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Vy i váš zákazník jste se rozhodli přejít na energeticky účinný systém vytápění, který 
produkuje nízké emise CO

2
. Daikin Altherma je komplexní systém vytápění 

a zásobování teplou užitkovou vodou na bázi tepelného čerpadla vzduch - 
voda, geotermálního tepelného čerpadla či čerpadla vzduch – vzduch. Toto řešení 
je fl exibilní a nákladově výhodnou alternativou kotlů na pevná paliva. Zároveň je 
možné tento systém používat i pro chlazení.*
Díky špičkové energetické účinnosti je Daikin Altherma ideálním řešením, které 
výrazně přispívá ke snížené spotřebě energie a nízkým emisím CO

2
. 

Vysokoteplotní a nízkoteplotní systémy Daikin Altherma nabízejí optimální 
komfort. Vysoce energeticky účinná tepelná čerpadla s technologicky 
vyspělými kompresory (výroba v továrně Daikin Device v Brně), které jsou součástí 
systému klimatizace nebo systému pro ohřev užitkové vody, převádějí nevyužité 
a nevyčerpatelné teplo z okolního vzduchu či země na teplo použitelné. Další 
velkou výhodou velmi snadná instalace systému.
*Možnost chlazení je k dispozici pro nízkoteplotní Daikin Altherma (podlahové vytápění, konvektory tepelného čerpadla).

a účinná
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2.

MAXIMÁLNÍ VYUŽITÍ OBNOVITELNÉ ENERGIE

Technologie vzduch – voda: využití tepla z venkovního vzduchu

Systém odebírá pomocí tepelného čerpadla teplo z venkovního vzduchu a následně jej používá k ohřevu vody v systému.

Tím snižuje náklady a zefektivňuje využití energie.

 › Není třeba se ničeho obávat, garantujeme topný výkon až do -25 °C!

 › K předehřevu teplé užitkové vody je možné použít i solární řešení.

Technologie země – voda: 

využití tepla ze země

Použití geotermální technologie umožňuje odběr 

tepla ze země a jeho následné využití k ohřevu vody 

v systému.

 › Tento systém je ideální pro místa, kde se průměrná 

teplota pohybuje pod 3 °C.

 › Vzhledem k tomu, že jsou podzemní teploty v porovnání 

s teplotami vzduchu mnohem stabilnější, je zaručena vysoká 

sezónní účinnost. 

OPTIMÁLNÍ KOMFORT

Naše řešení umožňuje použití jediného systému, který bude v zimě vytápět, v létě chladit a celoročně ohřívat teplou 

užitkovou vodu a pokud jej zkombinujete s naším uživatelsky přívětivým systémem ovládání, zaručí vám dokonalý komfort!

Nabídněte svým zákazníkům

výhody
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4.

DOKONALÁ PRO JAKOUKOLIV APLIKACI

Tepelná čerpadla Daikin Altherma jsou  dokonalým řešením pro jakoukoliv aplikaci v rezidenčních i komerčních prostorách. 

Systém zaručuje optimální komfort, energetickou účinnost a úsporu nákladů pro

MOŽNOST PŘIPOJENÍ KE VŠEM TYPŮM TOPNÝCH TĚLES

Typ použitých topných těles závisí na potřebách zákazníka a to jak z hlediska 

dokonalého komfortu, tak z hlediska estetického. Systém Daikin Altherma 

je možné dokonale zkombinovat s podlahovým vytápěním, konvektory 

tepelného čerpadla a s nízkoteplotními i vysokoteplotními radiátory.

 › novostavby

 › nízkoenergetické domy

 › kompletní rekonstrukce systému vytápění

 › rekonstrukce, kdy nedochází k výměně stávajícího 

potrubí a radiátorů

 › bivalentní řešení v kombinacích se sekundárními 

systémy vytápění

 › bytové komplexy

 › hotely

 › restaurace

 › lázeňské a volnočasové komplexy

technologie Daikin
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Vytápění a teplá užitková voda 

náhrada za
Ideální

Vysokoteplotní tepelné čerpadlo 

Daikin Altherma

starý kotel
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Zásobník teplé 

užitkové vody

Náhrada za starý kotel

Vnitřní jednotka 

Venkovní jednotka

Vysokoteplotní tepelné čerpadlo Daikin Altherma nabízí vytápění a teplou 

užitkovou vodu pro váš domov. Tento systém může dokonale nahradit tradiční 

kotel na elektřinu, plyn či topný olej a lze jej připojit ke stávajícímu potrubí. 

Vysokoteplotní tepelné čerpadlo Daikin Altherma je tedy ideálním řešením pro 

všechny rekonstrukce. Systém „Split“ se skládá z venkovní a vnitřní jednotky. Navíc 

může být doplněn o připojení na solární systém.

12   APLIKACE VZDUCH  VODA  



Systém „Split“ tvoří dvě jednotky, venkovní a vnitřní.

Venkovní jednotka Daikin Altherma obsahuje tepelné čerpadlo, které odebírá teplo z venkovního vzduchu. Výsledkem je, že 

skoro 2/3 použitého tepla pochází z obnovitelného a bezplatného zdroje.

Venkovní jednotka získává teplo z okolního venkovního vzduchu. Toto teplo se přenáší do vnitřní jednotky prostřednictvím 

potrubí s chladivem. 

Vnitřní jednotka přijímá teplo z venkovní jednotky a následně zvyšuje jeho teplotu, čímž umožňuje ohřátí vody až na 80 °C 

pro účely vytápění a ohřevu teplé užitkové vody. Jedinečný přístup společnosti Daikin k problematice tepelných čerpadel 

– kaskádová soustava (jeden kompresorový okruh ve venkovní jednotce a druhý ve vnitřní jednotce) znamená optimální 

komfort i při nejnižších venkovních teplotách, a to bez potřeby el. záložního ohřívače.

K dispozici jsou jednotky s výkony 11, 14 a 16 kW. Pokud je vyžadován výkon vyšší než 16 kW, můžete zkombinovat několik 

vnitřních jednotek s jednou venkovní jednotkou. Získáte tak výkon až 40 kW.

Vysokoteplotní systém Daikin Altherma vytápí až třikrát efektivněji, než tradiční systémy, využívající fosilní paliva nebo 

elektrickou energii. Díky tomu se snižují provozní náklady při zachování stabilní a příjemné úrovni komfortu.* 

* COP (topný faktor) až 3,08

Vysoká teplota vody systému Daikin Altherma je ideální pro ohřev teplé užitkové vody bez nutnosti přídavného elektrického 

ohřívače. Rychlý ohřev užitkové vody navíc znamená, že stačí i menší ohřívač. Pro rodinu se 4 osobami je nejlepším řešením 

standardní zásobník. Potřebujete-li teplé vody více, lze objednat i větší zásobník.

Topná tělesa

Vysokoteplotní systém Daikin Altherma je navržen tak, aby 

pracoval i s vysokoteplotními radiátory, které jsou dodávány 

v různých velikostech a tvarech tak, aby vyhověly jak 

požadavkům na vzhled, tak i požadavkům na účinnost. Naše 

radiátory lze ovládat každý zvlášť nebo společně, pomocí 

centrálního ovládání.

Solární připojení

Vysokoteplotní systém vytápění Daikin Altherma může na 

zajištění teplé vody volitelně využívat sluneční energii.

Jestliže solární energie nebude spotřebována okamžitě, lze 

v zásobníku teplé vody (EKHWP), instalovaném k tomuto 

účelu, uložit velké množství ohřáté vody až po dobu jednoho 

dne pro pozdější použití k vytápění či jako teplé užitkové vody.

Zásobník teplé užitkové vody

Systém „Split“

Vysokoteplotní tepelné čerpadlo Daikin Altherma  13



Technologie řízení invertorem znamená 

ještě větší úspory!

Invertor neustále přizpůsobuje váš systém aktuálním požadavkům 

na vytápění. Není tedy zapotřebí zdržovat se s nastavováním: 

naprogramovaná teplota se optimálně udržuje bez ohledu na 

venkovní a vnitřní faktory, jako je například množství slunečního 

záření, počet lidí v místnosti atd. To znamená bezkonkurenční 

komfort, prodlouženou životnost systému (funguje pouze tehdy, 

když je to potřebné) a navíc 30% úspory za náklady na energii 

v porovnání s tepelnými čerpadly bez invertoru.

Vysokoteplotní systém Daikin Altherma využívá k dosažení teploty vody o hodnotě až 80 °C 100% termodynamickou 

energii a to bez použití přídavného ohřívače. 

Venku

1Krok

1 Venkovní jednotka získává teplo z okolního 

venkovního vzduchu. Chladivo R-410A toto teplo přenáší do 

vnitřní jednotky.

VENKOVNÍ JEDNOTKA A VNITŘNÍ JEDNOTKA

VENKOVNÍ JEDNOTKA

Pozvolný 
rozběh

Teplota zůstává stabilní
Teplota / příkon

Čas

Nastavená 
teplota

tepelné čerpadlo 
s invertorem

tepelné čerpadlo 
bez invertoru

Režim vytápění:

Kaskádová technologie Daikin Altherma

Vysoký výkon ve 3 krocích:

1.
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Uvnitř

2 3

3

2
Krok Krok

VNITŘNÍ JEDNOTKA

 › K dispozici pouze v aplikacích pro vytápění 

 › Díky kaskádové technologii není potřebný záložní ohřívač

Vnitřní jednotka přijímá toto teplo a následně 

pomocí chladiva R-134a zvyšuje jeho teplotu.

Teplo se přenáší z okruhu chladiva R-134a do vodního 

okruhu. Díky jedinečnému přístupu spočívajícímu 

v kaskádové soustavě kompresorů lze dosáhnout teploty 

vody 80 °C bez použití pomocného záložního ohřívače 

i při teplotě -20° C.

1. Tepelný výměník R-134a  H
2
O

2. Tepelný výměník R-410A  R-134a

3. Čerpadlo (DC invertor na udržování fi xní ∆T)

4. Kompresor R-134a

5. Odvzdušňovací ventil

6. Tlakoměr

7. Expanzní nádoba (12 l)

1

4

7

3

6

5

2

Vysokoteplotní tepelné čerpadlo Daikin Altherma  15



EKHTS: Zásobník teplé užitkové vody

 > K dispozici ve velikostech 200 a 260 litrů

 > Ohřev na účinnou teplotu: z 10 °C na 50 °C za pouhých 60 minut*

 > Tepelná ztráta je snížena na minimum díky vysoce kvalitní izolaci

 > Vnitřní jednotka může v potřebných intervalech automaticky ohřát vodu na 60 °C, aby se zamezilo riziku množení bakterií.

* Test vykonán u venkovní jednotky s výkonem 16 kW, při okolní teplotě 7 °C, se zásobníkem na 200 litrů

Vnitřní jednotka a zásobník teplé užitkové vody 

mohou být postaveny z důvodu úspory místa na 

sebe, případně se mohou, pokud je k dispozici 

omezena výška, nainstalovat vedle sebe.

Ať již zákazník požaduje pouze ohřev teplé užitkové vody, nebo chce těžit z výhod solární energie, společnost Daikin nabízí 

zásobníky teplé užitkové vody, které splní jeho požadavky.

1. Přípojka teplé vody

2. Tvarovka ve tvaru 

T (externí dodávka)

3. Přípojka přetlakového ventilu

4. Přetlakový ventil 

(externí dodávka)

5. Recirkulační otvor

6. Jímka termistoru

7. Přípojka vstupního potrubí

8. Cívka tepelného výměníku

9. Přípojka vratného potrubí

10. Přípojka studené vody

11. Termistor

12. Anoda

13. Naznačené otvory

14. Naznačené otvory

1

10

7

9

5

8

6

12

15

13

7

3
4

9

11

2

5
1
10    

14

Postavené na sebe

NEBO

Postavené samostatně

ZÁSOBNÍK TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY2.
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Solární kolektory

Slunce nám každoročně bezplatně poskytuje v průměru polovinu energie, kterou potřebujeme na ohřev užitkové vody na 

požadovanou teplotu. Vysoce účinné kolektory s efektivním selektivním povrchem přeměňují veškeré krátkovlnné sluneční 

záření na teplo. Panely kolektorů lze montovat na střešní tašky.

Provoz

Solární kolektory se plní vodou pouze tehdy, když slunce dodává dostatečné teplo. V takovém případě se obě čerpadla 

v řídicí a čerpací jednotce na krátkou dobu zapnou a naplní kolektory vodou ze zásobníku. Po naplnění, které trvá méně než 

1 minutu, se jedno z čerpadel vypne a cirkulaci vody udržuje jen zbývající čerpadlo.

Beztlaký systém

Není-li sluneční záření dostatečné, nebo solární zásobník již nepotřebuje více tepla, oběhové čerpadlo se vypne a celý 

solární systém se vyprázdní do zásobníku. Přídavek nemrznoucí směsi není potřebný, protože když se instalace nepoužívá, 

kolektory nejsou naplněné vodou – což je další ekologická výhoda!

EKHWP: zásobník teplé užitkové vody

Zásobník teplé užitkové vody má dvě sekce: Horní sekci, která je vždy horká – tzv. aktivní vodní zónu – a dolní, 

chladnější sekci, solární zónu. 

1. Voda se ohřívá v horní, aktivní zóně zásobníku. Vysoká teplota této zóny zajišťuje, aby byl vždy k dispozici 

dostatek teplé vody.

2. Solární kolektory pracují tím účinněji, čím chladnější voda jimi protéká. Proto se voda, která se přivádí přímo do 

kolektorů, akumuluje v dolní, solární zóně zásobníku.

SOLÁRNÍ PŘIPOJENÍ3.

Solární kolektor

Vnitřní jednotka a zásobník 

teplé užitkové vody

Vysokoteplotní tepelné čerpadlo Daikin Altherma  17



Ovladač systému

Uživatelské rozhraní ovládá vysokoteplotní systém vytápění dvěma způsoby:

1/ Ekvitermní řízení v závislosti na 
počasí

Pokud je povoleno ekvitermní řízení, bude nastavená 

hodnota pro teplotu vody na výstupu záviset na teplotě 

venkovního vzduchu. Při nízkých venkovních teplotách 

se teplota výstupní vody zvyšuje, aby byla uspokojena 

rostoucí potřeba tepla pro budovu. Při vyšších venkovních 

teplotách se teplota výstupní vody sníží z důvodu úspory 

energie.

2/ Ovládání termostatem

S uživatelským rozhraním systému Daikin Altherma 

s integrovaným snímačem teploty lze snadno, rychle 

a pohodlně regulovat ideální teplotu.

Uživatelské rozhraní s jednoduchým ovládáním pro 

vysokoteplotní aplikace vám zaručuje potřebné pohodlí: 

• prostorové vytápění 

• tichý režim 

• funkce omezení 

výkonu 

• funkce dezinfekce 

• funkce vypnutí 

• časovač 

• režim ohřevu užitkové 

vody

Volitelný pokojový termostat

Termostat měří teplotu v místnosti a komunikuje přímo 

s uživatelským rozhraním. 

LCD displej pokojového termostatu indikuje během 

zlomku sekundy veškeré potřebné informace, které se 

týkají nastavení systému Daikin Altherma. Uživatel může 

snadno procházet jednotlivými nabídkami, obsahujícími 

například:

• Nastavení teploty v místnosti na základě měření ze zabudovaného nebo externího snímače

• Funkce vypnutí (s integrovanou funkcí ochrany proti zamrznutí)

• Funkční režim pro případ dovolené

• Režimy komfortu a omezené funkce

• Čas (den a měsíc)

• Programovatelný týdenní časovač se 2 uživatelsky defi novanými a 5 přednastavenými programy s až 12 akcemi na den

• Funkce Keylock (zablokování tlačítek)

• Možnost nastavení určitých omezení. Instalační technik může měnit horní a dolní limity pro některé hodnoty.

• Sledování teploty podlahy - ochrana před jejím přehřátím či podchlazením *

* pouze v kombinaci s EKRTETS

JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ4.
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Daikin Altherma nabízí dva nízkoteplotní systémy, oba s funkcí 

vytápění a chlazení, včetně ohřevu teplé užitkové vody. 

Vše se dá připojit ke stejné řadě příslušenství.

pro
Vytápění, teplá užitková voda a chlazení

Nízkoteplotní systém Daikin Altherma

20APLIKACE VZDUCH  VODA



novostavby
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Nízkoteplotní tepelné čerpadlo 

Daikin Altherma, které je součástí 

inovativní produktové řady, 

je navrženo tak, aby poskytovalo ten 

nejlepší výkon v řízení klimatu:

Nejlepší celoroční účinnost zajišťující 

nejvyšší úsporu provozních nákladů

• vynikající hodnota COP v celém teplotním rozsahu

• elektrická podpora není zapotřebí buď vůbec nebo jen minimálně

• nejlepší účinnosti je dosahováno v nejběžnějším teplotním rozsahu

Vhodné zejména pro novostavby a nízkoenergetické domy

• ideální produkt i pro velmi nízké tepelné zátěže

• provedení odolá i těm nejdrsnějším zimním podmínkám

• vytápění, chlazení a ohřev teplé vody v jednom systému
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Integrovaná, volně stojící jednotka, 

která šetří prostor pro instalaci a čas

• všechny součásti a přípojky jsou osazeny již ve 

výrobním závodě

• instalace vyžaduje pouze velmi malý prostor

• minimální elektrický příkon s trvale dostupnou 

teplou vodou

Integrovaná solární jednotka, která 

maximalizuje obnovitelnou energii 

a nabízí dokonalý komfort

• solární ohřev užitkové vody použitím 

beztlakového solárního systému

• lehký plastový zásobník

• možnost kombinace se sekundárním zdrojem tepla

• možnost ovládání přes aplikaci

Nástěnná jednotka, která je fl exibilní 

z hlediska instalace a připojení na 

teplou vodu

• kompaktní jednotka, která k instalaci vyžaduje 

pouze malý prostor a nepotřebuje takřka žádný 

volný prostor po stranách

• jednotka je kombinovatelná se samostatným 

zásobníkem teplé užitkové vody o objemu až 

500 litrů a to jak se solární přípojkou, tak i bez ní

3 provedeních
K dispozici ve 
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Společnost Daikin je proslavená svým 

know-how v oblasti ochrany své 

řady tepelných čerpadel proti mrazu. 

Venkovní jednotky jsou speciálně 

konstruované tak, aby se na nich 

nehromadila námraza ani v těch 

nejtvrdších zimních podmínkách.

Nízkoteplotní jednotky Daikin Altherma mají zaručený 

provoz až do venkovní teploty -25 °C. To zaručuje funkci 

tepelného čerpadla i v nejchladnějších oblastech. 

1. Daikin Altherma s výkonem 4 až 8 kW má specifi ckou 

konstrukci, která brání hromadění námrazy na výměníku 

venkovní jednotky. 

• Venkovní jednotka disponuje volně zavěšeným 

výměníkem, který brání hromadění námrazy ve 

spodní části jednotky. To je klíčem k odpovídající 

ochraně před námrazou a díky tomuto řešení odpadá 

nutnost instalace elektrického vyhřívání.

• Výstupní mřížka má rovněž speciální konstrukci, která 

brání hromadění námrazy.

Nová výstupní mřížka

Díky naší pokročilé ochraně proti námraze 

můžeme nabízet jednotky Daikin Altherma 

v celé Evropě.

Volně zavěšený výměník

Záruka provozu: Jednotka Daikin Altherma 

je vhodná do jakéhokoliv podnebí, neboť     
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Potrubí horkého plynu

2. Daikin Altherma s výkonem 11 až 16 kW (ERLQ-C) 

disponuje speciální ochranou proti mrazu, která brání 

hromadění námrazy na výměníku venkovní jednotky. 

• Průchod horkého plynu: horké chladivo v plynném 

skupenství přicházející z kompresoru proudí skrze 

spodní desku, čímž udržuje spodní část bez námrazy 

a všechny drenážní otvory zůstávají průchodné.

• Průchod podchlazeného plynu: před tím, než se 

potrubí s chladivem dělí v rozvaděči na vlásenky, 

prochází chladivo spodní částí výměníku, což brání 

hromadění námrazy v této části.

Průchod podchlazeného 

plynu

Těsnění

Volně zavěšený 

výměník

V řadě ERLQ-C se používá pouze malý ohřívač spodní 

desky s nízkým příkonem (35 W) a inteligentní provozní 

logikou. Zapíná se pouze v průběhu odmrazování. 

Ve srovnání s tradičními systémy tepelného čerpadla 

s termostaticky ovládaným ohřívačem spodní desky 

dochází k úspoře až 90 % elektrické energie.

Rozdělovač

   dokáže odolat i nejtvrdším zimním podmínkám.
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INTEGROVANÁ, VOLNĚ STOJÍCÍ JEDNOTKA, 

KTERÁ ŠETŘÍ PROSTOR A ČAS PRO INSTALACI

• Zásobník teplé užitkové vody z nerezové oceli je součástí 

jednotky a to včetně všech přípojek mezi modulem 

tepelného čerpadla a zásobníkem. To umožňuje 

rychlejší instalaci v porovnání s tradičním uspořádáním 

(oddělený zásobník teplé užitkové vody montovaný na 

stěnu). Zbývá jen připojit vodovodní potrubí a potrubí 

s chladivem.

• Všechny potřebné komponenty (oběhové čerpadlo, 

expanzní nádoba, elektrický záložní ohřívač atd.) jsou 

součástí tepelného čerpadla. Nejsou tedy nutné žádné 

komponenty třetích stran. 

• Elektronika i hydraulické komponenty jsou přístupné 

zepředu. To zjednodušuje servis a omezuje riziko 

poškození elektrických komponent při úniku vody.

• Napojení potrubí vody a chladiva jsou na horní straně 

jednotky, což zajišťuje snadné připojení a přístup. To také 

znamená, že nejsou potřeba žádné přípojky na zadní 

straně jednotky, což vede k úspoře místa potřebného 

k instalaci.

1.

Všechny komponenty 

jsou přístupné 

zepředu
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2

728 mm

600 mm + 10 mm 

vůle na obou stranách

OPROTI

Koncepce „vše v jednom“ minimalizuje prostor, nutný pro instalaci. Zmenšuje se 

tak půdorys i výška.

Ve srovnání s tradičním děleným řešením nástěnné vnitřní jednotky a samostatného zásobníku na teplou užitkovou vodu, 

integrovaná volně stojící jednotka významně snižuje nároky na prostor pro instalaci.
1

3

4

Menší potřebný půdorys: se šířkou pouhých 600 mm 

a hloubkou 728 mm zabírá integrovaná vnitřní jednotka 

podobnou plochu jako jiné domácí spotřebiče. 

Menší půdorys potřebný pro instalaci: kolem jednotky není 

vyžadována téměř žádná plocha a jelikož je přípojka potrubí 

vyvedena v horní části, není třeba vzadu za jednotkou 

ponechávat žádný montážní prostor. Z toho vyplývá 

půdorys instalace pouhých 0,45 m².

Nízká požadovaná výška pro instalaci: obě verze 180 l i 260 l mají stejnou výšku 173 cm. Požadovaná výška pro instalaci je 

méně než 2 m.

Kompaktnost integrované vnitřní jednotky je zvýrazněna líbivým designem a moderním vzhledem, který zapadá mezi ostatní 

domácí spotřebiče.

950 mm + X

580 mm 370 mmX

Hydrobox

Zásobník na 

teplou vodu

600 mm

1
 7

3
2

 m
mPožadavky 

na prostor 
jsou až o 
30 % 
nižší 

728 mm

Tradiční řešení Integrovaná vnitřní jednotka
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3. NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA, 

KTERÁ JE FLEXIBILNÍ Z HLEDISKA INSTALACE 

A PŘIPOJENÍ NA TEPLOU VODU

1. Když není požadován ohřev teplé vody v kombinaci 

se systémem Daikin Altherma

• Všechny potřebné komponenty (oběhové čerpadlo, 

expanzní nádoba, elektrický záložní ohřívač atd.) jsou 

součástí tepelného čerpadla a nejsou nutné žádné 

komponenty třetích stran.

• Všechny hydraulické komponenty a elektronika jsou 

přístupné zepředu a snadno se servisují

• Kompaktní jednotka: 890 mm (výška) x 480 mm (šířka) 

x 344 mm (hloubka).

• Nejsou nutné skoro žádné mezery po stranách, takže 

prostor vyžadovaný pro instalaci je velmi malý.

• Moderní vzhled snadno zapadá mezi ostatní domácí 

spotřebiče.

2. Nástěnná vnitřní jednotka může být kombinována se 

samostatným zásobníkem na teplou užitkovou vodu.

• Nerezový zásobník EKHWS: 150 l, 200 l nebo 300 l

• Smaltovaný zásobník EKHWE: 150 l, 200 l nebo 300 l

Vnitřní jednotka pro montáž na stěnu
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3. Pokud je pro účely ohřevu teplé vody vyžadováno 

solární připojení: Solární kolektory

Slunce nám každoročně bezplatně poskytuje v průměru 

polovinu energie, kterou potřebujeme na ohřev užitkové vody 

na požadovanou teplotu. Vysoce účinné kolektory, s efektivním 

selektivním povrchem, přeměňují veškeré krátkovlnné sluneční 

záření na teplo. Panely kolektorů lze montovat na střešní tašky.

Beztlaký solární systém

Solární kolektory se plní vodou pouze tehdy, když slunce 

dodává dostatečné teplo. V takovém případě se obě čerpadla 

v řídicí a čerpací jednotce na krátkou dobu zapnou a naplní 

kolektory vodou ze zásobníku. Po naplnění, které trvá méně 

než 1 minutu, se jedno z čerpadel vypne a cirkulaci vody 

udržuje jen zbývající čerpadlo.

Není-li sluneční záření dostatečné, nebo solární zásobník již 

nepotřebuje více tepla, oběhové čerpadlo se vypne a celý 

solární systém  se vyprázdní do zásobníku. Přídavek nemrznoucí 

směsi není potřebný, protože když se instalace nepoužívá, 

kolektory nejsou naplněné vodou – což je další ekologická 

výhoda!

• Polypropylenový zásobník EKHWP o objemu 300 l nebo 

500 l s integrovanou stanicí solárního čerpadla

• Vysoká účinnost, neboť v systému není třeba glykol

• Dobře izolovaný zásobník minimalizuje tepelné ztráty

• Možnost podpory prostorového vytápění

• Vylepšená ochrana proti námraze v případě pokrytí 

kolektorů sněhem

Tlakový solární systém

V případě potřeby je k dispozici i tlakový solární systém 

ohřevu vody. Systém se naplní teplonosným médiem 

se správným množstvím nemrznoucí směsi, která brání 

zamrzání v zimním období. Celý systém se poté natlakuje 

a utěsní. Pro připojení zásobníku teplé užitkové vody 

(EKHWS nebo EKHWE) k solárním kolektorům je nutná 

solární souprava a stanice solárního čerpadla.
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Systém Monobloc
Vše je zkombinováno v jedné venkovní jednotce

Kromě systémů Daikin Altherma v provedení Split představila společnost Daikin 

také verzi Monobloc, kde jsou všechny hydraulické díly umístěny ve venkovní 

jednotce. V tomto systému vede z venkovní jednotky dovnitř budovy vodní 

potrubí, nikoliv potrubí s chladivem. 

 Dostupné výkony ve verzi Monobloc: 11, 14, 16 kW

Venkovní jednotka: 

11, 14 a 16 kW Podlahové vytápění

Konvektor tepelného čerpadlaTeplá užitková voda Solární připojení (volitelný doplněk)
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Daikin Altherma Monobloc se dodává v následujících verzích:

– pouze vytápění nebo vytápění a chlazení

– jednofázová nebo třífázová

– 11 kW, 14 kW nebo 16 kW

Zabudované el. topné těleso jako přídavný ohřev pro dobu extrémně nízkých venkovních teplot. Daikin 

Altherma monobloc je od výrobce vybavena topným tělesem 6 kW. Při uvádění do provozu lze topné těleso nastavit na 

3 kW (jednofázové jednotky) nebo 2 kW (třífázové jednotky).

Spirálové kompresory dodávané s monoblocovými modely Daikin Altherma (11 až 16 kW) jsou 

kompaktní a robustní zařízení s nízkou hlučností, která zaručují optimální provozní spolehlivost (žádné ventily 

a speciální konstrukce) a efektivnost (díky nízkému počátečnímu proudu a konstantnímu poměru komprese). 

Technologie, která se již používá u mnoha tepelných čerpadlech Daikin.

Protimrazová ochrana hydraulických částí

Aby v zimě nedocházelo k zamrzání vodních potrubí, jsou všechny hydraulické prvky opatřeny izolací a byl vyvinut speciální 

software, který v případě potřeby aktivuje čerpadlo a el. topné těleso. To zabraňuje poklesu teploty vody pod bod mrazu 

a tím se eliminuje potřeba použití nemrznoucí směsi namísto čisté vody.

POUZE VENKOVNÍ JEDNOTKA1.

Opláštění 11 kW, 14 kW a 16 kW

Potrubí s H
2
O bez přísad
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Ať již zákazník požaduje pouze ohřev teplé užitkové vody, nebo chce těžit z výhod solární energie, společnost Daikin nabízí 

zásobníky teplé užitkové vody, které splní jeho požadavky.

ZÁSOBNÍK TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY SE SOLÁRNÍ PODPOROU2.

EKHWP

Zásobník na užitkovou teplou vodu s beztlakým solárním systémem

• Dodává se ve 2 velikostech: 300 a 500 litrů

 › Lze kombinovat s beztlakým solárním systémem

 › Optimalizované připojení

• Snadnější připojení každého okruhu systému

 › Vylepšený design: atraktivní barvy a nový tvar

 › Optimalizovaný pro snadnou přepravu a instalaci

 › Lepší izolace snižuje náklady na energii

 › Vyšší průtok díky optimalizované technologii připojení

 › Jednoduchá připojení znamenají snadnější instalaci

EKHWS – EKHWE

Zásobník teplé užitkové vody

• Dodává se s objemem 150, 200 a 300 l

• Nerezová ocel (EKHWS) nebo smaltovaný 

(EKHWE)

Beztlaký solární systém

Solární kolektory se plní vodou pouze tehdy, když slunce dodává dostatečné teplo. V takovém případě se obě 

čerpadla v řídicí a čerpací jednotce na krátkou dobu zapnou a naplní kolektory vodou ze zásobníku. Po naplnění, 

které trvá méně než 1 minutu, se jedno z čerpadel vypne a cirkulaci vody udržuje jen zbývající čerpadlo.

Není-li sluneční záření dostatečné, nebo solární zásobník již nepotřebuje více tepla, oběhové čerpadlo se vypne 

a celý solární systém  se vyprázdní do zásobníku. Přídavek nemrznoucí směsi není potřebný, protože když se 

instalace nepoužívá, kolektory nejsou naplněné vodou – což je další ekologická výhoda!

Tlakový solární systém

Slunce nám každoročně bezplatně poskytuje v průměru polovinu 

energie, kterou potřebujeme na ohřev užitkové vody na požadovanou 

teplotu. Vysoce účinné kolektory s efektivním selektivním povrchem 

přeměňují veškeré krátkovlnné sluneční záření na teplo. Panely kolektorů 

lze montovat na střešní tašky.

V případě potřeby je k dispozici i tlakový solární systém ohřevu vody. 

Systém se naplní teplonosným médiem se správným množstvím 

nemrznoucí směsi, která brání zamrzání v zimním období. Celý 

systém se poté natlakuje a utěsní. Pro připojení zásobníku teplé 

užitkové vody (EKHWS nebo EKHWE) k solárním kolektorům je 

nutná solární souprava a stanice solárního čerpadla.
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NÍZKOTEPLOTNÍ SYSTÉM DAIKIN ALTHERMA
PRO NOVÉ DOMY

Ovladač systému

Ekvitermní řízení v závislosti na počasí
Pokud je povoleno ekvitermní řízení, bude nastavená 

hodnota pro teplotu vody na výstupu záviset na teplotě 

venkovního vzduchu. Při nízkých venkovních teplotách se 

teplota výstupní vody zvyšuje, aby byla uspokojena rostoucí 

potřeba tepla pro budovu. Při vyšších venkovních teplotách 

se teplota výstupní vody sníží z důvodu úspory energie.

Volitelný pokojový termostat

Mezi podlahové vytápění a podlahu je možné umístit 

externí snímač (EKRTETS), který je volitelným příslušenstvím 

bezdrátového pokojového termostatu. Termostat měří teplotu 

v místnosti a komunikuje přímo s uživatelským rozhraním. 

LCD displej pokojového termostatu indikuje během 

zlomku sekundy veškeré potřebné informace, které se týkají 

nastavení systému Daikin Altherma. Uživatel může snadno 

procházet jednotlivými nabídkami, obsahujícími například:

• Nastavení teploty v místnosti na základě měření ze 

zabudovaného nebo externího snímače

• Režim chlazení nebo vytápění

• Funkce vypnutí (s integrovanou funkcí ochrany proti 

zamrznutí)

• Funkční režim pro případ dovolené

• Režimy komfortu a omezené funkce

• Čas (den a měsíc)

• Programovatelný týdenní časovač se 2 uživatelsky 

defi novanými a 5 přednastavenými programy s až 

12 akcemi na den

• Funkce Keylock (zablokování tlačítek)

• Možnost nastavení určitých omezení. Instalační technik 

může měnit horní a dolní limity některých hodnot.

• Sledování teploty podlahy - ochrana před jejím 

přehřátím či podchlazením * 

* pouze v kombinaci s EKRTETS

JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ3.
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Jednotka konvektoru tepelného čerpadla zajišťuje podle potřeby jak vytápění, 

tak chlazení, protože konvektor tepelného čerpadla je mnohem více než jen 

jednotka fan coil, krom jiného má také velmi tichý chod.

Při kombinaci podlahového vytápění a jednotek fan coil jsou nízké teploty výstupní vody, což je důležité pro 

účinnost, pro podlahové vytápění sice adekvátní, avšak jednotky fan coil pak musí být předimenzovány, aby 

při těchto nízkých teplotách vody dokázaly vyzařovat náležité množství tepla. Tento problém řeší konvektor 

tepelného čerpadla.

Je totiž schopen předat požadovaná množství tepla i při nízkých teplotách vody, a přitom si zachovává 

rozumné rozměry. 

Namísto zapínání a vypínání okruhu výstupní vody pomocí termostatu, umístěného v jedné hlavní místnosti, 

může být konvektor tepelného čerpadla napojen přímo na vnitřní jednotku Daikin Altherma, inteligentní 

centrum systému. Tudíž každá místnost může dostávat teplo právě když ho potřebuje, bez ohledu na stav 

v ostatních místnostech.

Konvektor tepelného čerpadla zvyšuje účinnost přibližně o 25 % v porovnání s topným systémem, který 

kombinuje podlahové vytápění a klasické jednotky fan coil, a tím snižuje náklady na provoz. 

Konvektor tepelného čerpadla může snadno nahradit existující topné prvky díky schopnosti instalace „plug 

and play“.

Konvektor tepelného čerpadla
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Geotermální energie představuje bezplatný zdroj energie pro vytápění 

a ohřev teplé užitkové vody. Přináší mimořádné úspory nákladů 
i v nejchladnějších oblastech, protože příkon geotermální energie je téměř 

konstantní po celý rok. Kompaktní design této vnitřní jednotky 

vyžaduje jen velmi málo prostoru a současně zaručuje snadnou 
a rychlou instalaci. A po uvedení do provozu pak naše jednoduché, 

zcela intuitivní ovládací prvky vloží řízení do rukou uživatele.

Vytápění a teplá užitková voda

Geotermální tepelné čerpadlo 

Daikin Altherma

novostavby
a jako náhrada za původní
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Co je tepelné čerpadlo využívající 

geotermální energii?
Geotermální teplo je přítomné v zemi i v těch nejchladnějších klimatických pásmech. V hloubce 5 metrů je trvale teplota 

v průměru 10 oC. Tato energie pak představuje zdroj tepla, jež je srdcem našeho geotermálního tepelného čerpadla. 

V jímací sondě nebo zemním plošném kolektoru, umístěném těsně pod povrchem, obíhá médium přejímající teplo, a to 

směs vody a nemrznoucí směsi, nazývaná „solanka“. Solanka je poté vedena do samotné jednotky tepelného čerpadla, kde 

je teplo předáno stlačenému chladivu s velmi nízkým bodem odpařování, které se následně postará o vytápění nebo ohřev 

teplé užitkové vody.

Proč si vybrat geotermální tepelné čerpadlo?
Odpověď je jednoduchá. Protože je v zimě, kdy průměrná teplota venku klesá pod 3 °C, účinnější než tepelné čerpadlo 

vzduch–voda. 

Například v norském Oslu, kde teplota klesá pod 3 °C v 70 % celé topné sezóny, je geotermální tepelné čerpadlo nejúčinnějším 

řešením, neboť představuje přístup ke stabilnímu a na okolní teplotě nezávislému zdroji energie.

Dále má geotermální tepelné čerpadlo Daikin Altherma velmi stabilní topný výkon i při nízkých teplotách a není zapotřebí 

instalovat žádnou venkovní jednotku. To představuje dvě hlavní výhody: za prvé, instalace je jednodušší a vzhledem k tomu, 

že zde není žádná venkovní jednotka, nejsou zapotřebí ani žádné přípojky pro potrubí s chladivem, a za druhé, jelikož 

neprobíhá žádný odmrazovací cyklus, zvyšuje se i celková úroveň komfortu uvnitř budovy.

Lišíme se

Díky vysoké účinnosti systému, vyplývající z naší technologie invertoru, dodává geotermální čerpadlo Daikin Altherma 

špičkový výkon v porovnání s klasickými jednotkami se systémem zapnout/vypnout, jichž je na trhu většina. 

Geotermální 
tepelné čerpadlo
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Teplota okolí (Ta) °C

Typické použití:

• Místo: Švédsko

• Projektovaná teplota: -17 °C

• Tepelná zátěž: 13 kW

• Teplota vypnutí vytápění: 16 °C

Křivka tepelné zátěže

Klasická jednotka zapnout/vypnout

Jednotka Daikin

EL* = topné těleso

NEJVYŠŠÍ CELOROČNÍ ÚČINNOST DÍKY NAŠÍ 

TECHNOLOGII TEPELNÉHO ČERPADLA S INVERTOREM
Tepelné čerpadlo Daikin s invertorem má v porovnání s klasickými geotermálními čerpadly typu zapnout/vypnout 

prokazatelně vyšší celoroční účinnost až o 20 %. 

• Solanka, tedy směs vody a nemrznoucí kapaliny, která funguje jako přenosové médium tepla mezi půdou a tepelným 

čerpadlem, je udržována při vyšší, stabilní teplotě.

• Provoz záložního systému vytápění je omezen na minimum.

• Vysoké provozní účinnosti kompresoru je dosahováno při provozu s částečným zatížením, tj. když není vyžadován plný 

výkon jednotky.

• To vede ke snížení provozních nákladů a rychlejší návratnosti investice.

Když systém nevyžaduje plný výkon, běží kompresor při částečném zatížení. V podmínkách částečného zatížení se pak 

klasická geotermální tepelná čerpadla sekvenčně zapínají a vypínají, čímž teplota solanky klesá až na -4 °C, když je jednotka 

v provozu. Technologie řízení invertorem Daikin vede k mnohem stabilnější teplotě solanky, a to kolem 0 °C.

Tato vyšší stabilita teploty solanky pak vede k vyšší a stálejší vypařovací teplotě, jež má pak za následek vyšší provozní 

účinnost.

V porovnání s klasickými jednotkami typu zapnout/vypnout je požadavek na podporu ze strany záložního topení 

u geotermálního tepelného čerpadla Daikin Altherma znatelně nižší, a to díky posilujícímu účinku našich kompresorů 

řízených invertorem, jež také vede k nižším provozním nákladům. 

1.

Méně častý provoz topného tělesa díky kompresoru řízenému invertorem
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Výstupní teplota solanky (TČ jako reference)

Provoz jednotky typu zapnout/vypnout

Částečné zatížení – zapnout/vypnout

Provoz jednotky Daikin

Částečné zatížení – řízení invertorem

t t

Výstupní teplota solanky (TČ jako reference)

ZAP ZAP

ZAP

VYPVYP

Případová studie 

Vyšší teplota solanky v průběhu nepřetržitého 

provozu kompresoru, při částečném zatížení

EL.

Požadovaný topný výkon 

pro váš domov
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Aplikace v typickém 

skandinávském klimatu se 

standardní tepelnou zátěží:

• Místo: Švédsko

• Projektovaná teplota: -17 °C

• Tepelná zátěž: 12 kW

Křivka tepelné zátěže

Geotermální tepelné čerpadlo Daikin Altherma – minimální výkon

Geotermální tepelné čerpadlo Daikin Altherma – maximální výkon

Případová studie

80%

Silný provoz při částečném zatížení při odpovídajících podmínkách prostředí

Ve skandinávském podnebí musí být zhruba 80 % požadovaného tepla dodáno při venkovních teplotách v rozsahu mezi 

-9 °C a 8 °C, což indikuje oranžové pásmo. 

Aby bylo možné dosáhnout vysokého topného faktoru (COP), je důležité mít v tomto teplotním rozsahu vysokou provozní 

účinnost, neboť většinu požadovaného tepla je třeba zajistit při tomto teplotním rozmezí. Jak uvidíte, pokrývá geotermální 

tepelné čerpadlo Daikin Altherma díky širokému modulačnímu rozsahu téměř celé rozmezí venkovních teplot při 

současném provozu s částečnou zátěží, což představuje optimální provozní pásmo této jednotky. To je samozřejmě hlavní 

výhoda v porovnání s klasickými kompresory typu zapnout/vypnout.

1 Provoz na plný výkon s přídavným elektrickým zdrojem (je-li potřeba): 
tepelné zatížení je vyšší než tepelný výkon

2  Provoz při částečném zatížení: tepelná zátěž je nižší než maximální topný výkon 

a vyšší než minimální topný výkon. Toto je optimální provozní pásmo. Kompresor snižuje svou 

provozní frekvenci, aby dodával přesně požadovaný výkon s vysokou provozní účinností.

3 Provoz s vypínáním a zapínáním: Tepelná zátěž je pod minimálním topným 

výkonem, a jednotka tedy přechází do režimu zapnout/vypnout, aby dodala požadovaný 

výkon.

1 2 3

Optimální 
provoz
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RYCHLÁ A JEDNODUCHÁ INSTALACE VČETNĚ 

ZÁSOBNÍKU NA TEPLOU UŽITKOVOU VODU

2.

Abychom zařízení maximálně zjednodušili, je zásobník teplé užitkové vody osazen ve výrobním závodě, což zkracuje dobu 

instalace. Navíc jsou přípojky pro potrubí vyvedeny v horní části jednotky, a jejich připojení je tak velmi jednoduché.

Celková hmotnost jednotky je snížena, aby se usnadnila přeprava a instalace.

KOMPAKTNÍ VNITŘNÍ JEDNOTKA S LÍBIVÝM DESIGNEM3.

• Díky plné integraci modulu tepelného čerpadla a zásobníku teplé užitkové vody je půdorys zařízení velmi malý a kompaktní

• Vysoce kvalitní design pomáhá jednotce nevtíravě zapadnout mezi ostatní domácí zařízení

Půdorysné rozměry této integrované jednotky činí 728 x 600 mm, což je přibližně stejná velikost, jakou mají běžná domácí 

zařízení, a s výškou 1 800 mm se pohodlně vejde do jakékoliv standardní místnosti. Další výhoda jak pro instalačního 

technika, tak pro uživatele, spočívá v tom, že je při instalaci zapotřebí ponechat kolem zařízení volný prostor pouze 10 mm, 

a že veškeré potrubní přípojky jsou vyvedeny v horní části tepelného čerpadla.

NOVÉ UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ

• Rychlé uvedení do provozu: instalační technik může naprogramovat 

veškerá nastavení v notebooku a poté už pak jednoduše jen toto 

nastavení načíst do ovladače při uvádění do provozu. Nejenže se tím 

zkrátí doba jeho nezbytné přítomnosti v místě instalace, ale může 

u podobných instalací použít i podobná nastavení.

• Funkce termostatu: uživatel může nastavit funkci tak, že se teplota 

vody automaticky porovnává s aktuální teplotou v místnosti, což vede 

ke stabilnějšímu výkonu a vyšší úrovni pohodlí.

• Funkce řízení spotřeby energie: ovladač zobrazuje jak příkon, tak 

i výkon jednotky, což uživateli umožňuje přesněji řídit jeho spotřebu.

• Snadný servis: ovladač zaznamenává čas, datum a povahu posledních 

20 chyb, což umožňuje rychlejší diagnostiku a údržbu.

4.
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Daikin Altherma Flex je fl exibilní řešení pro vytápění prostoru, ohřev 

užitkové teplé vody a chlazení. Přináší úplné řešení klimatizace 

a vytápění v takových prostorách, jako jsou byty, sociální zařízení, 

školy, nemocnice, knihovny, lázně, fi tness centra a hotely. Daikin 

Altherma Flex je kombinací inteligentních řešení a inteligentních 

technologií řízení, která je nejlepší volbou pro řízený komfort v obytných 

i komerčních budovách. Systém naplňuje dvě základní ambice 

společnosti Daikin: inovace a snížení zatížení životního prostředí. 

Altherma Flex plní požadavky EU na ochranu životního prostředí v roce 

2020. EU požaduje, aby budovy spotřebovávaly minimum energie a měly 

téměř „nulovou spotřebu“ energie označovanou také jako nZEB.

APLIKACE VZDUCH – VODA

Vytápění, teplá užitková voda a chlazení

pro rezidenční 
i komerční 

prostory



Další výhody moderní konstrukce

Daikin Altherma Flex

• Vysoká účinnost znamená nižší náklady

• Individuální nebo centralizované ovládání

• Spolehlivé řešení pro teplou vodu a vytápění

• Nejúčinnější způsob chlazení

• Větší množství teplé vody

• Ekologické řešení

• Zdokonalení ovládání a sledování pomáhající vysoké účinnosti a bezproblémovému provozu

• Malý půdorys a z toho vyplývající malé nároky na instalaci vnitřní i venkovní jednotky

4343



Jedna nebo více vnějších jednotek 

+ několik vnitřních jednotek 

>> modulární systém

Venkovní 
jednotka

Vnitřní 

instalace

Zásobník teplé 

užitkové vody

= +

Chlazení a vytápění

Vnitřní 

jednotka

Teplá voda

Vytápění

Chlazení

Venku

1

Daikin Altherma Flex pro domácnosti a komerční prostory je systém „vše v jednom“, 

který nabízí vytápění, ohřev užitkové vody a chlazení a díky dokonalé technologii 

tepelných čerpadel Daikin je velmi energeticky účinný. Navíc Daikin Altherma Flex 

je modulární systém. Ve vašem projektu můžete kombinovat jednu nebo více 

venkovních jednotek až s deseti jednotkami připojenými na jednu vnitřní jednotku.

2

3
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Apartmány a 

bytové domy

Daikin Altherma je určena speciálně pro apartmány a bytové domy. 

Vysoká účinnost vyplývá z kombinace technologií jejichž výsledkem jsou 
nízké provozní náklady. Centrální ovládání spolu s integrací 

nejnovějších technologií ovládání umožňuje samostatné ovládání teploty 

v jednotlivých  prostorách.

Hotely

Daikin Altherma Flex přináší spolehlivé řešení pro hotely. Systém 

účinně vyrábí teplou vodu v režimu vytápění a chlazení. Díky 

moderní kaskádové technologii jsou hotelové pokoje účinně chlazeny.

Lázně a koupaliště
Všechny typy aplikací ohřevu vody

Daikin Altherma Flex poskytuje snadno vytápění a chlazení velkého počtu 

místností různých rozměrů a současně velké objemy teplé vody podle 

potřeby. Moderní ovládání a sledování umožňuje vysoce 

účinný provoz. Navíc je vyžadován pouze malý prostor pro 

instalaci.

Restaurace

Vysoce účinná výroba velkého objemu teplé vody je důležitá 

pro restaurace. Systém je ideální vzhledem ke svému malému 
nepříznivému vlivu na životní prostředí.
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Modulární fl exibilita

Daikin Altherma využívá uznávanou technologii VRV 

Daikin. K jedné venkovní jednotce lze připojit několik 

vnitřních jednotek. Kombinace kompresorů s řízením PID 

(Proporcionální/Integrální/Diferenciální) a elektronických 

expanzních ventilů ve venkovní jednotce průběžně řídí 

objem obíhajícího chladiva tak, aby odpovídal změnám 

tepelné zátěže u připojených vnitřních jednotek.

To umožňuje vzájemně nezávislé fungování vnitřních 

jednotek, a tudíž jejich úplnou fl exibilitu.

Každý byt si udržuje kontrolu nad tím, jak je 
vytápěn, nad ohřevem vody i chlazením.

VENKOVNÍ JEDNOTKA: Technologie Daikin VRV 

Vytápění: 

až na 80 °C

Chlazení: 

až na 5 °C

Ohřev teplé 

užitkové vody: 

až do 75 °C

výtlak

kapalina

sání

R-410A

R-410A

R-134A

Voda

Zpětné získávání tepla

Teplo absorbované během chlazení jednoho bytu je možné 

namísto jednoduchého vypuštění do vzduchu získat zpět. 

Toto zpětně získané teplo lze využít

• pro výrobu teplé užitkové vody v témže bytu

• pro ohřev prostoru a výrobu teplé užitkové vody v jiném 

bytu

Dostupná energie se maximálně využije, a tím se snižují 

náklady na elektřinu.

Kompresor s invertorem

Daikin Altherma Flex dosahuje své pozoruhodně nízké 

spotřeby energie díky unikátní kombinaci vysoce 

efektivních kompresorů Daikin s invertorovým řízením 

s proměnlivými pracovními body. To umožňuje přesné 

dávkování výkonu podle okamžité potřeby tepla v budově. 

Schopnost optimálně řídit topný výkon venkovní jednotky 

rovněž znamená získat maximum komfortu při minimální 

spotřebě energie.

Chlazení: 

až do 43°C

KOMBINACE DVOU TECHNOLOGIÍ DAIKIN1.
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VNITŘNÍ JEDNOTKA: Kaskádová technologie Daikin Altherma 

Ohřev užitkové vody

Kaskádová technologie dodává také vodu o teplotě 75 °C, 

kterou lze využít k ohřevu zásobníku teplé užitkové vody. 

Výroba teplé užitkové vody v domácnosti je tak vysoce 

efektivní.

• Teplou užitkovou vodu lze ohřát až na 75 °C i bez 

pomoci elektrického ohřívače 

• Není potřebný elektrický ohřev pro likvidaci bakterií 

Legionella

• COP hodnoty 3,0 pro ohřev z 15 °C na 60 °C

• Doba ohřevu z 15 °C na 60 °C za 70 minut (zásobník 

200 l)

• Ekvivalentní objem teplé vody 320 l při 40 °C (bez 

opětovného ohřevu) pro zásobník 200 l při teplotě 60 °C. 

Větší objemy ekvivalentní teplé vody jsou k dispozici 

u zásobníku 260 l nebo prostřednictvím vyšší teploty 

vody v zásobníku. 

Chlazení

Druhý cyklus chladiva R-134a lze za účelem nabídky 

efektivnějšího chlazení obejít. Chladicí okruh s R-410A 

se obrátí a okruh studené vody se využije pro chlazení 

místností.

• Vysoké chladicí výkony s teplotou vody až 5 °C 

v kombinaci s konvektorem tepelného čerpadla Daikin 

nebo fan coily Daikin

• Možnost podlahového chlazení s teplotou vody až 18 °C

• Teplo pocházející z chlazení lze získat zpět a vyhřívat jím 

zásobník teplé užitkové vody

Kaskádová technologie Daikin využívá venkovní jednotku, 

která odebírá teplo z okolního vzduchu a přenáší jej do 

vnitřní jednotky prostřednictvím okruhu s chladivem 

R-410A. Vnitřní jednotka toto teplo v chladicím okruhu 

s R-134a převádí na vyšší teplotní hladinu, aby se mohlo 

použít k ohřevu vodního okruhu. Díky jedinečnému 

přístupu, který spočívá v kaskádové soustavě kompresorů, 

lze dosáhnout teploty vody 80 °C bez použití přídavných el. 

topných těles.

Prostorové vytápění

Daikin Altherma Flex využívá ke zlepšení účinnosti 

vytápění kaskádovou technologii, protože oproti tepelným 

čerpadlům s jedním chladicím okruhem má mnoho 

výrazných výhod:

• zajišťuje široký rozsah teplot vody (25 – 80 ºC), jež 

umožňuje připojení všech typů emitorů tepla, včetně 

podlahového topení, konvektorů a radiátorů. Systém je 

současně slučitelný se stávajícími radiátory

• při vyšších teplotách vody nedochází k žádným 

poklesům výkonů

• vysoké výkony i při nízkých teplotách okolního prostředí 

až do -20 ºC

• není zapotřebí žádný záložní elektrický ohřívač

Kaskádová technologie

Venku Uvnitř

1 2 3Krok Krok Krok

Teplo je odebíráno 

z venkovního 

vzduchu

Přenos tepla zvýšení teploty Teplo je předáno do 

vodního okruhu
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ZÁSOBNÍK TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY

Vnitřní jednotka a zásobník teplé užitkové vody mohou 

být postaveny z důvodu úspory místa na sebe, případně se 

mohou, pokud je k dispozici omezena výška, nainstalovat 

vedle sebe.

EKHTS: Zásobník teplé užitkové vody

• K dispozici ve velikostech 200 a 260 litrů

• Ohřev na účinnou teplotu: z 10 °C na 50 °C za pouhých 

60 minut*

• Tepelná ztráta je snížena na minimum díky vysoce 

kvalitní izolaci

• Vnitřní jednotka může v potřebných intervalech 

automaticky ohřát vodu na 60 °C, aby se zamezilo riziku 

množení bakterií.

* Test byl proveden s venkovní jednotkou 16 kW při venkovní teplotě 7 °C, 

zásobník 200 l

1. Přípojka teplé vody

2. Tvarovka ve tvaru 

T (externí dodávka)

3. Přípojka přetlakového 

ventilu

4. Přetlakový ventil 

(externí dodávka)

5. Recirkulační otvor

6. Jímka termistoru

7. Přípojka vstupního potrubí

8. Cívka tepelného výměníku

9. Přípojka vratného potrubí

10. Přípojka studené vody

11. Termistor

12. Anoda

13. Naznačené otvory

14. Naznačené otvory

1

10

7

9

5

8

6

12

15

13

7

3
4

9

11

2

5
1
10    

14

Uložené na sebe

nebo

Uložené samostatně

2.
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JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ

Ovladač systému

Uživatelské rozhraní ovládá vysokoteplotní systém vytápění dvěma 

způsoby:

Ekvitermní řízení v závislosti na počasí

Pokud je povoleno ekvitermní řízení, bude nastavená hodnota pro 

teplotu vody na výstupu záviset na teplotě venkovního vzduchu. 

Při nízkých venkovních teplotách se teplota výstupní vody zvyšuje, 

aby byla uspokojena rostoucí potřeba tepla pro budovu. Při vyšších 

venkovních teplotách se teplota výstupní vody sníží z důvodu 

úspory energie.

2/ Ovládání termostatem

S uživatelským rozhraním systému Daikin Altherma s integrovaným 

snímačem teploty lze snadno, rychle a pohodlně regulovat ideální 

teplotu.

Uživatelské rozhraní s jednoduchým ovládáním pro vysokoteplotní 

aplikace vám zaručuje potřebné pohodlí: 

 › prostorové vytápění

 › tichý režim

 › funkce omezení výkonu

 › funkce dezinfekce

 › funkce vypnutí

 › časovač

 › režim ohřevu 

užitkové vody

3.

Volitelný pokojový termostat

Mezi podlahové vytápění a podlahu je možné umístit externí 

snímač (EKRTETS), který je volitelným příslušenstvím bezdrátového 

pokojového termostatu. Termostat měří teplotu v místnosti 

a komunikuje přímo s uživatelským rozhraním. 

LCD displej pokojového termostatu indikuje během zlomku 

sekundy veškeré potřebné informace, které se týkají nastavení 

systému Daikin Altherma. Uživatel může snadno procházet 

jednotlivými nabídkami, obsahujícími například:

• Nastavení teploty v místnosti na základě měření ze zabudovaného nebo externího snímače

• Režim chlazení nebo vytápění

• Funkce vypnutí (s integrovanou funkcí ochrany proti zamrznutí)

• Funkční režim pro případ dovolené

• Režimy komfortu a omezené funkce

• Čas (den a měsíc)

• Programovatelný týdenní časovač se 2 uživatelsky defi novanými a 5 přednastavenými programy s až 12 akcemi na den

• Funkce Keylock (zablokování tlačítek)

• Možnost nastavení určitých omezení. Instalační technik může měnit horní a dolní některých hodnot. 

• Sledování teploty podlahy - ochrana před jejím přehřátím či podchlazením *

* pouze v kombinaci s EKRTETS
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Rozhraní RTD-W

Zdokonalení ovládání a  sledování 

pomáhající vysoké účinnosti 

a bezproblémovému provozu

Pro další zvýšení účinnosti systému vytápění může být pro 

sledování skutečné potřeby vytápění a řízení instalována 

vnitřní jednotka RTD-W a sekvenční ovladač.

Řídicí systémy RTD umožňují integrovat celé portfolio 

jednotek s ostatními systémy v budově. Jsou určeny pro 

rozsáhlou řadu aplikací, jejich předprogramované funkce jsou 

vysoce účinné a vedou ke snížení spotřeby energie a emisí 

CO
2
 a při tom zajišťují vysokou úroveň komfortu.

Bez ohledu na konkrétní aplikaci řídicí systémy Daikin 

RTD zajišťují centrální ovládání všech systémů a pomáhají 

vlastníkům a správcům budov snižovat spotřebu energie 

(a náklady).

Řídicí jednotka RTD-W používá pro sledování, ovládání 

a integraci systému ohřevu užitkové vody a vytápění suché 

kontakty, signál 0 – 10 V či rozhraní Modbus.

RTD RTD RTD RTD

BMS Sekvenční řízení

LWTS

RTDR
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Sekvenční řízení

Přes rozhraní Modbus RTD-W může sekvenční řídicí jednotka 

(EKCC7-W) centrálně monitorovat systém vytápění.

Sekvenční řídicí jednotka přenáší centrálně na jednotky 

přes rozhraní Modbus:

• bod nastavení teploty výstupu vody v závislosti na 

teplotě

• nastavení a rozvrh užitkové teplé vody

• rozvrh tichého nočního režimu

Na jedné obrazovce je zobrazen centrální pohled na 

provozní podmínky všech jednotek, včetně historie poruch.

Nejvíce pomáhá snížení spotřeby energie kaskádová funkce 

jednotek. Počet zapnutých vnitřních jednotek se stanoví na 

základě rozdílu mezi naměřenou hodnotou teploty výstupní 

vody a nastavenou teplotou. Povel ke spuštění jednotek je 

stanoven na základě provozních hodin, spotřeby užitkové 

teplé vody a na základě shrnutí podle vnější jednotky.

V případě nedostatečného výkonu a alarmu jednotky 

sekvenční řídicí jednotka spustí elektrické topné těleso.

Moderní systém sledování vytápění zajišťuje vlastníkům 

budov nízké účty za energie a jasný přehled o funkci 

systému. V případě potřeby má instalatér jasný přehled 

historie chyb.
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Konvektor tepelného čerpadla Daikin pracuje při typické teplotě vody 45 °C, které lze účinně dosáhnout díky kaskádové 

technologii Daikin Altherma.

Konvektor tepelného čerpadla je tak ideální otopnou plochou pro bytové domy, kde poskytuje vysokou úroveň komfortu:

• Malé rozměry v porovnání s nízkoteplotními radiátory: šířka snížena na 2/3

Infračervené 

dálkové ovládání 

(standardní)

ARC452A15

• Nízká hladina hluku až k 19 dBA, optimální pro ložnice

• Vysoce výkonné chlazení s teplotou vody až 6 °C

Regulace

Každý konvektor tepelného čerpadla Daikin je vybaven svou vlastní regulací, 

tudíž lze jednotlivé místnosti vytápět (nebo chladit) zcela nezávisle. Dálkové 

ovládání má zabudovaný týdenní časovač pro optimální fl exibilitu a komfort. 

Provoz jednotky lze přizpůsobit individuálním požadavkům.

 

700mm

Standardní nízkoteplotní radiátor

Konvektor tepelného čerpadla 

Daikin
600 mm

600 mm

700 mm

2 000 mm

KONVEKTOR TEPELNÉHO ČERPADLA4.
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ložnice 1obývací pokoj ložnice 2

Režim vytápění / chlazení
Vytápění (45 °C) / Chlazení (6 °C)

45 °C / 7 °C

POTŘEBA TEPLA ZAP/VYP

obývací pokoj VYP ZAP VYP VYP

koupelna VYP VYP/ZAP ZAP VYP

ložnice VYP VYP/ZAP VYP/ZAP ZAP

Vnitřní jednotka VYP 65 °C 65 °C 45 °C

vyrovnávací 

nádoba

radiátory 

čerpadla

externí 

regulace

koupelna

Ventily jsou v režimu chlazení uzavřené

směšovací ventil

konvektory 
tepelného čerpadla

45 °C

65 °C

obývací pokoj

ZÓNA 1: 

TLw = 65 °C

ZÓNA 2: 

TLw = 45 °C
ložnice

6
0

0
m

m

6
0

0
m

m

Všechny typy otopných těles lze připojit k systému Daikin Altherma pro bytové domy a společné bydlení díky širokému 

rozsahu teplot vody a schopnosti pracovat s různými body nastavení, což dovoluje i kombinace různých radiátorů pracujících 

s různými teplotami vody. Bod nastavení pro vnitřní jednotku je funkcí okamžité potřeby různých radiátorů, což zajišťuje 

optimální účinnost kdykoliv a za jakýchkoliv podmínek.
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    k vašim 
Společnost Daikin vytvořila tři návrhové nástroje, které pomohou s přesnými odhady 

pro váš projekt. Společnost tím nabízí maximální pomoc v nejranějších fázích výběru, 

kdy zvažujete možnosti! 

Proveďte rychlý odhad úspor provozních nákladů a snížení emisí CO
2
 pomocí 

Kalkulačky úspory energie. Simulační software Daikin Altherma umožňuje 

prověřit aplikaci a výběr vhodného tepelného čerpadla podle specifi ckých 

požadavků budovy a místa. Pro novostavby a rekonstrukce je vhodný software 

Daikin Altherma pro výběr a simulaci, který umožňuje rychlý a snadný výběr 

kombinace komponent.

Návrhové programy Daikin jsou 



službám

5555



KALKULAČKA ÚSPORY ENERGIE1.

Společnost Daikin nabízí webový nástroj pro rychlý odhad úspor provozních nákladů a snížení emisí CO
2
. Po 

zadání několika málo údajů (umístění, typ budovy, podlahová plocha, počet osob v prostoru) se provede srovnání 

systému tepelného čerpadla Daikin Altherma a tradičního systému vytápění. Porovnání bere do úvahy vytápění 

a ohřev užitkové vody. Tento nástroj je k dispozici jak pro novostavby, tak pro rekonstruované stavby na adrese:

http://ecocalc.daikin.eu
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NÁVRHOVÝ SOFTWARE PRO VÝBĚR 

DAIKIN ALTHERMA FLEX

Selekční a simulační software Daikin Altherma pro 

novostavby nebo rekonstrukce umožňuje rychlý a snadný 

návrh optimálního složení jednotlivých komponent. 

Automaticky vybírá vnitřní a venkovní jednotky podle 

požadované tepelné zátěže na bytovou jednotku a kalkuluje 

potřebné dimenze potrubí pro chladivo.

Software též umožňuje: 

• automatický nebo ruční výběr vnitřních jednotek

• automatický výběr venkovních jednotek

• výpočet průměrů chladivových potrubí

• automatický výběr rozdělovačů Refnet

• vytvoření schémat zapojení a potrubních vedení 

s možností exportu do souboru DXF

• vytvoření rozsáhlého selekčního záznamu

SOFTWARE PRO SIMULACI2.

3.

Simulační software Daikin Altherma lze použít pro každou 

aplikaci pro výběr správného tepelného čerpadla. Jsou 

zohledněny potřeby budovy a specifi cká data o klimatu. 

Technik může zadat následující data: 

• aplikace v domě: zátěž vytápění/chlazení, teploty vody, 

napájení elektrickým proudem

• klimatické podmínky: umístění, projektovaná teplota

• požadavky na užitkovou teplou vodu: objem zásobníku, 

materiál, připojení solárního systému

• preference: teplota při „vypnutém topení“, funkce 

nočního poklesu

Na základě údajů o budově a místě provede software 

výpočet velikosti systému a správný výběr materiálu. 

Kromě výběru materiálu poskytne software podrobné 

informace technikovi i koncovému zákazníkovi o tom, 

jaký mohou očekávat výsledek při použití specifi kované 

jednotky Daikin Altherma pro jejich aplikaci a klima:

• celoroční účinnost systému tepelného čerpadla

• rozsah provozu el. topného tělesa

• spotřeba elektřiny a cena elektřiny za měsíc

• úspory provozních nákladů ve srovnání s tradičním 

systémem vytápění

Všechny tyto informace budou uvedeny v podrobné zprávě.

Společnost Daikin či odborná 

realizační či projekční fi rma vám 

ráda zpracuje návrh optimální 

jednotky pro vaši aplikaci.
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1. VYSOKOTEPLOTNÍ TEPELNÉ ČERPADLO DAIKIN ALTHERMA

POUZE VYTÁPĚNÍ

VENKOVNÍ JEDNOTKA ERRQ011AV1 ERRQ014AV1 ERRQ016AV1 ERRQ011AY1 ERRQ014AY1 ERRQ016AY1

Výkon vytápění Jmen. kW 11 (1) / 11 (2) 14 (1) / 14 (2) 16 (1) / 16 (2) 11 (1) / 11 (2) 14 (1) / 14 (2) 16 (1) / 16 (2)

Příkon Vytápění Jmen. kW 3,57 (1) / 4,40 (2) 4,66 (1) / 5,65 (2) 5,57 (1) / 6,65 (2) 3,57 (1) / 4,40 (2) 4,66 (1) / 5,65 (2) 5,57 (1) / 6,65 (2)

COP 3,08 (1) / 2,50 (2) 3,00 (1) / 2,48 (2) 2,88 (1) / 2,41 (2) 3,08 (1) / 2,50 (2) 3,00 (1) / 2,48 (2) 2,88 (1) / 2,41 (2)

Rozměry Jednotka Výška x šířka x hloubka mm 1 345 x 900 x 320

Hmotnost Jednotka kg 120

Provozní rozsah Vytápění Min.~Max. °CWB -25~20

Teplá užitková voda Min.~Max. °CDB -25~35

Chladivo Typ R-410A

Náplň kg 4,5

Úroveň akustického výkonu Vytápění Jmen. dBA 68 69 71 68 69 71

Úroveň akustického tlaku Vytápění Jmen. dBA 52 53 55 52 53 55

Napájení Označení / Fáze / Frekvence / Napětí Hz/V V1 / 1~ / 50 / 220-440 V1 / 1~ / 50 / 220-240 Y1 / 3~ / 50 / 380-415

Proud Doporučené jištění A 25 16

(1) EW 55 °C; LW 65 °C; Dt 10 °C; podmínky prostředí: 7 °CDB/6 °CWB

(2) EW 70 °C; LW 80 °C; Dt 10 °C; podmínky prostředí: 7 °CDB/6 °CWB

VNITŘNÍ JEDNOTKA EKHBRD011ACV1 EKHBRD014ACV1 EKHBRD016ACV1 EKHBRD011ACY1 EKHBRD014ACY1 EKHBRD016ACY1

Skříň Barva Šedá metalíza

Materiál Pozinkovaný ocelový plech

Rozměry Jednotka Výška x šířka x hloubka mm 705 x 600 x 695

Hmotnost Jednotka kg 144,25 147,25

Provozní rozsah Vytápění Okolní prostředí Min.~Max. °C -25~20

Teplota vody Min.~Max. °C 25~80

Teplá užitková 

voda

Okolní prostředí Min.~Max. °CDB -25~35

Teplota vody Min.~Max. °C 25~80

Chladivo Typ R-134a

Náplň kg 3,2

Úroveň akustického 

tlaku

Jmen. dBA 43 / 46 45 / 46 46 / 46 43 / 46 45 / 46 46 / 46 43 / 46 45 / 46 46 / 46 43 / 46 45 / 46 46 / 46

Tichý noční režim Úroveň 1 dBA 40 43 45 40 43 45 40 43 45 40 43 45

Napájení Označení V1 Y1

Fáze 1~ 3~

Frekvence Hz 50

Napětí V 220-240 380-415

Proud Doporučené jištění A 25 16

PARAPETNÍ JEDNOTKA
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Zásobník teplé užitkové vody EKHTS200AC EKHTS260AC

Skříň Barva Šedá metalíza

Materiál Galvanizovaná ocel (pozinkovaný ocelový plech)

Rozměry Jednotka Výška x šířka x hloubka mm 2 010 x 600 x 695 2 285 x 600 x 695

Hmotnost Jednotka Prázdná kg 70 78

Zásobník Objem vody l 200 260

Materiál Nerezová ocel (EN 1.4521)

Maximální teplota vody °C 75

Izolace Tepelná ztráta kWh/24 h 1,2 1,5

Výměník tepla Množství 1

Materiál potrubí Nerezová ocel Duplex (EN 1.4162)

Plocha m² 1,56

Objem ve vnitřní spirále l 7,5

Zásobník teplé užitkové vody EKHWP300B EKHWP500B

Rozměry Jednotka Výška mm 1 640 1 640

Šířka mm 595 790

Hloubka mm 615 790

Hmotnost Jednotka Prázdná kg 59 93

Zásobník Objem vody l 300 500

Maximální teplota vody °C 85

Izolace Tepelná ztráta kWh/24 h 1,3 1,4

Výměník tepla Teplá užitková 

voda

Materiál potrubí Nerezová ocel

Plocha m² 5,8 6

Objem ve vnitřní spirále l 27,9 29

Provozní tlak bar 6

Průměrný specifický tepelný výkon W/K 2 790 2 900

Plnění Materiál potrubí Nerezová ocel

Plocha m² 2,7 3,8

Objem ve vnitřní spirále l 13,2 18,5

Provozní tlak bar 3

Průměrný specifický tepelný výkon W/K 1 300 1 800

Pomocný solární 

ohřev

Materiál potrubí Nerezová ocel

Plocha m² - 0,5

Objem ve vnitřní spirále l - 2,3

Provozní tlak bar 3

Průměrný specifický tepelný výkon W/K - 280

Solární kolektor EKSH26P EKSV21P EKSV26P

Rozměry Jednotka Výška x šířka x hloubka mm 1 300 x 2 000 x 85 2 000 x 1 006 x 85 2 000 x 1 300 x 85

Hmotnost Jednotka kg 42 35 42

Objem l 2,1 1,3 1,7

Povrch Vnější m² 2,6 2,01 2,6

Apertura m² 2,350 1,79 2,35

Absorbér m² 2,360 1,8 2,36

Plášť Mikro-therm (absorpce max. 96 %, emise přibl. 5 % +/-2 %)

Absorbér Harfový registr měděných trubek s laserově navařenou hliníkovou deskou s vysoce selektivní povrchovou úpravou

Zasklení Jednotabulové bezpečnostní sklo, propustnost +/- 92 %

Přípustný sklon střechy Min.~Max. ° 15~80

Provozní tlak Max. bar 6

Stagnující teplota Max. °C 200

Tepelný výkon Účinnost kolektoru při nulovém teplotním spádu η0 % -

VNITŘNÍ JEDNOTKA EKSRPS3

Montáž Na boku zásobníku

Rozměry Jednotka Výška x šířka x hloubka mm 815 x 230 x 142

Tepelný výkon Účinnost kolektoru při nulovém teplotním spádu η0 % -

Regulace Typ Digitální regulátor teplotních rozdílů s textovým displejem

Příkon W 2

Snímač Teplotní snímač solárního panelu Pt1000

Snímač zásobníku PTC

Snímač zpětné větve PTC

Snímač průtoku a teploty na vstupu Napěťový signál (3,5 V ss)

Napájení Napětí V 230

SOLÁRNÍ KOLEKTOR

SOLÁRNÍ SYSTÉM – BEZTLAKOVÝ SYSTÉM

ZÁSOBNÍK TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY

ZÁSOBNÍK TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY PRO BEZTLAKÝ SOLÁRNÍ SYSTÉM
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2. NÍZKOTEPLOTNÍ TEPELNÉ ČERPADLO DAIKIN ALTHERMA

POUZE VYTÁPĚNÍ

VNITŘNÍ JEDNOTKA EHVH04S18CB3V EHVH08S18CB3V / EHVH08S26CB9W EHVH16S18CB3V / EHVH16S26CB9W EHVH16S18CB3V / EHVH16S26CB9W

Skříň Barva Bílá

Materiál Pozinkovaný ocelový plech

Rozměry Jednotka Výška x šířka x hloubka mm 1 732 x 600 x 728

Hmotnost Jednotka kg 115 116/126 116/126 120/129 120/129 120/129 120/129 120/129 120/129

Provozní rozsah Vytápění Okolní prostředí Min.~Max. °C -25~25 -25~35

Teplota vody Min.~Max. °C 15~55

Teplá užitková 

voda

Okolní prostředí Min.~Max. °CDB -25~35 -20~35

Teplota vody Min.~Max. °C 25~60

Úroveň akustického výkonu Jmen. dBA 42 47

Úroveň akustického tlaku Jmen. dBA 28 33

VENKOVNÍ JEDNOTKA ERLQ004CV3 ERLQ006CV3 ERLQ008CV3 ERLQ011CV3 ERLQ014CV3 ERLQ016CV3 ERLQ011CW1 ERLQ014CW1 ERLQ016CW1

Výkon vytápění Min. kW 1,80 (1) / 1,80 (2) -

Jmen. kW 4,40 (1) / 3,27 (2) 6,00 (1) / 4,58 (2) 7,40 (1) / 5,80 (2) 11,20 (1) / 8,56 (2) 14,50 (1) / 10,30 (2) 16,00 (1) / 11,10 (2) 11,20 (1) / 8,56 (2) 14,50 (1) / 10,30 (2) 16,00 (1) / 11,10 (2)

Max. kW 5,12 (1) / 4,81 (2) 8,35 (1) / 6,40 (2) 10,02 (1) / 7,68 (2) 11,38 (1) / 9,06 (2) 14,55 (1) / 10,87 (2) 16,10 (1) / 11,40 (2) 11,38 (1) / 9,06 (2) 14,55 (1) / 10,87 (2) 16,10 (1) / 11,40 (2)

Příkon Vytápění Jmen. kW 0,87 (1) / 1,23 (2) 1,27 (1) / 1,24 (2) 1,66 (1) / 1,64 (2) 2,43 (1) / 2,38 (2) 3,37 (1) / 3,02 (2) 3,76 (1) / 3,31 (2) 2,43 (1) / 2,38 (2) 3,37 (1) / 3,02 (2) 3,76 (1) / 3,31 (2)

Max. kW 1,12 (1) / 1,34 (2) 1,99 (1) / 1,90 (2) 2,54 (1) / 2,42 (2) 2,64 (1) / 2,92 (2) 3,43 (1) / 3,65 (2) 3,83 (1) / 4,09 (2) 2,64 (1) / 2,92 (2) 3,43 (1) / 3,65 (2) 3,83 (1) / 4,09 (2)

COP 5,04 (1) / 4,02 (2)

4,57 (1) / 3,59 (2)

4,74 (1) / 3,68 (2)

4,20 (1) / 3,36 (2)

4,45 (1) / 3,53 (2)

3,94 (1) / 3,17 (2)

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

4,31 (1) / 3,10 (2)

4,30 (1) / 3,41 (2) / 

4,24 (1) / 2,98 (2)

4,25 (1) / 3,35 (2) / 

4,20 (1) / 3,34 (2)
4,60 (1) / 3,60 (2) / 

4,31 (1) / 3,10 (2)

4,30 (1) / 3,41 (2) / 

4,24 (1) / 2,98 (2)

4,25 (1) / 3,35 (2) / 

4,20 (1) / 3,34 (2)

Rozměry Jednotka Výška x šířka x hloubka mm 735 x 832 x 307 1 345 x 900 x 320

Hmotnost Jednotka kg 54 56 113 114

Provozní rozsah Vytápění Min.~Max. °CWB -25~25 -25~35

Teplá užitková voda Min.~Max. °CDB -25~35 -20~35

Chladivo Typ R-410A

Náplň kg 1,45 1,60 3,4

Úroveň akustického výkonu Vytápění Jmen. dBA 61 62 64 66 64 66

Úroveň akustického tlaku Vytápění Jmen. dBA 48 49 51 52 51 52

Napájení Označení / Fáze / Frekvence / Napětí Hz/V V3/1~/50/230 W1 / 3N~ / 50 / 400

Proud Doporučené jištění A 20 40 20

(1) Podmínka 1: chlazení Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); vytápění Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) EN14511

(2) Podmínka 2: chlazení Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C); vytápění Ta DB/WB 2 °C/1 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) EN14511

PARAPETNÍ JEDNOTKA
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VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ

VNITŘNÍ JEDNOTKA EHVX04S18CB3V EHVX08S18CB3V / EHVX08S26CB9W EHVX16S18CB3V / EHVX16S26CB9W EHVX16S18CB3V / EHVX16S18CB3V

Skříň Barva Bílá

Materiál Pozinkovaný ocelový plech

Rozměry Jednotka Výška x šířka x hloubka mm 1 732 x 600 x 728

Hmotnost Jednotka kg 115 117/126 117/126 121/129 121/129 121/129 121/129 121/129 121/129

Provozní rozsah Vytápění Okolní prostředí Min.~Max. °C -25~25 -25~35 -25~35

Teplota vody Min.~Max. °C 15~55 15~55

Chlazení Okolní prostředí Min.~Max. °CDB 10~43 10~46

Teplota vody Min.~Max. °C 5~22

Teplá užitková 

voda

Okolní prostředí Min.~Max. °CDB -25~35 -20~35

Teplota vody Min.~Max. °C 25~60

Úroveň akustického výkonu Jmen. dBA 42 47 47

Úroveň akustického tlaku Jmen. dBA 28 33

VENKOVNÍ JEDNOTKA ERLQ004CV3 ERLQ006CV3 ERLQ008CV3 ERLQ011CV3 ERLQ014CV3 ERLQ016CV3 ERLQ011CW1 ERLQ014CW1 ERLQ016CW1

Výkon vytápění Min. kW 1,80 (1) / 1,80 (2) -

Jmen. kW 4,40 (1) / 3,27 (2) 6,00 (1) / 4,58 (2) 7,40 (1) / 5,80 (2) 11,20 (1) / 8,56 (2) 14,50 (1) / 10,30 (2) 16,00 (1) / 11,10 (2) 11,20 (1) / 8,56 (2) 14,50 (1) / 10,30 (2) 16,00 (1) / 11,10 (2)

Max. kW 5,12 (1) / 4,81 (2) 8,35 (1) / 6,40 (2) 10,02 (1) / 7,68 (2) 11,38 (1) / 9,06 (2) 14,55 (1) / 10,87 (2) 16,10 (1) / 11,40 (2) 11,38 (1) / 9,06 (2) 14,55 (1) / 10,87 (2) 16,10 (1) / 11,40 (2)

Chladicí výkon Min. kW 2,00 (1) / 2,00 (2) 2,50 (1) / 2,50 (2) -

Jmen. kW 5,00 (1) / 4,17 (2) 6,76 (1) / 4,84 (2) 6,86 (1) / 5,36 (2) 15,05 (1) / 11,72 (2) 16,06 (1) / 12,55 (2) 16,76 (1) / 13,12 (2) 15,05 (1) / 11,72 (2) 16,06 (1) / 12,55 (2) 16,76 (1) / 13,12 (2)

Příkon Vytápění Jmen. kW 0,87 (1) / 1,23 (2) 1,27 (1) / 1,24 (2) 1,66 (1) / 1,64 (2) 2,43 (1) / 2,38 (2) 3,37 (1) / 3,02 (2) 3,76 (1) / 3,31 (2) 2,43 (1) / 2,38 (2) 3,37 (1) / 3,02 (2) 3,76 (1) / 3,31 (2)

Max. kW 1,12 (1) / 1,34 (2) 1,99 (1) / 1,90 (2) 2,54 (1) / 2,42 (2) 2,64 (1) / 2,92 (2) 3,43 (1) / 3,65 (2) 3,83 (1) / 4,09 (2) 2,64 (1) / 2,92 (2) 3,43 (1) / 3,65 (2) 3,83 (1) / 4,09 (2)

Chlazení Jmen. kW 1,48 (1) / 1,80 (2) 1,96 (1) / 2,07 (2) 2,01 (1) / 2,34 (2) 4,53 (1) / 4,31 (2) 5,43 (1) / 5,08 (2) 5,16 (1) / 5,73 (2) 4,53 (1) / 4,31 (2) 5,42 (1) / 5,09 (2) 6,15 (1) / 5,74 (2)

COP 5,04 (1) / 4,02 (2)

4,57 (1) / 3,59 (2)

4,74 (1) / 3,68 (2)

4,20 (1) / 3,36 (2)

4,45 (1) / 3,53 (2)

3,94 (1) / 3,17 (2)

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

4,31 (1) / 3,10 (2)

4,30 (1) / 3,41 (2) / 

4,24 (1) / 2,98 (2)

4,25 (1) / 3,35 (2) / 

4,20 (1) / 3,34 (2)
4,60 (1) / 3,60 (2) / 

4,31 (1) / 3,10 (2)

4,30 (1) / 3,41 (2) / 

4,24 (1) / 2,98 (2)

4,25 (1) / 3,35 (2) / 

4,20 (1) / 3,34 (2)

EER 3,37 (1) / 2,32 (2) 3,45 (1) / 2,34 (2) 3,42 (1) / 2,29 (2) 3,32 (1) / 2,72 (2) 2,96 (1) / 2,47 (2) 2,72 (1) / 2,29 (2) 3,32 (1) / 2,72 (2) 2,96 (1) / 2,47 (2) 2,72 (1) / 2,29 (2)

Rozměry Jednotka Výška x šířka x hloubka mm 735 x 832 x 307 1 345 x 900 x 320

Hmotnost Jednotka kg 54 56 113 114

Provozní rozsah Vytápění Min.~Max. °CWB -25~25 -25~35

Chlazení Min.~Max. °CDB 10~43 10,0~46,0

Teplá užitková voda Min.~Max. °CDB -25~35 -20~35

Chladivo Typ R-410A

Náplň kg 1,45 1,60 3,4

Úroveň akustického 

výkonu

Vytápění Jmen. dBA 61 62 64 66 64 66

Chlazení Jmen. dBA 63 64 66 69 64 66 69

Úroveň akustického 

tlaku

Vytápění Jmen. dBA 48 (3) 49 (3) 51 52 51 52

Chlazení Jmen. dBA 48 (3) 49 (3) 50 (3) 50 52 54 50 52 54

Napájení Označení / Fáze / Frekvence / Napětí Hz/V V3/1~/50/230 W1 / 3N~ / 50 / 400

Proud Doporučené jištění A 20 40 20

(1) Podmínka 1: chlazení Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); vytápění Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) EN14511

(2) Podmínka 2: chlazení Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C); vytápění Ta DB/WB 2 °C/1 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) EN14511

 
POUZE VYTÁPĚNÍ

VNITŘNÍ JEDNOTKA EHBH04CB3V EHBH08CB3V / EHBH08CB9W EHBH016CB3V / EHBH16CB9W EHBH016CB3V / EHBH16CB9W

Skříň Barva Bílá

Materiál Pozinkovaný ocelový plech

Rozměry Jednotka Výška x šířka x hloubka mm 890 x 480 x 344

Hmotnost Jednotka kg 44 46/48 47/48

Provozní rozsah Vytápění Okolní prostředí Min.~Max. °C -25~25 -25~35

Teplota vody Min.~Max. °C 15 (4) / 55 (4) 15~55

Teplá užitková 

voda

Okolní prostředí Min.~Max. °CDB -25~35 -20~35

Teplota vody Min.~Max. °C 25~80

Úroveň akustického výkonu Jmen. dBA 40 47

Úroveň akustického tlaku Jmen. dBA 26 33

VENKOVNÍ JEDNOTKA ERLQ004CV3 ERLQ006CV3 ERLQ008CV3 ERLQ011CV3 ERLQ014CV3 ERLQ016CV3 ERLQ011CW1 ERLQ014CW1 ERLQ016CW1

Výkon vytápění Min. kW 1,80 (1) / 1,80 (2) -

Jmen. kW 4,40 (1) / 3,27 (2) 6,00 (1) / 4,58 (2) 7,40 (1) / 5,80 (2) 11,20 (1) / 8,56 (2) 14,50 (1) / 10,30 (2) 16,00 (1) / 11,10 (2) 11,20 (1) / 8,56 (2) 14,50 (1) / 10,30 (2) 16,00 (1) / 11,10 (2)

Max. kW 5,12 (1) / 4,81 (2) 8,35 (1) / 6,40 (2) 10,02 (1) / 7,68 (2) 11,38 (1) / 9,06 (2) 14,55 (1) / 10,87 (2) 16,10 (1) / 11,40 (2) 11,38 (1) / 9,06 (2) 14,55 (1) / 10,87 (2) 16,10 (1) / 11,40 (2)

Příkon Vytápění Jmen. kW 0,87 (1) / 1,23 (2) 1,27 (1) / 1,24 (2) 1,66 (1) / 1,64 (2) 2,43 (1) / 2,38 (2) 3,37 (1) / 3,02 (2) 3,76 (1) / 3,31 (2) 2,43 (1) / 2,38 (2) 3,37 (1) / 3,02 (2) 3,76 (1) / 3,31 (2)

Max. kW 1,12 (1) / 1,34 (2) 1,99 (1) / 1,90 (2) 2,54 (1) / 2,42 (2) 2,64 (1) / 2,92 (2) 3,43 (1) / 3,65 (2) 3,83 (1) / 4,09 (2) 2,64 (1) / 2,92 (2) 3,43 (1) / 3,65 (2) 3,83 (1) / 4,09 (2)

COP 5,04 (1) / 4,02 (2)

4,57 (1) / 3,59 (2)

4,74 (1) / 3,68 (2)

4,20 (1) / 3,36 (2)

4,45 (1) / 3,53 (2)

3,94 (1) / 3,17 (2)

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

4,31 (1) / 3,10 (2)

4,30 (1) / 3,41 (2) / 

4,24 (1) / 2,98 (2)

4,25 (1) / 3,35 (2) / 

4,20 (1) / 3,34 (2)

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

4,31 (1) / 3,10 (2)

4,30 (1) / 3,41 (2) / 

4,24 (1) / 2,98 (2)

4,25 (1) / 3,35 (2) / 

4,20 (1) / 3,34 (2)

Rozměry Jednotka Výška x šířka x hloubka mm 735 x 832 x 307 1 345 x 900 x 320 1 170 x 900 x 320

Hmotnost Jednotka kg 54 56 113 103

Provozní rozsah Vytápění Min.~Max. °CWB -25~25 -25~35 -20~35

Teplá užitková voda Min.~Max. °CDB -25~35 -20~35

Chladivo Typ R-410A

Náplň kg 1,45 1,60 3,4 2,7

Úroveň akustického výkonu Vytápění Jmen. dBA 61 62 64 66 64 66

Úroveň akustického tlaku Vytápění Jmen. dBA 48 (3) 49 (3) 51 52 49 51 53

Napájení Označení / Fáze / Frekvence / Napětí Hz/V V3/1~/50/230

Proud Doporučené jištění A 20 40 32

(1) Podmínka 1: chlazení Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); vytápění Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) EN14511

(2) Podmínka 2: chlazení Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C); vytápění Ta DB/WB 2 °C/1 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) EN14511

NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA
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VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ

VNITŘNÍ JEDNOTKA EHBX04CB3V EHBX08CB3V / EHBX08CB9W EHBX16CB3V / EHBX16CB9W EHBX16CB3V / EHBX16CB9W

Skříň Barva Bílá

Materiál Pozinkovaný ocelový plech

Rozměry Jednotka Výška x šířka x hloubka mm 890 x 480 x 344

Hmotnost Jednotka kg 44 46/48 46/48 47/48 47/48 47/48 47/48 47/48 47/48

Provozní rozsah Vytápění Okolní prostředí Min.~Max. °C -25~25 -25~35 -25~35

Teplota vody Min.~Max. °C 15~55 15~55

Chlazení Okolní prostředí Min.~Max. °CDB 10~43 10~46

Teplota vody Min.~Max. °C 5~22

Teplá užitková 

voda

Okolní prostředí Min.~Max. °CDB -25~35 -20~35

Teplota vody Min.~Max. °C 25~80

Úroveň akustického výkonu Jmen. dBA 40 47

Úroveň akustického tlaku Jmen. dBA 26 33

VENKOVNÍ JEDNOTKA ERLQ004CV3 ERLQ006CV3 ERLQ008CV3 ERLQ011CV3 ERLQ014CV3 ERLQ016CV3 ERLQ011CW1 ERLQ016CW1 ERLQ014CW1

Výkon vytápění Min. kW 1,80 (1) / 1,80 (2) -

Jmen. kW 4,40 (1) / 3,27 (2) 6,00 (1) / 4,58 (2) 7,40 (1) / 5,80 (2) 11,20 (1) / 8,56 (2) 14,50 (1) / 10,30 (2) 16,00 (1) / 11,10 (2) 11,20 (1) / 8,56 (2) 14,50 (1) / 10,30 (2) 16,00 (1) / 11,10 (2)

Max. kW 5,12 (1) / 4,81 (2) 8,35 (1) / 6,40 (2) 10,02 (1) / 7,68 (2) 11,38 (1) / 9,06 (2) 14,55 (1) / 10,87 (2) 16,10 (1) / 11,40 (2) 11,38 (1) / 9,06 (2) 14,55 (1) / 10,87 (2) 16,10 (1) / 11,40 (2)

Chladicí výkon Min. kW 2,00 (1) / 2,00 (2) 2,50 (1) / 2,50 (2) -

Jmen. kW 5,00 (1) / 4,17 (2) 6,76 (1) / 4,84 (2) 6,86 (1) / 5,3 (2) 15,05 (1) / 11,72 (2) 16,06 (1) / 12,55 (2) 16,76 (1) / 13,12 (2) 15,05 (1) / 11,72 (2) 16,06 (1) / 12,55 (2) 16,76 (1) / 13,12 (2)

Příkon Vytápění Jmen. kW 0,87 (1) / 1,23 (2) 1,27 (1) / 1,24 (2) 1,66 (1) / 1,64 (2) 2,43 (1) / 2,38 (2) 3,37 (1) / 3,02 (2) 3,76 (1) / 3,31 (2) 2,43 (1) / 2,38 (2) 3,37 (1) / 3,02 (2) 3,76 (1) / 3,31 (2)

Max. kW 1,12 (1) / 1,34 (2) 1,99 (1) / 1,90 (2) 2,54 (1) / 2,42 (2) 2,64 (1) / 2,92 (2) 3,43 (1) / 3,65 (2) 3,83 (1) / 4,09 (2) 2,64 (1) / 2,92 (2) 3,43 (1) / 3,65 (2) 3,83 (1) / 4,09 (2)

Chlazení Jmen. kW 1,48 (1) / 1,80 (2) 1,96 (1) / 2,07 (2) 2,01 (1) / 2,34 (2) 4,53 (1) / 4,31 (2) 5,43 (1) / 5,08 (2) 5,16 (1) / 5,73 (2) 4,53 (1) / 4,31 (2) 5,42 (1) / 5,09 (2) 6,15 (1) / 5,74 (2)

COP 5,04 (1) / 4,02 (2)

4,57 (1) / 3,59 (2)

4,74 (1) / 3,68 (2)

4,20 (1) / 3,36 (2)

4,45 (1) / 3,53 (2)

3,94 (1) / 3,17 (2)

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

4,31 (1) / 3,10 (2)

4,30 (1) / 3,41 (2) / 

4,24 (1) / 2,98 (2)

4,25 (1) / 3,35 (2) / 

4,20 (1) / 3,34 (2)
4,60 (1) / 3,60 (2) / 

4,31 (1) / 3,10 (2)

4,30 (1) / 3,41 (2) / 

4,24 (1) / 2,98 (2)

4,25 (1) / 3,35 (2) / 

4,20 (1) / 3,34 (2)

EER 3,37 (1) / 2,32 (2) 3,45 (1) / 2,34 (2) 3,42 (1) / 2,29 (2) 3,32 (1) / 2,72 (2) 2,96 (1) / 2,47 (2) 2,72 (1) / 2,29 (2) 3,32 (1) / 2,72 (2) 2,96 (1) / 2,47 (2) 2,72 (1) / 2,29 (2)

Rozměry Jednotka Výška x šířka x hloubka mm 735 x 832 x 307 1 345 x 900 x 320 1 345 x 900 x 320

Hmotnost Jednotka kg 54 56 113 108

Provozní rozsah Vytápění Min.~Max. °CWB -25~25 -25~35

Chlazení Min.~Max. °CDB 10~43 10,0~46,0

Teplá užitková voda Min.~Max. °CDB -25~35 -20~35

Chladivo Typ R-410A

Náplň kg 1,45 1,60 3,4 2,95

Úroveň akustického 

výkonu

Vytápění Jmen. dBA 61 62 64 66 64 66

Chlazení Jmen. dBA 63 64 66 69 64 66 69

Úroveň akustického 

tlaku

Vytápění Jmen. dBA 48 (3) 49 (3) 51 52 51 52

Chlazení Jmen. dBA 48 (3) 49 (3) 50 (3) 50 52 54 50 52 54

Napájení Označení / Fáze / Frekvence / Napětí Hz/V V3/1~/50/230

Proud Doporučené jištění A 20 40 20

(1) Podmínka 1: chlazení Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); vytápění Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) EN14511

(2) Podmínka 2: chlazení Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C); vytápění Ta DB/WB 2 °C/1 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) EN14511
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POUZE VYTÁPĚNÍ

VENKOVNÍ JEDNOTKA EDLQ011BB6V3 EDLQ014BB6V3 EDLQ016BB6V3 EDLQ011BB6W1 EDLQ014BB6W1 EDLQ016BB6W1

Výkon vytápění Jmen. kW 11,20 (1) / 9,77 (2) 14,00 (1) / 12,23 (2) 16,00 (1) / 13,98 (2) 11,20 (1) / 9,77 (2) 14,00 (1) / 12,23 (2) 16,00 (1) / 13,98 (2)

Příkon Vytápění Jmen. kW 2,56 (1) / 2,61 (2) 3,29 (1) / 3,34 (2) 2,56 (1) / 2,61 (2) 3,29 (1) / 3,34 (2) 3,88 (1) / 3,84 (2) 3,81 (1) / 4,66 (2)

COP 4,38 (1) / 3,74 (2) 4,25 (1) / 3,66 (2) 4,12 (1) / 3,64 (2) 4,31 (1) / 3,38 (2) 4,24 (1) / 3,22 (2) 4,38 (1) / 3,74 (2)

Rozměry Jednotka Výška mm 1 418

Šířka mm 1 435

Hloubka mm 382

Hmotnost Jednotka kg 180

Komponenty 

hydrauliky

El. topné těleso Typ 6V3 6W1

Napájení Počet fází 

/ Frekvence / Napětí

Hz/V
1~/50/230 3~/50/400

Provozní rozsah Vytápění Okolní prostředí Min.~Max. °CWB -20~35 -20~35

Teplota vody Min.~Max. °C 15 (5) / 55 (5)

Teplá užitková 

voda

Okolní prostředí Min.~Max. °CDB -20~43  -20~43

Teplota vody Min.~Max. °C 25~80

Chladivo Typ R-410A

Náplň kg 2,95

Úroveň akustického výkonu Vytápění Jmen. dBA 64 65 66 64 65 66

Úroveň akustického tlaku Vytápění Jmen. dBA 51 (3) 52 (3) 49 (3) 51 (3) 53 (3)

Kompresor Přívodní napájení Označení V3 W1

Fáze 1~ 3N~

Frekvence Hz 50

Napětí V 230 400

(1) Podmínka 1: chlazení Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); vytápění Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) 

(2) Podmínka 2: chlazení Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C); vytápění Ta DB/WB 2 °C/1 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)

(3) 15 °C–25 °C: jen BUH, čerpadlo vytápění nefunguje = při zavádění

VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ

VENKOVNÍ JEDNOTKA EBLQ011BB6V3 EBLQ014BB6V3 EBLQ016BB6V3 EBLQ011BB6W1 EBLQ014BB6W1 EBLQ016BB6W1

Výkon vytápění Jmen. kW 11,20 (1) / 9,77 (2) 14,00 (1) / 12,23 (2) 16,00 (1) / 13,98 (2) 11,20 (1) / 9,77 (2) 14,00 (1) / 12,23 (2) 16,00 (1) / 13,98 (2)

Chladicí výkon Jmen. kW 12,85 (1) / 10,00 (2) 15,99 (1) / 12,50 (2) 16,73 (1) / 13,10 (2) 12,85 (1) / 10,00 (2) 15,99 (1) / 12,50 (2) 16,73 (1) / 13,10 (2)

Příkon Chlazení Jmen. kW 3,87 (1) / 3,69 (2) 5,75 (1) / 5,39 (2) 6,36 (1) / 5,93 (2) 3,87 (1) / 3,69 (2) 5,40 (1) / 5,06 (2) 6,15 (1) / 5,75 (2)

Vytápění Jmen. kW 2,56 (1) / 2,61 (2) 3,29 (1) / 3,34 (2) 2,56 (1) / 2,61 (2) 3,29 (1) / 3,34 (2) 3,88 (1) / 3,84 (2) 3,81 (1) / 4,66 (2)

COP 4,38 (1) / 3,74 (2) 4,25 (1) / 3,66 (2) 4,12 (1) / 3,64 (2) 4,31 (1) / 3,38 (2) 4,24 (1) / 3,22 (2) 4,38 (1) / 3,74 (2)

EER 3,32 (1) / 2,71 (2) 2,78 (1) / 2,32 (2) 2,63 (1) / 2,21 (2) 3,32 (1) / 2,71 (2) 2,96 (1) / 2,47 (2) 2,72 (1) / 2,28 (2)

Rozměry Jednotka Výška mm 1 418

Šířka mm 1 435

Hloubka mm 382

Hmotnost Jednotka kg 180

Komponenty 

hydrauliky

El. topné těleso Typ 6V3 6W1

Napájení Počet fází 

/ Frekvence / Napětí

Hz/V
1~/50/230 3~/50/400

Provozní rozsah Vytápění Okolní prostředí Min.~Max. °CWB -20~35 -25~35

Teplota vody Min.~Max. °C 15 (6) / 55 (6)

Chlazení Okolní prostředí Min.~Max. °CDB 10~46

Teplota vody Min.~Max. °C 5~22

Teplá užitková 

voda

Okolní prostředí Min.~Max. °CDB -20~43 -25~43

Teplota vody Min.~Max. °C 25~80

Chladivo Typ R-410A

Náplň kg 2,95

Úroveň akustického 

výkonu

Vytápění Jmen. dBA 64 65 66 64 65 66

Chlazení Jmen. dBA 65 66 69 65 66 69

Úroveň akustického 

tlaku

Vytápění Jmen. dBA 51 (3) 52 (3) 49 (3) 51 (3) 53 (3)

Chlazení Jmen. dBA 50 (3) 52 (3) 54 (3) 50 (3) 52 (3) 54 (3)

Kompresor Přívodní napájení Označení V3 W1

Fáze 1~ 3N~

Frekvence Hz 50

Napětí V 230 400

(1) Podmínka 1: chlazení Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); vytápění Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) 

(2) Podmínka 2: chlazení Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C); vytápění Ta DB/WB 2 °C/1 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)

(3) 15 °C–25 °C: jen BUH, čerpadlo vytápění nefunguje = při zavádění





Zásobník teplé užitkové vody EKHWS150B3V3 EKHWS200B3V3 EKHWS300B3V3 EKHWS200B3Z2 EKHWS300B3Z2

Skříň Barva Neutrální bílá

Materiál Nízkouhlíková ocel natřená epoxidovou barvou

Rozměry Jednotka Šířka mm 580

Hloubka mm 580

Hmotnost Jednotka Prázdná kg 37 45 59 45 59

Zásobník Objem vody l 150 200 300 200 300

Materiál Nerezová ocel (DIN 1.4521)

Maximální teplota vody °C 85

Izolace Tepelná ztráta kWh/24 h 1,55 1,77 2,19 1,77 2,19

Výměník tepla Množství 1

Materiál potrubí Nerezová ocel Duplex LDX 2101

Pomocný ohřívač Jmenovitý výkon kW 3

Napájení Počet fází / Frekvence / Napětí Hz/V 1~/50/230 2~/50/400

Zásobník teplé užitkové vody EKHWE150A3V3 EKHWE200A3V3 EKHWE300A3V3 EKHWE200A3Z2 EKHWE300A3Z2

Skříň Barva RAL 9010

Materiál Ocel natřená epoxidovou barvou

Rozměry Jednotka Průměr mm 545 660 545 660

Hmotnost Jednotka Prázdná kg 80 104 140 104 140

Zásobník Objem vody l 150 200 300 200 300

Maximální teplota vody °C 75

Izolace Tepelná ztráta kWh/24 h 1,7 1,9 2,5 1,9 2,5

Pomocný ohřívač Jmenovitý výkon kW 3,0

Napájení Počet fází / Frekvence / Napětí Hz/V 1~/50/230 2~/50/400

Zásobník teplé užitkové vody EKHWP300B EKHWP500B

Rozměry Jednotka Výška mm 1 640 1 640

Šířka mm 595 790

Hloubka mm 615 790

Hmotnost Jednotka Prázdná kg 59 93

Zásobník Objem vody l 300 500

Maximální teplota vody °C 85

Izolace Tepelná ztráta kWh/24 h 1,3 1,4

Výměník tepla Teplá užitková 

voda

Materiál potrubí Nerezová ocel

Plocha m² 5,8 6

Objem ve vnitřní spirále l 27,9 29

Provozní tlak bar 6

Průměrný specifický tepelný výkon W/K 2 790 2 900

Plnění Materiál potrubí Nerezová ocel

Plocha m² 2,7 3,8

Objem ve vnitřní spirále l 13,2 18,5

Provozní tlak bar 3

Průměrný specifický tepelný výkon W/K 1 300 1 800

Pomocný solární 

ohřev

Materiál potrubí Nerezová ocel

Plocha m² - 0,5

Objem ve vnitřní spirále l - 2,3

Provozní tlak bar 3

Průměrný specifický tepelný výkon W/K - 280

VNITŘNÍ JEDNOTKA EKSRPS3

Montáž Na boku zásobníku

Rozměry Jednotka Výška x šířka x hloubka mm 815 x 230 x 142

Tepelný výkon Účinnost kolektoru při nulovém teplotním spádu η0 % -

Regulace Typ Digitální regulátor teplotních rozdílů s textovým displejem

Příkon W 2

Snímač Teplotní snímač solárního panelu Pt1000

Snímač zásobníku PTC

Snímač zpětné větve PTC

Snímač průtoku a teploty na vstupu Napěťový signál (3,5 V ss)

Napájení Napětí V 230

ZÁSOBNÍK TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY

ZÁSOBNÍK TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY PRO BEZTLAKOVÉ SOLÁRNÍ PŘIPOJENÍ

SOLÁRNÍ SYSTÉM – BEZTLAKÝ SYSTÉM
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Solární modul EKSOLHW

Rozměry Jednotka Výška x šířka x hloubka mm 770 x 305 x 270

Hmotnost Jednotka kg 8

Provozní rozsah Okolní teplota Min.~Max. °C 1~35

Úroveň akustického tlaku Jmen. dBA 27

Tepelný výkon Účinnost kolektoru při nulovém teplotním spádu η0 % -

Napájení Počet fází / Frekvence / Napětí Hz/V 1~/50/220-240

Přívod napájení VNITŘNÍ JEDNOTKA

VNITŘNÍ JEDNOTKA EKSDSR1

Montáž Nástěnná

Rozměry Jednotka Výška x šířka x hloubka mm 332 x 230 x 145

Tepelný výkon Účinnost kolektoru při nulovém teplotním spádu η0 % -

Regulace Typ Digitální regulátor teplotních rozdílů s textovým displejem

Příkon W 2

Snímač Teplotní snímač solárního panelu Pt1000

Snímač zásobníku PTC

Snímač zpětné větve PTC

Snímač průtoku a teploty na vstupu Napěťový signál (3,5 V ss)

Napájení Napětí V 230

Solární kolektor EKSH26P EKSV21P EKSV26P

Rozměry Jednotka Výška x šířka x hloubka mm 1 300 x 2 000 x 85 2 000 x 1 006 x 85 2 000 x 1 300 x 85

Hmotnost Jednotka kg 42 35 42

Objem l 2,1 1,3 1,7

Povrch Vnější m² 2,6 2,01 2,6

Apertura m² 2,350 1,79 2,35

Absorbér m² 2,360 1,8 2,36

Plášť Mikro-therm (absorpce max. 96 %, emise přibl. 5 % +/-2 %)

Absorbér Harfový registr měděných trubek s laserově navařenou hliníkovou deskou s vysoce selektivní povrchovou úpravou

Zasklení Jednotabulové bezpečnostní sklo, propustnost +/- 92 %

Přípustný sklon střechy Min.~Max. ° 15~80

Provozní tlak Max. bar 6

Stagnující teplota Max. °C 200

Tepelný výkon Účinnost kolektoru při nulovém teplotním spádu η0 % -

VNITŘNÍ JEDNOTKA FWXV15A FWXV20A

Výkon vytápění Celkový výkon Jmen. kW 1,5 2,0

Btu/h 5 100 6 800

Chladicí výkon Celkový výkon Jmen. kW 1,2 1,7

Zjevný výkon Jmen. kW 0,98 1,4

Příkon Vytápění Jmen. kW 0,013 0,015

Chlazení Jmen. kW 0,013 0,015

Rozměry Jednotka Výška x šířka x hloubka mm 600 x 700 x 210

Hmotnost Jednotka kg 15

Potrubí Kondenzát/vnější průměr/vstup/výstup mm/palce 18/G 1/2/G 1/2

Úroveň akustického 

tlaku

Vytápění Jmen. dBA 19 29

Chlazení Jmen. dBA 19 29

Napájení Počet fází / Frekvence / Napětí Hz/V 1~/50/60/220-240/220

Bezdrátový a kabelový pokojový termostat EKRTR1 EKRTWA

Rozměry Jednotka Výška x šířka x hloubka mm - 87 x 125 x 34

Termostat Výška/Šířka/Hloubka mm 87/125/34 -

Přijímač Výška/Šířka/Hloubka mm 170/50/28 -

Hmotnost Jednotka g - 215

Termostat g 210 -

Přijímač g 125 -

Teplota okolí Skladování Min./max. °C -20/60

Provoz Min./max. °C 0/50

Rozsah teplotního 

nastavení

Vytápění Min./max. °C 4/37

Chlazení Min./max. °C 4/37

Hodiny Ano

Regulační funkce Poměrové pásmo

Napájení Napětí V - Napájení z baterií 3* AA-LR6 (alkalické)

Termostat Napětí V Napájení z baterií 3x AA-LRG (alkalické)

Přijímač Napětí V 230 -

Frekvence Hz 50 -

Fáze 1~ -

Připojení Typ Kabelové

Termostat Bezdrátové -

Přijímač Kabelové -

Maximální vzdálenost 

od přijímače

Uvnitř m přibl. 30 m -

Venku m přibl. 100 m -

SOLÁRNÍ KOLEKTOR

KONVEKTOR TEPELNÉHO ČERPADLA

POKOJOVÝ TERMOSTAT

SOLÁRNÍ SYSTÉM – TLAKOVÝ SYSTÉM
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GEOTERMÁLNÍ TEPELNÉ ČERPADLO DAIKIN ALTHERMA3.

POUZE VYTÁPĚNÍ

VNITŘNÍ JEDNOTKA EGSQH10S18A9W

Výkon vytápění

Min. kW 3,11 (1) / 2,47 (2)

Jmen. kW 10,2 (1) / 9,29 (2)

Max. kW 13,0 (1) / 11,9 (2)

Příkon Jmen. kW 2,34 (1) / 2,82 (2)

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

Skříň
Barva Bílá

Materiál Pozinkovaný ocelový plech

Rozměry Jednotka Výška x šířka x hloubka mm 1 732 x 600 x 728

Hmotnost Jednotka kg 210

Zásobník

Objem vody l 180

Izolace Tepelná ztráta kWh/24 h 1,36

Ochrana proti korozi Anoda

Provozní rozsah

Prostor pro instalaci Min.~Max. °C 5~30

Strana solanky Min.~Max. °C -5~20

Vytápění Teplota vody Min.~Max. °C 24~60 (tepelné čerpadlo) / 65 (tepelné čerpadlo + topné těleso)

Teplá užitková voda Teplota vody Min.~Max. °C 24~60 (tepelné čerpadlo) / 60 (topné těleso)

Chladivo
Typ R-410A

Náplň kg 1,8

Úroveň akustického výkonu Jmen. dBA 46

Úroveň akustického tlaku Jmen. dBA 32

Napájení

Označení 9W

Fáze 3~

Frekvence Hz 50

Napětí V 400

Proud Doporučené jištění A 32

(1) EWB/LWB 0 °C/-3 °C - LWC 35 °C (DT=5 °C)

(2) EWB/LWB 0 °C/-3 °C - LWC 45 °C (DT=5 °C)



DAIKIN ALTHERMA FLEX4.

POUZE VYTÁPĚNÍ

VNITŘNÍ JEDNOTKA EKHVMRD50A EKHVMRD80A EKHVMYD50A EKHVMYD80A EKHBRD011ACV1 EKHBRD014ACV1 EKHBRD016ACV1 EKHBRD011ACY1 EKHBRD014ACY1 EKHBRD016ACY1

Skříň Barva Šedá metalíza

Materiál Pozinkovaný ocelový plech

Rozměry Jednotka Výška x šířka x hloubka mm 705 x 600 x 695

Hmotnost Jednotka kg 92 120 144,25 147,25

Provozní rozsah Vytápění Okolní prostředí Min.~Max. °C -15~20 -20~20

Teplota vody Min.~Max. °C 25~80

Chlazení Okolní prostředí Min.~Max. °CDB -~- 10~43 -~-

Teplota vody Min.~Max. °C -~- 5~20 -~-

Teplá užitková 

voda

Okolní prostředí Min.~Max. °CDB -15~35 -20~35

Teplota vody Min.~Max. °C 45~75 25~80

Chladivo Typ R-134a

Náplň kg 2 3,2

Úroveň akustického 

tlaku

Jmen. dBA 40 (1) / 43 (2) 42 (1) / 43 (2) 40 (1) / 43 (2) 42 (1) / 43 (2) 43 (1) / 46 (2) 45 (1) / 46 (2) 46 (1) / 46 (2) 43 (1) / 46 (2) 45 (1) / 46 (2) 46 (1) / 46 (2)

Tichý noční režim Úroveň 1 dBA 38 (1) 40 (1) 43 (1) 45 (1) 40 (1) 43 (1) 45 (1)

Napájení Označení V1 Y1

Fáze 1~ 3~

Frekvence Hz 50

Napětí V 220-240 380-415

Proud Doporučené jištění A 20 25 16

 (1) Hladiny hluku měřeny při: EW 55 °C; LW 65 °C (2) Hladiny hluku měřeny při: EW 70 °C; LW 80 °C

ZPĚTNÉ ZÍSKÁVÁNÍ TEPLA

VENKOVNÍ JEDNOTKA EMRQ8A EMRQ10A EMRQ12A EMRQ14A EMRQ16A

Výkon vytápění Jmen. kW 22,4 28 33,6 39,2 44,8

Chladicí výkon Jmen. kW 20 25 30 35 40

Rozměry Jednotka Výška x šířka x hloubka mm 1 680 x 1 300 x 765

Hmotnost Jednotka kg 331 339

Provozní rozsah Vytápění Min.~Max. °CWB -15~20

Teplá užitková voda Okolní prostředí Min.~Max. °CDB -15~35

Chlazení Min.~Max. °CDB 10~43

Chladivo Typ R-410A

Potrubí Kapalina Vnější průměr mm 9,52 12,7

Sání Vnější průměr mm 19,1 22,2 28,6

Vysokotlaký a nízkotlaký plyn Vnější průměr mm 15,9 19,1 22,2

Délka potrubí Venkovní jedn. – Vnitřní jedn. Max. m 100

Systém Ekvivalent m 120

Celková délka potrubí Systém Skutečná m 300

Úroveň akustického výkonu Vytápění Jmen. dBA 78 80 83 84

Úroveň akustického tlaku Vytápění Jmen. dBA 58 60 62 63

Napájení Počet fází / Napětí V 3~/380-415

VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ

VNITŘNÍ JEDNOTKA FWXV15A FWXV20A

Výkon vytápění Celkový výkon Jmen. kW 1,5 2,0

Btu/h 5 100 6 800

Chladicí výkon Celkový výkon Jmen. kW 1,2 1,7

Zjevný výkon Jmen. kW 0,98 1,4

Příkon Vytápění Jmen. kW 0,013 0,015

Chlazení Jmen. kW 0,013 0,015

Rozměry Jednotka Výška x šířka x hloubka mm 600 x 700 x 210

Hmotnost Jednotka kg 15

Potrubí Kondenzát/vnější průměr/vstup/výstup mm/palce 18/G 1/2/G 1/2

Úroveň akustického 

tlaku

Vytápění Jmen. dBA 19 29

Chlazení Jmen. dBA 19 29

Napájení Počet fází / Frekvence / Napětí Hz/V 1~/50/60/220-240/220

ZÁSOBNÍK TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY

Skříň Barva Šedá metalíza

Materiál Galvanizovaná ocel (pozinkovaný ocelový plech)

Rozměry Jednotka Výška x šířka x hloubka mm

Hmotnost Jednotka Prázdná kg

Zásobník Objem vody l

Materiál Nerezová ocel (EN 1.4521)

Maximální teplota vody °C

Izolace Tepelná ztráta kWh/24 h

Výměník tepla Množství

Materiál potrubí Nerezová ocel Duplex (EN 1.4162)

Čelní oblast m²

Objem ve vnitřní spirále l

EKHTS200AC EKHTS260AC

2 010 x 600 x 695 2 285 x 600 x 695

70 78

200 260

75

1,2 1,5

1

1,56

7,5

ZÁSOBNÍK TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY

KONVEKTOR TEPELNÉHO ČERPADLA
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Daikin: váš spolehlivý partner

Společnost Daikin je odborníkem na klimatizační systémy 

– a to nejen pro objekty určené k bydlení, ale i pro velké 

komerční a průmyslové prostory. Děláme maximum pro to, 

aby byli naši zákazníci naprosto spokojení.

Vysoce kvalitní, inovativní 

produkty

Inovace a kvalita jsou vždy v popředí zájmu společnosti 

Daikin a její fi lozofi e. Celý tým společnosti Daikin se 

průběžně proškoluje, aby vám mohl poskytovat optimální 

informace a tipy.

Čisté životní prostředí

Při výrobě systémů pro řízení klimatu pro vaše zákazníky 

se snažíme o trvale udržitelnou spotřebu energie, recyklaci 

produktů a snižování množství odpadu. Společnost Daikin 

důsledně aplikuje principy ekologického designu, čímž 

snižuje používání materiálů škodlivých pro životní prostředí.

V dnešní době ukazuje Daikin cestu směrem k účinnějším, nákladově efektivnějším a ekologičtějším řešením a zavádí produkty, 

které jsou optimalizované pro všechna roční období. Produkty Daikin tak chytře snižují spotřebu energie a náklady. Jsou 

navrženy tak, aby fungovaly za všech podmínek a odrážely skutečný výkon, který očekáváte během celé topné a klimatizační 

sezóny. Společnost Daikin tak zaručuje správnou volbu pro Vaší peněženku... i pro životní prostředí. 

Společnost Daikin Europe N.V. se podílí na Programu 

Eurovent pro certifikaci kapalinového chlazení (LCP) 

a ventilátorových jednotek (FCU). Zkontrolujte 

nadcházející platnost certifikátu on-line: www.

eurovent-certification.com nebo: www.certiflash.com

Platí pouze pro nízkoteplotní jednotky Daikin Altherma. Vysokoteplotní jednotky Daikin Altherma nejsou 

součástí certifikačního programu Eurovent.

Tento prospekt slouží pouze k informačním účelům a nepředstavuje žádnou 

závaznou nabídku ze strany Daikin Europe N.V. Společnost Daikin Europe N.V. 

sestavila obsah tohoto prospektu podle svého nejlepšího vědomí. Nepřebíráme 

žádné výslovné nebo z okolností vyplývající záruky úplnosti, přesnosti, 

spolehlivosti nebo vhodnosti pro určitý účel vztahující se na obsah, produkty 

a služby zde zmíněné. Technické údaje podléhají změnám bez předchozího 

upozornění. Společnost Daikin Europe N.V. výslovně odmítá jakoukoliv 

zodpovědnost za jakékoliv přímé či nepřímé škody, v nejširším slova smyslu, 

které by mohly vzniknout z použití a/nebo interpretace tohoto prospektu, nebo 

by se k němu mohly vztahovat. Veškerý obsah je předmětem autorských práv 

společnosti Daikin Europe N.V.

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.

Budova IBC - Pobřežní 3, CZ-186 00 Praha 8

Tel.: +420 221 715 700, Fax: +420 221 715 701

E-mail: offi  ce@daikin.cz, www.daikin.cz EC
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Výrobky Daikin dodává:


