
Daikin Altherma нискотемпературна термопомпа



Искате да имате  
наистина 
компактно  
устройство? 

Искате 
сигурност?

Искате  
комфортен 

климат през 
цялата година? 

Необходима  ви е  топла вода?

Желаете  
екологично 

решение?

Нуждаете се  
от лесен 

контрол?

Искате висока 
сезонна енергийна 

ефективност?

?

Искате ли да 

минимизирате 

разходите за енергия?

Нуждаете се от нова  
система за отопление? 

Но...



Outdoor unit Indoor unit

Domestic hot water tank

Fan coil units, under�oor heating/cooling, radiators

Така че въпросъТ е - защо да плащаТе за дърва, 
пелеТи или НафТа, когаТо можеТе да използваТе 
еНергияТа оТ въНшНия въздух, НапълНо безплаТНо?

Вътрешно тяло

Водосъдържател  
за битова гореща вода

Конвектори, подово отопление, радиатори

Външно тяло

и как ТоплиНаТа влиза във вашия дом?
Всъщност е доста просто. След като топлината се придобие от 
околния въздух, тя се отвежда към топлообменник (подобни 
на тези, които можете да видите на гърба на вашия хладилник), 
които са напълнени с хладилен агент (флуид провеждащ 
топлина). Така хладилният агент внася топлината в дома.

как рабоТи НискоТемпераТурНаТа Daikin altherma?
Външното тяло на Daikin Altherma улавя свободната топлина 
от външния въздух и я прехвърля към вътрешното тяло чрез 
хладилния агент. Допълнително температурата се повишава 
от системата. Но това не е всичко. При Daikin Altherma 
температурата на водата достига до 55°C за отопление - подово 
отопление, нискотемпературни радиатори или термопомпени 
конвектори, както и за употреба на битова гореща вода.

как рабоТяТ ТермопомпиТе?
Ще ви кажем една тайна. В действителност термопомпите 
не генерират енергия. Те пренасят топлина от едно място 
на друго. Важно свойство на топлината е, че естествено се 
придвижва от място с по-висока температура към място с по-
ниска температура. За сметка на малко количество енергия, 
термопомпите прехвърлят топлината от околната среда към 
вашия дом.

Но как може да се вземе ТоплиНа оТвъН,  
когаТо въНшНаТа ТемпераТура е под Нула градуса?
Не трябва да се безпокоите за това. Дори при температури 
под нулата, околният въздух съдържа достатъчно свободна 
топлина, за да затопли вашата къща.



искаТе ли да миНимизираТе разходиТе за еНергия?
Тогава спрете да търсите другаде. Защо? Защото 
нискотемпературната термопомпа Daikin Altherma може да 
отоплява дома ви до 5 пъти по-ефективно от традиционните 
отоплителни системи, базирани на изкопаеми горива или 
електричество. Чрез използване на топлината от външния 
въздух, системата използва много по-малко енергия, докато 
вие се наслаждавате на стабилен и приятен комфорт. И ако това 
не е достатъчно, все още имате възможност да я свържете към 
соларни панели на Daikin.

Необходима ви е Топла вода?
Не се притеснявайте, всички термопомпи Daikin като стандарт предоставят и битова гореща вода. Ако 
изберете компактното интегрирано тяло, всичко вече е включено и това ви спестява много място. 
Всички връзки и хидравлични компоненти са включени като стандарт. Хидравличните компоненти са 
достъпни от предния панел, което улеснява поддържането и обслужването. Всички връзки (водни и с хладилен 
агент) са в горната част на тялото, осигурявайки лесно свързване и достъпност.

искаТе да се НаслаждаваТе На комфорТеН климаТ през цялаТа годиНа?  
С Daikin Altherma нискотемпературна термопомпа това е напълно възможно. Всичко, от което се нуждаете за 
целогодишен комфорт с отопление, охлаждане и битова гореща вода е на разположение в широк диапазон 
от мощности, така че да покрие всички изисквания. Благодарение на високото качество на инверторните 
компресори Daikin и стайния термостат, се гарантира стабилна и много точна стайна температура. За да отговори 
на всички нужди, могат да бъдат свързани различни отоплителни тела, като подово отопление, термопомпени 
конвектори или ниско температурни радиатори.

Искате да 

минимизирате 

разходите за енергия?

Необходима  ви е  топла вода?

Искате  
комфортен 

климат през  
цялата година? 

Altherma ниско-
температурна 

термопомпа 6kW

Газов бойлер Нафтов бойлер LPG бойлер

 € 2 200

€ 1 760

€ 1 320

€ 880

€ 440

0

Прогнозни годишни разходи за отопление*

* Референтно изчисление, базирано на словенските цени и условия

429

1182

1712

2129



Знаете ли, че....

До 75% от топлината, 
произведена от 
термопомпа е 
безплатна, тъй 

като се извлича от 
външния въздух? 

Знаете ли, че....

Daikin Altherma нискотемпературна 
термопомпа работи перфектно, дори 
когато външната температура е -25°C?   

Аз съм много доволен от термопомпата 

Daikin Altherma. Термопомпата бе инсталирана, 

пусната в употреба след което нямаше какво 

повече да мислим за нея. 

Температурата в къщата (която все още няма 

фасадна изолация) се запазва на предварително 

зададената стойност, независимо от колебанията 

в температурата отвън. Термопомпата има 

вграден резервоар за топла вода, което значително 

опростява и ускорява монтажа. Разходите за 

инвестиции в системата за отопление и топла 

вода са напълно съпоставими с други източници 

на топлина. Надявам се, че ще работи дълго, без 

намеса и дефекти, дори и след изтичането на 

гаранционния срок ...  

Примож Липар, Предивор, Словения



искаТе да имаТе НаисТиНа компакТНо 
усТройсТво?
Благодарение на елегантния си дизайн, Daikin Altherma 
всичко-в-едно „интегрирано“ решение осигурява 
отопление, битова гореща вода и охлаждане само в 
едно компактно подово тяло. Нашите най-модерни 
водосъдържатели за битова гореща вода (налични във 
версии 180L или 260L) свеждат до минимум топлинните 
загуби и задържат топлина с 50% повече, в сравнение 
със стандартните резервоари. Ако не е необходимa 
битова гореща вода, може да използвате ултра-
компактното, модерно стенно тяло, което съдържа 
всички хидравлични компоненти. Това ви спестява 
неудобството да търсите компоненти от друг доставчик.

желаеТе екологичНо решеНие? 
Daikin Altherma нискотемпературна термопомпа използва най-вече свободна енергия от околния 
въздух и само малко електрическа енергия, която да захрани компресора. В сравнение с традиционните 
технологии с изгаряне, като нафтови или газови котли, термопомпата спестява много първична енергия и 
намалява драстично емисиите на CO

2
.

искаТе сигурНосТ?
Системата е проектирана да издържа на най-тежки зимни условия, и по този начин ви осигурява стабилни 
стайни температури у дома, дори когато е -25°C навън. Като допълнение, рискът от Legionella може да се 
елиминира напълно, ако се използва хигиенният резервоар за гореща вода. С вече повече от 50 години опит 
в областта на термопомпите и инсталирани почти 300,000 системи Altherma, качеството и надеждната работа са 
гарантирани.

Искате да имате 
наистина  
компактно  
устройство? 

Желаете  

екологично 

решение?

Искате 
сигурност?

Вс
ич

ко
-в

-е
дн

о Водосъдържател 
за битова гореща 
вода

Вътрешно  
тяло



Имам от 4 години нискотемпературната 
термопомпа Daikin Altherma LT. Още от самото 
начало тя работи перфектно, много ефективно 
и ни дава по-високо ниво на комфорт, без 
температурни колебания. За отопление  на 
200 кв. м. перфектно изолирани нискоенергийни 

къщи консумира само 350-400 € на година. 
Препоръчвам термопомпа Daikin,  на всички, които 
искат да имат високо качествено, надеждно и 
рентабилно отопление.  

Само Ковачич, Малечник, Словения

Знаете ли, че....

Избирайки Daikin Altherma 
нискотемпературна 

термопомпа можете лично 
да допринесете за  

по-добра среда, тъй като  
термопомпата не отделя 
директно емисии на CO

2
?

Знаете ли, че....

Daikin Altherma нискотемпературна 
термопомпа, наистина спестява 

пространство поради компактните си 
вътрешно и външно тяло?  

Вътрешно  
тяло

Отоплението на къщата е един от нашите 

най-големи разходи и годишно надхвърля 2000 EUR 

или 2000 литра нафта. Имаме къща, която е ново 

строителство, която се отопляваше с конвенционален 

нафтов котел и е проектирана за отопляване 

от нафтов котел. Имаме комбинация от подово 

отопление и радиатори. Поради увеличаващите се 

разходи ние търсим по-евтино решение. Първоначално 

считахме, че решенията с термопомпа не са 

подходящи, но се оказа че при правилно изчислена 

система сега ние отопляваме трети сезон и разходите 

ни не надвишават € 500 на сезон. Затова препоръчваме 

термопомпа Daikin на тези, които искат да намалят 

годишните разходи.  

Златко Кузмич, Ламоносе, Словения



НуждаеТе се оТ лесеН коНТрол?
С интуитивния и модерен контролер на Daikin 
експлоатацията на системата ще бъде лесна работа за 
вас! Можете да качите различни езици към контролера, 
който също действа като стаен термостат и осигурява ясно 
представяне на най-важната информация, свързана със 
системата Daikin Altherma. 
Поемете контрол над Вашия домашен уют!

искаТе висока сезоННа еНергийНа 
ефекТивНосТ?
Daikin Altherma нискотемпературна система е тук, за да 
ви помогне! 
Термопомпата се адаптира към текущите топлинни 
потребности на сградата, докато интелигентният 
контролер на отоплението 
позволява системата да 
се адаптира перфектно 
към индивидуалните 
нужди на вас и вашия дом. 
Това, съчетано с високо 
оценявания инверторен 
контрол на Daikin, високо ефективните термопомпи 
и възможността за връзка със соларните панели 
осигурява отлична сезонна енергийна ефективност през 
цялата година.

Нуждаете се  

от лесен 

контрол?

Искате висока сезонна енергийна ефективност?

Знаете ли, че....

Почти 300 000 системи  
Daikin Altherma вече са 
инсталирани в Европа?



ВЪНШНО ТЯЛО ERLQ004CV3 ERLQ006CV3 ERLQ008CV3

Капацитет на 
отопление

Мин. kW 1,80 1 1,801 1,801

Ном. kW 4,401 / 3,272 6,001 / 4,582 7,401 / 5,802 
Макс. kW 5,121 8,351 10,021

Капацитет на 
охлаждане Ном. kW 5,003 / 4,174 6,763 / 4,844 6,863 / 5,364

COP номинален 5,041 / 4,022 4,741 / 3,682 4,451 / 3,532 
EER номинален 3,373 / 2,324 3,453 / 2,344 3,423 / 2,294

Размери Тяло В х Ш х Д mm 735x832x307 735x832x307 735x832x307
Работен 
диапазон

Отопление Мин.~Макс. °C -25~25 -25~25 -25~25
Охлаждане Мин.~Макс. °C 10~43 10~43 10~43
БГВ Мин.~Макс. °C -25~35 -25~35 -25~35

Ниво на звуково 
налягане*

Отопление Ном. dBA 48 48 49
Охлаждане Ном. dBA 48 49 50

Електрозахранване (Фаза/Напрежение) 1~/230V 1~/230V 1~/230V

ВЪНШНО ТЯЛО

Капацитет на 
отопление

Мин. kW
Ном. kW
Макс. kW

Капацитет на 
охлаждане Ном. kW

COP номинален
EER номинален
Размери Тяло В х Ш х Д mm
Работен 
диапазон

Отопление Мин.~Макс. °C
Охлаждане Мин.~Макс. °C
БГВ Мин.~Макс. °C

Ниво на звуково 
налягане*

Отопление Ном. dBA
Охлаждане Ном. dBA

Електрозахранване (Фаза/Напрежение)

ERLQ11CV3 / ERLQ11CW1 ERLQ14CV3 / ERLQ14CW1 ERLQ16CV3 / ERLQ16CW1

– – –
11,201 / 8,562 14,501 / 10,302 16,001 / 11,102

11,381 14,551 16,101

15,053 / 11,724 16,063 / 12,554 16,763 / 13,124

4,601 / 3,602  4,301 / 3,452 4,251 /  3,352

3,323 / 2,724 2,963 / 2,474 2,723 / 2,294

1.345x900x320 1.345x900x320 1.345x900x320
-25~35 -25~35 -25~35
10~46 10~46 10~46
-20~35 -20~35 -20~35

51 51 52
50 52 54

1~/230V / 3~/400V 1~/230V / 3~/400V 1~/230V / 3~/400V

*Измерено на 1m разстояние от тялото
(1) EW 30°C; LW 35°C; външни условия: 7°CDB/6°CWB (2) EW 30°C; LW 35°C; външни условия: 2°CDB/1°CWB (3) EW 23°C; LW18°C; външни условия: 35°C (4) EW 12°C; LW 7°C; външни условия 35°C



САМо оТоПлЕНИЕ

ВЪТреШНО пОдОВО ТЯЛО EHVH04S18C3V
EHVH08S18C3V EHVH08S26C9W

Размери Тяло В х Ш х Д mm 1.732x600x728 1.732x600x728
Работен диапазон Отопление Водна страна °C 15~55 15~55

БГВ Водна страна °C 25~60 25~60
Ниво на звуково налягане* Ном. dBA 28 28
Електрозахранване (Фаза/Напрежение) 1~/230V 1~/230V / 3~/400V

ВЪТреШНО пОдОВО ТЯЛО EHVH16S18C3V EHVH16S26C9W

Размери Тяло В х Ш х Д mm 1.732x600x728 1.732x600x728
Работен диапазон Отопление Водна страна °C 15~55 15~55

БГВ Водна страна °C 25~60 25~60
Ниво на звуково налягане* Ном. dBA 33 33
Електрозахранване (Фаза/Напрежение) 1~/230V 1~/230V / 3~/400V

оТоПлЕНИЕ & оХлАжДАНЕ

ВЪТреШНО пОдОВО ТЯЛО EHVX04S18C3V
EHVX08S18C3V EHVX08S26C9W

Размери Тяло В х Ш х Д mm 1.732x600x728 1.732x600x728
Работен диапазон Отопление Водна страна °C 15~55 15~55

Охлаждане Водна страна °C 5~22 5~22
БГВ Водна страна °C 25~60 25~60

Ниво на звуково налягане* Ном. dBA 28 28
Електрозахранване (Фаза/Напрежение) 1~/230V 1~/230V / 3~/400V

ВЪТреШНО пОдОВО ТЯЛО EHVX16S18C3V EHVX16S26C9W

Размери Тяло В х Ш х Д mm 1.732x600x728 1.732x600x728
Работен диапазон Отопление Водна страна °C 15~55 15~55

Охлаждане Водна страна °C 5~22 5~22
БГВ Водна страна °C 25~60 25~60

Ниво на звуково налягане* Ном. dBA 33 33
Електрозахранване (Фаза/Напрежение) 1~/230V 1~/230V / 3~/400V

*Измерено на 1m разстояние от тялото.



оТоПлЕНИЕ & оХлАжДАНЕ

ВЪТреШНО сТеННО ТЯЛО EHBX04C3V
EHBX08C3V EHBX08C9W

Размери Тяло В х Ш х Д mm 890x480x344 890x480x344
Работен диапазон Отопление Водна страна °C 15~55 15~55

Охлаждане Водна страна °C 5~22 5~22
БГВ Водна страна °C 25~80 25~80

Ниво на звуково налягане* Ном. dBA 26 26
Електрозахранване (Фаза/Напрежение) 1~/230V 1~/230V / 3~/400V

ВЪТреШНО сТеННО ТЯЛО EHBX16C3V EHBX16C9W

Размери Тяло В х Ш х Д mm 890x480x344 890x480x344
Работен диапазон Отопление Водна страна °C 15~55 15~55

Охлаждане Водна страна °C 5~22 5~22
БГВ Водна страна °C 25~80 25~80  

Ниво на звуково налягане* Ном. dBA 33 33
Електрозахранване (Фаза/Напрежение) 1~/230V 1~/230V / 3~/400V

ВЪТреШНО сТеННО ТЯЛО EHBH04C3V
EHBH08C3V EHBH08C9W

Размери Тяло В х Ш х Д mm 890x480x344 890x480x344
Работен диапазон Отопление Водна страна °C 15~55 15~55

БГВ Водна страна °C 25~80 25~80
Ниво на звуково налягане* Ном. dBA 26 26
Електрозахранване (Фаза/Напрежение) 1~/230V 1~/230V / 3~/400V

ВЪТреШНО сТеННО ТЯЛО EHBH16C3V EHBH16C9W

Размери Тяло В х Ш х Д mm 890x480x344 890x480x344
Работен диапазон Отопление Водна страна °C 25~55 25~55

БГВ Водна страна °C 25~80 25~80
Ниво на звуково налягане* Ном. dBA 33 33
Електрозахранване (Фаза/Напрежение) 1~/230V 1~/230V / 3~/400V

САМо оТоПлЕНИЕ

*Измерено на 1m разстояние от тялото.



Продуктите на Daikin се разпространяват от:

 › Нов контролен панел: лесен за употреба, пускане в 
експлоатация и сервиз

 › По-висока ефективност при всички външни температури и  
температури на водата

 › Интегрирано тяло за отопление и топла вода, спестяващо 
пространство и време за монтаж

 › Оптималното решение за отопление на нискоенергийни къщи

Естественият
изборИнтегрирано подово тяло

Daikin airCOnDitiOninG  
Central eUrOPe handelsgmbh
campus 21, Europaring F12/402, A – 2345 Brunn/Gebirge
Тел.: +43 / 22 36 / 3 25 57-0, Факс: +43 / 22 36 / 3 25 57-900 
e-mail: office@daikin.at, www.daikin.bg
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