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 Енергийно ефективен

 Икономичен

 Ниски емисии на CO
2

 Ниски монтажни разходи

 Лесен за употреба от 
цялото семейство

И така, Вие и Вашите клиенти разбирате, че е време за 

преминаване към отоплителна система, която използва 

ефективно енергията и е с ниски емисии на CO
2
.

Daikin Altherma е цялостна домашна система за отопление 

и топла вода, базирана на технологията на термопомпа 

от въздушен източник. Системата е гъвкава и рентабилна 

алтернатива на котлите с течно или газово гориво и има 

възможност за охлаждане*. Произтичащата от принципа 

на работа енергийна ефективност прави системата много 

подходяща за намаляване на разходите на енергия и 

емисиите на CO
2
 и тя постига оптимален комфорт 

чрез своите високотемпературни и нискотемпературни 

отоплителни системи.

Лесната за монтаж система Daikin Altherma 

използва високо енергийна и модерна компресорна 

технология в своите термопомпи за преобразуване на 

неизползваната и неизчерпаема топлина от околния 

въздух в полезна топлина за системата като част от 

цялостната климатична система или като автономен 

източник на битова гореща вода.

* при нискотемпературните отоплителни системи
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ПРЕДЛОЖЕТЕ НА ВАШИТЕ КЛИЕНТИ  
ПРЕДИМСТВАТА НА ТЕХНОЛОГИЯТА НА DAIKIN  6

НАЙ-ДОБРИТЕ ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНИ  
РЕШЕНИЯ ЗА ВСЯКО ПРИЛОЖЕНИЕ 10

Отопление, битова гореща вода и  
охлаждане за НОВИ ДОМОВЕ 12

 › Сплит система: Външно + вътрешно тяло 14

 › Система моноблок: cамо външно тяло 18

 › Битов бойлер 19

 › Лесно управление 21

 › Конвективен радиатор 22

 › Използване на слънчева енергия 23

Отопление и битова гореща вода  
за РЕМОНТИРАНИ ДОМОВЕ 24

 › Външно и вътрешно тяло 26

 › Битов бойлер 28

 › Използване на слънчева енергия 29

 › Лесно управление 30

Отопление, битова гореща вода и охлаждане  
за СГРАДИ С АПАРТАМЕНТИ И  
МНОГОФАМИЛНИ КЪЩИ 32

 › Две комбинирани технологии на Daikin 34

 › Битов бойлер 36

 › Лесно управление 37

 › Конвективен радиатор 38

ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ 40

 › Софтуер за избор и симулация за  

нови и ремонтирани домове 40

 › Софтуер за избор и проектиране  

за сгради с апартаменти и  

многофамилни къщи 41

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 42

За всички системи и 

приложения, вижте на 

страници 10-11

За всички характеристики, 

вижте на страници 42-54
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COP (Коефициент на преобразуване на енергията) 
или коефициент на предаване

COP показва какво количество полезна топлина 

осигурява термопомпата за всеки киловатчас използвана 

електроенергия. Този параметър зависи от вътрешната 

и външната температура и поради това е само 

ориентировъчен показател.

SPF (Сезонна ефективност на цялата система)

SPF отчита консумацията на енергия в рамките на целия 

отоплителен сезон не само от термопомпата, но и от 

допълнителното оборудване.

2/3  kW 

1/3  kW 

3/3  kW 
+

температура на 
околната среда

електричество

енергия

 Енергийно ефективна работа

Въздушно-водната термопомпа Daikin Altherma използва устойчив източник на енергия. Тя извлича 
топлина от външния въздух. Системата представлява затворен контур, по който тече хладилен агент. Термодинамичният 
цикъл включва изпарение, кондензация, сгъстяване и разширяване. 

Термопомпата пренася топлина от място с ниска към място с по-висока температура. Извлечената топлина се предава 
чрез топлообменник на водна система, която я разпределя в дома (подово отопление, нискотемпературни радиатори 
и/или вентилаторни конвектори при нискотемпературните системи или радиатори при високотемпературните 
системи).

В зависимост от модела и условията на работа въздушно-водните термопомпи Daikin Altherma могат да отдават около 
3 киловатчаса полезна енергия за всеки киловатчас консумирана електроенергия. Това означава, че приблизително 
2/3 от използваната енергия е безплатна!

ПО-МАЛЪК РАЗХОД НА ЕНЕРГИЯ, ПРИЯТНА ТОПЛИНА В ДОМА

Daikin Altherma отоплява до 5 пъти по-ефективно от традиционните системи, използващи изкопаеми горива или 
електричество.
Системата оползотворява топлината на външния въздух и поради това използва много по-малко енергия, а клиентите 
ви могат да се възползват от постоянно и комфортно отопление.
Техническата поддръжка е минимална, поради което експлоатационните разходи са ниски. Благодарение на 
използваната инверторна технология икономиите стават още по-значителни.

Предложете на вашите клиенти 
предимствата на технологията 
на Daikin

ДВЕ ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ ПРИ СИСТЕМИТЕ, 
ИЗПОЛЗВАЩИ ТЕРМОПОМПИ

ECPBG11-721.indd   6 19-4-2011   8:07:04
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EКО-ЕТИКЕТ

Daikin е първият производител, който получава правото 
да поставя европейската екомаркировка Eco-label на 
термопомпи.
Нискотемпературната система на Daikin Altherma за 
подово отопление получи европейската маркировка 
ECO-LABEL* за високата си ефективност и по-ниско 

въздействие върху околната среда в 
сравнение с други термопомпени системи 
от този клас. 

За сертифицирани модели, моля, 
проверете на  
http://www.daikinaltherma.eu/eco-label.jsp

ОПИТЪТ НА DAIKIN В ОБЛАСТТА НА ТЕРМОПОМПИТЕ

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

ВЪЗДУХЪТ КАТО ВЪЗОБНОВЯЕМ ЕНЕРГИЕН 
ИЗТОЧНИК

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

ОБНОВЯЕМА НЕИЗЧЕРПАЕМА ЕНЕРГИЯ ОТ 
СЛЪНЧЕВИ КОЛЕКТОРИ

Daikin Altherma може да работи съвместно със слънчеви 
колектори и да оползотворява топлинна енергия от 
слънцето, което ще продължи да я излъчва още около 
пет милиарда години.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ ...?
Daikin поддържа няколко пункта за 

изпитване на системата Daikin Altherma 

в разнообразни климатични условия 

(в Скандинавия, Португалия, Франция, 

Белгия и др.). Потребителите са доволни 

от системата, която им осигурява повишен 

комфорт, постоянна температура в 

помещенията, нисък разход на енергия и 

гореща вода по всяко време … независимо 

от климатичните условия.
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 Daikin Altherma: икономичната алтернатива

 Ниски емисии на CO
2

Daikin Altherma не произвежда директни емисии на 
CO

2
, и по този начин вие имате личен принос за по-

добра околна среда. Наистина, термопомпата използва 
електроенергия, но дори и без да се отчита приносът 
на възобновяемите източници, емисиите на CO

2
 са 

значително по-ниски, отколкото при котлите, които 
използват течно или газово гориво. 

СРЕДНОГОДИШНИ ЕМИСИИ НА CO2

При изчисленията са използвани данни на Eurelectric (организация на европейските 
производители на електроенергия) от „Eurelec Program - 2001“ за ЕС-27.
* Валидно за нискотемпературна сплит система Daikin Altherma (малък капацитет)

Газов котел

Daikin Altherma*

Нафтов котел

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

2660

4344

6045

кг/година

Газов котел

Термопомпа на Daikin Altherma

Нафтов котел
100%

82%

68%

НАМАЛЕНИ ЕКСПЛОАТАЦИОННИ РАЗХОДИ

Термопомпата на Daikin Altherma работи по-ефективно от традиционен 

котел с изкопаемо гориво, като генерира 3 кВт полезна топлина 
на всеки консумиран 1 кВт електроенергия.
Помислете за добрата инвестиция!

Условия: Годишна консумация на топлинна енергия: 20 000 кВт/ч Източник: Цени на енергията по статистически данни на EUROSTAT  (първо 
полугодие на 2007 г.)
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 Ниски монтажни разходи

Daikin Altherma черпи топлина от въздуха. За монтажа не е необходимо да се извършват дейности за къртене. И 
външното, и вътрешното тяло са с компактни размери. Външното тяло може лесно да се постави извън всяка сграда, 
включително апартаменти. Без пламъци или пушеци, няма нужда от комин или постоянна вентилация в стаята, където 
е инсталирано тялото на Daikin Altherma.

  Лесен за употреба от цялото семейство

Daikin Altherma работи без нафта, газ или други вредни вещества, което намалява опасностите, свързани с тях. Още 
повече, не Ви трябва газова връзка или резервоар. Без риск от интоксикация, миризми или замърсяване от протекли 
резервоари.

ECPBG11-721.indd   9 19-4-2011   8:07:21
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Отопление, битова гореща вода и охлаждане

за ремонтирани 
домове

за нови домове

Отопление и битова гореща вода

Daikin Altherma нискотемпературна отоплителна система 

Daikin Altherma високотемпературна отоплителна система за смяна на 
традиционните котли

ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА

• Високотемпературни радиатори

ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОРЪЧКА

• Свързване на слънчева система за производство на гореща вода

ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОРЪЧКА

• Свързване на слънчева система за производство на гореща вода

Сплит система:   вътрешно + външно тяло

Система моноблок:  само външно тяло

ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА

• Подово отопление
• Нискотемпературни радиатори
• Конвективни радиатори
• Вентилаторни конвектори

10

Най-добрите енергийно ефективни 
решения за всяко приложение

стр. 12

стр. 24
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сгради с апартаменти и 
многофамилни къщи

за нови домове
Отопление, битова гореща вода и охлаждане за

Отопление и битова гореща вода

Модулна система, комбинираща VRV® технология с енергийно ефективната 

термопомпена технология на Daikin Altherma

ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА

• Подово отопление
• Радиатори
• Конвективни радиатори
• Вентилаторни конвектори

11

Най-добрите енергийно ефективни 
решения за всяко приложение Използвайте програмните продукти за симулация и избор на системи Daikin Altherma. Вж. страница 40.

стр. 32
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КОНВЕКТИВЕН РАДИАТОР  стр. 22

Системата на Daikin Altherma е съвместима с всички видове 

отоплителни тела като подово отопление, радиатори и вентилаторни 

конвектори. Оптималното решение е конвективният радиатор на 

Daikin, който е много повече от вентилаторен конвектор или друго 

отоплително тяло. Той може да осигури както отопление, така и 

охлаждане, ако е необходимо, и получава оптимална енергийна 

ефективност при свързване към нискотемпературна система 

на Daikin Altherma в комбинация с подово отопление поради 

уникалната функция за взаимно свързване. 

Битов водонагревател (бойлер) СТР. 19

Външното тяло е компактно и не изисква разпробиване 

или вкопаване, което го прави лесно за монтаж в къщи и 

апартаменти. Това тяло извлича топлина от околния въздух 

и повишава температурата на хладилния агент до ниво, 

достатъчно за осигуряване на отопление. След това тази топлина 

се предава чрез тръбопроводите с хладилен агент, който 

естествено не може никога да замръзне, на вътрешното 
тяло, което се предлага като подово или стенно тяло. Тук 

топлината (до 55°C) се подава към подовото отопление, 

термопомпените конвектори, нискотемпературните радиатори 

или обикновените вентилаторни конвектори и системата за 

битова гореща вода. Ако се избере вариант с възможност и за 

отопление, и за охлаждане, вътрешното тяло може също така 

да понижава температурата на водата, за да внася освежаваща 

прохлада в помещенията. 

Наличен капацитет за сплит системи: 6, 7, 8 кВт и 11, 14, 16 кВт

СПЛИТ СИСТЕМАТА СЕ СЪСТОИ ОТ ВЪНШНО И 
ВЪТРЕШНО ТЯЛО

за нови домове
Отопление, битова гореща вода и охлаждане

Сплит система стр. 14

ЛЕСНО УПРАВЛЕНИЕ стр. 21

С жичния или безжичен стаен термостат*, желаната температура 

може да се регулира лесно, бързо и удобно. Той позволява по-точно 

измерване, като по този начин Вашите клиенти могат да регулират 

нивото на комфорт оптимално и още по-енергийно ефективно.

*EKRTW за кабелен стенен тип и EKRTR за безжичен тип.

1

3

b - Външно тяло

с - Битов водонагревател 
(бойлер) 

a - Вътрешно тяло 

a
b

c

Нов  
подов модел

Daikin Altherma е практично решение и за битова гореща вода. Водата в резервоара за съхранение първоначално се 

затопля от топлинна енергия от външния въздух, благодарение на връзката с вътрешното тяло.

Стандартният битов водонагревател като изпълнение от неръждаема стомана се предлага в различни размери и 

капацитети 
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ВСИЧКО, КОМБИНИРАНО В ЕДНО ВЪНШНО 
ТЯЛО

Като допълнение към сплит системите Daikin Altherma, 

Daikin въведе вариант "моноблок", при който всички 

хидравлични части са поместени във външното тяло. В 

тази система водопроводите, вместо тръбите за хладилен 

агент, преминават на закрито от външното тяло, като така 

монтажът става много по-бърз и лесен за 

монтажника.

Наличен капацитет за моноблок: 11, 14, 16 кВт

Отопление, битова гореща вода и охлаждане

НИСКОТЕМПЕРАТУРНА СИСТЕМА 
DAIKIN ALTHERMA ЗА НОВИ ДОМОВЕ

Система Моноблок стр. 18

Daikin Altherma предлага две нискотемпературни 
системи, включващи система за битова гореща вода, като 
всички се свързват със същия набор от принадлежности.

2

Принадлежности за нискотемпературни приложения

Само външно 

устройство

с - Битов водонагревател 
(бойлер) 

a - Вътрешно тяло 

ВРЪЗКА СЪС СЛЪНЧЕВА СИСТЕМА стр. 23

За спестяване на още повече енергия при получаване на битова 

гореща вода, системата на Daikin Altherma може да се свърже към 

слънчева система. Високоефективните колектори преобразуват 

изцяло късовълновото излъчване на Слънцето в топлина в резултат 

на своето изключително селективно покритие. Колекторите могат 

да се монтират върху керемидите на покрива. 

Подово отопление 

Тъй като Rotex е част от групата на Daikin, 
могат да се предложат всички видове 
отопления. За повече информация 
се обърнете към местния търговски 
представител.
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ОТЛИЧНА ЕФЕКТИВНОСТ, ДЪЛЖАЩА СЕ НА 
ИНВЕРТОРНАТА ТЕХНОЛОГИЯ

Коефициентът на преобразуване на енергията (COP) на 
термопомпата Daikin Altherma в голяма степен се дължи 
и на използваната инверторна технология. Вграденият в 
системата честотен преобразувател управлява скоростта 
на въртене на компресора в зависимост от топлинния 
товар. Поради това системата рядко работи на пълна 
мощност и клиентите ви плащат само за енергията, която 
действително им е необходима.

АНТИКОРОЗИОННО ПОКРИТИЕ НА 
ТОПЛООБМЕННИКА

В стандартното си изпълнение топлообменникът 
във външното тяло има антикорозионно покритие. 
То гарантира значително по-добра устойчивост на 
киселинни дъждове и солна корозия.

Типичен топлообменник

Алуминий

Хидрофилно покритие

Устойчива на корозия акрилна смола

ВИСОКОЕФЕКТИВНИ КОМПРЕСОРИ

ВЪНШНО ТЯЛО:  
СТАНДАРТНО ДО -20 °C ВЪНШНА ТЕМПЕРАТУРА

Разработените от Daikin спирални 
компресори, използвани в по-мощните 
модели на Daikin Altherma (от 11 до 16 кВт) 
са компактни, здрави и тихи и осигуряват 
оптимална експлоатационна надеждност 
(нямат клапани и вградени люлеещи се 
съединения) и ефективност (поради малкия 
начален дебит и постоянния коефициент на 
компресия). Технология, вече използвана в 
много термопомпи на Daikin.

По-малките модели на Daikin Altherma 
(от 6 до 8 кВт) са оборудвани с суинг 
компресор с люлееща се втулка. През 
последното десетилетие компресорите 
с люлееща се втулка в хиляди външни 
тела определят развитието на енергийно 
ефективните технологии (течове и триене 
при тях практически няма).

Бавен 
старт

Температурата остава 
неизменна

Температура / Входяща мощност

Време

Зададена 
темп.

термопомпа  
с инвертор

термопомпа  
без инвертор

Отопление:

Сплит система: Външно + вътрешно тяло

 > компактно, издръжливо на атмосферните условия и лесно за монтиране

 > съдържа задвижван с инвертор компресор, който осигурява енергийна ефективност и прецизно регулиране на 

температурата

 > работен обхват на термопомпата: отопление и гореща вода за битови нужди до -25°C външна температура (в 

зависимост от избраното тяло). 

1
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За работа до -25 °C, към стандартните функции бяха добавени още няколко, които да подобрят ефективността в 
студено време.

ПОДОХЛАДИТЕЛЕН КОНТУР:

преди тръбопроводът с хладилния агент да се раздели 
от разпределителя към ходовите тръбите, той преминава 
през долната част на топлообменника. Това води до по-
ниска температура на хладилния агент.

МОДИФИЦИРАН КОРПУС:

страната на външното тяло няма метални решетки, като 
това не позволява образуване на лед по решетката.

КОНТУР ЗА ГОРЕЩ ГАЗ:

горещият газ преминава през дъното на външното 
тяло, за да запази своята температура положителна и 
всички дренажни отвори се отварят за осигуряване на 
подходящо оттичане.

ЗА СТУДЕН КЛИМАТ ДО -25 °C ВЪНШНА ТЕМПЕРАТУРА

НИСКОТЕМПЕРАТУРНА СИСТЕМА 
DAIKIN ALTHERMA ЗА НОВИ ДОМОВЕ
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 > предлагат се два варианта: подов (EKHV*) и стенен 

(EKHB*). И двата се предлагат като модел само за 

отопление или като модел за отопление и охлаждане.

 > вграден  спомагателен  електрически 
нагревател, който се използва при много ниски 

външни температури или като заместващ вариант 

при неизправност на външното тяло

 > 2 спирателни вентила за свързване на входната и 

изходната тръба за водата

 > компактен  и  лесен  за  монтиране:  всички 

компоненти са предварително сглобени; осигурен 

е лесен достъп до всички части. Монтирането на 

стена е съпоставимо с това на обикновен газов котел.

ВЪТРЕШНО ТЯЛО: 

1. 7.

3.

4.

5.

6.2.

Сплит система: Външно + вътрешно тяло

1. Разширителен съд

2. Табло за управление

3. Тръба за газ

4. Тръба за течност

5. Топлообменник

6. Циркулационна 

помпа

7. Спомагателен  

нагревател

1

  Компактно подово тяло

695 мм

600 м
м
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1. Топлообменник

2. Разширителен съд (10 литра)

3. Циркулационна помпа

4. Водонагревател със спомагателен 

електрически нагревател

5. Обезвъздушител

6. Тръба за течен хладилен агент

7. Тръба за газообразен хладилен 

агент

8. Връзка за входящата вода

9. Връзка за изходящата вода

10. Манометър (във водния контур)

11. Воден филтър

12. Предпазен вентил

13. Потребителски интерфейс

14. Табло за управление

15. Датчик за поток

9. 8.

7. 6.

13.

10.

2.

1.

14.

3.

15.

12. 5.

4.

11.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ БЛАГОДАРЕНИЕ НА ВЪТРЕШНОТО ТЯЛО...

Отопление и охлаждане

Ако изберете система Daikin Altherma с реверсивно вътрешно тяло (EKHVX или EKHBX), тя ще може да отоплява и да 
охлажда жилището. В тези системи термопомпата е снабдена с реверсивен четирипътен вентил, чрез който работният 
цикъл се обръща и системата започва да отнема топлина от стаите. Вътрешното тяло може да охлажда помещенията 
чрез подовата система или чрез вентилаторни конвектори.

Граници за температурата

За да се предотврати неправилното ръчно настройване на системата, могат да се установят граници за температурата 
както в режим на отопление, така и в режим на охлаждане. Например при подовото отопление е важно температурата на 
водата да съответства на вида на вградените в пода отоплителни елементи. За да се предотвратят проблеми с конденза, 
температурата за подовото охлаждане никога не пада под 18°C. За термопомпени конвектори или вентилаторни 
конвектори, се позволява спад до 5°C на температурата на водата.

 Стенно тяло

НИСКОТЕМПЕРАТУРНА СИСТЕМА 
DAIKIN ALTHERMA ЗА НОВИ ДОМОВЕ
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 > Всички хидравлични компоненти са 

разположени във външното тяло

 > Тръбопровод за H
2
O между външното 

тяло и вътрешните отоплителни тела

 > Защита  против  замръзване  на  хидравличните 
части  За да се предпазят тръбите за вода от 
замръзване през зимата, за всички хидравлични 
компоненти е предвидена изолация и е разработен 
специален софтуер за задействане при необходимост 
на помпата и спомагателния нагревател. Тези 
мерки предотвратяват охлаждането на водата под 
точката на замръзване и премахват необходимостта 
от добавяне на гликол към използваната вода.

 > Моноблок системата Daikin Altherma се 
предлага в следните варианти
- само отопление или отопление и охлаждане
- с долен нагревател против замръзване на  
 конденза
- с еднофазно или трифазно електрозахранване
- 11 кВт, 14 кВт или 16 кВт

 > Вграденият резервен електрически нагревател 
се използва като допълнителен източник на 
топлина при много ниска външна температура. В 
стандартно изпълнение моноблок системата Daikin 
Altherma е оборудвана с резервен нагревател 
6  кВт, който може да работи и с мощност 3  кВт (в 
еднофазните системи) или 2 кВт (в трифазните 
системи) при промяна на електрическото свързване 
по време на въвеждане в експлоатация. 

При необходимост може да се добави и допълнителен 
проточен резервен нагревател (вътре в жилището), 
чиято мощност е 6 кВт, но също може да се намали до 
3 кВт или 2 кВт.

корпус 11 кВт, 14 кВт или 16 кВт 

 H
2
O тръбопроводи, 

без хладилен агент

Система моноблок: само външно тяло

Спиралните  компресори, използвани 
в моделите моноблок на Daikin Altherma 
са компактни, здрави и тихи и осигуряват 
оптимална експлоатационна надеждност 
(нямат клапани и вградени люлеещи се 

съединения) и ефективност (поради малкия начален 
дебит и постоянния коефициент на компресия). 
Технология, вече използвана в много термопомпи на 
Daikin.

2
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Независимо дали Вашите клиенти желаят само битова гореща вода или предимството на слънчевата енергия, Daikin 
Ви предлага битов водонагревател, който отговаря на техните потребности.

1. Не се доставя със 
системата

2. Тръба за горещата вода

3. Тръба за свързване на 
предпазен вентил

4. Предпазен вентил (не се 
доставя със системата)

5. Електрическо табло

6. Капак на електрическото 
табло

7. Отвор за рециркулация

8. Куплунг на темп. сензор

9. Входна тръба за 
нагряващата вода

10. Серпентина на 
топлообменника

11. Изходна тръба за 
нагряващата вода

12. Входна тръба за студена 
вода

13. Отвор с резба за 
монтиране на темп. сензор 
при работа със слънчева 
система.  
Вж. ръководството за 
монтаж EKSOLHWAV1.

EKHWS – EKHWE БИТОВ ВОДОНАГРЕВАТЕЛ 
(БОЙЛЕР)

 > Хигиенично изпълнение от неръждаема стомана 
(EKHWS) или емайлирана стомана (EKHWE)

 > в комбинация със стенна и моноблок система за 
отопление

 > Предлагат се 3 размера: 150, 200 и 300 литра

 > Водонагревателите от неръждаема стомана имат 
40 мм топлоизолация от материал, който не съдържа 
хлор-флуор-въглеродни съединения (полиуретан), а 
при емайлираните водонагреватели дебелината на 
топлоизолацията е 50 мм 

 > съдържа 2 нагревателни елемента: топлообменник в 
долната част, през който се пропуска гореща вода от 
вътрешното тяло и помощен електрически нагревател 
с мощност 3 кВт в горната част

 > Предвиден е и температурен сензор, чрез който 
вътрешното тяло управлява трипътен вентил и/или 
нагревател за бързо затопляне

EKHTS – БОЙЛЕР ЗА БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА

Вътрешното тяло и битовият водонагревател могат да се 
монтират един над друг за икономия на място или един 
до друг, ако височината е недостатъчна. 

 > Предлага се с вместимост 200 и 260 литра

 > Ефикасно подгряване: от 10 °C до 50 °C само за 
60 минути*

 > Топлинните загуби са сведени до минимум 
благодарение на висококачествената изолация

 > На необходимите интервали водата се нагрява до 
60 °C или повече, за да се предотврати риска от 
развитие на бактерии

* Изпитание, извършено с външно тяло 16 кВт при околна температура 7°C, 
200-литров водонагревател

1
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1. Тръба за горещата вода

2. Тройник (не се доставя със 
системата)

3. Тръба за свързване на 
предпазен вентил

4. Предпазен вентил (не се 
доставя със системата)

5. Отвор за рециркулация

6. Куплунг на темп. сензор

7. Входна тръба за 
нагряващата вода

8. Серпентина на 
топлообменника

9. Изходна тръба за 
нагряващата вода

10. Тръба за студена вода

11. темп. сензор

12. Анод

13. Места за отвори

14. Места за отвори
1
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Битов водонагревател3
НИСКОТЕМПЕРАТУРНА СИСТЕМА 

DAIKIN ALTHERMA ЗА НОВИ ДОМОВЕ
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СИСТЕМЕН КОНТРОЛЕР

ЗАВИСИМА ОТ ВОДАТА ПЛАВАЩА ТОЧКА ЗА 
НАСТРОЙКА

Когато тази функция е активна, заданието за 
температурата на водата на изхода на системата зависи от 
външната температура. При ниска външна температура 
заданието за температурата на водата на изхода на 
системата се повишава, за да се отговори на нарасналата 
потребност от топлина за жилището. При по-топло 
време температурата на водата на изхода от системата се 
понижава, за да се пести енергия.

Лесно управление

ДОПЪЛНИТЕЛЕН СТАЕН ТЕРМОСТАТ

Като допълнение към безжичния стаен термостат, 

между подовото отопление и пода може да бъде 

поставен външен датчик (EKRTETS). Термостатът измерва 

температурата в помещението и изпраща информацията 

направо в потребителския интерфейс. 

Течнокристалният индикатор на стайния термостат 

позволява с един поглед да се обхване всичката 

необходима информация за настройката на системата 

Daikin Altherma. Потребителят може лесно да се движи из 

менюто, като най-често използваните включват:

 > Задаване на температурата в стаята въз основа на 

измерванията от вградения или външния датчик

 > Режим на охлаждане и отопление

 > Изключено състояние (с предпазна функция против 

замръзване)

 > Режим за празнични дни

 > Комфортен режим и режим с намалени функции

 > Дата (ден и месец)

 > Програмируем седмичен таймер с 2 определени от 

потребителя и 5 предварително зададени програми с 

до 12 действия на ден

 > Блокиране на бутоните

 > Задаване на ограничения. Монтажникът може да 

промени горната и долна граница 

 > Подова термозащита и защита срещу кондензация за 

подово охлаждане * 

* само в комбинация с EKRTETS

НИСКОТЕМПЕРАТУРНА СИСТЕМА 
DAIKIN ALTHERMA ЗА НОВИ ДОМОВЕ
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 Отоплява и охлажда

 Икономии от 

експлоатационни разходи

 Компактен размер

 Много ниски нива на шум

Термопомпеният конвектор може да осигури както 

отопление, така и охлаждане ако е необходимо, тъй като 

термопомпеният конвектор е много повече от обикновен 

вентилаторен конвектор.

Конвективен радиатор

Когато се комбинира подово отопление и радиатори 

или традиционни вентилаторни конвектори, ниските 

температури на излизащата вода, важна за ефективността, 

са еднакви за подовото отопление, но тогава радиаторите 

имат нужда от преоразмеряване, за да излъчват 

подходяща топлина при тези ниски температури на 

водата.

Конвективният радиатор разрешава този проблем.

Той може да излъчва необходимите нива на топлина при 

ниски температури на излизащата вода, като запазва 

малките си размери. 

Вместо включване и изключване на кръга на излизащата 

вода през термостат във всяко едно помещение, всеки 

конвективен радиатор може директно да бъде свързан 

с кабели към вътрешното тяло на Daikin Altherma - 

процесорното централно управление на системата. 

Това позволява всички стаи да се отопляват, когато е 

необходимо, без да се отчита състоянието на другите 

стаи.  

Конвективният радиатор подобрява ефективността 

с около 25% в сравнение със система за отопление, 

която комбинира подово отопление и радиатори или 

обикновени вентилаторни конвектори. Конвективният 

радиатор  може лесно да замени съществуващите 

отоплителни тела, благодарение на своя лесен монтаж 

тип "plug and play".
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КОМБИНИРАНА БОЙЛЕРНА ГРУПА

Комплектът позволява прехвърляне на слънчева 
топлинна енергия към водонагревателя на системата 

Daikin Altherma чрез външен топлообменник. 
За разлика от водонагревателите с два 

топлообменника, тази система позволява 
целият обем на водонагревателя ефикасно 

да се затопля със слънчева енергия и при 
необходимост - с топлина от термопомпата.

1- Слънчев колектор

2- Соларно-помпена група

3- Комплект за слънчева енергия в 

комбинация с интегриран (EKHTS) и 

самостоятелен (EKHWS - EKHWE) битов 

водонагревател

СЛЪНЧЕВ КОЛЕКТОР

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

ХЕРМЕТИЗИРАНА СИСТЕМА

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

КАКВО Е НЕОБХОДИМО?

 > Слънчев колектор
 > Тръбопроводи и помпена станция на слънчевата система 
 > Водонагревател: стандартният битов водонагревател на 

системата Daikin Altherma
 > Соларен комплект
 > Нагревател от термопомпата на системата Daikin Altherma, 

която осигурява отоплението на жилището

Връзка със слънчева система

1

2

3

НИСКОТЕМПЕРАТУРНА СИСТЕМА 
DAIKIN ALTHERMA ЗА НОВИ ДОМОВЕ
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Външното тяло извлича топлина от околния 

въздух. Топлината се предава до вътрешното тяло по 

тръбопроводите с хладилен агент.

Вътрешното тяло получава топлина от външното и 

допълнително повишава температурата, като нагрява 

вода до  80 °C и я използва за водно отопление и за 

битови нужди. Уникалното двустъпално изпълнение на 

термопомпата на Daikin (едно стъпало във външното тяло 

и второ - във вътрешното) осигурява оптимален комфорт 

и в най-студените дни, без да е необходимо използване 

на резервен електрически нагревател.  

Отопление и битова гореща вода

за ремонтирани домове

b a 

c 

СПЛИТ СИСТЕМАТА СЕ СЪСТОИ ОТ ВЪНШНО И 
ВЪТРЕШНО ТЯЛО

Сплит система стр. 26

Принадлежности  
за високотемпературни  
приложения

ЛЕСНО УПРАВЛЕНИЕ стр. 30

С потребителския интерфейс на системата Daikin Altherma 

желаната температура може да се регулира лесно, бързо 

и удобно. Той позволява по-точно измерване и може да 

регулира температурата още по-прецизно и енергийно 

ефективно.

1
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за ремонтирани домове

СВЪРЗВАНЕ СЪС СЛЪНЧЕВА СИСТЕМА стр. 29

Високотемпературната система Daikin Altherma може да 

използва слънчева енергия при загряването на вода за 

битови нужди (опция).

Ако слънчевата топлина няма да се използва в момента, 

специалният водонагревател (EKHWP) може до едно 

денонощие да съхранява голямо количество гореща 

вода, която впоследствие да се използва за битови нужди 

или за отопление.

ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА 

Високотемпературната система на Daikin Atherma е 

разработена за работа само с високотемпературни 

радиатори, които се предлагат в различни размери и 

форми, за да се впишат в интериора, както и според 

потребностите от отопление. Радиаторите могат да 

се регулират поотделно или могат да се регулират от 

централна програма за управление на отоплението.

Битов водонагревателc -

a -
b -

Вътрешно тяло

Външно тяло

ЗА НИСКО ЕНЕРГИЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ

Високата температура на водата, осигурявана от системата 

Daikin Altherma, е много подходяща при загряване на 

вода за битови нужди, без да се използва допълнителен 

електрически нагревател. Водата се загрява бързо, което 

означава, че може да се използват нагреватели с по-

малък обем. Най-подходящ за четиричленно семейство 

е стандартният 200-литров водонагревател. Предлагат се 

и бойлери с вместимост от 260 литра, ако се нуждаете от 

повече гореща вода.

Битов водонагревател 
(бойлер) СТР. 28

2

DAIKIN ALTHERMA ЗА ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРИ ЗА 
РЕМОНТИРАНИ ДОМОВЕ
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ИНВЕРТОРНОТО УПРАВЛЕНИЕ СПЕСТЯВА ОЩЕ 
ПОВЕЧЕ ТОПЛИНА!

Инверторът непрекъснато регулира системата към 
действителните потребности от топлинна енергия. 
Няма нужда да се занимавате с настройките: зададената 
температура се поддържа по оптимален начин, 
независимо от външните и вътрешни фактори, например 
слънчевото греене, броя на хората в помещението и 
др. Така се осигурява ненадминат комфорт, удължава 
се експлоатационният период на системата, тъй като тя 
работи само когато е необходимо, и се постигат до 30% 
икономии в сравнение със системите, които не използват 
термопомпи със задвижване чрез инвертор.

Високотемпературната система Daikin Altherma използва 
само енергия, получена по термодинамичен път, за да 

загрява вода до 80 °C  без да използва допълнителен 
нагревател. 

На открито

1Стъпало

1 Външното тяло извлича топлина от околния 
въздух. Топлината се предава до вътрешното тяло 
чрез хладилен агент R-410A.

ВЪНШНО ТЯЛО  

Daikin Altherma за високотемпературно 
приложение 

Бавен 
старт

Температурата остава неизменна
Температура / Входяща мощност

Време

Зададена 
темп.

термопомпа с 
инвертор

термопомпа без 
инвертор

Отопление:

Daikin Altherma с каскадна технология 
Три стъпала към високата ефективност:

1
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ВЪТРЕШНО ТЯЛО

Вътрешно тяло

2 3

3

2
Стъпало Стъпало

 › Използва се в случаите, когато трябва да се осигури 
само отопление 

 › Не е необходимо да се монтира резервен 
електрически нагревател поради използваната 
двустъпална термопомпа

термопомпа с 
инвертор

термопомпа без 
инвертор

Вътрешното тяло получава топлината 
и постига още по-висока температура чрез 
хладилен агент R-134a.

Топлината се прехвърля от контура на 
хладилния агент R-134a във водния контур. 
Благодарение на уникалната двустъпална 
технология е възможно да се достигне 
температура на водата 80°C, без да се използва 
допълнителен нагревател.

1. Топлообменник R-134a   H
2
O

2. Топлообменник R-410A   R-134a

3. Помпа (постояннотоков инвертор за поддържане на постоянна ∆T)

4. Компресор за R-134a

5. Обезвъздушаване

6. Манометър

7. Разширителен съд (12 л)

1

4

7

3

6

5

2

DAIKIN ALTHERMA ЗА ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРИ ЗА 
РЕМОНТИРАНИ ДОМОВЕ
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EKHTS: БОЙЛЕР ЗА БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА

 > Предлага се с вместимост 200 и 260 литра

 > Ефикасно подгряване: от 10 °C до 50 °C само за 

60 минути*

 > Топлинните загуби са сведени до минимум 

благодарение на висококачествената изолация

 > На необходимите интервали вътрешното тяло 

може да нагрее водата до 60 °C или повече, за да 

се предотврати риска от развитие на бактерии

* Изпитание, извършено с външно тяло 16 кВт при околна температура 7 °C, 
200-литров водонагревател

Вътрешното тяло и битовият водонагревател могат да се 

монтират един над друг за икономия на място или един 

до друг, ако височината е недостатъчна.

Независимо дали Вашите клиенти желаят само битова 

гореща вода или предимството на слънчевата енергия, 

Daikin Ви предлага битов водонагревател, който отговаря 

на техните потребности.

Битов водонагревател

1. Тръба за горещата вода

2. Тройник (не се доставя със 
системата)

3. Тръба за свързване на предпазен 
вентил

4. Предпазен вентил (не се доставя 
със системата)

5. Отвор за рециркулация

6. Куплунг на темп. сензор

7. Входна тръба за нагряващата вода

8. Серпентина на топлообменника

9. Изходна тръба за нагряващата вода

10. Тръба за студена вода

11. темп. сензор

12. Анод

13. Места за отвори

14. Места за отвори

1

8

10

7

9

6

5

12

14

7

3
4

9

11

2

5
1
10    

13

1

8

10

7

9

6

5

12

14

7

3
4

9

11

2

5
1
10    

13

Пакетен

ИЛИ

Непакетен

2
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EKHWP: БОЙЛЕР ЗА БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА

Битовият водонагревател има два работни участъка: 

горна, винаги гореща част – активната водна зона 

– и долна, по-хладна част – зоната, нагрявана със 

слънчева енергия.

1. Активната вода се нагрява в горната част на 

водонагревателя. Високата температура в тази зона 

гарантира постоянно наличие на достатъчно гореща 

вода.

2. Слънчевите колектори работят по-ефикасно, когато 

в тях постъпва по-студена вода. Поради това към тях 

се подава вода от долната зона.

1. Входна тръба от слънчевия 
колектор (1" вътрешна резба) 

2. Входна тръба за студена вода  
(1" външна резба) 

3. Изходна тръба за гореща вода  
(1" външна резба) 

4. Входна тръба от термопомпата  
(1" външна резба) 

5. Изходна тръба към термопомпата 
(1" външна резба) 

6. От изходната тръба на 
допълнителното подгряване  
(1" външна резба) 

7. Входна тръба на допълнителното 
подгряване (1" външна резба) 

8. Битов водонагревател 

9. Вентил за пълнене и източване 

10. Място за свързване на 
изравнителна тръба (не се 
използва) 

11. Топлообменник за загряване на 

водата за битови нужди 

12. Подгряващ топлообменник 

13. Топлообменник на слънчевата 
система 

14. Топлоизолиращ екран на тръбите 
на слънчевата система. 

15. Отвор за монтиране на 
електрически нагревател (опция, 
не се използва)

16. Стратифицираща тръба от 
слънчевия колектор 

17. Индикатор за нивото на водата 

18. Работна вода при нормално 
налягане

19. Зона, нагрявана със слънчева 
енергия

20. Работна зона

21. Предпазен преливник

22. Ръкохватка

22

21 21

20

18

19

17

16

15

14 13 1211

10

9

8

12 34
56

7

Битов водонагревател
СЛЪНЧЕВИ КОЛЕКТОРИ

Средно за година Слънцето може да осигурява 

половината от енергията, необходима при загряването 

на вода за битови нужди. Високоефективните колектори 

имат изключително селективно покритие и преобразуват 

изцяло късовълновото излъчване на Слънцето в топлина. 

Колекторите могат да се монтират върху керемидите на 

покрива.

РАБОТА

Слънчевите колектори се запълват с вода, само когато 

Слънцето осигурява достатъчно енергия.

За целта двете помпи в помпената и управляваща 

станция се включват за кратко и запълват колекторите 

с вода от водонагревателя. След тази процедура, която 

трае по-малко от минута, едната помпа се изключва, а 

циркулацията на водата се поддържа от другата помпа.

СИСТЕМА ПРИ НОРМАЛНО НАЛЯГАНЕ

Ако слънчевата светлина е недостатъчна или 

водонагревателят не се нуждае от допълнителна топлина, 

циркулационната помпа се изключва и водата от цялата 

слънчева система се стича във водонагревателя. Не се 

налага към водата да се добавя антифриз, тъй като когато 

инсталацията не работи, в колекторите няма вода - това е 

още една мярка за опазване на околната среда.

Връзка със слънчева система

Слънчев колектор

Вътрешно тяло и резервоар за 
битова гореща вода (бойлер)

DAIKIN ALTHERMA ЗА ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРИ ЗА 
РЕМОНТИРАНИ ДОМОВЕ
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СИСТЕМЕН КОНТРОЛЕР

Потребителският интерфейс контролира работата на 

високотемпературната система по два начина:

1/ ЗАВИСИМА ОТ ВОДАТА ПЛАВАЩА ТОЧКА ЗА 
НАСТРОЙКА

Когато тази функция е активна, заданието за 

температурата на водата на изхода на системата зависи от 

външната температура. При ниска външна температура 

заданието за температурата на водата на изхода на 

системата се повишава, за да се отговори на нарасналата 

потребност от топлина за жилището. При по-топло 

време температурата на водата на изхода от системата се 

понижава, за да се пести енергия.

2/ УПРАВЛЯВАЩ ТЕРМОСТАТ

С потребителския интерфейс на системата Daikin 

Altherma, който има вграден датчик за температура, 

желаната температура може да се регулира лесно, бързо 

и удобно.

С лесния за управление потребителски интерфейс 

за високотемпературната система вашият комфорт е 

гарантиран: 

Лесно управление

ДОПЪЛНИТЕЛЕН СТАЕН ТЕРМОСТАТ

Като допълнение към безжичния стаен термостат, 

между подовото отопление и пода може да бъде 

поставен външен датчик (EKRTETS). Термостатът измерва 

температурата в помещението и изпраща информацията 

направо в потребителския интерфейс. 

Течнокристалният индикатор на стайния термостат 

позволява с един поглед да се обхване всичката 

необходима информация за настройката на системата 

Daikin Altherma. Потребителят може лесно да се движи 

из менюто, като най-често използваните включват:

 > Задаване на температурата в стаята въз основа на 

измерванията от вградения или външния датчик

 > Режим на охлаждане и отопление

 > Изключено състояние (с предпазна функция против 

замръзване)

 > Режим за празнични дни

 > Комфортен режим и режим с намалени функции

 > Дата (ден и месец)

 > Програмируем седмичен таймер с 2 определени от 

потребителя и 5 предварително зададени програми 

с до 12 действия на ден

 > Блокиране на бутоните

 > Задаване на ограничения. Монтажникът може да 

промени горната и долна граница 

 > Подова термозащита и защита срещу кондензация за 

подово охлаждане *

* само в комбинация с EKRTETS

 › Отопление на 

помещения 

 › Тих режим 

 › Понижаване на 

поддържаната 

температура 

 › Дезинфекция 

 › Изключено състояние 

 › Програмируем таймер 

 › Загряване на вода за 

битови нужди
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Отопление, битова гореща вода и охлаждане

За сгради с апартаменти и 
многофамилни къщи

a 

b

c 

Модулна система, интегрираща най-

модерната технология на Daikin - VRV®  

в енергийно ефективната концепция на 

Daikin Altherma

ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНА ТЕХНОЛОГИЯ С 
ТЕРМОПОМПА

Daikin Altherma Flex Type е днешният отговор на 

сегашните и бъдещи въпроси, свързани с обикновените 

системи за отопление като увеличаващите се разходи 

за енергия и непоносимо високото въздействие върху 

околната среда. С Daikin Altherma Flex Type 2/3 от 

генерираната топлина идва от въздуха, признат като 

възобновяем енергиен източник, като това е безплатно! 

Daikin Altherma Flex Type постига обикновен сезонен 

СОР от 3 при умерения климат на Западна и Централна 

Европа. В сравнение с нафтов котел, това води до:

• До 36% по-малко експлоатационни разходи*

• До 71% намаление на емисиите от CO
2
 *

• До 35% намаление на потреблението на първична 

енергия*

*  Данни, изчислени според условията в Белгия: SCOP от 3, средни цени на енергия 
за 2007-2010 г., фактор на емисии от CO2 за производство на електроенергия 

Природна газ с 
кондензационен 
котел

Daikin Altherma Flex TypeНафта

Експлоатационни разходи Първична енергийна ефективност: Намалени емисии на CO
2
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DAIKIN ALTHERMA FLEX TYPE  
ЗА СГРАДИ С АПАРТАМЕНТИ И МНОГОФАМИЛНИ КЪЩИОтопление, битова гореща вода и охлаждане

За сгради с апартаменти и 
многофамилни къщи

ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА

• Подово отопление
• Радиатори
• Конвективни радиатори
• Вентилаторни 

конвектори

Едно или няколко външни тела и 
няколко вътрешни тела

Външно тялоb -
c -

a -

Битов водонагревател

Вътрешно тяло

МОДУЛНА СИСТЕМА 1 АПАРТАМЕНТ ЦЯЛА СГРАДА

5,6 кВт

5,0 кВт 20 кВт

22,4 кВт 

40 кВт

44,8 кВт9 кВт

8 кВт

Вътрешно тяло

Монтирайте отделни 
външни тела за 
достигане на по високи 
капацитети (Отделни 
системи: външните тела 
не са свързани едно с 
друго)

Забележка: Капацитет 
на отопление външна 
температура, капацитет 
на охлаждане 35°C 
външна температура3 Ф, 400 В1 Ф, 320 В

Битов 
водонагревател

Хидравличен 
модул

МОДУЛНА СИСТЕМА 

Едно или няколко инверторно управлявани външни тела 
с термопомпа могат да осигурят отопление, охлаждане 
и топла вода за битови нужди за сграда с апартаменти 
като 1 външно тяло се комбинира с до 
10 вътрешни тела. Външните тела между 23 и 45 кВт 
изтеглят топлината от външния въздух, повишават я до 
умерена температура и предават тази топлинна енергия до 
отделните вътрешни тела.  
Във всяко отделно жилище е монтирано компактно  
вътрешно тяло. То получава топлинна енергия от 
централното външно тяло, повишава температурата 
още повече посредством втори (каскаден) цикъл на 
термопомпата и подава отоплена или охладена вода към 
отоплителните или охладителни тела (вградени в пода 
елементи, термопомпени конвектори и/или радиатори 
според необходимостта). 
Предлагат се два класа вътрешни тела (6 и 9 кВт), които 
гарантират оптимална ефективност за апартаменти с 
всякакви размери. За по-големи приложения могат да се 
монтират няколко външни тела.

СИСТЕМА 3 В 1

Daikin Altherma Flex Type отоплява, охлажда и осигурява 

топла вода за битови нужди: 

 › Отопление: температури на изходящата вода до 80°C 

 › Охлаждане: температури на изходящата вода до 5°C 

 › Битова гореща вода температури на бойлера до 75°C
Благодарение на функцията си за рециклиране на топлина, 

системата може да подгрява бойлер за битова гореща вода  

до 60°C с топлината, отделяна по време на охлаждане.

= +
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R-134A

Две комбинирани технологии на Daikin

МОДУЛНА ГЪВКАВОСТ

Daikin Altherma използва известната VRV®  технология 

на Daikin. Към едно външно тяло могат да се свържат 

няколко вътрешни тела. Комбинация от компресори 

с пропорционално интегрално диференциално 

управление и електронни терморегулиращи вентили 

във външното тяло постоянно регулира обема на 

циркулиращия хладилен агент в отговор на промените в 

натоварването във вътрешните тела, свързани към него. 

Това позволява на вътрешните тела да работят независимо 

едно от друго, като гарантират пълна гъвкавост.  

Всеки апартамент може да регулира 

своето собствено отопление, охлаждане 

и гореща вода. 

РЕЦИКЛИРАНЕ НА ТОПЛИНА

Топлината, отделена по време на охлаждане 

на апартамент, може да се рециклира, 

вместо само да се освободи във въздуха. 

Тази рециклирана топлина може да се използва:

 › за получаване на битова гореща вода в същия 

апартамент

 › за отопление на пространството и получаване на 

битова гореща вода в други апартаменти

Максималното използване се

постига от наличната енергия, 

като така се намаляват 

разходите за електроенергия.

ВЪНШНО ТЯЛО: 
ТЕХНОЛОГИЯ VRV® НА DAIKIN  

КОМПРЕСОРНИ ИНВЕРТОРИ

Daikin Altherma Flex Type дължи забележително ниското 

си енергийно потребление на уникална комбинация 

от високоефективните инверторно управлявани 

компресори на Daikin с променлива работна точка. 

Това позволява капацитетът съвсем точно да съвпада 

с текущата потребност от отопление на сградата. 

Възможността за оптимално регулиране на топлинния 

капацитет на външното тяло означава също и максимален 

комфорт и минимално потребление на енергия.

Отопление: 
до 80 °C

Охлаждане: 
до 5 °C

Загряване на 
битова гореща 
вода до 75 °C

горещ газ

течност

студен газ

Охлаждане: 
до 43 °C
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DAIKIN ALTHERMA FLEX TYPE  
ЗА СГРАДИ С АПАРТАМЕНТИ И МНОГОФАМИЛНИ КЪЩИ

ВЪТРЕШНО ТЯЛО:  
DAIKIN ALTHERMA С КАСКАДНА ТЕХНОЛОГИЯ 

ОТОПЛЕНИЕ - ГОРЕЩА ВОДА ЗА БИТОВИ 
НУЖДИ

Каскадната технология също осигурява вода с 

температура от  75°C, която може да се използва за 

подгряване на битовия водонагревател, което я прави 

високоефективна за получаване на битова гореща вода.

 › Битовата гореща вода може да се достигне до 75°C без 

помощта на електрически нагревател 

 › Не е необходим електрически нагревател за 

дезинфекция от бактерия Легионела 

 › СОР от 3,0 за отопление от 15° C до 60° C

 › Време за подгряване от 15° до 60° C за 70 минути 

(200-литров бойлер)

 › Еквивалентен обем от гореща вода от 320 л при 40°C 

(без повторно подгряване) за 200-литров бойлер 

при температура на бойлера от 60°C. При 260-литров 

бойлер са налични по-големи количества гореща 

вода или с използване на по-висока температура на 

бойлера. 

ОХЛАЖДАНЕ

Вторият контур на хладилния агент R-134a може да 

бъде заобиколен за ефективно охлаждане. Контурът 

на хладилния агент R-410A е обърнат и контурът на 

студената вода може да се използва за охлаждане на 

стаите.

 › Висок капацитет на охлаждане при температури на 

водата до 5°C в комбинация с термопомпен конвектор 

на Daikin или вентилаторни конвектори на Daikin

 › Възможно е подово охлаждане при температури на 

водата до 18° C

 › Топлината от охлаждането може да се рециклира за 

затопляне на битовия водонагревател

Каскадната технология на Daikin използва външно тяло, 

което извлича топлина от въздуха и я прехвърля към 

вътрешното тяло чрез контура с хладилен агент R-410A. 

След това вътрешното тяло повишава тази топлина 

чрез контура с хладилен агент R-134a  и след това тя 

се използва за подгряване на водния контур. Чрез 

уникалния подход на каскадния компресор е възможно 

да се достигне температура на водата 80°C, без да се 

използват допълнителни нагреватели.

ОТОПЛЕНИЕ С КОНВЕКЦИЯ

Daikin Altherma Flex Type използва каскадната технология, 

за да подобри ефективността на осигуряваното 

отопление с конвекция, защото то има редица значителни 

предимства пред единичните термопомпи с хладилен 

агент:

 › то осигурява широк диапазон от температура на 

водата  (25º - 80ºC), който позволява свързване на 

всички типове отоплителни тела, включително подово 

отопление, конвектори и радиатори и е съвместимо 

със съществуващите системи с радиатори

 › няма спад в капацитета при повишаване на 

температурата на водата

 › осигурява висок капацитет при ниски външни 

температури до  -20ºC

 › Не е необходим резервен електрически нагревател

Символна графика

компресор

компресор
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Битов водонагревател

Вътрешното тяло и битовият водонагревател могат да се 

монтират един над друг за икономия на място или един 

до друг, ако височината е недостатъчна.

EKHTS: БОЙЛЕР ЗА БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА

 > Предлага се с вместимост 200 и 260 литра

 > Ефикасно подгряване: от 10°C до 50°C само за 

60 минути*

 > Топлинните загуби са сведени до минимум 

благодарение на висококачествената изолация

 > На необходимите интервали вътрешното тяло 

може да нагрее водата до 60°C или повече, за да се 

предотврати риска от развитие на бактерии

* Изпитание, извършено с външно тяло 16 кВт при околна температура 7°C, 
200-литров водонагревател

1. Тръба за горещата вода

2. Тройник (не се доставя със 
системата)

3. Тръба за свързване на предпазен 
вентил

4. Предпазен вентил (не се доставя 
със системата)

5. Отвор за рециркулация

6. Куплунг на темп. сензор

7. Входна тръба за нагряващата вода

8. Серпентина на топлообменника

9. Изходна тръба за нагряващата вода

10. Тръба за студена вода

11. темп. сензор

12. Анод

13. Места за отвори

14. Места за отвори

18 10

7 9

6 512

14 7

3 4

9

11

2

5 1 10
   

 

13

1

8

10

7

9

6

5

12

14

7

3
4

9

11

2

5
1
10    

13

Пакетен

ИЛИ

Непакетен
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Лесно управление

ДОПЪЛНИТЕЛЕН СТАЕН ТЕРМОСТАТ

Като допълнение към безжичния стаен термостат, 

между подовото отопление и пода може да бъде 

поставен външен датчик (EKRTETS). Термостатът измерва 

температурата в помещението и изпраща информацията 

направо в потребителския интерфейс. 

Течнокристалният индикатор на стайния термостат 

позволява с един поглед да се обхване всичката 

необходима информация за настройката на системата 

Daikin Altherma. Потребителят може лесно да се движи 

из менюто, като най-често използваните включват:

 > Задаване на температурата в стаята въз основа на 

измерванията от вградения или външния датчик

 > Режим на охлаждане и отопление

 > Изключено състояние (с предпазна функция против 

замръзване)

 > Режим за празнични дни

 > Комфортен режим и режим с намалени функции

 > Дата (ден и месец)

 > Програмируем седмичен таймер с 2 определени от 

потребителя и 5 предварително зададени програми 

с до 12 действия на ден

 > Блокиране на бутоните

 > Задаване на ограничения. Монтажникът може да 

промени горната и долна граница 

 > Подова термозащита и защита срещу кондензация за 

подово охлаждане *

* само в комбинация с EKRTETS

СИСТЕМЕН КОНТРОЛЕР

Потребителският интерфейс контролира работата на 

високотемпературната система по два начина:

1/ ЗАВИСИМА ОТ ВОДАТА ПЛАВАЩА ТОЧКА ЗА 
НАСТРОЙКА

Когато тази функция е активна, заданието за 

температурата на водата на изхода на системата зависи от 

външната температура. При ниска външна температура 

заданието за температурата на водата на изхода на 

системата се повишава, за да се отговори на нарасналата 

потребност от топлина за жилището. При по-топло 

време температурата на водата на изхода от системата се 

понижава, за да се пести енергия.

2/ УПРАВЛЯВАЩ ТЕРМОСТАТ

С потребителския интерфейс на системата Daikin 

Altherma, който има вграден датчик за температура, 

желаната температура може да се регулира лесно, бързо 

и удобно.

С лесния за управление потребителски интерфейс 

за високотемпературната система вашият комфорт е 

гарантиран: 

 › Отопление на 

помещения 

 › Тих режим 

 › Понижаване на 

поддържаната 

температура 

 › Дезинфекция 

 › Изключено състояние 

 › Програмируем таймер 

 › Загряване на вода за 

битови нужди

DAIKIN ALTHERMA FLEX TYPE 
ЗА СГРАДИ С АПАРТАМЕНТИ И МНОГОФАМИЛНИ КЪЩИ
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Конвективен радиатор

700mm

Console
Daikin 

 600mm

 600mm

2000mm
Radiateur standard basse température

700mm

Console
Daikin 

 600mm

 600mm

2000mm
Radiateur standard basse température

Стандартен нискотемпературен радиатор  

Термопомпен конвектор Daikin

600mm

600mm

700mm

2 000mm

Термопомпеният конвектор на Daikin работи при температура на водата 35°C - 45°C, която може ефективно да се 

получава благодарение на каскадната технология на Daikin Altherma.

Следователно термопомпеният конвектор е идеалното отоплително тяло за апартаменти, осигуряващо високи нива 

на комфорт:

 > Малки размери в сравнение с нискотемпературните радиатори: широчината се съкращава с 2/3

 > Ниско ниво на шум дo 19 dB(A), оптимално за използване в спални

 > Охлаждане с висок капацитет при температури на водата до 6° C

ECPBG11-721.indd   38 19-4-2011   8:10:03



60
0m

m

60
0m

m

39

45°C / 7°C

DAIKIN ALTHERMA FLEX TYPE 
ЗА СГРАДИ С АПАРТАМЕНТИ И МНОГОФАМИЛНИ КЪЩИ

спалня 1дневна стая спалня 2

Отопление / охлаждане
Отопление (45°C) / Охлаждане (7°C)

хидравличен 
изравнител

помпа за 
радиатори

Инфрачервено дистанционно 
(стандарт)
ARC452A15

баня

Вентили, затворени в режим на охлаждане

смесителен вентил

дневна стая

ЗОНА 1 : TLw = 65°C

Всички типове отоплителни тела могат да се свържат към Daikin Altherma Flex Type, благодарение на широкия 

температурен диапазон на системата и възможността й да работи с много зададени точки, което позволява 

комбиниране на различни отоплителни тела, работещи при различна температура на водата. Зададената точка на 

вътрешното тяло е функция на текущата потребност на различните отоплителни тела, което осигурява оптимална 

ефективност по всяко време и при всички условия.

УПРАВЛЕНИЕ

Всеки термопомпен конвектор на Daikin има свое 

собствено управление и всяка стая може независимо 

да се отоплява (или охлажда) според необходимостта. 

Дистанционното управление има вграден седмичен 

таймер за оптимална гъвкавост и комфорт. Работата 

на уреда може да се приспособи към индивидуалните 

изисквания.

помпа за термопомпени 
конвектори

65°C

ЗОНА 2 : TLw = 45°C

спалня

ПОТРЕБНОСТ ОТ ОТОПЛЕНИЕ ВКЛ. / ИЗКЛ.

дневна стая ИЗКЛ. ВКЛ. ИЗКЛ. ИЗКЛ.

баня ИЗКЛ. ВКЛ./ИЗКЛ. ВКЛ. ИЗКЛ.

спалня ИЗКЛ. ВКЛ./ИЗКЛ. ВКЛ./ИЗКЛ. ВКЛ.

Вътрешно тяло ИЗКЛ. 65°C 65°C 45°C

външно 
управление

45°C
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Програмното осигуряване към системата Daikin Altherma позволява бързо и лесно да се демонстрират нейните 

преимущества.

Разход на енергия (кВтч)

300

600

900

1200

1500

0

януари февруари март април май юни юли август септември октомври ноември декември

Месец

1. Спецификация и технически характеристики на 

системата 

2. Графична симулация:

а) Необходима и инсталирана отоплителна мощност 

и стойност на SPF (или сезонен COP)

б) Продължителност на отоплителния период в 

зависимост от външната температура

в) Годишни разходи за енергия в сравнение с 

отоплителни системи, използващи газ или нафта

г) Годишна емисия на CO
2
 в тонове, в сравнение с 

отоплителни системи, използващи газ или нафта

д) Месечен разход на енергия в кВтч

е) Месечни разходи за енергия в €

ж) Общо количество топлинна енергия в кВтч в 

зависимост от външната температура

з) Месечни загуби на топлина от квадратен метър 

площ (в кВтч/м2)
Всички данни се поместват в отделен протокол. Ако програмата ви интересува, 
обърнете се към местния дистрибутор на Daikin.

След въвеждане на стойности за няколко параметъра (местоположение, отоплявана площ, необходима отоплителна 

мощност, температури на водата на входа и на изхода от системата и местни цени на енергията), програмата определя 

и показва следната информация:

Програмно осигуряване
Софтуер за избор и симулация за нови и 
ремонтирани домове

Термопомпа, през деня

Термопомпа, през нощта

Електрически нагревател, 
през деня
Електрически нагревател, 
през нощта
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DAIKIN ALTHERMA

Софтуер за избор и проектиране за сгради с 
апартаменти и многофамилни къщи

Софтуерът за избор и симулация на Daikin Altherma за 

нови или ремонтирани домове позволява бързо и лесно 

определяне на оптималната комбинация от компоненти. 

Той автоматично избира вътрешни и външни тела според 

необходимите потребности от отопление за жилище и 

изчислява размерите на необходимите тръбопроводи.

 Софтуерът осигурява и: 

 > автоматичен или ръчен избор на вътрешни тела

 > автоматичен избор на външни тела

 > изчисление на диаметрите за тръбопровода с 

хладилен агент

 > автоматичен избор на refnet връзки и колектори 

 > създаване на диаграми за тръбни разводки и 

окабеляване с възможност за експортиране като 

DXF файл

 > създаване на подробен доклад за избора

Електрически нагревател, 
през деня
Електрически нагревател, 
през нощта
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(1) охлаждане Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); отопление Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)
(2) охлаждане Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C); отопление Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (DT = 5 °C)
(3) Съвместно с ERLQ006BV3
(4) Съвместно с ERLQ007BV3
(5) Съвместно с ERLQ008BV3

(6) Съвместно с ERLQ011CV3
(7) Съвместно с ERLQ014CV3
(8) Съвместно с ERLQ016CV3
(9) 15 °C - 25 °C cамо BUH, без работа на термопомпа = по време на въвеждане в експлоатация

ВЪНШНИ ТЕЛА С НАГРЕВАТЕЛ НА ДЪНОТО СРЕЩУ ЗАМРЪЗВАНЕ НА КОНДЕНЗА ERLQ006BV3 ERLQ007BV3 ERLQ008BV3 ERLQ011CV3 ERLQ014CV3 ERLQ016CV3

Капацитет на 
отопление

мин. кВт 4,36 (1) 
3,87 (2)

4,36 (1) 
3,87 (2)

4,36 (1) 
3,87 (2)

Ном. кВт 5,75 (1) 
5,03 (2)

6,84 (1) 
6,10 (2)

8,43 (1) 
7,64 (2)

11,2 (1) 
10,98 (2)

14,0 (1) 
13,1 (2)

16,0 (1) 
15,2 (2)

макс. кВт 7,45 (1) 
6,68 (2)

8,79 (1) 
7,98 (2)

9,58 (1) 
8,76 (2)

Капацитет на 
охлаждане

мин. кВт 4,82 (1) 
3,67 (2)

4,82 (1) 
3,67 (2)

4,82 (1) 
3,67 (2)

Ном. кВт 7,20 (1) 
5,12 (2)

8,16 (1) 
5,86 (2)

8,37 (1) 
6,08 (2)

15,05 (1) 
11,72 (2)

16,06 (1) 
12,55 (2)

16,76 (1) 
13,12 (2)

макс. кВт 7,20 (1) 
5,12 (2)

8,50 (1) 
6,13 (2)

8,91 (1) 
7,10 (2)

Входяща 
мощност

отопление Ном. кВт 1,26 (1) 
1,58 (2)

1,58 (1) 
1,95 (2)

2,08 (1) 
2,54 (2)

2,41 (1) 
2,96 (2)

3,14 (1) 
3,98 (2)

3,72 (1) 
4,62 (2)

охлаждане Ном. кВт 2,27 (1) 
2,16 (2)

2,78 (1) 
2,59 (2)

2,97 (1) 
2,75 (2)

4,44 (1) 
4,22 (2)

5,33 (1) 
5,00 (2)

6,06 (1) 
5,65 (2)

COP 4,56 (1) 
3,18 (2)

4,34 (1) 
3,13 (2)

4,05 (1) 
3,00 (2)

4,66 (1) 
3,48 (2)

4,46 (1) 
3,29 (2)

4,30 (1) 
3,29 (2)

EER 3,17 (1) 
2,37 (2)

 2,94 (1) 
2,26 (2)

2,82 (1) 
2,21 (2)

3,39 (1) 
2,78 (2)

3,01 (1) 
2,51 (2)

2,76 (1) 
2,32 (2)

Размери тяло Вис. x Шир. x Дълб. мм 735/825/300 1.345/900/320
Tегло тяло кг 57 114

Работен 
диапазон

отопление мин.~макс. °C с влажен термометър -20~25 -25~35
охлаждане мин.~макс. °C по сух термометър 10~43 10,0~46,0
гореща вода за битови нужди мин.~макс. °C по сух термометър -20~43 -20~35

Хладилен агент
вид R-410A
количество кг 1,7 3,4

Звукова мощност
отопление Ном. дБА 61 62 64 66
охлаждане Ном. дБА 63 64 66 69

Ниво на звуково налягане
отопление Ном. дБА 48 49 51 52
охлаждане Ном. дБА 48 50 52 54

Електрозахранване име; фаза; честота; напрежение Хц;В V3;1~;50;230
Ток препоръчани предпазители А 20 40

СПЛИТ СИСТЕМА СТЕННО ВЪТРЕШНО ТЯЛО - ЕДНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ

Daikin Altherma за ниски 
температури

Технически спецификации

ВЪТРЕШНИ ТЕЛА EKHBH008B EKHBX008B EKHBH016B EKHBX016B

Корпус
цвят RAL9010
материал Галванизирана стомана, боядисана с епоксидна полиестерна боя

Размери тяло Вис. x Шир. x Дълб. мм 922/502/361

Tегло тяло кг 46 48

Работен диапазон
отопление страна вода мин.~макс. °C 15~50 (9) 15~50 (9) 15~55 (9) 15~55 (9)
охлаждане страна вода мин.~макс. °C 5~22 5~22

Звукова мощност средна скорост 0 esp дБА 42 46

Ниво на звуково 
налягане

средна скорост
0 esp дБА 28

номинален поток дБА 30 (3) / 29 (4) / 29 (5) 31 (6) / 29 (7) / 28 (8)

висока скорост номинален поток дБА 32 (3) / 32 (4) / 31 (5)  33 (6) / 33 (7) / 32 (8)

 САМО ОТОПЛЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ / ОХЛАЖДАНЕ САМО ОТОПЛЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ / ОХЛАЖДАНЕ
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DAIKIN ALTHERMA ЗА НИСКИ ТЕМПЕРАТУРИ
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ВЪНШНИ ТЕЛА С НАГРЕВАТЕЛ НА ДЪНОТО СРЕЩУ ЗАМРЪЗВАНЕ НА КОНДЕНЗА ERLQ011CW1 ERLQ014CW1 ERLQ016CW1
Капацитет на 
отопление

Ном. кВт 11,20 (1) 
10,98 (2)

14,00 (1) 
13,57 (2)

16,00 (1) 
15,20 (2)

Капацитет на 
охлаждане

Ном. кВт 15,05 (1) 
11,72 (2)

16,06 (1) 
12,55 (2)

16,76 (1) 
13,12 (2)

Входяща 
мощност

отопление Ном. кВт 2,41 (1) 
3,15 (2)

3,14 (1) 
4,12 (2)

3,72 (1) 
4,60 (2)

охлаждане Ном. кВт 4,44 (1) 
4,22 (2)

5,33 (1) 
5,00 (2)

6,06 (1) 
5,65 (2)

COP 4,66 (1) 
3,48 (2)

4,46(1) 
3,29 (2)

4,30 (1) 
3,29 (2)

EER 3,39 (1) 
2,78 (2)

3,01(1) 
2,51 (2)

2,76 (1) 
2,32 (2)

Размери тяло Вис. x Шир. x 
Дълб.

мм
1.345/900/320

Tегло тяло кг 114
Работен 
диапазон

отопление мин.~макс. °C с влажен термометър -25~35
охлаждане мин.~макс. °C по сух термометър 10~46
гореща вода за 
битови нужди

мин.~макс. °C по сух 
термометър

-20~35

Хладилен агент вид R-410A
количество кг 3,4

Звукова мощност отопление Ном. дБА 64 66
охлаждане Ном. дБА 64 66 69

Ниво на звуково 
налягане

отопление Ном. дБА 51 52
охлаждане Ном. дБА 50 52 54

Електрозахранване име; фаза; честота; напрежение Хц;В W1;3N~;50;400
Ток препоръчани предпазители А 20

СПЛИТ СИСТЕМА СТЕННО ВЪТРЕШНО ТЯЛО - ТРИФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ

ВЪТРЕШНИ ТЕЛА EKHBH016B EKHBX016B

Корпус
цвят RAL9010
материал Галванизирана стомана, боядисана с епоксидна полиестерна боя

Размери тяло Вис. x Шир. x Дълб. мм 922/502/361
Tегло тяло кг 48

Работен диапазон
отопление страна вода мин.~макс. °C 15~55 (6)
охлаждане страна вода мин.~макс. °C 5~22

Звукова мощност средна скорост 0 esp дБА 46

Ниво на звуково 
налягане

средна скорост
0 esp дБА 28
номинален поток дБА 31 (3) / 29 (4) / 28 (5)

висока скорост номинален поток дБА 33 (3) / 33 (4) / 32 (5) 

(1) охлаждане Ta 35°C - LWE 18)c (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
(2) охлаждане Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)
(3) Съвместно с ERLQ011CW1

(4) Съвместно с ERLQ014CW1
(5) Съвместно с ERLQ016CW1
(6) 15 °C - 25 °C cамо BUH, без работа на термопомпа = по време на въвеждане в експлоатация

 САМО ОТОПЛЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ / ОХЛАЖДАНЕ
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DAIKIN ALTHERMA ЗА НИСКИ ТЕМПЕРАТУРИ

ВЪТРЕШНИ ТЕЛА EKHVH008B EKHVX008B EKHVH016B EKHVX016B

Корпус
цвят Метално сив
материал Ламарина с предпазно покритие

Размери тяло Вис. x Шир. x Дълб. мм 705/600/695
Tегло тяло кг 65 67

Работен диапазон
отопление страна вода мин.~макс. °C 15~50 (9) 15~50 (9) 15~55 (9) 15~55 (9)
охлаждане страна вода мин.~макс. °C 5~22 5~22

Звукова мощност средна скорост 0 esp дБА 42 46

Ниво на звуково 
налягане

средна скорост
0 esp дБА 28
номинален поток дБА 30 (3) / 29 (4) / 29 (5) 31 (6) / 29 (7) / 28 (8)

висока скорост номинален поток дБА 32 (3) / 32 (4) / 31 (5)  33 (6) / 33 (7) / 32 (8)

(1) охлаждане Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
(2) охлаждане Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)
(3) Съвместно с ERLQ006BV3
(4) Съвместно с ERLQ007BV3
(5) Съвместно с ERLQ008BV3

(6) Съвместно с ERLQ011CV3
(7) Съвместно с ERLQ014CV3
(8) Съвместно с ERLQ016CV3
(9) 15 °C - 25 °C cамо BUH, без работа на термопомпа = по време на въвеждане в експлоатация

 ВЪНШНИ ТЕЛА С НАГРЕВАТЕЛ НА ДЪНОТО СРЕЩУ ЗАМРЪЗВАНЕ НА КОНДЕНЗА ERLQ006BV3 ERLQ007BV3 ERLQ008BV3 ERLQ011CV3 ERLQ014CV3 ERLQ016CV3
Капацитет на 
отопление

мин. кВт 4,36(1) 
3,87(2)

4,36(1) 
3,87(2)

4,36(1) 
3,87(2)

Ном. кВт 5,75(1) 
5,03(2)

6,84(1) 
6,10(2)

8,43(1) 
7,64(2)

11,2 (1) 
10,98(2)

14,0 (1) 
13,1 (2)

16,0 (1) 
15,2 (2)

макс. кВт 7,45(1) 
6,68(2)

8,79(1) 
7,98(2)

9,58(1) 
8,76(2)

Капацитет на 
охлаждане

мин. кВт 4,82(1) 
3,67(2)

4,82(1) 
3,67(2)

4,82(1) 
3,67(2)

Ном. кВт 7,20(1) 
5,12(2)

8,16(1) 
5,86(2)

8,37(1) 
6,08(2)

15,05 (1) 
11,72 (2)

16,06 (1) 
12,55 (2

16,76 (1) 
13,12 (2)

макс. кВт 7,20(1) 
5,12(2)

8,50(1) 
6,13(2)

8,91(1) 
7,10(2)

Входяща мощност отопление Ном. кВт 1,26 (1) 
1,58 (2)

1,58 (1) 
1,95 (2)

2,08 (1) 
2,54 (2)

2,41 (1) 
2,96 (2)

3,14 (1) 
3,98 (2)

3,72 (1) 
4,62 (2)

охлаждане Ном. кВт 2,27 (1) 
2,16 (2)

2,78 (1) 
2,59 (2)

2,97 (1) 
2,75 (2)

4,44 (1) 
4,22 (2)

5,33 (1) 
5,00 (2)

6,06 (1) 
5,65 (2)

COP 4,56 (1) 
3,18 (2)

4,34 (1) 
3,13 (2)

4,05 (1) 
3,00 (2)

4,66 (1) 
3,48 (2)

4,46 (1) 
3,29 (2)

4,30 (1) 
3,29 (2)

EER 3,17 (1) 
2,37 (2)

 2,94 (1) 
2,26 (2)

2,82 (1) 
2,21 (2)

3,39 (1) 
2,78 (2)

3,01 (1) 
2,51 (2)

2,76 (1) 
2,32 (2)

Размери тяло Вис. x Шир. x Дълб. мм 735/825/300 1.345/900/320
Tегло тяло кг 57 114
Работен диапазон отопление мин.~макс. °C с влажен термометър -20~25 -25~35

охлаждане мин.~макс. °C по сух термометър 10~43 10,0~46,0
гореща вода за 
битови нужди

мин.~макс. °C по сух 
термометър -20~43 -20~35

Хладилен агент вид R-410A
количество кг 1,7 3,4

Звукова мощност отопление Ном. дБА 61 62 64 66
охлаждане Ном. дБА 63 64 66 69

Ниво на звуково 
налягане

отопление Ном. дБА 48 49 51 52
охлаждане Ном. дБА 48 50 52 54

Електрозахранване име; фаза; честота; напрежение Хц;В V3;1~;50;230
Ток препоръчани предпазители А 20 40

СПЛИТ СИСТЕМА  
ПОДОВО ВЪТРЕШНО ТЯЛО - ЕДНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ

САМО ОТОПЛЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ / ОХЛАЖДАНЕ САМО ОТОПЛЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ / ОХЛАЖДАНЕ
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(1) охлаждане Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); отопление Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)
(2) охлаждане Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C); отопление Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (DT = 5 °C)
(3) Съвместно с ERLQ011CW1

(4) Съвместно с ERLQ014CW1
(5) Съвместно с ERLQ016CW1
(6) 15 °C - 25 °C cамо BUH, без работа на термопомпа = по време на въвеждане в експлоатация

ВЪТРЕШНИ ТЕЛА EKHVH016B EKHVX016B
Корпус цвят Метално сив

материал Ламарина с предпазно покритие
Размери тяло Вис. x Шир. x 

Дълб.
мм 705/600/695

Tегло тяло кг 67
Работен диапазон отопление страна 

вода
мин.~макс. °C 15~55 (6)

охлаждане страна 
вода

мин.~макс. °C 5~22

Звукова мощност средна скорост 0 esp дБА 46
Ниво на звуково 
налягане

средна скорост 0 esp дБА 28
номинален поток дБА 31 (3) / 29 (4) / 28 (5)

висока скорост номинален поток дБА 33 (3) / 33 (4) / 32 (5)

СПЛИТ СИСТЕМА ПОДОВО ВЪТРЕШНО ТЯЛО - ТРИФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ

ВЪНШНИ ТЕЛА С НАГРЕВАТЕЛ НА ДЪНОТО СРЕЩУ ЗАМРЪЗВАНЕ НА КОНДЕНЗА ERLQ011CW1 ERLQ014CW1 ERLQ016CW1
Капацитет на 
отопление

Ном. кВт 11,20 (1) 
10,98 (2)

14,00 (1) 
13,57 (2)

16,00 (1) 
15,20 (2)

Капацитет на 
охлаждане

Ном. кВт 15,05 (1) 
11,72 (2)

16,06 (1) 
12,55 (2)

16,76 (1) 
13,12 (2)

Входяща мощност отопление Ном. кВт 2,41 (1) 
3,15 (2)

3,14 (1) 
4,12 (2)

3,72 (1) 
4,60 (2)

охлаждане Ном. кВт 4,44 (1) 
4,22 (2)

5,33 (1) 
5,00 (2)

6,06 (1) 
5,65 (2)

COP 4,66 (1) 
3,48 (2)

4,46(1) 
3,29 (2)

4,30 (1) 
3,29 (2)

EER 3,39 (1) 
2,78 (2)

3,01(1) 
2,51 (2)

2,76 (1) 
2,32 (2)

Размери тяло Вис. x Шир. x 
Дълб.

мм 1.345/900/320

Tегло тяло кг 114
Работен диапазон отопление мин.~макс. °C с влажен термометър -25~35

охлаждане мин.~макс. °C по сух термометър 10~46
гореща вода за 
битови нужди

мин.~макс. °C по сух 
термометър -20~35

Хладилен агент вид R-410A
количество кг 3,4

Звукова мощност отопление Ном. дБА 64 66
охлаждане Ном. дБА 64 66 69

Ниво на звуково 
налягане

отопление Ном. дБА 51 52
охлаждане Ном. дБА 50 52 54

Електрозахранване име; фаза; честота; напрежение Хц;В W1;3N~;50;400
Ток препоръчани предпазители А 20

 САМО ОТОПЛЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ / ОХЛАЖДАНЕ
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ВЪНШНИ ТЕЛА С НАГРЕВАТЕЛ НА ДЪНОТО СРЕЩУ ЗАМРЪЗВАНЕ НА КОНДЕНЗА ERLQ011CW1 ERLQ014CW1 ERLQ016CW1
Капацитет на 
отопление

Ном. кВт 11,20 (1) 
10,98 (2)

14,00 (1) 
13,57 (2)

16,00 (1) 
15,20 (2)

Капацитет на 
охлаждане

Ном. кВт 15,05 (1) 
11,72 (2)

16,06 (1) 
12,55 (2)

16,76 (1) 
13,12 (2)

Входяща мощност отопление Ном. кВт 2,41 (1) 
3,15 (2)

3,14 (1) 
4,12 (2)

3,72 (1) 
4,60 (2)

охлаждане Ном. кВт 4,44 (1) 
4,22 (2)

5,33 (1) 
5,00 (2)

6,06 (1) 
5,65 (2)

COP 4,66 (1) 
3,48 (2)

4,46(1) 
3,29 (2)

4,30 (1) 
3,29 (2)

EER 3,39 (1) 
2,78 (2)

3,01(1) 
2,51 (2)

2,76 (1) 
2,32 (2)

Размери тяло Вис. x Шир. x 
Дълб.

мм 1.345/900/320

Tегло тяло кг 114
Работен диапазон отопление мин.~макс. °C с влажен термометър -25~35

охлаждане мин.~макс. °C по сух термометър 10~46
гореща вода за 
битови нужди

мин.~макс. °C по сух 
термометър -20~35

Хладилен агент вид R-410A
количество кг 3,4

Звукова мощност отопление Ном. дБА 64 66
охлаждане Ном. дБА 64 66 69

Ниво на звуково 
налягане

отопление Ном. дБА 51 52
охлаждане Ном. дБА 50 52 54

Електрозахранване име; фаза; честота; напрежение Хц;В W1;3N~;50;400
Ток препоръчани предпазители А 20
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С нагревател на дъното срещу замръзване на конденза EDLQ011BB6V3 EDLQ014BB6V3 EDLQ016BB6V3
Капацитет на отопление Ном. кВт 11,20 (1) 

 10,87 (2)
14,00 (1) 
 13,10 (2)

16,00 (1) 
 15,06 (2)

Входяща мощност Отопление Ном. кВт 2,47 (1)
 3,22 (2)

3,20 (1) 
 3,91 (2)

3,79 (1) 
 4,62 (2)

COP 4,54 (1) 
 3,37 (2)

4,37 (1) 
 3,35 (2)

4,22 (1) 
 3,26 (2)

Размери Тяло Вис./Шир./Дълб. мм 1.418/1.435/382
Tегло Тяло кг 180
Хидравличен 
компонент

Ток на 
спомагателен 
нагревател

Тип 6V3
Електрозахранване Фаза / 

Честота / 
Напрежение

Хц/В
1~/50/230

Работен диапазон Отопление Oколна температура Мин.~Макс. °C с влажен термометър -20~35
Водна страна Мин.~Макс. °C 15~55

Битова гореща 
вода

Oколна температура Мин.~Макс. °C по сух термометър -20~43
Водна страна Мин.~Макс. °C 25~80

Хладилен агент Тип R-410A
Количество кг 2,95

Звукова мощност Отопление Ном. дБА 64 65 66
Ниво на звуково налягане Отопление Ном. дБА 51 52
Данни за 
компресора

Мрежово 
електрозахранване

Име V3
Фаза 1
Честота Хц 50
Напрежение V 230

(1) охлаждане Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); отопление Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) (2) охлаждане Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C); отопление Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (DT = 5 °C)

С нагревател на дъното срещу замръзване на конденза EDLQ011BB6W1 EDLQ014BB6W1 EDLQ016BB6W1
Капацитет на отопление Ном. кВт 11,20 (1)  

 10,87 (2)
14,00 (1) 
 13,10 (2)

16,00 (1) 
 15,06 (2)

Входяща мощност Отопление Ном. кВт 2,51 (1)  
 3,12 (2)

3,22 (1)  
 3,98 (2)

3,72 (1) 
 4,58 (2)

COP 4,46 (1)   
 3,48 (2)

4,35 (1) 
 3,29 (2)

4,30 (1) 
 3,29 (2)

Размери Тяло Вис./Шир./Дълб. мм
1.418/1.435/382

Tегло Тяло кг 180
Хидравличен 
компонент

Ток на 
спомагателен 
нагревател

Тип 6W1
Електрозахранване Фаза / 

Честота / 
Напрежение

Хц/В
3~/50/400

Работен диапазон Отопление Oколна температура Мин.~Макс. °C с влажен термометър -20~35
Водна 
страна

Мин.~Макс. °C
15~55

Битова гореща 
вода

Oколна температура Мин.~Макс. °C по сух термометър -20~43
Водна 
страна

Мин.~Макс. °C
25~80

Хладилен агент Тип R-410A
Количество кг 2,95

Звукова мощност Отопление Ном. дБА 64 65 66
Ниво на звуково 
налягане

Отопление Ном. дБА 49 51 53
Данни за 
компресора

Мрежово 
електрозахранване

Име W1
Фаза 3N
Честота Хц 50
Напрежение V 400

СИСТЕМА МОНОБЛОК С ГОЛЯМ КАПАЦИТЕТ САМО ЗА ОТОПЛЕНИЕ - ЕДНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ

СИСТЕМА МОНОБЛОК С ГОЛЯМ КАПАЦИТЕТ САМО ЗА ОТОПЛЕНИЕ - ТРИФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ
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С нагревател на дъното срещу замръзване на конденза EBLQ011BB6V3 EBLQ014BB6V3 EBLQ016BB6V3
Капацитет на 
отопление

Ном. кВт 11,20 (1) 
 10,87 (2)

14,00 (1) 
 13,10 (2)

16,00 (1)  
 15,06 (2)

Капацитет на 
охлаждане

Ном. кВт 12,85 (1) 
 10,00 

15,99 (1) 
 12,50 (2)

16,73 (1) 
 13,10 (2)

Входяща мощност Охлаждане Ном. кВт 3,78 (1) 
 3,60 (2)

5,65 (1) 
 5,30 (2)

6,28 (1) 
 5,85 (2)

Отопление Ном. кВт 2,47 (1)
 3,22 (2)

3,20 (1) 
 3,91 (2)

3,79 (1) 
 4,62 (2)

COP 4,54 (1) 
 3,37 (2)

4,37 (1) 
 3,35 (2)

4,22 (1) 
 3,26 (2)

EER 3,39 (1) 
 2,78 (2)

2,83 (1) 
 2,36 (2)

2,66 (1) 
 2,24 (2)

Размери Тяло Вис./Шир./Дълб. мм 1.418/1.435/382

Tегло Тяло кг 180
Хидравличен 
компонент

Ток на 
спомагателен 
нагревател

Тип 6V3
Електрозахранване Фаза / 

Честота / 
Напрежение

Хц/В
1~/50/230

Работен диапазон Отопление Oколна температура Мин.~Макс. °C с влажен термометър -20~35
Водна 
страна

Мин.~Макс. °C 15~55

Битова гореща 
вода

Oколна температура Мин.~Макс. °C по сух термометър -20~43
Водна 
страна

Мин.~Макс. °C 25~80

Хладилен агент Тип R-410A
Количество кг 2,95

Звукова мощност Отопление Ном. дБА 64 65 66
Охлаждане Ном. дБА 65 66 69

Ниво на звуково 
налягане

Отопление Ном. дБА 51 52
Охлаждане Ном. дБА 50 52 54

Данни за 
компресора

Мрежово 
електрозахранване

Име V3
Фаза 1
Честота Хц 50
Напрежение V 230

(1) охлаждане Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); отопление Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)
(2) охлаждане Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C); отопление Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (DT = 5 °C)

С нагревател на дъното срещу замръзване на конденза EBLQ011BB6W1 EBLQ014BB6W1 EBLQ016BB6W1
Капацитет на 
отопление

Ном. кВт 11,20 (1) 
 10,87 (2)

14,00 (1) 
 13,10 (2)

16,00 (1) 
 15,06 (2)

Капацитет на 
охлаждане

Ном. кВт 12,85 (1) 
 10,00 (2)

15,99 (1) 
 12,50 (2)

16,73 (1) 
 13,10 (2)

Входяща мощност Охлаждане Ном. кВт 3,78 (1) 
 3,60 (2)

5,32 (1) 
 4,98 (2)

6,06 (1) 
 5,65 (2)

Отопление Ном. кВт 2,51 (1) 
 3,12 (2)

3,22 (1) 
 3,98 (2)

3,72 (1) 
 4,58 (2)

COP 4,46  (1)
 3,48 (2)

4,35 (1) 
 3,29 (2)

4,30 (1) 
 3,29 (2)

EER 3,39 (1) 
 2,78 (2)

3,01 (1) 
 2,51 (2)

2,76 (1) 
 2,32 (2)

Размери Тяло Вис./Шир./Дълб. мм 1.418/1.435/382

Tегло Тяло кг 180
Хидравличен 
компонент

Ток на 
спомагателен 
нагревател

Тип 6W1
Електрозахранване Фаза / 

Честота / 
Напрежение

Хц/В
3~/50/400

Работен диапазон Отопление Oколна температура Мин.~Макс. °C с влажен термометър -20~35
Водна 
страна

Мин.~Макс. °C 15~55

Битова гореща 
вода

Oколна температура Мин.~Макс. °C по сух термометър -20~43
Водна 
страна

Мин.~Макс. °C 25~80

Хладилен агент Тип R-410A
Количество кг 2,95

Звукова мощност Отопление Ном. дБА 64 65 66
Охлаждане Ном. дБА 65 66 69

Ниво на звуково 
налягане

Отопление Ном. дБА 49 51 53
Охлаждане Ном. дБА 50 52 54

Данни за 
компресора

Мрежово 
електрозахранване

Име W1
Фаза 3N
Честота Хц 50
Напрежение V 400

(1) охлаждане Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); отопление Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)
(2) охлаждане Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C); отопление Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (DT = 5 °C)

СИСТЕМА МОНОБЛОК РЕВЕРСИВНА С ГОЛЯМ КАПАЦИТЕТ - ЕДНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ

СИСТЕМА МОНОБЛОК РЕВЕРСИВНА С ГОЛЯМ КАПАЦИТЕТ - ТРИФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ
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Битов водонагревател (бойлер) от неръждаема стомана EKHWS150B3V3 EKHWS200B3V3 EKHWS300B3V3 EKHWS200B3Z2 EKHWS300B3Z2
Корпус Цвят Неутрално бяло

Материал Мека стомана с епоксидно покритие
Tегло Тяло Празно кг 37 45 59 45 59
Водосъдържател Воден обем л 150 200 300 200 300

Материал Неръждаема стомана (DIN 1.4521)
Максимална температура на водата °C 85

Топлообменник Количество 1
Тръбен материал Стомана, получена чрез дуплекс-процес LDX 2101

Нагревател за бързо затопляне Капацитет кВт 3
Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Хц/В 1~/50/230 2~/50/400

Емайлиран битов водонагревател за гореща вода (бойлер) EKHWE150A3V3 EKHWE200A3V3 EKHWE300A3V3 EKHWE200A3Z2 EKHWE300A3Z2
Корпус Цвят RAL9010

Материал Стомана с епоксидно покритие
Tегло Тяло Празно кг 80 104 140 104 140
Водосъдържател Воден обем л 150 200 300 200 300

Материал Стомана с емайлирано покритие съгл. DIN4753TL2
Максимална температура на водата °C 75

Нагревател за бързо затопляне Капацитет кВт 3,0
Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Хц/В 1~/50/230 2~/50/400

Безжичен стаен термостат EKRTR1
Размери Термостат Вис./Шир./Дълб. мм 87/125/34

Приемник Вис./Шир./Дълб. мм 170/50/28

Tегло Термостат г 210
Приемник г 125

Температура на 
околната среда

Съхранение Мин./Макс. °C -20/60
Работа Мин./Макс. °C 0/50

Диапазон на 
температурна настройка

Отопление Мин./Макс. °C 4/37
Охлаждане Мин./Макс. °C 4/37

Часовник Да
Функция за регулиране Зона на пропорционално регулиране
Електрозахранване Термостат Напрежение V Захранван с 3 батерии AA-LRG (алкални)

Приемник Напрежение V 230
Честота Хц 50
Фаза 1~

Връзка Термостат Безжично
Приемник С кабел

Максимално разстояние 
до приемателя

Вътрешно м прибл. 30 м
На открито м прибл. 100 м

Кабелен стаен термостат EKRTWA
Размери Тяло Вис./Шир./Дълб. мм 87/125/34

Tегло Тяло г 215
Температура на 
околната среда

Съхранение Мин./Макс. °C -20/60
Работа Мин./Макс. °C 0/50

Диапазон на 
температурна настройка

Отопление Мин./Макс. °C 4/37
Охлаждане Мин./Макс. °C 4/37

Часовник Да
Функция за регулиране Зона на пропорционално регулиране
Електрозахранване Напрежение V Захранван с батерии 3* AA-LR6 (алкални)
Връзка Тип С кабел

БИТОВ ВОДОНАГРЕВАТЕЛ

СТАЕН ТЕРМОСТАТ

ECPBG11-721.indd   50 19-4-2011   8:10:54



51

Връзка със слънчева система EKSOLHWAV1
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина мм 770x305x270
Tегло Тяло кг 8
Работен диапазон Температура на 

околната среда
Мин.~Макс. °C 1~35

Ниво на звуково 
налягане

Ном. дБА 27

Топлопроизводителност Ефективност η0 на колектор с 
нулеви загуби

% -

Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Хц/В 1~/50/220-240
Потребляема мощност на захранване Вътрешно тяло

Опция EKSR3PA
Mонтаж На стена
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина мм 332x230x145
Топлопроизводителност Ефективност η0 на колектор с 

нулеви загуби
% -

Управление Тип Цифров контролер за температурната разлика с показване на нешифрован текст
Консумация на електроенергия Вт 2

Сензор Датчик за температурата на слънчевите панели Pt1000
Датчик във бойлера PTC
Датчик в обратния поток PTC
Сензор за поток и температура на подаване Сигнал на напрежение (3,5 В постоянно напрежение)

Електрозахранване Честота; Напрежение Хц;В 50;230

Слънчев колектор EKSV26P EKSH26P
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина мм 2 000x1 300x85 1 300x2 000x85
Tегло Тяло кг 43
Обем л 1,7 2,1
Площ Габаритна м² 2,601

Полезна м² 2,364
Абсорбер м² 2,354

Покритие Микро-терм (абсорбиране макс. 96%, емисии прибл. 5% +/-2%)
Абсорбер Извити медни тръби и лазерно заварени алуминиеви ламели с високоселективно покритие
Покривно стъкло Единично нечупливо стъкло, пропускане +/- 92%
Допустим наклон на покрива Мин.~Макс. SDgr 15~80
Работно налягане Макс. бар 6

Температура в 
покой

Макс. °C 200

Топлопроизводителност Ефективност η0 на колектор с нулеви загуби % 78,7
Коефициент за топлинни загуби а1 Вт/м².K 4.270
Температурна зависимост на 
коефициент за топлинни загуби а2

Вт/м².K² 0,0070

Термичен капацитет кДж/K 6,5
Модификатор на ъгъла 
на падане на лъчите

АМ при 50° 0,94

Монтирано положение Вертикално Хоризонтално

Вътрешни тела FWXV15AVEB FWXV20AVEB
Капацитет на отопление Общ капацитет Ном. кВт 1,5 2,0
Капацитет на 
охлаждане

Общ капацитет Ном. кВт 1,2 1,7
Производителност 
при суха топлина

Ном. кВт 0,98 1,4

Входяща мощност Отопление Ном. кВт 0,013 0,015
Охлаждане Ном. кВт 0,013 0,015

Размери Тяло Вис./Шир./Дълб. мм 600/700/210

Tегло Тяло кг 15
Тръбни 
съединения

Дренажна с-ма/В.Д./Вход/Изход мм/инча 18/G 1/2/G 1/2

Ниво на звуково 
налягане

Отопление Ном. дБА 19 29
Охлаждане Ном. дБА 19 29

Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Хц/В 1~/50/60/220-240/220

.

ВРЪЗКА СЪС СЛЪНЧЕВА СИСТЕМА

СЛЪНЧЕВ КОЛЕКТОР

КОНВЕКТИВЕН РАДИАТОР

DAIKIN ALTHERMA ЗА НИСКИ ТЕМПЕРАТУРИ

(1) Охлаждане: вътрешна температура 27 °C (сух термометър), 19 °C (влажен термометър); температура на входящата вода 7 °C, повишаване на температурата на водата 5K. 
(2) Отопление: стайна температура 20 °C (сух термометър) и температура на входящата вода 45 °C, спад на температурата на водата 5К.
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Вътрешни тела EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 EKHBRD011ABY1 EKHBRD014ABY1 EKHBRD016ABY1
Капацитет на 
отопление

Ном. кВт 11 (1)  
 11 (2)  
 11 (3)

14 (1)  
 14 (2)  
 14 (3)

16 (1)  
 16 (2)  
 16 (3)

11 (1)  
 11 (2)  
 11 (3)

14 (1)  
 14 (2)  
 14 (3)

16 (1)  
 16 (2)  
 16 (3)

Входяща мощност Отопление Ном. кВт 3,57 (1)  
 4,40 (2)  
 2,61 (3)

4,66 (1)  
 5,65 (2)  
 3,55 (3)

5,57 (1)  
 6,65 (2)  
 4,31 (3)

3,57 (1)  
 4,40 (2)  
 2,61 (3)

4,66 (1)  
 5,65 (2)  
 3,55 (3)

5,57 (1)  
 6,65 (2)  
 4,31 (3)

COP 3,08 (1)  
 2,50 (2)  
 4,22 (3)

3,00 (1)  
 2,48 (2)  
 3,94 (3)

2,88 (1)  
 2,41 (2)  
 3,72 (3)

3,08 (1)  
 2,50 (2)  
 4,22 (3)

3,00 (1)  
 2,48 (2)  
 3,94 (3)

2,88 (1)  
 2,41 (2)  
 3,72 (3)

Корпус Цвят Метално сив
Материал Ламарина с предпазно покритие

Размери Тяло Вис./Шир./Дълб. мм 705/600/695

Tегло Тяло кг 144,25 147,25
Работен диапазон Отопление околна температура Мин.~Макс. °C -20~20

Водна 
страна

Мин.~Макс. °C 25~80

Битова гореща 
вода

околна температура Мин.~Макс. °C по сух термометър -20~35
Водна 
страна

Мин.~Макс. °C 25~80

Хладилен агент Тип R-134a
Количество кг 3,2

Ниво на звуково 
налягане

Ном. дБА 43 (1)  
 46 (2)

45 (1)  
 46 (2)

46 (1)  
 46 (2)

43 (1)  
 46 (2)

45 (1)  
 46 (2)

46 (1)  
 46 (2)

Нощен тих 
режим

Ниво 1 дБА 40 (1) 43 (1) 45 (1) 40 (1) 43 (1) 45 (1)

Електрозахранване Име V1 Y1
Фаза 1~ 3~
Честота Хц 50
Напрежение V 220-240 380-415

Ток Препоръчани предпазители А 25 16

(1) EW 55°C; LW 65°C; Dt 10°C; външни условия: 7°C със сух термометър/6°C с влажен термометър  |  (2) EW 70°C; LW 80°C; Dt 10°C; външни условия: 7°C със сух термометър/6°C с влажен термометър |  
(3) EW 30°C; LW 35°C; Dt 5°C; външни условия: 7°C със сух термометър/6°C с влажен термометър

ВЪТРЕШНИ ТЕЛА

ВЪНШНИ ТЕЛА С НАГРЕВАТЕЛ НА ДЪНОТО СРЕЩУ ЗАМРЪЗВАНЕ НА КОНДЕНЗА ERRQ011AV1 ERRQ014AV1 ERRQ016AV1 ERRQ011AAY1 ERRQ014AAY1 ERRQ016AAY1
Размери Тяло Вис./Шир./Дълб. мм 1.345/900/320

Tегло Тяло кг 120
Работен диапазон Отопление Мин.~Макс. °C с влажен термометър -20~20

Битова гореща 
вода

Мин.~Макс. °C по сух 
термометър -20~35

Хладилен агент Тип R-410A
Количество кг 4,5

Звукова мощност Отопление Ном. дБА 68 69 71 68 69 71
Ниво на звуково 
налягане

Отопление Ном. дБА 52 53 55 52 53 55

Електрозахранване Име; Фаза; Честота; Напрежение Хц;В V1;1~;50;220-440 Y1 / 3~ / 50 / 380-415
Ток Препоръчани предпазители А 25 16

Daikin Altherma за високи 
температури

Технически спецификации

ВЪНШНИ ТЕЛА
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Битов водонагревател EKHWP300A EKHWP500A
Корпус Цвят Прашно сив (RAL9007)

Материал Удароустойчив полипропилен
Tегло Тяло Празно кг 59 92
Топлообменник Битова гореща 

вода
Тръбен материал Неръждаема стомана (DIN 1,4404)
Топлообменна площ м² 5,7 5,9
Обем на вътрешна 
серпентина

л 27,8 28,4

Работно налягане бар 6

Средна специфична 
топлинна мощност

Вт/К 2.795 2.860

Зареждане Тръбен материал Неръждаема стомана (DIN 1,4404)
Топлообменна площ м² 2,5 3,7
Обем на вътрешна 
серпентина

л 12,3 17,4

Средна специфична 
топлинна мощност

Вт/К 1.235 1.809

Допълнително 
слънчево 
отопление

Тръбен материал Неръждаема стомана (DIN 1,4404)
Топлообменна площ м² - 1,0
Обем на вътрешна 
серпентина

л - 5

Средна специфична 
топлинна мощност

Вт/К - 313

Електрозахранване Фаза -
Водосъдържател Воден обем л 300 500

Максимална температура на водата °C 85

БИТОВ ВОДОНАГРЕВАТЕЛ EKHTS200AC EKHTS260AC
Корпус Цвят Метално сив

Материал Галванизирана стомана (метален лист с покритие)
Размери Тяло Височина/ Интегриране 

на вътрешно тяло/ 
Широчина/ Дълбочина

мм
1.335/2.010/600/695 1.335/2.285/600/695

Tегло Тяло Празно кг 70 78
Топлообменник Количество 1

Тръбен материал Стомана, получена чрез дуплекс-процес (EN 1,4162)
Топлообменна площ м² 1,56
Обем на вътрешна серпентина л 7,5

Електрозахранване Фаза -
Водосъдържател Воден обем л 200 260

Материал Неръждаема стомана (EN 1,4521)
Максимална температура на водата °C 75

Връзка със слънчева система EKSRPS3
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина мм -
Управление Тип Цифров контролер за температурната разлика с показване на нешифрован текст

Консумация на електроенергия Вт -
Mонтаж Отстрани към водонагревателя
Сензор Датчик за температурата на слънчевите панели Pt1000

Датчик във бойлера PTC
Датчик в обратния поток PTC
Сензор за поток и температура на подаване Сигнал на напрежение (3,5 В постоянно напрежение)

СЛЪНЧЕВ КОЛЕКТОР EKSV26P EKSH26P
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина мм 2.000x1.300x85 1.300x2.000x85
Tегло Тяло кг 43
Обем л 1,7 2,1
Площ Габаритна м² 2,601

Полезна м² 2,364
Абсорбер м² 2,354

Покритие Микро-терм (абсорбиране макс. 96%, емисии прибл. 5% +/-2%)
Абсорбер Извити медни тръби и лазерно заварени алуминиеви ламели с високоселективно покритие
Покривно стъкло Единично нечупливо стъкло, пропускане +/- 92%
Допустим наклон на покрива Мин.~Макс. SDgr 15~80
Работно налягане Макс. бар 6

Температура в 
покой

Макс. °C 200

Топлопроизводителност Ефективност η0 на колектор с нулеви загуби % 78,7
Коефициент за топлинни загуби а1 Вт/м².K 4.270
Температурна зависимост на 
коефициент за топлинни загуби а2

Вт/м².K² 0,0070

Термичен капацитет кДж/K 6,5
Модификатор на ъгъла 
на падане на лъчите

АМ при 50° 0,94

Монтирано положение Вертикално Хоризонтално

БИТОВ ВОДОНАГРЕВАТЕЛ

СВЪРЗВАНЕ СЪС СЛЪНЧЕВА СИСТЕМА

СЛЪНЧЕВ КОЛЕКТОР

DAIKIN ALTHERMA ЗА ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРИ
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ВЪТРЕШНО ТЯЛО EKHVMRD50AV1 EKHVMRD80AV1 EKHVMYD50AV1 EKHVMYD80AV1

Функция Отопление Отопление и охлаждане
Размери В x Ш x Д мм 705x600x695 705x600x695

Температурен обхват 
на изходящата вода

отопление °C 25~80 25~80

Материал Ламарина с предпазно покритие Ламарина с предпазно покритие
Цвят Метално сив Метално сив
Ниво на звуково налягане номинал dB(A) 401/ 432 421/ 432 401/ 432 421/ 432

Tегло кг 92 120

Хладилен агент
Тип R-134a R-134a
Количество кг 2 2 2 2

Електрозахранване 1~/50Хц/220-240В 1~/50Хц/220-240В

1 Нивата на звука са измерени при: EW 55 °C; LW 65 °C 2 Нивата на звука са измерени при: EW 70 °C; LW 80 °C

КОНВЕКТИВЕН РАДИАТОР FWXV15A FWXV20A

Капацитет
Отопление 45 °C 1 кВт 1,5 2,0
Охлаждане 7 °C 2 кВт 1,2 1,7

Размери В x Ш x Д мм 600x700x210
Tегло кг 15
Скорост на въздушния поток В/С/H/Безш. работа м3/ч 318/228/150/126 474/354/240/198
Звуково налягане M dB(A) 19 29
Хладилен агент Вода
Електрозахранване 1~/220-240В/50/60Хц
Тръбни съединения Диаметър (вън. д.)/Дренажна система 12,7 / 20

ВЪНШНО ТЯЛО EMRQ8AY1 EMRQ10AY1 EMRQ12AY1 EMRQ14AY1 EMRQ16AY1

Номинална мощност
отопление кВт 22,4 28 33,6 39,2 44,8
охлаждане кВт 20 25 30 35 40

Диапазон на мощност к.с. 8 10 12 14 16
Размери В x Ш x Д мм 1.680x1.300x765
Tегло кг 331 339
Звукова мощност отопление dB(A) 78 80 83 84
Ниво на звуково налягане отопление °C 58 60 62 63

Работен диапазон
отопление °C -20 °C~20*
вода за домакинството °C -20 °C~35*

Хладилен агент вид кг R-410A
Електрозахранване 3~/50 Хц/380-415В

Тръбни съединения

течност мм 9,52 12,7
всмукване мм 19,1 22,2 28,6
газ с високо и ниско налягане 15,9 19,1 22,2
обща макс. дължина м 300
разлика в нивото OU-IU м 40

Препоръчани предпазители А 20 25 40

Условия на отопление: Ta = 7 °C със сух термометър / 6 °C с влажен термометър, 100 % коефициент на свързване                Условия на охлаждане: Ta = 35 °C със сух термометър, 100 % коефициент на свързване 
* Капацитетът не е гарантиран между -20 °C и -15 °C

1 Температура на входящата вода = 45 °C / Температура на изходящата вода: 40 °C
 вътрешна температура = 20 °C със сух термометър
 Средна скорост на вентилатора

2 Температура на входящата вода = 7 °C / Температура на изходящата вода: 12 °C
 вътрешна температура = 27 °C със сух термометър / 19 °C с влажен термометър
 Средна скорост на вентилатора

БИТОВ ВОДОНАГРЕВАТЕЛ EKHTS200AC EKHTS260AC
Воден обем л 200 260
Макс. температура на водата °C 75 °C
Размери В x Ш x Д мм 1.335x600x695 1.610x600x695
Размери - вграден във вътрешното тяло В x Ш x Д мм 2.010x600x695 2.285x600x695
Материал на външния корпус Галванизиран метален лист
Цвят Метално сив
Тегло празен кг 70 78

БИТОВ ВОДОНАГРЕВАТЕЛ

КОНВЕКТИВЕН РАДИАТОР

ВЪТРЕШНИ ТЕЛА

ВЪНШНИ ТЕЛА

Daikin Altherma Flex Type
Технически спецификации

 САМО ОТОПЛЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ / ОХЛАЖДАНЕ САМО ОТОПЛЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ / ОХЛАЖДАНЕ
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 Daikin: вашият надежден 

партньор

Фирмата Daikin е специализирана в областта на системите 

за климатизация – на частни домове, както и на големи 

търговски и промишлени помещения. Ние правим всичко 

необходимо, за да бъдат клиентите ви напълно доволни.

 Високо качество, новаторски 

изделия

Новаторските решения и високото качество винаги са 

в центъра на вниманието на Daikin. Всички служители 

на фирмата непрекъснато се обучават, за да могат да ви 

предоставят оптимална информация и съвети.

 Чиста околна среда

При производството на климатични системи за вашите 

клиенти, ние се стремим да постигнем минимални разходи 

на енергия, възможност за рециклиране на изделията и 

намаляване на отпадните продукти. Daikin строго спазва 

принципите за създаване на екологични изделия и 

ограничава употребата на материали, които са вредни за 

околната среда.
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Продуктите на Daikin се 
разпространяват от:

Настоящата  брошура е съставена само с информационна цел и не представлява оферта, обвъзрваща 

Daikin Europe N.V.. Daikin Europe N.V. е изготвил настоящата брошура на базата на информацията, с 

която разполага. Няма явна или неявна гаранция за пълнотата, точността, надеждността или годността 

за конкретна цел на нейното съдържание и на изделията и услугите, представени в нея. Техническите 

данни подлежат на промяна без предварително уведомяване. Daikin Europe N.V. не носи никаква 

отговорност за преки или косвени щети в най-широкия смисъл, произтичащи от или свързани с 

използването и/или тълкуването на тази брошура. Авторските права върху цялото съдържание са на 

Daikin Europe N.V.

Високотемпературните системи Daikin Altherma не 

попадат в обхвата на сертификационната програма 

Eurovent. 

Уникалната позиция на Daikin като производител на 

климатично оборудване, компресори и хладилни агенти 

доведе до тясното му обвързване с проблемите за опазване 

на околната среда. От няколко години Daikin се стреми да 

стане лидер в производството на изделия с ограничено 

въздействие върху околната среда. Това предизвикателство 

изисква съобразено с екологичните изисквания проектиране 

и разработване на широка гама от продукти и системи 

за управление на енергията, водещи до намаляване на 

отпадъците и запазване на енергията. 

Daikin Europe N.V. участва в Програмата за сертификация 

Eurovent за климатици (AC), агрегати за охлаждане на течности 

(LCP) и вентилаторни конвектори (FC); сертифицираните 

данни на сертифицираните модели са изброени в списъка 

на Eurovent. Мулти системите са сертифицирани по Eurovent 

само за конфигурации с до 2 вътрешни тела.

Отнася се само за нискотемпературните уреди на Daikin 

Altherma.

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH

campus 21, Europaring F12/402, A – 2345 Brunn/Gebirge

Тел.: +43 / 22 36 / 3 25 57-0, Факс: +43 / 22 36 / 3 25 57-900

e-mail: offi  ce@daikin.at, www.daikin-ce.com, www.perfectcomfort.eu

Отпечатано на Sappi Quatro. Всички влакна са от устойчиво горско 

стопанство и от контролирани източници. Използваната целулоза 

е избелена изцяло без хлор (TCF). Пазарната целулоза е избелена с 

минимално количество хлор (ECF) или изцяло без хлор (TCF). Повторно 

използване на рециклирани фибри, пълнители и покриващи пигменти.




