
System monobloc

Jednostka zewnętrzna:  

o wydajnościach 11, 14 i 16 kW Ogrzewanie podłogowe

Konwektor pompy ciepłaCiepła woda użytkowa Połączenie z kolektorami 
słonecznymi (opcjonalne)

Wszystkie elementy połączone w jednej jednostce zewnętrznej

Oprócz systemów Daikin Altherma typu split, /rma Daikin wprowadziła wersję 
monobloc, w której wszystkie elementy hydrauliczne znajdują się w jednostce 
zewnętrznej.  
W tym systemie, z jednostki zewnętrznej wyprowadzane są tylko przewody wodne 
do pomieszczeń, zamiast przewodów czynnika chłodniczego, co oznacza szybszą 
i prostszą instalację. 

 Dostępne wydajności dla systemów monobloc: 11, 14 i 16 kW
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System Daikin Altherma monobloc jest dostępny w następujących wersjach:

- tylko ogrzewanie lub ogrzewanie i chłodzenie, 

- z zasilaniem jednofazowym lub trójfazowym, 

- o wydajności 11 kW, 14 kW lub 16 kW.

Wbudowana elektryczna grzałka rezerwowa  jako dodatkowe ogrzewanie przy bardzo niskich 

temperaturach zewnętrznych. System Daikin Altherma monobloc jest standardowo wyposażony w  grzałke rezerwową 

o  mocy 6  kW, którą można ustawić na 3  kW (jednostki jednofazowe) lub 2  kW (jednostki trójfazowe) poprzez zmianę 

okablowania.

Jeśli jest to konieczne, można zamontować grzałkę rezerwową "in line" na instalacji wewnętrznej 6  kW (przestawianą 

również na moc 2 kW lub 3 kW).

Obudowa dla systemów  

o wydajności 11 kW, 14 kW i 16 kW

Instalacja H
2
O, bez czynnika 

chłodniczego

Sprężarki spiralne montowane w  systemach Daikin Altherma typu monobloc (11 do 16  kW) 

są projektowane jako urządzenia kompaktowe, wytrzymałe, o  niskim poziomie hałasu, gwarantujące 

optymalną niezawodność eksploatacyjną (brak zaworów i  wbudowanych złączek typu swing) 

i  efektywność (dzięki niskiemu współczynnikowi przepływu wstępnego i  stałemu stopniowi sprężania).  

Jest to technologia stosowana już w wielu pompach ciepła /rmy Daikin.

Zabezpieczenie przed zamrożeniem części hydraulicznych

W celu zabezpieczenia rur wodnych przed zamarzaniem w  okresie zimowym, wszystkie części hydrauliczne zostały 

zaizolowane.  Zainstalowano również specjalne oprogramowanie, które w  razie potrzeby uaktywni pompę i  grzałkę  

rezerwową. Zapobiega to spadkowi temperatury wody poniżej punktu zamarzania i  konieczności dodawania glikolu  

do instalacji wodnej.

TYLKO JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA1.
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1. Dostawa miejscowa

2. Złącze ciepłej wody

3. Złącze zaworu 

bezpieczeństwa

4. Zawór bezpieczeństwa 

(dostawa miejscowa)

5. Skrzynka elektryczna

6. Pokrywa skrzynki 

elektrycznej

7. Otwór recyrkulacyjny

8. Gniazdo termistora

9. Złącze wlotowe 

doprowadzenia 

10. Wężownica wymiennika 

ciepła

11. Złącze wylotowe powrotu

12. Wlot zimnej wody

13. Gwintowany otwór 

termistora do użytku z opcją 

zestawu solarnego.  

Patrz Instrukcja obsługi 

EKSOLHWAV1.

ZBIORNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ2.

EKHWS – EKHWE  

Zbiornik ciepłej wody użytkowej

• higieniczna konstrukcja ze stali nierdzewnej 

(EKHWS) lub stali emaliowanej (EKHWE)

• możliwość połączenia z  naściennym 

systemem ogrzewania i  systemem 

monobloc

• dostępność w 3 wielkościach: 150, 200 i 300 litrów

• materiał izolacyjny 40 mm EKHWS – 

EKHWE (poliuretan) do zbiorników ze stali 

nierdzewnej oraz 50 mm do zbiorników ze 

stali emaliowanej

• zawiera 2  elementy grzejne: wymiennik 

ciepła w  dolnej części, gdzie krąży ciepła 

woda z  jednostki wewnętrznej i dodatkowa 

grzałka elektryczna o  mocy 3  kW w  górnej 

części

• termistor w  zbiorniku ciepłej wody 

steruje 3-drożnym zaworem i/lub grzałką 

wspomagającą poprzez jednostkę 

wewnętrzną

 › Ciepła woda dostępna w każdej chwili dzięki dużej ilości magazynowanego ciepła
 › Straty ciepła zmniejszone do minimum dzięki wysokiej jakości izolacji
 › Lepsza wydajność z bezciśnieniowym systemem solarnym w przypadku zarówno rozwiązań 

niskotemperaturowych, jak i wysokotemperaturowych
 › Najnowsze informacje, patrz strona 23

EKHWP-B
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Sterownik systemowy

Zmienna wartość zadana zależna od pogody
Po włączeniu funkcji zmiennej wartości zadanej, wartość zadana 

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.

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,

• funkcja 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.

ŁATWE STEROWANIE3.
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Zespół konwektora pompy ciepła może zapewniać 
zarówno ogrzewanie, jak i  chłodzenie 

w razie potrzeby, ponieważ taki zespół jest czymś więcej niż 

tylko klimakonwektorem.

Konwektor pompy ciepła charakteryzuje się także bardzo 
niskim poziomem hałasu.

W przypadku połączenia ogrzewania podłogowego z zespołami 

klimakonwektorów wentylatorowych, niskie temperatury 

wody wyjściowej, istotne dla sprawności, wystarczają dla 

celów ogrzewania podłogowego, ale wtedy potrzebne jest 

użycie przewymiarowanych zespołów klimakonwektorów 

wentylatorowych, aby zapewnić dostarczanie właściwych ilości 

ciepła przy tych niskich temperaturach wody. Konwektor pompy 

ciepła rozwiązuje ten problem.

Konwektor pompy ciepła jest w  stanie emitować ciepło 

na żądanym poziomie przy niskich temperaturach wody 

wyjściowej, z  równoczesnym zachowaniem niewielkich 
rozmiarów.

Zamiast stosować włączanie i  wyłączanie obwodu wody 

wyjściowej poprzez termostat w  jednym pomieszczeniu 

sterowania, każdy konwektor pompy ciepła można okablować 

bezpośrednio z wewnętrzną jednostką Daikin Altherma, centrum 

informacyjnym systemu. Umożliwia to zaopatrywanie w  ciepło 

każdego pomieszczenia, kiedy wystąpi taka potrzeba, niezależnie 

od stanu innych pomieszczeń.

Konwektor pompy ciepła oferuje oszczędności 
kosztów eksploatacji dzięki efektywności wyższej o  około 

25% w  porównaniu z  tradycyjnymi układami grzewczymi 

z  ogrzewaniem podłogowym i  zwykłymi klimakonwektorami 

wentylatorowymi. Konwektorem pompy ciepła można 

w  łatwy sposób zastąpić istniejące emitery grzejne dzięki jego 

właściwościom typu "plug and play".

Konwektor pompy ciepła

30



Kolektor słoneczny

Średnio przez cały rok, słońce dostarcza połowę 

energii potrzebnej na podgrzanie ciepłej wody 

użytkowej do żądanej temperatury. Wysokowydajne 

kolektory z wysoce wybiorczą powłoką przekształcają 

całe krotkofalowe promieniowanie słoneczne na 

ciepło. Kolektory można montować na dachowce.

1- Kolektor słoneczny

2- Stacja pomp układu kolektora słonecznego

3- Zestaw solarny dostępny w połaczeniu z samodzielnym 

zbiornikiem ciepłej wody użytkowej (EKHWS - EKHWE)

Cisnieniowy system solarny

Jeśli zachodzi taka potrzeba, posiadamy w ofercie również 

ciśnieniowy system solarny. Wypełniony jest on nie 

zamarzającym roztworem transferującym ciepło solarne 

do wody użytkowej. Cały system jest szczelnie zamknięty 

pod ciśnieniem. System Solar Kit i stacja pompowa będą 

potrzebne do połączenia zasobnika (EKHWA, EKHWE)  

z kolektorami słonecznymi.

System bezciśnieniowy

W przypadku niewystarczającej ilości światła słonecznego 

lub jeśli zbiornik magazynowy układu kolektorow 

słonecznych nie potrzebuje więcej ciepła, pompa zasilająca 

wyłącza się i cała ciecz z układu kolektorow słonecznych 

spływa do zbiornika magazynującego. Dodawanie środka 

zapobiegającego zamarzaniu nie jest konieczne, ponieważ 

jeżeli instalacja nie jest używana, pojemność kolektora nie 

zostaje wypełniona wodą – kolejna korzyść dla środowiska!

Czego potrzebujesz?

• kolektor słoneczny

• sieć instalacji wodociągowej i  stacja pomp układu 

kolektora słonecznego 

• zbiornik dostawczy: standardowy zbiornik ciepłej 

wody użytkowej systemu Daikin Altherma

• zestaw solarny

• podgrzewacz (pompa ciepła Daikin Altherma, która 

zapewnia również ogrzewanie domu)

Połączenie z kolektorami słonecznymi

Ciśnieniowy system solarny
3

1

2
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