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Bez ohľadu na veľkosť vášho domu, či máte 

novostavbu alebo rekonštruujete, máme pre vás 

systémy, ktoré vám zabezpečia ideálnu klímu. 

Realizačná firma certifikovaná spoločnosťou Daikin 

vám odporučí vykurovací systém s najdlhšou 

životnosťou a najnižšími prevádzkovými nákladmi.  

Poradí vám aj systém s najlepšou kombináciou 

komfortu a environmentálnej zodpovednosti. 

V tejto brožúre nájdete informácie o tepelnom 

čerpadle - najúčinnejšom systéme pre vnútorný 

komfort.  

Táto špičková technológia vám poskytne 

požadovanú vnútornú klímu s minimálnym 

dopadom na životné prostredie.
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Komfort
 Ponúkame široký sortiment produktov a vždy poskytneme ideálne 

riešenie pre váš domov

 Naše jednotky vytvárajú komfortnú vnútornú klímu bez nepríjemného hluku

Ovládanie
 Naše zariadenia môžete ovládať odkiaľkoľvek cez jednoduchú aplikáciu na 

vašom smartfóne alebo diaľkovým ovládačom

 

Energetická účinnosť
 Sme zodpovednou spoločnosťou, ktorá chráni životné prostredie 

a zameriavame sa na to, aby sme boli súčasťou zdravého ekosystému

 Preto sú všetky naše produkty navrhnuté tak, aby fungovali s vysokou 

účinnosťou počas celého roka

 Nízka spotreba energie našich produktov znamená pre vás nižšie účty za 

energiu

 Naše tepelné čerpadlá spĺňajú najprísnejšie európske normy na 

meranie energetickej účinnosti, známej tiež ako sezónna účinnosť

Spoľahlivosť
 Naše produkty sú známe svojou spoľahlivosťou, rovnako ako Daikin servis

Prečo si vybrať Daikin?
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Tepelné čerpadlá –  

riešenie pre tých, ktorí myslia na budúcnosť

Tepelné čerpadlo je systém určený na získavanie a prepravu tepla, ktorý vám umožňuje udržiavať stálu vnútornú teplotu počas celého roka.  
Tepelné čerpadlá Daikin Altherma sa vám postarajú aj o prípravu teplej pitnej vody. 

100% 
energie

80%  
z okolitého 

vzduchu

20% 
elektrická 
energia

Obnoviteľný zdroj
Tepelné čerpadlá získavajú teplo z vonkajšieho vzduchu aj v chladnom počasí. 
Využívajú elektrický kompresor a sú mimoriadne účinné pri vykurovaní bytu alebo 
domu. Tepelné čerpadlá Daikin sú tiché, nenápadné a využívajú najmodernejšiu 
technológiu, ktorá udržuje čo najnižšie účty za energiu. Pomocou tepelného 
čerpadla Daikin pochádza až 80% spotrebovanej energie na vykurovanie vášho 
domu z vonkajšieho prostredia – bezplatného a obnoviteľného zdroja! Pri chladení 
funguje systém opačne a využíva teplo získané z vnútorného prostredia.

Stály cyklus
Chladivo cirkuluje v zatvorenom okruhu systému a prenáša teplo z vonkajšieho 
prostredia do vnútorného (v prípade vykurovania) alebo naopak, odoberá teplo 
z interiéru v prípade chladenia.  

 › Výparník umožňuje chladivu získavať teplo z vonkajšieho vzduchu premenou 
kvapaliny na plyn.

 › Elektrický kompresor potom stlačí plyn, ktorý zvýši svoju teplotu.
 › Kondenzátor následne pri návrate plynu do kvapalného stavu umožňuje preniesť 
jeho teplo do systému vykurovania.

 › Expanzný ventil znižuje tlak chladiva, čím sa spúšťa nový cyklus procesu vyparovania.

25°C

14°C

30°C

45°C

18°C

35°C

2°C

-6°C

Chladenie v lete

vnútorná jednotka

vnútorná jednotka

vonkajšia jednotka

vonkajšia jednotka

Vykurovanie v zime

1

3

3

1

4

4

2

2
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1. Vykurovanie
V zimnom období zachytáva chladivo cirkulujúce 

v systéme teplo z vonkajšieho prostredia a prenáša 

ho do vykurovacieho systému.

2. Príprava teplej pitnej vody
Niektoré tepelné čerpadlá, ako Daikin Altherma, 

umožňujú celoročné využívanie prípravy teplej pitnej 

vody v celom dome!

3.  Chladenie
Počas leta funguje systém opačne: chladivo 

systémovom okruhu absorbuje teplo z miestnosti 

a vypúšťa ho všetko von.

4.  Prepojenie
Vždy pod kontrolou – ovládajte svoju vnútornú klímu 

kdekoľvek a kedykoľvek pomocou smartfónu.
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Od obnoviteľných po 
spaľovacie technológie 
Vďaka špičkovej technológii dokáže Daikin ponúknuť vždy tie 

najúčinnejšie produkty v každom segmente

1. Tepelné čerpadlo typu vzduch-vzduch
Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch získava teplo z vonkajšieho prostredia a potom 
ho vypúšťa ako teplý vzduch do obytného priestoru. Počas leta je tento proces 
obrátený: teplo zvnútra sa vypúšťa a prenáša von. Tento systém zaručuje stálu 
teplotu počas celého roka.
Podrobnejšie informácie nájdete na strane 10.

2. Tepelné čerpadlá typu vzduch-voda
Aj tepelné čerpadlo typu vzduch-voda získava teplo z vonkajšieho vzduchu. Tento 
systém prenáša teplo do vnútra cez vodný okruh. Tepelné čerpadlo vzduch-voda 
umožňuje aj prípravu teplej pitnej vody a v lete ho môžeme využívať na chladenie. 
Tento systém ponúka stabilnú teplotu v miestnosti počas celého roka. 
Podrobnejšie informácie nájdete na strane 16.

3. Podzemný zdroj-voda – geotermálne tepelné čerpadlo
Tepelné čerpadlo typu podzemný zdroj-voda získava teplo z podzemných zdrojov. 
Princíp geotermiky pozostáva zo získavania tepla z podzemných zdrojov a jeho 
premenou na teplo pre vykurovanie domu. Výhodou geotermiky je, že získaná 
energia nezávisí od slnka ani vetra a je najstálejšia. 
Podrobnejšie informácie nájdete na strane 18.

4. Hybridné tepelné čerpadlo

Vnútorná 
jednotka

Podlahové vykurovanie 
alebo radiátor

Teplá pitná voda

Kombinácia viacerých 
jednotiek: základný systém 
je rovnaký ako pri párovej 
kombinácii. Jediným rozdielom 
je možnosť pripojiť až 
9 vnútorných jednotiek  
k 1 vonkajšej jednotke. Ak sa 
zmenia vaše potreby, zmení 
sa aj systém. Ďalšie vnútorné 
jednotky je možné nainštalovať 
aj postupne.

Párová kombinácia: systém 
pre jeden priestor, kde je jedna 
vnútorná jednotka pripojená 
k jednej vonkajšej jednotke.

Vnútorná jednotka

Vonkajšia 
jednotka

Vonkajšia 
jednotka

Až do deväť vnútorných jednotiek

Vonkajšia 
jednotka

Fan-coil jednotky, podlahové vykurovanie/
chladenie alebo radiátor

Teplá pitná voda

Vnútorná jednotka
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Hybridné tepelné čerpadlo kombinuje technológiu tepelného čerpadla 
vzduch-voda s technológiou kondenzačného kotla vyhľadávaním optimálneho 
hospodárenia v závislosti od konkrétnych prevádzkových podmienok.

Hybrid Multi: Hybrid Multi je kombinácia multi-split systému a hybridného 
tepelného čerpadla a je to kompletné riešenie na kombináciu klimatizácie 
a prípravy teplej pitnej vody. Hybrid Multi systém, kompatibilný s našim 
sortimentom Split jednotiek, radiátorov a podlahového vykurovania je 
inteligentným riešením na vykurovanie, chladenie a prípravu teplej pitnej vody pre 
komfortnú klímu počas celého roka.
Podrobnejšie informácie nájdete na strane 20.

5. Kondenzačný kotol
Kondenzačný kotol vytvára teplo spaľovaním plynu. Na maximálny účinok 
spaľovania sa rekuperuje teplo z vodných výparov vytváraných spalinami, ktoré sa 
používajú na predhrievanie privádzanej vody, čím sa znižuje spotreba energie.
Podrobnejšie informácie nájdete na strane 24.

6. Olejový kondenzačný kotol
Olejový kondenzačný kotol vytvára teplo spaľovaním oleja. Na maximálny účinok 
spaľovania sa rekuperuje teplo z vodných výparov vytváraných spalinami, ktoré sa 
používajú na predhrievanie privádzanej vody, čím sa znižuje spotreba energie.
Podrobnejšie informácie nájdete na strane 25.

Vnútorná 
jednotka

Fan-coil jednotky, podlahové 
vykurovanie/chladenie alebo radiátor

Teplá pitná voda

Vnútorná 
jednotka

Fan-coil jednotky, podlahové 
vykurovanie/chladenie alebo radiátor

Teplá pitná voda

Vnútorná jednotka

Fan-coil jednotky, podlahové 
vykurovanie/chladenie alebo radiátor

Teplá pitná voda

Vonkajšia 
jednotka

Vnútorná jednotka

Fan-coil jednotky, podlahové vykurovanie/
chladenie, radiátor alebo Split jednotky

Teplá pitná voda

Vonkajšia 
jednotka

NOVÉ

Vnútorná jednotka

Vnútorná jednotka
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Jednoducho pripojte svoju jednotku k sieti Wi-Fi a stiahnite si aplikáciu na 
zmenu termostatu, plánov nastavenej teploty, monitorovanie spotreby 
energie a vytvorenie svojho vlastného prietoku vzduchu typu „Ak toto, 
potom tamto“. Daikin online ovládač, ktorý je kompatibilný s našim 
sortimentom Split jednotiek a vykurovacích riešení, je ideálny na ovládanie 
klímy počas celého roka.

Online ovládač Daikin
Vždy pod kontrolou. Ovládajte svoju vnútornú 

klímu kdekoľvek a kedykoľvek
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Váš domov
Na tejto obrazovke nájdete prehľad 
všetkých miestností a jednotiek vo 
vašom domove. Tu máte prístup ku 
všetkým funkciám a môžete centrálne 
ovládať až 50 jednotiek naraz.

Jednotlivé miestnosti
Nastavte teplotu, prevádzkový režim, 
čistenie vzduchu a ventilátory pre 
jednotlivé miestnosti interaktívnym 
termostatom.

Časovač
Vytvorte rôzne plány až so 6 akciami 
denne na 7 dní a aktivujte konkrétne 
prevádzkové režimy.

Využívanie energie
Ikony vám pomôžu rozpoznať miesta, 
kde môžete ušetriť.

Ak toto, potom tamto
Naprogramujte si svoju jednotku 
podľa svojho životného štýlu. Možnosť 
pripojenia k rôznym spotrebičom 
cez platformu IFTTT a takto môžete 
na diaľku ovládať všetky zariadenia 
vo svojom dome. Príklad: Ak odídete 
z domu, vaše vykurovanie sa vypne.
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Od roku 2025 bude európska smernica F-plyn predpisovať používanie chladív 
s GWP (Global Worming Potential - potenciál pre globálne otepľovanie) pod 750 
pre všetky párové klimatizačné systémy Split s náplňou chladiva do 3 kg. Chladivo 
R-410A (GWP 2 087,5) bude aj naďalej dostupné pre iné aplikácie a údržbu.

Daikin prvýkrát uviedla chladivo R-32 na trh v roku 2012. Je veľmi atraktívne vďaka 
nízkej hodnote GWP 675, konkurencieschopnej energetickej účinnosti a cenovej 
dostupnosti. Od roku 2016 ponúka Daikin unikátny sortiment Bluevolution Split 
a multi jednotiek, ktoré ako býva u Daikinu zvykom, stanovujú štandard pre 
rezidenčné klimatizačné jednotky. Inteligentný a nový dizajn kombinuje špičkovú 
účinnosť a dokonalý komfort.

Starý priateľ, ktorý nerobí problémy

Používanie R-32 nie je úplne neznáme, pretože R-410A je zmes 50 % R-32 
a 50 % R-125. Medzi ďalšie výhody používania jednozložkového chladiva R-32 
patria zabránenie problémom s lámaním a kĺzaním a jednoduchšie dopĺňanie 
a recyklácia.

Manipulácia podľa vašich potrieb: Rozhodnúť sa pre sortiment Bluevolution je 
jednoduché, pretože poskytuje podobné prevádzkové tlaky ako R-410A, je tu 
možnosť dopĺňania v tekutom aj plynnom stave a dostupné sú nástroje vhodné 
pre zariadenia s R-32 aj R-410A.

Sortiment               

Myslíme na budúcnosť
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Ktorý systém by ste  
si mali vybrať?

Pre novostavby alebo veľké rekonštrukcie
1. Chcete podlahové vykurovanie alebo nízkoteplotné radiátory/
konvektory.

Spoločnosť Daikin odporúča:  
na vykurovanie, chladenie a prípravu teplej pitnej vody:  
Nízkoteplotný systém Daikin Altherma (strana 16) 
na vykurovanie a prípravu teplej pitnej vody: Tepelné čerpadlo využívajúce 
energiu podzemných zdrojov Daikin Altherma (strana 22)

2. Chcete určitý priestor rýchlo vykúriť alebo schladiť

Spoločnosť Daikin odporúča:  
na vykurovanie a chladenie: Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch Daikin (strana 10)
na vykurovanie, chladenie a prípravu teplej pitnej vody:  
Tepelné čerpadlo Daikin Altherma Hybrid + multi (strana 21)

Pre náhradu alebo optimalizáciu 
existujúceho kotla
1. Chcete vymeniť vykurovací olejový kotol, ale chcete si ponechať 
existujúce radiátory.

Spoločnosť Daikin odporúča:  
na vykurovanie a prípravu teplej pitnej vody:  
Vysokoteplotný systém Daikin Altherma (strana 18) alebo Tepelné čerpadlo 
využívajúce energiu podzemných zdrojov Daikin Altherma (strana 22)

2. Chcete vymeniť plynový kotol, ale chcete si ponechať existujúce 
radiátory.

Spoločnosť Daikin odporúča:  
na vykurovanie, chladenie a prípravu teplej pitnej vody:  
Tepelné čerpadlo Daikin Altherma Hybrid (strana 20)  
na vykurovanie a prípravu teplej pitnej vody:  
Plynový kondenzačný kotol Daikin (strana 24)

3. Chcete určitý priestor rýchlo vykúriť alebo schladiť.

Spoločnosť Daikin odporúča:  
na vykurovanie a chladenie: Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch Daikin (strana 10)
na vykurovanie, chladenie a prípravu teplej pitnej vody:  
Tepelné čerpadlo Daikin Altherma Hybrid + multi (strana 21)

4. Chcete len teplú pitnú vodu.

Spoločnosť Daikin odporúča:  
na prípravu teplej pitnej vody: Tepelné čerpadlo na prípravu teplej pitnej vody 
Daikin (strana 23)

Aké je pre vás najlepšie riešenie? 
 › Najlepšie riešenie pre vás je také, ktoré dokonale spĺňa vaše požiadavky a je 
konkrétne určené pre váš dom

 › Či už staviate novostavbu alebo rekonštruujete starú farmu, Daikin ponúka 
konkrétne riešenia, ktoré podľa veľkosti a rozloženia optimalizujú účinnosť

 › Všetko je možné kombináciou vykurovania, chladenia, prípravy teplej pitnej vody 
s alebo bez solárnej energie

 › Realizačná firma s Daikin certifikáciou vám pomôže pri správnom výbere
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Tepelné čerpadlá vzduch-vzduch Daikin:
Nový zmysel klimatizácie: získajte dokonalý komfort s našimi štýlovými jednotkami, 
širokým sortimentom modelov a jednoduchým ovládaním cez aplikáciu

Nástenná jednotka Daikin Emura – 
prepracované funkcie aj tvar

Ocenený európsky dizajn s dvoma 
elegantnými povrchovými úpravami 
v striebornej a antracitovej alebo 
snehobielej matnej farbe. Ovládanie 
diaľkovým ovládačom s jednoduchým 
ovládaním alebo cez aplikáciu 
v smartfóne.

Ururu Sarara –  
najlepšia z najlepších

Nová úroveň dômyselnosti 
v klimatizácii – má päť spôsobov úpravy 
vzduchu na vytvorenie dokonalého 
komfortu.

Komfortná nástenná jednotka

Nástenná jednotka s najnovšou 
technológiou tepelného čerpadla. Jej 
vysokokvalitné prevedenie a diskrétny 
dizajn ju robí ideálnym riešením pre 
všetky miestnosti v dome.

Neviditeľná kanálová jednotka

S kanálovou jednotkou sú veci čisté 
a bez zbytočností. Je dostatočne 
kompaktná, aby sa vošla do každého 
interiéru a je možné ju nenápadne 
nainštalovať, aby boli viditeľné len 
nasávacie a vyfukovacie otvory. 

Nexura – parapetná jednotka

Užívajte si to najlepšie z oboch svetov – 
táto účinná parapetná jednotka ponúka 
vďaka svojmu sálavému prednému 
panelu komfort navyše počas 
chladných dní.
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Klasická parapetná jednotka

Táto jednotka je dostatočne nízka na 
inštaláciu pod parapetom okna, oproti 
stene alebo na zapustenú inštaláciu. Je 
mimoriadne tichá a účinne rozptyľuje 
vzduch a teplotu po miestnosti. 
Vďaka funkcii sálavého tepla je veľmi 
obľúbenou vykurovacou alternatívou.

Parapetno podstropná  
Flexi jednotka

Túto mimoriadne flexibilnú jednotku 
je možné namontovať tak, aby čo 
najviac vyhovovala vašim potrebám. 
Pri montáži na stenu alebo pod oknom 
nezaberá viac miesta než bežný 
radiátor. Prípadne sa môže zavesiť pod 
strop napríklad aj v podkroví, kde je 
obmedzený priestor na stenách.
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Daikin Emura definuje najnovší dizajnový trend v chladení, vykurovaní a čistení 
vzduchu. Elegantné prevedenie a štýlový vzhľad robia z jednotky Daikin Emura 
najlepšie vyzerajúcu klimatizačnú jednotku na trhu. Potvrdzujú to aj medzinárodné 
uznania za dizajn získané na prestížnych súťažiach - iF Design Award, Reddot za 
rok 2014, Nemecké ocenenie za dizajn – Special Mention, Focus Open 2014 Silver 
a Good Design Award 2014

Prečo si vybrať Daikin Emura

 › Špičkový dizajn s dvoma elegantnými povrchovými úpravami v striebornej 
a antracitovej alebo snehobielej matnej farbe

 › Vysoké sezónne účinnosti až do triedy A+++
 › Veľmi tichá prevádzka s hlučnosťou len 19 dB(A)
 › Ovládanie pomocou aplikácie v smartfóne alebo diaľkovým ovládačom 
s jednoduchým ovládaním

Daikin Emura
Forma. Funkcia. Nový zmysel.

emura
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Prečo si vybrať Ururu Sarara? 

Systém Daikin Ururu Sarara prináša do klimatizácie novú úroveň sofistikovaného 
ovládania. Disponuje piatimi spôsobmi úpravy vzduchu na vytvorenie dokonalého 
komfortu. Okrem toho, rad Ururu Sarara má triedu A+++ pre SEER a SCOP vďaka 
svojmu energeticky účinnému kompresoru a výmenníku tepla. Za svoju inovatívnu 
technológiu aj dizajn bol v roku 2013 ocenený prestížnou cenou Red Dot.  
Ururu Sarara sa jednoducho ovláda pomocou aplikácie v smartfóne alebo 
diaľkovým ovládačom s jednoduchým ovládaním.

5 spôsobov úpravy vzduchu

1  Vykurovanie aj chladenie v jednej jednotke pre celoročný komfort s najvyššou 
dostupnou energetickou triedou

2  Funkcia Ururu dopĺňa v zime vlhkosť do vzduchu, aby udržala komfortný pocit 
bez nepotrebného vykurovania

3  Funkcia Sarara v lete odoberá nadmernú vlhkosť a zároveň udržiava 
rovnomernú teplotu, čím eliminuje potrebu ďalšieho chladenia

4  Vetranie – čerstvý vzduch aj pri zatvorených oknách
5  Čistenie vzduchu a automatické čistenie filtra pre neustále čistý vzduch bez 

alergénov

Ururu Sarara
Najlepšia z najlepších

Zvlhčovanie
Odvlhčovanie

Vetranie 
s prívodom 

čerstvého 
vzduchu

Čistenie 
vzduchu

Vykurovanie/chladenie
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Nexura otvára svet komfortu. Chlad letného vánku a útulnosť extra zdroja tepla 
prinesie do vášho životného priestoru pocit pohodlia po celý rok. Táto štýlová 
jednotka je vybavená predným panelom, ktorý sála ďalšie teplo pre ešte väčší 
komfort počas chladných zimných dní. Vďaka veľmi tichej prevádzke a funkcii 
sálavého tepla s obmedzeným prietokom vzduchu vytvára oázu pohodlia.

Parapetná jednotka so sálavým panelom

 › Predný sálavý panel pre optimálnu distribúciu tepla v miestnosti
 › Celoročné optimálne pohodlie
 › Extrémne tichá prevádzka: do 19 dB(A)
 › Nízky prietok vzduchu
 › Štýlový dizajn decentne splýva s vnútorným zariadením interiéru
 › Ovládanie pomocou aplikácie v smartfóne alebo diaľkovým ovládačom 
s jednoduchým ovládaním

Nexura 
Čistý komfort a dizajn

Logo grijs
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Riešenia multi systémov Daikin
Vykurovanie a chladenie rôznych priestorov  

jednou vonkajšou jednotkou

Veľká inštalačná flexibilita a široký výber

 › Veľmi široký sortiment vonkajších jednotiek, ku ktorým je 
možné pripojiť až 9 vnútorných jednotiek vrátane hybridného 
tepelného čerpadla

 › Všetky vnútorné jednotky je možné ovládať samostatne
 › Nenápadné a robustné vonkajšie jednotky je možné 
jednoducho namontovať na strechu, terasu alebo na 
vonkajšiu stenu

 › Je možné kombinovať rôzne typy vnútorných jednotiek
 › Nízka hlučnosť a vysoká energetická účinnosť

K multi systému je možné pripojiť rôzne typy vnútorných 
jednotiek. Je možné kombinovať aj rôzne výkony. Takto 
je možné vybrať ideálnu vnútornú jednotku pre spálňu, 
obývačku, kanceláriu alebo inú miestnosť podľa veľkosti 
miestnosti alebo osobných požiadaviek.

Nový systém Daikin mini VRV IV séria S

Malý, ale  
vysokoúčinný
Nový systém Daikin VRV IV séria S ponúka to 
najúčinnejšie klimatizačné riešenie VRV vôbec. 
Vďaka svojej kompaktnej veľkosti je možné ho 
inštalovať za parapet alebo na balkón, kde je 
obmedzený priestor. Aj napriek svojej veľkosti 
ponúka maximálny komfort, účinnosť a inteligentné 
ovládanie, prispôsobené vašim potrebám.
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Napájané obnoviteľnou 
energiou
Získavaním obnoviteľnej energie 
z vonkajšieho prostredia dokáže 
náš nízkoteplotný systém Daikin 
Altherma vykurovať, ochladzovať 
a ohrievať vašu teplú vodu a dodávať 
ju pre vás udržateľným spôsobom. 
 › 75% obnoviteľnej energie získanej 
zo vzduchu a 25% z elektrickej 
energie

 › Pre vykurovanie dosahuje triedu 
energetickej účinnosti A++

 › Voliteľný solárny systém môže vytvoriť 
až 70% energie, ktoré vaše tepelné čerpadlo a kotol potrebujú

100% 
energie

75% 
z okolitého 

vzduchu

25% 
elektrická 
energia

Vykurovanie 
Tepelné čerpadlá získavajú existujúce 
teplo z vonkajšieho prostredia, vďaka 
čomu bude vykurovanie vášho domu 
mimoriadne energeticky účinné

Chladenie 
Tepelné čerpadlá, napájané 
obnoviteľnou energiou ochladzujú váš 
domov bez spotreby veľkého množstva 
energie

Teplá voda 
Nízkoteplotný systém Daikin Altherma 
s jedným tepelným čerpadlom využíva 
obnoviteľnú energiu na prípravu 
dostatočného množstva teplej pitnej 
vody až pre 6 osôb

Prepojenie
Vždy pod kontrolou – ovládajte 
svoj vykurovací systém kdekoľvek 
a kedykoľvek

 › Flexibilné riešenia: parapetná jednotka split, nástenná jednotka split a monoblok 
 › Pre hygienu vody na najvyššej úrovni využíva princíp ECH

2
0* 

 › Na zabránenie hromadenia ľadu využíva pokročilé technológie a protimrazovú 
ochranu

Komfort Energetická účinnosť

Spoľahlivosť

A++

Prečo si vybrať  

nízkoteplotný systém Daikin Altherma 
Energeticky účinné vykurovanie, chladenie a prípravu teplej pitnej vody pre novostavby a nízkoenergetické domy
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Parapetná jednotka so zabudovaným zásobníkom na teplú pitnú vodu
Kompaktný a ešte so zaručeným 100% komfortom
 › Všetky komponenty a pripojenia sú pripravené vo výrobe
 › Pri montáži je potrebná veľmi malá zastavaná plocha
 › Minimálna spotreba elektrickej energie so stálou dostupnosťou teplej 
pitnej vody

 › Možnosť bi-zóny: rovnaká vnútorná jednotka automaticky reguluje 
dve teplotné zóny

 
 
Nástenná jednotka
Vysoká flexibilita pri montáži a pripojení systému prípravy 
teplej pitnej vody
 › Kompaktná jednotka s malým inštalačným priestorom – nie sú 
potrebné takmer žiadne bočné odstupy 

 › Možná kombinácia so samostatným zásobníkom na teplú pitnú vodu 
až do 500 l s možnosťou pripojiť alebo nepripojiť solárny systém

Integrovaný zásobník  ECH
2
0* 

Maximalizovanie využitia obnoviteľnej energie 
a ponuka najvyššieho komfortu v príprave teplej pitnej 
vody
 › Solárna podpora na prípravu teplej pitnej vody 
 › Ľahký plastový zásobník
 › Možnosť bivalentného systému: kombinácia so sekundárnym 
zdrojom vykurovania

 › K dispozícii ovládanie cez aplikáciu
 

Vonkajšia jednotka Monoblok
Dokonalé riešenie pre obmedzený priestor
 › Kompaktný monoblok na vykurovanie a chladenie s voliteľnou 
prípravou teplej pitnej vody 

 › Bezproblémová montáž: potrebujete len prípoj vody  
a elektrickej energie

 › Protimrazová ochrana zabezpečuje spoľahlivú prevádzku až do 
- 25°C vonkajšej teploty

 › Najlepšie sezónne účinnosti, ktoré poskytujú najvyššie úspory prevádzkových nákladov
 › Dokonalé riešenie pre novostavby aj nízkoenergetické domy

*

komfort prípravy 
teplej pitnej vody

Príprava teplej pitnej vody je dôležitým 
faktorom pri dosiahnutí dokonalého komfortu 
doma. So sortimentom tepelných zásobníkov 
Daikin ECH20 môžete sa kedykoľvek spoľahnúť 
na okamžitú teplú vodu. Sortiment energeticky 
účinných zásobníkov ECH20 s jednoduchou 
inštaláciou udržuje vysoké štandardy hygieny 
a bezpečnosti vody.

Nízkoteplotný systém Daikin Altherma ponúka široký sortiment, ktorý vyhovie všetkým vašim potrebám

 › Princíp čerstvej vody: Príprava teplej vody na vyžiadanie znamená stály prístup k čerstvej 
vode a zároveň zabraňovanie riziku kontaminácie a sedimentácie

 › Optimálny ohrev teplej pitnej vody: Pomalý nárast teploty zabraňuje náhlym teplotným 
poklesom a umožňuje stabilný prietok teplej vody

 › Riešenie pre budúcnosť: Možnosť pripojenia k solárnemu systému a iným tepelným 
zdrojom, napr. krbu alebo existujúcemu kotlu

 › Možnosti flexibilnej inštalácie: Ľahký, robustný, jednoduchý na manipuláciu a s možnou 
kombináciou dostupného pripojenia k sérii tepelných čerpadiel, ktoré fungujú ako jedno 
(jednoduchá kaskáda)
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Prečo si vybrať  

vysokoteplotný Split systém Daikin Altherma

Najlepšie riešenie pre rekonštrukcie 
Vysokoteplotné tepelné čerpadlá typu vzduch-voda sú ideálnym riešením pre 
rekonštrukcie a výmenu starých kotlov.  

 › Jednoduchá výmena: opätovné využitie existujúceho potrubia/radiátorov
 › Kratší čas inštalácie
 › Vnútornú jednotku a zásobník na teplú pitnú vodu je možné umiestniť na seba 
a tým je potrebný len obmedzený priestor na inštaláciu

 › Nie je potrebné meniť existujúce radiátory a potrubie, keďže teplotu vody je 
možné ohriať až do 80°C na vykurovanie a prípravu teplej pitnej vody

Či už chcete pripravovať len teplú pitnú vodu alebo využívať aj solárnu energiu, 
Daikin ponúka široký sortiment príslušenstva: 

Nerezový zásobník na teplú pitnú vodu 
Zásobník teplej pitnej vody je možné umiestniť na vnútornú jednotku a ušetriť tak 
priestor alebo ho položiť vedľa nej, ak je k dispozícii väčší priestor. 

 › Dostupný v objemoch 200 a 250 litrov 
 › Účinné zvýšenie teploty: z 10°C na 50°C len za 60 minút* 

*Test sa uskutočnil s vonkajšou jednotkou s výkonom 16 kW pri okolitej teplote 7°C a s 200-litrovým zásobníkom 
 
Tepelný zásobník ECH

2
O*: úspory pri príprave teplej pitnej vody 

solárnou energiou 
Skombinujte tepelné čerpadlo Daikin Altherma s tepelným zásobníkom a znížte 
svoje náklady na energiu využívaním obnoviteľnej energie zo slnečných lúčov. Je 
určený pre malé aj veľké domy a môžete si vybrať medzi beztlakovým a tlakovým 
systémom prípravy teplej pitnej vody.

Vysokoteplotný Split systém Daikin Altherma optimalizuje svoju technológiu, 
aby poskytol spoľahlivý komfort počas celého roka aj v tých najextrémnejších 
klimatických podmienkach. 
 › Výkony od 11 do 15 kW
 › Nízke prevádzkové náklady a optimálny komfort aj pri tých najchladnejších 
vonkajších teplotách vďaka unikátnemu kaskádovému kompresoru

 › Funguje s existujúcimi vysokoteplotnými radiátormi až do 80°C bez ďalšieho 
záložného ohrievača

Komfort

Spoľahlivosť

Energetická účinnosť
Napájané obnoviteľnou energiou
Náš vysokoteplotný systém Daikin Altherma využívajúci na 65% obnoviteľnú 
energiu zo vzduchu a na 35% elektrickú energiu, vykuruje a pripravuje teplú pitnú 
vodu s triedou energetickej účinnosti A+.

Vysokoteplotný Split systém Daikin Altherma je dokonalým vykurovacím riešením na modernizáciu starého systému vykurovania a prípravy teplej pitnej 
vody. Dosiahnete úsporu nákladov a vyššiu energetickú účinnosť bez výmeny existujúceho potrubia a radiátorov

Na sebe

Vedľa seba

A+

*Viac informácii nájdete na strane 17
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Solárny kolektor

Vnútorná jednotka a  
zásobník na teplú úžitkovú vodu

1 Vonkajšia jednotka získava 
teplo z okolitého vonkajšieho 
vzduchu. Toto teplo sa 
prenáša do vnútornej 
jednotky cez chladivo R-410A

2 Vnútorná jednotka 
zvyšuje teplotu 
pomocou chladiva 
R-134a

3 Okruh s chladivom 
prenáša teplo do 
vodného okruhu

Kaskádová technológia Vysokovýkonný ohrev v 3 krokoch na dosiahnutie 
teploty vody 80°C bez použitia ďalšieho záložného 
ohrievača

Vonkajšia Vnútorná

1Krok 2Krok 3Krok
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Prečo si vybrať  

tepelné čerpadlo Daikin Altherma Hybrid

Tepelné čerpadlo Daikin Altherma Hybrid je ideálne riešenie pri výmene starého plynového kotla.

Komfort
Vykurovanie 
Tepelné čerpadlo Daikin Altherma Hybrid automaticky určí najhospodárnejšiu 
a energeticky najúčinnejšiu vykurovaciu kombináciu 

 › Prevádzka tepelného čerpadla: najlepšia dostupná technológia na 
optimalizovanie prevádzkových nákladov pri priemerných vonkajších teplotách 

 › Hybridná prevádzka: plynový kotol aj tepelné čerpadlo fungujú súčasne, aby 
poskytli dokonalý komfort

 › Prevádzka plynového kotla: pri výraznom poklese vonkajšej teploty sa 
jednotka automaticky prepne do režimu plynového kotla 

Teplá voda 
Výmenník tepla so zdvojeným okruhom plynového kondenzačného kotla zvyšuje 
účinnosť prípravy teplej vody až o 15% v porovnaní s bežnými plynovými kotlami

Chladenie 
Začleňte chladenie do kompletného riešenia, ktoré sa bezproblémovo napojí na 
vaše podlahové vykurovanie alebo radiátory

Rýchla a jednoduchá montáž 
Vnútorná jednotka aj plynový kondenzačný kotol sa dodávajú ako samostatné 
jednotky, preto je manipulácia s nimi a ich inštalácia a prevádzka jednoduchšia

Investičné výhody
 › Kombinácia s existujúcimi radiátormi – znižujú sa náklady a nekomplikuje sa 
inštalácia 

 › Pokrytie tepelnej záťaže až do 27 kW robí túto jednotku ideálnou pre 
rekonštrukcie

 › Možnosť pripojenia fotovoltaických solárnych panelov na optimalizovanie 
spotrebovanej elektrickej energie

Ideálna kombinácia 
Tepelné čerpadlo Daikin Altherma Hybrid si inteligentne vyberá medzi režimom 
tepelného čerpadla alebo plynového kondenzačného kotla s možnosťou 
spoločnej prevádzky, a vyberie pre prevádzku vždy ten najúspornejší režim 
v závislosti od vonkajšej teploty, cien za energiu a vnútorného tepelného 
zaťaženia.

Napájané obnoviteľnou energiou 
Pri prevádzke v režime tepelného čerpadla je systém napájaný obnoviteľnou 
energiou zo vzduchu a dokáže dosiahnuť energetickú účinnosť až do triedy 
A++.

Teplá pitná voda pripravená technológiou kondenzačného kotla 
Unikátny výmenník tepla so zdvojeným okruhom zvyšuje účinnosť až o 15% 
v porovnaní s bežnými plynovými kotlami 

 › Studená voda tečie priamo do výmenníka tepla 
 › Optimálna a nepretržitá kondenzácia spalín počas prípravy teplej pitnej vody

Energetická účinnosť A++

Spoľahlivosť
 › Nízke investičné náklady: nie je potrebné vymieňať existujúce radiátory 
a potrubie 

 › Nízke prevádzkové náklady na vykurovanie a prípravu teplej pitnej vody 
 › Kompaktné rozmery
 › Ideálne riešenie pre rekonštrukcie
 › Jednoduchá a rýchla inštalácia

73
5 

m
m

307 mm832 mm

Vonkajšia jednotka 

s tepelným čerpadlom

Vnútorná jednotka 

s tepelným čerpadlom
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Tepelné čerpadlo Daikin Altherma Hybrid môžete tiež skombinovať 
s multi systémom vzduch-vzduch a poskytovať tak optimálne chladenie. 
Kombinácia Daikin Altherma Hybrid a multi systému sa jednoducho 
inštaluje a ovláda cez aplikáciu v smartfóne alebo tablete a tvorí systém 
všetko v jednom na vykurovanie, chladenie a prípravu teplej pitnej vody. 

Viaceré funkcie

Tepelné čerpadlo Daikin Altherma Hybrid  

+ multi

Vybavený technológiou Bluevolution 
 
3, 4 a 5 portov pre multi vonkajšie jednotky 
 
Možnosť kombinácie s rôznymi vnútornými jednotkami Split: 

 › Daikin Emura
 › FTXM
 › FTXP
 › FDXM
 › FVXM

Jeden port je možné použiť na prípravu teplej pitnej vody 

Ovládanie s aplikáciou online ovládača Daikin 
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Prečo si vybrať  

tepelné čerpadlo využívajúce energiu podzemných zdrojov Daikin Altherma

Rýchla a jednoduchá montáž
 › Úplnou integráciou modulu tepelného čerpadla a vo výrobe namontovaného 
zásobníka na teplú pitnú vodu sa skracuje doba inštalácie 

 › Kvôli dostupnosti sa potrubné prípojky umiestňujú v hornej časti jednotky
 › Ľahká jednotka sa jednoducho prepravuje a inštaluje

Kompaktný dizajn
 › Vnútorná jednotka nie je väčšia než priemerný domáci spotrebič a perfektne sa 
hodí do každej štandardnej miestnosti

 › Vyžaduje si len 10 mm bočný priestor

728 mm x 600 mm x 1 800 mm

Komfort Energetická účinnosť
Naše tepelné čerpadlo využívajúce energiu podzemných zdrojov Daikin Altherma, 
napájané na 80% obnoviteľnou energiou a na 20% elektrickou energiou, 
vykuruje a pripravuje teplú pitnú vodu s triedou energetickej účinnosti A++.

Špičková invertor technológia je súčasťou výbavy
Náš invertor Daikin účinne reguluje otáčky motora a znižuje spotrebu energie až 
do 30%. Namiesto vydávania ďalšej energie spúšťaním a zastavovaním invertor 
radšej upravuje otáčky motora, aby bola jeho dlhodobá prevádzka plynulá 
a účinnejšia.
 › Zvyšuje teploty soľanky v prevádzke pri čiastočnej záťaži
 › Znižuje prevádzku záložného ohrievača na minimum
 › Dosahuje vyššie prevádzkové účinnosti pri čiastočnom zaťažení

A++

Tepelné čerpadlo využívajúce energiu podzemných zdrojov Daikin Altherma využíva stabilnú 
geotermálnu energiu a invertorovú technológiu tepelných čerpadiel Daikin na vykurovanie a prípravu 
teplej pitnej vody vo všetkých klimatických pásmach. 
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Pre novostavby a veľké rekonštrukcie
Získavaním energie zo zeme sú tieto tepelné čerpadlá mimoriadne spoľahlivé aj 
v tých najchladnejších podnebiach. Teploty v zemi zostávajú počas celého roka 
pomerne stabilné, preto je toto ideálny zdroj obnoviteľnej energie.

Spoľahlivá regulácia klímy
Tepelné čerpadlá využívajúce energiu podzemných zdrojov získavajú horizontálne 
aj vertikálne obnoviteľnú energiu z tepla v zemi. Inštalácia si vyžaduje pozemok, 
ale z dlhodobého hľadiska výrazne znižuje vypúšťanie vašich uhlíkových emisií 
a pomáha vám ušetriť náklady za energiu.

Spoľahlivosť

Horizontálna sonda Vertikálna sonda
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Prečo si vybrať  

tepelné čerpadlo na prípravu teplej pitnej vody
Tepelné čerpadlo na prípravu teplej pitnej vody je ideálnou náhradou za elektrický zásobník na teplú pitnú vodu na 
okamžitú teplú vodu. 

Princíp čerstvej vody: 
 › Príprava teplej vody na vyžiadanie znamená stály prístup k čerstvej vode
 › Minimálne uložené množstvo teplej pitnej vody zabraňuje kontaminácii 
a sedimentácii  
 
Jednoduchá inštalácia 

 › Bez tlaku v zásobníku vody a obmedzený tlak vo výmenníku tepla 
 › Jednoduchá údržba: neexistujúca anóda znamená neexstujúci vodný kameň 
a koróziu 

 › Kompaktné a navrhnuté s prídavným ovládaním na jednoduchú inštaláciu 
a údržbu

 › Tepelné čerpadlo získava obnoviteľnú energiu na prípravu teplej pitnej vody 
z vonkajšieho vzduchu 

 › Zvýšte úsporu energie a účinnosť pripojením jednotky k solárnym panelom

 › Záložný elektrický ohrievač (2,5 kW) zaisťujte teplú vodu za každých okolností. 
Zásobník na 500 l môže byť tiež vybavený externými záložnými hydraulickými 
komponentmi 

 › Tepelný zásobník ECH
2
O* je určený na poskytovanie čerstvej, zdravej a bezpečnej 

teplej pitnej vody
 › Len použitím tepelného čerpadla môže teplota vody dosiahnuť až 55°C a jej 
príprava je zaručená až do teploty -15°C

Komfort Energetická účinnosť

Spoľahlivosť 
Polypropylénové opláštenie 
odolné proti korózii a nárazom 

Polyuretánová izolácia  
od 5 cm do 8 cm 

Nerezový výmenník tepla na 
prípravu teplej pitnej vody

*Viac informácii nájdete na strane 17
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Prečo si vybrať  

plynový kondenzačný kotol
Plynové kondenzačné kotle Daikin sú najlepšou možnosťou ako nahradiť existujúci kotol za energeticky účinnejšiu 
a nákladovo úspornejšiu alternatívu. Tepelný zásobník GCU ECH

2
O aj nástenný kotol poskytujú spoľahlivý výkon, 

účinné vykurovanie a ohrev teplej pitnej vody. 

Plynové kondenzačné kotle Daikin 
ponúkajú dokonalý komfort. Optimálne 
vykurovanie zabezpečuje bezproblémovú 
prevádzku spoľahlivého vykurovania počas 
celého roka aj v tých najextrémnejších 
poveternostných podmienkach. 
Kombináciou nášho sortimentu, ako aj so 
samostatným zásobníkom ECH

2
0 tank*, je 

možná okamžitá pitná voda. 

Technológia kondenzačného kotla  
Využívaním skupenského tepla 
v spalinách dosahuje naša technológia 
kondenzačného kotla o 107% vyššiu 
energetickú účinnosť využitím 
obnoviteľnej energie na prípravu teplej 
pitnej vody. 

Jednoduchá inštalácia a údržba
Všetky diely sú prístupné z prednej 
časti. Majú jednoduchú údržbu vďaka 
plynovému spaľovaciemu systému 
Lambda Gx – plne elektronickou 
kombináciou plyn-vzduch. Systém 
Lambda Gx je kompatibilný 
s nástennými a parapetnými 
jednotkami. 

Komfort SpoľahlivosťEnergetická 
účinnosť

Plytvanie 
energiou

Úspora 
energie 

Čerstvý vzduch

Spaliny

Čerstvý vzduch

150°C

Čerstvý vzduch

Spaliny

Čerstvý vzduch

<70°C

93% účinnosť 
Bežné kombinované kotle:  

vo fáze odparovania sa vodné 

výpary vypúšťajú cez dymovod 

a ignoruje sa ich skupenské 

teplo.  

109% účinnosť 
Plynové kondenzačné kombinované 

kotle: pred vypustením sa spaliny zrážajú 

s pritekajúcou vodou. Vďaka tomu sa 

skupenské teplo vo vodných výparoch 

potom uvoľňuje.

*Viac informácii nájdete na strane 17
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Daikin, váš príspevok 
životnému prostrediu
Pri výbere klimatizačnej jednotky Daikin myslíte aj na 

životné prostredie. Pri výrobe tepelných čerpadiel 

robíme maximum pre recykláciu, znižovanie odpadu 

a využitie obnoviteľnej energie. Spoločnosť Daikin 

sa okrem toho dôasledne vyhýba používaniu olova, 

ortuti, kadmia a iných materiálov škodlivých pre 

životné prostredie.



29

Dôverujte spoločnosti  
Daikin
Značka Daikin vám možno doteraz vôbec nebola známa. Predsa len nevyrábame 
autá, televízory, chladničky ani umývačky riadov. Ale vyrábame špičkové tepelné 
čerpadlá. V skutočnosti sú po celej Európe, v Strednom východe Ázii, Amerike 
a Afrike nainštalované milióny zariadení Daikin.
V Daikine sa sústreďujeme na to, čo nám ide najlepšie: vytváranie najúčinnejších 
riešení vykurovania, vetrania a klimatizácie, ktoré sú povestné svojou dizajnovou 
výnimočnosťou, kvalitou a spoľahlivosťou. 

Preto sa môžete spoľahnúť, že vám Daikin ponúkne ten najlepší komfort a vy sa 
môžete bez obáv venovať iným dôležitým veciam.



Aktuálna publikácia slúži iba na informatívne účely a nepredstavuje záväznú ponuku spoločnosti Daikin Europe 

N.V. Spoločnosť Daikin Europe N.V. zostavila obsah tejto publikácie podľa svojich najlepších vedomostí. Nedáva 

ani výslovnú, ani implicitnú záruku za úplnosť, presnosť, spoľahlivosť alebo vhodnosť na určitý účel jeho obsahu 

a tu prezentovaných produktov a služieb. Technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. 

Spoločnosť Daikin Europe N.V. výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť za priame alebo nepriame škody 

v najširšom zmysle slova vyplývajúce alebo týkajúce sa používania alebo interpretácie tejto publikácie. Celý obsah 

je chránený autorskými právami spoločnosti Daikin Europe N.V. 

Aktuálna publikácia nahrádza ECPSK14-000. Vytlačené na nechlórovanom papieri. 

Daikin Airconditioning Central Europe - Slovakia s. r. o.  

Galvaniho 15/C, SK-821 04 Bratislava, Slovakia · Tel: 00421/2/57 10 32 11 · Fax: +00421/2/57 10 32 99 · e-mail: office@daikin.sk · www.daikin.sk

Spoločnosť Daikin Europe N.V. sa zúčastňuje programu certifikácie 
Eurovent pre kvapalinové chladiace zariadenia (LCP), VZT jednotky 
(AHU), jednotky Fan Coil (FCU) a systémy s variabilným prietokom 
chladiva (VRF). Platnosť trvajúcich certifikátov si môžete pozrieť 
online: www.eurovent-certification.com alebo na adrese:  
www.certiflash.com
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