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MYCKET ENERGIEFFEKTIVA LÖSNINGAR  
 FÖR ANVÄNDNING I BOSTADEN!

Daikin Altherma
Värmepump

Klimatet förändras. Effekterna märks av över hela världen 

och förändringens hastighet bara ökar.

För att begränsa konsekvenserna för global uppvärmning så 

mycket som möjligt måste CO
2
-emissionerna minska.

Tillgången till fossila bränslen är begränsad, vilket leder till 

att priset på bränsle fortsätter att öka.

Alla vill ha en uppvärmningslösning som förbrukar mindre 

energi.

Precis som ni, inser er kund att det är hög tid att byta till 

ett uppvärmningssystem som är energieffektivt och som 

producerar låga CO
2
-emissioner.

Daikin Altherma värmepump är ett hållbart energisystem 

som omvandlar oanvänd och outtömlig energi från 

utomhusluften till användbar värme. Daikin Altherma 

uppnår optimal komfort med uppvärmningssystemens 

höga och låga temperaturer. Dessutom är Daikin Altherma 

enkel att intallera.

Värme - Varmvatten för hushållet - Kyla
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DAIKIN ALTHERMA, 
garantin för hög eff ektivitet

och absolut komfort

Daikin Altherma är ett komplett värme- och varmvatten-

system baserat på värmepumpsteknik. Det representerar 

ett fl exibelt och kostnadseff ektivt alternativ till en 

fossilbränsleeldad panna, med en kylfunktion*. Den 

inneboende energi eff ektiviteten hos Daikin Altherma gör den 

till en idealisk lösning för minskning av energikonsumtionen 

och CO
2
-emissioner.

* lågtemperatursystemet för värme

2/3  kW 

1/3  kW 

3/3  kW 
+

TVÅ GRUNDKONCEPT FÖR VÄRMEPUMPTEKNIK

COP (Värmefaktor) 

COP indikerar hur mycket användbar värme värmepumpen 

levererar för varje kWh som värmepumpen förbrukar. Denna mängd 

är beroende av den invändiga och utvändiga temperaturen och är 

därför enbart en översiktsindikator.

SPF (årsverkningsgraden) eller verkningsgraden för 

värmepumpsystemet

SPF tar både värmepumpsystemets energikonsumtion så väl som 

konsumtionen av perifer utrustning som t.ex. pumpar i beaktning 

under hela uppvärmningssäsongen.

omgivningstemperatur

elektricitet

energi

ENERGIEFFEKTIV DRIFT

Luft- och vattenvärmepumpen från Daikin Altherma använder en hållbar energikälla. Den drar faktiskt in värme från 

utomhusluften. Systemet består av ett slutet omlopp med köldmedium. En termodynamisk cykel skapas genom förångning, 

kondensering, kompression och expansion. En värmepump ”pumpar” värme från en låg till en hög temperaturnivå. Värmen 

som ökar förfl yttas till vattendistributionssystemet (vid golvvärme förfl yttas värmen till lågtemperaturelement och/

eller fl äktkonvektorer för lågtemperatursystem och högtemperaturelement för högtemperatursystem) i hemmet via en 

värmeväxlare.

Beroende på modell och villkor levererar Daikin Altherma luft- och vattenvärmepump cirka 3 kWh användbar värme för 

varje kWh elektricitet den använder. Det betyder att cirka 2/3 av den nödvändiga värmen är fri!

Daikin Altherma värmepumpar erbjuder sina kunder unika 

förmåner:

 > Pumparna använder förnyelsebara 

energikällor, t.ex. utomhusluft

 > De bidrar till stora energibesparingar

 > De är på ett betydelsefullt sätt med i 

kampen mot CO
2
-emissioner 

 > De tillhandahåller värme, varmvatten 

från solvärme och kyla
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DAIKIN ALTHERMA

DAIKIN ALTHERMA EKONOMIN

Kunder idag är mer än någonsin tidigare medvetna om uppvärmningskostnaden.

Det handlar inte bara om ökade kostnader för olja och naturgas, utan också om begränsad tillgång till fossila bränslen och 

problemen med CO
2
-emissioner.

Energieff ektiva uppvärmningslösningar ökar i popularitet.

Grafi ken nedan illustrerar den positiva inverkan Daikin Altherma värmepump har haft på energikonsumtionen jämfört med 

uppvärmningssystem som drivs på gas eller olja.

68 % 82 %

100 %
93 %

124 %

89 %

Gaspanna

Oljepanna

Daikin Altherma luft- och 

varmvattenberedare för 

värmepump

1/  66 till 80% gratis

 En beredare för värmepumpen arbetar mycket eff ektivare och sparar mer energi än 

traditionell uppvärmning som baseras på fossilt bränsle. Daikin Altherma genererar 

minst 3 kW fri värme per 1kW elektricitet som förbrukas. Prata om en bra investering.

 DRIFTKOSTNADER:

 Förhållande: Årlig nödvändig uppvärmningsenergi: 20 000 kWh. Källa: Energipriser 

baserade på statistik från EUROSTAT (första terminen 2007).

2/  PER (primärenergiförhållande)

 Detta är relationen mellan den använda energin som genereras och den primära 

energin som konsumeras, med elproduktionseff ektiviteten och eldistributionen i 

beaktande.

 LÅG PRIMÄR ENERGIKONSUMTION 

 Förhållande: Vid förbränningssystem visar PER den totala verkningsgraden för 

systemet, medan den för värmepumpar är lika med årsverkningsgraden multiplicerad 

med verkningsgraden vid elgenereringen som inom EU i genomsnitt är 0,4.

MINDRE CO
2
EMISSIONER

Daikin Altherma producerar inga direkta CO
2
-emissioner, så 

du är med och bidrar till en bättre miljö. Pumpen använder 

elektricitet, men även utan förnyelsebar elektricitet är CO
2
-

emissionerna ändå mycket mindre än för beredare som 

använder fossila bränslen. 

GENOMSNITTLIGA ÅRLIGA CO
2
EMISSIONER

kg/år

Beräkning baserad på data från Eurelectric (organisationen för europeiska eltillverkare), 

”Eurelec Progam - 2001” för EU27

Gaspanna

Daikin Altherma

Oljepanna

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000

2 660

4 344

6 045
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LÄGRE ENERGI, 
BEKVÄM VÄRME 
I HEMMET

Daikin Altherma värmer upp till 5 gånger 

eff ektivare än ett traditionellt uppvärmnings-

system som är baserat på fossila bränslen 

eller elektricitet.

Genom att använda värmen i utomhusluften 

används mycket mindre energi samtidigt 

som er kund fortfarande kan njuta av en 

stabil och bekväm komfortnivå.

Dessutom är kraven på underhåll minimala, 

vilket håller driftkostnaderna nere. Tack vare 

invertertekniken är energibesparingarna 

ännu större.

MINIMALA 
INSTALLATIONSKOSTNADER

Daikin Altherma tar upp värmen i luften. Inget 

borrnings- eller grävningsarbete behövs. 

Både utomhus- och inomhusenheterna är 

kompakta. Den externa enheten kan enkelt 

placeras utanför alla byggnader, inklusive 

lägenheter. Och utan fl ammor eller rökgaser 

fi nns inget behov av en skorsten eller 

kontinuerlig ventilation i det rum där Daikin 

Althermas enhet fi nns installerad.

HELT OFARLIGT

Daikin Altherma fungerar utan olja, gas eller 

andra brandfarliga och giftiga ämnen – och 

reducerar den potentiella risk som medföljer. 

Det behövs heller ingen gasanslutning eller 

bränsletank. Ingen risk för förgiftning, lukt 

eller förorening från läckande tankar.
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ER KUND BLIR MER OCH MER MEDVETEN OM 
MILJÖN

Traditionella värmesystem som är starkt beroende av fossila 

bränslen granskas mer och mer på grund av kampen mot 

CO
2
-emissioner. Strängare europeiska standarder beträff ande 

uppvärmningsekonomi blir mer relevanta.

Eftersom två tredjedelar av värmen som genereras av 

Althermasystemet är från förnyelsebara källor (luften), 

kommer den här moderna tekniken att uppfylla kraven att 

minska CO
2
-emissionerna, och gör Altherma till det rätta 

valet när det gäller installation av nytt värmesystem.

LUFT SOM FÖRNYELSEBAR ENERGIKÄLLA

Europeiska RES-direktivet* anser att luft är en förnyelsebar 

energikälla. Ett av målen för direktivet är att år 2020 

ska 20 % av den totala energiproduktionen komma 

från förnyelsebara energikällor. Som ett resultat fi nns 

redan fl era incitament för värmepumpar i hushåll.

* EU-mål COM (2008)/30

OUTTÖMLIG FÖRNYELSEBAR ENERGI MED 
SOLFÅNGARE.

I kombination med solfångare använder Daikin Altherma 

termisk energi från solen som kommer att utföra sitt arbete i 

ytterligare fem miljarder år.

ERFARENHETER AV DAIKIN VÄRMEPUMPAR

Daikin har mer än 50 års erfarenhet av värmepumpar 

och levererar årligen fl er än en miljon till hushåll, aff ärer 

och kontor. Denna framgång är inte bara en ödets nyck: 

Daikin har alltid ägnat sig år spjutspetsteknik och målet 

har varit att förse kunderna med helhetslösningar. Bara en 

marknadsledare kan garantera dig denna servicenivå och 

kvalitetskontroll!

DAIKIN ALTHERMA

ECOLABEL

Daikin är den första tillverkaren att få 

Eco-label för värmepumpar!

Daikin Altherma LT med golvvärme tilldelades 

EU ECO-LABEL* tack vare produkternas höga 

energiutbyte och mindre påverkan på miljön 

än andra värmepumpar i sin klass. 

Följande modeller har fått ECO-LABEL: 

ERHQ006B-EKHBH008B, ERHQ007B-EKHBH008B, 

ERHQ008B-EKHBH008B, ERHQ011B-EKHBH016B, 

ERHQ014B-EKHBH016B, ERHQ016B-EKHBH016B, 

ERHQ006B-EKHBX008B, ERHQ007B-EKHBX008B, 

ERHQ008B-EKHBX008B, ERHQ011B-EKHBX016B, 

ERHQ014B-EKHBX016B, ERHQ016B-EKHBX016B.
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DAIKIN ALTHERMA

VISSTE DU . . . ?
Daikin har riggat upp ett antal 

observationsplatser (i Skandinavien, 

Portugal, Frankrike, Belgien, ...), där 

Daikin Altherma har testats under 

helt olika klimatförhållanden. Hög 

tillfredsställelse har uppnåtts med ökad 

komfort, stabil inomhustemperatur, låg 

energiförbrukning och alltid varmvatten 

tillfängligt … oavsett väderförhållandena 

på observationsplatsen.
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EN BRA DAIKIN ALTHERMA DESIGN I 3 STEG

Ange avgivande vattentemperaturomfång för de nödvändiga värmeavgivarna och värmebelastningen.

Beräkning av värmeförluster (överförings- och ventilationsförluster).

Val av Daikin Althermasystem baserat på beräkningar av värmeförluster.

Tips: Använd Daikin Althermas tillgängliga urval och programvaruverktyg.

3 I 1 GARANTI 

STEG 3

STEG 1

STEG 2

ETT DAIKIN ALTHERMA-SYSTEM FÖR VARJE TILLÄMPNING 

LÅGTEMPERATURSYSTEM FÖR VÄRME HÖGTEMPERATURSYSTEM FÖR VÄRME

Utvald tillämpning
För nya hus eller tillsammans med befi ntlig 

beredare (bivalent)

Renovering: 

ersättare av traditionella beredare

Värmeavgivare

• Golvvärme

• Lågtemperaturradiatorer

• Fancoil-enheter

• Högtemperaturradiatorer

Extra komfort (tillval)

• Tappvarmvatten

• Kylning

• Solvärme för varmvattenproduktion

• Tappvarmvatten

• Solvärme för varmvattenproduktion
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DEL 1. DAIKIN ALTHERMA 
 LÅGTEMPERATURAPPLIKATION

Daikin erbjuder dig ett val mellan ett Daikin Altherma-system med en utomhusenhet och inomhusenhet, eller ett 

Daikin Altherma monoblocksystem, i vilket alla hydraulikdelar är placerade i utomhusenheten.

Båda systemen kan kombineras med

- golvvärme

- fancoil-enheter

- lågtemperaturradiatorer  

Dessutom kan Daikin Altherma-system anslutas till 

- en varmvattenberedare som täcker er kunds behov av varmvatten

- solfångare, tack vare solfångarsatsen, för att bidra till varmvattenproduktionen

- en rumstermostat för att lätt, snabbt och bekvämt reglera temperaturen.

DAIKIN ALTHERMA  
SPLIT

Tillämpning Värme och (tillval) kyla

  

Värmepumpstyp Utomhus (kompressor) + Inomhus (hydraulikdelar)

R-410A rörledning Mellan utomhusenhet och inomhusenhet

H
2
O-rördragning Mellan inomhusenhet och uppvärmningsenheterna inomhus

Fördel för installatören Ingen extra isolering av H
2
O-rör behövs för att skydda rören från att frysa

utomhus- & inomhusenhet
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DAIKIN ALTHERMA  
MONOBLOCK

Värme och (tillval) kyla

 

Endast utomhusenhet (kompressor och hydraulikdelar kombinerade)

Insidan av utomhusenheten

Mellan utomhusenhet och värmeavgivare

Endast H
2
O-rör behövs för att installera systemet

monoblock utomhusenhet

LÅGTEMPERATURAPPLIKATION
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Fläktkonvektor

Pumpstation för 

solvärme

Lågtemperatur-

radiator

Sol- 

fångare

Golv-

värmesystem

2 / Varmvattentank

4 / Solsats

1B / Inomhusenhet1A / Utomhus-

enhet

1A / UTOMHUSENHET :
EFFEKTIV ENERGIFÖRBRUKNING FRÅN LUFTEN

Daikin Altherma använder en naturlig energikälla. 

Utomhusenheten utvinner värme från utomhusluften 

och höjer dess temperatur till en nivå som är tillräckligt 

hög för att förse dig med värme. Värmen överförs sedan 

till inomhusenheten via köldmedierör (ytterligare en 

fördel är att rören aldrig kan frysa). Den kompakta 

utomhusenheten installeras enkelt och eftersom det 

varken behövs borrnings- eller grävningsarbeten kan den 

också installeras i lägenheter.

2 / VARMVATTENTANK :
FÖR LÅG ENERGIFÖRBRUKNING

För ditt varmvatten är Daikin Altherma lika smart. 

Den unika layouten och speciella placeringen av 

systemkomponenterna maximerar energieffektiviteten. 

Vattnet inuti förvaringstanken värms primärt upp av termisk 

energi från utomhusluften tack vare en värmeväxlare 

som är ansluten till värmepumpen. Men det finns också 

ett extra värmeelement i varmvattentanken som kan ta 

1B / INOMHUSENHET :
HJÄRTAT AV DAIKIN ALTHERMASYSTEMET

Inomhusdelen värmer upp det vatten som cirkulerar 

genom lågtemperaturradiatorerna, golvvärmesystemet 

eller fläktkonvektorerna och tillhandahåller även varmvatten 

för hushållet. Om du väljer kombinationen med värme och 

kyla, kan inomhusdelen även sänka vattentemperaturen för 

att erbjuda en uppfriskande svalka.

HUR FUNGERAR DAIKIN ALTHERMA LUFTTILLVATTENVÄRMEPUMP? 

Systemet består av 6 komponenter som tillsammans skapar en utmärkt komfort och vattentemperatur.

LÅGTEMPERATURTILLÄMPNING  GRUNDERNA

hand om det extra behovet vid dusch, bad och liknande. 

Vid lämpliga tillfällen värms vattnet upp till 70 °C för att 

förebygga bakterietillväxt. Med Altherma kan du alltid njuta 

av ett behagligt och helt säkert varmvatten. Beroende på 

den dagliga förbrukningen av varmvatten finns Daikin 

Altherma varmvattentankar i olika storlekar.
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3 /  Monoblock 

utomhusenhet

6 / RUMSTERMOSTAT

Med en trådkopplad eller trådlös rumstermostat, är det 

lätt, snabbt och bekvämt att reglera temperaturen. Som ett 

alternativ till den trådlösa rumstermostaten, kan en extern 

givare (EKRTETS) även monteras mellan golvvärmaren och 

golvet. Det gör det möjligt för en noggrannare mätning och 

komfortnivån kan regleras optimalare och energieffektivare.

*EKRTW för trådbunden väggmontering och EKRTR för trådlös typ.

2 /  Varmvattentank

3 / MONOBLOCK UTOMHUSENHET: ALLT I ETT

Utöver Daikin Altherma utomhus- och inomhussystem, 

har Daikin introducerat en monoblock-version i vilken alla 

hydraulikdelar är placerade i utomhusenheten. I detta nya 

4 / SOLSATS

Solsatsen överför solens värme till Daikin Althermas 

varmvattentank via en extern värmeväxlare. I motsats 

till tankar med två värmeväxlare, tillåter detta system 

att hela innehållet i tanken kan värmas effektivt med 

solvärme och, vid behov, med värmepumpsenenergi.

5 / SOLFÅNGARE

De högeffektiva kollektorerna överför all kortvågig 

solstrålning till värme som ett resultat av deras selektiva 

beläggning. Kollektorerna kan monteras på takteglet.

system dras vattenledningar, snarare än köldmedieledningar, 

inomhus från utomhusenheten, vilket gör installationen 

mycket snabbare och enklare för den lokala installatören.

5 /  Solfångare

LÅGTEMPERATURAPPLIKATION

6
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TANKAR MED SUPERPRESTANDA 
FÖR INVERTERPRINCIPEN

Daikin Altherma värmepumparnas prestandakoefficient 

(COP) anses till stora delar beror på Daikin inverterprincipen. 

En integrerad frekvenskonverter justerar kompressorns 

rotationshastighet så att den överensstämmer med 

uppvärmningen. Därför arbetar systemet sällan på full 

kapacitet och er kund behöver bara betala för den energi 

som han eller hon faktiskt behöver.

VÄRMEVÄXLARE  
ROSTSKYDDSBEHANDLING

Som standard är värmeväxlaren i utomhusgruppen 

försedd med en rostskyddsbehandling. Denna behandling 

garanterar en märkbart bättre tålighet mot rost orsakad av 

surt regn och salt.

Vanlig värmeväxlare

Aluminium

Hydrofillager

Korrosionstålig akrylharts

KOMPRESSORER MED HÖG VERKNINGSGRAD

1  DAIKIN ALTHERMA SPLIT

1.1  UTOMHUSENHET

 > kompakt , vädertålig och lätt att installera

 > innehåller en inverterkontrollerad kompressor för energieffektivitet och exakt temperaturreglering

 > utbud av värmepumpsdrift: uppvärmning och varmvatten med utomhustemperatur ner till -20° C

Scrollkompressorerna i Daikin Altherma 

modeller för stor kapacitet (11 till 16 kW) 

är kompakta och robusta enheter med låg  

ljudnivå för att garantera optimal driftsäkerhet 

(inga ventiler och inbyggd ”swing-link”-

koppling) och effektivitet (via ett lågt initialflöde 

och ett konstant kompressionsförhållande).

Daikin Altherma modeller  för liten 

kapacitet (6 t i l l  8 kW ) är  utrustade 

med en swingkompressor. Swing-

kompressorer har skapat trender inom 

fältet av energieffektiv prestranda under 

de senaste 10 åren (läckage och friktion 

förekommer i princip inte).

Långsam 
start

Temperaturen hålls stabil
Temperatur / ineffekt

Tid

Inställd 
temp.

värmepump
med  

inverter

värmepump
utan  

inverter

Uppvärmning:

LÅGTEMPERATURTILLÄMPNING  TEKNIKEN
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 > tillgänglig i två versioner: EKHBH för enbart uppvärmning, 

EKHBX för både uppvärmning och nedkylning

 > inbyggd elektrisk reservvärme som ytterligare värme 

vid de lägsta utomhustemperaturerna eller som reserv 

om det skulle bli problem med utomhusenheten

 > 2 avstängningsventiler för att montera ihop vatteninlopp 

och vattenutlopp

 > kompakt och lätt att installera: alla komponenter är 

förmonterade och alla delar är lätta att nå för underhåll. 

Väggmontering är jämförbar med en traditionell 

gasvärmare.

Uppvärmning och kylning

Om du väljer Daikin Altherma med en reversibel 

inomhusenhet (EKHBX), kan den både värma upp och kyla 

ner huset. Värmepumpen är då utrustad med en reversibel 

4-vägsventil varigenom kylcykeln är reversibel och värmen 

tas bort från rummen. Inomhusenheten kan kyla rum via 

golvkylning eller via fläktkonvektorerna.

Ställ in temperaturbegränsningar

För att förebygga inkorrekta manuella justeringar 

kan temperaturbegränsningarna utföras både för 

kylning och uppvärmning. Med golvvärme är det 

t.ex. viktigt att vattentemperaturen är anpassad till 

golvelementet. För att förhindra kondenseringsproblem 

kan golvvärmetemperaturen aldrig bli lägre än 18° C. För 

fläktkonvektorerna kan vattentemperaturen skjunka till 5° C.

1. Värmeväxlare

2. Expansionstank (10 liter)

3. Cirkulationssystem

4. Tank med reservvärme

5. Avluftarventil

6. Kylvätskeanslutning

7. Köldmediegasanslutning

8. Vatteninloppsanslutning

9. Vattenutloppsanslutning

10. Tryckmätare (vattenkrets)

11. Vattenfilter

12. Säkerhetsventil

13. Användargränssnitt

14. Apparatskåp

15. Flödesvakt

1.2  INOMHUSENHETEN

9. 8.

7. 6.

13.

10.

2.

1.

14.

3.

15.

12. 5.

4.

11.

EXTRA MÖJLIGHETER TACK VARE INOMHUSENHETEN

LÅGTEMPERATURAPPLIKATION



16

2  DAIKIN ALTHERMA MONOBLOCK

1. Kompressor med hög verkningsgrad

2. Expansionstank

3. Tank med reservvärme

4. Tryckmätare (vattenkrets)

5. Köldmedieanslutning

 > Alla hydraulikdelar är placerade i utomhusenheten

 > H
2
O-rör mellan utomhusenheten och uppvärmningsenheterna inomhus

 > Frysskydd för hydraulikdelar 

För att kunna skydda vattenledningarna från att frysa 

under vintern ingår isolering för alla hydaulikdelar 

och specialprogram för att aktivera pumpen och 

reservvärmen. Detta förhindrar att vattentemperaturen 

sjunker under fryspunkten och eliminerar behovet av 

glykol i vattenledningarna.

 > Daikin Altherma monoblock finns i olika versioner

- endast värme eller värme och kyla  

- med eller utan värme i bottenplattan 

- enfas eller trefas 

- 11 kW, 14 kW eller 16 kW 

 

 

 > Inbyggd elektrisk reservvärme som extra värme när 

det är extremt kallt ute. Daikin Altherma monoblock 

är standardutrustad med 6 kW extravärme, som kan 

justeras till 3 kW (enfasenheter) eller 3,5 kW (trefasenheter) 

genom att man ändrar kabeldragningen.  

 

Vid behov kan också ”överensstämmande” reservvärme 

på 6 kW installeras inomhus (också justerbar till 3 kW 

eller 3,5 kW).

 > Scrollkompressorerna i Daikin Altherma mono-

block-modeller (11 till 16 kW) är kompakta och robusta 

enheter med låg ljudnivå för att garantera 

optimal driftsäkerhet (inga ventiler och 

inbyggd ”swing-link”-koppling) och effektivitet 

(via ett lågt initialflöde och ett konstant 

kompressionsförhållande).

1 5

3

4

2

TEKNIKEN
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LÅGTEMPERATURAPPLIKATION

1.  ANVÄNDARGRÄNSSNITT

Inomhusenheten och monoblocket har ett lättanvänt användargränssnitt som styr Daikin 

Altherma-systemet. Displayen har en hel del användbar information:

3  KONTROLLSYSTEM

Lågtemperatursystemet för värme styrs av 2 komponenter.

2.  RUMSTERMOSTAT

Termostaten mäter rumstemperaturen och kommunicerar direkt med användargränssnittet.

Rumstermostatens LCD-skärm visar all den information som behövs för att ställa in Daikin 

Altherma-systemet. Användaren kan enkelt navigera mellan de olika menyerna vilkas 

vanligaste funktioner och lägen är:

 > Inställning av rumstemperaturen baserat på mätningar 

från den inbyggda eller externa sensorn

 > Kyl- och värmeläge

 > Funktionen Av (med integrerat frostskydd)

 > Semesterfunktionsläge

 > Komfort och färre funktionslägen

 > Tid (dag och månad)

 > Programmerad veckotimer med 2 standardprogram 

och 5 förinställda program

 > Låsfunktion

 > Inställningsgränser. Installatören kan ändra de övre och 

nedre gränserna 

Funktioner
Trådkopplad rumstermostat

EKRTW

Trådlös rumstermostat

EKRTR

Endast värme X X

Värme och Kyla X X

Komfortfunktionsläge X X

Färre funktionslägen X X

Schemalagt funktionsläge X X

Antal börvärdesändringar 12/dag 12/dag

Semesterfunktionsläge X X

Funktionen Av X X

Börvärdesbegränsning X X

Låsfunktion X X

Golvtemperaturskydd* - X

    *endast i kombination med EKRTETS

 > Veckodag

 > Tid

 > Driftsläge (värme eller kyla, varmvatten, tyst utomhusenhet)

 > Kontroll

 > Kompressordrift

 > Pumpdrift

 > Reservdrift

 > Booster-uppvärmning (i varmvattentanken)

 > Larmfelkoder

 > Temperatur (utomhustemperatur, temperatur i varmvattentank, avgivande 

vattentemperatur vid inomhusdelens utgång)
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4  VARMVATTENTANKEN

1. Monteras vid installation

2. Varmvattenanslutning

3. Anslutning för säkerhetsventil

4. Säkerhetsventil (monteras vid 

installation)

5. Elbox

6. Elboxens lock

7. Återcirkulationshål

8. Termistoruttag

9. Flödets inloppsanslutning

10. Värmeväxlare, spole

11. Returutloppsanslutning

12. Kallvatteninlopp

13. Gängat termistorhål för 

användning av solsats.  

Se installationsanvisningarna 

EKSOLHWAV1.

 > finns i 3 kapaciteter: 150, 200 och 300 liter.

 > hygienisk design i rostfritt stål eller emaljerat stål.

 > 40 mm CFC-fritt isoleringsmaterial (polyuretan) för 

tankar i rostfritt stål och 50 mm emaljerade ståltankar.

 > innehåller 2 värmeelement: en värmeväxlare längst ner 

där varmvattnet från inomhusenheten cirkulerar och en 

extra 3kW elektrisk värmare överst.

 > en termistor i varmvattenstanken styr en 3-vägs ventil 

och/eller en booster-värmare via inomhusenheten.

 > 150-literstank finns i golv- eller väggmodell, 200 och 300 

liter finns bara som golmodell.

TEKNIKEN
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VISSTE DU . . . ?
dina kunder som har solvattenberedare 

kan njuta av härligt varmt vatten när som 

helst, även när solen inte skiner.  

En integrerad återuppvärmare ingår  

i systemet för att hjälpa till vid  

molniga dagar.

VARMVATTENTANK MED MÅNGA FUNKTIONER . . .

 >  Emaljerad eller rostfritt stål

För att täcka allas behov har Daikin 2 typer av 

förvaringstankar: antingen en tank av rostfritt 

stål eller en tank som har emaljerats. De har en 

galvanisk anod för att skydda tanken från korrosion.

 >  Anti-legionella-funktion

För att förhindra att det utvecklas legionellabakterier 

har varmvattentanken en anti-legionella-funktion. Du 

kan ställa in programmet så att vattnet värms upp till 

en viss temperatur (standardinställning = 70 °C) vid en 

inställningstid, en eller flera dagar i veckan.

 >  Flexibel styrning

Man kan ställa in ”prioritetsinställning” för produktion  

av varmvatten. På det här sättet har kunden varmvatten 

när som helst under dygnet.

Uppvärmningen av varmvatten kan också ställas 

in utifrån nattaxan. En annan möjlighet till rationell 

energiförbrukning.

 >  Reglering av påslagnings- och 

avstängningstemperaturer

Du ställer själv in minimi- och maximitemperaturerna 

när vattnet i tanken måste värmas av värme-

pumpen.

 >  Fördröjning av boostervärmarens avstängning

För att förhindra att boostervärmaren slår på 

och av för ofta kan du låta systemet slås av så fort 

temperaturen når ett maximum på 4 °C över den 

inställda temperaturen.

 >  Låta backup-värmare och boostervärmare arbeta 

separat

Man kan också programmera systemet för att 

förhindra samtidig drift av backup-värmaren och 

boostervärmaren. En intressant möjlighet för hem 

med en begränsad strömbelastning!

LÅGTEMPERATURAPPLIKATION
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1

5

FRAMTIDEN: SOLVATTENBEREDARE

I genomsnitt över ett helt år ger solen oss helt gratis 

hälften av den energi vi behöver för att öka temperauren 

på varmvattnet. Din kund kan använda gratisenergi från 

solen genom att ansluta en solvattenberedare till sitt Daikin 

Altherma system. En solvattenberedare är ett termiskt 

solenergisystem där solstrålar omvandlas till värme. Värmen 

lagras sedan i en vattentank. 

SOLSATS

Solsatsen överför solens värme till Daikin Althermas 

varmvattentank via en extern värmeväxlare. I motsats 

till tankar med två värmeväxlare, tillåter detta system 

att hela innehållet i tanken kan värmas effektivt med 

solvärme och, vid behov, med värmepumpsenenergi.

2/ Inomhusenhet

1/ Solfångare

5/ Pumpstation för solvärme

3/ Varmvattentank

4/ Solsats

2

3

4

SOLFÅNGARE

De högeffektiva kollektorerna överför all kortvågig 

solstrålning till värme som ett resultat av deras selektiva 

beläggning. Kollektorerna kan monteras på takteglet.

Daikin Altherma solvattenberedare

 > solfångare

 > rörledningar och pumpstation för solvärme 

 > förvaringstank: standard Daikin Altherma varmvattentank

 > solsats

 > återuppvärmare (Daikin Althermas värmepumpsenhet som också förser hemmet med värme)

5  SOLVÄRME

TEKNIKEN
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V I S S T E  D U  … ?

Som mest kan 80 % av den använd-

bara solenergin omvandlas till värme 

som kan användas.

LÅGTEMPERATURAPPLIKATION
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1  LUFTTILLVATTENVÄRMEPUMP

A  / UTOMHUSDEL:
EN EFFEKTIV ANVÄNDNING AV ENERGIN I LUFTEN

Utomhusdelen tar upp värme från utomhusluften. Värmen 

förs sedan över till inomhusdelen genom köldmedierör.

B  / INOMHUSDEL: 
HJÄRTAT I DAIKIN ALTHERMASYSTEMET

Inomhusdelen tar emot värmen från utomhusdelen och ökar 

temperaturen ytterligare så att vattentemperaturen når upp 

till 80 °C och ger värme till radiatorer och varmvatten. Daikins 

unika lösning med kaskadkompressor i värmepumparna (en 

i utomhusenheten/en i inomhusenheten) innebär optimal 

komfort även vid de lägsta utomhustemperaturerna, utan 

att en extra elektrisk värmare behövs.  

2  VARMVATTENTANK: 

FÖR LÅG ENERGIKONSUMTION

Daikin Altherma med hög vattentemperatur är lämplig för 

att värma varmvatten utan att behöva extra elektrisk värme. 

Snabb uppvärmning av tappvarmvatten innebär också 

att mindre varmvattentankar behövs. För en familj på ca 4 

personer är standardtanken den bästa lösningen. Det finns 

också större tankar om du behöver mer tappvarmvatten.

DEL 2. DAIKIN ALTHERMA 
 HÖGTEMPERATURAPPLIKATION

HÖGTEMPERATURAPPLIKATION  GRUNDERNA
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3  ANVÄNDARGRÄNSSNITT

Med Daikin Althermas användargränssnitt kan önskad 

temperatur enkelt, snabbt och bekvämt regleras. Det gör 

det möjligt för en noggrannare mätning och komfortnivån 

kan regleras optimalare och energieff ektivare.

VÄRME OCH VARMVATTEN

MED SOLENERGI

Daikin Altherma högtemperaturvärmesystem kan som 
tillval använda solenergi för varmvattenproduktion.
Om solenergin inte behövs med det samma kan den 
specialkonstruerade varmvattentanken (EKHWP) lagra 
stora mängder varmvatten i upp till ett dygn för senare 
användning som varmvatten eller värme. 

HÖGTEMPERATURAPPLIKATION

Solfångare

Inomhusenhet och 
Varmvattentank
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1  VÄRMEPUMP FÖR HÖG TEMPERATUR

HÖGTEMPERATURAPPLIKATION  TEKNIK

Daikin Altherma High Temperature använder 100 % termodynamisk energi för att komma upp till vattentemperaturer på 

upp till 80 °C utan att använda extra värmeelement. 

utomhus inomhus

1 2 3Steg Steg Steg

Hög prestanda i 3 steg:

1. Utomhusdelen tar upp värme från utomhusluften. 
Värmen förs sedan över till inomhusdelen genom 
köldmedium R-410A.

2. Inomhusdelen tar emot värmen och ökar 
temperaturen ytterligare med köldmedium R-134a.

3. Värmen överförs från R-134a-köldmedikretsen till 
vattenkretsen. Tack vare den unika lösningen med 
kaskadkompressor kan vattentemperaturen 80 °C nås 
utan att använda extra backup-värmare.
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INVERTERSTYRNING INNEBÄR  
ÄNNU FLER BESPARINGAR!

Invertern anpassar hela tiden ditt system till det 

aktuella värmebehovet. Inget behov att mixtra med 

inställningar: den programmerade temperaturen hålls 

optimal oavsett utomhus- och inomhusfaktorer, t.ex. 

mängden solljus, antal personer i rummet. Resultatet 

blir oöverträffad komfort, förlängd livslängd eftersom 

den bara är i drift när den behövs, och 30 % extra 

besparingar i energikostnader jämfört med en 

värmepump utan inverter.

2  INOMHUSENHETEN

 › Tillgänglig för modeller med enbart uppvärmning 

 › Ingen backupvärmare krävs tack vare kaskadteknik

HÖGTEMPERATURAPPLIKATION

Långsam start

Temperaturen hålls stabil
Temperatur / ineffekt

Tid

Inställd 
temperatur

System  
med inverter

System  
utan inverter

Uppvärmning:

1. Värmeväxlare  

R-134a  H
2
O

2. Värmeväxlare  

R-410A  R-134a

3. Pump (DC-inverter  

för att behålla bestämt ∆T)

4. Kompressor R-134a

5. Avluftare

6. Manometer

7. Expansionskärl (12 l)

1
2

3

4

5

6

7
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3  KONTROLLSYSTEM

Användargränssnittet styr högtemperatur-

värmesystemet på två sätt:

1/ VÄDERBEROENDE FLYTANDE 
BÖRVÄRDE

När funktionen fl ytande börvärde är aktiverad 

kommer börvärdet för det avgivande vattnets 

temperatur att vara beroende av temperaturen 

utomhus. Vid låg utomhustemperatur kommer 

temperaturen för det avgivande vattnet att öka 

så att det ökade värmebehovet i byggnaden 

tillgodoses. Vid varmare temperaturer kommer 

temperaturen för det avgivande vattnet att 

minska för att spara energi.

2/ TERMOSTATSTYRNING

Med Daikin Althermas användargränssnitt 

med integrerad temperatursensor kan den 

ideala temperaturen enkelt, snabbt och 

bekvämt regleras.

Det lättstyrda gränssnittet för högtempe-

ratur tillämpningar garanterar din komfort. 

 › Byggnadsuppvärmning 

 › Tyst läge 

 › Sänkningsfunktion 

 › Desinfi ceringsfunktion 

 › Funktionen Av 

 › Tidsplanering 

 › Varmvattenläge
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1/ EKHTSA  ENDAST TAPPVARMVATTEN

Daikin Altherma High Temperature kan tillhandahålla tappvarmvatten. Hela systemet integreras med befintliga 

radiatorer och varmvattenfaciliteter.

1

10

7

9

5

1. Varmvattenanslutning

2. T-stycke (monteras vid 

installation)

3. Anslutning för 

säkerhetsventil

4. Säkerhetsventil 

(monteras vid 

installation)

5. Återcirkulationshål

6. Termistoruttag

7. Flödets 

inloppsanslutning

8. Värmeväxlare, spole

9. Returutloppsanslutning

10. Kallvattenanslutning

11. Termistor

12. Anod

13. Hölje 

14. Hål

4  VARMVATTENTANK

HÖGTEMPERATURAPPLIKATION

Funktioner
Varmvattentank 

EKHTS-A

Varmvattentank  

EKHWP-A

Utvald tillämpning Endast tappvarmvatten Varmvatten – möjlighet för solvärme

Drift-
Vattnet som förvaras i tanken används 

som tappvarmvatten

Tappvarmvatten lagras inte i tanken 

utan rinner genom tankens spole

Inomhusdelen och varmvattentanken kan staplas för att 

spara utrymme, eller installeras bredvid varandra om det 

bara finns begränsad höjd vid inmonteringen

8

6

12

15

14

7

3
4

9

11

13
2

5
1
10

15
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2/ EKHWPA: VARMVATTEN  MÖJLIGHET FÖR SOLVÄRME

Varmvattentanken har två sektioner: 

Den övre, alltid varma, sektionen – den aktiva vattenzonen – och den nedre, kallare sektionen – solzonen.

1. Det aktiva vattnet hettas upp i den övre sektionen i förvaringstanken. Eftersom temperaturen är hög i den här 

zonen är varmvatten alltid tillgängligt.

2. Solfångare arbetar effektivare när kallt vatten passerar genom solfångarna. Därför förvaras vattnet som matas 

direkt till solfångarna vid soldrift i solzonen.

TEKNIKEN

1. Inlopp från solfångare (1”F kopplingspunkt) 

2. Kallvatteninlopp (1”M) 

3. Varmvattenutlopp (1”M) 

4. Inlopp från värmepump (1”M) 

5. Retur till värmepump (1”M) 

6. Utlopp för värmesupport (1”M) 

7. Inlopp för värmesupport (1”M) 

10. Varmvattentank 

11. Påfyllnings- och dräneringsventil 

12. Anslutning för utjämningsrör (ej använd) 

13. Värmeväxlare för varmvatten 

14. Uppvärmning av värmeväxlare 

15. Värmeväxlare för solvärmesupport 

16. Värmeisoleringsmantel för solvärmesupport 

17. Införingshål för tillvalet elektrisk värmare (ej använt)

18. Solfångarinloppets skiktningsrör 

19. Indikator för påfyllningsnivå 

22. Förvaringstank för vatten (ej trycksatt)

23. Solzon

24. Servicevattenzon

25. Namnplåt

26. Anslutning för översvämningsskydd

27. Reglage
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HÖGTEMPERATURAPPLIKATION

5  SOLVÄRME

SOLFÅNGARE

De högeffektiva kollektorerna med selektiva 

beläggningar överför all kortvågig solstrålning till 

värme. Kollektorerna kan monteras på taktegel.

DRIFT

Solfångarna fylls inte med vatten förrän de har fått 

tillräckligt mycket värme från solen.

Då kommer båda pumparna i styr- och pumpenheten 

att slå på kortvarigt och fylla kollektorerna med vatten 

från förvaringstanken. Efter påfyllningen som tar 

mindre än en minut kommer en av pumparna att slås 

av och vattencirkulationen bibehålls med hjälp av den 

andra pumpen.

SYSTEMET EJ UNDER TRYCK

Om solen inte skiner tillräckligt mycket eller om 

förvaringstanken för solvärme inte behöver mer värme, 

kommer matningspumpen att slås av och hela solsystemet 

tappas ur och vattnet rinner ner i förvaringstanken. Det är 

inte nödvändigt att tillsätta frostskyddsmedel eftersom, 

om installationen inte används, kollektorytorna inte 

är fyllda med vatten – ytterligare en fördel för miljön.
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1. Tillämpning ”enbart värme” med en rumstermostat ansluten till inomhusdelen

2. Tillämpning ”värme” och ”produktion av varmvatten”

Temperaturen i varje rum regleras med en ventil på varje vattenkrets. Varmvatten levereras från varmvattentanken som är 

ansluten till inomhusdelen.

1. Utomhusdel

2. Inomhusdel

3. Värmeväxlare

4. Pump

5. Ventil

6. Grenrör (SBI)

7. Ventil

FHL1…3 Golvvärme (SBI)

T Rumstermostat

1. Utomhusdel

2. Inomhusdel

3. Värmeväxlare

4. Pump

5. Ventil

6. Grenrör (SBI)

7. Ventil

8. Motoriserad trevägsventil

9. Säkerhetsventil

10. Boostervärmare

11. Värmeväxlarspiral

12. Tank för varmvatten

FHL1…3 Golvvärme (SBI)

T 1…3 Individuell rumstermostat

SBI: Tillhandahålls av installatören

1A/ KONFIGURATIONSMÖJLIGHETER  SPLIT

DEL 3.  DAIKIN ALTHERMA 
 TEKNISKA SPECIFIKATIONER

LÅGTEMPERATURAPPLIKATION
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3. Tillämpning ”värme/kyla” via rumstermostaten och ”produktion av varmvatten”

Värme använder golvvärme och fläktkonvektorer. Kyla använder bara fläktkonvektorer. 

Varmvatten levereras från varmvattentanken som är ansluten till inomhusdelen.

4. Bivalent tillämpning

1. Utomhusdel

2. Inomhusdel

3. Värmeväxlare

4. Pump

5. Ventil

6. Grenrör (SBI)

7. Ventil

8. Motoriserad trevägsventil

FHL1…3 Golvvärme (SBI)

K1A Relä för aktivering 

EKHB*-enhet (SBI)

K2A Relä för aktivering 

varmvattentank (SBI)

T Rumstermostat

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

SBI: Tillhandahålls av installatören

10. Boostervärmare

11. Värmeväxlarspiral

12. Tank för varmvatten

13. Motoriserad tvåvägsventil (SBI)

FCU1…3 Fläktkonvektor (SBI)

FHL1…3 Golvvärme (SBI)

T Rumstermostat med kyla /

värmeomkopplare 

10. Boostervärmare

11. Värmeväxlarspiral

12. Tank för varmvatten

1. Utomhusdel

2. Inomhusdel

3. Värmeväxlare

4. Pump

5. Ventil

6. Grenrör (SBI)

7. Ventil

8. Motoriserad trevägsventil

14. Extern värmeenhet (SBI)

15. Aquastat (SBI)

16. Ventil (SBI)

17. Envägsventil (SBI)
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1. Tillämpning ”enbart värme” med en rumstermostat ansluten till inomhusenheten

2. Tillämpning ”värme” och ”produktion av varmvatten”

Temperaturen i varje rum regleras med en ventil på varje vattenkrets. Varmvatten levereras från varmvattentanken som är 

ansluten till enheten.

1. Enhet

2. Värmeväxlare

3. Pump

4. Avstängningsventil

5. Kollektor (monteras vid installation)

FHL1…3 Golvvärme (monteras vid 

installation)

T Rumstermostat (monteras vid 

installation)

I Användargränssnitt

1. Enhets-

2. Värmeväxlare

3. Pump

4. Avstängningsventil

5. Kollektor (monteras vid installation)

6. Motoriserad trevägsventil

7. Shuntventil (monteras vid 

installation)

8. Boostervärmare

9. Värmeväxlare, spole

10. Varmvattentank

FHL1…3 Golvvärme 

 (levereras separat)

T 1…3 Individuella rum 

  termostat (levereras separat)

M 1…3 Individuell motoriserad 

  ventil för kontrollslinga 

  FHL1 (monteras vid  

 installation)

I Användargränssnitt

FHL1
FHL2

FHL3

T

I

54321

FHL1
FHL2

FHL3

543 721

M

M1

T1

M2

T2

M3

T3

10

6

98

I

LÅGTEMPERATURAPPLIKATION

1B/ KONFIGURATIONSMÖJLIGHETER  MONOBLOCK
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FHL1
FHL2

FHL3

T

7

T4 T5 T6

4321 12

M

11

M

FCU1
FCU2

FCU3

5

5

I

3. Tillämpning ”värme/kyla” via rumstermostaten och ”produktion av varmvatten”

Värme använder golvvärme och fläktkonvektorer. Kyla använder bara fläktkonvektorer. 

Varmvatten levereras från varmvattentanken som är ansluten till enheten.

4. Tillämpning ”värme/kyla” utan en rumstermostat 

men med en rumstermostat för enbart uppvärmning som styr golvvärmen och en termostat för kyla/värme som styr 

fläktkonvektorerna.

FHL1
FHL2

FHL3

4321

M

10

6 11

98

M

FCU1
FCU2

FCU3

5

T

I

1. Enhet

2. Värmeväxlare

3. Pump

4. Avstängningsventil

5. Kollektor (monteras vid installation)

6. Motoriserad trevägsventil

FCU1…3 Fläktkonvektor med

 termostat (levereras separat)

FHL1…3 Golvvärme 

(monteras vid installation)

T Endast uppvärmning rums-

 termostat (levereras separat)

T4..6 Individuell rumstermostat 

 för rum uppvärmt/avkylt med 

fläktkonvektor (monteras vid 

installation)

I Användargränssnitt

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

8. Boostervärmare

9. Värmeväxlare, spole

10. Varmvattentank

11. Motoriserad tvåvägsventil  

(monteras vid installation)

FCU1…3 Fläktkonvektor (monteras vid 

installation)

FHL1…3 Golvvärme

 (levereras separat)

T Rumstermostat med

 omkopplare för kyla/värme

 (levereras separat)

I Användargränssnitt

1. Enhet

2. Värmeväxlare

3. Pump

4. Avstängningsventil

5. Kollektor (monteras vid installation)

7. Shuntventil (monteras vid installation)

11. Motoriserad tvåvägsventil för 

att stänga av golvvärmen under 

nedkylning (monteras vid installation)

12. Motoriserad tvåvägsventil för 

aktivering av rums-termostaten 

(monteras vid installation)
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LÅGTEMPERATURAPPLIKATION

INOMHUSDEL

UTOMHUSDEL

EKHBH008B*** EKHBX008B*** EKHBH016B*** EKHBX016B***

Funktion Endast värme Reversibel Endast värme Reversibel

Dimensioner HxBxD mm 922x502x361 922x502x361 922x502x361 922x502x361

Färg Neutralt vit (RAL 9010)

Material Epoxypolyestermålad galvaniserad stålplåt

Vikt 46 48

Utgående kylmedel-

temperaturintervall

värme °C 15~50 15~55

kyla °C - 5~22 - 5~22

Dräneringsventil ja

FABRIKSMONTERAD VÄRMARE kW kapacitetssteg strömförsörjning

EKHBH(X)008B3V3    /    EKHBH(X)016B3V3 3 1 1~/230V

EKHBH(X)008B6V3    /    EKHBH(X)016B6V3 6 2 1~/230V

EKHBH(X)008B6WN   /    EKHBH(X)016B6WN 6 2 3~/400 V

EKHBH(X)008B6T1     /    EKHBH(X)016B6T1 6 2 3~/230 V

EKHBH(X)008B9WN   /    EKHBH(X)016B9WN 9 2 3~/400 V

EKHBH(X)008B9T1     /    EKHBH(X)016B9T1 9 2 3~/230 V

ER(H/L)Q006BV3 ER(H/L)Q007BV3 ER(H/L)Q008BV3

Dimensioner HxBxD mm 735x825x300

Nominell kapacitet
värme kW 5,75 6,84 8,43

kyla kW 7,20 8,16 8,37

Nominellt effektbehov
värme kW 1,26 1,58 2,08

kyla kW 2,27 2,78 2,97

COP värmefaktor 4,56 4,34 4,05

EER köldfaktor 3,17 2,94 2,82

Driftsområde

värme °C -20~25

kyla °C 10~43

kranvatten °C -20~43

Ljudeffektsnivå
värme dBA 61 61 62

kyla dBA 63 63 63

Ljudtrycksnivå
värme dBA 48 48 49

kyla dBA 48 48 50

Vikt kg 56

Köldmediemängd R-410A kg 1,7

Strömförsörjning 1~/230V/50Hz

Rekommenderade säkringar A 20

Mätningsförhållanden: Värme Ta DB/WB 7° C/6° C-LWC 35 °C (DT=5 °C) - Kyla Ta 35 °C - LWE18 °C (DT=5 °C)

ER(H/L)Q011BV3 ER(H/L)Q014BV3 ER(H/L)Q016BV3 ER(H/L)Q011BW1 ER(H/L)Q014BW1 ER(H/L)Q016BW1

Dimensioner HxBxD mm 1 170x900x320 1 345x900x320

Nominell kapacitet
värme kW 11,2 14,0 16,0 11,32 14,50 16,05

kyla kW 13,9 17,3 17,8 15,05 16,06 16,76

Nominellt effektbehov
värme kW 2,46 3,17 3,83 2,54 3,33 3,73

kyla kW 3,79 5,78 6,77 4,44 5,33 6,06

COP värmefaktor 4,55 4,42 4,18 4,46 4,35 4,30

EER köldfaktor 3,67 2,99 2,63 3,39 3,01 2,76

Driftsområde

värme °C -20~35 -20~35

kyla °C 10~46 10~46

tappvarmvatten °C -20~43 -20~43

Ljudeffektsnivå
värme dBA 64 64 66 64 64 66

kyla dBA 64 66 69 64 66 69

Ljudtrycksnivå
värme dBA 49 51 53 51 51 52

kyla dBA 50 52 54 50 52 54

Ljudtrycksnivå – nattyst 

läge

värme dBA 42 42 43 42 42 43

kyla dBA 45 45 46 45 45 46

Vikt kg 103 108 / 110*

Köldmediemängd R-410A kg 3,7 2,95

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

Rekommenderade säkringar A 32 20

Mätningsförhållanden: Värme Ta DB/WB 7° C/6° C-LWC 35 °C (DT=5 °C) - Kyla Ta 35 °C - LWE18 °C (DT=5 °C)

* 108 kg för ERHQ011-016BW1 / 110 kg för ERLQ011-016BW1

2A/ TEKNISKA DATA  SPLIT Se sid. 7

(Enfas)

(Trefas)
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TEKNISKA SPECIFIKATIONER

UTOMHUSDEL
ENDAST UPPVÄRMNING REVERSIBEL

ENFAS
med värme i bottenplattan EDLQ011B6V3 EDLQ014B6V3 EDLQ016B6V3 EBLQ011B6V3 EBLQ014B6V3 EBLQ016B6V3

utan värme i bottenplattan EDHQ011B6V3 EDHQ014B6V3 EDHQ016B6V3 EBHQ011B6V3 EBHQ014B6V3 EBHQ016B6V3

Nominell kapacitet

 

värme kW 11,20 14,00 16,00 11,20 14,00 16,00

kyla kW 12,85 15,99 16,73

värme kW 2,47 3,20 3,79 2,47 3,20 3,79

kyla kW 3,78 5,65 6,28

COP värmefaktor 4,54 4,37 4,22 4,54 4,37 4,22

EER köldfaktor 3,39 2,83 2,66

Driftsområde

värme °C -15~35 (1) -15~35 (1)

kyla °C 10~46

kranvatten °C -15~43 -15~43

Ljudeffektsnivå
värme dBA 64 64 66 64 64 66

kyla dBA 65 66 69

Ljudtrycksnivå
värme dBA 51 51 52 51 51 52

kyla dBA 50 52 54

Vikt kg 180 180

Köldmediemängd R-410A kg 2,95 2,95

Strömförsörjning 1~/230V/50Hz 1~/230V/50Hz

Rekommenderade säkringar A 32 32

Mätningsförhållanden: Värme Ta DB/WB 7° C/6° C-LWC 35 °C (DT=5 °C) - Kyla Ta 35 °C - LWE18 °C (DT=5 °C)

(1) E(D/B)L* modeller kan nå -20 °C / E(D/B)L*6W1 modeller kan nå -25 °C men utan kapacitetsgaranti

ENDAST UPPVÄRMNING REVERSIBEL

TREFAS
med värme i bottenplattan EDLQ011B6W1 EDLQ014B6W1 EDLQ016B6W1 EBLQ011B6W1 EBLQ014B6W1 EBLQ016B6W1

utan värme i bottenplattan EDHQ011B6W1 EDHQ014B6W1 EDHQ016B6W1 EBHQ011B6W1 EBHQ014B6W1 EBHQ016B6W1

Nominell kapacitet
värme kW 11,20 14,00 16,00 11,20 14,00 16,00

kyla kW 12,85 15,99 16,73

Nominellt effektbehov
värme kW 2,51 3,22 3,72 2,51 3,22 3,72

kyla kW 3,78 5,32 6,06

COP värmefaktor 4,46 4,35 4,30 4,46 4,35 4,30

EER köldfaktor 3,39 3,01 2,76

Driftsområde

värme °C -15~35 (1) -15~35 (1)

kyla °C 10~46

kranvatten °C -15~43 (1) -15~43 (1)

Ljudeffektsnivå
värme dBA - - - 64 64 66

kyla dBA 65 66 69

Ljudtrycksnivå
värme dBA 49 51 53 49 51 53

kyla dBA 50 52 54

Vikt kg 180 180

Köldmediemängd R-410A kg 2,95 2,95

Strömförsörjning 3N~/400V/50Hz 3N~/400V/50Hz

Rekommenderade säkringar A 20 20

Mätningsförhållanden: Värme Ta DB/WB 7° C/6° C-LWC 35 °C (DT=5 °C) - Kyla Ta 35 °C - LWE18 °C (DT=5 °C)

(1) E(D/B)L* modeller kan nå -20 °C / E(D/B)L*6W1 modeller kan nå -25 °C men utan kapacitetsgaranti

2B/ TEKNISKA DATA  MONOBLOCK
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LÅGTEMPERATURAPPLIKATION

SOLSATS

RUMSTERMOSTAT

termostat - mottagare

(trådlös)

(med tråd)

VARMVATTENTANK

EKHWS150B3V3 EKHWS200B3V3 EKHWS300B3V3 EKHWS200B3Z2 EKHWS300B3Z2

Vattenvolym l 150 200 300 200 300

Max. vattentemperatur °C 85

Höjd mm 900 1 150 1 600 1 150 1 600

Diameter mm 580

Boostervärmare kW 3

Strömförsörjning 1~/230V/50Hz 2~/400 V/50 Hz

Material inuti tanken Rostfritt stål (DIN 1.4521)

Material utvändigt Epoxymålad stålplåt

Färg Neutralvit

Tomvikt kg 37 45 59 45 59

EKHWE150A3V3 EKHWE200A3V3 EKHWE300A3V3 EKHWE200A3Z2 EKHWE300A3Z2 EKHWET150A3V3

Montering  Golv Vägg

Vattenvolym l 150 200 300 200 300 150

Max. vattentemperatur °C 75

Höjd mm 1 205 1 580 1 572 1 580 1 572 1 205

Diameter mm 545 545 660 545 660 545

Boostervärmare kW 3

Strömförsörjning 1~/230V/50Hz 2~/400 V/50 Hz 1~/230V/50Hz

Material inuti tanken Emaljerat stål enl. (DIN4753TL2)

Material utvändigt Epoxybelagt stål

Färg Naturligt vit (RAL 9010)

Tomvikt kg 80 104 140 104 140 82

EKSOLHWAV1

Dimensioner HxBxD mm 770x305x270

Värmeväxlare

tryckfall kPa 21,5

max.inloppstemp. °C 110

värmeväxlings-

kapacitet
W/K 1 400

Omgivningstemperatur
max. °C 35

min. °C 1

Strömförsörjning 1~/220-240V/50Hz

Strömförbrukning inomhusdel

Vikt kg 8

Ljudtrycksnivå dBA 27

EKRTW
EKRTR

EKRTETS (tillval)

Termostat Mottagare

Dimensioner HxBxD mm 87x125x34 87x125x34 170x50x28 3 m kabellängd

Vikt Nettovikt g 215 210 125 65

Omgivningstemperatur
Lagring °C -20~60 -20~60 -20~60 -20~60

Drifts- °C 0~50 0~50 0~50 0~50

Temperatur-

börvärdesintervall

värme °C 4~37 4~37 - -

kyla °C 4~37 4~37 - -

Klocka ja ja - -

Regleringsfunktion proportionerligt band proportionerligt band - -

2A/ TEKNISKA DATA  TILLVAL

EKSRDS1A med styrenhet EKSR3PA

Monteringsmetod På väggen

Dimensioner HxBxD mm 332x230x145

Strömförsörjning 230V / 50 Hz

Kontroll Digital styrenhet för temperaturskillnad med ren text

Styrenhetens max. elektriska effektkonsumtion W 2

Temperaturgivare för solpanel Pt1000

Sensor för förvaringstank PTC

Givare för returflöde PTC

Matarvattnets temperatur och flödesgivare (tillval) Spänningssignal (3,5V DC)

PUMPSTATION



37

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

EKSV26P EKSH26P

Läge Vertikal Horisontell

Dimensioner HxBxD mm 2 000x1 300x85 1 300x2 000x85

Yttre yta m² 2,60

Absorptionsyta m² 2,36

Vikt kg 42

Vatteninnehåll l 1,7 2,1

Absorbator harpformade kopparrör med lasersvetsad aluminiumplatta med högselektiv beläggning

Beläggning micro-therm (absorption max. 96 %, emission ca 5% +/- 2%

Glasytor Enkel säkerhetsglasruta, överföring +/- 92 %

Värmeisolering mineralull, 50 mm

Max. trycksänkning vid 100 l/min mbar 3 0,5

Tillåten takvinkel 15° till 80°

Max. stillastående temperatur °C 200

Max. driftstryck stång 6

Solfångarna är stillastående resistenta över lång tid och testas för termisk chock. Minsta kollektorutbyte över 525 kWh/m² vid 40% täckningsgrad; Plats Würzburg, Tyskland

SOLFÅNGARE
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1/ KONFIGURATIONSMÖJLIGHETER

HÖGTEMPERATURAPPLIKATION

HÖGTEMPERATURAPPLIKATION

1. Värme och varmvatten med en enda fjärrkontroll i vardagsrummet

3. Värme och varmvatten med en enda fjärrkontroll installerad med enheten, och den externa rumstermostaten 

monterad i vardagsrummet

2. Värme och varmvatten med en enda fjärrkontroll monterad med enheten, och en annan fjärrkontroll 

monterad i vardagsrummet

1. Utomhusdel

2. Inomhusdel

3. Värmeväxlare med 

köldmedium

4. Vattenvärmeväxlare

5. Kompressor

6. Pump

7. Avstängningsventil

8. Motoriserad 

3-vägsventil (tillval)

9. Tappvarmvattentank 

(tillval)

10. Kollektor (monteras vid 

installation)

11. Radiator (monteras vid 

installation)

12. Elektronisk 

expansionsventil

13. Shuntventil (monteras 

vid installation)

C1 Fjärrkontroll

A Installationsplats

B Vardagsrum

1. Utomhusdel 

2. Inomhusdel 

3. Värmeväxlare med 

köldmedium 

4. Vattenvärmeväxlare

5. Kompressor 

6. Pump

7. Avstängningsventil 

8. Motoriserad 

3-vägsventil (tillval)

9. Tappvarmvattentank 

(tillval)

10. Kollektor (monteras vid 

installation)

11. Radiator (monteras vid 

installation)

12. Elektronisk 

expansionsventil

13. Shuntventil (monteras 

vid installation)

C1 Fjärrkontroll

T Rumstermostat

A Installationsplats

B Vardagsrum

1. Utomhusdel 

2. Inomhusdel 

3. Värmeväxlare med 

köldmedium

4. Vattenvärmeväxlarens 

försörjning)

5. Kompressor 

6. Pump 

7. Avstängningsventil 

(slav)

8. Motoriserad 

3-vägsventil (tillval)

9. Tappvarmvattentank 

(tillval)

10. Kollektor (monteras vid 

installation)

11. Radiator (monteras vid 

installation)

12. Elektronisk 

expansionsventil

13. Shuntventil (monteras 

vid installation)

C1 Fjärrkontroll (master)

C2 Fjärrkontroll (tillval)

A Installationsplats

B Vardagsrum

7 7 10 1343 1212 21

8

6

5

M

11

9

C1
A B

C1

7 743 1212 21

8

6

5

M

11

9

10 13

T
A B

10 13

C1
A BC2

7 743 1212 21

8

6

5

M

11

9
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4. Värme via golvvärme. 

 För applikationer med golvvärme i kombination med radiatorer är vattentemperaturen som fås från Daikin-systemet 

för hög. På grund av detta krävs det en temperaturminskande enhet (monteras vid installation) för att sänka 

vattentemperaturen (varmvattnet blandas med kallvatten för att sänka temperaturen). Denna enhet styrs inte av 

värmepumpsystemet. Drift och konfiguration av vattenkretsen är installatörens ansvar. Daikin erbjuder bara möjligheten 

till flera börvärden på begäran.

1. Utomhusdel 

2. Inomhusdel

3. Värmeväxlare med 

köldmedium 

4. Vattenvärmeväxlare

5. Kompressor 

6. Pump 

7. Avstängningsventil

8. Ventil (monteras vid 

installation) 

9. Tappvarmvattentank 

(tillval)

10. Elektronisk 

expansionsventil

 > C1 Fjärrkontroll

 > TRD1 Temperatur-

minskningsenhet 1

 > TRD2 Temperatur-

minskningsenhet 2

8

TRD1

65°C

TRD2

35°C

C1

743 1010 21 6

5 97

TRD1

45°C

TRD2

35°C 65°C

C1

743 1010 21

8

6

5

M

97

Mönster A

Varmvattenberedaren installeras parallellt med blandnings-

stationen/stationerna. På så sätt kan enheten arbeta 

med värme och varmvatten samtidigt. Balanseringen av 

 vattenfördelningen är i det här fallet intallatörens ansvar.

Mönster B 

Varmvattentanken installeras i en separat krets (med en 

3-vägsventil) i den temperatursänkande enheten. Den här 

konfigurationen tillåter inte att det samtidigt framställs 

värme- och varmvatten.

Bör- 
värde

Fält-
inställning

Termostatus

Tappvarmvatten 
70 °C(a) [b-03] AV PÅ AV AV AV

Plats 1 65 °C [A-03] AV PÅ/AV PÅ PÅ AV

Plats 2 35 °C [A-04] AV PÅ/AV PÅ PÅ PÅ

Resulterande värmepumpsvatten AV >70 °C 65 °C 65 °C 35 °C

Konfigurationsexempel:

Bör- 
värde

Fält-
inställning

Termostatus

Plats 0 65 °C
Fjärr-

kontroll
AV PÅ AV AV AV

Plats 1 45 °C [A-03] AV PÅ/AV PÅ PÅ AV

Plats 2 35 °C [A-04] AV PÅ/AV AV PÅ PÅ

Resulterande värmepumpsvatten AV 65 °C 45 °C 45 °C 35 °C

Konfigurationsexempel:

1. Utomhusdel 

2. Inomhusdel 

3. Värmeväxlare med 

köldmedium

4. Vattenvärmeväxlarens 

försörjning)

5. Kompressor 

6. Pump 

7. Avstängningsventil 

(slav)

8. Motoriserad 

3-vägsventil (tillval)

9. Tappvarmvattentank 

(tillval)

10. Kollektor (monteras vid 

installation)

11. Radiator (monteras vid 

installation)

12. Elektronisk 

expansionsventil

13. Shuntventil (monteras 

vid installation)

 > C1 Fjärrkontroll 

(master)

 > C2 Fjärrkontroll (tillval)

 > A Installationsplats

 > B Vardagsrum
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HÖGTEMPERATURAPPLIKATION

2A/ TEKNISKA DATA  SPLIT

ENFAS TREFAS

EKHBRD011AV1 EKHBRD014AV1 EKHBRD016AV1 EKHBRD011AY1 EKHBRD014AY1 EKHBRD016AY1

Funktion Endast värme Endast värme

Dimensioner HxBxD mm 705x600x695 705x600x695

Utgående kylmedel-

temperaturintervall
värme °C 25~80 25~80

Material Förbehandlad plåt Förbehandlad plåt

Färg Metallgrå Metallgrå

Ljudeffektsnivå dBA 59 60 60 59 60 60

Ljudtrycksnivå 1 dBA 38 39 42 38 39 42

Ljudtrycksnivå 2 dBA 43 43 43 43 43 43

Vikt kg 144,25 147,25

Köldmedium
Typ R-134a R-134a

Mängd kg 3,2              3,2              

Strömförsörjning 1~/50Hz/220-240V 3~/50Hz/380-415V 

Rekommenderade säkringar A 32 16

1 Mätningsförhållanden: EW: 55 °C, LW: 65 °C; 1 m framför enheten; integrerad design (+ tank)
2 Mätningsförhållanden: EW: 70 °C, LW: 80 °C; 1 m framför enheten; integrerad design (+ tank)

ENFAS TREFAS

MED VÄRME I BOTTENPLATTAN3 ERRQ011AV1 ERRQ014AV1 ERRQ016AV1 ERRQ011AY1 ERRQ014AY1 ERRQ016AY1

UTAN VÄRME I BOTTENPLATTAN3 ERSQ011AV1 ERSQ014AV1 ERSQ016AV1 ERSQ011AY1 ERSQ014AY1 ERSQ016AY1

Dimensioner HxBxD mm 1 345x900x320 1 345x900x320

Nominell kapacitet värme kW 11 14 16 11 14 16

Nominellt effektbehov1 värme kW 3,57 4,66 5,57 3,57 4,66 5,57

COP 1 3,08 3,00 2,88 3,08 3,00 2,88

Nominellt effektbehov2 värme kW 4,40 5,65 6,65 4,40 5,65 6,65

COP 2 2,50 2,48 2,41 2,50 2,48 2,41

Driftsområde
värme °C -20~20 -20~20

kranvatten °C -20~35 -20~35

Ljudeffektsnivå värme dBA 68 69 71 68 69 71

Ljudtrycksnivå värme dBA 52 53 55 52 53 55

Vikt kg 120 120

Köldmediemängd R-410A kg 4,5 4,5

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

Rekommenderade säkringar A 32 16

1 Mätningsförhållanden: EW: 55 °C, LW: 65 °C, T = 10 °C; omgivningsförhållanden: 7 °CTT / 6 °CVT
2 Mätningsförhållanden: EW: 70 °C, LW: 80 °C, T = 10 °C; omgivningsförhållanden: 7 °CTT / 6 °CVT
3 värme i bottenplattan = frysskydd för kalla klimat

INOMHUSDEL

UTOMHUSDEL
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2B/ TEKNISKA DATA  TILLVAL

EKHTS200A EKHTS260A

Vattenvolym l 200 260

Max. vattentemperatur °C 75

Dimensioner HxBxD mm 1 335x600x695 1 610x600x695

Dimensioner – 
integrerad på 

inomhusdelen
HxBxD mm 2 010x600x695 2 285x600x695

Material utvändigt Förbehandlad plåt

Färg Metallgrå

Tomvikt kg 70 78

Tank Material Rostfritt stål (DIN 1.4521)

VARMVATTENTANK

EKSRPS3

Monteringsmetod På tankens sida

Dimensioner HxBxD mm 815x230x142

Strömförsörjning 230V / 50 Hz

Max. elförbrukning 245

Kontroll Digital styrenhet för temperaturskillnad med ren text

Styrenhetens max. elektriska effektkonsumtion W 2

Temperaturgivare för solpanel Pt1000

Sensor för förvaringstank PTC

Matarvattnets temperatur och flödesgivare (tillval) Spänningssignal (3,5V DC)

EKHWP300A EKHWP500A

Monteringsmetod Stående golvmodell

Färg Dusty grey - RAL 7037

Höljets material Stöttålig polypropylen

Vattenvolym l 300 500

Maximal vattentemperatur °C 85 85

Dimensioner HxBxD mm 1 590x595x615 1 590x790x790

Tomvikt kg 67 100

Värmeväxlare för 

varmvatten

Material Rostfritt stål 1 4404

Volym l 27,8 28,4

Maximalt driftstryck stång 6 6

Värmeväxlarens yta m² 5,7 5,9

Medelvärde på specifik termisk uteffekt W/K 2 795 2 860

Påfyllning av 

växlare

Material Rostfritt stål 1 4404

Volym l 12,3 17,4

Värmeväxlarens yta m² 2,5 3,7

Medelvärde på specifik termisk uteffekt W/K 1 235 1 809

Extra växlare för 

solvärme

Material Rostfritt stål 1 4404

Volym l - 5

Värmeväxlarens yta m² - 1,0

Medelvärde på specifik termisk uteffekt W/K - 313

PUMPSTATION

VARMVATTENTANK MED ANSLUTNING TILL SOLVÄRME

EKSV26P EKSH26P

Läge Vertikal Horisontell

Dimensioner HxBxD mm 2 000x1 300x85 1 300x2 000x85

Yttre yta m² 2,60

Absorptionsyta m² 2,36

Vikt kg 42

Vatteninnehåll l 1,7 2,1

Absorbator Harpformade kopparrör med lasersvetsad aluminiumplatta med högselektiv beläggning

Beläggning Micro-therm (absorption max. 96 %, emission ca 5% +/- 2%

Glasytor Enkel säkerhetsglasruta, överföring +/- 92 %

Värmeisolering Mineralull, 50 mm

Max. trycksänkning vid 100 l/min mbar 3 0,5

Tillåten takvinkel 15° till 80°

Max. stillastående temperatur °C 200

Max. driftstryck stång 6

Solfångarna är stillastående resistenta över lång tid och testas för termisk chock. Minsta kollektorutbyte över 525 kWh/m² vid 40% täckningsgrad; Plats Würzburg, Tyskland

SOLFÅNGARE
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VAL PROGRAM
Daikin Altherma-programmet ger snabb och enkel indikering 

av Daikin Altherma systemets fördelar.

Genom att ange ett antal parametrar som exempelvis läget, 

ytan av det uppvärmda området, nödvändig värmekapacitet, 

temperaturerna för distributionsnätverkets inlopps- och 

utloppsvatten samt energipriset kommer programmet att visa 

följande simuleringsinformation:

Värmepump dag

Värmepump natt

Elektriskt element dag

Elektriskt element natt

Energikonsumtion (kWh)

300

600

900

1200

1500

0

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Månad

1. Materiallista med teknisk specifi kation

2. Simuleringsgrafi k:

a) Nödvändig och tillgänglig värmekapacitet med visning av SPF (eller säsongs-COP)

b) Värmeperiodens varaktighet som funktion av yttertemperaturen

c) Den årliga energikostnaden jämförd med ett värmesystem som använder gas eller olja

d) Den årliga CO
2
-emissionen i ton jämfört med ett värmesystem som använder sig av gas eller olja

e) Energikonsumtion in kWh per månad

f ) Energikostnaden i € per månad

g) Den totala mängden termisk energi i kWh som funktion av yttertemperaturen

h) Den utstrålade värmen per m2 (i kWh/m2) per månad

All data samlas in i en separat rapport. Om du är intresserad av det här programmet, kontakta din återförsäljare

PROGRAMMET
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VISSTE DU … ?

Daikin har mer än 50 års erfarenhet 

av värmepumpar och levererar mer 

än en miljon av dem till hushåll och 

kommersiella tillämpningar varje år.

DAIKIN ALTHERMA



DAKIN, DIN PÅLITLIGA PARTNER

Daikin är specialisten inom luftkonditioneringssystem – 
för privata hem samt för större kommersiella lokaler 
och industrier. Vi gör allt för att se till att du blir 100 % 
nöjd.

HÖG KVALITET, INNOVATIVA PRODUKTER

Innovation och kvalitet står alltid främst i Daikins 
filosofi. Hela Daikins team utbildas kontinuerligt för 
att kunna tillgodose dig med information och råd.

EN REN MILJÖ

När du tar in en Daikinprodukt i ditt hem, bidrar du 
också väsentligt till att förbättra miljön. När vi tillverkar 
dina kunders komfortsystem strävar vi efter hållbar 
energikonsumtion, produktåtervinning och minskat 
avfall. Daikin tillämpar eco-design-principerna strikt, 
och begränsar därför användningen av material som 
är skadlig för miljön.
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Daikins produkter distribueras av:

Den här publikationen är bara skapad i informationssyfte och utgör inget bindande erbjudande från Daikin 

Europe N.V. Daikin Europe N.V. har sammanställt denna broschyr efter bästa förmåga. Ingen uttrycklig 

eller antydd garanti lämnas för fullständighet, riktighet, tillförlitlighet eller lämplighet för speciellt syfte av 

innehållet och produkterna och tjänsterna som presenteras häri. Specifikationer kan komma att ändras utan 

föregående avisering därom. Daikin Europe N.V. frånsäger sig uttryckligen allt ansvar för eventuell direkt 

eller indirekt skada, i den vidaste bemärkelse, som uppstår från eller är relaterad till användningen och/eller 

tolkningen av denna broschyr. Allt innehåll är upphovsrättsskyddat av Daikin Europe N.V.

Daikin Altherma högtemperaturenheter ligger inte inom 

ramen för Eurovents certifieringsprogram. 

Daikins unika position som tillverkare av 

luftkonditioneringsutrustning, kompressorer och 

köldmedier har lett till att företaget är djupt engagerat 

i miljöfrågor. Sedan flera år tillbaka strävar Daikin efter 

att bli den främsta leverantören av produkter som har 

liten påverkan på miljön. För att möta den utmaningen 

krävs ekologisk design och utveckling av ett brett utbud 

produkter och ett energihanteringssystem, som resulterar 

i energibesparing och minskad mängd avfall. 


