
Układy ogrzewania,  

ciepłej wody użytkowej i chłodzenia

Daikin Altherma Flex Type:  

dla zastosowań mieszkaniowych 

i komercyjnych

  Elastyczne  



Daikin Altherma Flex Type dla zastosowań mieszkaniowych i komercyjnych 
jest systemem typu 3-w-1, oferującym połączenie funkcji ogrzewania, 
ciepłej wody użytkowej i chłodzenia w jednym systemie, który jest bardzo 
energooszczędny dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii pomp 
ciepła %rmy Daikin. 
System Daikin Altherma Flex Type stanowi dzisiejszą odpowiedź na bieżące 
i przyszłe problemy wzrastających kosztów energii i niedopuszczalnego 
oddziaływania na środowisko, związanego z tradycyjnymi układami 
ogrzewania dla zastosowań komercyjnych, takich jak na przykład szkoły, 
szpitale, gabinety odnowy, siłownie i hotele.  
Dzięki systemowi Daikin Altherma Flex Type, 4/5 wytwarzanego ciepła 
pochodzi w powietrza, stanowiącego odnawialne źródło energii,  
z którego możemy korzystać za darmo!  
Daikin Altherma Flex Type osiąga typową wartość sezonową COP  
równą 3 w umiarkowanym klimacie Zachodniej i Środkowej Europy. 
Ponadto, Daikin Altherma Flex Type jest systemem modularnym. Zależnie 
od projektu, jedną lub więcej jednostek zewnętrznych można połączyć  
aż z dziesięcioma jednostkami wewnętrznymi na jednostkę zewnętrzną.

Elastyczne  rozwiązanie
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Jedna lub wiecej jednostek 

zewnętrznych + kilka 

jednostek wewnętrznych 

>> system modularny

Jednostka 

zewnętrzna

Instalacja 
w pomieszczeniu

Zbiornik ciepłej 
wody użytkowej

= +

Ogrzewanie/Chłodzenie

Jednostka wewnętrzna

Ciepła woda
1 2

Ogrzewanie
3

Chłodzenie

Dopasowanie do przeznaczenia +

ciepła woda na życzenie
Wyzwania dla centrum %tnessu: 

• Duże sale gimnastyczne, gdzie 

generowane są duże ilości ciepła, 

wymagają rygorystycznego 

sterowania klimatem całej 

przestrzeni.

• W szatniach występuje 

duże zapotrzebowanie 

ciepłej wody użytkowej 

"na żądanie".

Rozwiązanie: 

• System Daikin 

Altherma Flex Type 

z jego modularnością 

i elastycznością.

 Efektywne sterowanie klimatem dla 

zastosowań mieszkaniowych

 Zastosowania komercyjne

Przestrzeń zewnętrzna

1

2

3
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1 przestrzeń komercyjna / 
1 apartament

Budynek ogółem

20 kW

22 kW

40 kW

45 kW
Zainstaluj oddzielne jednostki 
zewnętrzne, aby osiągać większe 
wydajności (System split: 
jednostki zewnętrzne nie są 
wzajemnie połączone)

Uwaga:  
Wydajności grzewcze przy 
temperaturze otoczenia 7°C, 
wydajności chłodnicze przy 
temperaturze otoczenia 35°C.

6 kW 9 kW 11 kW 14 kW 16 kW

5 kW 8 kW

SYSTEM TYPU 3-W-1

System Daikin Altherma Flex Type ogrzewa, chłodzi i podgrzewa ciepłą wodę użytkową: 

• Ogrzewanie: temperatury wody na wyjściu aż do 80°C. 

• Chłodzenie: temperatury wody na wyjściu aż do 5°C. 

• Ciepła woda: temperatury w zbiorniku aż do 75°C.

Dzięki funkcji odzysku ciepła, system może rozgrzewać zbiornik ciepłej wody użytkowej do temperatury 60°C, 

wykorzystując ciepło oddawane w trybie chłodzenia.

ENERGOOSZCZĘDNA TECHNOLOGIA POMP CIEPŁA

W porównaniu z kotłem olejowym, zapewnia:

•  koszty eksploatacji niższe aż do 36% *,

•  zmniejszenie aż o 71% emisji CO
2
*,

•  obniżenie zużycia energii pierwotnej aż o 35%*.

* Dane zostały obliczone uwzględniając warunki belgijskie: współczynnik SCOP równy 3, średnie ceny energii w latach 2007-2010, wskaźnik emisji CO
2 
dla produkcji 

elektryczności.

SYSTEM MODULARNY 

Jedna lub więcej zewnętrznych jednostek pomp ciepła ze sterowaniem inwerterowym może zapewniać realizację funkcji 

ogrzewania, chłodzenia i podgrzewu ciepłej wody użytkowej. Jednostki zewnętrzne o wydajności 23 i 45 kW wydobywają 

ciepło z  powietrza zewnętrznego, podnoszą temperaturę do poziomu pośredniego i  przekazują tę energię cieplną do 

poszczególnych jednostek wewnętrznych.  

Dostępnych jest kilka klas jednostek wewnetrznych (6, 9, 11,14 i 16 kW), zapewniających optymalną efektywność. Jedną 

jednostkę zewnętrzna można połączyć maksymalnie z dziesięcioma jednostkami wewnętrznymi. W przypadku większych 

instalacji, można zainstalować wiele jednostek zewnętrznych.

3 fazy, 400 V1 faza, 230 V
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R-410A

R-410A

R-134A

POŁĄCZENIE DWÓCH TECHNOLOGII DAIKIN1.

Elastyczność modularności

System Daikin Altherma wykorzystuje renomowaną 

technologię VRV %rmy Daikin. Do jednej jednostki 

zewnętrznej można przyłączyć wiele jednostek 

wewnętrznych. Połączenie w  jednostce zewnętrznej 

sprężarek ze sterowaniem o  działaniu prorcjonalno-

całkująco-różniczkującym z  elektronicznymi zaworami 

rozprężnymi zapewnia ciągłe dostosowywanie objętości 

cyrkulującego czynnika chłodniczego w reakcji na wahania 

obciążenia w przyłączonych jednostkach wewnetrznych. 

Umożliwia to niezależne działanie jednostek wewnętrznych, 

zapewniając totalną elastyczność. 

Każde mieszkanie zachowuje kontrolę 
nad własnymi funkcjami ogrzewania, 
ciepłej wody i chłodzenia. 

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA: Technologia VRV $rmy Daikin 

Ogrzewanie: 
do 80°C

Chłodzenie: aż 
do 5°C

Podgrzewanie ciepłej 

wody użytkowej: aż  

do 75°C

Odzysk ciepła

Ciepło pochłonięte podczas chłodzenia jednego mieszkania 

może być odzyskane, zamiast być po prostu uwolnione do 

powietrza. To odzyskane ciepło można wykorzystać

• do podgrzewu ciepłej wody użytkowej w  tym samym 

mieszkaniu,

• do ogrzewania pomieszczeń i podgrzewu ciepłej wody 

użytkowej w innych mieszkaniach.

Następuje maksymalne wykorzystanie dostępnej energii, 

zapewniając w  ten sposób obniżenie kosztów energii 

elektrycznej.

Sprężarki ze sterowaniem inwerterowym

System Daikin Altherma Flex Type zawdzięcza swe 

niezwykle niskie zużycie energii unikalnemu połączeniu 

sprężarek wyposażonych w wysoce efektywne sterowanie 

inwerterowe %rmy Daikin ze zmiennym punktem pracy. 

Umożliwia to ścisłe dostosowanie wydajności do bieżącego 

zapotrzebowania budynku na ogrzewanie. Zdolność do 

optymalnego sterowania wydajnością cieplną jednostki 

zewnętrznej oznacza również maksymalny komfort 

i minimalne zużycie energii.

Chłodzenie:  

aż do 43°C

wylot

płyn

ssanie
Instalacja 

H
2
O
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1 2 3

 JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA: Technologia kaskadowa Daikin Altherma 

Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej

Technologia kaskadowa oferuje uzyskiwanie temperatury 

wody 75°C, którą można wykorzystywać do podgrzewania 

zbiornika ciepłej wody użytkowej, zapewniając w  ten 

sposób wysoką efektywność podgrzewu ciepłej wody 

użytkowej.

• Można wytwarzać ciepłą wodę użytkową 

o temperaturze aż do 75° C, bez wspomagania grzałką 

elektryczną. 

• Nie występuje potrzeba stosowania grzałki elektrycznej 

do dezynfekcji bakterii legionella.

• Wartość współczynnika COP jest równa 3,0 przy 

ogrzewaniu od 15°C do 60°C.

• Podgrzewanie od temperatury 15° do 60°C w  ciągu 

70 minut (zbiornik o pojemności 200 l)

• Odpowiada to objętości ciepłej wody 320 l o tempera-

turze 40°C  (bez ponownego podgrzewania) dla 

zbiornika o  pojemności 200 l  przy temperaturze 

zbiornika 60°C. Wyższe objętości równoważnej ciepłej 

wody są dostępne dla zbiornika o pojemności 260 l lub 

można zastosować wyższą temperaturę zbiornika. 

Chłodzenie

W celu zapewnienia efektywnego chłodzenia można 

zbocznikować cykl drugiego czynnika chłodniczego R-134a. 

Cykl czynnika chłodniczego R-410A zostaje odwrócony 

i  obieg zimnej wody lodowej można wykorzystać do 

chłodzenia pomieszczeń.

• Wysokie wydajności chłodnicze uzyskiwane przy 

temperaturach wody aż do 5°C, w  połączeniu 

z  konwektorem pompy ciepła Daikin lub 

klimakonwektorami wentylatorowymi Daikin.

• Możliwe jest chłodzenie podłogowe za pomocą wody 

o temperaturach od 18°C.

• Ciepło w trybie chłodzenia można odzyskać do 

podgrzewania zbiornika ciepłej wody użytkowej.

Technologia kaskadowa %rmy Daikin wykorzystuje 

jednostkę zewnętrzną, która wydobywa ciepło 

z  otaczającego powietrza i  przekazuje je do jednostki 

wewnętrznej za pośrednictwem obiegu czynnika 

chłodniczego R-410A. Jednostka wewnętrzna powiększa 

to ciepło za pośrednictwem obiegu czynnika chłodniczego 

R-134a i  jest ono wykorzystywane do grzania obwodu 

wody. Wykorzystując unikalne właściwości sprężarek 

kaskadowych, można uzyskiwać temperatury wody 

80º C bez stosowania dodatkowych grzałek rezerwowych.

Ogrzewanie pomieszczeń

Daikin Altherma Flex Type wykorzystuje technologię 

kaskadową do poprawiania efektywności ogrzewania 

pomieszczeń ponieważ taki układ posiada wiele istotnych 

zalet w  porównaniu z  pompami ciepła z  jednym 

czynnikiem chłodniczym:

• zapewnia możliwość uzyskiwania temperatur wody 

w  szerokim zakresie (25º - 80ºC), co umożliwia 

przyłączanie wszystkich typów emiterów ciepła 

łącznie z  ogrzewaniem podłogowym, konwektorami 

i grzejnikami oraz jest zgodny z systemami istniejących 

grzejników,

• nie występuje spadek wydajności ze wzrostem 

temperatury wody,

• zapewnia wysokie wydajności przy niskich 

temperaturach otoczenia aż do -20ºC,

• nie jest potrzebne stosowanie rezerwowej grzałki 

elektrycznej.

Technologia kaskadowa

Przestrzeń zewnętrzna Przestrzeń wewnętrzna

Ciepło jest 
wydobywane 
z zewnętrznego 
powietrza otoczenia

Przekazywanie  
ciepła

Podnoszenie 
temperatury

Ciepło jest następnie 
przekazywane do obwodu 

wodnego

Stopień Stopień Stopień
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ZBIORNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

Jednostka wewnętrzna i  zbiornik ciepłej wody użytkowej 

mogą być zainstalowane jedno na drugim lub obok siebie, 

jeśli dostępna wysokość jest ograniczona.

EKHTS: Zbiornik ciepłej wody użytkowej

• jest dostępny w pojemnościach 200 l i 260 l

• efektywna temperatura podgrzewania: od 10°C do 50°C 

w ciągu tylko 60 minut*

• straty ciepła zmniejszone do minimum dzięki wysokiej 

jakości izolacji

• w wymaganych odstępach czasu jednostka 

wewnętrzna podgrzewa wodę do 60°C, aby zapobiec 

rozwojowi bakterii

* Test został wykonany na jednostce zewnętrznej o  wydajności 16 kW, 
przy temperaturze otoczenia 7°C, zbiornik o pojemności 200 l.

1. Złącze ciepłej wody

2. Trójnik (dostawa 
miejscowa)

3. Złącze zaworu 
bezpieczeństwa

4. Zawór bezpieczeństwa 
(dostawa miejscowa)

5. Otwór recyrkulacyjny

6. Gniazdo termistora

7. Złącze wlotowe 
wężownic 

8. Wężownica wymiennika 
ciepła

9. Złącze wylotowe 
wężownic

10. Złącze zimnej wody

11. Termistor

12. Anoda

13. Otwory montażowe  
(do wypchnięcia)

14. Otwory montażowe  
(do wypchnięcia)

1

10

7

9

5

8

6

12

14

7

3

4

9

11

2

5

1

10    

13

Instalacja 

piętrowa

lub

Instalacja obok siebie

2.
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ŁATWE STEROWANIE

Opcjonalny termostat pokojowy

Pomiędzy ogrzewaniem podłogowym, a  podłogą, jako opcję dla bezprzewodowego termostatu pokojowego, można 

umieścić zewnętrzny czujnik (EKRTETS). Termostat mierzy temperaturę w pomieszczeniu i komunikuje się bezpośrednio 

z interfejsem użytkownika. 

Ekran LCD termostatu pokojowego już po chwili wyświetla wszystkie niezbędne informacje dotyczące ustawienia systemu 

Daikin Altherma. Użytkownik może w prosty sposób nawigować pomiędzy różnymi menu, których główne funkcje i tryby 

obejmują:

• ustawienie temperatury w pomieszczeniu w oparciu o pomiary z wbudowanego lub zewnętrznego czujnika,

• tryb chłodzenia i ogrzewania,

• funkcję wyłączania (ze zintegrowaną ochroną przed zamarzaniem),

• tryb pracy wakacyjnej,

• tryb komfortowy i tryb zredukowanych funkcji,

• czas (dzień i miesiąc),

• programowany, tygodniowy licznik zegarowy z 2 programami de%niowanymi przez użytkownika oraz z 5 wstępnie 

zaprogramowanymi programami, przy czym każdy może obejmować do 12 akcji na dzień,

• funkcję blokady klawiatury,

• ograniczenia ustawień -  instalator może zmieniać górne i dolne wartości graniczne, 

• funkcję zabezpieczenia temperatury podłogi oraz zabezpieczenia przed kondensacją dla układu ogrzewania 

podłogowego * 

* tylko razem z czujnikiem EKRTETS.

Sterownik systemowy

Interfejs użytkownika steruje wysokotemperaturowym systemem 

grzewczym na dwa sposoby:

1/ Zmienna nastawa zależna od pogody
Po włączeniu funkcji zmiennej wartości zadanej, wartość żądana 

temperatury wody na wylocie będzie zależna od temperatury 

otoczenia na zewnątrz. Przy niskich temperaturach zewnętrznych, 

temperatura wody na wylocie podniesie się w sposób pozwalający 

na dostosowanie się do wzrastających potrzeb grzewczych 

budynku. Przy wyższych temperaturach, temperatura wody na 

wylocie obniży się w celu oszczędzania energii.

2/ Sterowanie termostatem
Dzięki interfejsowi użytkownika Daikin Altherma z wbudowanym 

czujnikiem temperatury, można w  prosty, szybki i  wygodny 

sposób regulować temperaturę.

Łatwy w użyciu interfejs użytkownika do wysokotemperaturowych 

aplikacji zapewnia gwarancję komfortu: 

 › ogrzewanie pomieszczeń 

 › tryb cichy 

 › funkcja obniżania 

temperatury 

 › funkcja dezynfekcji 

 › funkcja wyłączenia 

 › programowalny 

harmonogram 

 › tryb podgrzewania wody 

użytkowej

3.
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Console

 600mm

2000mm

700mm

Standardowy grzejnik niskotemperaturowy  

Konwektor pompy ciepła Daikin

600 mm

600 mm

700 mm

2000 mm

KONWEKTOR POMPY CIEPŁA4.

Konwektor pompy ciepła Daikin działa przy typowej temperatutrze wody 45°C, którą można efektywnie uzyskiwać dzięki 

technologii kaskadowej Daikin Altherma.

Dlatego też konwektor pompy ciepła jest idealnym emiterem ciepła do zastosowań mieszkaniowych, zapewniając wysoki 

poziom komfortu:

• małe wymiary w porównaniu z grzejnikami niskotemperaturowymi: szerokość jest mniejsza o 2/3,

zdalny sterownik 

na podczerwień 

(standard) 

ARC452A15,

• niski poziom hałasu tylko 19 dB(A), optymalny w przypadku zastosowań mieszkaniowych,

• wysoka wydajność chłodzenia za pomocą wody o temperaturze do 6° C

Sterowanie

Każdy konwektor pompy ciepła Daikin posiada własny sterownik i  każde 

pomieszczenie może być niezależnie ogrzewane (lub chłodzone) stosownie do 

potrzeb. W  pilocie zdalnego sterowania wbudowany jest tygodniowy licznik 

czasu dla zapewnienia optymalnej elastyczności i  komfortu. Pracę jednostki 

można dostosować do indywidualnych wymagań.
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sypialnia 1salon sypialnia 2

Funkcja ogrzewania / chłodzenia
Ogrzewanie (45°C) / Chłodzenie (6°C)

45°C/7°C

ZAPOTRZEBOWANIE NA OGRZEWANIE WŁ./WYŁ.

salon WYŁ. WŁ. WYŁ. WYŁ.

łazienka WYŁ. WYŁ./WŁ. WŁ. WYŁ.

sypialnia WYŁ. WYŁ./WŁ. WYŁ./WŁ. WŁ.

Jednostka wewnętrzna WYŁ. 65°C 65°C 45°C

naczynie 
wyrównawcze

pompa do 
obsługi 

grzejników

STREFA 1 :  
TLw = 65°C

STREFA 2 :  
TLw = 45°C

Do systemu Daikin Altherma dla budynków mieszkalnych i  bloków mieszkalnych można przyłączać emitery ciepła 

wszelkiego rodzaju dzięki jego szerokiemu zakresowi temperatur i  możliwości działania przy wielu wartościach 

zadanych, co umożliwia stosowanie kombinacji różnych emiterów ciepła działających przy różnych temperaturach. 

Wartość zadana jednostki wewnętrznej jest funkcją bieżącego zapotrzebowania różnych emiterów ciepła i zapewnia 

optymalną efektywność za każdym razem i w każdych warunkach.

łazienka

Zawory zamknięte w trybie 
chłodzenia

salon

sypialnia

zawór mieszający

pompa do obsługi 
konwetkorów 
pompy ciepła

sterowanie 
zewnętrzne

45°C

65°C
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