
Daikin Altherma oferuje dwa systemy niskotemperaturowe zarówno 

ogrzewania, jak i chłodzenia, w tym również układ ciepłej 

wody użytkowej, gdzie wszystkie układy łączą się z tą samą gamą 

akcesoriów.

 dla nowych domów

Układy ogrzewania, ciepłej wody 

użytkowej oraz chłodzenia



nowych domów

15



System split
Niezależnie od tego, czy jest to nowo wybudowany budynek, czy istniejący 
dom o niskim zużyciu energii, niskotemperaturowy system split Daikin Altherma 
pozwala na pełną integrację części składowych dla kompleksowego sterowania 
klimatem. 
Czy wybierzesz zintegrowaną przypodłogową jednostkę wewnętrzną, 
zapewniającą ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową, czy też zwrócisz się w kierunku 
naściennej jednostki wewnętrznej? Czy w budynku używany jest układ ogrzewania 
podłogowego, czy konwektory pompy ciepła? Czy energia elektryczna pochodzi 
z sieci, czy z odnawialnego źródła przyjaznego dla środowiska, na przykład 
z elektrowni słonecznej?  
We wszystkich tych przypadkach niskotemperaturowy system Daikin Altherma 

stanowi kompleksowe rozwiązanie dla Twojego klienta.

Zintegrowana jednostka 

wewnętrzna

Jednostka zewnętrzna: 4,6,8 kW 

oraz 11,14,16 kW

Połączenie z kolektorami 

słonecznymi (opcjonalne)

Ogrzewanie podłogowe

Konwektor pompy ciepła Ciepła woda 
użytkowa
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Najwyższe sprawności sezonowe, 
zapewniające duże oszczędności kosztów 
eksploatacyjnych

Posiadając wiele lat doświadczenia w  dziedzinie pomp ciepła powietrze-

woda oraz ponad 150 000 instalacji jednostek w Europie, ustawicznie działamy 

w  kierunku optymalizacji efektywności systemu Daikin Altherma. Można 

to uzyskać dzięki stałemu skupieniu się na zagadnieniu ograniczania ilości 

doprowadzanej energii elektrycznej podczas każdego procesu opracowywania 

nowego produktu, czego efektem jest dalsze obniżenie kosztów eksploatacji. 

Idealne rozwiązania do zastosowań 

w nowych budynkach, jak również 
niskoenergetycznych domach

Niskotemperaturowy system Daikin Altherma jest w pełni zoptymalizowany, 

odpowiadając potrzebom efektywności, komfortu i  zastosowania w  nowo 

wznoszonych budynkach. Oprócz tego, poszerzony asortyment produktów 

stanowi obecnie doskonałe rozwiązanie dla niskoenergetycznych domów, 

nawet w przypadku bardzo niskich obciążeń cieplnych.

Zintegrowana jednostka ogrzewania 

i ciepłej wody użytkowej, zapewniająca 
oszczędność przestrzeni instalacji oraz czasu

Nowa, zintegrowana, niskotemperaturowa jednostka wewnętrzna Daikin 

Altherma to przypodłogowy zespół pompy ciepła zawierający zbiornik ciepłej 

wody użytkowej (dostępne pojemności 180 l i 260 l). Pozwala na maksymalne 

ułatwienie i przyspieszenie instalacji, gdy wymagany jest układ ciepłej wody 

użytkowej oraz oferuje najwyższy poziom efektywności i  komfortu układu 

ciepłej wody użytkowej użytkownikowi końcowemu w zwartej, eleganckiej 

konstrukcji. Kiedy w  połączeniu z  niskotemperaturowym systemem 

Daikin Altherma preferowany jest układ ciepłej wody użytkowej, najlepsze 

rozwiązanie dla instalatora i użytkownika końcowego stanowi zintegrowana 

jednostka wewnętrzna! Dostępna jest również naścienna jednostka 

wewnętrzna, oferująca najlepsze rowiązanie w specy/cznych sytuacjach, np. 

gdy nie jest wymagany układ ciepłej wody użytkowej lub preferowane jest 

połączenie z układem cieplnych kolektorów słonecznych.

Nowy panel sterowania: łatwość 
użytkowania, uruchamiania i serwisu

Niskotemperaturowy system Daikin Altherma jest wyposażony w  nowy 

interfejs użytkownika. Uruchamianie, serwis i  codzienne użytkowanie stają 

się proste dzięki gra/cznemu interfejsowi, obsługującemu wiele języków, 

który oferuje pełnotekstową prezentację, łatwą nawigację w  menu oraz 

inteligentne funkcje sterowania.

4 zupełnie nowe korzyści
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JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA:
PRZYSTOSOWANA DO WSZYSTKICH WARUNKÓW KLIMATYCZNYCH, 
WYTRZYMUJE NAWET WARUNKI SUROWEJ ZIMY

1.

Firma Daikin zyskała renomę za jej 
opanowanie technologii związanej 
z zabezpieczeniem pomp ciepła przed 
mrozem.  
Jednostki zewnętrzne są specjalnie 
projektowane, aby unikać problemów 
wynikających z narastania oblodzeń, nawet 
w najsurowszych, zimowych warunkach.

Niskotemperaturowy system Daikin Altherma 

gwarantuje działanie przy temperaturach zewnętrznych 

aż do -25°C. Zapewnia to zadowalające działanie pompy 

ciepła nawet w lokalizacjach o najzimniejszym klimacie. 

1. Gama systemów Daikin Altherma 4-8 kW jest 

wyposażona w  specjalnie zaprojektowane obudowy, aby 

uniknąć tworzenia się oblodzeń na wymienniku jednostki 

zewnętrznej. 

• Jednostka zewnętrzna posiada swobodnie wiszący 

wymiennik, co zapewnia, że lód nie narasta w  jej 

dolnej części. Jest to kluczowy czynnik zapewniający 

stosowne zabezpieczenie przed oblodzeniem, 

a  ponadto posiada dodatkową zaletę, że nie jest 

wymagane instalowanie elektrycznej grzałki płyty 

dolnej.

• Również specjalna konstrukcja kraty wylotu 

powietrza zapobiega tworzeniu się oblodzeń.

Krata wylotu powietrza nowej konstrukcji

To zaawansowane zabezpieczenie przed zamarzaniem 

jest oferowane jako jedyne rozwiązanie w całej Europie, 

od południa Hiszpanii po północ Finlandii. 

Swobodnie 
wiszący 
wymiennik
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Przewód rurowy 
gorącego gazu

2. Gama systemów Daikin Altherma 11-16 kW jest 

wyposażona w specjalne zabezpieczenie przed 

zamrożeniem, aby uniknąć ryzyka tworzenia oblodzeń na 

wymienniku jednostki zewnętrznej.

• Przewód gorącego gazu: gorący gazowy czynnik 

chłodniczy przepływa od sprężarki przez płytę 

dolną, aby nie dopuszczać do zamarzania na 

podstawie i utrzymywać drożność wszystkich 

otworów odpływowych.

• Obieg dochładzania: przed rozdzieleniem przewodu 

czynnika chłodniczego na  rozdzielaczu, czynnik 

chłodniczy przepływa przez dolną część wymiennika, 

aby zapobiegać oblodzaniu się tej części.

Obieg dochładzania
Uszczelnienie

W urządzeniach ERLQ-C instalowana jest grzałka 

płyty dolnej o  niewielkiej mocy 35W, z  inteligentnym 

układem sterowania jej pracą tylko podczas cykli 

odszraniania. Oszczędza to około 90% zużycia energii 

elektrycznej w  porównaniu z  tradycyjnymi systemami 

pomp ciepła, wyposażonymi w  grzałkę płyty dolnej 

sterowaną termostatem.

Rozdzielacz
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ZINTEGROWANA, PRZYPODŁOGOWA JEDNOSTKA 
WEWNĘTRZNA: ŁATWIEJSZA I SZYBSZA INSTALACJA, 
DOŁĄCZONY ZBIORNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

• Zbiornik ciepłej wody użytkowej ze stali nierdzewnej 

znajduje się wewnątrz jednostki. Umożliwia to szybką 

instalację w porównaniu z tradycyjnymi kon/guracjami 

(jednostka naścienna z oddzielnym zbiornikiem ciepłej 

wody użytkowej), gdyż należy przyłączyć tylko przewody 

rurowe wody i czynnika chłodniczego.

• Podłączone są wszystkie elementy hydrauliczne (pompa 

obiegowa, naczynie wzbiorcze, rezerwowa grzałka, itd.). 

Nie występuje potrzeba zastosowania wyposażenia 

innych producentów. 

• Zapewniony jest dostęp z  przodu jednostki do 

drukowanej płytki obwodów elektrycznych i elementów 

hydraulicznych. Zapewnia to łatwość wykonywania 

czynności serwisowych i  pozwala uniknąć ryzyka 

uszkodzeń elementów elektrycznych z  powodu 

wycieków wody.

• Wszystkie złącza wody i czynnika chłodniczego znajdują 

się w  górnej części jednostki, zapewniając łatwość 

przyłączania i  dostępność. Oznacza to brak połączeń 

na tylnej części jednostki, czego wynikiem są mniejsze 

wymagania na powierzchnię instalacji.

2 .a

Części składowe 

są dostępne 

od frontu  

jednostki
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2

728 mm

600 mm + 10 mm 
odstępu po obu stronach

600 mm950 mm + X

580 mm 370 mmX

Hydroboks
Zbiornik układu 

ciepłej wody 
użytkowej

W PORÓWNANIU Z

Dzięki konstrukcji typu "wszystko w  jednym", przestrzeń instalacji została 
zminimalizowana, zarówno pod względem powierzchni instalacji, jak i wysokości 

Zintegrowana jednostka wewnętrzna wymaga znacznie mniejszej przestrzeni instalacji w porównaniu z wersją tradycyjnego 

układu z naścienną jednostką wewnętrzną i oddzielnym zbiornikiem ciepłej wody użytkowej. 
1

3

4

1732 mm

Mniejsze wymagania na powierzchnię instalacji: jej 

wymiary to tylko 600 mm szerokości i 728 mm głębokości, 

zintegrowana jednostka wewnętrzna posiada powierzchnię 

instalacji podobną do innych elektrycznych urządzeń 

gospodarstwa domowego. 

Mniejsze wymagania na powierzchnię instalacji: odstępy 

z  boków prawie nie są potrzebne, a  z tyłu jednostki nie 

wymaga się żadnej przestrzeni, ponieważ połączenia rur 

znajdują się na szczycie. Dzięki temu powierzchnia instalacji 

wynosi tylko 0,45 m².

Niewielka wysokość instalacji: Wysokość zarówno wersji 180 l, jak i wersji 260 l wynosi 173 cm. Wymagana wysokość instalacji 

jest mniejsza niż 2 m.

Niewielkie wymiary zintegrowanej jednostki wewnętrznej podkreślają dodatkowo elegancka konstrukcja i  nowoczesne 

wzornictwo, co pozwala na łatwe dopasowanie się do wyposażenia domowego.

Przestrzeń 
zmniejszona 

o ponad  

30% 

728 mm
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2. b

W przypadku pewnych zastosowań, 
naścienna jednostka wewnętrzna jest 
rozwiązaniem doskonałym

1. Gdy w systemie Daikin Altherma nie jest wymagany 

układ ciepłej wody użytkowej:

• zespół pompy ciepła zawiera wszystkie elementy 

hydrauliczne (pompa obiegowa, naczynie wzbiorcze, 

rezerwowa grzałka, itd.) i  nie występuje potrzeba 

stosowania elementów innych producentów,

• wszystkie elementy hydrauliczne oraz drukowana 

płytka obwodów są dostępne z  przodu jednostki 

w celu zapewnienia możliwości łatwego wykonywania 

czynności serwisowych,

• niewielkie wymiary jednostki: wysokość 88,1 cm, 

szerokość 48 cm,  głębokość 34.4 cm,

• mała przestrzeń instalacji, prawie bez bocznych 

odstępów,

• nowoczesny wygląd pasuje do innych 

nowoczesnych sprzętów godpodarstwa domowego.

2. Naścienną jednostkę wewnętrzną można połączyć 

z oddzielnym zbiornikiem ciepłej wody użytkowej.

• zbiornik ze stali nierdzewnej: 150 l, 200 l lub 300 l

• zbiornik emaliowany: 150 l, 200 l lub 300 l

• bufor ciepła 300 l i 500 l

NAŚCIENNA JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA: ZAWIERA 
WSZYSTKIE ELEMENTY HYDRAULICZNE

3. Połączenie z układem kolektorów słonecznych Daikin 

• ciśnieniowy układ ciepłej wody

• można używać oddzielnego zbiornika ciepłej wody 

użytkowej (wykonany ze stali nierdzewnej lub 

emaliowanej)

• zestaw solarny o  specjalnej konstrukcji wybiera 

najbardziej odpowiednie źródło (kolektory słoneczne 

lub pompę ciepła) do podgrzewania wody  

w zbiorniku, zapewniając optymalną efektywność 

i maksymalny komfort

• Można uzyskać temperaturę zbiornika aż do 55°C dzięki 

wykorzystaniu działania pompy ciepła.  Temperaturę 

w  zbiorniku można jeszcze podwyższyć do 60°C za 

pomocą standardowej grzałki rezerwowej modułu pompy 

ciepła.

Wynikiem tego są duże objętości ciepłej wody. Poniższe  

objętości można osiągnąć tylko w  jednym cyklu 

podgrzewania.

• Objętość 300 l ciepłej wody jest dostępna przy temperaturze 

40°C, wystarczającą na sześć kąpieli pod prysznicem, 

bez jakiegokolwiek wspomagania elektrycznego 

(zbiornik o  pojemności 260 l, temperatura zbiornika 50°C, 

temperatura zimnej wody 10°C, jeden cykl podgrzewania)

• Objętość ciepłej wody można jeszcze zwiększyć do 375 

l  wykorzystując standardową grzałkę rezerwową (zbiornik 

o pojemności 260 l, temperatura w zbiorniku do 60°C).

ZBIORNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

3.A Zbiornik ciepłej wody użytkowej zintegrowany z jednostką przypodłogową 

3.

Zbiornik ciepłej wody użytkowej zintegrowanej, 

przypodłogowej jednostki wewnętrznej jest zaopatrzony 

w  grubą izolację z  polistyrenu, czego wynikiem są  straty 

ciepła o  50% niższe w  porównaniu ze zbiornikiem o  izolacji 

standardowej. Zapewnia to znaczne oszczędności kosztów 

eksploatacji, ponieważ w  następnym cyklu podgrzewania 

potrzeba mniej energii. 

• Straty ciepła ze zbiornika o pojemności 180 l: wynoszą 

tylko 1,4 kWh na 24 godziny (różnica temperatur 

45°C pomiędzy temperaturą w  zbiorniku i  temperaturą 

pokojową). 

Niskotemperaturowy system Daikin Altherma może 

zapewniać podgrzew ciepłej wody użytkowej do stosunkowo 

wysokiej temperatury wykorzystując tylko działanie pompy 

ciepła. Pozwala to uniknąć wykorzystywania wspomagania 

elektrycznego do podgrzewu ciepłej wody, maksymalizując 

jego efektywność.
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ZBIORNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ3.

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.

• 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 bez zawartości 

chloro_uorowęglowodorów (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 z boku

• termistor w zbiorniku ciepłej wody steruje 3-drożnym zaworem 

i/lub grzałką wspomagającą poprzez jednostkę wewnętrzną

2

1

3

4

5

6
7

8

9

10

13

11

12

3.b Zbiornik ciepłej wody użytkowej w połączeniu z naścienną jednostką 
wewnętrzną (EKHWS - EKHWE)

NOWOŚĆ
Kiedy wymagane jest podłączenie 
kolektorów słonecznych: 

Średnio połowa energii potrzebnej do podgrzewu c.w.u. może 

być dostarczona przez słońce. Wysoko efektywne kolektory 

z wyjątkowo selektywną powłoką transferują krótkofalowe 

promieniowanie słoneczne w ciepło. Kolektory mogą być 

montowane na pokryciach dachowych.

Kolektory słoneczne są napełniane wodą tylko gdy dostarczą 

wymaganą ilosć ciepła od słońca. W tym wypadku obydwie 

pompy załączają się i napełniają układ  wodą w ciągu około 

1 minuty. W dalszym ciągu cyrkulacje zapewnia już jedna 

pompa. Jeśli nasłonecznienie jest zbyt małe lub bufor jest 

napełniony ciepłem, pompa się wyłącza, a woda w sposób 

grawitacyjny spływa do zasobnika. Dodawanie substancji nie 

zamrożeniowej nie jest konieczne ponieważ w czasie postoju 

kolektor nie jest napełniony wodą, co stanowi dodatkową 

korzyść dla środowiska.- EKHWP zbiornik polypropylenowy: 300 l,  

500 l ze zintegrowaną stacją pompową - wysoka efektywność 

dzięki eliminacji glkolu- dobrze zaizolowany zbiornik ogranicza 

straty ciepła- możliwe wspomaganie C.O. - udoskonalone 

zabezpieczenie antyśniegowe kolektorów.

Bezciśnieniowy system ciepłej wody: 
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ŁATWE STEROWANIE
Szybkie i łatwe uruchomienie

4.

Podczas początkowej kon/guracji, kreator szybkiej kon/guracji poprowadzi instalatora poprzez proces 

uruchomienia. Seria krótkich pytań umożliwia automatyczne przeprowadzenie kon/guracji podstawowych parametrów. 

Dzięki dostępności funkcji nawigacji w  menu istnieje możliwość precyzyjnego dostrojenia tych parametrów.  

W  wyniku działania kreatora szybkiej kon/guracji, w  menu przedstawiane są tylko ustawienia parametrów dotyczących 

danej instalacji. Parametry niedotyczące danej instalacji będą ukryte i w związku z tym niedostępne.  

Parametry można pobrać do komputera PC jako kopię zapasową lub powielić w innych podobnych instalacjach. 

W razie potrzeby, ustawienia parametrów można przygotować z wyprzedzeniem i przesłać do jednostek podczas uruchomienia.

Tryb testu urządzeń wykonawczych umożliwia kolejne uaktywnianie wszystkich elementów połączonych 

przewodowo przed rzeczywistym przebiegiem próbnym. Pozwala to na szybkie i łatwe sprawdzenie wszystkich połączeń 

i  okablowania w  celu zapewnienia poprawnego działania. Można uaktywnić funkcję automatycznego 
wygrzewania w  celu stopniowego podgrzewania układu ogrzewania podłogowego, aby uniknąć pękania 

podłogi w wyniku naprężeń termicznych. Indywidualne i  łatwe do zaprogramowania zegary czasowe 
harmonogramowania dla ogrzewania, chłodzenia, działania układu ciepłej wody użytkowej oraz wrażliwej na 

hałas recyrkulacji i  elektrycznej grzałki wspomagającej umożliwiają takie dostosowanie ich pracy, aby dopasować je do 

typowego planu dnia użytkownika.

Po uruchomieniu, dostęp do menu instalatora może zostać ograniczony (ręcznie bądź automatycznie po upływie jednej 

godziny), aby zapobiec nieprawidłowym manipulacjom użytkownika przy jednostce.
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Łatwość wykonywania czynności serwisowych

Regulacja temperatury w pomieszczeniu

Łatwość obsługi dzięki intuicyjnemu wyświetlaczowi

W przypadku nieprawidłowej pracy w  pełni tekstowe komunikaty wskażą użytkownikowi odpowiedni 

sposób postępowania w celu rozwiązania problemu.  Gdyby problem nie ustąpił i konieczna była interwencja na miejscu 

instalacji, technik serwisu będzie miał możliwość przejrzenia 20 ostatnich zaistniałych błędów. 

Ze szczegółowymi informacjami o  stanie roboczym jednostki, takimi jak liczba godzin pracy różnych 

elementów, temperatury robocze lub liczbę uruchomień, można łatwo zapoznać się, korzystając z  rozszerzonego menu 

użytkownika.

Sam interfejs użytkownika jest wyposażony w czujnik temperatury i może być zainstalowany z dala od niskotemperaturowej 

jednostki wewnętrznej Daikin Altherma.

• Zainstalowany na jednostce zapewnia szybki i łatwy dostęp do danych i ustawień roboczych jednostki.

• Zainstalowany zdalnie (np. w  salonie) będzie również działał jako termostat pokojowy, wyposażony w  więcej 

zaawansowanych funkcji niż standardowy termostat pokojowy, czego skutkiem będą bardziej stabilne 
temperatury w pomieszczeniu, większa efektywność oraz dłuższy eksploatacyjny 
okres trwałości.  Drugi, opcjonalny interfejs nadal może być instalowany na jednostce dla celów serwisowych.

Podczas pracy w trybie wyświetlania szczegółowego, duży wyświetlacz gra/czny interfejsu użytkownika 

wyświetla bieżącą temperaturę w pomieszczeniu oraz tryb pracy jednostki. Stosownie do preferencji użytkownika, dostępne 

jest uproszczone wyświetlanie podstawowe, które przedstawia bieżącą temperaturę w pomieszczeniu i umożliwia tylko 

dokonywanie zmian wartości zadanej temperatury w pomieszczeniu.  

Dostęp do ustawień użytkownika można uzyskać poprzez menu intuicyjne i  nie wymagające 
objaśnień. Menu to zapewnia także dostęp do takich dodatkowych informacji, jak zużycie energii oraz ilość 
wytwarzanego ciepła przez system w podziale na ogrzewanie, chłodzenie i układ ciepłej wodyużytkowej,  

co pozwala ściśle monitorować efektywność działania systemu.

Ekran wyświetlacza gra/cznego z podświetlaniem

Wł./Wył.

Menu / Wstecz

Przyciski nawigacyjnePotwierdzenie

Ekran główny

Informacje
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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
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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
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