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Podjetje Daikin ponuja vse vrste energetsko učinkovitih 

rešitev za ogrevanje z nizkimi izpusti CO2, ne glede na to, 

ali potrebujete ogrevalni sistem za adaptacijo ali za novo 

hišo. Glede na potrebe svoje stranke lahko izbirate med 

različnimi tehnologijami: toplotne črpalke zrak-voda, 

toplotne črpalke zemlja-voda, hibridna tehnologija in 

tehnologija plinskih kondenzacijskih kotlov.
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KARTICE Z ARGUMENTI

UDOBJE ZA STANOVANJA 
IN POSLOVNE PROSTORE 
NA ENEM MESTU

Zakaj izbrati ogrevalni 
sistem Daikin?

• Več kot 50 let izkušenj na 

področju toplotnih črpalk

• Inovativne tehnologije ogrevanja 

zmanjšujejo obratovalne stroške 

in optimizirajo rabo obnovljivih 

virov energije.

• Raziskave in razvoj v Evropi za 

Evropo

• Rešitev za vse načine uporabe

• Možnost kombiniranja z vsemi 

vrstami toplotnih virov.

Rešitve za ogrevanje 
prostorov in proizvodnjo 
sanitarne tople vode

Tehnologija zrak-voda za pridobivanje toplote iz 
zunanjega zraka 

 › Zajamčena grelna zmogljivost navzdol do 
–25 °C, zato so skrbi pozimi odveč.

 › Možnost priključitve solarnega sistema za 
proizvodnjo sanitarne tople vode in s tem 
optimizacijo rabe obnovljivih virov energije.

Hibridna tehnologija: tehnologija plinskega 
kondenzacijskega kotla v kombinaciji s tehnologijo 
zrak-voda 

 › Izbere se najvarčnejši način delovanja glede 
na ceno energije, zunanjo temperaturo 
in notranjo toplotno obremenitev.

 › Optimizacija obeh tehnologij.

Tehnologija zemeljski vir-voda: pridobivanje 
toplote iz tal 

 › Odlično za kraje, kjer se povprečna zimska 
temperatura na prostem spusti pod 3 °C.

 › Visoka sezonska učinkovitost zaradi 
stabilnih temperatur zemlje.
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Tehnologija zrak-voda za pridobivanje toplote iz 
zunanjega zraka za segrevanje vode.
 › Idealna rešitev pri menjavi električnega 
hišnega grelnika za toplo vodo

 › Idealna kombinacija z breztlačnim ali tlačnim 
solarnim sistemom za optimalni prihranek energije

 › Temperature vode do 55 °C pri delovanju 
samo s toplotno črpalko

Optimalno udobje  
… s kombinacijo v enem sistemu

 › Ogrevanje
 › Sanitarna topla voda s podporo za solarni sistem
 › Hlajenje
 › Preprosto upravljanje 

Rešitev za vse načine uporabe

 › Novogradnja
 › Nizkoenergijske hiše
 › Obnova celotnega ogrevalnega sistema
 › Obnova brez menjave radiatorjev/cevi
 › Bivalentna rešitev: kombinacija trenutnega 
ogrevalnega sistema s sistemom za ogrevanje Daikin

Možnost kombiniranja z vsemi vrstami 
toplotnih virov

Odvisno od potreb vaše stranke lahko izberete sistem, 
ki ga je mogoče kombinirati z:
 › Talno ogrevanje
 › Konvektorji za toplotno črpalko
 › Nizkotemperaturni radiatorji
 › Visokotemperaturni radiatorji (do 80 °C)
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EHVH(X)-CB

EBLQ-CV3

ERLQ-CV3

Ogrevanje
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EGSQH-A9W

EHBH(X)-CB

EKHBRD-ADV1/Y1

Ogrevanje
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Pregled izdelkov
Ogrevanje

Rešitve za ogrevanje in proizvodnjo sanitarne tople vode Rešitve za ogrevanje in proizvodnjo sanitarne tople vode

Rešitve

Tehnologija zrak-voda Hibridna tehnologija Tehnologija zemlja-voda Tehnologija zrak-voda

Nizkotemperaturna deljena 
toplotna črpalka Daikin Altherma

Visokotemperaturna deljena 
toplotna črpalka Daikin Altherma

Hibridna toplotna črpalka 
Daikin Altherma

Toplotna črpalka Daikin Altherma 
na zemeljski vir

Nizkotemperaturni monoblok 
Daikin Altherma

Sistem Daikin Altherma  
Flex

Različne 
tehnologije

Energijska 
nalepka

 › Ogrevanje:  A++

 › Topla voda: do A+++
 › Ogrevanje:  A+

 › Topla voda:  B
 › Ogrevanje: do A++

 › Topla voda:  A
 › Ogrevanje:  A++

 › Topla voda:  A
 › Ogrevanje:  A+

 › Topla voda:  A

Načini  
uporabe

 › Idealno za novogradnje, nizkoenergijske 
hiše ali skupaj z obstoječim kotlom 
(bivalentno)

 › Idealna zamenjava klasičnega kotla  › Idealna zamenjava plinskega kotla  › Primerno za nove in obnovljene zgradbe

Idealno za velike potrebe po topli vodi in ogrevanju za:
 › Stanovanja
 › Večdružinske hiše
 › Hoteli
 › Fitnesi
 › Spaji
 › Šole
 › Bolnišnice
 › Knjižnice

Funkcije

 › Ogrevanje prostorov
 › Sanitarna topla voda
 › Hlajenje
 › Solarni priključek za 

proizvodnjo tople vode

 › Ogrevanje prostorov
 › Sanitarna topla voda
 › Solarni priključek za 

proizvodnjo tople vode

 › Ogrevanje prostorov
 › Sanitarna topla voda
 › Hlajenje
 › Solarni priključek za 

proizvodnjo tople vode

 › Ogrevanje prostorov
 › Sanitarna topla voda

 › Ogrevanje prostorov
 › Sanitarna topla voda
 › Hlajenje (vračanje toplote)

Vgradnja  › 1 notranja enota
 › 1 zunanja enota

 › 1 notranja enota
 › 1 zunanja enota

 › 1 notranja enota +  
1 plinski kondenzacijski kotel

 › 1 zunanja enota
 › 1 notranja enota  › 1 zunanja enota  › Več notranjih enot

 › 1 ali več zunanjih enot

Različni grelni 
elementi

 › Talno ogrevanje
 › Nizkotemperaturni radiatorji
 › Konvektorji
 › Konvektor toplotne črpalke

 › Visokotemperaturni radiatorji
 › Talno ogrevanje
 › Nizko- in visokotemperaturni radiatorji

 › Talno ogrevanje
 › Konvektorji
 › Konvektor toplotne črpalke
 › Nizko- in visokotemperaturni radiatorji

 › Talno ogrevanje
 › Nizkotemperaturni radiatorji
 › Konvektorji
 › Konvektor toplotne črpalke
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Pregled izdelkov
Ogrevanje

Rešitve za ogrevanje in proizvodnjo sanitarne tople vode Rešitve za ogrevanje in proizvodnjo sanitarne tople vode

Rešitve

Tehnologija zrak-voda Hibridna tehnologija Tehnologija zemlja-voda Tehnologija zrak-voda

Nizkotemperaturna deljena 
toplotna črpalka Daikin Altherma

Visokotemperaturna deljena 
toplotna črpalka Daikin Altherma

Hibridna toplotna črpalka 
Daikin Altherma

Toplotna črpalka Daikin Altherma 
na zemeljski vir

Nizkotemperaturni monoblok 
Daikin Altherma

Sistem Daikin Altherma  
Flex

Različne 
tehnologije

Energijska 
nalepka

 › Ogrevanje:  A++

 › Topla voda: do A+++
 › Ogrevanje:  A+

 › Topla voda:  B
 › Ogrevanje: do A++

 › Topla voda:  A
 › Ogrevanje:  A++

 › Topla voda:  A
 › Ogrevanje:  A+

 › Topla voda:  A

Načini  
uporabe

 › Idealno za novogradnje, nizkoenergijske 
hiše ali skupaj z obstoječim kotlom 
(bivalentno)

 › Idealna zamenjava klasičnega kotla  › Idealna zamenjava plinskega kotla  › Primerno za nove in obnovljene zgradbe

Idealno za velike potrebe po topli vodi in ogrevanju za:
 › Stanovanja
 › Večdružinske hiše
 › Hoteli
 › Fitnesi
 › Spaji
 › Šole
 › Bolnišnice
 › Knjižnice

Funkcije

 › Ogrevanje prostorov
 › Sanitarna topla voda
 › Hlajenje
 › Solarni priključek za 

proizvodnjo tople vode

 › Ogrevanje prostorov
 › Sanitarna topla voda
 › Solarni priključek za 

proizvodnjo tople vode

 › Ogrevanje prostorov
 › Sanitarna topla voda
 › Hlajenje
 › Solarni priključek za 

proizvodnjo tople vode

 › Ogrevanje prostorov
 › Sanitarna topla voda

 › Ogrevanje prostorov
 › Sanitarna topla voda
 › Hlajenje (vračanje toplote)

Vgradnja  › 1 notranja enota
 › 1 zunanja enota

 › 1 notranja enota
 › 1 zunanja enota

 › 1 notranja enota +  
1 plinski kondenzacijski kotel

 › 1 zunanja enota
 › 1 notranja enota  › 1 zunanja enota  › Več notranjih enot

 › 1 ali več zunanjih enot

Različni grelni 
elementi

 › Talno ogrevanje
 › Nizkotemperaturni radiatorji
 › Konvektorji
 › Konvektor toplotne črpalke

 › Visokotemperaturni radiatorji
 › Talno ogrevanje
 › Nizko- in visokotemperaturni radiatorji

 › Talno ogrevanje
 › Konvektorji
 › Konvektor toplotne črpalke
 › Nizko- in visokotemperaturni radiatorji

 › Talno ogrevanje
 › Nizkotemperaturni radiatorji
 › Konvektorji
 › Konvektor toplotne črpalke
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Nizkotemperaturna deljena toplotna črpalka Daikin Altherma

Zunaj Grelnik za gospodinjsko vročo vodo – dodatni

Navzdol do zunanje 
temperature 

–25 °C
ERLQ-CV3 ERLQ-CV3 ERLQ-CV3 ERLQ-CV3

ERLQ-CW1
ERLQ-CV3
ERLQ-CW1

ERLQ-CV3
ERLQ-CW1 EKHWP-B EKHWP-PB EKHWS-B EKHWE-A

Znotraj Razpon 004 006 008 011 014 016 300 500 300 500 150-200-
300

150-200-
300

Vg
ra

dn
ja

 n
a 

st
en

o

EHBH-CB

04 Samo ogrevanje –
–

Topla voda + breztlačni 
solarni sistem

Topla voda + 
tlačni solarni 

sistem

Topla voda + 
tlačni solarni 

sistem

Topla voda

08

–

Samo ogrevanje

11
– Samo ogrevanje –

Topla voda 
+ breztlačni 

solarni sistem
–

Topla voda + 
tlačni solarni 

sistem16

EHBX-CB

04
Ogrevanje in 

hlajenje
–

–
Topla voda 

+ breztlačni 
solarni sistem

Topla voda 
+ breztlačni 

solarni sistem

Topla voda + 
tlačni solarni 

sistem

Topla voda + 
tlačni solarni 

sistem08

–

Ogrevanje in hlajenje

11
– Ogrevanje in hlajenje –

Topla voda 
+ breztlačni 

solarni sistem
–

Topla voda + 
tlačni solarni 

sistem16

Sa
m

os
to

je
ča

 e
no

ta
 in

 v
gr

aj
en

i 
gr

el
ni

k 
za

 sa
ni

ta
rn

o 
to

pl
o 

vo
do

EHVH-CB

04
Ogrevanje in 

topla voda
–

–

Grelnik za sanitarno toplo vodo je vgrajen v notranjo enoto

08
–

Ogrevanje in topla voda
11

– Ogrevanje in topla voda
16

EHVX-CB

04
Ogrevanje, hlajenje 

in vroča voda
–

–
08

–
Ogrevanje, hlajenje in vroča voda

11
– Ogrevanje, hlajenje in vroča voda

16

Sa
m

os
to

je
ča

 e
no

ta
 in

 v
gr

aj
en

i g
re

ln
ik

 z
a 

sa
ni

ta
rn

o 
 

to
pl

o 
vo

do
 s

 p
od

po
ro

 z
a 

so
la

rn
e 

si
st

em
e

EHSH-B

04
Ogrevanje, hlajenje in 

topla voda z breztlačnim 
solarnim sistemom

–
–

08
–

16
Ogrevanje, hlajenje in topla voda z breztlačnim 

solarnim sistemom (samo ERLQ)

EHSX-B

04
Ogrevanje, hlajenje in 

topla voda z breztlačnim 
solarnim sistemom

–
–

08
–

Ogrevanje, hlajenje in topla voda z 
breztlačnim solarnim sistemom

16 –
Ogrevanje, hlajenje in topla voda z breztlačnim 

solarnim sistemom (samo ERLQ)

EHSHB-B
Bivalentno

04
Ogrevanje, hlajenje in 
topla voda s tlačnim 
solarnim sistemom

–
–

08
–

16
Ogrevanje, hlajenje in topla voda s tlačnim solarnim 

sistemom (samo ERLQ)

EHSXB-B
Bivalentno

04
Ogrevanje, hlajenje in 
topla voda s tlačnim 
solarnim sistemom –

08
–

Ogrevanje, hlajenje in topla voda s 
tlačnim solarnim sistemom

16 –
Ogrevanje, hlajenje in topla voda s tlačnim solarnim 

sistemom (samo ERLQ)

Ogrevanje

Tabele kombinacij



 11

Ogrevanje

Nizkotemperaturni monoblok Daikin Altherma

Monoblok Grelnik za gospodinjsko vročo vodo – dodatni

Navzdol do zunanje 
temperature –25 °C

E(D/B)LQ-CV3
EK(2)CB

EBLQ-BB6V3 
EBLQ-BB6W1

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

EBHQ-BB6V3 
EBHQ-BB6W1

EDHQ-BB6V3 
EDHQ-BB6W1 300 500 300 500 150-200-300 150-200-300

005 Samo gretje

Ogrevanje in hlajenje EBLQ

– – Topla voda + breztlačni 

solarni sistem

Topla voda + tlačni 

solarni sistem

Topla voda + tlačni 

solarni sistem

Topla voda

007 – –

011 –

Ogrevanje in hlajenje Samo ogrevanje

Topla voda 

+ breztlačni 

solarni sistem

–
Topla voda + tlačni 

solarni sistem
014 –

016 –

Visokotemperaturna deljena toplotna črpalka Daikin Altherma

Zunaj Grelnik za gospodinjsko vročo vodo – dodatni

ERRQ-A ERRQ-A ERRQ-A EKHTS-AC EKHWP-B EKHWP-PB

Znotraj Razpon 011 014 016 200-260 300-500 300-500

Sa
m

os
to

je
če

EKHBRD-AD

011

Samo ogrevanje Topla voda
Topla voda + breztlačni 

solarni sistem

Topla voda + tlačni 

solarni sistem
014

016

Sistem Daikin Altherma Flex

Zunaj Grelnik za gospodinjsko vročo vodo – dodatni

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

Znotraj Razpon 8 10 12 14 16 200-260 300-500 300-500

Sa
m

os
to

je
če

EKHVMRD-AB
50

Samo ogrevanje

Topla voda

Topla voda + 

breztlačni solarni 

sistem

Topla voda + tlačni 

solarni sistem

80

EKHVMYD-AB
50

Ogrevanje in hlajenje
80

EKHBRD-AD

011

Samo ogrevanje014

016

Hibridna toplotna črpalka Daikin Altherma

Znotraj

Enota s toplotno črpalko Plinski kondenzacijski kotel

EHYHBH-AV32
Samo ogrevanje

EHYHBX-AV3
Toplotna črpalka

EHYKOMB-AA2(1)

EHYKOMB-AA3(2)

Zunaj 05 08 08 33

EVLQ-CV3
05 x x

08 x x x

(1) Primerno za Nemčijo, Belgijo, Francijo, Italijo, Veliko Britanijo, Španijo, Nizozemsko, Irsko, Švico, Malto

(2) Primerno za Bolgarijo, Bosno in Hercegovino, Hrvaško, Madžarsko, Slovaško, Slovenijo, Portugalsko, Grčijo, Ciper, Poljsko, Turčijo, Litvo, Latvijo
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Nizkotemperaturna deljena toplotna črpalka 
Daikin Altherma

 › Najboljše sezonske učinkovitosti, ki zagotavljajo 
najvišje prihranke pri obratovalnih stroških.

 › Popolna izbira za novogradnje 
in nizkoenergijske hiše.

Samostoječa enota z vgrajenim grelnikom za sanitarno 
toplo vodo
Kompaktna, vendar zagotavlja 100-odstotno udobje
 › Vsi sestavni deli in priključki so nameščeni že tovarniško.
 › Zelo majhen tloris pri vgradnji
 › Minimalna potrebna električna moč z 
vedno razpoložljivo toplo vodo.

 › Dvoobmočna dodatna oprema: ista notranja enota 
samodejno regulira dve temperaturni območji

Vgrajena solarna enota in grelnik za sanitarno toplo vodo
Največja možna raba obnovljive energije in 
popolno udobje za proizvodnjo vroče vode
 › Solarna podpora za sanitarno toplo vodo
 › Lahka posoda iz umetne mase
 › Bivalentna dodatna oprema: možna 
kombinacija s pomožnim toplotnim virom

 › Na voljo je upravljanje z aplikacijo.

Enota za vgradnjo na steno
Visoka prilagodljivost pri vgradnji in priključitvi 
za sanitarno toplo vodo
 › Kompaktna enota z majhnim prostorom za vgradnjo: 
ob straneh ni treba skoraj nič dodatnega prostora.

 › Možna kombinacija z ločenim grelnikom 
za sanitarno toplo vodo s prostornino do 
500 litrov, z ali brez solarne podpore.

Monoblok zunanja enota
Idealno, kadar imate omejen prostor
 › Kompaktna monoblok toplotna črpalka za 
ogrevanje in hlajenje prostorov z možnostjo 
proizvodnje sanitarne tople vode.

 › Preprosta vgradnja: potrebna sta samo 
priključka za vodo in elektriko.

 › Zanesljivo delovanje navzdol do –25 °C (na prostem) 
z učinkovitimi funkcijami proti zamrznitvi.

KARTICE Z ARGUMENTI

Nizko temperaturni  
sistem Daikin Altherma
Naravna izbira

Zakaj izbrati 
nizkotemperaturno 
toplotno črpalko 
Daikin Altherma?
Široka ponudba nizkotemperaturnih 

sistemov Daikin Altherma omogoča 

popolno prilagoditev potrebam vaše 

stranke. 

• Idealno za novogradnje

• Ogrevanje, sanitarna topla voda in 

hlajenje s podporo za solarne sisteme

• Moči od 4 do 16 kW

• Možnost kombiniranja s talnim 

ogrevanjem, konvektorji za toplotno 

črpalko in nizkotemperaturnimi 

radiatorji.

• Preprosto upravljanje

• Prilagodljive rešitve: deljena 

samostoječa, deljena stenska, 

monoblok
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Študija

Učinkovito delovanje z delno obremenitvijo je 
posebno pomembno za temperaturno območje, 
pri katerem je zahtevane največ toplote. Tipično je 
80 % vse toplote zahtevane pri zunanji temperaturi 
od –2 do 10 °C. Doseganje visokih izkoristkov v tem 
temperaturnem območju močno prispeva k visokim 
sezonskim učinkovitostim.

 › Največji del toplote se proizvede 
z optimalnim izkoristkom.

 › Manj delovanja v načinu vklop/izklop, ko toplotna 
obremenitev pade pod najmanjšo moč toplotne 
črpalke, kar optimizira učinkovitost in udobje.

 › Podvojeno območje modulacije v primerjavi s 
standardnimi toplotnimi črpalkami zrak-voda.

 › Nova serija zagotavlja približno 1 kW dodatne 
moči pri polni obremenitvi pri –7 °C (+25 %).

Orodja za podporo
Ekstranet
 › Spoznajte naš novi poslovni portal 
na naslovu my.daikin.eu

 › Zlahka poiščite informacije
 › Dostop preko mobilnih naprav ali 
namiznega računalnika

 › Prilagodite možnosti, da se prikažejo 
samo informacije, ki vas zadevajo

Internet
 › Poiščite naše rešitve za različne načine uporabe 
www.daikineurope.com/minisite/daikin_altherma_lt/

Literatura
 › Oglejte si vso razpoložljivo literaturo 
www.daikineurope.com/support-and-manuals/catalogues

Programska oprema
 › Izračunajte svoj prihranek energije: 
http://ecocalc.daikin.eu/

Ekoračunalo

Standardna toplotna črpalka Daikin Altherma

Črta toplotne obremenitve

Največja zmogljivost standardne toplotne črpalke

Najmanjša zmogljivost standardne toplotne črpalke

Največja zmogljivost pri ERLQ006CAV3

Najmanjša zmogljivost pri ERLQ006CAV3

Najboljša  

možna  

učinkovitost

Zunanja temperatura (°C)

Premajhno območje 

optimalne moči

Zunanja temperatura (°C)

Široko območje optimalne 

moči za najpomembnejše Ta 

(od –2 do 10 °C)

Zm
og

lji
vo

st
 (k

W
)

Tipična uporaba:
 › Kraj: Pariz

 › Projektna temperatura: –7 °C

 › Toplotna obremenitev: 7 kW

 › Izklopna temperatura 

pri ogrevanju: 16 °C

Zm
og

lji
vo

st
 (k

W
)
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ERLQ011-016BV3

EHVH-CB

ERLQ004-008CV3

14

Podatki o učinkovitosti EHVH + ERLQ

04S18 
CB3V 

+  
004 
CV3

08S18CB3V 
/ 08S26CB9W  

+ 006CV3

08S18CB3V 
/ 08S26CB9W  

+ 008CV3

11S18CB3V 
/ 11S26CB9W  

+ 011CV3

16S18CB3V 
/ 16S26CB9W  

+ 014CV3

16S18CB3V 
/ 16S26CB9W  

+ 016CV3

11S18CB3V 
/ 11S26CB9W  

+ 011CW1

16S18CB3V 
/ 16S26CB9W  

+ 014CW1

16S18CB3V 
/ 16S26CB9W  

+ 016CW1

Zmogljivost 
ogrevanja

Nazivno kW 4,40 (1) / 
4,03 (2)

6,00 (1) / 
5,67 (2)

7,40 (1) / 
6,89 (2)

11,2 (1) / 
11,0 (2)

14,5 (1) / 
13,6 (2)

16,0 (1) / 
15,2 (2)

11,2 (1) / 
11,0 (2)

14,5 (1) / 
13,6 (2)

16,0 (1) / 
15,2 (2)

Vhodna moč Ogrevanje Nazivno kW 0,870 (1) / 
1,13 (2)

1,27 (1) / 
1,59 (2)

1,66 (1) / 
2,01 (2)

2,43 (1) / 
3,10 (2)

3,37 (1) / 
4,10 (2)

3,76 (1) / 
4,66 (2)

3,42 (1) / 
4,21 (2)

3,37 (1) / 
4,10 (2)

3,76 (1) / 
4,66 (2)

COP 5,04 (1) / 
3,58 (2)

4,74 (1) / 
3,56 (2)

4,45 (1) / 
3,42 (2)

4,60 (1) / 2,75 (2) / 
3,55 (3) / 2,10 (4)

4,30 (1) / 2,65 (2) / 
3,32 (3) / 2,08 (4)

4,25 (1) / 2,64 (2) / 
3,26 (3) / 2,09 (4)

4,60 (1) / 2,75 (2) / 
3,55 (3) / 2,10 (4)

4,30 (1) / 2,65 (2) / 
3,32 (3) / 2,08 (4)

4,25 (1) / 2,64 (2) / 
3,26 (3) / 2,09 (4)

Segrevanje 
sanitarne vode
 

Splošno Deklarirani profil obremenitve L XL L XL L XL L XL L XL L XL L XL L XL
Povprečno 
podnebje

ηwh (učinkovitost ogrevanja vode) % 95,0 86,4 90,0 86,4 90,0 87,4 97,7 87,4 97,7 87,4 97,7 87,4 97,7 87,4 97,7 87,4 97,7
Razred energetske učinkovitosti za 
ogrevanje vode A

Ogrevanje 
prostorov
 
 

Povprečno 
podnebje, 
odvod vode 
pri 55 °C

Splošno SCOP 3,20 3,22 3,23 3,09 3,16 3,06 3,09 3,16 3,06
ηs (sezonska učinkovitost 
ogrevanja prostorov)

%
125 126 120 123 119 120 123 119

Razred sezonske energetske učinkovitosti pri ogrevanju prostorov A++ A+
Povprečno 
podnebje, 
odvod vode 
pri 35 °C

Splošno SCOP 4,52 4,29 4,34 3,98 3,90 3,80 3,98 3,90 3,80
ηs (sezonska učinkovitost 
ogrevanja prostorov)

%
178 169 171 156 153 149 156 153 149

Razred sezonske energetske učinkovitosti pri ogrevanju prostorov A++ A+ A++ A+

Notranja enota EHVH
04S18 
CB3V

08S18CB3V 
/ 08S26CB9W

08S18CB3V 
/ 08S26CB9W

11S18CB3V 
/ 11S26CB9W

16S18CB3V 
/ 16S26CB9W

16S18CB3V 
/ 16S26CB9W

11S18CB3V 
/ 11S26CB9W

16S18CB3V 
/ 16S26CB9W

16S18CB3V 
/ 16S26CB9W

Ohišje Barva Bela
Material Pločevina s predhodnim premazom

Mere Enota Višina x širina x globina mm 1.732x600x728
Teža Enota kg 116 117 127 117 127 117 126 118 128 118 128 117 126 118 128 118 128
Posoda Prostornina vode l 180 260 180 260 180 260 180 260 180 260 180 260 180 260 180 260

Najvišja temperatura vode °C 65
Največji tlak vode bar 10
Zaščita pred korozijo Anoda

Območje delovanja Ogrevanje Vodna stran Od najmanj do največ °C 15~55 15~55
Sanitarna topla voda Vodna stran Od najmanj do največ °C 25~60 25~60 / 60

Hladilno sredstvo Polnitev TCO₂eq -
GWP 2.0875,5

Raven zvočne moči Nazivno dBA 42 44 42 44
Raven zvočnega tlaka Nazivno dBA 28 30 28 30

Zunanja enota ERLQ 004CV3 006CV3 008CV3 011CV3 014CV3 016CV3 011CW1 014CW1 016CW1
Mere Enota Višina x širina x globina mm 735x832x307 1.345x900x320
Teža Enota kg 54 56 113 114
Kompresor Količina 1

Tip Hermetično zatesnjeni nihajni kompresor Hermetično zatesnjeni spiralni kompresor
Območje delovanja Hlajenje Od najmanj do največ °CDB 10,0~43,0 10,0~46,0

Sanitarna topla voda Od najmanj do največ °CDB -25~35 -20~35
Hladilno sredstvo Tip R-410A

GWP 2.087,5
Polnitev TCO₂eq 3,1 3,3 7,1

kg 1,5 1,6 3,4
Krmiljenje Ekspanzijski ventil (elektronski)

Raven zvočne moči Ogrevanje Nazivno dBA 61 62 64 66 64 66
Hlajenje Nazivno dBA 63 64 66 69 64 66 69

Raven zvočnega 
tlaka

Ogrevanje Nazivno dBA 48 49 51 52 51 52
Hlajenje Nazivno dBA 48 49 50 50 52 54 50 52 54

Napajanje Ime/faze/frekvenca/napetost Hz/V V3/1~/50/230 W1/3N~/50/400
Tok Priporočene varovalke A 16 20 40 20
(1) Hlajenje Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); ogrevanje Ta DB/WB 7/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) (2) Hlajenje Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C); ogrevanje Ta DB/WB 7/6 °C - LWC 45 °C (DT = 5 °C) 
(3) Ta DB –7 °C (RV 85 %) - LWC 35 °C (4) Ta DB –7 °C (RV 85 %) - LWC 45 °C (5) Vsebuje fluorirane toplogredne pline

Integrirana nizkotemperaturna 
deljena toplotna črpalka 
Daikin Altherma

Samostoječa toplotna črpalka zrak-voda Daikin Altherma za 
ogrevanje in toplo vodo, idealna za nizkoenergijske hiše

 › Vgrajena notranja enota: samostoječa enota po sistemu vse-v-
enem ima vgrajen tudi grelnik za sanitarno toplo vodo.

 › Energetsko učinkoviti sistem ogrevanja temelji na 
tehnologiji toplotne črpalke zrak-voda.

 › Popolna izbira za novogradnje in nizkoenergijske hiše.
 › Najboljše sezonske učinkovitosti, ki zagotavljajo 

najvišje prihranke pri obratovalnih stroških.
 › Prilagodljiva konfiguracija toplotnih virov.
 › Zunanja enota črpa toploto iz zunanjega zraka tudi pri -25 °C.

EHVH-CB + ERLQ-CV3/W1
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ERLQ011-016BW1

EHVX-CB

ERLQ004-008CV3

Integrirana nizkotemperaturna 
deljena toplotna črpalka 
Daikin Altherma

Samostoječa toplotna črpalka zrak-voda za ogrevanje, 
hlajenje in toplo vodo, idealna za nizkoenergijske hiše

 › Vgrajena notranja enota: samostoječa enota po sistemu vse-v-
enem ima vgrajen tudi grelnik za sanitarno toplo vodo.

 › Energetsko učinkoviti sistem ogrevanja in hlajenja temelji 
na tehnologiji toplotne črpalke zrak-voda.

 › Popolna izbira za novogradnje in nizkoenergijske hiše.
 › Najboljše sezonske učinkovitosti, ki zagotavljajo 

najvišje prihranke pri obratovalnih stroških.
 › Prilagodljiva konfiguracija toplotnih virov.
 › Zunanja enota črpa toploto iz zunanjega zraka tudi pri -25 °C.

EHVX-CB + ERLQ-CV3/W1

Podatki o učinkovitosti EHVX + ERLQ
04S18 

CB3V + 
 004 
CV3

08S18CB3V 
/ 08S26CB9W  

+ 006CV3

08S18CB3V  
/ 08S26CB9W  

+ 008CV3

11S18CB3V 
/ 11S26CB9W  

+ 011CV3

16S18CB3V  
/ 16S26CB9W 

+ 014CV3

16S18CB3V 
/ 16S26CB9W  

+ 016CV3

11S18CB3V  
/ 11S26CB9W  

+ 011CW1

16S18CB3V / 
16S26CB9W  

+ 014CW1

16S18CB3V / 
16S26CB9W 

+ 016CW1
Zmogljivost 
ogrevanja

Nazivno kW 4,40 (1) / 
4,03 (2)

6,00 (1) / 
5,67 (2)

7,40 (1) / 
6,89 (2)

11,2 (1) / 
11,0 (2)

14,5 (1) / 
13,6 (2)

16,0 (1) / 
15,2 (2)

11,2 (1) / 
11,0 (2)

14,5 (1) / 
13,6 (2)

16,0 (1) / 
15,2 (2)

Hladilna 
zmogljivost

Nazivno kW 4,08 (1) / 
4,17 (2)

5,88 (1) / 
4,84 (2)

6,20 (1) / 
5,36 (2)

12,1 (1) / 
11,7 (2)

12,7 (1) / 
12,6 (2)

13,8 (1) / 
13,1 (2)

12,1 (1) / 
11,7 (2)

12,7 (1) / 
12,6 (2)

13,8 (1) / 
13,1 (2)

Vhodna moč Ogrevanje Nazivno kW 0,870 (1) / 
1,13 (2)

1,27 (1) / 
1,59 (2)

1,66 (1) / 
2,01 (2)

2,43 (1) / 
3,10 (2)

3,37 (1) / 
4,10 (2)

3,76 (1) / 
4,66 (2)

2,43 (1) / 
3,10 (2)

3,37 (1) / 
4,10 (2)

3,76 (1) / 
4,66 (2)

Hlajenje Nazivno kW 0,900 (1) 
/ 1,80 (2)

1,51 (1) / 
2,07 (2)

1,64 (1) / 
2,34 (2)

3,05 (1) / 
4,31 (2)

3,21 (1) / 
5,08 (2)

3,74 (1) / 
5,73 (2)

3,05 (1) / 
4,31 (2)

3,21 (1) / 
5,08 (2)

3,74 (1) / 
5,73 (2)

COP 5,04 (1) / 
3,58 (2)

4,74 (1) / 
3,56 (2)

4,45 (1) / 
3,42 (2)

4,60 (1) / 2,75 (2) / 
3,55 (3) / 2,10 (4)

4,30 (1) / 2,65 (2) / 
3,32 (3) / 2,08 (4)

4,25 (1) / 2,64 (2) / 
3,26 (3) / 2,09 (4)

4,60 (1) / 2,75 (2) / 
3,55 (3) / 2,10 (4)

4,30 (1) / 2,65 (2) / 
3,32 (3) / 2,08 (4)

4,25 / 2,64 / 
3,26 / 2,09

EER 4,55 (1) / 
2,32 (2)

3,89 (1) / 
2,34 (2)

3,79 (1) / 
2,29 (2)

3,98 (1) / 
2,72 (2)

3,96 (1) / 
2,47 (2)

3,69 (1) / 
2,29 (2)

3,98 (1) / 
2,72 (2)

3,96 (1) / 
2,47 (2)

3,69 (1) / 
2,29 (2)

Segrevanje 
sanitarne vode
 

Splošno Deklarirani profil obremenitve L XL L XL L XL L XL L XL L XL L XL L XL
Povprečno 
podnebje

ηwh (učinkovitost ogrevanja vode) % 95,0 86,4 90,0 86,4 90,0 87,4 97,7 87,4 97,7 87,4 97,7 87,4 97,7 87,4 97,7 87,4 97,7
Razred energetske učinkovitosti za ogrevanje vode A

Ogrevanje 
prostorov
 
 

Povprečno 
podnebje, 
odvod vode 
pri 55 °C

Splošno SCOP 3,20 3,22 3,23 3,09 3,16 3,06 3,09 3,16 3,06
ηs (sezonska učinkovitost 
ogrevanja prostorov)

% 125 126 120 123 119 120 123 119

Razred sezonske energetske učinkovitosti pri ogrevanju prostorov A++ A+
Povprečno 
podnebje, 
odvod vode 
pri 35 °C

Splošno SCOP 4,52 4,29 4,34 3,98 3,90 3,80 3,98 3,90 3,80
ηs (sezonska učinkovitost 
ogrevanja prostorov)

% 178 169 171 156 153 149 156 153 149

Razred sezonske energetske učinkovitosti pri ogrevanju prostorov A++ A+ A++ A+

Notranja enota EHVX 04S18 
CB3V

08S18CB3V 
/ 08S26CB9W

08S18CB3V 
/ 08S26CB9W

11S18CB3V 
/ 11S26CB9W

16S18CB3V 
/ 16S26CB9W

16S18CB3V 
/ 16S26CB9W

11S18CB3V 
/ 11S26CB9W

16S18CB3V 
/ 16S26CB9W

16S18CB3V 
/ 16S26CB9W

Ohišje Barva Bela
Material Pločevina s predhodnim premazom

Mere Enota Višina x širina x globina mm 1.732x600x728
Teža Enota kg 117 119 129 119 129 119 128 120 130 120 130 119 128 120 130 120 130
Posoda Prostornina vode l 180 260 180 260 180 260 180 260 180 260 180 260 180 260 180 260

Najvišja temperatura vode °C 65
Največji tlak vode bar 10
Zaščita pred korozijo Anoda

Območje delovanja Ogrevanje Vodna stran Od najmanj do največ °C 15~55 15~55
Hlajenje Vodna stran Od najmanj do največ °C 5~22
Sanitarna topla voda Vodna stran Od najmanj do največ °C 25~60 25~60 / 60

Hladilno sredstvo Polnitev TCO₂eq -
GWP 2.087,5

Raven zvočne moči Nazivno dBA 42 44 42 44
Raven zvočnega tlaka Nazivno dBA 28 30 28 30

Zunanja enota ERLQ 004CV3 006CV3 008CV3 011CV3 014CV3 016CV3 011CW1 014CW1 016CW1
Mere Enota Višina x širina x globina mm 735x832x307 1.345x900x320
Teža Enota kg 54 56 113 114
Kompresor Količina 1

Tip Hermetično zatesnjeni nihajni kompresor Hermetično zatesnjeni spiralni kompresor
Območje delovanja Hlajenje Od najmanj do največ °CDB 10,0~43,0 10,0~46,0

Sanitarna topla voda Od najmanj do največ °CDB -25~35 -20~35
Hladilno sredstvo Tip R-410A

GWP 2.087,5
Polnitev TCO₂eq 3,1 3,3 7,1

kg 1,5 1,6 3,4
Krmiljenje Ekspanzijski ventil (elektronski)

Raven zvočne moči Ogrevanje Nazivno dBA 61 62 64 66 64 66
Hlajenje Nazivno dBA 63 64 66 69 64 66 69

Raven zvočnega 
tlaka

Ogrevanje Nazivno dBA 48 49 51 52 51 52
Hlajenje Nazivno dBA 48 49 50 50 52 54 50 52 54

Napajanje Ime/faze/frekvenca/napetost Hz/V V3/1~/50/230 W1/3N~/50/400
Tok Priporočene varovalke A 16 20 40 20
(1) Pogoj 1: hlajenje Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); ogrevanje Ta DB/WB 7/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) (2) Hlajenje Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C); ogrevanje Ta DB/WB 7/6 °C - LWC 45 °C (DT = 5 °C)  
(3) Ta DB –7 °C (RV 85 %) - LWC 35 °C (4) Ta DB –7 °C (RV 85 %) - LWC 45 °C (5) Vsebuje fluorirane toplogredne pline
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Integrirana nizkotemperaturna 
deljena toplotna črpalka 
Daikin Altherma

Vrhunska učinkovitost zagotavlja popolno 
prilagodljivost za grelnike po hiši

 › Ista notranja enota samodejno regulira dve temperaturni območji.
 › Končnemu uporabniku zagotavlja prilagodljivost kombiniranja 

različnih grelnikov, na primer talnega ogrevanja in 
radiatorjev, pri tem pa je optimizirana učinkovitost.

 › Vgrajena notranja enota: samostoječa enota po sistemu vse-v-
enem ima vgrajen tudi grelnik za sanitarno toplo vodo.

 › Energetsko učinkoviti sistem ogrevanja temelji na 
tehnologiji toplotne črpalke zrak-voda.

 › Zunanja enota črpa toploto iz zunanjega zraka tudi pri -25 °C.

EHVZ-CB3V + ERLQ-CV3/CW1

Podatki o učinkovitosti EHVZ + ERLQ
04S18CB3V 
+ 004CV3

08S18CB3V 
+ 006CV3

08S18CB3V 
+ 008CV3

16S18CB3V 
+ 011CV3

16S18CB3V 
+ 014CV3

16S18CB3V 
+ 016CV3

16S18CB3V 
+ 011CW1

16S18CB3V 
+ 014CW1

16S18CB3V 
+ 016CW1

Zmogljivost 
ogrevanja

Nazivno kW 4,40  (1) / 
4,03  (2)

6,00  (1) / 
5,67  (2)

7,40  (1) / 
6,89  (2)

11,2  (1) / 
11,0  (2)

14,4  (1) / 
13,5  (2)

15,9  (1) / 
15,1  (2)

11,2  (1) / 
11,0  (2)

14,4  (1) / 
13,5  (2)

15,9  (1) / 
15,1  (2)

Vhodna moč Ogrevanje Nazivno kW 0,870  (1) / 
1,13  (2)

1,27  (1) / 
1,59  (2)

1,66  (1) / 
2,01  (2)

2,43  (1) / 
3,10  (2)

3,39  (1) / 
4,12  (2)

3,77  (1) / 
4,67  (2)

2,43  (1) / 
3,10  (2)

3,39  (1) / 
4,12  (2)

3,77  (1) / 
4,67  (2)

COP
5,04  (1) / 
3,58  (2)

4,74  (1) / 
3,56  (2)

4,45  (1) / 
3,42  (2)

4,60  (1) / 
2,75  (2) / 
3,55  (3) / 
2,10  (4)

4,24  (1) / 
2,61  (2) / 
3,28  (3) / 
2,05  (4)

4,22  (1) / 
2,61  (2) / 
3,23  (3) / 
2,07  (4)

4,60  (1) / 
2,75  (2) / 
3,55  (3) / 
2,10  (4)

4,24  (1) / 
2,61  (2) / 
3,28  (3) / 
2,05  (4)

4,22  (1) / 
2,61  (2) / 
3,23  (3) / 
2,07  (4)

Črpalka za dodatno 
območje

Nazivna vrednost 
ESP enote (*RLQ*C*)

Ogrevanje kPa
52,3  / 55,4 40,6  / 43,3 28,3  / 32,7 26,2  / 28,3 25,0 26,2  / 28,3 25,0 

Črpalka za glavno 
območje

Nazivna vrednost 
ESP enote (*RLQ*C*)

Ogrevanje kPa
48,6  / 51,9 39,5  / 42,3 26,4  / 31,2 18,2  / 20,7 25,0 18,2  / 20,7 25,0 

Segrevanje 
sanitarne vode
 

Splošno Deklarirani profil obremenitve L
Povprečno 
podnebje

ηwh (učinkovitost ogrevanja vode) % 95,0 86,4 87,4
Razred energetske učinkovitosti 
za ogrevanje vode A

Ogrevanje 
prostorov
 
 

Povprečno 
podnebje, odvod 
vode pri 55 °C

Splošno SCOP 3,20 3,22 3,23 3,09 3,16 3,06 3,09 3,16 3,06
ηs (sezonska učinkovitost 
ogrevanja prostorov)

%
125 126 120 123 119 120 123 119

Razred sezonske energetske učinkovitosti pri ogrevanju prostorov A++ A+
Povprečno 
podnebje, odvod 
vode pri 35 °C

Splošno SCOP 4,52 4,29 4,34 -
ηs (sezonska učinkovitost 
ogrevanja prostorov)

%
178 169 171 -

Razred sezonske energetske učinkovitosti pri ogrevanju prostorov A++ -

Notranja enota EHVZ 04S18CB3V 08S18CB3V 16S18CB3V
Ohišje Barva Bela

Material Pločevina s predhodnim premazom
Mere Enota Višina x širina x globina mm 1.732x600x728
Teža Enota kg 121 122 121
Posoda Prostornina vode l 180

Najvišja temperatura vode °C 65
Največji tlak vode bar 10
Zaščita pred korozijo Anoda

Območje delovanja Ogrevanje Vodna stran Od najmanj do največ °C 15~55 15~55
Sanitarna topla voda Vodna stran Od najmanj do največ °C 25~60 25~60 / 60

Hladilno sredstvo Polnitev TCO₂eq -
GWP 2.087,5

Raven zvočne moči Nazivno dBA 42 44
Raven zvočnega tlaka Nazivno dBA 28 30

Zunanja enota ERLQ 004CV3 006CV3 008CV3 011CV3 014CV3 016CV3 011CW1 014CW1 016CW1
Mere Enota Višina x širina x globina mm 735x832x307 1.345x900x320
Teža Enota kg 54 56 113 114
Kompresor Količina 1

Tip Hermetično zatesnjeni nihajni kompresor Hermetično zatesnjeni spiralni kompresor
Območje delovanja Hlajenje Od najmanj do največ °CDB 10,0~43,0 10,0~46,0

Sanitarna topla voda Od najmanj do največ °CDB -25 (2,000~35 (2 -20 (2,000~35 (2
Hladilno sredstvo Tip R-410A

GWP 2.087,5
Polnitev TCO₂eq 3,1 3,3 7,1

kg 1,5 1,6 3,4
Krmiljenje Ekspanzijski ventil (elektronski)

Raven zvočne moči Ogrevanje Nazivno dBA 61 62 64 (3 66 (3 64 (3 66 (3
Hlajenje Nazivno dBA 63 64 (4 66 (4 69 (4 64 (4 66 (4 69 (4

Raven zvočnega 
tlaka

Ogrevanje Nazivno dBA 48 (3 49 (3 51 (5 52 (5 51 (5 52 (5
Hlajenje Nazivno dBA 48 (3 49 (3 50 (3 50 (5 52 (5 54 (5 50 (5 52 (5 54 (5

Napajanje Ime/faze/frekvenca/napetost Hz/V V3/1~/50/230 W1/3N~/50/400
Tok Priporočene varovalke A 16 20 40 20
(1) Hlajenje Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); ogrevanje Ta DB/WB 7/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) (2) hlajenje Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C); ogrevanje Ta DB/WB 7/6 °C - LWC 45 °C (DT = 5 °C)  
(3) Ogrevanje Ta DB –7 °C (RV 85 %) - LWC 35 °C (4) Ogrevanje Ta DB –7 °C (RV 85 %) - LWC 45 °C (5) Vsebuje fluorirane toplogredne pline

EKRUCBLERLQ011-016BV3

EHVZ-CB3V
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ERLQ004-008CV3EHSHB08-16P50B

EHSHB04-08P30B

Podatki o učinkovitosti EHSH + ERLQ
04P30B + 
004CV3

08P50B + 
006CV3

08P30B + 
006CV3

08P30B + 
008CV3

08P50B + 
008CV3

16P50B + 
011CV3

16P50B + 
014CV3

16P50B + 
016CV3

16P50B + 
011CW1

16P50B + 
014CW1

16P50B + 
016CW1

Zmogljivost 
ogrevanja

Nazivno kW 4,53 / 3,98 / 
4,26 / 3,47

6,06 / 5,78 / 5,14 / 4,60 7,78 / 7,27 / 5,53 / 5,51
11,80 / 10,40 / 

5,95 / 7,74
14,81 / 13,73 / 

8,28 / 9,57
15,34 / 14,86 / 
8,04 / 10,05

11,80 / 10,40 / 
5,95 / 7,74

14,81 / 13,73 / 
8,28 / 9,57

15,34 / 14,86 / 
8,04 / 10,05

Vhodna moč Ogrevanje Nazivno kW 0,87 / 1,04 / 
1,49 / 0,85

1,30 / 1,58 / 1,88 / 1,26 1,69 / 2,04 / 1,98 / 1,56
2,57 / 3,13 / 
2,43 / 2,35

3,42 / 4,07 / 3,17 / 2,93
2,57 / 3,13 / 
2,43 / 2,35

3,42 / 4,07 / 3,17 / 2,93

COP 5,23 / 3,84 / 
2,85 / 4,07

4,65 / 3,66 / 2,73 / 3,64 4,60 / 3,57 / 2,78 / 3,54
4,38 / 3,32 / 
2,45 / 3,29

4,27 / 3,34 / 
2,58 / 3,22

4,10 / 3,22 / 
2,44 / 3,15

4,38 / 3,32 / 
2,45 / 3,29

4,27 / 3,34 / 
2,58 / 3,22

4,10 / 3,22 / 
2,44 / 3,15

Ogrevanje 
prostorov
 
 

Povprečno 
podnebje, odvod 
vode pri 55 °C

Splošno ηs (sezonska učinkovitost 
ogrevanja prostorov)

%
130 125 127 125 126 125 126 125

Razred sezonske energetske učinkovitosti pri ogrevanju prostorov A++
Povprečno 
podnebje, odvod 
vode pri 35 °C

Splošno ηs (sezonska učinkovitost 
ogrevanja prostorov)

%
-

Razred sezonske energetske učinkovitosti pri ogrevanju prostorov -
Segrevanje 
sanitarne vode
 

Splošno Deklarirani profil obremenitve L XL L XL
Povprečno 
podnebje

ηwh (učinkovitost 
ogrevanja vode)

%
103 102 98 90 96 83

Razred energetske učinkovitosti za ogrevanje vode A

Notranja enota EHSH 04P30B 08P50B 08P30B 08P50B 16P50B
Ohišje Barva Prometno bela (RAL9016)/temnosiva (RAL7011)

Material Proti udarcem odporni polipropilen
Mere Enota Višina x širina x globina mm 1.890x615x595 1.890x790x790 1.890x615x595 1.890x790x790
Teža Enota kg 87 114 87 114 116
Posoda Prostornina vode l 300 500 300 500

Najvišja temperatura vode °C 85
Območje delovanja Ogrevanje Okolje Od najmanj do največ °C -25~25 -25~35

Vodna stran Od najmanj do največ °C 15~55
Sanitarna topla 
voda

Okolje Od najmanj do največ °CDB -25~35
Vodna stran Od najmanj do največ °C 25~55

Hladilno sredstvo Tip R-410A
Polnitev kg 1,5 1,6 3,4

TCO₂eq -
Krmiljenje Elektronski ekspanzijski ventil/inverter
GWP -

Raven zvočne moči Nazivno dBA 40
Raven zvočnega tlaka Nazivno dBA 28

Zunanja enota ERLQ 004CV3 006CV3 008CV3 011CV3 014CV3 016CV3 011CW1 014CW1 016CW1
Mere Enota Višina x širina x globina mm 735x832x307 1.345x900x320
Teža Enota kg 54 56 113 114
Kompresor Količina 1

Tip Hermetično zatesnjeni nihajni kompresor Hermetično zatesnjeni spiralni kompresor
Območje delovanja Hlajenje Od najmanj do največ °CDB 10,0~43,0 10,0~46,0

Sanitarna topla voda Od najmanj do največ °CDB -25~35 -20~35
Hladilno sredstvo Tip R-410A

GWP 2.087,5
Polnitev TCO₂eq 3,1 3,3 7,1

kg 1,5 1,6 3,4
Krmiljenje Ekspanzijski ventil (elektronski)

Raven zvočne moči Ogrevanje Nazivno dBA 61 62 64 66 64 66
Hlajenje Nazivno dBA 63 64 66 69 64 66 69

Raven zvočnega 
tlaka

Ogrevanje Nazivno dBA 48 49 51 52 51 52
Hlajenje Nazivno dBA 48 49 50 50 52 54 50 52 54

Napajanje Ime/faze/frekvenca/napetost Hz/V V3/1~/50/230 W1/3N~/50/400
Tok Priporočene varovalke A 16 20 40 20
(1) Hlajenje Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); ogrevanje Ta DB/WB 7/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C). (2) Hlajenje Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C); ogrevanje Ta DB/WB 7/6 °C - LWC 45 °C (DT = 5 °C).  
(3) EW 30 °C; LW 35 °C; pogoji okolja: –7 °CDB/–8 °CWB. (4) EW 30 °C; LW 35 °C; pogoji okolja: 2 °CDB/1 °CWB (5) Vsebuje fluorirane toplogredne pline

Kompaktna nizkotemperaturna 
deljena toplotna črpalka 
Daikin Altherma

Samostoječa toplotna črpalka zrak-voda za ogrevanje 
in toplo vodo s podporo za solarno segrevanje

 › Vgrajena solarna enota za maksimalno izkoriščanje obnovljive energije in 
vrhunsko udobje pri ogrevanju ter proizvodnji sanitarne tople vode.

 › Solarna podpora proizvodnje sanitarne tople vode z 
breztlačnim solarnim sistemom (Drain-back).

 › Lahka posoda iz umetne mase z izrednimi higienskimi lastnostmi.
 › Možnost upravljanja z aplikacijo za upravljanje ogrevanja 

in proizvodnje sanitarne tople vode.
 › Zunanja enota črpa toploto iz zunanjega zraka tudi pri -25 °C.

EHSH-B + ERLQ-CV3/CW1
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Podatki o učinkovitosti EHSHB + ERLQ
04P30B + 
004CV3

08P50B + 
006CV3

08P30B + 
006CV3

08P50B + 
008CV3

08P30B + 
008CV3

16P50B + 
011CV3

16P50B + 
014CV3

16P50B + 
016CV3

16P50B + 
011CW1

16P50B + 
014CW1

16P50B + 
016CW1

Zmogljivost 
ogrevanja

Nazivno kW 4,53 / 3,98 / 
4,26 / 3,47

6,06 / 5,78 / 5,14 / 4,60 7,78 / 7,27 / 5,53 / 5,51
11,80 / 10,40 / 

5,95 / 7,74
14,81 / 13,73 / 

8,28 / 9,57
15,34 / 14,86 / 
8,04 / 10,05

11,80 / 10,40 / 
5,95 / 7,74

14,81 / 13,73 / 
8,28 / 9,57

15,34 / 14,86 / 
8,04 / 10,05

Vhodna moč Ogrevanje Nazivno kW 0,87 / 1,04 / 
1,49 / 0,85

1,30 / 1,58 / 1,88 / 1,26 1,69 / 2,04 / 1,98 / 1,56
2,57 / 3,13 / 
2,43 / 2,35

3,42 / 4,07 / 3,17 / 2,93
2,57 / 3,13 / 
2,43 / 2,35

3,42 / 4,07 / 3,17 / 2,93

COP 5,23 / 3,84 / 
2,85 / 4,07

4,65 / 3,66 / 2,73 / 3,64 4,60 / 3,57 / 2,78 / 3,54
4,38 / 3,32 / 
2,45 / 3,29

4,27 / 3,34 / 
2,58 / 3,22

4,10 / 3,22 / 
2,44 / 3,15

4,38 / 3,32 / 
2,45 / 3,29

4,27 / 3,34 / 
2,58 / 3,22

4,10 / 3,22 / 
2,44 / 3,15

Ogrevanje 
prostorov
 
 

Povprečno 
podnebje, odvod 
vode pri 55 °C

Splošno ηs (sezonska 
učinkovitost 
ogrevanja prostorov)

%
130 125 127 125 126 125 126 125

Razred sezonske energetske 
učinkovitosti pri ogrevanju prostorov A++

Povprečno 
podnebje, odvod 
vode pri 35 °C

Splošno ηs (sezonska 
učinkovitost 
ogrevanja prostorov)

%
-

Razred sezonske energetske 
učinkovitosti pri ogrevanju prostorov -

Segrevanje 
sanitarne vode
 

Splošno Deklarirani profil obremenitve L XL L XL L XL
Povprečno 
podnebje

ηwh (učinkovitost 
ogrevanja vode)

%
103 108 98 99 90 84

Razred energetske učinkovitosti za ogrevanje vode A

Notranja enota EHSHB 04P30B 08P50B 08P30B 08P50B 08P30B 16P50B
Ohišje Barva Prometno bela (RAL9016)/temnosiva (RAL7011)

Material Proti udarcem odporni polipropilen
Mere Enota Višina x širina x globina mm 1.890x615x595 1.890x790x790 1.890x615x595 1.890x790x790 1.890x615x595 1.890 x790x790
Teža Enota kg 92 119 92 119 92 121
Posoda Prostornina vode l 300 500 300 500 300 500

Najvišja temperatura vode °C 85
Območje delovanja Ogrevanje Okolje Od najmanj do največ °C -25~25 -25~35

Vodna stran Od najmanj do največ °C 15~55
Sanitarna topla 
voda

Okolje Od najmanj do največ °CDB -25~35
Vodna stran Od najmanj do največ °C 25~55

Hladilno sredstvo Tip R-410A
Polnitev kg 1,5 1,6 3,4

TCO₂eq -
Krmiljenje Elektronski ekspanzijski ventil/inverter
GWP -

Raven zvočne moči Nazivno dBA 40
Raven zvočnega tlaka Nazivno dBA 28

Zunanja enota ERLQ 004CV3 006CV3 008CV3 011CV3 014CV3 016CV3 011CW1 014CW1 016CW1
Mere Enota Višina x širina x globina mm 735x832x307 1.345x900x320
Teža Enota kg 54 56 113 114
Kompresor Količina 1

Tip Hermetično zatesnjeni nihajni kompresor Hermetično zatesnjeni spiralni kompresor
Območje delovanja Hlajenje Od najmanj do največ °CDB 10,0~43,0 10,0~46,0

Sanitarna topla voda Od najmanj do največ °CDB -25~35 -20~35
Hladilno sredstvo Tip R-410A

GWP 2.087,5
Polnitev TCO₂eq 3,1 3,3 7,1

kg 1,5 1,6 3,4
Krmiljenje Ekspanzijski ventil (elektronski)

Raven zvočne moči Ogrevanje Nazivno dBA 61 62 64 66 64 66
Hlajenje Nazivno dBA 63 64 66 69 64 66 69

Raven zvočnega 
tlaka

Ogrevanje Nazivno dBA 48 49 51 52 51 52
Hlajenje Nazivno dBA 48 49 50 50 52 54 50 52 54

Napajanje Ime/faze/frekvenca/napetost Hz/V V3/1~/50/230 W1/3N~/50/400
Tok Priporočene varovalke A 16 20 40 20
(1) Hlajenje Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); ogrevanje Ta DB/WB 7/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C). (2) Hlajenje Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C); ogrevanje Ta DB/WB 7/6 °C - LWC 45 °C (DT = 5 °C).  
(3) EW 30 °C; LW 35 °C; pogoji okolja: –7 °CDB/–8 °CWB. (4) EW 30 °C; LW 35 °C; pogoji okolja: 2 °CDB/1 °CWB (5) Vsebuje fluorirane toplogredne pline

Kompaktna nizkotemperaturna 
deljena toplotna črpalka 
Daikin Altherma

Samostoječa toplotna črpalka zrak-voda za bivalentno 
ogrevanje in toplo vodo s podporo za solarno segrevanje

 › Bivalentni sistem: možna kombinacija s pomožnim toplotnim virom.
 › Vgrajena solarna enota za maksimalno izkoriščanje obnovljive energije 

in vrhunsko udobje pri ogrevanju ter proizvodnji sanitarne tople vode.
 › Solarna podpora proizvodnje sanitarne tople vode z 

breztlačnim solarnim sistemom (Drain-back).
 › Lahka posoda iz umetne mase z izrednimi higienskimi lastnostmi.
 › Možnost upravljanja z aplikacijo za upravljanje 

ogrevanja in proizvodnje sanitarne tople vode.
 › Zunanja enota črpa toploto iz zunanjega zraka tudi pri -25 °C.

EHSHB-B + ERLQ-CV3/W1
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Podatki o učinkovitosti EHSX + ERLQ
04P30B + 
004CV3

08P30B + 
006CV3

08P50B + 
006CV3

08P30B + 
008CV3

08P50B + 
008CV3

16P50B + 
011CV3

16P50B + 
014CV3

16P50B + 
016CV3

16P50B + 
011CW1

16P50B + 
014CW1

16P50B + 
016CW1

Zmogljivost 
ogrevanja

Nazivno kW 4,53 / 3,98 / 
4,26 / 3,47

6,06 / 5,78 / 5,14 / 4,60 7,78 / 7,27 / 5,53 / 5,51
11,80 / 10,40 / 

5,95 / 7,74
14,81 / 13,73 / 

8,28 / 9,57
15,34 / 14,86 / 
8,04 / 10,05

11,80 / 10,40 / 
5,95 / 7,74

14,81 / 13,73 / 
8,28 / 9,57

15,34 / 14,86 / 
8,04 / 10,05

Hladilna zmogljivost Nazivno kW 4,4 / 4,0 5,2 / 4,6 15,1 / 11,7 16,1 / 12,6 16,8 / 13,1 15,1 / 11,7 16,1 / 12,6 16,8 / 13,1
Vhodna moč Ogrevanje Nazivno kW 0,87 / 1,04 / 

1,49 / 0,85
1,30 / 1,58 / 1,88 / 1,26 1,69 / 2,04 / 1,98 / 1,56

2,57 / 3,13 / 
2,43 / 2,35

3,42 / 4,07 / 3,17 / 2,93
2,57 / 3,13 / 
2,43 / 2,35

3,42 / 4,07 / 3,17 / 2,93

Hlajenje Nazivno kW 1,05 / 1,41 1,43 / 1,85 4,55 / 4,30 5,44 / 5,10 6,18 / 5,72 4,55 / 4,30 5,44 / 5,10 6,18 / 5,72
COP 5,23 / 3,84 / 

2,85 / 4,07
4,65 / 3,66 / 2,73 / 3,64 4,60 / 3,57 / 2,78 / 3,54

4,38 / 3,32 / 
2,45 / 3,29

4,27 / 3,34 / 
2,58 / 3,22

4,10 / 3,22 / 
2,44 / 3,15

4,38 / 3,32 / 
2,45 / 3,29

4,27 / 3,34 / 
2,58 / 3,22

4,10 / 3,22 / 
2,44 / 3,15

EER 4,21 / 2,85 3,65 / 2,51 3,32 / 2,72 2,96 / 2,47 2,72 / 2,29 3,32 / 2,72 2,96 / 2,47 2,72 / 2,29
Ogrevanje 
prostorov
 
 

Povprečno 
podnebje, odvod 
vode pri 55 °C

Splošno ηs (sezonska učinkovitost 
ogrevanja prostorov)

%
132 126 128 130 127 128 130 127

Razred sezonske energetske učinkovitosti pri ogrevanju prostorov A++
Povprečno 
podnebje, odvod 
vode pri 35 °C

Splošno ηs (sezonska učinkovitost 
ogrevanja prostorov)

%
-

Razred sezonske energetske učinkovitosti pri ogrevanju prostorov -
Segrevanje 
sanitarne vode
 

Splošno Deklarirani profil obremenitve L XL L XL
Povprečno 
podnebje

ηwh (učinkovitost ogrevanja 
vode)

%
103 98 102 90 96 83

Razred energetske učinkovitosti za ogrevanje vode A

Notranja enota EHSX 04P30B 08P30B 08P50B 08P30B 08P50B 16P50B
Ohišje Barva Prometno bela (RAL9016)/temnosiva (RAL7011)

Material Proti udarcem odporni polipropilen
Mere Enota Višina x širina x globina mm 1.890x615x595 1.890x790x790 1.890x615x595 1.890x790x790
Teža Enota kg 87 114 87 114 116
Posoda Prostornina vode l 300 500 300 500

Najvišja temperatura vode °C 85
Območje delovanja Ogrevanje Okolje Od najmanj do največ °C -25~25 -25~35

Vodna stran Od najmanj do največ °C 15~55
Hlajenje Okolje Od najmanj do največ °CDB 10~43

Vodna stran Od najmanj do največ °C 5~22 -~-
Sanitarna topla 
voda

Okolje Od najmanj do največ °CDB -25~35
Vodna stran Od najmanj do največ °C 25~55

Hladilno sredstvo Tip R-410A
Polnitev kg 1,5 1,6 3,4

TCO₂eq -
Krmiljenje Elektronski ekspanzijski ventil/inverter
GWP -

Raven zvočne moči Nazivno dBA 40
Raven zvočnega tlaka Nazivno dBA 28

Zunanja enota ERLQ 004CV3 006CV3 008CV3 011CV3 014CV3 016CV3 011CW1 014CW1 016CW1
Mere Enota Višina x širina x globina mm 735x832x307 1.345x900x320
Teža Enota kg 54 56 113 114
Kompresor Količina 1

Tip Hermetično zatesnjeni nihajni kompresor Hermetično zatesnjeni spiralni kompresor
Območje delovanja Hlajenje Od najmanj do največ °CDB 10,0~43,0 10,0~46,0

Sanitarna topla voda Od najmanj do največ °CDB -25~35 -20~35
Hladilno sredstvo Tip R-410A

GWP 2.087,5
Polnitev TCO₂eq 3,1 3,3 7,1

kg 1,5 1,6 3,4
Krmiljenje Ekspanzijski ventil (elektronski)

Raven zvočne moči Ogrevanje Nazivno dBA 61 62 64 66 64 66
Hlajenje Nazivno dBA 63 64 66 69 64 66 69

Raven zvočnega 
tlaka

Ogrevanje Nazivno dBA 48 49 51 52 51 52
Hlajenje Nazivno dBA 48 49 50 50 52 54 50 52 54

Napajanje Ime/faze/frekvenca/napetost Hz/V V3/1~/50/230 W1/3N~/50/400
Tok Priporočene varovalke A 16 20 40 20
(1) Hlajenje Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); ogrevanje Ta DB/WB 7/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C). (2) Hlajenje Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C); ogrevanje Ta DB/WB 7/6 °C - LWC 45 °C (DT = 5 °C).  
(3) EW 30 °C; LW 35 °C; pogoji okolja: –7 °CDB/–8 °CWB. (4) EW 30 °C; LW 35 °C; pogoji okolja: 2 °CDB/1 °CWB (5) Vsebuje fluorirane toplogredne pline

Kompaktna nizkotemperaturna 
deljena toplotna črpalka 
Daikin Altherma

Samostoječa toplotna črpalka zrak-voda za ogrevanje, 
hlajenje in toplo vodo s podporo za solarno segrevanje

 › Vgrajena solarna enota za maksimalno izkoriščanje obnovljive energije in 
vrhunsko udobje pri ogrevanju, hlajenju ter proizvodnji sanitarne tople vode.

 › Solarna podpora proizvodnje sanitarne tople vode z 
breztlačnim solarnim sistemom (Drain-back).

 › Lahka posoda iz umetne mase z izrednimi higienskimi lastnostmi.
 › Možnost upravljanja z aplikacijo za upravljanje ogrevanja, 

hlajenja in proizvodnje sanitarne tople vode.
 › Zunanja enota črpa toploto iz zunanjega zraka tudi pri -25 °C.

EHSX-B + ERLQ-CV3/CW1

ERLQ004-008CV3EHSXB08-16P50B

EHSXB04-08P30B
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Kompaktna nizkotemperaturna 
deljena toplotna črpalka 
Daikin Altherma

Samostoječa toplotna črpalka zrak-voda za bivalentno 
ogrevanje, hlajenje in toplo vodo s podporo za solarno segrevanje

 › Bivalentni sistem: možna kombinacija s pomožnim toplotnim virom.
 › Vgrajena solarna enota za maksimalno izkoriščanje obnovljive energije in 

vrhunsko udobje pri ogrevanju, hlajenju ter proizvodnji sanitarne tople vode.
 › Solarna podpora proizvodnje sanitarne tople vode z 

breztlačnim solarnim sistemom (Drain-back).
 › Lahka posoda iz umetne mase z izrednimi higienskimi lastnostmi.
 › Možnost upravljanja z aplikacijo za upravljanje ogrevanja, 

hlajenja in proizvodnje sanitarne tople vode.
 › Zunanja enota črpa toploto iz zunanjega zraka tudi pri -25 °C.

EHSXB-B + ERLQ-CV3/W1

Podatki o učinkovitosti EHSXB + ERLQ
04P30B + 
004CV3

08P30B + 
006CV3

08P50B+ 
006CV3

08P30B + 
008CV3

08P50B + 
008CV3

16P50B + 
011CV3

16P50B + 
014CV3

16P50B + 
016CV3

16P50B + 
011CW1

16P50B + 
014CW1

16P50B + 
016CW1

Zmogljivost 
ogrevanja

Nazivno kW 4,53 / 3,98 / 
4,26 / 3,47 6,06 / 5,78 / 5,14 / 4,60 7,78 / 7,27 / 5,53 / 5,51 11,80 / 10,40 / 

5,95 / 7,74
14,81 / 13,73 / 

8,28 / 9,57
15,34 / 14,86 / 
8,04 / 10,05

11,80 / 10,40 / 
5,95 / 7,74

14,81 / 13,73 / 
8,28 / 9,57

15,34 / 14,86 / 
8,04 / 10,05

Hladilna zmogljivost Nazivno kW 4,4 / 4,0 5,2 / 4,6 15,1 / 11,7 16,1 / 12,6 16,8 / 13,1 15,1 / 11,7 16,1 / 12,6 16,8 / 13,1
Vhodna moč Ogrevanje Nazivno kW 0,87 / 1,04 / 

1,49 / 0,85 1,30 / 1,58 / 1,88 / 1,26 1,69 / 2,04 / 1,98 / 1,56 2,57 / 3,13 / 
2,43 / 2,35 3,42 / 4,07 / 3,17 / 2,93 2,57 / 3,13 / 

2,43 / 2,35 3,42 / 4,07 / 3,17 / 2,93

Hlajenje Nazivno kW 1,05 / 1,41 1,43 / 1,85 4,55 / 4,30 5,44 / 5,10 6,18 / 5,72 4,55 / 4,30 5,44 / 5,10 6,18 / 5,72
COP 5,23 / 3,84 / 

2,85 / 4,07 4,65 / 3,66 / 2,73 / 3,64 4,60 / 3,57 / 2,78 / 3,54 4,38 / 3,32 / 
2,45 / 3,29

4,27 / 3,34 / 
2,58 / 3,22

4,10 / 3,22 / 
2,44 / 3,15

4,38 / 3,32 / 
2,45 / 3,29

4,27 / 3,34 / 
2,58 / 3,22

4,10 / 3,22 / 
2,44 / 3,15

EER 4,21 / 2,85 3,65 / 2,51 3,32 / 2,72 2,96 / 2,47 2,72 / 2,29 3,32 / 2,72 2,96 / 2,47 2,72 / 2,29
Ogrevanje 
prostorov
 
 

Povprečno 
podnebje, odvod 
vode pri 55 °C

Splošno ηs (sezonska 
učinkovitost 
ogrevanja prostorov)

%
132 126 128 130 127 128 130 127

Razred sezonske energetske 
učinkovitosti pri ogrevanju prostorov A++

Povprečno 
podnebje, odvod 
vode pri 35 °C

Splošno ηs (sezonska 
učinkovitost 
ogrevanja prostorov)

%
-

Razred sezonske energetske 
učinkovitosti pri ogrevanju prostorov -

Segrevanje 
sanitarne vode
 

Splošno Deklarirani profil obremenitve L XL L XL
Povprečno 
podnebje

ηwh (učinkovitost 
ogrevanja vode)

% 103 98 108 90 99 84

Razred energetske učinkovitosti za ogrevanje vode A

Notranja enota EHSXB 04P30B 08P30B 08P50B 08P30B 08P50B 16P50B
Ohišje Barva Prometno bela (RAL9016)/temnosiva (RAL7011)

Material Proti udarcem odporni polipropilen
Mere Enota Višina x širina x globina mm 1.890x615x595 1.890x790x790 1.890x615x595 1.890 x790x790
Teža Enota kg 92 119 92 119 121
Posoda Prostornina vode l 300 500 300 500

Najvišja temperatura vode °C 85
Območje delovanja Ogrevanje Okolje Od najmanj do največ °C -25~25 -25~35

Vodna stran Od najmanj do največ °C 15~55
Hlajenje Okolje Od najmanj do največ °CDB 10~43

Vodna stran Od najmanj do največ °C 5~22 -~-
Sanitarna topla 
voda

Okolje Od najmanj do največ °CDB -25~35
Vodna stran Od najmanj do največ °C 25~55

Hladilno sredstvo Tip R-410A
Polnitev kg 1,5 1,6 3,4

TCO₂eq -
Krmiljenje Elektronski ekspanzijski ventil/inverter
GWP -

Raven zvočne moči Nazivno dBA 40
Raven zvočnega tlaka Nazivno dBA 28

Zunanja enota ERLQ 004CV3 006CV3 008CV3 011CV3 014CV3 016CV3 011CW1 014CW1 016CW1
Mere Enota Višina x širina x globina mm 735x832x307 1.345x900x320
Teža Enota kg 54 56 113 114
Kompresor Količina 1

Tip Hermetično zatesnjeni nihajni kompresor Hermetično zatesnjeni spiralni kompresor
Območje delovanja Hlajenje Od najmanj do največ °CDB 10,0~43,0 10,0~46,0

Sanitarna topla voda Od najmanj do največ °CDB -25~35 -20~35
Hladilno sredstvo Tip R-410A

GWP 2.087,5
Polnitev TCO₂eq 3,1 3,3 7,1

kg 1,5 1,6 3,4
Krmiljenje Ekspanzijski ventil (elektronski)

Raven zvočne moči Ogrevanje Nazivno dBA 61 62 64 66 64 66
Hlajenje Nazivno dBA 63 64 66 69 64 66 69

Raven zvočnega 
tlaka

Ogrevanje Nazivno dBA 48 49 51 52 51 52
Hlajenje Nazivno dBA 48 49 50 50 52 54 50 52 54

Napajanje Ime/faze/frekvenca/napetost Hz/V V3/1~/50/230 W1/3N~/50/400
Tok Priporočene varovalke A 16 20 40 20
(1) Hlajenje Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); ogrevanje Ta DB/WB 7/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C). (2) Hlajenje Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C); ogrevanje Ta DB/WB 7/6 °C - LWC 45 °C (DT = 5 °C).  
(3) EW 30 °C; LW 35 °C; pogoji okolja: –7 °CDB/–8 °CWB. (4) EW 30 °C; LW 35 °C; pogoji okolja: 2 °CDB/1 °CWB (5) Vsebuje fluorirane toplogredne pline
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Podatki o učinkovitosti EHBH + ERLQ
04CB3V 

+ 
004CV3

08CB3V/9W + 
006CV3

08CB3V/9W + 
008CV3

11CB3V/9W + 
011CV3

16CB3V/9W + 
014CV3

16CB3V/9W + 
016CV3

11CB3V/9W + 
011CW1

16CB3V/9W + 
014CW1

16CB3V/9W + 
016CW1

Zmogljivost 
ogrevanja

Nazivno kW 4,40 (1)  
/ 4,03 (2)

6,00 (1) / 
5,67 (2)

7,40 (1) / 
6,89 (2)

11,2 (1) / 
11,0 (2)

14,5 (1) / 
13,6 (2)

16,0 (1) / 
15,2 (2)

11,2 (1) / 
11,0 (2)

14,5 (1) / 
13,6 (2)

16,0 (1) / 
15,2 (2)

Vhodna moč Ogrevanje Nazivno kW 0,870 (1) / 
1,13 (2)

1,27 (1) / 
1,59 (2)

1,66 (1) / 
2,01 (2)

2,43 (1) / 
3,10 (2)

3,37 (1) / 
4,10 (2)

3,76 (1) / 
4,66 (2)

3,42 (1) / 
4,21 (2)

3,37 (1) / 
4,10 (2)

3,76 (1) / 
4,66 (2)

COP 5,04 (1)  
/ 3,58 (2)

4,74 (1) / 
3,56 (2)

4,45 (1) / 
3,42 (2)

4,60 (1) / 2,75 (2) / 
3,55 (3) / 2,10 (4)

4,30 (1) / 2,65 (2) / 
3,32 (3) / 2,08 (4)

4,25 (1) / 2,64 (2) / 
3,26 (3) / 2,09 (4)

4,60 (1) / 2,75 (2) / 
3,55 (3) / 2,10 (4)

4,30 (1) / 2,65 (2) / 
3,32 (3) / 2,08 (4)

4,25 (1) / 2,64 (2) / 
3,26 (3) / 2,09 (4)

Segrevanje 
sanitarne vode

Splošno Deklarirani profil obremenitve -
Povprečno 
podnebje

ηwh (učinkovitost ogrevanja vode) % -
Razred energetske učinkovitosti za ogrevanje vode -

Ogrevanje 
prostorov
 
 

Povprečno 
podnebje, 
odvod vode 
pri 55 °C

Splošno SCOP 3,20 3,22 3,23 3,09 3,16 3,06 3,09 3,16 3,06
ηs (sezonska učinkovitost 
ogrevanja prostorov)

%
125 126 120 123 119 120 123 119

Razred sezonske energetske 
učinkovitosti pri ogrevanju prostorov

A++ A+

Povprečno 
podnebje, 
odvod vode 
pri 35 °C

Splošno SCOP 4,52 4,29 4,34 3,98 3,90 3,80 3,98 3,90 3,80
ηs (sezonska učinkovitost 
ogrevanja prostorov)

%
178 169 171 156 153 149 156 153 149

Razred sezonske energetske 
učinkovitosti pri ogrevanju prostorov

A++ A+ A++ A+

Notranja enota EHBH 04CB3V 08CB3V/9W 08CB3V/9W 11CB3V/9W 16CB3V/9W 16CB3V/9W 11CB3V/9W 16CB3V/9W 16CB3V/9W
Ohišje Barva Bela

Material Pločevina s predhodnim premazom
Mere Enota Višina x širina x globina mm 890x480x344
Teža Enota kg 41 43 45 43 45 43 44 45 44 45 43 44 45 44 45
Območje delovanja Ogrevanje Vodna stran Od najmanj do največ °C 15~55 15~55

Sanitarna topla voda Vodna stran Od najmanj do največ °C 25~80 25~80
Hladilno sredstvo Polnitev TCO₂eq -

GWP 2.087,5
Raven zvočne moči Nazivno dBA 40 41 44 41 44
Raven zvočnega tlaka Nazivno dBA 26 27 30 27 30

Zunanja enota ERLQ 004CV3 006CV3 008CV3 011CV3 014CV3 016CV3 011CW1 014CW1 016CW1
Mere Enota Višina x širina x globina mm 735x832x307 1.345x900x320
Teža Enota kg 54 56 113 114
Kompresor Količina 1

Tip Hermetično zatesnjeni nihajni kompresor Hermetično zatesnjeni spiralni kompresor
Območje delovanja Hlajenje Od najmanj do največ °CDB 10,0~43,0 10,0~46,0

Sanitarna topla voda Od najmanj do največ °CDB -25~35 -20~35
Hladilno sredstvo Tip R-410A

GWP 2.087,5
Polnitev TCO₂eq 3,1 3,3 7,1

kg 1,5 1,6 3,4
Krmiljenje Ekspanzijski ventil (elektronski)

Raven zvočne moči Ogrevanje Nazivno dBA 61 62 64 66 64 66
Hlajenje Nazivno dBA 63 64 66 69 64 66 69

Raven zvočnega 
tlaka

Ogrevanje Nazivno dBA 48 49 51 52 51 52
Hlajenje Nazivno dBA 48 49 50 50 52 54 50 52 54

Napajanje Ime/faze/frekvenca/napetost Hz/V V3/1~/50/230 W1/3N~/50/400
Tok Priporočene varovalke A 16 20 40 20
(1) Hlajenje Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); ogrevanje Ta DB/WB 7/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) (2) Hlajenje Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C); ogrevanje Ta DB/WB 7/6 °C - LWC 45 °C (DT = 5 °C)  
(3) Ta DB –7 °C (RV 85 %) - LWC 35 °C (4) Ta DB –7 °C (RV 85 %) - LWC 45 °C (5) Vsebuje fluorirane toplogredne pline

Stenska nizkotemperaturna 
deljena toplotna črpalka 
Daikin Altherma

Stenska toplotna črpalka zrak-voda za samo 
ogrevanje, ki je idealna za nizkoenergijske hiše

 › Energetsko učinkoviti sistem ogrevanja temelji na 
tehnologiji toplotne črpalke zrak-voda.

 › Popolna izbira za novogradnje in nizkoenergijske hiše.
 › Najboljše sezonske učinkovitosti, ki zagotavljajo 

najvišje prihranke pri obratovalnih stroških.
 › Prilagodljiva konfiguracija toplotnih virov.
 › Možnost kombiniranja za sanitarno toplo vodo.
 › Zunanja enota črpa toploto iz zunanjega zraka tudi pri -25 °C.

EHBH-CB + ERLQ-CV3/W1

ERLQ011-016BV3

EHBH-CB

ERLQ004-008CV3
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ERLQ011-016BV3

EHBX-CB

ERLQ004-008CV3

22

Podatki o učinkovitosti EHBX + ERLQ
04CB3V 

+ 
004CV3

08CB3V/9W  
+ 006CV3

08CB3V/9W  
+ 008CV3

11CB3V/9W  
+ 011CV3

16CB3V/9W  
+ 014CV3

16CB3V/9W  
+ 016CV3

11CB3V/9W  
+ 011CW1

16CB3V/9W  
+ 014CW1

16CB3V/9W  
+ 016CW1

Zmogljivost 
ogrevanja

Nazivno kW 4,40 (1) / 
4,03 (2)

6,00 (1) / 
5,67 (2)

7,40 (1) / 
6,89 (2)

11,2 (1) / 
11,0 (2)

14,5 (1) / 
13,6 (2)

16,0 (1) / 
15,2 (2)

11,2 (1) / 
11,0 (2)

14,5 (1) / 
13,6 (2)

16,0 (1) / 
15,2 (2)

Hladilna 
zmogljivost

Nazivno kW 4,08 (1) / 
4,17 (2)

5,88 (1) / 
4,84 (2)

6,20 (1) / 
5,36 (2)

12,1 (1) / 
11,7 (2)

12,7 (1) / 
12,6 (2)

13,8 (1) / 
13,1 (2)

12,1 (1) / 
11,7 (2)

12,7 (1) / 
12,6 (2)

13,8 (1) / 
13,1 (2)

Vhodna moč Ogrevanje Nazivno kW 0,870 (1) / 
1,13 (2)

1,27 (1) / 
1,59 (2)

1,66 (1) / 
2,01 (2)

2,43 (1) / 
3,10 (2)

3,37 (1) / 
4,10 (2)

3,76 (1) / 
4,66 (2)

2,43 (1) / 
3,10 (2)

3,37 (1) / 
4,10 (2)

3,76 (1) / 
4,66 (2)

Hlajenje Nazivno kW 0,900 (1) 
/ 1,80 (2)

1,51 (1) / 
2,07 (2)

1,64 (1) / 
2,34 (2)

3,05 (1) / 
4,31 (2)

3,21 (1) / 
5,08 (2)

3,74 (1) / 
5,73 (2)

3,05 (1) / 
4,31 (2)

3,21 (1) / 
5,08 (2)

3,74 (1) / 
5,73 (2)

COP 5,04 (1) / 
3,58 (2)

4,74 (1) / 
3,56 (2)

4,45 (1) / 
3,42 (2)

4,60 (1) / 2,75 (2) / 
3,55 (3) / 2,10 (4)

4,30 (1) / 2,65 (2) / 
3,32 (3) / 2,08 (4)

4,25 (1) / 2,64 (2) / 
3,26 (3) / 2,09 (4)

4,60 (1) / 2,75 (2) / 
3,55 (3) / 2,10 (4)

4,30 (1) / 2,65 (2) / 
3,32 (3) / 2,08 (4)

4,25 (1) / 2,64 (2) / 
3,26 (3) / 2,09 (4)

EER 4,55 (1) / 
2,32 (2)

3,89 (1) / 
2,34 (2)

3,79 (1) / 
2,29 (2)

3,98 (1) / 
2,72 (2)

3,96 (1) / 
2,47 (2)

3,69 (1) / 
2,29 (2)

3,98 (1) / 
2,72 (2)

3,96 (1) / 
2,47 (2)

3,69 (1) / 
2,29 (2)

Segrevanje 
sanitarne vode

Splošno Deklarirani profil obremenitve -
Povprečno 
podnebje

ηwh (učinkovitost ogrevanja vode) % -
Razred energetske učinkovitosti za ogrevanje vode -

Ogrevanje 
prostorov
 
 

Povprečno 
podnebje, 
odvod vode 
pri 55 °C

Splošno SCOP 3,20 3,22 3,23 3,09 3,16 3,06 3,09 3,16 3,06
ηs (sezonska učinkovitost 
ogrevanja prostorov)

%
125 126 120 123 119 120 123 119

Razred sezonske energetske učinkovitosti pri ogrevanju prostorov A++ A+
Povprečno 
podnebje, 
odvod vode 
pri 35 °C

Splošno SCOP 4,52 4,29 4,34 3,98 3,90 3,80 3,98 3,90 3,80
ηs (sezonska učinkovitost 
ogrevanja prostorov)

%
178 169 171 156 153 149 156 153 149

Razred sezonske energetske učinkovitosti pri ogrevanju prostorov A++ A+ A++ A+

Notranja enota EHBX 04CB3V 08CB3V/9W 08CB3V/9W 11CB3V/9W 16CB3V/9W 16CB3V/9W 11CB3V/9W 16CB3V/9W 16CB3V/9W
Ohišje Barva Bela

Material Pločevina s predhodnim premazom
Mere Enota Višina x širina x globina mm 890x480x344
Teža Enota kg 42 44 45 44 45 43 45 44 46 44 46 43 45 44 46 44 46
Območje delovanja Ogrevanje Vodna stran Od najmanj do največ °C 15~55

Hlajenje Vodna stran Od najmanj do največ °C 5~22
Sanitarna topla voda Vodna stran Od najmanj do največ °C 25~80

Hladilno sredstvo Polnitev TCO₂eq -
GWP 2.087,5

Raven zvočne moči Nazivno dBA 40 41 44 41 44
Raven zvočnega tlaka Nazivno dBA 26 27 30 27 30

Zunanja enota ERLQ 004CV3 006CV3 008CV3 011CV3 014CV3 016CV3 011CW1 014CW1 016CW1
Mere Enota Višina x širina x globina mm 735x832x307 1.345x900x320
Teža Enota kg 54 56 113 114
Kompresor Količina 1

Tip Hermetično zatesnjeni nihajni kompresor Hermetično zatesnjeni spiralni kompresor
Območje delovanja Hlajenje Od najmanj do največ °CDB 10,0~43,0 10,0~46,0

Sanitarna topla voda Od najmanj do največ °CDB -25~35 -20~35
Hladilno sredstvo Tip R-410A

GWP 2.087,5
Polnitev TCO₂eq 3,1 3,3 7,1

kg 1,5 1,6 3,4
Krmiljenje Ekspanzijski ventil (elektronski)

Raven zvočne moči Ogrevanje Nazivno dBA 61 62 64 66 64 66
Hlajenje Nazivno dBA 63 64 66 69 64 66 69

Raven zvočnega 
tlaka

Ogrevanje Nazivno dBA 48 49 51 52 51 52
Hlajenje Nazivno dBA 48 49 50 50 52 54 50 52 54

Napajanje Ime/faze/frekvenca/napetost Hz/V V3/1~/50/230 W1/3N~/50/400
Tok Priporočene varovalke A 16 20 40 20
(1) Hlajenje Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); ogrevanje Ta DB/WB 7/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) (2) Hlajenje Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C); ogrevanje Ta DB/WB 7/6 °C - LWC 45 °C (DT = 5 °C)  
(3) Ta DB –7 °C (RV 85 %) - LWC 35 °C (4) Ta DB –7 °C (RV 85 %) - LWC 45 °C (5) Vsebuje fluorirane toplogredne pline

Stenska nizkotemperaturna 
deljena toplotna črpalka 
Daikin Altherma

Stenska reverzibilna toplotna črpalka zrak-
voda, ki je idealna za nizkoenergijske hiše

 › Notranja enota za vgradnjo na steno.
 › Energetsko učinkoviti sistem ogrevanja in hlajenja temelji 

na tehnologiji toplotne črpalke zrak-voda.
 › Popolna izbira za novogradnje in nizkoenergijske hiše.
 › Najboljše sezonske učinkovitosti, ki zagotavljajo 

najvišje prihranke pri obratovalnih stroških.
 › Prilagodljiva konfiguracija toplotnih virov.
 › Možnost kombiniranja za sanitarno toplo vodo.
 › Zunanja enota črpa toploto iz zunanjega zraka tudi pri -25 °C.

EHBX-CB + ERLQ-CV3/W1
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KARTICE Z ARGUMENTI 

Vsi hidravlični sestavni deli  
so združeni v zunanji enoti

Nova monoblok toplotna črpalka Daikin Altherma LT 
je na voljo za zmogljivosti 5 kW in 7 kW in v notranjosti 
pri samo ogrevanju prostorov potrebuje le krmilnik.  
Za ogrevanje prostora in proizvodnjo sanitarne tople 
vode se doda središče za ožičenje. Zunanjo enoto 
lahko vgradite skoraj povsod, tudi pod okensko polico 
ali v zelo majhnem vrtu. Zaradi tega je to jasna rešitev 
tako za novogradnje kot tudi za adaptacije.

Zasnova, ki prihrani prostor je idealna za 
domove z omejenim prostorom

 › Zunanja enota ima vgrajene vse hidravlične sestavne 
dele. 
Najmanjša prostornina inštalacije na trgu:  
V 735 x Š 1085 x G 360 mm –  
samo 80 kg.

 › Ločena vgradnja krmilnika in 
središča za ožičenje omogoča 
prilagodljivo vgradnjo v hišo.

Vse vaše potrebe iz enega vira

Monoblok Daikin Altherma učinkovito 
deluje s ponudbo talnega ogrevanja, 
radiatorjev in konvektorjev Daikin, kombinirati 
pa ga je mogoče tudi s solarnimi sistemi. Na 
podjetje Daikin lahko računate skozi ves projekt.

Monoblok male moči 
Daikin Altherma

Zakaj izbrati nizkotemperaturno monoblok toplotno črpalko Daikin Altherma?

Preprost odgovor je, da naša inverterska tehnologija zagotavlja vodilno zmogljivost, 

vsi hidravlični sestavni deli so že vgrajeni v zunanji enoti, ki je najmanjša na trgu,  

deluje pa z vsemi našimi grelnimi napravami.

Orodja za podporo

Ekstranet
 › Spoznajte naš novi poslovni portal 
na naslovu my.daikin.eu

 › Zlahka poiščite informacije
 › Dostop preko mobilnih naprav ali 
namiznega računalnika

 › Prilagodite možnosti, da se prikažejo 
samo informacije, ki vas zadevajo

Internet
 › Poiščite naše rešitve za različne načine uporabe 
www.daikineurope.com/for-your-home/needs/heating/

Literatura
 › Oglejte si vso razpoložljivo literaturo 
www.daikineurope.com/ support-
and-manuals/ catalogues

Programska oprema 
 › Izračunajte svoj prihranek energije:  

 http://ecocalc.daikin.eu
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E(D/B)LQ-CV3

Ena enota EDLQ/EBLQ 05CV3 07CV3 05CV3 07CV3
Zmogljivost ogrevanja Nazivno kW 4,40 (1) / 4,03 (2) 7,00 (1) / 6,90 (2) 4,40 (1) / 4,03 (2) 7,00 (1) / 6,90 (2)
Hladilna zmogljivost Nazivno kW - 3,88 (1) / 4,17 (2) 5,20 (1) / 5,36 (2)
Vhodna moč Hlajenje Nazivno kW - 0,950 (1) / 1,80 (2) 1,37 (1) / 2,34 (2)

Ogrevanje Nazivno kW 0,880 (1) / 1,13 (2) 1,55 (1) / 2,02 (2) 0,880 (1) / 1,13 (2) 1,55 (1) / 2,02 (2)
COP 5,00 (1) / 3,58 (2) 4,52 (1) / 3,42 (2) 5,00 (1) / 3,58 (2) 4,52 (1) / 3,42 (2)
EER - 4,07 (1) / 2,32 (2) 3,80 (1) / 2,29 (2)
Mere Enota Višina mm 735

Širina mm 1.090
Globina mm 350

Teža Enota kg 76,0 80,0 76,0 80,0
Območje delovanja Ogrevanje Vodna stran Od najmanj do največ °C 15~55,0

Hlajenje Okolje Od najmanj do največ °CDB -~- 10,0~43,0
Vodna stran Od najmanj do največ °C -~- 5,0~22,0

Sanitarna topla 
voda

Okolje Od najmanj do največ °CDB -25,0~35,0
Vodna stran Od najmanj do največ °C 25~80

Hladilno sredstvo Tip R-410A
GWP 2.087,5
Polnitev kg 1,3 1,5 1,3 1,5

TCO₂eq 2,7 3,0 2,7 3,0
Krmiljenje Ekspanzijski ventil (elektronski)

Raven zvočne moči Ogrevanje Nazivno dBA 60
Hlajenje Nazivno dBA - 63,0

Raven zvočnega 
tlaka

Ogrevanje Nazivno dBA 50
Hlajenje Nazivno dBA - 50

Ogrevanje 
prostorov
 
 

Povprečno 
podnebje, odvod 
vode pri 55 °C

Splošno ηs (sezonska 
učinkovitost 
ogrevanja prostorov)

%
125 126 125 126

SCOP 3,20 3,22 3,20 3,22
Razred sezonske energetske 
učinkovitosti pri ogrevanju prostorov

A++

Povprečno 
podnebje, odvod 
vode pri 35 °C

Splošno ηs (sezonska 
učinkovitost 
ogrevanja prostorov)

%
172 163 172 163

SCOP 4,39 4,14 4,39 4,14
Razred sezonske energetske 
učinkovitosti pri ogrevanju prostorov

A++

(1) Hlajenje Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); ogrevanje Ta DB/WB 7/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) (2) Hlajenje Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C); ogrevanje Ta DB/WB 7/6 °C - LWC 45 °C (DT = 5 °C)  
(3) Vsebuje fluorirane toplogredne pline 

Središče za ožičenje EKCB07CV3 EK2CB07CV3
Mere Enota Višina mm 360

Širina mm 340
Globina mm 97

Teža Enota kg 4
Območje delovanja Ogrevanje Okolje Od najmanj do največ -

Notranja 
vgradnja

Okolje Najmanj °CDB 5
Največ °CDB 35

Hladilno sredstvo Polnitev TCO₂eq -
Krmiljenje -
GWP -

Komplet s pomožnim grelnikom EKMBUHC3V3 EKMBUHC9W1
Mere Enota Višina mm 560

Širina mm 250
Globina mm 210

Teža Enota kg 11 13
Območje delovanja Ogrevanje Okolje Od najmanj do največ -

Notranja 
vgradnja

Okolje Najmanj °CDB 5
Največ °CDB 30

Hladilno sredstvo Polnitev TCO₂eq -
Krmiljenje -
GWP -

Nizkotemperaturni monoblok 
Daikin Altherma

Monoblok sistem zrak-voda male moči, 
idealen za omejen prostor

 › Kompaktni monoblok sistem za ogrevanje prostorov z 
možnostjo proizvodnje sanitarne tople vode.

 › Preprosta vgradnja: potreben je samo priključek za vodo.
 › Zanesljivo delovanje navzdol do –25 °C (na prostem) z učinkovitimi 

funkcijami proti zamrznitvi, kot je prosto viseči toplotni izmenjevalnik.
 › Vrednost COP do 5 s tipično letno učinkovitostjo do 300 %.

E(B/D)LQ-CV3 + EK(2)CB-CV3 + EKMBUH3V3/9W1
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Ena enota EBLQ/EBHQ 011BB6V3 014BB6V3 016BB6V3 011BB6W1 014BB6W1 016BB6W1
Zmogljivost ogrevanja Nazivno 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)
Hladilna zmogljivost Nazivno kW 12,9 (1) / 10,0 (2) 16,0 (1) / 12,5 (2) 16,7 (1) / 13,1 (2) 12,9 (1) / 10,0 (2) 16,0 (1) / 12,5 (2) 16,7 (1) / 13,1 (2)
Vhodna moč Hlajenje Nazivno 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)

Ogrevanje Nazivno 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)
Mere Enota Višina mm 1.418

Širina mm 1.435
Globina mm 382

Teža Enota kg 180
Hidravlična 
komponenta

Tok za pomožni 
grelnik

Tip 6V3 6W1
Napajanje Faze/

frekvenca/
napetost

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

Območje delovanja Ogrevanje Okolje Od najmanj do največ °CWB -20~35 -15~35 -20~35 -15~35 -20~35 -15~35 -25~35 -15~35 -25~35 -15~35 -25~35 -15~35
Vodna stran Od najmanj do največ °C 15 (3)~55 (3)

Hlajenje Okolje Od najmanj do največ °CDB 10~46
Vodna stran Od najmanj do največ °C 5~22

Sanitarna topla 
voda

Okolje Od najmanj do največ °CDB -20~43 -15~43 -20~43 -15~43 -20~43 -15~43 -25~43 -15~43 -25~43 -15~43 -25~43 -15~43
Vodna stran Od najmanj do največ °C 25~80

Hladilno sredstvo Tip R-410A
Polnitev kg 3,0

TCO₂eq 6,2
Krmiljenje Ekspanzijski ventil (elektronski)
GWP 2.088

Raven zvočne moči Ogrevanje Nazivno dBA 64 65 66 64 65 66
Hlajenje Nazivno dBA 65 66 69 65 66 69

Raven zvočnega 
tlaka

Ogrevanje Nazivno dBA 51 52 49 51 53
Hlajenje Nazivno dBA 50 52 54 50 52 54

Komponenta 
kompresorja

Glavno 
napajanje

Naziv V3 W1
Faza 1~ 3N~
Frekvenca Hz 50
Napetost V 230 400

Ogrevanje 
prostorov
 
 

Povprečno 
podnebje, odvod 
vode pri 55 °C

Splošno ηs (sezonska 
učinkovitost 
ogrevanja prostorov)

%
105 101 107 110 111

SCOP 2,70 2,71 2,60 2,75 2,82 2,85
Razred sezonske energetske 
učinkovitosti pri ogrevanju prostorov A+

Povprečno 
podnebje, odvod 
vode pri 35 °C

Splošno ηs (sezonska 
učinkovitost 
ogrevanja prostorov)

%
129 130 123 129 130 127

SCOP 3,30 3,32 3,15 3,30 3,31 3,25
Razred sezonske energetske 
učinkovitosti pri ogrevanju prostorov A+

(1) Hlajenje Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); ogrevanje Ta DB/WB 7/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C). (2) Hlajenje Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C); ogrevanje Ta DB/WB 7/6 °C - LWC 45 °C (DT = 5 °C).  
(3) od 15 do 25 °C: Samo BUH, brez delovanja toplotne črpalke = med zagonom

Nizkotemperaturni monoblok 
Daikin Altherma

Reverzibilni monoblok sistem zrak-voda, 
idealen za omejen prostor

 › Energetsko učinkoviti sistem ogrevanja in hlajenja 
temelji na tehnologiji toplotne črpalke zrak-voda.

 › Nizki stroški za energijo in nizki izpusti CO
2
.

 › Vodna napeljava med zunanjo enoto in notranjimi grelniki.
 › Inverterski spiralni kompresor.
 › Vgrajeni električni pomožni grelnik za dodatno ogrevanje 

pri izredno nizkih zunanjih temperaturah.
 › Možnost kombiniranja za sanitarno toplo vodo.
 › Zunanja enota črpa toploto iz zunanjega zraka tudi pri -25 °C.

EB(L/H)Q-BB6V3/W1
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ED(L/H)Q-BB

Ena enota EDLQ/EDHQ 011BB6V3 014BB6V3 016BB6V3 011BB6W1 014BB6W1 016BB6W1
Zmogljivost ogrevanja Nazivno 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)
Vhodna moč Ogrevanje Nazivno 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)
Mere Enota Višina mm 1.418

Širina mm 1.435
Globina mm 382

Teža Enota kg 180
Hidravlična 
komponenta

Tok za pomožni 
grelnik

Tip 6V3 6W1
Napajanje Faze/

frekvenca/
napetost

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

Območje delovanja Ogrevanje Okolje Od najmanj do največ °CWB -20~35 -15~35 -20~35 -15~35 -20~35 -15~35 -25~35 -15~35 -25~35 -15~35 -25~35 -15~35
Vodna stran Od najmanj do največ °C 15 (3)~55 (3)

Sanitarna topla 
voda

Okolje Od najmanj do največ °CDB -20~43 -15~43 -20~43 -15~43 -20~43 -15~43 -25~43 -15~43 -25~43 -15~43 -25~43 -15~43
Vodna stran Od najmanj do največ °C 25~80

Hladilno sredstvo Tip R-410A
Polnitev kg 3,0

TCO₂eq 6,2
Krmiljenje Ekspanzijski ventil (elektronski)
GWP 2.088

Raven zvočne moči Ogrevanje Nazivno dBA 64 65 66 64 65 66
Raven zvočnega tlaka Ogrevanje Nazivno dBA 51 52 49 51 53
Komponenta 
kompresorja

Glavno 
napajanje

Naziv V3 W1
Faza 1~ 3N~
Frekvenca Hz 50
Napetost V 230 400

Ogrevanje 
prostorov
 
 

Povprečno 
podnebje, odvod 
vode pri 55 °C

Splošno ηs (sezonska 
učinkovitost 
ogrevanja prostorov)

%
105 101 107 110 111

SCOP 2,70 2,71 2,60 2,75 2,82 2,85
Razred sezonske energetske 
učinkovitosti pri ogrevanju prostorov A+

Povprečno 
podnebje, odvod 
vode pri 35 °C

Splošno ηs (sezonska 
učinkovitost 
ogrevanja prostorov)

%
129 130 123 129 130 127

SCOP 3,30 3,32 3,15 3,30 3,31 3,25
Razred sezonske energetske 
učinkovitosti pri ogrevanju prostorov A+

(1) Hlajenje Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); ogrevanje Ta DB/WB 7/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C). (2) Hlajenje Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C); ogrevanje Ta DB/WB 7/6 °C - LWC 45 °C (DT = 5 °C).  
(3) od 15 do 25 °C: Samo BUH, brez delovanja toplotne črpalke = med zagonom

Nizkotemperaturni monoblok 
Daikin Altherma

Monoblok sistem zrak-voda samo za ogrevanje,  
idealen za omejen prostor

ED(L/H)Q-BB6V3/W1
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EKHWP500PBEKHWP300PB

EKHWP300B EKHWP500B

Dodatna oprema EKHWP 300B 500B
Ohišje Barva Prometno bela (RAL9016)/temnosiva (RAL7011)

Material Proti udarcem odporni polipropilen
Mere Enota Širina mm 595 790

Globina mm 615 790
Teža Enota Prazna kg 58 82
Posoda Prostornina vode l 300 500

Material Polipropilen
Najvišja temperatura vode °C 85
Izolacija Toplotne izgube kWh/24 h 1,5 1,7
Razred energetske učinkovitosti B
Moč toplotnih izgub W 64 72
Prostornina za shranjevanje l 294 477

Toplotni 
izmenjevalnik

Sanitarna topla 
voda

Količina 1
Material cevi Nerjaveče jeklo (DIN 1.4404)
Izpostavljena površina m² 5,600 5,800
Prostornina notranjega izmenjevalnika l 27,1 29,0
Delovni tlak bar 6
Povprečna specifična toplotna moč W/K 2.790 2.825

Polnjenje Količina 1
Material cevi Nerjaveče jeklo (DIN 1.4404)
Izpostavljena površina m² 3 4
Prostornina notranjega izmenjevalnika l 13 19
Delovni tlak bar 3
Povprečna specifična toplotna moč W/K 1.300 1.800

Dodatno solarno 
ogrevanje

Material cevi - Nerjaveče jeklo (DIN 1.4404)
Izpostavljena površina m² - 1
Prostornina notranjega izmenjevalnika l - 2
Delovni tlak bar - 3
Povprečna specifična toplotna moč W/K - 280

Grelnik za sanitarno toplo vodo

Grelnik za sanitarno toplo vodo iz umetne 
mase s podporo za solarni sistem

 › Grelnik za priključitev solarnih kolektorjev.
 › Na voljo s prostornino 300 in 500 litrov.
 › Velik grelnik za vedno dovolj sanitarne tople vode.
 › Izgube toplote so minimalne zaradi visoke kakovosti izolacije.
 › Možna je podpora za ogrevanje prostora (samo grelnik za 500 l).

EKHWP-B

Dodatna oprema EKHWP 300PB 500PB
Ohišje Barva Prometno bela (RAL9016)/temnosiva (RAL7011)

Material Proti udarcem odporni polipropilen
Mere Enota Širina mm 595 790

Globina mm 615 790
Teža Enota Prazna kg 58 89
Posoda Prostornina vode l 294 477

Material Polipropilen
Najvišja temperatura vode °C 85
Izolacija Toplotne izgube kWh/24 h 1,5 1,7
Razred energetske učinkovitosti B
Moč toplotnih izgub W 64 72
Prostornina za shranjevanje l 294 477

Toplotni 
izmenjevalnik

Sanitarna topla 
voda

Količina 1
Material cevi Nerjaveče jeklo (DIN 1.4404)
Izpostavljena površina m² 5,600 5,800
Prostornina notranjega izmenjevalnika l 27,1 29,0
Delovni tlak bar 6
Povprečna specifična toplotna moč W/K 2.790 2.825

Polnjenje Količina 1
Material cevi Nerjaveče jeklo (DIN 1.4404)
Izpostavljena površina m² 3 4
Prostornina notranjega izmenjevalnika l 13 19
Delovni tlak bar 3
Povprečna specifična toplotna moč W/K 1.300 1.800

Dodatno solarno 
ogrevanje

Material cevi - Nerjaveče jeklo (DIN 1.4404)
Izpostavljena površina m² - 1
Prostornina notranjega izmenjevalnika l - 2
Delovni tlak bar - 3
Povprečna specifična toplotna moč W/K - 280

Grelnik za sanitarno toplo vodo

Breztlačni grelnik za sanitarno toplo vodo s podporo za solarni sistem

 › Grelnik za priključitev tlačnih solarnih kolektorjev.
 › Na voljo s prostornino 300 in 500 litrov.
 › Velik grelnik za vedno dovolj sanitarne tople vode.
 › Izgube toplote so minimalne zaradi visoke kakovosti izolacije.
 › Možna je podpora za ogrevanje prostora (samo grelnik za 500 l).

EKHWP-PB
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EKHWS-B3V3/Z2

EKHWE-A3V3/Z2

Dodatna oprema EKHWE 150A3V3 200A3V3 300A3V3 200A3Z2 300A3Z2
Ohišje Barva RAL9010

Material Jeklo z epoksidnim premazom
Mere Enota Premer mm 545 660 545 660
Teža Enota Prazna kg 80 104 140 104 140
Posoda Prostornina vode l 150 200 300 200 300

Material Emajlirano jeklo po DIN4753TL2
Najvišja temperatura vode °C 75
Izolacija Toplotne izgube kWh/24 h 1,7 1,9 2,5 1,9 2,5
Razred energetske učinkovitosti C D C D
Moč toplotnih izgub W 71 79 104 79 104
Prostornina za shranjevanje l 150 200 300 200 300

Toplotni izmenjevalnik Količina 1
Dopolnilni grelnik Zmogljivost kW 3
Napajanje Faze/frekvenca/napetost Hz/V 1~/50/230 2~/50/400

Grelnik za sanitarno toplo vodo

Emajlirani grelnik za gospodinjsko toplo vodo

 › Emajlirani grelnik za gospodinjsko toplo vodo.
 › Na voljo s prostornino 150, 200 in 300 litrov.

EKHWE-A3V3/Z2

Grelnik za sanitarno toplo vodo

Grelnik za sanitarno toplo vodo iz nerjavečega jekla

 › Grelnik za sanitarno toplo vodo iz nerjavečega jekla.
 › Na voljo s prostornino 150, 200 in 300 litrov.

EKHWS-B3V3/Z2

Dodatna oprema EKHWS 150B3V3 200B3V3 300B3V3 200B3Z2 300B3Z2
Ohišje Barva Nevtralna bela

Material Plavljeno jeklo z epoksidnim premazom
Mere Enota Širina mm 580

Globina mm 580
Teža Enota Prazna kg 37 45 59 45 59
Posoda Prostornina vode l 150 200 285 200 285

Material Nerjaveče jeklo (DIN 1.4521)
Najvišja temperatura vode °C 85
Izolacija Toplotne izgube kWh/24 h 155,0 177,0 219,0 177,0 219,0
Razred energetske učinkovitosti C
Moč toplotnih izgub W 65 74 91 74 91
Prostornina za shranjevanje l 150 200 285 200 285

Toplotni 
izmenjevalnik

Količina 1
Material cevi Dupleksno jeklo LDX 2101

Dopolnilni grelnik Zmogljivost kW 3
Napajanje Faze/frekvenca/napetost Hz/V 1~/50/230 2~/50/400
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EKSRPS4
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Črpalna postaja za tlačni grelnik EKSRDS2A
Vgradnja Na steno
Mere Enota Višina x širina x globina mm 410x314x154
Teža Enota kg 6
Območje delovanja Temperatura okolja Od najmanj do največ °C 0~40
Delovni tlak Največ bar 6
Temperatura v mirovanju Največ °C 120
Toplotna 
zmogljivost

Učinkovitost kolektorja (ηcol) % -
Učinkovitost kolektorja pri ničelnih izgubah η0 % -

Krmiljenje Tip Digitalni krmilnik temperaturne razlike z besedilnim prikazovalnikom
Poraba moči W 5

Napajanje Frekvenca/napetost V 50/230
Tipalo Temperaturno tipalo na sončnem kolektorju Pt1000
Napajanje dovoda Notranja enota

Postaja s črpalko

EKSRDS2A

Dodatna oprema EKSRPS 4A
Vgradnja Na strani grelnika
Mere Enota Višina x širina x globina mm 815x142x230
Teža Enota kg 6
Območje delovanja Temperatura okolja Od najmanj do največ °C 5~40
Temperatura v mirovanju Največ °C 85
Toplotna 
zmogljivost

Učinkovitost kolektorja (ηcol) % -
Učinkovitost kolektorja pri ničelnih izgubah η0 % -

Krmiljenje Tip Digitalni krmilnik temperaturne razlike z besedilnim prikazovalnikom
Poraba moči W 2

Napajanje Faze/frekvenca/napetost Hz/V 1~/50/230
Tipalo Temperaturno tipalo na sončnem kolektorju Pt1000

Tipalo zalogovnika PTC
Tipalo povratnega pretoka PTC
Tipalo dovodne temperature in pretoka Napetostni signal (3,5 V=)

Napajanje dovoda Notranja enota

Postaja s črpalko

 › Prihranite energijo in zmanjšajte izpuste CO
2
 s solarnim 

sistemom za proizvodnjo sanitarne tople vode.
 › Postaja s črpalko je primerna za priključitev na breztlačni solarni sistem.
 › Postaja s črpalko in krmilnik zagotavljata prenos sončne 

toplote v grelnik za sanitarno vročo vodo.

EKSRPS4A
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EKSH26PEKSV26P

EKSV21P

Sončni kolektor EKSV21P EKSV26P EKSH26P
Vgradnja Navpično Vodoravno
Mere Enota Višina x širina x globina mm 1.006x85x2.000 2.000x85x1.300
Teža Enota kg 33 42
Prostornina l 1,3 1,7 2,1
Površina Zunanja m² 2,01 2,60

Odprti del m² 1,800 2,360
Absorpcijsko sredstvo m² 1,79 2,35

Premaz Micro-therm (vpojnost največ 96 %, odbojnost približno 5 % ±2 %)
Absorpcijsko sredstvo Register iz bakrene cevi v obliki harfe z lasersko privarjeno aluminijasto ploščo z izredno selektivnim premazom
Zasteklitev Enoplastno varnostno steklo, prepustnost ±92 %
Dovoljen nagib strehe Od najmanj do največ ° 15~80
Delovni tlak Največ bar 6
Temperatura v mirovanju Največ °C 192
Toplotna 
zmogljivost
 
 

Učinkovitost kolektorja (ηcol) % 61
Učinkovitost kolektorja pri ničelnih izgubah η0 % 0,781 0,784
Količnik toplotnih izgub a1 W/m².K 4,240 4,250
Temperaturna odvisnost količnika toplotnih izgub a2 W/m².K² 0,006 0,007
Toplotna kapaciteta kJ/K 4,9 6,5

Sončni kolektor

Sončni kolektor za proizvodnjo tople vode

 › Sončni kolektorji lahko proizvedejo do 70 % energije, potrebne 
za proizvodnjo vroče vode – to je pomemben prihranek.

 › Navpični in vodoravni sončni kolektorji za proizvodnjo sanitarne tople vode.
 › Visokoučinkoviti kolektorji pretvorijo vse kratkovalovno sončno 

sevanje v toploto zaradi svojega zelo selektivnega premaza.
 › Preprosta vgradnja na strešnike.

EKS(V/H)-P
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EKRTW

EKRTR

EKRUCBS

EKRUCBL

Notranja enota EKRUCBL/EKRUCBS 1 2 3 4 5 6 7 EKRUCBS
Sistemi za upravljanje
 

Razred krmiljenja temperature VI
Prispevek k sezonski učinkovitosti 
ogrevanja prostorov

%
4,0

EKRUCBL/EKRUCBS

EKRTR EKRTWA
Mere Enota Višina x širina x globina mm -x-x- 87x125x34

Termostat Višina/širina/globina mm 87/125/34 -/-/-
Sprejemnik Višina/širina/globina mm 170/50/28 -/-/-

Teža Enota g - 215
Termostat g 210 -
Sprejemnik g 125 -

Temperatura okolja Shranjevanje Najmanj/največ °C -20/60
Delovanje Najmanj/največ °C 0/50

Nastavitveni razpon 
temperature

Ogrevanje Najmanj/največ °C 4/37
Hlajenje Najmanj/največ °C 4/37

Ura Da
Regulacijska funkcija Proporcionalni pas
Napajanje Napetost V - Baterijsko napajanje 3* AA-LR6 (alkalne)

Termostat Napetost V Baterijsko napajanje 3x AA-LRG (alkalne) -
Sprejemnik Napetost V 230 -
Frekvenca Hz 50 -
Faza 1~ -

Priključitev Tip - Žični
Termostat Brezžični -
Sprejemnik Žični -

Največja razdalja 
do sprejemnika

Znotraj m približno 30 m -
Zunaj m približno 100 m -

Sistemi za upravljanje
 

Razred krmiljenja temperature IV
Prispevek k sezonski učinkovitosti 
ogrevanja prostorov

%
2,0

Daljinsko upravljanje
Sobni termostat za preprosto uravnavanje 
temperature prostora

 › Preprosto in priročno uravnavanje temperature prostora 
za idealno udobje in energetsko učinkovitost.

 › Način za ogrevanje in hlajenje z možnostjo onemogočanja 
hladilnega načina, kadar ni potreben.

 › Način za funkcijo udobja vklopi programirane ravni temperature 
za bivanje čez dan; privzeti nastavitvi sta 21 °C za ogrevanje 
in 24 °C za hlajenje, uporabnik pa jih lahko spremeni.

 › Znižani način vklopi programirane ravni temperature za 
odsotnost in ponoči; privzeti nastavitvi sta 17 °C za ogrevanje 
in 28 °C za hlajenje, uporabnik pa jih lahko spremeni.

 › Način z urnikom: uporabnik lahko pripravi urnik nastavitev za 
ogrevanje in hlajenje skozi dan; določi lahko do 12 nastavitev na dan; 
izbrane nastavitve se samodejno vklopijo ob načrtovanem času.

 › Funkcija za praznike: zmanjšane in energetsko učinkovite 
nastavitve za dolgotrajno odsotnost iz hiše. Privzete 
nastavitve so 14 °C za ogrevanje in 30 °C za hlajenje.

 › Funkcija izklopa: sistem se izklopi, dejavna pa ostane vgrajena 
zaščita proti zmrzovanju (privzeto je nastavljena na 4 °C).

 › Omejitev nastavitvenih točk nastavi zgornje in spodnje omejitve  
uporabnikovih nastavitev, kar lahko spremeni samo inštalater.

 › Število sprememb nastavitev: 12/dan.
 › Funkcija zaklepanja tipk: tipke sobnega termostata je mogoče zakleniti.

EKRTR/EKRTW

Uporabniški vmesnik
 › Uporabniku prijazen daljinski upravljalnik s sodobno obliko.
 › Z upravljanje ogrevanja in hlajenja prostora ter proizvodnjo 

sanitarne tople vode v načinu vnovičnega segrevanja, 
načrtovanega segrevanja in dopolnilnega grelnika.

 › Preprosta uporaba: vse funkcije so neposredno dostopne.
 › Dodatni uporabniški vmesnik je lahko sobni termostat v ogrevanem prostoru.
 › Odvisno od modela je možnih več jezikov: angleščina, nemščina, 

nizozemščina, španščina, italijanščina, francoščina, grščina, ruščina itd.
 › Preprost zagon: intuitiven vmesnik za napredne nastavitve menija.
 › Uporabniku prijazen poenostavljeni daljinski 

upravljalnik s sodobnim oblikovanjem.
 › Z upravljanje ogrevanja in hlajenja prostora ter proizvodnjo 

sanitarne tople vode, tudi v načinu dopolnilnega grelnika.
 › Preprosta uporaba: vse funkcije so neposredno dostopne.
 › Poenostavljeni uporabniški vmesnik lahko uporabljate samo 

v kombinaciji z glavnim uporabniškim vmesnikom.
 › Raba univerzalnih simbolov, brez besedila.
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ARC452A15

FWXV-A

Notranja enota FWXV 15A 20A
Zmogljivost 
ogrevanja

Skupna 
zmogljivost

Nazivno kW 1,5 2,0
Btu/h 5.100 6.800

Hladilna 
zmogljivost

Skupna zmogljivost Nazivno kW 1,2 1,7
Občutena zmogljivost Nazivno kW 0,98 1,4

Vhodna moč Ogrevanje Nazivno kW 0,013 0,015
Hlajenje Nazivno kW 0,013 0,015

Mere Enota Višina x širina x globina mm 600x700x210
Teža Enota kg 15
Priključki napeljave Izpust/ZP/dovod mm/palec 18/G 1/2/G 1/2
Raven zvočnega 
tlaka

Ogrevanje Nazivno dBA 19 29
Hlajenje Nazivno dBA 19 29

Napajanje Faze/frekvenca/napetost Hz/V 1~/50/60/220-240/220

Konvektor za toplotno črpalko

Samostoječa enota prihrani obratovalne 
stroške v kombinaciji s talnim ogrevanjem 
zaradi nizke temperature izhodne vode

 › Funkcija samodejnega navpičnega nagiba premika izpustne lopatice gor 
in dol za učinkovito porazdelitev zraka ter temperature po prostoru.

 › Energetsko učinkoviti sistem ogrevanja in hlajenja temelji 
na tehnologiji toplotne črpalke zrak-voda.

 › Optimalna energetska učinkovitost pri povezavi z 
nizkotemperaturnim sistemom Daikin Altherma.

 › Notranja enota je tiha kot šepet. Hrupnost znaša komaj 22 dBA pri 
hlajenju in 19 dBA v načinu sevanja toplote. Hrupnost tihe 
sobe je v primerjavi s tem povprečno 40 dBA.

 › Zmanjšani stroški obratovanja.
 › Nizka višina pomeni, da se enota popolnoma prilega pod okno.
 › Časovnik lahko nastavite za poljuben zagon ogrevanja 

ali hlajenja za vsak dan ali tedensko.
 › Tiho delovanje notranje enote: Gumb »Tiho« na daljinskem 

upravljalniku zmanjša hrupnost notranje enote za 3 dBA.
 › Možna vgradnja ob steno ali skrito.
 › Možnost izbire močnega načina za hitro hlajenje. Po izklopu 

močnega načina se enota vrne v prednastavljeni način.
 › Fotokatalitični filter za čiščenje zraka s titanovim apatitom 

odstranjuje mikroskopske delce iz zraka, razgrajuje vonje in 
pomaga preprečevati širjenje bakterij, virusov in mikrobov, 
ter s tem zagotavlja stalno oskrbo s čistim zrakom.

FWXV-A
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B

C

A

D

KARTICE Z ARGUMENTI

A Zunanja enota
B Notranja enota
C Grelnik za sanitarno toplo vodo
D Možnost priključitve na solarni sistem

Ogrevanje in 
sanitarna topla voda 
za adaptacije

Zakaj izbrati visokotemperaturno toplotno črpalko Daikin Altherma?

Visokotemperaturna toplotna črpalka Daikin Altherma je idealna za zamenjavo obstoječega kotla na 

kurilno olje brez potrebe po odstranjevanju obstoječih radiatorjev.  

Na voljo je široka ponudba za popolno prilagoditev potrebam vaše stranke.

• Ogrevanje in sanitarna topla voda z možnostjo priključitve na solarni sistem

• Moči od 11 do 16 kW

• Možnost kombiniranja z obstoječimi  

visokotemperaturnimi radiatorji

• Preprosto upravljanje

Energetsko učinkovita rešitev za zamenjavo 
kotla na kurilno olje

 › Nizki stroški delovanja in optimalno udobje tudi 
pri najnižjih temperaturah zunanjosti zaradi 
edinstvenega pristopa s kaskadnim kompresorjem.

 › Ni potrebe po zamenjavi obstoječih 
radiatorjev in cevi, saj lahko temperature 
vode dvignete na do 80 °C za potrebe 
ogrevanja in za sanitarno toplo vodo.

 › Potrebnega je le malo prostora za vgradnjo, 
saj lahko notranjo enoto in grelnik za sanitarno 
toplo vodo postavite drugo na drugo.
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Orodja za podporo

Ekstranet
 › Spoznajte naš novi poslovni portal 
na naslovu my.daikin.eu

 › Zlahka poiščite informacije
 › Dostop preko mobilnih naprav ali 
namiznega računalnika

 › Prilagodite možnosti, da se prikažejo samo 
informacije, ki vas zadevajo 

Internet
 › Poiščite naše rešitve za različne načine uporabe  
www.daikineurope.com/for-your-home/needs/
heating/air-water-heatpumps-ht/ 

Literatura
 › Oglejte si vso razpoložljivo literaturo  
www.daikineurope.com/ support-and-manuals/ 
catalogues 

Programska oprema
 › Izračunajte svoj prihranek energije:  
http://ecocalc.daikin.eu/

Uporabniški vmesnik 
Z uporabniškim vmesnikom Daikin Altherma je 
mogoče zlahka, hitro in priročno prilagajati idealno 
temperaturo. Omogoča natančnejše merjenje in še 
bolj optimalno ter energetsko učinkovito regulira 
vaše udobje. 
 

Grelniki 
Visokotemperaturni sistem Daikin Altherma je 
namenjen uporabi samo z visokotemperaturnimi 
radiatorji, ki so različnih velikosti in oblik, da se prilegajo 
notranji opremi in potrebam po gretju. Naše radiatorje 
je mogoče individualno krmiliti ali pa upravljati prek 
centraliziranega programa ogrevanja.

Povezava za solarni sistem 
Visokotemperaturni sistem za ogrevanje Daikin 
Altherma lahko za proizvodnjo tople vode uporablja 
tudi sončno energijo.

Če sončna energija ni potrebna takoj, lahko namenski 
grelnik vode (EKHWP) hrani veliko količino segrete 
vode tudi za en dan, da jo lahko kasneje uporabite za 
sanitarno toplo vodo ali ogrevanje.
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ERRQ-AV1/Y1

ERRQ-ADV1/Y1

36

Podatki o učinkovitosti EKHBRD + ERRQ
011ADV1 + 

011AV1
014ADV1 + 

014AV1
016ADV1 + 

016AV1
011ADY1 + 

011AY1
014ADY1 + 

014AY1
016ADY1 + 

016AY1
Zmogljivost 
ogrevanja

Nazivno kW 11,00 (1) / 11,00 (2)  
/ 11,00 (3) / 11,20 (3)

14,00 (1) / 14,00 (2)  
/ 14,00 (3) / 14,40 (3)

16,00 (1) / 16,00 (2) 
/ 16,00 (3)

11,00 (1) / 11,00 (2)  
/ 11,00 (3) / 11,20 (3)

14,00 (1) / 14,00 (2)  
/ 14,00 (3) / 14,40 (3)

16,00 (1) / 16,00 (2) 
/ 16,00 (3)

Vhodna moč Ogrevanje Nazivno kW 3,57 (1) / 4,40 (2)  
/ 2,61 (3) / 2,67 (3)

4,66 (1) / 5,65 (2) / 
3,55 (3) / 3,87 (3)

5,57 (1) / 6,65 (2)  
/ 4,31 (3)

3,57 (1) / 4,40 (2) / 
2,61 (3) / 2,67 (3)

4,66 (1) / 5,65 (2) / 
3,55 (3) / 3,87 (3)

5,57 (1) / 6,65 (2) / 
4,31 (3)

Segrevanje 
sanitarne vode

Splošno Deklarirani profil obremenitve -
Povprečno 
podnebje

ηwh (učinkovitost ogrevanja vode) % -
Razred energetske učinkovitosti za ogrevanje vode -

Ogrevanje 
prostorov
 
 

Povprečno 
podnebje, odvod 
vode pri 55 °C

Splošno SCOP 2,65 2,66 2,61 2,65 2,66 2,61
ηs (sezonska 
učinkovitost 
ogrevanja prostorov)

%
103 104 102 103 104 102

Razred sezonske energetske 
učinkovitosti pri ogrevanju prostorov

A+

Povprečno 
podnebje, odvod 
vode pri 35 °C

Splošno SCOP 2,70 2,68 2,88 2,70 2,68 2,88
ηs (sezonska 
učinkovitost 
ogrevanja prostorov)

%
105 110 112 105 110 112

Razred sezonske energetske 
učinkovitosti pri ogrevanju prostorov

B

Notranja enota EKHBRD 011ADV1 014ADV1 016ADV1 011ADY1 014ADY1 016ADY1
Ohišje Barva Kovinsko siva

Material Pločevina s predhodnim premazom
Mere Enota Višina x širina x globina mm 705x600x695
Teža Enota kg 144 147
Območje delovanja Ogrevanje Okolje Od najmanj do največ °C -20 / 0~20

Vodna stran Od najmanj do največ °C 25~80
Sanitarna topla 
voda

Okolje Od najmanj do največ °CDB -20~35
Vodna stran Od najmanj do največ °C 25~80

Hladilno sredstvo Tip R-134a
Polnitev kg 2,6

TCO₂eq 3,718
GWP 1.430

Raven zvočnega 
tlaka

Nazivno dBA 43 / 46 45 / 46 46 / 46 43 / 46 45 / 46 46 / 46
Nočni tihi način Raven 1 dBA 40 43 45 40 43 45

Zunanja enota ERRQ 011AV1 014AV1 016AV1 011AY1 014AY1 016AY1
Mere Enota Višina x širina x globina mm 1.345x900x320
Teža Enota kg 120
Kompresor Količina 1

Tip Hermetično zatesnjeni spiralni kompresor
Območje delovanja Ogrevanje Od najmanj do največ °CWB -20~20

Sanitarna topla voda Od najmanj do največ °CDB -20~35
Hladilno sredstvo Tip R-410A

Polnitev kg 4,5
TCO₂eq 9,4

GWP 2.087,5
Krmiljenje Ekspanzijski ventil (elektronski)

Raven zvočne moči Ogrevanje Nazivno dBA 68 69 71 68 69 71
Raven zvočnega tlaka Ogrevanje Nazivno dBA 52 53 55 52 53 55
Napajanje Ime/faze/frekvenca/napetost Hz/V V1/1~/50/220-440 Y1/3~/50/380-415
Tok Priporočene varovalke A 25 16
(1) EW 55 °C; LW 65 °C; Dt 10 °C; pogoji okolja: 7 °CDB/6 °CWB. (2) EW 70 °C; LW 80 °C; DT 10 °C; pogoji okolja: 7 °CDB/6 °CWB. (3) EW 30 °C; LW 35 °C; DT 5 °C; pogoji okolja: 7 °CDB/6 °CWB  
(4) Vsebuje fluorirane toplogredne pline

Visokotemperaturna 
deljena toplotna črpalka 
Daikin Altherma

Samostoječa toplotna črpalka zrak-voda za samo ogrevanje, 
ki jo je mogoče kombinirati z obstoječimi radiatorji

 › Energetsko učinkoviti sistem ogrevanja temelji na 
tehnologiji toplotne črpalke zrak-voda.

 › Visokotemperaturna uporaba: do 80 °C brez električnega grelnika.
 › Preprosta zamenjava obstoječega kotla brez zamenjave cevi za ogrevanje.
 › Možnost kombiniranja z visokotemperaturnimi radiatorji.
 › Nizki stroški za energijo in nizki izpusti CO

2
.

 › Inverterski spiralni kompresor.
 › Zunanja enota črpa toploto iz zunanjega zraka tudi pri –20 °C.

EKHBRD-ADV1/Y1 + ERRQ-AV1/Y1
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EKHTS260AC

EKHTS200AC

Dodatna oprema EKHTS 200AC 260AC
Ohišje Barva Kovinsko siva

Material Pocinkano jeklo (predhodno premazana pločevina)
Mere Enota Višina Vgrajeno v 

notranjo enoto
mm

2.010 2.285

Širina mm 600
Globina mm 695

Teža Enota Prazna kg 70 78
Posoda Prostornina vode l 200 260

Material Nerjaveče jeklo (EN 1.4521)
Najvišja temperatura vode °C 75
Izolacija Toplotne izgube kWh/24 h 12,0 15,0
Razred energetske učinkovitosti B
Moč toplotnih izgub W 50 63
Prostornina za shranjevanje l 200 260

Toplotni 
izmenjevalnik

Količina 1
Material cevi Dupleksno jeklo (EN 1.4162)
Izpostavljena površina m² 1,560
Prostornina notranjega izmenjevalnika l 7,5

Grelnik za sanitarno toplo vodo

Grelnik za sanitarno toplo vodo iz nerjavečega 
jekla za sestavljanje po višini

 › Grelnik za sanitarno toplo vodo iz nerjavečega jekla.
 › Notranjo enoto in bojler za gospodinjsko vročo vodo lahko 

postavite drugega na drugega ter tako varčujete s prostorom, 
ali pa ju postavite drugega poleg drugega, če za to manjka višina.

 › Na voljo s prostornino 200 in 260 litrov.
 › Izgube toplote so minimalne zaradi visoke kakovosti izolacije.
 › Notranja enota lahko ob potrebnih intervalih segreje 

vodo na 60 °C, da prepreči tveganje rasti bakterij.
 › Učinkovito ogrevanje vode: od 10 do 50 °C v samo 60 minutah.

EKHTS-AC
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EKHWP500BEKHWP300B

EKHWP500PBEKHWP300PB

Dodatna oprema EKHWP 300B 500B
Ohišje Barva Prometno bela (RAL9016)/temnosiva (RAL7011)

Material Proti udarcem odporni polipropilen
Mere Enota Širina mm 595 790

Globina mm 615 790
Teža Enota Prazna kg 58 82
Posoda Prostornina vode l 300 500

Material Polipropilen
Najvišja temperatura vode °C 85
Izolacija Toplotne izgube kWh/24 h 1,5 1,7
Razred energetske učinkovitosti B
Moč toplotnih izgub W 64 72
Prostornina za shranjevanje l 294 477

Toplotni 
izmenjevalnik

Sanitarna topla 
voda

Količina 1
Material cevi Nerjaveče jeklo (DIN 1.4404)
Izpostavljena površina m² 5,600 5,800
Prostornina notranjega izmenjevalnika l 27,1 29,0
Delovni tlak bar 6
Povprečna specifična toplotna moč W/K 2.790 2.825

Polnjenje Količina 1
Material cevi Nerjaveče jeklo (DIN 1.4404)
Izpostavljena površina m² 3 4
Prostornina notranjega izmenjevalnika l 13 19
Delovni tlak bar 3
Povprečna specifična toplotna moč W/K 1.300 1.800

Dodatno solarno 
ogrevanje

Material cevi - Nerjaveče jeklo (DIN 1.4404)
Izpostavljena površina m² - 1
Prostornina notranjega izmenjevalnika l - 2
Delovni tlak bar - 3
Povprečna specifična toplotna moč W/K - 280

Grelnik za sanitarno toplo vodo

Grelnik za sanitarno toplo vodo iz umetne 
mase s podporo za solarni sistem

 › Grelnik za priključitev solarnih kolektorjev.
 › Na voljo s prostornino 300 in 500 litrov.
 › Velik grelnik za vedno dovolj sanitarne tople vode.
 › Izgube toplote so minimalne zaradi visoke kakovosti izolacije.
 › Možna je podpora za ogrevanje prostora (samo grelnik za 500 l).

EKHWP-B

Dodatna oprema EKHWP 300PB 500PB
Ohišje Barva Prometno bela (RAL9016)/temnosiva (RAL7011)

Material Proti udarcem odporni polipropilen
Mere Enota Širina mm 595 790

Globina mm 615 790
Teža Enota Prazna kg 58 89
Posoda Prostornina vode l 294 477

Material Polipropilen
Najvišja temperatura vode °C 85
Izolacija Toplotne izgube kWh/24 h 1,5 1,7
Razred energetske učinkovitosti B
Moč toplotnih izgub W 64 72
Prostornina za shranjevanje l 294 477

Toplotni 
izmenjevalnik

Sanitarna topla 
voda

Količina 1
Material cevi Nerjaveče jeklo (DIN 1.4404)
Izpostavljena površina m² 5,600 5,800
Prostornina notranjega izmenjevalnika l 27,1 29,0
Delovni tlak bar 6
Povprečna specifična toplotna moč W/K 2.790 2.825

Polnjenje Količina 1
Material cevi Nerjaveče jeklo (DIN 1.4404)
Izpostavljena površina m² 3 4
Prostornina notranjega izmenjevalnika l 13 19
Delovni tlak bar 3
Povprečna specifična toplotna moč W/K 1.300 1.800

Dodatno solarno 
ogrevanje

Material cevi - Nerjaveče jeklo (DIN 1.4404)
Izpostavljena površina m² - 1
Prostornina notranjega izmenjevalnika l - 2
Delovni tlak bar - 3
Povprečna specifična toplotna moč W/K - 280

Grelnik za sanitarno toplo vodo

Breztlačni grelnik za sanitarno toplo vodo s podporo za solarni sistem

 › Grelnik za priključitev tlačnih solarnih kolektorjev.
 › Na voljo s prostornino 300 in 500 litrov.
 › Velik grelnik za vedno dovolj sanitarne tople vode.
 › Izgube toplote so minimalne zaradi visoke kakovosti izolacije.
 › Možna je podpora za ogrevanje prostora (samo grelnik za 500 l).

EKHWP-PB
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EKSH26PEKSV26P

EKSV21P

Sončni kolektor EKSV21P EKSV26P EKSH26P
Vgradnja Navpično Vodoravno
Mere Enota Višina x širina x globina mm 1.006x85x2.000 2.000x85x1.300
Teža Enota kg 33 42
Prostornina l 1,3 1,7 2,1
Površina Zunanja m² 2,01 2,60

Odprti del m² 1,800 2,360
Absorpcijsko sredstvo m² 1,79 2,35

Premaz Micro-therm (vpojnost največ 96 %, odbojnost približno 5 % ±2 %)
Absorpcijsko sredstvo Register iz bakrene cevi v obliki harfe z lasersko privarjeno aluminijasto ploščo z izredno selektivnim premazom
Zasteklitev Enoplastno varnostno steklo, prepustnost ±92 %
Dovoljen nagib strehe Od najmanj do največ ° 15~80
Delovni tlak Največ bar 6
Temperatura v mirovanju Največ °C 192
Toplotna 
zmogljivost

Učinkovitost kolektorja (ηcol) % 61
Učinkovitost kolektorja pri ničelnih izgubah η0 % 0,781 0,784
Količnik toplotnih izgub a1 W/m².K 4,240 4,250
Temperaturna odvisnost količnika toplotnih izgub a2 W/m².K² 0,006 0,007
Toplotna kapaciteta kJ/K 4,9 6,5

Sončni kolektor

Sončni kolektor za proizvodnjo tople vode

 › Sončni kolektorji lahko proizvedejo do 70 % energije, potrebne 
za proizvodnjo vroče vode – to je pomemben prihranek.

 › Navpični in vodoravni sončni kolektorji za proizvodnjo sanitarne tople vode.
 › Visokoučinkoviti kolektorji pretvorijo vse kratkovalovno sončno 

sevanje v toploto zaradi svojega zelo selektivnega premaza.
 › Preprosta vgradnja na strešnike.

EKS(V/H)-P

Črpalna postaja za breztlačni bojler EKSRPS EKSRPS4A
Mere Enota Višina x širina x globina mm 815x142x230
Teža Enota kg 6
Napajanje Faza 1~

Frekvenca Hz 50
Napetost V 230

Postaja s črpalko

 › Prihranite energijo in zmanjšajte izpuste CO
2
 s solarnim 

sistemom za proizvodnjo sanitarne tople vode.
 › Postaja s črpalko je primerna za priključitev na breztlačni solarni sistem.
 › Postaja s črpalko in krmilnik zagotavljata prenos sončne 

toplote v grelnik za sanitarno vročo vodo.

EKSRPS4A
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Hibridna toplotna 
črpalka Daikin Altherma, 
naravna kombinacija

Zakaj izbrati hibridno 
toplotno črpalko 
Daikin Altherma?
• Nizki obratovalni stroški 

za ogrevanje in proizvodnjo 

sanitarne tople vode v primerjavi s 

tradicionalnimi kotli.

• Nizka cena naložbe.

• Idealno za adaptacije s plinskim kotlom 

27 kW in toplotno črpalko 5 ali 7 kW.

• Enostavna in hitra postavitev.

Plinski kondenzacijski kotel

Notranja enota toplotne črpalke

KARTICE Z ARGUMENTI

Orodja za podporo
Ekstranet
 › Spoznajte naš novi 
poslovni portal na 
naslovu my.daikin.eu

 › Zlahka poiščite 
informacije

 › Dostop preko 
mobilnih naprav 
ali namiznega 
računalnika

 › Prilagodite možnosti, 
da se prikažejo samo 
informacije, ki vas 
zadevajo 

Programska oprema
 › Izračunajte svoj prihranek energije:  
http://ecocalc.daikin.eu/

Nizki stroški obratovanja 

1. Ogrevanje prostorov
Hibridna toplotna črpalka Daikin Altherma pametno 
izbira med toplotno črpalko in plinskim grelnikom, 
z možnostjo hkratnega delovanja, glede na: 
 › cene energije,
 › zunanjo temperaturo ter
 › notranjo toplotno obremenitev

in vedno izbere najbolj gospodaren način delovanja.

2. Sanitarna topla voda: ogrevanje s plinskim 
kondenzacijskim kotlom

 › Sistem je za od 10 do 15 % učinkovitejši kot samo 
plinski kondenzacijski kotel zaradi posebnega 
dvojnega toplotnega izmenjevalnika.

 › Hladna voda teče neposredno v 
toplotni izmenjevalnik.

 › Optimalno stalno kondenziranje dimnih plinov 
med pripravo gospodinjske tople vode. 

Nizka cena naložbe
 › Ni potrebe po zamenjavi obstoječih 
radiatorjev (do 80 °C) in cevi.

 › Kompaktne mere: prostor, ki je potreben za nov 
sistem, je zelo podoben prostoru za obstoječi sistem.

Idealno za adaptacije
 › Pokrite so vse toplotne obremenitve do 27 kW.

Preprosta in hitra vgradnja: 3 sestavni deli
 › Zunanja enota toplotne črpalke
 › Notranja enota toplotne črpalke
 › Plinski kondenzacijski kotel 
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EKRUCBLEVLQ-CV3

EHYHBH(X)-AV3(2) / EHYKOMB-A2/3

Podatki o učinkovitosti EHYHBH/EHYHBX + EVLQ 05AV32 + 05CV3 08AV32 + 08CV3 08AV3 + 08CV3
Zmogljivost ogrevanja Nazivno kW 4,40 (1) / 4,03 (2) 7,40 (1) / 6,89 (2) 7,40 (3) / 6,89 (4)
Hladilna zmogljivost Nazivno kW - 6,9 (4) / 5,4 (4)
Vhodna moč Ogrevanje Nazivno kW 0,87 (1) / 1,13 (2) 1,66 (1) / 2,01 (2) 1,66 (3) / 2,01 (4)

Hlajenje Nazivno kW - 2,01 (3) / 2,34 (4)
COP 5,04 (1) / 3,58 (2) 4,45 (1) / 3,42 (2) 4,45 (3) / 3,42 (4)
EER - 3,42 (3) / 2,29 (4)
Segrevanje sanitarne vode
 
 

Splošno Deklarirani profil obremenitve XL
Povprečno 
podnebje

ηwh (učinkovitost ogrevanja vode) % 96
Razred energetske 
učinkovitosti za ogrevanje vode A

Ogrevanje 
prostorov
 
 

Povprečno 
podnebje, odvod 
vode pri 55 °C

Splošno SCOP 3,28 3,24 3,29
ηs (sezonska učinkovitost 
ogrevanja prostorov)

% 128 127 129

Razred sezonske energetske učinkovitosti pri ogrevanju prostorov A++
Povprečno 
podnebje, odvod 
vode pri 35 °C

Splošno ηs (sezonska učinkovitost 
ogrevanja prostorov)

% -

Razred sezonske energetske učinkovitosti pri ogrevanju prostorov -

Notranja enota EHYHBH/EHYHBX 05AV32 08AV32 08AV3 EHYKOMB33AA2/3
Plin Poraba (G20) Od najmanj do največ m³/h - 0,78-3,39

Poraba (G25) Od najmanj do največ m³/h - 0,90-3,93
Poraba (G31) Od najmanj do največ m³/h - 0,30-1,29
Priključitev Premer mm - 15

Centralno 
ogrevanje

Toplotna moč Qn 
(neto kurilna vrednost)

Nazivno Od najmanj 
do največ

kW - 7,6 / 6,2 / 7,6-27 / 22,1 / 27

Izhodna moč Pn pri 80/60 °C Najmanj/največ kW - 8,2 / 6,7 / 8,2-26,6 / 21,8 / 26,6
Učinkovitost Neto kurilna vrednost % - 98 / 107
Območje delovanja Od najmanj do največ °C - 15/80

Sanitarna topla 
voda

Moč Najmanj/največ kW - 7,6-32,7
Pretok vode Hitrost Nazivno l/min - 9,0 / 15,0
Območje delovanja Od najmanj do največ °C - 40/65

Dovod zraka Priključitev mm - 100
Koncentrično - Da

Dimni plini Priključitev mm - 60
Ohišje Barva Bela Bela - RAL9010

Material Pločevina s predhodnim premazom Pločevina s predhodnim premazom
Mere Enota Višina x širina x globina mm 902x450x164 820x-x490x270
Teža Enota kg 30 31,2 36
Napajanje Faze/frekvenca/napetost Hz/V - 1~/50/230
Poraba električne 
moči

Največ W - 55
Pripravljenost W - 2

Območje delovanja Ogrevanje Okolje Od najmanj do največ °C -25~25 -
Vodna stran Od najmanj do največ °C 25~55 -

Hlajenje Okolje Od najmanj do največ °CDB -~- 10~43 -
Vodna stran Od najmanj do največ °C -~- 5~22 -

Opombe
-

Za centralno ogrevanje 
z vodnim tokokrogom, 

varnostni ventil: glejte EHYHB*

Zunanja enota EVLQ 05CV3 08CV3
Mere Enota Višina x širina x globina mm 735x832x307
Teža Enota kg 54 56
Kompresor Količina 1

Tip Hermetično zatesnjeni nihajni kompresor
Območje delovanja Ogrevanje Od najmanj do največ °CWB -25~25
Hladilno sredstvo Tip R-410A

Polnitev kg 1,45 1,60
TCO₂eq 3 3,3

GWP 2.087,5
Krmiljenje Ekspanzijski ventil (elektronski)

Raven zvočne moči Ogrevanje Nazivno dBA 61 62
Raven zvočnega tlaka Ogrevanje Nazivno dBA 48 49
Napajanje Ime/faze/frekvenca/napetost Hz/V V3/1~/50/230
Tok Priporočene varovalke A 20
(1) Pogoj: Ta DB/WB 7/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) (2) Ta DB/WB 7/6 °C - LWC 45 °C (DT = 5 °C) (3) Hlajenje Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); ogrevanje Ta DB/WB 7/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)  
(4) Hlajenje Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C); ogrevanje Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (DT = 5 °C)

Hibridna toplotna črpalka 
Daikin Altherma

Hibridna tehnologija združuje plinski kotel in toplotno 
črpalko zrak-voda za ogrevanje in toplo vodo

 › Hibridna toplotna črpalka Daikin Altherma kombinira tehnologijo toplotne 
črpalke zrak-voda s tehnologijo plinskega kondenzacijskega kotla.

 › Glede na zunanjo temperaturo, cene energije in toplotno 
obremenitev hibridna toplotna črpalka Daikin Altherma 
vedno izbere najbolj varčen način delovanja.

 › Nizek strošek naložbe: ni potrebe po zamenjavi 
obstoječih radiatorjev (do 80 °C) in cevi.

 › Zagotavlja dovolj toplote za adaptacije, saj je 
na voljo do 32 kW toplotne moči.

 › Preprosta in hitra vgradnja z majhnimi merami ter hitrimi povezavami.
 › Zunanja enota črpa toploto iz zunanjega zraka tudi pri -25 °C.

EHYHBH(X)-AV3(2) + EVLQ-CV3



42

KARTICE Z ARGUMENTI 

Najvišja sezonska učinkovitost z našo 
tehnologijo inverterske toplotne črpalke

Tehnologija inverterskih toplotnih črpalk Daikin 
dokazano poveča sezonsko učinkovitost do 20 % v 
primerjavi s tradicionalni toplotnimi črpalkami na 
zemeljski vir z vklopno/izklopnim delovanjem. 
Višje temperature slanice med neprekinjenim 
delovanjem kompresorja pri delni obremenitvi. 
Manj delovanja pomožnega grelnika s povečanjem 
frekvence inverterskega kompresorja.

Hitra in preprosta vgradnja z grelnikom za 
sanitarno toplo vodo 

Vgradnja je krajša do 5 ur zaradi kompaktno zasnovane 
enote, ki vključuje raztezni posodi za ogrevanje 
prostorov in slanico.

Prilagodljivost z več tipi cevmi

Zagotavljanje rešitev za toplotne obremenitve od 3 do 12 kW pomeni, 
da je zamenjava v območju od 6 do 12 kW izvedljiva s samo eno enoto.  
Rešitev ni le prilagodljiva, ampak tudi prihrani prostor.

Ni vpliva na okolico

Potrebujete le malo zunanjega prostora, razen za pripravo pri izkopu.

Toplotna črpalka 
Daikin Altherma 
na zemeljski vir 

Zakaj izbrati toplotno 
črpalko Daikin Altherma 
z zemeljskim virom?

Ker je učinkovitejša od toplotnih črpalk 

z vklopno/izklopnim delovanjem. Zaradi 

visoke učinkovitosti, ki je rezultat naše 

inverterske tehnologije, zagotavlja 

toplotna črpalka na zemeljski vir Daikin 

Altherma vrhunsko zmogljivost.

Orodja za podporo
Ekstranet
 › Spoznajte naš novi poslovni portal na naslovu my.daikin.eu
 › Zlahka poiščite informacije
 › Dostop preko mobilnih naprav ali namiznega računalnika
 › Prilagodite možnosti, da se prikažejo samo informacije,  
ki vas zadevajo www.daikineurope.com/groundsource 

Internet
Obiščite spletno mesto:
www.daikineurope.com/groundsource
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EKRUCBL

EGSQH-A9W

Notranja enota EGSQH 10S18A9W
Zmogljivost 
ogrevanja

Najmanj kW 3,11 (1) / 2,47 (2)
Nazivno kW 10,20 (1) / 9,29 (2)
Največ kW 13,00 (1) / 11,90 (2)

Vhodna moč Nazivno kW 2,34 (1) / 2,82 (2)
COP 4,35 (1) / 3,29 (2)
Ohišje Barva Bela

Material Pločevina s predhodnim premazom
Mere Enota Višina/širina/globina mm 1.732/600/728
Teža Enota kg 210
Posoda Prostornina vode l 180

Izolacija Toplotne izgube kWh/24 h 1,4
Zaščita pred korozijo Anoda

Območje delovanja Sanitarna topla voda Vodna stran Največ (dopolnilni grelnik) -
Hladilno sredstvo Tip R-410A

Polnitev kg 1,8
TCO₂eq 3,8

Krmiljenje Elektronski ekspanzijski ventil
GWP 2.087,5

Raven zvočne moči Nazivno dBA 46
Raven zvočnega tlaka Nazivno dBA 32
Napajanje Ime/faze/frekvenca/napetost Hz/V 9W/3~/50/400
Tok Priporočene varovalke A 25
Segrevanje 
sanitarne vode
 

Splošno Deklarirani profil obremenitve L
Povprečno 
podnebje

ηwh (učinkovitost ogrevanja vode) % 93,1
Razred energetske 
učinkovitosti za ogrevanje vode A

Ogrevanje 
prostorov
 
 

Povprečno 
podnebje, odvod 
vode pri 55 °C

Splošno ηs (sezonska 
učinkovitost 
ogrevanja prostorov)

%
144

Razred sezonske energetske 
učinkovitosti pri ogrevanju prostorov A++

Povprečno 
podnebje, odvod 
vode pri 35 °C

Splošno ηs (sezonska 
učinkovitost 
ogrevanja prostorov)

%
202

Razred sezonske energetske 
učinkovitosti pri ogrevanju prostorov A++

(1) EWB/LWB 0/–3 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) (2) EWB/LWB 0 °C/–3 °C - LWC 45 °C (DT = 5 °C)

Toplotna črpalka Daikin 
Altherma na zemeljski vir

Toplotna črpalka na zemeljski vir za ogrevanje in toplo vodo

 › Tehnologija toplotnih črpalk z zemeljskim virom uporablja stabilno 
geotermalno energijo, na katero ne vpliva zunanja temperatura.

 › Najvišja sezonska učinkovitost z našo tehnologijo 
inverterske toplotne črpalke.

 › Preprosta in hitra vgradnja s tovarniško vgrajenimi cevnimi 
priključki na enoti ter manjšo skupno težo.

 › Vgrajena notranja enota: samostoječa enota po sistemu  
vse-v-enem ima vgrajen tudi grelnik za sanitarno toplo vodo.

 › Uporabniški vmesnik s termostatsko funkcijo za več udobja 
hitrejši zagon, preprosto servisiranje in upravljanje energije, 
s katerim omejite porabo energije ter stroške.

EGSQH-A9W
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Sistemi Daikin Altherma Flex
za večje stanovanjske in poslovne zgradbe

1 Ogrevanje
2 Hlajenje
3 Topla voda

Zakaj izbrati sistem Daikin Altherma Flex?

Sistemi Daikin Altherma Flex so prilagodljiva rešitev za ogrevanje prostorov, proizvodnjo sanitarne tople 

vode in hlajenje, na primer v stanovanjih, spajih, hotelih in restavracijah.

• Nizki obratovalni stroški zaradi visoke učinkovitosti

• Velika prostornina za toplo vodo

• Hlajenje na najučinkovitejši način s tehnologijo za vračanje toplote

• Omejen prostor za vgradnjo zaradi majhnega tlorisa notranje in zunanje enote

Orodja za podporo
Ekstranet 
Spoznajte naš novi poslovni portal na naslovu my.daikin.eu 
Zlahka najdite informacije 
Literatura 
Oglejte si vso razpoložljivo literaturo www.daikineurope.com/ 
support-and-manuals/ catalogues

Grelniki

Priključiti je mogoče vse vrste grelnikov zaradi 
širokega temperaturnega razpona (do 80 °C) in 
sposobnosti delovanja z več nastavitvenimi točkami, 
kar omogoča kombinacijo različnih grelnikov, 
ki delujejo pri različnih temperaturah vode.

Modularni sistem 
Eno ali več zunanjih enot lahko priključite na več notranjih 
enot (največ 10 notranjih na eno zunanjo enoto).

Napredno upravljanje in nadzor 
Za dodatno izboljšanje učinkovitosti lahko vgradite po 
eno napravo RTD-W na vsako notranjo enoto skupaj s 
sekvenčnim krmilnikom za celotni sistem za ogrevanje, 
tako da lahko natančno nadzorujete potrebo po toploti.
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EKHVM(R/Y)D-AB

Notranja enota EKHVMRD/EKHVMYD 50AB 80AB 50AB 80AB
Mere Enota Višina mm 705

Širina mm 600
Globina mm 695

Teža Enota kg 92 120
Območje delovanja Ogrevanje Okolje Od najmanj do največ -15~20

Vodna stran Od najmanj do največ °C 25~80
Hlajenje Okolje Od najmanj do največ °CDB -~- 10~43

Vodna stran Od najmanj do največ °C -~- 5~20
Sanitarna topla 
voda

Okolje Od najmanj do največ °CDB -15~35
Vodna stran Od najmanj do največ °C 45~75

Hladilno sredstvo Tip R-134a
Polnitev kg 2

Vsebuje fluorirane toplogredne pline

Sistem Daikin Altherma Flex

Samostoječa reverzibilna toplotna črpalka zrak-
voda za velike stanovanjske in poslovne objekte

 › Samostoječa notranja enota do 9 kW.
 › Nizki stroški za energijo in nizki izpusti CO

2
.

 › Energetsko učinkoviti sistem ogrevanja temelji na 
tehnologiji toplotne črpalke zrak-voda.

 › Visokotemperaturna uporaba: do 80 °C brez električnega grelnika.
 › Prilagodljiva konfiguracija toplotnih virov.
 › Inverterski spiralni kompresor.

EKHVM(R/Y)D-AB
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EKHBRD-ADV1/Y1

46

Notranja enota EKHBRD 011ADV1 014ADV1 016ADV1 011ADY1 014ADY1 016ADY1
Mere Enota Višina mm 705

Širina mm 600
Globina mm 695

Teža Enota kg 144 147
Območje delovanja Ogrevanje Okolje Od najmanj do največ -

Vodna stran Od najmanj do največ °C 25~80
Sanitarna topla 
voda

Okolje Od najmanj do največ °CDB -20~35
Vodna stran Od najmanj do največ °C 25~80

Hladilno sredstvo Tip R-134a
Polnitev kg 2,6

TCO₂eq 3,718
Krmiljenje -
GWP 1.430

Sistem Daikin Altherma Flex

Samostoječa toplotna črpalka zrak-voda za samo ogrevanje, 
ki jo je mogoče kombinirati z obstoječimi radiatorji

 › Energetsko učinkoviti sistem ogrevanja temelji na 
tehnologiji toplotne črpalke zrak-voda.

 › Visokotemperaturna uporaba: do 80 °C brez električnega grelnika.
 › Preprosta zamenjava obstoječega kotla brez zamenjave cevi za ogrevanje.
 › Možnost kombiniranja z visokotemperaturnimi radiatorji.
 › Nizki stroški za energijo in nizki izpusti CO

2
.

 › Inverterski spiralni kompresor.

EKHBRD-ADV1/Y1
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EMRQ-A

Zunanja enota EMRQ 8A (1) 10A (2) 12A (3) 14A (4) 16A (5)
Zmogljivost ogrevanja Nazivno kW 22,4 (6) 28 (6) 33,6 (6) 39,2 (6) 44,8 (6)
Hladilna zmogljivost Nazivno kW 20 (7) 25 (7) 30 (7) 35 (7) 40 (7)
Sezonska 
učinkovitost 
 
 
 

Segrevanje 
sanitarne vode

Splošno Deklarirani profil obremenitve XL
Povprečno 
podnebje

ηwh 
(učinkovitost 
ogrevanja 
vode)

%

93 83,7 93

Razred energetske 
učinkovitosti za 
ogrevanje vode

A

Povprečno 
podnebje, odvod 
vode pri 55 °C

Splošno ηs 
(sezonska 
učinkovitost 
ogrevanja 
prostorov)

%

108 104 103 106 103

SCOP 2,78 2,68 2,64 2,74 2,64
Sezonska energetska 
učinkovitost pri 
ogrevanju prostorov 
Razred

A+

Ohišje Barva Daikin bela
Material Pobarvana pocinkana jeklena pločevina

Mere Enota Višina x širina x globina mm 1.680x1.300x765
Teža Enota kg 331 339
Območje delovanja Ogrevanje Najmanj °CWB -15

Največ °CWB 20
Sanitarna topla voda Okolje Od najmanj do največ °CDB -15~35
Hlajenje Najmanj °CDB 10

Največ °CDB 43
Hladilno sredstvo Tip/GWP R-410A / 2.087,5

Polnitev kg 10,3 10,6 10,8 11,1
Polnitev TCO2Eq 21,5 22,1 22,5 23,2

Priključki napeljave Tekočina Zun. premer mm 9,52 12,7 13 12,7
Sesanje Zun. premer mm 19,1 22,2 28,6
Plin pod visokim in nizkim tlakom Zun. premer mm 15,9 19,1 22,2
Dolžina cevi Zun. enota - Notr. enota Največ m 100

Sistem Ekvivalent m 120
Skupna dolžina cevi Sistem Dejansko m 300

Raven zvočne moči Ogrevanje Nazivno dBA 78 80 83 84
Raven zvočnega tlaka Ogrevanje Nazivno dBA 58 60 62 63
Napajanje Faza/Napetost V 3~/380-415
Tok Priporočene varovalke A 20 25 40

(1) 100-odstotno razmerje priključitve za EMRQ8A/4x EKHVMYD50AB/4x EKHTS260AC. (2) 100-odstotno razmerje priključitve za EMRQ10A/2x EKHBRD014AD/2x EKHTS260AC.  
(3) 100-odstotno razmerje priključitve za EMRQ12A/2x EKHBRD016AD/2x EKHTS260AC. (4) 100-odstotno razmerje priključitve za EMRQ14A/7x EKHVMYD50AB/7x EKHTS260AC.  
(5) 100-odstotno razmerje priključitve za EMRQ16A/4x EKHBRD016AD/4x EKHTS260AC. (6) Pogoj: Ta = 7 °CDB/6 °CWB, 100-odstotno razmerje priključitve.  
(7) Pogoj: Ta = 35 °CDB, 100-odstotno razmerje priključitve (8) Vsebuje fluorirane toplogredne pline

Sistem Daikin Altherma Flex

 › Nizki stroški za energijo in nizki izpusti CO
2
.

 › Preprosta vgradnja in vzdrževanje.
 › Vgrajen sistem za vračanje toplote.
 › Vrhunska rešitev za ogrevanje stanovanjskih in poslovnih objektov, 

ki temelji na tehnologiji toplotne črpalke zrak-voda.
 › Prilagojeno vsem potrebam vaše zgradbe: na eno zunanjo 

enoto lahko priključite do 10 notranjih enot.

EMRQ-A
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EKHWP500BEKHWP300B

EKHTS200AC EKHTS260AC

Dodatna oprema EKHWP 300B 500B
Ohišje Barva Prometno bela (RAL9016)/temnosiva (RAL7011)

Material Proti udarcem odporni polipropilen
Mere Enota Širina mm 595 790

Globina mm 615 790
Teža Enota Prazna kg 58 82
Posoda Prostornina vode l 300 500

Material Polipropilen
Najvišja temperatura vode °C 85
Izolacija Toplotne izgube kWh/24 h 1,5 1,7
Razred energetske učinkovitosti B
Moč toplotnih izgub W 64 72
Prostornina za shranjevanje l 294 477

Toplotni 
izmenjevalnik

Sanitarna topla 
voda

Količina 1
Material cevi Nerjaveče jeklo (DIN 1.4404)
Izpostavljena površina m² 5,600 5,800
Prostornina notranjega izmenjevalnika l 27,1 29,0
Delovni tlak bar 6
Povprečna specifična toplotna moč W/K 2.790 2.825

Polnjenje Količina 1
Material cevi Nerjaveče jeklo (DIN 1.4404)
Izpostavljena površina m² 3 4
Prostornina notranjega izmenjevalnika l 13 19
Delovni tlak bar 3
Povprečna specifična toplotna moč W/K 1.300 1.800

Dodatno solarno 
ogrevanje

Material cevi - Nerjaveče jeklo (DIN 1.4404)
Izpostavljena površina m² - 1
Prostornina notranjega izmenjevalnika l - 2
Delovni tlak bar - 3
Povprečna specifična toplotna moč W/K - 280

Grelnik za sanitarno toplo vodo

Grelnik za sanitarno toplo vodo iz umetne 
mase s podporo za solarni sistem

 › Grelnik za priključitev solarnih kolektorjev.
 › Na voljo s prostornino 300 in 500 litrov.
 › Velik grelnik za vedno dovolj sanitarne tople vode.
 › Izgube toplote so minimalne zaradi visoke kakovosti izolacije.
 › Možna je podpora za ogrevanje prostora (samo grelnik za 500 l).

EKHWP-B

Grelnik za sanitarno toplo vodo

Grelnik za sanitarno toplo vodo iz nerjavečega 
jekla za sestavljanje po višini

 › Grelnik za sanitarno toplo vodo iz nerjavečega jekla.
 › Notranjo enoto in bojler za gospodinjsko vročo vodo lahko postavite 

drugega na drugega ter tako varčujete s prostorom, ali pa ju 
postavite drugega poleg drugega, če za to manjka višina.

 › Na voljo s prostornino 200 in 260 litrov.
 › Izgube toplote so minimalne zaradi visoke kakovosti izolacije.
 › Notranja enota lahko ob potrebnih intervalih segreje 

vodo na 60 °C, da prepreči tveganje rasti bakterij.
 › Učinkovito ogrevanje vode: od 10 do 50 °C v samo 60 minutah.

EKHTS-AC

Dodatna oprema EKHTS 200AC 260AC
Ohišje Barva Kovinsko siva

Material Pocinkano jeklo (predhodno premazana pločevina)
Mere Enota Višina Vgrajeno v 

notranjo enoto
mm

2.010 2.285

Širina mm 600
Globina mm 695

Teža Enota Prazna kg 70 78
Posoda Prostornina vode l 200 260

Material Nerjaveče jeklo (EN 1.4521)
Najvišja temperatura vode °C 75
Izolacija Toplotne izgube kWh/24 h 12,0 15,0
Razred energetske učinkovitosti B
Moč toplotnih izgub W 50 63
Prostornina za shranjevanje l 200 260

Toplotni 
izmenjevalnik

Količina 1
Material cevi Dupleksno jeklo (EN 1.4162)
Izpostavljena površina m² 1,560
Prostornina notranjega izmenjevalnika l 7,5
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FWXV-A

Notranja enota FWXV 15A 20A
Zmogljivost 
ogrevanja

Skupna 
zmogljivost

Nazivno kW 1,5 2,0
Btu/h 5.100 6.800

Hladilna 
zmogljivost

Skupna zmogljivost Nazivno kW 1,2 1,7
Občutena zmogljivost Nazivno kW 0,98 1,4

Vhodna moč Ogrevanje Nazivno kW 0,013 0,015
Hlajenje Nazivno kW 0,013 0,015

Mere Enota Višina x širina x globina mm 600x700x210
Teža Enota kg 15
Priključki napeljave Izpust/ZP/dovod mm/palec 18/G 1/2/G 1/2
Raven zvočnega 
tlaka

Ogrevanje Nazivno dBA 19 29
Hlajenje Nazivno dBA 19 29

Napajanje Faze/frekvenca/napetost Hz/V 1~/50/60/220-240/220

Konvektor za toplotno črpalko

Samostoječa enota prihrani obratovalne 
stroške v kombinaciji s talnim ogrevanjem 
zaradi nizke temperature izhodne vode

 › Funkcija samodejnega navpičnega nagiba premika izpustne lopatice gor 
in dol za učinkovito porazdelitev zraka ter temperature po prostoru.

 › Energetsko učinkoviti sistem ogrevanja in hlajenja temelji 
na tehnologiji toplotne črpalke zrak-voda.

 › Optimalna energetska učinkovitost pri povezavi z 
nizkotemperaturnim sistemom Daikin Altherma.

 › Izredno tiha notranja enota. Hrupnost znaša komaj 22 dBA 
pri hlajenju in 19 dBA v načinu sevanja toplote. Hrupnost 
tihe sobe je v primerjavi s tem povprečno 40 dBA.

 › Zmanjšani stroški obratovanja.
 › Nizka višina pomeni, da se enota popolnoma prilega pod okno.
 › Časovnik lahko nastavite za poljuben zagon ogrevanja 

ali hlajenja za vsak dan ali tedensko.
 › Tiho delovanje notranje enote: Gumb »Tiho« na daljinskem 

upravljalniku zmanjša hrupnost notranje enote za 3 dBA.
 › Možna vgradnja ob steno ali skrito.
 › Možnost izbire močnega načina za hitro hlajenje. Po izklopu 

močnega načina se enota vrne v prednastavljeni način.
 › Fotokatalitični filter za čiščenje zraka s titanovim apatitom 

odstranjuje mikroskopske delce iz zraka, razgrajuje vonje in 
pomaga preprečevati širjenje bakterij, virusov in mikrobov, 
ter s tem zagotavlja stalno oskrbo s čistim zrakom.

FWXV-A
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Hibridna toplotna črpalka Daikin Altherma
Daljinski uporabniški vmesnik (DE, FR, NL, IT) EKRUCBL1
Daljinski uporabniški vmesnik (EN, SV, NO, FI) EKRUCBL2
Daljinski uporabniški vmesnik (EN, ES, EL, PT) EKRUCBL3
Daljinski uporabniški vmesnik (EN, TR, PL, RO) EKRUCBL4
Daljinski uporabniški vmesnik (DE, CS, SL, SK) EKRUCBL5
Daljinski uporabniški vmesnik (EN, HR, HU, BG) EKRUCBL6
Daljinski uporabniški vmesnik (EN, DE, RU, DA) EKRUCBL7
Komplet za propan EKHY075787
Koncentrična priključitev Ø 80/125 EKHY090717
Ekscentrična priključitev Ø 80 EKHY090707
Plošča pokrova 35 EKHY093467
Šablona za vgradnjo EKHYMNT1
Odtočna posoda za reverzibilni sistem H/B EKHYDP1
Termistor za kroženje EKTH2
Strešni zaključek PP/GLV 60/100 AR460 EKFGP6837
Strešnik, strm Pb/GLV 60/100 od 18 do 22° EKFGS0518
Strešnik, strm Pb/GLV 60/100 od 23 do 27° EKFGS0519
Strešnik, strm PF 60/100 od 25 do 45° EKFGP7910
Strešnik, strm Pb/GLV 60/100 od 43 do 47° EKFGS0523
Strešnik, strm Pb/GLV 60/100 od 48 do 52° EKFGS0524
Strešnik, strm Pb/GLV 60/100 od 53 do 57° EKFGS0525
Strešnik, raven, aluminij 60/100 od 0 do 15° EKFGP1296
Strešnik, raven, aluminij 60/100 EKFGP6940
Komplet s stenskim zaključkom PP/GLV 60/100 EKFGP2978
Komplet s stenskim zaključkom, nizki profil PP/GLV 60/100 EKFGP2977
Podaljšek PP/GLV 60/100 x 500 mm EKFGP4651
Podaljšek PP/GLV 60/100 x 1.000 mm EKFGP4652
Koleno PP/GLV 60/100 30° EKFGP4664
Koleno PP/GLV 60/100 45° EKFGP4661
Koleno PP/GLV 60/100 90° EKFGP4660
Merilno koleno s ploščo za pregledovanje PP/GLV 60/100 EKFGP4667
Stenski nosilec Dn 100 EKFGP4631
Komplet s stenskim zaključkom PP/GLV 60/100 EKFGP1292
Komplet s stenskim zaključkom, nizki profil PP/GLV 60/100 EKFGP1293
Komplet za preusmeritev izpuha 60, samo za VB EKFGP1294
Preusmeritev dimnika 60, samo za VB EKFGP1295
Koleno PMK 60 90°, samo za VB EKFGP1284
Koleno PMK 60 45° (2 kosa), samo za VB EKFGP1285 
Podaljšek PMK 60, L = 1.000, z nosilcem, samo za VB EKFGP1286
Strešni zaključek PP/GLV 80/125 AR300, RAL9011 EKFGP6864
Strešnik, strm Pb/GLV 80/125 od 18 do 22° EKFGT6300
Strešnik, strm Pb/GLV 80/125 od 23 do 27° EKFGT6301

   

Toplotna črpalka Daikin Altherma na zemeljski vir
Komplet za polnjenje zemeljskega vira KGSFILL
Daljinski uporabniški vmesnik (DE, FR, NL, IT) EKRUCBL1
Daljinski uporabniški vmesnik (EN, SV, NO, FI) EKRUCBL2
Daljinski uporabniški vmesnik (EN, ES, EL, PT) EKRUCBL3
Daljinski uporabniški vmesnik (EN, TR, PL, RO) EKRUCBL4
Daljinski uporabniški vmesnik (DE, CS, SL, SK) EKRUCBL5
Daljinski uporabniški vmesnik (EN, HR, HU, BG) EKRUCBL6
Daljinski uporabniški vmesnik (EN, DE, RU, DA) EKRUCBL7
Tiskano vezje z digitalnimi V/I-priključki EKRP1HBAA
Tiskano vezje za porabo EKRP1AHTA
Daljinsko notranje tipalo KRCS01-1
Kabel za računalnik EKPCCAB2
Kabelski snop EKGSCONBP1
Sobni termostat (žični) EKRTWA
Sobni termostat (brezžični) EKRTR1
Zunanje tipalo EKRTETS

 

Nizkotemperaturna deljena toplotna črpalka Daikin Altherma od 4 do 8 kW od 11 do 16 kW
Odtočna posoda za zunanjo enoto (brez grelnika) EKDP008CA
Grelnik za odtočno posodo EKDPH008CA
U-profili za zunanjo enoto EKFT008CA
Daljinsko tipalo za zunanjo enoto EKRSCA1
Daljinski uporabniški vmesnik (DE, FR, NL, IT) EKRUCBL1 EKRUCBL1
Daljinski uporabniški vmesnik (EN, SV, NO, FI) EKRUCBL2 EKRUCBL2
Daljinski uporabniški vmesnik (EN, ES, EL, PT) EKRUCBL3 EKRUCBL3
Daljinski uporabniški vmesnik (EN, TR, PL, RO) EKRUCBL4 EKRUCBL4
Daljinski uporabniški vmesnik (DE, CS, SL, SK) EKRUCBL5 EKRUCBL5
Daljinski uporabniški vmesnik (EN, HR, HU, BG) EKRUCBL6 EKRUCBL6
Daljinski uporabniški vmesnik (EN, DE, RU, DA) EKRUCBL7 EKRUCBL7
Notranja odtočna posoda za novi stenski sistem H/B EKHBDPCA2 EKHBDPCA2
Kabel za računalnik EKPCCAB1 EKPCCAB1
Tiskano vezje z digitalnimi V/I-priključki - EKRP1HBAA
Grelnik spodnje plošče - EKBPHTH16A
Odtočni komplet - EKDK04
Snežna streha - EK016SNCA
Tiskano vezje za porabo - EKRP1AHTA
Daljinsko notranje tipalo - KRCS01-1B
Odtočna posoda za notranjo stensko enoto - EKHBDPCA2
Dopolnilni grelnik za posodo, integrirana zasnova - EKBSHCA3V3

 

Vgrajena solarna enota Daikin Altherma
Sobni termostat EHS157034
Mešalna enota EHS157068
Prehod za aplikacije EHS157056
Pomožni grelnik 9 kW EKBU9C

   

Nizkotemperaturni monoblok Daikin Altherma od 6 do 8 kW od 11 do 16 kW
Pomožni grelnik EKMBUHBA6V3 -
Kabel EKCOMCAB1 -
Tiskano vezje z digitalnimi V/I-priključki - EKRP1HBAA
Grelnik spodnje plošče - EKBPHTH16A
Odtočni komplet - EKDK04

Hibridna toplotna črpalka Daikin Altherma
Strešnik, strm PF 80/125 od 25 do 45°, RAL9011 EKFGP7909
Strešnik, strm Pb/GLV 80/125 od 43 do 47° EKFGT6305
Strešnik, strm Pb/GLV 80/125 od 48 do 52° EKFGT6306
Strešnik, strm Pb/GLV 80/125 od 53 do 57° EKFGT6307
Strešnik, raven, aluminij 80/125 od 0 do 15° EKFGP1297
Strešnik, raven, aluminij 80/125 EKFGW5333
Komplet s stenskim zaključkom PP/GLV 80/125 EKFGW6359
Podaljšek PP/GLV 80/125 x 500 mm EKFGP4801
Podaljšek PP/GLV 80/125 x 10.000 mm EKFGP4802
Koleno PP/GLV 80/125 30° EKFGP4814
Koleno PP/ALU 80/125 45° EKFGP4811
Koleno PP/ALU 80/125 90° EKFGP4810
Koleno za preglede Plus PP/ALU 80/125 90° EPDM EKFGP4820
Stenski nosilec Dn 100 EKFGP4481
Gibki komplet PP Dn 60–80 EKFGP1856
Priključek za dimnik 60/100 EKFGP4678
Gibki komplet PP Dn 80 EKFGP2520
Priključek za dimnik 80/125 EKFGP4828
Gibki podaljšek PP 80 L = 10 m EKFGP6340
Gibki podaljšek PP 80 L = 15 m EKFGP6344
Gibki podaljšek PP 80 L = 25 m EKFGP6341
Gibki podaljšek PP 80 L = 50 m EKFGP6342
Priključek gibki–gibki, PP 80 EKFGP6324
Distančnik PP 80–100 EKFGP6333
Gibki T-kos 100, komplet za priključitev kotla 1 EKFGP6368
Gibki kos 100–60 + podporno koleno EKFGP6354
Gibki T-kos 130, komplet za priključitev kotla 1 EKFGP6215
Gibki kos 130–60 + podporno koleno EKFGS0257
Priključek za dimnik 60/100 EKFGP4678
Podaljšek PP 60 x 500 EKFGP5461
Vrh dimnika PP 100 s cevjo za dimne pline EKFGP5497
Prilagodilnik gibko-fiksno PP 100 EKFGP6316
Zgornji podporni nosilec, nerjaveče jeklo, Dn 100 EKFGP6337
Gibki podaljšek PP 100 L = 10 m EKFGP6346
Gibki podaljšek PP 100 L = 15 m EKFGP6349
Gibki podaljšek PP 100 L = 25 m EKFGP6347
Priključek gibki–gibki, PP 100 EKFGP6325
Vrh dimnika PP 130 s cevjo za dimne pline EKFGP5197
Prilagodilnik gibko-fiksno PP 130 EKFGS0252
Zgornji podporni nosilec, nerjaveče jeklo, Dn 130 EKFGP6353
Gibki podaljšek PP 130 L = 30 m EKFGS0250
Priključek gibki–gibki, PP 130 EKFGP6366

Komplet ventilov

EKVK1A
EKVK2A
EKVK3A

EKHYPART

Dodatna oprema – ogrevanje
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Visokotemperaturna deljena toplotna črpalka Daikin Altherma
Grelnik spodnje plošče EKBPHTH16A
Tiskano vezje z digitalnimi V/I-priključki EKRP1HBAA
Tiskano vezje za porabo EKRP1AHTA
Daljinski uporabniški vmesnik EKRUAHTB
Pomožni grelnik za VT EKBUHAA6V3
Pomožni grelnik za VT EKBUHAA6W1
Zaporni ventili za hladilno sredstvo EKRSVHTA
Komplet z grelnikom tople vode za VB EKUHWHTA
Komplet za združljivost 1 EKMKHT1A
Komplet za združljivost 2 EKMKHT2A

Sistem Daikin Altherma Flex
Dodatna oprema za zunanjo enoto EKHVMRD EKHVMYD
Glava Refnet KHRQ(M)22M29H8 KHRQ(M)23M29H8
Glava Refnet KHRQ(M)22M64H8 KHRQ(M)23M64H8
Spojka Refnet KHRQ(M)22M20T8 KHRQ(M)23M20T8
Spojka Refnet KHRQ(M)22M29T8 KHRQ(M)23M29T8
Spojka Refnet KHRQ(M)22M64T8 KHRQ(M)23M64T8
Komplet za osrednjo odtočno posodo KWC25C450 KWC25C450

 

Dodatna oprema za notranjo enoto
Samostojni komplet EKFMAHTB
Tiskano vezje z V/I-priključki EKRP1HBAA
Tiskano vezje za porabo EKRP1AHTA
Daljinski uporabniški vmesnik EKRUAHTB
Ločeno obračunavanje – priključni komplet EKMBIL1

   

Komplet s pomožnim grelnikom EKBUHAA6V3
Komplet s pomožnim grelnikom EKBUHAA6W1

       

Posode EKHWS EKHWP EKHTS
Stenski nosilec EKWBSWW150 - -
Priključni komplet EKHWP300 za nizkotemperaturne sisteme (samo ogrevanje/ogrevanje in hlajenje) - EKDVCPLT3HX -
Priključni komplet EKHWP500 za nizkotemperaturne sisteme (samo ogrevanje) - EKDVCPLT5H -
Priključni komplet EKHWP500 za nizkotemperaturne sisteme (ogrevanje in hlajenje) - EKDVCPLT5X -
Priključni komplet za visokotemperaturne sisteme in notranje enote VRV HXHD125 

(EKHWP300/EKHWP500)
- EKEPHT3H / EKEPHT5H -

Priključni komplet za sistem Daikin Altherma Flex (samo ogrevanje) - EKEPHT3H -
Priključni komplet za sistem Daikin Altherma Flex (ogrevanje in hlajenje) - EKEPHT3H + 156034 -
Priključni komplet za hibridno toplotno črpalko Daikin Altherma -  EKEPHT3H EKEPHT3H
3-potni ventil - 3-W-UV2 -
Dopolnilni grelnik s taljivo varovalko (900 mm) - EKBH3S -

Komplet dodatne opreme (EKHTS/EKHTSU) - - EKFMALTA / 
EKUHWHTA

   

Konvektor toplotne črpalke
Komplet ventilov EKVKHPC

   

Solarni kolektorji
Komplet za vgradnjo na streho (antracitni) EKSRCAP
Komplet za vgradnjo na streho (rdeči) EKSRCRP
Komplet za vgradnjo na streho (brez strešnikov) EKSRCP
Težnostna zavora 16 50 70
Tipalo pretoka FLS12 
Ventil za regulacijo pretoka s prikazom pretoka FLG
Priključni komplet za dodatni toplotni vir EWS
Komplet za kroženje sanitarne tople vode ZKL
Termostatski mešalni ventil proti poparjenju + komplet za vijačno priključitev 1" VTA32 + 156016
Raztezna posoda za solarni sistem 12 l MAGS12
Raztezna posoda za solarni sistem 25 l MAGS25
Raztezna posoda za solarni sistem 35 l MAGS35
Breztlačne priključne cevi med solarnim kolektorjem in črpalno postajo: 15 m CON 15
Breztlačne priključne cevi med solarnim kolektorjem in črpalno postajo: 20 m CON 20
Breztlačna podaljševalna cev 2,5 m s spojkami CON X 25
Breztlačna podaljševalna cev 5 m s spojkami CON X 50
Breztlačna podaljševalna cev 10 m s spojkami CON X 100
Breztlačna podaljševalna cev za dovod 8 m CON XV 80
Tlačna solarna cev DN16 – 15 m CON15P16
Priključki DN16 CONXP16
Tlačna solarna cev DN20 – 15 m CON15P20
Priključki DN20 CONXP20
Priključki DN20 CON CP16
Priključki DN20 CON CP20
Komplet za vgradnjo v streho RCIP
Komplet za vgradnjo za ravno streho RCFP
Dodaten preboj za streho za priključek na nasprotni strani CON FE
Komplet za povezovanje 2 solarnih kolektorjev FIX VBP
Komplet za povezovanje 2 vrst kolektorjev CON RVP
Komplet za povezovanje 2 vrst kolektorjev CON LCP
Vgradna podpora za V26P FIX MP 130
Vgradna podpora za H26P FIX MP 200
Vgradna podpora za V21P FIX MP 100
Podporna lupina za breztlačno priključno cev TS
Standardni komplet za vgradnjo na streho, primeren za strešnike FIX AD
Komplet s spremenljivo višino vgradnje za vgradnjo na streho, primeren za strešnike FIX ADP
Komplet za vgradnjo na streho FIX ADD
Komplet za vgradnjo na streho, primeren za ploske strešnike, na primer skodle FIX ADS
Komplet za vgradnjo na streho, primeren za valovite strešnike FIX - WD
Komplet za vgradnjo na streho, primeren za pločevinaste strehe FIX BD
Osnovni komplet za vgradnjo v streho za 2 EKSV21P IBV21P
Podaljšek kompleta za vgradnjo v streho za 1 dodatni EKSV21P IEV21P
Osnovni komplet za vgradnjo v streho za 2 EKSV26P IBV26P
Podaljšek kompleta za vgradnjo v streho za 1 dodatni EKSV26P IEV26P
Dopolnilni komplet za prekrivne skodle za vgradnjo v streho FIX-IES
Osnovni podporni okvir za ravno streho za 2 EKSV26P FB V26P
Podaljšek podpornega okvira za ravno streho za dodatni EKSV26P FE V26P
Osnovni podporni okvir za ravno streho za 1 EKSH26P FB H26P
Podaljšek podpornega okvira za ravno streho za dodatni EKSH26P FE H26P
Orodje za sprostitev FIX LP
Glikol 20 l GFL

  

Dodatna oprema – ogrevanje
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Nove energijske oznake za toplotne 
vire in grelnike vode 
Od 26. septembra 2015 morajo biti vsi sistemi za ogrevanje prostorov in tople vode označeni z oznako, 
ki jasno kaže njihov razred energetske učinkovitosti. Nove zahteve za nalepke izhajajo iz uvedbe 
direktive o energijskih oznakah (2010/30/EU), uvedene leta 2010. Glavni namen direktive je bil iz trga 
izločiti energijsko neučinkovite izdelke.
Na trgu bodo dovoljene samo toplotne črpalke razreda A+ (za 55 °C) ali A (za nizkotemperaturne 
toplotne črpalke z deklarirano temperaturo 35 °C) ali boljše. Kondenzacijski kotli na plin in kurilno 
olje morajo imeti najmanj oznako B.
Podjetje Daikin proaktivno ukrepa glede novih zahtev za energijo z dodatnimi izboljšavami in 
dopolnitvami sistemov Daikin za ogrevanje ter toplo vodo, ki jamčijo energetsko učinkovitost 
najmanj razreda A.

Več informacij je na voljo na naslovu www.daikineurope.com

Vse za 
razred A
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Podjetje ROTEX je proizvajalec in dobavitelj celovitih 
inovativnih ter okolju prijaznih sistemov za ogrevanje z 
desetletji izkušenj. 
Znamka ROTEX je že od leta 1973 simbol za 
inovativnost in strokovnost na področju proizvodnje, 
shranjevanja ter distribucije toplote. Pri razvoju 
izdelkov za naše visokokakovostne in popolnoma 
usklajene komponente imamo vedno v mislih 
prednosti in koristi za uporabnika.

Ponudba izdelkov ROTEX vključuje kondenzacijske 
kotle na kurilno olje in plin, solarne sisteme ter 
zalogovnike, talno ogrevanje, posode za kurilno olje 
in deževnico ter kombinirane inštalacijske sisteme 
za sanitarne in ogrevalne sisteme. Inovativni sistemi, 
ki olajšajo optimalno uporabo klasičnih in alternativnih 
virov energije pri adaptacijah ter novogradnjah. Izdelki 
ROTEX pomenijo edinstveno stroškovno učinkovitost 
z maksimalnim varovanjem okolja in najvišjo 
prilagodljivostjo.

O znamki ROTEX

Znamka ROTEX ponuja individualne rešitve 
za optimalno bivalno in delovno ozračje – 
naravno, pametno, pripravljeno za prihodnost.

Podjetje ROTEX Heating Systems GmbH je v 
100-odstotni lasti podjetja Daikin Europe NV 
in je zato član skupine DAIKIN Group, svetovno 
vodilnega proizvajalca ter dobavitelja izdelkov 
za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo. 

Naše združeno znanje je vir optimalnih rešitev 
za zadovoljitev najstrožjih zahtev uporabnikov.
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ROTEX GCU compact
Kombinacija plinskega 
kondenzacijskega kotla/
solarnega sistema

Najsodobnejša tehnologija 
plinskega kondenzacijskega 
kotla z vgrajenim zalogovnikom

 › Ogrevanje in sanitarna 
topla voda

 › Higienična proizvodnja 
vroče vode

 › Možnost neposredne 
kombinacije s 
solarnimi termalnimi 
sistemi ali obstoječimi 
ogrevalnimi sistemi

Toplotni vir ROTEX

Dodatna oprema

ROTEX Sanicube/
HybridCube
Zalogovnik

Kombinacija zalogovnika za 
toplo vodo in pretočnega 
grelnika vode

 › Higienična proizvodnja 
vroče vode

 › Učinkovito varčevanje z 
energijo zaradi popolne 
toplotne izolacije 
iz trde PU-pene

 › Priključitev na 
najrazličnejše toplotne vire

ROTEX Solaris
Solarni sistem

Dve možnosti: Tlačni solarni 
sistem in sistem Drain-Back

 › Učinkovito izkoriščanje 
brezplačne sončne energije 
za vročo vodo in ogrevanje

 › Optimalno plastenje 
temperature v 
zalogovniku ROTEX 
povečuje izkoriščenost 
sončne energije

 › Vgradnja na streho, v 
streho in poravnano 
s streho

ROTEX Monopex/
System70
Talno ogrevanje 
 
Za novogradnje in prenove

 › Za stanovanjske, poslovne 
in industrijske objekte

 › Možna je tudi uporaba 
za stensko ogrevanje

 › Možna je predelava na 
nizko višino vgradnje

ROTEX HPU hybrid
Plinska hibridna toplotna 
črpalka

Hibridna rešitev: toplotna 
črpalka zrak-voda s 
tehnologijo plinskega 
kondenzacijskega kotla

 › Ogrevanje in hlajenje
 › Ogrevanje sanitarne 
tople vode s pretočnim 
grelnikom ali zalogovnikom

 › Preprosta integracija v 
obstoječe ogrevalne 
sisteme

ROTEX A1
Kondenzacijski bojler 
na kurilno olje

Kondenzacijski bojler na 
kurilno olje zagotavlja 
največjo učinkovitost z 
vsemi vrstami kurilnega olja.

 › Patentirana tehnologija 
TWINTEC

 › Pripravljeno za 
bio olje (B20)

 › 15 let garancije za kotel

Pregled izdelkov ROTEX
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Plinska hibridna toplotna 
črpalka ROTEX 
Močna ekipa

Zakaj izbrati hibridno toplotno črpalko ROTEX? 
Nova hibridna toplotna črpalka ROTEX HPU hybrid je zmogljiva 

kombinacija toplotne črpalke in plinskega kondenzacijskega kotla. 

Vedno samodejno izbere najugodnejši način ogrevanja.

Prednosti 
Izredna učinkovitost
 ›  Optimalna raba brezplačne, obnovljive, do okolja 
prijazne energije iz sonca in zraka v kombinaciji 
s plinskim kondenzacijskim sistemom.

 ›  Do 30 % večji izkoristek pri pripravi tople sanitarne vode 
kot s standardnimi plinskimi kondenzacijskimi bojlerji.

Inovativna tehnologija
 ›  Najučinkovitejši način za vse zunanje 
temperature. Logični krmilnik ROTEX hybrid 
vedno izbere najugodnejši način delovanja 
glede na trenutne cene elektrike in plina.

 ›  Vsi sestavni deli so pred dobavo 
medsebojno popolnoma usklajeni.

Zadovolji vaše potrebe
 ›  Visoka zmogljivost in visoke temperature 
zagotavljajo stalno toploto.

 ›  Preprosta integracija v obstoječe ogrevalne sisteme.
 ›  Varčno in tiho delovanje.
 ›  Kompaktne mere in preprosta vgradnja 
z zelo majhnim tlorisom.

 ›  Možnost hlajenja.
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Izvrstne ocene za celotni sistem

Priključitev solarnega sistema je najučinkovitejši način 
za doseganje višjega razreda učinkovitosti sistema. 
Zalogovnik ROTEX HybridCube je že optimiziran 
za priključitev solarnega sistema in je najboljše 
dopolnilo sistemu ROTEX HPSU hybrid. V povezavi s 
sistemom ROTEX Solaris postane ta sistem vaš osebni 
solarni grelnik. Vgrajeni pomožni grelnik za centralno 
ogrevanje in velika prostornina zalogovnika povečata 
razrede energetske učinkovitosti za sanitarno toplo 
vodo ter ogrevanje prostorov.

Močna sistemska rešitev: 
plinska hibridna toplotna 
črpalka s solarnim sistemom

Diagram sistema: HPSU hybrid z  

zalogovnikom in solarnim sistemom

1  Notranja enota plinske hibridne toplotne črpalke je sestavljena iz 

notranjega dela toplotne črpalke in plinskega kondenzacijskega kotla

2 Zunanja enota toplotne črpalke

3 Zalogovnik

4 Sončni kolektorji

5 Solarna črpalna postaja

 3

 5

 4

 1

 2

Maksimalna 
izkoriščenost energije

Izjemna učinkovitost –  
vedno in pri vseh temperaturah

Plinska hibridna toplotna črpalka ROTEX dosega 
optimalno energijsko učinkovitost zaradi svojega 
dvonačinskega vzporednega ali alternativnega 
delovanja. Toplotna črpalka ostane vključena kar 
najdlje ali pa obe napravi delujeta vzporedno, kar zniža 
stroške. Plinski kotel je v uporabi le, kadar je to zares 
potrebno, torej ko so potrebne visoke temperature. 
Plinska hibridna toplotna črpalka ROTEX zato 
zagotavlja maksimalno učinkovitost v vsakem trenutku 
in v vseh načinih delovanja.

Proizvodnja toplote vedno za najboljšo ceno

Trenutne cene elektrike in plina preprosto vnesete 
v krmilnik plinske hibridne toplotne črpalke ROTEX. 
Naprava nato samodejno izbere najugodnejši toplotni 
vir za vsak način delovanja. S tem lahko ohranite 
nadzor nad računi za ogrevanje. Lahko pa izberete 
tudi način delovanja, ki je prijaznejši okolju. Krmilnik bo 
takrat vedno izbral vir energije z najmanjšim vplivom 
na okolje (najvišja učinkovitost primarne energije).

Popolna higiena tople sanitarne vode

Za ogrevanje tople sanitarne vode lahko izbirate 
med principom sprotne priprave higienske vode z 
grelnikom ali ga kombinirate s priročnim termalnim 
zbiralnikom ROTEX.

Ogrevanje pozimi – hlajenje poleti

Črpalka HPU hybrid ne zagotavlja le ogrevanja, ampak 
lahko z dodatno opremo prostore s talnim ogrevanjem 
tudi hladi. Prijetno ozračje v vsakem letnem času.

Pametno in zanesljivo ogrevanje skozi vse leto

Hibridna toplotna črpalka ROTEX HPU hybrid 
optimira vzporedno delovanje kotla s toplotno 
črpalko. Plinski bojler zato začne pokrivati potrebe 
zgradbe po toploti veliko pozneje, kot sicer. Ta sistem 
je za tudi do 35 % učinkovitejši kot sam plinski 
kondenzacijski bojler. To pomeni, da toplotna črpalka 
skozi leto zagotovi od 60 do 70 % energije za centralno 
ogrevanje.

Za do 35 % večja učinkovitost 
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Pametno moderniziranje s toplotno črpalko in plinom

Hibridna kombinacija znamke ROTEX – 
učinkovita, priročna in zanesljiva

Uporaba toplotne črpalke v obstoječih zgradbah je 
pogosto omejena s potrebo po visokih temperaturah 
dovoda. Pri posodabljanju zgradb z obstoječim 
plinskim ogrevalnim sistemom se zato pogosto 
zastavlja vprašanje, ali bo toplotna črpalka kos tej 
nalogi. 

Toplotna črpalka ROTEX HPU hybrid združuje toplotno 
črpalko zrak-voda z energetsko učinkovitim plinskim 
kondenzacijskim kotlom. 

Notranja enota, ki jo sestavljata plinski kondenzacijski 
bojler in notranji del toplotne črpalke, običajno ne 
zahteva nič več prostora kot klasični plinski kotel. 
S temperaturami dovoda od 25 do 80 °C je toplotna 
črpalka ROTEX HPU hybrid primerna za vse vrste 
zgradb. Hibridna toplotna črpalka ROTEX je izredno 
zanesljiva, prilagodljiva, zelo priročna in uporablja 
obnovljive vire energije.

Hitra in preprosta vgradnja

Ker je sestavljen iz medsebojno že pred dobavo 
popolnoma usklajenih sestavnih delov, daje 
sistem ROTEX HPU hybrid neslutene možnosti za 
posodabljanje.  

Sistem je mogoče integrirati v obstoječe sisteme 
za ogrevanje ob menjavi starega plinskega kotla. 
Vse obstoječe radiatorje ali sisteme talnega ogrevanja 
lahko ohranite. Preprosto je tudi kombiniranje z 
zalogovnikom za ogrevanje sanitarne tople vode. 
V sistem zlahka integrirate tudi alternativne prihodnje 
sisteme za ogrevanje, ki uporabljajo obnovljive vire.

Delo poteka skoraj izključno v kurilnici. Nekaj 
dodatnega dela zahteva le postavitev zunanje 
enote toplotne črpalke. Napor, ki ga je treba vložiti 
v izbiro pravih sestavnih delov in vgradnjo sistema, 
je minimalen, vse poteka zelo hitro in preprosto.
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ROTEX HPU hybrid HPU hybrid HPU hybrid 5 kW HPU hybrid 8 kW
Notranja enota Plinski kondenzacijski kotel Toplotna črpalka

Ogrevanje Ogrevanje Ogrevanje Ogrevanje in hlajenje
Razred energetske učinkovitosti
Ogrevanje prostora (temperatura dovoda 55 °C) A++ A++ A++ A++
Ogrevanje prostora z vgrajenim krmilnikom  
(temperatura dovoda 55 °C) A++ A++ A++ A++

Energetska učinkovitost za ogrevanje vode (profil odjema) A (L) A (L) A (L) A (L)
Osnovni podatki
Nazivna toplotna obremenitev kW 7,6 – 27,0* – – –
Nazivna moč ogrevanja A2/W35 kW – 3,27 5,8
Največja moč ogrevanja A2/W35  kW 4,8 7,7
Nazivna vrednost COP A2/W35 – 4,02 3,53
Nazivna moč ogrevanja A7/W35 kW – 4,4 7,4
Največja moč ogrevanja A7/W35 kW 5,1 10,2
Nazivna vrednost COP A7/ W35 – 5,04 4,45
Območje delovanja ogrevanja (zunanja temperatura) °C – Najmanj: –25/največ: 25
Nazivna moč hlajenja A35/W18 kW – – – 8,43
Nazivna vrednost EER A35/W18 – – – 3,42
Območje delovanja za hlajenje (zunanja temperatura) °C – – – Najmanj: 10/največ: 43
Notranja enota
Tip RHYKOMB33AA2 RHYHBH05AAV3 RHYHBH08AAV3 RHYHBX08AAV3
Območje temperature dovoda za ogrevanje °C 15 – 80 25 – 55 15 – 55
Območje temperature dovoda za hlajenje °C – – – 15 – 22 
Mere (Š X G X V)** mm 450 x 400 x 970
Teža kg 36 30 32 32
Zunanja enota
Tip RVLQ05CAV3 RVLQ08CAV3 RVLQ08CAV3
Moč kW – 5 8
Mere (Š X G X V) mm – 832 x 307 x 735
Teža kg – 54 56
Raven moči zvoka pri ogrevanju dBA – 61 62
Raven moči zvoka pri hlajenju dBA – – – 63
Raven zvočnega tlaka pri ogrevanju3) dBA – 48 49
Raven zvočnega tlaka pri hlajenju3) dBA – – – 50
Hladilno sredstvo – R410A
Polnitev hladilnega sredstva kg – 1,45 1,6
GWP – 2.087,5
TCO2eq – 3,03 3,3

  *  Za izkoriščanje celotne toplotne zmogljivosti kotla preverite razpoložljivo vrednost zunanjega statičnega tlaka (ESP – External 
Static Pressure) za notranjo črpalko.

** Skupna višina s samodejnim odzračevalnim ventilom in priključnimi cevmi: 1.075 mm
1)   Črpalka HPU hybrid ne zagotavlja le ogrevanja, ampak lahko z dodatno opremo prostore s talnim ogrevanjem tudi hladi.  

Vam prilagojena klima 365 dni na leto.
2)  Ponudba izdelkov »ROTEX HPU hybrid« je prejela nagrado Plus X za visoko kakovost, funkcionalnost in prijaznost okolju.
3) Na razdalji 1 m

2)1)

Pridržujemo si pravico do popravkov in tehničnih sprememb za informacije v tiskovinah.
Od 26. septembra 2015 lahko nalepke za energetsko učinkovitost in trenutne podatkovne liste za izdelke dobite z orodjem Energy Label Generator na naslovu www.rotex-heating.com.

*  Sistem ROTEX, ki ga sestavljajo: 
HPU hybrid 8/32 kW H/C,  
HYC 544/32/0-DB,  
4 sončni kolektorji V26P

Učinkovitost sistema s solarnim sistemom*:

XL

A++

A+++

Plinska hibridna toplotna 
črpalka ROTEX

 › Kombinacija deljene toplotne črpalke z zunanjo enoto, 
notranjo enoto in plinskim kondenzacijskim kotlom.

 › Za ogrevanje in toplo vodo. 
 › Ogrevanje in hlajenje.
 › Največja temperatura dovoda 80 °C.
 › Moč toplotne črpalke: 5 do 8 kW.
 › Moč plinskega kondenzacijskega kotla:

– Ogrevanje od 7,6 do 27 kW.
– Topla voda (pretočni sistem) od 7,6 do 32,7 kW.

ROTEX HPU hybrid
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Kombinacija plinskega kondenzacijskega 
kotla in solarnega sistema ROTEX 
Kompaktno in učinkovito

Zakaj izbrati kombinacijo plinskega kondenzacijskega 
kotla in solarnega sistema ROTEX?
Kombinacija plinskega kondenzacijskega kotla/solarnega sistema ROTEX 

GCU compact zagotavlja izredno priročnost ogrevanja in največjo možno 

higieničnost sanitarne tople vode pri zelo majhnem tlorisu.

Prednosti 
Najvišja učinkovitost
 › Energetsko varčna tehnologija kondenzacijskega 
plinskega kotla z izkoristkom do 108 %. 

Inovativna tehnologija
 › Integracija kotla in zalogovnika.
 › Adaptivni sistem izgorevanja Lambda-
Gx za popolno izkoriščanje goriva tudi 
pri spremenljivi kakovosti plina.

 › Intuitivno elektronsko upravljanje. 

Higiena sanitarne tople vode
 › Najvišja raven higiene, saj je pitna 
voda ločena od zalogovnika.

 › Brez usedlin in legionele. 

Kot bi bilo izdelano nalašč za vas
 › Za ogrevanje in toplo vodo.
 › Kompaktne mere, preprosta vgradnja 
tudi v najmanjše prostore.

 › Prilagodljiva uporaba, neposredna 
kombinacija s solarnim sistemom.
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Močna sistemska rešitev: 
Plinski kondenzacijski kotel 
in solarni sistem
Izvrstne ocene za celotni sistem

Priključitev solarnega sistema je najučinkovitejši način za 
doseganje višjega razreda učinkovitosti sistema. Sistem ROTEX 
GCU compact je že optimiziran za priključitev solarnega sistema 
– ko ga povežete s sistemom ROTEX Solaris, postane vaš osebni 
solarni grelnik. Vgrajeni pomožni grelnik za centralno ogrevanje 
in velika prostornina zalogovnika povečata razrede energetske 
učinkovitosti za sanitarno toplo vodo ter ogrevanje prostorov. 

Diagram sistema: GCU compact s solarnim sistemom

1  Plinski kondenzacijski kotel z vgrajenim zalogovnikom 

in elektronskim krmilnikom 

2 Sončni kolektorji

3 Solarna črpalna postaja

 1

 3

 2

Sanjske mere za ogrevanje: ogrevanje in 
topla voda na tlorisu samo 0,36 m2

Sistem GCU compact postavlja čisto nova merila 
na področju prostora in izkoriščanja energije. Samo 
0,36 m2 (GCU compact 315/324) ali 0,64 m2 (GCU 
compact 515/524/533) tlorisa zadošča za postavitev 
celotnega sistema za ogrevanje, proizvodnjo tople 
vode in zalogovnika s plastenjem za solarni sistem.

GCU compact 

  1 Dovod za ogrevanje

  2 Povratek ogrevanja

  3 Solarni dovod

  4 Solarni povratek

  5 Odvod za sanitarno toplo vodo

  6 Dovod za mrzlo vodo

  7  Toplotni izmenjevalnik za polnjenje 

izmenjevalnika in pomožni toplotni 

izmenjevalnik centralnega ogrevanja

  8  Toplotni izmenjevalnik za ogrevanje 

sanitarne tople vode

  9 Voda v zalogovniku brez tlaka

10  Toplotni izmenjevalnik za bivalentno 

delovanje/solarni sistem

 1

 3

 4

 10

 7

 8

 9

 5

 6

 2

Izdelano po meri 
za vaš dom

Jasna delitev – jasna prednost

Zalogovnik ROTEX je kombinacija zalogovnika za 
toplo vodo in pretočnega grelnika vode. Toplota ni 
shranjena v sami sanitarni topli vodi, ampak v ločeni 
vodi zalogovnika. Optimalno plastenje zagotavlja, 
da je vedno zagotovljena topla voda. 

Vgrajena oprema za solarni sistem

Sistem ROTEX GCU compact je od samega 
začetka optimalno opremljen za rabo sončne 
energije. Zato lahko solarni sistem hitro in 
preprosto vgradite tudi kadarkoli pozneje.

Hibridni ogrevalni center –  
odprt za vse vrste energije

Notranja enota GCU compact se lahko uporablja tudi 
kot učinkovit zalogovnik za dodatne vire toplote. 
Poleg solarnega sistema lahko povežete tudi 
pomožne kotle na olje, plin in pelete ali pa peči 
na drva z dodanim kotlom. Če solarnega sistema 
ne vgradite ta trenutek, ga lahko hitro in enostavno 
namestite kadarkoli pozneje.

GCU compact
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Kombinacija plinskega kondenzacijskega kotla/solarnega sistema GCU compact 315 GCU compact 324 GCU compact 515 GCU compact 524 GCU compact 533
Razred energetske učinkovitosti*
Ogrevanje prostora (temperatura dovoda 55 °C) A A A A A

Ogrevanje prostora z vgrajenim krmilnikom 
(temperatura dovoda 55 °C) A A A A A

Ogrevanje sanitarne tople vode (profil odvzema) A (L) A (L) A (XL) A (XL) A (XL)

Osnovni podatki
Prostornina zalogovnika litrov 300 300 500 500 500
Prazna teža kg 86 86 124 124 124
Napolnjena teža kg 386 386 624 624 624
Mere (Š x G x V) mm 595 x 615 x 1.950 595 x 615 x 1.950 790 x 790 x 1.950 790 x 790 x 1.950 790 x 790 x 1.950
Največja dovoljena temperatura vode °C 85 85 85 85 85

Moč ogrevanja v pripravljenosti kWh/24 h 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8
Krmiljenje RoCon
Obtočna črpalka visokoučinkovita z regulacijo – pripravljena za ErP (EEI < 0,23)1)

Ogrevanje sanitarne tople vode
Prostornina za pitno vodo litrov 19 19 24,5 24,5 24,5
Največji dovoljeni tlak bar 6 6 6 6 6
Material toplotnega izmenjevalnika za sanitarno 
toplo vodo Nerjaveče jeklo

Karakteristike zalogovnika
Moč kW 0,5 – 15 0,5 – 24 0,5 – 15 0,5 – 24 0,5 – 33
Karakteristike toplotnega vira
Nazivna moč kW 6,5 – 15 6,5 – 24 6,5 – 15 6,5 – 24 6,5 – 33
Nazivna toplotna obremenitev kW 6,5 – 15,7 6,5 – 25,3 6,5 – 15,7 6,5 – 25,3 6,5 – 32,5 (30,0)3)

Vrsta naprave B23 / B23P / B33 / B33P / B53 / B53P / C13x / C33x / C43x / C53x / C63x / C83x / C93x 
Največji dovoljeni delovni tlak bar 3 3 3 3 3
Največja dovoljena delovna
temperatura °C 85 85 85 85 85

Maksimalna učinkovitost bojlerja % 108 108 108 108 108
Premer priključka za dimni plin / dovod zraka mm DN 60/100 (s priključnim kompletom št. 155079.17 DN 80/125)
Solarna kombinacija
Breztlačna kombinacija
Tlačna solarna kombinacija   

(različica Biv) (različica Biv) (različica Biv) (različica Biv) (različica Biv)
Solarna podpora ogrevanju
Bivalentna rešitev 
(kombinacija z dodatnim virom toplote ali plavalnim 
bazenom) (različica Biv) (različica Biv) (različica Biv) (različica Biv) (različica Biv)

* Razredi energetske učinkovitosti veljajo za standardno različico H/C in različico Biv.
1)  Evropska direktiva o okolju prijazni zasnovi in smernice ErP predpisujejo, da je od leta 2015 z 

a kotle za ogrevanje dovoljeno uporabljati samo črpalke s koeficientom energetske učinkovitosti EEI < 0,23.  
Od leta 2020 dalje bodo te zahteve veljale tudi za nadomestne dele. Vsi kondenzacijski kotli ROTEX A1 in  
GCU compact so že opremljeni s črpalkami, ki bodo dovoljene tudi leta 2020 in naprej.

2)  Ponudba izdelkov »ROTEX compact class« je prejela nagrado Plus X za inovativnost,  
visoko kakovost, oblikovanje, funkcionalnost in prijaznost okolju.

3) Utekočinjeni naftni plin (LPG)

2)

*  Sistem ROTEX, ki ga sestavljajo: 
GCU compact 515 Biv,  
krmilnik RoCon,  
4 sončni kolektorji V26P

Učinkovitost sistema s solarnim sistemom*:

XL

A+

A++
GCU compact 315/324 GCU compact 515/524/533

Kombinacija plinskega 
kondenzacijskega  
kotla/solarnega sistema

 › Energetsko varčna tehnologija kondenzacijskega 
plinskega kotla z izkoristkom do 108 %.

 › Integracija kotla in zalogovnika.
 › Najvišja raven higiene, saj je pitna voda ločena od zalogovnika.
 › Brez usedlin in legionele.
 › Majhne mere, preprosta vgradnja.

GCU compact
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KARTICE Z ARGUMENTI 

Kondenzacijski kotel 
na kurilno olje ROTEX 

Zakaj izbrati kondenzacijski kotel na kurilno olje ROTEX?
Kondenzacijski kotel na kurilno olje ROTEX A1 uporablja kondenzacijsko tehnologijo 

za dodaten izkoristek pri ogrevanju na olje. Zagotavlja največjo možno učinkovitost 

z vsemi vrstami kurilnega olja. Okolju prijazno, gospodarno in pripravljeno za bio olje.

Prednosti
Izredna učinkovitost
 ›  Energetsko varčna kondenzacijska tehnologija.
 › Majhna količina vode prihrani 30 % kurilnega 
olja pri proizvodnji sanitarne tople vode.

 › Standardno delovanje z uravnoteženim tlakom na odvodu dima.

Prihranek prostora
 › Majhen tloris, le 0,45 m2.
 › Odobrena postavitev neposredno poleg 
varnostnih posod za kurilno olje.

Inovativna tehnologija
 › Patentirana in večkrat nagrajena tehnologija TWINTEC.
 › Intuitivno upravljanje elektronskega krmilnika.
 › Pripravljeno za bio olje (B20) in vse vrste kurilnega olja na trgu.
 › Edinstveni glavni obvod pomeni, da ni zahtevan minimalni 
pretok in ni potreben zunanji prelivni ventil.

Zadovolji vaše potrebe
 › Idealno za zamenjavo obstoječih kotlov na olje.
 › Preprosta adaptacija dimnika.
 › Preprosto vzdrževanje.
 › Za vonjave neprepustne cevi iz nerjavečega jekla, 
ki preprečujejo širjenje vonja po kurilnem olju.

 › 15 let garancije za kotel.
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Močna sistemska rešitev: 
Kondenzacijski kotel na 
kurilno olje in solarni sistem
Izvrstne ocene za celotni sistem

Priključitev solarnega sistema je najučinkovitejši način za 
doseganje višjega razreda učinkovitosti sistema. Zalogovnik 
ROTEX SaniCube je že optimiziran za priključitev solarnega 
sistema in je najboljše dopolnilo sistemu ROTEX A1. V povezavi 
s sistemom ROTEX Solaris postane ta sistem vaš osebni solarni 
grelnik. Vgrajeni pomožni grelnik za centralno ogrevanje in 
velika prostornina zalogovnika povečata razrede energetske 
učinkovitosti za sanitarno toplo vodo ter ogrevanje prostorov.

Diagram sistema: A1 z zalogovnikom in solarnim sistemom

1 Kondenzacijski kotel na kurilno olje z vgrajenim elektronskim krmilnikom

2 Zalogovnik

3 Sončni kolektorji

4 Solarna črpalna postaja

Kakovost je naša 
očitna prednost

Kotel sistema ROTEX A1 je bil razvit 
s popolnoma novo patentirano 
tehnologijo za kotle TWINTEC. 

Dosledno smo uporabljali sodobne visokozmogljive 
materiale in se izognili rabi vseh koroziji 
izpostavljenih materialov. Proti koroziji odporne 
cevi iz nerjavečega jekla, po katerih teče voda 
za ogrevanje, so neposredno lite v telo kotla, ki 
je izdelano iz tlačno litega aluminija. Patentirana 
kroglasta oblika kotla omogoča neomejeno 
izkoriščanje kondenzacije neposredno v kotlu brez 
potrebe po dodatnem toplotnem izmenjevalniku. 
To olajša čiščenje. Neposredno hlajena izgorevalna 
komora tudi zelo učinkovito preprečuje nastajanje 
dušikovih oksidov (NOX).

Manjša količina vode pomeni več 
prihranjene energije

Ko ogrevanja ne potrebujete, na primer poleti, 
kotel deluje izključno za segrevanje sanitarne 
tople vode.  
 
Nižja je teža in količina vode v kotlu pomeni, 
da je treba manj energije za segrevanje. Posledično 
se po koncu postopka segrevanja izgubi manj 
toplote. Sistem ROTEX A1 vsebuje zelo malo vode 
(samo 3 litre pri A1 BO 20-e), zato ima minimalne 
izgube zaradi ohlajanja.

Cev iz umetne mase zadošča kot vod za 
dimne pline

Zaradi tipično nizkih temperatur dimnih 
plinov, ki so rezultat postopka izgorevanja pri 
kondenzacijskih kotlih, za sistem ROTEX A1 zadostuje 
cenovno ugodni vod za dimne pline iz umetne 
mase. Tega je mogoče preprosto vtakniti v obstoječi 
inštalacijski jašek ali stari dimnik.

Izredna učinkovitost, nagrajena tehnologija

Podjetje ROTEX ima že več kot 20 let izkušenj na 
področju kondenzacijskih kotlov na kurilno olje. 
V tem obdobju je potekal dosleden razvoj sistema 
ROTEX A1 z optimiziranjem številnih podrobnosti. 
Kotel je zato v zadnjih letih upravičeno prejel 
številne mednarodne nagrade. 

Vedno 
najsodobnejša 
tehnologija

 2

 4

 3

 1

Kotel ROTEX A1 na kurilno olje
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Kondenzacijski bojler na kurilno olje A1 BO 15-e A1 BO 20-e A1 BO 27-e A1 BO 34-e
Razred energetske učinkovitosti
Ogrevanje prostora (temperatura dovoda 55 °C) A A A A

Ogrevanje prostora z vgrajenim krmilnikom (temperatura dovoda 55 °C) A A A A
Ključne podrobnosti
Nazivna moč po DIN-EN 303 kW 15 20 24 34
Pripravljenost za bio olje Da Da Da Da
Tovarniška nastavitev 15 kW/%* 18 kW/%* 25 kW/%* 30 kW/%*
Območje nastavljanja s serijsko opremo 1) 15 kW/%* od 15 do 20 kW/%* od 24 do 27 kW/%* od 27 do 32 kW/%*
Največji dovoljeni tlak delovanja bar 4 4 4 4 bar
Najvišja dovoljena temperatura dovoda °C 80 80 80 80 
Najvišji izkoristek kotla [po DIN] % 105 105 10 105
Obtočna črpalka Regulacija, visoka učinkovitost – pripravljeno za ErP (EEI < 0,23)3) 
Temperatura dimnih plinov °C 35 – 75 35 –85 38 – 89 40 – 98 
Teža kotla kg 49 49 58 67
Skupna teža enote2) kg 81 81 96 113
Mere (Š x G x V) mm 625 x 720 x 1.100 625 x 720 x 1.100 625 x 720 x 1.470 625 x 720 x 1.590
Minimalna višina prostora za vgradnjo mm 1.340 1.470 1.470 1.590 
Količina vode Litrov 3 3 4,5 5

Premer priključka za dimne pline/dovod zraka mm 80/125 80/125 80/125 80/125

Krmilnik RoCon B1 RoCon B1 RoCon B1 RoCon B1

* Možna nastavitev parametrov s krmilnikom RoCon 
1) Za manjše in večje moči so potrebni kompleti za predelavo – glejte pribor v trenutnem ceniku
2) Transportna teža z ohišjem in odstranjenim sistemom za obdelavo kondenzata
3)  Evropska direktiva o okolju prijazni zasnovi in smernice ErP predpisujejo, da je od leta 2015 za kotle dovoljeno uporabljati samo črpalke s koeficientom  

energetske učinkovitosti EEI < 0,23. Od leta 2020 dalje bodo te zahteve veljale tudi za nadomestne dele. Vsi kondenzacijski kotli ROTEX A1 in GCU compact  
so že opremljeni s črpalkami, ki bodo dovoljene tudi leta 2020 in naprej.

Zalogovnik SCS 538/16/0-DB SCS 538/16/16-DB SCS 328/14/0-P SCS 538/16/0-P SCS 538/16/16-P US 150
Razred energetske učinkovitosti
Ogrevanje sanitarne tople vode (profil odvzema) B B B B B A
Ključne podrobnosti
Skupna prostornina grelnika Litrov 500 500 300 500 500 148
Prazna teža kg 88 94 57 93 99 44
Napolnjena teža kg 588 594 357 593 599 192
Mere (Š x G x V) mm 790 x 790 x 1.658 790 x 790 x 1.658 595 x 615 x 1.646 790 x 790 x 1.658 790 x 790 x 1.658 600 x 1.000 x 660 
Količina sanitarne tople vode Litrov 24,5 24,5 19 24,5 24,5 148
Higienična proizvodnja sanitarne tople vode s 
pretočnim grelnikom
Tlačna solarna kombinacija
Kombinacija Drain-Back
Tlačna solarna kombinacija
Solarna podpora centralnemu ogrevanju
Dvonačinska rešitev 
(kombinacija z dodatnim virom toplote ali 
plavalnim bazenom)

Več tipov zalogovnikov najdete v trenutnem ceniku. Preverite pri svojem strokovnjaku za ogrevanje.

*  Sistem ROTEX, ki ga sestavljajo: 
A1 BO 20-e, SCS 538/16/0-DB, 
krmilnik RoCon,  
4 sončni kolektorji V26P

Učinkovitost sistema s solarnim sistemom*:

XL

A+

A++

Kondenzacijski kotel na 
kurilno olje ROTEX
 › Energetsko varčna kondenzacijska tehnologija.
 › Standardno delovanje z uravnoteženim tlakom na odvodu dima.
 › Majhen tloris, le 0,45 m2.

 › Patentirana in nagrajena tehnologija TWINTEC.
 › Preprosta adaptacija dimnika.
 › Preprosto vzdrževanje.

Kotel ROTEX A1 na kurilno olje

Zalogovnik
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Varnostna posoda za olje vsf 1500 vsf 1000 vsf 750 vsf 600
Prostornina zalogovnika Litrov 1.500 - 7.500 1.000 - 10.000 750 - 7.500 600 - 6.000
Zmogljivost po posameznem rezervoarju Litrov 1500 1000 750 600
Mere (Š x G x V) mm 780 x 1.340 x 1.920 780 x 980 x 1.960 780 x 780 x 1.680 780 x 780 x 1.390
Teža kg 82 57 39 kg 32
Št. odobritve DIBt Z-40.21-196 Z-40.21-196 Z-40.21-196 Z-40.21-196
Zbirališče ni potrebno! ni potrebno! ni potrebno! ni potrebno!
Proizvajalčeva garancija 15 let 15 let 15 let 15 let

Pribor poiščite v trenutno veljavnem ceniku ROTEX. Preverite pri svojem strokovnjaku za ogrevanje. 
Pridržujemo si pravico do popravkov in tehničnih sprememb za informacije v tiskovinah.
Od 26. septembra 2015 lahko nalepke za energetsko učinkovitost in trenutne podatkovne liste za izdelke dobite z orodjem Energy Label Generator na naslovu www.rotex-heating.com.

Pribor Solaris Krmilna in črpalna enota RPS4 za 
uporabo s sistemom Drain-Back

Tlačni solarni regulator DSR 1 za 
Solaris-P

Tlačna postaja RDS 2

Mere (D x Š x V) mm 230 x 142 x 815 145 x 95 x 60 240 x 410 x 130
Delovna napetost V/Hz 230 / 50 230 / 50 230 / 50
Omrežna napetost po DIN IEC 60 038 V ~230 (+10/–15 %) ~230 (+10/–15 %) ~230 (+10/–15 %)

Stikalna zmogljivost releja V ~250 (AC 2 (2) A) ~250 (AC 2 (2) A) –
Največja poraba električne moči W 65  

(modulacija* od 15 do 65)
5  

(največ)
45  

(modulacija od 2 do 45)
Zaščitni razred v skladu z DIN EN 60529 – IP 40 –

Krmiljenje Digitalni krmilnik temperaturne  
razlike z besedilnim 

prikazovalnikom in izhodom PWM

Digitalni krmilnik temperaturne 
razlike z besedilnim 

prikazovalnikom in izhodom PWM

–

Tipalo dovodne temperature in pretoka FLS 20* s PT 1000  
(priloženo kompletu)

– –

Tipalo temperature dovoda – PT 1000 –
Dovoljena zunanja temperatura med delovanjem °C 5 - 40 0 - 50 –
Upornosti sond PTC PT 1000 –
* Modulacija možna samo z FLS.

Ravni sončni kolektorji Solaris V 21 P V 26 P H 26 P
Mere (Š x G x V) mm 1.006 x 85 x 2.000 1.300 x 85 x 2.000 2.000 x 85 x 1.300
Bruto površina m² 2,01 2,60 2,60
Vsebina vode litrov 1,3 1,7 2.
Absorpcijsko sredstvo Register iz bakrene cevi v obliki harfe s privarjeno aluminijasto ploščo z izredno selektivnim premazom
Premaz Miro-Therm (vpojnost največ 96 %, odbojnost približno 5 ±2 %)
Zasteklitev Enoplastno varnostno steklo, prepustnost približno 92 %
Možen nagib min. – maks. na strehi in ravna streha 15° – 80°
Možen nagib min. – maks. v strehi 15° – 80°

Solarni kolektorji so dolgoročno odporne na mirovanje in so preizkušene za toplotne šoke. 
Minimalni izkoristek kolektorja preko 525 kWh/m2 pri 40-odstotnem deležu pokritosti (Würzburg, Nemčija).

Ravni sončni 
kolektorji Solaris

Varnostna 
posoda za olje

Kotel ROTEX A1 na kurilno olje
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Zalogovnik ROTEX
Solarni sistem ROTEX
Popolna dvojica 

KARTICE Z ARGUMENTI 

Zakaj izbrati zalogovnik  
in solarni sistem ROTEX?
Zalogovnik ROTEX in solarni sistem ROTEX Solaris sta 

skupaj popolni sistem za toplo vodo ter ogrevanje – 

higieničen, udoben in učinkovit. 

Primer inštalacije

ROTEX Sanicube Solaris v kombinaciji s solarnim 
sistemom ROTEX za proizvodnjo tople vode in 
podporo ogrevanja ter kondenzacijski kotel na 
kurilno olje ROTEX A1.
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Zalogovnik ROTEX Čista rešitev za vsako zahtevo

Prilagodljivost pri uporabi

Za segrevanje vode v rezervoarju, in s tem polnjenje 
rezervoarja, je mogoče uporabljati različne vire toplote:
 ›  S toplotnim virom: Kotli, toplotne črpalke ali daljinsko 
ogrevanje proizvajajo toploto, ki se dovaja preko 
toplotnega izmenjevalnika iz nerjavečega jekla.

 › S sončno energijo: Npr. preko solarnega sistema ROTEX.
 ›  Z električnim potopnim grelnikom: Topla voda (sanitarna) 
se segreva z električnim potopnim grelnikom iz nerjavečega 
jekla, ki je potopljen v vodo v zalogovniku.

Tudi za potrebe po veliki količini tople vode

Zalogovnik ROTEX je mogoče prilagoditi vašim individualnim 
potrebam po topli vodi. V ta namen je na modularni način skupaj 
povezanih več zalogovnikov, tako da je dosežena enakomerna 
porazdelitev izhodne moči in so izvedljive skoraj poljubne moči.

Dve različici zalogovnika

ROTEX Sanicube Solaris: Ta zalogovnik je idealni dodatek 
kondenzacijskim kotlom na plin ali kurilno olje. V kombinaciji s 
solarnim sistemom ROTEX Solaris lahko za proizvodnjo tople vode in 
ogrevanje izredno učinkovito izkoriščate brezplačno energijo sonca. 
To je prepričljiva kombinacija zahvaljujoč najvišji ravni učinkovitosti, 
ki je rezultat nizkih toplotnih izgub, popolne higiene vode in 
neomejenih količin vroče vode.

ROTEX HybridCube: HybridCube smo razvili posebej za 
kombiniranje s toplotno črpalko zrak-voda ROTEX HPSU. Ta zalogovnik 
je zasnovan za nizke temperature dovoda, pri tem pa zagotavlja 
največjo možno priročnost delovanja za sanitarno toplo vodo. 
Predstavlja srce sistema toplotne črpalke ROTEX, hrani pridobljeno 
toploto in jo ob potrebi prenaša v sistem za ogrevanje. V kombinaciji s 
solarnim sistemom ROTEX Solaris lahko za proizvodnjo tople vode in 
ogrevanje izredno učinkovito izkoriščate brezplačno energijo sonca. 

1. Tlačni solarni sistem (Solaris-P)

Tlačni solarni sistem navdušuje s svojo preprosto vgradnjo in je primeren za vse vrste namenov in 
zgradb. Deluje učinkovito in varno pri kateri koli dolžini cevi in višini dovoda. Odlično zasnovana 
zgradba zalogovnika ROTEX za solarni sistem pomeni, da dodatni ploščni toplotni izmenjevalnik ni 
potreben. Toplotni izmenjevalnik za bivalentno delovanje s tlačnim solarnim sistemom ali drugimi 
viri toplote je že vgrajen. Zato je sistem preprost in prilagodljiv.
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2. Neposredni sistem Drain-Back (Solaris-DB)

Če pogoji gradnje to dopuščajo, priporočamo neposredni breztlačni sistem Drain-Back. Voda 
iz zbiralnika doteka neposredno in brez toplotnega izmenjevalnika v sončne kolektorje, kjer 
se segreje, nato pa se vrne v zalogovnik v ločenem sloju. To znatno zviša učinkovitost sončnih 
kolektorjev in celotni izkoristek inštalacije. Ker sistem ni pod tlakom, niso potrebni nekateri sestavni 
deli, na primer raztezna posoda, varnostni ventil, merilnik tlaka in toplotni izmenjevalnik.

A Zalogovnik

B  Voda brez tlaka v 

zalogovniku

C Območje tople vode

D Solarno območje

E  Območje za podporo 

ogrevanja

1 Pitna voda

2 Polnjenje zalogovnika

3 Podpora za ogrevanje

4 Priključek Solaris

Sistem ROTEX Solaris je na voljo v dveh različnih 
izvedbah, ki ustrezata različnim pogojem gradnje in 
individualnim zahtevam.

Sončni kolektorji Solaris se polnijo le, če je dovolj sončne 
toplote in če lahko zalogovnik prevzame to toploto.

Popolnoma samodejni krmilni sistem krmili neodvisno, da zagotavlja 
optimalni izkoristek sončne energije. Če ni dovolj sončne svetlobe ali 
če zalogovnik ne potrebuje več toplote, se dovajalna črpalka izključi 
in se celotni solarni sistem izprazni v zalogovnik.

Dodajanje sredstev proti zamrzovanju ni potrebno, ker ob mirovanju 
sistema sončni kolektor ni napolnjen z vodo. To je še dodatna 
prednost s stališča varovanja okolja. To načelo deluje samo, če so 
priključne cevi v zgradbi in na strehi nameščene s stalnim padcem. 
Če to ni mogoče, je optimalna alternativa tlačni solarni sistem.
Sistem ROTEX Solaris uporablja sončno energijo za segrevanje vode 
in učinkovito podpira ogrevanje. V vseh zalogovnikih ROTEX za 

solarne sisteme, pri kombinacijah plinskih kondenzacijskih kotlov/
solarnih sistemov (GCU compact) in kombinacijah toplotne črpalke/
solarnega sistema (HPSU compact) z zalogovnikom s prostornino 
500 litrov je vgrajena in pripravljena za priključitev tudi podpora za 
solarno podporo ogrevanja skupaj s solarno proizvodnjo tople vode. 

Če se toplota sonca ne porabi takoj, lahko zalogovnik ROTEX za 
solarni sistem shrani velike količine sončne toplote, ki jo je mogoče 
uporabiti za segrevanje tople vode ali ogrevanje pozneje ali celo 
naslednji dan.

Solarni sistemi podjetja ROTEX
ROTEX Solaris: 2 možnosti – vedno prva izbira

Zalogovnik ROTEX, solarni sistem ROTEX
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Zalogovnik ROTEX ROTEX HybridCube ROTEX Sanicube Solaris
HYC

343/19/0-P
HYC

544/19/0-P
HYC

544/32/0-P
HYC

343/19/0-DB
HYC

544/19/0-DB
HYC

544/32/0-DB
SCS

328/14/0-P
SCS

538/16/0-P
SCS

538/16/16-P
SCS

538/16/0-DB
SCS

538/16/16-DB
Razred energetske učinkovitosti B B B B B B B B B B B
Osnovni podatki
Skupna prostornina Litrov 300 500 500 300 500 500 300 500 500 500 500
Prazna teža kg 64 92 98 59 87 93 57 93 99 88 94
Napolnjena teža kg 364 592 598 359 587 593 357 593 599 588 594
Mere (Š x G x V) mm 595 x 615 x  

1.646
790 x 790 x  

1.658
790 x 790 x  

1.658
595 x 615 x  

1.646
790 x 790 x  

1.658
790 x 790 x  

1.658 595 x 615 x 1.646 790 x 790 x 1.658 790 x 790 x 1.658 790 x 790 x 1.658 790 x 790 x 1.658

Prostornina za pitno vodo 27,9 29 29 27,9 27,9 27,9 19 24,5 24,5 24,5 24,5
Higienična proizvodnja sanitarne tople vode s 
pretočnim grelnikom Litrov

Kombinacija za proizvodnjo toplote
Kombinacija s kotlom
Kondenzacijski kotel na kurilno olje ROTEX A1
Stenski kondenzacijski kotel na plin ROTEX GW
Obstoječi kotel
Kombinacija s toplotno črpalko
ROTEX HPSU, nizkotemperaturna dvodelna do 8 kW
ROTEX HPSU, nizkotemperaturna dvodelna do 16 kW
ROTEX HPSUhitemp

HPU hybrid
Solarna kombinacija
Kombinacija Drain-Back
Tlačna solarna kombinacija*
Solarna podpora ogrevanja 1)

Bivalentna rešitev  
(kombinacija z dodatnim virom toplote ali plavalnim 
bazenom)

Več vrst zalogovnikov najdete v trenutnem ceniku.
* Če želite kombinirati solarno kombinacijo ali bivalentno rešitev s toplotno črpalko, ponujamo različico kompaktne toplotne črpalke ROTEX HPSU compact Biv.
1) Podpore ogrevanja ni na voljo za kombinacijo s sistemom HPU hybrid.

Zalogovnik ROTEX

Ravni sončni kolektorji Solaris V 21 P V 26 P H 26 P
Mere (Š x G x V) mm 1.006 x 85 x 2.000 1.300 x 85 x 2.000 2.000 x 85 x 1.300
Bruto površina m² 2,01 2,60 2,60
Vsebina vode litrov 1,3 1,7 2.
Absorpcijsko sredstvo Register iz bakrene cevi v obliki harfe s privarjeno aluminijasto ploščo z izredno selektivnim premazom
Premaz Miro-Therm (vpojnost največ 96 %, odbojnost približno 5 ±2 %)
Zasteklitev Enoplastno varnostno steklo, prepustnost približno 92 %
Možen nagib min. – maks. na strehi in ravna streha 15° – 80°
Možen nagib min. – maks. v strehi 15° – 80°

Solarni kolektorji so dolgoročno odporne na mirovanje in so preizkušene za toplotne šoke. 
Minimalni izkoristek kolektorja preko 525 kWh/m2 pri 40-odstotnem deležu pokritosti (Würzburg, Nemčija).

Solarni sistemi podjetja ROTEX
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Zalogovnik ROTEX ROTEX HybridCube ROTEX Sanicube Solaris
HYC

343/19/0-P
HYC

544/19/0-P
HYC

544/32/0-P
HYC

343/19/0-DB
HYC

544/19/0-DB
HYC

544/32/0-DB
SCS

328/14/0-P
SCS

538/16/0-P
SCS

538/16/16-P
SCS

538/16/0-DB
SCS

538/16/16-DB
Razred energetske učinkovitosti B B B B B B B B B B B
Osnovni podatki
Skupna prostornina Litrov 300 500 500 300 500 500 300 500 500 500 500
Prazna teža kg 64 92 98 59 87 93 57 93 99 88 94
Napolnjena teža kg 364 592 598 359 587 593 357 593 599 588 594
Mere (Š x G x V) mm 595 x 615 x  

1.646
790 x 790 x  

1.658
790 x 790 x  

1.658
595 x 615 x  

1.646
790 x 790 x  

1.658
790 x 790 x  

1.658 595 x 615 x 1.646 790 x 790 x 1.658 790 x 790 x 1.658 790 x 790 x 1.658 790 x 790 x 1.658

Prostornina za pitno vodo 27,9 29 29 27,9 27,9 27,9 19 24,5 24,5 24,5 24,5
Higienična proizvodnja sanitarne tople vode s 
pretočnim grelnikom Litrov

Kombinacija za proizvodnjo toplote
Kombinacija s kotlom
Kondenzacijski kotel na kurilno olje ROTEX A1
Stenski kondenzacijski kotel na plin ROTEX GW
Obstoječi kotel
Kombinacija s toplotno črpalko
ROTEX HPSU, nizkotemperaturna dvodelna do 8 kW
ROTEX HPSU, nizkotemperaturna dvodelna do 16 kW
ROTEX HPSUhitemp

HPU hybrid
Solarna kombinacija
Kombinacija Drain-Back
Tlačna solarna kombinacija*
Solarna podpora ogrevanja 1)

Bivalentna rešitev  
(kombinacija z dodatnim virom toplote ali plavalnim 
bazenom)

Več vrst zalogovnikov najdete v trenutnem ceniku.
* Če želite kombinirati solarno kombinacijo ali bivalentno rešitev s toplotno črpalko, ponujamo različico kompaktne toplotne črpalke ROTEX HPSU compact Biv.
1) Podpore ogrevanja ni na voljo za kombinacijo s sistemom HPU hybrid.

Pridržujemo si pravico do popravkov in tehničnih sprememb za informacije v tiskovinah.
Od 26. septembra 2015 lahko nalepke za energetsko učinkovitost in trenutne podatkovne liste za izdelke dobite z orodjem Energy Label Generator na naslovu  
www.rotex-heating.com.

Pribor Solaris Krmilna in črpalna enota RPS4 za 
uporabo s sistemom Drain-Back

Tlačni solarni regulator DSR 1 za 
Solaris-P

Tlačna postaja RDS 2

Mere (D x Š x V) mm 230 x 142 x 815 145 x 95 x 60 240 x 410 x 130
Delovna napetost V/Hz 230 / 50 230 / 50 230 / 50
Omrežna napetost po DIN IEC 60 038 V ~230 (+10/–15 %) ~230 (+10/–15 %) ~230 (+10/–15 %)

Stikalna zmogljivost releja V ~250 (AC 2 (2) A) ~250 (AC 2 (2) A) –
Največja poraba električne moči W 65  

(modulacija* od 15 do 65)
5  

(največ)
45  

(modulacija od 2 do 45)
Zaščitni razred v skladu z DIN EN 60529 – IP 40 –

Krmiljenje Digitalni krmilnik temperaturne 
razlike z besedilnim 

prikazovalnikom in izhodom PWM

Digitalni krmilnik temperaturne 
razlike z besedilnim 

prikazovalnikom in izhodom PWM

–

Tipalo dovodne temperature in pretoka FLS 20* s PT 1000  
(priloženo kompletu)

– –

Tipalo temperature dovoda – PT 1000 –
Dovoljena zunanja temperatura med delovanjem °C 5 - 40 0 - 50 –
Upornosti sond PTC PT 1000 –

* Modulacija možna samo z FLS.

Pribor Solaris

Zalogovnik ROTEX, solarni sistem ROTEX
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Talno ogrevanje 
ROTEX

KARTICE Z ARGUMENTI 

Zakaj izbrati talno ogrevanje ROTEX?
Talno ogrevanje ROTEX zagotavlja zanesljivo regenerativno 

ogrevanje pozimi in hlajenje poleti. Sistemi za talno ogrevanje 

ROTEX zagotavljajo celoletno udobje.

 ›  Zasnova za posamezne prostore.
 › Prosta izbira talnih oblog.
 › Trajnostna zasnova: Možna uporaba vseh virov energije.
 ›  Prihranki pri stroških za ogrevanje zaradi 
učinkovitega izkoriščanja energije.

 ›  Zdrava toplota, primerna za ljudi 
z alergijo na hišni prah.

Prednosti
 › Preprosto in prilagodljivo uravnavanje temperature.
 ›  Ogrevanje pozimi in hlajenje poleti z 
najvišjo ravnijo energijske učinkovitosti v 
kombinaciji s toplotno črpalko ROTEX.

 › Možno kombiniranje z obstoječimi radiatorji.
 › Primerno za prenove in novogradnje.
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Idealna temperatura  
v vsakem letnem času.

Naše ogrevanje pomeni prijeten dom. Generatorji 
toplote, kot je toplotna črpalka zrak-voda, 
uporabljajo obnovljivo energijo iz okolja kot vir 
toplote in tako zmanjšujejo porabo energije in 
stroške zanjo na najmanjšo možno vrednost. 

Kaj pa klimatizacija poleti? Zelo malo stanovanjskih 
zgradb je opremljenih s klimatskimi napravami, 
ki omogočajo prijetne temperature ob vročih 
poletnih dneh in nočeh. 

To želimo spremeniti. Z našim novim sistemom za 
ogrevanje, ki celotnemu stanovanjskemu objektu 
ne zagotavlja le udobnega ogrevanja pozimi, 
ampak tudi čisto hlajenje poleti. 
Vse to lahko poteka varčno brez dodatnih 
stroškov – s sistemom ROTEX Comfort 365.

Obnovljiva toplota pozimi,  
čisto hlajenje poleti.

V kombinaciji s talnim ogrevanjem ROTEX se 
lahko toplotna črpalka ROTEX pohvali s posebnimi 
talenti. Med hlajenjem je delovanje toplotne 
črpalke preprosto obrnjeno, tj. toploto jemlje iz 
zgradbe in jo sprošča v okolico.
Talno ogrevanje pri tem dejansko hladi prostor.
 Velika površina zagotavlja zelo prijetno klimo 
v prostoru brez prepiha. Nevidno in neslišno, 
tudi pri hlajenju.
 

Domiselna kombinacija. 
Talno ogrevanje in konvektor.

V prostorih brez talnega ogrevanja se uporablja 
konvektor ROTEX HP, ki ima dvojno funkcijo 
ogrevanja in hlajenja. To je idealno dopolnilo 
toplotni črpalki ROTEX, če vsi prostori niso 
opremljeni s talnim ogrevanjem

Posebno tiho delovanje pomeni, da je primeren 
tudi za uporabo v spalnicah. Vgrajen elektronski 
krmilnik temperature v prostoru zagotavlja 
optimalno počutje v vsakem prostoru.

Klimatizacija za prijetno počutje, dan za dnem.
S sistemom ROTEX Comfort 365.

Največje možno udobje in najvišja 
raven učinkovitosti – vse v enem.

Dodatna oprema toplotne črpalke zrak-voda 
ROTEX za hlajenje, ki je standardno vgrajena, 
omogoča, da brez dodatnih stroškov in naložb 
uživate v dvojni funkciji ogrevanja in hlajenja v 
prostorih, ki jih opremite s talnim ogrevanjem. 
Obratovalni stroški za to dodatno udobje so 
nizki.
 
Strošek za uporabo, ki znaša od 10 do 20 evrov 
na leto za hlajenje dnevne sobe s sistemom 
ROTEX Comfort 365, so izračunali na Inštitutu 
za gradbeno energetiko na univerzi v Stuttgartu. 

ROTEX Solaris. Najmanjši možni 
stroški za energijo.

Z integracijo sončnega sistema, ki pozimi 
zagotavlja dodatno podporo sistemu za 
ogrevanje z brezplačno energijo sonca, 
ponuja sistem Comfort 365 najvišjo raven 
udobja pri minimalnih stroških za energijo.

Ogrevanje in hlajenje  
s sistemom ROTEX Comfort 365.

 › Največje možno udobje 365 dni na leto
 › Po meri izdelane sistemske rešitve 
ROTEX za prilagajanje vašim potrebam 
in gradbenim omejitvam

Zgornji prag udobja

So
bn

a 
te

m
pe

ra
tu

ra

Spodnji prag udobja

Januar December

Sobna temperatura 
brez klimatizacije

Sobna temperatura s 
sistemom Comfort 365

Topli in prijetni domovi  
pozimi so udobno hladni poleti.

S sistemom za ogrevanje ROTEX Comfort 365 lahko 
skozi vse leto in v vseh prostorih uživate po vaših 
željah izbrane temperature (glejte belo območje na 
diagramu). Prilagojene nastavitve udobja v trenutku.

Talno ogrevanje ROTEX
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Sistematično do uspeha.

Preizkušena varnost z garancijo.

Sistemi talnega ogrevanja ROTEX so zasnovani tako, 
da je število priključnih točk minimalno in da se v 
celoti izognete priključkom v steni ali estrihu. 
Cev je izjemno trpežna zaradi ustreznega razmerja 
med premerom notranje cevi za prenos vode in 
debelino stene. 
Toplotna zmogljivost sistemov ROTEX za talno 
ogrevanje je preizkušena po standardu DIN EN 
1264, uporabljena cev za ogrevanje izpolnjuje 
zahteve standarda DIN 4726, sistemske plošče iz 
ekspandiranega polistirena so preizkušene po 
standardu DIN EN 13163, pri preizkusih prenosa hrupa 
korakov, ki so bili izvedeni na inštitutu Fraunhofer 
za gradbeno fiziko, pa so bile presežene vrednosti, 
ki jih predpisuje standard DIN 4109. 

Zaradi tega vam zlahka zagotovimo 10-letno 
garancijo za vse sisteme talnega ogrevanja ROTEX.

Koristi in stroški – po meri.

Da bi lahko posebne možnosti sistema talnega 
ogrevanja ROTEX natančno prilagodili vašim željam 
in zahtevam, potrebujemo nekaj osnovnih podatkov. 
Na osnovi teh vam bomo lahko ponudili zasnovo, 
ki je optimalno prilagojena vašim zahtevam in objektu 
ter upošteva gospodarnost in varovanje okolja.

Sistemske temperature do 35 do 45 °C Sistemske temperature do 55 do 70 °C Dodatna oprema

Načini uporabe: Monopex Monopex
mini/mini 

solo

Monopex
secco

Monopex
Poslovno

System 70 System 70
mini/mini 

solo

System 70
secco

System 70
Poslovno

Konvektor HP

Novogradnja ( )* ( )*

Prenova z montažno 
višino

Kombinacija talnega 
ogrevanja in radiatorjev

Ogrevanje in hlajenje  
(v kombinaciji s toplotno 
črpalko)

Stensko ogrevanje

Velike talne površine

Vir toplote

Kotel za ogrevanje

Toplotna črpalka 
(nizkotemperaturno ogrevanje)

* Če je za dovod zahtevana sistemska temperatura toplotnega vira od 55 do 70 °C

Talno ogrevanje ROTEX

Pri načrtovanju in izračunih upoštevamo vrsto zgradbe, 
lokacijo, razporeditev stenskih elementov (materiali, 
debelina slojev), nastavitve temperatur v posameznih 
prostorih, obstoječe talne obloge, položaj distribucijske 
omarice in mesta sobnih krmilnikov.

Vedno prav.  
V stanovanjskih in poslovnih zgradbah.

Sistemi za talno ogrevanje ROTEX so primerni tudi za 
učinkovito, gospodarno in priročno klimatizacijo v 
poslovnih zgradbah z velikimi talnimi površinami. 

Pošljite nam vprašanje ali zahtevajte naše informacijsko 
gradivo. Z veseljem vam bomo izčrpno in neobvezno 
svetovali.
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Toplotno prevodni 
element ROTEX secco
Če je talno ogrevanje izvedeno 

s suho vgradnjo, zagotavljajo 

enakomerno porazdelitev toplote 

toplotno prevodni elementi, iz 

profilirane pocinkane pločevine. 

Sistema:  Monopex secco, 

System 70 secco

Sistem s pribijanjem
Plošča za pribijanje ROTEX za cev za talno 

ogrevanje je na voljo kot zložljiva plošča 

in valjčno vodilo z laminirano industrijsko 

folijo visoke trdnosti, ki je idealna 

za polaganje grelne cevi po velikih 

površinah (na primer poslovnih objektih).

Sistema: Monopex

Sobni temperaturni krmilnik 
Sobni termostat olajša priročno 

individualno uravnavanje temperature v 

prostoru in ima izredno tanko zasnovo in 

obliko. Različice:

Radijska različica

•  Radijska tehnologija brez baterije.

Ožičena različica

•  Prikazovalnik LED: Ogrevanje/hlajenje 

(rdeča/modra).

•  Prikaz vseh obvestil o stanju.

Razdelilnik ogrevalnega 
tokokroga
Razdelilnik ogrevalnega tokokroga 

RMX omogoča delovanje celotnega 

talnega ogrevanja in radiatorjev na 

skupnem vodnem tokokrogu.

Osnovna enota z 
integrirano električno 
enoto z uro
•  Osnovna enota z integrirano 

električno enoto z uro napaja 

krmilnik (radijski in ožičeni) ter 

omogoča beleženje z enoto ure.

•  Optimizirani vmesnik s 

posameznimi toplotnimi viri ROTEX.

•  Optimizirano za sistem Comfort 365.

Monopex
Talno ogrevanje za nizke sistemske 

temperature. Idealno v kombinaciji 

s toplotnimi črpalkami. Različne 

dimenzije cevi za različne vrste 

uporabe.

•  Monopex 14 za majhne debeline 

tal, suhe sisteme in rezalni sistem 

ROTEX cut.

•  Monopex 17 za talno vgradnjo s 

sistemskimi ploščami.

•  Monopex 20 za komercialne in 

industrijske objekte.

System 70
Sistem za talno ogrevanje za 

neposredno kombinacijo z radiatorji 

ali drugimi grelnimi površinami. 

Različne dimenzije cevi za različne 

vrste uporabe.

•  DUO 17 za talno vgradnjo s 

sistemskimi ploščami.

•  DUO 25 za komercialne in 

industrijske objekte.

Konvektor HP 
Ventilatorski konvektor ROTEX HP.

• Ogrevanje in hlajenje.

•  Integriran elektronski krmilnik 

temperature v prostoru s 

časovnikom.

•  Posebno tih in kompakten.

•  Primeren tudi za spalnice.

•  Idealen v zgradbah s talnim 

ogrevanjem in radiatorji.

Talno ogrevanje ROTEX

Enota z uro za razširitev 
osnovne enote:
•  2 nastavitvena časa za tokokroge 

ogrevanja.

•  Čas naknadnega delovanja črpalke.

•  Za lažje upravljanje jo je mogoče 

odstraniti iz osnovne enote.



Podjetje Daikin Europe N.V. sodeluje v programu odobritev Eurovent 

za tekoče hladilne pakete (LCP), enote za obdelavo zraka (AHU), 

konvektorje (FCU) in sisteme s spremenljivim pretokom hladilnega 

sredstva (VRF). Trenutne veljavnosti certifikatov preverite na spletnih 

mestih www.eurovent-certification.com ali www.certiflash.com

Ta prospekt je namenjen samo informiranju in nikakor ne predstavlja zavezujoče ponudbe za podjetje Daikin Europe 

N.V. /Daikin Central Europe HandelsGmbH. Podjetje Daikin Europe N.V. /Daikin Central Europe HandelsGmbH je 

sestavilo vsebino te publikacije po svojem najboljšem vedenju. Za celovitost, natančnost, zanesljivost ali primernost 

za določen namen vsebine ter izdelkov in storitev, ki so predstavljeni tu, ne dajemo nikakršne garancije. Specifikacije 

se lahko spremenijo brez vnaprejšnjega opozorila. Podjetje Daikin Europe N.V. /Daikin Central Europe HandelsGmbH 

v najširšem smislu izrecno zavrača vsakršno odgovornost za posredno ali neposredno škodo, ki bi lahko nastala ali bila 

povezana z rabo in/ali interpretacijo te publikacije. Vsa vsebina je avtorsko delo Daikin Europe N.V.

Katalog 2016–2017 za ogrevanje: ECPSL16-500A_01DACE; Pridržujemo si pravico do tiskarskih napak in sprememb modelov.

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH 

campus 21, Europaring F12/402, A–2345 Brunn am Gebirge · Tel.: +43 / 2236 / 32557 · Faks: +43/2236/32557-910 · E-pošta: office@daikin.at · www.daikin-ce.com

Štirje letni časi – ena udobna klima

Prijetna toplota pozimi, osvežujoč hlad poleti. Vsestranska 
kompaktna toplotna črpalka zrak-voda Daikin HPSU compact 
zmanjša vaše stroške ogrevanja na najnižjo možno raven.

Nova kompaktna 
toplotna črpalka 

Daikin 
Altherma



Katalog 2016–2017 za ogrevanje


