
Ogrzewanie i ciepła woda użytkowa

Idealny do
zastąpienia kotła 
         olejowego

Wysokotemperaturowy system 
Daikin Altherma

18SYSTEMY POWIETRZE - WODA



19SYSTEMY POWIETRZE - WODA



Zbiornik ciepłej 
wody użytkowej

Zastępuje kotły olejowe

Jednostka wewnętrzna 

Jednostka zewnętrzna

Wysokotemperaturowy system Daikin Altherma oferuje funkcje ogrzewania 
i ciepłej wody użytkowej dla Twojego domu. System ten może w sposób 
doskonały zastąpić tradycyjny kocioł i zostać przyłączony do istniejącej 
instalacji rurowej. Dlatego wysokotemperaturowy system Daikin Altherma 
jest idealnym rozwiązaniem w przypadku zadań renowacji. System split składa 
się z jednostki zewnętrznej i jednostki wewnętrznej, który można uzupełnić 
połączeniem z instalacją solarną.
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System split składa się z jednostki zewnętrznej i jednostki wewnętrznej
Jednostka zewnętrzna Daikin Altherma obejmuje pompę ciepła, która wydobywa ciepło z powietrza zewnętrznego, w wyniku 
czego blisko 2/3 całego użytecznego ciepła pochodzi z odnawialnego i darmowego źródła.
Jednostka zewnętrzna wydobywa ciepło z zewnętrznego powietrza atmosferycznego. To ciepło jest przekazywane do jednostki 
wewnętrznej poprzez instalację rurową czynnika chłodniczego. Jednostka wewnętrzna odbiera ciepło z jednostki zewnętrznej, 
następnie podnosi temperaturę wody do 80°C do ogrzewania przez grzejniki oraz do wytwarzania ciepłej wody użytkowej. 
Wyjątkowe właściwości sprężarki kaskadowej Daikin do pomp ciepła (jedna w jednostce zewnętrznej/jedna w jednostce 
wewnętrznej) zapewniają optymalny komfort nawet przy bardzo niskich temperaturach na zewnątrz, bez konieczności korzystania 
z elektrycznej grzałki rezerwowej.
Dostępne systemy są o wydajnościach 11, 14 i 16 kW. Gdy wymagana jest wydajność wyższa od 16 kW, można obecnie łączyć kilka 
jednostek wewnętrznych z jedną jednostką zewnętrzną, uzyskując wydajność grzewczą aż do 40 kW.
Wysokotemperaturowy system Daikin Altherma ogrzewa do 3 razy bardziej wydajnie w porównaniu z tradycyjnymi systemami 
ogrzewania, opartymi na paliwach kopalnych lub elektryczności. Dzięki temu uzyskuje się obniżenie kosztów eksploatacji 
z równoczesnym zapewnieniem stabilnego i przyjemnego poziomu komfortu.* 

* COP (Coefficient of Performance = współczynnik efektywności) aż do 3,08

Wysokotemperaturowy system Daikin Altherma nadaje się idealnie do grzania wody bez potrzeby korzystania z dodatkowej grzałki 
elektrycznej. Szybkie podgrzewanie wody użytkowej oznacza również potrzebę stosowania mniejszych grzałek. W przypadku 
4-osobowej rodziny, najlepszym rozwiązaniem jest standardowy zbiornik. Jeśli jednak potrzebujesz więcej ciepłej wody, dostępne 
są również większe zbiorniki.

Emitery grzejne
Wysokotemperaturowy system Daikin Altherma 
jest przeznaczony tylko do pracy z grzejnikami 
wysokotemperaturowymi, które są oferowane w wielu różnych 
wielkościach i formatach dla dostosowania do wystroju 
wnętrza, a także do wymagań dotyczących ogrzewania. 
Naszymi grzejnikami można sterować indywidualnie lub 
poprzez centralny program sterowania ogrzewaniem.

Połączenie z kolektorami słonecznymi
Wysokotemperaturowy system grzewczy Daikin Altherma 
może opcjonalnie korzystać z energii słonecznej do produkcji 
ciepłej wody.
Jeśli energia słoneczna nie jest potrzebna natychmiast, 
specjalnie wbudowany zasobnik ciepłej wody (EKHWP) jest 
w stanie przechowywać przez dobę duże ilości podgrzanej 
wody do późniejszego wykorzystania jako ciepłą wodę 
użytkową lub do celów ogrzewania.

Zbiornik ciepłej wody użytkowej

System split
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Sterowanie inwerterowe to jeszcze większe 
oszczędności!
Inwerter w sposób nieprzerwany dostosowuje system do bieżących 
potrzeb grzewczych. Nie ma potrzeby manipulowania ustawieniami: 
zaprogramowana temperatura jest utrzymywania bez względu na czynniki 
zewnętrzne i wewnętrzne, takie jak ilość światła słonecznego, liczba osób 
w pomieszczeniu itd. Prowadzi to do uzyskania niezrównanego komfortu, 
dłuższej trwałości użytkowej systemu, ponieważ system pracuje tylko wtedy, 
kiedy jest to konieczne, a oprócz tego do 30% oszczędności na wydatkach 
za energię w porównaniu z pompami ciepła bez sterowania inwerterowego.

Wysokotemperaturowy system Daikin Altherma wykorzystuje 100% energii termodynamicznej do produkcji wody 
o temperaturze aż do 80°C bez konieczności korzystania z dodatkowej grzałki. 

poza pomieszczeniami

1  Etap

1 Jednostka zewnętrzna wydobywa ciepło 
z zewnętrznego powietrza atmosferycznego. To ciepło 
jest następnie przesyłane do jednostki wewnętrznej za 
pośrednictwem czynnika chłodniczego R-410A.

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA I JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA

Powolny 
rozruch

Stabilna temperatura
Temperatura / Pobór mocy

Czas

Temperatura 
zadana

pompa ciepła ze  
sterowaniem inwerterowym

pompa ciepła bez  
sterowania inwerterowego

Ogrzewanie:

Technologia kaskadowa Daikin Altherma

Wysoka wydajność w 3 etapach:

1.
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w pomieszczeniach

2 3

3

2
  Etap   Etap

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

 › Dostępna tylko w zastosowaniach ogrzewania
 › Dzięki technologii kaskadowej, dodatkowa grzałka nie jest 

potrzebna

Jednostka wewnętrzna odbiera ciepło 
i w dalszym etapie podnosi temperaturę za pomocą 
czynnika chłodniczego R-134a.

Ciepło jest przekazywane z obiegu czynnika 
chłodniczego R-134a do obiegu wody. Dzięki 
wyjątkowej sprężarce kaskadowej, można uzyskać wodę 
o temperaturze 80°C bez używania dodatkowej grzałki.

1. Wymiennik ciepła R-134a  H
2
O

2. Wymiennik ciepła R-410A  R-134a

3. Pompa (inwerter DC do utrzymania stałej wartości ∆T)

4. Sprężarka R-134a

5. Usuwanie powietrza

6. Manometr

7. Naczynie wzbiorcze (12 l)

1

4

7

3

6

5

2
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EKHTS: Zbiornik ciepłej wody użytkowej

 > Jest dostępny w pojemnościach 200 l i 260 l.

 > Efektywna temperatura podgrzewania: od 10°C do 50°C w ciągu tylko 60 minut*.

 > Straty ciepła zmniejszone do minimum dzięki wysokiej jakości izolacji.

 > W wymaganych odstępach czasu jednostka wewnętrzna podgrzewa wodę do 60°C, aby zapobiec rozwojowi bakterii.

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

Jednostka wewnętrzna i zbiornik ciepłej wody 
użytkowej mogą być zainstalowane jedno na 
drugim lub obok siebie, jeśli dostępna wysokość jest 
ograniczona.

Gdy klient chce korzystać tylko z ciepłej wody użytkowej albo czerpać korzyści z energii słonecznej, firma Daikin oferuje 
zbiornik ciepłej wody użytkowej, który spełnia wszystkie wymagania.

1. Złącze ciepłej wody

2. Trójnik (dostawa miejscowa)

3. Złącze zaworu bezpieczeństwa

4. Zawór bezpieczeństwa (dostawa 
miejscowa)

5. Otwór recyrkulacyjny

6. Gniazdo termistora

7. Złącze wlotowe doprowadzenia

8. Wężownica wymiennika ciepła

9. Złącze wylotowe powrotu

10. Złącze zimnej wody

11. Termistor

12. Anoda

13. Otwory montażowe  
(do wypchnięcia)

14. Otwory montażowe  
(do wypchnięcia)

1
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Instalacja 
piętrowa

LUB

Instalacja obok siebie

ZBIORNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ2.
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Kolektor słoneczny
Średnio przez cały rok, słońce dostarcza połowę energii potrzebnej na podgrzanie ciepłej wody użytkowej do żądanej 
temperatury. Wysokowydajne kolektory z wysoce wybiórczą powłoką przekształcają całe krótkofalowe promieniowanie 
słoneczne na ciepło. Kolektory można montować na dachówce.

Praca
Kolektory słoneczne są napełniane wodą tylko wtedy, kiedy słońce dostarcza wystarczającą ilość ciepła. W takim przypadku, 
obydwie pompy w układzie sterującym i moduł pompy włączają się na krótko i napełniają kolektory wodą ze zbiornika 
magazynowego. Po napełnieniu, które trwa krócej niż minutę, jedna z pomp wyłącza się i obieg wody jest utrzymywany 
przez drugą pompę.

System bezciśnieniowy
W przypadku niewystarczającej ilości światła słonecznego lub jeśli zbiornik magazynowy układu kolektorów słonecznych 
nie potrzebuje więcej ciepła, pompa zasilająca wyłącza się i cała ciecz z układu kolektorów słonecznych spływa do zbiornika 
magazynującego. Dodawanie środka zapobiegającego zamarzaniu nie jest konieczne, ponieważ jeżeli instalacja nie jest 
używana, powierzchnia kolektora nie zostaje wypełniona wodą – kolejna korzyść dla środowiska!

EKHWP: zbiornik ciepłej wody użytkowej
Zbiornik ciepłej wody użytkowej składa się z dwóch sekcji: górnej, zawsze ciepłej – strefa aktywnej wody – i dolnej, 
chłodniejszej – strefa solarna.

1. Aktywna woda jest podgrzewana w górnej części zbiornika magazynowego. Wysoka temperatura tej strefy 
gwarantuje zawsze dostępność wystarczającej ilości ciepłej wody użytkowej.

2. Kolektory słoneczne pracują bardziej wydajnie, kiedy przepływa przez nie zimniejsza woda. Z tego względu, woda 
dostarczana bezpośrednio do kolektorów słonecznych jest magazynowana w strefie solarnej.

POŁĄCZENIE Z KOLEKTORAMI SŁONECZNYMI3.

Kolektor słoneczny

Jednostka wewnętrzna i zbiornik 
ciepłej wody użytkowej
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Sterownik systemowy
Interfejs użytkownika steruje wysokotemperaturowym systemem grzewczym na dwa sposoby:

1/ Zmienna nastawa zależna od 
pogody
Po włączeniu funkcji zmiennej wartości zadanej, wartość 
zadana temperatury wody na wylocie będzie zależna 
od temperatury otoczenia na zewnątrz. Przy niskich 
temperaturach zewnętrznych, temperatura wody na wylocie 
podniesie się w sposób pozwalający na dostosowanie się do 
wzrastających potrzeb grzewczych budynku. Przy wyższych 
temperaturach, temperatura wody na wylocie obniży się 
w celu oszczędzania energii.

2/ Sterowanie termostatem
Dzięki interfejsowi użytkownika Daikin Altherma 
z wbudowanym czujnikiem temperatury, można w prosty, 
szybki i wygodny sposób regulować temperaturę.
Łatwy w użyciu interfejs użytkownika do 
wysokotemperaturowych aplikacji zapewnia gwarancję 
komfortu: 

• ogrzewanie 
pomieszczeń

• tryb cichy
• funkcja obniżenia 

parametrów
• funkcja dezynfekcji

• funkcja wyłączenia
• program 

harmonogramowania
• tryb podgrzewania 

wody użytkowej

Opcjonalny termostat pokojowy
Termostat mierzy temperaturę w pomieszczeniu 
i komunikuje się bezpośrednio z interfejsem użytkownika.

Ekran LCD termostatu pokojowego już po chwili wyświetla 
wszystkie niezbędne informacje dotyczące ustawienia 
systemu Daikin Altherma. Użytkownik może w prosty 
sposób nawigować pomiędzy różnymi menu, których 
główne funkcje i tryby obejmują:

• ustawienie temperatury w pomieszczeniu w oparciu o pomiary z wbudowanego lub zewnętrznego czujnika,
• funkcję wyłączania (ze zintegrowaną ochroną przed zamarzaniem),
• tryb pracy wakacyjnej,
• tryb komfortowy i tryb zredukowanych funkcji,
• czas (dzień i miesiąc),
• programowany, tygodniowy licznik zegarowy z 2 programami definiowanymi przez użytkownika oraz z 5 wstępnie 

zaprogramowanymi programami, przy czym każdy może obejmować do 12 akcji na dzień,
• funkcję blokady klawiatury,
• ograniczenia ustawień - instalator może zmieniać górne i dolne wartości graniczne,
• zabezpieczenie temperatury podłogi.* 

* tylko razem z czujnikiem EKRTETS

ŁATWA KONTROLA4.
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2. WYSOKOTEMPERATUROWY SYSTEM DAIKIN ALTHERMA

TYLKO OGRZEWANIE
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA EKHBRD011ACV1 EKHBRD014ACV1 EKHBRD016ACV1 EKHBRD011ACV1 EKHBRD014ACV1 EKHBRD016ACV1 EKHBRD011ACY1 EKHBRD014ACY1 EKHBRD016ACY1 EKHBRD011ACY1 EKHBRD014ACY1 EKHBRD016ACY1
Obudowa kolor szary metaliczny

materiał blacha z powłoką wstępną
Wymiary jednostka wys. x szer. x głęb. mm 705x600x695
Masa jednostka kg 144,25 147,25
Zakres roboczy ogrzewanie temp. otocz. min.~maks. °C -20~20

strona wodna min.~maks. °C 25~80
ciepła woda 
użytkowa

temp. otocz. min.~maks. °CDB -20~35
strona wodna min.~maks. °C 25~80

Czynnik chłodniczy typ R-134a
ładunek kg 3,2

Poziom ciśnienia 
akustycznego

nom. 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
tryb cichej pracy nocnej poziom 1 dBA 40 43 45 40 43 45 40 43 45 40 43 45

Zasilanie energią 
elektryczną

nazwa V1 Y1
liczba faz 1~ 3~
częstotliwość Hz 50
napięcie V 220-240 380-415

Prąd zalecane bezpieczniki A 25 16

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA ERSQ011AV1 ERSQ014AV1 ERSQ016AV1 ERRQ011AV1 ERRQ014AV1 ERRQ016AV1 ERSQ011AY1 ERSQ014AY1 ERSQ016AY1 ERRQ011AY1 ERRQ014AY1 ERRQ016AY1
Wydajność grzewcza nom. kW 11 / 11 / 11 14 / 14 / 14 16 / 16 / 16 11/11 14/14 16/16 11 / 11 / 11 14 / 14 / 14 16 / 16 / 16 11 / 11 14 / 14 16 / 16
Pobór mocy ogrzewanie nom. kW 3,57 / 4,40 / 2,61 4,66 / 5,65 / 3,55 5,57 / 6,65 / 4,31 3,57 / 4,40 4,66 / 5,65 5,57 / 6,65 3,57 / 4,40 / 2,61 4,66 / 5,65 / 3,55 5,57 / 6,65 / 4,31 3,57 / 4,40 4,66 / 5,65 5,57 / 6,65
COP 3,08 / 2,50 / 4,22 3,00 / 2,48 / 3,94 2,88 / 2,41 / 3,72 3,08 / 2,50 3,00 / 2,48 2,88 / 2,41 3,08 / 2,50 / 4,22 3,00 / 2,48 / 3,94 2,88 / 2,41 / 3,72 3,08 / 2,50 3,00 / 2,48 2,88 / 2,41
Wymiary jednostka wys. x szer. x głęb. mm 1 345x900x320
Masa jednostka kg 120
Zakres roboczy ogrzewanie min.~maks. °CWB -20~20

ciepła woda użytkowa min.~maks. °CDB -20~35
Czynnik chłodniczy typ R-410A

ładunek kg 4,5
Poziom mocy akustycznej ogrzewanie nom. dBA 68 69 71 68 69 71 68 69 71 68 69 71
Poziom ciśnienia akustycznego ogrzewanie nom. dBA 52 53 55 52 53 55 52 53 55 52 53 55
Zasilanie energią elektryczną nazwa/fazy/częstotliwość/napięcie Hz/V V1/1~/50/220-440 V1/1~/50/220-240 Y1/3~/50/380-415
Prąd zalecane bezpieczniki A 25 16

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA EKHBRD011ACV1 EKHBRD014ACV1 EKHBRD016ACV1 EKHBRD011ACY1 EKHBRD014ACY1 EKHBRD016ACY1
Obudowa kolor szary metaliczny

materiał blacha z powłoką wstępną
Wymiary jednostka wys. x szer. x głęb. mm 705x600x695
Masa jednostka kg 144,25 147,25
Zakres roboczy ogrzewanie temp. otocz. min.~maks. °C -20 (9)~20 (9)

strona wodna min.~maks. °C 25~80
ciepła woda 
użytkowa

temp. otocz. min.~maks. °CDB -20~35
strona wodna min.~maks. °C 25~80

Czynnik chłodniczy typ R-134a
ładunek kg 3,2

Poziom ciśnienia 
akustycznego

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)
tryb cichej pracy nocnej poziom 1 dBA 40 (1) 43 (1) 45 (1) 40 (1) 43 (1) 45 (1)

Zasilanie energią 
elektryczną

nazwa V1 Y1
liczba faz 1~ 3~
częstotliwość Hz 50
napięcie V 220-240 380-415

Prąd zalecane bezpieczniki A 25 16

 (1) Poziomy hałasu zmierzone przy: EW 55°C; LW 65°C; Dt 10°C; warunki otoczenia 7°CDB/6°CWB  (2) Poziomy hałasu zmierzone przy: EW 70°C; LW 80°C; Dt 10°C; warunki otoczenia 7°CDB/6°CWB

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA EMRQ8A EMRQ10A EMRQ12A EMRQ14A EMRQ16A
Wydajność grzewcza nom. kW 22,4 28 33,6 39,2 44,8
Wydajność chłodnicza nom. kW 20 25 30 35 40
Wymiary jednostka wys. x szer. x głęb. mm 1 680x1 300x765
Masa jednostka kg 331 339
Zakres roboczy ogrzewanie min.~maks. °CWB -15~20

ciepła woda użytkowa temp. otocz. min.~maks. °CDB -15~35
chłodzenie min.~maks. °CDB 10~43

Czynnik chłodniczy typ R-410A
Połączenia instalacji 
rurowej

ciecz śr. zewn. mm 9,52 12,7
ssanie śr. zewn. mm 19,1 22,2 28,6
gaz wys. i niskociśn. śr. zewn. mm 15,9 19,1 22,2
Długość instalacji 
rurowej

JZ-JW maks. m 100
system równoważna m 120

całkowita długość instalacji rurowej: system rzeczywista m 300
Poziom mocy akustycznej ogrzewanie nom. dBA 78 80 83 84
Poziom ciśnienia akustycznego ogrzewanie nom. dBA 58 60 62 63
Zasilanie energią elektryczną liczba faz/napięcie V 3~/380/-415

JEDNOSTKA PRZYPODŁOGOWA
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Zbiornik ciepłej wody użytkowej EKHTS200AC EKHTS260AC
Obudowa kolor szary metaliczny

materiał stal galwanizowana (blacha z powłoką wstępną)
Wymiary jednostka wys. x szer. x głęb. (wbudowany w jednostkę wewnętrzną) mm 2 010x600x695 2 285x600x695
Masa jednostka pusty kg 70 78
Zbiornik objętość wody l 200 260

materiał stal nierdzewna (EN 1.4521)
maksymalna temperatura wody °C 75
izolacja straty ciepła kWh/24h 1,2 1,5

Wymiennik ciepła ilość 1
materiał rurek stal z procesu dupleks (EN 1.4162)
powierzchnia całkowita m² 1,56
pojemność wężownicy wewn. l 7,5

Zbiornik ciepłej wody użytkowej EKHWP300B EKHWP500B
Wymiary jednostka wysokość mm 1 640 1 640

szerokość mm 595 790
głębokość mm 615 790

Masa jednostka pusty kg 59 93
Zbiornik objętość wody l 300 500

maksymalna temperatura wody °C 85
izolacja straty ciepła kWh/24h 1,3 1,4

Wymiennik ciepła ciepła woda 
użytkowa

materiał rurek stal nierdzewna
powierzchnia całkowita m² 5,8 6
pojemność wężownicy wewn. l 27,9 29
Ciśnienie robocze bar 6
średnia wydajność cieplna właściwa W/K 2 790 2 900

ładowanie materiał rurek stal nierdzewna
powierzchnia całkowita m² 2,7 3,8
pojemność wężownicy wewn. l 13,2 18,5
Ciśnienie robocze bar 3
średnia wydajność cieplna właściwa W/K 1 300 1 800

dodatkowe 
ogrzewanie 
słoneczne

materiał rurek stal nierdzewna
powierzchnia całkowita m² - 0,5
pojemność wężownicy wewn. l - 2,3
Ciśnienie robocze bar 3
średnia wydajność cieplna właściwa W/K - 280

Kolektor słoneczny EKSH26P EKSV21P EKSV26P
Wymiary jednostka wys. x szer. x głęb. mm 1 300x2 000x85 2 000x1 006x85 2 000x1 300x85
Masa jednostka kg 42 35 42
Pojemność l 2,1 1,3 1,7
Powierzchnia zewnętrzna m² 2,6 2,01 2,6

apertura m² 2,350 1,79 2,35
absorber m² 2,360 1,8 2,36

Powłoka Micro-therm (absorpcja maks. 96%, emisja ok. 5% +/-2%
Absorber zestaw rurek miedzianych w kształcie harfy z przyspawaną laserowo płytą aluminiową o wysokim stopniu selektywności
Pokrycie szklane jedna tafla szkła bezodpryskowego, przenoszenie +/- 92%
Dopuszczalne nachylenie dachu min.~maks. ° 15~80
Ciśnienie robocze maks. bar 6
Temperatura w stanie spoczynku maks. °C 200
Sprawność cieplna sprawność optyczna kolektora przy zerowych stratach η0 % -


