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 Confort
Proiectat pentru a oferi confort din punct de vedere 
al incălzirii spaţiului şi al producerii de apă caldă 
menajeră. Pompa de căldură Daikin Altherma asigură 
un mediu confortabil şi sănătos in interiorul casei tale.

 Control
Sistemul de control special dezvoltat şi testat cu noua 
sa interfaţă permite utilizatorului controlul optim al 
pompei de căldură Daikin Altherma, ceea ce permite 
ajustarea climatului locuinţei tale din orice locaţie.

 Eficienţă energetică
Datorită utilizării energiei gratuite, din surse 
regenerabile, în combinaţie cu tehnologia pompelor 
de căldură cu inverter şi eficienţă ridicată,  
Daikin Altherma oferă clienţilor cea mai bună eficienţă 
energetică sezonieră.

 Fiabilitate
Fiabilitatea este o condiţie prealabilă a oricărui 
sistem nou de incălzire. Tehnologia Daikin, produsă şi 
proiectată conform celor mai ridicate standarde, şi-a 
dovedit nivelul ridicat al fiabilităţii. Avand in vedere 
anii de experienţă in domeniul dezvoltării şi inovaţiei, 
tehnologia noastră vă oferă o funcţionalitate optimă a 
sistemelor Daikin.

De ce să alegeţi Daikin?
Pentru a vă atinge toate obiectivele. În calitate de lider al industriei, Daikin vă oferă  

o combinaţie de experienţă vastă, inovaţii tehnice şi servicii pentru clienţi rapide.
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Eficienţa pompei de căldură  
=  

SCOP  
= 

randament de încălzire/an

consum de energie electrică/an

Eficienţa sezonieră (denumită şi SCOP) a unei pompe 
de căldură este eficienţa medie pe durata unui an 
întreg. Randamentul total anual de încălzire este definit 
de condiţiile climatice şi de specificaţiile locuinţei 
(sarcină de încălzire, temperaturi ale apei solicitate etc.) 
şi nu depinde de tipul de sistem de încălzire.
Consumul total anual de energie electrică este un 
parametru esenţial, fiind ceea ce clientul plăteşte.  
Prin urmare, valoarea SCOP poate fi considerată ca 
fiind eficienţa reală de funcţionare a unui sistem cu 
pompă de căldură.

Calitatea Daikin

Daikin are o reputaţie globală, bazată pe mai mult de 90 de ani de experienţă în 

fabricarea cu succes a echipamentelor de aer condiţionat de înaltă calitate pentru 

uz industrial, comercial şi rezidenţial. Concret, de 56 de ani, este liderul în domeniul 

tehnologiei pompelor de căldură. Calitatea mult invidiată a produselor Daikin rezultă 

din atenţia acordată proiectării, producţiei şi testării, dar şi suportului postvânzare. În 

acest scop, fiecare componentă este atent selectată şi riguros testată pentru a verifica 

contribuţia acesteia la calitatea şi fiabilitatea produselor. Acest lucru garantează că 

fiecare instalare de produse Daikin este una de succes pentru dumneavoastră.

A++

A

Eficienţa sezonieră, utilizarea 
inteligentă a energiei

UE doreşte să informeze consumatorii cu privire la 
cantitatea de energie pe care produsele o consumă 
şi să interzică accesul produselor ineficiente pe piaţă. 
Unităţile eficiente sezonier sunt optimizate pentru a fi 
eficiente din punct de vedere energetic în condiţiile 
medii pe care utilizatorii le pot întâlni pe durata unui 
întreg sezon de încălzire şi răcire.

Începând din septembrie 2015, toate sistemele de 
încălzire, inclusiv cele cu pompe de căldură, primesc o 
etichetă energetică, care ajută clienţii să facă alegerea 
cea mai eficientă din punct de vedere energetic.

* EHVH04S18CB3V + ERLQ004CV3

Eficienţa sistemului*:
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De ce să alegi 

pompa de căldură 
Daikin Altherma de 
temperatură scăzută?
3 sisteme într-unul singur: 
încălzire, răcire şi apă caldă
Daikin Altherma este un sistem complet de încălzire 
şi apă caldă menajeră, cu opţiune de răcire. Având 
la bază tehnologia pompelor de căldură, sistemul 
reprezintă o alternativă flexibilă şi rentabilă la centrala 
termică cu combustibil fosil. Eficienţa energetică a 
sistemului Daikin Altherma îl transformă în soluţia 
ideală pentru reducerea consumului de energie şi a 
emisiilor de CO

2
.

În funcţie de model şi condiţii, o pompă de căldură 
Daikin Altherma furnizează aproximativ 5 kWh din 
căldura utilizabilă pentru fiecare kWh consumat de 
electricitate. Aşadar, aproximativ 80% din căldură este 
gratuită! Garanţia unei investiţii bune!

Sistemul cu eficienţă 
ridicată
Prin utilizarea căldurii din aerul exterior, sistemul 
foloseşte o cantitate mult mai redusă de energie, 
ocupanţii putând beneficia în continuare de un nivel 
stabil şi plăcut de confort. De asemenea, cerinţele 
de întreţinere sunt minime, iar costurile sunt reduse. 
Datorită tehnologiei avansate a compresoarelor, 
economia de energie este şi mai importantă.

De ce pompa de căldură?
Pompa de căldură Daikin Altherma utilizează o 
sursă regenerabilă de energie: extrage căldura din 
aerul exterior. Într-o buclă închisă cu agent frigorific 
lichid, se produce un ciclu termodinamic prin 
evaporare, condensare, compresie şi expansiune 
Acest ciclu „pompează” căldura de la un nivel scăzut 
de temperatură la un nivel mai ridicat. Printr-un 
schimbător de căldură, căldura câştigată este 
transferată în sistemul de distribuţie a apei calde al 
locuinţei. Acesta poate fi sistemul de încălzire prin 
pardoseală, radiatoarele de temperatură scăzută  
ş/sau ventiloconvectoarele. Pentru răcire, sistemul 
funcţionează invers.

80%  
aer exterior

100% 
energie

25% 
electricitate
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Soluţia completă

Panou solar
Cu unitate solară integrată sau opţională 
cu unitatea de perete

Apă caldă
Pe lângă economii substanţiale de 
energie, pompa de căldură aer-apă 
Daikin furnizează mereu apă caldă

Convector
Încălzire şi răcire cu integrarea unui 
convector

Sistem de încălzire prin pardoseală
Spaţiile interioare sunt încălzite cu apa caldă generată 
de pompa de căldură

Unitate interioară de pardoseală integrată
Încălzire şi apă caldă menajeră într-o sigură unitate

Unitate exterioară
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prezent în  
4 soluţii

Cele mai bune eficienţe sezoniere,  
la cele mai mari economii  
de costuri de funcţionare  p 08
 › Valori SCOP excelente de până la 4,52 pentru scheme de 
subvenţii şi certificare

 › Fără sau cu utilizare limitată a suportului electric pentru 
încălzirea de rezervă

 › Cele mai bune eficienţe atinse în cel mai relevant domeniu de 
temperatură

Cea mai bună alegere pentru 
construcţii noi şi locuinţe cu 
consum scăzut de energie  p 14
 › Produs personalizat pentru sarcini de încălzire foarte scăzute
 › Construite pentru a face faţă celor mai aspre condiţii de iarnă
 › Încălzire, răcire şi apă caldă menajeră într-un singur sistem

Servisare uşoară pentru o 
funcţionare de durată şi fără 
probleme  p 44

Specificaţii p 47

O gamă de produse 
inovative, concepute 
pentru a furniza cea mai 
bună climatizare:

Soluţii 1. Unitate de pardoseală  
cu rezervor de apă caldă integrat

2. Unitate solară integrată şi 
rezervor de apă caldă menajeră 3. Unitate de perete 4. Unitate exterioară monobloc

Tehnologii 
diferite

Specificaţii p 22 p 28 p 32 p 38

Avantajele 
unei pompe 
de căldură de 
temperatură 
scăzută

 › Toate componentele şi conexiunile sunt 
montate în fabrică

 › Suprafaţă ocupată de instalare foarte  
mică necesară

 › Consum minim de energie electrică cu  
apă caldă disponibilă în mod constant

 › Suport cu panouri solare pentru apă 
caldă menajeră cu sistem solar

 › Rezervor uşor din plastic
 › Este posibil controlul prin aplicaţie

 › Unitate compactă cu spaţiu de 
instalare mic, nefiind necesare spaţii 
libere laterale

 › Se poate combina cu un rezervor de 
apă caldă menajeră separat (de până 
la 500 l) cu sau fără suport cu panouri 
solare

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

 › Instalare fără probleme: sunt necesare 
numai racordurile de apă

Aplicaţii 
distincte de 
încălzire

 › Ideală pentru locuinţe noi, locuinţe cu consum scăzut de energie sau cu boilerul existent (bivalent)
 › Opţiune bivalentă: se poate combina cu o sursă de căldură secundară
 › Funcţionare fiabilă chiar şi când afară sunt -25 °C, datorită protecţiei antiîngheţ, precum bateria suspendată

Funcţionalităţi

 › Încălzire a spaţiului
 › Apă caldă menajeră 
 › Răcire 
 › Racord solar pentru producerea apei calde

Instalare 
 › 1 unitate interioară
 › 1 unitate exterioară

 › 1 unitate exterioară

Emiţătoare 
distincte de 
căldură

 › Sistem de încălzire prin pardoseală 
 › Radiatoare de temperatură scăzută 
 › Unităţi ventiloconvectoare 
 › Convector cu pompa de căldură
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Soluţii 1. Unitate de pardoseală  
cu rezervor de apă caldă integrat

2. Unitate solară integrată şi 
rezervor de apă caldă menajeră 3. Unitate de perete 4. Unitate exterioară monobloc

Tehnologii 
diferite

Specificaţii p 22 p 28 p 32 p 38

Avantajele 
unei pompe 
de căldură de 
temperatură 
scăzută

 › Toate componentele şi conexiunile sunt 
montate în fabrică

 › Suprafaţă ocupată de instalare foarte  
mică necesară

 › Consum minim de energie electrică cu  
apă caldă disponibilă în mod constant

 › Suport cu panouri solare pentru apă 
caldă menajeră cu sistem solar

 › Rezervor uşor din plastic
 › Este posibil controlul prin aplicaţie

 › Unitate compactă cu spaţiu de 
instalare mic, nefiind necesare spaţii 
libere laterale

 › Se poate combina cu un rezervor de 
apă caldă menajeră separat (de până 
la 500 l) cu sau fără suport cu panouri 
solare

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

 › Instalare fără probleme: sunt necesare 
numai racordurile de apă

Aplicaţii 
distincte de 
încălzire

 › Ideală pentru locuinţe noi, locuinţe cu consum scăzut de energie sau cu boilerul existent (bivalent)
 › Opţiune bivalentă: se poate combina cu o sursă de căldură secundară
 › Funcţionare fiabilă chiar şi când afară sunt -25 °C, datorită protecţiei antiîngheţ, precum bateria suspendată

Funcţionalităţi

 › Încălzire a spaţiului
 › Apă caldă menajeră 
 › Răcire 
 › Racord solar pentru producerea apei calde

Instalare 
 › 1 unitate interioară
 › 1 unitate exterioară

 › 1 unitate exterioară

Emiţătoare 
distincte de 
căldură

 › Sistem de încălzire prin pardoseală 
 › Radiatoare de temperatură scăzută 
 › Unităţi ventiloconvectoare 
 › Convector cu pompa de căldură
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Având mulţi ani de experienţă în 
domeniul pompelor de căldură aer-apă 
şi peste 175.000 de unităţi instalate în 
Europa, depunem toate eforturile pentru 
a continua să optimizăm performanţele 
sistemelor Daikin Altherma. Realizăm 
acest obiectiv prin maximizarea 
randamentului energiei şi limitarea 
consumului de electricitate. 
În calitate de instalator, acest lucru 
înseamnă că eşti pregătit să faci faţă 
solicitării din ce în ce mai mare pentru 
sisteme cu eficienţă energetică.

Cele mai bune eficienţe sezoniere, 

la cele mai mari 
economii de costuri 
de funcţionare
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Unitate de pardoseală integrată

Unitate solară integrată

Sistem de încălzire 
prin pardoseală

Combinaţi sistemul cu 
energie solară

Unitate de perete Răcire

Apă caldă menajeră
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 ›  Gama de capacitate mică, de 4-8 kW, 
este echipată cu un compresor swing: 
integrarea principalelor piese mobile într-o 
singură componentă, garantând lipsa frecării 
şi a scurgerilor de agent frigorific, fiabilitate şi 
eficienţă optimă

 ›  Gama de mare capacitate, de 11-16 kW, 
este echipată cu un compresoare scroll: 
silenţioase, compacte şi robuste, garantând 
fiabilitatea optimă în timpul funcţionării (fără 
supape şi cuplaje oscilante încorporate) şi 
eficienţă (printr-un debit iniţial scăzut şi un 
raport constant de compresie)

Swing Compresor scroll

Daikin Altherma de temperatură scăzută furnizează 
valori excelente, care respectă legislaţia europeană şi 
schemele de certificare, precum şi/sau programele 
locale de subvenţii. Fiecare clasă de capacitate are un 
compresor dimensionat în mod individual, pentru 
eficienţe optime în funcţie de clasa de capacitate. 
Acest lucru permite evitarea utilizării unui compresor 
supradimensionat cu eficienţe sezoniere mai scăzute. 
De exemplu, compresorul pentru clasa de 4 kW 
este conceput să funcţioneze la frecvenţe optime, 
furnizând capacităţile scăzute necesare pentru acele 
locuinţe cu sarcini de încălzire scăzute. În plus,  
Daikin Altherma optimizează eficienţa la toate 
temperaturile exterioare şi ale apei cu: 

 ›  Un senzor de presiune pentru măsurarea detaliată 
a nivelului de presiune de condensare pentru a 
evalua nivelul optim de subrăcire 

 ›  Un schimbător de căldură în plăci dimensionat în 
mod individual pentru fiecare clasă de capacitate 
pentru a oferi eficienţe optime în funcţie de 
domeniul de capacitate

a. Costuri de funcţionare scăzute: eficienţe ridicate ale 
pompei de căldură la toate temperaturile exterioare  
şi ale apei
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Daikin Altherma de temperatură scăzută îşi păstrează 
capacităţile ridicate de încălzire chiar şi la cele mai 
scăzute temperaturi exterioare. Încălzitorul electric 
de rezervă funcţionează rareori sau niciodată. Aceste 
capacităţi de încălzire ridicate, disponibile în toată 
gama Daikin Altherma de temperatură scăzută de  
4-16 kW, sunt atinse datorită combinaţiei de tehnologii: 

-15 -10 -5 0 5

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

Capacitate de încălzire (kW)

Temperatură exterioară (°C)

Mai puţini BUH 
necesari

Capacităţi de încălzire ale unei pompe de căldură aer-apă standard în 
comparaţie cu unităţile Daikin Altherma (gama ERLQ-C - 11-16 kW) 

 › Locaţia: Munchen
 › Temperatura proiectată: -15 °C
 › Sarcină de încălzire: 14 kW
 › Temperatură de funcţionare a încălzirii: 16 °C

 › + 40% capacitate la -15 °C
 › Nu este necesar un încălzitor de rezervă 

de la -10 °C (în comparaţie cu -5 °C pentru 
pompa de căldură standard)

 ›  Sisteme optimizate de control pentru a atinge frecvenţe mai 
ridicate în timpul funcţionării la temperaturi exterioare scăzute 

 ›  Injecţie de lichid pentru a evita temperaturile prea ridicate de 
refulare când sunt necesare temperaturi ridicate ale apei la 
temperaturi exterioare scăzute

 ›  Schimbătoare de căldură perfect dimensionate pentru 
maximizarea suprafeţei de schimb de căldură

Atunci când sarcina de încălzire este mai mică decât 
capacitatea maximă a sistemului cu pompă de căldură, 
compresorul poate funcţiona la sarcină parţială. 
Această reducere a frecvenţei compresorului duce la:

 › Eficienţă mai mare a compresorului la funcţionarea 
la sarcină parţială

 › Corelarea exactă a capacităţii furnizate cu solicitarea 
reală de încălzire a clădirii

 › Obţinerea de capacităţi necesare cu un consum 
minim de energie

 › Mai puţine cicluri de pornire/oprire, mărind durata 
de funcţionare a compresorului

1 Sarcină de încălzire > capacitate max.: sarcină maximă.

 Compresorul va funcţiona la o frecvenţă de 100%, cu suport 

electric suplimentar, dacă este cazul

2 Capacitate max. > sarcină de încălzire > capacitate min.: 

 la sarcină parţială, compresorul îşi va reduce frecvenţa, 

furnizând capacităţile necesare pentru locuinţă, cu eficienţe 

ridicate în timpul funcţionării

3 Capacitate min. > sarcină de încălzire: sarcină parţială cu 

pornire/oprire 

 Compresorul va funcţiona la frecvenţa minimă cu eficienţe 

ridicate în timpul funcţionării, dar se va porni/opri pentru a 

furniza capacităţile necesare

Linie sarcină de încălzire

ERLQ006CAV3 la capacitate max.

ERLQ006CAV3 la capacitate min.

-6 -4 -2 -0 2 4 6 8 10 12 14 
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Capacitate de încălzire (kW)

Temperatură exterioară (°C)

Frecvenţă max.

Zona de funcţionare optimă 
extinsă la temperatură exterioară 
relevantă (-2 °C - 10 °C)

Frecvenţă min.

Zona de 
funcţionare 
optimă

c. Consumul minim de energie: compresoare Daikin  
cu inverter cu domeniu mare de modulaţie

b. Performanţă garantată: capacităţi ridicate de încălzire până la 
temperaturi exterioare scăzute

Daikin Altherma de temperatură scăzută are un 
domeniu mare de modulaţie, compresorul putând 
modula şi la frecvenţe scăzute, pentru a furniza cele 
mai bune eficienţe pentru domeniul de temperatură 
relevant. Fiecare compresor cu inverter are o frecvenţă 
minimă şi una maximă şi funcţionează în interiorul 
domeniului de funcţionare la cele mai ridicate eficienţe 
în timpul funcţionării. Graficul de mai jos ilustrează 
acest lucru.

1

2

3

Sarcină de încălzire ERLQ016C

Sistem standard cu pompă 
de căldură
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Aplicaţie tipică:

 › Locaţia: Paris
 › Temperatura proiectată: -7 °C
 › Sarcină de încălzire: 7 kW
 › Temperatură de funcţionare a 

încălzirii: 16 °C

 Ore de funcţionare

 Randament de încălzire, kWh 

 Ta de oprire

Randament de încălzire (kWh)

-10 -2 0 10 20 30

Eficienţă ridicată esenţială în 
domeniul Ta -2 °C - 10 °C

Sarcină de încălzire 
7 kW

1.600

1.200

800

400

0

1000
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600

400

200

0

Temperatură exterioară (°C)

Ore de funcţionare (h)

 › Domeniu de modulaţie dublat faţă de pompele de căldură 
standard aer-apă

 › Noua gamă furnizează circa 1 kW suplimentar în condiţii de 
sarcină maximă la -7 °C (+25%)

-6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 

Temperatură exterioară (°C)

Zonă de funcţionare optimă prea mică

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Capacitate (kW)
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Temperatură exterioară (°C)

Zona de funcţionare optimă extinsă la Ta 
relevantă (-2 °C - 10 °C)
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Capacitate (kW)

Pompă de căldură standard Daikin Altherma

Funcţionarea la sarcină parţială şi zona de funcţionare optimă pot fi 
ilustrate printr-o aplicaţie tipică din Paris

Rezultatul: cele mai 
bune eficienţe posibile

Funcţionarea eficientă la sarcină parţială este foarte 
importantă pentru domeniul de temperatură în care 
este necesar cel mai ridicat randament de căldură. În 
mod normal, 80% din randamentul total de căldură 
este necesar pentru domeniul de temperatură -2 °C - 
10 °C. Atingerea eficienţelor ridicate în acest domeniu 
de temperatură contribuie semnificativ la eficienţele 
sezoniere ridicate.

 › Cea mai mare parte a 
randamentului de căldură furnizat la 
eficienţe optime

 › Mai puţine cicluri de pornire/oprire 
atunci când sarcina de încălzire este 
mai mică decât capacitatea minimă 
pe care pompa de căldură o poate 
furniza, optimizând eficienţa şi 
confortul

Capacitate max. pompă de căldură standard

Linie sarcină de încălzire
Linie sarcină de încălzire

Capacitate min. pompă de căldură standard

ERLQ006CAV3 la capacitate min.

ERLQ006CAV3 la capacitate max.
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Exemplul prezentat este pentru o aplicaţie tipică cu 
încălzire prin pardoseală:

 › Este necesară o temperatură a apei de 38 °C 
pentru o temperatură proiectată de -10 °C (1)

 › Este necesară o temperatură a apei de numai 
25 °C pentru o temperatură de funcţionare a 
încălzirii spaţiului de 16 °C (2)

 › Pentru temperaturi între -10 °C şi 16 °C, unitatea 
Daikin Altherma calculează temperatura 
necesară a apei pentru a garanta o eficienţă 
maximă, cu încălzire continuă, la orice 
temperatură exterioară

-10 °C   16 °C

Ta

1

2

Valoare setată 
variabilă

38 °C

25 °C

T 
valoare setată

(T
LWC

)

Pe lângă limitarea consumului de energie electrică al 
compresorului şi al încălzitorului electric de rezervă, 
Daikin acordă o atenţie specială limitării consumului 
de energie electrică al componentelor auxiliare. De 
asemenea, contribuie la eficienţele sezoniere ridicate 
obţinute de gama Daikin Altherma.

 › Pompa de recirculare cu eficienţă ridicată montată 
în fabrică se califică deja pentru regulamentele 
viitoare (ErP2015), făcând parte din clasa energetică 
A (EEI ≤ 0,23)

 › Fără pierderi în modul aşteptare la nivelul PCB-
ului acţionării cu inverter, reducând consumul 
de energie electrică în modul aşteptare la clasa 
4 - 8 kW

Unităţi aplicabile: 4-8 kW
Locaţia: Munchen (Germania)

Avantaj în comparaţie cu un sistem 
tradiţional cu pompă de căldură Condiţii Ore de funcţionare/an Beneficiu anual

Pompă de recirculare cu eficienţă ridicată Cu 75 W mai puţin Conform EN14511 5300 de ore 398 kWh

PCB acţionare cu inverter fără pierderi în aşteptare cu 20 W mai puţin In mod aşteptare 3400 de ore 70 kWh

Fără încălzitor de placă inferioară cu 60 W mai puţin Când Ta este sub 4 °C 2800 de ore 170 kWh

Unităţi aplicabile: 11-16 kW
Locaţia: Munchen (Germania)

Avantaj în comparaţie cu un sistem 
tradiţional cu pompă de căldură Condiţii Ore de funcţionare/an Beneficiu anual

Pompă de recirculare cu eficienţă ridicată cu 90 W mai puţin Conform EN14511 5300 de ore 477 kWh

PCB acţionare cu inverter fără pierderi în aşteptare cu 20 W mai puţin In mod aşteptare 3400 de ore 70 kWh

Încălzitor de placă inferioară de capacitate mică cu 60 W mai puţin + logică inteligentă Când Ta este sub 4 °C 2800 de ore 160 kWh

Efectul combinat al controlului valorii setate în funcţie 
de condiţiile meteo prezent la Daikin Altherma 
şi compresoarele cu inverter Daikin Altherma 
maximizează eficienţa la fiecare temperatură 
exterioară, garantând temperaturi stabile în cameră.

1 Control al valorii setate în funcţie de condiţiile 
meteo: Daikin Altherma maximizează eficienţa la 
orice temperatură exterioară prin controlul valorii 
setate în funcţie de condiţiile meteo. Această logică 
de control va menţine mereu temperaturile apei 
cât mai scăzute posibil pentru a maximiza eficienţa 
pompei de căldură pentru fiecare temperatură 
exterioară specifică. Acest lucru duce la:

 › O eficienţă mai ridicată a pompei de căldură cu 
temperaturi mai scăzute ale apei

 › Fără supraîncălzire inutilă, furnizând 
temperaturile solicitate

 › Încălzire continuă la temperaturi mai scăzute ale 
apei, furnizând temperaturi stabile în cameră 

2 Tehnologia inverter: scăderea frecvenţei 
compresorului odată cu creşterea temperaturilor 
exterioare, mărind astfel eficienţa

 d. Control inteligent al încălzirii

e. Utilizare optimă a energiei prin limitarea 
consumului electric al componentelor auxiliare

 › Nu este necesar un încălzitor pentru placa 
inferioară pentru clasa 4 - 8 kW

 › Încălzitorul pentru placa inferioară de capacitate 
mică la clasa 11 - 16 kW (seria ERLQ-C), care 
funcţionează numai în timpul ciclurilor de 
degivrare, duce la un consum de electricitate cu 
90% mai mic în comparaţie cu încălzitoarele pentru 
placa inferioară cu control termostatic standard

 › Datorită acestor îmbunătăţiri,  
se atinge o valoare COP de până la 5,2*

* ERLQ004CV3 cu EHSX04P30A 

(Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT=5 °C))
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Daikin Altherma de temperatură scăzută 
este optimizată pentru a satisface nevoile 
de eficienţă, confort şi aplicaţii ale 
locuinţelor noi. În plus, gama extinsă de 
produse oferă soluţia perfectă pentru 
locuinţele cu consum scăzut de energie, 
chiar şi pentru sarcini de încălzire foarte 
scăzute.

Alegerea perfectă  

pentru construcţii 
noi, precum şi pentru 
locuinţe cu consum 
redus de energie

Rezervor de apă caldă 
menajeră cu suport cu panouri 
solare
Furnizează apă caldă în orice moment, la 
cele mai ridicate standarde de igienă

Unitate exterioară
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Cele mai bune eficienţe sezoniere

Panou solar
(Cu unitate solară integrată sau 
opţională cu unitatea de perete)

Apă caldă
Pe lângă economii substanţiale de 
energie, pompa de căldură aer-apă 
Daikin furnizează mereu apă caldă

Convector
Încălzire şi răcire cu integrarea  
unui convector

Sistem de încălzire prin pardoseală
Spaţiile interioare pot fi încălzite cu apa caldă generată 
de pompa de căldură

Unitate de perete
inclusiv toate componentele 
hidraulice pot fi combinate 
cu un rezervor de apă caldă 
menajeră separat
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Daikin Altherma de temperatură scăzută a fost concepută 
pentru a satisface cerinţele locuinţelor noi şi cu consum redus 
de energie, caracterizate de sarcini de încălzire scăzute. Unitatea 
de mică capacitate cu domeniul său de modulaţie mărit oferă 
eficienţă optimă în cele mai relevante domenii de temperatură 
exterioară, combinând compresoare şi schimbătoare de căldură 
în plăci concepute special pentru sarcini de încălzire mai mici. 
Aceasta a fost concepută pentru a satisface nevoile pieţei de 
locuinţe nou-construite din Europa, care se îndreaptă spre sarcini 
de încălzire mai mici datorită: 

Piaţa de locuinţe nou-construite din Europa care se 
îndreaptă spre sarcini de încălzire mai mici datorită:

1. Importanţa tot mai mare a locuinţelor cu consum redus de 
energie

2. Legislaţia tot mai fermă privind consumul de energie în cadrul 
construcţiilor rezidenţiale noi (de ex., directiva EPBD)

3. Scăderea dimensiunii locuinţelor nou-construite

4. Statele membre UE planifică atingerea obiectivelor 20-20-20

Daikin Altherma de temperatură scăzută oferă o linie completă 
de sisteme cu pompă de căldură special dimensionate 
(compresor, domeniu de modulaţie, schimbător de căldură în 
plăci etc.) pentru a furniza capacităţile necesare locuinţei, la 
cele mai bune eficienţe.

Unitatea de mică capacitate Daikin Altherma a fost dezvoltată 
şi dimensionată pentru a atinge eficienţe optime la cel mai 
relevant domeniu de temperatură, datorită domeniului său de 
modulaţie ridicat.

O etichetare energetică consecventă în toată Europa

Directiva privind proiectarea ecologică pentru generatoare 
de căldură şi încălzitoare de apă impune afişarea de etichete 
energetice identice în toate statele membre UE. Principiul din 
spatele acestei etichete este deja binecunoscut de la frigidere, 
maşini de spălat şi televizoare. Dispozitivele şi aparatele 
electrocasnice sunt categorisite în clase de eficienţă pe o scară de 
la A++ la G. Culoarea verde închis înseamnă cel mai ridicat nivel al 
eficienţei, culoarea roşu închis reprezint cel scăzut nivel.

Fiţi pe partea sigură cu Daikin

Toate unităţile Daikin sunt testate şi respectă criteriile directivei 
privind proiectarea ecologică. Eticheta energetică prezintă 
în mod fiabil clasa exactă de eficienţă, atât pentru produse 
individuale de până la clasa A++, cât şi pentru sistemele 
compacte de până la clasa A+. Perfect echilibrate din punct 
de vedere al componentelor individuale, sistemele complete 
furnizează atât confort, cât şi linişte, pentru distribuitori, instalatori 
şi utilizatori finali.

Exemplu de etichetă pentru un sistem 
compact: unitate de pardoseală integrată - 
încălzire a spaţiului şi apă caldă menajeră

Exemplu de etichetă pentru un produs 
individual: unitate exterioară monobloc - 
încălzire a spaţiului

a. Unitate optimizată pentru sarcini de încălzire scăzute

EHVX08S18CB3V /
ERLQ006CAV3

A+

A

3 kW
5 kW

5 kW42 dB

62 dB

EBLQ05CAV3

55°C

4 kW

4 kW

4 kW

A++

35°C

4 kW

4 kW

5 kW

A++

61 dB

0 dB
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Temperatură exterioară (°C)

Zona de funcţionare optimă este prea 
mică şi nu la Ta relevantă (-3 °C - 7 °C)
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Temperatură exterioară (°C)

Zona de funcţionare optimă extinsă 
la Ta relevantă (-3°C - 7°C)
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Locuinţele cu consum scăzut de energie au o temperatură 
de funcţionare a încălzirii mai scăzută (12 °C) faţă de 
locuinţele cu izolaţie normală (16 °C). Acest lucru înseamnă 
că domeniul cel mai relevant de temperaturi exterioare 
pentru locuinţele cu consum scăzut de energie coboară 
spre temperaturi mai scăzute. O locuinţă cu consum 
de energie scăzut tipică (consultaţi detaliile de mai jos) 
furnizează 80% din randamentul total de căldură la un 
domeniu de temperatură exterioară de -3 °C - 7 °C. 

Aplicaţie tipică:

 › Locaţia: Paris
 › Temperatura proiectată: -7 °C
 › Sarcină de încălzire: 4 kW
 › Temperatură de funcţionare a 
încălzirii: 12 °C

Eficienţă ridicată esenţială în 
domeniul Ta -3 °C - 7°C

Sarcină de 
încălzire 4 kW
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0

1.000

900
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0

Temperatură exterioară (°C)

Randament de încălzire (kWh)Ore de funcţionare (h)

Un exemplu practic prezintă această situaţie

Rezultatul: cele 
mai bune eficienţe 
posibile

 Ore de funcţionare 

 Randament de încălzire, kWh  

 Ta de oprire

-10 -5 0 5 10 15 20 25 30

Pompă de căldură standard Daikin Altherma

Linie sarcină de încălzire

ERLQ006CAV3 la capacitate min.

ERLQ006CAV3 la capacitate max.

Linie sarcină de încălzire

Capacitate (kW)

Capacitate min. pompă de căldură standard

Capacitate max. pompă de căldură standard
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Un singur sistem pentru confortul optim pe tot 
parcursul anului

Condiţii optime de confort

Menţinerea locuinţei la temperatura dorită pe tot 
parcursul anului, cu încălzire şi răcire posibile 

 ›  Este necesară numai o singură unitate exterioară 
pentru încălzire şi răcire 

 ›  Se pot utiliza aceiaşi emiţători pentru încălzire şi 
răcire (convector pentru pompă de căldură Daikin 
sau sistem prin pardoseală) 

1. Încălzire prin pardoseală 25 °C  35 °C

2. Convector cu pompa de căldură

3. Radiatoare de 
temperatură scăzută

35 °C  45 °C

40 °C  55 °C

Convectorul pentru pompa de căldură Daikin a fost 
special conceput pentru a furniza eficienţe şi confort 
optime pentru aplicaţii rezidenţiale.

 › Dimensiuni reduse în comparaţie cu radiatoarele de 
temperatură scăzută

 › Nivel scăzut al zgomotului, optim pentru 
dormitoare (până la 19 dBA)

 › Răcire de mare capacitate cu temperaturi ale apei 
de până la 6 °C

Daikin Altherma de temperatură scăzută are un 
domeniu de funcţionare de până la 55 °C temperatura 
reală a apei de ieşire, permiţând conectarea tuturor 
emiţătoarelor de căldură de temperatură scăzută.

b. Confort la un nivel maxim

 Emiţătoare de căldură conectabile

Temperatura stabilă a camerei

Efectul combinat al compresoarelor cu inverter Daikin 
şi al controlului valorilor setate în funcţie de condiţiile 
meteo garantează funcţionarea continuă în modul 
încălzire. 

La temperaturi exterioare mai ridicate, se va reduce 
temperatura apei şi frecvenţa compresorului pentru 
a garanta funcţionarea continuă în modul încălzire, 
furnizând o temperatură stabilă în cameră.
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Vas de echilibrare

Încălzire prin 
pardoseală

Supapă de amestec

Radiator de temperatură scăzută

45 °C

35 °C
45 °C

Datorită funcţiei de valori setate multiple, este 
posibilă o combinaţie de tipuri diferite de emiţătoare 
de căldură care funcţionează la temperaturi diferite 
ale apei. Atunci când nu există o cerere de încălzire 
din zona de temperatură mai ridicată, temperatura 
apei va scădea la temperatura solicitată de zona de 
temperatură scăzută. Acest lucru permite menţinerea 
temperaturilor apei la un nivel cât mai scăzut, 
garantând în acelaşi timp cea mai ridicată eficienţă.

Tset Stare termo

Radiator de temperatură scăzută spaţiul 1 45 °C Oprit Pornit Pornit Oprit

Încălzire prin pardoseală spaţiul 2 35 °C Oprit Pornit Oprit Pornit

Pompă de căldură Oprit 45 °C 45 °C 35 °C
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Această protecţie 
antiîngheţ adecvată 
face ca acest produs 
să fie oferit în întreaga 
Europă, din sudul 
Spaniei până în nordul 
Finlandei. 

c. Funcţionare garantată: Daikin Altherma este adecvată pentru 
toate climatele, făcând faţă condiţiilor aspre de iarnă

Unitate exterioară 4-8 kW
Daikin Altherma de temperatură scăzută are o 
funcţionare garantată până la temperaturi exterioare 
de -25°C. Acest lucru permite funcţionarea suficientă a 
pompei de căldură chiar şi în cele mai reci climate. 

Gama Daikin Altherma de 4-8 kW are o carcasă special 
concepută pentru a evita riscul de formare a gheţii pe 
bateria unităţii exterioare. 

 ›  Unitatea exterioară are o baterie suspendată, care 
garantează evitarea acumulării de gheaţă în partea 
inferioară a unităţii exterioare. Acest lucru este 
cheia protecţiei antiîngheţ şi prezintă un avantaj 
suplimentar: nu este necesar un încălzitor electric 
pentru placa inferioară

 ›  De asemenea, grila de refulare a fost special 
concepută pentru a evita acumularea de gheaţă

Daikin este renumită pentru know-how-ul deţinut în materie de protecţie antiîngheţ pentru 

gama de pompe de căldură. Unităţile exterioare au fost concepute special pentru a evita 

probleme determinate de acumularea de gheaţă, chiar şi în cele mai aspre condiţii de iarnă.

Baterie suspendată

4 - 8 kW: 
Compresor swing 
ermetic

Comutator de presiune ridicată
Comutatorul pompei de căldură 
din conducta de refulare protejează 
unitatea de o presiune prea ridicată

Robinet cu 4 căi
Utilizat pentru a comuta pompa 
de căldură din modul încălzire 
(pornit) în modul răcire (oprit)
Ciclu inversat pentru degivrare

Ventilator şi motor 
ventilator unitate 
exterioară
Ajută la controlul 
presiunii diferenţiale 
între părţile de înaltă 
presiune şi joasă 
presiune.
Funcţionează în funcţie 
de temperatura din 
mediul ambiant şi 
de temperatura de 
condensare
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Conductă de gaz fierbinte

 ›  Trecere de gaz fierbinte prin placa inferioară pentru a 
menţine temperatura plăcii inferioare la un nivel pozitiv. 
Toate orificiile de condens sunt necolmatate, prin urmare, 
condensul se poate evacua din unitate

 ›  Funcţionare limitată (numai pentru un timp scurt înainte şi 
în timpul ciclului de degivrare gazul fierbinte va trece prin 
conducta de gaz fierbinte)

Placă inferioară

Încălzitor placă inferioară: 100 W redus la 35 W
Funcţionare standard numai în timpul degivrării  
(3 min) şi de cel mult de 3 ori/h.

 Reducerea consumului de energie electrică

Se instalează numai un încălzitor al plăcii inferioare 
de mică capacitate (35 W), cu o logică inteligentă de 
funcţionare numai în timpul ciclurilor de degivrare. Acesta 
economiseşte 90% din consumul de energie electrică 
în comparaţie cu un sistem cu pompă de căldură cu un 
încălzitor al plăcii inferioare controlat prin termostat.

Unitate exterioară 11-16 kW
Gama Daikin Altherma de 11-16 kW are o protecţie 
antiîngheţ special concepută pentru a evita riscul de 
formare a gheţii pe bateria unităţii exterioare. 

 ›  Trecere de gaz fierbinte: agentul frigorific fierbinte 
în stare gazoasă trece de la compresor prin placa 
inferioară, păstrând baza curată de gheaţă şi orificiile 
de condens necolmatate

 ›  Trecere pentru subrăcire: înainte de a fi divizată de 
distribuitor în capilare, conducta de agent frigorific 
trece prin partea inferioară a bateriei pentru a menţine 
această parte fără gheaţă 

Distribuitor

5 orificii de condens

Diferenţă mai mare de înălţimeEtanşare

Trecere pentru subrăcire
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Unitate de pardoseală cu rezervor  
de apă caldă menajeră integrat  

cu economie de spaţiu 
şi timp de instalare

1.
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Cele mai bune eficienţe sezoniere

Unitatea de pardoseală Daikin Altherma 

de temperatură scăzută cu rezervor 

de apă caldă menajeră integrat 

reprezintă o unitate cu pompă de 

căldură multifuncţională, care include 

rezervorul de apă caldă menajeră 

(de 180 l sau de 260 l). Este cea mai 

rapidă şi uşoară instalare pentru apă 

caldă menajeră. Compactă şi cu un 

nivel de confort garantat 100%, este 

cu siguranţă cea mai bună soluţie atât 

pentru dumneavoastră, cât şi pentru 

clientul dumneavoastră!
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 ›  Rezervorul de apă caldă menajeră din oţel 
inoxidabil este inclus în unitate, toate racordurile 
dintre modulul pompei de căldură şi rezervor fiind 
montate din fabrică. Acest lucru permite o instalare 
rapidă în comparaţie cu o configurare tradiţională 
(unitate de perete cu rezervor de apă caldă 
menajeră separat), economisind timp. Trebuie doar 
să conectaţi conductele de apă şi de agent frigorific 

 ›  Toate componentele hidraulice sunt incluse 
(pompă de recirculare, vas de expansiune, 
încălzitor de rezervă etc.). Nu este cazul să căutaţi 
componente terţe 

Componentele sunt 
accesibile prin faţă

Vas de expansiune

Racorduri în 
partea de sus

Schimbător de căldură 
în plăci

Placă PCB

Rezervor de apă 
caldă menajeră

Pompă de apă

a. Cea mai rapidă şi uşoară instalare,  
rezervorul de apă caldă menajeră este inclus

 ›  Placa PCB electrică şi componentele hidraulice 
pot fi accesate din partea frontală. Acest lucru 
facilitează servisarea şi evită riscul de deteriorare a 
componentelor electrice din cauza scurgerilor de 
apă 

 ›  Toate racordurile de apă şi agent frigorific se află 
în partea de sus a unităţii, pentru accesibilitate şi 
racordare uşoară. Suprafaţa ocupată a instalaţiei 
este şi mai mică deoarece nu se găsesc racorduri în 
partea posterioară a unităţii
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728 mm

600 mm + 10 mm  
spaţiu pe ambele părţi

în  
comparaţie  

cu

Datorită designului multifuncţional, spaţiul 
de instalare este minimizat ca suprafaţă şi 
înălţime ocupate. 

În comparaţie cu versiunea tradiţională separată cu 
unitate interioară de perete şi rezervor de apă caldă 
menajeră separat, unitatea interioară integrată reduce 
semnificativ spaţiul de instalare necesar. 

1

2

3

4

950 mm + X

580 mm 370 mmX

Cutie hidro

Rezervor de apă caldă menajeră

600 mm
1.

73
2 

m
m

Spaţiu redus  
cu peste  

30% 

728 mm

Unitate de pardoseală cu rezervor de apă 
caldă menajeră integrat

b. Economie de spaţiu: unitate interioară compactă cu un 
design suplu pe care clienţii îl vor aprecia

Suprafaţă ocupată mai mică: cu o lăţime de numai 
600 mm şi o adâncime de 728 mm, unitatea interioară 
integrată are o suprafaţă ocupată similară cu cea a altor 
aparate electrocasnice. La instalare, nu sunt necesare 
spaţii laterale. Iar în spatele unităţii nu este necesar un 
spaţiu pentru conducte, deoarece toate racordurile 
conductelor se află în partea de sus. Astfel, suprafaţa 
instalaţiei este de numai 0,45 m2.

Înălţime de instalare scăzută: atât versiunea de 180 l, 
cât şi cea de 260 l au o înălţime de 1732 cm. Înălţimea 
necesară a instalaţiei este de sub 2 m.

Forma compactă a unităţii interioare integrată este 
evidenţiată de designul suplu şi aspectul modern, 
asortându-se uşor cu alte aparate electrocasnice.

Configuraţie tradiţională
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Pierdere de căldură limitată

Rezervorul de apă caldă menajeră al unităţii interioare 
integrate este prevăzut cu o izolaţie groasă din polistiren, 
ducând la o pierdere cu 50% mai mică în comparaţie 
cu un rezervor izolat standard. Acest lucru se traduce 
prin economii mari la costurile de funcţionare, deoarece 
următorul ciclu de încălzire va necesita o cantitate mai 
mică de energie.

Pierdere de căldură de la rezervorul de 180 l: numai 
1,4 kWh/24 h (diferenţă de temperatură între rezervor 
şi temperatura camerei de 45 °C). 

Eficienţă maximă

Daikin Altherma de temperatură scăzută poate încălzi 
rezervorul de apă caldă menajeră la temperaturi 
ridicate numai cu funcţionarea în pompă de căldură, 
minimizând nevoia de suport electric şi maximizând 
eficienţa. 

Temperatură în rezervor de 55 °C numai cu pompa de 
căldură şi de până la 60 °C cu încălzitorul de rezervă 
standard al modulului pompei de căldură. 

Volume mari de apă caldă

Următoarele volume se pot atinge numai cu un singur 
ciclu de încălzire. 

 ›  Un volum de apă caldă de 300 l este disponibil la 
40 °C (suficient pentru 6 duşuri) fără suport electric 
(rezervor de 260 l, cu temperatură în rezervor de  
50 °C, temperatură a apei reci de 10 °C, un singur ciclu 
de încălzire) 

 ›  Volumul de apă caldă poate fi mărit la 375 l prin 
utilizarea unui încălzitor de rezervă standard (rezervor 
de 260 l, cu temperatură în rezervor de până la 60 °C) 

c. Cea mai bună soluţie 
pentru încălzirea 
apei calde menajere: 
eficienţă ridicată -  
nivel ridicat de confort

Control inteligent

Daikin Altherma utilizează sisteme de control inteligent 
pentru a încălzi rezervorul de apă caldă menajeră, 
maximizând eficienţa şi nivelul confortului pentru 
utilizatorul final. Combinaţia funcţiei de încălzire cu cea 
de programare garantează consumul electric minim şi 
disponibilitatea constantă a apei calde. 

 ›  Funcţia de programare: încălzeşte rezervorul la o 
temperatură prestabilită la o oră specificată.  
Se poate repeta de 4 ori/zi, cu posibilitatea de a 
seta 2 temperaturi diferite pentru rezervor (stocare 
confort şi stocare economică) 

 ›  Funcţia de reîncălzire: când temperatura din 
rezervor scade sub o temperatură minimă de 
reîncălzire specifică, Daikin Altherma comută 
automat la încălzirea apei calde menajere, încălzind 
rezervorul la o temperatură de reîncălzire maximă 
specificată 

 ›  Ambele funcţii se pot utiliza individual sau 
împreună pentru a furniza cea mai bună 
eficienţă şi nivelul maxim de confort. Funcţia de 
programare poate încălzi rezervorul pe timp de 
noapte, când tariful energiei electrice este scăzut, 
până la o temperatură relativ scăzută  
(de ex., 50 °C, fără suport electric). Atunci când se 
înregistrează cel mai ridicat nivel de consum al apei 
calde pe timp de zi (când temperatura din rezervor 
scade la temperatura minimă de reîncălzire), pompa 
de căldură va comuta automat la încălzirea apei 
calde menajere cu ajutorul funcţiei de reîncălzire 
pentru a garanta disponibilitatea permanentă 
a apei calde. Datorită suprafeţei mari a bateriei 
rezervorului (1,56 m2), încălzirea rezervorului cu 
funcţia de reîncălzire sau de programare se produce 
foarte rapid

Până la 55 °C numai  

cu pompa de căldură
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d. Punere în funcţiune uşoară şi rapidă

e. Service uşor

La prima pornire, un expert de configurare rapidă 
vă va ghida prin procesul de punere în funcţiune. 
Parametrii de bază se vor completa automat cu 
ajutorul unei serii de întrebări scurte. Puteţi regla 
fin aceşti parametri utilizând navigaţia tip meniu. 
Datorită utilizării expertului de configurare rapidă, 
numai setările parametrilor relevanţi pentru instalaţie 
vor fi afişate în meniuri. Parametri irelevanţi vor fi 
ascunşi şi nu vor putea fi accesaţi.

Puteţi descărca aceşti parametri pe un computer 
ca o copie de rezervă sau ca duplicat pentru instalaţii 
similare. Dacă preferaţi, puteţi să pregătiţi setările 
parametrilor în prealabil şi să le încărcaţi în unitate în 
timpul punerii în funcţiune.

Înainte de funcţionarea de test a unităţii, un mod de 
testare a actuatoarelor vă permite să activaţi pe rând 
fiecare componentă electrică. Astfel, puteţi verifica 
rapid şi uşor toate racordurile şi conexiunile electrice 
pentru a garanta funcţionarea corectă. Se poate activa 
o funcţie automată de uscare a şapei: sistemul 
de încălzire prin pardoseală se încălzeşte gradual 
pentru a evita fisurarea pardoselii la prima utilizare. 
Programatoarele individuale uşor de programat 
pentru funcţionarea în modurile încălzire, răcire, apă 
caldă menajeră şi recirculare, funcţionare silenţioasă 
şi încălzire cu încălzitor electric auxiliar reglează 
funcţionarea în funcţie de programul zilnic obişnuit al 
utilizatorului final. După punerea în funcţiune, puteţi 
restricţiona accesul la meniul instalatorului (manual 
sau automat după o oră) pentru a evita manevrarea 
incorectă a unităţii de către utilizatorul final.

În cazul în care ceva nu funcţionează corect, mesajele 
de eroare în text complet oferă utilizatorului final 
îndrumare cu privire la acţiunile adecvate pentru a 
încerca şi remedia problema. Dacă problema persistă 
şi este necesară o intervenţie la faţa locului, inginerul 
de service va putea revizui ultimele 20 de erori, pentru 
diagnosticarea uşoară a problemei.

Informaţii detaliate privind condiţiile de funcţionare 
a unităţii, precum orele de funcţionare ale diferitelor 
elemente, temperaturile din timpul funcţionării sau 
numărul de porniri, pot fi citite cu uşurinţă din meniul 
extins al utilizatorului final.

Interfaţa cu utilizatorul este prevăzută cu un senzor de 
temperatură şi poate fi instalată la distanţă de unitatea 
interioară a Daikin Altherma de temperatură scăzută. 

 ›  Instalată pe unitate, permite accesul rapid şi uşor la 
informaţiile şi setările de funcţionare ale unităţii 

 ›  Instalată la distanţă (de ex., în camera de zi): 
funcţionează şi ca un termostat de cameră, dar 
cu funcţii avansate, care permit temperaturi mai 
stabile în cameră, eficienţă şi durată de utilizare 
mărite. O a doua interfaţă opţională poate fi 
instalată pe unitate pentru lucrări de service

Termostat de cameră: 

Interfaţa cu utilizatorul Daikin poate fi instalată 
în camera de zi, utilizând funcţia de termostat de 
cameră care poate coborî sau mări valoarea setată a 
temperaturii apei, în funcţie de temperatura reală a 
camerei pentru a potrivi şi mai bine valoarea setată a 
temperaturii camerei.

Ecran grafic cu 
iluminare fundal

Pornit/oprit

Înapoi la meniu

Butoane de navigare

Confirmare

Ecran de 
pornire

Info

f. Funcţionalitate de control a temperaturii camerei
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2.
Unitate solară integrată şi rezervor  
de apă caldă menajeră  

care maximizează energia 
din surse regenerabile 
şi oferă confort de top 
pentru producerea de 
apă caldă
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Cele mai bune eficienţe sezoniere

Unitatea solară integrată utilizează 

energia gratuită a soarelui pentru a 

produce apă caldă menajeră şi a oferi 

suport pentru încălzirea spaţiului. 

Energia solară şi pompele de căldură 

se completează reciproc într-un mod 

ideal în această aplicaţie.  

În funcţie de nevoile clientului, 

puteţi oferi un sistem de panouri 

solare nepresurizate (Drain-Back) sau 

presurizate. Unitatea solară integrată 

cu rezervor uşor din plastic poate 

fi combinată cu o sursă secundară 

de căldură. Iar utilizatorii finali pot 

controla unitatea foarte uşor de la 

aplicaţia pentru smartphone. 
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Unitatea solară integrată utilizează energia 
gratuită a soarelui pentru a produce apă 
caldă menajeră şi a încălzi spaţiul.

Datorită panoului solar plat cu eficienţă ridicată, până 
la 80% din energia solară poate fi transformată în 
căldură utilizabilă. În cadrul acestei aplicaţii, energia 
solară şi pompele de căldură se completează reciproc 
în mod ideal: pompa de căldură adaugă în sistem 
cantitatea necesară de căldură pentru a face faţă 
cererii.

Oferiţi un sistem nepresurizat sau presurizat, în 
funcţie de nevoile clienţilor.

Sistem cu panouri solare nepresurizate (cu EHSH(X)-A)
Dacă condiţiile construcţiei permit, recomandaţi un 
sistem direct nepresurizat. În cadrul acestui sistem, apa din 
rezervorul de stocare curge direct, fără a trece printr-un 
schimbător de căldură, în panourile solare, este încălzită 
şi apoi stocată. Procesul măreşte considerabil eficienţa 
întregului sistem, mai ales a panourilor solare. Deoarece 
sistemul nu este presurizat, vasul de expansiune, supapa de 
siguranţă, manometrul sau schimbătorul de căldură nu mai 
sunt necesare.

Un controler complet automat gestionează în mod 
independent sistemul cu panouri solare pentru a permite 
utilizarea optimă a energiei solare. Panourile solare sunt 
umplute numai dacă există suficientă energie de la soare 
şi dacă rezervorul de stocare poate absorbi căldura. Dacă 
energia solară este insuficientă sau dacă rezervorul de 
stocare nu poate absorbi mai multă căldură, pompa de 
alimentare se deconectează şi întregul sistem solar este 
transferat în rezervorul de depozitare. Datorită acestui 
proces, sistemul nu necesită antigel. Conductele racordurilor 
din clădire şi de pe acoperiş trebuie montate la o înclinaţie 
constantă. Dacă nu se poate obţine o înclinaţie constantă, o 
soluţie mai bună este sistemul cu panouri solare presurizate.
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Graficul prezintă momentul şi ponderea suportului 
sistemului cu panouri solare pentru generarea de apă 
caldă şi căldură.

Împreună cu o pompă de căldură, care exploatează 
şi energia regenerativă din aerul exterior, utilizarea 
energiei auxiliare se reduce la un nivel minim absolut, 
economisind costuri pentru clientul dumneavoastră.

Sistem cu panouri solare presurizate  
(cu EHSH(X)B-A)
Sistemul cu panouri solare presurizate este uşor de 
instalat şi se pretează pentru orice aplicaţie, în orice 
clădire. Acesta funcţionează eficient şi sigur la toate 
lungimile de conducte şi înălţimi de alimentare. 
Structura rezervorului de stocare a fost dezvoltată 
pentru a evita utilizarea unui schimbător de căldură în 
plăci suplimentar. Un schimbător de căldură bivalent 
pentru panouri solare presurizate sau pentru alte surse 
de căldură este deja încorporat, sistemul devenind 
simplificat şi flexibil.

Sistem solar nepresurizat Sistem solar presurizat

ON ON

Utilizarea energiei solare pentru apă caldă şi încălzire

Pompă de căldură (căldură din mediu exterior)

Energie auxiliară

a. Suport pentru panouri solare pentru apă caldă menajeră 
şi încălzire cu un sistem cu panouri solare nepresurizate 
(Drain-Back)
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Utilizând tehnologie avansată, rezervorul de apă 
caldă menajeră integrat este igienic pentru apă. 
Datorită designului cu trecere, bacteria legionella nu 
se poate dezvolta, eliminând necesitatea unui ciclu 
de dezinfecţie termică. Beneficiile excepţionale ale 

igienei apei au fost confirmate în cadrul unui studiu 
cuprinzător realizat de Institutul pentru Igienă din 
cadrul Universităţii Tübingen, garantând siguranţa 
instalaţiei.

b. Rezervor uşor cu beneficii igienice excepţionale 

c. Opţiune bivalentă: se poate combina cu o sursă de 
căldură secundară (numai EHSH(X)B-A)

d. Control uşor prin aplicaţie

De asemenea, căldura de la alte surse poate fi stocată 
în mod eficient în unitatea interioară. Sistemul cu 
panouri solare poate fi susţinut de centrale termice 
pe gaz, pe ulei, cu peleţi sau de sobe cu lemne pentru 

încălzire şi producere de apă caldă. Dacă nu instalaţi un 
sistem cu panouri solare de la început, îl puteţi monta 
uşor şi rapid în orice moment mai târziu.

1. Control prin aplicaţie

Manevrarea simplă şi constantă se poate realiza prin 
aplicaţia pentru smartphone. Datorită navigării şi 
comenzilor intuitive prin meniu, aceasta este uşor de 
utilizat.

2. Afişaj simplu şi modificări uşor de realizat

Afişajul prezintă valorile şi parametrii în text clar. Toate 
modurile de funcţionare, programele programatorului şi 
parametrii de funcţionare se pot seta şi modificat rapid.

3. Controler simplu pentru o reglare uşoară

Temperatura apei pentru încălzire se reglează în funcţie 
de temperatura exterioară. Controlerul detectează 
automat dacă este iarnă sau vară şi porneşte sau opreşte 
modul de încălzire în funcţie de solicitări. Controlerul este 
uşor şi intuitiv de utilizat. Acesta se poate extinde cu o 
telecomandă de cameră, care permite utilizatorului final 
să controleze şi să monitorizeze sistemul de încălzire în 
mod confortabil.

Clasă energetică excelentă pentru pachetul cu panouri solare

Conectarea unui sistem cu panouri solare termice reprezintă cel mai eficient mod prin  

care un sistem întreg poate atinge o clasă ridicată de eficienţă. Rezervorul de apă caldă 

menajeră EKHWP-B este deja optimizat pentru conectarea la un sistem cu panouri solare 

termice; împreună cu panourile solare, sistemul va deveni propriul încălzitor solar.
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3.
Unitate de perete  

care oferă flexibilitate 
în instalare şi 
conectare la apă 
caldă menajeră
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Pentru unii clienţi, 

configurarea alternativă 

cu unitate interioară de 

perete va reprezenta soluţia 

perfectă. Unitatea interioară, 

inclusiv toate componentele 

hidraulice pot fi combinate 

cu un rezervor de apă caldă 

menajeră distinct.
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1.  Nu este necesară o sursă de apă caldă menajeră 
care să se combine cu sistemul Daikin Altherma

 ›  Nu este cazul să căutaţi componente terţe.  
Toate componentele hidraulice sunt incluse în unitatea 
pompei de căldură (pompa de recirculare, vasul de 
expansiune, încălzitorul de rezervă etc.)

 ›  Service uşor: toate componentele hidraulice şi placa PCB 
sunt accesibile prin partea din faţă

 ›  Foarte compact:  
890 mm (înălţime) x 480 mm (lăţime) x 344 mm (adâncime)

 ›  Este necesar numai un spaţiu mic de instalare: nu sunt 
necesare spaţii laterale obligatorii

 ›  Design modern: se asortează uşor cu alte aparate 
electrocasnice moderne 

2.  Când este necesară combinaţia cu un rezervor de 
apă caldă menajeră separat. 

Rezervorul de apă caldă menajeră se poate conecta la

 ›  Rezervorul din oţel inoxidabil EKHWS: 150 l, 200 l sau 300 l
 ›  Rezervorul emailat EKHWE: 150 l, 200 l sau 300 l

a. Soluţii flexibile

Placă PCB

Schimbător de 
căldură

Pompă de apă

Vas de expansiune
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3.  Când este necesară o conexiune la panouri 
solare pentru producerea de apă caldă: 

În medie, anual, soarele furnizează gratuit jumătate 
din energia de care avem nevoie pentru a încălzi apa 
menajeră la temperatura dorită. Colectoarele foarte 
eficiente cu strat selectiv transformă toate radiaţiile 
solare de unde scurte în căldură. Panourile solare se 
pot monta pe orice tip de acoperiş (pe acoperiş, în 
acoperiş, pe acoperiş orizontal).

Sistem cu panouri solare nepresurizate  
(Drain-Back)
 ›  Cel mai simplu şi mai eficient sistem
 ›  Colectoarele solare sunt umplute cu apă numai 

când soarele furnizează suficientă căldură
 ›  Pompa se activează scurt şi umple colectoarele cu 

apă din rezervorul de stocare
 ›  Controlerul complet automat gestionează în mod 

independent sistemul cu panouri solare pentru a 
permite utilizarea optimă a energiei solare

 ›  Sistemul drenează apa în rezervorul de stocare când 
aceasta nu mai este necesară

 ›  Vasul de expansiune, supapa de siguranţă, 
manometrul, schimbătorul de căldură şi antigelul 
nu sunt necesare

Sistem solar presurizat
 ›  Sistemul este umplut cu lichidul de transfer al 

căldurii care conţine cantitatea corectă de antigel 
pentru a evita îngheţul pe timp de iarnă

 ›  Sistemul este presurizat
 ›  Funcţionează sigur şi eficient cu conducte de orice 

lungime sau înălţime de alimentare
 ›  Un schimbător de căldură bivalent oferă sistemului 

o flexibilitate ridicată

ON ON

Sistem cu panouri solare 

nepresurizate (Drain-Back)

Sistem solar  

presurizat

Clasă energetică excelentă pentru pachetul cu panouri solare

Conectarea unui sistem cu panouri solare termice reprezintă cel mai eficient mod prin 

care un sistem întreg poate atinge o clasă ridicată de eficienţă. Rezervorul de apă caldă 

menajeră EKHWP-B este deja optimizat pentru conectarea la un sistem cu panouri 

solare termice; împreună cu panourile solare, sistemul va deveni propriul încălzitor solar.
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b. Punere în funcţiune uşoară şi rapidă

La prima pornire, un expert de configurare rapidă 
vă va ghida prin procesul de punere în funcţiune. 
Parametrii de bază se vor completa automat cu 
ajutorul unei serii de întrebări scurte. Puteţi regla 
fin aceşti parametri utilizând navigaţia tip meniu. 
Expertul de configurare rapidă garantează faptul că 
numai setările parametrilor relevanţi pentru instalaţie 
vor fi afişate în meniuri. Parametri irelevanţi vor fi 
ascunşi şi nu vor putea fi accesaţi. 

Puteţi descărca aceşti parametri pe un computer 
ca o copie de rezervă sau ca duplicat pentru instalaţii 
similare. Dacă preferaţi, puteţi să pregătiţi setările 
parametrilor în prealabil şi să le încărcaţi în unitate în 
timpul punerii în funcţiune.

 ›  Înainte de funcţionarea de test a unităţii,  
un mod de testare a actuatoarelor vă permite 
să activaţi pe rând fiecare componentă electrică. 
Acest lucru permite o verificare rapidă şi uşoară a 
tuturor racordurilor şi conexiunilor electrice pentru 
a garanta funcţionarea corectă

 ›  Puteţi activa o funcţie automată de uscare a 
şapei care încălzeşte gradual sistemul de încălzire 
prin pardoseală pentru a evita fisurarea pardoselii la 
prima utilizare

 ›  Programatoarele individuale uşor de programat 
pentru funcţionarea în modurile încălzire, răcire, apă 
caldă menajeră şi recirculare, funcţionare silenţioasă 
şi încălzire cu încălzitor electric auxiliar reglează 
funcţionarea în funcţie de programul zilnic obişnuit 
al utilizatorului final

 ›  După punerea în funcţiune, puteţi restricţiona 
accesul la meniul instalatorului (manual sau 
automat după o oră) pentru a evita manevrarea 
incorectă a unităţii de către utilizatorul final



Unitate de perete

 37

c. Service uşor

În cazul în care ceva nu funcţionează corect, mesajele 
de eroare în text complet oferă utilizatorului final 
îndrumare cu privire la acţiunile adecvate pentru a 
încerca şi remedia problema. Dacă problema persistă 
şi este necesară o intervenţie la faţa locului, inginerul 
de service va putea revizui ultimele 20 de erori, pentru 
diagnosticarea uşoară a problemei.

Informaţii detaliate privind condiţiile de 
funcţionare a unităţii, precum orele de funcţionare 
ale diferitelor elemente, temperaturile din timpul 
funcţionării sau numărul de porniri, pot fi citite cu 
ușurinţă din meniul extins al utilizatorului final.

Interfaţa cu utilizatorul este prevăzută cu un senzor de 
temperatură şi poate fi instalată la distanţă de unitatea 
interioară a Daikin Altherma de temperatură scăzută. 

 ›  Instalată pe unitate, va permite accesul rapid şi uşor 
la informaţiile şi setările de funcţionare ale unităţii 

 ›  Instalată la distanţă (de ex., în camera de zi), va 
funcţiona şi ca un termostat de cameră, dar cu mai 
multe funcţii avansate decât un termostat standard 
de cameră, care permite temperaturi mai stabile 
în cameră, eficienţă şi durată de utilizare mărite. 
O a doua interfaţă opţională poate fi instalată pe 
unitate pentru lucrări de service

Ecran grafic cu iluminare fundal
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d. Funcţionalitate de control a temperaturii camerei
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4.
Unitate exterioară monobloc, 

concepută 
pentru aplicaţii cu 
temperatură scăzută
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Sistemul monobloc Daikin 

Altherma de temperatură 

scăzută a fost conceput pentru 

a uşura munca instalatorului. 

A rezultat cea mai compactă 

unitate monobloc cu pompă de 

căldură aer-apă multifuncţională, 

cu dimensiuni mici, uşoară şi 

simplu de manipulat.
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360 mm1.085 mm

73
5 

m
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a. Potrivire perfectă

Cutie de conexiuni

Interfaţă cu utilizatorul

Apă caldă menajeră

Rezervor 
de apă 
caldă

Unitate 
exterioară

Robinet cu 3 căi 

Sistem de încălzire prin 
pardoseală

Cutie de 
conexiuni

1. Toate componentele hidraulice sunt 
combinate în unitatea exterioară 

Disponibil în modele de 5 kW şi 7 kW, noul sistem 
monobloc Daikin Altherma LT necesită numai 
un controler în interior, acolo unde este necesară 
încălzirea spaţiului. Pentru utilizarea simultană a 
încălzirii spaţiului şi a apei calde menajere, se adaugă 
o cutie de conexiuni. Iar unitatea exterioară poate fi 
instalată aproape oriunde, sub un pervaz de fereastră 
sau în cele mai mici grădini. Aşadar, este o potrivire 
naturală atât pentru proiecte de renovare, cât și pentru 
construcţii noi.

2. Designul cu economie de spaţiu este ideal 
pentru locuinţe unde spaţiul este limitat

 ›  Unitatea exterioară include toate componentele 
hidraulice

 ›  Cel mai mic volum instalat de pe piaţă:  
735 (Î) x 1.085 (l) x 360 (A) mm – numai 80 kg

 ›  Instalarea separată a controlerului şi a cutiei de 
conexiuni asigură o instalare flexibilă în locuinţă 

3. Tot ce aveţi nevoie, de la o singură sursă 

Sistemul monobloc Daikin Altherma funcţionează 
eficient cu gama Daikin de sisteme de încălzire prin 
pardoseală, radiatoare şi convectoare cu ventilator 
şi poate fi combinată cu sisteme cu panouri solare 
termice. Aşadar, vă puteţi baza pe Daikin pentru 
întregul proiect. 
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Unitate exterioară

Rezervor de apă caldă

Radiatoare
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b. Uşor de instalat, sunt necesare numai racordurile de apă 
de la unitatea exterioară la cea interioară

Vas de expansiune (7 l)
Protejează circuitul închis de apă de 
presiunea excesivă a apei determinată de 
expansiune termică. 

Purjare manuală a aerului în mod flexibil
Elimină aerul rezidual din circuitul de apă.

Pompă
Pompa cu modulaţie în durată a 
impulsurilor este o pompă cu eficienţă 
ridicată, a cărei viteză depinde de diferenţa 
de temperatură dintre temperatura setată 
şi temperatura interioară reală şi nu de 
viteze fixe, de ex., Mare/Medie/Mică.

Supapă de siguranţă
Ajută la controlul presiunii apei în 

sistemul de încălzire. În momentul 
în care se atinge presiunea calibrată, 
supapa se deschide şi va elimina apa 
în atmosferă. Previne atingerea unor 

niveluri periculoase ale presiunii în 
interiorul sistemului.

Filtru tip colier
Protejează schimbătorul de căldură 

în plăci, pompa etc. împotriva 
particulelor care pot colmata.

Schimbător de căldură în plăci
Transferă căldura de pe partea de 
temperatură scăzută pe partea de 
temperatură ridicată.
Încălzire: partea de agent frigorific = 
temperatură ridicată 
Partea de apă = temperatură scăzută 
Răcire: partea de agent frigorific = 
temperatură scăzută 
Partea de apă = temperatură ridicată 

Senzor de curgere
Măsoară curgerea în circuitul de apă. 

Va opri unitatea dacă se detectează o 
curgere prea lentă sau lipsă. 

1. Instalare uşoară fără acţiuni suplimentare şi 
manipulare a agentului frigorific

Pompa de căldură monobloc Daikin Altherma se poate 
instala cu uşurinţă. Are un circuit de agent frigorific etanşat, 
prin urmare, nu sunt necesare calificări pentru manipularea 
agentului frigorific sau a gazelor fluorurate. Fiind necesare 
numai racordurile de apă la unitatea exterioară, deoarece 
cablajul limitat şi componentele hidraulice principale se află în 
interior, instalarea durează foarte puţin. Acest lucru reduce riscul 
de erori de instalare şi elimină nevoia de a cumpăra suplimentar 
vasul de expansiune, pompa sau robinetele de secţionare. 
Finalizaţi proiectele fără surprize şi maximizaţi profitul lucrărilor. 

2. Service uşor datorită interfeţei uşor de 
utilizat, ce vă facilitează controlul 

În cazul în care ceva nu funcţionează corect, mesajele 
de eroare în text complet oferă utilizatorului final 
îndrumare cu privire la acţiunile adecvate pentru a 
încerca şi remedia problema. Dacă problema persistă 
şi este necesară o intervenţie la faţa locului, inginerul 
de service va putea revizui ultimele 20 de erori, pentru 
diagnosticarea uşoară a problemei.

Informaţii detaliate privind condiţiile de funcţionare 
a unităţii, precum orele de funcţionare ale diferitelor 
elemente, temperaturile din timpul funcţionării sau 
numărul de porniri, pot fi citite cu uşurinţă din meniul 
extins al utilizatorului final.
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Exemplu de unitate exterioară 
monobloc - încălzire a spaţiului

EBLQ05CAV3

55°C

4 kW

4 kW

4 kW

A++

35°C

4 kW

4 kW

5 kW

A++

61 dB

0 dB

c. Eficienţă ridicată în toate climatele

Tensiune scăzută

Tensiune ridicată

Alimentare electrică principală

Tur apă

Retur apă

Baterie suspendată

1. Eficienţe energetice inovatoare care 
minimizează costurile de funcţionare

Sistemul monobloc Daikin Altherma stabileşte noi 
standarde de eficienţă cu valori SCOP ridicate în toate 
condiţiile. Noul său compresor cu inverter are un 
domeniu larg de modulaţie, oferind randamente minime 
mai scăzute la temperaturi exterioare mai ridicate. Prin 
urmare, sistemul funcţionează la sarcină parţială cea mai 
mare parte a anului. Acest lucru reduce sarcina asupra 
compresorului, minimizând costurile de funcţionare şi 
maximizând durata de utilizare a sistemului. 

2. Optimizare pentru toate climatele pe tot 
parcursul anului, cu funcţionare garantată 
până la -25 °C

Cu temperaturi ale turului de până la 55 °C chiar şi pe 
vreme rece, sistemul monobloc Daikin Altherma furnizează 
o capacitate de încălzire mai mare decât modelul anterior 
la temperaturi din mediul ambiant mai scăzute (o scădere 
sub 10% în capacitatea de încălzire la -2 °C), facilitând 
alegerea pompei de căldură potrivite.  
O baterie suspendată minimizează acumularea de gheaţă, 
garantând funcţionarea fiabilă până la o temperatură 
exterioară de -25 °C. Pentru liniştea clienţilor, este disponibil 
şi un încălzitor de rezervă opţional.  
Necesitând doar o inspecţie anuală simplă, sistemul 
monobloc Daikin Altherma funcţionează fiabil an după an.
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Servicii

Servisare uşoară  

pentru o funcţionare de 
durată şi fără probleme

Sistemele cu pompă de căldură Daikin Altherma de 
temperatură scăzută sunt renumite pentru fiabilitatea 
lor. Pentru a ne asigura că clienţii dvs. se bucură de ani 
de funcţionare fiabilă, am proiectat unităţile noastre 
astfel încât toate lucrările de depanare, reparaţii şi 
întreţinere se realizează cât mai uşor şi mai rapid posibil.

a. Depanare

Eroare

81 – 00
Problemă la senzorul
de temperatură a apei de ieşire.
Contactaţi distribuitorul local.

ResetareOK

1. Un controler inteligent de sistem 
facilitează diagnosticarea şi servisarea

În cazul în care ceva nu funcţionează corect, mesajele 
de eroare în text complet oferă utilizatorului final 
îndrumare cu privire la acţiunile adecvate pentru a 
încerca şi remedia problema. Dacă problema persistă 
şi este necesară o intervenţie la faţa locului, inginerul 
de service va putea revizui ultimele 20 de erori, pentru 
diagnosticarea uşoară a problemei.

Informaţii detaliate privind condiţiile de funcţionare 
a unităţii, precum orele de funcţionare ale diferitelor 
elemente, temperaturile din timpul funcţionării sau 
numărul de porniri, pot fi citite cu uşurinţă din meniul 
extins al utilizatorului final. Cele 60 de coduri de eroare 
diferite în text complet oferă inginerului de service 
informaţii foarte detaliate privind funcţionarea unităţii, 
facilitând remedierea rapidă a problemei.
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Servicii

Servisare uşoară  

pentru o funcţionare de 
durată şi fără probleme

b. Reparaţii

c. Întreţinere

1. Pentru facilitarea reparaţiilor, unităţile sunt 
proiectate cu atenție pentru un acces uşor

La proiectarea unităţilor interioare şi exterioare ale 
sistemelor cu pompă de căldură Daikin Altherma de 
temperatură scăzută ne-am asigurat că accesul pentru 
reparaţii la conducte şi la elementele electronice se 
realizează cât mai uşor şi mai rapid posibil. 

 ›  Toate racordurile de apă şi de agent frigorific sunt 
concepute pentru a fi uşor conectate şi accesate

 ›  Astfel, servisarea este uşoară şi se elimină pericolul 
deteriorărilor 

1. Designul avansat şi calitatea excepţională 
a construcţiei garantează un număr minim 
de proceduri de întreţinere 

 ›  Designul avansat şi calitatea excepţională a 
construcţiei sistemelor interioare şi exterioare 
garantează un număr minim de proceduri de 
întreţinere, realizate rapid şi eficient. Designul cu 
acces uşor vă va facilita munca, cu siguranţă 

2. Sprijin total oferit de Daikin pentru piese 
de schimb şi asistenţă tehnică

Dacă sunt necesare reparaţii, Daikin vă oferă sprijin 
total în ceea ce priveşte piesele de schimb şi asistenţă 
tehnică de specialitate privind procedurile standard 
pentru lucrările care implică conducte şi agent 
frigorific.

2. Lucrări anuale de întreţinere pentru 
menţinerea bunei funcţionări a sistemului

 ›  Pentru a garanta funcţionarea fără probleme la cele 
mai ridicate niveluri ale eficienţei a sistemului Altherma 
de temperatură scăzută al clientului, am enumerat mai 
jos o listă cu principalele elemente de întreţinere care 
trebuie verificate anual

 ›  Presiunea lichidului din circuitul de încălzire a spaţiului 
 ›  Furtunul supapei de siguranţă 
 ›  Supapa de siguranţă de presiune aferentă  

circuitului de încălzire a spaţiului 
 ›  Supapa de siguranţă de presiune aferentă  

rezervorului de apă caldă menajeră 
 ›  Filtre 
 ›  Scurgerea rezervorului de apă caldă menajeră 
 ›  Anod 
 ›  Decalcifiere şi dezinfecţie chimică 
 ›  Cutie de distribuţie 
 ›  Încălzitor auxiliar rezervor de apă caldă menajeră  

(în cazul rezervorului neintegrat)
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Daikin pune la dispoziţia dumneavoastră şi a 
clienţilor un instrument web pentru estimarea 
rapidă a economiilor de costuri de funcţionare şi de 
emisii de CO

2
. Pe baza câtorva informaţii obţinute 

de la client (locaţia, tipul locuinţei, suprafaţa utilă, 
numărul de persoane), se generează o comparaţie 

Software-ul de simulare Daikin Altherma poate evalua 
fiecare aplicaţie specifică şi selecta pompa de căldură 
adecvată, luând în considerare nevoile clădirii şi datele 
specifice privind climatul. Este nevoie să introduceţi 
următoarele date, iar software-ul va face restul!

 ›  Aplicaţie locuinţă: sarcină de încălzire/răcire, 
temperaturi ale apei, alimentare electrică

 ›  Condiţii privind climatul: locaţie temperatură 
proiectată

 ›  Cerinţe de apă caldă menajeră: volumul 
rezervorului, materialul, conexiunea la panouri 
solare

 ›  Preferinţe: temperatură de funcţionare a încălzirii, 
funcţie de revenire pe timp de noapte 

În funcţie de detaliile specifice ale locuinţei şi locaţiei, 
software-ul generează dimensionarea completă, 
garantând selecţia corectă a materialelor. 

Pe lângă selecţia completă a materialelor, software-ul 
furnizează informaţii detaliate atât pentru dumneavoastră, 
cât şi pentru client, cu privire la rezultatele aşteptate 
ale unităţii specifice Daikin Altherma, pentru aplicaţia şi 
climatul specifice:

 ›  Eficienţă sezonieră a sistemului cu pompă de căldură
 ›  Timpul de funcţionare a încălzitorului de rezervă
 ›  Consumul de energie şi costul lunar aferent
 ›  Economii de costuri de funcţionare în comparaţie cu 

sistemele tradiţionale de încălzire

Toate aceste informaţii vor fi sintetizate într-un raport detaliat.

Calculatorul economiilor de energie

Accesaţi ecocalc.daikin.eu şi constataţi cum pompele 
de căldură Daikin Altherma economisesc costuri de 
funcţionare şi emisii de CO

2
.

* Simulare pentru o casă 
individuală nou construită  
(cu mansardă), cu emiţătoare de 
temperatură scăzută, cu 4 locatari 
şi o suprafaţă utilă de 125 m2.  
Se vor lua în considerare condiţiile 
climatice din Belgia, şi un preţ  
al energiei electrice de  
0,17 EUR/kWh şi un preţ al gazului 
de 0,06 EUR/kWh.

între sistemul cu pompă de căldură Daikin Altherma 
şi sistemele de încălzire tradiţionale, inclusiv încălzirea 
spaţiului şi încălzirea apei calde menajere. Comparaţia 
este disponibilă atât pentru construcţii noi, cât şi pentru 
proiecte de renovare.

Pompa de căldură  

în funcţiune

Daikin îşi susţine partenerii în vederea îndeplinirii 
obligaţiilor privind directiva privind proiectarea 
ecologică şi clasificarea energetică. Etichetele şi fişele 
de produs pentru fiecare produs individual, precum 
şi pentru sistemele compacte combinate, fac parte 
din furnitura standard. Începând din septembrie 2015, 
acestea sunt disponibile sub formă de descărcări de la 
Generatorul de etichete energetice de la  
www.daikineurope.com/energylabel/lot1_2/Daikin.  
Utilizând configuratorul de sisteme, soluţiile 
individuale pot fi combinate împreună rapid şi uşor 
cu ajutorul componentelor de sistem Daikin, inclusiv 

etichetele corespunzătoare sistemelor compacte. 
Materialele cu informaţii complete şi cursurile de instruire 
desfăşurate în centrele de informaţii din Europa furnizează 
expertiză detaliată. Astfel, partenerii specialişti pot oferi 
clienţilor recomandări competente cu privire la orice 
problemă de eficienţă energetică a sistemelor de încălzire.

a. Exemplu de comparaţie de cost de funcţionare şi emisii de CO
2

b. Software de simulare

c. Site web cu acces gratuit
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Specificaţii  
tehnice

1. Unitate de pardoseală

Date privind eficienţa EHVH + ERLQ
04S18CB3V
+ 004CV3

08S18CB3V / 
08S26CB9W

+ 006CV3

08S18CB3V /
08S26CB9W

+ 008CV3

11S18CB3V /
11S26CB9W

+ 011CV3

16S18CB3V /
16S26CB9W

+ 014CV3

16S18CB3V /
16S26CB9W

+ 016CV3

11S18CB3V /
11S26CB9W
+ 011CW1

16S18CB3V /
16S26CB9W
+ 014CW1

16S18CB3V /
16S26CB9W
+ 016CW1

Capacitate de încălzire Nom. kW 4,40 / 4,03 6,00 / 5,67 7,40 / 6,89 11,20 / 11,00 14,50 / 13,60 16,00 / 15,20 11,20 / 11,00 14,50 / 13,60 16,00 / 15,20
Putere absorbită Încălzire Nom. kW 0,87 / 1,13 1,27 / 1,59 1,66 / 2,01 2,43 / 3,10 3,37 / 4,10 3,76 / 4,66 3,42 / 4,21 3,37 / 4,10 3,76 / 4,66
COP 5,04 / 3,58 4,74 / 3,56 4,45 / 3,42 4,60 / 2,75 / 3,55 / 2,10 4,30 / 2,65 / 3,32 / 2,08 4,25 / 2,64 / 3,26 / 2,09 4,60 / 2,75 / 3,55 / 2,10 4,30 / 2,65 / 3,32 / 2,08 4,25 / 2,64 / 3,26 / 2,09
Producere de apă caldă 
menajeră

General Profil sarcină declarată L XL L XL L XL L XL L XL L XL L XL L XL
Climat temperat ηwh (eficienţa de încălzire a apei) % 95 86 90 86 90 87 98 87 98 87 98 87 98 87 98 87 98

Clasa de eficienţă energetică pentru încălzirea apei A
Încălzire a spaţiului Apă de ieşire la 55 °C, 

climat temperat
General ηs (eficienţa sezonieră de încălzire a spaţiului) % 125 124 126 124 120 122 124 120 122

SCOP 3,20 3,17 3,23 3,18 3,07 3,13 3,18 3,07 3,13
Clasa de eficienţă sezonieră de încălzire a spaţiului A++ A+ A++ A+

Apă de ieşire la 35 °C, 
climat temperat

General ηs (eficienţa sezonieră de încălzire a spaţiului) % -
SCOP 4,52 4,27 4,34 3,95 3,83 3,84 3,95 3,83 3,84
Clasa de eficienţă sezonieră de încălzire a spaţiului -

Unitate interioară EHVH 04S18CB3V 08S18CB3V /08S26CB9W
11S18CB3V

11S26CB9W
16S18CB3V /16S26CB9W

11S18CB3V /
11S26CB9W

16S18CB3V / 16S26CB9W

Carcasă Culoare Alb
Material Tablă pretratată

Dimensiuni Unitate Înălţime x lăţime x adâncime mm 1.732x600x728
Greutate Unitate kg 116 117 127 117 127 117 126 118 128 118 128 117 126 118 128 118 128
Rezervor Volum de apă l 180 260 180 260 180 260 180 260 180 260 180 260 180 260 180 260

Temperatură maximă a apei °C 65
Presiune maximă a apei bar 10
Protecţie anticoroziune Anod

Domeniu de funcţionare Încălzire Partea de apă Min.~Max. °C 15~55 15~55
Apă caldă menajeră Partea de apă Min.~Max. °C 25~60 25~60 / 60

Agent frigorific Cantitate TCO₂eq -
GWP -

Nivel de putere sonoră Nom. dBA 42 44 42 44
Nivel de presiune sonoră Nom. dBA 28 30 28 30

Unitate exterioară ERLQ 004CV3 006CV3 008CV3 011CV3 014CV3 016CV3 011CW1 014CW1 016CW1
Dimensiuni Unitate Înălţime x lăţime x adâncime mm 735x832x307 1.345x900x320
Greutate Unitate kg 54 56 113 114
Compresor Cantitate 1

Tip Compresor swing ermetic Compresor scroll ermetic
Domeniu de funcţionare Răcire Min.~Max. °CDB 10,0~43,0 10,0~46,0

Apă caldă menajeră Min.~Max. °CDB -25~35 -20~35
Agent frigorific Tip R-410A

Cantitate kg 1,5 1,6 3,4
TCO₂eq 3,1 3,3 7,1

GWP 2.087,5
Control Vană de expansiune (tip electronic)

Nivel de putere sonoră Încălzire Nom. dBA 61 62 64 66 64 66
Răcire Nom. dBA 63 64 66 69 64 66 69

Nivel de presiune sonoră Încălzire Nom. dBA 48 49 51 52 51 52
Răcire Nom. dBA 48 49 50 50 52 54 50 52 54

Alimentare electrică Nume/fază/frecvenţă/tensiune Hz/V V3/1~/50/230 W1/3N~/50/400
Curent Siguranţe recomandate A 16 20 40 20

EHVH-CB + ERLQ-CV3/CW1
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Date privind eficienţa EHVH + ERHQ
11S26CB9W 

+ 011BV3
11S18CB3V 
+ 011BV3

16S26CB9W + 
014BV3

16S18CB3V 
+ 014BV3

16S26CB9W + 
016BV3

16S18CB3V 
+ 016BV3

11S26CB9W 
+ 011BW1

11S18CB3V 
+ 011BW1

16S26CB9W + 
014BW1

16S18CB3V 
+ 014BW1

16S26CB9W 
+ 014BV3

16S18CB3V 
+ 014BV3

Capacitate de încălzire Nom. kW 11,20 / 10,30 14,00 / 13,10 16,00 / 15,20 11,32 / 10,98 14,50 / 13,57 16,05 / 15,11
Putere absorbită Încălzire Nom. kW 2,55 / 3,17 3,26 / 4,04 3,92 / 4,75 2,63 / 3,24 3,42 / 4,21 3,82 / 4,69
COP 4,39 / 3,25 4,29 / 3,24 4,08 / 3,20 4,30 / 3,39 4,24 / 3,22 4,20 / 3,22
Producere de apă 
caldă menajeră

General Profil sarcină declarată XL L XL L XL L XL L XL L XL L
Climat temperat ηwh (eficienţa de încălzire a apei) % 95 91 95 91 95 91 87 84 87 84 87 84

Clasa de eficienţă energetică pentru încălzirea apei A
Încălzire a spaţiului Apă de ieşire la 55 °C, 

climat temperat
General ηs (eficienţa sezonieră de încălzire a spaţiului) % 114 113 115 117 116 118

SCOP 2,93 2,91 2,94 3,00 2,98 3,03
Clasa de eficienţă sezonieră de încălzire a spaţiului A+

Apă de ieşire la 35 °C, 
climat temperat

General ηs (eficienţa sezonieră de încălzire a spaţiului) % -
SCOP 3,02 3,32 3,25 3,24 3,14 3,10
Clasa de eficienţă sezonieră de încălzire a spaţiului -

Unitate interioară EHVH 11S26CB9W 11S18CB3V 16S26CB9W 16S18CB3V 16S26CB9W 16S18CB3V 11S26CB9W 11S18CB3V 16S26CB9W 16S18CB3V 16S26CB9W 16S18CB3V
Carcasă Culoare Alb

Material Tablă pretratată
Dimensiuni Unitate Înălţime x lăţime x adâncime mm 1.732x600x728
Greutate Unitate kg 126 117 127 118 127 118 126 117 127 118 127 118
Rezervor Volum de apă l 260 180 260 180 260 180 260 180 260 180 260 180

Temperatură maximă a apei °C 65
Presiune maximă a apei bar 10
Protecţie anticoroziune Anod

Domeniu de funcţionare Încălzire Partea de apă Min.~Max. °C 15~55
Apă caldă menajeră Partea de apă Min.~Max. °C 25~60 / 60

Agent frigorific Cantitate TCO₂eq -
GWP -

Nivel de putere sonoră Nom. dBA 42 44 42 44
Nivel de presiune sonoră Nom. dBA 28 30 28 30

Unitate exterioară ERHQ 011BV3 014BV3 016BV3 011BW1 014BW1 016BW1
Dimensiuni Unitate Înălţime x lăţime x adâncime mm 1.170x900x320 1.345x900x320
Greutate Unitate kg 102 108
Compresor Cantitate 1

Tip Compresor scroll ermetic
Domeniu de funcţionare Răcire Min.~Max. °CDB 10,0~46,0

Apă caldă menajeră Min.~Max. °CDB -20~35
Agent frigorific Tip R-410A

Cantitate kg 2,7 3,0
TCO₂eq 5,6 6,3

GWP 2.087,5
Control Vană 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 49 51 53 51 52
Răcire Nom. dBA 50 52 54 50 52 54

Alimentare electrică Nume/fază/frecvenţă/tensiune Hz/V V3/1~/50/230 W1/3N~/50/400
Curent Siguranţe recomandate A 32 20

EHVH-CB + ERHQ-BV3/ERHQ-BW1
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Date privind eficienţa EHVX + ERLQ
04S18CB3V
+ 004CV3

08S18CB3V /
08S26CB9W

+ 006CV3

08S18CB3V /
08S26CB9W

+ 008CV3

11S18CB3V /
11S26CB9W

+ 011CV3

16S18CB3V /
16S26CB9W

+ 014CV3

16S18CB3V /
16S26CB9W

+ 016CV3

11S18CB3V /
11S26CB9W
+ 011CW1

16S18CB3V /
16S26CB9W
+ 014CW1

16S18CB3V /
16S26CB9W
+ 016CW1

Capacitate de încălzire Nom. kW 4,40 / 4,03 6,00 / 5,67 7,40 / 6,89 11,20 / 11,00 14,50 / 13,60 16,00 / 15,20 11,20 / 11,00 14,50 / 13,60 16,00 / 15,20
Capacitate de răcire Nom. kW 4,1 / 4,2 5,9 / 4,8 6,2 / 5,4 12,1 / 11,7 12,7 / 12,6 13,8 / 13,1 12,1 / 11,7 12,7 / 12,6 13,8 / 13,1
Putere absorbită Încălzire Nom. kW 0,87 / 1,13 1,27 / 1,59 1,66 / 2,01 2,43 / 3,10 3,37 / 4,10 3,76 / 4,66 2,43 / 3,10 3,37 / 4,10 3,76 / 4,66

Răcire Nom. kW 0,90 / 1,80 1,51 / 2,07 1,64 / 2,34 3,05 / 4,31 3,21 / 5,08 3,74 / 5,73 3,05 / 4,31 3,21 / 5,08 3,74 / 5,73
COP 5,04 / 3,58 4,74 / 3,56 4,45 / 3,42 4,60 / 2,75 / 3,55 / 2,10 4,30 / 2,65 / 3,32 / 2,08 4,25 / 2,64 / 3,26 / 2,09 4,60 / 2,75 / 3,55 / 2,10 4,30 / 2,65 / 3,32 / 2,08 4,25 / 2,64 / 3,26 / 2,09
EER 4,55 / 2,32 3,89 / 2,34 3,79 / 2,29 3,98 / 2,72 3,96 / 2,47 3,69 / 2,29 3,98 / 2,72 3,96 / 2,47 3,69 / 2,29
Producere de apă caldă 
menajeră

General Profil sarcină declarată L XL L XL L XL L XL L XL L XL L XL L XL
Climat temperat ηwh (eficienţa de încălzire a apei) % 95 86 90 86 90 87 98 87 98 87 98 87 98 87 98 87 98

Clasa de eficienţă energetică pentru încălzirea apei A
Încălzire a spaţiului Apă de ieşire la 55 °C, 

climat temperat
General ηs (eficienţa sezonieră de încălzire a spaţiului) % 125 124 126 124 120 122 124 120 122

SCOP 3,20 3,17 3,23 3,18 3,07 3,13 3,18 3,07 3,13
Clasa de eficienţă sezonieră de încălzire a spaţiului A++ A+ A++ A+

Apă de ieşire la 35 °C, 
climat temperat

General ηs (eficienţa sezonieră de încălzire a spaţiului) % -
SCOP 4,52 4,27 4,34 3,95 3,83 3,84 3,95 3,83 3,84
Clasa de eficienţă sezonieră de încălzire a spaţiului -

Unitate interioară EHVX 04S18CB3V 08S18CB3V / 08S26CB9W
11S18CB3V /
11S26CB9W

16S18CB3V / 16S26CB9W
11S18CB3V /
11S26CB9W

16S18CB3V / 16S26CB9W

Carcasă Culoare Alb
Material Tablă pretratată

Dimensiuni Unitate Înălţime x lăţime x adâncime mm 1.732x600x728
Greutate Unitate kg 117 119 129 119 129 119 128 120 130 120 130 119 128 120 130 120 130
Rezervor Volum de apă l 180 260 180 260 180 260 180 260 180 260 180 260 180 260 180 260

Temperatură maximă a apei °C 65
Presiune maximă a apei bar 10
Protecţie anticoroziune Anod

Domeniu de funcţionare Încălzire Partea de apă Min.~Max. °C 15~55 15~55
Răcire Partea de apă Min.~Max. °C 5~22
Apă caldă menajeră Partea de apă Min.~Max. °C 25~60 25~60 / 60

Agent frigorific Cantitate TCO₂eq -
GWP -

Nivel de putere sonoră Nom. dBA 42 44 42 44
Nivel de presiune sonoră Nom. dBA 28 30 28 30

Unitate exterioară ERLQ 004CV3 006CV3 008CV3 011CV3 014CV3 016CV3 011CW1 014CW1 016CW1
Dimensiuni Unitate Înălţime x lăţime x adâncime mm 735x832x307 1.345x900x320
Greutate Unitate kg 54 56 113 114
Compresor Cantitate 1

Tip Compresor swing ermetic Compresor scroll ermetic
Domeniu de funcţionare Răcire Min.~Max. °CDB 10,0~43,0 10,0~46,0

Apă caldă menajeră Min.~Max. °CDB -25~35 -20~35
Agent frigorific Tip R-410A

Cantitate kg 1,5 1,6 3,4
TCO₂eq 3,1 3,3 7,1

GWP 2.087,5
Control Vană de expansiune (tip electronic)

Nivel de putere sonoră Încălzire Nom. dBA 61 62 64 66 64 66
Răcire Nom. dBA 63 64 66 69 64 66 69

Nivel de presiune sonoră Încălzire Nom. dBA 48 49 51 52 51 52
Răcire Nom. dBA 48 49 50 50 52 54 50 52 54

Alimentare electrică Nume/fază/frecvenţă/tensiune Hz/V V3/1~/50/230 W1/3N~/50/400
Curent Siguranţe recomandate A 16 20 40 20

EHVX-CB + ERLQ-CV3/ERLQ-CW1
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Date privind eficienţa EHVX + ERHQ
11S18CB3V 
+ 011BV3

11S26CB9W 
+ 011BV3

16S18CB3V 
+ 014BV3

16S26CB9W + 
014BV3

16S18CB3V 
+ 016BV3

16S26CB9W + 
016BV3

11S18CB3V 
+ 011BW1

11S26CB9W 
+ 011BW1

16S18CB3V 
+ 014BW1

16S26CB9W + 
014BW1

16S18CB3V 
+ 016BW1

16S26CB9W 
+ 016BW1

Capacitate de încălzire Nom. kW 11,20 / 10,30 14,00 / 13,10 16,00 / 15,20 11,32 / 10,98 14,50 / 13,57 16,05 / 15,11
Capacitate de răcire Nom. kW 13,9 / 10,0 17,3 / 12,5 17,8 / 13,1 15,1 / 11,7 16,1 / 12,6 16,8 / 13,1
Putere absorbită Încălzire Nom. kW 2,55 / 3,17 3,26 / 4,04 3,92 / 4,75 2,63 / 3,24 3,42 / 4,21 3,82 / 4,69

Răcire Nom. kW 3,86 / 3,69 5,86 / 5,69 6,87 / 5,95 4,53 / 4,31 5,43 / 5,08 6,16 / 5,73
COP 4,39 / 3,25 4,29 / 3,24 4,08 / 3,20 4,30 / 3,39 4,24 / 3,22 4,20 / 3,22
EER 3,60 / 2,71 2,95 / 2,32 2,59 / 2,20 3,32 / 2,72 2,96 / 2,47 2,72 / 2,29
Producere de apă caldă 
menajeră

General Profil sarcină declarată L XL L XL L XL L XL L XL L XL
Climat temperat ηwh (eficienţa de încălzire a apei) % 91 95 91 95 91 95 84 87 84 87 84 87

Clasa de eficienţă energetică pentru încălzirea apei A
Încălzire a spaţiului Apă de ieşire la 55 °C, 

climat temperat
General ηs (eficienţa sezonieră de încălzire a spaţiului) % 114 113 115 117 116 118

SCOP 2,93 2,91 2,94 3,00 2,98 3,03
Clasa de eficienţă sezonieră de încălzire a spaţiului A+

Apă de ieşire la 35 °C, 
climat temperat

General ηs (eficienţa sezonieră de încălzire a spaţiului) % -
SCOP 3,02 3,32 3,25 3,24 3,14 3,10
Clasa de eficienţă sezonieră de încălzire a spaţiului -

Unitate interioară EHVX 11S18CB3V 11S26CB9W 16S18CB3V 16S26CB9W 16S18CB3V 16S26CB9W 11S18CB3V 11S26CB9W 16S18CB3V 16S26CB9W 16S18CB3V 16S26CB9W
Carcasă Culoare Alb

Material Tablă pretratată
Dimensiuni Unitate Înălţime x lăţime x adâncime mm 1.732x600x728
Greutate Unitate kg 119 128 120 129 120 129 119 128 120 129 120 129
Rezervor Volum de apă l 180 260 180 260 180 260 180 260 180 260 180 260

Temperatură maximă a apei °C 65
Presiune maximă a apei bar 10
Protecţie anticoroziune Anod

Domeniu de funcţionare Încălzire Partea de apă Min.~Max. °C 15~55
Răcire Partea de apă Min.~Max. °C 5~22
Apă caldă menajeră Partea de apă Min.~Max. °C 25~60 / 60

Agent frigorific Cantitate TCO₂eq -
GWP -

Nivel de putere sonoră Nom. dBA 42 44 42 44
Nivel de presiune sonoră Nom. dBA 28 30 28 30

Unitate exterioară ERHQ 011BV3 014BV3 016BV3 011BW1 014BW1 016BW1
Dimensiuni Unitate Înălţime x lăţime x adâncime mm 1.170x900x320 1.345x900x320
Greutate Unitate kg 102 108
Compresor Cantitate 1

Tip Compresor scroll ermetic
Domeniu de funcţionare Răcire Min.~Max. °CDB 10,0~46,0

Apă caldă menajeră Min.~Max. °CDB -20~35
Agent frigorific Tip R-410A

Cantitate kg 2,7 3,0
TCO₂eq 5,6 6,3

GWP 2.087,5
Control Vană 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 49 51 53 51 52
Răcire Nom. dBA 50 52 54 50 52 54

Alimentare electrică Nume/fază/frecvenţă/tensiune Hz/V V3/1~/50/230 W1/3N~/50/400
Curent Siguranţe recomandate A 32 20

EHVX-CB + ERHQ-BV3/ERHQ-BW1
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Date privind eficienţa EHVZ + ERLQ
04S18CB3V + 

004CV3
08S18CB3V + 

006CV3
08S18CB3V + 

008CV3
16S18CB3V + 

011CV3
16S18CB3V + 

014CV3
16S18CB3V + 

016CV3
16S18CB3V + 

011CW1
16S18CB3V + 

014CW1
16S18CB3V + 

016CW1
Capacitate de încălzire Nom. kW 4,40 / 4,03 6,00 / 5,67 7,40 / 6,89 11,20 / 11,00 14,40 / 13,50 15,90 / 15,10 11,20 / 11,00 14,40 / 13,50 15,90 / 15,10
Putere absorbită Încălzire Nom. kW 0,87 / 1,13 1,27 / 1,59 1,66 / 2,01 2,43 / 3,10 3,39 / 4,12 3,77 / 4,67 2,43 / 3,10 3,39 / 4,12 3,77 / 4,67
COP 5,04 / 3,58 4,74 / 3,56 4,45 / 3,42 4,60 / 2,75 / 3,55 / 2,10 4,24 / 2,61 / 3,28 / 2,05 4,22 / 2,61 / 3,23 / 2,07 4,60 / 2,75 / 3,55 / 2,10 4,24 / 2,61 / 3,28 / 2,05 4,22 / 2,61 / 3,23 / 2,07
Pompă zonă suplimentară Unitate cu ESP nominal (*RLQ*C*) Încălzire kPa 52,3 / 55,4 40,6 / 43,3 28,3 / 32,7 26,2 / 28,3 25,0 26,2 / 28,3 25,0
Pompă zonă principală Unitate cu ESP nominal (*RLQ*C*) Încălzire kPa 48,6 / 51,9 39,5 / 42,3 26,4 / 31,2 18,2 / 20,7 25,0 18,2 / 20,7 25,0
Producere de apă caldă 
menajeră

General Profil sarcină declarată L
Climat temperat ηwh (eficienţa de încălzire a apei) % 95 86 87

Clasa de eficienţă energetică pentru încălzirea apei A
Încălzire a spaţiului Apă de ieşire la 55 °C, 

climat temperat
General ηs (eficienţa sezonieră de încălzire a spaţiului) % 125 124 126 124 120 122 124 120 122

SCOP 3,20 3,17 3,23 3,18 3,07 3,18 3,07
Clasa de eficienţă sezonieră de încălzire a spaţiului A++ A+ A++ A+

Apă de ieşire la 35 °C, 
climat temperat

General ηs (eficienţa sezonieră de încălzire a spaţiului) % -
SCOP 4,52 4,27 4,34 3,95 3,83 3,84 3,95 3,83 3,84
Clasa de eficienţă sezonieră de încălzire a spaţiului -

Unitate interioară EHVZ 04S18CB3V 08S18CB3V 16S18CB3V
Carcasă Culoare Alb

Material Tablă pretratată
Dimensiuni Unitate Înălţime x lăţime x adâncime mm 1.732x600x728
Greutate Unitate kg 121 122 121
Rezervor Volum de apă l 180

Temperatură maximă a apei °C 65
Presiune maximă a apei bar 10
Protecţie anticoroziune Anod

Domeniu de funcţionare Încălzire Partea de apă Min.~Max. °C 15~55 15~55
Apă caldă menajeră Partea de apă Min.~Max. °C 25~60 25~60 / 60

Agent frigorific Cantitate TCO₂eq -
GWP -

Nivel de putere sonoră Nom. dBA 42 44
Nivel de presiune sonoră Nom. dBA 28 30

Unitate exterioară ERLQ 004CV3 006CV3 008CV3 011CV3 014CV3 016CV3 011CW1 014CW1 016CW1
Dimensiuni Unitate Înălţime x lăţime x adâncime mm 735x832x307 1.345x900x320
Greutate Unitate kg 54 56 113 114
Compresor Cantitate 1

Tip Compresor swing ermetic Compresor scroll ermetic
Domeniu de funcţionare Răcire Min.~Max. °CDB 10,0~43,0 10,0~46,0

Apă caldă menajeră Min.~Max. °CDB -25~35 -20~35
Agent frigorific Tip R-410A

Cantitate kg 1,5 1,6 3,4
TCO₂eq 3,1 3,3 7,1

GWP 2.087,5
Control Vană de expansiune (tip electronic)

Nivel de putere sonoră Încălzire Nom. dBA 61 62 64 66 64 66
Răcire Nom. dBA 63 64 66 69 64 66 69

Nivel de presiune sonoră Încălzire Nom. dBA 48 49 51 52 51 52
Răcire Nom. dBA 48 49 50 50 52 54 50 52 54

Alimentare electrică Nume/fază/frecvenţă/tensiune Hz/V V3/1~/50/230 W1/3N~/50/400
Curent Siguranţe recomandate A 16 20 40 20

EHVZ-CB3V + ERLQ-CV3/ERLQ-CW1
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Date privind eficienţa EHVZ + ERHQ
16S18CB3V  
+ 011BV3

16S18CB3V + 014BV3 16S18CB3V + 016BV3 16S18CB3V + 011BW1
16S18CB3V + 

014BW1
16S18CB3V + 

016BW1
Capacitate de încălzire Nom. kW 11,20 / 10,30 14,00 / 13,10 16,00 / 15,20 11,32 / 10,98 14,50 / 13,57 16,05 / 15,11
Putere absorbită Încălzire Nom. kW 2,55 / 3,17 3,26 / 4,04 3,92 / 4,75 2,63 / 3,24 3,42 / 4,21 3,82 / 4,69
COP 4,39 / 3,25 4,29 / 3,24 4,08 / 3,20 4,30 / 3,39 4,24 / 3,22 4,20 / 3,22
Pompă zonă suplimentară Unitate cu ESP nominal (*RHQ*B*) Încălzire kPa 26,2 / 35,0 25,0 24,8 / 28,3 25,0
Pompă zonă principală Unitate cu ESP nominal (*RHQ*B*) Încălzire kPa 18,2 / 28,8 25,0 16,4 / 20,7 25,0
Producere de apă caldă 
menajeră

General Profil sarcină declarată L
Climat temperat ηwh (eficienţa de încălzire a apei) % 91 84

Clasa de eficienţă energetică pentru încălzirea apei A
Încălzire a spaţiului Apă de ieşire 

la 55 °C, climat 
temperat

General ηs (eficienţa sezonieră de încălzire a spaţiului) % 114 113 115 117 116 118
SCOP 2,93 2,91 2,94 3,00 2,98 3,03
Clasa de eficienţă sezonieră de încălzire a spaţiului A+

Apă de ieşire 
la 35 °C, climat 
temperat

General ηs (eficienţa sezonieră de încălzire a spaţiului) % -
SCOP 3,02 3,32 3,25 3,24 3,14 3,10
Clasa de eficienţă sezonieră de încălzire a spaţiului -

Unitate interioară EHVZ 16S18CB3V
Carcasă Culoare Alb

Material Tablă pretratată
Dimensiuni Unitate Înălţime x lăţime x adâncime mm 1.732x600x728
Greutate Unitate kg 121
Rezervor Volum de apă l 180

Temperatură maximă a apei °C 65
Presiune maximă a apei bar 10
Protecţie anticoroziune Anod

Domeniu de funcţionare Încălzire Partea de apă Min.~Max. °C 15~55
Apă caldă menajeră Partea de apă Min.~Max. °C 25~60 / 60

Agent frigorific Cantitate TCO₂eq -
GWP -

Nivel de putere sonoră Nom. dBA 44
Nivel de presiune sonoră Nom. dBA 30

Unitate exterioară ERHQ 011BV3 014BV3 016BV3 011BW1 014BW1 016BW1
Dimensiuni Unitate Înălţime x lăţime x adâncime mm 1.170x900x320 1.345x900x320
Greutate Unitate kg 102 108
Compresor Cantitate 1

Tip Compresor scroll ermetic
Domeniu de funcţionare Răcire Min.~Max. °CDB 10,0~46,0

Apă caldă menajeră Min.~Max. °CDB -20~35
Agent frigorific Tip R-410A

Cantitate kg 2,7 3,0
TCO₂eq 5,6 6,3

GWP 2.087,5
Control Vană 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 49 51 53 51 52
Răcire Nom. dBA 50 52 54 50 52 54

Alimentare electrică Nume/fază/frecvenţă/tensiune Hz/V V3/1~/50/230 W1/3N~/50/400
Curent Siguranţe recomandate A 32 20

EHVZ-CB3V + ERHQ-BV3/BW1
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EHSH-A + ERLQ-CV3/ERLQ-CW1

Date privind eficienţa EHSH + ERLQ
04P30A + 

004CV3
08P50A + 

006CV3
08P30A + 

006CV3
08P30A + 

008CV3
08P50A + 

008CV3
16P50A + 

011CV3
16P50A + 

014CV3
16P50A + 

016CV3
16P50A + 

011CW1
16P50A + 

014CW1
16P50A + 
016CW1

Capacitate de încălzire Nom. kW 4,53 / 3,98 / 4,26 / 3,47 6,06 / 5,78 / 5,14 / 4,60 7,78 / 7,27 / 5,53 / 5,51 11,80 / 10,40 / 5,95 / 7,74 14,81 / 13,73 / 8,28 / 9,57 15,34 / 14,86 / 8,04 / 10,05 11,80 / 10,40 / 5,95 / 7,74 14,81 / 13,73 / 8,28 / 9,57 15,34 / 14,86 / 8,04 / 10,05
Putere absorbită Încălzire Nom. kW 0,87 / 1,04 / 1,49 / 0,85 1,30 / 1,58 / 1,88 / 1,26 1,69 / 2,04 / 1,98 / 1,56 2,57 / 3,13 / 2,43 / 2,35 3,42 / 4,07 / 3,17 / 2,93 2,57 / 3,13 / 2,43 / 2,35 3,42 / 4,07 / 3,17 / 2,93 3,42 / 4,07 / 3,17 / 2,93
COP 5,23 / 3,84 / 2,85 / 4,07 4,65 / 3,66 / 2,73 / 3,64 4,60 / 3,57 / 2,78 / 3,54 4,38 / 3,32 / 2,45 / 3,29 4,27 / 3,34 / 2,58 / 3,22 4,10 / 3,22 / 2,44 / 3,15 4,38 / 3,32 / 2,45 / 3,29 4,27 / 3,34 / 2,58 / 3,22 4,10 / 3,22 / 2,44 / 3,15
Producere de apă 
caldă menajeră

General Profil sarcină declarată L XL L XL
Climat temperat ηwh (eficienţa de încălzire a apei) % 103 102 98 90 96 83

Clasa de eficienţă energetică pentru încălzirea apei A
Încălzire a spaţiului Apă de ieşire la 55 °C, 

climat temperat
General ηs (eficienţa sezonieră de încălzire a spaţiului) % 130 125 127 125 126 125 126 125

Clasa de eficienţă sezonieră de încălzire a spaţiului A++
Apă de ieşire la 35 °C, 
climat temperat

General ηs (eficienţa sezonieră de încălzire a spaţiului) % -
Clasa de eficienţă sezonieră de încălzire a spaţiului -

Unitate interioară EHSH 04P30A 08P50A 08P30A 08P50A 16P50A
Carcasă Culoare Alb trafic (RAL9016)/Gri închis (RAL7011)

Material Polipropilenă rezistentă la impact
Dimensiuni Unitate Înălţime x lăţime x adâncime mm 1.945x615x595 1.945x790x790 1.945x615x595 1.945x790x790
Greutate Unitate kg 87 114 87 114 116
Rezervor Volum de apă l 300 500 300 500

Temperatură maximă a apei °C 85
Domeniu de funcţionare Încălzire Ambiant Min.~Max. °C -25~25 -25~35

Partea de apă Min.~Max. °C 15~55 15~55 15~55 15~55
Apă caldă menajeră Ambiant Min.~Max. °CDB -25~35

Partea de apă Min.~Max. °C 25~55
Agent frigorific Tip R-410A

Cantitate kg 1,5 1,6 3,4
TCO₂eq -

Control Vană de expansiune electronică/Inverter
GWP -

Nivel de putere sonoră Nom. dBA 40
Nivel de presiune sonoră Nom. dBA 28

Unitate exterioară ERLQ 004CV3 006CV3 008CV3 011CV3 014CV3 016CV3 011CW1 014CW1 016CW1
Dimensiuni Unitate Înălţime x lăţime x adâncime mm 735x832x307 1.345x900x320
Greutate Unitate kg 54 56 113 114
Compresor Cantitate 1

Tip Compresor swing ermetic Compresor scroll ermetic
Domeniu de funcţionare Răcire Min.~Max. °CDB 10,0~43,0 10,0~46,0

Apă caldă menajeră Min.~Max. °CDB -25~35 -20~35
Agent frigorific Tip R-410A

Cantitate kg 1,5 1,6 3,4
TCO₂eq 3,1 3,3 7,1

GWP 2.087,5
Control Vană de expansiune (tip electronic)

Nivel de putere sonoră Încălzire Nom. dBA 61 62 64 66 64 66
Răcire Nom. dBA 63 64 66 69 64 66 69

Nivel de presiune sonoră Încălzire Nom. dBA 48 49 51 52 51 52
Răcire Nom. dBA 48 49 50 50 52 54 50 52 54

Alimentare electrică Nume/fază/frecvenţă/tensiune Hz/V V3/1~/50/230 W1/3N~/50/400
Curent Siguranţe recomandate A 16 20 40 20

2. Unitate solară integrată



Specificaţii

54

EHSHB-A + ERLQ-CV3/ERLQ-CW1

Date privind eficienţa EHSHB + ERLQ
04P30A + 

004CV3
08P30A + 

006CV3
08P50A + 

006CV3
08P30A + 

008CV3
08P50A + 

008CV3
16P50A + 

011CV3
16P50A + 

014CV3
16P50A + 

016CV3
16P50A + 

011CW1
16P50A + 

014CW1
16P50A + 
016CW1

Capacitate de încălzire Nom. kW 4,53 / 3,98 / 4,26 / 3,47 6,06 / 5,78 / 5,14 / 4,60 7,78 / 7,27 / 5,53 / 5,51 11,80 / 10,40 / 5,95 / 7,74 14,81 / 13,73 / 8,28 / 9,57 15,34 / 14,86 / 8,04 / 10,05 11,80 / 10,40 / 5,95 / 7,74 14,81 / 13,73 / 8,28 / 9,57 15,34 / 14,86 / 8,04 / 10,05
Putere absorbită Încălzire Nom. kW 0,87 / 1,04 / 1,49 / 0,85 1,30 / 1,58 / 1,88 / 1,26 1,69 / 2,04 / 1,98 / 1,56 2,57 / 3,13 / 2,43 / 2,35 3,42 / 4,07 / 3,17 / 2,93 2,57 / 3,13 / 2,43 / 2,35 3,42 / 4,07 / 3,17 / 2,93 3,42 / 4,07 / 3,17 / 2,93
COP 5,23 / 3,84 / 2,85 / 4,07 4,65 / 3,66 / 2,73 / 3,64 4,60 / 3,57 / 2,78 / 3,54 4,38 / 3,32 / 2,45 / 3,29 4,27 / 3,34 / 2,58 / 3,22 4,10 / 3,22 / 2,44 / 3,15 4,38 / 3,32 / 2,45 / 3,29 4,27 / 3,34 / 2,58 / 3,22 4,10 / 3,22 / 2,44 / 3,15
Producere de apă 
caldă menajeră

General Profil sarcină declarată L XL L XL - XL -
Climat temperat ηwh (eficienţa de încălzire a apei) % 103 98 108 90 99 - 84 - -

Clasa de eficienţă energetică pentru încălzirea apei A - A - -
Încălzire a spaţiului Apă de ieşire la 55 °C, 

climat temperat
General ηs (eficienţa sezonieră de încălzire a spaţiului) % 130 125 127 - 124 - -

Clasa de eficienţă sezonieră de încălzire a spaţiului A++ - A+ - -
Apă de ieşire la 35 °C, 
climat temperat

General ηs (eficienţa sezonieră de încălzire a spaţiului) % - -
Clasa de eficienţă sezonieră de încălzire a spaţiului - -

Unitate interioară EHSHB 04P30A 08P30A 08P50A 08P30A 08P50A 16P50A
Carcasă Culoare Alb trafic (RAL9016)/Gri închis (RAL7011)

Material Polipropilenă rezistentă la impact
Dimensiuni Unitate Înălţime x lăţime x adâncime mm 1.945x615x595 1.945x790x790 1.945x615x595 1.945x790x790
Greutate Unitate kg 92 119 92 119 121
Rezervor Volum de apă l 300 500 300 500

Temperatură maximă a apei °C 85
Domeniu de funcţionare Încălzire Ambiant Min.~Max. °C -25~25 -25~35

Partea de apă Min.~Max. °C 15~55 15~55 15~55 15~55 15~55
Apă caldă menajeră Ambiant Min.~Max. °CDB -25~35

Partea de apă Min.~Max. °C 25~55
Agent frigorific Tip R-410A

Cantitate kg 1,5 1,6 3,4
TCO₂eq -

Control Vană de expansiune electronică/Inverter
GWP -

Nivel de putere sonoră Nom. dBA 40
Nivel de presiune sonoră Nom. dBA 28

Unitate exterioară ERLQ 004CV3 006CV3 008CV3 011CV3 014CV3 016CV3 011CW1 014CW1 016CW1
Dimensiuni Unitate Înălţime x lăţime x adâncime mm 735x832x307 1.345x900x320
Greutate Unitate kg 54 56 113 114
Compresor Cantitate 1

Tip Compresor swing ermetic Compresor scroll ermetic
Domeniu de funcţionare Răcire Min.~Max. °CDB 10,0~43,0 10,0~46,0

Apă caldă menajeră Min.~Max. °CDB -25~35 -20~35
Agent frigorific Tip R-410A

Cantitate kg 1,5 1,6 3,4
TCO₂eq 3,1 3,3 7,1

GWP 2.087,5
Control Vană de expansiune (tip electronic)

Nivel de putere sonoră Încălzire Nom. dBA 61 62 64 66 64 66
Răcire Nom. dBA 63 64 66 69 64 66 69

Nivel de presiune sonoră Încălzire Nom. dBA 48 49 51 52 51 52
Răcire Nom. dBA 48 49 50 50 52 54 50 52 54

Alimentare electrică Nume/fază/frecvenţă/tensiune Hz/V V3/1~/50/230 W1/3N~/50/400
Curent Siguranţe recomandate A 16 20 40 20
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EHSX-A + ERLQ-CV3/ERLQ-CW1

Date privind eficienţa EHSX + ERLQ
04P30A + 

004CV3
08P30A + 

006CV3
08P50A + 

006CV3
08P30A + 

008CV3
08P50A + 

008CV3
16P50A + 

011CV3
16P50A + 

014CV3
16P50A + 

016CV3
16P50A + 

011CW1
16P50A + 

014CW1
16P50A + 
016CW1

Capacitate de încălzire Nom. kW 4,53 / 3,98 / 4,26 / 3,47 6,06 / 5,78 / 5,14 / 4,60 7,78 / 7,27 / 5,53 / 5,51 11,80 / 10,40 / 5,95 / 7,74 14,81 / 13,73 / 8,28 / 9,57 15,34 / 14,86 / 8,04 / 10,05 11,80 / 10,40 / 5,95 / 7,74 14,81 / 13,73 / 8,28 / 9,57 15,34 / 14,86 / 8,04 / 10,05
Capacitate de răcire Nom. kW 4,4 / 4,0 5,2 / 4,6 15,1 / 11,7 16,1 / 12,6 16,8 / 13,1 15,1 / 11,7 16,1 / 12,6 16,8 / 13,1
Putere absorbită Încălzire Nom. kW 0,87 / 1,04 / 1,49 / 0,85 1,30 / 1,58 / 1,88 / 1,26 1,69 / 2,04 / 1,98 / 1,56 2,57 / 3,13 / 2,43 / 2,35 3,42 / 4,07 / 3,17 / 2,93 2,57 / 3,13 / 2,43 / 2,35 3,42 / 4,07 / 3,17 / 2,93 3,42 / 4,07 / 3,17 / 2,93

Răcire Nom. kW 1,05 / 1,41 1,43 / 1,85 4,55 / 4,30 5,44 / 5,10 6,18 / 5,72 4,55 / 4,30 5,44 / 5,10 6,18 / 5,72
COP 5,23 / 3,84 / 2,85 / 4,07 4,65 / 3,66 / 2,73 / 3,64 4,60 / 3,57 / 2,78 / 3,54 4,38 / 3,32 / 2,45 / 3,29 4,27 / 3,34 / 2,58 / 3,22 4,10 / 3,22 / 2,44 / 3,15 4,38 / 3,32 / 2,45 / 3,29 4,27 / 3,34 / 2,58 / 3,22 4,10 / 3,22 / 2,44 / 3,15
EER 4,21 / 2,85 3,65 / 2,51 3,32 / 2,72 2,96 / 2,47 2,72 / 2,29 3,32 / 2,72 2,96 / 2,47 2,72 / 2,29
Producere de apă 
caldă menajeră

General Profil sarcină declarată L XL L XL - XL -
Climat temperat ηwh (eficienţa de încălzire a apei) % 103 98 102 90 96 -

Clasa de eficienţă energetică pentru încălzirea apei A -
Încălzire a spaţiului Apă de ieşire la 55 °C, 

climat temperat
General ηs (eficienţa sezonieră de încălzire a spaţiului) % 132 126 128 -

Clasa de eficienţă sezonieră de încălzire a spaţiului A++ -
Apă de ieşire la 35 °C, 
climat temperat

General ηs (eficienţa sezonieră de încălzire a spaţiului) % -
Clasa de eficienţă sezonieră de încălzire a spaţiului -

Unitate interioară EHSX 04P30A 08P30A 08P50A 08P30A 08P50A 16P50A
Carcasă Culoare Alb trafic (RAL9016)/Gri închis (RAL7011)

Material Polipropilenă rezistentă la impact
Dimensiuni Unitate Înălţime x lăţime x adâncime mm 1.945x615x595 1.945x790x790 1.945x615x595 1.945x790x790
Greutate Unitate kg 87 114 87 114 116
Rezervor Volum de apă l 300 500 300 500

Temperatură maximă a apei °C 85
Domeniu de funcţionare Încălzire Ambiant Min.~Max. °C -25~25 -25~35

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

Partea de apă Min.~Max. °C 5~22 -~-
Apă caldă menajeră Ambiant Min.~Max. °CDB -25~35

Partea de apă Min.~Max. °C 25~55
Agent frigorific Tip R-410A

Cantitate kg 1,5 1,6 3,4
TCO₂eq -

Control Vană de expansiune electronică/Inverter
GWP -

Nivel de putere sonoră Nom. dBA 40
Nivel de presiune sonoră Nom. dBA 28

Unitate exterioară ERLQ 004CV3 006CV3 008CV3 011CV3 014CV3 016CV3 011CW1 014CW1 016CW1
Dimensiuni Unitate Înălţime x lăţime x adâncime mm 735x832x307 1.345x900x320
Greutate Unitate kg 54 56 113 114
Compresor Cantitate 1

Tip Compresor swing ermetic Compresor scroll ermetic
Domeniu de funcţionare Răcire Min.~Max. °CDB 10,0~43,0 10,0~46,0

Apă caldă menajeră Min.~Max. °CDB -25~35 -20~35
Agent frigorific Tip R-410A

Cantitate kg 1,5 1,6 3,4
TCO₂eq 3,1 3,3 7,1

GWP 2.087,5
Control Vană de expansiune (tip electronic)

Nivel de putere sonoră Încălzire Nom. dBA 61 62 64 66 64 66
Răcire Nom. dBA 63 64 66 69 64 66 69

Nivel de presiune sonoră Încălzire Nom. dBA 48 49 51 52 51 52
Răcire Nom. dBA 48 49 50 50 52 54 50 52 54

Alimentare electrică Nume/fază/frecvenţă/tensiune Hz/V V3/1~/50/230 W1/3N~/50/400
Curent Siguranţe recomandate A 16 20 40 20 20
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EHSXB-A + ERLQ-CV3/ERLQ-CW1

Date privind eficienţa EHSXB + ERLQ
04P30A + 

004CV3
08P30A + 

006CV3
08P50A + 

006CV3
08P30A + 

008CV3
08P50A + 

008CV3
16P50A + 

011CV3
16P50A + 

014CV3
16P50A + 

016CV3
16P50A + 

011CW1
16P50A + 

014CW1
16P50A 

+016CW1
Capacitate de încălzire Nom. kW 4,53 / 3,98 / 4,26 / 3,47 6,06 / 5,78 / 5,14 / 4,60 7,78 / 7,27 / 5,53 / 5,51 11,80 / 10,40 / 5,95 / 7,74 14,81 / 13,73 / 8,28 / 9,57 15,34 / 14,86 / 8,04 / 10,05 11,80 / 10,40 / 5,95 / 7,74 14,81 / 13,73 / 8,28 / 9,57 15,34 / 14,86 / 8,04 / 10,05
Capacitate de răcire Nom. kW 4,4 / 4,0 5,2 / 4,6 15,1 / 11,7 16,1 / 12,6 16,8 / 13,1 15,1 / 11,7 16,1 / 12,6 16,8 / 13,1
Putere absorbită Încălzire Nom. kW 0,87 / 1,04 / 1,49 / 0,85 1,30 / 1,58 / 1,88 / 1,26 1,69 / 2,04 / 1,98 / 1,56 2,57 / 3,13 / 2,43 / 2,35 3,42 / 4,07 / 3,17 / 2,93 2,57 / 3,13 / 2,43 / 2,35 3,42 / 4,07 / 3,17 / 2,93 3,42 / 4,07 / 3,17 / 2,93

Răcire Nom. kW 1,05 / 1,41 1,43 / 1,85 4,55 / 4,30 5,44 / 5,10 6,18 / 5,72 4,55 / 4,30 5,44 / 5,10 6,18 / 5,72
COP 5,23 / 3,84 / 2,85 / 4,07 4,65 / 3,66 / 2,73 / 3,64 4,60 / 3,57 / 2,78 / 3,54 4,38 / 3,32 / 2,45 / 3,29 4,27 / 3,34 / 2,58 / 3,22 4,10 / 3,22 / 2,44 / 3,15 4,38 / 3,32 / 2,45 / 3,29 4,27 / 3,34 / 2,58 / 3,22 4,10 / 3,22 / 2,44 / 3,15
EER 4,21 / 2,85 3,65 / 2,51 3,32 / 2,72 2,96 / 2,47 2,72 / 2,29 3,32 / 2,72 2,96 / 2,47 2,72 / 2,29
Producere de apă 
caldă menajeră

General Profil sarcină declarată L XL L XL XL
Climat temperat ηwh (eficienţa de încălzire a apei) % 103 98 108 90 99 84 84

Clasa de eficienţă energetică pentru încălzirea apei A A
Încălzire a spaţiului Apă de ieşire la 55 °C, 

climat temperat
General ηs (eficienţa sezonieră de încălzire a spaţiului) % 132 126 128 130 127 128 130 127

Clasa de eficienţă sezonieră de încălzire a spaţiului A++ A++
Apă de ieşire la 35 °C, 
climat temperat

General ηs (eficienţa sezonieră de încălzire a spaţiului) % - -
Clasa de eficienţă sezonieră de încălzire a spaţiului - -

Unitate interioară EHSXB 04P30A 08P30A 08P50A 08P30A 08P50A 16P50A
Carcasă Culoare Alb trafic (RAL9016)/Gri închis (RAL7011)

Material Polipropilenă rezistentă la impact
Dimensiuni Unitate Înălţime x lăţime x adâncime mm 1.945x615x595 1.945x790x790 1.945x615x595 1.945x790x790
Greutate Unitate kg 92 119 92 119 121
Rezervor Volum de apă l 300 500 300 500

Temperatură maximă a apei °C 85
Domeniu de funcţionare Încălzire Ambiant Min.~Max. °C -25~25 -25~35

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

Partea de apă Min.~Max. °C 5~22 -~-
Apă caldă menajeră Ambiant Min.~Max. °CDB -25~35

Partea de apă Min.~Max. °C 25~55
Agent frigorific Tip R-410A

Cantitate kg 1,5 1,6 3,4
TCO₂eq -

Control Vană de expansiune electronică/Inverter
GWP -

Nivel de putere sonoră Nom. dBA 40
Nivel de presiune sonoră Nom. dBA 28

Unitate exterioară ERLQ 004CV3 006CV3 008CV3 011CV3 014CV3 016CV3 011CW1 014CW1 016CW1
Dimensiuni Unitate Înălţime x lăţime x adâncime mm 735x832x307 1.345x900x320
Greutate Unitate kg 54 56 113 114
Compresor Cantitate 1

Tip Compresor swing ermetic Compresor scroll ermetic
Domeniu de funcţionare Răcire Min.~Max. °CDB 10,0~43,0 10,0~46,0

Apă caldă menajeră Min.~Max. °CDB -25~35 -20~35
Agent frigorific Tip R-410A

Cantitate kg 1,5 1,6 3,4
TCO₂eq 3,1 3,3 7,1

GWP 2.087,5
Control Vană de expansiune (tip electronic)

Nivel de putere sonoră Încălzire Nom. dBA 61 62 64 66 64 66
Răcire Nom. dBA 63 64 66 69 64 66 69

Nivel de presiune sonoră Încălzire Nom. dBA 48 49 51 52 51 52
Răcire Nom. dBA 48 49 50 50 52 54 50 52 54

Alimentare electrică Nume/fază/frecvenţă/tensiune Hz/V V3/1~/50/230 W1/3N~/50/400
Curent Siguranţe recomandate A 16 20 40 20
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3. Unitate de perete

Date privind eficienţa EHBH + ERLQ
04CB3V + 

004CV3
08CB9W + 

006CV3
08CB9W + 

008CV3
11CB3V/9W + 

011CV3
16CB3V/9W+ 

014CV3
16CB3V/9W + 

016CV3
11CB3V/9W + 

011CW1
16CB3V/9W + 

014CW1
16CB3V/9W + 

016CW1
Capacitate de încălzire Nom. kW 4,40 (1 / 4,03 (2 6,00 (1 / 5,67 (2 7,40 (1 / 6,89 (2 11,20 (1 / 11,00 (2 14,50 (1 / 13,60 (2 16,00 (1 / 15,20 (2 11,20 (1 / 11,00 (2 14,50 (1 / 13,60 (2 16,00 (1 / 15,20 (2
Putere absorbită Încălzire Nom. kW 0,87 (1 / 1,13 (2 1,27 (1 / 1,59 (2 1,66 (1 / 2,01 (2 2,43 (1 / 3,10 (2 3,37 (1 / 4,10 (2 3,76 (1 / 4,66 (2 3,42 (1 / 4,21 (2 3,37 (1 / 4,10 (2 3,76 (1 / 4,66 (2
COP 5,04 (1 / 3,58 (2 4,74 (1 / 3,56 (2 4,45 (1 / 3,42 (2 4,60 (1 / 2,75 (3 / 

3,55 (2 / 2,10 (4
4,30 (1 / 2,65 (3 / 
3,32 (2 / 2,08 (4

4,25 (1 / 2,64 (3 / 
3,26 (2 / 2,09 (4

4,60 (1 / 2,75 (3 / 
3,55 (2 / 2,10 (4

4,30 (1 / 2,65 (3 / 
3,32 (2 / 2,08 (4

4,25 (1 / 2,64 (3 / 
3,26 (2 / 2,09 (4

Producere de apă caldă 
menajeră

General Profil sarcină declarată -
Climat temperat ηwh (eficienţa de încălzire a apei) % -

Clasa de eficienţă energetică pentru încălzirea apei -
Încălzire a spaţiului Apă de ieşire la 55 °C, 

climat temperat
General ηs (eficienţa sezonieră de încălzire a spaţiului) % 125 124 126 124 120 122 124 120 122

SCOP 3,20 3,17 3,23 3,18 3,07 3,13 3,18 3,07 3,13
Clasa de eficienţă sezonieră de încălzire a spaţiului A++ A+ A++ A+

Apă de ieşire la 35 °C, 
climat temperat

General ηs (eficienţa sezonieră de încălzire a spaţiului) % 178 168 171 155 150 155 150
SCOP 4,52 4,27 4,34 3,95 3,83 3,84 3,95 3,83 3,84
Clasa de eficienţă sezonieră de încălzire a spaţiului A+++ A++

Unitate interioară EHBH 04CB3V
08CB3V/9W

08CB9W
08CB3V/9W

08CB9W
11CB3V/9W 16CB3V/9W 16CB3V/9W 11CB3V/9W 16CB3V/9W 16CB3V/9W

Carcasă Culoare Alb
Material Tablă pretratată

Dimensiuni Unitate Înălţime x lăţime x adâncime mm 890x480x344
Greutate Unitate kg 41 43 45 43 45 43 44 45 44 45 43 44 45 44 45
Domeniu de funcţionare Încălzire Partea de apă Min.~Max. °C 15~55 15~55

Apă caldă menajeră Partea de apă Min.~Max. °C 25~80 25~80
Agent frigorific Cantitate TCO₂eq -

GWP -
Nivel de putere sonoră Nom. dBA 40 41 44 41 44
Nivel de presiune sonoră Nom. dBA 26 27 30 27 30

Unitate exterioară ERLQ 004CV3 006CV3 008CV3 011CV3 014CV3 016CV3 011CW1 014CW1 016CW1
Dimensiuni Unitate Înălţime x lăţime x adâncime mm 735x832x307 1.345x900x320
Greutate Unitate kg 54 56 113 114
Compresor Cantitate 1

Tip Compresor swing ermetic Compresor scroll ermetic
Domeniu de funcţionare Răcire Min.~Max. °CDB 10,0~43,0 10,0~46,0

Apă caldă menajeră Min.~Max. °CDB -25 (2,000~35 (2 -20 (2,000~35 (2
Agent frigorific Tip R-410A

Cantitate kg 1,5 1,6 3,4
TCO₂eq 3,1 3,3 7,1

GWP 2.087,5
Control Vană de expansiune (tip electronic)

Nivel de putere sonoră Încălzire Nom. dBA 61 62 64 (3 66 (3 64 (3 66 (3
Răcire Nom. dBA 63 64 (4 66 (4 69 (4 64 (4 66 (4 69 (4

Nivel de presiune sonoră Încălzire Nom. dBA 48 (3 49 (3 51 (5 52 (5 51 (5 52 (5
Răcire Nom. dBA 48 (3 49 (3 50 (3 50 (5 52 (5 54 (5 50 (5 52 (5 54 (5

Alimentare electrică Nume/fază/frecvenţă/tensiune Hz/V V3/1~/50/230 W1/3N~/50/400
Curent Siguranţe recomandate A 16 20 40 20

 Condiţia 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) | Condiţia 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)

EHBH-CB + ERLQ-CV3/ERLQ-CW1
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EHBH-CB + ERHQ-BW1/ERHQ-BV3

Date privind eficienţa EHBH + ERHQ
11CB3V + 

011BV3
11CB9W 

+ 011BV3
16CB3V + 

014BV3
16CB9W 

+ 014BV3
16CB3V + 

016BV3
16CB9W 

+ 016BV3
11CB3V + 
011BW1

11CB9W 
+ 011BW1

16CB3V + 
014BW1

16CB9W 
+ 

014BW1

16CB3V + 
016BW1

16CB9W + 
016BW1

Capacitate de încălzire Nom. kW 11,20 / 10,30 14,00 / 13,10 16,00 / 15,20 11,32 / 10,98 14,50 / 13,57 16,05 / 15,11
Putere absorbită Încălzire Nom. kW 2,55 / 3,17 3,26 / 4,04 3,92 / 4,75 2,63 / 3,24 3,42 / 4,21 3,82 / 4,69
COP 4,39 / 3,25 4,29 / 3,24 4,08 / 3,20 4,30 / 3,39 4,24 / 3,22 4,20 / 3,22
Producere de apă caldă 
menajeră

General Profil sarcină declarată -
Climat temperat ηwh (eficienţa de încălzire a apei) % -

Clasa de eficienţă energetică pentru încălzirea apei -
Încălzire a spaţiului Apă de ieşire la 55 °C, 

climat temperat
General ηs (eficienţa sezonieră de încălzire a spaţiului) % 114 113 115 117 116 118

SCOP 2,93 2,91 2,94 3,00 2,98 3,03
Clasa de eficienţă sezonieră de încălzire a spaţiului A+

Apă de ieşire la 35 °C, 
climat temperat

General ηs (eficienţa sezonieră de încălzire a spaţiului) % 118 130 127 123 118
SCOP 3,02 3,32 3,25 3,24 3,14 3,10
Clasa de eficienţă sezonieră de încălzire a spaţiului A A+ A

Unitate interioară EHBH 11CB3V 11CB9W 16CB3V 16CB9W 16CB3V 16CB9W 11CB3V 11CB9W 16CB3V 16CB9W 16CB3V 16CB9W
Carcasă Culoare Alb

Material Tablă pretratată
Dimensiuni Unitate Înălţime x lăţime x adâncime mm 890x480x344
Greutate Unitate kg 43 44 45 44 45 43 44 45 44 45
Domeniu de 
funcţionare

Încălzire Partea de apă Min.~Max. °C 15~55
Apă caldă menajeră Partea de apă Min.~Max. °C 25~80

Agent frigorific Cantitate TCO₂eq -
GWP -

Nivel de putere sonoră Nom. dBA 41 44 41 44
Nivel de presiune sonoră Nom. dBA 27 30 27 30

Unitate exterioară ERHQ 011BV3 014BV3 016BV3 011BW1 014BW1 016BW1
Dimensiuni Unitate Înălţime x lăţime x adâncime mm 1.170x900x320 1.345x900x320
Greutate Unitate kg 102 108
Compresor Cantitate 1

Tip Compresor scroll ermetic
Domeniu de 
funcţionare

Răcire Min.~Max. °CDB 10,0~46,0
Apă caldă menajeră Min.~Max. °CDB -20~35

Agent frigorific Tip R-410A
Cantitate kg 2,7 3,0

TCO₂eq 5,6 6,3
GWP 2.087,5
Control Vană 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 49 51 53 51 52
Răcire Nom. dBA 50 52 54 50 52 54

Alimentare electrică Nume/fază/frecvenţă/tensiune Hz/V V3/1~/50/230 W1/3N~/50/400
Curent Siguranţe recomandate A 32 20
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Date privind eficienţa EHBX + ERLQ
04CB3V +  

004CV3
08CB3V/9W + 

006CV3
08CB3V/9W + 

008CV3
11CB3V/9W + 

011CV3
16CB3V /9W+ 

014CV3
16CB3V/9W + 

016CV3
11CB3V/9W + 

011CW1
16CB3V/9W + 

014CW1
16CB3V/9W + 016CW1

Capacitate de încălzire Nom. kW 4,40 / 4,03 6,00 / 5,67 7,40 / 6,89 11,20 / 11,00 14,50 / 13,60 16,00 / 15,20 11,20 / 11,00 14,50 / 13,60 16,00 / 15,20
Capacitate de răcire Nom. kW 4,1 / 4,2 5,9 / 4,8 6,2 / 5,4 12,1 / 11,7 12,7 / 12,6 13,8 / 13,1 12,1 / 11,7 12,7 / 12,6 13,8 / 13,1
Putere absorbită Încălzire Nom. kW 0,87 / 1,13 1,27 / 1,59 1,66 / 2,01 2,43 / 3,10 3,37 / 4,10 3,76 / 4,66 2,43 / 3,10 3,37 / 4,10 3,76 / 4,66

Răcire Nom. kW 0,90 / 1,80 1,51 / 2,07 1,64 / 2,34 3,05 / 4,31 3,21 / 5,08 3,74 / 5,73 3,05 / 4,31 3,21 / 5,08 3,74 / 5,73
COP 5,04 / 3,58 4,74 / 3,56 4,45 / 3,42 4,60 / 2,75 / 3,55 / 2,10 4,30 / 2,65 / 3,32 / 2,08 4,25 / 2,64 / 3,26 / 2,09 4,60 / 2,75 / 3,55 / 2,10 4,30 / 2,65 / 3,32 / 2,08 4,25 / 2,64 / 3,26 / 2,09
EER 4,55 / 2,32 3,89 / 2,34 3,79 / 2,29 3,98 / 2,72 3,96 / 2,47 3,69 / 2,29 3,98 / 2,72 3,96 / 2,47 3,69 / 2,29
Producere de apă caldă 
menajeră

General Profil sarcină declarată - L
Climat temperat ηwh (eficienţa de încălzire a apei) % -

Clasa de eficienţă energetică pentru încălzirea apei -
Încălzire a spaţiului Apă de ieşire la 55 °C, 

climat temperat
General ηs (eficienţa sezonieră de încălzire a spaţiului) % 125 124 126 124 120 122 124 120 122

SCOP 3,20 3,17 3,23 3,18 3,07 3,13 3,18 3,07 3,13
Clasa de eficienţă sezonieră de încălzire a spaţiului A++ A+ A++ A+

Apă de ieşire la 35 °C, 
climat temperat

General ηs (eficienţa sezonieră de încălzire a spaţiului) % 178 168 171 155 150 155 150
SCOP 4,52 4,27 4,34 3,95 3,83 3,84 3,95 3,83 3,84
Clasa de eficienţă sezonieră de încălzire a spaţiului A+++ A++

Unitate interioară EHBX 04CB3V 08CB3V/9W 08CB3V/9W 11CB3V/9W 16CB3V/9W 16CB3V/9W 11CB3V/9W 16CB3V/9W 16CB3V/9W
Carcasă Culoare Alb

Material Tablă pretratată
Dimensiuni Unitate Înălţime x lăţime x adâncime mm 890x480x344
Greutate Unitate kg 42 44 45 44 45 43 45 44 46 44 46 43 45 44 46 44 46
Domeniu de funcţionare Încălzire Partea de apă Min.~Max. °C 15~55 15~55

Răcire Partea de apă Min.~Max. °C 5~22 5~22
Apă caldă menajeră Partea de apă Min.~Max. °C 25~80 25~80

Agent frigorific Cantitate TCO₂eq -
GWP -

Nivel de putere sonoră Nom. dBA 40 41 44 41 44
Nivel de presiune sonoră Nom. dBA 26 27 30 27 30

Unitate exterioară ERLQ 004CV3 006CV3 008CV3 011CV3 014CV3 016CV3 011CW1 014CW1 016CW1
Dimensiuni Unitate Înălţime x lăţime x adâncime mm 735x832x307 1.345x900x320
Greutate Unitate kg 54 56 113 114
Compresor Cantitate 1

Tip Compresor swing ermetic Compresor scroll ermetic
Domeniu de funcţionare Răcire Min.~Max. °CDB 10,0~43,0 10,0~46,0

Apă caldă menajeră Min.~Max. °CDB -25~35 -20~35
Agent frigorific Tip R-410A

Cantitate kg 1,5 1,6 3,4
TCO₂eq 3,1 3,3 7,1

GWP 2.087,5
Control Vană de expansiune (tip electronic)

Nivel de putere sonoră Încălzire Nom. dBA 61 62 64 66 64 66
Răcire Nom. dBA 63 64 66 69 64 66 69

Nivel de presiune sonoră Încălzire Nom. dBA 48 49 51 52 51 52
Răcire Nom. dBA 48 49 50 50 52 54 50 52 54

Alimentare electrică Nume/fază/frecvenţă/tensiune Hz/V V3/1~/50/230 W1/3N~/50/400
Curent Siguranţe recomandate A 16 20 40 20

EHBX-CB + ERLQ-CV3/ERLQ-CW1
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Date privind eficienţa EHBX + ERHQ
11CB3V + 

011BV3
11CB9W + 

011BV3
16CB3V + 

014BV3
16CB9W + 

014BV3
16CB3V + 

016BV3
16CB9W + 

016BV3
11CB3V + 
011BW1

11CB9W + 
011BW1

16CB3V + 
014BW1

16CB9W + 
014BW1

16CB3V + 
016BW1

16CB9W + 
016BW1

Capacitate de încălzire Nom. kW 11,20 (1 / 10,30 (2 14,00 (1 / 13,10 (2 16,00 (1 / 15,20 (2 11,32 (1 / 10,98 (2 14,50 (1 / 13,57 (2 16,05 (1 / 15,11 (2
Capacitate de răcire Nom. kW 13,9 (1 / 10,0 (2 17,3 (1 / 12,5 (2 17,8 (1 / 13,1 (2 15,1 (1 / 11,7 (2 16,1 (1 / 12,6 (2 16,8 (1 / 13,1 (2
Putere absorbită Încălzire Nom. kW 2,55 (1 / 3,17 (2 3,26 (1 / 4,04 (2 3,92 (1 / 4,75 (2 2,63 (1 / 3,24 (2 3,42 (1 / 4,21 (2 3,82 (1 / 4,69 (2

Răcire Nom. kW 3,86 (1 / 3,69 (2 5,86 (1 / 5,69 (2 6,87 (1 / 5,95 (2 4,53 (1 / 4,31 (2 5,43 (1 / 5,08 (2 6,16 (1 / 5,73 (2
COP 4,39 (1 / 3,25 (2 4,29 (1 / 3,24 (2 4,08 (1 / 3,20 (2 4,30 (1 / 3,39 (2 4,24 (1 / 3,22 (2 4,20 (1 / 3,22 (2
EER 3,60 (1 / 2,71 (2 2,95 (1 / 2,32 (2 2,59 (1 / 2,20 (2 3,32 (1 / 2,72 (2 2,96 (1 / 2,47 (2 2,72 (1 / 2,29 (2
Producere de apă caldă 
menajeră

General Profil sarcină declarată -
Climat temperat ηwh (eficienţa de încălzire a apei) % -

Clasa de eficienţă energetică pentru încălzirea apei -
Încălzire a spaţiului Apă de ieşire la 55 °C, 

climat temperat
General ηs (eficienţa sezonieră de încălzire a spaţiului) % 114 113 115 117 116 118

SCOP 2,93 2,91 2,94 3,00 2,98 3,03
Clasa de eficienţă sezonieră de încălzire a spaţiului A+

Apă de ieşire la 35 °C, 
climat temperat

General ηs (eficienţa sezonieră de încălzire a spaţiului) % 118 130 127 130
SCOP 3,02 3,32 3,25 3,24 3,14 3,10
Clasa de eficienţă sezonieră de încălzire a spaţiului A A+

Unitate interioară EHBX 11CB3V 11CB9W 16CB3V 16CB9W 16CB3V 16CB9W 11CB3V 11CB9W 16CB3V 16CB9W 16CB3V 16CB9W
Carcasă Culoare Alb

Material Tablă pretratată
Dimensiuni Unitate Înălţime x lăţime x adâncime mm 890x480x344
Greutate Unitate kg 43 45 44 46 44 46 43 45 44 46 44 46
Domeniu de funcţionare Încălzire Partea de apă Min.~Max. °C 15~55

Răcire Partea de apă Min.~Max. °C 5~22
Apă caldă menajeră Partea de apă Min.~Max. °C 25~80

Agent frigorific Cantitate TCO₂eq -
GWP -

Nivel de putere sonoră Nom. dBA 41 44 41 44
Nivel de presiune sonoră Nom. dBA 27 30 27 30

Unitate exterioară ERHQ 011BV3 014BV3 016BV3 011BW1 014BW1 016BW1
Dimensiuni Unitate Înălţime x lăţime x adâncime mm 1.170x900x320 1.345x900x320
Greutate Unitate kg 102 108
Compresor Cantitate 1

Tip Compresor scroll ermetic
Domeniu de funcţionare Răcire Min.~Max. °CDB 10,0~46,0

Apă caldă menajeră Min.~Max. °CDB -20 (2.000~35 (2
Agent frigorific Tip R-410A

Cantitate kg 2,7 3,0
TCO₂eq 5,6 6,3

GWP 2.087,5
Control Vană de expansiune (tip electronic)

Nivel de putere sonoră Încălzire Nom. dBA 64 (3 66 (3 64 (3 66 (3
Răcire Nom. dBA 64 (4 66 (4 69 (4 64 (4 66 (4 69 (4

Nivel de presiune sonoră Încălzire Nom. dBA 49 (5 51 (5 53 (5 51 (5 52 (5
Răcire Nom. dBA 50 (6 52 (6 54 (6 50 (6 52 (6 54 (6

Alimentare electrică Nume/fază/frecvenţă/tensiune Hz/V V3/1~/50/230 W1/3N~/50/400
Curent Siguranţe recomandate A 32 20

 Condiţia 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) | Condiţia 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)

EHBX-CB + ERHQ-BV3/ERHQ-BW1
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O singură unitate EDLQ/EBLQ 05CV3 07CV3 05CV3 07CV3
Capacitate de încălzire Nom. kW 4,40 / 4,03 7,00 / 6,90 4,40 / 4,03 7,00 / 6,90
Capacitate de răcire Nom. kW - 3,9 / 4,2 5,2 / 5,4
Putere absorbită Răcire Nom. kW - 0,95 / 1,80 1,37 / 2,34

Încălzire Nom. kW 0,88 / 1,13 1,55 / 2,02 0,88 / 1,13 1,55 / 2,02
COP 5,00 / 3,58 4,52 / 3,42 5,00 / 3,58 4,52 / 3,42
EER - 4,07 / 2,32 3,80 / 2,29
Dimensiuni Unitate Înălţime mm 735

Lăţime mm 1.085
Adâncime mm 350

Greutate Unitate kg 76 80 76 80
Domeniu de 
funcţionare

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

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

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

Agent frigorific Tip R-410A
Cantitate kg 1,30 1,45 1,30 1,45

TCO₂eq 2,7 3,0 2,7 3,0
Control Vană de expansiune (tip electronic)
GWP 2.087,5

Nivel de putere 
sonoră

Încălzire Nom. dBA 61 62 61 62
Răcire Nom. dBA 63

Nivel de presiune 
sonoră

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

Încălzire a 
spaţiului

Apă de ieşire 
la 55 °C, climat 
temperat

General ηs (eficienţa sezonieră de încălzire a spaţiului) % 125 126 125 126
SCOP 3,20 3,22 3,20 3,22
Clasa de eficienţă sezonieră de încălzire a spaţiului A++

Apă de ieşire 
la 35 °C, climat 
temperat

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++

EDLQ-CV3/EBLQ-CV3

4. Unitate exterioară monobloc

O singură unitate EKCB 07CV3 EK2CB07CV3
Dimensiuni Unitate Înălţime mm 360

Lăţime mm 340
Adâncime mm 97

Greutate Unitate kg 4
Domeniu de 
funcţionare

Încălzire Ambiant Min.~Max. -
Instalare în 
interior

Ambiant Min. °CDB 5
Max. °CDB 35

Agent frigorific Cantitate TCO₂eq -
Control -
GWP -

EKCB-CV3/EK2CB-CV3

O singură unitate EKMBUHC3V3 EKMBUHC9W1
Dimensiuni Unitate Înălţime mm 560

Lăţime mm 250
Adâncime mm 210

Greutate Unitate kg 11 13
Domeniu de 
funcţionare

Încălzire Ambiant Min.~Max. -
Instalare în 
interior

Ambiant Min. °CDB 5
Max. °CDB 30

Agent frigorific Cantitate TCO₂eq -
Control -
GWP -

EKMBUHC3V3/EKMBUHC9W1



Specificaţii

62

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

Material Polipropilenă rezistentă la impact
Dimensiuni Unitate Lăţime mm 595 790

Adâncime mm 615 790
Greutate Unitate Goală kg 58 82
Rezervor Volum de apă l 300 500

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

Schimbător de 
căldură

Apă caldă 
menajeră

Cantitate 1
Material ţevi Oţel inoxidabil (DIN 1.4404)
Suprafaţă frontală m² 5.600 5.800
Volum baterie internă l 27,1 29,0
Presiune de funcţionare bar 6
Randament termic specific mediu W/K 2.790 2.825

Încărcare Cantitate 1
Material ţevi Oţel inoxidabil (DIN 1.4404)
Suprafaţă frontală m² 3 4
Volum baterie internă l 13 19
Presiune de funcţionare bar 3
Randament termic specific mediu W/K 1.300 1.800

Aport solar la 
încălzire

Material ţevi - Oţel inoxidabil (DIN 1.4404)
Suprafaţă frontală m² - 1
Volum baterie internă l - 2
Presiune de funcţionare bar - 3
Randament termic specific mediu W/K - 280

5. Rezervoare de apă caldă menajeră

EKHWP-B

EKHWP-PB

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

Material Polipropilenă rezistentă la impact
Dimensiuni Unitate Lăţime mm - 790

Adâncime mm 615 790
Greutate Unitate Goală kg 64 92
Rezervor Volum de apă l 294 477

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

Schimbător de 
căldură

Apă caldă 
menajeră

Cantitate 1
Material ţevi Oţel inoxidabil (DIN 1.4404)
Suprafaţă frontală m² 5.600 5.800
Volum baterie internă l 27,1 29,0
Presiune de funcţionare bar 6
Randament termic specific mediu W/K 2.790 2.825

Încărcare Cantitate 1
Material ţevi Oţel inoxidabil (DIN 1.4404)
Suprafaţă frontală m² 3 4
Volum baterie internă l 13 19
Presiune de funcţionare bar 3
Randament termic specific mediu W/K 1.300 1.800

Aport solar la 
încălzire

Material ţevi - Oţel inoxidabil (DIN 1.4404)
Suprafaţă frontală m² - 1
Volum baterie internă l - 2
Presiune de funcţionare bar - 3
Randament termic specific mediu W/K - 280

*Notă: câmpurile albastre conţin date preliminare.
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Accesoriu EKHWE 150A3V3 200A3V3 300A3V3 200A3Z2 300A3Z2
Carcasă Culoare RAL9010

Material Oţel cu înveliş epoxidic
Dimensiuni Unitate Diametru mm 545 660 545 660
Greutate Unitate Goală kg 80 104 140 104 140
Rezervor Volum de apă l 150 200 300 200 300

Material Oţel emailat în conf. cu DIN4753TL2
Temperatură maximă a apei °C 75
Izolaţie Pierdere de căldură kWh/24 h 1,7 1,9 2,5 1,9 2,5
Clasă de eficienţă energetică C D C D
Pierdere de căldură staţionară W 71 79 104 79 104
Volum de stocare l 150 200 300 200 300

Schimbător de căldură Cantitate 1
Încălzitor auxiliar Capacitate kW 3
Alimentare electrică Fază/frecvenţă/tensiune Hz/V 1~/50/230 2~/50/400

EKHWE-A3V3/EKHWE-A3Z2

Accesoriu EKHWS 150B3V3 200B3V3 300B3V3 200B3Z2 300B3Z2
Carcasă Culoare Alb neutru

Material Oţel moale cu înveliş epoxidic
Dimensiuni Unitate Lăţime mm 580

Adâncime mm 580
Greutate Unitate Goală kg 37 45 59 45 59
Rezervor Volum de apă l 150 200 285 200 285

Material Oţel inoxidabil (DIN 1.4521)
Temperatură maximă a apei °C 85
Izolaţie Pierdere de căldură kWh/24 h 155,0 177,0 219,0 177,0 219,0
Clasă de eficienţă energetică C
Pierdere de căldură staţionară W 65 74 91 74 91
Volum de stocare l 150 200 285 200 285

Schimbător de 
căldură

Cantitate 1
Material ţevi Oţel duplex LDX 2101

Încălzitor auxiliar Capacitate kW 3
Alimentare electrică Fază/frecvenţă/tensiune Hz/V 1~/50/230 2~/50/400

EKHWS-B3V3/EKHWS-B3Z2
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6. Sistem cu panouri solare

EKSH-P/EKSV-P

Accesoriu EKSV/EKSH EKSH26P EKSV21P EKSV26P
Montaj Orizontal Vertical
Dimensiuni Unitate Înălţime x lăţime x adâncime mm 2.000x85x1.300 1.006x85x2.000 1.300x85x2.000
Greutate Unitate kg 42 33 42
Volum l 21 1,3 1,7
Suprafaţă Exterioară m² 2,6 2,01 2,60

Deschidere m² 2.360 1.800 2.360
Absorbţie m² 2,35 1,79 2,35

Acoperire Micro-therm (absorbţie de max. 96%, emisii de circa 5% +/-2%)
Absorbţie Registru de ţevi din cupru în formă de harpă cu placă de aluminiu cu selectivitate ridicată, sudată cu laser
Tip de geam Geam securizat cu un singur panou, transmisie +/- 92%
Unghi admis de înclinare Min.~Max. ° 15~80
Presiune de funcţionare Max. bar 6
Temperatură de staţionare Max. °C 192
Performanţă 
termică

Eficienţă colector cu pierdere zero η0 % -
Coeficient de pierdere de căldură a1 W/m².K 4.250 4.240 4.250
Dependenţa de temperatură a coeficientului de pierdere de temperatură a2 W/m².K² 0,007 0,006 0,007
Capacitate termică kJ/K 6,5 4,9 6,5

Accesoriu EKSRPS 4
Montaj În partea laterală a rezervorului
Dimensiuni Unitate Înălţime x lăţime x adâncime mm 815x142x230
Greutate Unitate kg 6
Domeniu de funcţionare Temperatură exterioară Min.~Max. °C 5~40
Presiune de funcţionare Max. bar 0
Temperatură de staţionare Max. °C 85
Performanţă 
termică

eficienţă colector (ηcol) % -
Eficienţă colector cu pierdere zero η0 % -

Control Tip Controler digital pentru diferenţa de temperatură cu afişaj cu text simplu
Consum de energie electrică W 2

Alimentare electrică Fază/frecvenţă/tensiune Hz/V 1~/50/230
Sursă de alimentare cu energie Unitate interioară

EKSRPS

Accesoriu EKSRDS2
Montaj Pe perete
Dimensiuni Unitate Înălţime x lăţime x adâncime mm 410x314x154
Performanţă termică Eficienţă colector cu pierdere zero η0 % -
Control Tip Controler digital pentru diferenţa de temperatură cu afişaj cu text simplu
Alimentare electrică Frecvenţă/tensiune V 50/230

EKSRDS2
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7. Sistemele de control

EKRUCBL/EKRUCBS

EKRTW/EKRTR

Unitate interioară EKRUCBL1-7 EKRUCBS
Sisteme de control Clasa de control al temperaturii VI

Contribuţia la eficienţa sezonieră de încălzire a spaţiului % 4,0

Accesoriu EKRTR1 EKRTWA
Dimensiuni Unitate Înălţime x lăţime x adâncime mm 87x125x34

Receptor Înălţime/lăţime/adâncime mm 170/50/28 -
Greutate Unitate g - 215

Termostat g 210 -
Receptor g 125 -

Temperatură 
exterioară

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 -
Fază 1~ -

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

Distanţă maximă 
până la receptor

Unitate interioară m aprox. 30 m -
Unitate exterioară m aprox. 100 m -

Sisteme de control Clasa de control al temperaturii IV
Contribuţia la eficienţa sezonieră de încălzire a spaţiului % 2,0
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Aveţi încredere în Daikin!
Este adevărat că Daikin nu este un brand de aparate electrocasnice. Nu producem maşini, televizoare, frigidere sau maşini de spălat.  
Dar facem cele mai bune pompe de căldură. De fapt, peste 275.000 de pompe de căldură Daikin Altherma au fost montate în Europa de la 
lansarea sa în 2006. Pentru că ne concentrăm numai pe ceea ce ştim cel mai bine: crearea celor mai eficiente soluţii de încălzire, ventilare şi aer 
condiţionat, renumite pentru excelenţa designului, calitate şi fiabilitate. Puteţi avea încredere în Daikin pentru cel mai ridicat nivel al confortului, 
iar dumneavoastră vă puteţi concentra pe alte activităţi esenţiale.

Prezenta publicaţie este numai 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 o 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. 
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Daikin Europe N.V. participă la programul Performanţă 
certificată Eurovent pentru echipamentele de răcire a 
lichidelor (LCP), pompele de căldură hidraulice, unităţile 
ventiloconvectoare (UVC) şi sistemele cu curgere variabilă 
a agentului frigorific (CVA). Verificaţi valabilitatea continuă a 
certificatelor pe www.eurovent-certification.com
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