
Soluţie integrată pentru 

încălzire 
rezidenţială

Păstraţi echipamentele tehnice în exterior. Numai confortul rămâne înăuntru.
Noul Daikin Altherma Monobloc



Promisiunea noastră...

... este aceea de a ne asigura clienţii că se pot 
baza pe Daikin pentru un confort maxim, astfel 
încât aceştia să poată să se concentreze asupra 
propriei lor vieţi la locul de muncă şi acasă.

Promitem să ne dedicăm excelenţei tehnologice, să ne concentrăm 
asupra proiectării şi celor mai înalte standarde de calitate, astfel încât 
clienţii noştri să aibă încredere în şi să se poată baza pe confortul pe 
care îl oferim.

Promisiunea noastră faţă de planetă este absolută. Produsele noastre 
sunt în fruntea celor cu consum redus de energie şi vom inova pentru 
ca soluţiile noastre de încălzire să-şi reducă în continuare impactul 
asupra mediului.

De la soluţiile de încălzire pentru clădiri rezidenţiale la cele colective, 
de la renovări până la construcţii noi, ne angajăm să răspundem 
tuturor nevoilor clienţilor noştri. 

Pompa noastră de căldură DNA combinată cu produsele noastre cu 
combustie internă poziţionează Daikin ca lider, acum şi în deceniile 
care vin.
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O soluţie simplă
Sistemul monobloc combină într-o singură unitate 
toate caracteristicile de încălzire şi răcire (cu apă caldă 
menajeră opţională) 

 › Design discret şi cu economie de spaţiu care este 
uşor de pus în funcţiune şi de instalat 

 › Toate componentele hidraulice sunt combinate 
într-o singură unitate exterioară 

 › Funcţionarea fiabilă este garantată, chiar şi la 
temperaturi exterioare de până la -25 °C 

 › Se poate combina cu un rezervor de energie solară 
  pentru a oferi suport solar

 › Se poate combina cu un rezervor din oţel inoxidabil 
pentru apa caldă menajeră

Performanţă ridicată

 › Eficienţă sezonieră îmbunătăţită, conform etichetei ErP, până la A++
 › Capacitate ridicată la temperaturi ambiante scăzute
 › Conectare la noul rezervor de apă caldă menajeră din oţel inoxidabil 
(EKHWS (U)-D) cu eticheta de eficienţă energetică îmbunătăţită B 

 

Instalare uşoară  

 › Agentul frigorific etanşat înseamnă că nu este nevoie de 
manipularea sa, sau de calificările necesare gazelor fluorurate

 › Piesele hidraulice cheie reduc riscul erorilor de instalare şi 
necesitatea unor piese externe, cum ar fi vasul de expansiune, 
pompa sau ventilele de izolare

 › Mai puţine componente înseamnă reducerea duratei de instalare şi 
maximizarea profiturilor la lucrarea respectivă

 

Fiabilitate pe tot parcursul anului  

 › Asigură capacitate de încălzire ridicată la temperaturi ambiante 
scăzute 

 › Temperaturi ale fluxului de până la 55 °C, perfecte pentru aplicaţiile 
destinate clădirilor noi şi care utilizează UFH

 › Funcţionarea fiabilă este garantată, chiar şi la temperaturi exterioare 
de până la -25 °C

 › Echipată cu încălzitor de rezervă opţional
 

Conectare uşoară 

 › Adaptorul LAN permite controlul unităţii prin aplicaţia de încălzire

Sistemul monobloc de pompă de căldură reversibilă aer-apă este ideal pentru utilizatorii care au un 
spaţiu de instalare limitat în interior. Oferind performanţe de vârf în cadrul celei mai compacte unităţi 
monobloc de exterior de pe piaţă, Daikin Altherma monobloc de temperatură scăzută oferă încălzire şi 
răcire, cu o conexiune opţională pentru a furniza apă caldă menajeră.

Rezervor 
din oţel 
inoxidabil

CARDURI PENTRU DEMONSTRAŢIE 

Daikin Altherma monobloc  
de temperatură scăzută
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Gama de 11-16 kW pentru 
Daikin Altherma monobloc

Gama de 5-7 kW pentru 
Daikin Altherma monobloc

 › Carcasă mai mică
 › Mai puţine modele de încălzitor de rezervă şi modele 
cu încălzitor de rezervă integrat 3 V pentru o flexibilitate 
maximă la instalare

 › Modele monofazate şi trifazate
 › Modele reversibile şi numai cu încălzire
 › Conexiune pentru adaptor LAN
 › Etichetă energetică pentru încălzire A++ (de la G la A++)

 › Mai puţine modele de încălzitor de rezervă
 › Centru separat de cablare în interior (cutie de comandă)
 › Kit separat pentru încălzitor de rezervă

1.345 mm

1.157 mm 320 mm

0,5 m3*

*-36% comparat cu unitatea 
monobloc curentă

A++
55 °C

A++
55 °C

735 mm

1.090 mm 350 m
m
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E(D/B)LQ-CV3

O singură unitate EBLQ/EDLQ 05CV3 07CV3 05CV3 07CV3
Încălzire a spaţiului 
 

Temperatură 
ieşire apă 
în climat 
temperat 
55 °C

General ηs (eficienţa sezonieră 
de încălzire a spaţiului)

% 125

SCOP 3,20 3,22 3,20 3,22
Clasa de eficienţă sezonieră 
de încălzire a spaţiului

A++

Temperatură 
ieşire apă 
în climat 
temperat 
35 °C

General ηs (eficienţa sezonieră 
de încălzire a spaţiului)

% 172 163 172 163

SCOP 4,39 4,14 4,39 4,14
Clasa de eficienţă sezonieră 
de încălzire a spaţiului

A++

Capacitate de încălzire Nom. kW 4,40(1) / 4,03(2) 7,00(1) / 6,90(2) 4,40(1) / 4,03(2) 7,00(1) / 6,90(2) 
Capacitate de răcire Nom. kW 3,88(1) / 3,99(2) 5,20(1) / 5,15(2) -
Putere absorbită Răcire Nom. kW 0,950(1) / 1,93(2) 1,37(1) / 2,69(2) -

Încălzire Nom. kW 0,880(1) / 1,13(2) 1,55(1) / 2,45(2) 0,880(1) / 1,13(2) 1,55(1) / 2,02(2) 
COP 5,00(1) / 3,58(2) 4,52(1) / 3,42(2) 5,00(1) / 3,58(2) 4,52(1) / 3,42(2) 
EER 4,07(1) / 2,07(2) 3,80(1) / 2,10(2) -
Dimensiuni Unitate Înălţime x lăţime x adâncime mm 735x1.090x350
Greutate Unitate kg 76,0 80,0 76,0 80,0
Domeniu de 
funcţionare

Încălzire Partea de apă Min.~Max. °C 15 ~55,0
Răcire Ambiant Min.~Max. °CDB 10,0~43,0 -~-

Partea de apă Min.~Max. °C 5,00 ~22,0 -~-
Apă caldă 
menajeră

Ambiant Min.~Max. °CDB -25,0 ~35,0 
Partea de apă Min.~Max. °C 25~80 25~80 

Agent frigorific Tip R-410A
GWP 2.088
Cantitate kg 1,30 1,45 1,30 1,45
Cantitate TCO2Eq 2,714 3,027 2,714 3,027
Control Supapă de expansiune (tip electronic)

Nivel de putere 
sonoră

Încălzire Nom. dBA 61 62 61 62
Răcire Nom. dBA 63,0 -

Nivel de presiune 
sonoră

Încălzire Nom. dBA 48 49 48 49 
Răcire Nom. dBA 48 50 -

Cutie de conexiuni EKCB07CV3 EK2CB07CV3
Carcasă Culoare Alb

Material Tablă pretratată
Dimensiuni Unitate Înălţime x lăţime x adâncime mm 360x340x97,0
Greutate Unitate kg 4,00

Kit încălzitor de rezervă EKMBUHC3V3 EKMBUHC9W1
Carcasă Culoare Alb

Material Tablă pretratată
Dimensiuni Unitate Înălţime x lăţime x adâncime mm 560x250x210
Greutate Unitate kg 11,0 13,0
(1) Ta de răcire: 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); Ta de încălzire DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) (2) Ta de răcire: 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C); Ta de încălzire DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (DT = 5 °C)  
(3) Conţine gaze fluorurate cu efect de seră

Daikin Altherma monobloc 
de temperatură scăzută

Sistem monobloc aer-apă reversibil, ideal pentru situaţii cu 
spaţiu interior limitat

 › Sistem monobloc compact reversibil pentru încălzirea şi răcirea 
spaţiului, cu apă caldă menajeră ca dotare opţională

 › Sistem monobloc compact numai încălzire pentru încălzirea 
spaţiului, cu apă caldă menajeră opţională

 › Instalare simplă: sunt necesare numai conexiunile la apă
 › Funcţionare fiabilă chiar şi când afară sunt -25 °C, graţie 
caracteristicilor de protecţie cum ar fi serpentina suspendată

 › COP de până la 5

E(B/D)LQ-CV3

55 °C011-1W0079
011-1W0080
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E(D-B)LQ011-016CV3

O singură unitate EBLQ/EDLQ 011CV3 014CV3 016CV3 011CW1 014CW1 016CW1
Încălzire a spaţiului 
 

Temperatură 
ieşire apă în climat 
temperat 55 °C

General ŋs (eficienţa sezonieră de încălzire a spaţiului) 120 123 119 120 123 119
SCOP 3,09 3,16 3,06 3,09 3,16 3,06
Clasa de eficienţă sezonieră de încălzire a spaţiului A+

Temperatură 
ieşire apă în climat 
temperat 35 °C

General ŋs (eficienţa sezonieră de încălzire a spaţiului) 156 153 149 156 153 149
SCOP 3,98 3,90 3,80 3,98 3,90 3,80
Clasa de eficienţă sezonieră de încălzire a spaţiului A++ A+ A++ A+

Capacitate de încălzire Nom. kW 11,2 (1) / 11,0 (2) 14,5 (1) / 13,6 (2) 16,0 (1) / 15,2 (2) 11,2 (1) / 11,0 (2) 14,5 (1) / 13,6 (2) 16,0 (1) / 15,2 (2)
Capacitate de răcire (se 
aplică numai la EBLQ) Nom. kW 12,4 (1) / 11,6 (2) 12,8 (1) / 12,6 (2) 13,9 (1) / 13,6 (2) 12,4 (1) / 11,6 (2) 12,8 (1) / 12,6 (2) 13,9 (1) / 13,6 (2)

Putere absorbită Răcire Nom. kW 3,18 (1) / 5,09 (2) 3,16 (1) / 5,14 (2) 3,56 (1) / 5,96 (2) 3,18 (1) / 5,09 (2) 3,16 (1) / 5,14 (2) 3,56 (1) / 5,96 (2)
Încălzire Nom. kW 2,43 (1) / 3,10 (2) 3,37 (1) / 4,10 (2) 3,76 (1) / 4,66 (2) 2,43 (1) / 3,10 (2) 3,37 (1) / 4,10 (2) 3,76 (1) / 4,66 (2)

COP 4,61 (1) / 3,55 (2) 4,30 (1) / 3,32 (2) 4,26 (1) / 3,26 (2) 4,61 (1) / 3,55 (2) 4,30 (1) / 3,32 (2) 4,26 (1) / 3,26 (2)
EER (se aplică numai la EBLQ) 3,90 (1) / 2,28 (2) 4,05 (1) / 2,45 (2) 3,90 (1) / 2,28 (2) 3,90 (1) / 2,28 (2) 4,05 (1) / 2,45 (2) 3,90 (1) / 2,28 (2)
SEER (se aplică numai la EBLQ) 3,85 3,89 3,90 3,85 3,89 3,90
Dimensiuni Unitate Înălţime x lăţime x adâncime mm 1.348x1.160x380
Greutate Unitate kg 151 154
Domeniu de 
funcţionare (3)

Încălzire Ambiant Min.~Max. °CWB -25~35
Partea de apă Min.~Max. °C 25~55

Domeniu de funcţionare 
(3)  (se aplică numai la EBLQ)

Răcire Ambiant Min.~Max. °CDB 10~46
Partea de apă Min.~Max. °C 5~22

Domeniu de 
funcţionare (3)

Apă caldă 
menajeră

Ambiant Min.~Max. °CDB -25~35
Partea de apă Min.~Max. °C 25~80

Agent frigorific Tip R-410A
GWP 2.087,5
Cantitate kg 3,40
Cantitate TCO2Eq 7,10
Control Supapă de expansiune (tip electronic)

Nivel de putere 
sonoră

Încălzire Nom. dBA 64 66 64 66
Răcire Nom. dBA 64 66 69 64 66 69

Nivel de presiune 
sonoră

Încălzire Nom. dBA 51 52 51 52
Răcire Nom. dBA 50 52 54 50 52 54

Cutie de conexiuni EKCB07CV3 EK2CB07CV3
Carcasă Culoare Alb

Material Tablă pretratată
Dimensiuni Unitate Înălţime x lăţime x adâncime mm 360x340x97,0
Greutate Unitate kg 4,00

Kit încălzitor de rezervă EKMBUHC3V3 EKMBUHC9W1
Carcasă Culoare Alb

Material Tablă pretratată
Dimensiuni Unitate Înălţime x lăţime x adâncime mm 560x250x210
Greutate Unitate kg 11,0 13,0

Daikin Altherma monobloc 
de temperatură scăzută  
fără încălzitor de rezervă

Sistem monobloc aer-apă reversibil, ideal pentru situaţii cu 
spaţiu interior limitat

 › Concept integrat monobloc inclusiv piesele hidraulice
 › Centru separat de cablare în interior (cutie de comandă)
 › Conexiune pentru adaptor LAN
 › Se poate combina cu apa caldă menajeră
 › Sistem eficient, numai pentru încălzire, bazat pe tehnologia pompei 
de căldură aer-apă

 › Etichetă energetică pentru încălzire A++ (de la G la A++)

E(B/D)LQ011-016CV3/CW1

(1) Starea 1: Ta de răcire 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); Ta de încălzire DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) | (2) Starea 2: Ta de răcire 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C); Ta de încălzire DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (DT = 5 °C) |
(3) Inclusiv încălzitor de rezervă şi/sau încălzitor auxiliar, vezi detaliile din specificaţii. 

55 °C
011-1W0259  261
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E(D-B)LQ011-016CV3

O singură unitate EBLQ/EDLQ 011C3V3 014C3V3 016C3V3 011C3W1 014C3W1 016C3W1
Încălzire a spaţiului 
 

Temperatură 
ieşire apă în climat 
temperat 55 °C

General ŋs (eficienţa sezonieră de încălzire a spaţiului) 120 123 119 120 123 119
SCOP 3,09 3,16 3,06 3,09 3,16 3,06
Clasa de eficienţă sezonieră de încălzire a spaţiului A+

Temperatură 
ieşire apă în climat 
temperat 35 °C

General ŋs (eficienţa sezonieră de încălzire a spaţiului) 156 153 149 156 153 149
SCOP 3,98 3,90 3,80 3,98 3,90 3,80
Clasa de eficienţă sezonieră de încălzire a spaţiului A++ A+ A++ A+

Capacitate de încălzire Nom. kW 11,2 (1) / 11,0 (2) 14,5 (1) / 13,6 (2) 16,0 (1) / 15,2 (2) 11,2 (1) / 11,0 (2) 14,5 (1) / 13,6 (2) 16,0 (1) / 15,2 (2)
Capacitate de răcire
(se aplică numai la EBLQ)

Nom. kW 12,4 (1) / 11,6 (2) 12,8 (1) / 12,6 (2) 13,9 (1) / 13,6 (2) 12,4 (1) / 11,6 (2) 12,8 (1) / 12,6 (2) 13,9 (1) / 13,6 (2)

Putere absorbită Răcire Nom. kW 3,18 (1) / 5,09 (2) 3,16 (1) / 5,14 (2) 3,56 (1) / 5,96 (2) 3,18 (1) / 5,09 (2) 3,16 (1) / 5,14 (2) 3,56 (1) / 5,96 (2)
Încălzire Nom. kW 2,43 (1) / 3,10 (2) 3,37 (1) / 4,10 (2) 3,76 (1) / 4,66 (2) 2,43 (1) / 3,10 (2) 3,37 (1) / 4,10 (2) 3,76 (1) / 4,66 (2)

COP 4,61 (1) / 3,55 (2) 4,30 (1) / 3,32 (2) 4,26 (1) / 3,26 (2) 4,61 (1) / 3,55 (2) 4,30 (1) / 3,32 (2) 4,26 (1) / 3,26 (2)
EER (se aplică numai la EBLQ) 3,90 (1) / 2,28 (2) 4,05 (1) / 2,45 (2) 3,90 (1) / 2,28 (2) 3,90 (1) / 2,28 (2) 4,05 (1) / 2,45 (2) 3,90 (1) / 2,28 (2)
SEER (se aplică numai la EBLQ) 3,85 3,89 3,90 3,85 3,89 3,90
Dimensiuni Unitate Înălţime x lăţime x adâncime mm 1.348x1.160x380
Greutate Unitate kg 157 160
Domeniu de 
funcţionare (3)

Încălzire Ambiant Min.~Max. °CWB -25~35
Partea de apă Min.~Max. °C 25~55

Domeniu de funcţionare (3)
(se aplică numai la EBLQ)

Răcire Ambiant Min.~Max. °CDB 10~46
Partea de apă Min.~Max. °C 5~22

Domeniu de 
funcţionare (3)

Apă caldă 
menajeră

Ambiant Min.~Max. °CDB -25~35
Partea de apă Min.~Max. °C 25~80

Agent frigorific Tip R-410A
GWP 2.087,5
Cantitate kg 3,40
Cantitate TCO2Eq 7,10
Control Supapă de expansiune (tip electronic)

Nivel de putere 
sonoră

Încălzire Nom. dBA 64 66 64 66
Răcire Nom. dBA 64 66 69 64 66 69

Nivel de presiune 
sonoră

Încălzire Nom. dBA 51 52 51 52
Răcire Nom. dBA 50 52 54 50 52 54

Cutie de conexiuni EKCB07C3V3 EK2CB07C3V3
Carcasă Culoare Alb

Material Tablă pretratată
Dimensiuni Unitate Înălţime x lăţime x adâncime mm 360x340x97,0
Greutate Unitate kg 4,00

Daikin Altherma monobloc 
de temperatură scăzută 
cu încălzitor de rezervă integrat

Sistem monobloc aer-apă reversibil, ideal pentru situaţii cu 
spaţiu interior limitat

 › Concept integrat monobloc inclusiv piesele hidraulice
 › Centru separat de cablare în interior (cutie de comandă)
 › Conexiune pentru adaptor LAN
 › Se poate combina cu apa caldă menajeră
 › Sistem eficient, numai pentru încălzire, bazat pe tehnologia pompei 
de căldură aer-apă

 › Etichetă energetică pentru încălzire A++ (de la G la A++)

E(B/D)LQ011-016C3V3/C3W1 

(1) Starea 1: Ta de răcire 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); Ta de încălzire DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) | (2) Starea 2: Ta de răcire 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C); Ta de încălzire DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (DT = 5 °C) |  
(3) Inclusiv încălzitor de rezervă şi/sau încălzitor auxiliar, vezi detaliile din specificaţii.

55 °C
011-1W0259  261
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Tip Denumire material

Daikin Altherma monobloc 
de temperatură scăzută

Ilustraţie

5-7 kW
11-16 kW 
fără BUH

11-16 kW  
cu BUH 3 V

Comenzi

Adaptor LAN BRP069A62 • • •

Adaptor LAN + conexiune solară PV BRP069A61 • • •

Interfaţă cu utilizatorul la distanţă (DE, FR, NL, IT) EKRUCBL1 • • •
Interfaţă cu utilizatorul la distanţă (EN, ES, EL, PT) EKRUCBL3 • • •
Interfaţă cu utilizatorul la distanţă (EN, SV, NO, FI) EKRUCBL2 • • •
Interfaţă cu utilizatorul la distanţă (EN, TR, PL, RO) EKRUCBL4 • • •
Interfaţă cu utilizatorul la distanţă (DE, CS, SL, SK) EKRUCBL5 • • •
Interfaţă cu utilizatorul la distanţă (EN, HR, HU, BG) EKRUCBL6 • • • 
Interfaţă cu utilizatorul la distanţă (EN, DE, RU, DA) EKRUCBL7 • • • 
Interfaţă cu utilizatorul simplificată EKRUCBSB •

Termostat de cameră (cu fir)  EKRTWA • • •

Termostat de cameră (fără fir)  EKRTR1 • • •

Adaptor Placă imprimată cu I/O digitale EKRP1HBAA •

Încălzitor de 
rezervă

Încălzitor de rezervă monobloc EKMBUHC3V3/C9W1 • •

Încălzitor cu placă inferioară EKBPHTH16A •

Drenare Kit de drenare EKDK04 •

Senzor

Senzor la distanţă pentru OU EKRSCA1 • • •

Senzor extern EKRTETS • • •

Senzor la distanţă pentru IU KRCS01-1 • • •

Cutie de 
conexiuni

Cutie de comandă EKCB07CAV3 • • •

Cutie de opţiuni EK2CB07CAV3 • • •

Ocolire Kit vană EKMBHBP1 • • •

2 zone Kit 2 zone BZKA7V3 • • •

Altele Cablu EKPCCAB3 •

Opţiuni - Daikin Altherma monobloc de temperatură scăzută
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EKHWP300B

64W

294L

B

Rezervoare de energie solară
Opţiuni de instalare pentru încălzirea apei calde

Indiferent dacă aveţi nevoie numai de apă caldă sau dacă doriţi să combinaţi 
apa dvs. caldă cu sisteme solare, vă oferim cele mai bune soluţii la cele mai 
înalte standarde de confort, eficienţă energetică şi fiabilitate.

De ce să alegeţi un rezervor de energie solară 
sau un rezervor de apă caldă menajeră

 Rezervoare de apă  
 caldă menajeră  

Rezervoare din oţel inoxidabil

Confort 

 › Disponibile în variante de 150, 180, 200, 250 şi  
300 litri din oţel inoxidabil EKHWS(U)-D

Eficienţă 

 › Izolaţia de înaltă calitate menţine pierderile de căldură la 
minim

 › Încălzire eficientă: de la 10 °C la 50 °C în numai 60 minute 
 › Disponibile ca soluţie integrată sau ca rezervoare separate

Fiabilitate  

 › La intervalele necesare, unitatea poate încălzi apa până la 
60 °C pentru a preveni riscul dezvoltării bacteriilor

Rezervor de 
energie solară

Rezervor din oţel 
inoxidabil

10



ON

 1

 4

 3

 2

 Gama de rezervoare  
 de energie solară ECH

2
O 

Eficienţă  

 › Potrivit pentru viitor: maximizarea surselor 
regenerabile de energie

 › Management inteligent de stocare a căldurii: asigură 
o încălzire continuă în timpul modului de dezgheţare 
şi utilizează căldura stocată pentru încălzirea spaţiului

 › Izolaţia de înaltă calitate menţine pierderile de 
căldură la minim  

Fiabilitate  

 › Rezervor care nu necesită întreţinere: fără coroziune, 
depuneri anodice, de calcar sau tartru şi nicio 
pierdere de apă prin supapa de siguranţă

Sistem solar cu golirea automată a circuitelor

Rezervor de energie solară : 
confort suplimentar prin apa caldă 

Sistem solar fără presiune  
(cu golirea automată a circuitelor) 
 › Panourile solare sunt umplute cu apă numai atunci 
când soarele furnizează o cantitate suficientă de 
căldură 

 › Pompele din unitatea de control şi pompare pornesc 
puţin şi umplu colectoarele cu apă din rezervorul de 
stocare  

 › După umplere, circulaţia apei este menţinută de 
pompa rămasă

    Utilizarea energiei solare pentru încălzirea centralizată şi  

cea a apei calde menajere

   Pompă de căldură (căldură din mediu)

   Energie auxiliară (electricitate)

Consumul lunar de energie  
al unei case medii independente

Schema sistemului: 
Unitate solară integrată

1  Utilizarea energiei 
solare pentru încălzirea 
centralizată şi cea a apei 
calde menajere

2  Unitate externă a pompei 
de căldură

3  Colectoare solare termice
4  Staţie de pompă solară

Combinaţi unitatea dvs. monobloc cu un rezervor 
de energie solară pentru a obţine confortul maxim la 
domiciliu. 
 › Principiul apei proaspete: primeşte apă caldă 
menajeră la cerere în timp ce elimină riscul de 
contaminare şi de sedimentare

 › Performanţa optimă a apei calde menajere: evoluţia 
temperaturii scăzute permite o performanţă ridicată 
la robinet

 › Potrivit pentru viitor: posibilitatea integrării cu 
energia solară regenerabilă şi alte surse de căldură, 
de ex. şemineu

 › Construcţia uşoară şi robustă a unităţii combinată cu 
principiul cascadei oferă opţiuni de instalare flexibile

2.500

2.000

1.500

1.000

500

ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sept. oct. nov. dec.

kWh
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EKHWP500B EKHWP300B

Accesorii EKHWP 300B 500B 300PB 500PB
Carcasă Culoare Alb trafic (RAL9016)/Gri închis (RAL7011)

Material Polipropilenă rezistentă la impact
Dimensiuni Unitate Lăţime mm 595 790 595 790

Adâncime mm 615 790 615 790
Înălţime mm 1.650 1.660 1.650 1.660

Greutate Unitate Gol kg 58 82 58 89
Rezervor 
 

Volum de apă l 294 477 294 477
Material Polipropilenă
Temperatură maximă a apei °C 85
Izolaţie Pierdere de căldură kWh/24 h 1,5 1,7 1,5 1,7 
Clasă de eficienţă energetică B
Pierdere de căldură permanentă W 64 72 64 72
Volum de stocare l 294 477 294 477

Schimbător de 
căldură

Apă caldă 
menajeră

Cantitate 1
Material tubulatură Oţel inoxidabil (DIN 1.4404)
Suprafaţa frontală m² 5,600 5,800 5,600 5,900
Volum serpentină internă l 27,1 28,1 27,1 28,1
Presiune de funcţionare bar 6
Randament termic specific 
mediu

W/K 2.790 2.825 2.790 2.825

Încărcare Cantitate 1
Material tubulatură Oţel inoxidabil (DIN 1.4404)
Suprafaţa frontală m² 3 4 3 4
Volum serpentină internă l 13 18 13 18
Presiune de funcţionare bar 3
Randament termic specific 
mediu

W/K 1.300 1.800 1.300 1.800

Solar sub 
presiune

Randament termic specific 
mediu

W/K - 390,00 840,00

Aport 
solar la 
încălzire

Material tubulatură - Oţel inoxidabil  
(DIN 1.4404)

- Oţel inoxidabil  
(DIN 1.4404)

Suprafaţa frontală m² - 1 - 1
Volum serpentină internă l - 4 - 4
Presiune de funcţionare bar - 3 - 3
Randament termic specific 
mediu

W/K - 280 - 280

Rezervor de energie solară

Rezervor din plastic cu suport solar pentru apa caldă 
menajeră

 › Rezervor conceput pentru conectarea la sistemul solar termic 
presurizat

 › Rezervor conceput pentru conectarea la sistemul solar termic cu 
golirea automată a circuitului

 › Disponibil în versiuni de 300 şi de 500 litri
 › Rezervor de depozitare a apei calde de mare capacitate pentru 
furnizarea de apă caldă menajeră în orice moment

 › Pierderea de căldură este redusă la un nivel minim, graţie 
izolaţiei de calitate ridicată

 › Este disponibilă susţinerea încălzirii spaţiului  
(numai la rezervorul de 500 l)

EKHWP-B/EKHWP-PB
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EKHWS(U)-D

Accesorii EKHWS(U) 150D3V3 180D3V3 200D3V3 250D3V3 300D3V3
Carcasă Culoare Alb neutru

Material Oţel cu acoperire epoxidică / Oţel moale acoperit cu produse epoxidice
Dimensiuni Unitate Înălţime Rezervor mm 1.000 1.164 1.264 1.535 1.745
Greutate Unitate Gol kg 45 50 53 58 63
Rezervor 
 

Volum de apă l 145 174 192 242 292
Material Oţel inoxidabil (EN 1.4521)
Temperatură maximă a apei °C 75 
Izolaţie Pierdere de căldură kWh/24 h 1,1 1,2 1,3 1,4 1,6 
Clasă de eficienţă energetică B
Pierdere de căldură permanentă W 45 50 55 60 68
Volum de stocare l 145 174 192 242 292

Schimbător de 
căldură

Apă caldă 
menajeră

Cantitate 1
Material tubulatură Oţel inoxidabil (EN 1.4521)
Suprafaţa frontală m² 1,050 1,400 1,800
Volum serpentină internă l 4,9 6,5 8,2
Presiune de funcţionare bar 10

Încălzitor auxiliar Capacitate kW 3
Alimentare electrică Fază/Frecvenţă/Tensiune Hz/V 1~/50/230

Rezervor de apă caldă menajeră

Rezervor de apă caldă menajeră din oţel inoxidabil

 › Disponibil în versiunile de 150, 180, 200, 250 şi 300 litri
 › Clasă de eficienţă energetică B
 › Pierderi de căldură permanente mici (1,08 - 1,63 kWh/24 h)
 › Model preinstalat (SU) pentru Marea Britanie

EKHWS(U)-D
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Monitorizare 
 › Starea sistemului dvs. de încălzire
 › Graficele consumului dvs. de energie

Programare 
 › Programaţi temperatura setată şi modul de 
operare  
cu până la 6 acţiuni pe zi timp de 7 zile

 › Activaţi modul vacanţă
 › Vizualizaţi în modul intuitiv

Control **
 › Modul de funcţionare şi temperatura setată 
 › Controlaţi de la distanţă sistemul şi apa caldă 
menajeră 

*Control prin intermediul aplicaţiei
 › Controlul termostatului de cameră pentru încălzirea spaţiului 

şi apa caldă menajeră
 › Controlul temperaturii apei de ieşire pentru apa caldă 

menajeră
 › Controlul extern pentru apa caldă menajeră

Daikin Online Controller

Întotdeauna în control

Aplicaţia Daikin Online Controller poate controla şi 
monitoriza starea sistemului dvs. de încălzire şi vă 
permite următoarele operaţii: 

Daikin Online Heating Control 
Aplicaţia Daikin Online Control Heating este 
un program multifuncţional care permite 
clienţilor să controleze şi să monitorizeze starea 
sistemului lor de încălzire. 

Caracteristici principale 
 › Prevăzut cu GDPR (protecţia datelor) 
 › Actualizare de la distanţă a firmware-ului 
adaptorului LAN 

 › Control al unităţilor aflate în locaţii diferite

14



EKRUCBL*

Control
 › Gestionaţi încălzirea şi răcirea spaţiului, apa caldă 
menajeră şi, printre altele, modul încălzitorului 
auxiliar

 › Telecomandă prietenoasă cu utilizatorul, cu un 
design modern

 › Uşor de utilizat, cu acces direct la toate funcţiile 
principale

Confort 
 › O interfaţă cu utilizatorul suplimentară poate include 
un termostat de cameră în spaţiul de încălzit

 › Punere în funcţiune uşoară: interfaţă intuitivă pentru 
setări de meniu avansate

Caracteristici generale
Sunt posibile diverse limbi, în funcţie de model, 
inclusiv: engleza, germana, olandeza, spaniola, italiana, 
franceza, greaca, rusa etc.

* numai în combinaţie cu EKRTETS

Ecran grafic cu iluminare 
de fundal

Pornit/oprit

Butoane de 
navigare

ConfirmarePagina de pornire

Info

Înapoi la meniu

EKRTR1/EKRTWA
Control
Ecranul LCD al termostatului de cameră afişează 
informaţiile necesare privitoare la setarea sistemului 
Daikin Altherma.

Confort
Un senzor extern (EKRTETS) poate fi amplasat între 
sistemul de încălzire prin pardoseală şi pardoseală, ca o 
alternativă la termostatul de cameră fără fir. 
 

Caracteristici generale
 › Setarea temperaturii camerei în funcţie de 
măsurătorile provenite de la senzorul integrat sau de 
la cel extern

 › Funcţia de oprire (cu funcţia de protecţie la îngheţ 
integrată)

 › Modul de funcţionare în vacanţă
 › Modurile confort şi funcţionare redusă
 › Data (ziua şi luna)
 › Programator săptămânal cu 2 programe definite de 
utilizator şi 5 prestabilite, cu până la 12 acţiuni zilnice

 › Funcţie de blocare a tastaturii
 › Setare limite: instalatorul poate modifica limita 
superioară şi cea inferioară

 › Protecţia temperaturii pardoselii
15



EKRTWA

EKRUCBL

EKRTR

EKRUCBS

EKRTWA/EKRTR

Unitate interioară EKRUCBL/EKRUCBS 1 2 3 4 5 6 7 EKRUCBS
Sisteme de comandă
 

Clasa controlului temperaturii VI
Contribuie la eficienţa sezonieră a 
încălzirii spaţiului

%
4,0

EKRTR EKRTWA
Dimensiuni Unitate Înălţime/lăţime/adâncime mm -/-/- 87/125/34

Termostat Înălţime/lăţime/adâncime mm 87/125/34 -/-/-
Receptor Înălţime/lăţime/adâncime mm 170/50/28 -/-/-

Greutate Unitate g - 215
Termostat g 210 -
Receptor g 125 -

Temperatură 
ambiantă

Depozitare Min./Max. °C -20/60
Funcţionare Min./Max. °C 0/50

Domeniu de setare 
a temperaturii

Încălzire Min./Max. °C 4/37
Răcire Min./Max. °C 4/37

Ceas Da
Funcţie de reglare Bandă proporţională
Alimentare 
electrică

Tensiune V - Alimentat cu 3 baterii AA-LR6 (alcaline)
Termostat Tensiune V Alimentat cu 3 baterii AA-LRG (alcaline) -
Receptor Tensiune V 230 -
Frecvenţă Hz 50 -
Faze 1c.a. -

Conexiune Tip - Cu fir
Termostat Fără fir -
Receptor Cu fir -

Distanţă maximă 
până la receptor

În interior m aprox. 30 m -
În exterior m aprox. 100 m -

Sisteme de comandă
 

Clasa controlului temperaturii IV
Contribuie la eficienţa sezonieră a 
încălzirii spaţiului

%
2,0

Telecomandă cu fir pentru 
încălzire

Telecomandă cu fir pentru 
încălzire
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Instrumente pentru asistenţă tehnică

HSN oferă cea mai potrivită soluţie pentru domiciliile clienţilor dvs.:

 › Interfaţa prietenoasă cu utilizatorul prezintă gama largă de soluţii de încălzire Daikin disponibile
 › Estimarea sarcinii termice solicitate, de la o abordare simplă intuitivă la un calcul mai detaliat, cameră cu cameră
 › Se iau în considerare elementele specifice ţării
 › Crearea schemelor personalizate pentru conducte şi cablaj
 › Legătura cu instrumentul de selectare a gazelor de ardere pentru soluţiile bazate pe gaz
 › Setarea configurării instalaţiei dvs.
 › Prezentare generală a tuturor opţiunilor specifice pentru instalaţia dvs.
 › Link rapid la literatura specifică instalării
 › Compararea avantajelor economice şi ecologice ale soluţiei Daikin cu o instalaţie convenţională de încălzire
 › Stocarea tuturor comenzilor de echipamente în contul dvs. Stand By Me
 › Conversie uşoară de la comandă la instalare pentru a invita utilizatorul dvs. final la servicii postvânzare suplimentare

Heating Solutions Navigator 

Doriţi să aflaţi mai multe despre navigatorul printre soluţiile noastre de încălzire?

 › Vizionaţi clipul nostru video pe https://www.youtube.com/watch?v=RomRf4W6Ci8!
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my.daikin.eu

 Servicii postvânzare

Stand By Me oferă servicii postvânzare cum 
ar fi prelungiri de garanţie şi contracte de 
întreţinere: 

 prelungirea garanţiei la piese şi/sau 
manoperă 

 începe la data punerii în funcţiune

 Portalul conturilor cheie
 

Portalul conturilor cheie este soluţia perfectă 
pentru conturi mari: 

 ţine evidenţa tuturor instalaţiilor dvs. 

 management de proiect 

 contorizare de la distanţă (numai Marea 
Britanie)

 Urmărire rapidă de către  
 partenerii de service Daikin

Partenerii de service Daikin sunt conectaţi 
automat cu clienţii lor după înregistrarea pe 
www.standbyme.daikin.eu.  
Atunci când un client achiziţionează 
un contract de întreţinere se trimite o 
notificare. 
 
Clientul dvs. beneficiază de garanţie pentru: 

 service rapid şi fiabil 

 jurnal complet de instalare, inclusiv 
documente de înregistrare, termene de 
întreţinere, rapoarte de reparaţii etc.

Cu noul program de service şi de instalare Daikin, Stand By Me, puteţi avea siguranţa că 
veţi beneficia de cel mai ridicat nivel de confort, eficienţă energetică, service şi experienţă a 
utilizatorului de pe piaţă. 

Stand By Me,  
climatul meu de siguranţă

 › Aflaţi mai multe despre unităţile Daikin pe portalul 
nostru extranet: my.daikin.eu

 › Primiţi informaţii în câteva secunde utilizând 
instrumentul nostru puternic de căutare

 › Personalizaţi opţiunile de căutare pentru a vedea 
numai informaţiile relevante pentru dvs.

 › Accesibil prin intermediul unui dispozitiv mobil sau 
unui calculator

LA BIROU

Portal de afaceri
Aplicaţie integrată pentru distribuitori
 › Înregistraţi-vă instalaţia pe Stand By Me printr-o 
simplă scanare a codului QR

 › Configurare rapidă a pompei dvs. de căldură în 
numai 7 paşi

 › Diagnosticarea defectelor prin scanarea codului QR şi 
introducerea codului de eroare

 › Pentru detalii referitoare la serviciile Stand By Me din ţara dvs., contactaţi biroul local Daikin.

LA  
CLIENŢI PE  

DRUM

Aplicaţie E-care
NOU
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Prezenta publicaţie este exclusiv informativă şi nu reprezintă o ofertă cu caracter 

de obligativitate din partea Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. a alcătuit 

conţinutul acestei publicaţii cât mai adecvat posibil. Nu se oferă niciun fel de 

garanţie, explicită sau implicită, cu privire la completitudinea, acurateţea, gradul 

de încredere sau adecvarea pentru un anume scop a conţinutului broşurii sau a 

produselor şi serviciilor prezentate aici. Specificaţiile pot fi modificate fără notificare 

prealabilă. Daikin Europe N.V. respinge explicit orice răspundere legală pentru 

orice pierderi directe sau indirecte, în cel mai larg sens, ca rezultat al utilizării sau în 

legătură cu utilizarea şi/sau interpretarea acestei publicaţii. Întregul conţinut cade 

sub incidenţa drepturilor de autor ale Daikin Europe N.V. 

Imprimat pe hârtie fără clor. 
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