és 

szükséges), a kiválasztott termékektől és a 

telepítési konfigurációktól függően.

A kiválasztást a http://fluegas.daikin.eu 

webhelyen található online eszköz segítségével 

tudja megvalósítani.

Kiválasztó eszköz
Az égéstermék elvezetők és 

kiegészítők kiválasztására 

szolgáló szoftver segítségével 

meghatározhatja az adott 

készülékhez optimális megoldást. 

Füstgázelvezető rendszerek
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Daikin Altherma 3 C Gas W rendszerek áttekintése

Meghatározhatja a megfelelő 

égéstermék elvezetőket és 

kiegészítőket (kötelező és 

szükséges), a kiválasztott 

termékektől és a telepítési 

konfigurációktól függően.

A kiválasztást a  

http://fluegas.daikin.eu webhelyen 

található online eszköz segítségével 

végezheti el.

Kiválasztó eszköz
Az égéstermék elvezetők és 

kiegészítők kiválasztására 

szolgáló szoftver segítségével 

meghatározhatja az adott 

készülékhez optimális megoldást. 

Füstgázelvezető rendszerek

A megfelelő működés hosszútávú garantálása, és a Daikin kondenzációs gázkazánok különösen alacsony 

zajszintjének eléréséhez, a saját márkájú, füstgáz elvezető rendszerek használata javasolt. Minden kondenzációs 

gázkazánunkat, a saját füstgáz elvezető rendszerekhez optimalizáltuk és állítottuk be.





Daikin füstgáz rendszerek

C, C /

Tartozék neve Leírás

EKFGP6837 Tetőterminál, PP/GLV 60/100 AR460

EKFGS0518 Palalemez, ferde, Pb/GLV 60/100 18°–22° 

EKFGS0519 Palalemez, ferde, Pb/GLV 60/100 23°-27° 

EKFGP7910 Palalemez, ferde, PF 60/100 25°–45°

EKFGS0523 Palalemez, ferde, Pb/GLV 60/100 43°-47°

EKFGS0524 Palalemez, ferde, Pb/GLV 60/100 48°-52°

EKFGS0525 Palalemez, ferde, Pb/GLV 60/100 53°-57° 

EKFGP1296 Palalemez, vízszintes, alu, 60/100 0°–15°

EKFGP6940 Palalemez, vízszintes, alu, 60/100

EKFGP2978 Vízszintes készlet, PP/GLV 60/100

EKFGP2977
Vízszintes készlet, alacsony profilú, PP/ 
GLV 60/100

EKFGP4651 Hosszabbító, PP/GLV 60/100 × 500 mm

EKFGP4652 Hosszabbító, PP/GLV 60/100 × 1000 mm

EKFGP4664 Könyök, PP/GLV 60/100 30°

EKFGP4661 Könyök, PP/GLV 60/100 45°

EKFGP4660 Könyök, PP/GLV 60/100 90°

EKFGP4667
Mérő csatl. T-idom vizsgáló panellel, PP/ 
GLV 60/100

EKFGP4631 Rögzítés/falikonzol, Dn.100

C, C /

Tartozék neve Leírás

EKFGP6864
Tetőterminál, PP/GLV 80/125 AR300 
Ral-9011

EKFGT6300 Palalemez, ferde, Pb/GLV 80/125 18°–22°

EKFGT6301 Palalemez, ferde, Pb/GLV 80/125 23°-27°

EKFGP7909 Palalemez, ferde, PF 80/125 25°–45° Ral-9011

EKFGT6305 Palalemez, ferde, Pb/GLV 80/125 43°-47°

EKFGT6306 Palalemez, ferde, Pb/GLV 80/125 48°-52°

EKFGT6307 Palalemez, ferde, Pb/GLV 80/125 53°-57°

EKFGP1297 Palalemez, vízszintes, alu, 80/125 0°–15°

EKFGW5333 Palalemez, vízszintes, alu, 80/125

EKFGW6359 Faliterminál-készlet, PP/GLV 80/125

EKFGP4801 Hosszabbító, PP/GLV 80/125 × 500 mm

EKFGP4802 Hosszabbító, PP/GLV 80/125 × 10000 mm

EKFGP4814 Könyök, PP/GLV 80/125 30°

EKFGP4811 Könyök, PP/ALU 80/125 45°

EKFGP4810 Könyök, PP/ALU 80/125 90°

EKFGP4820
Ellenőrző könyök Plus, PP/ALU 80/125 
90° EPDM

EKFGP4481 Rögzítés/falikonzol, Dn.125

C,CS /

Tartozék neve Leírás

EKFGP4678 Kéménycsatlakozás, 60/100

EKFGP1856 Flex készlet, PP Dn.60–80

EKFGP6340 Hosszabbító, Flex PP 80 L=10 M

EKFGP6324 Csatlakozó, Flex-Flex PP 80

EKFGP4661 Könyök, PP/GLV 60/100 45°

EKFGP4660 Könyök, PP/GLV 60/100 90°

EKFGP6333 Távtartó, PP 80-100

EKFGP4667
Mérő csatl. T-idom vizsgáló panellel, PP/ 
GLV 60/100

EKFGP4631 Rögzítés/falikonzol, Dn.100

EKFGP6341 Hosszabbító, Flex PP 80 L=25 M

EKFGP4651 Hosszabbító, PP/GLV 60/100 × 500 mm

EKFGP4664 Könyök, PP/GLV 60/100 30°

EKFGP6342 Hosszabbító, Flex PP 80 L=50 M

EKFGP4652 Hosszabbító, PP/GLV 60/100 × 1000 mm

EKFGP6344 Hosszabbító, Flex PP 80 L=15 M

 C,CS /

Tartozék neve Leírás

EKFGP6340 Hosszabbító, Flex PP 80 L=10 M

EKFGP4828 Kéménycsatlakozás, 80/125

EKFGP2520 Flexkészlet, PP Dn.80

EKFGP6324 Csatlakozó, Flex-Flex PP 80

EKFGP4820
Ellenőrző könyök Plus, PP/ALU 80/125 90° 
EPDM

EKFGP4811 Könyök, PP/ALU 80/125 45°

EKFGP6333 Távtartó, PP 80-100

EKFGP6341 Hosszabbító, Flex PP 80 L=25 M

EKFGP4801 Hosszabbító, PP/GLV 80/125 × 500 mm

EKFGP4810 Könyök, PP/ALU 80/125 90°

EKFGP4481 Rögzítés/falikonzol, Dn.125

EKFGP4802 Hosszabbító, PP/GLV 80/125 × 10000 mm

EKFGP4814 Könyök, PP/GLV 80/125 30°

EKFGP6344 Hosszabbító, Flex PP 80 L=15 M

EKFGP6342 Hosszabbító, Flex PP 80 L=50 M
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C DN.

Tartozék neve Leírás

EKFGP6354 Flex 100-60 + tartókönyök

EKFGP6368 T-idom, Flex 100, kazáncsatlakozó készlet 1

EKFGP5461 Kéménycsatlakozás, 60/100

EKFGP4678 Kéménycsatlakozás, 60/100

EKFGP5497 Kéménytető, PP 100, füstcsővel

EKFGP6316 Adapter, Flex-Fix PP 100

EKFGP4667
Mérő csatl. T-idom vizsgáló panellel, PP/
GLV 60/100

EKFGP6325 Csatlakozó, Flex-Flex PP 100

EKFGP6346 Hosszabbító, Flex PP 100 L=10 M

EKFGP6337 Tartókonzol, felső, inox, Dn.100

EKFGP4660 Könyök, PP/GLV 60/100 90°

EKFGP4661 Könyök, PP/GLV 60/100 45°

EKFGP4651 Hosszabbító, PP/GLV 60/100 × 500 mm

EKFGP4664 Könyök, PP/GLV 60/100 30°

EKFGP4631 Rögzítés/falikonzol, Dn.100

EKFGP4652 Hosszabbító, PP/GLV 60/100 × 1000 mm

EKFGP6349 Hosszabbító, Flex PP 100 L=15 M

EKFGP6347 Hosszabbító, Flex PP 100 L=25 M

C

Tartozék neve Leírás

EKFGP4651 Hosszabbító, PP/GLV 60/100 × 500 mm

EKFGP6837 Tetőterminál, PP/GLV 60/100 AR460

EKFGW4085 Könyök, PP MB-AIR 80 90°

EKFGP4661 Könyök, PP/GLV 60/100 45°

EKFGP4652 Hosszabbító, PP/GLV 60/100 × 1000 mm

EKFGV1102
Csatlakozókészlet, 60/10-60 füstgáz-/ 
levegő-bevezetés, Dn. 80 C53

EKFGP4661 Könyök, PP/GLV 60/100 45°

EKFGW4001 Hosszabbító, P BM-Air 80x500

EKFGP7910 Palalemez, ferde, PF 60/100 25°–45°

EKFGS0519 Palalemez, ferde, Pb/GLV 60/100 23°-27°

EKFGP4664 Könyök, PP/GLV 60/100 30°

EKFGP4667
Mérő csatl. T-idom vizsgáló panellel, PP/
GLV 60/100

EKFGS0525 Palalemez, ferde, Pb/GLV 60/100 53°-57°

EKFGS0518 Palalemez, ferde, Pb/GLV 60/100 18°–22°

EKFGS0523 Palalemez, ferde, Pb/GLV 60/100 43°-47°

EKFGP4660 Könyök, PP/GLV 60/100 90°

EKFGS0524 Palalemez, ferde, Pb/GLV 60/100 48°-52°

 C DN.

Tartozék neve Leírás

EKFGP4678 Kéménycsatlakozás, 60/100

EKFGP5197 Kéménytető, PP 130, füstcsővel

EKFGP5461 Kéménycsatlakozás, 60/100

EKFGP6215 T-idom, Flex 130, kazáncsatlakozó készlet 1

EKFGP6366 Csatlakozó, Flex-Flex PP 130

EKFGS0257 Flex 130-60 + tartókönyök

EKFGS0252 Adapter, Flex-Fix PP 130

EKFGP6353 Tartókonzol, felső, inox, Dn.130

EKFGS0250 Hosszabbító, Flex PP 130 L=30 M

EKFGP4667
Mérő csatl. T-idom vizsgáló panellel, PP/
GLV 60/100

EKFGP4661 Könyök, PP/GLV 60/100 45°

EKFGP4660 Könyök, PP/GLV 60/100 90°

EKFGP4652 Hosszabbító, PP/GLV 60/100 × 1000 mm

EKFGP4664 Könyök, PP/GLV 60/100 30°

EKFGP4651 Hosszabbító, PP/GLV 60/100 × 500 mm

EKFGP4631 Rögzítés/falikonzol, Dn.100

C

Tartozék neve Leírás

EKFGV1101
Kéménycsatlakozás, 60/10 
levegőbevezetés, Dn. 80 C83

EKFGP4652 Hosszabbító, PP/GLV 60/100 × 1000 mm

EKFGP4660 Könyök, PP/GLV 60/100 90°

EKFGW4085 Könyök, PP MB-AIR 80 90°

EKFGP4631 Rögzítés/falikonzol, Dn.100

EKFGP4651 Hosszabbító, PP/GLV 60/100 × 500 mm

EKFGP4652 Hosszabbító, PP/GLV 60/100 × 1000 mm

EKFGP4661 Könyök, PP/GLV 60/100 45°

C

Tartozék neve Leírás

EKFGP4631 Rögzítés/falikonzol, Dn.100

EKFGW4002 Hosszabbító, P BM-Air 80x1.000
EKFGW4004 Hosszabbító, P BM-Air 80x2.000

EKFGP6940 Palalemez, vízszintes, alu, 60/100

EKFGW4086 Könyök, PP BM-AIR 80 45°

EKFGP1296 Palalemez, vízszintes, alu, 60/100 0°–15°

Daikin füstgáz rendszerek
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Daikin Altherma ST thermal store

EKHWP300B

64W

294L

B

Pump station (optional)

Hőtárolók és HMV-tárolók
Melegvíz fűtőberendezéses megoldások

Akár melegvízre van szüksége, akár a melegvíz és a napkollektoros rendszerek kombinálására, a legjobb 

megoldásokat kínáljuk a legmagasabb szintű kényelem, energiahatékonyság és megbízhatóság mellett.

Miért válasszon hőtárolót  

vagy használati-melegvíz tárolót?

 Otthoni 

 melegvíz-tároló  

Rozsdamentes acél tároló

Kényelem 

 › EKHTS-AC:  és  literes rozsdamentes acél 

kivitelben kapható

 › EKHWS-BA: kapható ,  és  literes 

rozsdamentes acél kivitelben.

 › EKHWS-BA:  V-os alkalmazásokhoz is kapható. 

 › EKHWS-D: kapható , , ,  és  literes 

rozsdamentes acél kivitelben. 

Hatékonyság 

 › A kiváló minőségű szigetelés minimális szinten tartja 

a hőveszteséget.

 › Hatékony fűtési hőmérséklet:  °C-ról  °C-ra  

akár  perc alatt 

 › Kompakt megoldásként vagy külön tárolóként kapható.

Megbízhatóság  

 › Meghatározott időközönként az egység a vizet  °C-ra is 

felmelegíti, hogy megakadályozza a baktériumok szaporodását

Rozsdamentes acélból készült tárolóHőtároló

Szivattyúállomás 

(opcionális)
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Daikin Altherma ST hőtároló

ON
ON

 2

 3

 4

 1

Rendszerdiagram: 

beépített napkollektor

1  A napenergia hasznosítása 

használati-melegvízhez és 

központi fűtéshez

2  Külső hőszivattyú egység

3  Napkollektorok

4 Napkollektoros 

szivattyúállomás

    A napenergia hasznosítása használati-melegvízhez  

és központi fűtéshez

   Hőszivattyú (környezeti fűtés)

   Kiegészítő energia (elektromosság)

2,500

2,000

1,500

1,000

500

Jan. Feb. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec.

kWh

Egy átlagos családi ház havi 

energiafogyasztása

 Az ECH2O 

 hőtárolók  

 termékcsaládja 

Hatékonyság  

 › A jövőre tervezve: maximalizálja a megújuló 

energiaforrásokat.

 › Intelligens hőtárolás-kezelés: folyamatos fűtést 

biztosít leolvasztási üzemmódban, és a külső 

hőforrásból bevitt hőt is használja térfűtéshez.

 › A kiváló minőségű szigetelés minimális szinten tartja 

a hőveszteséget.  

 

Megbízhatóság  

 › Karbantartásmentes tartály: nincs korrózió, anód, 

vízkő- vagy mészlerakódás, illetve vízveszteség 

a biztonsági szelepen keresztül. 

Drain-back napkollektoros 

rendszer

Túlnyomásos napkollektoros 

rendszer

  hőtároló:  
Magasfokú melegvíz kényelem 

Drain-back (nyílt rendszerű) napkollektoros 

rendszer (EHSH-D, EHSX-D) 

 › A napkollektorok csak akkor vannak vízzel feltöltve, 

ha a nap elegendő hőenergiát biztosít. 

 › A vezérlő és a szivattyú egység szivattyúi rövid időre 

bekapcsolnak, és a tárolótartály vizével feltöltik 

a kollektorokat. 

 › Töltés után a víz keringését a kiegészítő szivattyú 

tartja fenn. 

Túlnyomásos napkollektoros  

rendszer (EHSHB-D, EHSXB-D)

 › A rendszerben lévő hőcserélő folyadékban 

megfelelő mennyiségű fagyálló van, hogy 

a rendszer télen ne fagyjon be.

 › A rendszer nyomás alatt és lezárt állapotban van.

A beltéri egységet hőtárolóval kombinálva 

a legmagasabb otthoni kényelmet érheti el. 

 › Friss vizes használati elv: a használati-melegvíz igény 

szerinti vételezése a szennyeződés és az üledék 

kockázatának kiküszöbölése mellett

 › Optimális használatimelegvíz-teljesítmény: 

az alacsony hőmérsékletű technológia magas 

csapolási teljesítményt tesz lehetővé.

 › A jövőre tervezve: megújuló napenergiával és más 

hőforrásokkal, például kandallóval integrálható.

 › A készülék könnyű és robusztus felépítése a 

kaszkád elvvel kombinálva rugalmas telepítési 

lehetőségeket kínál.

A kis- és nagyméretű lakásokban is használható 

rendszerrel az ügyfelek választhatnak a nyomásmentes 

és a túlnyomásos melegvíz rendszer közül. 





Daikin Altherma ST hőtárolók

Típus/Rend. szám

Sanicube SCS 328/14/0-P

Nagy teljesítményű,  literes energia tároló használati melegvíz előállításához.

Méretek (SZ × M × M)  ×  × , mm, súly  kg

EKHWCH300PB

Sanicube SCS 538/16/0-P

Nagy teljesítményű, 500 literes rétegzett tároló meleg víz előállításához és fűtés rásegítéshez
Méretek (SZ × M × M) 790 × 790 × 1,658 mm, súly 93 kg

EKHWCH500PB

Sanicube SCS 538/16/16-P

Nagyteljesítményű, 500 literes rétegzett tároló melegvíz előállításhoz és fűtéshez, valamint 
kettős üzemhez, kiegészítő hőfejlesztőhöz.
Méretek (SZ × M × M) 790 × 790 × 1,658 mm, súly 99 kg

EKHWCB500PB

Sanicube SCS 328/14/0-DB

Nagy teljesítményű, 300 literes energia tároló a használati melegvíz előállításához.  
Méretek (SZ × M × M) 595 × 615 × 1,646 mm, súly 55 kg

EKHWCH300B

Sanicube SCS 538/0/0-DB

Nagy teljesítményű, 500 literes rétegzett tároló meleg víz előállításához és fűtés rásegítéshez
Méretek (SZ × M × M) 790 × 790 × 1,658 mm, súly 82 kg

EKHWC500B

Sanicube SCS 538/16/0-DB

Nagy teljesítményű, 500 literes rétegzett tároló meleg víz előállításához és fűtés rásegítéshez
Méretek (SZ × M × M) 790 × 790 × 1,658 mm, súly 88 kg

EKHWCH500B

Sanicube SCS 538/16/16-DB

Nagyteljesítményű, 500 literes rétegzett tároló melegvíz előállításhoz és fűtéshez, valamint 
kettős üzemhez, kiegészítő hőfejlesztőhöz.
Méretek (SZ × M × M) 790 × 790 × 1,658 mm, súly 94 kg

EKHWCB500B

Sanicube SC 538/16/0

Nagy teljesítményű, 500 literes hőtároló, melegvíz előállítása kazánnal vagy más hőforrással. 
Méretek (SZ × M × M) 790 × 790 × 1,658 mm, súly 85 kg

EKHWDH500B

Sanicube SC 538/16/16

Nagy teljesítményű, 500 literes hőtároló, melegvíz előállítása kazánnal vagy más hőforrással és 
kettős üzemű működéshez, további hőtermelőhöz. 
Méretek (Sz × Mé × Ma) 790 × 790 × 1,658 mm, súly 91 kg

EKHWDB500B

Daikin Altherma ST

Műanyag használati melegvíz tároló  
napkollektoros támogatással

További marketing és technikai 
információért olvassa be:
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Daikin Altherma ST hőtárolók

Típus/Rend. szám

Hybridcube HYC 343/19/0-P – Hőtárolók

LT falra szerelhető 8 kW -ig, Altherma Hybrid és minden HT

Nagy teljesítményű, 300 literes energia tároló használati melegvíz előállításhoz.
Méretek (SZ × M × M) 595 × 615 × 1,646 mm, súly 64 kg

EKHWP300PB

Hybridcube HYC 544/32/0-P – Hőtárolók

LT falra szerelhető 16 kW -ig, Altherma Hybrid és minden HT

Nagy teljesítményű, 500 literes rétegzett tároló melegvíz előállításhoz és fűtés rásegítéshez.
Méretek (SZ × M × M) 790 × 790 × 1,658 mm, súly 98 kg

EKHWP500PB

Hybridcube HYC 343/19/0-DB – Hőtárolók

LT falra szerelhető 8 kW -ig, Altherma Hybrid és minden HT

Nagy teljesítményű, 300 literes energia tároló használati melegvíz előállításhoz.
Méretek (SZ × M × M) 595 × 615 × 1,646 mm, súly 59 kg

EKHWP300B

Hybridcube HYC 544/32/0-DB – Hőtárolók

LT falra szerelhető 16 kW -ig, Altherma Hybrid és minden HT

Nagy teljesítményű, 500 literes rétegzett tároló melegvíz előállításhoz és fűtés rásegítéshez.
Méretek (SZ × M × M) 790 × 790 × 1,658 mm, súly 93 kg

EKHWP500B

Kiegészítők

Típus/Rend. szám

Kiegészítő fűtőpatron Daikin Altherma ST (1N 230V)

Teljesítmény  kW. Merülési mélység , mm. 

EKBU2C

Kiegészítő fűtőpatron Daikin Altherma ST (3N 400V)

Teljesítmény  -  kW. 

EKBU6C

HMV cirkulációs szett

A HMV cirkulációnak a hőtároló HMV hőcserélőjébe történő visszakeringtetéséhez szükséges szett.

ZKL 165113

Termosztatikus keverőszelep, mint forrázásvédelem

Termikus biztonsági berendezés a használati meleg vízhez.

Beállítási tartomány  -  °C

VTA32 156015

Menetes csatlakozó készlet 1”
A termosztatikus keverőszelep csatlakoztatásához

156016

Külső hőforrás csatlakozó szett

(a hőtároló nyomásmentes víztartalmának külső hőforrás általi fűtéséhez)
Kandalló, szilárd vagy gáztüzelésű kazán tartályhoz való csatlakoztatására szolgáló készlet, 
az elektromos fűtőpatron alternatívájaként.  
A következőkből áll: csövek, szerelvények és cirkulációs szivattyú.

SAK 160130

Csatlakozó könyök SCS / HYC

Az opcionális csatlakozó könyök lehetővé teszi a tartály könnyű feltöltését a tároló tartály töltő 
és leeresztő csatlakozásán keresztül (1” belső menetes csatlakozás)

AW BAS 165210

Töltő és leeresztő csap

A tároló nyomásmentes vízterének töltésére és ürítésére szolgáló készlet.

KFE BA 165215

Konvekciós fék

A gravitációs keringés megakadályozása, 2 db,
95 °C-ig alkalmas bármely tartályoldali hőcserélő csatlakozásba
történő beépítésre, kivéve a nyomás alatti szolár hőcserélőt

SKB 165070





HYC 
343/19/0-P

HYC 
544/32/0-P

SCS
328/14/0-P

SCS 
538/16/0-P

SCS 
538/16/16-P

EKHWP300PB EKHWP500PB EKHWCH300PB EKHWCH500PB EKHWCB500PB

Higiénikus melegvíz-előállítás azonnali
átáramlás elvével � � � � �
Hőfejlesztő kombináció

Kazán kombináció

Pretherma fali gázkazán � � � � �
Meglévő kazán � � � � �
Hőszivattyú kombináció

LT falra szerelhető 8 kW -ig �
LT falra szerelhető 16 kW -ig �
HT falra szerelhető 18 kW -os osztályig � � � � �
Altherma hybrid � �
Solar kombináció

Drain-Back solar kombináció

Nyomás alatti solar kombináció � � � � �
Solar fűtés rásegítés1) � � �
Kettős üzemű megoldás * 
(kiegészítő hőtermelőkkel vagy medencével 
kombinálva)

�

Tároló tartály kiválasztás

* Ha nyomás alatt álló szolár kombinációt kívánnak hőszivattyúval kombinálni, a Daikin a Daikin Altherma ECHO hőszivattyúkat javasolja kettős üzemre

) A szolár fűtés támogatást nem szabad Altherma R Hybriddel kombinálni.

Hőtárolók és tartályok 
Daikin Altherma ST hőtárolók
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HYC 
343/19/0-DB

HYC 
544/32/0-DB

SCS 
328/14/0-DB

SCS 
538/0/0-DB

SCS 
538/16/0-DB

SCS 
538/16/16-DB

SC 
538/16/0

SC 
538/16/16

EKHWP300B EKHWP500B EKHWCH300B EKHWC500B EKHWCH500B EKHWCB500B EKHWDH500B EKHWDB500B

� � � � � � � �

� � � � � � �
� � � � � � �

�
�

� � � � � � �
� �

� � � � � �

� � � �

� �





Műszaki adatok, Daikin Sanicube hőtároló 
és napkollektoros tárolótartály

Sanicube  
(tárolótartály napkollektoros kazánhoz) 

Túlnyomásos napkollektor

300 liter 500 liter

SCS 328 / 14 / 0-P SCS 538 / 16 / 0-P SCS 538 / 16 / 16-P

EKHWCH300PB EKHWCH500PB EKHWCB500PB

Alapadatok

Energiahatékonysági osztály B B B

Teljes tárolási kapacitás Liter 300 500 500

Üres tömeg kg 57 93 99

Feltöltött össztömeg kg 357 593 599

Méretek (szél. x mélys. x mag.) mm 595 x 615 x 1646 790 x 790 x 1658 790 x 790 x 1658

Döntött méret cm 163 167 167

Max. megengedett tárolási vízhőmérséklet °C 85 85 85

Hőveszteség készenléti állapotban 60 °C-os tárolótartály-hőm. mellett  kWh / 24h 1,3 1,4 1,4

Ivóvíz fűtése 

Ivóvíz-kapacitás Liter 19 24,5 24,5

Max. üzemi nyomás bar 6 6 6

Ivóvíz-hőcserélő anyaga rozsdamentes acél rozsdamentes acél rozsdamentes acél

Ivóvíz-hőcserélő felülete m² 3,9 5 5

Tárolótartály töltő hőcserélő (rozsdamentes acél) 

Hőcserélő vízkapacitása Liter 9,4 10,5 10,5

Hőcserélő töltési felülete m² 1,9 2,1 2,1

Tárolótartály 2. töltő hőcserélője (rozsdamentes acél) 

Hőcserélő vízkapacitása Liter – – 11,3

Hőcserélő töltési felülete m² – – 2,3

Túlnyomásos napkollektoros hőcserélő (rozsdamentes acél)

Hőcserélő vízkapacitása Liter 4,2 12,5 12,5

Hőcserélő töltési felülete m² 0,8 1,7 1,7

Napkollektoros fűtési rásegítés hőcserélője (rozsdamentes acél)

Hőcserélő vízkapacitása Liter – 3,2 3,2

Hőcserélő töltési felülete m² – 0,4 0,4

Termikus kimeneti adatok, Sanicube

Kimenet jellemző NL-értéke a DIN 4708 szerint 1) 2,2 2,3 2,5

Folyamatos QD-érték a DIN 4708 szerint  kWh / 24 h 27 35 45

Max. leeresztési sebesség 10 perc alatt 35 kW mellett ha  
(T

KW
= 10 °C / T

WW
= 40 °C / T

SP
= 60 °C) l / mi 21 22 24

Újrafűtés nélküli melegvíz-mennyiség 15 l/perc leeresztési
sebesség mellett (T

KW
= 10 °C / T

WW
= 40°C / T

SP
= 60 °C) Liter 200 230

230
(405)*

Melegvíz-mennyiség újrafűtéssel 20 kW energiafogyasztással,  
15 l/perc leeresztési sebesség mellett (T

KW
= 10 °C / T

WW
= 40 °C / T

SP
= 60 °C) Liter 400 500

500
(858)*

Rövid távú vízmennyiség 10 perc alatt. Liter 210 220 240

Termikus kimeneti adatok, HybridCube

Újrafűtés nélküli melegvíz-mennyiség 8 l/perc / 12 l/perc 
leeresztési sebesség mellett (T

KW
= 10 °C / T

WW
= 40 °C / T

SP
= 50 °C) Liter – – –

Újrafűtés nélküli melegvíz-mennyiség 8 l/perc / 12 l/perc 
leeresztési sebesség mellett (T

KW
= 10 °C / T

WW
= 40 °C / T

SP
= 60 °C) Liter – – –

Újrafűtés nélküli melegvíz-mennyiség 8 l/perc / 12 l/perc 
leeresztési sebesség mellett (T

KW
= 10 °C / T

WW
= 40 °C / T

SP
= 65 °C) Liter – – –

Leeresztési mennyiség újrafűtési ideje, paraméterek: 140 l -> 5820 Wh
(leeresztés fürdőkádhoz)

min. – – –

Leeresztési mennyiség újrafűtési ideje, paraméterek: 90 l -> 3660 Wh
(leeresztés zuhanyzóhoz)

min. – – –

Csőcsatlakozások

Hideg és meleg víz Col 1"-os külső menet 1"-os külső menet 1"-os külső menet

Fűtési be- és visszaáramlás Col 1"-os külső menet 1"-os külső menet 1"-os külső menet

Napkollektoros fűtési rásegítés Col – 1"-os külső menet 1"-os külső menet

Nyomásmentes csatlakozás Col – – –

Túlnyomásos napkollektor csatlakozás Col
3/4"-os belső menet 
és 1"-os külső menet

3/4"-os belső menet
és 1"-os külső menet

3/4"-os belső menet
és 1"-os külső menet
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Nyomásmentes

300 liter 500 liter

SCS 328/14/0-DB SCS 538/0/0-DB SCS 538 / 16 / 0-DB SCS 538/16/16-DB

EKHWCH300B EKHWC500B EKHWCH500B EKHWCB500B

B B B B

300 500 500 500

55 82 88 94

355 582 588 594

595 x 615 x 1646 790 x 790 x 1658 790 x 790 x 1658 790 x 790 x 1658

170 167 167 167

85 85 85 85

1,3 1,4 1,4 1,4

19 24,5 24,5 24,5

6 6 6 6

rozsdamentes acél rozsdamentes acél rozsdamentes acél rozsdamentes acél

3,9 5 5 5

9,4 – 10,5 10,5

1,9 – 2,1 2,1

– – – 11,3

– – – 2,3

– – – –

– – – –

– 3,2 3,2 3,2

– 0,4 0,4 0,4

2,2 – 2,3 2,5

27 – 35 45

21 – 22 24

200 – 230
230  

(405)*

400 – 500
500  

(858)*

210 – 220 240

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

1"-os külső menet 1"-os külső menet 1"-os külső menet 1"-os külső menet

1"-os külső menet – 1"-os külső menet 1"-os külső menet

– 1"-os külső menet 1"-os külső menet 1"-os külső menet

1"-os külső menet 1"-os belső menet 1"-os belső menet 1"-os külső menet

– – –

* Tárolótartályt feltöltő 

hőcserélő teljesen feltöltve

)  kW visszatöltéssel, 

 °C betáplálási hőmérséklettel, 

 °C tárolótartály-hőmérséklettel,

 °C melegvíz-hőmérséklettel, 

és ° hidegvíz-hőmérséklettel

Újrafűtési idő = a hőtároló  °C-os hőmérsék-

letre történő visszamelegítéséhez adott mennyi-

ségű használati meleg víz leeresztése után.





Technikai adatok, Daikin HybridCube hőtároló és napkollektoros tartályhoz

Hybridcube  
(tárolótartály hőszivattyúhoz)

Sanicube  
(tárolótartály napkollektoros kazán nélkül) 

Túlnyomásos napkollektor Nyomásmentes Sanicube

300 liter 500 liter 300 liter 500 liter 500 liter

HYC 343/19/0-P HYC 544/32/0-P HYC 343 / 19 / 0-DB HYC 544/32/0-DB SC 538/16/0 SC 538/16/16

EKHWP300PB EKHWP500PB EKHWP300B EKHWP500B EKHWDH500B EKHWDB500B

Alapadatok

Energiahatékonysági osztály B B B B B B

Teljes tárolási kapacitás Liter 300 500 300 500 500 500

Üres tömeg kg 64 98 59 93 85 91

Feltöltött össztömeg kg 364 598 359 593 585 591

Méretek (szél. x mélys. x mag.) mm 595 x 615 x 1646 790 x 790 x 1658 595 x 615 x 1646 790 x 790 x 1658 790 x 790 x 1658 790 x 790 x 1658

Döntött méret cm 170 167 163 167 167 167

Max. megengedett tárolási víthőmérséklet °C 85 85 85 85 85 85

Hőveszteség készenléti állapotban 60 °C-os tárolótartály-hőm. mellett  kWh / 24h 1,3 1,4 1,3 1,4 1,4 1,4

Ivóvíz fűtése 

Ivóvíz-kapacitás Liter 27,9 29 27,9 27,9 24,5 24,5

Max. üzemi nyomás bar 6 6 6 6 6 6

Ivóvíz-hőcserélő anyaga 

Ivóvíz-hőcserélő felülete m² 5,8 5,8 5,8 6 5 5

Tárolótartály töltő hőcserélő (rozsdamentes acél) 

Hőcserélő vízkapacitása Liter 13,2 18,5 13,2 18,5 11,0 11,0

Hőcserélő töltési felülete m² 2,7 3,8 2,7 3,8 2,2 2,2

Tárolótartály 2. töltő hőcserélője (rozsdamentes acél) 

Hőcserélő vízkapacitása Liter – – – – – 10,9

Hőcserélő töltési felülete m² – – – – – 2,2

Túlnyomásos napkollektoros hőcserélő (rozsdamentes acél)

Hőcserélő vízkapacitása Liter 4,2 12,5 – – – –

Hőcserélő töltési felülete m² 0,8 1,7 – – – –

Napkollektoros fűtési rásegítés hőcserélője (rozsdamentes acél)

Hőcserélő vízkapacitása Liter – 2,3 – 2,3 – –

Hőcserélő töltési felülete m² – 0,5 – 0,5 – –

Termikus kimeneti adatok, Sanicube

Kimenet jellemző NL-értéke a DIN 4708 szerint 1) – – – – 4,1 4,4

Folyamatos QD-érték a DIN 4708 szerint  kWh / 24 h – – – – 35 50

Max. leeresztési sebesség 10 perc alatt 35 kW mellett ha  
(T

KW
= 10 °C / T

WW
= 40°C / T

SP
= 60 °C) l / mi – – – – 30 31

Újrafűtés nélküli melegvíz-mennyiség 15 l/perc leeresztési
sebesség mellett (T

KW
= 10 °C / T

WW
= 40°C / T

SP
= 60 °C) Liter – – – – 420 420

Melegvíz-mennyiség újrafűtéssel 20 kW 
energiafogyasztással, 15 l/perc leeresztési sebesség 
mellett (T

KW
= 10 °C / T

WW
= 40 °C / T

SP
= 60 °C)

Liter
– – – –

970 970

Rövid távú vízmennyiség 10 perc alatt. Liter – – – – 300 310

Termikus kimeneti adatok, HybridCube

Újrafűtés nélküli melegvíz-mennyiség 8 l/perc / 12 l/perc 
leeresztési sebesség mellett (T

KW
= 10 °C / T

WW
= 40 °C / T

SP
= 

50 °C)
Liter 184 / 153

324 / 282 
(288 / 240)**

184 / 153
364 / 318

(328 / 276)**
– –

Újrafűtés nélküli melegvíz-mennyiség 8 l/perc / 12 l/perc 
leeresztési sebesség mellett 
(T

KW
= 10 °C / T

WW
= 40 °C / T

SP
= 60 °C)

Liter 282 / 252 492 / 444 282 / 252 540 / 494 – –

Újrafűtés nélküli melegvíz-mennyiség 8 l/perc / 12 l/perc 
leeresztési sebesség mellett 
(T

KW
= 10 °C / T

WW
= 40 °C / T

SP
= 65 °C)

Liter 352 / 321 560 / 516 352 / 321 612 / 564 – –

Leeresztési mennyiség újrafűtési ideje, paraméterek: 140 l 
-> 5820 Wh, (leeresztés fürdőkádhoz)

min.
45 

(LT 008)
25 

(LT 016)
45

(LT 008)
25

(LT 016)
– –

Leeresztési mennyiség újrafűtési ideje, paraméterek: 90 l 
-> 3660 Wh, (leeresztés zuhanyzóhoz)

min.
30 

(LT 008)
17 

(LT 016)
30

(LT 008)
17

(LT 016) – –

Csőcsatlakozások

Hideg és meleg víz Col 1"-os külső menet 1"-os külső menet 1"-os külső menet 1"-os külső menet 1"-os külső menet 1"-os külső menet

Fűtési be- és visszaáramlás Col
1"-os belső menet és 

1"-os külső menet
1"-os belső menet és 

1"-os külső menet
1"-os belső menet és 

1"-os külső menet
1"-os belső menet és 

1"-os külső menet
1"-os belső menet és 

1"-os külső menet
1"-os belső menet és 

1"-os külső menet

Napkollektoros fűtési rásegítés Col – 1"-os belső menet – 1"-os belső menet – –

Nyomásmentes csatlakozás Col – – 1"-os belső menet 1"-os belső menet – –

Túlnyomásos napkollektor csatlakozás Col
3/4"-os belső menet
és 1"-os külső menet

3/4"-os belső menet
és 1"-os külső menet

– – – –

** tárolótartály csak hőszivattyús feltöltéssel, merülőfűtő nélkül

)  kW visszatöltéssel,  °C betáplálási hőmérséklettel,  °C tárolótartály-hőmérséklettel,  °C melegvíz-hőmérséklettel és ° hidegvíz-hőmérséklettel

Újrafűtési idő = a hőtároló  °C-os hőmérsékletre történő visszamelegítéséhez adott mennyiségű használati meleg víz leeresztése után.
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Használati melegvíz tartályok

Használati-melegvíz tároló készletek a falra szerelhető Daikin Altherma 3 beltéri egységéhez
Tároló, segédfűtőelem, kontaktor / biztosíték szerelvény, termisztor ( m), -utas szelep + motor

Használati-melegvíz tároló készletek a falra szerelt Daikin Altherma R beltéri egységhez
Tároló, segédfűtőelem, kontaktor / biztosíték szerelvény, termisztor ( m), -utas szelep + motor

 Típus/Rend. szám

Rozsdamentes acél melegvíz tároló

Altherma R HT beltéri egységgel való kombinációhoz
Az EKHBRD * beltéri egység tetejére történő felszereléshez.
Az EKHBRD * beltéri egység melletti telepítéshez EKFMAHTB csatlakozó készletre van szükség.

200 literes változat

Méretek (SZ × M × M) 600 × 695 × 1,335 mm, súly 70 kg

260 literes változat

Méretek (SZ × M × M) 600 × 695 × 1,610 mm, súly 78 kg.

EKHTS200AC

EKHTS260AC

Melegvíz tároló felszerelési készlet

Csatlakozó készlet az EKHTS * használati melegvíz tároló padlóra történő szereléséhez a beltéri 
egység mellett.

EKFMAHTB

Típus/Rend. szám

Rozsdamentes acél használati melegvíz tároló 150 l

beszerelt  kW kiegészítő fűtés  ~  V,

magassága , mm, átmérője  mm

EKHWS150D3V3

Rozsdamentes acél használati melegvíz tároló 180 l

beszerelt  kW kiegészítő fűtés  ~  V,

magassága , mm, átmérője  mm

EKHWS180D3V3

Rozsdamentes acél használati melegvíz tároló 200 l

beszerelt  kW kiegészítő fűtés  ~  V,

magassága , mm, átmérője  mm

EKHWS200D3V3

Rozsdamentes acél használati melegvíz tároló 250 l

beszerelt  kW kiegészítő fűtés  ~  V,

magassága , mm, átmérője  mm

EKHWS250D3V3

Rozsdamentes acél használati melegvíz tároló 300 l

beszerelt  kW kiegészítő fűtés  ~  V,

magasság , mm, átmérő  mm

EKHWS300D3V3

Típus/Rend. szám

Rozsdamentes acél használati melegvíz tartály 150 l

beszerelt  kW kiegészítő fűtés  ~  V,

magasság  mm, átmérő  mm, súly  kg

EKHWS150BA3V3

Rozsdamentes acél használati melegvíz tartály 200 l

beszerelt  kW kiegészítő fűtés  ~  V,  

magassága  mm, átmérője  mm, súlya  kg

EKHWS200BA3V3

Rozsdamentes acél használati melegvíz tartály 200 l

beszerelt  kW kiegészítő fűtés  ~  V,  

magassága  mm, átmérője  mm, súlya  kg

EKHWS200BA3Z2

Rozsdamentes acél használati melegvíz tartály 300 l

beszerelt  kW kiegészítő fűtés  ~  V,

magassága  mm, átmérője  mm, súlya  kg

EKHWS300BA3V3

Rozsdamentes acél használati melegvíz tartály 300 l

beszerelt  kW kiegészítő fűtés  ~  V,

magassága  mm, átmérője  mm, súlya  kg

EKHWS300BA3Z2

Daikin használati melegvíz 

tárolók

Rozsdamentes acél használati melegvíz 
tároló

További marketing és technikai 
információért olvassa be:
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Használati melegvíz tároló

EKHTS-AC EKHWS-BA EKHWS-D

Használati melegvíz tároló

Rozsdamentes acélból készült használati-melegvíz tároló

  EKHTS-AC:  és  literes rozsdamentes acél kivitelben kapható

  EKHWS-BAV: kapható ,  és  literes 

rozsdamentes acél kivitelben.

  EKHWS-BAZ:  V-os alkalmazásokhoz is kapható.

  EKHWS-DV: kapható , , ,   

és  literes rozsdamentes acél kivitelben. 

85 °C 75 °C 75 °C

Kiegészítő EKHTS 200AC 260AC

Burkolat Szín Metálszürke
Anyaga Horganyzott acél (előkezelt fémlemez)

Méretek Egység Magasság A beltéri 
egységre építve

mm 2.010 2.285

Szélesség mm 600
Hossz mm 695
Magasság mm 1470 1745

Tömeg Egység Üresen kg 70 78
Tartály 
 

Víztérfogat l 200 260
Anyaga Rozsdamentes acél (EN 1,4521)
Maximális vízhőmérséklet °C 75
Szigetelés Hőveszteség kWh/24h 12,0 15,0
Energiahatékonysági osztály B
Állandó hőveszteség W 50 63
Tárolási térfogat l 200 260

Hőcserélő Mennyiség 1
Csőanyag Duplex acél (EN 1,4162)
Felület mérete m² 1,560
Belső csőkígyótérfogat l 7,5

Kiegészítő EKHWS 150BA3V3 200BA3V3 300BA3V3 200BA3Z2 300BA3Z2

Burkolat Szín Törtfehér
Anyaga Epoxy bevonatú acél

Méretek Egység Szélesség mm 595
Hossz mm 595
Magasság mm 945 1195 1645 1195 1645

Tömeg Egység Üresen kg 41 48 61 48 61
Tartály 
 

Víztérfogat l 147 194 287 194 287
Anyaga Rozsdamentes acél (DIN 1,4521)
Maximális vízhőmérséklet °C 85
Szigetelés Hőveszteség kWh/24h 1,55 1,77 2,19 1,77 2,19 
Energiahatékonysági osztály C

Állandó hőveszteség W 65 74 91 74 91
Tárolási térfogat l 150 200 285 200 285

Hőcserélő Mennyiség 1
Csőanyag Duplex acél LDX 2101

Fűtőpatron Kapacitás kW 3
Tápellátás Fázis / frekvencia / feszültség Hz/V 1~/50/230 2~/50/400

Kiegészítő EKHWS 150D3V3 180D3V3 200D3V3 250D3V3 300D3V3

Burkolat Szín Törtfehér
Anyaga Epoxy bevonatú acél

Méretek Egység Magasság Tartály mm 1000 1164 1264 1535 1745
Tömeg Egység Üresen kg 45 50 53 58 63
Tartály Víztérfogat l 145 174 192 242 292

Anyaga Rozsdamentes acél (EN 1,4521)
Maximális vízhőmérséklet °C 75 
Szigetelés Hőveszteség kWh/24h 1,1 1,2 1,3 1,4 1,6 
Energiahatékonysági osztály B
Állandó hőveszteség W 45 50 55 60 68
Tárolási térfogat l 145 174 192 242 292

Hőcserélő Használati-
melegvíz

Mennyiség 1
Csőanyag Rozsdamentes acél (EN 1,4521)
Felület mérete m² 1.050 1.400 1.800
Belső csőkígyótérfogat l 4,9 6,5 8,2
Üzemi nyomás bar 10

Fűtőpatron Kapacitás kW 3
Tápellátás Fázis / frekvencia / feszültség Hz/V 1~/50/230
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Általános jellemzők

 › Javítsa otthonának energiahatékonyságát!

 › Univerzálisan telepíthető és méretezhető

 › Könnyű és intuitív telepítés, kezelés és karbantartás

 › Költséghatékony és kényelmes, felhasználóbarát kezelés

Komfort 
 
A felhasználók minden szobában külön-külön szabályozhatják a hőmérsékletet. A tényleges fűtési felületek hőteljesítményén kívül a he-

lyiség hőmérséklet-szabályozó rendszere az összes többi hőforrást, mint például a napfényt, a fényeket vagy az emberek leadott hőjét, és 

további hőforrásokat, például egy cserépkályhát is figyelembe vesz. A cél- és az aktuális hőmérsékletek folyamatos összehasonlítása alapján 

a helyiséghőmérséklet-szabályozó rendszer elektromos szelepmozgató eszközökkel nyitja és zárja az egyes fűtési köröket.

Rendszer elemek

A fűtési és hűtési rendszerek hőmérsékletének szabályzásához

Vezérlők - Vezetékes vezérlők - Home Controls

Csatlakoztathatóság 
 
Minden Daikin Altherma termékkel kompatibilisek!

Daikin Home Controls 

vezérlőcsalád

Vezetékes analóg termosztát

EKWCTRAN1V3

A kívánt szobahőmérséklet beállítását és a 

működtetést kényelmesen, a forgókapcsolón 

keresztül lehet elvégezni. Az optimális ár-érték 

arányú vezérlőt olyan helyen célszerű alkal-

mazni, ahol a precíz hőmérsékletszabályozáson 

kívül nincs igény kijelző funkcióra.

 

Szelepmozgató

EKWCVATR1V3

A Daikin szelepműködtető egység az adott 

felületfűtési kör szabályzását végzi el nyit-zár 

működéssel az optimális helyiséghőmérséklet 

biztosításáért.

Bázisállomás

EKWUFHTA1V3

A Daikin vezetékes bázisállomás egy helyiségen-

kénti szabályozást biztosító központi vezérlő-

egység, amellyel a felületfűtési körök működését 

vezérelhetjük. 

 

Vezetékes digitális termosztát

EKWCTRDI1V3

A kívánt szobahőmérséklet beállítását 

és a működtetést kényelmesen, a

forgókapcsolón, illetve a forgó-nyomó-

gombos és puha racsnis eszközzel

lehet elvégezni. A kijelzőn lévő egyértelmű jelzé-

sek mindig érthetően jelzik az összes beállítást.

További marketing és technikai 
információkért olvassa be  
a QR-kódot:

Típus / Rend.sz.

Vezetékes digitális szobatermosztát

Lehetővé teszi a felhasználó számára a kívánt szobahőmérséklet beállítását.
EKWCTRDI1V3

Vezetékes analóg szobatermosztát 

Lehetővé teszi a felhasználó számára a kívánt szobahőmérséklet beállítását.
EKWCTRAN1V3

Vezetékes bázisállomás

Daikin vezetékes bázisállomás egy központi egység, mely a helyiségenkénti szabályozást 
végzi és utasítja a beavatkozó szelepeket a nyitásra vagy zárásra. Helyiségenkénti szabályzást 
biztosító központi vezérlőegység felületfűtési rendszerekhez.

EKWUFHTA1V3

Szelepozgató

A Daikin szelepmozgató a fűtési/hűtési rendszer elzáró-szelepeire csatlakozik és
biztosítja a helyiségenkénti szabályozást.

EKWCVATR1V3
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Vezérlők - Vezetékes vezérlők - BRC1HHDW / BRC1HHDS / BRC1HHDK

Kifinomultság és egyszerűség

 › Keskeny, elegáns kivitel

 › Intuitív érintőgombos kezelőfelület

 › Három színben kapható, bármely belső térhez passzol

 › Kompakt: mindössze 85 × 85 mm

Díjnyertes dizájn 
 
A Madoka termékcsalád IF Design Award és Reddot Product De-

sign Award formatervezési nagydíjakat nyert innovatív és szemet 

gyönyörködtető dizájnjáért. Nemzetközi viszonylatban mindkét díj 

a két legrangosabb formatervezési elismerésnek számít. 

Ezüst 

RAL 9006 (fémszínű) 

BRC1HHDS

Fekete 

RAL 9005 (matt) 

BRC1HHDK

Fehér 

RAL9003 (fényes)  

BRC1HHDW

Felhasználóbarát felület,  
prémium dizájn

Madoka. Az egyszerűség gyönyörködtet. 

Egyszerűen frissíthető Bluetooth-on keresztül 

  
Erősen ajánlott időszakonként ellenőrizni, hogy a felhasználói 

felület naprakész legyen. A szoftver frissítéséhez vagy az elérhe-

tő frissítések ellenőrzéséhez csak mobileszközére és a Madoka 

Assistant alkalmazásra van szüksége. Az alkalmazás elérhető a 

Google Play-en és az App Store-ben is.

További marketing és technikai 
információkért olvassa be  
a QR-kódot:





Vezetékes 

távvezérlő 

Vezérlők - Vezetékes vezérlők - Szobatermosztátok

Újratervezett és átalakított kezelőfelület a felhasználói élmény érdekében

Három, bármilyen beltéri dizájnhoz 
illeszkedő szín

Akármilyen is legyen a helyiség kialakítása, 

a Madoka passzol hozzá. Az ezüst 

bármilyen beltérben vagy alkalmazásban 

kitűnő kiegészítés, míg a fekete ideális 

megoldás a sötétebb, stílusosabb  

kialakításokhoz. A fehér elegáns, modern 

külsőt sugároz.

Könnyen állítható műveleti 
paraméterek

A vezérlő beállítása és finomhangolása 

egyszerű, aminek segítségével 

jelentősebb energiamegtakarítás és 

kényelem érhető el. A rendszer lehetővé 

teszi az adott helyiséghez az üzemmód 

(fűtés, hűtés vagy automatikus) 

kiválasztását, a kívánt szobahőmérséklet 

beállítását és a használati-melegvíz 

hőmérsékletvezérlését.

Intuitív vezérlés és prémium 
dizájn

A Madoka vezérlő finom vonalai elegáns, 

letisztult formát kínálnak, melyet feltűnő 

kékszínű, kerek kijelzője tesz kiemelkedővé. 

A vezérlő nagy méretű, könnyen olvasható 

számokkal megjelenített funkciói három 

érintőgombbal érhetők el, amelyek a 

megnövelt felhasználói élmény érdekében 

az intuitív vezérlést könnyű állíthatósággal 

ötvözik.

Vezérlés 

 › Kezelje a térfűtést, a hűtést, és a használati-melegvíz 

üzemmódot.

 › Felhasználóbarát távvezérlő

 › Könnyű kezelhetőség közvetlen hozzáférhetőséggel  

minden fő funkcióhoz

 

Komfort
 › Egy további egyszerűsített felhasználói felület is 

csatlakoztatható a fő felhasználói felület mellé, amely 

szobatermosztátként működik

 › Egyszerű beüzemelés: intuitív kezelőfelület a speciális 

menübeállításokhoz

További vezetékes felhasználói felületek

Grafikus kijelző 

háttérvilágítással

Be-/Kikapcsolás

Navigációs

gombok

Megerősítés/

Jóváhagyás
Kezdőlap

Információ

Visszalépés a 

menüben

Általános jellemzők 

A vezérlő a modelltől függően több 

nyelven is elérhető: angol, német, holland, 

spanyol, olasz, francia, görög, orosz stb.

 

 › Daikin Altherma R (F/W) 

 › Daikin Altherma M 

 › Daikin Altherma R Hybrid 

 › Daikin Altherma GEO

EKRUCB

Daikin Altherma 3 hőszivattyúkhoz

Kötelező kiegészítője a következő
Daikin Althermáknak



 Fűtés - 

Vezérlők - Vezetékes vezérlők - Szobatermosztátok

Vezérlés 

Telepítési idő csökkentése

 › A berendezés minden beállításának programozása 

elvégezhető egy laptopon, majd üzembe helyezéskor 

egyszerűen feltölthető a vezérlőre.

 › A hasonló telepítéseknél a hasonló beállítások újra 

felhasználhatók.

Magasabb színvonalú szervizdiagnosztikai és 

karbantartási szolgáltatás nyújtása

 › A vezérlő rögzíti az utolsó 20 hiba előfordulásának idejét, 

dátumát és jellegét.

Komfort 
 
Maximális kényelem stabil szobahőmérséklet mellett

 › A víz hőmérsékletét a tényleges szobahőmérséklet 

függvényében növelheti vagy csökkentheti.

 › Energiafogyasztás kezelése

 › Az intuitív képernyő megjeleníti az egység által felvett 

és leadott energiát, így könnyen átlátható képet ad a 

fogyasztásáról

 › Általános jellemzők 

Időjárásfüggő szabályzás

Ha az időjáráskövető szabályzás 

funkció engedélyezve van, a kilépő 

víz hőmérsékletének alapértéke a 

külső környezeti hőmérséklettől függ. 

Alacsony hőmérsékletű külső környezeti 

levegő esetén a kilépő víz hőmérséklete 

növekedni kezd, hogy kiszolgálja az 

épület nagyobb hőigényét. Melegebb 

hőmérsékleten a kilépő víz hőmérséklete 

energiatakarékosság céljából csökken.

 

 

Alkalmazható a következő Daikin 
készülékek mellé 

 › Daikin Altherma R HT 

 › Daikin Altherma R Flex Type HT

EKRUAHTB

 BRC1HHDK/W/S EKRUCB1) EKRUHML1) EKRUAHTB EKWCTRDI1V3 EKWCTRAN1V3

Burkolat Szín Fekete/Fehér/Ezüst Fehér Fehér - - -
LED Szín Kék állapotjelző Zöld Zöld - - -

Méretek Egység Magasság mm 85 120 120 - 86 86

Szélesség mm 85 120 120 - 86 86
Mélység mm 25 12 12 - 31 29

Csomagolva Magasság mm 50 - - - - -
Szélesség mm 217 - - - - -
Mélység mm 161 - - - - -

Súly Egység kg 0,110 - - - - -
Csomagolva kg 0,317 - - - - -

Csomagolás Anyag Kartonpapír - - - - -

Súly kg 0,0850 - - - - -
LCD Típus 100 × 150 pixel - - - - -

Méretek Magasság mm 40,7 46 46 - - -
Szélesség mm 28,0 72 72 - - -

Háttérvilágítás Szín Fehér Fehér Fehér - - -
Környezeti hőmérséklet Működés Min. °C -10 - - - - -

Max. °C 50 - - - - -
Tárolás Min. °C -20 - - - - -

Max. °C 70 - - - - -
Relatív páratartalom % 95 - - - - -

Biztonsági mentés áramkimaradás esetén Igen (amennyiben ez az időtartam 
a 48 órát nem haladja meg) - - - - -

Vezérlőrendszer Hőmérsékletvezérlés osztálya VI VI VI VI - -
Hozzájárulás a szezonális helyiségfűtési hatékonysághoz % 4,0 4,0 4,0 4,0 - -

Vezetékcsatlakozások Vezetéktípus Árnyékolt műanyag kábel - - - - -

Méret mm² 0,75, 1,25 - - - - -

Beltéri egységhez 
csatlakozás

Mennyiség 2 - - - - -
Megjegyzés A beltéri egység P1-P2 

pontjára csatlakoztatandó - - - - -

Vezetékhossz Max. m 500 500 500 - - -

Vezérlők összefoglaló táblázata:





Adapterek Residential Controller alkalmazás split klímakészülékek esetén:

Wi-Fi adapterek

Beltéri egység BRP069B41 BRP069B42 BRP069B45 BRP069A81 BRP069B82
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Ururu Sarara (FTXZ-N) �

Stylish (C/FTXA-A/B) Wi-Fi adapter gyárilag beépítve

Daikin Emura(1) (FTXJ-M) �

Perfera(1) (C/FTXM-R) Wi-Fi adapter gyárilag beépítve

Comfora (FTXP-M) �

Sensira (FTXF-A/C) �

Oldalfali egység (FTXC-C) �

Perfera parapetes egység (FVXM-A) Wi-Fi adapter gyárilag beépítve

Padlón álló egység (FVXM-F) �

Perfera fűtésre opt. R-32 (FTXTM-M) �

Comfora fűtésre opt. R-32 (FTXTP-K) �

B
LU
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Y
 A

IR

Körbe kifúvós kazettás 
(FCAHG-H, FCAG-B)

�

Teljesen sík, raszter méretű kazettás 
(FFA-A9)

�

FDXM-F9 �

FBA-A(9) �

FDA-A (2) � �

FHA-A(9) �

FUA-A �

FAA-A �

FVA-A �

FNA-A9 �

(1) FTXJ-MW/S egységek alapból tartalmazzák a BRP069B41 Wi-Fi adaptert.
(2) BRP069B82 adapter FDA200A és FDA250A egységekhez.

Új applikáció
A Daikin új, felhő alapú applikációja Residential Controller app néven már elérhető, és az 
Altherma hőszivattyúk mellett az összes, akár  split légkondicionáló egység monitorozására, 
vezérlésére is alkalmas. Mindegyik Bluevolution egység kompatibilis az új applikációval! 
Altherma hőszivattyúk esetében a BRPA vagy BRPA lan-adapterrel, vagy a WLAN 
kártyákkal lehetséges az alkalmazás használata.



 Fűtés - 

Online Controller

Felhő alapú online irányítás és hangvezérlés

Vezérlés
A fő vezérlő képernyő alatt megjelennek a kiválasztott készüléknél 

elérhető beállítások, melyeknek saját megnevezés is adható, így az ikon 

mellett egyértelműen szerepel, melyik készülékről van szó.

Azonosítás
Helyiségek azonosítása lakáson/házon belül.

Monitorozás
Kövesse nyomon az energiafogyasztást,  

állítson be nyaralás üzemmódot!

Időzítés
Hőmérséklet, működési mód és ventilátor 

sebesség beállítása időzítve.

Maximális kényelem és minimális erőfeszítés: irányítsa Daikin 

rendszereit hangvezérléssel! Amazon Alexa vagy Google Assistant 

segítségével könnyedén állíthatja a hőmérsékletet, a működési 

üzemmódot, ventilátor fordulatszámát és sok egyéb funkciót.

Előnyök
 › Légkondicionáló vagy fűtési rendszer irányítása. 

 › Hőmérséklet, működési mód, légtisztítás stb. funkciók mind egy 

interaktív termosztát segítségével változtathatók.

 › A felhő alapú működés lehetővé teszi, hogy a korábbi Online 

Controller applikációtól eltérően ne kelljen külön beállítani az 

„Otthon” vagy „Házon kívül” üzemmódot, bárhonnan, bármikor 

irányíthatóak az applikációhoz kapcsolt készülékek.

 › Energiafogyasztási grafikonok kirajzolása.
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HPC (Hőszivattyús hőleadó) - Parapetes modell

Mi az a hőszivattyús  

hőleadó?

Karcsú design

A parapet kivitelű csendes hőleadó mérete 135 mm (mélység).  

Ez a hőleadó bármilyen házban vagy lakásban elfér.

2020-ban Reddot formatervezési nagydíjat kapott.

A hőszivattyús hőleadónak a működése hasonló a radiátoréhoz, 

mivel mindkettő konvekciót (hőátadást) használ a helyiség 

melegítéséhez. A radiátor konvekciót hoz létre, mivel a víz által 

felmelegített felülete érintkezik a helyiség levegőjével. Hőszivattyús 

hőleadóval a radiátor konvekciós folyamata gyorsabb, mert hátul 

van egy kis ventilátor, amely felgyorsítja a fűtési ciklust.

A hőszivattyús hőleadó ugyanolyan helyiséghőmérsékletet 

hoz létre, mint a hagyományos radiátor, de azt alacsonyabb 

vízhőmérséklet mellett éri el, és hosszú távon hozzájárul 

a közvetlen energiamegtakarításhoz.

Gyors és nagy kapacitás

A Daikin Altherma csendes hőleadó ötvözi a padlófűtés és 

radiátorok előnyeit. Nagyteljesítményű fűtést vagy hűtést biztosít 

és rendkívül alacsony vízhőmérsékletre is választható (35/30 °C).

FWXV10ATV3(R)
Hossz: 999 mm

FWXV15ATV3(R)

Hossz: 1.199 mm

FWXV20ATV3(R)
Hossz: 1.399 mm

Daikin Altherma parapet 

csendes hőleadó

Légáram

35 °C ~ 45 °C

 › Újépítésű házakra optimalizálva

 › Alacsony vízhőmérsékletre (35 °C) is választható ami ideális 

hőszivattyú-alkalmazásokhoz.

Mélység: 135 mm

A Daikin Altherma HPC hűtést és fűtést egyaránt biztosít. A berendezések kombinálhatók 

padlófűtéssel vagy radiátorokkal, de akár helyettesítheti is radiátorjait. A készülék háromféle 

modellben kapható (parapetes, magasoldalfali és beépíthető), és csendes működésének 

köszönhetően nappaliban és hálószobában egyaránt alkalmazható.



 Fűtés - 

 › Beépített vezérlő

 › ON/OFF

 › Külső termosztáttal használható

EKPCBO

 › Beépített vezérlő

 › 4 sebesség-választás

EKRTCTRL2

Modulált légáram 

Ha lecsökken a fűtési/hűtési igény, az egység szabályozza a 

légáramot azáltal, hogy lelassítja a ventilátor sebességét, és így 

folyamat közben csökkenti a működési zajszintet is. A normál ON 

/ OFF ventilátor, amely egyidejűleg teljes sebességgel működik, 

növelheti a hangnyomást.

Tökéletes kombináció
 

Ez a hőszivattyú-konvektor tökéletesen  

illeszkedik a Daikin Altherma 3 készülékekhez. 

DC Inverter
 

A Daikin Altherma csendes hőleadó a legújabb technológiákat 

használja a kedvezőbb fogyasztáshoz, akár 3W készenléti 

teljesítményfelvétellel.

Vezérlők
 

A Daikin a vezérlők széles skáláját kínálja, amelyek számos funkcióval 

és megnyerő kialakítással rendelkeznek.
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M

Moduláció

ON/OFF

 › Beépített vezérlő

 › Teljesen moduláló

 › Többszínű kijelző

 › Fali vezérlő

 › Teljesen moduláló

 ›  EKWHCTRL0-val kombinációban

EKRTCTRL1

EKWHCTRL1

42 dBA

madarak

h
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n
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o
m

á
s

*

könyvtár

35 dBA erdő

suttogás25 dBA
30 dBA

20 dBA

*egy méterre

Daikin
Altherma
hőleadó

* Csak EKRTCTRL1 és EKWHCTRL1 használatával

Diszkrét
 

Amint az egység eléri a beállított helyiséghőmérsékletet, 

a folyamatosan moduláló ventilátor fokozatosan csökkenti sebességét 

és diszkrét zajjal jár. Az egység hangnyomása 25 dB(A) értékre csökken 

1 m távolságban, ha a ventilátor alacsony fordulatszámon van.

További marketing és technikai 
információkért olvassa be  
a QR-kódot:





Burkolat nélküli kivitel

HPC (Hőszivattyús hőleadó) - Beépíthető modell

Karcsú kialakítás

Kék méretek a front előlap méreteit jelölik.

FWXM10ATV3(R)

Hossz: 725/972 mm

Mélység: 126 mm
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FWXM15ATV3(R)
Hossz: 925/1.172 mm

FWXM20ATV3(R)
Hossz: 1.125/1.372 mm

Hossz: 725/972 mm

Mélység: 126 mm

Vezérlők

 › Fali vezérlő

 › Teljesen moduláló

 › EKWHCTRL0-val való kombinációban

EKWHCTRL1

Rugalmas telepítés

A Daikin Altherma burkolat nélküli hőleadóját 4 különféle módon 

lehet elhelyezni, így szinte minden körülmények között telepíthető. 

Az egységet vízszintesen és függőlegesen is el lehet helyezni. A 

vízszintes, mennyezeti beépítéshez 3 különböző lehetőséget kínálunk: 

 › Vízszintes előlap és függőleges rács a levegő kilépéséhez

 › Vízszintes szívórács és függőleges rács a levegőkivezetéshez

 › Vízszintes be- és kimeneti rácsok a levegő kilépéséhez

Felejtse el a fűtési vagy hűtési rendszere létezését is: a vizuális kényelem érdekében rejtett 

modellünk annyira láthatatlanul simul a falszerkezetbe vagy a mennyezetbe, hogy Ön észre 

sem veszi, hol található.
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Karcsú kialakítás

A Daikin Altherma HPC egy kompakt egység, amely dizájnos fém házból készül. A készülékben a vele kompatibilis szelepek is elhelyezhetők.

Vezérlők
Kompakt kivitel

 › Fali vezérlő

 › Teljesen moduláló

EKWHCTRL1

Választási lehetőségek:

 › Teljesen moduláló vezetékes vezérlő.

 › Vezeték nélküli (infrás) vezérlő.

FWXT10ATV3 (C)(CL)

Hossz: 902 mm

Mélység : 129 mm
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FWXT15ATV3 (C)(CL)

Hossz: 1.102 mm

s

FWXT20ATV3(C)(CL)
Hossz: 1.302 mm

KESKENY KIVITEL

A 129 mm mélység kiemelkedő műszaki 

eredmény, amely biztosítja a legmegfelelőbb 

illeszkedést bármely belső térhez.

TÖBB HELY A VÍZCSATLAKOZÁSHOZ

Különös figyelmet kell fordítani 

a telepítés egyszerűségére: az 

elzárószelepek számára rendelkezésre 

álló hely széles és könnyen elérhető.

MODULÁLT LÉGÁRAM

Ha lecsökken a fűtési/hűtési igény, 

az egység szabályozza a légáramot 

azáltal, hogy lelassítja a ventilátor 

sebességét, és folyamat közben 

csökkenti a működési zajszintet. A 

normál ON / OFF ventilátor, amely 

egyidejűleg teljes sebességgel 

működik, növelheti a hangnyomást.
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Vezeték nélküli vezérlő

Karcsú kialakításának köszönhetően falra szerelhető egységünk diszkréten beleolvad a belső 

terünkbe, miközben értékes padlóterületet takarít meg. 

Magasoldalfali modell

HPC (Hőszivattyús hőleadó) - Magasoldalfali modell





HPC - Parapetes kivitel
HPC - Beépíthető kivitel
HPC - Magasoldalfali kivitel

Típus / Rend.sz.

Daikin Altherma HPC Parapetes modell

DC inverteres fan-coil egység fém takarólemezzel (fehér szín), függőleges és vízszintes telepítéshez egyaránt. 
A vezérlőt nem tartalmazza, külön szükséges megrendelni.
Méretek (Ma × Szé × Mé) 10/15/20 modellek esetén: 601 × 999/1.199/1.399 × 135 mm

Alapmodellek (bal oldali vízcsatlakozással)

FWXV-AT hőszivattyús hőleadó 1,14 kW max. teljesítménnyel 35/30 °C-os fűtési hőfoklépcső mellett FWXV10ATV3
FWXV-AT hőszivattyús hőleadó 1,73 kW max. teljesítménnyel 35/30 °C-os fűtési hőfoklépcső mellett FWXV15ATV3
FWXV-AT hőszivattyús hőleadó 2,15 kW max. teljesítménnyel 35/30 °C-os fűtési hőfoklépcső mellett FWXV20ATV3

Jobb oldali vízcsatlakozású modellek

FWXV-AT hőszivattyús hőleadó 1,14 kW max. teljesítménnyel 35/30 °C-os fűtési hőfoklépcső mellett FWXV10ATV3R
FWXV-AT hőszivattyús hőleadó 1,73 kW max. teljesítménnyel 35/30 °C-os fűtési hőfoklépcső mellett FWXV15ATV3R
FWXV-AT hőszivattyús hőleadó 2,15 kW max. teljesítménnyel 35/30 °C-os fűtési hőfoklépcső mellett FWXV20ATV3R

Daikin Altherma HPC Beépíthető modell

DC inverteres fan-coil egység, függőleges és vízszintes telepítéshez egyaránt.
A vezérlőt nem tartalmazza, külön szükséges megrendelni.
Méretek (Ma × Szé × Mé) 10/15/20 modellek esetén: 576 × 725/925/1.125 × 126 mm

Alapmodellek (bal oldali vízcsatlakozással)

FWXM-AT hőszivattyús hőleadó 1,14 kW max. teljesítménnyel 35/30 °C-os fűtési hőfoklépcső mellett FWXM10ATV3
FWXM-AT hőszivattyús hőleadó 1,73 kW max. teljesítménnyel 35/30 °C-os fűtési hőfoklépcső mellett FWXM15ATV3
FWXM-AT hőszivattyús hőleadó 2,15 kW max. teljesítménnyel 35/30 °C-os fűtési hőfoklépcső mellett FWXM20ATV3

Jobb oldali vízcsatlakozású modellek

FWXM-AT hőszivattyús hőleadó 1,14 kW max. teljesítménnyel 35/30 °C-os fűtési hőfoklépcső mellett FWXM10ATV3R
FWXM-AT hőszivattyús hőleadó 1,73 kW max. teljesítménnyel 35/30 °C-os fűtési hőfoklépcső mellett FWXM15ATV3R
FWXM-AT hőszivattyús hőleadó 2,15 kW max. teljesítménnyel 35/30 °C-os fűtési hőfoklépcső mellett FWXM20ATV3R

Daikin Altherma HPC Magasoldalfali modell

DC inverteres fan-coil egység dizájnos fém burkolattal, amelyben a szelepek is elhelyezhetők.
A vezetékes vezérlőt a csomag nem tartalmazza, külön kell megrendelni.
Az IR (infrás vezérlővel rendelkező) modellek esetén a vezérlőt a csomag tartalmazza.
A bal oldali vízcsatlakozású modellek raktárról nem elérhetők, így hosszabb kiszállítási idővel kell kalkulálni.
Méretek (Ma × Szé × Mé) 10/15/20 modellek esetén: 335 × 902/1.100/1.300 × 128 mm

Alapmodellek (jobb oldali vízcsatlakozással)

FWXT-AT hőszivattyús hőleadó 0,66 kW max. teljesítménnyel 35/30 °C-os fűtési hőfoklépcső mellett FWXT10ATV3
FWXT-AT hőszivattyús hőleadó 1,00 kW max. teljesítménnyel 35/30 °C-os fűtési hőfoklépcső mellett FWXT15ATV3
FWXT-AT hőszivattyús hőleadó 1,44 kW max. teljesítménnyel 35/30 °C-os fűtési hőfoklépcső mellett FWXT20ATV3

Bal oldali vízcsatlakozású modellek

FWXT-AT hőszivattyús hőleadó 0,66 kW max. teljesítménnyel 35/30 °C-os fűtési hőfoklépcső mellett FWXT10ATV3L
FWXT-AT hőszivattyús hőleadó 1,00 kW max. teljesítménnyel 35/30 °C-os fűtési hőfoklépcső mellett FWXT15ATV3L
FWXT-AT hőszivattyús hőleadó 1,44 kW max. teljesítménnyel 35/30 °C-os fűtési hőfoklépcső mellett FWXT20ATV3L

Alapmodellek (jobb oldali vízcsatlakozással) infrás szabályzóval

FWXT-AT hőszivattyús hőleadó 0,66 kW max. teljesítménnyel 35/30 °C-os fűtési hőfoklépcső mellett FWXT10ATV3C
FWXT-AT hőszivattyús hőleadó 1,00 kW max. teljesítménnyel 35/30 °C-os fűtési hőfoklépcső mellett FWXT15ATV3C
FWXT-AT hőszivattyús hőleadó 1,44 kW max. teljesítménnyel 35/30 °C-os fűtési hőfoklépcső mellett FWXT20ATV3C

Bal oldali vízcsatlakozású modellek infrás szabályzóval

FWXT-AT hőszivattyús hőleadó 0,66 kW max. teljesítménnyel 35/30 °C-os fűtési hőfoklépcső mellett FWXT10ATV3CL
FWXT-AT hőszivattyús hőleadó 1,00 kW max. teljesítménnyel 35/30 °C-os fűtési hőfoklépcső mellett FWXT15ATV3CL
FWXT-AT hőszivattyús hőleadó 1,44 kW max. teljesítménnyel 35/30 °C-os fűtési hőfoklépcső mellett FWXT20ATV3CL

Hőszivattyús hőleadó 

FWXV-ATV

FWXT-ATVFWXM-ATV

FWXVFWXVVFWXVVFWXXVXVVFWXVWXW VVVFWXVWXVXVVVVVFWXVWXVXXXVFWXVVVVVVVFWXVXVXVXXWXXXXVVVVVVVVXVVFWWXVXVXXXXXXVVVVVVFWXVVFWXVWXXXXXXVVVVVVVVXVVFWXVFWWXVWXVWXWXVXVVVVVVVVVWXVWXVVVV ATVATVATVATV--ATV-ATAATTV--ATVATATVATTVATATTATVATATATAATTVATVATATTATATATATTVATAAATTTV

HPC (Hőszivattyús hőleadó)

Hőszivattyús hőleadók

FWXV-ATV
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FWXV10ATV3(R) FWXM10ATV3(R) FWXM15ATV3(R) FWXM20ATV3(R) FWXT10ATV3(C)(CL)

FWXV15ATV3(R) FWXT15ATV3(C)(CL)

FWXV20ATV3(R) FWXT20ATV3(C)(CL)

Parapetes modell Beépíthető modell
Magasoldalfali 

modell

Leírás Kép Típus / Rend.sz.

Beépített elektronikus vezérlő SMART TOUCH PID 

teljes moduláló ventilátorral és termosztáttal
EKRTCTRL1 Opció

Beépített elektronikus vezérlő SMART

TOUCH 4 sebességgel termosztáttal
EKRTCTRL2 Opció

Beépített elektronikus vezérlő 

4 választható sebességgel

Külső termosztátok fogadására

EKPCBO Opció

Beépített vezérlő EKWHCTRL1-hez EKWHCTRL0 Opció Opció Opció Opció

SMART LCD fali vezérlő hőmérsékletérzekelővel, fehér EKWHCTRL1 Opció Opció Opció Opció Opció

Esztétikus lábak (a készüléket önállóan megtartani nem képes) EKFA Opció

Motoros 2-járatú (egyutú) szelep (FWXV/M) EK2VK0 Opció Opció Opció Opció

Motoros 2-járatú (egyutú) szelep (FWXT) EKT2VK0 Opció

Motoros 3-járatú (kétutú) szelep (FWXV/M) EK3VK1 Opció Opció Opció Opció

Motoros 3-járatú (kétutú) szelep (FWXT) EKT3VK1 Opció

90°-os könyökidom EKEUR90 Opció Opció Opció Opció

Szelep toldó EKDIST Opció Opció Opció Opció

Cseppvíztálca vízszintes telepítéshez

EKM10COH FWXV10ATV3(R)

EKM15COH FWXV15ATV3(R)

EKM20COH FWXV20ATV3(R)

Fémház

EKM10CS Opció

EKM15CS Opció

EKM20CS Opció

Előlap mennyezeti beszerelés esetén

EKM10CH Opció

EKM15CH Opció

EKM20CH Opció

Előlap oldalfali beszerelés esetén

EKM10CV Opció

EKM15CV Opció

EKM20CV Opció

Levegő belépőcsonk

EKM10DH Opció

EKM15DH Opció

EKM20DH Opció

90°-os kifúvó idom (vízszintes)

EKM10D90 Opció

EKM15D90 Opció

EKM20D90 Opció

Teleszkópos légcsatorna

EKM10DT Opció

EKM15DT Opció

EKM20DT Opció

Alumínium légszívó rács egyenes légárammal

EKM10IS Opció

EKM15IS Opció

EKM20IS Opció

Alumínium egyenes légáramú szellőzőnyílás

EKM10SV Opció

EKM15SV Opció

EKM20SV Opció

Alumínium légbeszívó rács ívelt légárammal

EKM10IC Opció

EKM15IC Opció

EKM20IC Opció

Alumínium légkivezető rács ívelt légárammal

EKM10CA Opció

EKM15CA Opció

EKM20CA Opció

HPC (Hőszivattyús hőleadó) - Kiegészítők
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Daikin Altherma ST
A megújuló energia maximalizálása

A Daikin napkollektorjait különféle fűtési és használati meleg víz rendszerek  

kiegészítésére tervezték, hogy több megújuló energiát tudjon felhasználni az otthonában

 › Rugalmas napkollektoros rendszer nyomástalan 

(Drain-back) és túlnyomásos rendszerekhez

 › Napenergia által termelt használati meleg víz és 

fűtésrásegítés

 › Rendkívül hatékony napkollektorok, amelyek  tele-

pítési lehetőségben állnak rendelkezésre:  

• Tetőn 

• Tetőbe integrált 

• Lapos tető

ECH2O hőtároló:
Melegvíz-megtakarítás napenergiával

Csökkentse energiaköltségeit a megújuló 

napenergiás melegvíz rendszereinkkel. Kissebb és 

nagyobb otthonok számára választhatnak a nyomás 

nélküli (Drain-back) vagy túlnyomásos melegvíz-

rendszer közül.

Keymark minősítés  

 › A Daikin napkollektorai elnyerték a So-lar Keymark 

tanúsítványt. Az egész Európában elismert Keymark 

for solar heat products segít a felhasználóknak a 

minőségi napkollektorok kiválasztásában. A legtöbb 

európai országban ez a tanúsítás kötelező ahhoz, 

hogy a termékek támogathatók legyenek

 Kényelem

 Megbízhatóság

 Energiahatékonyság

Miért válasszon egy Daikin Altherma ST napkollektort?

-S F

További marketing és technikai 
információért jelölje be:
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A Drain-Back napkollektoros rendszer

 Hogyan működik? 

 › A szivattyúállomás bekapcsolása után elindul a 

rendszer feltöltése és a feltöltött víz biztosítja az 

energiaátadást a napkollektorokból a hőtárolóba.

 › Amikor a szivattyúállomás leáll, a kollektorokban 

lévő víz visszaáramlik a hőtárolóba.

 › A leeresztést lehetővé tevő légbeszívást, egy 

(légköri nyomáson) beépített szelep biztosítja.

 › Ennek az egyedülálló munkamódszernek 

köszönhetően nincsenek biztonsági berendezések, 

biztonsági szelepek, tágulási tartályok, csak 

visszacsapó szelepre vagy glikolra van szükség

 Előnyök 

 › % glikol: a hőt szállító folyadék csak a rendszer 

belsejében lévő víz

 › Önműködő rendszer, a szivattyúállomás modulációs 

működésű a napkollektorok és a hőtároló belső 

hőmérsékletétől függően

 › Automatikus működésű a leolvasztási mód és a 

túlmelegedés elkerülése üzemmód

 › Nincs üzembe helyezés a napkollektoros 

rendszernél, a hőhordozó folyadék nem cserélhető

A nyomás alatti napkollektoros rendszer

 Hogyan működik? 

 › A hőhordozó folyadékot összekeverik a glikollal, 

hogy elkerüljék a fagyást a napkollektoros 

rendszerben

 › Amikor a napkollektorok elérik a hasznosítható 

hőmérsékleti szintet, a rendszer automatikusan 

biztosítja folyamatos hőenergia átadást

 › A spirál hőcserélőnek köszönhetően 

a napkollektorok energiáját átadja a hőtárolóba 

 Előnyök 

Elsődleges üzem

 › A szolárrendszert első fűtőforrásként használják, 

és fali kazánnal is összekapcsolható. A hideg vizet 

először előmelegítik a hőtárolóban, és a kazán, 

szükség esetén azonnal további hőt tud biztosítani

Másodlagos üzem

 › A szolár rendszer integrálja a tartalék fűtést. 

A használati melegvizet közvetlenül a hőtárolóban 

állítják elő. A kiegészítő fűtés biztosítja 

a tartalékolást alacsony napsütés esetén

ON

ON





Daikin Altherma ST

Napenergiás fűtési rendszer

Napkollektoros rendszer nyomás alatti használatra és Drain-back rendszer

Megnevezés Típus/Rendelési szám

Nagy hatékonyságú sík napkollektor EKSV21P  

Méretek (H × Sz × M): 2.000 × 1.006 × 85 mm
A napkollektor területe 1,79 m2, súlya 35 kg. Víztérfogat 1,3 l, Max. nyomás 6 bar

EKSV21P EKSV21P

Nagy hatékonyságú sík napkollektor EKSV26P 

Méretek (H × Sz × M): 2.000 × 1.300 × 85 mm
A napkollektor területe 2,35 m2, súlya 42 kg. Víztérfogat 1,7 l, Max. nyomás 6 bar.

EKSV26P EKSV26P

Nagy hatékonyságú sík napkollektor EKSH26P 

Méretek (H × Sz × M): 1.300 × 2.000 × 85 mm
A napkollektor területe 2,35 m2, súlya 42 kg.
Víztérfogat 2,1 l, Max. nyomás 6 bar.

EKSH26P EKSH26P

Napkollektor csatlakozás

Telepítési profil csatlakozó, tágulási hézagok és kettős rögzítő elem
FIX-VBP 162016-RTX

Szerelési profil sín az EKSV21P számára

Telepítési profil sínekből és napkollektor rögzítő kapcsokból áll.
FIX MP 100 162066

Szerelési profil sín az EKSV26P számára

Telepítési profil sínekből és napkollektor rögzítő kapcsokból áll.
FIX MP 130 162067

Szerelési profil sín az EKSH26P számára

Telepítési profil sínekből és napkollektor rögzítő kapcsokból áll.
FIX MP 200 162068

Összekötő csővezeték tartó napkollektorhoz

Támasztók (szám szerint 5, hossza, 1,3 m) a napkollektor műanyag 
csatlakozóvezetékeinek alátámasztásához a Drain-Back rendszerekhez.

TS 164245

Szerelési csomag pala tetőhöz

4 tetőhorog a lapos tetőfedéshez, pl. pala, egy napkollektorhoz.
FIX ADS 164723

Szerelési csomag tetőre, MULTI

2 állítható magasságú tetőhorog Drain-back és nyomás alatti rendszerhez, felszerelési 
anyagokkal együtt.

FIX-ADDP 162085

Tetőtartó, hullámos tető fedéshez 

4 tartó, rögzítő anyaggal, egy napkollektorhoz.
FIX-WD 164703-RTX

Tetőtartó, fémlemez burkoláshoz 

4 tartó, rögzítő anyaggal, egy napkollektorhoz. Megjegyzés: csak tetőn történő 
telepítéshez.

FIX-BD 164704-RTX

Daikin Altherma ST – Napenergiás fűtési rendszer
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Daikin Altherma ST – Napenergiás fűtési rendszer

Megnevezés Típus/Rendelési szám

Alap szerelési csomag , tető síkjában EKSV21P

Alapvetően, két napkollektorhoz, cső készlet beépítési anyaggal együtt. 
Minimális tető dőlési szög 15 °.

IB V21P 162017

Toldó készlet, tetőre szerelhető EKSV21P

Kiegészítő csomag egy további napkollektorhoz, cső készlet beépítési anyaggal együtt.
Minimális tető dőlési szög 15 °.

IE V21P 162018

Alap szerelési csomag , tető síkjában EKSV26P

Alapvetően, két napkollektorhoz, cső készlet beépítési anyaggal együtt. 
Minimális tető dőlési szög 15 °.

IB V26P 162019

Toldó készlet, tetőre szerelhető EKSV26P

Kiegészítő csomag egy további napkollektorhoz, cső készlet beépítési anyaggal együtt.
Minimális tető dőlési szög 15 °.

IE V26P 162020

Tetőfedő pala kiegészítő csomag

30 darab lapos burkolatokhoz, pl. pala
(alap szerelési csomagonként egy kiegészítő csomagra lesz szükség).

FIX-IES 164616-RTX

Alapcsomag, lapostetőre keret két EKSV26P napkollektor panel lapos tetőre 

történő felszereléséhez

Előre összeszerelt rendszer az egyszerű és gyors telepítéshez, állítható dőlés szögben 
(30 ° - 60 °).
Alkalmas a WLZ 2 szélterhelési zónára (WLZ 3 esetében csak korlátozott mértékben).

FB V26P 162058

Toldó csomag, lapostetőre egy további EKSV26P napkollektorhoz. FE V26P 162059

Alapcsomag, lapostetőre keret egy EKSH26P napkollektor panel lapos tetőre 

történő felszereléséhez

Előre összeszerelt rendszer az egyszerű és gyors telepítéshez, állítható dőlésszögben 
(30 ° - 60 °).
Alkalmas a WLZ 2 szélterhelési zónára (WLZ 3 esetében csak korlátozott mértékben).

FB H26P 162060

Toldó csomag, lapostetőre egy további EKSH26P napkollektorhoz 

Toldó az FB H26P számára.
FE H26P 162061

Szétszerelő szerszám a csőhöz Drain-back rendszer FIX LP 162029-RTX

Drain-back rendszer Nyomás alatti rendszer

Napkollektoros rendszer nyomás alatti használatra és Drain-back rendszer





Napkollektoros rendszer nyomás alatti használatra

Megnevezés Típus/Rendelési szám

Vezérlő

Hőmérséklet-különbség szabályozó a nyomás alatti napkollektorokhoz,  
grafikus kijelzővel, például a hidraulikus sémák és hozammérlegek ábrázolásához. 
Tartalmazza a visszatérő és a tároló tartály hőmérséklet érzékelőjét  
és a falra szerelhető házat.

EKSDSR1A EKSDSR1A

Nyomás alatti szivattyú állomás

A következőkből áll: ø 22 mm-es csőcsatlakozás, beleértve a szerelvényeket és 
tartóhüvelyeket (5x), áramlásmérő egység 2 × KFE, integrált légleválasztóval, 
gömbcsapok integrált visszafolyásgátlóval, Grundfos Solar 25-65 szivattyú, biztonsági 
csoport nyomásmérővel, beleértve a szigetelést és a szerelési tartozékokat.

EKSRDS2A EKSRDS2A

ROTEX Solaris lemezes hőcserélő (6 kW)

A ROTEX PRESSURE STATION csatlakozásához egy nyomás nélküli tárolóhoz.  
Legfeljebb 5 napkollektor, nyomás alatt álló napkollektoros rendszerekhez

RPWT1 162031-RTX 

Töltő és ürítő szelep

Az RPS3-hoz és a tartályokhoz 2013-tól kezdődően, a töltés és a leeresztő szelepen 
keresztüli könnyű feltöltés és ürítés érdekében.

KFE BA 165215

Napkollektorhoz, nyomás alatt lévő rendszer, csővezeték DN 16

15 m-es hőszigetelt rozsdamentes bordás acél csővezeték, napkollektoros, nyomás alatt 
álló rendszerekhez, beépített érzékelővezetékkel, névleges méret DN 16.  
Legfeljebb 3 napkollektor és legfeljebb 25 m vezetékhosszúságú rendszerekhez.
Csatlakozó szerelvények nélkül.

CON 15P16 162073

Napkollektoros túlnyomásos csatlakozó készlet DN 16

Az összes szükséges szerelvény a DN 16 nyomás alatti szolárvezeték csatlakoztatásához. 
CON 15P16-tal együtt szükséges

CON CP16 162075

Napkollektoros túlnyomásos csatlakozó készlet DN 16

Szerelvények két DN 16 nyomás alatti szolárvezeték csatlakoztatásához.
CON XP16 162071

Napkollektorhoz, nyomás alatt lévő rendszer, csővezeték DN 20 15 m-es hőszigetelt 
rozsdamentes bordás acél csővezeték, napkollektoros, nyomás alatt álló rendszerekhez, 
beépített érzékelővezetékkel, névleges méret DN 20. Legfeljebb 5 napkollektor és 
legfeljebb 25 m vezetékhosszúságú rendszerekhez.
Csatlakozó szerelvények nélkül.

CON 15P20 162074

Napkollektoros túlnyomásos csatlakozó készlet DN 20

Az összes szükséges szerelvény a DN 20 nyomás alatti szolárvezeték csatlakoztatásához. 
CON 15P20-tal együtt szükséges.

CON CP20 162076

Napkollektoros túlnyomásos csatlakozó készlet DN 20

Szerelvények két DN 20 nyomás alatti szolárvezeték csatlakoztatásához.
CON P20 162072

Szerelési anyag nyomás alatti napkollektor rendszer

Csatlakozó szerelvények túlnyomásos rendszerekhez és napkollektor panelek szerelési 
anyagához, amely napkollektor és csatlakozó cső szerelési anyagából, 2 m UV-ellenálló 
hőszigetelésből, csatlakozó szerelvényekből és kollektor hőmérséklet érzékelőből áll.  
A tetőre való kijutást, biztosítani kell az ügyfélnek.

RCP EKSRCP

Napkollektor sor csatlakozás napkollektorhoz a nyomás alatti rendszer

Csatlakozó készlet két sor napkollektor párhuzamos összekapcsolására. Napkollektor 
telepítési anyagból, potenciálkiegyenlítő kapcsokból, zárósapkákból, csatlakozó 
könyökből és 1 m hőszigetelt csőből áll.

CON LCP 162045

Daikin Altherma ST – Napenergiás fűtési rendszer
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Napkollektoros rendszer nyomás alatti használatra

Megnevezés Típus/Rendelési szám

12 l tágulási tartály csatlakozó blokkal

Max. 2x EKSV21P nyomás alatti rendszerhez való napkollektorokhoz.

MAG S12 162070

25 l tágulási tartály csatlakozó blokkal

Max. 3 db nyomás alatti rendszerhez való napkollektorokhoz.
MAG S 25 162050

Tágulási tartály 35 l csatlakozó blokkal

 Max. 5 db nyomás alatti rendszerhez való napkollektorokhoz.
MAG S 35 162051-RTX

GLYCOL CORACON SOL 5F

20 liter kannás előkevert szolár folyadék, működési tartománya -28 °C-ig.
CORACON SOL 5F 162052-RTX

GLYCOL CORACON SOL 5

1 l szolár folyadék koncentrátum a fagyási tartomány kiterjesztésére. 
20 l szolár folyadék és 1 l koncentrátum felhasználási tartománya
-33 °C-ig terjed.
20 l szolár folyadék és 2 × 1 l koncentrátum felhasználási tartománya
-38 °C-ig terjed.

CORACON SOL 5 162053

HMV cirkulációs szett

A HMV cirkulációnak a hőtároló HMV hőcserélőjébe történő visszakeringtetéséhez 

szükséges szett.

ZKL 165113

Termosztatikus keverőszelep, mint forrázásvédelem

Termikus biztonsági berendezés a használati meleg vízhez.
Beállítási tartomány 35 - 60 °C

VTA32 156015

Menetes csatlakozó készlet 1”

A VTA32 forrázásvédelem csatlakoztatásához
156016

Termosztatikus szabályozó 230V 

Kapilláriscső hőmérséklet érzékelővel,  
beállítási tartomány 35-85 °C.

SCS-TR 164130

Háromutas váltó szelep 1” Külső menetes

230 V motoros meghajtással, átkapcsolási idő 6 mp.
3 W-UV 156034

Daikin Altherma ST – Napenergiás fűtési rendszer





Napkollektoros Drain-back rendszer

Megnevezés Típus/Rendelési szám

EKSRPS4 szabályozó és szivattyú egység

Csatlakoztatásra kész egység (230 V), digitális hőmérséklet különbség szabályozással, 
visszatérő és tároló tartály hőmérséklet érzékelőkkel, nagy hatásfokú keringető 
szivattyúval.

INFO:

Az egységhez tartozó áramlásérzékelő (FLS 20) hatékonyabb működést biztosít az 
EKSRPS4 számára.  
A hőteljesítmény közvetlen kiszámítása mellett az érzékelő lehetővé teszi az üzemi 
szivattyú modulálását és ezáltal további megtakarítást az elektromos energiában.

EKSRPS4 EKSRPS4A

Töltse fel a csapon keresztül a drain-back rendszert

A napkollektorok könnyű feltöltése Drain-back rendszerrel 2013-tól a a szolár áramlás 
csatlakozón keresztül.

KFE DB BA 165216

Tiltó csatlakozó vezeték

For RPS2, RPS3, RPS3 M, RPS3 25M.

BSKK 164110-RTX

Flow Guard szolár áramlásszabályozó

2-16 l / perc áramlás jelzővel.
FLG 164102-RTX

Napkollektor csatlakozó cső

Készre szerelt 15 m-es csatlakozó vezeték amely a szolár panel és a szivattyúállomás 
közé, amely hőszigetelt előremenő és visszatérő cső vezetékből áll, beépített érzékelő 
kábellel.

CON 15 164732

Napkollektor csatlakozó cső

Készre szerelt 20 m-es csatlakozó vezeték amely a szolár panel és a szivattyúállomás 
közé, amely hőszigetelt előremenő és visszatérő cső vezetékből áll, beépített érzékelő 
kábellel.

CON 20 164733

Napkollektor szolár áramlás érzékelő 100

Érzékelő az RPS3 bővítéséhez
25M-es vezérlőrendszer lehetővé teszi a hőhozam mérését nagy telepítéseknél.
Mérési tartomány 100 l / percig.

FLS 100 164103-RTX

Bővítés

Napkollektor (EKSV21P, EKSV26P, EKSH26P) csatlakoztatásához a helyszíni merev réz 
csatlakozó csövekhez, ha a tető átvezető dobozkészleteit használják EKSRCAP, EKSRCRP, 
RCIP, RCFP.

CON X20 25M 164232

Daikin Altherma ST – Napenergiás fűtési rendszer
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Napkollektoros Drain-back rendszer

Megnevezés Típus/Rendelési szám

Napkollektor hosszabbító csatlakozó cső

Csatlakoztatásra kész, szerelési anyaggal és a csatlakozó szerelvényekkel
L = 5,0 m
L = 10,0 m

A csatlakozó cső maximális hossza

CON X 50
CON X 100

164262
164263

A bemeneti cső meghosszabbítása

UV-álló hőszigetelt, hossza = 8 m, a napkollektor érzékelő vezetékének 
kábelcsatlakozójával.

CON XV 80 164264

Tető átvezető, antracit

Tető átvezető csatlakozó csomag szerelvényekkel és napkollektor telepítési anyaggal, 
antracit tetőhöz és csatlakozó cső szerelési anyagával, 2 m UV-ellenálló hőszigeteléssel, 
csatlakozó szerelvényekkel leválasztó eszközökkel és kollektor hőmérséklet-érzékelővel.

EKSRCAP EKSRCAP

Tető átvezető, cserépvörös

Tető átvezető csatlakozó csomag szerelvényekkel és napkollektor telepítési anyaggal, 
cserépvörös tetőhöz és csatlakozó cső szerelési anyagával, 2 m UV-ellenálló 
hőszigeteléssel, csatlakozó szerelvényekkel leválasztó eszközökkel és kollektor 
hőmérséklet-érzékelővel.

EKSRCRP EKSRCRP

Napkollektor panel sor csatlakozás

Csatlakozó készlet két sor napkollektor egymáshoz történő csatlakoztatásához. 
Telepítési anyagból, potenciálkiegyenlítő sorkapcsokból, végzárókból, csatlakozó 
könyökből és 1 m hőszigetelt csövekből áll.

CON RVP 162035-RTX

Szerelési anyag, napkollektorhoz

Csatlakoztatásra kész, szerelési anyagokkal és a csatlakozó szerelvényekkel.
RCIP 162037-RTX

Tető átvezetés, lapos tetőhöz

Tető átvezetési csomag csatlakozó szerelvényekkel és szerelési anyaggal, amely 
lapostetős, tető átvezetéssel, napelem és csatlakozó cső szerelési anyagával, 8,5 m UV-
ellenálló hőszigeteléssel, csatlakozó szerelvényekkel leválasztó eszközökkel és kollektor 
hőmérséklet-érzékelővel

RCFP 162038-RTX

Tető átvezetés lapos tetőhöz, változó oldalú kollektor csatlakozás 

Lapostető átvezetéshez, csavaros csatlakozásokkal és vakdugókkal a nem használt 
nyílásokhoz.

CON FE 164709

Hosszabbító készlet

Csatlakozó készlet két melegvíz-tároló csatlakoztatásához,  
amely drain-back csatlakozó csőből és tápvezetékből áll.

CON SX 160120

A napkollektorok száma Max. hossz

2 45 m 

3 30 m 

4 17 m 

5 15 m 

Daikin Altherma ST – Napenergiás fűtési rendszer





Napkollektoros Drain-back rendszer

Megnevezés Típus/Rendelési szám

Napkollektoros tároló tartály hosszabbító készlet 2

Csatlakozó készlet további melegvíz-tartályok csatlakoztatásához, amely drain-back 
csatlakozó csőből és tápvezetékből áll.

CON SXE 160121

HMV cirkulációs szett

A HMV cirkulációnak a hőtároló HMV hőcserélőjébe történő visszakeringtetéséhez 

szükséges szett.

ZKL 165113

Termosztatikus keverőszelep, mint forrázásvédelem 

Termikus biztonsági berendezés a használati meleg vízhez.
Beállítási tartomány 35 - 60 °C

VTA32 156015

Menetes csatlakozó készlet 1”

A VTA32 forrázásvédelem csatlakoztatásához
156016

Termosztatikus szabályozó 230V

Kapilláriscső hőmérséklet érzékelővel, beállítási tartomány 35-85 °C.
SCS-TR 164130

Háromutas váltó szelep 1” Külső menetes

230 V motoros meghajtással, átkapcsolási idő 6 mp.
3 W-UV 156034

Daikin Altherma ST – Napenergiás fűtési rendszer
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Napkollektor – Áttekintés EKSV21P – kisméretű álló modell

Napkollektorok száma 

A telepítés típusa 

Megnevezés
Típus Cikkszám.

2

Tetőn  

db

2

Tetőben 

db

3

Tetőn  

db

3

Tetőben 

db

4

Tetőn  

db

4

Tetőben 

db

5

Tetőn  

db

5

Tetőben 

db

Napkollektor EKSV21P 162012-RTX 2 2 3 3 4 4 5 5

Napkollektoros csatlakozás FIX-VBP 162016-RTX 1 1 2 2 3 3 4 4

Telepítési sín, egy napkollektorhoz FIX MP 100 162066 2 2 3 3 4 4 5 5

Tetőre szerelhető készlet egy 
napkollektorhoz DB+P) (2 tetőhorog)

FIX-ADDP 162085 42) 0 62) 0 82) 0 102) 0

Tetőbe szerelhető telepítési csomag, 
alap tároló két napkollektor számára

IB EKSV21P 162017 0 1 0 1 0 1 0 1

Tetőbe szerelhető telepítési csomag, 
kieg. tároló a központi napkollektorhoz

IE EKSV21P 162018 0 0 0 1 0 2 0 3

A telepítés típusa Típus Cikkszám
Tetőn  

db
Tetőben  

db

Vezérlő és szivattyú egység RPS 4 EKSRPS4A 1 1

Kiegészítő, a cső, napkollektorhoz 
való csatlakoztatásához

TS 164245 1 1

Összekötő cső napkollektorhoz CON 15 164732 1 1

Tető átvezető csomag a tetőre 
szerelt napkollektorhoz

EKSRCAP

EKSRCRP

EKSRCAP 
antracit

EKSRCRP 
vörös

1 0

Szerelési kiegészítők,  
tetőre szerelt napkollektorhoz

RCIP 162037-RTX 0 1

Anyaglista alapértelmezett napkollektor  
Drain-back rendszer

A napkollektorok száma Megnevezés
Típus Cikkszám

2-ig  
db

3-ig  
db

4 és 5 
db

Vezérlő EKSDSR1A EKSDSR1A db 1 1

Nyomás alatti állomás napkollektor EKSRDS2A EKSRDS2A 1 1 1

Nyomástartó cső vezeték DN16 15 m CON 15P16 162073 1 1 0

Napkollektor túlnyomásos csatlakozó készlet 
DN16

CON CP16 162075 1 1 0

Nyomástartó cső vezeték DN20 15 m CON 15P20 162074 0 0 1

Napkollektor túlnyomásos csatlakozó készlet 
DN20

CON CP20 162076 0 0 1

Napkollektoros tágulási tartály 12 l * MAG S12 162070 1 0 0

Napkollektoros tágulási tartály 25 l * MAG S 25 162050 0 1 0

Napkollektoros tágulási tartály 35 l * MAG S 35 162051 0 0 1

Szerelési anyag nyomás alatti napkollektor 
rendszer 1)

RCP EKSRCP 1 1 1

Anyaglista napkollektorok nyomás alatti rendszerrel 1)

Anyaglista a normál napkollektoros rendszerekhez melegvíz készítéshez és fűtés rásegítéshez EKSV21P Napkollektor

Drain-back rendszer

Nyomás alatti rendszer

DB) Csak Drain-back rendszerekhez.

P) Csak nyomás alatti rendszerekhez.

* Normál ajánlás, részletes kiszámítás 

után, más tágulási tartályra lehet 

szükség.

1) A tetőre való feljutást a tetőre és a 

tető beépítésénél az ügyfélnek kell 

biztosítania. 

A szolár folyadékot külön kell 

megrendelni.

2) Szükség esetén ellenőrizni kell a 

tetőhorgok számát (lásd az ADM 

szerelési útmutatót).

A napkollektorok száma 2 3 4 5

Csatlakozó vezeték 15 m DN 16 DN 16 DN 20 DN 20

A rendszer névleges térfogata (l) 20,2 21,5 22,8 24,1

Solar panel  
EKSV21P

Névleges térfogat, teljes rendszer





Napkollektor – Áttekintés EKSV26P – normál álló modell

Anyaglista a normál napkollektoros rendszerekhez melegvíz készítéshez és fűtéshez EKSV26P

A napkollektorok száma  

Telepítés típusa / 

megnevezés
Típus Cikkszám

2

Tetőn

db

2

Tetőben

db

2

Lapos 

tető db

3

Tetőn

db

3

Tetőben

db

3

Lapos 

tető db

4

Tetőn

db

4

Tetőben

db

4

Lapos 

tető db

5

Tetőn

db

5

Tetőben

db

5

Lapos 

tető db

Napkollektor EKSV26P EKSV26P 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5

Napkollektoros 
csatlakozás FIX-VBP

162016
-RTX

1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4

Szerelősín egyetlen 
napkollektorhoz

FIX
MP 130

162067 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5

Tetőre szerelhető készlet 
egy napkollektorhoz DB+P) 
(2 tetőhorog)

FIX-ADDP 162085 42) 0 0 62) 0 0 82) 0 0 102) 0 0

Tetőbe lévő beépítési 
készlet, alap, két 
napkollektorhoz

IB
V26P

162019 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0

Tetőbe lévő beépítési 
készlet, további 
napkollektorokhoz

IE
V26P

162020 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3 0

Lapos tetőre tartókeret, 
alapcsomag két kollektorhoz

FB
V26P

162058 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1

Lapos tetőre tartókeret, 
bővítőcsomag kiegészítő 
napkollektorhoz

FE
V26P

162059 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3

Napkollektor 

EKSV26P

A napkollektorok száma  

Telepítés típusa / megnevezés

 

Típus

 

Cikkszám
Tetőn  

db

Tetőben  

db

Lapos tető  

db

Vezérlő és szivattyú egység EKSRPS4A EKSRPS4A 1 1 1

Kiegészítő, a csővezeték, napkollektorhoz való csatlakoztatásához TS 164245 1 1 1

Összekötő cső napkollektorhoz CON 15 164732 1 1 1

Tető átvezető csomag a tetőre szerelt napkollektorhoz
EKSRCAP
EKSRCRP

EKSRCAP Anthracite
EKSRCAP Red

1 0 0

Szerelési kiegészítők, tetőre szerelt napkollektorhoz RCIP 162037-RTX 0 1 0

Tető átvezetés, lapos tetőhöz RCFP 162038-RTX 0 0 1

Anyaglista normál napkollektorok Drain-back rendszerrel

A napkollektorok száma  

Telepítés típusa / megnevezés Típus

 

Cikkszám

2-ig  

db

3-ig  

db

4 és 5

db

Vezérlő EKSDSR1A EKSDSR1A 1 1 1

Nyomás alatti állomás napkollektor EKSRDS2A EKSRDS2A 1 1 1

Nyomástartó cső vezeték DN16 15 m CON 15P16 162073 1 1 0

Napkollektor túlnyomásos csatlakozó készlet 
DN16

CON CP16 162075 1 1 0

Nyomástartó cső vezeték DN20 15 m CON 15P20 162074 0 0 1

Napkollektor túlnyomásos csatlakozó készlet 
DN20

CON CP20 162076 0 0 1

Napkollektoros tágulási tartály 12 l * MAG S12 162070 1 0 0

Napkollektoros tágulási tartály 25 l * MAG S 25 162050 0 1 0

Napkollektoros tágulási tartály 35 l * MAG S 35 162051 0 0 1

Szerelési anyag nyomás alatti napkollektor 
rendszer 1)

RCP EKSRCP 1 1 1

Anyaglista napkollektorok nyomás alatti rendszerrel 1)

A napkollektorok 

száma
2 3 4 5

Csatlakozó vezeték 

15 m
DN 16 DN 16 DN 20 DN 20

A rendszer névleges 

térfogata (l)
21 22,7 24,4 26,1

Névleges térfogat, teljes rendszer
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Napkollektor – Áttekintés EKSH26P – normál fekvő modell

Anyaglista a normál napkollektoros rendszerekhez melegvíz készítéshez és fűtés rásegítéshez EKSH26P

A napkollektorok száma 

Telepítés típusa / megnevezés Típus Cikkszám

3 db-ig 
Mennyiség

4-5 db

Mennyiség

Nyomás alatt álló  
hőtároló

EKHWP500PB EKHWP500PB 1 1

Vezérlő EKSDSR1A EKSDSR1A 1 1

Nyomás alatti állomás napkollektor EKSRDS2A EKSRDS2A 1 1

Nyomástartó cső vezeték  
DN16 15 m

CON 15P16 162073 1 0

Napkollektor túlnyomásos csatlakozó készlet  
DN16

CON CP16 162075 1 0

Nyomástartó cső vezeték  
DN20 15 m

CON 15P20 162074 0 1

Napkollektor túlnyomásos csatlakozó készlet  
DN20

CON CP20 162076 0 1

Napkollektoros tágulási tartály 12 l * MAG S12 162070 0 0

Napkollektoros tágulási tartály 25 l * MAG S 25 162050 1 0

Napkollektoros tágulási tartály 35 l * MAG S 35 162051 0 1

Szerelési anyag nyomás alatti  
napkollektor rendszer 1)

RCP EKSRCP 1 1

Anyaglista napkollektorok nyomás alatti rendszerrel 1)

A napkollektorok 
száma

2 3 4 5

Csatlakozó 
vezeték 15 m

DN 16 DN 16 DN 20 DN 20

Névleges rendszer 
térfogat (I)

21,6 23,9 26,0 28,1

Napkollektor 

H26 P

A napkollektorok száma  

Telepítés típusa / 

Megnevezés
Típus Cikkszám

1 

Tetőn  

db

1 

Lapos tető 

db

2 

Tetőn  

db

2 

Lapos tető 

db

3 

Tetőn  

db

3 

Lapos tető 

db

4 

Tetőn  

db

4 

Lapos tető 

db

5 

Tetőn  

db

5 

Lapos tető 

db

Napkollektor EKSH26P EKSH26P 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5

Napkollektor csatlakozó FIX-VBP
162016-
RTX

0 0 1 1 2 2 3 3 4 4

Telepítési sínvezetés az 
egyes napkollektorokhoz

FIX MP 
200

162068 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5

Tetőre szerelhető készlet 
egy napkollektorhoz P)

(Készletenként 4 tetőhorog)
FIX-ADDP 162085 22) 0 42) 0 62) 0 82) 0 102) 0

Lapos tetőre tartóváz alap 
készlet egy napkollektorhoz

FB H26P 162060 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

Lapos tetőre tartó bővítő 
készlet egy további 
napkollektorhoz

FE H26P 162061 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4

Nyomás alatti rendszer

P) Csak nyomás alatti rendszerekhez.

* Normál ajánlás, részletes kiszámítás 

után, más tágulási tartályra lehet 

szükség.

1) A tetőre való feljutást a tetőre és a 

tető beépítésénél az ügyfélnek kell 

biztosítania. 

A szolár folyadékot külön kell 

megrendelni.

2) Szükség esetén ellenőrizni kell a 

tetőhorgok számát (lásd az ADM 

szerelési útmutatót).

Névleges térfogat, teljes rendszer





A tároló tartályok teljes száma

Megnevezés Típus Cikkszám

2

db

3

db

Napkollektoros tároló tartály 
hosszabbító készlet 1

CON SX 160120 1 1

Napkollektoros tároló tartály 
hosszabbító készlet 2

CON SXE 160121 0 1

Napelem FlowGuard napenergia 
áramlásszabályozó

FLG 164102-RTX 2 3

RPS4 szolárszabályozás és  
szivattyú egység

EXSRPS4 EKSRPS4A 1 1

Napkollektor – Áttekintés EKSV26P – normál álló modell

Több tároló tartályt összekötő napkollektoros alkatrészek listája
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Üzembiztonság

A Daikin szerviz és szervizpartner-hálózatunk tagjai

igyekeznek az elvárásait meghaladó intelligens

szolgáltatásokat és megoldásokat kidolgozni, hogy

szakemberek által karbantartott fűtőegységei soha ne

okozzanak Önnek kellemetlen perceket!

Nagyobb biztonság 

Egy nem optimális állapotban működő fűtési

rendszer számos kockázatot hordoz, rontja a

munkakörülmények biztonságát, és akár személyi

sérüléshez vezető vészhelyzetet is okozhat.

A rendszeres karbantartás növeli a hűtési rendszer 

biztonságát, így a vállalat dolgozóiét is, ami kevesebb 

munkahelyi sérülést és balesetet eredményez.

Teljes körű jogi megfelelés

Fűtőegysége karbantartott és szervizelt mivolta 

bizonyosságot ad arra, hogy az összes vonatkozó jogi 

követelménynek (pl. F-gáz rendelet) megfelel.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS fluortartalmú 
üvegházhatású gázokról szóló, 2014. április 16-án 
kiadott 517/2014 sz. rendelete és a 842/2006 sz. 
(EC) rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 
RENDELKEZÉSE (EU).

Költségmegtakarítás

Hosszú távon a karbantartás mindig takarékosabb

megoldás, mint az alkalmankénti szervizelési

beavatkozások összköltsége. A megelőző karbantartás

jóvoltából Ön és a Daikin előre tervezhet, így

elkerülhetők a kampányszerű beavatkozások.

Szakembereink kellően felkészülhetnek, így

megelőzve az ismételt kiszállást és extra leállásokat.

A tiszta és átlátható, így előre tervezhető költségek

is előnyt jelentenek, csakúgy, mint a világos és

jól megalapozott életciklus tanulmányok, melyek

jelzik a jövőbeli igényeket és követelményeket,

melyeket előre figyelembe lehet venni. Idővel ez a

teljes életciklus költségeket (TCO) és a kapcsolódó

működési költségeket egyaránt csökkenti.

Minimális rendszerleállás

Az ütemezett karbantartási látogatások átláthatóak

és könnyen tervezhetők, a kiszállások időzítése ezért

időben egyeztethető úgy, hogy azok minél kisebb

hatást gyakoroljanak a termelésre vagy a komfortra.

Egy jól karbantartott fűtési rendszer meghibásodása

a főszezonban kevésbé valószínű. Az egységet az

összes szükséges ellenőrzéssel és karbantartással

naprakészen tartva kevesebb az aggodalom,

mint akkor, ha a legnagyobb szükségben történik

meghibásodás.

Fokozott rendszerhatékonyság

A fűtési rendszer előírt karbantartása által a 

villamosenergia-költségek és a teljesítmény nem 

kerülnek veszélybe, a rendszer biztonsági funkciói 

és integritása pedig meg fog felelni a legújabb 

szabványoknak és előírásoknak.

A rendszeres karbantartás, azaz átvizsgálások, olaj 

és egyéb folyadékcserék, alkatrészcserék és más 

apróbb javítások jóvoltából fűtési rendszere sokkal 

hatékonyabban működhet. Viszonzásul tüzelőanyag- 

és energiamegtakarításban részesül, mivel a 

fűtőegység a legjobb teljesítményével üzemel.

Miért  
van szükség 
karbantartásra?
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Vészhelyzeti hívások

Arra az esetre, ha a fűtési rendszer mégis

meghibásodna, az összes Daikin karbantartási

csomag hozzáférést biztosít a vészhelyzetben hívható

sürgősségi telefonszámhoz. A megelőző és a bővített

karbantartás a rendes munkaidőn kívül hívható

sürgősségi számot is tartalmaz.

Eredeti pótalkatrészek, szerszámok és 
berendezések

A Daikin szerviz és szervizpartner hálózatunk tagjai

által használt alkatrészeket a Daikin egytől egyig

jóváhagyta, ami azt jelenti, hogy a hiba és a zavarok

kockázata kisebb, emellett a garancia is érvényben

marad.

Ha meg kell bontani a rendszert, esetleg felújításra

vagy javításra kerülne sor, a Daikin OEM gyártóként

ehhez eredeti eszközökkel, leírásokkal

és készülékekkel rendelkezik, így a javítás a gyári

ajánlások szerint történik, a berendezései pedig

olyanok lesznek, mint új korukban.

A Daikin saját fűtési rendszerei karbantartásához

speciális szervizeszközöket használ. Ezek az eszközök

kereskedelmi forgalomban nem hozzáférhetőek,

emellett lehetővé teszik a szükséges fejlett

hibaelhárítást és jelentéskészítést a fűtési rendszer

optimalizálásához és megfelelő beállításához,

valamint megfelelősségének ellenőrzéséhez.

Vonzó felújítási megoldások

A Daikin vonzó felújítási megoldásokat

is kínál régebbi fűtési rendszerek széles

választékához. A fűtési rendszer alapvető

elemei cserére kerülnek annak érdekében,

hogy működése még sok éven keresztül

biztosítható legyen. A Daikintól vagy

minősített partnereitől származó és a Daikin

által tanúsított átalakítási megoldások

jóvoltából csökkennek az üzemeltetési

költségek, nincs szükség felújításra vagy

ismételt beüzemelésre, emellett karbantartási

szerződés esetén vonzó feltételekkel jótállást

is tartalmaz.
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Az energiatakarékossághoz nem elég az 

energiahatékony berendezések beszerzése és telepítése; 

a működésüket is optimális körülmények között kell 

tartani. 

A maximális teljesítmény biztosításához 

elengedhetetlen a megfelelő karbantartás és szervizelés. 

Biztos benne, hogy a szűrők tiszták és egyetlen 
alkatrész sem hibás? 
A beállítások helyesek? 

Ezek bármelyike a kényelem minőségének 

csökkenéséhez vezethet. Talán nem vehető azonnal 

észre a különbség, de az év végén bizonyosan fel fog 

Daikin Szerviz  
Portfólió

tűnni – amikor az áramszámlát fizeti.

A Daikin csapatunk folyamatosan arra törekszik, hogy 

növelje rendszereink energiahatékonyságát. 

A Daikin szerviznél azért dolgozunk, hogy az optimális 

beüzemelés és indítás, a rendszeres és megelőző 

karbantartás, illetve a távfelügyelet révén segítsük 

egységeinek hatékony működtetését, növeljük 

az egységek teljesítményét, és költséghatékony 

frissítésekkel a legújabb technológiai fejlesztéseknek 

köszönhető hatékonyságnövekedésben részesíthessük.

Pótalkatrészek Javítási 

szolgáltatás

Telepítési támogatás Üzembe helyezésGondozási csomagok

Intelligens  

távfelügyelet

24 / 7

Frissítés /  

optimalizálás

Optimalizálás 

és frissítések

Tartsa 

rendszerét 

csúcs állapotban

Alkatrészellátás

és javítások
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Üzembe helyezés

Az Ön Daikin berendezése hatékonyságának és 

hosszú távú működésének garantálása érdekében a 

Daikin az üzembe helyezési szolgáltatások keretében 

kínálja Önnek a Daikin rendszer professzionális 
beüzemelését, magasan képzett, OEM (eredeti 

alkatrészgyártási) oktatásban részesült mérnökökkel. 

Ha az üzembe helyezést a meghatalmazott partnereink 

valamelyikével vagy magával a Daikin vállalat 

szakembereivel végezteti el, akkor biztos lehet abban, 

hogy a berendezés tökéletesen fog működni, és 

biztosan élvezheti az egyedülálló klíma előnyeit.

Minden üzembe helyezést a Daikin szabványainak 

megfelelően dokumentálnak, és részletes üzembe 

helyezési jelentést készítenek, mely tartalmazza 

az összes végrehajtott lépést és az egységek 

működésének részleteit.

A megadott árak arra az esetre vonatkoznak, ha az üzembe helyezés előtti feladatokat (ellenőrzési listát) végrehajtották, mely számos 

alapvető feladatot jelent, pl. a helyszín általános körülményei, a tápellátás és a szükséges villamos elosztás megléte, valamint a telepítéssel 

kapcsolatos témák. Ez biztosítja, hogy a szolgáltatást hatékonyan, megfelelő időben, a lehető legjobb eredménnyel lehessen elvégezni.  

Az üzembe helyezés előtti feladatok legfrissebb kiadását itt találhatja meg: www.daikin-ce.com

MEGJEGYZÉS:
A felsorolt   árak előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az árak nettók, nem tartalmazzák az áfát és a kiszállást.

A felsorolt   árak a megrendelés megerősítésén alapulnak, legalább  nappal a munka megkezdése előtt.

Kiegészítő szolgáltatások és anyagok

Kérésre kérésre

Munkadíjak

Szervizmérnök óradíja CE.S_LA_HOUR kérésre

Szervizmérnök óradíja +50% CE.S_LA_HOUR50 kérésre

Szervizmérnök óradíja +100% CE.S_LA_HOUR100 kérésre

Szervizelési művezető óradíja CE.S_LA_FOR kérésre

Projekt tervezési óradíj CE.S_LA_PRO kérésre

Normál munkaidő felár nélkül H– CS: :–:, P: :–:

50% felár H– P: :–: és :–:, SZ: :–:

100% felár
: előtt és : után, valamint vasárnap és 

ünnepnapokon

Utazási költség (parkolási díj, autópálya díj stb. nélkül)

Kilométerdíj CE.S_TR_KM_AL kérésre

Esetenkénti alap kiszállási díj CE.S_TR_CASE kérésre

Speciális utazási költség (repülőgép, komp…) CE.S_TR_SPEC kérésre

1. utazási zóna CE.S_TR_Z1 kérésre

2. utazási zóna CE.S_TR_Z2 kérésre

3. utazási zóna CE.S_TR_Z3 kérésre

4. utazási zóna CE.S_TR_Z4 kérésre

Gépkocsival történő utazás óradíja CE.S_TR_HOUR kérésre

Lemondás

Sikertelen utazás (ügyfél hibája) CE.S_COM_FAILTRAV
A tervezett költségek 

%-a

Képzés

Egész napos képzés személyenként naponta (minimum 5 résztvevő) CE.S_LA_TRA kérésre

Leírás Anyagszám Ár

Monosplit beüzemelés – csőszerelés nélkül CE.S_COM_SPMON kérésre

Monosplit beüzemelés – csőszereléssel CE.S_COM_SPMON kérésre

 Multisplit beüzemelés – 2-3 beltéri egység CE.S_COM_SPMUL3 kérésre

Multisplit beüzemelés – 4-5 beltéri egység CE.S_COM_SPMUL5 kérésre

Beüzemelés (kiegészítő egységek) CE.S_COM_ACC kérésre
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A karbantartás kulcsfontosságú minden 

eszköz minőségének, hatékonyságának 

és hibátlan működésének a 

biztosításában. 

A karbantartási megállapodásaink 

sokéves tapasztalatokra alapulnak, 

hogy az Ön számára minden 

előnyt biztosíthassunk, ha a Daikin 

minősített mérnökeivel végezteti el a 

karbantartásokat. 

• Készüljön fel a meleg évszakra 

• Alacsonyabb energiaszámla és CO-

kibocsátás 

• A tiszta szűrőknek köszönhetően 

csökkentheti a vírusok, baktériumok, 

pollenek hatásait 

• Csendes működés 

Karbantartás
Az egység vagy rendszer rendszeres 

karbantartásának köszönhetően nem 

lépnek fel az elektromos költségekkel, 

illetve a teljesítménnyel kapcsolatos 

veszélyek, s a biztonsági funkciók 

és a rendszer integritása megfelel 

a legújabb szabványoknak és 

előírásoknak. A rendszeres karbantartás 

a Daikin rendszer teljes élettartama 

során biztosítja a befektetését. Elkerüli 

a leállásokat és a meghibásodásokat, 

ugyanakkor alacsonyan tartja az 

üzemeltetési költségeket, a rendszer 

teljes életciklusa során.

A megelőző karbantartási tervek 

biztosítják a költségek átláthatóságát, 

megelőzik a váratlan javítási kiadások 

felmerülését, illetve a kényelem és 

a minőség csökkenését, valamint a 

termelés visszaesését. 

A csomagjainkba tartozik továbbá az egység 

átfogó tesztelése speciális, Daikin fejlesztésű 

diagnosztikai szoftverrel, mellyel ellenőrizzük 

az esetleges szivárgásokat, problémákat.

A 'Daikin Cares'  különböző szintű karbantartási megállapodást tartalmaz, amelyek minden igényt kielégítenek. 
A  csomag mellett a Daikin átfogó lehetőségeket kínál, amelyek közül igény szerint választhat.

A csomag a jelenlegi törvényi 

előírásoknak való megfelelés 

minimális feltétele, és egyben 

így gondoskodhat arról, hogy 

a berendezés megfelelően, a 

paraméterek szerint működjön.

A csomag a következő szolgáltatásokat 

tartalmazza:

• Átvizsgálások előre megadott 

tevékenységeknek megfelelően

• Szoftver- és firmware frissítések az 

igényeknek megfelelően

• Hitelesített napló

. Alap karbantartás: . Megelőző karbantartás: . Kiterjesztett karbantartás:

A megelőző karbantartással hosszú 

távon optimális állapotban tarthatja 

a Split/Sky Air egységet.

Az alapcsomagban foglalt 

karbantartási tevékenységeken túl 

ez a csomag a következőket foglalja 

magában:

• Szervizelés előre megadott 

tevékenységeknek megfelelően

• A hőcserélők tisztítása

• Helyszíni rendszerdiagnosztika és/

vagy elemzés egy beavatkozás közben 

• Átfogó, előrejelző állapot & mérési 

jelentés

• Rögzített, lekérdezhető 

szerviztörténet minden egyes 

egységhez

• Vészhelyzeti támogatás és kiszállás

• A műszaki asszisztencia- és javítási 

szolgáltatás igénybe vétele

A kiterjesztett karbantartás maximális 

rendelkezésre állást nyújt, minimális 

tulajdonlási összköltség mellett.

A alap karbantartási csomagban 

felsoroltakon túl ez a csomag 

a következőket is tartalmazza:

• A munkadíj & útiköltség, valamint a 

tervezett karbantartások pótalkatrészeinek 

költsége

• A munkadíj & útiköltség, valamint a 

javítások pótalkatrészeinek költsége

• Hűtőközeg

• Garancia kiterjesztése

Opciók:

Energia audit & jelentés

Szakember általi támogatás és tanácsadás

Prediktív karbantartás

MEGJEGYZÉS:
A felsorolt   árak előzetes értesítés nélkül változhatnak. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az árak nettók, nem tartalmazzák az áfát és a kiszállást. A felsorolt   árak a megrendelés 

megerősítésén alapulnak, legalább  nappal a munka megkezdése előtt.
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A Daikin berendezéshez megfelelő alkatrész 

beazonosítása, (valós idejű) készlet-információ 

lekérdezése és online megrendelése.

Mindezt csak néhány egyszerű lépésben.

 

Előnyök az Ön berendezése számára: 

 › gyors és egyszerű kezelhetőség

 › ingyenes szállítás

 › / elérhetőség

 › rugalmas kiszállítás

 › „valós idejű” elérhetőség

E-Parts

Mindig elérhető az Ön számára
Bejelentkezhet közvetlenül, de az üzleti portálon 

keresztül is eljuthat az E-Parts szolgáltatáshoz:

http://eparts.daikin-ce.com

https://my.daikin.eu 

Regisztráljon most, hogy használhassa az 
E-Parts szolgáltatást!

Hozzon létre fiókot saját magának és kollégáinak. 

– Egyszerűen látogasson el a my.daikin.eu-ra,

– töltse le a regisztrációs űrlapot,

– töltse ki,

– és küldje vissza a Daikinnak (service@daikin.hu).

Daikin Akadémia

Célok

A Daikin Szerviz Akadémiával egységes európai  

tanulási programot szeretnénk ajánlani a belső és 

külső szerviztechnikusok számára, hogy a legjobbak 

között is a legjobbak legyenek.

 › Gondoskodjon arról, hogy partnerei rendelkezzenek 

képzett munkaerővel

 › Engedélyezze és biztosítsa csak a magas színvonalú 

szolgáltatást végfelhasználóink   számára

 › Fokozza a teljesítményt és a hatékonyságot, 

kevesebb időt felhasználva a szolgáltatási 

műveletekhez

 › Javítsa a minőséget és ezáltal az ügyfelek 

elégedettségét

 › Elősegíti a karrier lehetőségeket a HVAC-R iparban 

dolgozó szakemberek megtartása érdekében

 › Ahol lehetséges, helyi nyelven kínál képzéseket

Többre kíváncsi?

Amennyiben többet szeretne tudni a Daikin 

Academy Central Europe-ról, kérjük forduljon 

hozzánk a lenti elérhetőségen:  

academy@daikin-ce.com

A Daikin Szerviz Akadémia egyedi oktatási megoldásokat 

kínál a Daikin termékek összes szolgáltatási esetére.

Célunk az, hogy segítsünk Önnek jobb kiszolgálást nyújtani  

a helyszínen, és ezáltal növekedjen vállalkozása.

Képzési csomagjaink a következő területeket fedik le:

 › Telepítés és üzembe helyezés

 › Üzemi működés

 › Karbantartás

 › Hibaelhárítás és -javítás

 › Alkalmazás és tervezés
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Remote Monitoring 

szolgáltatások

Analitika

Az adatok a mi alapanyagaink, és

az adatelemzés a termékünk. A rendszer 

adatainak folyamatos ellenőrzése és 

elemzése nem csak a hatékony üzemelés 

kulcsa, hanem a karbantartási költségek 

csökkentése és a felhasználói élmény 

optimalizálása is elérhető ezúton.

Az adatok elemzése hosszútávon

további értékes és sokszor meglepő 

információkat nyújthat.

Egyszerű kapcsolódás

Tudjuk, hogy a rendszerek 

összekapcsolása

a felhővel gyakran igazi kihívást jelent  - 

de ez a mi feladatunk. Mi gondoskodunk 

a kapcsolat létrejöttéről, beleértve a 

mobil és routerhálózatot is, mindkettőt 

integrálva a remote monitoring 

rendszerbe a sikeres nyomonkövetés és 

az infrastruktúra megbízhatóságának 

maximalizálása érdekében. 

Daikin Cloud Service

Daikin Cloud Service egy web alapú 

távfelügyeleti és szerviz rendszer, ami 

a felhő technológia előnyét használja 

ki. A távoli elérés lehetővé teszi, hogy 

a rendszert bármikor és bárhonnan 

felügyelni lehessen. Az összes fontos 

üzemi paramétert a DCS folyamatosan 

gyűjti és automatikusan, központilag 

tárolja. Ezzel a háttértámogatással 

lépéselőnybe kerülhet egy 

fenntartható üzleti modell 

kiépítéséhez. 

A legújabb technológiák a kiemelkedő szín-

vonal szolgálatában, hogy HVAC-R rendszerei 

tökéletes hatékonysággal és megbízhatósággal 

működjenek.

A szolgáltatáshoz csatlakoztatott légkondicionáló rendszerek okos 

működtetésére kínálunk többféle lehetőséget, például távoli elérést, 

teljesítmény monitorozást és előrejelzés-elemzéseket sok egyéb 

mellett. Intelligens rendszereink olyan hatékony szolgáltatási hálót 

biztosítanak, amellyel Önnek maximális rendszerbiztonságot, valós 

idejű monitorozást garantálhatunk.

Esetleges rendszerleállás előre jelzése
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A remote monitoring előnyei

Távoli vezérlés

A Daikin Cloud Service a megszokott 

böngésző felületeket használja, így 

bármilyen eszközről elérhető, valós 

idejű adatokkal. Emiatt a felhasználók 

a DoS felületet speciális eszköz vagy 

szoftver nélkül érhetik el, bárhonnan 

és bármikor - csak internetkapcsolat 

szükséges hozzá. 

Probléma nem maradhat 
észrevétlenül

A Daikin Cloud Service

automatikus értesítést küld, ha 

lehetséges meghibásodást észlel. Ez az

egyedi prediktív értesítési funkció

lehetővé teszi a szervizintézkedéseket

még mielőtt Ön észrevenné,

hogy probléma merült fel - így

a megbízhatóság valóban maximális, a 

 szervizelés pedig tervezhető.

Maximális teljesítmény

A Daikin Clud Service szolgáltatás 

fő előnye, hogy az üzemi- és 

rendszerparaméterek egy központi 

tárhelyen gyűlnek. Az adatok ezután 

bármikor rendelkezésre állnak további 

elemzésre, értékes információkat 

tárolva a rendszer működéséről, 

állapotáról és hatékonyságáról. 
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TERMÉK-KATEGÓRIA SZAVATOSSÁGI IDŐ

Légkondicionálás

Légtisztítók; Split; Multi-split; SkyAir; VRV; Kompakt; szellőző egység 3 év

Fűtőrendszerek

Altherma hőszivattyú és Hibrid hőszivattyú; használati melegvíz tartály 3 év

Gázkazán 3 év

Napkollektor 5 év

Padlófűtési rendszerek (csövek, elemek); Altherma Hybrid Hőcserélője 10 év

Egyéb fent nem említett fűtési termékek 3 év

Folyadékhűtő rendszerek

Légkezelő egység 1 év

Légkezelő egység Modular L; Fan coil egység 3 év

Folyadékhűtő** 1 év

„Plug&Play” folyadékhűtő (EWAQ/EWYQ-A,-B,-C sorozat; SEHVX/SERHQ-B 

series)
3 év

Kereskedelmi hűtés

Conveni-Pack; ZEAS 3 év

Conveni-Pack; ZEAS 3 év

Kereskedelmi kondenzáló egység (CCU; SCU); Zanotti, Tewis, Hubbard, J&E 

Hall, és Daikin helyhez kötött hűtő- berendezések*
1 év

AHT HORECA berendezés 2 év

Egyéb nem említett kereskedelmi és ipari hűtés berendezések 3 év

Megoldások és Idegen berendezések

Légfüggöny 3 év

Olaj és esővíz tartály 5 év

VA csövezés 10 év

Luve*, Güntner* berendezés 2 év

Dadanco, Cabero, Smart Energy 1 év

Jelen kereskedelmi feltételek (továbbiakban: Kereskedelmi Feltételek) a Daikin Hungary Kft. (továbbiakban: Daikin) összes 

cégeknek történő (B2B) ajánlatára, szállítására és szolgáltatásra vonatkoznak. Az I Rész az áruszállításokra vonatkozik. A 

II Rész az ügyfélszolgálatunk általi szolgáltatásokra vonatkozik. Minden egyéni megállapodás, amely eltér e Kereskedelmi 

Feltételektől, kizárólag abban az esetben érvényes, ha ahhoz cégszerű aláírással a Daikin írásban hozzájárult. A nem hivatalos 

nyilatkozatok jogi érvénnyel nem bírnak. A megrendelő fél (továbbiakban: Megrendelő) által kibocsátott kereskedelmi 

feltételek nem alkalmazandóak. Az áruk átvétele minden esetben egyúttal e Kereskedelmi Feltételek elfogadását is jelenti. 

A fogyasztóknak nyújtott ügyfélszolgáltatások (B2C) külön kereskedelmi feltételek hatálya alá tartoznak. A Kereskedelmi 

Feltételek megtalálhatók a www.daikin.hu weboldalon.

I. ÁRUSZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK

1. AJÁNLAT

Ajánlataink nem kötelező érvényűek, pusztán tájékoztató jellegűek. A termékek bármilyen jellegű bemutatása, illetve 

bármilyen információ a termékek méretéről, súlyáról és műszaki adatairól kötelező erővel nem bír, ezek a termelés- és termék 

sajátosságai alapján változhatnak. Az ilyen változtatások nem minősülnek termékhibának.

2. MEGRENDELÉS, SZÁLLÍTANDÓ TÉTEL MÓDOSÍTÁSA

1. A Daikin megrendeléseket kizárólag írásban (levél, fax, e-mail vagy az online megrendelő felület útján) fogad el. A 

megrendelés Daikin általi visszaigazolása – a szállítási határidő tekintetében – nem minősül a megrendelés elfogadásának. 

A megrendelés csak akkor minősül elfogadottnak, ha arról írásbeli hivatalos megrendelés visszaigazolást küldtünk vagy 

teljesítettük a szóban forgó megrendelést. A visszaigazolásban a Daikin által megjelölt szállítási határidő a Daikin által az 

első szállítmányozónak történő átadás időpontját jelöli. Bárminemű szóbeli vagy telefonos megállapodást írásban meg kell 

erősíteni.

2. Daikin fenntartja annak a jogát, hogy a szerződéstől akár a megrendelés tényleges elfogadását követően is elálljon abban 

az esetben, ha a Megrendelő fizetőképességéről időközben megszerzett információk arra utalnak, hogy Megrendelő nem 

képes a megrendelés részben vagy egészben történő pénzügyi teljesítésére.

3. A megrendelés tényleges elfogadását követően is fenntartjuk továbbá annak a jogát, hogy érdekeinket szem előtt tartva 

a szállítandó tételeket oly mértékben megváltoztassuk vagy javítsuk, mely mértékű javítás vagy változtatás Megrendelő 

számára ésszerűen elfogadható. (pl. az eredetivel egyenértékű vagy annál bonyolultabb/fejlettebb készülék szállítása). 

4. A megrendelés részben vagy egészben történő lemondása vagy módosítása Megrendelő részéről kizárólag a Daikin 

írásbeli jóváhagyásával lehetséges, és feljogosítja Daikint arra, hogy – a már teljesített szolgáltatások ellenértékén és az 

ezekhez kapcsolódó költségeken túl – a megrendelési érték 20%-ának megfelelő, de legalább 250 Euró összegű törlési 

díjat számítson fel Megrendelő terhére, meghiúsulási kötbérként. Egyes termékcsoportokra, melyek gyártása külön 

megrendelésre történik (pl. multi scroll vagy csavarkompresszoros folyadékhűtők, AHU stb.) külön lemondási szabályok 

vannak érvényben, melyek a www.daikin-ce.com weboldalon találhatók meg.

3. ÁRAK, FIZETÉSI FELTÉTELEK

1. Árainkat az időről-időre módosuló árlista tartalmazza, melyet rendszerint évente egy alkalommal adunk ki. Az év közbeni 

árváltoztatás jogát fenntartjuk.

2. Eltérő rendelkezés hiányában áraink nettó áraknak minősülnek, mindenféle adók, illetékek, egyéb díjak nélkül a 

megadott valutában értendők, valamint tartalmazzák a csomagolást is. Áraink a termékdíjat tartalmazzák. Csomagolást és 

csomagolóanyagot nem veszünk vissza.

3. Nem fogadunk el olyan számlával kapcsolatos reklamációt, amely a számla kézhezvételétől számított 2 héten túl 

érkezett. Eltérő rendelkezés hiányában a számlák fizetési határideje a számla kiállításától számított 30 nap; a fizetés akkor 

teljesített, amikor az összeg a Daikin számláján jóváírásra került. Késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kamat mértéke 

a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat – idegen pénznemben meghatározott 

pénztartozás esetén az adott pénznemre a kibocsátó jegybank által meghatározott alapkamat, ennek hiányában a pénzpiaci 

kamat 12 (tizenkettő) százalékponttal növelt értéke. A késedelmi kamat számítási módjára a Polgári Törvénykönyv 

rendelkezései az irányadók. Fizetési késedelem esetén a késedelmi kamaton felül Daikin követelheti a késedelmes összeg 

behajtásának költségeit is (az inkasszálás és behajtás díjait is beleértve).

4. Amennyiben részletfizetésről született megállapodás, a teljes hátralévő összeg esedékessé válik, ha Megrendelő akár 

csak egyetlen részlettel is késedelembe esik.

5. Daikin a megrendelés teljesítését előleg fizetésétől teheti függővé.

6. Megrendelő nem jogosult a Daikin számlakövetelésével szemben fizetést visszatartani vagy azzal szemben beszámítást 

érvényesíteni, szavatossági vagy egyéb igényre történő hivatkozással.

4. SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐ

1. A feltüntetett szállítási határidők nem kötelező érvényűek, csupán tájékoztató jellegűek, - ennek ellenére törekszünk a 

jelzett határidők betartására. Megrendelőnek nincs joga egy bizonyos szállítási határidőhöz ragaszkodni. Következésképpen 

a szállítás késedelme nem jogosítja fel Megrendelőt a szerződés felmondására, illetve a szerződéstől történő elállásra. 

Ugyanez érvényes, ha a szállítási határidőt vis maior, sztrájk vagy rajtunk kívül álló más ok miatt nem sikerül tartani.

2. Semmilyen körülmények között nem fogadunk el kötbér iránti igényt.

3. Daikin jogosult a szállítást részletekben teljesíteni.

4. Amennyiben Megrendelőnek lejárt tartozása áll fenn Daikinnal szemben, Daikin a korábbi megrendelés pénzügyi 

teljesítéséig visszatarthatja az aktuális szállítmányt, és Megrendelővel szemben az ebből eredő károkért nem vállal 

felelősséget és fizetési kötelezettséget.

5. SZÁLLÍTMÁNY ÁTVÉTELE, KOCKÁZAT ÁTSZÁLLÁSA, KÉSEDELMES ÁTVÉTEL

1. Eltérő rendelkezés hiányában Daikin szállításaira a megjelölt rendeltetési helyig az Incoterms 2010 szerinti CIP klauzula 

vonatkozik.

2. Alapesetben a CIP szállítás csak minimális szállítási biztosítást tartalmaz. Kiegészítő szállítási biztosítást kizárólag a 

Megrendelő kifejezett kérésére kötünk, külön megállapodás mellett és Megrendelő költségére.

3. Megrendelő köteles haladéktalanul megvizsgálni a részére vagy közvetlenül vásárlói részére kiszállított árut annak 

érdekében, hogy megállapítsa, az áru megsérült-e szállítás közben, köteles továbbá a csomagoláson vagy a készülékben 

esett bárminemű kárt a fuvarlevélen rögzíteni és az átvételt a szállítmányozó felé megtagadni. Amennyiben Megrendelő 

csak később fedezi fel az áru sérülését, köteles azt haladéktalanul, legfeljebb a szállítást követő 3 munkanapon belül Daikin 

részére jelezni, ennek hiányában a biztosítási és megtérítési igény érvényét veszítheti.

4. Amennyiben Megrendelő késedelmesen veszi át az árut, Daikin – egyéb jogainak fenntartásával – jogosult a kiszállított 

árut leszámlázni vagy azt más módon értékesíteni. Más módon történő értékesítés esetén a szállítási idő azon a napon 

kezdődik újra, amikor Megrendelő kiszállítás iránti ismételt írásbeli kérelmét Daikin kézhez vette.

5. Daikin korlátozás nélkül jogosult a késedelmes átvételből eredő költségek megtéríttetésére, ide értve a tárolás 

költségeit, várokozási időt stb.

6. TULAJDONJOG FENNTARTÁSA

1. Daikin a Megrendelővel szembeni követeléseinek teljes körű kiegyenlítéséig a leszállított áru tulajdonjogát fenntartja 

akkor is, ha követeléseinek egy része már megtérült. Ha azok a termékek, amelyekkel kapcsolatban Daikin a tulajdonjogot 

fenntartotta feldolgozásra kerültek, Daikin ellenérték fizetése nélkül jogot szerez az új termék felett. Ha azokat a terméket, 

amelyekkel kapcsolatban Daikin a tulajdonjogát fenntartotta vegyítették, feldolgozták, egyesítették más termékekkel, 

Megrendelő a Daikin által kibocsátott számla erejéig tulajdonjogot biztosít Daikin javára az újonnan létrejött vagy egyesített 

termék felett. Ez a rendelkezés az átalakítás során a félkész és a végtermékre egyaránt vonatkozik.

2. Megrendelő kizárólag a szokásos üzletmenet keretében jogosult a Daikin által leszállított, vagy az ezek feldolgozásából, 

vegyítéséből, egyesítéséből létrehozott árut továbbértékesíteni. Megrendelő köteles a vételár hátralék erejéig Daikin részére 

engedményezni minden, harmadik fél irányában fennálló, az ilyen továbbértékesítésből vagy bármilyen más jogcímből eredő 

követelését (beleértve a származékos jogokat), a Megrendelő és Daikin között fennálló üzleti jogviszonyból – a jövőben 

– esetleg felmerülő követelések biztosítékaként. Megrendelő köteles ezeknek a követeléseknek az engedményezését 

legkésőbb a továbbértékesítés időpontjáig a könyveiben feltüntetni.

3. Valamely áru vételárának megfizetése előtt Megrendelő csak abban az esetben jogosult az adott árut továbbértékesíteni, 

ha ezzel egyidejűleg tájékoztatja a második vevőt (végső vevőt) arról, hogy a viszonteladásból származó bevételét a 

korábbiakban engedményezte.

4. Megrendelő mindaddig köteles az átruházott árukra vonatkozó követeléseket behajtani, amíg a jelen szerződésből eredő 

mindennemű fizetési kötelezettségének Daikin felé eleget nem tett. Megrendelő egyéb módon (pl. tulajdonjog-átruházás, 

biztosíték, zálog révén) nem idegenítheti el a függőben lévő árucikkeket.

5. Megrendelő köteles cégünket haladéktalanul értesíteni a tulajdonjog fenntartással érintett árucikkek és/vagy 

átruházott követelések esetleges lefoglalásáról vagy megrongálódásáról, köteles továbbá a harmadik fél tudomására hozni 

annak tényét, hogy Daikin a szóban forgó áru tulajdonjogát fenntartotta. Vonatkozó költségeket Megrendelő viseli.

7. SZAVATOSSÁG

Eltérő megállapodás hiányában és minden további igény kizárásával a termékeknek a szállítás időpontjában fennálló hibáira 

és szavatolt minőségi hiányosságaira az alábbiak szerint vállalunk szavatosságot:

1. Az egyes termék-kategóriákra az alábbi szavatossági idők vonatkoznak a szállítási időpontjától (a szállítmányozónak való 

átadástól) kezdve. A Megrendelő köteles bizonyítani, hogy a termékhiba a szállítás időpontjában is fennállt

* csak azzal a feltétellel, hogy a gépet a Daikin maga vagy a Daikin által hitelesített személy helyezte működésbe, 

és ha a  Daikin maga vagy egy általa hitelesített személy újra üzembe helyezi a gépet minden nagyobb javítás (pl. az 

irányítóegység, a kompresszor vagy a hőcserélők cseréje stb.) után, mert különben csak 1 év a szavatosság. ** kivéve azokat 

a berendezéseket, melyeknél az egységekre csak akkor jár szavatosság, ha azokat a Daikin helyezi üzembe.

2. Megrendelő kizárólag abban az esetben érvényesítheti szavatossági jogait, ha a berendezést a Daikin telepítésre 

vonatkozó útmutatója szerint a Daikin vagy a Daikin által erre betanított vállalat telepítette és helyezte üzembe, továbbá 

tartja karban rendszeres időközönként a Daikin aktuális üzemeltetési/karbantartási előírásai alapján.

3. A szavatosság és a felelősség kizárt, ha a megrendelő a látható hibákat a szállítást követő 3 munkanapon belül, az egyéb 

hibákat pedig az első megvizsgálást követően késedelem nélkül nem jelenti írásban.

4. Szavatosság keretében vállaljuk, hogy saját választásunk szerint megjavítjuk a hibás berendezést vagy alkatrészt, 

vagy hibátlan berendezést vagy alkatrészt szállítunk. Az egyéb szavatossági igények kizártak. Munkadíjat, utazási időt, 

segédeszközöket mint hűtő- és fagyasztó anyagok, glycol és kenőanyagok, illetve egyéb (pl.: beépítéssel és beszereléssel 

kapcsolatban felmerülő) költségeket nem térítünk meg. 

5. A Daikin, saját döntése szerint, időről időre szoftver és/vagy hardver frissítéseket biztosíthat. A frissítések 

tartalmazhatnak hiba javításokat, fejlesztéseket valamint feljavításokat is. A fejlesztések egy gépen olvasható és telepíthető 

formában jutnak el a Megrendelőhöz, a telepítési útmutatóval együtt. A Megrendelőnek saját költségére, ésszerű időn 

belül telepítenie kell a frissítéseket. Bárminemű kár, amely a telepítés elmulasztásából eredeztethető csak és kizárólag 

a Megrendelő felelőssége, a Daikin nem vállal felelősséget ezekben az esetekben.

6. A 2. és 3. bekezdéseken túl a szavatosság és a felelősség kizárt olyan hibák esetében, amelyeket nem megfelelő használat 

vagy karbantartás, az üzemeltetési feltételek vagy a karbantartási előírások figyelmen kívül hagyása, a túlhasználat vagy 

nem megfelelő üzemeltetési anyagok, vagy nem a Daikin által jóváhagyott alkatrészek használata okozott. Ezen kívül 

a szavatosság kizárt a kopóalkatrészek rendes elhasználódásáért és kopásáért, ide értve, nem kizárólag, szűrők, égőfejek, 

motorok szénkeféi, tengelykapcsolók, elektródák, védőanód, UV szondák, hálók, olajok és egyéb fogyó anyagok.

7. A Daikin mentesül a szavatossági és kártérítési kötelezettségei alól, ha nem biztosított a számára a szavatossági 

intézkedések megtételéhez szükséges idő és lehetőség. Ha a megrendelő a hibás terméket tovább használja, a Daikin 

csak az eredeti hibáért szavatol és felel. A Daikin nem téríti meg azon javítások költségeit, amelyeket a kifejezett, előzetes 

jóváhagyása hiányában végeznek el. A Daikin felelőssége kizárt az ilyen javítások következményeiért.

8. Az alkatrészek és egyéb fejlesztések esetében a szavatossági idő a leszállítástól (a szállítmányozónak való átadástól) 

számított 6 hónap.

9. A hiba orvoslása esetén a szavatossági idő nem kezdődik újra a kicserélt vagy kijavított alkatrész vonatkozásában.

10.  A Daikin visszautasíthatja a hiba orvoslását, amíg a megrendelő fizetési késedelemben van.

11.  Amennyiben harmadik felek termékeinek kiszállítására és beszerelésére kerül sor, a szavatosság azon szavatossági 



 Fűtés - 

igények engedményezésére korlátozódik, melyeket Daikin a harmadik fél termékének beszállítójával szemben jogosult 

érvényesíteni. Megrendelő nem jogosult más szavatossági vagy árleszállítási igényt érvényesíteni.

12. A Daikin kérheti, hogy a Szavatossági Igényben hibásan működő alkatrészként megjelölt alkatrészeket bocsássák 

rendelkezésre részletes vizsgálatra, ide értve a törött, meghibásodott vagy károsodott árukat, alkatrészeket és 

rendszereket is. Az alkatrészeket legalább 3 hónapig abban az esetben is biztosítani kell az ilyen vizsgálatokhoz, ha a 

szavatossági igényt elfogadjuk és ingyenes alkatrészt szállítunk. Ha a vizsgálat alapján a szavatossági igény alaptalan, 

és ezért az elutasításra kerül (pl. az alkatrész külső tényező, karbantartási hiányosság miatt károsodott vagy az jól 

működik), a vizsgálat, a szállítás és a szavatossági igény teljesítése körében ingyenesen már átadott alkatrészek költségei 

felszámíthatóak a Megrendelőnek. 

8. FELELŐSSÉG

Károkért kizárólag abban az esetben állunk helyt, amennyiben cégünk bizonyíthatóan szándékosan vagy súlyos 

gondatlansággal járt el. Gondatlanság esetén a Daikint nem terheli felelősség. Daikin nem felel a közvetett károkért (pl. 

szállítás hibás teljesítése miatti állásidő), pénzügyi veszteségért, elmaradt haszonért, nem realizált megtakarításokért, 

kamatveszteségért, továbbá harmadik felek által Megrendelővel szemben támasztott követelésekből eredő károkért, kivéve 

ha az előbb említettek a Daikin szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartására vezethetőek vissza. Amennyiben a kár 

az általunk szállított áru hiányos állapotából ered, csak olyan mértékig felelünk, amilyen mértékig a gyártó vagy a nekünk 

beszállító cég felénk felel. A Daikin felelőssége nem haladhatja meg a szóban forgó áru számlázott értékének mértékét.

9. JÓTÁLLÁS ÉS KITERJESZTETT SZAVATOSSÁG

1. A szavatosságon túl, a 7. pontban leírt szavatossági időn belül, jótállunk a berendezés megfelelő működéséért. A Daikin 

jótállása lefedi az anyagokat, valamint a munka- és utazási időt. A jótállás kizárólag a hiba elhárítására terjed ki, kártérítésre 

nem. A jótállás csak akkor érvényes, ha az összes alábbi feltétel teljesül:

(1) Az ügyfél a fizetési kötelezettségét teljes mértékben teljesítette a megállapodás szerinti határidőben;

(2) Szakszerű beszerelés arra jogosult vállalkozás részéről;

(3) Az előírásoknak megfelelő használat (üzemanyag, tűztér, környezeti követelmények stb.);

(4) Daikin vagy a Daikin által feljogosított partner általi beüzemelés.

2. A jótállás megszűnik, ha a Daikin által előírt karbantartás elmarad, nem a kellő időben történik meg, vagy nem a Daikin által 

feljogosított vállalkozás végzi el, vagy ha a megrendelő nem tartja meg a Daikin által előírt szerviz időközöket. A megrendelő 

köteles bizonyítani a karbantartási és tisztítási munkálatok megfelelő és időszerű elvégzését. A jótállás akkor is megszűnik, 

ha a megrendelő a Daikin által jóvá nem hagyott kiegészítőt használ, vagy ha a Daikin által arra fel nem hatalmazott személy 

változtatásokat hajt végre a leszálított eszközökön. A kopóalkatrészekre a jótállás nem terjed ki.

10. VISSZÁRU

1. Daikin árut kizárólag kifejezett írásbeli hozzájárulással vesz vissza és cserél ki. Visszárut kizárólag minimum 100 

Euró és maximum 50.000 Euró nettó értékben veszünk vissza, és csak abban az esetben, ha az sérülésmentes, nem került 

használatba, az eredeti csomagolásban található és további értékesítésre alkalmas. Már beszerelt egységeket (ide értve a 

folyadékhűtőket), egyedi megrendelésre készült egységeket és alkatrészeket nem veszünk vissza.

2. Megrendelő köteles kitölteni a „Visszáru megbízás” űrlapot (letölthető: www.daikin.hu) és azt a szállítástól számított 

10 naptári napon belül az általunk megadott faxszámra vagy e-mail címre megküldeni, ennek hiányában a visszárut nem 

fogadjuk el.

3. Az árut a Megrendelő által megfizetett fuvarköltséggel Megrendelő kockázatára az általunk jelzett helyre kell 

visszaküldeni.

4. Visszavét esetén az általunk Megrendelő részére számlázott nettó vételár legfeljebb 80%-át írjuk jóvá. Standard visszáru 

küldésére raktározási/adminisztrációs díjat számítunk fel, melynek mértéke a nettó ár 20%-a.

5. Daikin valamennyi visszaküldést megvizsgálja. Amennyiben az áru visszaküldése helytelenül (azaz nem a VIII. 1. - 3. 

pontok szerint) történt, jogunkban áll a visszavétet megtagadni és az áru Megrendelő részére, Megrendelő költségére 

és kockázatára történő visszaküldéséről intézkedni. Ugyanígy jogunkban áll szükség esetén magasabb raktározási/ 

adminisztrációs díjat felszámítani, mint a fent említett 20%.

6. Bárminemű jóváírást kizárólag jövőbeni megrendeléseknél áll módunkban beszámítani.

11. BESZERELÉS

Megrendelő felelőssége az áruk beszerelése és beüzemelése, illetve az is, hogy meggyőződjön arról, hogy a beszereléssel 

megbízott munkavállalói, megbízottjai, alvállalkozói vagy egyéb személyek a beszerelési és beüzemelési munkálatok 

elvégzését tekintve kellő képzettséggel rendelkeznek és a munkálatok a termékekre vonatkozó előírások és használati 

útmutatások alapján történnek. 

12. KÖRNYEZET, ENGEDÉLYEK

1. Megrendelő felel minden költségért, díjért és kiadásért ami az áru, vagy annak egy alkotórésze leszerelésével, 

hasznosításával, újrafeldolgozásával és ártalmatlanításával kapcsolatban merül fel, és nem kérheti ezen költségek Daikin 

által történő megtérítését. 

2. Megrendelő kötelessége az áruk raktározásával, beszerelésével, működtetésével, használatával, fenntartásával, 

javításával, szállításával, leszerelésével, újrahasznosításával és esetleges ártalmatlanításával kapcsolatban minden 

jogszabályi és hatósági előírás betartása, valamint a hatósági engedélyek és jóváhagyások megszerzése

3. Ha Megrendelő az árut vagy annak egy részét harmadik személynek továbbértékesíti, Megrendelő jelen pontban foglalt 

kötelezettségeit szerződéssel a harmadik személyre átruházhatja. 

13. TITOKTARTÁS

1. Bármilyen tény, adat, információ vagy tanács, amelyet Megrendelőnek Daikin átadott, vagy ahhoz Megrendelő bármilyen 

módon hozzájutott, legyen szóbeli vagy írásbeli, az árukkal vagy Daikin üzletmenetével kapcsolatos, harmadik személyek 

részére Daikin előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül tovább nem adható, kivéve annyiban, amennyiben az információ vagy 

tanács köztudomású (és nem a titoktartási kötelezettség megsértésének következtében), vagy amennyiben az információ 

vagy tanács közzététele jogszabály által előírt kötelezettség.

2. Megrendelő köteles azonnal értesíteni Daikint jogszabály által előírt bármilyen nyilvánosságra hozatali kötelezettségről, 

melynek következtében Daikin jogorvoslatot kereshet a nyilvánosságra hozatal megakadályozása érdekében. Megrendelő 

vállalja, hogy (saját költségére) mindenben együttműködik Daikinnal, ha Daikin egy ilyen előírást érvénytelennek tekint.

14. SZELLEMI TULAJDONJOG

1. Megrendelő nem rendelkezik jogosultsággal a Daikint illető szellemi tulajdonjogok felett. 

2. Megrendelő nem engedheti, hogy az áruhoz kapcsolódó bármely védjegy, márkajelzés, előírás vagy figyelmeztetés 

letörlődjön, elhomályosodjon, felismerhetetlenné váljon. 

3. Minden design, minta, terméktípus, kísérleti eszköz, marketing anyag, kellék és egyéb az árukhoz vagy azok 

fejlesztéséhez vagy megalkotásához kapcsolódó adat Daikin tulajdona marad, Megrendelő bizalmasan köteles kezelni, nem 

másolhatja le, nem sokszorosíthatja és nem ismertetheti harmadik személyekkel Daikin előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül.

15. SZEMÉLYES ADATOK

1. Megrendelő személyes adatai, amelyeket Daikin a megrendelés folyamata során szerzett meg, Daikin elektronikus 

nyilvántartásában kerülnek rögzítésre és feldolgozásra a megrendelés teljesítése, a megrendelt áruk és szolgáltatások 

Megrendelő részére történő eljuttatása, a Megrendelővel való kapcsolat tartása, a belső nyilvántartás és folyamatok 

működése valamint jogi előírások teljesítésének céljaiból. A fenti célok teljesítése néhány esetben megkívánja, hogy 

Daikin a Megrendelő adatait harmadik személyeknek továbbítsa, de Daikin minden ilyen esetben meggyőződik arról, 

hogy a továbbított adatokat a harmadik személyek bizalmasan kezelik és védik. Megrendelő a személyes adatok fenti 

célok megvalósulásához szükséges mértékben és ideig történő adatkezeléséhez a megrendelés Daikin számára történő 

megküldésével kifejezetten hozzájárul.

2. Megrendelő hozzájárul, hogy Daikin hitelinformációs ügynökségekhez és hitelbiztosító társaságokhoz fordulhasson 

azért, hogy Megrendelő hitelképességének utánanézzenek a pénzügyi teljesítőképessége ellenőrzésének céljából, és ennek 

érdekében Daikin Megrendelő adatait (név, cím, kapcsolattartás adatai, tulajdonos neve, megrendelés adatai, megrendelési 

előzmények, fizetési magatartás, Megrendelő egyenlege) az Atradius Credit Insurance N.V., Zweigniederlassung Österreich, 

CRIF GmbH. Österreich, Akzepta Inkasso GmbH. vagy mások számára átadhatja.

3. Megrendelő hozzájárul továbbá, hogy Daikin és a Daikin vállalatcsoport (www.daikin.com weboldalon megemlített) 

többi tagja felhasználhatja Megrendelő személyes adatait (név, cím, kapcsolattartás adatai, megrendelés részletei és 

megrendelési előzmények) saját marketing céljaiból is, és kapcsolatba léphet Megrendelővel telefonon, e-mailen vagy 

SMS-en, vagy bármilyen más üzenetküldő szolgáltatáson keresztül azon termékeinkkel és szolgáltatásinkkal kapcsolatban, 

amelyek Megrendelő számára érdekesek lehetnek. Megrendelő bármikor visszavonhatja ezzel kapcsolatos hozzájárulását. A 

részletekért és további alkalmazásért a Daikin B2B és a B2C szabályaira utalunk, melyek megtalálhatóak a www.daikin.com 

oldalon.

16. JOGHATÓSÁG, IRÁNYADÓ JOG

1. A jelen Megállapodás alapján vagy annak kapcsán felmerülő minden jogvita a magyar bíróságok hatáskörébe tartozik. 

2. A Felek között létrejövő összes szerződés és az ezekből eredő jogviták vonatkozásában a magyar jog az irányadó, 

a nemzetközi magánjog szabályai és az ENSZ Vételi Konvenció szabályai alkalmazásának a kizárásával. 

17. RENDELKEZÉSEK ELVÁLASZTHATÓSÁGA

Amennyiben a jelen feltételek, vagy a Daikin és a Megrendelő között megkötött szerződés bármely rendelkezése 

érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen lenne, az nem érinti a további rendelkezések érvényességét. Az érvénytelen vagy 

kikényszeríthetetlen rendelkezéseket olyan jogszerű és kikényszeríthető rendelkezésekkel kell helyettesíteni, melyek 

a legjobban tükrözik a felek eredeti szerződéses akaratát.

II. SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK

Az alábbi feltételek alkalmazandóak a Daikin ügyfélszolgálata által nyújtott szolgáltatásokra, mint beszerelés, beüzemelés, 

vizsgálat és problémamegoldás, javítás és karbantartás.

1. SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

1. A szolgáltatások pontos körét a Daikin írásbeli ajánlata vagy írásbeli megrendelés-visszaigazolása határozza meg. Az 

ajánlatban, illetve a megrendelés visszaigazolásban kifejezetten meg nem jelölt, a Daikin által a megrendelő kérésére 

nyújtott további szolgáltatás külön felszámítandó a Daikin aktuális árlistája szerint. Ugyanez alkalmazandó, ha egy helyszíni 

vizsgálat szerint további szolgáltatások szükségesek.

2. Távoli megfigyelési egységek esetén a Daikin ügyfélszolgálata csak akkor tesz intézkedést, ha arra a megrendelő kéri, 

vagy ha az intézkedésben előzetesen írásban megállapodtunk.

3. A Daikin csak az általa szállított, illetve gyártott berendezések és alkatrészek vonatkozásában nyújt szolgáltatásokat. 

A szolgáltatások köre ezért nem foglalja magában a harmadik személyek alkatrészeinek a tesztelését, a megrendelő által 

készített tápcsövek szivárgási tesztjét, az elektromos ellátás és vezetékek tesztjét, az egység hidraulikus kiegyenlítését. Ha 

az egység idegen alkatrészekből áll, a Daikin szolgáltatásai nem terjednek ki az egész egység megvizsgálására. A Daikin 

nem ellenőrzi, hogy az egység teljes-e, és hogy a biztonsági berendezései megfelelnek-e a hatályos szabályozásnak és 

a technológia állásának.

4. A Daikin nem köteles ellenőrizni, hogy a megrendelő által szállított információk és iratok (pl. egységleírások, ábrák) 

pontosak-e vagy sem.

2. KÖLTSÉGELŐIRÁNYZAT

1. A költségelőirányzatok nem kötelezőek.

2. Ha a Daikin költségelőirányzatot vagy csomagajánlatot ad, a megrendelő előzetesen hozzájárul a kivitelezés során 

beazonosított, további, a működtetéshez szükséges, a teljes díj 10%-át meghaladó munkákhoz.

3. EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG

1. A megrendelő köteles biztosítani, hogy a szolgáltatások nyújtásához szükséges együttműködést a kellő időben és 

ingyenesen teljesíti.

2. A megrendelő köteles az egységekhez való hozzáférést kérésre biztosítani. A megrendelő saját költségén biztosít 

minden szükséges műszaki követelményt (pl. energia-ellátás), kivéve ha külön megállapodás szerint azt a Daikin biztosítja. 

A megrendelő biztosítja, hogy a működési terület kellően világos legyen. Ha szükséges, a megrendelő létrát és állványzatot 

biztosít, hogy a Daikin munkaválallói könnyen és biztonságosan megközelíthessék a helyszínt. A működési helyszínnek a 

megrendelő szervizjárművével könnyen megközelíthetőnek kell lennie.

3. A megrendelő átad minden szükséges információt és iratot a szerződéses szolgáltatások hatékony ellátása végett. 

A szolgáltatásnyújtás megkezdését megelőzően a megrendelő köteles az alapbeállítások, az irányítórendszer vagy az 

egyéb paraméterek megrendelő vagy harmadik fél általi megváltoztatását, valamint az egység megrendelő által ismert 

károsodásait jelezni.

4. A működésbe hozott egység esetében a megrendelő köteles biztosítani a Dainik vonatkozó előírásaiban szereplő 

követelményeket.

5. Ha a megrendelő nem megfelelően működik együtt, a Daikin jogosult a munkálatokat megszakítani. Ezen felül a 

megrendelő visel minden kapcsolódó extra költséget, ide értve azon munkavállalók állásidejét, akik rövid úton nem 

alkalmazhatóak másra, továbbá a plusz utazási időt, a Daikin árlistája szerinti árakon.

4. ÁRAK ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

1. A Daikin írásos ajánlatának eltérő rendelkezése hiányában a szolgáltatások árai a szolgáltatásoknak az ajánlat 

feladásakor alkalmazandó árlistáján alapulnak.

2. A szolgáltatásokat általában a tényleges munkaórák szerint számítjuk fel a megállapodása szerinti óradíjban, plusz 

útiköltség átalánydíj vagy a tényleges utazási idő alapján (km és idő).

3. A Daikin szolgáltatásai nyújtásának ideje hétfő-csütörtök 8.30-tól 16.30-ig. Ezen időn kívül a rendes díjon felül 50%-os felár 

számítandó fel. A vasárnap, munkaszüneti napokon és 20-tól 7-ig történő munkavégzés esetén a felszámított felár 100%. 

4. Az alkatrészek a kicserélés idején az alkalmazandó árlista szerint számítandók fel. A Daikin alkatrészekre vonatkozó 

tulajdonjogát a vonatkozó számla teljes kiegyenlítéséig fenntartja.

5. A számlák kibocsátása a szolgáltatás teljesítése után történik.

6. Ha a megrendelő lemond egy megrendelést, vagy a telephely nem megközelíthető vagy ott munka nem végezhető, a 

megrendelő köteles megfizetni a megrendelés értékének 50%-át plusz az utazási költségeket, de legalább 250,- eurót.

7. Ellenkező kikötés hiányában a számlák a számlázás után azonnal esedékesek és levonás nélkül fizetendők.

8. Egyebekben az Áruszállításra vonatkozó 3. Fejezet (Árak és Fizetési Feltételek) mutatis mutandis alkalmazandó. 

5. Szavatosság

1. A Daikin szavatol a szolgáltatások gondos és szakszerű elvégzéséért. Minden szolgáltatást képzett személyzet végez el.

2. A szavatosság kizárt, ha a Megrendelő a látható hibákat a szolgáltatásnyújtást követő 3 munkanapon belül, az egyéb 

hibákat pedig az első megvizsgálást követően késedelem nélkül nem jelenti írásban.

3. Egyebekben az Áruszállításra vonatkozó 7. Fejezet (Szavatosság) mutatis mutandis alkalmazandó.

6. VEGYES RENDELKEZÉSEK

1.  A távoli ellenőrzés működéséhez használt minden hardver (ERMC), mint a modemek és adat- vagy SIM kártyák, akár a 

szállított árukba installálva vagy szerelve, akár külön szállítva az ügyfélnek, mindvégig a Daikin tulajdonában maradnak. 

Az ügyfél jogosult azokat a távellenőrzési előfizetése alatt használni, azt követően viszont haladéktalanul vissza kell azokat 

bocsátania a Daikin birtokába.

2.  Eltérő rendelkezés hiányában az Áruszállításra vonatkozó feltételek, különösen a teljesítési határidőkre, tulajdonjog 

fenntartásra, felelősségre, környezetvédelemre és engedélyekre, személyes adatokra, joghatóságra és alkalmazandó jogra 

vonatkozók, mutatis mutandis alkalmazandók. 

Az Általános Szerződési Feltételek elérhetők a www.daikin.hu honlapon is.

Daikin Hungary Kft.

1117 Budapest, Fehérvári út 84/a

Cg. 01-09-076710 | Fővárosi Törvényszék Cégbírósága



Daikin Altherma 3 M 
Egységben az erő

Monoblokk, alacsony hőmérsékletű levegő-víz hőszivattyú
Fűtés és hűtés minimális helyigénnyel

Áttervezett burkolat
A vízszintes osztású, fekete színű rács elrejti a ventilátort és

csökkenti a kültéri egység által kibocsátott zajt.

Egyetlen ventilátor, kiemelkedő teljesítmény
A ventilátor mérete mellett a formája is áttervezésre került, az érintkezési felület

csökkentése érdekében, így a levegővel érintkezve a zajszint csökkent, a légkeringés javult.

R- monoblokk
A Daikin úttörő szerepet játszik az R- hűtőközeges hőszivattyúk piacra történő

bevezetésében. Alacsonyabb Globális felmelegedési potenciál (GWP) mellett

az R- teljesítménye egyenértékű a korábbi hűtőközegekével, de magasabb

energiahatékonyság és alacsonyabb CO-kibocsátás mellett. Könnyen visszanyerhető és 

újrafelhasználható, így az R- tökéletes megoldás az új európai CO-kibocsátási célok 

elérésére.

Helytakarékos megoldás
A monoblokk kivitel esetén a hőszivattyú egyetlen berendezésből áll, amelyet 

kültérben helyeznek el (ebben található a hűtőközeg is), tehát nincs beltéri egysége.

 A+++

1.378 mm

870 mm

460 mm

A Daikin Europe N.V. a légkondicionálók (AC), a folyadékos 

hűtőegységek (LCP), a légkezelő egységek (AHU)  

és a ventilátoros hőcserélő egységek (FCU) vonatkozásában  

is részt vesz az Eurovent tanúsítási programban.

Ellenőrizze online a tanúsítványok érvényességét:

www.eurovent-certification.com vagy: www.certiflash.com

A Daikin termékek forgalmazója:

A jelen kiadvány csak tájékoztatóul szolgál, nem tekinthető a Daikin Europe N.V./ Daikin Central Europe HandelsGmbH. vállalatot bármire 

is kötelező ajánlatnak. A Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH a jelen kiadványt a legjobb tudása alapján állította 

össze. A tartalom teljessége, pontossága,megbízhatósága vagy adott célra való alkalmassága, valamint az általa bemutatott termékek és 

szolgáltatások tekintetében semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállalunk. A műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül 

is változhatnak. A Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH kifejezetten elutasítja a felelősséget mindenféle a legtágabb 

értelemben vett olyan közvetlen vagy közvetett kárért, ami a jelen kiadvány használatából és/vagy értelmezéséből ered vagy ahhoz 

kapcsolódik. A teljes tartalom szerzői joga a Daikin Europe N.V. vállalatot illeti.

Fűtés katalógus 2021-2022 | 2021. májusi verzió 

Fenntartjuk a jogot az esetleges változásokra, a nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Daikin Hungary Kft. 

H-1117 Budapest, Fehérvári út 84/a.

Tel.:  +36 1/ 464-4500, Fax:  +36 1/ 464-4501, E-Mail: office@daikin.hu, www.daikin.hu
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