
12

Yeni bir konut projesi ya da yenileme projeleri için bir 

ısıtma sistemine ihtiyacınız varsa, Daikin size her tipte 

enerji verimliliği yüksek ve düşük CO2 emisyonlarına 

sahip ısıtma çözümleri sunacaktır. Müşterinizin 

gereksinimlerine bağlı olarak farklı teknolojiler arasında 

seçim yapabilirsiniz: Altherma düşük sıcaklıklı, 

Altherma yüksek sıcaklıklı, Altherma Flex, Güneş 

kolektörü uygulamaları
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Konut ve ticari uygulamalar 
için hepsi bir arada ısıtma 
konforu

Neden bir Daikin ısıtma 
sistemini tercih etmeliyim?

• Isı pompalarında 50 yılı aşkın 

deneyim

• İşletme maliyetlerini düşürmek 

ve yenilenebilir enerji kullanımını 

optimum düzeye çıkarmak için 

yenilikçi ısıtma teknolojileri

• Avrupa'da Avrupa için araştırma ve 

geliştirme

• Her uygulamaya çözüm

• Her türlü ısı dağıtıcısıyla kombine 

edilebilir

Alan ısıtma ve kullanım sıcak 
suyu çözümleri
Havadan suya ısı pompası teknolojisi:

Isı dış ortam havasından alınır

• -25°C’ye kadar garanti edilen ısıtma 

kapasitesi: kış boyunca içiniz rahat olsun

• Yenilenebilir enerji kullanımının 

optimum düzeye çıkartılması için 

kullanım sıcak suyu desteği için güneş 

enerjisi bağlantısı mümkündür
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Sadece kullanım sıcak  
suyu çözümleri

Havadan suya ısı pompası teknolojisi: suyu ısıtmak için 
ısı, dış ortam havasından alınır.
 › Elektrikli bir kullanım sıcak suyu boylerinin 
değiştirilmesi için ideal çözümdür

 › Enerji tasarrufunu optimize etmek amacıyla basınçsız 
veya basınçlı güneş enerjisi sistemiyle birleştirilmesi 
idealdir

 › Sadece ısı pompası çalışması ile 55°C'ye ulaşan su 
sıcaklıkları

Opsiyonel konfor …  
hepsi tek bir sistemde birleştirilmiştir

 › Isıtma
 › Opsiyonel güneş enerjisi destekli kullanım sıcak suyu
 › Soğutma
 › Kolay kontrol 

Her uygulamaya çözüm

 › Yeni yapı
 › Düşük enerjili konutlar
 › Tüm ısıtma sisteminin yenilenmesi
 › Radyatörler/borular değiştirilmeden yenileme
 › İkili çözüm: mevcut ısıtma sisteminin Daikin ısıtma 
sistemiyle birleştirilmesi

Her türlü ısı dağıtıcılarıyla kombine edilebilir

Müşterinizin ihtiyacına bağlı olarak, bir sistem 
kombinasyonu seçebilirsiniz:
 › Yerden ısıtma sistemi
 › Isı pompası konvektörleri
 › Düşük sıcaklıklı radyatörler
 › Yüksek sıcaklıklı radyatörler (80°C'ye kadar)
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Ürünlere genel bakış
Isıtma

                                                                Isıtma ve kullanım sıcak suyu çözümleri                                                                                                                                   Isıtma ve kullanım sıcak suyu çözümleri Sadece kullanım sıcak suyu çözümü

Çözümler

                                       Havadan suya teknolojisi                                                                                                                                                                         Havadan suya teknolojisi

Kullanım sıcak suyu 
ısı pompasıDaikin Altherma 

düşük sıcaklıklı split
Daikin Altherma 

düşük sıcaklıklı monoblok
Daikin Altherma 

yüksek sıcaklıklı split
Daikin Altherma 

Flex

Farklı teknolojiler

Uygulamalar
 › Yeni konutlar, düşük enerjili konutlar 

veya boyler (ikili) bulunan projeler 
için idealdir

 › Klasik bir boylerin değiştirileceği projeler için idealdir

Yüksek sıcak su ve ısıtma gereksinimleri bulunan projeler için idealdir
 › Konutlar

 › Siteler
 › Oteller

 › Spor salonları
 › Spa merkezleri

 › Okullar
 › Hastaneler

 › Kütüphaneler

 › Elektrikli bir kullanım sıcak suyu boylerinin 
değiştirilmesi için idealdir

İşlevler

 › Alan ısıtma
 › Kullanım sıcak suyu 

 › Soğutma 
 › Kullanım sıcak suyu üretimi 
için güneş enerjisi bağlantısı

 › Alan ısıtma
 › Kullanım sıcak suyu

 › Kullanım sıcak suyu üretimi için güneş enerjisi bağlantısı

 › Alan ısıtma
 › Kullanım sıcak suyu

 › Soğutma (ısı geri kazanımlı)

 › Kullanım sıcak suyu
 › Kullanım sıcak suyu üretimi için güneş enerjisi 

bağlantısı

Montaj  › 1 iç ünite
 › 1 dış ünite

 › 1 dış ünite  › 1 iç ünite 
 › 1 dış ünite

 › Birkaç iç ünite
 › 1 veya daha fazla sayıda dış ünite

 › 1 iç ünite
 › 1 dış ünite

Farklı ısı dağıtıcılar

 › Yerden ısıtma sistemi
 › Düşük sıcaklıklı radyatörler 

 › Fan coil üniteleri 
 › Isı pompası konvektörü

 › Yüksek sıcaklıklı radyatörler

 › Yerden ısıtma sistemi
 › Düşük sıcaklıklı radyatörler

 › Fan coil üniteleri
 › Isı pompası konvektörü

 › Musluk suyu
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Isıtma

                                                                Isıtma ve kullanım sıcak suyu çözümleri                                                                                                                                   Isıtma ve kullanım sıcak suyu çözümleri Sadece kullanım sıcak suyu çözümü

Çözümler

                                       Havadan suya teknolojisi                                                                                                                                                                         Havadan suya teknolojisi

Kullanım sıcak suyu  
ısı pompasıDaikin Altherma  

düşük sıcaklıklı split
Daikin Altherma  

düşük sıcaklıklı monoblok
Daikin Altherma  

yüksek sıcaklıklı split
Daikin Altherma  

Flex

Farklı teknolojiler

Uygulamalar
 › Yeni konutlar, düşük enerjili konutlar  

veya boyler (ikili) bulunan projeler  
için idealdir

 › Klasik bir boylerin değiştirileceği projeler için idealdir

Yüksek sıcak su ve ısıtma gereksinimleri bulunan projeler için idealdir
 › Konutlar

 › Siteler
 › Oteller

 › Spor salonları
 › Spa merkezleri

 › Okullar
 › Hastaneler

 › Kütüphaneler

 › Elektrikli bir kullanım sıcak suyu boylerinin 
değiştirilmesi için idealdir

İşlevler

 › Alan ısıtma
 › Kullanım sıcak suyu 

 › Soğutma 
 › Kullanım sıcak suyu üretimi  
için güneş enerjisi bağlantısı

 › Alan ısıtma
 › Kullanım sıcak suyu

 › Kullanım sıcak suyu üretimi için güneş enerjisi bağlantısı

 › Alan ısıtma
 › Kullanım sıcak suyu

 › Soğutma (ısı geri kazanımlı)

 › Kullanım sıcak suyu
 › Kullanım sıcak suyu üretimi için güneş enerjisi 

bağlantısı

Montaj  › 1 iç ünite
 › 1 dış ünite

 › 1 dış ünite  › 1 iç ünite 
 › 1 dış ünite

 › Birkaç iç ünite
 › 1 veya daha fazla sayıda dış ünite

 › 1 iç ünite
 › 1 dış ünite

Farklı ısı dağıtıcılar

 › Yerden ısıtma sistemi
 › Düşük sıcaklıklı radyatörler 

 › Fan coil üniteleri 
 › Isı pompası konvektörü

 › Yüksek sıcaklıklı radyatörler

 › Yerden ısıtma sistemi
 › Düşük sıcaklıklı radyatörler

 › Fan coil üniteleri
 › Isı pompası konvektörü

 › Musluk suyu
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Kombinasyon tabloları
Daikin Altherma düşük sıcaklıklı split

Dış ünite Kullanım sıcak suyu boyleri-opsiyonel

-20°C'ye kadar 
dış ortam 
sıcaklığı

ERHQ-BV3
ERHQ-BW1

ERHQ-BV3
ERHQ-BW1

ERHQ-BV3
ERHQ-BW1

EKHWP-B EKHWP-PB EKHWS-B EKHWE-A
-25°C'ye kadar 

dış ortam 
sıcaklığı

ERLQ-CV3 ERLQ-CV3 ERLQ-CV3

İç ünite Aralık 004 006 008 011 014 016 300 500 300 500 150-200-
300

150-200-
300

D
uv

ar
 ti

pi

EHBX-CB

04
ısıtma  

ve soğutma
—

—
sıcak su  

+ basınçsız 
güneş enerjisi

sıcak su  
+ basınçsız 

güneş enerjisi

sıcak su  
+ basınçlı 

güneş enerjisi

sıcak su  
+ basınçlı 

güneş enerjisi
sıcak su

08

—

ısıtma ve soğutma

11
— ısıtma ve soğutma —

sıcak su  
+ basınçsız 

güneş enerjisi
—

sıcak su  
+ basınçlı 

güneş enerjisi16

En
te

gr
e 

ku
lla

nı
m

 sı
ca

k 
su

yu
 

bo
yl

er
li 

dö
şe

m
e 

tip
i

EHVX-CB

04
ısıtma, soğutma 

ve sıcak su
—

—

kullanım sıcak suyu boyleri iç üniteye entegre edilir

08

—

ısıtma, soğutma ve sıcak su
11

— ısıtma, soğutma ve sıcak su
16

Daikin Altherma düşük sıcaklıklı monoblok

Monoblok Kullanım sıcak suyu boyleri-opsiyonel

-20°'ye kadar düşen  
dış ortam sıc.

EBLQ-BB6V3 
EBLQ-BB6W1 EKHWP-B EKHWP-PB EKHWS-B EKHWE-A

-25°'ye kadar düşen  
dış ortam sıc.

EBLQ-CV3* EBHQ-BB6V3 
EBHQ-BB6W1 300 500 300 500 150-200-

300
150-200-

300

005
ısıtma ve soğutma

— sıcak su  
+ basınçsız güneş enerjisi

sıcak su  
+ basınçlı 

güneş enerjisi

sıcak su  
+ basınçlı 

güneş enerjisi

sıcak su

007 —

011 —

ısıtma ve soğutma
sıcak su  

+ basınçsız 
güneş enerjisi

—
sıcak su  

+ basınçlı 
güneş enerjisi

014 —

016 —

*EBLQ monoblok ünitelere sıcak su tankı bağlantısı yapabilmek için EKCBX kontrol kurusu ile kombinasyon yapılmalıdır.

Daikin Altherma yüksek sıcaklıklı split

Dış ünite Kullanım sıcak suyu boyleri-opsiyonel

ERSQ-A ERSQ-A ERSQ-A EKHTS-AC EKHWP-B EKHWP-PB

İç ünite Aralık 011 014 016 200-260 300-500 300-500

D
öş

em
e 

tip
i

EKHBRD-AD

011

yalnız ısıtma sıcak su
sıcak su  

+ basınçsız güneş enerjisi
sıcak su  

+ basınçlı güneş enerjisi
014

016

Daikin Altherma Flex
Dış ünite Kullanım sıcak suyu boyleri-opsiyonel

EMRQ-A EMRQ-A EMRQ-A EMRQ-A EMRQ-A EKHTS-AC EKHWP-B EKHWP-PB

İç ünite Aralık 8 10 12 14 16 200-260 300-500 300-500

D
öş

em
e 

tip
i

EKHVMRD-AB
50

yalnız ısıtma

sıcak su
sıcak su  

+ basınçsız güneş enerjisi
sıcak su  

+ basınçlı güneş enerjisi

80

EKHVMYD-AB
50

ısıtma ve soğutma
80

EKHBRD-AD

011

yalnız ısıtma014

016

Isıtma
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Daikin Altherma düşük sıcaklıklı split

 › İşletme maliyetlerinden en yüksek tasarrufl a 
birlikte en yüksek sezonsal verimlilikler

 › Yeni binalara ve düşük enerji tüketen evlere 
mükemmel uyum

Entegre kullanım sıcak suyu boylerli döşeme tipi
Kompakt ve %100 konfor garantili
 › Tüm bileşenler ve bağlantılar fabrikada monte edilir
 › Entegre yapısıyla az yer kaplar
 › Sürekli sıcak su teminiyle birlikte minimum düzeyde 
elektrik çeker

 › İki bölge seçeneği: iki sıcaklık zonu aynı iç ünite 
tarafından otomatik olarak ayarlanır

Entegre güneş enerjisi ünitesi ve kullanım sıcak suyu 
boyleri
Sıcak su hazırlama için yenilenebilir enerjiyi 
üstün konforla maksimum düzeye çıkarma
 › Kullanım sıcak suyu için güneş enerjisi desteği 
 › Hafi f plastik tank
 › İkili seçenek: ikinci ısı kaynağıyla birleştirilebilir
 › Kumanda uygulaması mevcuttur

Duvar tipi ünite
Montaj ve kullanım sıcak suyu bağlantısı için 
yüksek esneklik
 › Küçük kurulum alanı ile kompakt ünite: neredeyse hiç 
yan boşluk gerekmez

 › Güneş enerjisi desteğiyle veya destek olmadan 
500 litreye kadar ayrı kullanım sıcak suyu boyleriyle 
birleştirilebilir

Monoblok dış ünite
İç alan sınırlı olduğunda idealdir
 › Opsiyonel kullanım sıcak suyu ile alan ısıtma ve 
soğutma için kompakt monoblok 

 › Zahmetsiz montaj: sadece su ve elektrik bağlantıları 
gerekir

 › Etkili donma koruması özellikleri sayesinde -25°C'ye 
kadar (dış ortam sıcaklığında) güvenilir çalışma

Düşük sıcaklıklı Daikin Altherma
Doğal seçim

Neden düşük sıcaklıklı 
Daikin Altherma 
seçilmelidir?

Düşük sıcaklıklı Daikin Altherma, müşteri 

ihtiyaçlarına uyacak şekilde geniş bir 

uygulama aralığı sunmaktadır. 

• Yeni projeler için idealdir

• Opsiyonel güneş enerjisi destekli 

ısıtma, kullanım sıcak suyu ve 

soğutma

• 4 ila 16kW arasında değişen 

kapasiteler

• Yerden ısıtma, ısı pompası 

konvektörleri ve radyatörlerle 

kombinasyon imkanı

• Kolay kontrol

• Esnek çözümler:  split döşeme tipi, 

split duvar tipi, monoblok
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Uygulama Örneği

Verimli kısmi yüklü çalışma özellikle yüksek ısı çıkışının 
gerekli olduğu sıcaklık aralıkları için önemlidir. Tipik 
olarak, -2°C ila 10°C dış ortam sıcaklığı aralığında toplam 
ısı çıkışının %80'i gereklidir. Bu sıcaklık aralığında 
yüksek verimliliklerin elde edilmesi, yüksek sezonsal 
verimliliklerin elde edilmesine büyük katkı sağlar.

 › Isı çıkışının büyük bir bölümü optimum verimliliklerde 
sunulur

 › Isı yükü, ısı pompasının sağlayabileceği minimum 
kapasitenin altına düştüğünde açma/kapama işlemi 
sayısı azalarak, verimlilik ve konfor optimum düzeye 
getirilir

 › Değişim aralığının iki katına karşılık standart havadan 
suya ısı pompaları

 › Yeni seri, -7°C'de (+%25) tam yüksek koşulunda 
yaklaşık 1kW ilave çıkışa sahiptir

Standart ısı pompası Daikin Altherma

ısı yükü çizgisi

standart ısı pompası maks. kapasitesi

standart ısı pompası min. kapasitesi

ERLQ006CAV3 maks. kapasitesi

ERLQ006CAV3 min. kapasitesi

Mümkün olan en iyi 

verimlilikleri üretir

Dış ortam sıcaklığı (°C)

Optimum çalışma 

alanı çok küçüktür

Dış ortam sıcaklığı (°C)

İlgili Ta (-2°C ila 10°C) değerinde 

geniş optimum çalışma alanı

Ka
pa

si
te

 (k
W

)

Tipik uygulama:
 › Konum: Paris

 › Tasarım sıcaklığı: -7°C

 › Isı yükü: 7kW

 › Isıtma kapatma sıcaklığı: 16°C

Ka
pa

si
te

 (k
W

)
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EHVX-CB

ERLQ-CV

Daikin Altherma düşük 
sıcaklıklı split

Düşük enerjili konutlar için ideal; soğutma, ısıtma ve 
sıcak su için döşeme tipi havadan suya ısı pompası

  Entegre iç ünite: kullanım sıcak suyu boyleri de içeren, hepsi bir 
arada döşeme tipi ünite

  Havadan suya ısı pompası teknolojisine dayanan, enerji verimli 
ısıtma ve soğutma sistemi

  Yeni binalara ve düşük enerji tüketen evlere mükemmel uyum
  İşletme maliyetlerinden en yüksek tasarrufl a birlikte en yüksek 
sezonsal verimlilikler

  Isıtma uygulamaları açısından esnek yapılandırma imkanı
  Dış ünite, -°C'de dahi ortam havasındaki ısıyı alır

EHVX-CB + ERLQ-CV3/CW1

Verimlilik verileri
EHVX

                                                       +
ERLQ

04S18CB3V
+ 004CV3

08S18CB3V /
08S26CB9W
+ 006CV3

08S18CB3V /
08S26CB9W
+ 008CV3

Isıtma kapasitesi Min. kW 1,80 (1) / 1,80 (2)
Nom. kW 4,40 (1) / 4,03 (2) 6,00 (1) / 5,67 (2) 7,40 (1) / 6,89 (2)
Maks. kW 5,12 (1) / 4,90 (2) 8,35 (1) / 7,95 (2) 10,02 (1) / 9,53 (2)

Soğutma kapasitesi Min. 2,00 (1) / 2,00 (2) 2,50 (1) / 2,50 (2)
Nom. 4,08 (1) / 4,17 (2) 5,88 (1) / 4,84 (2) 6,20 (1) / 5,36 (2)
Maks. 4,53 (2) 5,46 (2) 6,35 (2)

Çekilen güç Isıtma Nom. kW 0,87 (1) / 1,13 (2) 1,27 (1) / 1,59 (2) 1,66 (1) / 2,01 (2)
Maks. kW -

Soğutma Nom. kW 0,90 (1) / 1,80 (2) 1,51 (1) / 2,07 (2) 1,64 (1) / 2,34 (2)
Nominal verimlilik COP 5,04 (1) / 3,58 (2) 4,74 (1) / 3,56 (2) 4,45 (1) / 3,42 (2)

EER 4,55 (1) / 2,32 (2) 3,89 (1) / 2,34 (2) 3,79 (1) / 2,29 (2)

İç ünite EHVX 04S18CB3V
08S18CB3V /
08S26CB9W

Gövde Renk Beyaz
Malzeme Ön kaplamalı metal levha

Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 1.732x600x728
Ağırlık Ünite kg 117 119/128
Boyler Su hacmi l 180 180/260

Yalıtım Isı kaybı kWh/24sa 1,4 1,4/1,9
Korozyon koruma Anot

Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 42
Ses basıncı seviyesi Soğutma Nom. dBA 28

Dış ünite ERLQ 004CV3 006CV3 008CV3
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 735x832x307
Ağırlık Ünite kg 54 56
Çalışma sıcaklık aralığı Isıtma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C KT -25~25

Soğutma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C YT 10~43
Kullanım sıcak suyu Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C YT -25~35

Soğutucu akışkan Tipi R-410A
Şarj kg 1,45 1,6

Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 61 62
Isıtma dBA 63

Ses basıncı seviyesi Soğutma Nom./Sessiz çalışma dBA 48 49
Isıtma Nom. dBA 48 49 50

Güç beslemesi Faz /  Frekans /  Gerilim Hz / V V3/1~/50/230
Akım - 50Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A 20

() Koşul : soğutma Ta °C - LWE °C (DT = °C); ısıtma Ta KT/YT °C/°C - LWC °C (DT = °C) () Koşul : soğutma Ta °C - LWE °C ( DT = °C); ısıtma Ta KT/YT °C/°C - LWC °C ( DT = °C ) 
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ERHQ-BW

EHVX-CB

Daikin Altherma düşük 
sıcaklıklı split

EHVX-CB + ERHQ-BV3/W1

Verimlilik verileri
EHVX

                                                       +
ERHQ

11S18CB3V /
11S26CB9W

+ 011BV3

16S18CB3V /
16S26CB9W

+ 014BV3

16S18CB3V /
16S26CB9W

+ 016BV3

11S18CB3V /
11S26CB9W

+ 011BW1

16S18CB3V /
16S26CB9W

+ 014BW1

16S18CB3V /
16S26CB9W

+ 016BW1

Isıtma kapasitesi Nom. kW 11,2 (1) / 10,30 (2) 14,0 (1) / 13,1 (2) 16,0 (1) / 15,2 (2) 11,32 (1) / 10,98 (2) 14,50 (1) / 13,57 (2) 16,05 (1) / 15,11 (2)
Soğutma kapasitesi Nom. kW 13,9 (1) / 10,0 (2) 17,3 (1) / 12,5 (2) 17,8 (1) / 13,1 (2) 15,05 (1) / 11,72 (2) 16,06 (1) / 12,55 (2) 16,76 (1) / 13,12 (2)
Çekilen güç Isıtma Nom. kW 2,55 (1) / 3,17 (2) 3,26 (1) / 4,04 (2) 3,92 (1) / 4,75 (2) 2,63 (1) / 3,24 (2) 3,42 (1) / 4,21 (2) 3,82 (1) / 4,69 (2)

Soğutma Nom. kW 3,86 (1) / 3,69 (2) 5,86 (1) / 5,39 (2) 6,87 (1) / 5,95 (2) 4,53 (1) / 4,31 (2) 5,43 (1) / 5,08 (2) 6,16 (1) / 5,73 (2)
Nominal verimlilik COP 4,39 (1) / 3,25 (2) 4,29 (1) / 3,24 (2) 4,08 (1) / 3,20 (2) 4,30 (1) / 3,39 (2) 4,24 (1) / 3,22 (2) 4,20 (1) / 3,22 (2)

EER 3,60 (1) / 2,71 (2) 2,95 (1) / 2,32 (2) 2,59 (1) / 2,20 (2) 3,32 (1) / 2,72 (2) 2,96 (1) / 2,47 (2) 2,72 (1) / 2,29 (2)

İç ünite EHVX 11S18CB3V /
11S26CB9W

16S18CB3V /
16S26CB9W

11S18CB3V /
11S26CB9W

16S18CB3V /
16S26CB9W

Gövde Renk Beyaz
Malzeme Ön kaplamalı metal levha

Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 1.732x600x728
Ağırlık Ünite kg 119/128 120/129 119/128 120/129
Ses gücü seviyesi Soğutma Nom. dBA -
Ses basıncı seviyesi Soğutma Nom. dBA -

Dış ünite ERHQ 011BV3 014BV3 016BV3 011BW1 014BW1 016BW1
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 1.170x900x320 1.345x900x320
Ağırlık Ünite kg 103 108
Çalışma sıcaklık 
aralığı

Isıtma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C KT -20~35 -25~35
Soğutma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C KT 10~46
Kullanım sıcak suyu Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C YT -20~35

Soğutucu akışkan Tipi / GWP R-410A / 2.087,5
Şarj kg 2,7 2,95
Şarj TCO2Eq 5,6 6,2

Ses gücü seviyesi Isıtma dBA 64 66 64 66
Soğutma dBA 64 66 69 64 66 69

Ses basıncı seviyesi Isıtma Nom. dBA 49 51 53 51 52
Soğutma Nom. dBA 50 52 54 50 52 54

Güç beslemesi Faz /  Frekans /  Gerilim Hz / V V3/1~/50/230 W1/3N~/50/400
Akım - 50Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A 32 20

() Koşul : soğutma Ta °C - LWE °C (DT = °C); ısıtma Ta KT/YT °C/°C - LWC °C (DT = °C) () Koşul : soğutma Ta °C - LWE °C ( DT = °C); ısıtma Ta KT/YT °C/°C - LWC °C ( DT = °C ) 
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Verimlilik verileri
EHBX-CB

+
ERLQ

04CB3V
+ 004CV3

08CB3V /
08CB9W
+ 006CV3

08CB3V /
08CB9W
+ 008CV3

Isıtma kapasitesi Min. kW 1,80 (1) / 1,80 (2)
Nom. kW 4,40 (1) / 4,03 (2) 6,00 (1) / 5,67 (2) 7,40 (1) / 6,89 (2)
Maks. kW 5,12 (1) / 4,90 (2) 8,35 (1) / 7,95 (2) 10,02 (1) / 9,53 (2)

Soğutma kapasitesi Min. 2,00 (1) / 2,00 (2) 2,50 (1) / 2,50 (2)
Nom. 4,08 (1) / 4,17 (2) 5,88 (1) / 4,84 (2) 6,20 (1) / 5,36 (2)
Maks. 4,53 (2) 5,46 (2) 6,35 (2)

Çekilen güç
Isıtma

Nom. kW 0,87 (1) / 1,13 (2) 1,27 (1) / 1,59 (2) 1,66 (1) / 2,01 (2)
Maks. kW -

Soğutma Nom. kW 0,90 (1) / 1,80 (2) 1,51 (1) / 2,07 (2) 1,64 (1) / 2,34 (2)
Nominal verimlilik COP 5,04 (1) / 3,58 (2) 4,74 (1) / 3,56 (2) 4,45 (1) / 3,42 (2)

EER 4,55 (1) / 2,32 (2) 3,89 (1) / 2,34 (2) 3,79 (1) / 2,29 (2)

İç ünite EHBX 04CB3V 08CB3V / 08CB9W

Gövde Renk Beyaz
Malzeme Ön kaplamalı metal levha

Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 890x480x344
Ağırlık Ünite kg 42 44
Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 40
Ses basıncı seviyesi Soğutma Nom. dBA 26

Dış ünite ERLQ 004CV3 006CV3 008CV3
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 735x832x307
Ağırlık Ünite kg 54 56
Çalışma sıcaklık aralığı Isıtma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C KT -25~25

Soğutma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C YT 10~43
Kullanım sıcak suyu Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C YT -25~35

Soğutucu akışkan Tipi R-410A
Şarj kg 1,45 1,6

Ses gücü seviyesi Soğutma dBA 61 62
Isıtma dBA 63

Ses basıncı seviyesi Soğutma Nom./Sessiz çalışma dBA 48 49
Isıtma Nom. dBA 48 49 50

Güç beslemesi Faz /  Frekans /  Gerilim Hz/V V3/1~/50/230
Akım - 50Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A 20

() Koşul : soğutma Ta °C - LWE °C (DT = °C); ısıtma Ta KT/YT °C/°C - LWC °C (DT = °C) () Koşul : soğutma Ta °C - LWE °C ( DT = °C); ısıtma Ta KT/YT °C/°C - LWC °C ( DT = °C ) 

EHBX-CB

ERLQ-CV

Daikin Altherma düşük 
sıcaklıklı split

Düşük enerjili konutlar için ideal, duvara monte 
ısıtma+soğutma havadan suya ısı pompası

  Duvar tipi iç ünite
  Havadan suya ısı pompası teknolojisine dayanan, enerji verimli 
ısıtma ve soğutma sistemi

  Yeni binalara ve düşük enerji tüketen evlere mükemmel uyum
  İşletme maliyetlerinden en yüksek tasarrufl a birlikte en yüksek 
sezonsal verimlilikler

  Isıtma uygulamaları açısından esnek yapılandırma imkanı
  Kullanım sıcak suyuyla birlikte kullanım imkanı
  Dış ünite, -°C'de dahi ortam havasındaki ısıyı alır

EHBX-CB + ERLQ-CV3/W1

03_Heating.indb   25 11.4.2016   11:19:43





ERHQ-BV

EHBX-CB

Daikin Altherma düşük 
sıcaklıklı split

EHBX-CB + ERHQ-BV3/W1

Verimlilik verileri
EHBX

                                                       +
ERHQ

11CB3V /
11CB9W

+ 011BV3

16CB3V /
16CB9W

+ 014BV3

16CB3V /
16CB9W

+ 016BV3

11CB3V /
11CB9W

+ 011BW1

16CB3V /
16CB9W

+ 014BW1

16CB3V /
16CB9W

+ 016BW1

Isıtma kapasitesi Nom. kW 11,2 (1) / 10,30 (2) 14,0 (1) / 13,1 (2) 16,0 (1) / 15,2 (2) 11,32 (1) / 10,98 (2) 14,50 (1) / 13,57 (2) 16,05 (1) / 15,11 (2)
Soğutma kapasitesi Nom. kW 13,9 (1) / 10,0 (2) 17,3 (1) / 12,5 (2) 17,8 (1) / 13,1 (2) 15,05 (1) / 11,72 (2) 16,06 (1) / 12,55 (2) 16,76 (1) / 13,12 (2)
Çekilen güç Isıtma Nom. kW 2,55 (1) / 3,17 (2) 3,26 (1) / 4,04 (2) 3,92 (1) / 4,75 (2) 2,63 (1) / 3,24 (2) 3,42 (1) / 4,21 (2) 3,82 (1) / 4,69 (2)

Soğutma Nom. kW 3,86 (1) / 3,69 (2) 5,86 (1) / 5,39 (2) 6,87 (1) / 5,95 (2) 4,53 (1) / 4,31 (2) 5,43 (1) / 5,08 (2) 6,16 (1) / 5,73 (2)
Nominal verimlilik COP 4,39 (1) / 3,25 (2) 4,29 (1) / 3,24 (2) 4,08 (1) / 3,20 (2) 4,30 (1) / 3,39 (2) 4,24 (1) / 3,22 (2) 4,20 (1) / 3,22 (2)

EER 3,60 (1) / 2,71 (2) 2,95 (1) / 2,32 (2) 2,59 (1) / 2,20 (2) 3,32 (1) / 2,72 (2) 2,96 (1) / 2,47 (2) 2,72 (1) / 2,29 (2)

İç ünite EHBX
11CB3V /
11CB9W

16CB3V /
16CB9W

11CB3V /
11CB9W

16CB3V /
16CB9W

Gövde Renk Beyaz
Malzeme Ön kaplamalı metal levha

Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 890x480x344
Ağırlık Ünite kg 43 44 43 44
Ses gücü seviyesi Soğutma dBA -
Ses basıncı seviyesi Soğutma Nom. dBA -

Dış ünite ERHQ 011BV3 014BV3 016BV3 011BW1 014BW1 016BW1
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 1.170x900x320 1.345x900x320
Ağırlık Ünite kg 103 108
Çalışma sıcaklık 
aralığı

Isıtma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C KT -20~35 -25~35
Soğutma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C KT 10~46
Kullanım sıcak suyu Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C YT -20~35

Soğutucu akışkan Tipi R-410A
Şarj kg 2,7 2,95

Ses gücü seviyesi Isıtma dBA 64 66 64 66
Soğutma dBA 64 66 69 64 66 69

Ses basıncı seviyesi Isıtma Nom. dBA 49 51 53 51 52
Soğutma Nom. dBA 50 52 54 50 52 54

Güç beslemesi Faz /  Frekans /  Gerilim Hz/V V3/1~/50/230 W1/3N~/50/400
Akım - 50Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) A 32 20

() Koşul : soğutma Ta °C - LWE °C (DT = °C); ısıtma Ta KT/YT °C/°C - LWC °C (DT = °C) () Koşul : soğutma Ta °C - LWE °C ( DT = °C); ısıtma Ta KT/YT °C/°C - LWC °C ( DT = °C ) 

03_Heating.indb   26 11.4.2016   11:19:43



 

Tüm hidrolik bileşenleri dış ünitede birleşir

5kW ve 7kW kapasitelerde sunulan yeni Daikin Altherma LT monoblok sadece 
ısıtmaya ihtiyaç duyulduğunda bir kumanda ile hem ısıtma hem kullanım sıcak suyu 
istenen uygulamalarda ise bir kontrol kutusu ile kontrol edilebilir. Dış ünite hemen 
her yere, bir pencere eşiğine veya en küçük bahçelere monte edilebilir. Yeni yapılar 
ve yenileme projeleri için de son derece uygundur.

Alan tasarru� u tasarım, alanın sınırlı olduğu konutlar için idealdir.

 › Dış ünite, tüm hidrolik bileşenlerini içerir. Piyasadaki en küçük kurulu hacim: 
Y735 x G1085 x D360mm – sadece 80kg

 › Kumanda ve kablo merkezinin ayrı kurulumu, konutta esnek montaja imkan tanır.
    
Tek kaynaktan ihtiyacınız olan her şey

Daikin Altherma monoblok, Daikin’ın yerden ısıtma, radyatör ve fan konvektörleriyle 
birlikte etkin şekilde çalışır ve güneş enerjisi termal sistemleriyle birleştirilebilir.
Bu nedenle tüm projeniz için Daikin'e güvenebilirsiniz.

Daikin Altherma küçük 
kapasiteli monoblok

Daikin Altherma düşük sıcaklıklı monobloku neden seçmelisiniz?

Cevap basit: inverter teknolojimiz üstün performans sağlar, tüm hidrolik bileşenler piyasadaki en küçük 

dış üniteye önceden monte edilmiştir ve tüm çıkış cihazlarımızla birlikte çalışır.
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EBLQ-CV

EKMBUH EKCB

Daikin Altherma düşük 
sıcaklıklı monoblok

Kapalı alanın sınırlı olduğu uygulamalar için ideal, küçük 
kapasiteli havadan suya monoblok sistem

  Opsiyonel kullanım sıcak suyu ile alan ısıtma için kompakt 
monoblok

  Zahmetsiz montaj: sadece su bağlantıları gerekir
  Serbest asılabilir coil teknolojisi gibi donma koruması özellikleri 
sayesinde -°C dış ortam sıcaklığıyla bile güvenilir çalışma

  'e varan COP değeri

 EBLQ-CV3 + EK(2)CB-CV3 + EKMBUH3V3/9W1

Tek Ünite EBLQ 05CV3 07CV3 05CV3 07CV3
Isıtma kapasitesi Nom. kW 4.40 / 4.03 7.00 / 6.90 4.40 / 4.03 7.00 / 6.90
Soğutma kapasitesi Nom. kW - 3.9 / 4.2 5.2 / 5.4
Güç girişi Soğutma Nom. kW - 0.95 / 1.80 1.37 / 2.34

Isıtma Nom. kW 0.88 / 1.13 1.55 / 2.02 0.88 / 1.13 1.55 / 2.02
COP 5.00 / 3.58 4.52 / 3.42 5.00 / 3.58 4.52 / 3.42
EER - 4.07 / 2.32 3.80 / 2.29
Boyutlar Ünite Yükseklik mm 735

Genişlik mm 1,085
Derinlik mm 350

Ağırlık Ünite kg 76 80 76 80
Çalışma sıcaklık aralığı Isıtma Su tarafı Min.~Maks. °C 15~55

Soğutma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C KT -~- 10~43
Su tarafı Min.~Maks. °C -~- 5~22

Kullanım sıcak suyu Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C KT -25~35
Su tarafı Min.~Maks. °C 25~80

Soğutucu akışkan Tipi R-410A
Şarj kg 1.30 1.45 1.30 1.45

Ses gücü seviyesi Isıtma Nom. dBA 61 62 61 62

Soğutma Nom. dBA 63

Ses basıncı seviyesi Isıtma Nom. dBA 48 49 48 49

Soğutma Nom. dBA 48 50 48 50

Kontrol Kutusu EKCB/EK2CB 07CV3 2CB07CV3
Boyutlar Unit Yükseklik mm 360

Genişlik mm 340
Derinlik mm 97

Ağırlık Unit kg 4
Çalışma sıcaklık aralığı Isıtma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. -

İç ortam kurulumu Ortam 
sıcaklığı

Min. °C KT 5
Maks. °C KT 35

Isıtıcı Kit
EKMBUHC3V3/
EKMBUHC9W1

3V3 9W1

Boyutlar Ünite Yükseklik mm 560
Genişlik mm 250
Derinlik mm 210

Ağırlık Ünite kg 11 13
Çalışma sıcaklık aralığı Isıtma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. -

İç ortam kurulumu Ortam 
sıcaklığı

Min. °C KT 5
Maks. °C KT 30
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EBHQ-BB

Daikin Altherma düşük 
sıcaklıklı monoblok

Kapalı alanın sınırlı olduğu uygulamalar için ideal, 
ısıtma+soğutma havadan suya monoblok sistem

  Havadan suya ısı pompası teknolojisine dayanan, enerji verimli 
ısıtma ve soğutma sistemi

  Düşük elektrik faturaları ve düşük CO

 emisyonları

  Dış ünite ile iç ısıtma uygulamaları arasındaki su boruları
  Inverter kontrollü scroll kompresör
  Dış ortam sıcaklığının aşırı düşük olduğu durumlarda ilave ısıtma için 
yerleşik elektrikli yedek ısıtıcı

  Kullanım sıcak suyuyla birlikte kullanım imkanı
  Dış ünite, -°C'de dahi ortam havasındaki ısıyı alır

EBHQ-BB6V3/W1

Tek Ünite EBHQ 011BB6V3 014BB6V3 016BB6V3 011BB6W1 014BB6W1 016BB6W1
Isıtma kapasitesi Nom. kW 11,20 (1) / 10,87 (2) 14,00 (1) / 13,10 (2) 16,00 (1) / 15,06 (2) 11,20 (1) / 10,87 (2) 14,00 (1) / 13,10 (2) 16,00 (1) / 15,06 (2)
Soğutma kapasitesi Nom. 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)
Çekilen güç Soğutma Nom. 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)

Isıtma Nom. kW 2,56 (1) / 3,31 (2) 3,29 (1) / 4,01 (2) 3,88 (1) / 4,71 (2) 2,60 (1) / 3,21 (2) 3,30 (1) / 4,07 (2) 3,81 (1) / 4,66 (2)
COP 4,38 (1) / 3,28 (2) 4,25 (1) / 3,27 (2) 4,12 (1) / 3,20 (2) 4,31 (1) / 3,38 (2) 4,24 (1) / 3,22 (2) 4,20 (1) / 3,23 (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)
Boyutlar Ünite Yükseklik mm 1.418

Genişlik mm 1.435
Derinlik mm 382

Ağırlık Ünite kg 180
Hidrolik parçalar Yedek ısıtıcı 

akımı
Tipi 6V3 6W1
Güç beslemesi Faz /  Frekans /  Gerilim Hz/V 1~/50/230 3~/50/400

Çalışma sıcaklık 
aralığı

Isıtma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C YT -20~35 (EBLQ)/-15~35 (EBHQ) -25~35 (EBLQ)/-15~35 (EBHQ)
Su tarafı Min.~Maks. °C 15~55 (3)

Soğutma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C KT 10~46
Su tarafı Min.~Maks. °C 5~22

Kullanım sıcak 
suyu

Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C KT -20~43 (EBLQ)/-15~43 (EBHQ) -25~43 (EBLQ)/-15~43 (EBHQ)
Su tarafı Min.~Maks. °C 25~80

Soğutucu akışkan Tipi R-410A
Şarj kg 2,95

Ses gücü seviyesi Isıtma Nom. dBA 64 65 66 64 65 66
Soğutma Nom. dBA 65 66 69 65 66 69

Ses basıncı seviyesi Isıtma Nom. dBA 51 52 49 51 53
Soğutma Nom. dBA 50 52 54 50 52 54

Kompresör bileşeni Ana güç 
beslemesi

Adı V3 W1
Faz 1~ 3N~
Frekans Hz 50
Gerilim V 230 400

() Koşul : soğutma Ta °C - LWE °C (DT = °C); ısıtma Ta KT/YT °C/°C - LWC °C (DT = °C) () Koşul : soğutma Ta °C - LWE °C ( DT = °C); ısıtma Ta KT/YT °C/°C - LWC °C ( DT = °C ) 
() °C-°C: Yalnızca BUH, ısı pompası çalışması yok = devreye alma sırasında
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EKHWPPBEKHWPPB

EKHWPB EKHWPB

Aksesuar EKHWP 300B 500B
Gövde Renk Trafik beyazı (RAL9016) / Koyu gri (RAL7011)

Malzeme Darbeye dayanıklı polipropilen
Boyutlar Ünite Genişlik mm 595 790

Derinlik mm 615 790
Ağırlık Ünite Boş kg 58 82
Boyler Su hacmi l 300 500

Malzeme Polipropilen
Maksimum su sıcaklığı °C 85
Yalıtım Isı kaybı kWh/24sa 1,5 1,7
Beklemede ısı kaybı W 64 72
Depolama hacmi l 294 477

Isı eşanjörü Kullanım sıcak 
suyu

Miktar 1
Boru malzemesi Paslanmaz çelik (DIN 1.4404)
Yüzey alanı m² 5,600 5,800
Dahili bobin hacmi l 27,1 29,0
Çalışma basıncı bar 6
Ortalama özgül termal çıkış W/K 2.790 2.825

Şarj Miktar 1
Boru malzemesi Paslanmaz çelik (DIN 1.4404)
Yüzey alanı m² 3 4
Dahili bobin hacmi l 13 19
Çalışma basıncı bar 3
Ortalama özgül termal çıkış W/K 1.300 1.800

Yardımcı güneş 
enerjisiyle ısıtma

Boru malzemesi - Paslanmaz çelik (DIN 1.4404)
Yüzey alanı m² - 1
Dahili bobin hacmi l - 2
Çalışma basıncı bar - 3
Ortalama özgül termal çıkış W/K - 280

Kullanım sıcak suyu boyleri

Güneş enerjisi destekli plastik kullanım sıcak suyu boyleri

  Güneş enerjisi kolektörlerine bağlantı için tasarlanan boyler
   ve  litrelik modelleri mevcuttur
  Geniş kullanım sıcak suyu depolama boyleri istenildiği anda 
kullanım sıcak suyu sağlar

  Yüksek kaliteli yalıtım sayesinde ısı kayıpları en aza indirilir
  Isıtma desteği mümkündür (yalnızca l boylerde)

EKHWP-B

Aksesuar EKHWP 300PB 500PB
Gövde Renk Trafik beyazı (RAL9016) / Koyu gri (RAL7011)

Malzeme Darbeye dayanıklı polipropilen
Boyutlar Ünite Genişlik mm 595 790

Derinlik mm 615 790
Ağırlık Ünite Boş kg 58 89
Boyler Su hacmi l 294 477

Malzeme Polipropilen
Maksimum su sıcaklığı °C 85
Yalıtım Isı kaybı kWh/24sa 1,5 1,7
Beklemede ısı kaybı W 64 72
Depolama hacmi l 294 477

Isı eşanjörü Kullanım sıcak 
suyu

Miktar 1
Boru malzemesi Paslanmaz çelik (DIN 1.4404)
Yüzey alanı m² 5,600 5,800
Dahili bobin hacmi l 27,1 29,0
Çalışma basıncı bar 6
Ortalama özgül termal çıkış W/K 2.790 2.825

Şarj Miktar 1
Boru malzemesi Paslanmaz çelik (DIN 1.4404)
Yüzey alanı m² 3 4
Dahili bobin hacmi l 13 19
Çalışma basıncı bar 3
Ortalama özgül termal çıkış W/K 1.300 1.800

Yardımcı güneş 
enerjisiyle ısıtma

Boru malzemesi - Paslanmaz çelik (DIN 1.4404)
Yüzey alanı m² - 1
Dahili bobin hacmi l - 2
Çalışma basıncı bar - 3
Ortalama özgül termal çıkış W/K - 280

Kullanım sıcak suyu boyleri
Güneş enerjisi destekli basınçsız kullanım sıcak suyu boyleri

  Basınçlı güneş enerjisi sistemine bağlantı için tasarlanan boyler
   ve  litrelik modelleri mevcuttur
  Geniş kullanım sıcak suyu depolama boyleri istenildiği anda 
kullanım sıcak suyu sağlar

  Yüksek kaliteli yalıtım sayesinde ısı kayıpları en aza indirilir
  Isıtma desteği mümkündür (yalnızca l boylerde)

EKHWP-PB
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EKHWS-BV/Z

EKHWE-AV/Z

Aksesuar EKHWE 150A3V3 200A3V3 300A3V3
Gövde Renk RAL9010

Malzeme Epoksi kaplamalı çelik
Boyutlar Ünite Çap mm 545 660
Ağırlık Ünite Boş kg 80 104 140
Boyler Su hacmi l 150 200 300

Malzeme DIN4753TL2 uyarınca emaye kaplamalı çelik
Maksimum su sıcaklığı °C 75
Yalıtım Isı kaybı kWh/24sa 1,7 1,9 2,5
Beklemede ısı kaybı W 71 79 104
Depolama hacmi l 150 200 300

Isı eşanjörü Miktar 1
Destek ısıtıcısı Kapasite kW 3
Güç beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz/V 1~/50/230

Kullanım sıcak suyu boyleri

Emaye kullanım sıcak suyu boyleri

  Emaye kullanım sıcak suyu boyleri
  ,  ve  litrelik modelleri mevcuttur

EKHWE-A3V3/Z2

Kullanım sıcak suyu boyleri

Paslanmaz çelik sıcak kullanım suyu boyleri

  Paslanmaz çelik sıcak kullanım suyu boyleri
  ,  ve  litrelik modelleri mevcuttur

EKHWS-B3V3/Z2

Aksesuar EKHWS 150B3V3 200B3V3 300B3V3
Gövde Renk Nötr beyaz

Malzeme Epoksi kaplamalı yumuşak çelik
Boyutlar Ünite Genişlik mm 580

Derinlik mm 580
Ağırlık Ünite Boş kg 37 45 59
Boyler Su hacmi l 150 200 285

Malzeme Paslanmaz çelik (DIN 1.4521)
Maksimum su sıcaklığı °C 85
Yalıtım Isı kaybı kWh/24sa 155,0 177,0 219,0
Beklemede ısı kaybı W 65 74 91
Depolama hacmi l 150 200 285

Isı eşanjörü Miktar 1
Boru malzemesi Dubleks çelik LDX 2101

Destek ısıtıcısı Kapasite kW 3
Güç beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz/V 1~/50/230
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EKSRPS4

Basınçlı tank pompa istasyonu EKSRDS2A
Montaj Duvarda
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 410x314x154
Ağırlık Ünite kg 6
Çalışma sıcaklık aralığı Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C 0~40
Çalışma basıncı Maks. bar 6
Sabit sıcaklık Maks. °C 120
Termal performans kolektör verimliliği (ηcol) % -

Sıfır kayıplı kolektör verimliliği η0 % -
Kumanda Tipi Düz metin ekranlı, dijital sıcaklık farkı denetleyicisi

Güç tüketimi W 5
Güç beslemesi Frekans /  Gerilim V 50/230
Sensör Güneş paneli sıcaklık sensörü Pt1000
Güç kaynağı girişi İç ünite

Pompa istasyonu

 ʯ Kullanım sıcak suyu üretimi için bir güneş enerjisi sistemi kullanarak 
enerji tasarrufu sağlayın ve CO

2
 emisyonlarını azaltın

 ʯ Basınçlı güneş sistemine bağlanabilen pompa istasyonu
 ʯ Pompa istasyonu, güneş enerjisinin kullanım sıcak suyu boylerine 
aktarılmasını sağlar

EKSRDS2A

Aksesuar EKSRPS 4A
Montaj Tankın yanında
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 815x142x230
Ağırlık Ünite kg 6
Çalışma sıcaklık aralığı Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C 5~40
Sabit sıcaklık Maks. °C 85
Termal performans kolektör verimliliği (ηcol) % -

Sıfır kayıplı kolektör verimliliği η0 % -
Kumanda Tipi Düz metin ekranlı, dijital sıcaklık farkı denetleyicisi

Güç tüketimi W 2
Güç beslemesi Faz /  Frekans /  Gerilim Hz/V 1~/50/230
Sensör Güneş paneli sıcaklık sensörü Pt1000

Saklama tankı sensörü PTC
Dönüş akışı sensörü PTC
Besleme sıcaklığı ve akış sensörü FLS20

Güç kaynağı girişi İç ünite

Pompa istasyonu

 ʯ Kullanım sıcak suyu üretimi için bir güneş enerjisi sistemi kullanarak 
enerji tasarrufu sağlayın ve CO

2
 emisyonlarını azaltın

 ʯ Basınçlı olmayan güneş sistemine bağlanabilen pompa istasyonu
 ʯ Pompa istasyonu, güneş enerjisinin kullanım sıcak suyu boylerine 
aktarılmasını sağlar

EKSRPS4A
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EKSV-P

Güneş enerjisi kolektörü

Kullanım sıcak suyu üretimi için termal güneş enerjisi 
kolektörü

 ʯ Güneş enerjisi kolektörleri, sıcak su üretimi için gerekli enerjinin 
%70'ine kadarını sağlayarak, önemli bir maliyet tasarrufu sunar

 ʯ Kullanım sıcak suyu üretimi için düşey veya yatay güneş enerjisi 
kolektörleri

 ʯ Yüksek verimli güneş enerjisi kolektörleri, yüksek seçicilikteki 
kaplaması sayesinde tüm kısa dalgalı güneş radyasyonunu ısıya 
dönüştürür.

 ʯ Çatı kiremitlerine kolay montaj

EKSV-P

Aksesuar EKSV26P
Montaj Düşey
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 2.000x1.300x85
Ağırlık Ünite kg 42
Hacim l 1,7
Yüzey Dış m² 2,6

Açıklık m² 2,35
Emici m² 2,36

Kaplama Mikro termal (absorpsiyon maks. %96, yaklaşık emisyon %5 +/-%2)
Emici Lazer kaynaklı, yüksek seçici özellikte, kaplı, alüminyum plakalı arp şeklinde bakır boru kaydı
Cam Tek katlı emniyet camı, geçirgenlik +/- %92
İzin verilen çatı açısı Min.~Maks. ° 15~80
Çalışma basıncı Maks. bar 6
Sabit sıcaklık Maks. °C 200
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EKRTW

EKRTR

EKRUCBS

EKRUCBL4

Kullanıcı arayüzü
 ʯ Modern tasarımlı kullanıcı dostu uzaktan kumanda
 ʯ Yeniden ısıtma, programlı ve destek ısıtıcısı modu ile alan 

ısıtma, soğutma ve kullanım sıcak suyu kontrolü için
 ʯ Kullanımı kolay: tüm ana fonksiyonlara doğrudan erişilebilir
 ʯ Ek kullanıcı arayüzü, ısıtılacak alandaki bir oda termostatına bağlanabilir
 ʯ Modele bağlı olarak farklı dil seçenekleri mevcuttur: Standart TR
 ʯ Kolay devreye alma: gelişmiş menü ayarları için özel arayüz
 ʯ Modern tasarımlı kullanıcı dostu sadeleştirilmiş uzaktan kumanda
 ʯ Destek ısıtıcısı modu dahil alan ısıtma, soğutma 

ve kullanım sıcak suyu kontrolü için
 ʯ Kullanımı kolay: tüm ana fonksiyonlara doğrudan erişilebilir
 ʯ Basitleştirilmiş kullanıcı arayüzü sadece ana 

kullanıcı arayüzüyle birlikte kullanılabilir
 ʯ Metinsiz, evrensel simgelerin kullanımı

EKRUCBL/EKRUCBS

EKRTR EKRTWA
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm - 87x125x34

Termostat Yükseklik/Genişlik/Derinlik mm 87/125/34 -
Alıcı Yükseklik/Genişlik/Derinlik mm 170/50/28 -

Ağırlık Ünite g - 215
Termostat g 210 -
Alıcı g 125 -

Ortam sıcaklığı Depolama Min./Maks. °C -20/60
Çalıştırma Min./Maks. °C 0/50

Sıcaklık ayar aralığı Isıtma Min./Maks. °C 4/37
Soğutma Min./Maks. °C 4/37

Saat Evet
Düzenleme işlevi Oransal aralık
Güç beslemesi Gerilim V - 3* AA-LR6 (alkali) pille çalışır

Termostat Gerilim V 3x AA-LRG (alkali) pille çalışır -
Alıcı Gerilim V 230 -
Frekans Hz 50 -
Faz 1~ -

Bağlantı Tipi - Kablolu
Termostat Kablosuz -
Alıcı Kablolu -

Alıcıya maksimum 
mesafe

İç ünite m Yaklaşık 30m -
Dış ünite m Yaklaşık 100m -

Kumanda sistemleri
 

Sıcaklık kontrol sınıfı IV
Sezonsal alan ısıtma verimliliğine katkı %

2,0

Uzaktan kumanda
İç ortam sıcaklığının kolay kontrolü için oda termostatı

 ʯ İdeal konfor ve enerji verimliliği için iç ortam 
sıcaklığının kolay ve pratik kontrolü

 ʯ Gerekli olmadığında soğutma modunun devre dışı 
bırakılabildiği ısıtma ve soğutma modu

 ʯ Konfor işlevi modu, gündüz saatlerinde evde birisinin olduğu 
durumlar için programlanan sıcaklık seviyelerini etkinleştirir; 
varsayılan ayar noktaları ısıtma modunda 21°C ve soğutma 
modunda 24°C'dir ve kullanıcı tarafından değiştirilebilir

 ʯ Düşürülmüş işlev modu, evde kimsenin olmadığı durumlar ve 
gece saatleri için programlanan sıcaklık seviyelerini etkinleştirir; 
varsayılan ayar noktaları ısıtma modunda 17°C ve soğutma 
modunda 28°C'dir ve kullanıcı tarafından değiştirilebilir

 ʯ Programlı işlev modu: gün boyunca ısıtma ve soğutma ayar 
noktalarının programlanması için bir zamanlayıcı kullanır; her 
gün 12 ayar noktasına kadar programlanır; seçilen ayar noktaları 
programlanan saatte otomatik olarak etkinleştirilir

 ʯ Tatil işlevi modu: evde uzun süre kimsenin olmadığı durumlarda düşük ve 
yakıt verimli ayar noktalarının yapılandırılması için öngörülmüştür. Varsayılan 
ayar noktaları ısıtma modu için 14°C ve soğutma modu için 30°C'dir.

 ʯ Kapatma işlevi: sistemi kapalı konuma 
getirir, ancak entegre donma koruması etkin kalmaya devam eder (varsayılan olarak 4°C'ye ayarlanır)

 ʯ Ayar noktası sınırlaması, kullanıcının istediği konfor seviyelerini programlayabileceği ve yalnızca montör tarafından değiştirilebilecek üst ve alt ayar noktası sınırlarını ayarlar.
 ʯ Ayar noktası değişiklik sayısı: 12/gün
 ʯ Tuş kilitleme işlevi: oda termostatının tuşlarının kilitlenmesi mümkündür

EKRTR/EKRTW
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ARC452A15

FWXV-A

İç Ünite FWXV 15A 20A
Isıtma kapasitesi Toplam kapasite Nom. kW 1,5 2,0

Btu/sa 5.100 6.800
Soğutma kapasitesi Toplam kapasite Nom. kW 1,2 1,7

Duyulur kapasite Nom. kW 0,98 1,4
Çekilen güç Isıtma Nom. kW 0,013 0,015

Soğutma Nom. kW 0,013 0,015
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 600x700x210
Ağırlık Ünite kg 15
Boru bağlantıları Drenaj/DÇ/Giriş mm/inç 18/G 1/2/G 1/2
Ses basıncı seviyesi Isıtma Nom. dBA 19 29

Soğutma Nom. dBA 19 29
Güç beslemesi Faz /  Frekans /  Gerilim Hz/V 1~/50/60/220-240/220

Isı pompası konvektörü

Düşük çıkış suyu sıcaklıkları sayesinde yerden 
ısıtma sistemiyle birlikte kullanıldığında işletme 
maliyetlerinden tasarruf sağlayan döşeme tipi ünite

 ʯ Odanın her tarafında daha iyi hava ve sıcaklık dağılımı için düşey 
otomatik salınım fonksiyonu deşarj kanatlarını yukarı-aşağı hareket 
ettirir

 ʯ Hava kaynaklı ısı pompası teknolojisine dayanan, enerji verimli 
ısıtma ve soğutma sistemi

 ʯ Bir Daikin Altherma düşük sıcaklıklı sisteme bağlandığında optimum 
enerji verimliliği sağlar

 ʯ İç ünite havayı bir fısıltı kadar sessiz üfler. Üretilen çalışma sesi 
miktarları soğutma modunda 22dB(A) ve radyatörlü ısıtma modunda 
19dB(A) değerine nadiren ulaşır. Karşılaştırma açısından, sessiz bir 
odadaki ortam sesinin ortalama 40dB(A) olduğu bilinmelidir.

 ʯ Düşük işletme maliyetleri
 ʯ Yüksek olmamasından dolayı pencere altına uyumlu şekilde monte 
edilebilir

 ʯ Haftalık timer, gün veya hafta içerisinde herhangi bir zamanda 
ısıtmayı veya soğutmayı başlatacak şekilde ayarlanabilir

 ʯ Sessiz çalışan iç ünite: kumandadaki „silent“ düğmesi, iç ünitenin 
çalışma sesini 3dB(A) azaltır.

 ʯ Duvara veya yere monte edilebilir
 ʯ Güçlü mod, hızlı soğutma için seçilebilir. Güçlü mod kapalı konuma 
getirilirse, ünite önceden ayarlanan moda geri döner.

 ʯ Titanyum apatit fotokatalitik hava temizleme filtresi, sürekli 
olarak temiz hava beslemesini sağlamak için havayla taşınan toz 
partiküllerini temizler, kötü kokuları güçlü şekilde kırar, bakterilerin, 
virüslerin ve mikropların çoğalmasının önlenmesine yardımcı olur.

FWXV-A
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B

C

A

D

A Dış ünite
B İç ünite
C Kullanım sıcak suyu boyleri
D Opsiyonel güneş enerjisi bağlantısı

Yenileme projeleri 
için ısıtma ve 
kullanım sıcak suyu

Neden yüksek sıcaklıklı Daikin Altherma seçilmelidir?

Yüksek sıcaklıklı Daikin Altherma, mevcut radyatörlerin değiştirilmesine gerek 

kalmaksızın mevcut ısıtma sisteminin değiştirilmesi için idealdir. 

Müşteri ihtiyaçlarına uyacak şekilde geniş bir aralık sunar.

• Opsiyonel güneş enerjisi destekli ısıtma ve kullanım sıcak suyu

• 11 ila 16kW arasında değişen kapasiteler

• Mevcut yüksek sıcaklıklı radyatörler ile birlikte kullanılabilir

• Kolay kontrol

Enerji verimli çözüm

 › Benzersiz kademeli kompresör yaklaşımı sayesinde, 
en düşük dış ortam sıcaklıklarında dahi düşük çalışma 
maliyeti ve optimum konfor

 › Su sıcaklıkları, ısıtma ve kullanım sıcak suyu için 
°C'ye kadar yükseltilebildiğinden mevcut 
radyatörlerinizi ve borularınızı değiştirmenize gerek 
yoktur

 › İç ünite ve kullanım sıcak suyu boyleri üst üste 
yerleştirilebildiğinden yalnızca sınırlı bir montaj 
alanına ihtiyaç duyulur
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Kullanıcı arayüzü

Daikin Altherma’nın kullanıcı arayüzüyle ideal sıcaklık 
kolay, hızlı ve pratik bir şekilde kontrol edilebilir. Daha 
hassas bir ölçüme izin verir ve konforunuzu daha 
optimum ve enerji verimli şekilde kontrol edebilir.

Isı dağıtıcılar

Daikin Altherma yüksek sıcaklıklı sistem, radyatörlerle 
en verimli şekilde çalışmak üzere tasarlanmıştır. 

Güneş enerjisi bağlantısı

Daikin Altherma yüksek sıcaklıklı ısıtma sistemi, sıcak 
su kullanımı için opsiyonel olarak güneş enerjisini 
kullanabilir.
Güneş enerjisine acil ihtiyaç yoksa, bu amaca yönelik 
sıcak su boyleri (EKHWP) yüksek miktarda ısıtılmış suyu 
bir güne kadar bir süre boyunca depolayabilir ve bu 
su daha sonra kullanım sıcak suyu veya ısıtma için 
kullanılabilir.
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ERSQ-AV/Y

EKHBRD-ADV/Y

Daikin Altherma yüksek 
sıcaklıklı split

Mevcut radyatörlerle birlikte kullanılabilen yalnız 
ısıtma döşeme tipi havadan suya ısı pompası

  Havadan suya ısı pompası teknolojisine dayanan, enerji verimli 
yalnız ısıtma sistemi

  Yüksek sıcaklıklı uygulama: elektrikli ısıtıcısız °C'ye kadar
  Isıtma boruları değiştirilmeden mevcut boylerin kolayca 
değiştirilebilmesi

  Yüksek sıcaklıklı radyatörler ile birlikte kullanılabilme
  Düşük elektrik faturaları ve düşük CO


 emisyonları

  Inverter kontrollü scroll kompresör
  Dış ünite, -°C'de dahi ortam havasındaki ısıyı alır

EKHBRD-ADV1/Y1 + ERSQ-AV1/Y1

Verimlilik verileri EKHBRD 
011ADV1 + ERSQ 

011AV1
014ADV1 + ERSQ 

014AV1
016ADV1 + ERSQ 

016AV1
011ADY1 + ERSQ 

011AY1
014ADY1 + ERSQ 

014AY1
016ADY1 + ERSQ 

016AY1

Isıtma kapasitesi Nom. kW 11 (3) /
11 (4) /
11 (5)

14 (3) /
14 (4) /
14 (5)

16 (3) /
16 (4) /
16 (5)

11 (3) /
11 (4) /
11 (5)

14 (3) /
14 (4) /
14 (5)

16 (3) /
16 (4) /
16 (5)

Çekilen güç Isıtma Nom. kW 3,57 (3) /
4,40 (4) /
2,61 (5)

4,66 (3) /
5,65 (4) /
3,55 (5)

5,57 (3) /
6,65 (4) /
4,31 (5)

3,57 (3) /
4,40 (4) / 
2,61 (5)

4,66 (3) /
5,65 (4) / 
3,55 (5)

5,57 (3) /
6,65 (4) /
4,31 (5)

COP 3,08 (3) /
2,50 (4) /
4,22 (5)

3,00 (3) /
2,48 (4) /
3,94 (5)

2,88 (3) /
2,41 (4) /
 3,72 (5)

3,08 (3) /
2,50 (4) /
4,22 (5)

3,00 (3) /
2,48 (4) /
3,94 (5)

2,88 (3) /
2,41 (4) /
3,72 (5)

İç Ünite EKHBRD 011ADV1 014ADV1 016ADV1 011ADY1 014ADY1 016ADY1
Gövde Renk Metalik gri

Malzeme Ön kaplamalı metal levha
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 705x600x695
Ağırlık Ünite kg 144 147
Çalışma sıcaklık 
aralığı

Isıtma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C -20~20
Su tarafı Min.~Maks. °C 25~80

Kullanım sıcak 
suyu

Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C KT -20~35
Su tarafı Min.~Maks. °C 25~80

Ses basıncı seviyesi Nom. dBA   43 (1) /
46 (2)

  45 (1) /
46 (2)

  46 (1) /
46 (2)

  43 (1) /
46 (2)

 45 (1) /
46 (2)

 46 (1) /
46 (2)

Gece sessiz modu Seviye 1 dBA 40 (1) 43 (1) 45 (1) 40 (1) 43 (1) 45 (1)

ERSQ ERSQ
Dış Ünite ERSQ 011AV1 014AV1 016AV1 011AY1 014AY1 016AY1
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 1.345x900x320
Ağırlık Ünite kg 120
Kompresör Miktar 1

Tipi Hermetik sızdırmaz scroll kompresör
Çalışma sıcaklık 
aralığı

Isıtma Min.~Maks. °C YT -20~20
Kullanım sıcak suyu Min.~Maks. °C KT -20~35

Soğutucu akışkan Tipi R-410A
Şarj kg 4,5

Ses gücü seviyesi Isıtma Nom. dBA 68 69 71 68 69 71
Ses basıncı seviyesi Isıtma Nom. dBA 52 53 55 52 53 55
Güç beslemesi Adı/Fazı/Frekansı/Gerilimi Hz/V V1/1~/50/220-440 Y1/3~/50/380-415
Akım Önerilen sigortalar A 25 16

() Ses seviyeleri şu koşullarda ölçülmüştür: EW °C; LW °C; Dt °C; ortam koşulları °C KT/°C YT () Ses seviyeleri şu koşullarda ölçülmüştür: EW °C; LW °C; Dt °C; ortam koşulları °C KT/°C YT
() EW °C; LW °C; Dt °C; ortam koşulları °C KT/°C YT () EW °C; LW °C; Dt °C; ortam koşulları °C KT/°C YT ()EW °C; LW °C; Dt °C; ortam koşulları °C KT/°C YT (yalnızca ERSQ)
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EKHTS260AC

EKHTS200AC

Kullanım sıcak suyu boyleri

Üst üste yerleştirilebilir paslanmaz çelik sıcak kullanım suyu 
boyleri iç ünitenin üzerine yerleştirilebilir

 ʯ Paslanmaz çelik sıcak kullanım suyu boyleri
 ʯ İç ünite ve kullanım sıcak suyu boyleri yerden tasarruf için üst üste 
veya kısıtlı bir yükseklik varsa yan yana monte edilebilir.

 ʯ 200 ve 260 litrelik modelleri mevcuttur
 ʯ Yüksek kaliteli yalıtım sayesinde ısı kayıpları en aza indirilir
 ʯ İç ünite, bakteri oluşumu riskini önlemek için gerekli aralıklarla suyu 
60°C'ye kadar ısıtabilir

 ʯ Verimli ısıtma: 10°C'den 50°C'ye yalnızca 60 dakika

EKHTS-AC

Kullanım sıcak suyu boyleri EKHTS200AC EKHTS260AC
Gövde Renk Metalik gri

Malzeme Galvanizli çelik (ön kaplamalı metal levha)
Boyutlar Ünite iç üniteye entegre 

yükseklik x yükseklik x 
genişlik x derinlik

mm
2.010x1.335x600x695 2.285x1.610x600x695 

Ağırlık Ünite Boş kg 70 78
Boyler Su hacmi l 200 260

Malzeme Paslanmaz çelik (EN 1.4521)
Maksimum su sıcaklığı °C 75
Yalıtım Isı kaybı kWh/24h 1,2 1,5

Isı eşanjörü Miktar 1
Boru malzemesi Dubleks çelik (EN 1.4162)
Yüzey alanı m² 1,56
Dahili bobin hacmi l 7,5
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EKHWPBEKHWPB

EKHWPPBEKHWPPB

Aksesuar EKHWP 300B 500B
Gövde Renk Trafik beyazı (RAL9016) / Koyu gri (RAL7011)

Malzeme Darbeye dayanıklı polipropilen
Boyutlar Ünite Genişlik mm 595 790

Derinlik mm 615 790
Ağırlık Ünite Boş kg 58 82
Boyler Su hacmi l 300 500

Malzeme Polipropilen
Maksimum su sıcaklığı °C 85
Yalıtım Isı kaybı kWh/24sa 1,5 1,7
Beklemede ısı kaybı W 64 72
Depolama hacmi l 294 477

Isı eşanjörü Kullanım sıcak 
suyu

Miktar 1
Boru malzemesi Paslanmaz çelik (DIN 1.4404)
Yüzey alanı m² 5,600 5,800
Dahili bobin hacmi l 27,1 29,0
Çalışma basıncı bar 6
Ortalama özgül termal çıkış W/K 2.790 2.825

Şarj Miktar 1
Boru malzemesi Paslanmaz çelik (DIN 1.4404)
Yüzey alanı m² 3 4
Dahili bobin hacmi l 13 19
Çalışma basıncı bar 3
Ortalama özgül termal çıkış W/K 1.300 1.800

Yardımcı güneş 
enerjisiyle ısıtma

Boru malzemesi - Paslanmaz çelik (DIN 1.4404)
Yüzey alanı m² - 1
Dahili bobin hacmi l - 2
Çalışma basıncı bar - 3
Ortalama özgül termal çıkış W/K - 280

Kullanım sıcak suyu boyleri

Güneş enerjisi destekli plastik kullanım sıcak suyu boyleri

  Güneş enerjisi kolektörlerine bağlantı için tasarlanan boyler
   ve  litrelik modelleri mevcuttur
  Geniş kullanım sıcak suyu depolama boyleri istenildiği anda 
kullanım sıcak suyu sağlar

  Yüksek kaliteli yalıtım sayesinde ısı kayıpları en aza indirilir
  Isıtma desteği mümkündür (yalnızca l boylerde)

EKHWP-B

Aksesuar EKHWP 300PB 500PB
Gövde Renk Trafik beyazı (RAL9016) / Koyu gri (RAL7011)

Malzeme Darbeye dayanıklı polipropilen
Boyutlar Ünite Genişlik mm 595 790

Derinlik mm 615 790
Ağırlık Ünite Boş kg 58 89
Boyler Su hacmi l 294 477

Malzeme Polipropilen
Maksimum su sıcaklığı °C 85
Yalıtım Isı kaybı kWh/24sa 1,5 1,7
Beklemede ısı kaybı W 64 72
Depolama hacmi l 294 477

Isı eşanjörü Kullanım sıcak 
suyu

Miktar 1
Boru malzemesi Paslanmaz çelik (DIN 1.4404)
Yüzey alanı m² 5,600 5,800
Dahili bobin hacmi l 27,1 29,0
Çalışma basıncı bar 6
Ortalama özgül termal çıkış W/K 2.790 2.825

Şarj Miktar 1
Boru malzemesi Paslanmaz çelik (DIN 1.4404)
Yüzey alanı m² 3 4
Dahili bobin hacmi l 13 19
Çalışma basıncı bar 3
Ortalama özgül termal çıkış W/K 1.300 1.800

Yardımcı güneş 
enerjisiyle ısıtma

Boru malzemesi - Paslanmaz çelik (DIN 1.4404)
Yüzey alanı m² - 1
Dahili bobin hacmi l - 2
Çalışma basıncı bar - 3
Ortalama özgül termal çıkış W/K - 280

Kullanım sıcak suyu boyleri
Güneş enerjisi destekli basınçsız kullanım sıcak suyu boyleri

  Basınçlı güneş enerjisi sistemine bağlantı için tasarlanan boyler
   ve  litrelik modelleri mevcuttur
  Geniş kullanım sıcak suyu depolama boyleri istenildiği anda 
kullanım sıcak suyu sağlar

  Yüksek kaliteli yalıtım sayesinde ısı kayıpları en aza indirilir
  Isıtma desteği desteği mümkündür (yalnızca l boylerde)

EKHWP-PB
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EKSV-P

Aksesuar EKSV26P
Montaj Düşey
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 2.000x1.300x85
Ağırlık Ünite kg 42
Hacim l 1,7
Yüzey Dış m² 2,6

Açıklık m² 2,35
Emici m² 2,36

Kaplama Mikro termal (absorpsiyon maks. %96, yaklaşık emisyon %5 +/-%2)
Emici Lazer kaynaklı, yüksek seçici özellikte, kaplı, alüminyum plakalı arp şeklinde bakır boru kaydı
Cam Tek katlı emniyet camı, geçirgenlik +/- %92
İzin verilen çatı açısı Min.~Maks. ° 15~80
Çalışma basıncı Maks. bar 6
Sabit sıcaklık Maks. °C 200

Güneş enerjisi kolektörü

Kullanım sıcak suyu üretimi için termal güneş enerjisi 
kolektörü

 ʯ Güneş enerjisi kolektörleri, sıcak su üretimi için gerekli enerjinin 
%70'ine kadarını sağlayarak, önemli bir maliyet tasarrufu sunar

 ʯ Kullanım sıcak suyu üretimi için düşey veya yatay güneş enerjisi 
kolektörleri

 ʯ Yüksek verimli güneş enerjisi kolektörleri, yüksek seçicilikteki 
kaplaması sayesinde tüm kısa dalgalı güneş radyasyonunu ısıya 
dönüştürür.

 ʯ Çatı kiremitlerine kolay montaj

EKSV-P

Basınçsız tank pompa istasyonu EKSRPS EKSRPS4A
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 815x142x230
Ağırlık Ünite kg 6
Güç beslemesi Faz 1~

Frekans Hz 50
Gerilim V 230

Pompa istasyonu

 ʯ Kullanım sıcak suyu üretimi için bir güneş enerjisi sistemi kullanarak 
enerji tasarrufu sağlayın ve CO

2
 emisyonlarını azaltın

 ʯ Basınçlı olmayan güneş sistemine bağlanabilen pompa istasyonu
 ʯ Pompa istasyonu, güneş enerjisinin kullanım sıcak suyu boylerine 
aktarılmasını sağlar

EKSRPS4A
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Büyük ölçekli konut uygulamaları ve ticari 
uygulamalar için 

Daikin Altherma Flex Tipi 

1 Isıtma
2 Soğutma
3 Sıcak su

Neden Daikin Altherma Flex Tipi seçilmelidir?

Daikin Altherma Flex Tipi örneğin konutlar, spa merkezleri, oteller ve restoranlarda alan ısıtma, kullanım 

sıcak suyu ve soğutma için esnek bir çözüm sunar

• Yüksek verimliliği sayesinde düşük işletme maliyetleri

• Yüksek sıcak su hacmi

• Isı geri kazanım teknolojisi sayesinde en verimli şekilde soğutma

• İç ünite ve dış ünite için düşük yer ihtiyacı sayesinde sınırlı montaj alanı

Isı dağıtıcılar
Geniş su sıcaklığı aralığı (°C'ye kadar) ve birden 
fazla ayar noktasıyla çalışabilme kabiliyetine sahip 
olması sayesinde her tipte ısı dağıtıcı bağlanabilir, bu 
da farklı su sıcaklıklarında çalışan farklı ısı dağıtıcıların 
kombinasyonuna izin verir.

Modüler sistem
Bir dış ünite bir veya daha fazla sayıda iç üniteye 
bağlanabilir (dış ünite başına maksimum  iç ünite).

Gelişmiş kontrol ve takip
Verimliliğin daha da yükseltilmesi amacıyla, tam ısıtma 
talebinin takip edilmesi için iç ünite başına bir RTD-W 
ve tam ısıtma sistemi için bir sıralama kumandası monte 
edilebilir.
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EKHVM(R/Y)D-AB

Daikin Altherma Flex Tipi

Büyük ölçekli konut uygulamaları ve ticari uygulamalar için 
döşeme tipi ısıtma+soğutma havadan suya ısı pompası

  kW'ya kadar döşeme tipi iç ünite
  Düşük elektrik faturaları ve düşük CO


 emisyonları

  Havadan suya ısı pompası teknolojisine dayanan, enerji verimli 
yalnız ısıtma sistemi

  Yüksek sıcaklıklı uygulama: elektrikli ısıtıcısız °C'ye kadar
  Isıtma uygulamaları açısından esnek yapılandırma imkanı
  Inverter kontrollü scroll kompresör

EKHVM(R/Y)D-AB

İç Ünite EKHVMRD/EKHVMYD 50AB 80A 50A 80A
Gövde Renk Metalik gri

Malzeme Ön kaplamalı metal levha
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 705x600x695
Ağırlık Ünite kg 92 120
Çalışma sıcaklık 
aralığı

Isıtma Ortam sıcaklığı Min./Maks. °C -15/20
Su tarafı Min./Maks. °C 25/80

Soğutma Ortam sıcaklığı Min./Maks. °C KT -/- 10/43
Su tarafı Min./Maks. °C -/- 5/20

Kullanım sıcak 
suyu

Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C KT -15~35
Su tarafı Min./Maks. °C 45/75

Soğutucu akışkan Tipi R-134A
Şarj kg 2
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EKHBRD-ADV/Y

Daikin Altherma Flex Tipi

Mevcut radyatörlerle birlikte kullanılabilen yalnız 
ısıtma döşeme tipi havadan suya ısı pompası

  Havadan suya ısı pompası teknolojisine dayanan, enerji verimli 
yalnız ısıtma sistemi

  Yüksek sıcaklıklı uygulama: elektrikli ısıtıcısız °C'ye kadar
  Isıtma boruları değiştirilmeden mevcut boylerin kolayca 
değiştirilebilmesi

  Yüksek sıcaklıklı radyatörler ile birlikte kullanılabilme
  Düşük elektrik faturaları ve düşük CO


 emisyonları

  Inverter kontrollü scroll kompresör

EKHBRD-ADV1/Y1

İç Ünite EKHBRD 011ADV1 014ADV1 016ADV1 011ADY1 014ADY1 016ADY1
Gövde Renk Metalik gri

Malzeme Ön kaplamalı metal levha
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 705x600x695
Ağırlık Ünite kg 144 147
Çalışma sıcaklık 
aralığı

Isıtma Ortam sıcaklığı Min./Maks. °C -20/20
Su tarafı Min./Maks. °C 25/80

Kullanım sıcak 
suyu

Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C KT -20~35
Su tarafı Min./Maks °C 25/80

Soğutucu akışkan Tipi R-134A
Şarj kg 2,6

03_Heating.indb   44 11.4.2016   11:19:57



 

EMRQ-A

Daikin Altherma Flex Tipi

  Düşük elektrik faturaları ve düşük CO

 emisyonları

  Kolay montaj ve bakım
  Entegre ısı geri kazanım sistemi
  Konut uygulamaları ve ticari uygulamalar için havadan suya ısı 
pompası teknolojisine dayanan üstün ısıtma çözümü

  Binanızın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde uyarlanmıştır:  dış üniteye 
 iç ünite bağlanabilir

EMRQ-A

Dış Ünite EMRQ 8A (1) 10A(2) 12A(3) 14A (4) 16A (5)
Isıtma kapasitesi Nom. kW 22,4 (6) 28 (6) 33,6 (6) 39,2 (6) 44,8 (6)
Soğutma kapasitesi Nom. kW 20 (7) 25 (7) 30 (7) 35 (7) 40 (7)
Gövde Renk Daikin Beyazı

Malzeme Boyalı galvanizli çelik levha
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 1.680x1.300x765
Ağırlık Ünite kg 331 339
Çalışma sıcaklık 
aralığı

Isıtma Min. °C YT -15
Maks. °C YT 20

Kullanım sıcak suyu Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C KT -15~35
Soğutma Min. °C KT 10

Maks. °C KT 43
Soğutucu akışkan Tipi R-410A

Şarj kg 10,3 10,6 10,8 11,1
Boru bağlantıları Sıvı DÇ mm 9,52 12,7 13 12,7

Emiş DÇ mm 19,1 22,2 28,6
Yüksek ve alçak basınçlı gaz DÇ mm 15,9 19,1 22,2
Boru uzunluğu DÜ - İÜ Maks. m 100

Sistem Eşdeğer m 120
Toplam boru uzunluğu Sistem Gerçek m 300

Ses gücü seviyesi Isıtma Nom. dBA 78 80 83 84
Ses basıncı seviyesi Isıtma Nom. dBA 58 60 62 63
Güç beslemesi Faz/Gerilim V 3~/380-415
Akım Önerilen sigortalar A 20 25 40

() EMRQA / x EKHVMYDAB / x EKHTSAC % bağlantı oranı () EMRQA / x EKHBRDAD / x EKHTSAC % bağlantı oranı 
() EMRQA / x EKHBRDAD / x EKHTSAC % bağlantı oranı () EMRQA / x EKHVMYDAB / x EKHTSAC % bağlantı oranı
() EMRQA / x EKHBRDAD / x EKHTSAC % bağlantı oranı () Koşul: Ta=°C KT/°C YT, % bağlantı oranı 
() Koşul: Ta=°C KT, % bağlantı oranı () Florinli sera gazlarını içerir
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EKHWPBEKHWPB

EKHTSAC EKHTSAC

Aksesuar EKHWP 300B 500B
Gövde Renk Trafik beyazı (RAL9016) / Koyu gri (RAL7011)

Malzeme Darbeye dayanıklı polipropilen
Boyutlar Ünite Genişlik mm 595 790

Derinlik mm 615 790
Ağırlık Ünite Boş kg 58 82
Boyler Su hacmi l 300 500

Malzeme Polipropilen
Maksimum su sıcaklığı °C 85
Yalıtım Isı kaybı kWh/24sa 1,5 1,7
Beklemede ısı kaybı W 64 72
Depolama hacmi l 294 477

Isı eşanjörü Kullanım sıcak 
suyu

Miktar 1
Boru malzemesi Paslanmaz çelik (DIN 1.4404)
Yüzey alanı m² 5,600 5,800
Dahili bobin hacmi l 27,1 29,0
Çalışma basıncı bar 6
Ortalama özgül termal çıkış W/K 2.790 2.825

Şarj Miktar 1
Boru malzemesi Paslanmaz çelik (DIN 1.4404)
Yüzey alanı m² 3 4
Dahili bobin hacmi l 13 19
Çalışma basıncı bar 3
Ortalama özgül termal çıkış W/K 1.300 1.800

Yardımcı güneş 
enerjisiyle ısıtma

Boru malzemesi - Paslanmaz çelik (DIN 1.4404)
Yüzey alanı m² - 1
Dahili bobin hacmi l - 2
Çalışma basıncı bar - 3
Ortalama özgül termal çıkış W/K - 280

Kullanım sıcak suyu boyleri

Güneş enerjisi destekli plastik kullanım sıcak suyu boyleri

  Güneş enerjisi kolektörlerine bağlantı için tasarlanan boyler
   ve  litrelik modelleri mevcuttur
  Geniş kullanım sıcak suyu depolama boyleri istenildiği anda 
kullanım sıcak suyu sağlar

  Yüksek kaliteli yalıtım sayesinde ısı kayıpları en aza indirilir
  Hacim ısıtması desteği mümkündür (yalnızca l boylerde)

EKHWP-B

Kullanım sıcak suyu boyleri

Üst üste yerleştirilebilir paslanmaz çelik sıcak kullanım suyu 
boyleri

  Paslanmaz çelik sıcak kullanım suyu boyleri
  İç ünite ve kullanım sıcak suyu boyleri yerden tasarruf için üst üste 
veya kısıtlı bir yükseklik varsa yan yana monte edilebilir.

   ve  litrelik modelleri mevcuttur
  Yüksek kaliteli yalıtım sayesinde ısı kayıpları en aza indirilir
  İç ünite, bakteri oluşumu riskini önlemek için gerekli aralıklarla suyu 
°C'ye kadar ısıtabilir

  Verimli ısıtma: °C'den °C'ye yalnızca  dakika

EKHTS-AC

Aksesuar EKHTS 200AC 260AC
Gövde Renk Metalik gri

Malzeme Galvanizli çelik (ön kaplamalı metal levha)
Boyutlar Ünite Yükseklik İç üniteye 

entegre edilir
mm

2.010 2.285

Genişlik mm 600
Derinlik mm 695

Ağırlık Ünite Boş kg 70 78
Boyler Su hacmi l 200 260

Malzeme Paslanmaz çelik (EN 1.4521)
Maksimum su sıcaklığı °C 75
Yalıtım Isı kaybı kWh/24sa 12,0 15,0
Beklemede ısı kaybı W 50 63
Depolama hacmi l 200 260

Isı eşanjörü Miktar 1
Boru malzemesi Dubleks çelik (EN 1.4162)
Yüzey alanı m² 1,560
Dahili bobin hacmi l 7,5
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ARC452A15

FWXV-A

İç Ünite FWXV 15A 20A
Isıtma kapasitesi Toplam kapasite Nom. kW 1,5 2,0

Btu/sa 5.100 6.800
Soğutma kapasitesi Toplam kapasite Nom. kW 1,2 1,7

Duyulur kapasite Nom. kW 0,98 1,4
Çekilen güç Isıtma Nom. kW 0,013 0,015

Soğutma Nom. kW 0,013 0,015
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 600x700x210
Ağırlık Ünite kg 15
Boru bağlantıları Drenaj/DÇ/Giriş mm/inç 18/G 1/2/G 1/2
Ses basıncı seviyesi Isıtma Nom. dBA 19 29

Soğutma Nom. dBA 19 29
Güç beslemesi Faz /  Frekans /  Gerilim Hz/V 1~/50/60/220-240/220

Isı pompası konvektörü

Düşük çıkış suyu sıcaklıkları sayesinde yerden 
ısıtma sistemiyle birlikte kullanıldığında işletme 
maliyetlerinden tasarruf sağlayan döşeme tipi ünite

 ʯ Odanın her tarafında daha iyi hava ve sıcaklık dağılımı için düşey 
otomatik salınım fonksiyonu deşarj kanatlarını yukarı-aşağı hareket 
ettirir

 ʯ Hava kaynaklı ısı pompası teknolojisine dayanan, enerji verimli 
ısıtma ve soğutma sistemi

 ʯ Bir Daikin Altherma düşük sıcaklıklı sisteme bağlandığında optimum 
enerji verimliliği sağlar

 ʯ İç ünite havayı bir fısıltı kadar sessiz üfler. Üretilen çalışma sesi 
miktarları soğutma modunda 22dB(A) ve radyatörlü ısıtma modunda 
19dB(A) değerine nadiren ulaşır. Karşılaştırma açısından, sessiz bir 
odadaki ortam sesinin ortalama 40dB(A) olduğu bilinmelidir.

 ʯ Düşük işletme maliyetleri
 ʯ Yüksek olmamasından dolayı pencere altına uyumlu şekilde monte 
edilebilir

 ʯ Haftalık timer, gün veya hafta içerisinde herhangi bir zamanda 
ısıtmayı veya soğutmayı başlatacak şekilde ayarlanabilir

 ʯ Sessiz çalışan iç ünite: kumandadaki „silent“ düğmesi, iç ünitenin 
çalışma sesini 3dB(A) azaltır.

 ʯ Duvara veya yere monte edilebilir
 ʯ Güçlü mod, hızlı soğutma için seçilebilir. Güçlü mod kapalı konuma 
getirilirse, ünite önceden ayarlanan moda geri döner.

 ʯ Titanyum apatit fotokatalitik hava temizleme filtresi, sürekli 
olarak temiz hava beslemesini sağlamak için havayla taşınan toz 
partiküllerini temizler, kötü kokuları güçlü şekilde kırar, bakterilerin, 
virüslerin ve mikropların çoğalmasının önlenmesine yardımcı olur.

FWXV-A
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Nasıl çalışır?

Dış ünite, havadan ısı çeker (pompalar). 
Bir ısı eşanjörü ile bu ısı, neredeyse anında 
sıcak su için doğrudan depolama tankına 
aktarılır. 

Yüksek performanslı inverter ısı pompası

Sadece ısı pompasını kullanarak, 55°C'ye kadar sıcak su 
sağlanabilir ve -15°C'ye kadar sıcak su üretimi garanti 
edilir. 

Neden kullanım sıcak suyu 
ısı pompasını tercih etmelisiniz?

• Kullanım sıcak suyu neredeyse anında ısıtılır

• Daha fazla enerji verimi için güneş enerjili ısıtmayla birleştirin

• Kolay montaj: su tankı basıncı yoktur ve ısı eşanjöründe sadece 

sınırlı basınç bulunur

• Düşük bakım: anot bulunmaması, tortu veya kireç birikmesini

veya korozyonu önler

• Elektrikli yedek ısıtıcı (2,5kW) her durumda sıcak su sağlar. 

500L tanka harici hidrolik yedek ünite de takılabilir.

Kullanım sıcak suyu ısı pompası
Verimli şekilde sıcak su

Korozyon ve darbelere 
dayanıklı polipropilen 

gövde 

5 ila 8 cm 
kalınlığında 
poliüretan 
izolasyon 

Sıcak su üretimi için 
paslanmaz çelik ısı

eşanjörü

765 mm

285 m
m

55
0 

m
m

Güneş enerjisi bağlantısı

Daha da yüksek enerji verimliliği için ısı pompası güneş 
enerjisi kolektörlerine de bağlanabilir. İki teknoloji 
mümkündür: 

Basınçsız (geri drenajlı) 
Güneş enerjisi kolektörlerine sadece güneş yeterli 
ısı sağladığında su doldurulur. Bu durumda hem 
kontroldeki pompalar hem de pompa ünitesi 
kısaca açılır ve kolektörlere depolama tankı suyu 
doldurur. Dolduktan sonra biri kapanır ve diğeri su 
sirkülasyonunu sürdürür. Yeterli güneş ışığı yoksa veya 
güneş enerjisi depolama tankı daha fazla ısıya ihtiyaç 
duymuyorsa, sirkülasyon pompası kapanır ve tüm 
güneş enerjisi sistemi depolama tankına tahliye edilir. 

Basınçlı 
Bu sistem, kışın donmayı önlemek için antifriz içeren 
ısı transfer sıvısı kullanır. Tüm sistem basınçlı ve 
sızdırmazdır.
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ERWQ-AV3

EKHHP500A2V3

İç Ünite EKHHP 300A2V3 500A2V3
Gövde Renk Trafik beyazı (RAL9016) / Koyu gri (RAL7011)
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 1.750x615x615 1.750x790x790
Ağırlık Ünite kg 70 80
Boyler Su hacmi l 294 477

Maksimum su sıcaklığı °C 85
Maksimum su basıncı bar 0

Çalışma sıcaklık aralığı Kullanım sıcak suyu Su tarafı Min.~Maks. °C 5~75
Ses gücü seviyesi Nom. dBA 0
Ses basıncı seviyesi Nom. dBA 0

Dış Ünite ERWQ 02AV3
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 612x906x402
Ağırlık Ünite kg 35
Kompresör Miktar 1

Tipi Hermetik sızdırmaz swing kompresör
Çalışma sıcaklık aralığı Kullanım sıcak suyu Min.~Maks. °C KT -15~35
Soğutucu akışkan Tipi R-410A

Şarj kg 1,05
GWP 2.087,5

Ses basıncı seviyesi Nom. dBA 47
Min. dBA 44

Güç beslemesi Adı/Fazı/Frekansı/Gerilimi Hz/V V3/1~/50/230
Florinli sera gazlarını içerir

Kullanım sıcak suyu ısı pompası

Verimli sıcak su üretimi

 ʯ Kullanım sıcak suyu neredeyse anında ısıtılır
 ʯ Daha fazla enerji verimi için güneş enerjili ısıtmayla birleştirin
 ʯ Kolay montaj: su tankı basıncı yoktur ve ısı eşanjöründe sadece sınırlı 
basınç bulunur

 ʯ Düşük bakım: anot bulunmaması, tortu veya kireç birikmesini veya 
korozyonu önler

 ʯ Elektrikli yedek ısıtıcı (2,5kW) her durumda sıcak su sağlar. 500L tanka 
harici hidrolik yedek ünite de takılabilir.

EKHHP-A2V3 + ERWQ-AV3
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Daikin Altherma düşük sıcaklıklı split 4-8kW 11-16kW

Dış ünite için drenaj tavası (ısıtıcı hariç) EKDP008CA

Drenaj tavası ısıtıcısı EKDPH008CA

Dış ünite için U kirişler EKFT008CA

Dış ünite için uzak sensör EKRSCA1

Uzak kullanıcı arayüzü (DE, FR, NL, IT) EKRUCBL1 EKRUCBL1

Uzak kullanıcı arayüzü (EN, SV, NO, FI) EKRUCBL2 EKRUCBL2

Uzak kullanıcı arayüzü (EN, ES, EL, PT) EKRUCBL3 EKRUCBL3

Uzak kullanıcı arayüzü (EN, TR, PL, RO) EKRUCBL4 EKRUCBL4

Uzak kullanıcı arayüzü (DE, CS, SL, SK) EKRUCBL5 EKRUCBL5

Uzak kullanıcı arayüzü (EN, HR, HU, BG) EKRUCBL6 EKRUCBL6

Uzak kullanıcı arayüzü (EN, DE, RU, DA) EKRUCBL7 EKRUCBL7

Yeni duvar tipi H/B için iç ünite drenaj tavası EKHBDPCA2 EKHBDPCA2

Bilgisayar kablosu EKPCCAB1 EKPCCAB1

Dijital G/Ç PCB'si - EKRP1HBAA

Alt plaka ısıtıcısı - EKBPHTH16A

Drenaj kiti - EKDK04

Kar kapağı - EK016SNCA

Talep PCB'si - EKRP1AHTA

Uzak iç ünite sensörü - KRCS01-1B

Duvar tipi iç ünite için drenaj tavası - EKHBDPCA2

Boylere entegre tasarım için buster ısıtıcı - EKBSHCA3V3
 

Daikin Altherma entegre güneş enerjisi ünitesi

Oda termostatı EHS157034

Karıştırıcı modülü EHS157068

Uygulama geçidi EHS157056

9kW yedek ısıtıcı EKBU9C
   

Daikin Altherma düşük sıcaklıklı monoblok 6-8kW 11-16kW

Yardımcı ısıtıcı EKMBUHBA6V3 -

Kablo EKCOMCAB1 -

Dijital G/Ç PCB'si - EKRP1HBAA

Alt plaka ısıtıcısı - EKBPHTH16A

Drenaj kiti - EKDK04

Daikin Altherma yüksek sıcaklıklı split
Alt plaka ısıtıcısı EKBPHTH16A
Dijital G/Ç PCB'si EKRP1HBAA
Talep PCB'si EKRP1AHTA
Uzak kullanıcı arayüzü EKRUAHTB
HT için yardımcı ısıtıcı EKBUHAA6V3
HT için yardımcı ısıtıcı EKBUHAA6W1
Soğutucu akışkan kesme vanaları EKRSVHTA
UK tank kiti EKUHWHTA
Uyumluluk kiti 1 EKMKHT1A
Uyumluluk kiti 2 EKMKHT2A

Daikin Altherma Flex
Dış ünite seçenekleri EKHVMRD EKHVMYD

Refnet başlığı KHRQ(M)22M29H8 KHRQ(M)23M29H8

Refnet başlığı KHRQ(M)22M64H8 KHRQ(M)23M64H8

Refnet bağlantısı KHRQ(M)22M20T8 KHRQ(M)23M20T8

Refnet bağlantısı KHRQ(M)22M29T8 KHRQ(M)23M29T8

Refnet bağlantısı KHRQ(M)22M64T8 KHRQ(M)23M64T8

Merkezi tahliye kabı kiti KWC25C450 KWC25C450

İç ünite seçenekleri

Stant kiti EKFMAHTB

G/Ç PCB'si EKRP1HBAA

Talep PCB'si EKRP1AHTA

Uzak kullanıcı arayüzü EKRUAHTB

Bireysel faturalama - bağlantı kiti EKMBIL1

Yardımcı ısıtıcı kiti EKBUHAA6V3

Yardımcı ısıtıcı kiti EKBUHAA6W1

Seçenekler - Isıtma
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Boylerler EKHWS EKHWP EKHTS

Duvar kelepçesi EKWBSWW150 - -

EKHWP300 düşük sıcaklıklı bağlantı kiti (yalnız ısıtma / ısıtma ve soğutma) - EKDVCPLT3HX -

EKHWP500 düşük sıcaklıklı bağlantı kiti (yalnız ısıtma) - EKDVCPLT5H -

EKHWP500 düşük sıcaklıklı bağlantı kiti (ısıtma ve soğutma) - EKDVCPLT5X -

Yüksek sıcaklıklı ve VRV iç ünite için HXHD125 bağlantı kiti (EKHWP300/EKHWP500) - EKEPHT3H / EKEPHT5H -

Daikin Altherma Yer Tavan Tipi için bağlantı kiti (yalnız ısıtma) - EKEPHT3H -

Daikin Altherma Yer Tavan Tipi için bağlantı kiti (ısıtma ve soğutma) - EKEPHT3H + 156034 -

Daikin Altherma hibrit ısı pompası bağlantı kiti -  EKEPHT3H EKEPHT3H

3 yollu vana - 3-W-UV2 -

Erime sigortalı buster ısıtıcı (900mm) - EKBH3S -

Seçenek kiti (EKHTS / EKHTSU) - - EKFMALTA / 
EKUHWHTA

   

Isı pompası konvektörü

Vana kiti EKVKHPC
   

Güneş enerjisi kolektörleri
Çatıda montaj kiti (antrasit) EKSRCAP
Çatıda montaj kiti (kırmızı) EKSRCRP
Çatıda montaj kiti (Çatı kiremitleri hariç) EKSRCP
Yer çekimi freni 16 50 70
Akış sensörü FLS12 
Debi göstergeli akış kontrol vanası FLG
İlave ısı kaynağı bağlantı kiti EWS
Sıcak su sirkülasyon kiti ZKL
Termostatik tortu önleyici karıştırma vanası + 1" vidalı bağlantı seti VTA32 + 156016
Güneş enerjisi paneli ile pompa istasyonu arasında Basınçsız Bağlantı borusu: 15 metre CON 15
Güneş enerjisi paneli ile pompa istasyonu arasında Basınçsız Bağlantı borusu:  20 metre CON 20
Kaplinleri de dahil 2,5m basınçsız uzatma borusu CON X 25
Kaplinleri de dahil 5m basınçsız uzatma borusu CON X 50
Kaplinleri de dahil 10m basınçsız uzatma borusu CON X 100
8 metre giriş borusu için basınçsız uzatma CON XV 80
Basınçlı güneş enerjisi borusu DN16 - 15m CON15P16
Konektörler DN16 CONXP16
Basınçlı güneş enerjisi borusu DN20 - 15m CON15P20
Konektörler DN20 CONXP20
Konektörler DN20 CON CP16
Konektörler DN20 CON CP20
ÇATI İÇİ montaj kiti RCIP
DÜZ ÇATI montaj kiti RCFP
Karşı tarafa bağlantı için ilave çatı parçası CON FE
2 güneş enerjisi paneli arasında bağlantı kiti FIX VBP
2 Kolektör sırası arasında bağlantı kiti CON RVP
2 Kolektör sırası arasında bağlantı kiti CON LCP
V26P için montaj desteği FIX MP 130
Basınçsız bağlantı borusu için destek kovanı TS
Çatı kiremitlerine uygun olarak çatı üzerine montaj için standart montaj seti FIX AD
Çatı kiremitlerine uygun olarak çatı üzerine montaj için değişken yükseklikli montaj seti FIX ADP
Çatı üzerine montaj seti FIX ADD
Şingılsız vb. düz kiremitler için çatı üzerine montaja uygun montaj seti FIX ADS
Oluklu levhalara uygun olarak çatı üzerine montaj için montaj seti FIX - WD
Metal çatılara uygun olarak çatı üzerine montaj için montaj seti FIX BD
2 EKSV26P için temel ÇATI İÇİ montaj kiti IBV26P
1 ilave EKSV26P için uzatma ÇATI İÇİ montaj kiti IEV26P
ÇATI İÇİ panel tamamlama kiti kapağı FIX-IES
2 EKSV26P için temel DÜZ ÇATI destek çerçevesi FB V26P
İlave EKSV26P için uzatma DÜZ ÇATI destek çerçevesi FE V26P
1 EKSH26P için temel DÜZ ÇATI destek çerçevesi FB H26P
İlave EKSH26P için uzatma DÜZ ÇATI destek çerçevesi FE H26P
Ayırma aracı FIX LP
Sıvı glikol 20 l GFL

Seçenekler - Isıtma
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