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Ниски текущи разходи
за отопление и битова гореща вода в 
сравнение с традиционните котли
В зависимост от външната температура, цените на енергията 
и вътрешното топлинно натоварване, хибридната термопомпа 
Daikin Altherma интелигентно избира между режим на работа на 
термопомпа и/или газов котел, с възможност за едновременна 
работа, като винаги се избира най-икономичния режим за работа. 
ако разгледаме средните климатични условия за европа можем 
да установим, че по-голямата част от необходимата топлинна 
мощност се покрива от работата в хибриден и термопомпен 
режим, което води до 35% по-висока топлинна ефективност.

Хибридна термопомпа Daikin Altherma

Няма нужда да се сменят съществуващите радиатори 
(до 80°C) и тръбопроводи, тъй като нашата хибридна 
термопомпа Daikin Altherma се свързва директно 
със съществуващата система за отопление и така се 
намалява стойността и усложненията при монтаж. 
Благодарение на компактните размери, мястото, 
необходимо за новата система, е почти еднакво с 
мястото на съществуващата система и затова няма 
загуба на място и няма нужда от структурни промени.

Предимства чрез 
ниски инвестиционни 
разходи

Лесен и бърз монтаж
Тъй като термопомпеното вътрешно тяло и газовия кондензен котел се доставят 
като отделни модули, с тях може да се работи по-лесно и са по-лесни за монтаж. 
Термопомпеното вътрешно тяло се монтира лесно на стена със задна конзола. 
Чрез бързите междинни съединения, газовият кондензен котел се свързва лесно с 
термопомпеното вътрешно тяло и така се образува много компактен модул. Подобно 
на всички газови котли за стенен монтаж, всички връзки са от долната страна, а 
достъпът до всички компоненти се осъществява от предната страна, което прави 
модула лесен за сервизно обслужване и поддръжка.
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Daikin Altherma за нискотемпературни приложения

Всичко, комбинирано в едно външно тяло
Като допълнение към сплит системите Daikin Altherma, 
Daikin въведе вариант “моноблок”, при който всички 
хидравлични части са поместени във външното тяло.  
В тази система водопроводите, вместо тръбите за хладилен 
агент, преминават на закрито от външното тяло, като така 
монтажът е много по-бърз и лесен за монтажника.

система “моноблок”

Принадлежности за нискотемпературни приложения

Връзка със слънчева система
За да спестите още повече енергия при осигуряването 
на битова гореща вода, вътрешното тяло за стенен 
монтаж Daikin Altherma може да се свърже към 
слънчева система. Високоефективните колектори 
преобразуват цялото късовълново излъчване 
на Слънцето в топлина в резултат на тяхното 
високоселективно покритие. Колекторите могат да 
се монтират много гъвкаво, като се избира между 
инсталация интегрирана в покрива, монтирана върху 
наклонен или върху плосък покрив.

5,12kw~16,10kW

5,12kw~16,10kW /4,53kW~13,12kW

11.20kW~16.00kW

11.20kW~16.00kW / 10.00kW~13.10kW

сплит система 
Сплит системата се състои от външно и 
вътрешно тяло
Външното тяло е компактно и не изисква разпробиване 
или вкопаване, което го прави лесно за монтаж в къщи и 
апартаменти. Това тяло извлича топлина от околния въздух 
и повишава температурата на хладилния агент до ниво, 
достатъчно за осигуряване на отопление. След това тази 
топлина се предава чрез тръбите с хладилен агент, който, 
естествено, не може да замръзне, до вътрешното тяло, 
което се предлага като подово или като стенно тяло. Тук 
топлината (до 55°C) се предава до подовото отопление, 
термопомпените конвектори, нискотемпературните 
радиатори или обикновените вентилаторни конвектори и 
системата за гореща вода за битови нужди. ако се търси 
вариант с възможност и за отопление, и за охлаждане, 
вътрешното тяло може да понижава температурата, за да 
внася освежаваща прохлада в помещенията. 

Отопление, битова гореща вода и охлаждане
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Daikin Altherma за високотемпературни приложения

c a 

b 

a - Вътрешно тяло

b - Битов резервоар за гореща вода (бойлер)

c - Външно тяло

Битов резервоар за 
гореща вода 
Ниско енергийно потребление, 
комбинирано със санитарна топла вода
Високата температура на водата, осигурявана от 
системата Daikin Altherma, е много подходяща при 
загряване на вода за битови нужди, без да се използва 
допълнителен електрически нагревател. Поради 
високите температури - до 75°C, постигнати изцяло 
с термопомпата, бактерията legionella не е проблем. 
Вътрешното тяло и резервоарът за гореща вода може 
да бъдат сложени един върху друг за да се спести място 
или инсталирани един до друг, ако таванът е по-нисък. 
Daikin Altherma за високотемпературни приложения е 
също така перфектното решение за производство на 
топла вода за леки търговски приложения, с висока 
ефективност и ниски експлоатационни разходи.  

11.00kW~16.00kW

Принадлежности за високотемпературни приложения

Лесно управление
С потребителския интерфейс на системата Daikin 
Altherma желаната температура може да се регулира 
лесно, бързо и удобно. Той позволява по-точно 
измерване и може да регулира температурата още по-
прецизно и енергийно ефективно.

Връзка със слънчева система
Високотемпературната система Daikin Altherma може 
да използва слънчева енергия при загряването на вода 
за битови нужди и отопление (опция). ако слънчевата 
топлина няма да се използва в момента, специалният 
водонагревател (EKHWP) може до едно денонощие 
да съхранява голямо количество гореща вода, която 
впоследствие да се използва за битови нужди или за 
отопление.

Предлага се във вариант 200 и 260 литра

ИлИ

Пакетно Отделно

Отопление 
Спестява пари и намалява
емисиите на CO2

Daikin Altherma за високо температурни приложения 
е перфектното решение, когато се изисква висока 
изходяща температура на водата. Без значение дали 
става дума за сгради със стандартни високо-
температурни радиатори или проекти за реновиране. 
Благодарение на уникалната каскадна технология, 
системата осигурява температури до 80°C. Изхвърлете 
вашия стар неефикасен котел и използвайте 
икономичното и екологично термопомпено решение. 
Не са необходими повече инвестиции, тъй като 
радиаторите могат да останат!

Отопление, битова гореща вода и охлаждане Отопление, битова гореща вода и охлаждане
 за ремонтирани сгради
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едно или повече външни
и вътрешни тела

a - Вътрешно тяло
b - Външно тяло
c - Битов резервоар за гореща вода (бойлер)

b 

c 

a 

Daikin Altherma Flex Type 

Външно тяло Вътрешно 
тяло 2Стъпка

Външното тяло извлича топлината 
от околния външен въздух. Тази 
топлина се предава до вътрешното 
тяло чрез хладилния агент R-410A.

Вътрешното тяло приема топлината и 
увеличава още повече температурата 
с хладилния агент R-134a.

Топлината се предава от кръга на 
хладилния агент R-134a до водния 
кръг. 

22.4kW~44.8kW

22.4kW~44.8kW / 20.00kW~40.00kW

модулна система
едно или няколко инверторно управлявани външни тела 
с термопомпа могат да осигурят отопление, охлаждане и 
битова гореща вода за сграда с апартаменти, като 1 външно 
тяло се комбинира с до 10 вътрешни тела. Външните тела 
изтеглят топлината от външния въздух, повишават я до 
умерена температура и предават тази топлинна енергия до 
отделните вътрешни тела.  

Във всяко отделно жилище е монтирано компактно вътрешно 
тяло. То получава топлинна енергия от централното външно 
тяло, повишава температурата още повече посредством 
втори (каскаден) цикъл на термопомпата и подава загрята 
или охладена вода към отоплителните или охладителни 
тела (подово отопление, термопомпени конвектори и/или 
радиатори според необходимостта). 

Предлагат се пет класа вътрешни тела (6, 9, 11, 14 и 16 kW), 
които гарантират оптимална ефективност за апартаменти 
с всякакви размери. За по-големи приложения могат да се 
монтират няколко външни тела.

система 3 в 1
1 Отопление: температури на изходящата вода до 80°C 

2 Охлаждане: температури на изходящата вода до 5°C 

3 Гореща вода: температури на резервоара до 75°C

Благодарение на функцията си за рециклиране на топлина, 
системата може да подгрява резервоара за битова гореща 
вода до 60°C с топлината, отделяна по време на охлаждане.

Кондензен газов котел

Daikin Altherma Flex Type

Нафта

експлоатационни разходи

120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

100%

82%

68%

Емисии на CO
2

100%

73%

29%

120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Първична енергийна ефективност

120%

92% 89%

140%

120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Висока ефективност в 3 стъпки:

Каскадната технология на Daikin Altherma 

за жилищни и 
търговски приложения

1Стъпка 3Стъпка
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Термопомпеният конвектор е повече от вентилаторен конвектор. 
Той е перфектното решение, осигуряващо отопление и охлаждане 
в зависимост от потребностите. Термопомпеният конвектор 
подобрява ефективността с приблизително 25% в сравнение с 
отоплителните системи, които комбинират подово отопление и 
радиатори или стандартните вентилаторни конвектори. Той може 
лесно да замени съществуващите отоплителни тела, благодарение на 
своя монтаж тип “plug and play”. Може да се използва с Daikin Altherma 
за нискотемпературни приложения, за високотемпературни 
приложения, както и за Daikin Altherma Flex Type.

термопомпен конвектор

Стандартен ниско-
температурен радиатор

Термопомпен
конвектор на
Daikin

Термопомпеният конвектор на Daikin работи при температура на водата 35°C - 45°C, които могат да се осигурят 
ефективно благодарение на технологията на Daikin Altherma. Това означава ниски експлоатационни разходи и 
емисии на CO

2
.

Термопомпеният конвектор е идеалното отоплително тяло за жилищни и търговски приложения.

> Малки размери в сравнение с нискотемпературните радиатори: широчината е намалена с 2/3

> Ниско ниво на шум до 19 dBA, оптимален вариант за използване в спални

> Охлаждане с висок капацитет с температури на водата до 6°C

1.5kW~2.0kW / 1.2kW~1.7kW 

Когато се комбинират подово отопление и 
радиатори или традиционните вентилаторни 
конвектори, ниските температури на 
изходящата вода са подходящи за подовото 
отопление, но радиаторите трябва да са с  
по-големи размери, за да излъчват необходимата 
топлина при тези ниски температури на водата. 
Термопомпеният конвектор решава проблема. 
Той излъчва необходимата топлина при ниски 
температури на водата и в същото време 
запазва компактен размер. Това перфектно се 
комбинира с висока енергийна ефективност и 
ниски експлоатационни разходи.

Контрол
Всеки термопомпен конвектор на Daikin има свое 
собствено управление и всяка стая може независимо 
да се отоплява (или охлажда) според потребностите. 
Дистанционното управление има вграден седмичен 
таймер за оптимална гъвкавост и комфорт. Работата на 
тялото може да се приспособява към индивидуални 
изисквания.

Пример за приложение на термопомпения конвектор с Daikin Altherma Flex Type

спалня 1дневна спалня 2

Режим на отопление / охлаждане
Отопление (45°C) / Охлаждане (6°C)

за отопление
и охлаждане

са
м

о 
от

оп
ле

ни
е

от
оп

ле
ни

е 
и 

ох
ла

ж
да

не

ARC452A1545°C / 6°C

700mm

Console
Daikin 

 600mm

 600mm

2000mm
Radiateur standard basse température

700mm

Console
Daikin 

 600mm

 600mm

2000mm
Radiateur standard basse température

600 mm

600 mm

700 mm

2 000 mm
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Защо да изберем 
геотермална термопомпа? 
Опростеният отговор е, че тя е по-ефективна от термопомпа 
тип “въздух-вода”, когато средната зимна температура спадне 
под 3°C. Така например, тъй като в региона на Осло повече от 
70% от отоплението е необходимо външна температура под 
3°C. Тогава геотермалната термопомпа е най-ефективното 
решение, благодарение на това, че има достъп до устойчив 
енергиен източник, който не се влияе от външната 
температура. Освен това, геотермалната термопомпа Daikin 
Altherma има много устойчив капацитет за отопление при 
ниски външни температури и няма нужда от външно тяло. 
Това осигурява две сериозни предимства: първо, монтажът 
е улеснен, тъй като няма външно тяло и затова не се налага 
да се правят връзки за хладилен агент и второ, няма цикъл 
на размразяване и това увеличава общото ниво на комфорт 
в помещенията.

Геотермална термопомпа Daikin Altherma

Благодарение на нашата иверторна 
термопомпена технология
Инверторната термопомпена технология на Daikin демонстрира, че 
осигурява увеличение на сезонната ефективност до 20% в сравнение 
с традиционните геотермални термопомпи с включване и изключване.

 > Солният разтвор - смес от вода и антифриз, който 
работи като среда за предаване на топлина между 
земните недра и термопомпата се поддържа при по-
висока постоянна температура.

 > Работата на допълнителни енергийни източници е 
сведена до минимум.

 > Високата работна ефективност на компресора се 
постига при работа в частично натоварване, т. е. 
когато не е необходим пълния капацитет на агрегата.

 > Това води до намаляване на текущите разходи и по-
бързо възвръщане на инвестицията.

Висока сезонна ефективност

Компактно вътрешно тяло с естетичен дизайн
 > Пълното интегриране на термопомпения модул и водосъдържателя за битова 

гореща вода запазва голямата компактност на размерите.
 > Висококачествения дизайн допринася за безпорблемното вписване на агрегата към 

другите домакински уреди.
Размерите на интегрирания уред са 728 mm x 600 mm - почти еднакви с обикновен 
домакински уред, а с височината си от 1800 mm той се побира идеално във всяка 
стандартна стая. Друго предимство както за монтажника, така и за потребителя е 
необходимостта само от 10 mm странично отстояние, както и факта, че връзките за 
тръбната разводка се намират от горната страна на термопомпения агрегат.

Отопление и битова гореща вода 
за нови сгради

и смяна на котли
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върхова енергийна  
ефективност за
всяко приложение

Отопление, битова 
гореща вода  
и охлаждане 

за смяна на 
газов котел

Отопление, битова  
гореща вода  
и охлаждане 

за нови сгради

Отопление, битова  
гореща вода  
и охлаждане 

за жилищни  
и търговски 
приложения

Отопление и 
битова гореща вода

за смяна  
на нафтов 
котел

Отопление и  
битова гореща вода

за нови сгради  
и смяна на 
котли

На ваше  
разположение с 

инструментите 
за избор на Daikin

ПРИлОжеНИя ВъЗДух - ВъЗДух

ПРИлОжеНИя ВъЗДух - ВОДа

ПРИлОжеНИя ВъЗДух - ВОДа

ПРИлОжеНИя ВъЗДух - ВОДа

ПРИлОжеНИя СОлеН РаЗТВОР - ВОДа

Хибридна термопомпа 
Daikin Altherma

Daikin Altherma за 
нискотемпературни приложения

Daikin Altherma Flex Type

Геотермална термопомпа  
Daikin Altherma

Решения с

Daikin Altherma за 
високотемпературни приложения

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.

Продуктите на Daikin се разпространяват от:


