
w w w . d a i k i n . e u

V o o r  a p p a r t e m e n t s g e b o u w e n  e n  w o o n p r o j e c t e n

 Topcomfort 

 Verwarmen 

en koelen

 Lage 

werkingskosten

 Lage 

CO
2
-uitstoot

 Flexibele 

montage

w w w . d a i k i n . e uw w w . d a i k i n . e u

DE ULTIEME FLEXIBELE 

VERWARMINGSOPLOSSING

ECPNL10-727.pdf   1 21/11/2011   11:07:49



Daikin Altherma Flex Type:  

een gecentraliseerd 

verwarmingssysteem 

met individuele bediening voor 

appartementsgebouwen en 

woonprojecten
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Appartementsgebouwen zijn momenteel de meest courante vorm van 

nieuwbouw in Europa - er worden drie keer meer appartementen dan 

eengezinswoningen gebouwd. Dergelijke gebouwen verdienen het te 

worden uitgerust met een hoogeffi  ciënt verwarmingssysteem. Om aan 

deze behoefte te voldoen, lanceert Daikin het Altherma Flex Type. Dit 

comfortsysteem verwarmt, koelt en produceert tegelijkertijd sanitair warm 

water door optimaal gebruik te maken van de VRV® en cascadetechnologie 

van Daikin.  Daikin Altherma Flex Type vertegenwoordigt een uitbreiding 

van ons gamma van verwarmingsproducten, dat tot nu toe gericht was 

op nieuwe en gerenoveerde eengezinswoningen. Deze uitbreiding in het 

segment van appartementen en woonprojecten bevestigt Daikins positie 

als leider in residentiële comforttechnologie, en betekent een belangrijke 

stap in de richting van onze doelstelling, namelijk het leveren van de beste 

sleutelklare oplossingen voor residentieel comfort op de markt. 

Daikin heeft meer dan 50 jaar ervaring met warmtepompen en levert 

jaarlijks meer dan één miljoen stuks aan woningen, winkels en kantoren. 

Meer dan 100.000 Daikin Altherma units zijn geïnstalleerd doorheen 

Europa. Dergelijk succes kan enkel worden bereikt door een marktleider 

die de hoogste niveaus van service en kwaliteit kan garanderen!
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Energie-efficiënte 

warmtepomptechnologie

Het Daikin Altherma Flex Type biedt vandaag al de oplossing 

voor de actuele en toekomstige problemen van conventionele 

verwarmingssystemen, met name de stijgende energiekosten en 

onaanvaardbaar hoge milieubelasting. Met het Daikin Altherma 

Flex Type wordt 2/3 van de geproduceerde warmte aan de lucht 

onttrokken, wat een duurzame én gratis energiebron is! Daikin 

Altherma Flex Type behaalt een doorsnee seizoenprestatiefactor 

van 3 in het gematigde klimaat van West- en Centraal-Europa. In 

vergelijking met een olieketel geeft dit het volgende resultaat:

• tot 36% minder bedrijfskosten*

• tot 71% minder CO
2
-uitstoot*

• tot 35% minder gebruik van primaire energie*

* Gegevens berekend op basis van de omstandigheden in België: SCOP van 3, gemiddelde 

energieprijzen 2007-2010, CO2-uitstootfactor voor elektriciteitsproductie

Modulair systeem

Een of meer invertergestuurde, buiten geïnstalleerde warmtepompen 

kunnen verwarming, koeling en sanitair warm water leveren aan een 

appartementsgebouw, waarbij 1 buitenunit wordt gecombineerd 

met maximaal 10 binnenunits. De buitenunits met een vermogen 

tussen 23 en 45 kW onttrekken warmte uit de buitenlucht, doen de 

temperatuur ervan stijgen tot een tussentemperatuur en brengen 

deze warmte-energie over naar de individuele binnenunits.  

In elke woning wordt een ruimtebesparende binnenunit 

geïnstalleerd. Deze ontvangt de warmte-energie vanuit de centrale 

buitenunit, verhoogt de temperatuur verder met behulp van een 

tweede (cascade-) warmtepompcyclus en voedt het gewarmde 

of gekoelde water naar warmteafgevers (vloerverwarming, 

warmtepompconvectors en/of radiatoren). 

Er zijn twee soorten binnenunits beschikbaar (6 en 9 kW), zodat een 

optimale efficiëntie voor appartementen van verschillende grootte 

kan worden gegarandeerd. Er kunnen meerdere buitenunits worden 

geïnstalleerd voor grotere toepassingen.

3-in-1-systeem

Daikin Altherma Flex Type verwarmt, koelt en levert sanitair warm water: 

 › Verwarmen: temperatuur van uitgaand water tot 80°C

 › Koelen: temperatuur van uitgaand water tot 5°C

 › Sanitair warm water: tanktemperatuur tot 75°C

Dankzij de warmteterugwinningsfunctie kan het systeem het 

sanitaire warm water tot 60°C opwarmen met de warmte die wordt 

afgevoerd tijdens het koelingsproces.
Condenserend gas Daikin Altherma Flex TypeBrandstof

Bedrijfskost Primaire-energieverbruik CO
2
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Een of meer binnen- en buitenunits

Binnen

Buiten

Sanitair warm water1

2
3
Verwarmen

Koelen

Daikin Altherma 

Flex Type voor 

appartementsgebouwen 

en woonprojecten

Modulair systeem 1 APPARTEMENT TOTAAL GEBOUW

1 of meer buitenunits + meerdere binnenunits >> een modulair systeem

Buitenunit

5,6kW

5,0kW 20kW

22,4kW

40kW

44,8kW9kW

8kW

Binnenunit

Installeer aparte 

buitenunits om hogere 

capaciteiten te bereiken 

(aparte systemen: de 

buitenunits zijn niet met 

elkaar verbonden)

Opmerking: 

Verwarmingscapaciteit bij 

7°C omgevingstemperatuur, 

koelingscapaciteit bij 35°C 

omgevingstemperatuur3P, 400V1P, 230V

warmwatertank

= +

Verwarming/Koeling

Hydrokit

Conceptbeschrijving
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Binnenunit: Daikin Altherma cascadetechnologie 
Verwarming

Het Daikin Altherma Flex Type systeem gebruikt twee koelcyclussen, R410A en R134a, om het watercircuit te verwarmen. Het doel van het 

cascadesysteem is om een bepaalde druk of temperatuur te behalen die niet kan worden bereikt in één enkele koelcyclus. De bedoeling is 

om de beste karakteristieken van elke cyclus te benutten, zodat beiden in optimale omstandigheden werken. Het R410A koelcircuit heeft 

uitstekende kenmerken wat betreft lage verbrandingstemperaturen, terwijl het R134a circuit uitstekende kenmerken heeft voor hoge 

condensatietemperaturen (zie grafiek).

De voordelen van de cascadetechnologie versus warmtepompen met 

enkelvoudige koelcyclus:

 › Breed temperatuurbereik (25°C – 80°C): alle soorten 

warmteafgevers kunnen worden aangesloten 

(vloerverwarming, convectors, radiatoren), maar ook 

compatibel met bestaande radiatoren

 › Geen daling van de efficiëntie bij stijgende 

watertemperaturen

 › Hoge capaciteiten bij lage omgevingstemperaturen, tot -20°C

 › Geen elektrisch verwarmingselement nodig

Symbolische grafiek

compressor

compressor

Sanitair warm water

Dankzij de cascadetechnologie kan het Daikin Altherma Flex Type 

watertemperaturen tot 75°C behalen om de warmwatertank op 

te warmen, wat hem uiterst efficiënt maakt voor de productie van 

sanitair warm water.

 › Kan sanitair water tot 75°C produceren, zonder de hulp van 

een elektrisch verwarmingselement

 › Geen elektrisch verwarmingselement nodig voor legionella-

disinfectie

 › Prestatiecoëfficiënt van 3,0 voor verwarming van 15°C tot 60°C

 › Opwarmen van 15°C tot 60° C in 70 minuten (tank van 200 liter)

 › Equivalent warmwatervolume van 320 liter bij 40°C 

(zonder heropwarmen) voor een tank van 200 liter bij 

een tanktemperatuur van 60°C. Hogere equivalente 

warmwatervolumes zijn beschikbaar bij een tank van 260 lter, 

of wanneer een hogere tanktemperatuur wordt gebruikt. 

Koelen

De tweede koelingscyclus R134a kan worden overbrugd om efficiënter 

te kunnen koelen. De R410A koelcyclus wordt omgekeerd en het 

koudwatercircuit kan worden gebruikt om de kamers te koelen.

 › Hoge koelingscapaciteit met watertemperaturen 

tot ten laagste 5°C, in combinatie met een Daikin 

warmtepompconvector of Daikin ventilatorconvectoren

 › Vloerkoeling mogelijk, met een watertemperatuur tot ten 

laagste 18°C

 › De warmte gegenereerd door de koeling kan worden 

teruggewonnen om de warmwatertank te verwarmen

TWEE DAIKIN TECHNOLOGIEËN 

GECOMBINEERD
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Verwarmen:  

tot 80°C

Koelen:  

tot 5°C

Sanitair warm 
water:  
tot 75°C

Verwarmen: 

tot -20°C

Koelen:  

tot 43°C

Modulaire flexibiliteit

De Daikin Altherma maakt gebruik van Daikins beroemde VRV® 

technologie. Meerdere binnenunits kunnen op één buitenunit 

worden aangesloten. Een combinatie van compressors en 

elektronische expansieventielen met PID (proportionele, 

integrerende, differentiërende)-regeling in de buitenunit stuurt 

continue het volume van het circulerende koelmiddel bij op basis 

van de belastingschommelingen van de aangesloten binnenunits. 

Daardoor kunnen de binnenunits onafhankelijk van elkaar werken, 

voor een totale flexibiliteit. Elk appartement kan dus zijn eigen 

verwarming, koeling en warm water regelen. 

Invertercompressor

Daikin Altherma dankt haar opmerkelijk laag energieverbruik aan een 

unieke combinatie van uiterst efficiënte invertergestuurde Daikin 

compressors met een variabel instelpunt. Daardoor kan de capaciteit 

nauwkeurig worden aangepast aan de reële verwarmingsvraag van 

het gebouw. De mogelijkheid om de verwarmingscapaciteit van de 

buitenunit optimaal te regelen, betekent ook maximaal comfort en 

minimaal energieverbruik.

Warmteterugwinning

De warmte die wordt geabsorbeerd tijdens het koelen van een 

appartement, kan worden teruggewonnen in plaats van te worden 

uitgestoten naar buiten. Deze teruggewonnen warmte kan worden 

gebruikt

 › voor het produceren van sanitair warm water in hetzelfde 

appartement

 › voor het verwarmen van kamers en het produceren van 

sanitair warm water in andere appartementen

Zo wordt optimaal gebruik gemaakt van de beschikbare energie en 

worden de elektriciteitskosten gedrukt.

Buitenunit:  

Daikin VRV® technologie 

uitblaas

vloeistof

aanzuiging

R-410A

R-410A

R-134A

H2O
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Ruimtebesparend,  

snel geïnstalleerd

De warmwatertanks in de Daikin Altherma Flex Type reeks zijn bedoeld 

om te worden gestapeld bovenop de binnenunits. De binnenunits zelf 

zijn uitgerust met al de nodige hydraulische componenten zodat ze 

direct kunnen worden aangesloten op het warmtedistributiesysteem. 

Voordelen:

 › Ruimtebesparend: minder dan 0,6 m2 per appartement, minder 

dan 0,9m muurbreedte

 › Minder werk voor de installateur dankzij gebruik van snelkoppelingen

Installatie van buitenunit

De buitenunits zijn erg compact zodat ze gemakkelijk kunnen 

worden vervoerd. Dankzij het geringe gewicht en de trillingsvrije 

werking van de units is het niet nodig de vloeren te versterken. Met 

zijn kleine koelmiddelleidingen en REFNET-leidingsopties kan het 

Daikin leidingssysteem snel en eenvoudig worden geïnstalleerd.  

Vergeleken met gewone T-verbindingen, waar de koelmiddelverdeling 

ver van optimaal is, hebben Daikin REFNET-verbindingen een 

optimaal ontwerp voor een onbelemmerde koelmiddelstroming.

Fluisterstille werking

Comfort is meer dan de perfecte kamertemperatuur. Het gebruik 

van een stille invertercompressor in de binnenunits betekent dat de 

units minder geluid produceren dan doorsnee huishoudapparaten 

zoals wasmachines, vaatwassers of koelkasten. Bovendien is er een 

speciale geluidsarme stand beschikbaar, om het geluidsvolume van de 

binnenunit nog meer te beperken.

Eenvoudige en flexibele kostenverdeling

Vermits de individuele binnenunits in elk appartement de warmte delen 

die door één enkele buitenunit wordt opgevangen, kan het nodig 

zijn de bedrijfskosten van de buitenunit eerlijk tussen alle huurders te 

verdelen.   

Wanneer een kostenverdeling gebaseerd op het reële energieverbruik 

wordt verkozen boven een verdeling in gelijke delen, kan elk 

appartement worden uitgerust met een warmtemeter.   

Met het software van Daikin kunt u het juiste aandeel van elk appartement 

in de bedrijfskosten van de buitenunit berekenen gebaseerd op de 

aflezing van de geïnstalleerde meters, en met verrekening van extra 

verbruik voor koeling of besparingen door warmteterugwinning.   

Deze software aanvaardt gegevens van de meeste 

standaardwarmtemeters, zodat u de kostenverdeling kunt uitbesteden 

aan om het even welke meteraflezingsbedrijf. 
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Daikin warmtepompconvector: 
de optimale warmteafgever voor appartementen 

De Daikin warmtepompconvector werkt bij een gemiddelde watertemperatuur van 45°C, die effi  ciënt kan worden geproduceerd dankzij 

de Daikin Altherma cascadetechnologie.

De warmtepompconvector is daarom de ideale warmteafgever voor appartementen, want hij biedt een hoog comfortniveau:

 › Kleine afmetingen in vergelijking met lagetemperatuursradiatoren: de breedte is slechts één derde ervan

 › Laag geluidsniveau, tot 19 dB(A), optimaal voor installatie in slaapkamers

 › Hoge koelingscapaciteit met watertemperaturen tot ten laagste 6°C

slaapkamer 1woonkamer slaapkamer 2

Verwarming/Koeling

Verwarming (45°C) / Koeling (6°C)

45°C / 7°C

WARMTEVRAAG AAN/UIT

woonkamer UIT AAN UIT UIT

badkamer UIT UIT/AAN AAN UIT

slaapkamer UIT UIT/AAN UIT/AAN AAN

Binnenunit UIT 65°C 65°C 45°C

expansievat pompradiatoren

externe 

regelaar

badkamer

Ventielen gesloten in koelmodus

mengkraan

warmtepompconvectors

45°C

65°C

woonkamer

ZONE 1 : TLw = 65°C

ZONE 2 : TLw = 45°C

slaapkamer

60
0m

m

60
0m

m

Warmteafgevers van alle types kunnen worden aangesloten op het Daikin Altherma Flex Type, dankzij haar brede watertemperatuurbereik. 

Daikin Altherma Flex Type kan werken met meerdere instelpunten, zodat een combinatie van verschillende warmteafgevers kunnen 

werken op verschillende watertemperaturen. Het instelpunt van de binnenunit zal worden verlaagd afhankelijk van de reële vraag van de 

verschillende warmteafgevers, zodat op elk moment en onder alle omstandigheden optimale effi  ciëntie wordt gegarandeerd.
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Beschrijving: 

Locatie: Oostende, België

Aantal verdiepingen: 8

Vloeroppervlakte van één appartement: 115m 2

Bouwjaar: 2008

Ontwerpomstandigheden in winter: -8°C

Warmteafgevers: Daikin warmtepompconvectors

Buitenunit: EMRQ16AAY1 

Binnenunits: 7x EKHVMYD50A

EEN INSTALLATIE- 
VOORBEELD

DAIKIN ALTHERMA FLEX TYPE: 
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 Verwarmingscapaciteit onder Ta -15°C niet gegarandeerd

T
ontwerp

 = -8°C Gewenste verwarmingscapaciteit = 32,5kW

Gekozen buitenunit - 16PK

Aansluitverhouding =   = 95%

Warmtebelasting Binnenklasse Capaciteitsindex

Appartement 7 6,0 kW klasse 80 80

Appartement 6 4,5 kW klasse 50 50

Appartement 5 4,5 kW klasse 50 50

Appartement 4 4,5 kW klasse 50 50

Appartement 3 4,5 kW klasse 50 50

Appartement 2 4,0 kW klasse 50 50

Appartement 1 4,5 kW klasse 50 50

32,5 kW 380Totale verwarmings- 
capaciteit:

Totale 
capaciteitsindex:

2. Bepaal de warmtebelasting voor elk 

appartement en de geschikte binnen- 

en buitenunits:

Theoretische berekening

1. Bepaal de ontwerptemperatuur

 T
ontwerp

 = -8°C

3. Controleer de capaciteitsindex

Aansluitverhouding = 

Bij het selecteren van een buitenunit moet de totale 

capaciteitsindex zo dicht mogelijk bij de nominale capaciteitsindex 

liggen.

380
400

totale capaciteitsindex

nominale capaciteitsindex

Met de Daikin Altherma Flex Type simulatiesoftware kan het 

Daikin Altherma Flex Type systeem in enkele eenvoudige stappen 

worden gedimensioneerd. De software genereert automatisch 

alle specificaties die nodig zijn voor het dimensioneren van het 

hele systeem, gepresenteerd in een overzichtelijk rapport.

 › Selectie van de binnenunits, de warmwatertank en opties

 › Selectie van een geschikte buitenunit

 › Controle van de lengte van de leidingen en van het 

hoogteverschil

 › Installatiespecificaties: diameter van koelmiddelleidingen, 

REFNET-verbindingen en -verdelers, extra koelmiddelvulling, 

bedradingsschema.

aansluitverhouding buitenunit

50% 100% 130%

min. nom. max.

8 pk 100 200 260

10 pk 125 250 325

12 pk 150 300 390

14 pk 175 350 455

16 pk 200 400 520380

�

Simulatiesoftware

12,7X28,6X19,1

9,5X22,2X19,1

9,5X22,2X19,1

9,5X19,1X15,9

9,5X15,9X12,7

KHRQ23M64T

KHRQ23M64T

KHRQ23M29T

KHRQ23M29T

KHRQ23M20T

KHRQ23M20T

9,5X15,9X12,7

9,5X15,9X12,7

9,5X15,9X12,7

9,5X15,9X12,7

9,5X15,9X12,7

9,5X15,9X12,7

9,5X15,9X12,7

Berekening

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15

8 pk

10 pk

12 pk

14 pk

16 pk

Ta (°C)

ca
p

a
ci

te
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kW

)
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DAIKIN ALTHERMA FLEX TYPE: DE 

FLEXIBELE VERWARMINGSOPLOSSING 

VOOR IEDEREEN

Daikin Altherma vertegenwoordigt een toegevoegde waarde 

voor elk APPARTEMENT, met zijn innovatieve combinatie 

van verwarming, koeling en sanitair warm water in één 

enkel systeem. Hij levert een betere prestatie dan andere 

verwarmingssystemen - hij maakt gebruik van hernieuwbare 

energie, 2/3 van de warmte wordt onttrokken aan de 

buitenlucht, hij koelt waar en wanneer nodig, en omvat een 

warmteterugwinningssysteem.

De effi  ciënte, milieuvriendelijke, lucht-naar-water 

warmtepomptechnologie maakt hedendaagse 

appartementsgebouwen ecologisch duurzaam, met lagere 

bedrijfskosten, minder CO2-uitstoot en minder verbruik van 

primaire energie.

Daikin Altherma Flex Type is het eerste product op de markt 

waarmee hernieuwbare energiebronnen volledig kunnen 

worden gebruikt in toepassingen voor appartementen. 

Dankzij het modulaire ontwerp van Daikin Altherma Flex Type 

kunnen CONSULENTEN en ARCHITECTEN het systeem 

in op het even welk bouwproject opnemen. Een doorsnee 

installatie omvat 1 buitenunit (van 23 tot 45 kW) voor maximaal 

10 appartementen. Er kunnen meerdere buitenunits worden 

geïnstalleerd voor grotere toepassingen. 

De buitenunit onttrekt warmte uit de buitenlucht, verwarmt 

deze tot een tussentemperatuur en voert de warmte naar de 

individuele binnenunits (6 en 9 kW). Ook de ruimtebesparende 

binnenunit verhoogt op zijn beurt de temperatuur en voert het 

verwarmde water naar de warmteafgevers. Bovendien kan de 

unit ook koeling leveren. De ideale warmteafgever is de Daikin 

warmtepompconvector, die krachtige verwarming en koeling 

in een compacte unit en met een laag geluidsniveau levert. 
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Daikin Altherma Flex Type combineert het beste van Daikins KNOWHOW:

 › De Daikin VRV® technologie past continu het volume van het circulerende koelmiddel 

aan op basis van de belastingschommelingen van de binnenunits. Daardoor kunnen 

de binnenunits onafhankelijk van elkaar werken, wat een volledige fl exibiliteit voor 

elk appartement garandeert, met individuele regeling van de verwarming, koeling 

en het warm water. 

 › Uiterst effi  ciënte, invertergestuurde compressors met variabel instelpunt regelen 

optimaal de temperatuur van de warmteafgifte, voor maximaal comfort en minimaal 

energieverbruik.

 › De warmteterugwinning maakt optimaal gebruik van de gebruikte energie en drukt 

de elektriciteitskosten.

De Daikin Altherma Flex Type reeks is speciaal ontworpen voor een SNELLE EN 

FLEXIBELE INSTALLATIE: 

 › De binnenunits zijn volledig uitgerust met al de nodige hydraulische componenten 

zodat ze direct kunnen worden aangesloten op het warmtedistributiesysteem. De 

warmwatertanks kunnen worden gestapeld bovenop de binnenunits. Dit beperkt de 

ingenomen ruimte (<0,6 m2 per appartment) en het installatiewerk (snelkoppelingen).

 › De buitenunit is erg compact zodat hij gemakkelijk kan worden vervoerd. Dankzij zijn 

geringe gewicht en trillingsvrije werking moeten de vloeren niet worden versterkt. 

 › Daikins leidingssysteem kan snel en eenvoudig worden geïnstalleerd dankzij de 

kleine koelmiddelleidingen en de REFNET-leidingsopties. 

Het Daikin Altherma Flex Type garandeert een PERFECTE KAMERTEMPERATUUR 

met verwarming en sanitair warm water voor het hele gezin, het hele jaar door:

 › hoge verwarmingscapaciteit, zelfs bij lage omgevingstemperaturen, tot -20°C

 › hoge koelingscapaciteit, in combinatie met warmtepompconvector of 

ventilatorconvectoren

 › Fluisterstille werking, dankzij de geluidsarme invertercompressor

Daikin Altherma Flex Type biedt optimaal comfort 

voor elk appartementsgebouw - hij levert verwarming, 

koeling en sanitair warm water met behulp van onze 

beroemde VRV® en cascadewarmtepomptechnologie.  

Deze 3-in-1-oplossing kan fl exibel worden geïntegreerd 

in nieuwbouwprojecten en draagt bij tot een tijdige 

oplevering van uw project. 

Verhoog het 

comfortniveau 

met verwarming 

en koeling

Verminder de 

ontwikkelings- en 

uitvoeringstijd 

van uw project!
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SPECIFICATIES
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EKHVMRD50AAV1 EKHVMRD80AAV1 EKHVMYD50AAV1 EKHVMYD80AAV1

Functie Enkel verwarmen Verwarmen en koelen

Afmetingen HxBxD mm 705x600x695 705x600x695

Temperatuur uitgaand 

water
Verwarmen °C 25~80 25~80

Materiaal Voorgelakte metaalplaat Voorgelakte metaalplaat

Kleur Metaalgrijs Metaalgrijs

Geluidsdrukniveau Nominaal dB(A) 401/ 432 421/ 432 401/ 432 421/ 432

Gewicht kg 92 120

Koelmiddel
Type R-134a R-134a

Vulling kg 2 2 2 2

Voeding 1~/50Hz/220-240V 1~/50Hz/220-240V

1 De geluidsniveaus zijn gemeten bij: binnenkomend water 55°C; uitgaand water 65°C

2 De Geluidsniveaus zijn gemeten bij: binnenkomend water 70°C; uitgaand water 80°C

BINNENUNIT

BUITENUNIT

WARMTEPOMPCONVECTOR
FWXV15A FWXV20A

Capaciteit
Verwarmen 45°C 1 kW 1,5 2,0

Koelen 7°C 2 kW 1,2 1,7

Afmetingen HxBxD mm 600x700x210

Gewicht kg 15

Luchtdebiet H/M/L/SL m3/h 318/228/150/126 474/354/240/198

Geluidsdruk M dB(A) 19 29

Koelmiddel Water

Voeding 1~/220-240V/50/60Hz

Leidingaansluitingen Vloeistof (buitendiam.)/Afvoer 12,7 / 20

EMRQ8AAY1 EMRQ10AAY1 EMRQ12AAY1 EMRQ14AAY1 EMRQ16AAY1

Nominale capaciteit
Verwarmen kW 22,4 28 33,6 39,2 44,8

Koelen kW 20 25 30 35 40

Capaciteitsbereik PK 8 10 12 14 16

Afmetingen HxBxD mm 1.680x1.300x765

Gewicht kg 331 339

Geluidsvermogenniveau Verwarmen dB(A) 78 80 83 84

Geluidsdrukniveau Verwarmen °C 58 60 62 63

Werkbereik
Verwarmen °C -20°C~20*

Sanitair warm water °C -20°C~35*

Koelmiddel Type kg R-410A

Voeding 3~/50Hz/380-415V

Leidingaansluitingen

Vloeistof mm 9,52 12,7

Aanzuiging mm 19,1 22,2 28,6

Hoge- en lagedrukgas 15,9 19,1 22,2

Max. totale lengte m 300

Hoogteverschil buitenunit-binnenunit m 40

Aanbevolen zekeringen A 20 25 40

Verwarmingsomstandigheden: Ta = 7°CDB / 6°CWB, 100% aansluitverhouding

Koelingsomstandigheden: Ta = 35°CDB, 100% aansluitverhouding

* Capaciteit niet gegarandeerd tussen -20°C en -15°C

1 Watertemperatuur aan de ingang = 45°C / Watertemperatuur aan de uitgang: 40°C

 binnentemperatuur = 20°CDB

 Gemiddelde ventilatorsnelheid
2 Watertemperatuur aan de ingang = 7°C / Watertemperatuur aan de uitgang: 12°C

 binnentemperatuur = 27°CDB / 19°CWB

 Gemiddelde ventilatorsnelheid

EKHTS200AB EKHTS260AB
Watervolume l 200 260

Max. watertemperatuur °C 75°C

Afmetingen HxBxD mm 1.335x600x695 1.610x600x695

Afmetingen - geïntegreerd 

op binnenunit
HxBxD mm 2.010x600x695 2.285x600x695

Materiaal buitenbehuizing Verzinkt metaal

Kleur Metaalgrijs

Leeggewicht kg 70 78

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

Daikin producten worden verdeeld door:

Deze brochure dient enkel ter informatie en verbindt Daikin Europe N.V. tot geen enkele prestatie. Daikin 

Europe N.V. heeft de inhoud van deze brochure met grote zorg samengesteld. Er wordt echter geen enkele 

garantie geboden voor de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid voor een 

bepaald gebruiksdoel van de inhoud van deze publicatie en de producten en diensten die erin worden 

beschreven. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Daikin Europe 

N.V. wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade in de ruimste 

betekenis, die zou voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik en/of de interpretatie van deze 

brochure. De inhoud is onderworpen aan het auteursrecht van Daikin Europe N.V.

Door zijn unieke positie als fabrikant van airconditioners, 

compressoren en koelmiddelen is Daikin sterk begaan 

met het milieu. Sinds een aantal jaren streeft Daikin naar 

de positie van marktleider op het gebied van producten 

met een beperkte impact op het milieu. Om dit te 

bereiken moet een breed assortiment producten op 

ecologisch verantwoorde wijze worden ontworpen en 

ontwikkeld. Bovendien moet een energiebeheersysteem 

worden ingevoerd om energie te besparen en afval te 

beperken. 
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