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Daikin произвежда високо ефективна и пълна гама от 
качествени продукти и системи за контрол на климата за 
жилищни, търговски и индустриални приложения.

Tермопомпи на Daikin:
комбинация на ефективност и пълен 
комфорт

За Daikin

Термопомпите, които ни предоставят 
цялостно комбинирано решение за 
отопление през зимата и охлаждане 
през лятото, имат присъщо 
предимство, когато става дума за 
потребление на енергия. Те извличат 
термалната енергия от околния 
въздух (така наречените термопомпи 
с предаване на топлина от въздух към 
въздух или от въздух към вода), като 
по този начин драстично намаляват 
енергийното потребление, отколкото 
съпоставимите системи на котли с 
изкопаеми горива.

Daikin е известен със своя 
пионерски подход за разработване 
на продукти и ненадминато качество 
и гъвкавост на нашите интегрирани 
решения. От ефективността на 
нашите компресори и инверторна 
технология, до най-новите ни 
постижения в хладилни агенти 
и продуктов дизайн за сезонна 
ефективност, Daikin е на най-
предната линия на енергийната 
ефективност и иновациите.

1/5

4/5

100%

температура  
на околната среда

енергия

електричество

В зависимост от  
модела и условията,  

термопомпата Daikin Altherma  
доставя около 5 kWh  

топлинна енергия 
 за всеки kWh електроенергия,  

която консумира.  
Това означава около  

4/5 от необходимата  
топлина е безплатна! 

Наистина  
добра инвестиция!

Примерът е базиран на Daikin Altherma 

нискотемпературна термопомпа сплит 

 (EHBX04C3V/ERLQ004CV3)

Гама



За да реализира своите амбициозни цели за опазване на околната среда “20-20-
20”, Европейският съюз налага минимални изисквания за ефективност за продукти, 
използващи енергия. Тези изисквания влязоха в сила от 1 януари 2013 и ще бъдат 
повишени през следващите години. 

Освен че Директивата за еко-дизайн систематично повишава минималните изисквания по 
отношение на екологичната ефективност, бе променен и методът, използван за измерване 
на тази ефективност, за да отразява по-добре реалните условия. Новият метод - сезонната 
ефективност дава по-добро представяне на реалната ефективност на даден климатик в 
реални условия за цял сезон за отопление или охлаждане.

Новият етикет за енергийна ефективност допълва картината. Предишният етикет, въведен 
през 1992 г. и в последствие променен, позволи на потребителите да могат да сравняват 
и да вземат решения за покупка въз основа на еднакви критерии за обозначаване. 
Новият етикет за енергийна ефективност включва различни класификации от A+++ 
до D, отразени в цветни окраски, вариращи от тъмно зелено (с най-голяма енергийна 
ефективност) до червено (с най- малка ефективност). Информацията върху новия етикет 
включва не само новите коефициенти за сезонна енергийна ефективност за отопление 
(SCOP) и за охлаждане (SEER), но също така и годишния разход на електроенергия и 
нивата на шум.

Новият европейски етикет за енергийна ефективност:  
повишаване на изискванията за енергийна ефективност



Повечето хора обичат да имат перфектни условия за живот в 
дома им - идеалната температура при отопление, охлаждане и 
топла вода, най-доброто качество на въздуха и необходимото 
ниво на влажност. С нашите новаторски дизайн и съвременни 
технологии, като термопомпи и специализирани системи за 
контрол, ние ви предлагаме перфектен комфорт в дома ви по 
един енергийно ефективен и рентабилен начин.

Жилищни

само отопление      отопление и охлаждане         рециклиране на топлина  

Термопомпи

Въздухопречистватели

150l - 500l 1.3l  - 2.1l

Водосъдържател за гореща вода Слънчев колектор Термопомпен конвектор

Допълнителен комфорт

1.5 kW ~ 2.0 kW / 
1.2 kW ~ 1.7 kW 

приложения

Тела за скрит таваннен монтаж

Земен източник 
- вода 

3.2 ~ 7.0 kW /  
2.4 ~ 6.0 kW

1.7 kW ~ 11.20 kW /
1.5 kW ~ 10.00 kW 

3.11 kW ~ 11.9 kW

Стенни тела

Подови тела

Въздух-въздух

ВъТрешнИ ТеЛа

3.4 kW ~ 5.8 kW / 
2.5-5 kW 

2.00 kW ~ 7.10 kW /
2.7 kW ~ 8.2 kW

ВъншнИ ТеЛа

Въздух-вода
Високотемпературна
СПЛИТ

СПЛИТ

11.00 kW ~ 16.00 kW

СПЛИТ

Нискотемпературна

мОнОбЛОК

4.4 kW ~ 16.1 kW 

5 kW ~ 13.12 kW

11.2 kW ~ 16.0 kW

6.00 kW ~ 16.00 kW
7.00 kW ~ 16.73 kW

Хибридна

4.4 kW ~ 7.4 kW * /  
5 kW ~ 6.86 kW *
* предварителна информация



Търговски приложения 
Идеалната работна среда е от съществено значение за всички предприятия. Супермаркети, офиси, обществени 
сгради, хотели, ресторанти, магазини - важно е качеството на въздуха да е оптимизирано по всяко време. Но не 
всяко пространство се използва по един и същи начин, така че има нужда от гъвкави, съобразени и икономични 
решения. Daikin, лидер на иновациите за повече от половин век, разбира това и нашата концепция “общо 
решение” е изградена около персонализирани решения за индивидуални клиенти. Независимо дали имате нужда 
от климатизация, отопление, вентилация, въздушни завеси или хладилна техника, Daikin има оборудването, опита 
и решението за вас.

Търговски & Индустриални

Отопление и 
охлаждане

Технология 
за замяна

Лъчиста 
топлина

Самопочистващ 
панел

Подов сензор и сензор 
за присъствие

Сезонна ефективност 
Интелигентно използване 
на енергията

Само отопление Рециклиране 
на топлина

Двустранна таванна касета Таванна ъглова касетаКасета с кръгъл поток

Въздух-въздух Вода-въздух Въздух-въздух

Таванно тяло за открит 
монтаж

4-странно таванно тяло за 
открит монтаж

Свободно висаща/Тип 
касета/За ниша

Подово-таванно 
тяло

Подово тяло (за скрит 
монтаж)

Таванно тяло за скрит 
монтаж

ВъТрешнИ ТеЛа

Покривни 
централи

-

Напълно плоска касета

ВъншнИ ТеЛа

BIDDLE  
Въздушна завеса

налични за отопление и охлаждане, отопление (само за VRV) и 
рециклиране на топлина (само за VRV)

Въздух-въздух

7.5 kW ~ 15.5 kW /  
6.8 kW ~ 13.4 kW

2.50 kW ~ 8.00 kW
2.30 kW ~ 7.1 kW

2.50 kW ~ 8.00 kW /
2.30 kW ~ 7.1 kW

1.7 kW ~ 31.50 kW /
1.5 kW ~ 28.00 kW 

2.50 kW ~ 16.00 kW  /
2.20 kW ~ 14.00 kW 

1.7 kW ~ 11.20 kW /
1.5 kW ~ 10.00 kW 

25.0 kW ~ 168.00 kW / 
22.4 kW ~ 150.00 kW

14.2 kW ~ 18.0 kW / 
12.6 kW ~ 15.5 kW

9.00 kW ~ 14.00 kW /
 8.0 kW ~ 12.5 kW

4.00 kW ~ 15.50 kW /
3.40 kW ~ 13.40 kW  

7.3 kW ~ 31.1 kW3.40 kW ~ 6.10 kW /
2.50 kW ~ 4.90 kW

7.50 kW ~ 13.50 kW /
6.80 kW ~ 12.00 kW  

2.50 kW ~ 8.00 kW/
2.20 kW ~ 7.10 kW 

Подово тяло с излъчващ 
топлина преден панел

3.40 kW ~ 5.80 kW /
2.50 kW ~ 5.00 kW 

1.9 kW ~ 7.0 kW /  
1.7 kW ~ 5.7 kW

Хидромодул за връзка 
към VRV

ТОПЛа ВОДа

14 kW 

25.0 kW ~ 94.5 kW / 
22.4 kW ~ 80.1 kW

24.91 kW ~ 69.61 kW
37.34 kW ~ 72.60 kW

Стенни тела

Термопомпен конвектор

приложения



Индустриални приложения
Daikin разполага с широка гама от решения за много индустриални среди - от хладилни помещения до големи складове 
за съхранение на студено, с хладилни решения като ZEAS. Приложенията за технологично охлаждане и отопление 
изискват висок контрол на температурата, което може да бъде постигнато с нашата пълна гама водоохлаждащи 
агрегати. Освен охлаждане и замразяване, промишлените приложения изискват оптимизиран контрол на въздуха и 
вентилация - лесно за постигане с нашите климатични камери.

отопление и охлаждане               само отопление               само замразяване

Подово тяло

СамО ОхЛажДане

СамО ОхЛажДане

ТермОПОмПа

СамО ОхЛажДане &  
СамО ОТОПЛенИе

ВОДООхЛажДащИ аГреГаТИ С 
ИзнеСен КОнДензаТОр

КОнДензаТен аГреГаТ

Подово-таванно тяло Канално тяло

Водоохлаждащи агрегати с въздушно охлаждане

Водоохлаждащи агрегати с водно охлаждане

Вентилаторни конвектори

1.90 kW ~ 11.18 kW / 
1.20 kW ~ 10.08 kW

1.90 kW ~ 21.92 kW / 
1.14 kW ~ 18.30 kW

2.6 kW ~ 9.5 kW / 
1.3 kW ~ 7.2kW

3.22 kW ~ 5.26 kW / 

1.85 kW ~ 5.28 kW 

1.94 kW ~ 18.78 kW / 
1.28 kW ~ 10.34 kW

16.7 kW ~ 1,951 kW

12.9 kW ~ 1,503 kW

5.2 kW ~ 2,008 kW

316 kW ~ 21,800 kW

5.65 kW ~ 674 kW /
5.2 kW ~ 624 kW

116 kW ~ 488 kW

12.1 kW ~ 1,433 kW

Касета Стенно тяло

суинг спирален винтов

суинг спирален винтов

центробежен



КОнДензаТнИ аГреГаТИ  
zEAS 

КОнДензаТнИ аГреГаТИ  
за ИнДуСТрИаЛнИ ПрИЛОженИя

КОнДензаТнИ аГреГаТИ  
за ТърГОВСКИ ПрИЛОженИя

Средни температури : 
12.5 ~ 75.8 kW при -10/+32°C
Ниски температури:
5.5 ~ 29.6 kW при -35/+32°C

Средни температури : 
113 ~ 417 kW при -10/+32°C
Ниски температури:
37 ~ 159 kW при -35/+32°C

Средни температури : 
0.9 ~ 13.5 kW* (rбутален компресор)
3.4 ~ 14.2 kW* (Спирален компресор) 
*при -10/+32°C
Ниски температури:
0.4 ~ 5.8 kW * (бутален компресор)
1.3 ~ 5.9 kW* (Спирален компресорl) 
*при -30/+32°C

Капацитет на замразяване: 21.8 kW*
Капацитет на охлаждане: 14.0 kW*
Капацитет на отопление:  27.0 kW*
*при -10/+32°C

ВОДООхЛажДащИ аГреГаТИ С 
ИзнеСен КОнДензаТОр

КОнДензаТен аГреГаТ

Хладилна техника

Водоохлаждащи агрегати с въздушно охлаждане Вентилация

CONVENI-PACK

Вентилация с рекуперация на топлина

150m³/h ~ 2,000m³/h

Канално тяло за обработка на външен въздух

1080m³/h ~ 2,100m3/h

Въздухообработващи климатични камери за връзка с  
ERQ, VRV, Водоохлаждащи агрегати

500m³/h ~ 150,000m³/h



Системи за контрол

Тип Описание на продукта
Име на 

продукта Снимка
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Настоящата публикация е изготвена само с цел информация и не представлява предложение, 
задължаващо Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V./Daikin Central 
Europe HandelsGmbH е подбрал съдържанието на тази брошура според наличната до момента 
информация. За конкретна цел на съдържанието и продуктите, представени тук, не може да се даде 
изрична или подразбираща се гаранция за пълнота, точност, надеждност или годност. Спецификациите
подлежат на промяна без предизвестие. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH не носи
никаква отговорност за преки или косвени щети в най-широкия смисъл на понятието, възникнали 
от или свързани с използването и/или тълкуването на тази брошура. Daikin Europe N.V. има авторско
право върху цялото съдържание.

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

Отпечатано на хартия E-coat на Arjo Wiggins. Всички влакна са 
от устойчиво горско стопанство и от контролирани източници. 
Използваната целулоза за хартията E-coat е избелена по стандарти 
ECF и TCF. Повторно използване на рециклирани фибри, пълнители и 
покриващи пигменти. E-coat има сертификати FSC и ISO 14001.

Daikin Europe N.V. участва в Програмата за сертификация 
Eurovent за климатици (AC), агрегати за охлаждане 
на течности (LCP), въздухообработващи климатични 
камери (AHU) и вентилаторни конвектори (FCU); 
Проверете валидността на сертификата онлайн:  
www.eurovent-certification.com или чрез: www.certiflash.com

Продуктите на Daikin се разпространяват от:

Тип Описание на продукта
Име на 

продукта Снимка

Се
рВ

И
з

Система за сервизно обслужване 
на климатична техника по интернет

ACNSS

Конфигуратор за Daikin Altherma 
& VRV

EKPCCAB1

И
н

Те
рФ

ей
С

Връ
зКа

 за
 КО

му
нИ

Кац
Ия

устройство за BACnet връзка за VRV DMS502A51

устройство за BACnet връзка за 
водоохлаждащи агрегати

EKCMBACIP /  
EKCMBACMSTP

Вр
ъз

Ка
 за

 КО
м

ун
ИК

ац
Ия устройство за LonWorks връзка 

за VRV
DMS504B51

устройство за LonWorks връзка за 
агрегати за замразяване

EKLONPG 

устройство за LonWorks връзка за 
водоохлаждащи агрегати и климатични камери

EKCMLON

M
O

D
Bu

S 
И

н
Те

рФ
ей

С

Интерфейс Modbus за вътрешни 
тела за битово приложение 

RTD-RA

Интерфейс Modbus за Sky Air, VRV, VAM/VKM, вкл. функция 
за работа и за готовност за сървърни помещения

RTD-NET

Интерфейс Modbus с разширено 
интегриране на Sky Air, VRV, VAM/VKM 

RTD-10

Интерфейс Modbus за наблюдение и управление на 
Sky Air, VRV, VAM/VKM и въздушни завеси за магазини

RTD-20

Интерфейс Modbus за Sky Air, VRV, VAM/VKM, вкл. 
функция за интелигентно управление за хотелски стаи

RTD-HO

Интерфейс Modbus за Daikin Altherma Flex Type, 
хидравличен модул НТ и водоохлаждащи агрегати  

RTD-W

Интерфейс Modbus за Daikin Altherma 
нискотемпературна термопомпа

RTD-LT

Интерфейс Modbus за водоохлаждащи 
агрегати и климатични камери 

EKCM200J

Интерфейс Modbus за хладилна 
техника

BRR9A1V1

КО
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И
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ен
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 mini BMS DCM601A51

Панел за серийно управление на 
водоохлаждащи агрегати EKDSSP-S -

ц
ен
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а
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 у
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ен

И
е

DCS601C51

DTA113B51

Таймер за програмиране DST301B51

Обединено управление на 
ВКЛЮЧВане/ИзКЛЮЧВане 

DCS301B51

централизирано дистанционно 
управление

DCS302C51

ST контролер DRC601C51

цифров панел за серийно управление 
на водоохлаждащи агрегати

EKDDSP

И
н
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И
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 у
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ен

И
е

Онлайн контролер KKRP01A

Опростено жично управление за 
хотелски приложения (налично 
пролетта 2014)

-

Опростено дистанционно 
управление за хотелски приложения

BRC2E52/
BRC3E52

Лесно за използване жично 
дистанционно управление

BRC1E52A/B / 
BRC1D52

Жично дистанционно управление на 
Daikin Altherma

-

Инфрачервено дистанционно 
управление

ARC* / BRC4* / 
BRC7*

И
н

Те
рФ

ей
С

KN
X 

 
Ин

Те
рФ

ей
С Интерфейс KNX за вътрешни 

тела за битово приложение 
KLIC-DD

KNX интерфейс за Sky Air 
и VRV

KLIC-DI

HT
TP

  
ИН

ТЕ
Р-

Ф
ей

С http интерфейс за Sky Air 
и VRV

DCS007A51


