
POMPA CIEPŁA SPLIT DO CO - DAIKIN ALTHERMA HT -
ERRQ+EKHBRD (230V)

Wysokotemperaturowy hydroboks split EKHBRD z pompą ciepła wysokotemperaturową Daikin
Altherma HT (typu split) ERRQ-AV1

Najlepsze rozwiązanie do modernizacji

Wysokotemperaturowe pompy ciepła powietrze-woda nadają się idealnie do modernizacji
i zastąpienia starych kotłów. Niewielkie wymiary wysokotemperaturowej pompy ciepła powodują, że
potrzebna jest mała przestrzeń instalacyjna. System współpracuje z istniejącym orurowaniem
i grzejnikami. Minimalne wymagania instalacyjne decydują o tym, że można korzystać z efektywności
energetycznej pompy ciepła bez konieczności wymiany całego systemu.
Prosta wymiana: ponowne wykorzystanie istniejącego orurowania/ grzejnikow
Krótszy czas instalacji
Potrzebna jest niewielka przestrzeń instalacyjna, ponieważ jednostkę wewnętrzną i zbiornik ciepłej
wody użytkowej można ustawić w konfiguracji piętrowej
Niema potrzeby wymiany istniejących grzejników i dotychczasowej instalacji, ponieważ w przypadku
korzystania z ogrzewania i ciepłej wody użytkowej temperaturę wody można podnieść do 80°C

Zbiornik ciepłej wody użytkowej ze stali nierdzewnej

Zbiornik ciepłej wody użytkowej można ustawić na jednostce wewnętrznej, co pozwala oszczędzić
miejsce, można także zainstalować go obok jednostki  wewnętrznej.
Dostępny w wersji 200 lub 260 litrów
Efektywna temperatura podgrzewania: od 10°C do 50°C w ciągu zaledwie 60 minut (Test 
przeprowadzony z udziałem jednostki zewnętrznej 16 kW w temperaturze zewnętrznej 7°C
dla zbiornika 200 l)



Zbiornik buforowy ECH2O: oszczędności w wytwarzaniu ciepłej wody dzięki energii słonecznej

Możliwe jest połączenie pompy ciepła Daikin Altherma ze zbiornikiem buforowym, aby obniżyć koszty
energii poprzez wykorzystanie odnawialnej energii słonecznej. Do zastosowań w małych i dużych
budynkach – klienci mogą wybrać między bezciśnieniową i ciśnieniową instalacją  solarną.

Zasilane energią odnawialną

Wysokotemperaturowa pompa ciepła Daikin Altherma zasilana w 65% energią pochodzącą ze źródeł
odnawialnych uzyskiwaną z powietrza i w 35% energią elektryczną oferuje ogrzewanie i wytwarzanie
ciepłej wody użytkowej z efektywnością energetyczną A+.

Niezawodność

Wysokotemperaturowa pompa ciepła Daikin Altherma optymalizuje technologię, aby zapewnić 
komfort przez cały rok, nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach zewnętrznych.
Wydajności 11–16 kW
Niskie  koszty  eksploatacji oraz  optymalny komfort  nawet  przy  najniższych  temperaturach 
zewnętrznych dzięki wyjątkowym właściwościom kaskadowego  połączenia sprężarek
Współpraca z istniejącymi grzejnikami wysokotemperaturowymi aż do  80°C bez  konieczności 
korzystania z dodatkowej grzałki elektrycznej.

Właściwości

Jednostka zewnętrzna pobiera ciepło z  powietrza otoczenia i przesyła je do  jednostki wewnętrznej
poprzez rury czynnika chłodniczego
Urządzenie tylko grzewcze
Zamawiać razem z pasującą jednostką wewnętrzną
Jednostka wewnętrzna wyposażona w interfejs użytkownika
Jednostka wewnętrzna otrzymuje ciepło z jednostki zewnętrznej a następnie zwiększa temperaturę
do 80°C, idealną do użycia w istniejących grzejnikach
Została ona zaprojektowana do użycia wyłącznie ze zintegrowanym zbiornikiem gorącej wody EKHTS
Dla RHI, dokładnie sprawdzić maksymalną projektową temperaturę przepływu



Dane techniczne
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