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Konut kullanımı  
ve ticari kullanım  
için sürdürülebilir  ve verimli 
enerji çözümleri

Isıtma, kullanım sıcak suyu ve soğutma



Siz ve müşteriniz düşük CO
2
 emisyonu üretimine sahip bir enerji verimli ısıtma 

sistemine geçmeye karar verdiniz. Daikin Altherma, hava ve toprak kaynaklı 
heat pump teknolojisine dayalı bir genel ısıtma ve kullanım sıcak suyu 
sistemidir. Fosil yakıtlı boylerlere esnek ve düşük maliyetli bir alternatifi 
temsil eder. Ayrıca, soğutma için bir seçeneğe sahiptir.* Ayrıca, soğutma için bir 

seçeneğe sahiptir.* Eşsiz enerji verimi sayesinde Altherma, enerji tüketiminin ve 
CO2 emisyonlarının azaltılmasında ideal bir çözümdür. Yüksek ve 
düşük sıcaklıklı ısıtma sistemleri optimum konfor sağlar. Gelişmiş kompresör 
teknolojisine ve yüksek enerji verimliliğine sahip heat pump'lar, ortam 
havasındaki kullanılmayan ve tükenmeyen ısıyı genel klima kontrol sisteminin 
bir parçası olarak veya kullanım sıcak suyunu ısıtmak üzere kullanılabilir ısıya 
dönüştürür. Ayrıca, sistemin montajı da kolaydır.
 *Daikin Altherma soğutma seçeneği, düşük sıcaklıklı ısıtma sistemleri (alttan ısıtma sistemi, heat pump konvektörleri) için kullanılabilir.

Konut kullanımı  
ve ticari kullanım  
için sürdürülebilir  ve verimli 
enerji çözümleri

3





Müşterilerinize Daikin teknolojisinin avantajlarını sunun 6

Her uygulama için üstün enerji verimli çözümler 10

Doğalgaz kazanının değiştirilmesi için ısıtma, kullanım sıcak 
suyu ve soğutma

Daikin Altherma hibrit heat pump 12
 › Konut ısıtmada yeni olanaklar  14

 › Son kullanıcıya yönelik avantajlar 17

 › Montöre yönelik avantajlar 18

 › Satıcıya yönelik avantajlar 19

Akaryakıtlı kazanının değiştirilmesi için 
ısıtma ve kullanım sıcak suyu

Yüksek sıcaklıklı Daikin Altherma 20
 › Dış ve iç ünite - Split sistem 24-25

 › Kullanım sıcak suyu boyleri 26

 › Güneş enerjisi bağlantısı 27

Yeni konutlar için Isıtma, kullanım sıcak suyu ve soğutma

Düşük sıcaklıklı Daikin Altherma 30
 › Dış ve iç ünite - Split sistem 32

 › Monoblok sistem 42

 › Heat pump konvektörü 46

 › Güneş enerjisi bağlantısı 47

Akaryakıtlı kazanının değiştirilmesi ve yeni  
binalar için ısıtma ve kullanım sıcak suyu

Daikin Altherma toprak kaynaklı heat pump 48
 › Yüksek sezonsal verimlilik 51

 › Hızlı ve kolay montaj 53

 › Şık tasarımlı kompakt iç ünite 54

 › Yeni kullanıcı arayüzü 55

Konut uygulamaları ve ticari uygulamalar için ısıtma, 
kullanım sıcak suyu ve soğutma

Daikin Altherma Flex Modeli 56
 › Her uygulama için 8 avantaj 58

 › İki Daikin teknolojisi birleştirildi 60

 › Kullanım sıcak suyu boyleri 62

 › Kolay kontrol 63

 › Heat pump konvektörü 66

Seçim araçları 68
 › Yeni konutlar ve yenileme projeleri için seçim ve simülasyon yazılımı 70

 › Apartmanlar ve siteler için seçim ve tasarım yazılımları 71

Teknik özellikler 72



COP (Performans Katsayısı) veya 
kazanç faktörü
COP değeri, heat pump'ın kullandığı her bir kWh 
elektriğe karşılık ürettiği kullanılabilir ısı miktarını 
gösterir. Bu değer, iç ve dış ortam sıcaklığına bağlıdır.

SPF (Sezonsal Performans Faktörü) 
veya ısı pompası sisteminin 
performans faktörü
SPF değeri hem ısı pompası sisteminin hem de 
ısınmaya ihtiyaç duyulan tüm mevsim boyunca 
kullanılan pompalar vs. gibi çevre ekipmanlarının 
enerji tüketimini dikkate alır.

ENERJİ VERİMLİ KULLANIM

Daikin Altherma tarafından sunulan heat pump, yenilenebilir bir enerji kaynağı kullanır. Aslında, dış ortam 
havasındaki veya zemindeki ısıyı çekerler. Sistem, bir soğutucu akışkan veya başka bir sıvı içeren kapalı bir devreden meydana 
gelir. Buharlaşma, sıkıştırma, yoğuşma ve genleşme adımlarından oluşan, termodinamik bir döngü oluşturulur. 
Isı pompası, ısıyı düşük bir sıcaklık seviyesinden yüksek bir sıcaklık seviyesine çıkarır. Yükselen ısı, ısı eşanjörü yardımıyla ev 
içerisindeki su dağıtım sistemine (düşük sıcaklıklı ısıtma sistemleri için yerden ısıtma, düşük sıcaklıklı radyatörler, heat pump 
konvektörleri ve/veya fan coil üniteleri ve yüksek sıcaklıklı ısıtma sistemleri için yüksek sıcaklıklı radyatörler) aktarılır. 

Müşterilerinize  
Daikin teknolojisinin avantajlarını sunun

Heat pump teknolojisinin iki temel kavramı

1.

1/5

4/5

100% 
enerji

ortam sıcaklığı

elektrik
Model ve mevcut koşullara 

bağlı olarak Daikin Altherma 
heat pump, kullandığı her 

bir kWh elektrik için yaklaşık 
5 kWh kullanılabilir ısı üretir. 
Bu da gerekli ısının yaklaşık 

4/5'inin bedelsiz olduğu 
anlamına gelir! 

Bu gerçekten iyi bir yatırımdır!
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Örnek, düşük sıcaklıklı Daikin Altherma split üniteye 

(EHBX04C3V/ERLQ004CV3) dayalı olarak verilmiştir.



DAIKIN ALTHERMA: EKONOMİK ALTERNATİF

DÜŞÜK CO
2
 EMİSYONLARI

Daikin Altherma, CO
2
 emisyonlarını en düşük seviyede tutar, bu nedenle bu sistemi kullanarak daha iyi bir çevreye katkıda 

bulunursunuz. Isı pompası elektrikle çalışır, yenilenebilir elektrik olmadığında bile CO
2
 emisyonu, klasik kazanlara kıyasla çok 

daha düşüktür. 

Enerji tasarrufu hesaplama aracı
ecocalc.daikin.eu sitesini ziyaret edin ve bir Daikin Altherma heat pump'ın hem işletme maliyetlerinden, hem 
de CO2 emisyonundan nasıl tasarruf sağladığını görün.

Düşük sıcaklıklı dağıtıcıların monte edildiği, 4 kişilik, ısıtılan yüzey alanının 125m2 olduğu yeni inşa edilen bağımsız (çatıda odası bulunan) bir konut için, Belçika 
iklim koşulları dikkate alınmış ve elektrik ücreti ve doğalgaz ücreti 0,17 Euro/kWh ve 0,06 Euro/kWh olarak kabul edilmiştir.

2.

3.

Daikin Altherma, fosil yakıtlara veya elektriğe dayalı klasik bir ısıtma sistemine göre 5 kat daha verimli çalışır ve 5,04*'lük 
mükemmel bir performans katsayısı (COP) sunar. Dış havadaki ısıyı kullanarak daha az enerji sarf eder ve yüksek bir konfor 
düzeyini kesintisiz şekilde yaşamaya devam edersiniz. Ayrıca, bakım ihtiyacı çok düşük olduğundan işletim maliyeti de 
minimum seviyededir. Inverter kompresör teknolojisi ile enerji tasarrufunuz çok daha yüksek olur.

*EHV(H/X)04C VEYA EHB(H/X)04C, ERLQ004CV3  -  TA KT/YT 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C)

Daikin Altherma havadan suya heat pump'lar ısıyı ortam havasından alır. Herhangi bir yerin kazılmasına veya sondaja gerek 
yoktur. Hem dış ünite hem de iç ünite kompakt bir tasarıma sahiptir. Dış ünite, çatı da dahil olmak üzere binanın dışında 
herhangi bir yere kolayca yerleştirilebilir.

DÜŞÜK MONTAJ MALİYETİ4.
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Ecolabel
Daikin, ısı pompaları için Ecolabel almayı başaran ilk üreticidir!
Yerden ısıtmalı düşük sıcaklıklı Daikin Altherma modeli, sınıfındaki 
diğer ısı pompası ürünlerine kıyasla daha yüksek enerji verimliliğine 
ve daha düşük küresel ısınma etkisine sahip olduğundan EU 
Ecolabel* almaya hak kazanmıştır. 

Daikin heat pump deneyimi
Daikin, ısı pompası konusunda 50 yıllık bir deneyime sahiptir ve her 
yıl konutlar, mağazalar ve ofisler için bir milyondan fazla ısı pompası 
üretmektedir. Bu başarı tesadüf değildir: Daikin her zaman en son 
teknolojiyi kullanır ve hedefi size anahtar teslim konfor sunmaktır. 
Yalnızca pazar lideri size bu servis ve kalite kontrol düzeyini garanti 
edebilir!

Yenilenebilir enerji kaynağı olarak hava
Avrupa RES direktifi* havayı yenilenebilir bir enerji kaynağı olarak 
kabul etmektedir. Bu direktifin hedeflerinden bir tanesi 2020 yılına 
kadar toplam enerji üretim ihtiyacının %20'sinin yenilenebilir 
bir enerji kaynağından sağlanmasıdır. Bu amaçla, ev sahiplerine 
halihazırda sunulmuş birkaç ısı pompası teşviki mevcuttur.

* AB hedefi COM (2008) /30 nihai

Güneş kolektörleri ile yenilenebilir ve 
tükenmeyen enerji
Daikin Altherma, güneş kolektörleri ile birlikte kullanıldığında 
enerjiyi güneşten sağlar, bu da sistemin bir beş milyar yıl daha 
sorunsuz şekilde kullanılabilmesini sağlar.

BUNU BİLİYOR 

MUYDUNUZ…?
Daikin, Daikin Altherma TM sistemini tamamen 

farklı iklim koşullarında test etmek için çeşitli 

bölgelerde (İskandinavya, Portekiz, Fransa, 

Belçika, ...) gözlem sahaları kurmuştur. Gözlem 

sahalarında hava sıcaklığı ne olursa olsun 

yüksek konfor, sabit sıcaklık, düşük enerji 

tüketimi ve kesintisiz sıcak su ile maksimum 

seviyede bir memnuniyet sağlanmıştır.

BE
/3

1/
00

1

* Daha fazla bilgi için 
QR kodunu taratın 
ve belgelendirilen 
ürünlere ilişkin en 

güncel bilgiler için 
daikin.eu web sitesine 

bakın.
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Daikin,  

  2 yeni sistem çıkarmıştır

DOĞAL SEÇİM

AKILLI ÇÖZÜM

9

Kullanım ömürlerinin sonuna gelen birçok doğalgaz kazanı yerine daha enerji verimli çözümler arayan müşterileri dikkate 
alan Daikin Hibrit bu konuda da yolu açıyor. Dış ünitelerdeki gelişmiş heat pump teknolojisi, gaz kondenser kazanlarının 
hidrolikleriyle bağlantılıdır ve gelen su sıcaklığının yükseltilmesi için kullanılır. Bu da kazanın kullandığı enerjiyi ve güncel 
kullanımını düşürür. Müşteriler için verimli bir enerji kullanımı ve önemli bir maliyet tasarrufu söz konusudur. 

Toprak kaynaklı veya jeotermal kaynaklı ısıtma doğal bir seçenektir. Yeraltı suyu tüm yıl boyunca görece 10ºC seviyesinde 
sabittir ve bu su, ısı kaynağı olarak kullanılabilir ve bir Daikin heat pump ile birleştiğinde kış aylarında bedelsiz ısıtma sağlar. 
Bu da yüksek sezonsal verimlilik, düşük işletme maliyetleri ve hatta daha düşük bir karbon etkisi anlamına gelir.



Her uygulama için  
             üstün enerji verimli çözümler

Yeni konutlar için Isıtma, 
kullanım sıcak suyu ve 
soğutma

Düşük sıcaklıklı Daikin Altherma

Akaryakıtlı kazanının 
değiştirilmesi için 

ısıtma ve kullanım 
sıcak suyu

S. 20 S. 30

Yüksek sıcaklıklı Daikin Altherma

Doğalgaz kazanının 

değiştirilmesi için 
ısıtma, kullanım 
sıcak suyu ve 
soğutma

S. 12

Daikin Altherma hibrit heat pump

KAYNAKTAN SUYA UYGULAMALAR HAVADAN SUYA UYGULAMALAR HAVADAN SUYA UYGULAMALAR
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Her uygulama için  
             üstün enerji verimli çözümler

Akaryakıtlı kazanının 

değiştirilmesi ve yeni 
binalar için ısıtma 
ve kullanım sıcak 
suyu
Daikin Altherma toprak kaynaklı heat pump

S. 48

Konut uygulamaları ve ticari uygulamalar için 
ısıtma, kullanım sıcak suyu ve 
soğutma

Daikin Altherma Flex Modeli

HAVADAN SUYA UYGULAMALARTUZLU SUDAN SUYA UYGULAMALAR

S. 56
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Gelecek şimdi...
...ve gelecek daha çevre dostu, enerji verimli ve maliyet etkin olacaktır. Ev 
sahipleri mevcut ısıtma sistemlerinin, özellikle de doğalgaz kazanlarının 
CO

2
 emisyonlarını ve enerji tüketimini düşürecek ve son kullanıcıların 

bütçesini koruyacak daha verimli, daha düşük maliyetli ve daha enerji 
dostu sistemler ile değiştirilmesi yönünde artan bir talep oluşturmaktadır. 
Daikin, gelişmiş heat pump çözümleriyle bu konuda yolu açıyor... 

Doğalgaz kazanının 
değiştirilmesi için 
ısıtma, kullanım sıcak suyu 
ve soğutma

Daikin Altherma  
hibrit heat pump

KAYNAKTAN SUYA UYGULAMALAR 13
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14   KAYNAKTAN SUYA UYGULAMALAR  

YÖNELİK OLARAK HEAT PUMP TEKNOLOJİSİNİ HEAT PUMP 
ÇÖZÜMÜYLE BİRLEŞTİRİR

1.

Konut ısıtma alanındaki
yeni olanaklar!

 Mevcut radyatörlere bağlantı 
imkanı (80°C'ye varan)

 Eski sistemin kolayca değiştirilmesi 
için, mevcut montaj alanı 
kullanılabilir

 Yenileme uygulamaları için yüksek 
ısı yükleri (12 kW'nın üzerinde) 
kapsanır

 Yeni doğalgaz kondenser kazanlara 
kıyasla yüksek ROI

1 Yeni Projeler

2 Yenileme projeleri - dağıtıcıların 
değiştirilmesi

3 Yenileme projeleri - dağıtıcıların 
tekrar kullanılması - akaryakıt 
kazanının değiştirilmesi

Daikin Altherma hibrit heat pump'lar için 
yeni uygulamalara erişim

Yüksek sıcaklıklı 
Daikin Altherma

1 2
3

Yenileme projeleri - dağıtıcıların 
tekrar kullanılması - doğalgaz 

kazanının değiştirilmesi

Düşük sıcaklıklı 
Daikin Altherma

Daikin Altherma ürün aralığı yalnızca yeni kurulumlar ve akaryakıt kazanlarının değiştirilmesini değil, aynı zamanda doğalgaz 
kazanlarının değiştirilmesini, yani ısıtma pazarındaki tüm uygulamaları kapsar.

Düşük sıcaklıklı Daikin Altherma yeni inşa edilen uygulamalar için ideal çözümdür ve konutlara yönelik olarak mümkün olan 
en yüksek verimliliklerle gerekli ısıtma, soğutma ve kullanım sıcak suyu kapasitelerinin sağlanması için yenileme projelerini 
tamamlar. Bir akaryakıt kazanı yüksek sıcaklıklı Daikin Altherma ile değiştirildiğinde, yalnızca heat pump çalıştırılarak 
80°C'ye varan su sıcaklıklarına ulaşılabildiğinden mevcut radyatörlerin değiştirilmesine gerek kalmaz.

Bir doğalgaz kazanı değiştirilirken, yeni bir doğalgazlı kondenser kazanın ve piyasadaki en verimli havadan suya heat pump 
sisteminin düşük maliyetli bir kombinasyonu olan Daikin Altherma hibrit heat pump yeni bir olanak olarak sunulmuştur.

Düşük Sıcaklıklı ve Yüksek Sıcaklıklı sistemlere ek olarak, Daikin ayrıca uzun yıllardır kullanılan veya yetersiz doğalgaz 
kazanlarının değiştirilmesi için de yeni bir çözüm sunmaktadır. Yeni HİBRİT çözümün oluşturulması için heat pump dış 
ünitenin bir doğalgaz kazanıyla birleştirilmesi sayesinde, kullanıcıların doğalgaza olan bağlılığı düşürülmüş ve yalnızca 
doğalgaz kazanı içeren bir çözüme kıyasla %10 daha yüksek bir verimlilik elde edilmiştir.

Daikin Altherma hibrit heat pump  15



Daikin Altherma hibrit heat pump yeni bir gazlı kondenser kazanın ve piyasadaki en verimli havadan suya heat pump 
sisteminin akıllı bir kombinasyonudur.

1 Yüksek sıcaklıklı zon: 
%100 heat pump

2 Orta sıcaklıklı zon: 
heat pump + doğalgazlı 
kazan *
- en düşük maliyetli çözüm
- gerektiğinde, ilave kapasite

3 Düşük sıcaklık zonu: 
%100 doğalgaz kazanı

Tipik uygulama

• Konum: Londra

• Isı yükü: 14 kW

• %70 heat pump çıkışı

• %30 doğalgaz kazanı çıkışı

2. DAIKIN ALTHERMA HİBRİT HEAT PUMP, PİYASADAKİ 
DOĞALGAZLI KAZANLARIN DEĞİŞTİRİLMESİNE

Daikin Altherma hibrit heat pump teknolojisi sayesinde, ortam sıcaklığına 
göre en düşük maliyetli çalışma seçeneği kullanılır.

73
5 

m
m

5kW ve 8 kW 
heat pump dış ünitesi

33/27 kW doğalgaz kazanı
Hidrolik bileşenler

80°C'ye kadar alan ısıtma
Kullanım sıcak suyu ısıtma

Her türlü ısı dağıtıcısına bağlantı imkanı
Soğutucu akışkan

Doğalgaz Soğuk su

COP 5,04
Yalnızca Daikin !

307 mm832 mm
89

0 
m

m
400 mm

450 mm

6
0

0
m

m

Radyatör HP konvektör Yerden ısıtma

özel Daikin Altherma hibrit heat pump akış kontrolü sayesinde, hem doğalgaz kazanları, hem de heat pump'lar aynı anda düşük maliyetli 

şekilde çalışabilir. Radyatörlerden heat pump'a gelen giriş suyu sıcaklığının düşürülebilmesi ve böylece heat pump verimliliğinin en 

üst düzeye çıkartılması için su debisi otomatik olarak düzenlenir. Bu da gerekli kapasitelerin elde edilmesi için doğalgaz kazanı ile heat 

pump'ın bir araya getirildiği düşük maliyetli çalışmayı beraberinde getirir.

Bunu biliyor musunuz???* 

Daiki
n 

paten
tli

Hibrit 
ısıtma

V3/-7~/0/15

kW
h 

/°
C

Ortam sıcaklığı ( °C )

Yalnızca 
ısıtma kazan

Yalnızca 
Heat pump 

çalışması

kondenser doğalgaz 
kazanlarına kıyasla 
+%10 verimlilik

Daikin Altherma hibrit heat pump  15



16   KAYNAKTAN SUYA UYGULAMALAR  

İlave değer avantajları

Bir son kullanıcı iseniz, düşen ısıtma maliyetlerinden, hızlı yatırım geri dönüşünden 
ve radyatörlerin ve mevcut boruların değiştirilmesi ihtiyacının olmayışından 
faydalanabilirsiniz. Montör iseniz, tüm yenileme uygulamaları için tek bir heat 
pump çözümünün yeterli olmasının getirdiği avantajlardan yararlanabilirsiniz: 
montajı hızlı ve kolaydır ve ayrıca yenilenebilir enerji kaynakları kullanılır. 
Satıcı iseniz, tek bir hibrit kapasite sınıfı tüm olası yenileme uygulamalarını 
kapsayabildiğinden yüksek miktarda mal stoklamanıza gerek kalmaz.



Daikin Altherma hibrit heat pump  17

Son kullanıcıya yönelik avantajlar
1.

Mahal ısıtması
• Tüm sıcaklık aralığı için en düşük maliyetli çalışma için 

programlanmıştır
• Heat pump kullanımının en üst düzeye çıkartılması için 

Daikin hibrit mantığı
• Piyasadaki en verimli heat pump sistemi







Yeni doğalgazlı kondenser kazanlara 
kıyasla %35 daha verimli alan ısıtma

Yeni doğalgazlı kondenser kazanlara 
kıyasla %30 daha verimli kullanım 
sıcak suyu ısıtma

Hızlı yatırım geri dönüşü:3-7 yıl dönüş 
süresi

YENİ DOĞALGAZLI KONDENSER KAZANLARA 
KIYASLA MALİYET TASARRUFU

Kullanım sıcak suyu ısıtma
Üç olasılık söz konusudur
• Doğalgaz kazanıyla anlık ısıtma *
• Kullanım sıcak suyunun saklanması için opsiyonel 

kullanım sıcak suyu boyleri
• Kullanım sıcak suyu verimliliğinin daha da yükseltilmesi 

için opsiyonel güneş enerjisi boyleri (kullanım sıcak 
suyunun ısıtılması için güneş enerjisi - heat pump - 
doğalgaz boyleri)

MEVCUT EKİPMANLARIN KULLANILABİLMESİ – DÜŞÜK YATIRIM MALİYETİ 2.

İlave yatırıma gerek yoktur
Konut içerisinde herhangi bir değişikliğe gerek yoktur
Doğalgazlı kazanlarla benzer boyutlar





• Mevcut radyatörlere (80°C'ye varan su sıcaklıkları 

mümkündür) ve mevcut su borusu sistemine 

bağlanabilme imkanı

• Mevcut doğalgaz kazanlarına benzer boyutlar - montaj 
alanında değişiklik yoktur

Tipik örnek

• mevcut doğalgaz kazanı:  
YxGxD: 850mm x 450 mm x 350mm

• Daikin Altherma hibrit heat pump iç ünite:  
(hem hydrobox, hem de doğalgaz kazanı)  
başlangıçta kullanılan doğalgaz kazanıyla aynı 
boyutlara monte edilebilir

Daikin Altherma hibrit heat pump hem alan ısıtma, hem de kullanım sıcak suyu ısıtma için 2'si 1 arada özel bir ısı eşanjörü 

kullanılması sayesinde piyasadaki en verimli anlık kullanım sıcak suyu ısıtma kabiliyetine sahiptir. Soğuk suyun doğrudan 

ısıtılması sayesinde Daikin Altherma hibrit heat pump sistemi, hem yoğunlaşma etkisinin avantajından yararlanır, hem de 

kullanım sıcak suyunun ısıtılması için klasik bir doğalgazlı kondenser kazanlara kıyasla %30'a varan bir verimlilik artışı sağlar. 

Bunu biliyor musunuz???* 

Hibrit 
ısıtma

-7  0 15

kW
h 

/°
C

Ortam sıcaklığı ( °C )

Yalnızca 
ısıtma kazan

Yalnızca 
Heat pump 

çalışması

kondenser doğalgaz 
kazanlarına kıyasla 
+%10 verimlilik



Daikin Altherma kullanıldığında daha fazla uygulama mümkündür

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAĞI  
TEKNOLOJİSİNİN KOLAY VE HIZLI MONTAJI 

2.

• Radyatörlerde ve montaj odasında değişiklik gerekli değildir
• Tüm bileşenlere ön taraftan erişilebilir
• Tüm duvar tipi doğalgaz kazanlarında olduğu gibi tüm bağlantılar alt taraftadır
• Kullanıcı arayüzü sayesinde hızlı devreye alınabilir

TÜM YENİLEME UYGULAMALARI İÇİN  
TEK BİR HEAT PUMP ÇÖZÜMÜ 

1.

• 27 kW'ya kadar tüm ısı yükleri kapsam dahilindedir
• Tüm ısı dağıtıcı tiplerine ve mevcut radyatörlere bağlanabilir (80°C'ye kadar)
• Isıtma ve kullanım sıcak suyu için tek bir çözüm
• Doğalgaz kazanı, mevcut doğalgaz kazanının arızalanması durumunda ısıtmaya hızlı bir şekilde yeniden başlanabilmesi 

için erken aşamada heat pump olmadan da monte edilebilir.

Zaman tasarrufu: montaj ve bakım

Montör açısından avantajlar

Kullanıcı arayüzü 
sayesinde hızlı devreye 
alınabilir

3 yönlü vana

Genleşme tankı

Sirkülasyon 
pompası

PCB 
kartı

18   KAYNAKTAN SUYA UYGULAMALAR  



Satıcı açısından avantajlar

Tüm yenileme uygulamaları için tek bir heat pump çözümü

Düşük stok ihtiyacı - stok bitmesi ihtimalinin düşük olması

• Tüm ısı yükleri
• Her türlü dağıtıcı
• Alan ısıtma ve kullanım sıcak suyu ısıtma
• Arıza durumunda kolayca değiştirilebilir

• Heat pump sistemi: 5 kW veya 8 kW
• Doğalgaz kazan sistemi: 33/27 kW
• Tek kombinasyon (örn. 5 kW heat pump ve 33/27 kW kazan) tüm olası yenileme uygulamalarını kapsayabilir.





 › daha düşük stok ihtiyacı
 › stok bitmesi ihtimalinin düşük olması

Heat pump sistemi:  
5 kW veya 8 kW

Doğalgaz kazan sistemi: 
33/27 kW

TÜM YENİLEME UYGULAMALARI  
KAPSANDIĞINDAN DÜŞÜK STOK İHTİYACI

Daikin Altherma hibrit heat pump  19



Isıtma ve kullanım sıcak suyu 

Akaryakıtlı kazan 
değişiklikleri için 
idealdir

Yüksek sıcaklıklı Daikin Altherma
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Kullanım sıcak 
suyu boyleri

Akaryakıt kazanlarının   
 değiştirilmesi için

İç ünite 

Dış ünite

Güneş enerjisi bağlantısı (opsiyonel)

Yüksek sıcaklıklı Daikin Altherma sistemi eviniz için ısıtma ve kullanım sıcak suyu 
sağlar. Bu sistem klasik bir kazanın yerini mükemmel şekilde doldurur ve 
mevcut borulara bağlanabilir. Yüksek sıcaklıklı Daikin Altherma bu nedenle 
yenileme projeleri için ideal bir çözümdür. Split sistem bir dış ünite ile bir iç 
üniteden meydana gelir ve güneş enerjisi sistemi ile kombine edilebilir.

22   HAVADAN SUYA UYGULAMALAR  Yüksek sıcaklıklı Daikin Altherma  23



Bir split sistem bir dış ünite ile bir iç üniteden meydana gelir
Daikin Altherma dış ünite, dış ortam havasındaki ısıyı alarak, kullanılabilir toplam ısının yaklaşık 2/3'ünün yenilenebilir ve 
bedelsiz kaynaklardan elde edilmesine izin veren bir heat pump içerir.
Dış ünite dış ortam havasındaki ısıyı alır. Bu ısı daha sonra soğutucu akışkan boruları ile iç üniteye transfer edilir. 
İç ünite ısıyı dış üniteden alır ve bu ısıyı, su sıcaklığını radyatörler ve sıcak kullanım suyu için 80°C'ye çıkartmaya yetecek 
bir sıcaklığa yükseltir. Daikin’ın, ısı pompalarına benzersiz kademeli kompresör yaklaşımı (bir tane dış ünitede/bir tane iç 
ünitede) en düşük dış ortam sıcaklığında bile bir elektrikli yedek ısıtıcı gerekmeksizin optimum konfor anlamına gelmektedir.
Mevcut kapasiteler şu şekildedir; 11, 14 ve 16 kW. 16 kW'dan daha yüksek bir kapasiteye ihtiyaç duyulursa, 40 kW'lık bir ısıtma 
sağlamak üzere birkaç iç üniteyi tek bir dış ünite ile kombine edebilirsiniz.
Yüksek sıcaklıklı Daikin Altherma, fosil yakıtlara veya elektriğe dayalı klasik bir ısıtma sistemine göre 3 kat daha 
verimli çalışır. Böylece düşük bir işletme maliyeti elde edilirken, kararlı ve yüksek bir konfor düzeyi de sağlanır.* 
* 3,08'e çıkan COP (Performans Katsayısı)

Daikin Altherma'nın yüksek su sıcaklığı ilave bir elektrikli ısıtıcıya ihtiyaç duyulmaksızın sıcak kullanım suyunun ısıtılması için 
idealdir. Sıcak kullanım suyunun hızlı şekilde ısıtılması daha küçük ısıtıcıların kullanılabilmesini sağlar. 4 kişiden oluşan bir aile 
için standart boyler en iyi çözümdür. Daha fazla sıcak suya ihtiyaç duyuyorsanız daha büyük boylerler de mevcuttur.

Isı dağıtıcıları
Yüksek sıcaklıklı Daikin Atherma sistemi yalnızca iç dekora 
uyacak ve ısıtma gereksinimlerini karşılayacak şekilde çeşitli 
boyutlarda ve formlarda gelen yüksek sıcaklıklı radyatörlerle 
birlikte kullanım için tasarlanmıştır. Radyatörlerimiz bağımsız 
olarak veya merkezi ısıtma kontrol programı tarafından 
kontrol edilebilir.

Güneş enerjisi bağlantısı
Daikin Altherma yüksek sıcaklıklı ısıtma sistemi, sıcak su 
kullanımı için opsiyonel olarak güneş enerjisini kullanabilir.
Güneş enerjisi hemen gerekli değilse, bu amaçla üretilen 
sıcak su boyleri (EKHWP) büyük miktarda ısıtılmış suyu 
daha sonra sıcak kullanım suyu olarak veya ısıtma amacıyla 
kullanılmak üzere bir güne kadar depolayabilir.

Kullanım sıcak suyu boyleri

Split sistem
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Inverter kontrolü, daha fazla tasarruf demektir!
Inverter, sistemi sürekli olarak gerçek ısıtma talebine göre 
düzenler. güneş ışığı miktarı, odadaki kişi sayısı vs. gibi dış ve 
iç ortam faktörlerinden bağımsız olarak programlanan sıcaklık 
optimum düzende tutulur. Sistem yalnızca ihtiyaç duyulduğunda 
çalıştığından eşsiz bir konfor ve uzun bir sistem kullanım ömrünün 
yanı sıra non-inverter ısı pompalarına kıyasla %30 daha fazla enerji 
tasarrufu sağlanır

Yüksek sıcaklıklı Daikin Altherma, ilave bir ısıtıcı kullanmadan 80°C'ye varan su sıcaklıkları elde etmek için %100 
termodinamik enerji kullanır. 

Dış ünite

1Adım

1 Dış ünite dış ortam havasındaki ısıyı alır. Ardından bu ısı, 
R-410A soğutucu akışkanıyla iç üniteye aktarılır.

DIŞ ÜNİTE VE İÇ ÜNİTE

DIŞ ÜNİTE

Yavaş 
başlatma

Sıcaklık sabit kalır
Sıcaklık / Çekilen güç

Süre

Sıcaklık 
ayarı

Inverter  
heat pump

Non-inverter  
heat pump

Isıtma modu:

Daikin Altherma kademe teknolojisi 

3 adımda yüksek performans:

1.
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İç ünite

2 3

3

2
Adım Adım

İÇ ÜNİTE

 › Yalnızca ısıtma uygulamalarında mevcuttur
 › Kademeli teknolojisi sayesinde herhangi bir yedek ısıtıcıya 

gerek yoktur

İç ünite ısıyı alır ve ardından R-134a soğutucu akışkanı 
ile bir miktar daha yükseltir.

Isı ardından R-134a soğutucu devresinden su devresine 
aktarılır. Benzersiz kademeli kompresör yaklaşımı 
sayesinde, ilave bir yedek ısıtıcı kullanılarak 80° C'lik su 
sıcaklıklarına ulaşılabilmesi mümkündür.

1. Isı eşanjörü R-134a  H2O

2. Isı eşanjörü R-410A  R-134a

3. Pompa (∆T değerinin sabit tutulması için DC inverter)

4. Kompresör R-134a

5. Hava purjörü

6. Manometre

7. Genleşme tankı (12l)

1

4

7

3

6

5

2
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EKHTS: Kullanım sıcak suyu boyleri

 > 200 ve 260 litrelik modelleri mevcuttur.

 > 10°C'den 50°C'ye yalnızca 60 dakikada*

 > Yüksek kaliteli yalıtım sayesinde ısı kaybı en aza düşürülür

 > Bakteri oluşumu riskinin ortadan kaldırılması için iç ünite, gerekli aralıklarla suyu 60°C'ye kadar ısıtabilir.

* Test işlemi, 16kW'lık bir dış ünite ile 7°C'lik ortam sıcaklığında 200L'lik kazanla gerçekleştirilmiştir

İç ünite ve sıcaklık kullanım suyu boyleri yerden 
tasarruf edilmesi için üst üste veya yan yana monte 
edilebilir. Yalnızca sınırlı bir yükseklik yeterlidir.

Müşteriniz ister yalnızca kullanım sıcak suyu talep etsin, ister güneş enerjisinin avantajlarından faydalanmak istesin, 
müşterinizin gereksinimlerini karşılayacak bir kullanım sıcak suyu boylerini mutlaka Daikin'da bulabilirsiniz.

1. Sıcak su bağlantısı

2. T parçası (sahada temin edilir)

3. Basınç tahliye vanası bağlantısı

4. Basınç tahliye vanası  
(sahada temin edilir)

5. Devridaim deliği

6. Termistör soketi

7. Akış giriş bağlantısı

8. Isı eşanjörü sargısı

9. Geri dönüş çıkış bağlantısı

10. Soğuk su bağlantısı

11. Termistör

12. Anod

13. Kilitleme delikleri

14. Kilitleme delikleri

1

8

10

7

9

6

5

12

15

13

7

3
4

9

11

2

5
1
10    

14

1

8

10

7

9

6

5

12

15

13

7

3
4

9

11

2

5
1
10    

14

Üst üste montaj

VEYA

Yan yana montaj

KULLANIM SICAK SUYU BOYLERİ2.
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Güneş enerjisi kolektörleri
Ortalama olarak tüm yıl boyunca kullanım sıcak suyunun istediğimiz sıcaklığa gelmesi için ihtiyaç duyduğumuz enerjinin 
yarısını güneşten sağlayabiliriz. Yüksek seçicilik özelliğine sahip kaplamalı, yüksek verimli kolektörler, kısa dalgalı güneş 
radyasyonunu ısıya dönüştürür. Kolektörler çatı kiremitleri üzerine monte edilebilir.

Çalışma
Güneş kolektörleri, güneş tarafından yeterli ısı sağlanıyorsa yalnızca suyla doldurulur. Bu durumda, kumanda ve pompa 
ünitesindeki her iki pompa kısa bir süre açılır ve kolektörleri depolama tankı suyuyla doldurur. Bir dakikadan daha kısada 
tamamlanan dolum işleminden sonra, pompalardan biri kapanır ve su sirkülasyonu diğer pompa tarafından sağlanır.

Basınçsız sistem
Güneş ışığı yetersizse veya güneş depolama tankının daha fazla ısıya ihtiyacı yoksa, besleme pompası kapanır ve tüm Güneş 
Sistemi depolama tankına boşalır. Sistem kullanımda değilken, kolektör yüzeylerine su beslenmediğinden antifriz ilave 
edilmesine gerek yoktur. Bu da çevreye sağlanan diğer bir katkıdır!

EKHWP Kullanım sıcak suyu boyleri
Sıcak kullanım suyu boylerinde iki bölüm mevcuttur: Her zaman sıcak olan üst bölüm – aktif su bölgesi – ve daha 
soğuk olan alt bölüm – güneş bölgesi.

1. Aktif su,  depolama tankının üst bölümünde ısıtılır. Bu bölgenin yüksek sıcaklığı, her zaman sıcak suyun sağlanması 
için yeterlidir.

2. Güneş kolektörleri, güneş kolektörlerinden daha soğuk su geçirildiğinde daha verimli çalışır. Bu nedenle, güneş sistemi 
çalıştırıldığında doğrudan güneş kolektörlerine beslenen su, güneş bölgesinde depolanır.

Güneş kolektörü

İç ünite ve kullanım  
sıcak suyu boyleri

GÜNEŞ ENERJİSİ BAĞLANTISI3.
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Sistem kumandası
Kumanda yüksek sıcaklıklı ısıtma sistemini iki şekilde kontrol eder:

1/ Dış havaya bağlı hareketli ayar noktası
Hareketli ayar noktası özelliği etkinleştirildiğinde, çıkan 
su sıcaklığı için ayar noktası dış ortam sıcaklığına bağlı 
olacaktır. Düşük dış ortam sıcaklıklarında, çıkan su 
sıcaklığı, binanın artan ısıtma ihtiyacını karşılamak üzere 
yükselecektir. Daha yüksek sıcaklıklarda çıkan su sıcaklığı 
enerji tasarrufu amacıyla düşecektir.

2/ Termostat kontrolü
Entegre bir sıcaklık sensörüne sahip Daikin Altherma 
kullanıcı arayüzü sayesinde ideal sıcaklık kolay, hızlı ve 
güvenilir bir şekilde kontrol edilebilir.
Yüksek sıcaklıklı uygulamalar için, kontrolü kolay kullanıcı 
arayüzü konforunuzu garanti eder: 

• Mahal ısıtması
• Sessiz mod
• Arıza fonkisyonu
• Dezenfeksiyon 

fonksiyonu

• Kapatma fonksiyonu
• Zaman programlayıcı
• Sıcak kullanım suyu 

ısıtma modu

Opsiyonel oda termostatı
Kablosuz oda termostatına alternatif olarak ayrıca yerden 

ısıtma sistemi ile zemin arasına harici bir sensör (EKRTETS) 

yerleştirilebilir. Termostat, oda sıcaklığını ölçer ve bu 

bilgiyi doğrudan kumandaya iletir. 

Daikin Altherma sisteminin ayarlarıyla ilgili gerekli tüm 
bilgilere oda termostatının geniş LCD ekranından kolayca 
ulaşılabilir. Kullanıcı sık farklı menüler arasında kolayca 
dolaşabilir. Bu menülerden en yaygın olanları şunlardır:

• Oda sıcaklığının mevcut veya harici sensör tarafından alınan ölçümlere göre ayarlanması
• Kapatma fonksiyonu (entegre donma koruması fonksiyonu ile)
• Tatil fonksiyon modu
• Konfor ve düşük fonksiyon modları
• Tarih (gün ve ay)
• 2 kullanıcı tanımlı program ve 5 ön ayar programı içeren ve günde 12 işleme kadar programlanabilir haftalık timer
• Anahtar-kilit fonksiyonu
• Sınır ayarı. Uygulayıcı, üst ve alt sınırları değiştirebilir 
• Zemin sıcaklığı koruma * 

* (yalnızca EKRTETS’nin bulunduğu kombinasyonlarda)

KOLAY KONTROL4.

28   HAVADAN SUYA UYGULAMALAR  



28   HAVADAN SUYA UYGULAMALAR  Yüksek sıcaklıklı Daikin Altherma  29



Daikin Altherma her biri bir kullanım sıcak suyu sistemi de 
dahil olmak üzere hem ısıtma hem de soğutma sağlayan iki farklı 
düşük sıcaklıklı sistem sunar ve bunların tamamı aynı aksesuar serisine 
bağlanabilir.

 yeni evler  için
Isıtma, kullanım sıcak suyu ve soğutma

Düşük sıcaklıklı Daikin Altherma
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Split sistem
İster yeni inşa edilmiş bir ev, ister mevcut bir düşük enerjili ev olsun düşük sıcaklıklı 
Daikin Altherma split ünite genel klima kontrolü için tamamen entegre bileşenlerin 
kullanılmasına izin verir. 
Isıtma ve kullanım sıcak suyu için entegre bir döşeme tipi iç ünite mi seçersiniz, 
yoksa duvar tipi bir iç ünite mi tercih edersiniz? Evde yerden ısıtma sistemi mi, 
yoksa heat pump konvektörleri mi kullanılıyor? Elektrik şebekeden mi, yoksa 
güneş enerjisi vb. gibi yenilenebilir çevre dostu bir kaynaktan mı geliyor? Tüm bu 
koşullarda yüksek sıcaklıklı Daikin Altherma sistemi müşteriniz için toplam bir 
çözüm sunacaktır.

Entegre iç ünite

Dış ünite:  

4,6,8 kW ve 11,14,16 kW

Güneş enerjisi bağlantısı (opsiyonel)

Yerden ısıtma

Heat pump konvektörü Kullanım sıcak 
suyu
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İşletme maliyetlerinde en yüksek 
tasarrufu sağlayan en iyi sezonsal verimlilikler

Uzun yıllara dayanan havadan suya heat pump deneyimi ve Avrupa genelinde 
monte edilen 150.000 üniteyle birlikte, sürekli olarak Daikin Altherma'nın 
performansını optimize etmek için çalışıyoruz. Bu da her bir yeni ürün 
geliştirme süreci sırasında çekilen elektriğin sınırlandırılmasına özel önem 
verilerek ve böylece işletme maliyetleri azaltılarak gerçekleştirilmektedir. 

Yeni binalara ve  
ayrıca düşük enerjili evlere mükemmel uyum sağlar

Düşük sıcaklıklı Daikin Altherma tamamen yeni inşa edilen evlerin verimliliği, 
konforu ve uygulama ihtiyaçlarını karşılamak üzere optimize edilmiştir. Ayrıca, 
genişletilmiş ürün serisi artık çok düşük ısı yükleri için dahi düşük enerjili evler 
için mükemmel bir çözüm sunmaktadır.

Montaj alanından ve zamandan tasarruf sağlayan 
entegre ısıtma ve sıcak su ünitesi

Yeni düşük sıcaklıklı Daikin Altherma entegre iç ünitesi, kullanım sıcak suyu 
boyleri (180l veya 260l kapasiteli) içeren bir döşeme tipi heat pump ünitesidir. 
Bu da kullanım sıcak suyu gerekli olduğunda en kolay ve en hızlı montajı sağlar 
ve son kullanıcı için kompakt ve şık bir tasarım içerisinde en yüksek kullanım 
sıcak suyu ısıtma verimliliğini ve konforunu sunar. Kullanım sıcak suyu, düşük 
sıcaklıklı Daikin Altherma kombinasyonunda tercih edilirse, entegre iç ünite 
hem montör, hem de son kullanıcı açısından en iyi çözümdür! Özel koşullarda, 
örneğin kullanım sıcak suyu ısıtmasının gerekli olmadığı veya termal güneş 
enerjili bir kombinasyonun tercih edildiği durumlarda en iyi çözümün 
sunulabilmesi için bir duvar tipi iç ünite de mevcuttur.

Yeni kontrol paneli:  
kullanımı, devreye alınması ve servisi kolaydır

Düşük sıcaklıklı Daikin Altherma'da yeni bir kullanıcı arayüzü mevcuttur. 
Devreye alma, servis ve günlük kullanım işlemleri oldukça sadeleştirilmiştir 
ve birden fazla dil seçeneği sunan ve grafikli arayüzü sayesinde tam metinli 
sunum, menüler arasında kolay gezinme ve akıllı kontrol özellikleri elde 
edilmiştir.

Yepyeni 4 avantaj
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GARANTİLİ ÇALIŞTIRMA: DAIKIN ALTHERMA TÜM İKLİMLER 
İÇİN UYGUNDUR VE HATTA SERT KIŞ KOŞULLARINA DAHİ 
DAYANIKLIDIR

1.

Daikin, heat pump serisindeki donma 
korumasıyla ilgili know-how'ıyla tanınır. 
Dış üniteler, en sert kış koşullarında 
dahi buz birikme sorunlarının 
ortadan kaldırılması için özel olarak 
tasarlanmıştır.

Düşük sıcaklıklı Daikin Altherma -25°C'lik dış ortam 
sıcaklığına kadar çalışma garantisine sahiptir. Bu da en 
soğuk iklimlerde dahi heat pump çalışmasının yeterli 
olacağını gösterir. 

1. Daikin Altherma'nın 4-8kW serisi, dış ünite bataryasında 
buz birikmesi riskinin engellenmesi için özel olarak 
tasarlanmış bir gövdeye sahiptir. 

• Dış ünite bir askı tipi bataryaya sahiptir ve böylece 
dış ünitenin alt bölümünde bu birikmesi önlenmiş 
olur. Bu da uygun bir donma koruması sağlar ve 
herhangi bir elektrikli alt levha ısıtıcısına gerek 
olmadığından çeşitli avantajları beraberinde getirir. 

• Ayrıca, deşarj ızgarası da buz oluşumunun 
engellenmesi için özel olarak tasarlanmıştır.

Yeni deşarj ızgarası

Donma ve buzlanmaya karşı gelişmiş teknolojimiz 
sayesinde, Daikin Altherma'yı tüm Avrupa geneline 
sunabiliyoruz.

Askı tipi batarya

yeniden yazılacak >
buz birikmelerini 
engeller ve elektrikli 
yedek ısıtıcı 
ihtiyacını ortadan 
kaldırır
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Sıcak gaz borusu

2. Daikin Altherma'nın 11-16kW serisi (ERLQ-C), dış ünite 
bataryasında buz birikmesi riskinin engellenmesi için özel 
donma korumasına sahiptir.

• kompresörden gelen gaz formundaki sıcak soğutucu 
akışkanı alt levhadan geçirilerek tabandaki buz 
oluşumu engellenir ve tüm drenaj delikleri açık 
tutulur

• soğutucu akışkan borusu dağıtıcı tarafından kollara 
ayrılmadan önce bataryanın alt bölümünden 
geçirilerek bu bölümde buz oluşumunun önüne 
geçilir

Sıfırın altında 
soğutma geçişi

Sızdırmazlık

Askı tipi batarya

ERLQ-C serisine yalnızca düşük kapasiteli bir alt levha 
ısıtıcısı (35W) monte edilir ve bu ısıtıcı akıllı çalışma 
mantığı sayesinde yalnızca defrost döngüleri sırasında 
çalışır. Bu da termostatik olarak kontrol edilen bir alt levha 
ısıtıcısının kullanıldığı klasik bir heat pump sistemine 
kıyasla yaklaşık %90 oranında elektrik tasarrufu sağlar.

Dağıtıcı
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EN KOLAY VE EN HIZLI MONTAJ,  
KULLANIM SICAK SUYU BOYLERİ DAHİLDİR

• Paslanmaz çelik kullanım sıcak suyu boyleri ünite ile 
birlikte verilir ve heat pump modülü ile boyler arasındaki 
tüm bağlantılar fabrikada monte edilir. Bu da yalnızca 
su ve soğutucu akışkan borularının bağlanmasını 
gerektirdiğinden, klasik bir kuruluma (ayrı kullanım sıcak 
suyu boyleri bulunan duvar tipi ünitelere) kıyasla çok 
daha hızlı bir montaja izin verir.

• Tüm hidrolik bileşenler (sirkülasyon pompası, genleşme 
kabı, yedek ısıtıcı vb.) sisteme dahildir. İlave bileşenler 
için üçüncü taraflara gidilmesine gerek yoktur. 

• Elektrik PCB kartına ve hidrolik bileşenlere ön bölümden 
erişilebilir. Bu da kolay servis kabiliyeti sağlarken, su 
kaçakları nedeniyle elektrik bileşenlerin zarar görme 
ihtimalini ortadan kaldırır.

• Tüm su ve soğutucu akışkan bağlantıları ünitenin 
üzerinde olduğundan, kolay bağlantı ve erişilebilirlik 
sağlanır. Bu da ünitenin arkasında herhangi bir bağlantı 
yapılmasına gerek olmayacağı ve bu sayede montaj için 
yer ihtiyacının en aza indirileceği anlamına gelir.

2. a

Bileşenlere 
ön bölümden 
erişilebilir
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2

728 mm

her iki tarafta 600 mm + 
10 mm boşluk

VS

Hepsi bir arada tasarımı sayesinde, montaj alanı hem kapladığı alan, hem de 
yükseklik açısından minimize edilmiştir 

Entegre iç ünite, duvar tipi iç üniteler ve ayrı kullanım sıcak suyu boyleri için klasik split modellere kıyasla gerekli montaj 
alanını büyük ölçüde düşürmüştür. 

1

3

4

yalnızca 600 mm'lik genişliği ve 728 mm'lik derinliği ile, 
entegre iç ünite diğer konut uygulamalarıyla benzer alan 
ihtiyacına sahiptir. 

yan taraflarında ve boru bağlantıları üst bölümde 
olduğundan borular için ünitenin arka tarafında boşluk 
bırakılmasına neredeyse hiç ihtiyaç yoktur. Bu şekilde, 
gerekli montaj alanı 0,45 m²'ye kadar düşürülmüştür.

Hem 180l, hem de 260l modelleri 173 cm'lik bir yüksekliğe sahiptir. Gerekli montaj yüksekliği ise 2 m'nin altındadır. 

Entegre iç ünitenin kompakt oluşu, ince tasarımı ve modern görünümüyle tamamlanmıştır ve konuttaki diğer cihazlarla 
birlikte kolayca monte edilebilecek hale getirilmiştir.

950 mm + X

580 mm 370 mmX

HydroboxKullanım 
sıcak suyu 

boyleri

600 mm

1732 mm

Alan,  

%30  
oranında  
azaltılır  

728 mm

Klasik montaj Entegre iç ünite
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3. ALTERNATİF MONTAJ: TÜM HİDROLİK BİLEŞENLERİ İÇEREN 
DUVAR TİPİ İÇ ÜNİTE

1. Daikin Altherma sistemi ile birlikte kullanım sıcak 
suyu gerekli olmadığında

• Tüm hidrolik bileşenler (sirkülasyon pompası, genleşme 
kabı, yedek ısıtıcı vb.) heat pump ünitesine dahildir. İlave 
bileşenler için üçüncü taraflara gidilmesine gerek yoktur.

• Tüm hidrolik bileşenlere ve PCB kartına servis için ön 
bölümden kolaya erişilebilir.

• Kompakt ünite: 890 mm (yükseklik) x 480 mm (genişlik) 
x 344 mm (derinlik)

• Yan bölümlerde neredeyse hiç boşluk gerekli 
olmadığından küçük montaj alanları

• Diğer modern ev cihazlarına sorunsuz uyum sağlayacak 
modern görünüm

2. Duvar tipi iç ünite ile ayrı bir kullanım sıcak suyu 
boyleri kombine edilebilir

• EKHWS paslanmaz çelik boyler: 150l, 200l veya 300l
• EKHWE emaye boyler: 150l, 200l veya 300l.

Duvar tipi iç ünite belirli durumlarda mükemmel bir çözümdür 
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3. Sıcak su için güneş enerjisi bağlantısı gerekli 
olduğunda: Güneş enerjisi kolektörleri

Ortalama olarak tüm yıl boyunca kullanım sıcak suyunun 
istediğimiz sıcaklığa gelmesi için ihtiyaç duyduğumuz 
enerjinin yarısını güneşten sağlayabiliriz. Yüksek seçicilik 
özelliğine sahip kaplamalı, yüksek verimli kolektörler, kısa 
dalgalı güneş radyasyonunu ısıya dönüştürür. Kolektörler 
çatı kiremitleri üzerine monte edilebilir.

Basınçsız termal sıcak su

Güneş kolektörleri, güneş tarafından yeterli ısı sağlanıyorsa 
yalnızca suyla doldurulur. Bu durumda, kumanda ve pompa 
ünitesindeki her iki pompa kısa bir süre açılır ve kolektörleri 
depolama tankı suyuyla doldurur. Bir dakikadan daha kısada 
tamamlanan dolum işleminden sonra, pompalardan biri 
kapanır ve su sirkülasyonu diğer pompa tarafından sağlanır.
Güneş ışığı yetersizse veya güneş depolama tankının 
daha fazla ısıya ihtiyacı yoksa, besleme pompası kapanır 
ve tüm güneş enerisi sistemi depolama tankına boşalır. 
Sistem kullanımda değilken, kolektör yüzeylerine su 
beslenmediğinden antifriz ilave edilmesine gerek yoktur. Bu 
da çevreye sağlanan diğer bir katkıdır!

• EKHWP polipropilen tank: entegre güneş enerjisi pompa 
istasyonuyla birlikte 300l veya 500l

• Sistemde glikol gerekli olmadığından yüksek verimlilik
• Isı kaybının en aza düşürülmesi için iyi yalıtılmış tank
• Alan ısıtmayı destekleme imkanı
• Karla kaplı güneş enerjisi kolektörleri için donmaya karşı 

gelişmiş koruma

Basınçlı güneş sistemi

Gerekirse, bir basınçlı termal sıcak su sistemi de sunulabilir. 
Sistem kış aylarında donmanın önlenmesi için doğru 
miktarda antifrizle birlikte ısı aktarma sıvısıyla doldurulur. 
Tüm sistem basınçlıdır ve sızdırmazdır. Kullanım sıcak suyu 
boylerinin (EKHWS veya EKHWE) güneş enerjisi kolektörüne 
bağlanması için bir güneş enerjisi kiti ve güneş enerjisi 
pompa istasyonu gereklidir.

YENİ

38   HAVADAN SUYA UYGULAMALAR  39



KOLAY KONTROL
Hızlı ve kolay montaj

4.

İlk çalıştırma sırasında, bir hızlı yapılandırma sihirbazı montörü devreye alma süreci boyunca yönlendirir. Bir 
seri kısa sorular ile, temel parametrelerin kurulumu otomatik olarak tamamlanır. Bu parametrelerin ince ayarı ise daha sonra 
menü tabanlı navigasyon kullanılarak gerçekleştirilebilir. Hızlı yapılandırma sihirbazı sayesinde, menülerde 
yalnızca montajla ilgili parametre ayarları görüntülenir. İlgili olmayan parametreler gizlenerek, bu parametrelere erişim 
engellenir.

Bu parametreler, yedek olması açısından bir bilgisayara indirilebilir veya diğer benzer kurulumlar için 
kopyalanabilir. Tercih edilmesi durumunda, parametre ayarları önceden hazırlanabilir ve devreye alma çalışması sırasında 
ünitelere yüklenebilir.

Ünitenin gerçek test çalıştırılmasına geçilmeden önce, sunulan bir aktüatör test modu sayesinde tüm kablolu 
bileşenler tek tek etkinleştirilebilir. Bu sayede doğru çalışmanın garanti edilebilmesi için tüm bağlantılar ve kablolar hızlı ve 
kolay bir şekilde kontrol edilebilir. İlk çalıştırma sırasında zeminde çatlak oluşumunun engellenmesi amacıyla yerden ısıtma 
sisteminin kademeli olarak ısıtılması için bir otomatik uzun kurutma işlevi etkinleştirilebilir. Isıtma, soğutma ve 
kullanım sıcak suyu çalışması ve sirkülasyon gürültü duyarlı çalışma için bağımsız ve programlanması kolay program 
zamanlayıcıları ve elektrikli destek ısıtıcısı, ünite çalışmasının son kullanıcının tipik günlük programına uyacak şekilde 
ayarlanmasına izin verir.

Devreye alma çalışmasından sonra, ünitenin son kullanıcı tarafından yanlış şekilde değiştirilmesinin önlenmesi için montör 
menüsüne erişim (manüel olarak veya bir saat sonrası otomatik olarak) engellenebilir.

40   HAVADAN SUYA UYGULAMALAR  



41

Kolay servis

Oda sıcaklığı kontrol işlevi

Sezgisel kontrollerle kullanıcı dostu

Bir şeyler ters giderse, tam metinli hata mesajları kullanıcıyı uygun önlemlerin alınmasında ve sorunun çözülmeye 
çalışılmasında doğru şekilde yönlendirecektir. Sorun devam ederse ve bir saha ziyareti gerekli olursa, servis mühendisi en son 
20 hata oluşumunu gözden geçirebilecektir. 

Ünitenin çalışma koşullarına ilişkin ayrıntılı bilgiler, örneğin farklı elemanların çalışma saatleri, işletme 

sıcaklıkları veya çalışma sayıları vb. genişletilmiş son kullanıcı menüsünden kolayca okunabilir.

Kullanıcı arayüzü bir sıcaklık sensörüne sahiptir ve düşük sıcaklıklı Daikin Altherma iç üniteden uzakta bir noktaya monte 
edilebilir.

• Üniteye monte edildiğinde, ünitenin işletme bilgilerine ve ayarlarına hızlı ve kolay bir erişim sağlar.
• Uzak bir noktaya (örneğin, oturma odasına vb.) monte edildiğinde ise, standart bir oda termostatından daha gelişmiş 

özelliklere sahip bir oda termostatı olarak görev yapar ve böylece daha sabit oda sıcaklıkları, daha 
yüksek verimlilik ve daha uzun çalışma ömrü sağlanır. Servis amacıyla üniteye ayrıca bir ikinci 
opsiyonel arayüz monte edilebilir.

Ayrıntılı ekran modunda, kullanıcı arayüzünün geniş grafikli ekranında mevcut oda sıcaklığı ve ünitenin çalışma 
modu görüntülenir. Son kullanıcının tercihine bağlı olarak, yalnızca mevcut oda sıcaklığını göstermek ve oda sıcaklığı ayar 
noktasının değiştirilebilmesine izin veren bir basitleştirilmiş temel ekran sunulabilir.

Kullanıcı ayarlarına sezgisel ve kendi kendini açıklayan bir menü üzerinden erişilebilir. Bu menü ayrıca 

enerji tüketimi ve sistemin ısı üretimi vb. gibi ilave bilgilere erişime izin verir ve ısıtma, soğutma ve kullanım 

sıcak suyu çalışması arasında ayrılır, böylece ünitenin verimli çalışması yakından takip edilebilir.

Arkadan aydınlatmalı grafikli ekran

On/Off

Menü / Geri

Gezinme düğmeleriOnayla

Ev

Bilgi
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Monoblok sistem

Dış ünite:  

6, 8 kW ve 11, 14 ve 16 kW Yerden ısıtma

Heat pump konvektörüKullanım sıcak suyu Güneş enerjisi bağlantısı (opsiyonel)

Her şey tek bir dış ünitede bir araya getirilmiştir
Daikin, Daikin Altherma split sistemlerine ek olarak tüm hidrolik parçaların dış ünite 
içerisinde yer aldığı, monoblok bir sistem geliştirmiştir. Bu sistemde soğutucu 
akışkan hatları yerine kullanılan su boruları, dış üniteden getirilerek iç ortama 
döşenir ve böylece montaj işleminin daha hızlı ve kolay gerçekleştirilmesini sağlar. 

 Monoblok için mevcut kapasiteler: 6, 8 kW ve 11, 14, 16 kW
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Daikin Altherma monoblok şu modellerde sunulur:
- yalnızca ısıtma veya ısıtma ve soğutma 
- alt levha ısıtıcılı veya ısıtıcısız 
- monofaze veya trifaze 
- 6kW, 8kW, 11kW, 14kW veya 16kW

Elektrikli yedek ısıtıcı aşırı düşük dış ortam sıcaklıklarında ilave ısıtıcı olarak kullanılır. Daikin Altherma monoblokta 
kablolar değiştirilerek 3kW (monofaze üniteler) veya 2 kW (trifaze üniteler) olarak ayarlanabilecek, 6kW'lık bir yedek ısıtıcı 
mevcuttur.

Gerekirse, iç ünitelere 6 kW'lık bir “paralel” opsiyonel yedek ısıtıcı monte edilebilir (ayrıca 2 kW veya 3 kW olarak ayarlanabilir)

Daikin Altherma'nın küçük kapasiteli (6 ila 8 kW) modellerinde ise swing kompresör mevcuttur. 
Swing kompresörler, son 10 yıldır binlerce dış ünitede enerji verililik performansı alanındaki trendleri 
belirlemektedir (temel olarak kaçak ve sürtünme yoktur).

11kW, 14kW ve 16kW gövde6kW ve 8kW gövde

Ekstra küçük gövde H2O boruları, Soğutucu akışkan yoktur

1.190 mm

805 mm

360 mm

Monoblok (11 ila 16 kW) Daikin Altherma modellerinde bulunan scroll kompresörler optimum 
çalışma güvenilirliği ve verimlilik (başlangıç akımı ve sabit bir sıkıştırma oranı sayesinde) için kompakt, dayanıklı 
ve düşük ses seviyeli olarak tasarlanmıştır. Bu teknoloji halihazırda çok sayıda Daikin heat pump'ta kullanılmıştır.

Hidrolik parçaların donmaya karşı korunması
Kış aylarında su borularının donmasını önlemek için tüm hidrolik bileşenlere yalıtım uygulanır ve gerektiğinde pompanın ve 
yedek ısıtıcının devreye girmesi için özel bir yazılım kullanılır. Böylece su sıcaklığının donma noktasının altına düşmesi önlenir 
ve su borularına glikol ilave edilmesi ihtiyacı ortadan kaldırılmış olur.

YALNIZCA DIŞ ÜNİTE1.
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Müşteriniz ister yalnızca kullanım sıcak suyu talep etsin, ister güneş enerjisinin avantajlarından faydalanmak istesin, 
müşterinizin gereksinimlerini karşılayacak bir kullanım sıcak suyu boylerini mutlaka Daikin'da bulabilirsiniz.
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1. Sıcak su bağlantısı

2. T parçası  
(sahada temin edilir)

3. Basınç tahliye vanası 
bağlantısı

4. Basınç tahliye vanası  
(sahada temin edilir)

5. Devridaim deliği

6. Termistör soketi

7. Akış giriş bağlantısı

8. Isı eşanjörü sargısı

9. Geri dönüş çıkış bağlantısı

10. Soğuk su bağlantısı

11. Termistör

12. Anod

13. Kilitleme delikleri

14. Kilitleme delikleri
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KULLANIM SICAK SUYU BOYLERİ2.

EKHWP Kullanım sıcak suyu boyleri
• Duvar tipi split ve monoblok ısıtma sistemi içeren kombinasyonlarda
• 2 farklı kapasite mevcuttur: 300 ve 500 litre

 › Basınçsız güneş enerjisi sistemi ile kombine edilebilir
 › Optimize bağlantılar

• Her bir sistem devresinin kolay montajı
 › Gelişmiş tasarım: çekici renkler ve yeni form
 › Kolay taşıma ve montaj için optimize
 › Daha iyi yalıtım, daha düşük enerji maliyetleri anlamına gelir
 › Optimize bağlantı teknolojisi sayesinde daha yüksek debi 
 › Basit bağlantılar, kolay montaj anlamına gelir

EKHTS Sıcak kullanım suyu 
boyleri
İç ünite ve sıcaklık kullanım suyu boyleri yerden 
tasarruf edilmesi için üst üste veya yan yana monte 
edilebilir. Yalnızca sınırlı bir yükseklik yeterlidir. 

• 200 ve 260 litrelik modelleri mevcuttur.
• 10°C'den 50°C'ye yalnızca 60 dakikada*
• Yüksek kaliteli yalıtım sayesinde ısı kaybı en 

aza düşürülür
• Bakteri oluşumu riskinin ortadan kaldırılması 

için iç ünite, gerekli aralıklarla suyu 60°C'ye 
kadar ısıtabilir.

* Test işlemi, 16kW'lık bir dış ünite ile 7°C'lik ortam sıcaklığında 
200L'lik kazanla gerçekleştirilmiştir
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DÜŞÜK SICAKLIKLI DAIKIN ALTHERMA
YENİ EVLER İÇİN

Sistem kumandası
Dış havaya bağlı hareketli ayar noktası
Hareketli ayar noktası özelliği etkinleştirildiğinde, çıkan su 
sıcaklığı için ayar noktası dış ortam sıcaklığına bağlı olacaktır. 
Düşük dış ortam sıcaklıklarında, çıkan su sıcaklığı, binanın 
artan ısıtma ihtiyacını karşılamak üzere yükselecektir. 
Daha yüksek sıcaklıklarda çıkan su sıcaklığı enerji tasarrufu 
amacıyla düşecektir.

Opsiyonel oda termostatı
Kablosuz oda termostatına alternatif olarak ayrıca yerden 

ısıtma sistemi ile zemin arasına harici bir sensör (EKRTETS) 

yerleştirilebilir. Termostat, oda sıcaklığını ölçer ve bu bilgiyi 

doğrudan kumandaya iletir. 
Daikin Altherma sisteminin ayarlarıyla ilgili gerekli tüm 
bilgilere oda termostatının geniş LCD ekranından kolayca 
ulaşılabilir. Kullanıcı sık farklı menüler arasında kolayca 
dolaşabilir. Bu menülerden en yaygın olanları şunlardır:

• Oda sıcaklığının mevcut veya harici sensör tarafından 
alınan ölçümlere göre ayarlanması

• Soğutma ve ısıtma modu
• Kapatma fonksiyonu (entegre donma koruması 

fonksiyonu ile)
• Tatil fonksiyon modu
• Konfor ve düşük fonksiyon modları
• Tarih (gün ve ay)
• 2 kullanıcı tanımlı program ve 5 ön ayar programı 

içeren ve günde 12 işleme kadar programlanabilir 
haftalık timer

• Anahtar-kilit fonksiyonu
• Sınır ayarı. Uygulayıcı, üst ve alt sınırları değiştirebilir 
• Yalnızca EKRTETS içeren kombinasyonlarda zemin 

sıcaklığı koruma ve yerden soğutma için yoğuşmaya 
karşı koruma*  

* (yalnızca EKRTETS’nin bulunduğu kombinasyonlarda)

KOLAY KONTROL3.
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Heat pump konvektör ünitesi, yalnızca bir fan coil 
ünitesinden fazlası olduğundan gerektiğinde hem 
ısıtma, hem de soğutma sağlayabilir.
Heat pump konvektörü ayrıca çok düşük bir 
gürültü seviyesine sahiptir.

Yerden ısıtma sistemi ve fan coil üniteleri bir arada 
kullanıldığında, verimlilik için önemli olan düşük çıkış suyu 
sıcaklıkları yerden ısıtma sistemi için yeterli olur, ancak bu 
düşük su sıcaklıklarında uygun ısı düzeyinin sağlanması için 
fan coil ünitelerinin boyutlarının çok büyük olması gerekir. 
Isı pompası konvektörü bu problemi ortadan kaldırmıştır.
Isı pompası konvektörü, düşük çıkış suyu sıcaklıklarında 
gerekli ısı düzeyini sağlayabilir ve aynı zamanda uygun 
boyuttadır. 
Çıkış suyu devresinin tek bir ana odada bulunan bir 
termostat yardımıyla açılıp kapanması yerine, her bir ısı 
pompası konvektörü doğrudan sistemin bilgi merkezi olan 
Daikin Altherma iç ünitesine bağlanır. Bu da tüm odaların 
diğer odaların durumundan bağımsız olarak gerektiğinde 
ısınmasını sağlar.
Heat pump konvektörü, yerden ısıtma ile klasik fan 
coil ünitelerinin birlikte kullanıldığı bir ısıtma sistemine 
kıyasla verimliliği yaklaşık %25 oranında yükselttiğinden  
işletme maliyetlerinde önemli bir tasarruf sağlar. Isı 
pompası konvektörü, tak ve çalıştır kurulumu sayesinde 
mevcut ısıtıcıların yerini kolayca alabilir.

Heat pump konvektörü
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Güneş enerjisi bağlantısı
Basınçsız termal sıcak su

Güneş kolektörleri, güneş tarafından yeterli ısı sağlanıyorsa 
yalnızca suyla doldurulur. Bu durumda, kumanda ve pompa 
ünitesindeki her iki pompa kısa bir süre açılır ve kolektörleri 
depolama tankı suyuyla doldurur. Bir dakikadan daha kısada 
tamamlanan dolum işleminden sonra, pompalardan biri 
kapanır ve su sirkülasyonu diğer pompa tarafından sağlanır.
Güneş ışığı yetersizse veya güneş depolama tankının 
daha fazla ısıya ihtiyacı yoksa, besleme pompası kapanır 
ve tüm güneş enerisi sistemi depolama tankına boşalır. 
Sistem kullanımda değilken, kolektör yüzeylerine su 
beslenmediğinden antifriz ilave edilmesine gerek yoktur. Bu 
da çevreye sağlanan diğer bir katkıdır!

Ortalama olarak tüm yıl boyunca kullanım sıcak suyunun 
istediğimiz sıcaklığa gelmesi için ihtiyaç duyduğumuz 
enerjinin yarısını güneşten sağlayabiliriz. Yüksek seçicilik 
özelliğine sahip kaplamalı, yüksek verimli kolektörler, kısa 
dalgalı güneş radyasyonunu ısıya dönüştürür. Kolektörler 
çatı kiremitleri üzerine monte edilebilir.

Basınçlı güneş sistemi

Basınçlı güneş sistemi

Gerekirse, bir basınçlı termal sıcak su sistemi de sunulabilir. 
Sistem kış aylarında donmanın önlenmesi için doğru 
miktarda antifrizle birlikte ısı aktarma sıvısıyla doldurulur. 
Tüm sistem basınçlıdır ve sızdırmazdır. Kullanım sıcak suyu 
boylerinin (EKHWS veya EKHWE) güneş enerjisi kolektörüne 
bağlanması için bir güneş enerjisi kiti ve güneş enerjisi 
pompa istasyonu gereklidir.
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Jeotermal enerji ısıtma ve kullanım sıcak suyu için bedelsiz bir ısıtma 
kaynağıdır. Enerji tüm yıl boyunca görece kararlı bir sıcaklıkta olduğundan, 
en soğuk iklimlerde dahi ciddi miktarda maliyet tasarrufu sağlar. 
İç ünitenin kompakt tasarımı çok küçük bir yer gerektirir ve aynı 
zamanda sistemin kolay ve hızlı şekilde monte edilmesini 
sağlar. Bir kere devreye alındıktan sonra, kolay ve kullanıcı dostu 
kontroller sayesinde tam kontrol kullanıcının eline geçmiş olur.

Isıtma ve sıcak kullanım suyu 

Daikin Altherma  
toprak kaynaklı heat pump

yeni kurulan 
ve akaryakıtlı 
kazanların 
değiştirilmesi için

TUZLU SUDAN SUYA UYGULAMALAR 





Toprak kaynaklı heat pump nedir?
En soğuk iklimlerde dahil yer altında saklı duran jeotermal ısı, beş metrelik bir derinlikte 10oC'lik görece kararlı bir sıcaklık 
sağlar. Bu saklı enerji, sistemimizin kalbini oluşturan toprak kaynaklı heat pump'ın evinizi ısıtmak için kullanabileceği bir enerji 
kaynağını temsil eder.

Bir toprak probu veya yüzeyin hemen altında bir yüzey kolektörü kullanılarak, 'tuzlu su' olarak adlandırılan bir su/antifriz 
karışımı, ısı aktarma ortamı olarak devreye pompalanır. Tuzlu su daha sonra heat pump ünitesinden geçer ve burada ısı 
düşük buharlaşma noktasına sahip bir soğutucu akışkana dönüşür ve bu da daha sonra ısıtma veya kullanım sıcak suyu için 
sıkıştırılır.

Neden toprak kaynaklı  
heat pump seçilir?
Basitçe yanıtlamak gerekirse, kışın ortalama dış ortam sıcaklığının 3°C'nin altına düştüğü durumlarda havadan suya heat 
pump'lardan daha yüksek bir enerji verimliliği sunarlar. 

Örneğin, ısıtmanın %70'den daha büyük bir bölümünün dış ortam sıcaklığının 3°C'nin altında olduğu koşullarda 
gerçekleştirildiği Oslo bölgesinde olduğu gibi, ortam sıcaklığından etkilenmeyen kararlı bir enerji kaynağına erişim 
sağladığından toprak kaynaklı heat pump en verimli çözümü oluşturur.

Ayrıca, Daikin Altherma toprak kaynaklı heat pump düşük ortam sıcaklıklarında çok kararlı ısıtma kapasitelerine sahiptir ve 
dış ünite ihtiyacı yoktur. birincisi, dış ünite söz konusu olmadığından ve dolayısıyla bağlantısı yapılması gereken soğutucu 
akışkan bağlantıları bulunmadığından montajı daha kolaydır ve ikinci olarak, defrost döngüsü de söz konusu değildir ve bu 
sayede toplam iç ortam konfor düzeyleri yüksektir.

Fark yaratır
Inverter teknolojimiz sayesinde elde edilen yüksek verimliliklerle, Daikin Altherma toprak kaynaklı heat pump piyasanın 
büyük bir bölümünü oluşturan açık/kapalı ünitelere kıyasla çok daha üstün bir performansa sahiptir. 

Toprak kaynaklı  
heat pump
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Tipik uygulama:

Konum: İsveç
Tasarım sıcaklığı: -17°C
Isı yükü: 13kW
• ısıtma kapatma sıcaklığı: 16°C

Isı yükü çizgisi
Klasik AÇIK/KAPALI ünite
Daikin ünitesi

BUH* = Yedek ısıtıcı

INVERTER HEAT PUMP TEKNOLOJİMİZ  
SAYESİNDE YÜKSEK SEZONSAL VERİMLİLİK
Daikin inverter heat pump teknolojisinin klasik açık/kapalı toprak kaynaklı heat pump'lara kıyasla %20'ye varan bir sezonsal 
verimlilik artışı sağladığı kanıtlanmıştır.
• Toprak ile heat pump arasında ısı aktarma ortamı olarak kullanılan bir su/antifriz karışımı, yani tuzlu su daha yüksek ve 

kararlı bir sıcaklıkta tutulur.
• Destek çalışması minimumda tutulur
• Kısmi yükte çalışma durumunda, yeni ünite tam kapasitede çalıştırılmadığında kompresörde yüksek çalışma 

verimliliklerine erişilir.
• Bu da düşük işletme maliyetleri ve daha hızlı yatırım geri dönüşü anlamına gelir.

Sistemde tam kapasiteye ihtiyaç duyulmadığında, kompresör kısmi yükte çalışır. Kısmi yük koşullarında, klasik bir açık/
kapalı toprak kaynaklı heat pump sırasıyla AÇIK ve KAPALI konuma geçer ve ünite çalışmaya başladığında tuzlu su sıcaklığı 
-4°C'ye kadar düşer. Daikin inverter teknolojisi, yaklaşık 0°C seviyesinde kararlı bir tuzlu su çıkış sıcaklığı elde edilmesini sağlar.
Tuzlu su sıcaklığında artan bu kararlılık, daha yüksek ve daha kararlı bir buharlaşma sıcaklığı ve böylece daha yüksek işletme 
verimlilikleri sunar.

Klasik bir Açık/Kapalı sistemle mukayese edildiğinde, yedek ısıtıcıdan destek ihtiyacı, Daikin Altherma toprak kaynaklı heat 
pump için inverter kompresörlerimizin destekleyici etkisi sayesinde çok daha düşüktür ve böylece daha düşük işletme 
maliyetleri elde edilir. 

1.

Inverter kompresör frekansının desteklenmesi sayesinde daha az yedek ısıtıcı 
çalışması

10
8
6
4
2
0

-2
-4
-6
-8

10
8
6
4
2
0

-2
-4
-6
-8

T (°C) T (°C)

Tuzlu Su Çıkış Sıcaklığı (referans olarak HP)
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Kısmi yük koşulu - AÇIK/KAPALI

Daikin ünitesinin çalışması
Kısmi yük koşulu - Inverter
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KAPALIKAPALI

Vaka analizi 

Kısmi yük koşullarında sürekli kompresör çalışması 
sırasında yüksek tuzlu su sıcaklıkları

BUH*

Eviniz için gerekli ısı çıkışı

50   TUZLU SUDAN SUYA UYGULAMALAR  Daikin Altherma toprak kaynaklı heat pump  51



-16 -12 -8 -4 0 4 8 12 16

14

12

10

8

6

4

2

0

Ka
pa

si
te

 (k
W

)

Ta

Ortam sıcaklığı ( °C )

Standart ısı yüküne sahip tipik 
İskandinav iklim koşulları:

Konum: İsveç
Tasarım sıcaklığı: -17°C
Isı yükü: 12kW

Isı yükü çizgisi
Daikin Altherma toprak kaynaklı heat pump - minimum kapasite
Daikin Altherma toprak kaynaklı heat pump - maksimum

Vaka analizi

80%

İlgili ortam koşullarında yüksek kısmi yükte çalışma

Bir İskandinav ikliminde, gerekli ısı çıkışının yaklaşık %80'inin turuncu bölge olarak gösterilen, -9°C ila 8°C arasındaki bir ortam 
sıcaklığı aralığında sağlanması gerekir. 

Yüksek bir sezonsal Performans Katsayısının (COP) elde edilebilmesi için, gerekli ısının büyük bir bölümünün bu sıcaklık 
aralığında sağlanması gerektiğinden bu ortam sıcaklığı aralığında yüksek işletme verimliliklerinin elde edilmesi çok önemlidir. 
Görebileceğiniz gibi, geniş değişim aralığı sayesinde Daikin Altherma toprak kaynaklı heat pump neredeyse ilgili tüm ortam 
sıcaklığı aralığını kapsarken, kısmi yükte çalışma sırasında ünitenin optimum çalışma bölgesine ulaşılır. Bu da klasik Açık/
Kapalı kompresörlere kıyasla çok önemli bir avantajı beraberinde getirir.

1 İlave elektrik desteği ile tam yükte çalışma (gerektiğinde): 
ısı yükü, maksimum ısıtma kapasitesinden daha yüksektir

2 ısı yükü, maksimum ısıtma kapasitesinden daha düşük ve minimum ısıtma kapasitesinden 
daha yüksektir. Bu, optimum çalışma bölgesidir. Kompresör, gerekli kapasiteleri yüksek işletme 
verimliliklerinde tam olarak sağlayabilmek üzere işletme frekansını düşürür.

3 Açık/Kapalı çalışma: Isı yükü, minimum ısıtma kapasitesinin altındadır, bu nedenle 
ünite gerekli kapasiteyi sağlamak üzere Açık/Kapalı moda geçer.

1 2 3

Optimum 
çalışma
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KULLANIM SICAK SUYU BOYLERİ DE  
DAHİL HIZLI VE KOLAY MONTAJ

2.

Çalışmaların basitleştirilmesi için, kullanım sıcak suyu boyleri fabrikada monte edilir ve böylece montaj süresi kısaltılmış olur 
ve boru bağlantılarının ünitenin üst bölgesinde olması nedeniyle bağlantısı da kolaydır.

Ünitenin genel ağırlığı, sevkiyat ve montaj çalışmalarının kolaylaştırılması için düşürülmüştür.
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ŞIK TASARIMLI KOMPAKT İÇ ÜNİTE3.

• Heat pump modülünün ve kullanım sıcak suyu boylerinin tam entegrasyonu ünitenin kapladığı alanı kompakt hale 
getirir

• Yüksek kaliteli tasarımı, ünitenin diğer ev cihazlarına sorunsuz uyum sağlamasına yardımcı olur

Entegre ünitenin kapladığı alan 728mm x 600mm'dir, yani normal bir ev cihazıyla hemen hemen aynıdır. Yüksekliği ise 
1800mm'dir, bu da standart bir odaya kolayca uymasını sağlar. Hem montör, hem de kullanıcı açısından bir diğer avantajı 
ise yalnızca 10mm'lik bir yan açıklığı gerekli olması ve tüm boru bağlantılarının heat pump ünitesinin üst bölümünde 
bulunmasıdır.

1732 mm

600 mm

728 mm
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YENİ KULLANICI ARAYÜZÜ
• montör, montaj çalışması için gerekli tüm ayarları 

bir dizüstü bilgisayar kullanarak programlayabilir ve 
ardından bu ayarları devreye alma çalışması sırasında 
kolayca kumandaya yükleyebilir. Bu yalnızca sahadaki 
çalışma süresini kısaltmakla kalmaz, aynı zamanda 
montörün benzer kurulumlarda benzer ayarları 
kullanmasına izin verir.

• kullanıcı, su sıcaklığını mevcut oda sıcaklığına göre 
yükseltebilir veya düşürebilir; bu da daha kararlı oda 
sıcaklıkları ve daha yüksek konfor düzeyleri sağlar.

• kumanda, ünitenin hem enerji çıkışını, hem de enerji 
girişini görüntüleyerek, kullanıcının enerji tüketimini 
daha doğru şekilde yönetmesine olanak sağlar.

• kumanda, meydana gelen son 20 Hatanın saatini, 
tarihini ve özelliklerini kaydederek, teşhis ve bakım 
çalışmalarını hızlandırır.

4.
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Daikin Altherma Flex Modeli alan ısıtma, kullanım sıcak suyu ve 
soğutma için esnek bir çözümdür. Daireler, sosyal konutlar, okullar, 
hastaneler, kütüphaneler, spa merkezleri, spor salonları ve oteller gibi 
yerlerde toplam klima kontrolü sağlar. Akıllı çözümler ile gelişmiş 
kontrol teknolojilerinin karışımı, Daikin Altherma Flex Modelini konut 
binalarında ve ticari binalarda kontrol edilebilir konfor için mükemmel 
bir seçenek haline getirmektedir. Sistem, Daikin’ın şu iki temel hedefini 
kucaklar: inovasyon ve çevre üzerindeki etkilerinin düşürülmesi. 
Altherma Flex Modeli aynı zamanda AB'nin zorlu 2020 çevre hedeflerini 
de karşılar.  Bu hedefler kapsamında AB, tüm yeni binaların minimum 
miktarda enerji tüketmesini ve yani “neredeyse Sıfır Enerjili Binalar”, 
bir başka ifadeyle nZEB olmasını öngörmektedir.

HAVADAN SUYA UYGULAMALAR

Isıtma, kullanım sıcak suyu ve soğutma 

konut 
uygulamaları 

ve ticari 
uygulamalar için
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Gelişmiş tasarımın diğer avantajları:

Daikin Altherma Flex Modeli

• Yüksek verimlilik, düşük işletme maliyetleri demektir

• Bağımsız veya merkezi kontrol

• Sıcak su ve ısıtma için güvenilir çözümler

• En verimli şekilde soğutma

• Yüksek sıcak su hacmi

• Yeşil enerji çözümleri

• Yüksek verimlilik ve kolay çalıştırma için gelişmiş kontrol ve takip

• İç ve dış ünitelerin az yer kaplaması sayesinde sınırlı montaj alanı

5757



Bir veya daha fazla sayıda 
dış ünite + birkaç iç ünite 
>>modüler bir sistem

Dış ünite İç ortama 
montaj

Kullanım sıcak 
suyu boyleri

= +

Isıtma/Soğutma

İç ünite

Sıcak su

Isıtma

Soğutma

Dış ünite

1

Konut uygulamaları ve ticari uygulamalar için Daikin Altherma Flex 
Modeli ısıtma, kullanım sıcak suyu ve soğutmayı bir arada sunan 3'ü 1 
arada bir sistemdir ve Daikin'ın gelişmiş heat pump teknolojisi sayesinde 
yüksek bir enerji verimliliğine sahiptir. Ayrıca, Daikin Altherma Flex Modeli 
modüler bir sistemdir. Projenize bağlı olarak, bir dış üniteye on iç ünite 
bağlanabilir ve bir veya daha fazla sayıda dış ünite kombine edilebilir.

2

3
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Apartmanlar ve siteler için

Daikin Altherma Flex Modeli, binaların ve sitelerin karşılaştığı belirli zorluklar 
dikkate alınarak tasarlanmıştır. 
Yüksek verimlilik, gelişmiş teknolojilerin düşük işletme 
maliyetleriyle birleştirilmesiyle sağlanmıştır. Merkezi kontrolün yanı sıra, 
en son entegre edilen kontrol teknolojiler de her bir konut alanının sıcaklığının 
bağımsız olarak kontrol edilmesi ve korunmasına olanak sağlamaktadır.

Oteller 

Daikin Altherma Flex Modeli, otel uygulamaları için güvenilir çözümler 

sunar. Sistem,  hem ısıtma hem de soğutma modlarında verimli şekilde 
sıcak su üretir. Gelişmiş kademeli teknolojisi sayesinde odalar mümkün olan 

en verimli şekilde soğutulur.

Spa merkezleri ve eğlence mekanları 
Her türlü sıcak su uygulamaları  

Daikin Altherma Flex Modeli boyutları değişen çok sayıda oda için kolay 
ısıtma ve soğutma sağlarken, aynı zamanda yüksek sıcak su hacimlerine 
olan ihtiyacı da karşılar. Gelişmiş kontrol ve takip imkanı ile 
yüksek verimli bir çalışma elde edilir. Ayrıca, yalnızca sınırlı 
bir montaj alanı gereklidir.

Restoranlar 

Yüksek hacimde sıcak suyun yüksek verimlilikte üretilmesi aynı 

zamanda sistemi restoranlar için de mükemmel bir çözüm haline getirir. 

Çevresel etkileri çok düşük olan bu sistem mükemmel bir yeşil enerji 
çözümünü temsil eder.
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Modüler esneklik
Daikin Altherma, Daikin’ın yenilenen VRV teknolojisini 
kullanmaktadır. Tek bir dış üniteye birden fazla iç ünite 
bağlanabilir. Dış ünitede kullanılan Oransal Entegre Fark 
kontrollü kompresörlerle elektronik genleşme vanalarının 
kombinasyonu, sirkülasyondaki soğutucu akışkan hacmini 
sürekli olarak bağlı iç ünitelerdeki yük farklılıklarına göre 
ayarlar. 
Bu da iç ünitelerin birbirinden bağımsız olarak çalışmasına 
olanak sağlayarak, bütün olarak esnek bir sistem sunar. 

Her daire, sistemi kendi ısıtma, sıcak su 
ve soğutma ihtiyaçlarına göre kontrol 
edebilir. 

DIŞ ÜNİTE: Daikin VRV teknolojisi 

80°C'ye kadar 
alan ısıtma

5°C'ye kadar

Yeni doğalgazlı 
kondenser kazanlara 
kıyasla: 75°C'ye kadar

deşarj

sıvı

emme

R-410A

R-410A

R-134A

H2O

Isı geri kazanımı
Bir daire soğutulurken çekilen ısı, havaya deşarj edilmek 
yerine geri kazanılabilir. Geri kazanılan bu ısı
• aynı dairede kullanım sıcak suyu üretiminde veya
• diğer dairelerde alan ısıtmada ve kullanım sıcak suyu 

üretiminde kullanılabilir.
Mevcut enerjiden maksimum düzeyde faydalanılarak, 
elektrik maliyetleri düşürülür.

Inverter kompresörler
Daikin Altherma Flex Modeli, aşırı düşük enerji tüketimini 
değişken bir çalışma noktasına sahip, yüksek verimli Daikin 
inverter kompresörlerin benzersiz kombinasyonuna 
borçludur. Bu da kapasitenin binanın gerçek ısınma 
talebine tam olarak ayarlanmasını sağlar. Dış ünitenin ısıtma 
kapasitesinin optimum düzeyde kontrol edilebilmesi, 
maksimum konfor ve minimum enerji tüketimini 
beraberinde getirir.

43°C'ye kadar

İKİ DAIKIN TEKNOLOJİSİNİN KOMBİNASYONU1.
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İÇ ÜNİTE: Daikin Altherma kademe teknolojisi 

Kullanım sıcak suyu ısıtma
Kademeli teknolojisi ayrıca kullanım sıcak suyu boylerini 
ısıtmak üzere su sıcaklıklarını 75°C'ye kadar yükseltebilir, 
bu da kullanım sıcak suyu üretimi için oldukça yüksek bir 
verimlilik sağlar.
• Bir elektrikli ısıtıcıya ihtiyaç duyulmaksızın 75° C'ye kadar 

kullanım sıcak suyu üretilebilir. 
• Lejyoner bakterisinin dezenfeksiyonu için elektrikli 

ısıtıcıya ihtiyaç yoktur.
• 15° C ila 60° C arasında ısıtma için 3,0 değerinde COP 

elde edilir.
• 15° C'den 60° C'ye ısıtma süresi 70 dakikadır (200 l 

boyler).
• 60° C'deki 200 litre boylerin 40° C'deki eşdeğer sıcak 

su hacmi (yeniden ısıtmasız) 320 litredir. 260 l veya 
daha yüksek kapasiteli bir boyler kullanıldığında daha 
da yüksek eşdeğer sıcak su hacimleri elde edilebilir. 

Soğutma
Verimli bir soğutma yapılması için ikinci soğutucu akışkan 
döngüsü R-134a bypasslanabilir. R-410A soğutucu akışkan 
döngüsü devrede kalır ve odaların soğutulması için soğuk 
su devresi kullanılabilir.
• Daikin ısı pompası konvektörü veya Daikin fan coil 

üniteleriyle birlikte kullanılması durumunda, 5°C'ye 
kadar düşen su sıcaklıklarıyla yüksek soğutma 
kapasiteleri elde edilebilir.

• 18° C'ye kadar düşen su sıcaklıklarıyla döşeme altı 
soğutma da mümkündür.

• Soğutma işleminden atılan ısı, kullanım sıcak  suyu 
boylerinin ısıtılması için geri kazanılabilir.

Daikin Kademe teknolojisi, ısıyı ortamdaki havada alan ve 
bir R-410A soğutucu akışkan devresi üzerinden bu ısıyı iç 
üniteye aktaran bir dış ünite kullanır. İç ünite daha sonra 
bu ısıyı R-134a soğutucu akışkan devresiyle arttırır ve daha 
sonra su devresini ısıtmak için kullanır. Benzersiz kademeli 
kompresör yaklaşımı kullanılarak, ilave yedek ısıtıcılar 
kullanılmaksızın 80° C'lik su sıcaklıkları elde edilebilir.

Mahal ısıtması
Daikin Altherma Flex Modeli gerçekleştirilen alan ısıtmanın 
verimliliğini yükseltmek üzere kademe teknolojisini kullanır; 
bu da tekli soğutuculu heat pump'lara kıyasla çok sayıda 
önemli avantajı beraberinde getirir:
• yerden ısıtma sistemi, konvektörler ve radyatörler de 

dahil her türlü ısı dağıtıcının bağlanabilmesini sağlayan 
geniş bir su sıcaklığı aralığı (25º - 80ºC) sunar ve mevcut 
radyatör sistemleriyle uyumludur

• artan su sıcaklıklarıyla birlikte verimlilik düşüş yaşanmaz
• -20°C'ye kadar düşen dış ortam sıcaklıklarında yüksek 

ısıtma kapasiteleri sağlar
• Elektrikli yedek ısıtıcıya gerek yoktur

Kademe teknolojisi

Dış ünite İç ünite

1 2 3Adım Adım Adım

Isı dış ortam 
sıcaklığından alınır

Isının aktarılması sıcaklığın 
yükseltilmesi

Isı daha sonra su devresine 
aktarılır
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KULLANIM SICAK SUYU BOYLERİ

İç ünite ve sıcaklık kullanım suyu boyleri yerden tasarruf 
edilmesi için üst üste veya yan yana monte edilebilir. 
Yalnızca sınırlı bir yükseklik yeterlidir.

EKHTS: Kullanım sıcak suyu boyleri
• 200 ve 260 litrelik modelleri mevcuttur.
• 10°C'den 50°C'ye yalnızca 60 dakikada*
• Yüksek kaliteli yalıtım sayesinde ısı kaybı en aza düşürülür
• Bakteri oluşumu riskinin ortadan kaldırılması için iç 

ünite, gerekli aralıklarla suyu 60°C'ye kadar ısıtabilir.

* Test işlemi, 16kW'lık bir dış ünite ile 7°C'lik ortam sıcaklığında 200L'lik kazanla 
gerçekleştirilmiştir

1. Sıcak su bağlantısı

2. T parçası  
(sahada temin edilir)

3. Basınç tahliye vanası 
bağlantısı

4. Basınç tahliye vanası 
(sahada temin edilir)

5. Devridaim deliği

6. Termistör soketi

7. Akış giriş bağlantısı

8. Isı eşanjörü sargısı

9. Geri dönüş çıkış 
bağlantısı

10. Soğuk su bağlantısı

11. Termistör

12. Anod

13. Kilitleme delikleri

14. Kilitleme delikleri

1

8

10

7

9

6

5

12

15

13

7

3
4

9

11

2

5
1
10    

14

1

8

10

7

9

6

5

12

15

13

7

3
4

9

11

2

5
1
10    

14

Üst üste montaj

veya

Yan yana montaj

2.
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KULLANIM SICAK SUYU BOYLERİ

KOLAY KONTROL

Sistem kumandası
Kumanda yüksek sıcaklıklı ısıtma sistemini iki şekilde kontrol eder:

1/ Dış havaya bağlı hareketli ayar noktası
Hareketli ayar noktası özelliği etkinleştirildiğinde, çıkan su sıcaklığı 
için ayar noktası dış ortam sıcaklığına bağlı olacaktır. Düşük dış 
ortam sıcaklıklarında, çıkan su sıcaklığı, binanın artan ısıtma 
ihtiyacını karşılamak üzere yükselecektir. Daha yüksek sıcaklıklarda 
çıkan su sıcaklığı enerji tasarrufu amacıyla düşecektir.

2/ Termostat kontrolü
Entegre bir sıcaklık sensörüne sahip Daikin Altherma kullanıcı 
arayüzü sayesinde ideal sıcaklık kolay, hızlı ve güvenilir bir şekilde 
kontrol edilebilir.
Yüksek sıcaklıklı uygulamalar için, kontrolü kolay kullanıcı arayüzü 
konforunuzu garanti eder: 

 › Mahal ısıtması

 › Sessiz mod

 › Arıza fonkisyonu

 › Dezenfeksiyon fonksiyonu

 › Kapatma fonksiyonu

 › Zaman programlayıcı

 › Sıcak kullanım suyu ısıtma 

modu

3.

Opsiyonel oda termostatı
Kablosuz oda termostatına alternatif olarak ayrıca yerden ısıtma 
sistemi ile zemin arasına harici bir sensör (EKRTETS) yerleştirilebilir. 
Termostat, oda sıcaklığını ölçer ve bu bilgiyi doğrudan kumandaya 
iletir. 

Daikin Altherma sisteminin ayarlarıyla ilgili gerekli tüm bilgilere oda 
termostatının geniş LCD ekranından kolayca ulaşılabilir. Kullanıcı 
sık farklı menüler arasında kolayca dolaşabilir. Bu menülerden en 
yaygın olanları şunlardır:

• Oda sıcaklığının mevcut veya harici sensör tarafından alınan ölçümlere göre ayarlanması
• Soğutma ve ısıtma modu
• Kapatma fonksiyonu (entegre donma koruması fonksiyonu ile)
• Tatil fonksiyon modu
• Konfor ve düşük fonksiyon modları
• Tarih (gün ve ay)
• 2 kullanıcı tanımlı program ve 5 ön ayar programı içeren ve günde 12 işleme kadar programlanabilir haftalık timer
• Anahtar-kilit fonksiyonu
• Sınır ayarı. Uygulayıcı, üst ve alt sınırları değiştirebilir 

• Yalnızca EKRTETS içeren kombinasyonlarda zemin sıcaklığı koruma ve yerden soğutma için yoğuşmaya karşı koruma*

* (yalnızca EKRTETS’nin bulunduğu kombinasyonlarda)
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RTD-W arayüzü

Yüksek verimlilik ve kolay çalıştırma için 
gelişmiş kontrol ve takip
Verimliliğin daha da yükseltilmesi için, tam ısıtma talebinin 
takip edilebilmesi amacıyla her iç ünite için bir RTD-W ve tüm 
ısıtma sistemi için bir sıralama kumandası monte edilebilir.

Daikin’ın RTD kontrol sistemleri, şirketin tüm ürün portföyünün 
diğer bina sistemleriyle tam olarak entegre edilebilmesini 
sağlar. Geniş bir uygulama aralığı için tasarlanan ön 
programlı işlevler, sistemlerin yüksek verimlilikte olmasını 
sağlarken, enerji tüketimini ve karbon emisyonlarını azaltır 
ve aynı zamanda mükemmel konfor seviyeleri korunur. 

Uygulama ne olursa olsun, Daikin’ın RTD kontrolleri, tüm 
sistemlerin merkezi olarak kontrol edilebilmesi anlamına gelir 
ve bu da bina sahiplerinin, yöneticilerinin, operatörlerin ve 
daire sahiplerinin enerji tüketimlerini (ve faturalarını) ve aynı 
zamanda karbon emisyonlarını düşürmelerine yardımcı olur.

RTD-W kontrolü kullanım sıcak suyu ve ticari sıcak su ve ısıtma 
sistemlerinin takip, kontrol ve entegre edilmesi için kuru 
kontaklar, 0-10V sinyali ve Modbus arayüzü kullanır.

RTD RTD RTD RTD

BMS Sıralama 
kumandası

LWTS

RTD

700mm

Console
Daikin 

 600mm

 600mm

2000mm
Radiateur standard basse température

700mm

Console
Daikin 

 600mm

 600mm

2000mm
Radiateur standard basse température

700mm

Console
Daikin 

 600mm

 600mm

2000mm
Radiateur standard basse température
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Sıralama kumandası
RTD-W'nin Modbus arayüzü sayesinde, sıralama kumandası 
(EKCC7-W) tüm ısıtma sistemini merkezi olarak takip 
edebilir.

Sıralama kumandası, merkezi ayarları ve kontrolü 
Modbus üzerinden ünitelere aktarır:
• hava durumuna dayalı çıkış suyu ayar noktası ve 

programı
• kullanım sıcak suyu ayar noktası ve programı
• sessiz mod programı

Tüm ünitelerin çalışma koşullarının merkezi genel bilgileri, 
hata geçmişi de dahil tek bir ekranda görüntülenir.

Temel enerji düşürme işlevi, ünitelerin kademeli çalışmasıdır. 
Çalışan iç ünite sayısı, ölçülen ortak çıkış suyu sıcaklığı ile ayar 
noktası arasındaki farka dayalı olarak tanımlanır. Ünitelerin 
çalıştırılma sırası çalışma saati, kullanım sıcak suyu çalışması 
ve dış ünite grubuna göre belirlenir.

Kapasite kısıtlaması ve ünite alarmı durumunda, yedek 
ısıtıcı çalışması sıralama kontrolü tarafından etkinleştirilir.

Isıtma sisteminin gelişmiş takibi, bina sahiplerinin enerji 
faturalarını düşürmelerini ve sistemin çalışmasını daha 
net bir şekilde görmelerini sağlar. Montör, müdahalenin 
gerekli olması halinde hata geçmişi hakkında net bir 
bilgiye sahip olur.
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Daikin ısı pompası konvektörü, tipik olarak 45°C'lik su sıcaklıklarında çalışır ve bu sıcaklıklar kademeli Daikin Altherma 
teknolojisi sayesinde verimli bir şekilde üretilebilir.
Bu da ısı pompası konvektörünü daire uygulamaları için ideal bir ısıtma ünitesi haline getirir ve yüksek konfor düzeyleri sağlar:

• Düşük sıcaklıklı radyatörlere kıyasla daha kompakt boyutlar: genişlik 3'te 2 oranında daha 
kısadır

Uzaktan 
kumanda 
(Standart)
ARC452A15

• Yatak odası uygulamaları için ideal, 19 dB(A)'ya kadar düşen çalışma sesi seviyesi

• 6° C'ye kadar düşen su sıcaklıklarıyla yüksek kapasiteli soğutma

Kumanda
Her Daikin ısı pompası konvektörünün kendi kumandası vardır ve gerektiğinde 
her oda diğerinden bağımsız olarak ısıtılabilir (veya soğutulabilir). Uzaktan 
kumanda, optimum esneklik ve konfor için yerleşik bir haftalık zamanlayıcıya 
sahiptir. Ünitenin çalışması bireysel ihtiyaçlara göre düzenlenebilir.

700mm

Console
Daikin 

 600mm

 600mm

2000mm
Radiateur standard basse température

700mm

Console
Daikin 

 600mm

 600mm

2000mm
Radiateur standard basse température

Standart düşük sıcaklıklı radyatör

Daikin ısı pompası konvektörü

600mm

600mm

700mm

2000mm

ISI POMPASI KONVEKTÖRÜ4.
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yatak odası 1oturma odası yatak odası 2
Isıtma / Soğutma işlemi
Isıtma (45°C) / Soğutma (6°C)

45°C / 7°C

ISI TALEBİ AÇIK/KAPALI

oturma odası KAPALI AÇIK KAPALI KAPALI

banyo KAPALI KAPALI/AÇIK AÇIK KAPALI

yatak odası KAPALI KAPALI/AÇIK KAPALI/AÇIK AÇIK

İç ünite KAPALI 65°C 65°C 45°C

denge  
kabı

pompa 
radyatörleri

harici 
kontrol

banyo

Vanalar soğutma modunda kapalıdır

karıştırma vanası

pompa, ısı 
pompası 
konvektörleri

45°C

65°C

oturma odası
ZON 1 : TLw = 65°C

ZON 2 : TLw = 45°C
yatak odası

60
0m

m

60
0m

m

Geniş su sıcaklığı aralığı ve birden fazla ayar noktasıyla çalışabilme imkanı sayesinde binalar ve sitelerde Daikin Altherma'ya 
her türlü ısı dağıtıcı bağlanabilir, böylece farklı su sıcaklıklarında çalışan farklı ısı dağıtıcılarının kombinasyonu mümkündür. İç 
ünitenin ayar noktası çeşitli ısıtma ünitelerinin gerçek talebine göre düşürülür, böylece sürekli olarak her koşulda optimum 
verimlilik sağlanır.

ISI POMPASI KONVEKTÖRÜ
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Daikin, projeniz için doğru kestirimlerde bulunulabilmesi amacıyla üç seçim aracı 
geliştirmiştir ve bu seçim araçları sayesinde erken seçim aşamalarında ve hatta 
seçenekler göz önünde bulundurulurken dahi maksimum konforu sunmayı 
başarmaktadır! / even when considering the options! 

Enerji Tasarrufu Hesaplama Aracı sayesinde işletme maliyetlerinden ve CO2 
emisyonlarından elde edilecek tasarruflara ilişkin hızlı bir kestirimde bulunulabilir. 
Daikin Altherma simülasyon yazılımı ise her bir uygulama için belirli konut ve 
konum bilgilerine dayalı olarak doğru bir heat pump seçimi sağlar. Yeni evler veya 
yenileme projeleri için Daikin Altherma seçim ve simülasyon yazılımı optimum 
bileşen kombinasyonunun hızlı ve kolay bir şekilde belirlenmesine imkan tanır.

        Daikin seçim araçları 

kullanımınıza sunulmuştur
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         Daikin seçim araçları 

kullanımınıza sunulmuştur
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ENERJİ TASARRUFU HESAPLAMA ARACI1.

Daikin, işletme maliyetlerinden ve CO
2
 emisyonlarından elde edilecek tasarruflara ilişkin hızlı bir kestirim elde edilmesi için web 

tabanlı bir araç geliştirmiştir. Müşteri tarafından girilecek birkaç bilgiye (konum, ev tipi, zemin alanı, kişi sayısı) dayalı olarak, Daikin 
Altherma heat pump sistemi ile klasik ısıtma sistemleri arasında bir karşılaştırma yapılır. Bu karşılaştırma, alan ısıtma ve kullanım sıcak 
suyu ısıtmayı da kapsar. Bu seçenek hem yeni binalar, hem de yenileme uygulamaları için kullanılabilir.http://ecocalc.daikin.eu 
http://ecocalc.daikin.eu
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DAIKIN ALTHERMA FLEX MODELİ  
İÇİN SEÇİM VE TASARIM YAZILIMLARI

Yeni evler veya yenileme projeleri için Daikin Altherma seçim 
ve simülasyon yazılımı optimum bileşen kombinasyonunun 
hızlı ve kolay bir şekilde belirlenmesine imkan tanır. İç ve dış 
ünite seçimlerini konut başına gerekli ısı yüklerine dayalı 
olarak otomatik olarak yapar ve gerekli soğutucu akışkan 
borusu boyutlarını hesaplar.

Yazılım ayrıca şunları sağlar: 
• iç ünitelerin otomatik veya manüel seçimi
• dış ünitelerin otomatik seçimi
• soğutucu akışkan boru çaplarının hesaplanması
• refnet başlıklarının ve bağlantılarının otomatik 

seçimi
• boru ve kablo şemalarının DXF dosyası olarak dışarı 

aktarılarak oluşturulması
• kapsamlı seçim raporunun oluşturulması

SİMÜLASYON YAZILIMI2.

3.

Daikin Altherma simülasyon yazılımı ise her bir uygulama 
için binanın ihtiyaçları ve ilgili iklim verileri dikkate alınarak 
belirli bir heat pump seçimi sunar. Motor şu verileri 
sağlayabilir: 

• konut uygulaması: ısıtma/soğutma yükü, su sıcaklıkları, 
güç beslemesi

• iklim koşulları: konum, tasarım sıcaklığı
• kullanım sıcak suyu gereksinimleri: boyler hacmi, 

malzeme, güneş enerjisi bağlantısı
• tercihler: “ısıtma kapatma“ sıcaklığı, gece geri ayar işlevi

Belirli ev ve konum bilgilerine dayalı olarak, yazılım 
tarafından doğru malzeme seçimi sağlayacak bir tam boyut 
bilgisi verilir. 

Eksiksiz malzeme seçimine ek olarak, yazılım ayrıca montöre 
ve son kullanıcıya belirtilen Daikin Altherma ünitesinin ilgili 
uygulama ve iklim koşulları için beklenen sonucu hakkında 
da bilgiler sunar:

• heat pump sisteminin sezonsal verimliliği
• yedek ısıtıcı çalışma miktarı 
• aylık enerji tüketimi ve enerji maliyeti
• klasik ısıtma sistemlerine kıyasla işletme maliyetlerindeki 

tasarruflar

Tüm bu bilgiler ayrıntılı bir rapor halinde özetlenir.

Bu simülasyon yazılımının 
kullanılabilirliği hakkında 
bilgi için, ülkenize özel Daikin 
web sitesini ziyaret edin.
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YALNIZ ISITMA
İÇ ÜNİTE EHVH04S18C3V EHVH08S18C3V EHVH08S26C9W EHVH16S18C3V EHVH16S26C9W

Gövde Renk Beyaz Beyaz
Malzeme Ön kaplamalı metal levha Ön kaplamalı metal levha

Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 1.732x600x728 1.732x600x728
Ağırlık Ünite kg 115 116 126 120 129
Çalışma sıcaklık 
aralığı

Isıtma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C -25~25 -25~25 -25~35
Su tarafı Min.~Maks. °C 15~55 15~55

Kullanım sıcak 
suyu

Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C KT -25~35 -20~35
Su tarafı Min.~Maks. °C 25~60 25~60

Ses gücü seviyesi Nom. dBA 42 47
Ses basıncı seviyesi Nom. dBA 28 33

DIŞ ÜNİTE ERLQ004CV3 ERLQ006CV3 ERLQ008CV3 ERLQ011CV3/CW1 ERLQ014CV3/CW1 ERLQ016CV3/CW1

Isıtma kapasitesi Min. kW V3/1~/1,80/2 V3/1~/1,80/2 V3/1~/1,80/2 -
Nom. kW V3/1~/4,03/2 V3/1~/5,67/2 V3/1~/6,89/2 11,38 14,55 16,10
Maks. kW V3/1~/4,90/2 V3/1~/7,95/2 V3/1~/9,35/2 -

Çekilen güç Isıtma Nom. kW V3/1~/1,13/2 V3/1~/1,59/2 V3/1~/2,01/2 2,64 3,43 3,83
COP V3/1~/3,58/2 V3/1~/3,56/2 V3/1~/3,42/2 4,31 4,24 4,20
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 735x832x307 1.345x900x320
Ağırlık Ünite kg 54 56 113 /114
Çalışma sıcaklık 
aralığı

Isıtma Min.~Maks. °C YT -25~25 -25~35
Kullanım sıcak suyu Min.~Maks. °C KT -25~35 -20~35

Soğutucu akışkan Tipi R-410A R-410A
Şarj kg 1,45 1,60 3,4

Ses gücü seviyesi Isıtma Nom. dBA 61 62 64 66
Ses basıncı seviyesi Isıtma Nom. dBA 48 49 51 52
Güç beslemesi Adı/Fazı/Frekansı/Gerilimi Hz/V V3/1~/50/230 V3/1~/50/230 // W1/3N~/50/400
Akım Önerilen sigortalar A 20 40/20

YALNIZ ISITMA
İÇ ÜNİTE EHVH16S18C3V EHVH16S26C9W EHVH16S18C3V EHVH16S26C9W

Gövde Renk Beyaz Beyaz
Malzeme Ön kaplamalı metal levha Ön kaplamalı metal levha

Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 1.732x600x728 1.732x600x728
Ağırlık Ünite kg 120 129 120 129
Çalışma sıcaklık 
aralığı

Isıtma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C -25~35 -25~35
Su tarafı Min.~Maks. °C 15~55 15~55

Kullanım sıcak 
suyu

Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C KT -20~35 -20~35
Su tarafı Min.~Maks. °C 25~60 25~60

Ses gücü seviyesi Nom. dBA 47 47
Ses basıncı seviyesi Nom. dBA 33 33

DIŞ ÜNİTE ERHQ011BV3 ERHQ014BV3 ERHQ016BV3 ERHQ011BW1 ERHQ014BW1 ERHQ016BW1

Isıtma kapasitesi Nom. kW 11,2 14,0 16,0 11,32 14,50 16,05
Çekilen güç Isıtma Nom. kW 2,55 3,26 3,92 2,63 3,42 3,82
COP 4,39 4,29 4,08 4,30 4,24 4,20
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 1.170x900x320 1.345x900x320
Ağırlık Ünite kg 103 108
Çalışma sıcaklık 
aralığı

Isıtma Min.~Maks. °C YT -20~35 -20~35
Kullanım sıcak suyu Min.~Maks. °C KT -20~43 -20~43

Soğutucu akışkan Tipi R-410A R-410A
Şarj kg 3,7 2,95

Ses gücü seviyesi Isıtma Nom. dBA 64 66
Ses basıncı seviyesi Isıtma Nom. dBA 49 51 53 51 52
Güç beslemesi Adı/Fazı/Frekansı/Gerilimi Hz/V V3/1~/50/230 W1/3N~/50/400
Akım Önerilen sigortalar A 32 20

(1) ısıtma Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); ısıtma Ta KT/YT 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) 
(2) ısıtma Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); ısıtma Ta KT/YT 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) 

72

1. DÜŞÜK SICAKLIKLI DAIKIN ALTHERMA

Teknik özellikler



YALNIZ ISITMA
İÇ ÜNİTE EHVH04S18C3V EHVH08S18C3V EHVH08S26C9W EHVH16S18C3V EHVH16S26C9W

Gövde Renk Beyaz Beyaz
Malzeme Ön kaplamalı metal levha Ön kaplamalı metal levha

Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 1.732x600x728 1.732x600x728
Ağırlık Ünite kg 115 116 126 120 129
Çalışma sıcaklık 
aralığı

Isıtma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C -25~25 -25~25 -25~35
Su tarafı Min.~Maks. °C 15~55 15~55

Kullanım sıcak 
suyu

Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C KT -25~35 -20~35
Su tarafı Min.~Maks. °C 25~60 25~60

Ses gücü seviyesi Nom. dBA 42 47
Ses basıncı seviyesi Nom. dBA 28 33

DIŞ ÜNİTE ERLQ004CV3 ERLQ006CV3 ERLQ008CV3 ERLQ011CV3/CW1 ERLQ014CV3/CW1 ERLQ016CV3/CW1

Isıtma kapasitesi Min. kW V3/1~/1,80/2 V3/1~/1,80/2 V3/1~/1,80/2 -
Nom. kW V3/1~/4,03/2 V3/1~/5,67/2 V3/1~/6,89/2 11,38 14,55 16,10
Maks. kW V3/1~/4,90/2 V3/1~/7,95/2 V3/1~/9,35/2 -

Çekilen güç Isıtma Nom. kW V3/1~/1,13/2 V3/1~/1,59/2 V3/1~/2,01/2 2,64 3,43 3,83
COP V3/1~/3,58/2 V3/1~/3,56/2 V3/1~/3,42/2 4,31 4,24 4,20
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 735x832x307 1.345x900x320
Ağırlık Ünite kg 54 56 113 /114
Çalışma sıcaklık 
aralığı

Isıtma Min.~Maks. °C YT -25~25 -25~35
Kullanım sıcak suyu Min.~Maks. °C KT -25~35 -20~35

Soğutucu akışkan Tipi R-410A R-410A
Şarj kg 1,45 1,60 3,4

Ses gücü seviyesi Isıtma Nom. dBA 61 62 64 66
Ses basıncı seviyesi Isıtma Nom. dBA 48 49 51 52
Güç beslemesi Adı/Fazı/Frekansı/Gerilimi Hz/V V3/1~/50/230 V3/1~/50/230 // W1/3N~/50/400
Akım Önerilen sigortalar A 20 40/20

YALNIZ ISITMA
İÇ ÜNİTE EHVH16S18C3V EHVH16S26C9W EHVH16S18C3V EHVH16S26C9W

Gövde Renk Beyaz Beyaz
Malzeme Ön kaplamalı metal levha Ön kaplamalı metal levha

Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 1.732x600x728 1.732x600x728
Ağırlık Ünite kg 120 129 120 129
Çalışma sıcaklık 
aralığı

Isıtma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C -25~35 -25~35
Su tarafı Min.~Maks. °C 15~55 15~55

Kullanım sıcak 
suyu

Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C KT -20~35 -20~35
Su tarafı Min.~Maks. °C 25~60 25~60

Ses gücü seviyesi Nom. dBA 47 47
Ses basıncı seviyesi Nom. dBA 33 33

DIŞ ÜNİTE ERHQ011BV3 ERHQ014BV3 ERHQ016BV3 ERHQ011BW1 ERHQ014BW1 ERHQ016BW1

Isıtma kapasitesi Nom. kW 11,2 14,0 16,0 11,32 14,50 16,05
Çekilen güç Isıtma Nom. kW 2,55 3,26 3,92 2,63 3,42 3,82
COP 4,39 4,29 4,08 4,30 4,24 4,20
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 1.170x900x320 1.345x900x320
Ağırlık Ünite kg 103 108
Çalışma sıcaklık 
aralığı

Isıtma Min.~Maks. °C YT -20~35 -20~35
Kullanım sıcak suyu Min.~Maks. °C KT -20~43 -20~43

Soğutucu akışkan Tipi R-410A R-410A
Şarj kg 3,7 2,95

Ses gücü seviyesi Isıtma Nom. dBA 64 66
Ses basıncı seviyesi Isıtma Nom. dBA 49 51 53 51 52
Güç beslemesi Adı/Fazı/Frekansı/Gerilimi Hz/V V3/1~/50/230 W1/3N~/50/400
Akım Önerilen sigortalar A 32 20
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ISITMA/SOĞUTMA
İÇ ÜNİTE EHVX04S18C3V EHVX08S18C3V EHVX08S26C9W EHVX16S18C3V EHVX16S26C9W

Gövde Renk Beyaz Beyaz
Malzeme Ön kaplamalı metal levha Ön kaplamalı metal levha

Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 1.732x600x728 1.732x600x728
Ağırlık Ünite kg 115 117 126 121 129
Çalışma sıcaklık 
aralığı

Isıtma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C -25~25 -25~25
Su tarafı Min.~Maks. °C 15~55 15~55

Soğutma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C KT 10~43 10~46
Su tarafı Min.~Maks. °C 5~22 5~22

Kullanım sıcak 
suyu

Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C KT -25~35 -20~35
Su tarafı Min.~Maks. °C 25~60 25~60

Ses gücü seviyesi Nom. dBA 42 47
Ses basıncı seviyesi Nom. dBA 28 33

DIŞ ÜNİTE ERLQ004CV3 ERLQ006CV3 ERLQ008CV3 ERLQ011CV3/CW1 ERLQ014CV3/CW1 ERLQ016CV3/CW1

Isıtma kapasitesi Min. kW V3/1~/1,80/2 V3/1~/1,80/2 V3/1~/1,80/2 -
Nom. kW V3/1~/4,03/2 V3/1~/5,67/2 V3/1~/6,89/2 11,38 14,55 16,10
Maks. kW V3/1~/4,90/2 V3/1~/7,95/2 V3/1~/9,53/2 -

Soğutma kapasitesi Min. kW V3/1~/2,00/2 V3/1~/2,50/2 V3/1~/2,50/2 -
Nom. kW V3/1~/4,17/2 V3/1~/4,84/2 V3/1~/5,36/2 11,72 12,55 13,12

Çekilen güç Isıtma Nom. kW V3/1~/1,13/2 V3/1~/1,59/2 V3/1~/2,01/2 2,64 3,43 3,83
Soğutma Nom. kW V3/1~/1,80/2 V3/1~/2,07/2 V3/1~/2,34/2 4,31 5,09 5,74

COP V3/1~/3,58/2 V3/1~/3,56/2 V3/1~/3,42/2 4,31 4,24 4,20
EER V3/1~/2,32/2 V3/1~/2,34/2 V3/1~/2,29/2 2,72 2,47 2,29
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 735x832x307 1.345x900x320
Ağırlık Ünite kg 54 56 113/114
Çalışma sıcaklık 
aralığı

Isıtma Min.~Maks. °C YT -25~25 -25~35
Soğutma Min.~Maks. °C KT 10~43 10~46
Kullanım sıcak suyu Min.~Maks. °C KT -25~35 -20~35

Soğutucu akışkan Tipi R-410A R-410A
Şarj kg 1,45 1,60 3,4

Ses gücü seviyesi Isıtma Nom. dBA 61 62 64 66
Soğutma Nom. dBA 63 64 66 69

Ses basıncı seviyesi Isıtma Nom. dBA 48 49 51 52
Soğutma Nom. dBA 48 49 50 50 52 54

Güç beslemesi Adı/Fazı/Frekansı/Gerilimi Hz/V V3/1~/50/230 V3/1~/50/230 // W1/3N~/50/400
Akım Önerilen sigortalar A 20 40/20

ISITMA/SOĞUTMA
İÇ ÜNİTE EHVX16S18C3V EHVX16S26C9W EHVX16S18C3V EHVX16S26C9W

Gövde Renk Beyaz Beyaz
Malzeme Ön kaplamalı metal levha Ön kaplamalı metal levha

Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 1.732x600x728 1.732x600x728
Ağırlık Ünite kg 121 129 121 129
Çalışma sıcaklık 
aralığı

Isıtma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C -25~35 -25~35
Su tarafı Min.~Maks. °C 15~55 15~55

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

Kullanım sıcak 
suyu

Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C KT -20~35 -20~35
Su tarafı Min.~Maks. °C 25~60 25~60

Ses gücü seviyesi Nom. dBA 47 47
Ses basıncı seviyesi Nom. dBA 33 33

DIŞ ÜNİTE ERHQ011BV3 ERHQ014BV3 ERHQ016BV3 ERHQ011BW1 ERHQ014BW1 ERHQ016BW1

Isıtma kapasitesi Nom. kW 11,2 14,0 16,0 11,32 14,50 16,05
Soğutma kapasitesi Nom. kW 10,0 12,5 13,1 11,72 12,55 13,12
Çekilen güç Isıtma Nom. kW 2,55 3,26 3,92 2,63 3,42 3,82

Soğutma Nom. kW 3,69 5,38 6,04 4,31 5,09 5,74
COP 4,39 4,29 4,08 4,30 4,24 4,20
EER 2,71 2,32 2,17 2,72 2,47 2,29
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 1.170x900x320 1.345x900x320
Ağırlık Ünite kg 103 108
Çalışma sıcaklık 
aralığı

Isıtma Min.~Maks. °C YT -20~35 -20~35
Soğutma Min.~Maks. °C KT - 10~46
Kullanım sıcak suyu Min.~Maks. °C KT -20~43 -20~43

Soğutucu akışkan Tipi R-410A R-410A
Şarj kg 3,7 2,95

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

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

Güç beslemesi Adı/Fazı/Frekansı/Gerilimi Hz/V V3/1~/50/230 W1/3N~/50/400
Akım Önerilen sigortalar A 32 20

(1) ısıtma Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); ısıtma Ta KT/YT 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) 
(2) ısıtma Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); ısıtma Ta KT/YT 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) 



YALNIZ ISITMA
İÇ ÜNİTE EHBH04C3V EHBH08C3V EHBH08C9W EHBH16C3V EHBH16C9W

Gövde Renk Beyaz Beyaz
Malzeme Ön kaplamalı metal levha Ön kaplamalı metal levha

Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 890x480x344 890x480x344
Ağırlık Ünite kg 44 46 48 45 48
Çalışma sıcaklık 
aralığı

Isıtma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C -25~25 -25~35
Su tarafı Min.~Maks. °C 15~55 15~55

Kullanım sıcak 
suyu

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

Ses gücü seviyesi Nom. dBA 40 47
Ses basıncı seviyesi Nom. dBA 26 33

DIŞ ÜNİTE ERLQ004CV3 ERLQ006CV3 ERLQ008CV3 ERLQ011CV3/CW1 ERLQ014CV3/CW1 ERLQ016CV3/CW1

Isıtma kapasitesi Min. kW V3/1~/1,80/2 V3/1~/1,80/2 V3/1~/1,80/2 -
Nom. kW V3/1~/4,03/2 V3/1~/5,67/2 V3/1~/6,89/2 11,38 14,55 16,10
Maks. kW V3/1~/4,90/2 V3/1~/7,95/2 V3/1~/9,35/2 -

Çekilen güç Isıtma Nom. kW V3/1~/1,13/2 V3/1~/1,59/2 V3/1~/2,01/2 2,64 3,43 3,83
COP V3/1~/3,58/2 V3/1~/3,56/2 V3/1~/3,42/2 4,31 4,24 4,20
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 735x832x307 1.345x900x320
Ağırlık Ünite kg 54 56 113/114
Çalışma sıcaklık 
aralığı

Isıtma Min.~Maks. °C YT -25~25 -25~35
Kullanım sıcak suyu Min.~Maks. °C KT -25~35 -20~35

Soğutucu akışkan Tipi R-410A R-410A
Şarj kg 1,45 1,60 3,4

Ses gücü seviyesi Isıtma Nom. dBA 61 62 64 66
Ses basıncı seviyesi Isıtma Nom. dBA 48 49 51 52
Güç beslemesi Adı/Fazı/Frekansı/Gerilimi Hz/V V3/1~/50/230 V3/1~/50/230 // W1/3N~/50/400
Akım Önerilen sigortalar A 20 40/20

YALNIZ ISITMA
İÇ ÜNİTE EHBH16C3V EHBH16C9W EHBH16C3V EHBH16C9W

Gövde Renk Beyaz Beyaz
Malzeme Ön kaplamalı metal levha Ön kaplamalı metal levha

Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 890x480x344 890x480x344
Ağırlık Ünite kg 45 48 45 48
Çalışma sıcaklık 
aralığı

Isıtma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C -25~35 -25~35
Su tarafı Min.~Maks. °C 15~55 15~55

Kullanım sıcak 
suyu

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

Ses gücü seviyesi Nom. dBA 47 47
Ses basıncı seviyesi Nom. dBA 33 33

DIŞ ÜNİTE ERHQ011BV3 ERHQ014BV3 ERHQ016BV3 ERHQ011BW1 ERHQ014BW1 ERHQ016BW1

Isıtma kapasitesi Nom. kW 11,2 14,0 16,0 11,32 14,50 16,05
Çekilen güç Isıtma Nom. kW 2,55 3,26 3,92 2,63 3,42 3,82
COP 4,39 4,29 4,08 4,30 4,24 4,20
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 1.170x900x320 1.345x900x320
Ağırlık Ünite kg 103 108
Çalışma sıcaklık 
aralığı

Isıtma Min.~Maks. °C YT -20~35 -20~35
Kullanım sıcak suyu Min.~Maks. °C KT -20~43 -20~43

Soğutucu akışkan Tipi R-410A R-410A
Şarj kg 3,7 2,95

Ses gücü seviyesi Isıtma Nom. dBA - 64 66
Ses basıncı seviyesi Isıtma Nom. dBA 49 51 53 51 52
Güç beslemesi Adı/Fazı/Frekansı/Gerilimi Hz/V V3/1~/50/230 W1/3N~/50/400
Akım Önerilen sigortalar A 32 20

(1) ısıtma Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); ısıtma Ta KT/YT 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) 
(2) ısıtma Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); ısıtma Ta KT/YT 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) 
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YALNIZ ISITMA
İÇ ÜNİTE EHBH04C3V EHBH08C3V EHBH08C9W EHBH16C3V EHBH16C9W

Gövde Renk Beyaz Beyaz
Malzeme Ön kaplamalı metal levha Ön kaplamalı metal levha

Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 890x480x344 890x480x344
Ağırlık Ünite kg 44 46 48 45 48
Çalışma sıcaklık 
aralığı

Isıtma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C -25~25 -25~35
Su tarafı Min.~Maks. °C 15~55 15~55

Kullanım sıcak 
suyu

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

Ses gücü seviyesi Nom. dBA 40 47
Ses basıncı seviyesi Nom. dBA 26 33

DIŞ ÜNİTE ERLQ004CV3 ERLQ006CV3 ERLQ008CV3 ERLQ011CV3/CW1 ERLQ014CV3/CW1 ERLQ016CV3/CW1

Isıtma kapasitesi Min. kW V3/1~/1,80/2 V3/1~/1,80/2 V3/1~/1,80/2 -
Nom. kW V3/1~/4,03/2 V3/1~/5,67/2 V3/1~/6,89/2 11,38 14,55 16,10
Maks. kW V3/1~/4,90/2 V3/1~/7,95/2 V3/1~/9,35/2 -

Çekilen güç Isıtma Nom. kW V3/1~/1,13/2 V3/1~/1,59/2 V3/1~/2,01/2 2,64 3,43 3,83
COP V3/1~/3,58/2 V3/1~/3,56/2 V3/1~/3,42/2 4,31 4,24 4,20
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 735x832x307 1.345x900x320
Ağırlık Ünite kg 54 56 113/114
Çalışma sıcaklık 
aralığı

Isıtma Min.~Maks. °C YT -25~25 -25~35
Kullanım sıcak suyu Min.~Maks. °C KT -25~35 -20~35

Soğutucu akışkan Tipi R-410A R-410A
Şarj kg 1,45 1,60 3,4

Ses gücü seviyesi Isıtma Nom. dBA 61 62 64 66
Ses basıncı seviyesi Isıtma Nom. dBA 48 49 51 52
Güç beslemesi Adı/Fazı/Frekansı/Gerilimi Hz/V V3/1~/50/230 V3/1~/50/230 // W1/3N~/50/400
Akım Önerilen sigortalar A 20 40/20

YALNIZ ISITMA
İÇ ÜNİTE EHBH16C3V EHBH16C9W EHBH16C3V EHBH16C9W

Gövde Renk Beyaz Beyaz
Malzeme Ön kaplamalı metal levha Ön kaplamalı metal levha

Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 890x480x344 890x480x344
Ağırlık Ünite kg 45 48 45 48
Çalışma sıcaklık 
aralığı

Isıtma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C -25~35 -25~35
Su tarafı Min.~Maks. °C 15~55 15~55

Kullanım sıcak 
suyu

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

Ses gücü seviyesi Nom. dBA 47 47
Ses basıncı seviyesi Nom. dBA 33 33

DIŞ ÜNİTE ERHQ011BV3 ERHQ014BV3 ERHQ016BV3 ERHQ011BW1 ERHQ014BW1 ERHQ016BW1

Isıtma kapasitesi Nom. kW 11,2 14,0 16,0 11,32 14,50 16,05
Çekilen güç Isıtma Nom. kW 2,55 3,26 3,92 2,63 3,42 3,82
COP 4,39 4,29 4,08 4,30 4,24 4,20
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 1.170x900x320 1.345x900x320
Ağırlık Ünite kg 103 108
Çalışma sıcaklık 
aralığı

Isıtma Min.~Maks. °C YT -20~35 -20~35
Kullanım sıcak suyu Min.~Maks. °C KT -20~43 -20~43

Soğutucu akışkan Tipi R-410A R-410A
Şarj kg 3,7 2,95

Ses gücü seviyesi Isıtma Nom. dBA - 64 66
Ses basıncı seviyesi Isıtma Nom. dBA 49 51 53 51 52
Güç beslemesi Adı/Fazı/Frekansı/Gerilimi Hz/V V3/1~/50/230 W1/3N~/50/400
Akım Önerilen sigortalar A 32 20
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ISITMA/SOĞUTMA
İÇ ÜNİTE EHBX04C3V EHBX08C3V EHBX08C9W EHBX16C3V EHBX16C9W

Gövde Renk Beyaz Beyaz
Malzeme Ön kaplamalı metal levha Ön kaplamalı metal levha

Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 890x480x344 890x480x344
Ağırlık Ünite kg 44 46 48 45 48
Çalışma sıcaklık 
aralığı

Isıtma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C -25~25 -25~35
Su tarafı Min.~Maks. °C 15~55 15~55

Soğutma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C KT 10~43 10~46
Su tarafı Min.~Maks. °C 5~22 5~22

Kullanım sıcak 
suyu

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

Ses gücü seviyesi Nom. dBA 40 47
Ses basıncı seviyesi Nom. dBA 26 33

DIŞ ÜNİTE ERLQ004CV3 ERLQ006CV3 ERLQ008CV3 ERLQ011CV3/CW1 ERLQ014CV3/CW1 ERLQ016CV3/CW1

Isıtma kapasitesi Min. kW V3/1~/1,80/2 V3/1~/1,80/2 V3/1~/1,80/2 -
Nom. kW V3/1~/4,03/2 V3/1~/5,67/2 V3/1~/6,89/2 11,38 14,55 16,10
Maks. kW V3/1~/4,90/2 V3/1~/7,95/2 V3/1~/9,53/2 -

Soğutma kapasitesi Min. kW V3/1~/2,00/2 V3/1~/2,50/2 V3/1~/2,50/2 -
Nom. kW V3/1~/4,17/2 V3/1~/4,84/2 V3/1~/5,3/2 11,72 12,55 13,12

Çekilen güç Isıtma Nom. kW V3/1~/1,13/2 V3/1~/1,59/2 V3/1~/2,01/2 2,64 3,43 3,83
Soğutma Nom. kW V3/1~/1,80/2 V3/1~/2,07/2 V3/1~/2,34/2 4,31 5,09 5,74

COP V3/1~/3,58/2 V3/1~/3,56/2 V3/1~/3,42/2 4,31 4,24 4,20
EER V3/1~/2,32/2 V3/1~/2,34/2 V3/1~/2,29/2 2,72 2,47 2,29
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 735x832x307 1.345x900x320
Ağırlık Ünite kg 54 56 113/114
Çalışma sıcaklık 
aralığı

Isıtma Min.~Maks. °C YT -25~25 -25~35
Soğutma Min.~Maks. °C KT 10~43 10~46
Kullanım sıcak suyu Min.~Maks. °C KT -25~35 -20~35

Soğutucu akışkan Tipi R-410A R-410A
Şarj kg 1,45 1,60 3,4

Ses gücü seviyesi Isıtma Nom. dBA 61 62 64 66
Soğutma Nom. dBA 63 64 66 69

Ses basıncı seviyesi Isıtma Nom. dBA 48 49 51 52
Soğutma Nom. dBA 48 49 50 50 52 54

Güç beslemesi Adı/Fazı/Frekansı/Gerilimi Hz/V V3/1~/50/230 V3/1~/50/230 // W1/3N~/50/400
Akım Önerilen sigortalar A 20 40/20

ISITMA/SOĞUTMA
İÇ ÜNİTE EHBX16C3V EHBX16C9W EHBX16C3V EHBX16C9W

Gövde Renk Beyaz Beyaz
Malzeme Ön kaplamalı metal levha Ön kaplamalı metal levha

Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 890x480x344 890x480x344
Ağırlık Ünite kg 45 48 45 48
Çalışma sıcaklık 
aralığı

Isıtma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C -25~35 -25~35
Su tarafı Min.~Maks. °C 15~55 15~55

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

Kullanım sıcak 
suyu

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

Ses gücü seviyesi Nom. dBA 47 47
Ses basıncı seviyesi Nom. dBA 33 33

DIŞ ÜNİTE ERHQ011BV3 ERHQ014BV3 ERHQ016BV3 ERHQ011BW1 ERHQ014BW1 ERHQ016BW1

Isıtma kapasitesi Nom. kW 11,2 14,0 16,0 11,32 14,50 16,05
Soğutma kapasitesi Nom. kW 10,0 12,5 13,1 11,72 12,55 13,12
Çekilen güç Isıtma Nom. kW 2,55 3,26 3,92 2,63 3,42 3,82

Soğutma Nom. kW 3,69 5,38 6,04 4,31 5,09 5,74
COP 4,39 4,29 4,08 4,30 4,24 4,20
EER 2,71 2,32 2,17 2,72 2,47 2,29
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 1.170x900x320 1.345x900x320
Ağırlık Ünite kg 103 108
Çalışma sıcaklık 
aralığı

Isıtma Min.~Maks. °C YT -20~35 -20~35
Soğutma Min.~Maks. °C KT - 10~46
Kullanım sıcak suyu Min.~Maks. °C KT -20~43 -20~43

Soğutucu akışkan Tipi R-410A R-410A
Şarj kg 3,7 2,95

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

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

Güç beslemesi Adı/Fazı/Frekansı/Gerilimi Hz/V V3/1~/50/230 W1/3N~/50/400
Akım Önerilen sigortalar A 32 20

(1) ısıtma Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); ısıtma Ta KT/YT 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) 
(2) ısıtma Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); ısıtma Ta KT/YT 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) 



DIŞ ÜNİTE EBHQ006BBV3 EBHQ008BBV3 

Isıtma kapasitesi Nom. kW 5,941

5,48 2
8,021

8,15 2

Soğutma kapasitesi Nom. kW 7,201

5,122
8,371

6,702

Çekilen güç Isıtma Nom. kW 1,411

1,792 V3/1~/2,72/2

Soğutma Nom. kW 2,201

 2,162
2,971

 2,752

COP 4,131

3,092
4,021

3,002

EER 3,081

 2,312
2,761

2,452

Boyutlar Ünite Yükseklik/Genişlik/Derinlik mm V3/805~/1,190/360
Ağırlık Ünite kg 95
Hidrolik bileşen Yedek ısıtıcı akımı Tipi -

Güç beslemesi Faz -
Çalışma sıcaklık 
aralığı

Isıtma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C YT -15~25
Su tarafı Min.~Maks. °C 15~50

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

Kullanım sıcak 
suyu

Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C KT -15~35
Su tarafı Min.~Maks. °C 25~80

Soğutucu akışkan Tipi R-410A
Şarj kg 1,7

Ses gücü seviyesi Isıtma Nom. dBA 61 62
Soğutma Nom. dBA 63

Ses basıncı seviyesi Isıtma Nom. dBA 48 49
Soğutma Nom. dBA 48 50

Kompresör bileşeni Ana güç 
beslemesi

Adı V3
Faz 1
Frekans Hz 50
Gerilim V 230

(1) ısıtma Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); ısıtma Ta KT/YT 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) 
(2) ısıtma Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); ısıtma Ta KT/YT 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)

ISITMA VE SOĞUTMA  MONOBLOK SİSTEM 

MONOBLOK SİSTEM           KONTROL KUTUSU
İÇ ÜNİTE EKCV(B/H)008BBV3

Boyutlar Ünite Yükseklik mm 390
Genişlik mm 412
Derinlik mm 100
Ön plakaya monte 
remocon ile birlikte derinlik

mm 120

Ağırlık Ünite kg 6
Çalışma sıcaklık aralığı Soğutma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C KT 4~35
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*Not: gri hücreler temel verileri içerir



DIŞ ÜNİTE EBHQ006BBV3 EBHQ008BBV3 

Isıtma kapasitesi Nom. kW 5,941

5,48 2
8,021

8,15 2

Soğutma kapasitesi Nom. kW 7,201

5,122
8,371

6,702

Çekilen güç Isıtma Nom. kW 1,411

1,792 V3/1~/2,72/2

Soğutma Nom. kW 2,201

 2,162
2,971

 2,752

COP 4,131

3,092
4,021

3,002

EER 3,081

 2,312
2,761

2,452

Boyutlar Ünite Yükseklik/Genişlik/Derinlik mm V3/805~/1,190/360
Ağırlık Ünite kg 95
Hidrolik bileşen Yedek ısıtıcı akımı Tipi -

Güç beslemesi Faz -
Çalışma sıcaklık 
aralığı

Isıtma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C YT -15~25
Su tarafı Min.~Maks. °C 15~50

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

Kullanım sıcak 
suyu

Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C KT -15~35
Su tarafı Min.~Maks. °C 25~80

Soğutucu akışkan Tipi R-410A
Şarj kg 1,7

Ses gücü seviyesi Isıtma Nom. dBA 61 62
Soğutma Nom. dBA 63

Ses basıncı seviyesi Isıtma Nom. dBA 48 49
Soğutma Nom. dBA 48 50

Kompresör bileşeni Ana güç 
beslemesi

Adı V3
Faz 1
Frekans Hz 50
Gerilim V 230

YALNIZ ISITMA 

YALNIZ ISITMA

MONOBLOK SİSTEM      TRİFAZE

MONOBLOK SİSTEM     MONOFAZE

(1) ısıtma Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); ısıtma Ta KT/YT 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) 
(2) ısıtma Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); ısıtma Ta KT/YT 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)

(1) ısıtma Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); ısıtma Ta KT/YT 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) 
(2) ısıtma Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); ısıtma Ta KT/YT 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)
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ALT LEVHA ISITICILI DIŞ ÜNİTE   EDLQ011BB6V3  EDLQ014BB6V3 EDLQ016BB6V3

ALT LEVHA ISITICISIZ DIŞ ÜNİTE EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3

Isıtma kapasitesi Nom. kW V3/1~/10,87/2 V3/1~/13,10/2 V3/1~/15,06/2
Çekilen güç Isıtma Nom. kW V3/1~/3,31/2 V3/1~/4,01/2 V3/1~/4,71/2
COP V3/1~/3,28/2 V3/1~/3,27/2 V3/1~/3,20/2
Boyutlar Ünite Yükseklik X Genişlik X Derinlik mm 1.418 X 1.435 X 382
Ağırlık Ünite kg 180
Hidrolik bileşen Yedek ısıtıcı 

akımı
Tipi 6V3
Güç beslemesi Faz /  Frekans /  

Gerilim
Hz/V

V3/1~/50/230

Çalışma sıcaklık 
aralığı

Isıtma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C YT EDLQ: -20~35 / EDHQ: -15~35
Su tarafı Min.~Maks. °C 15~55

Kullanım sıcak 
suyu

Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C KT EDLQ: -20~43 / EDHQ: -15~43
Su tarafı Min.~Maks. °C 25~80

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

Ses gücü seviyesi Isıtma Nom. dBA 64 65 66
Ses basıncı seviyesi Isıtma Nom. dBA 51 52 
Kompresör bileşeni Ana güç 

beslemesi
Adı V3
Faz 1~
Frekans Hz 50
Gerilim V 230

ALT LEVHA ISITICILI DIŞ ÜNİTE  EDLQ011BB6W1   EDLQ014BB6W1 EDLQ016BB6W1

ALT LEVHA ISITICISIZ DIŞ ÜNİTE EDHQ011BB6W1 EDHQ014BB6W1 EDHQ016BB6W1

Isıtma kapasitesi Nom. kW V3/1~/10,87/2 V3/1~/13,1/2 V3/1~/15,06/2
Çekilen güç Isıtma Nom. kW V3/1~/3,21/2 V3/1~/4,07/2 V3/1~/4,66/2
COP V3/1~/3,38/2 V3/1~/3,22/2 V3/1~/3,23/2
Boyutlar Ünite Yükseklik X Genişlik X Derinlik mm 1.418 X 1.435 X 382
Ağırlık Ünite kg 180
Hidrolik bileşen Yedek ısıtıcı 

akımı
Tipi 6W1
Güç beslemesi Faz /  Frekans /  

Gerilim
Hz/V

V3/3~/50/400

Çalışma sıcaklık 
aralığı

Isıtma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C YT EDLQ: -25~35 / EDHQ: -15~35
Su tarafı Min.~Maks. °C 15~55 

Kullanım sıcak 
suyu

Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C KT EDLQ: -25~43 / EDHQ: -15~43
Su tarafı Min.~Maks. °C 25~80

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

Ses gücü seviyesi Isıtma Nom. dBA 64 65 66
Ses basıncı seviyesi Isıtma Nom. dBA 49 51 53
Kompresör bileşeni Ana güç 

beslemesi
Adı W1
Faz 3N~
Frekans Hz 50
Gerilim V 400



(1) soğutma Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); ısıtma Ta KT/YT 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (2) soğutma Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C); ısıtma Ta KT/YT 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )
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ALT LEVHA ISITICILI  EBLQ011BB6V3 EBLQ014BB6V3 EBLQ016BB6V3

ALT LEVHA ISITICISIZ EBHQ011BB6V3 EBHQ014BB6V3 EBHQ016BB6V3

Isıtma kapasitesi Nom. kW V3/1~/10,87/2 V3/1~/13,10/2 V3/1~/15,06/2
Soğutma kapasitesi Nom. kW V3/1~/10,00/2 V3/1~/12,50/2 V3/1~/13,10/2
Çekilen güç Soğutma Nom. kW V3/1~/3,69/2 V3/1~/5,39/2 V3/1~/5,93/2

Isıtma Nom. kW V3/1~/3,31/2 V3/1~/4,01/2 V3/1~/4,71/2
COP V3/1~/3,28/2 V3/1~/3,27/2 V3/1~/3,20/2
EER V3/1~/2,71/2 V3/1~/2,32/2 V3/1~/2,21/2
Boyutlar Ünite Yükseklik X Genişlik X Derinlik mm 1.418 X 1.435 X 382
Ağırlık Ünite kg 180
Hidrolik bileşen Yedek ısıtıcı 

akımı
Tipi 6V3
Güç beslemesi Faz /  Frekans /  

Gerilim
Hz/V

V3/1~/50/230

Çalışma sıcaklık 
aralığı

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

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

Kullanım sıcak 
suyu

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

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

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

Ses basıncı seviyesi Isıtma Nom. dBA 5 52
Soğutma Nom. dBA 50 52 54

Kompresör bileşeni Ana güç 
beslemesi

Adı V3
Faz 1~
Frekans Hz 50
Gerilim V 230

(1) ısıtma Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); ısıtma Ta KT/YT 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)

MONOBLOK SİSTEM     MONOFAZE

(1) ısıtma Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); ısıtma Ta KT/YT 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) 
(2) ısıtma Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); ısıtma Ta KT/YT 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)

ALT LEVHA ISITICILI  EBLQ011BB6W1  EBLQ014BB6W1 EBLQ016BB6W1

ALT LEVHA ISITICISIZ EBHQ011BB6W1 EBHQ014BB6W1 EBHQ016BB6W1

Isıtma kapasitesi Nom. kW V3/1~/10,87/2 V3/1~/13,10/2 V3/1~/15,06/2
Soğutma kapasitesi Nom. kW V3/1~/10,00/2 V3/1~/12,50/2 16,731 / 13,102)
Çekilen güç Soğutma Nom. kW V3/1~/3,69/2 V3/1~/5,06/2 V3/1~/5,75/2

Isıtma Nom. kW V3/1~/3,21/2 V3/1~/4,07/2 V3/1~/4,66/2
COP V3/1~/3,38/2 V3/1~/3,22/2 V3/1~/3,23/2
EER V3/1~/2,71/2 V3/1~/2,47/2 V3/1~/2,28/2
Boyutlar Ünite Yükseklik X Genişlik X Derinlik mm 1.418 X 1435 X 382
Ağırlık Ünite kg 180
Hidrolik bileşen Yedek ısıtıcı 

akımı
Tipi 6W1
Güç beslemesi Faz /  Frekans /  

Gerilim
Hz/V

V3/3~/50/400

Çalışma sıcaklık 
aralığı

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

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

Kullanım sıcak 
suyu

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

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

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

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

Kompresör bileşeni Ana güç 
beslemesi

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

MONOBLOK SİSTEM    TRİFAZE

ISITMA/SOĞUTMA

ISITMA/SOĞUTMA
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ALT LEVHA ISITICILI  EBLQ011BB6V3 EBLQ014BB6V3 EBLQ016BB6V3

ALT LEVHA ISITICISIZ EBHQ011BB6V3 EBHQ014BB6V3 EBHQ016BB6V3

Isıtma kapasitesi Nom. kW V3/1~/10,87/2 V3/1~/13,10/2 V3/1~/15,06/2
Soğutma kapasitesi Nom. kW V3/1~/10,00/2 V3/1~/12,50/2 V3/1~/13,10/2
Çekilen güç Soğutma Nom. kW V3/1~/3,69/2 V3/1~/5,39/2 V3/1~/5,93/2

Isıtma Nom. kW V3/1~/3,31/2 V3/1~/4,01/2 V3/1~/4,71/2
COP V3/1~/3,28/2 V3/1~/3,27/2 V3/1~/3,20/2
EER V3/1~/2,71/2 V3/1~/2,32/2 V3/1~/2,21/2
Boyutlar Ünite Yükseklik X Genişlik X Derinlik mm 1.418 X 1.435 X 382
Ağırlık Ünite kg 180
Hidrolik bileşen Yedek ısıtıcı 

akımı
Tipi 6V3
Güç beslemesi Faz /  Frekans /  

Gerilim
Hz/V

V3/1~/50/230

Çalışma sıcaklık 
aralığı

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

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

Kullanım sıcak 
suyu

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

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

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

Ses basıncı seviyesi Isıtma Nom. dBA 5 52
Soğutma Nom. dBA 50 52 54

Kompresör bileşeni Ana güç 
beslemesi

Adı V3
Faz 1~
Frekans Hz 50
Gerilim V 230

(1) ısıtma Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); ısıtma Ta KT/YT 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)

PASLANMAZ ÇELİK KULLANIM SICAK SUYU BOYLERİ EKHWS150B3V3 EKHWS200B3V3 EKHWS300B3V3 EKHWS200B3Z2 EKHWS300B3Z2

Gövde
Renk Doğal beyaz
Malzeme Epoksi kaplı yumuşak çelik

Ağırlık Ünite Boş kg 37 45 59 45 59

Boyler
Su hacmi l 150 200 300 200 300
Malzeme Paslanmaz çelik (DIN 1.4521)
Maksimum su sıcaklığı °C 85

Isı eşanjörü
Miktar 1
Tüp malzemesi Dubleks çelik LDX 2101

Yedek ısıtıcı Kapasite kW 3
Güç beslemesi Faz /  Frekans /  Gerilim Hz/V V3/1~/50/230 V3/2~/50/400

EMAYE ÇELİK KULLANIM SICAK SUYU BOYLERİ EKHWE150A3V3 EKHWE200A3V3 EKHWE300A3V3 EKHWE200A3Z2 EKHWE300A3Z2

Gövde
Renk RAL9010
Malzeme Epoksi kaplı çelik

Ağırlık Ünite Boş kg 80 104 140 104 140

Boyler
Su hacmi l 150 200 300 200 300
Malzeme DIN4753TL2 Emaye kaplı çelik
Maksimum su sıcaklığı °C 75

Yedek ısıtıcı Kapasite kW 3,0
Güç beslemesi Faz /  Frekans /  Gerilim Hz/V V3/1~/50/230 V3/2~/50/400

KULLANIM SICAK SUYU BOYLERİ

BASINÇSIZ GÜNEŞ ENERJİSİ KOLEKTÖRÜ İÇİN KULLANIM SICAK SUYU BOYLERİ
KULLANIM SICAK SUYU BOYLERİ EKHWP300B EKHWP500B

Gövde Malzeme Darbeye karşı dayanıklı polipropilen
Ağırlık Ünite Boş kg 59 92

Isı eşanjörü

Kullanım sıcak 
suyu

Tüp malzemesi Paslanmaz çelik (DIN 1.4404)
Yüzey alanı m² 5,7 5,9
Dahili coil hacmi l 27,8 28,4
Çalışma basıncı bar 6
Ortalama spesifik termal çıkış W/K 2,795 2,860

Şarj

Tüp malzemesi Paslanmaz çelik (DIN 1.4404)
Yüzey alanı m² 2,5 3,7
Dahili coil hacmi l 12,3 17,4
Ortalama spesifik termal çıkış W/K 1,235 1,809

Güneş 
enerjisiyle 
yardımcı ısıtma

Tüp malzemesi Paslanmaz çelik (DIN 1.4404)
Yüzey alanı m² - 1,0
Dahili coil hacmi l - 5
Ortalama spesifik termal çıkış W/K - 313

Güç beslemesi Faz -

Boyler
Su hacmi l 300 500
Maksimum su sıcaklığı °C 85

GÜNEŞ ENERJİSİ BAĞLANTISI EKSOLHWAV1

Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 770x305x270
Ağırlık Ünite kg 8
Çalışma sıcaklık aralığı Dış ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C 1~35
Ses basıncı seviyesi Nom. dBA 27
Termal performans Sıfır kayıplı kolektör verimliliği η0 % -
Güç beslemesi Faz /  Frekans /  Gerilim Hz/V 1~/50/220-240
Güç beslemesi girişi İç ünite

AKSESUAR EKSR3PA

Montaj Duvara
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 332x230x145
Termal performans Sıfır kayıplı kolektör verimliliği η0 % -

Kumanda
Tipi Düz metin ekranlı dijital sıcaklık farkı kumandası
Güç tüketimi W 2

Sensör

Güneş paneli sıcaklık sensörü Pt1000
Depolama tankı sensörü PTC
Dönüş akış sensörü PTC
Besleme sıcaklığı ve akış sensörü Gerilim sinyali (3.5V DC)

Güç beslemesi Frekans/Gerilim Hz/V 50/230

GÜNEŞ ENERJİSİ BAĞLANTISI - BASINÇLI SİSTEM

GÜNEŞ ENERJİSİ BAĞLANTISI EKSRPS3

Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm -

Kumanda
Tipi Düz metin ekranlı dijital sıcaklık farkı kumandası
Güç tüketimi W -

Montaj Tankın yanına

Sensör

Güneş paneli sıcaklık sensörü Pt1000
Depolama tankı sensörü PTC
Dönüş akış sensörü PTC
Besleme sıcaklığı ve akış sensörü Gerilim sinyali (3.5V DC)

GÜNEŞ ENERJİSİ BAĞLANTISI - BASINÇSIZ SİSTEM

Not: gri hücreler temel verileri içerir
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GÜNEŞ KOLEKTÖRÜ EKSV26P EKSH26P

Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 2.000x1.300x85 1.300x2.000x85
Ağırlık Ünite kg 43
Hacim l 1,7 2,1

Yüzey
Dış m² 2.601
Açıklık m² 2.364
Emici m² 2.354

Kaplama Mikro termal (emilim maks. %96, Emisyon yak.
Emici Lazer kaynaklı, yüksek oranda seçici kaplamalı, alüminyum levhalı soğuk şekil verilmiş bakır boru
Cam Tek katlı emniyet camı, iletim +/- %92
İzin verilen çatı açısı Min.~Maks. SDgr 15~80
Çalışma basıncı Maks. bar 6
Sabit sıcaklık Maks. °C 200

Termal performans

Sıfır kayıplı kolektör verimliliği η0 % 78,7
Isı kaybı katsayısı a1 W/m².K 4.270
Isı kaybı katsayısının sıcaklık bağlantısı a2 W/m².K² 0,0070
Termal kapasite kJ/K 6,5
Açı değiştirici 50°'de AM 0,94

Kurulu konum Düşey Yatay

GÜNEŞ KOLEKTÖRÜ

KABLOSUZ ODA TERMOSTATI EKRTR1

Boyutlar
Termostat Yükseklik/Genişlik/Derinlik mm V3/87~/125/34
Alıcı Yükseklik/Genişlik/Derinlik mm V3/170~/50/28

Ağırlık
Termostat g 210
Alıcı g 125

Dış ortam sıcaklığı
Depolama Min./Maks. °C -20/60
Çalışma Min./Maks. °C 0/50

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

Saat Evet
Düzenleme fonksiyonu Orantısal bant

Güç beslemesi

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

Bağlantı
Termostat Kablosuz
Alıcı Kablolu

Alıcıya maksimum 
mesafe

İç ünite m yaklaşık 30m
Dış ünite m yaklaşık 100m

KABLOLU ODA TERMOSTATI EKRTWA

Boyutlar Ünite Yükseklik/Genişlik/Derinlik mm V3/87~/125/34
Ağırlık Ünite g 215

Dış ortam sıcaklığı
Depolama Min./Maks. °C -20/60
Çalışma Min./Maks. °C 0/50

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

Saat Evet
Düzenleme fonksiyonu Orantısal bant
Güç beslemesi Gerilim V Pil destekli 3* AA-LR6 (alkali)
Bağlantı Tipi Kablolu

ODA TERMOSTATI

İÇ ÜNİTELER FWXV20AVEB FWXV15AVEB

Isıtma kapasitesi Toplam kapasite Nom. kW 2,0 1,5
Soğutma 
kapasitesi

Toplam kapasite Nom. kW 1,7 1,2
Duyulur kapasite Nom. kW 1,4 0,98

Çekilen güç
Isıtma Nom. kW 0.015 0.013
Soğutma Nom. kW 0.015 0.013

Boyutlar Ünite Yükseklik/Genişlik/Derinlik mm V3/600~/700/210
Ağırlık Ünite kg 15
Boru bağlantıları Drenaj/DÇ/Giriş/Çıkış mm/inç 18/G 1/2/G 1/2

Ses basıncı seviyesi
Isıtma Nom. dBA 29 19
Soğutma Nom. dBA 29 19

Güç beslemesi Faz /  Frekans /  Gerilim Hz/V 1/G 50/60/G -240/220

ISI POMPASI KONVEKTÖRÜ

(1)soğutma: İç ortam sıc. 27°C KT, 19°C YT; giriş suyu sıcaklığı 7°C, su sıcaklığı artışı 5K.(2)Isıtma:oda sıcaklığı 20°C KT ve giriş suyu sıcaklığı 45°C, su sıcaklığı düşüşü 5K.
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GÜNEŞ KOLEKTÖRÜ EKSV26P EKSH26P

Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 2.000x1.300x85 1.300x2.000x85
Ağırlık Ünite kg 43
Hacim l 1,7 2,1

Yüzey
Dış m² 2.601
Açıklık m² 2.364
Emici m² 2.354

Kaplama Mikro termal (emilim maks. %96, Emisyon yak.
Emici Lazer kaynaklı, yüksek oranda seçici kaplamalı, alüminyum levhalı soğuk şekil verilmiş bakır boru
Cam Tek katlı emniyet camı, iletim +/- %92
İzin verilen çatı açısı Min.~Maks. SDgr 15~80
Çalışma basıncı Maks. bar 6
Sabit sıcaklık Maks. °C 200

Termal performans

Sıfır kayıplı kolektör verimliliği η0 % 78,7
Isı kaybı katsayısı a1 W/m².K 4.270
Isı kaybı katsayısının sıcaklık bağlantısı a2 W/m².K² 0,0070
Termal kapasite kJ/K 6,5
Açı değiştirici 50°'de AM 0,94

Kurulu konum Düşey Yatay

KABLOSUZ ODA TERMOSTATI EKRTR1

Boyutlar
Termostat Yükseklik/Genişlik/Derinlik mm V3/87~/125/34
Alıcı Yükseklik/Genişlik/Derinlik mm V3/170~/50/28

Ağırlık
Termostat g 210
Alıcı g 125

Dış ortam sıcaklığı
Depolama Min./Maks. °C -20/60
Çalışma Min./Maks. °C 0/50

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

Saat Evet
Düzenleme fonksiyonu Orantısal bant

Güç beslemesi

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

Bağlantı
Termostat Kablosuz
Alıcı Kablolu

Alıcıya maksimum 
mesafe

İç ünite m yaklaşık 30m
Dış ünite m yaklaşık 100m

KABLOLU ODA TERMOSTATI EKRTWA

Boyutlar Ünite Yükseklik/Genişlik/Derinlik mm V3/87~/125/34
Ağırlık Ünite g 215

Dış ortam sıcaklığı
Depolama Min./Maks. °C -20/60
Çalışma Min./Maks. °C 0/50

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

Saat Evet
Düzenleme fonksiyonu Orantısal bant
Güç beslemesi Gerilim V Pil destekli 3* AA-LR6 (alkali)
Bağlantı Tipi Kablolu

(1)soğutma: İç ortam sıc. 27°C KT, 19°C YT; giriş suyu sıcaklığı 7°C, su sıcaklığı artışı 5K.(2)Isıtma:oda sıcaklığı 20°C KT ve giriş suyu sıcaklığı 45°C, su sıcaklığı düşüşü 5K.
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2. YÜKSEK SICAKLIKLI DAIKIN ALTHERMA

 ALT LEVHA ISITICISIZ ERSQ011A ERSQ014A ERSQ016A ERSQ011AY1 ERSQ014AY1 ERSQ016AY1

Boyutlar Ünite Yükseklik/Genişlik/
Derinlik

mm
V3/1,345~/900/320

Ağırlık Ünite kg 120
Çalışma sıcaklık 
aralığı

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

Min.~Maks. °C KT
-20~35

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

Ses gücü seviyesi Isıtma Nom. dBA 68 69 71 68 69 71
Ses basıncı seviyesi Isıtma Nom. dBA

52 53 55 52 53 55

Güç beslemesi Adı/Fazı/Frekansı/Gerilimi Hz/V V1/1~/50/220-440 Y1/3~/50/380-415
Akım Önerilen sigortalar A 25 16

İÇ ÜNİTELER

 ALT LEVHA ISITICILI ERRQ011AV1 ERRQ014AV1 ERRQ016AV1 ERRQ011A ERRQ014A ERRQ016A

Boyutlar Ünite Yükseklik/Genişlik/Derinlik mm V3/1,345~/900/320
Ağırlık Ünite kg 120
Çalışma sıcaklık 
aralığı

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

Min.~Maks. °C KT
-20~35

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

Ses gücü seviyesi Isıtma Nom. dBA 68 69 71 68 69 71
Ses basıncı seviyesi Isıtma Nom. dBA

52 53 55 52 53 55

Güç beslemesi Adı;Fazı;Frekansı;Gerilimi Hz;V V1;1~;50;220-440 Y1/3~/50/380-415
Akım Önerilen sigortalar A 25 16

DIŞ ÜNİTELER

İÇ ÜNİTELER EKHBRD011ACV1 EKHBRD014ACV1 EKHBRD016ACV1 EKHBRD011ACY1 EKHBRD014ACY1 EKHBRD016ACY1

Isıtma kapasitesi Nom. kW 111 
 112 
 113

141 
 142 
 143

161

 162 
 163

111

 112

 113

141

 142 
 143

161

 162

 163

Çekilen güç Isıtma Nom. kW 3,571 
 4,402

 2,613

4,661

 5,652 
 3,553

5,571 
 6,652

 4,313

3,571 
 4,402 
 2,613

4,661 
 5,652 
 3,553

5,571 
 6,652 
 4,313

COP 3,081 
2,502

 4,223

3,001

 2,482

 3,943

2,881 
 2,412 
 3,723

3,081

 2,502

 4,223

3,001 
 2,482 
 3,943

2,881 
 2,412 
 3,723

Gövde Renk Metalik gri
Malzeme Ön kaplamalı metal levha

Boyutlar Ünite Yükseklik/Genişlik/Derinlik mm V3/705~/600/695
Ağırlık Ünite kg 144,25 147,25
Çalışma sıcaklık 
aralığı

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

Kullanım sıcak 
suyu

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

Soğutucu akışkan Tipi R-134a
Şarj kg 3,2

Ses basıncı seviyesi Nom. dBA 43 
 46

45 
 46

46 
 46

431 
 462

451

 462

461

 462

Gece sessiz 
modu

Seviye 1 dBA
40 43 45 401 431 451

Güç beslemesi Adı V1 Y1
Faz 1~ 3~
Frekans Hz 50
Gerilim V 220-240 380-415

Akım Önerilen sigortalar A 25 16

(1) EW 55°C; LW 65°C; Dt 10°C; ortam koşulları: 7°C KT/6°C YT | (2) EW 70°C; LW 80°C; Dt 10°C; ortam koşulları: 7°C KT/6°C YT | (3) EW 30
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GÜNEŞ ENERJİSİ BAĞLANTISI İÇİN KULLANIM SICAK SUYU BOYLERİ EKHWP300B EKHWP500B

Gövde Malzeme Darbeye karşı dayanıklı polipropilen

Ağırlık Ünite Boş kg 59 92

Isı eşanjörü Kullanım sıcak 
suyu

Tüp malzemesi Paslanmaz çelik (DIN 1.4404)

Yüzey alanı m² 5,7 5,9

Dahili coil hacmi l
27,8 28,4

Çalışma basıncı bar 6

Ortalama spesifik 
termal çıkış

W/K
2,795 2,860

Şarj Tüp malzemesi Paslanmaz çelik (DIN 1.4404)

Yüzey alanı m² 2,5 3,7

Dahili coil hacmi l
12,3 17,4

Ortalama spesifik 
termal çıkış

W/K
1,235 1,809

Güneş enerjisiyle 
yardımcı ısıtma

Tüp malzemesi Paslanmaz çelik (DIN 1.4404)

Yüzey alanı m² - 1,0

Dahili coil hacmi l
- 5

Ortalama spesifik 
termal çıkış

W/K
- 313

Güç beslemesi Faz -

Boyler Su hacmi l 300 500

Maksimum su sıcaklığı °C 85

KULLANIM SICAK SUYU BOYLERİ EKHTS200AC EKHTS260AC

Gövde Renk Metalik gri
Malzeme Galvanize çelik (ön kaplamalı metal levha)

Boyutlar Ünite Yükseklik/İç üniteye 
entegre/Genişlik/
Derinlik

mm
V3/2,010~/600/695 V3/2,285~/600/695

Ağırlık Ünite Boş kg 70 78

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

Güç beslemesi Faz -

Boyler Su hacmi l 200 260
Malzeme Paslanmaz çelik (EN 1.4521)
Maksimum su sıcaklığı °C 75

GÜNEŞ ENERJİSİ BAĞLANTISI EKSRPS3

Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm -
Kumanda Tipi Düz metin ekranlı dijital sıcaklık farkı kumandası

Güç tüketimi W -
Montaj Tankın yanına
Sensör Güneş paneli sıcaklık sensörü Pt1000

Depolama tankı sensörü PTC
Dönüş akış sensörü PTC
Besleme sıcaklığı ve akış sensörü Gerilim sinyali (3.5V DC)

GÜNEŞ KOLEKTÖRÜ EKSV26P EKSH26P
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 2.000x1.300x85 1.300x2.000x85
Ağırlık Ünite kg 43
Hacim l 1,7 2,1
Yüzey Dış m² 2.601

Açıklık m² 2.364
Emici m² 2.354

Kaplama Mikro termal (emilim maks. %96, Emisyon yak.
Emici Lazer kaynaklı, yüksek oranda seçici kaplamalı, alüminyum levhalı soğuk şekil verilmiş bakır boru
Cam Tek katlı emniyet camı, iletim +/- %92
İzin verilen çatı açısı Min.~Maks. SDgr 15~80
Çalışma basıncı Maks. bar 6
Sabit sıcaklık Maks. °C

200

Termal performans Sıfır kayıplı kolektör verimliliği η0 % 78,7
Isı kaybı katsayısı a1 W/m².K 4,270
Isı kaybı katsayısının sıcaklık bağlantısı 
a2

W/m².K²
0,0070

Termal kapasite kJ/K 6,5
Açı değiştirici 50°'de AM

0,94

Kurulu konum Düşey Yatay

KULLANIM SICAK SUYU BOYLERİ

GÜNEŞ ENERJİSİ BAĞLANTISI

GÜNEŞ KOLEKTÖRÜ

83

İÇ ÜNİTELER EKHBRD011ACV1 EKHBRD014ACV1 EKHBRD016ACV1 EKHBRD011ACY1 EKHBRD014ACY1 EKHBRD016ACY1

Isıtma kapasitesi Nom. kW 111 
 112 
 113

141 
 142 
 143

161

 162 
 163

111

 112

 113

141

 142 
 143

161

 162

 163

Çekilen güç Isıtma Nom. kW 3,571 
 4,402

 2,613

4,661

 5,652 
 3,553

5,571 
 6,652

 4,313

3,571 
 4,402 
 2,613

4,661 
 5,652 
 3,553

5,571 
 6,652 
 4,313

COP 3,081 
2,502

 4,223

3,001

 2,482

 3,943

2,881 
 2,412 
 3,723

3,081

 2,502

 4,223

3,001 
 2,482 
 3,943

2,881 
 2,412 
 3,723

Gövde Renk Metalik gri
Malzeme Ön kaplamalı metal levha

Boyutlar Ünite Yükseklik/Genişlik/Derinlik mm V3/705~/600/695
Ağırlık Ünite kg 144,25 147,25
Çalışma sıcaklık 
aralığı

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

Kullanım sıcak 
suyu

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

Soğutucu akışkan Tipi R-134a
Şarj kg 3,2

Ses basıncı seviyesi Nom. dBA 43 
 46

45 
 46

46 
 46

431 
 462

451

 462

461

 462

Gece sessiz 
modu

Seviye 1 dBA
40 43 45 401 431 451

Güç beslemesi Adı V1 Y1
Faz 1~ 3~
Frekans Hz 50
Gerilim V 220-240 380-415

Akım Önerilen sigortalar A 25 16

(1) EW 55°C; LW 65°C; Dt 10°C; ortam koşulları: 7°C KT/6°C YT | (2) EW 70°C; LW 80°C; Dt 10°C; ortam koşulları: 7°C KT/6°C YT | (3) EW 30

gri hücreler temel verileri içerir
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İÇ ÜNİTE EKHVMRD50AV1 EKHVMRD80AV1 EKHVMYD50AV1 EKHVMYD80AV1
İşlevi Yalnız ısıtma Isıtma ve soğutma
Boyutlar YxGxD mm 705x600x695 705x600x695
Çıkış suyu sıcaklık aralığı ısıtma °C 25~80 25~80

Malzeme Ön kaplamalı metal levha Ön kaplamalı metal levha
Renk Metalik gri Metalik gri
Ses basıncı seviyesi nominal dB(A) V3/1~/43/2 V3/1~/43/2 V3/1~/43/2 V3/1~/43/2
Ağırlık kg 92 120
Soğutucu akışkan Tipi R-134a R-134a

Şarj kg 2 2 2 2
Güç beslemesi 1~/ 50Hz /220-240V 1~/ 50Hz /220-240V

(1) Ses düzeyleri şu koşullarda ölçülmüştür: EW 55°C; LW 65°C (2) Ses düzeyleri şu koşullarda ölçülmüştür: EW 70°C; LW 80°C

İÇ ÜNİTELER

DAIKIN ALTHERMA FLEX MODELİ4.

EKHBRD011ACV1 EKHBRD014ACV1 EKHBRD016ACV1 EKHBRD011ACY1 EKHBRD014ACY1 EKHBRD016ACY1

Gövde renk Metalik gri
malzeme Ön kaplamalı metal levha

Boyutlar ünite yükseklik/genişlik/derinlik mm V3/705~/600/695
Ağırlık ünite kg 144,25 147,25
Çalışma 
sıcaklık aralığı

ısıtma ortam min.~maks. °C -20~20
su tarafı min.~maks. °C

25~80

sıcak 
kullanım 
suyu

ortam min.~maks. °C KT -20~35
su tarafı min.~maks. °C

25~80

Soğutucu 
akışkan

tip R-134a
şarjı kg 3,2

Ses basıncı 
seviyesi

nom. dBA 431

 462

451

 462

461

 462

431

 462

451

 462

461

 462

gece sessiz 
modu

seviye 1 dBA
40 1 43 1 45 1 40 1 43 1 45 1

Güç 
beslemesi

Cihaz modeli V1 Y1
faz 1~ 3~
frekans Hz 50
voltaj V 220-240 380-415

Akım önerilen sigortalar A 25 16

(1) EW 55°C; LW 65°C; Dt 10°C; ortam koşulları: 7°C KT/6°C YT (2) EW 70°C; LW 80°C; Dt 10°C; ortam koşulları: 7°C KT/6°C YT | (3) EW 30

DAIKIN ALTHERMA HİBRİT HEAT PUMP3.

DOĞALGAZ MODÜLÜ HEAT PUMP MODÜLÜ

İÇ ÜNİTE *EHYKOMB33AA *EHYHBH05A *EHYHBH08AV3

İşlevi Yalnız ısıtma Yalnız ısıtma
Güç değeri Nom. kW 7,2-32,7 - -
Isıtma kapasitesi Nom. 80/60 kW 7,1-26,3 - -

50/30 kW 7,8-27,1 - -
Kullanıcı verimliliği Yüksek Isı geri kazanımlı alan ısıtma % 107 - -

Yüksek Isı eşanjörü kullanım sıcak suyu % 95,8 - -
Gövde Renk S5730 Beyaz S5730 Beyaz
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 710x450x240 970x450x165
Ağırlık Ünite kg 36
Ses gücü seviyesi Isıtma Nom. dBA 42 dBA
Ses basıncı seviyesi Isıtma Nom. dBA 28 dBA

DIŞ ÜNİTE *EVLQ05CV3 *EVLQ08CV3

Isıtma kapasitesi Nom. Yalnızca heat pump çalışması kW
4,401

 4,032

7,40 1

6,89 2

COP Yalnızca heat pump çalışması
5,04 1

3,58 2

4,45 1

3,42 2

Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 735x825x300
Ses gücü seviyesi Isıtma Nom. dBA 61 62
Ses basıncı seviyesi Isıtma Nom. dBA 48 49

(1) ısıtma Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); ısıtma Ta KT/YT 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)  
(1) ısıtma Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); ısıtma Ta KT/YT 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)  *Not: gri hücreler temel verileri içerir

İÇ ÜNİTELER

DIŞ ÜNİTELER
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ISI POMPASI KONVEKTÖRÜ FWXV15A FWXV20A

Kapasite Isıtma 45°C 1 kW 1,5 2,0
Soğutma 7°C 2 kW 1,2 1,7

Boyutlar YxGxD mm 600x700x210
Ağırlık kg 15
Hava debisi Y/O/D/SSZ m3/sa V3/228~/150/126 V3/354~/240/198
Ses basıncı M dB(A) 19 29
Soğutucu akışkan Su
Güç Beslemesi 1~/220-240V/50/60Hz
Boru bağlantıları Sıvı (DÇ)/Drenaj 12,7/20

1 Su giriş sıcaklığı = 45°C / Su çıkış sıcaklığı: 40°C
 iç ortam sıcaklığı = 20°C KT
 Orta fan devri

2 Su giriş sıcaklığı = 7°C / Su çıkış sıcaklığı: 12°C
 iç ortam sıcaklığı = 27°C KT/19°C YT
 Orta fan devri

ISI POMPASI KONVEKTÖRÜ

KULLANIM SICAK SUYU BOYLERİ EKHTS200AC EKHTS260AC

Su hacmi l 200 260
Maks. su sıcaklığı °C 75°C
Boyutlar YxGxD mm 1.335x600x695 1.610x600x695
Boyutlar - iç ünitede entegre YxGxD mm 2.010x600x695 2.285x600x695
Dış gövde malzemesi Galvanizli metal
Renk Metalik gri
Boş ağırlık kg 70 78

KULLANIM SICAK SUYU BOYLERİ
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İÇ ÜNİTE EKHVMRD50AV1 EKHVMRD80AV1 EKHVMYD50AV1 EKHVMYD80AV1
İşlevi Yalnız ısıtma Isıtma ve soğutma
Boyutlar YxGxD mm 705x600x695 705x600x695
Çıkış suyu sıcaklık aralığı ısıtma °C 25~80 25~80

Malzeme Ön kaplamalı metal levha Ön kaplamalı metal levha
Renk Metalik gri Metalik gri
Ses basıncı seviyesi nominal dB(A) V3/1~/43/2 V3/1~/43/2 V3/1~/43/2 V3/1~/43/2
Ağırlık kg 92 120
Soğutucu akışkan Tipi R-134a R-134a

Şarj kg 2 2 2 2
Güç beslemesi 1~/ 50Hz /220-240V 1~/ 50Hz /220-240V

(1) Ses düzeyleri şu koşullarda ölçülmüştür: EW 55°C; LW 65°C (2) Ses düzeyleri şu koşullarda ölçülmüştür: EW 70°C; LW 80°C

EKHBRD011ACV1 EKHBRD014ACV1 EKHBRD016ACV1 EKHBRD011ACY1 EKHBRD014ACY1 EKHBRD016ACY1

Gövde renk Metalik gri
malzeme Ön kaplamalı metal levha

Boyutlar ünite yükseklik/genişlik/derinlik mm V3/705~/600/695
Ağırlık ünite kg 144,25 147,25
Çalışma 
sıcaklık aralığı

ısıtma ortam min.~maks. °C -20~20
su tarafı min.~maks. °C

25~80

sıcak 
kullanım 
suyu

ortam min.~maks. °C KT -20~35
su tarafı min.~maks. °C

25~80

Soğutucu 
akışkan

tip R-134a
şarjı kg 3,2

Ses basıncı 
seviyesi

nom. dBA 431

 462

451

 462

461

 462

431

 462

451

 462

461

 462

gece sessiz 
modu

seviye 1 dBA
40 1 43 1 45 1 40 1 43 1 45 1

Güç 
beslemesi

Cihaz modeli V1 Y1
faz 1~ 3~
frekans Hz 50
voltaj V 220-240 380-415

Akım önerilen sigortalar A 25 16

(1) EW 55°C; LW 65°C; Dt 10°C; ortam koşulları: 7°C KT/6°C YT (2) EW 70°C; LW 80°C; Dt 10°C; ortam koşulları: 7°C KT/6°C YT | (3) EW 30

DIŞ ÜNİTE EMRQ8AY1 EMRQ10AY1 EMRQ12AY1 EMRQ14AY1 EMRQ16AY1

Nominal kapasite ısıtma kW 22,4 28 33,6 39,2 44,8
soğutma kW 20 25 30 35 40

Kapasite aralığı HP 8 10 12 14 16
Boyutlar YxGxD mm 1.680x1.300x765
Ağırlık kg 331 339
Ses gücü seviyesi ısıtma dB(A) 78 80 83 84
Ses basıncı seviyesi ısıtma °C 58 60 62 63
Çalışma sıcaklık aralığı ısıtma °C -20°C~20*

kullanım suyu °C -20°C~35*
Soğutucu akışkan tip kg R-410A
Güç beslemesi 3~/ 50Hz /380-415V
Boru bağlantıları sıvı mm 9,52 12,7

emme mm 19,1 22,2 28,6
yüksek ve düşük basınçlı gaz 15,9 19,1 22,2
maks. toplam uzunluk m 300
DÜ-İÜ kot farkı m 40

Önerilen sigortalar A 20 25 40

Isıtma koşulları: Ta = 7°C KT / 6°C YT, %100 bağlantı oranı       Soğutma koşulları: Ta = 35°C KT, %100 bağlantı oranı        * Kapasite, -20°C ila -15°C sıcaklık aralığında garanti edilmez

DIŞ ÜNİTELER

DAIKIN ALTHERMA  
TOPRAK KAYNAKLI HEAT PUMP

5.

Teknik veriler yakında açıklanacaktır
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Daikin: güvenilir ortağınız

Daikin, konutlar ve büyük ticari ve endüstriyel tesisler 

için iklimlendirme sistemleri konusunda uzmanlaşmıştır. 

Müşterilerinizin %100 memnun kalması için elimizden 

gelen çabayı sarf etmekteyiz.

Yüksek kalite,  

yenilikçi ürünler

Daikin'ın başarısının ardında sürekli olarak yenilikçi ve 

kaliteli teknolojiler üretme arzusu yatmaktadır. Tüm Daikin 

personeli, müşterilere doğru ve eksiksiz bilgi ve öneriler 

sunabilmeleri için sürekli olarak eğitilmektedir.

Temiz bir çevre

Müşterileriniz için iklim kontrolü sistemleri üretilirken enerji 

tüketimi, ürün geri çevrimi ve atık azaltma konularına önem 

verilir. Daikin ‘ekonomik tasarım’ prensiplerini katı şekilde 

uygular, böylece çevreye zararlı malzemelerin kullanımı 

sınırlandırılmış olur.
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Günümüzde Daikin daha verimli, düşük maliyetli ve çevre dostu konfor çözümleri için yolu açıyor ve tüm sezonlar için optimize 
ürünler sunuyor. Daikin ürünleri enerjiyi kullanımını ve maliyetleri akıllı bir şekilde düşürür. Her türlü koşulda tüm bir ısıtma ve 
soğutma sezonu boyunca beklenebilecek gerçek performansı yansıtacak şekilde tasarlanmışlardır. Bu nedenle, Daikin hem 
cüzdanınız, hem de çevre için doğru seçenektir. 

Daikin Europe N.V., Klimalar (AC), Sıvı Soğutma 
Paketleri (LCP) ve Fan coil üniteleri (FC) için Eurovent 
Belgelendirme Programına katılmıştır. Belge 
geçerliliklerini online olarak kontrol edebilirsiniz:

Yalnızca düşük sıcaklıklı Daikin Altherma üniteleri için geçerlidir Daikin Altherma yüksek sıcaklıklı üniteleri, 
Eurovent Sertifika Programı kapsamında değildir.

Naamloze Vennootschap - Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende - Belçika - www.daikin.eu - BE 0412 120 336 - RPR Oostende

Daikin ürünlerinin dağıtıcısı:

FSC ECPTR13-721_P

Bu broşür yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve Daikin Europe N.V.’yi bağlayıcı 
bir teklif niteliği taşımaz. Daikin Europe N.V. bu broşürün içeriğini bilgisi sınırları 
dahilinde derlemiştir. Burada belirtilen içeriğin, ürünlerin ve hizmetlerin belirli 
bir amaca uygunluğu, bütünlüğü, doğruluğu ve güvenilirliği ile ilgili açık 
veya dolaylı herhangi bir garanti verilmez. Teknik özellikler önceden uyarı 
yapılmaksızın değiştirilebilir. Daikin Europe N.V., bu broşürün kullanımı ve/veya 
yorumlanmasından doğan veya bununla ilişkili doğrudan yada dolaylı herhangi 
bir hasar için en geniş anlamıyla herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. 
Tüm içeriğin telif hakkı Daikin Europe N.V.'ye aittir.




