
Daikin GCU 
Compact 

Uitstekende verwarming en waterzuivering in een ruimtebesparend ontwerp.



“Toen we besloten om ons verwarmingssysteem 

te moderniseren, raadde onze installateur ons 

de Daikin GCU Compact aan. De GCU Compact 

combineert gas en zonne-energie, en maakt 

gebruik van de nieuwste technologie voor een   

hogere energiezuinigheid. We wisten dat we 

de juiste keuze hadden gemaakt toen we de 

energiebesparing op onze factuur zagen.”

Steffi en Thomas Claeren, huiseigenaren
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De ideale combinatie  

voor verwarming en warm water 

De Daikin gascondensatieboilers leveren het ultieme 
comfort. De optimale verwarming zorgt voor een 
probleemloze en betrouwbare werking, het hele 
jaar door, zelfs in extreme weersomstandigheden. 
Onmiddellijk warm water krijgen, is mogelijk met ons 
combi-assortiment, maar ook met een afzonderlijke 
warmteaccumulator die over de ECH

2
O-boiler beschikt. 

Aangezien de prijs van brandstof elk jaar blijft 
stijgen, is het belangrijker dan ooit om de juiste 
verwarmingsketel voor uw woning te kiezen.  

Onze Daikin GCU Compact combineert de kracht 
van de moderne gascondensatie-technologie 
met een warmteaccumulator en warm watertank. 
Hierdoor kan deze unit optimaal beantwoorden 
aan uw behoeften op het vlak van verwarming 
en sanitair warm water. Dankzij zijn ontwerp en 
unieke kenmerken is de GCU Compact ook een 
thermische verwarmingsbron waarmee u grote 
energiebesparingen realiseert zonder in te boeten op 
betrouwbaarheid en comfort.  

Condensatietechnologie  
Met de latente warmte uit het rookgas haalt 
onze condensatietechnologie 108% meer 
energierendement door met hernieuwbare energie 
warm water te produceren. 

Eenvoudige installatie en onderhoud
Alle onderdelen zijn toegankelijk vanaf de voorkant en 
vereisen weinig onderhoud dankzij het gasadaptieve 
verbrandingssysteem Lambda Gx, een volledig 
elektronische gas-luchtcombinatie. De Lambda Gx is 
compatibel met wandmodellen en vloermodellen. 

Comfort

Betrouwbaarheid

Energierendement

Daikin GCU Compact 

Belangrijkste voordelen 

Optimale waterzuivering 
 › de warmteaccumulator levert zuiver, schoon water 

Toekomstbestendig en flexibel 
 › gemakkelijk te combineren met toepassingen op zonne-energie of 
bestaande verwarmingssystemen 

Ruimtebesparend ontwerp 
 › combineert de kracht van een gascondensatieketel en 
warmteaccumulator 
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GCU compact 515 Biv

XL

53 dB
15
kW

A

A

Efficiëntie 
transparant gemaakt

Hoe de energierendementsklassen worden 
bepaald 
Het energierendement van een product wordt 
bepaald door het seizoensrendement ervan, of door 
de totale energietoevoer van de unit en de nuttige 
warmteuitvoer ervan. 

 › Hoe meer gebruikt wordt gemaakt van hernieuwbare 
energie, hoe hoger de rendementsklasse van de unit

 › Toepassingen zoals warmtepompen hebben 
doorgaans het hoogste energierendement (A+ en 
hoger), gevolgd door gas- en oliecondensatieketels 
en daarna conventionele ketels

Deskundig advies 
Elk gebouw is anders. Daarom mag uw keuze voor 
een verwarmingssysteem, zeker als het om een 
renovatie gaat, niet enkel gebaseerd zijn op het 
energierendement. We raden dan ook aan om een 
Daikin-expert te contacteren die u kan helpen bij het 
kiezen van het juiste verwarmingssysteem voor uw 
behoeften. 

Gerust in de wetenschap 
dat het Daikin is 
 
Alle Daikin-producten worden getest om 
te bewijzen dat ze aan de criteria van de 
EU Ecodesign-richtlijn beantwoorden. We 
garanderen dat onze afzonderlijke producten 
en pakketoplossingen een maximaal comfort 
bieden en tegelijk voldoen aan de strengste 
veiligheidsnormen. 

Rendementsklassen voor producten en 
systemen 
Het energierendement van een verwarmingssysteem 
is niet alleen afhankelijk van de warmtegenerator, maar 
ook van verschillende andere componenten. Dat is de 
reden waarom er een gecombineerd rendementslabel 
voor verwarmingsproducten werd geïntroduceerd.

Door de rendementswaarden van een 
warmtegenerator te combineren met andere 
regelaars, zonne-energiesystemen en/of extra 
warmtegeneratoren, krijgen consumenten een 
beter inzicht in het totale rendement van een 
verwarmingsproduct. 

Sinds september 2015 moeten verwarmingsproducten zoals warmtegeneratoren en waterverwarmiers 
hun eigen EU-energierendementslabel hebben. Deze labels zijn belangrijk omdat ze producten indelen 
in rendementsklassen, wat het voor de consument gemakkelijker maakt om toepassingen te vergelijken.

Daikin GCU Compact 
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Krachtige systeemoplossing:  

Gascondensatie en 
zonne-energie

Systeemschema:  
GCU Compact met thermische zonne-energie

1 Gascondensatie-/zonne-unit met geïntegreerde 
warmteaccumulator en ingebouwde elektronische 
besturingsunit 

2 Zonnewarmtecollectoren
3 Zonnepompstation

 1

 3

 2

Uitstekende energierendementswaarden  
Het aansluiten van een thermisch zonnesysteem 
is de meest effectieve manier om een   hogere 
rendementsklasse voor het volledige systeem te 
bereiken. 

 › U kan de GCU Compact koppelen aan een 
zonnesysteem om zo uw eigen 'zonneboiler' te 
creëren

 › Geïntegreerde centrale verwarming en 
opslagvolume verhogen het energierendement van 
uw systeem, zowel voor sanitair warm water als voor 
verwarmen van ruimten

Systeemrendement met zonne-energie*:

* Daikin-systeem bestaande uit:  
GCU Compact 515 Biv, RoCon Control,  
4 zonnecollectoren V26P

Daikin GCU Compact 

Schaal A ++ - G
XL
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Innovatief warmteopslagconcept:
Hygiënisch, flexibel en toekomstbestendig 

 

Alle Daikin producten met het ECH
2
O-label worden gekenmerkt door een 

uniek warmteopslagprincipe. Wanneer uw unit wordt gecombineerd met extra 

warmtebronnen, kan hij het best mogelijke comfort en rendement bieden. 
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Gemaakt voor uw woning
Droomafmetingen voor uw 
verwarmingssysteem 
De GCU Compact verlegt de grenzen op het vlak van 
energierendement en ruimte. 

De GCU Compact is een totaalsysteem voor 
verwarming, warm water en een gelaagde 
voorraadtank die slechts 0,36 m² of 0,64 m² inneemt 
inneemt (volgens het model). 

Duidelijke scheiding 
De warmteaccumulator van Daikin combineert een 
tank voor sanitair warm water die water levert volgens 
het doorstroomprincipe. 

De warmte wordt niet opgeslagen in het sanitair warm 
water zelf, maar in een afzonderlijke watertank zodat er 
altijd hygiënisch warm water beschikbaar is. 

Zonnekit 
De GCU Compact is vanaf het begin beschikbaar 
met zonne-energie, maar kan ook gemakkelijk 
achteraf worden aangepast als u later besluit een 
zonnesysteem te installeren. 

Voordelen van de GCU Compact 
Hoogste rendement 
 › Via de gascondensatietechnologie kan tot 108% energie worden bespaard 

Innovatieve technologie 
 › Integratie van boiler en warmteaccumulator
 › Gasadaptieve Lambda Gx-verbrandingssysteem voor optimaal 
brandstofverbruik, zelfs bij gas van variabele kwaliteit

 › Uitgangsvermogen vanaf 500 kW door intelligent opslagbeheer (ISM)
 › Intuïtieve elektronische regeling

Zuivering van sanitair warm water 
 › Afzonderlijke watertank zorgt voor een veilige en gezonde toevoer van 
drinkwater 

 › Geen afzettingen of legionella 

Speciaal gemaakt voor jou 
 › Voor verwarming en sanitair warm water 
 › Moeiteloze installatie in kleine ruimten dankzij de compacte afmetingen 
 › Flexibel gebruik: kan worden gecombineerd met een zonnesysteem of een 
bestaande open haard met waterzak 

 1
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GCU Compact 
1  Verwarmingsstroom 
2  Retour verwarming
3  Stroom zonnesysteem
4  Retour zonnesysteem
5  Uitlaat sanitair warm water
6  Koudwaterinlaat
7  Lading tank en back-up 

warmtewisselaar centrale 
verwarming

8  Indirecte warmtewisselaar 
sanitair warm water

9  Drukloos tankwater
10 Indirecte warmtewisselaar  

(Biv/zonnesysteem)

Het hybride verwarmingscentrum
De binnenunit van de GCU Compact van Daikin 
kan worden gebruikt als warmteaccumulator voor 
bijkomende verwarming.  
Maar het systeem kan ook werken op: 

 › Stookolie
 › Gas- en pelletketels 
 › Houtkachels met back-boilers 

Daikin GCU Compact 
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Waterzuivering en 
gezondheid
Vers-watertechnologie

Besturing via app
met Daikin Online Controller

Horizontale & verticale 
hydraulica

Hoog rendement > 107%
ISM / Smart Start-functie

Zonnesysteem 
of bivalente 
warmtewisselaar

Polypropyleen behuizing 
met isolatie van 
polyurethaan

Warmwatercomfort
Hoge warmwaterprestaties aan  
de kraan (3xx = L) en (5xx = XL)

Lambda Gx
Gasadaptief verbrandingssysteem 

Aantrekkelijk 
design

Flexibel in gebruik
Combinatie met een 
zonnesysteem of een 
andere warmtebron

Eenvoudige installatie en onderhoud
flexibele aansluitingen achter en bovenop de eenheid 

Vooraf aangesloten 
twee-in-één concept Pomp

Verseluchtinlaat

Verbrandingskamer

Elektrode

Lucht
Gas

Scot-Regeleenheid

Ioniseringssignaal

Gasklep

Gasinlaat

Ventilator

Lambda Gx, automatisch gasadaptatiesysteem
De GCU Compact maakt gebruik van een gasadaptieve Lambda Gx die automatisch de 
verbranding regelt. Deze technologie helpt de GCU Compact om zich aan verschillende 
gassoorten aan te passen en brandstof efficiënt te gebruiken voor optimale prestaties. 

Daikin GCU Compact 

Ruimtebesparend ontwerp 
Compacte afmetingen 
3xx: 595 x 615 x 1.875 mm
5xx: 790 x 790 x 1.881 mm 
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Daikin GCU Compact 

Intelligente technologie  
voor uw gemak

Intelligent Opslagbeheer (ISM)
Door ISM te gebruiken voor uw gascondensatieboilers 
en warmteaccumulatoren, kan u
 › Een maximaal energierendement, verwarmings- en 
warmwatercomfort realiseren

 › Aan de energievereisten van nieuwbouw en 
energiezuinige woningen beantwoorden 

 › Emissies beperken en de efficiëntie van oudere 
systemen verhogen 

Lambda-Gx 
De GCU Compact is uitgerust met een automatische 
verbrandingsregelaar waarmee het systeem zich 
aan verschillende gassoorten aanpast en het 
brandstofverbruik kan optimaliseren. U kan uw 
energieverbruik verlagen door een combinatie van 
gascondensatietechnologie, een condensatieboiler en 
een warmteaccumulator te gebruiken. 

Alles onder controle
Met onze Daikin Heating Controller creëert u het best 
mogelijke binnenklimaat. Met deze controller kan u de 
bedrijfsmodus zelf of met hulp van onze installateurs 
instellen. 

Dit besturingssysteem kan: 
 › De watertemperatuur regelen 
 › De verwarmingsmodus automatisch aanpassen aan 
het seizoen 

 › Timers instellen om het verwarmingscircuit en het 
sanitair warm water te regelen 

 › Uitgerust met een afstandsbediening zodat u uw 
systeem gemakkelijk kan beheren 

Met de Daikin Heating Controller beheert u uw GCU Compact 
zodat u het hoogste energierendement realiseert voor zowel 
verwarming als sanitair warm water. De Controller is beschikbaar 
als app; u kan uw GCU Compact dus ook eenvoudig beheren en 
opvolgen via uw smartphone. 

Daikin Online Controller

Altijd alles 
onder controle
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“Ik wist helemaal niet dat er afzettingen kunnen 

ontstaan in een warmteaccumulator. Gelukkig heeft 

onze installateur een geïntegreerde GCU Compact 

unit aangeraden - nu kan ik genieten van elke 

laatste druppel water.”  

Sabine Hiller, over haar ervaring met het gebruik van de GCU Compact 
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Optimale waterhygiëne - elke dag weer
De GCU Compact is uitgerust met een gelaagde opslagtank voor hygiënische 
watervoorziening. Zo kan de GCU Compact slib- en roestafzettingen, sedimentatie 
en legionellabacteriën - die in andere grote tanks wel kunnen voorkomen - 
doeltreffend tegengaan. 

Sanitair warm water 
de beste oplossing vinden voor uw huis 

Daikin GCU Compact 

Zuiver water is essentieel 
Of het nu gaat om douchen, koken of handen wassen, 
een continue watertoevoer met een gewenste 
temperatuur en volume is noodzakelijk voor uw 
comfort. 

Dat is precies waar onze warmteaccumulator zijn 
intrede doet. Hij maakt gebruik van de nieuwste 
thermische technologie om op elk gewenst moment 
schoon vers water te leveren. In tegenstelling 
tot conventionele wateropslagtanks maakt onze 
warmteaccumulator gebruik van een afzonderlijke 
watertank voor uw drinkwatervoorziening, zodat er 
altijd vers, gezond water beschikbaar is. 

Strenge normen voor waterhygiëne 
 › Onze afzonderlijke tank maakt gebruik van een 
hoogwaardige warmtewisselaar van roestvrij staal 
om drinkwater te leveren en te zorgen dat het 
hygiënisch blijft 

 › Opgeslagen tankwater wordt niet uitgewisseld 
of verbruikt. De binnen- en buitenwanden van 
deze opslagtank zijn schokbestendig en de ruimte 
ertussen bevat een warmte-isolerend schuim om 
minimaal oppervlakteverlies te garanderen
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De perfecte combinatie:  

Gascondensatie 
en zonne-energie

De kracht van zonne-energie en gas  
Onze zonnepanelen zijn ook een geweldig alternatief 
voor de ondersteuning van uw verwarmingssysteem. 
Op het piekniveau kan 80% van onze systemen zonne-
energie omzetten in warmte. Onze GCU Compact maakt 
gebruik van de krachtige combinatie van zonne- en 
gasenergie om een hoger energierendement te halen 
aan een lagere kost. 

De zonne-energie kan ook worden gebruikt voor 
verwarming van sanitair warm water en als back-up voor 
centrale verwarming. Naast verwarming van sanitair 
warm water met zonne-energie, kan het zonnesysteem 
ook worden aangesloten op een GCU-compact met 
een tank van 500 liter om grote hoeveelheden zonne-
energie op te slaan. Warmte voor warm water of 
centrale verwarming is tot een dag later beschikbaar. 

Flexibele installatie 
Aangezien alle gebouwen verschillend zijn, bieden 
we drie verschillende afmetingen en diverse 
installatiemogelijkheden om onze zonnepanelen 
aan te passen aan uw dak. Onze zonnepanelen zijn 
beschikbaar voor tegels (op het dak), kunnen in het 
dak zelf worden ingebouwd en werken met een 
speciale onderbouw voor een plat dak. 

De voordelen van Daikin-zonnepanelen
 ›  Efficiënt gebruik van zonne-energie voor 

verwarming en warm water
 ›  Zorgt voor vers, schoon en gezond warm water 
 ›  De optimale temperatuurstratificatie in de 

warmteaccumulator verhoogt het gebruik van 
de zonne-energie 

 ›  Combineert moeiteloos verschillende 
verwarmingssystemen 
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Daikin-zonnepanelen: uw installatieopties  
Daikin-zonnepanelen zijn verkrijgbaar in twee verschillende versies om aan alle structuurvoorwaarden en individuele vereisten te voldoen. 

Zonnesystemen van Daikin

Thermisch zonnesysteem met terugloopsysteemZonnesysteem onder druk

ON ON

Zonnesysteem onder druk 
Het zonnesysteem onder druk of Solaris-P is de 
perfecte keuze: de installatie is erg eenvoudig en 
het systeem is geschikt voor alle toepassingen en 
gebouwen.

 › Het systeem is gevuld met 
warmteoverdrachtsmiddel dat de juiste hoeveelheid 
antivriesmiddel bevat om vriesschade te voorkomen

 › Het systeem wordt onder druk gezet en hermetisch 
afgesloten

 › Een bijkomende platenwarmtewisselaar is niet nodig
 › Is uitgerust met een bivalente warmtewisselaar 
voor zonne-energie onder druk of een bijkomende 
warmtebron 

 › Eenvoudig en flexibel systeem

Drukloos zonnesysteem (met terugloopsysteem) 
Als de structuur het toelaat, raden we aan om een   
drukloos en direct-terugloopsysteem te installeren. Bij 
een dergelijk systeem loopt het water rechtstreeks van 
de warmteaccumulator naar de zonnepanelen waar 
het wordt verwarmd, en terug naar de accumulator, 
zonder ondersteuning van een warmtewisselaar. 

 › De zonnecollectoren worden alleen met water 
gevuld wanneer de zon voldoende warmte geeft

 › De pompen in de regel- en pompunit worden kort 
ingeschakeld om de collectoren met water uit de 
opslagtank te vullen

 › Na het vullen blijft de resterende pomp voor de 
circulatie van het water zorgen 

Maandelijks energieverbruik van een 
gemiddelde eengezinswoning
Het diagram toont het maandelijkse 
energieverbruik van een gemiddelde 
eengezinswoning. Het vergelijkt twee soorten 
systemen:
De witte balk geeft het energieverbruik weer van 
een oude ketel.
De grijze/gele balk toont een systeem met de 
Daikin GCU Compact met 4 zonnepanelen.

   Oud system       Condensatieketel        Gebruik van zonne-energie

4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000

500

Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

kW
u

Hoe het systeem werkt 
De zonnepanelen zijn enkel effectief als er voldoende energie van de zon is en wanneer de warmteaccumulator 
de warmte kan opnemen. Het volautomatische besturingssysteem regelt het systeem onafhankelijk om een 
optimaal gebruik van de zonne-energie te garanderen. 

 › Als er onvoldoende zon is of als de accumulator geen extra warmte nodig heeft, wordt de toevoerpomp 
uitgeschakeld en loopt het hele zonnesysteem leeg in de accumulator. 

 › De functie van het terugloopsysteem werkt alleen als de leidingen in het gebouw en dak een constante helling 
hebben. Als dit niet mogelijk is, is het systeem onder druk een ideaal alternatief. 
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D2U50GC-A D2U30GB-A

GC 2U30GC015A 2U30GC020A 2U50GC015A 2U50GC020A 2U50GC024A 2U50GC028A
Centrale verwarming Verwarmingsinput Qn 

(netto calorische waarde)
Nom. Min.-Max. kW 3,0/15,0 3,0/20,0 3,0/15,0 3,0/20,0 4,0/24,0 4,0/28,0

Verwarmingsinput Qn 
(bruto calorische waarde)

Nom. Min.-Max. kW 3,3/16,7 3,3/22,2 3,3/16,7 3,3/22,2 4,4/26,6 4,4/31,1

Output Pn bij 80/60°C Min/Nom kW 2,9/14,6 2,9/19,5 2,9/14,6 2,9/19,5 3,9/23,4 3,9/27,2
Output Pnc bij 50/30°C Min/Nom kW 3,2/15,7 3,2/20,9 3,2/15,7 3,2/20,9 4,3/25,0 4,3/29,1
Waterdruk (PMS) Max. bar 3
Watertemperatuur Max. °C 90
Werkbereik Min.-Max. °C 10/90

Sanitair warm water Verwarmingsinput 
(netto calorische 
waarde) Qnw

Nom. Min.-Max. kW 3,0/15,0 3,0/20,0 3,0/15,0 3,0/20,0 4,0/24,0 4,0/28,0

Verwarmingsinput 
(bruto calorische 
waarde) Qnw

Nom. Min.-Max. kW 3,3/16,7 3,3/22,2 3,3/16,7 3,3/22,2 4,4/26,6 4,4/31,1

Output Min/Nom kW 3,0/15,0 3,0/20,0 3,0/15,0 3,0/20,0 4,0/24,0 4,0/28,0
Temperatuur Fabrieksinstelling °C 58
Werkbereik Min.-Max. °C 10/85

Leidingaansluitingen Koud in-Warm uit Inch G 1” (mannelijk)  
Gas Aansluiting Diameter mm 20

Verbruik (G20) Min.-Max. m³/u 0,32/1,59 0,32/2,11 0,32/1,59 0,32/2,11 0,42/2,54 0,42/2,96
Verbruik (G25) Min.-Max. m³/u 0,35/1,75 0,35/2,33 0,35/1,75 0,35/2,33 0,47/2,80 0,47/3,26
Verbruik (G31) Min.-Max. m³/u 0,16/0,62 0,16/0,82 0,16/0,62 0,16/0,82 0,27/0,98 0,27/1,15

Toevoerlucht Aansluiting mm 100
Concentrisch 1

Rookgas Aansluiting mm 60
Watercircuit Leidingaansluitingen Zoll G 1" (vrouwelijk)
Verwarming ruimtes 
 

Algemeen ηs (Seizoensgebonden rendement 
ruimteverwarming)

% 91 92 91 92 92 92

Rendementsklasse seizoensgebonden ruimteverwarming A

Verwarming van sanitair warm water 
 

Algemeen Aangegeven belastingsprofiel L XL XL
ηwh (rendement waterverwarming) % 81 81 89 82 84 82
Energierendementsklasse waterverwarming A

Behuizing Kleur Verkeerswit (RAL9016) / IJzergrijs (RAL7011)
Materiaal -

Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte Behuizing mm 1.895x595x615 1.895x790x790 1.895x790x790
Gewicht Unit Leeg kg 76 102 104
Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz / V 1~/50/230
Stroomverbruik Max. W 76 98 76 98 104 108

Stand-by W 3
Thermisch zonnesysteem met terugloop Leidingaansluitingen Stroom zonnesysteem Inch G 1" (vrouwelijk)

GB 2U30GB015A 2U30GB020A 2U50GB015A 2U50GB020A 2U50GB024A 2U50GB028A
Centrale verwarming Verwarmingsinput Qn 

(netto calorische waarde)
Nom. Min.-Max. kW 3,0/15,0 3,0/20,0 3,0/15,0 3,0/20,0 4,0/24,0 4,0/28,0

Verwarmingsinput Qn (bruto 
calorische waarde)

Nom. Min.-Max. kW 3,3/16,7 3,3/22,2 3,3/16,7 3,3/22,2 4,4/26,6 4,4/31,1

Output Pn bij 80/60°C Min/Nom kW 2,9/14,6 2,9/19,5 2,9/14,6 2,9/19,5 3,9/23,4 3,9/27,2
Output Pnc bij 50/30°C Min/Nom kW 3,2/15,7 3,2/20,9 3,2/15,7 3,2/20,9 4,3/25,0 4,3/29,1
Waterdruk (PMS) Max. bar 3
Watertemperatuur Max. °C 90
Werkbereik Min.-Max. °C 10/90

Sanitair warm water Verwarmingsinput (netto 
calorische waarde) Qnw

Nom. Min.-Max. kW 3,0/15,0 3,0/20,0 3,0/15,0 3,0/20,0 4,0/24,0 4,0/28,0

Verwarmingsinput (bruto 
calorische waarde) Qnw

Nom. Min.-Max. kW 3,3/16,7 3,3/22,2 3,3/16,7 3,3/22,2 4,4/26,6 4,4/31,1

Output Min/Nom kW 3,0/15,0 3,0/20,0 3,0/15,0 3,0/20,0 4,0/24,0 4,0/28,0
Temperatuur Fabrieksinstelling °C 58
Werkbereik Min.-Max. °C 10/85

Leidingaansluitingen Koud in-Warm uit Inch G 1” (mannelijk)
Gas Aansluiting Diameter mm 20

Verbruik (G20) Min.-Max. m³/u 0,32/1,59 0,32/2,11 0,32/1,59 0,32/2,11 0,42/2,54 0,42/2,96
Verbruik (G25) Min.-Max. m³/u 0,35/1,75 0,35/2,33 0,35/1,75 0,35/2,33 0,47/2,80 0,47/3,26
Verbruik (G31) Min.-Max. m³/u 0,16/0,62 0,16/0,82 0,16/0,62 0,16/0,82 0,27/0,98 0,27/1,15

Toevoerlucht Aansluiting mm 100
Concentrisch 1

Rookgas Aansluiting mm 60
Watercircuit Leidingaansluitingen Zoll G 1"
Verwarming ruimtes 
 

Algemeen ηs (Seizoensgebonden rendement ruimteverwarming) % 91 92 91 92 92 92
Rendementsklasse seizoensgebonden 
ruimteverwarming

A

Verwarming van sanitair warm water 
 

Algemeen Aangegeven belastingsprofiel L XL XL
ηwh (rendement waterverwarming) % 81 81 89 82 84 82
Energierendementsklasse waterverwarming A

Behuizing Kleur Verkeerswit (RAL9016) / IJzergrijs (RAL7011)
Materiaal -

Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte Behuizing mm 1.895x595x615 1.895x790x790 1.895x790x790
Gewicht Unit Leeg kg 78 104 106
Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz / V 1~/50/230
Stroomverbruik Max. W 76 98 76 98 104 108

Stand-by W 3
Thermisch zonnesysteem met terugloop Leidingaansluitingen Stroom zonnesysteem Inch G 1"

GCU Compact

Combineert moderne gascondensatietechnologie met een 
warmteaccumulator

 › Ruimtebesparende gascondensatieboiler met geïntegreerde opslag 
van warmte/zonne-energie

 › Auto-adaptieve Lambda Gx verbrandingstechnologie voor alle 
soorten gas

 › Universeel gebruik dankzij het intelligente opslagbeheer en een 
vermogen van 0,5 - 28 kW

 › Hoog warmte- en warmwatercomfort dankzij de geïntegreerde 
ECH2O-warmteaccumulator:  hygiënische vers-watertechnologie

 › Eenvoudige integratie van thermische zonne-energie en nog een 
bijkomende warmtegenerator

 › Opmerking: zonne-controller (getoond op foto) is een optie, 
niet standaard bij de boiler geleverd

D2U30GB-A/D2U30GC-A/D2U50GB-A/D2U50GC-A
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Solaris Flat-panelen V21P V26P H26P

Afmetingen Hoogte mm 2.000 2.000 1.300

Breedte mm 1.006 1.300 2.000

Diepte mm 85 85 85

Gewicht kg 35 42 42

Volume l 1,3 1,7 2,1

Oppervlak Buiten m² 2,01 2,6 2,6

Coating Micro-therm (absorptie max. 96 %, emissie ca. 5% +/- -2%)

Absorptiesysteem Harpvormige opstelling van koperen buizen met lasergelaste aluminiumplaat met uiterst selectieve bekleding

Beglazing Enkel veiligheidsglas, +/- 92 % doorlatend

Toegestane dakhelling Min. ° 15 15 15

Max. ° 80 80 80

De zonnepanelen zijn bestand tegen langdurige stilstanden en werden getest tegen thermische schokken.
Minimumopbrengst collector meer dan 525 kWu/m2 bij 40% dekkingsverhouding, (locatie Würzburg, Duitsland).

15



GCU Compact
 
Onze GCU Compact biedt verwarming en warm water voor uw woning door een combinatie van efficiënte gascondensatietechnologie met 
een warmteaccumulator en een voorraadboiler.

Dankzij zijn compacte formaat en geïntegreerde verwarming en opslag van warm water is onze GCU Compact ideaal voor renovaties en voor 
de vervanging van oude gasboilers. Door gebruik te maken van intelligent opslagbeheer (ISM) en de Smart Start-functie maximaliseert de 
GCU Compact het energierendement en het comfort op het vlak van verwarming en sanitair warm water. Het kan ook beantwoorden aan de 
energievraag van energiezuinige huizen en sterk geïsoleerde gebouwen.

Deze publicatie dient enkel ter informatie en verbindt Daikin Europe N.V. tot geen enkele prestatie. Daikin Europe 
N.V. heeft de inhoud van deze publicatie met grote zorg samengesteld.  
Er wordt echter geen enkele expliciete of impliciete garantie geboden voor de volledigheid, nauwkeurigheid, 
betrouwbaarheid of geschiktheid voor een specifiek 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 publicatie. De inhoud is onderworpen aan het auteursrecht van Daikin Europe N.V. 

Deze publicatie vervangt ECPNL15-721B. Gedrukt op chloorvrij papier. 

Daikin Europe N.V. participeert in het programma van 

Eurovent-certificaten voor vloeibare koelpakketten (LCP), 

luchtbehandelingsunits (AHU), ventilatorconvectoren (FCU). 

Controleer de huidige geldigheid van het certificaat online op  

www.eurovent-certification.com of via www.certiflash.com 
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