
Sezonul se schimbă. Climatul perfect se păstrează.

Lista de prețuri 2021-2022

Soluții de încălzire
pentru locuințe
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 Caracteristici și funcționare

Panou Solar
Profi tați de energia solară. Conectați cu ușurință rezervorul de apă 

caldă la colectoarele solare de pe acoperiș

Operațiune garantată până la -25ºC
Pompele de căldură Daikin sunt potrivite pentru orice tip de climat, 

funcționând în condiții severe de iarnă, la o temperatură de până la -25°C

Apă caldă menajeră

Online Controller
Controlează temperatura interioară, din orice locație, prin intermediul 

aplicației

Conexiune fotovoltaică

Unitate integrată 
Sistem integrat de încălzire, răcire și preparare de apă caldă 

menajeră într-o singură unitate

Made în Europe
Altherma este proiectată și fabricată în Europa

Distanțe fl exibile 
între unitățile exterioare și cele interioare

Rezistență
Unitate exterioară este creată pentru a rezista la condiții severe în 

timpul iernii

Funcționare silențioasă
Unitățile funcționează la un nivel redus de zgomot

Încălzire
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B

A+

 Prezentare generală a produselor 
Întreaga gamă de produse de încălzire este prezentată în Catalogul cu produse pentru încălzire/Lista de prețuri

NOU

Încălzire

A+++

Soluții pentru încălzire, răcire și apă 
caldă menajeră

Soluție doar pentru apă
caldă menajeră

Soluții

Tehnologia aer - apă Tehnologia aer - apă Tehnologia aer - apă

Daikin Altherma 3
de temperatură scăzută split

Daikin Altherma de 
temperatură scăzută

 Hidro split

Daikin Altherma 3 de 
temperatură scăzută monobloc

Daikin Altherma 3
de temperatură ridicată

Hidro split
Daikin Altherma 3

pompă de căldură geotermală

Pompă de căldură pentru 
apă caldă menajeră - sistem 

Split

Pompă de căldură pentru
apă caldă menajeră -

sistem monobloc

Diferite
tehnologii

   

Clasă energetică › încălzire:    A+++  (1)

› apă caldă: până la A+  (1)

› încălzire:  A+++  (1)

› apă caldă: până la A  (1)
› încălzire:   ›  încălzire: până la  A+++

› apă caldă: până la A+

› încălzire: până la  A++

› apă caldă: până la       A
› apă caldă: până la   A+ › apă caldă: până la   A+

Tip racord › Split agent frigorifi c › Hidro split › Monobloc › Split agent frigorifi c › Monobloc › Split agent frigorifi c › Monobloc

Aplicații › Ideale pentru locuințe noi, locuințe cu consum redus de energie sau împreună cu o centrală termică existentă (cu funcționare 
bivalentă)

› Ideale pentru înlocuirea unei centrale 
termice tradiționale

› Adecvate pentru case noi

› Ideale pentru locuințe noi, locuințe cu 
consum redus de energie sau împreună 
cu o centrală termică existentă (cu 
funcționare bivalentă)

› Adecvate pentru locuințe noi și pentru 
renovări

› Adecvate pentru locuințe noi și 
pentru renovări

Funcții

› Încălzirea spațiului 
› Apă caldă menajeră 
› Răcire 
› Racord solar pentru producerea apei calde cu stocare de energie termică 
› Racord solar pentru producerea de electricitate (unitate fotovoltaică) 

   

› Controler Online * 

* aplicația nu este disponibilă pentru
E(D/B)(L/H)Q011-016BB6V3/W1

› Încălzirea spațiului
› Apă caldă menajeră
› Răcire
› Racord solar pentru producerea apei 

calde cu stocare de energie termică
› Racord solar pentru producerea de 

electricitate (unitate fotovoltaică)

› Controler Online

› Încălzirea spațiului
› Apă caldă menajeră
› Racord solar pentru producerea 

apei calde cu stocare de energie 
termică

› Racord solar pentru producerea 
de electricitate (unitate 
fotovoltaică)

› Controler Online

› Apă caldă menajeră
› Racord solar, precum și la o unitate 

fotovoltaică posibil

› Apă caldă menajeră
› Racord solar, precum și la o unitate 

fotovoltaică posibil

Instalare › 1 unitate interioară
› 1 unitate exterioară

› 1 unitate interioară
› 1 unitate exterioară › 1 unitate interioară › 1 unitate interioară

› 1 unitate exterioară › 1 unitate interioară

Diferiți
emițători

› Încălzire prin pardoseală 
› Radiatoare de temperatură scăzută
› Unități ventiloconvectoare 
› Convector pentru pompă de căldură 

› Încălzire prin pardoseală 
› Radiatoare de temperatură scăzută
› Radiatoare de temperatură ridicată
› Unități ventiloconvectoare 
› Convector pentru pompă de căldură 

› Încălzire prin pardoseală
› Radiatoare de temperatură scăzută
› Unități ventiloconvectoare
› Convector pentru pompă de căldură

› Apă din rețea › Apă din rețea

(1) În conformitate cu Regulamentul UE nr. 811/2013 - etichetarea energetică 2019 
Unitățile exterioare și unitățile interioare aferente R-410A Daikin Altherma R 4-6-8 kW vor fi  eliminate. Eliminarea defi nitivă este planifi cată pentru decembrie 2019
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Soluții pentru încălzire, răcire și apă 
caldă menajeră

Soluție doar pentru apă
caldă menajeră

Soluții

Tehnologia aer - apă Tehnologia aer - apă Tehnologia aer - apă

Daikin Altherma 3
de temperatură scăzută split

Daikin Altherma de 
temperatură scăzută

 Hidro split

Daikin Altherma 3 de 
temperatură scăzută monobloc

Daikin Altherma 3
de temperatură ridicată

Hidro split
Daikin Altherma 3

pompă de căldură geotermală

Pompă de căldură pentru 
apă caldă menajeră - sistem 

Split

Pompă de căldură pentru
apă caldă menajeră -

sistem monobloc

Diferite
tehnologii

   

Clasă energetică › încălzire:    A+++  (1)

› apă caldă: până la A+  (1)

› încălzire:  A+++  (1)

› apă caldă: până la A  (1)
› încălzire:   ›  încălzire: până la  A+++

› apă caldă: până la A+

› încălzire: până la  A++

› apă caldă: până la       A
› apă caldă: până la   A+ › apă caldă: până la   A+

Tip racord › Split agent frigorifi c › Hidro split › Monobloc › Split agent frigorifi c › Monobloc › Split agent frigorifi c › Monobloc

Aplicații › Ideale pentru locuințe noi, locuințe cu consum redus de energie sau împreună cu o centrală termică existentă (cu funcționare 
bivalentă)

› Ideale pentru înlocuirea unei centrale 
termice tradiționale

› Adecvate pentru case noi

› Ideale pentru locuințe noi, locuințe cu 
consum redus de energie sau împreună 
cu o centrală termică existentă (cu 
funcționare bivalentă)

› Adecvate pentru locuințe noi și pentru 
renovări

› Adecvate pentru locuințe noi și 
pentru renovări

Funcții

› Încălzirea spațiului 
› Apă caldă menajeră 
› Răcire 
› Racord solar pentru producerea apei calde cu stocare de energie termică 
› Racord solar pentru producerea de electricitate (unitate fotovoltaică) 

   

› Controler Online * 

* aplicația nu este disponibilă pentru
E(D/B)(L/H)Q011-016BB6V3/W1

› Încălzirea spațiului
› Apă caldă menajeră
› Răcire
› Racord solar pentru producerea apei 

calde cu stocare de energie termică
› Racord solar pentru producerea de 

electricitate (unitate fotovoltaică)

› Controler Online

› Încălzirea spațiului
› Apă caldă menajeră
› Racord solar pentru producerea 

apei calde cu stocare de energie 
termică

› Racord solar pentru producerea 
de electricitate (unitate 
fotovoltaică)

› Controler Online

› Apă caldă menajeră
› Racord solar, precum și la o unitate 

fotovoltaică posibil

› Apă caldă menajeră
› Racord solar, precum și la o unitate 

fotovoltaică posibil

Instalare › 1 unitate interioară
› 1 unitate exterioară

› 1 unitate interioară
› 1 unitate exterioară › 1 unitate interioară › 1 unitate interioară

› 1 unitate exterioară › 1 unitate interioară

Diferiți
emițători

› Încălzire prin pardoseală 
› Radiatoare de temperatură scăzută
› Unități ventiloconvectoare 
› Convector pentru pompă de căldură 

› Încălzire prin pardoseală 
› Radiatoare de temperatură scăzută
› Radiatoare de temperatură ridicată
› Unități ventiloconvectoare 
› Convector pentru pompă de căldură 

› Încălzire prin pardoseală
› Radiatoare de temperatură scăzută
› Unități ventiloconvectoare
› Convector pentru pompă de căldură

› Apă din rețea › Apă din rețea

(1) În conformitate cu Regulamentul UE nr. 811/2013 - etichetarea energetică 2019 
Unitățile exterioare și unitățile interioare aferente R-410A Daikin Altherma R 4-6-8 kW vor fi  eliminate. Eliminarea defi nitivă este planifi cată pentru decembrie 2019

 Încălzire
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Potențial de
încălzire globală 

(GWP)

Volum de 
încărcare

(kg)

Echivalent CO22
(kg x GWP)

ATUURI

 Daikin Altherma 3

EPGA-D 11-14-16 kW
Gama hidro-split cu tehnologie
Bluevolution, cu agent frigorifi c R-32

Conceptul hidro-split
Crearea unui viitor mai bun

H2O

 R-32, agentul frigorifi c ecologic
Bluevolution
Tehnologia Bluevolution combină compresoarele 
de efi ciență ridicată dezvoltate de Daikin cu 
agentul frigorifi c al viitorului: R-32.

Caracter ecologic
Datorită combinației între potențialul de încălzire 
globală redus GWP (675 vs. 2087,5 pentru R-410A) 
şi cantitatea redusă de agent frigorifi c, R-32 poate 
reduce până la 75% echivalentul CO2, ceea ce 
înseamnă un impact şi mai scăzut asupra mediului.

2088

675

100%

70%

2088

473x =
R-410A R32 R-410A R32 R-410A R32
Global Warming
Potential (GWP)

Charge Volume
(kg)

CO2 eq
(kg x GWP)

75%

Circuit închis de 
agent frigorifi c R-32

Reducerea riscului 
de pierderi de agent 
frigorifi c.

Racorduri de apă

Între unitatea interioară 
și cea exterioară.

Fără agent frigorifi c 
în casă

Cu R-32, viitorul bate la ușă

Fiind un pionier în utilizarea agentului frigorifi c 
R-32 la pompele de căldură aer-apă, Daikin acordă 
o prioritate absolută reducerii impactului asupra 
mediului.
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H2O Avantajos pentru 
zone urbane sensibile

Performanțe mai mari
Temperatura de ieșire a apei

Cu o temperatură de ieșire a apei de 60°C la o 
temperatură exterioară de -10°C, unitatea Daikin Altherma 
3 de 11-14-16 kW este perfectă:
• pentru construcții noi, folosind încălzirea prin 

pardoseală; 
• pentru renovări, cu utilizarea radiatoarelor de joasă 

temperatură. 

Avantajul injecției de gaz

(3) În conformitate cu Regulamentul UE nr. 811/2013 - etichetarea energetică 2019, pe o scară de la G la A+++.

(3)
Performanțe energetice de vârf

Datorită utilizării agentului frigorifi c R-32, unitatea atinge 
cele mai înalte performanțe energetice, reprezentate 
prin cele mai bune clase energetice.

(3)
până la

Capacitate mai mare la 
temperatură exterioară scăzută

Unitate Daikin Altherma 3 de 11-16 
kW este echipată cu un compresor 
scroll nou cu injecție de gaz care 
permite unității să funcționeze până la 
temperaturi exterioare de -28°C.

În plus, a fost îmbunătățită capacitatea 
de încălzire la temperatură exterioară 
scăzută (-7/35°C) cu 35% comparativ cu 
cea a modelului anterior.

Setare la instalare a unui nivel redus de 
zgomot

Pentru a respecta cerințele din cele mai sensibile 
zone urbane, instalatorul poate seta unitatea în 
modul cu nivel de zgomot scăzut, reducând nivelul 
de zgomot cu 3 dB(A).

Unitate exterioară Daikin Altherma 3 de 11-14-16 kW

Unitate exterioară EPGA-D este disponibilă cu capacitățile de 11-14-
16 kW, 1 fază și poate fi  conectată la:
• Unități interioare montate pe perete EAB(H/X)-D; 
• Unități interioare de pardoseală cu rezervor încorporat 

EAV(H/X)-D; 
• Unități interioare de pardoseală cu rezervor încorporat, pentru 

două zone EAVZ-D;
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EAVH-D6V(G)/D9W(G) + EPGA-DV3

-28°
până la

EAVH-D*V EAVH-D*VG

BRC1HHDWEPGA-DV

EAVH-D*V

EPGA-DV

60°C

 Daikin Altherma 3 H F
› numai pentru încălzire 
› 11-14-16 kW
Pompă de căldură hidro-split aer-apă de pardoseală, pentru 
încălzire și prepararea apei calde menajere

› Efi ciență sezonieră optimă care asigură cele mai mari economii la 
costurile de funcționare

› Datorită temperaturii de ieșire a apei de până la 65°C este alegerea 
perfectă atât pentru construcții noi cât și pentru renovări

› Rezervor pentru apă caldă menajeră integrat, din oțel inoxidabil, 
de 180 litri sau de 230 litri 

› Spațiu mic de instalare de 595 x 600 mm
› Încălzitor de rezervă integrat, de 6 sau 9 kW
› Unitate exterioară extrage căldura din aerul exterior, chiar și la o 

temperatură de -28°C

Date privind efi cienţa EAVH + EPGA 16S18D6V(G)/
D9W(G) + 11DV

16S23D6V(G)/
D9W(G) + 11DV

16S18D6V(G)/
D9W(G) + 14DV

16S23D6V(G)/
D9W(G) + 14DV

16S18D6V(G)/
D9W(G) + 16DV

16S23D6V(G)/
D9W(G) + 16DV

Capacitate de încălzire Nom. kW 11,1 (1) / 11,3 (2) 14,5 (1) / 14,5 (2) 16,5 (1) / 15,6 (2)
Putere absorbită Încălzire Nom. kW 2,16 (1) / 2,91 (2) 2,91 (1) / 3,96 (2) 3,45 (1) / 4,21 (2)
COP 5,15 (1) / 3,88 (2) 4,99 (1) / 3,65 (2) 4,78 (1) / 3,71 (2)
Încălzire a spațiului Climat mediu 

apă de ieșire 
55°C

SCOP 3,29 3,34 3,41
ŋs (e� cienţa sezonieră de încălzire a spaţiului) % 129 130 133
Clasa de e� cienţă sezonieră de încălzire a spaţiului A++

Climat mediu 
apă de ieșire 
35°C

SCOP 4,38 4,45 4,56
ŋs (e� cienţa sezonieră de încălzire a spaţiului) % 172 175 179
Clasa de e� cienţă sezonieră de încălzire a spaţiului A++ A+++ (3)

Apă caldă menajeră General Profi l sarcină declarată L XL L XL L XL
Climat mediu ŋwh (efi cienţa de încălzire a apei) % 104 112 104 112 104 112

Clasa de e� cienţă energetică pentru încălzirea apei A+ (3)

Date Tehnice - unitate interioară EAVH 16S18D6V(G)/
D9W(G)

16S23D6V(G)/
D9W(G)

16S18D6V(G)/
D9W(G)

16S23D6V(G)/
D9W(G)

16S18D6V(G)/
D9W(G)

16S23D6V(G)/
D9W(G)

Carcasă Culoare Alb/Gri + Negru
Material Rășină / Tablă

Dimensiuni Unitate Înălţime x Lăţime x Adâncime mm 1.650x595x625 1.850x595x625 1.650x595x625 1.850x595x625 1.650x595x625 1.850x595x625
Greutate Unitate kg 109 118 109 118 109 118
Rezervor Volum de apă l 180 230 180 230 180 230
Putere sonoră Nom. dBA 44
Presiune sonoră Nom. dBA 30

Date tehnice - unitate exterioară EPGA 11DV 14DV 16DV
Dimensiuni Unitate Înălţime x Lăţime x Adâncime mm 1.440x1.160x380
Greutate Unitate kg 143
Interval de operare Încălzire Min.~Max. °CDB -28 ~ 25

Răcire Min.~Max. °CDB 10~43
Apă caldă menajeră Min.~Max. °CDB -28~35

Agent frigorifi c Tip / GWP R-23 / 675
Putere sonoră Încălzire / Răcire Nom. dBA 64 / 68 52 / 55
Presiune sonoră Încălzire / Răcire Nom. dBA 48 / 55 49 / 55 49 / 50
Alimentare cu energie Nume/Fază/frecvenţă/tensiune Hz/V V3/1N~/50/230
Curent Siguranţe recomandate A 32

(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) (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 )
(3) În conformitate cu Regulamentul UE nr. 811/2013 - etichetarea energetică 2019, pe o scară de la G la A+++.

Prețuri (TVA inclus) EAVH + EPGA 16S18D6V/D9W 
+ 11DV

16S23D6V/D9W
+ 11DV

16S18D6V/D9W 
+ 14DV

16S23D6V/D9W 
+ 14DV

16S18D6V/D9W 
+ 16DV

16S23D6V/D9W 
+ 16DV

Preț pentru unitatea interioară Lei 24.362,-/24.534,- 24.603,-/ 26.118,- 24.362,-/24.534,- 24.603,-/ 26.118,- 24.362,-/24.534,- 24.603,-/24.534,-
Preț pentru unitatea exterioară Lei 18.363,- 18.363,- 21.882,- 21.882,- 25.387,- 25.387,-LA CERERE
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EAVX-D6V(G)/D9W(G) + EPGA-DV3

EPGA-DV

EAVX-D*V EAVX-D*VG

BRC1HHDS

EAVX-D*VG

EPGA-DV

EAVX-D*VG

-28°

până la

60°C

Date privind efi cienţa EAVX + EPGA 16S18D6V(G)/
D9W(G) + 11DV

16S23D6V(G)/
D9W(G) + 11DV

16S18D6V(G)/
D9W(G) + 14DV

16S23D6V(G)/
D9W(G) + 14DV

16S18D6V(G)/
D9W(G) + 16DV

16S23D6V(G)/
D9W(G) + 16DV

Capacitate de încălzire Nom. kW 11,1 (1) / 11,3 (2) 14,5 (1) / 14,5 (2) 16,5 (1) / 15,6 (2)
Putere absorbită Încălzire Nom. kW 2,16 (1) / 2,91 (2) 2,91 (1) / 3,96 (2) 3,45 (1) / 4,21 (2)
Capacitate de răcire Nom. kW 10,5 (1) / 10,7 (2) 11,1 (1) / 11,9 (2) 13,5 (1) / 11,9 (2)
Putere absorbită Răcire Nom. kW 2,21 (1) / 3,30 (2) 2,72 (1) / 3,97 (2) 3,42 (1) / 3,97 (2)
COP 5,15 (1) / 3,88 (2) 4,99 (1) / 3,65 (2) 4,78 (1) / 3,71 (2)
EER 4,75 (1) / 3,23 (2) 4,09 (1) / 2,99 (2) 3,94 (1) / 2,99 (2)
Încălzire a spațiului Climat mediu 

apă de ieșire 
55°C

SCOP 3,32 3,37 3,43
ŋs (e� cienţa sezonieră de încălzire a spaţiului) % 130 132 134
Clasa de e� cienţă sezonieră de încălzire a spaţiului A++

Climat mediu 
apă de ieșire 
35°C

SCOP 4,44 4,51 4,61
ŋs (e� cienţa sezonieră de încălzire a spaţiului) % 175 178 182
Clasa de e� cienţă sezonieră de încălzire a spaţiului A++ A+++ (3)

Apă caldă menajeră General Profi l sarcină declarată L XL L XL L XL
Climat mediu ŋwh (efi cienţa de încălzire a apei) % 104 112 104 112 104 112

Clasa de e� cienţă energetică pentru încălzirea apei A+ (3)

Date Tehnice - unitate interioară EAVX 16S18D6V(G)/
D9W(G)

04S23D3V(G)/
D6V(G)

16S18D6V(G)/
D9W(G)

16S23D6V(G)/
D9W(G)

16S18D6V(G)/
D9W(G)

16S23D6V(G)/
D9W(G)

Carcasă Culoare Alb/Gri + Negru
Material Rășină / Tablă

Dimensiuni Unitate Înălţime x Lăţime x Adâncime mm 1.650x595x625 1.850x595x625 1.650x595x625 1.850x595x625 1.650x595x625 1.850x595x625
Greutate Unitate kg 109 118 109 118 109 118
Rezervor Volum de apă l 180 230 180 230 180 230
Putere sonoră Nom. dBA 44
Presiune sonoră Nom. dBA 30

Date tehnice - unitate exterioară EPGA 11DV 14DV 16DV
Dimensiuni Unitate Înălţime x Lăţime x Adâncime mm 1.440x1.160x380
Greutate Unitate kg 143
Interval de operare Încălzire Min.~Max. °CDB -28 ~ 25

Răcire Min.~Max. °CDB 10~43
Apă caldă menajeră Min.~Max. °CDB -28~35

Agent frigorifi c Tip / GWP R-23 / 675
Putere sonoră Încălzire / Răcire Nom. dBA 64 / 68 66 / 68
Presiune sonoră Încălzire / Răcire Nom. dBA 48 / 55 49 / 55 52 / 55
Alimentare cu energie Nume/Fază/frecvenţă/tensiune Hz/V V3/1N~/50/230
Curent Siguranţe recomandate A 32

(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) (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 )
(3) În conformitate cu Regulamentul UE nr. 811/2013 - etichetarea energetică 2019, pe o scară de la G la A+++.

Daikin Altherma 3 H F
› încălzire și răcire  
› 11-14-16 kW
Pompă de căldură hidro-split aer-apă de pardoseală, pentru 
încălzire, răcire și prepararea apei calde menajere.

› Efi ciență sezonieră optimă care asigură cele mai mari economii la 
costurile de funcționare

› Datorită temperaturii de ieșire a apei de până la 60°C este alegerea 
perfectă atât pentru construcții noi cât și pentru renovări

› Rezervor pentru apă caldă menajeră integrat, din oțel inoxidabil, 
de 180 litri sau de 230 litri 

› Spațiu mic de instalare de 595 x 600 mm
› Încălzitor de rezervă integrat, de 6 sau 9 kW
› Unitate exterioară extrage căldura din aerul exterior, chiar și la o 

temperatură de -28°C

Prețuri (TVA inclus) EAVX + EPGA 16S18D6V/D9W 
+ 11DV

16S23D6V/D9W
+ 11DV

16S18D6V/D9W 
+ 14DV

16S23D6V/D9W 
+ 14DV

16S18D6V/D9W 
+ 16DV

16S23D6V/D9W 
+ 16DV

Preț pentru unitatea interioară Lei 25.942,-/26.117,- 26.185,-/27.708,-  25.942,-/26.117,- 26.185,-/27.708,- 25.942,-/26.117,- 26.185,-/ 27.708,-
Preț pentru unitatea exterioară Lei 18.363,- 18.363,- 21.882,- 21.882,- 25.387,- 25.387,-LA CERERE
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EPGA-DV

EABH-D*V

EABH-D6V/D9W + EPGA-DV3

EABH-D*V

BRC1HHDW

-28°
60°C

Date privind efi cienţa EABH + EPGA 16D6V/D9W + 11DV 16D6V/D9W + 14DV 16D6V/D9W + 16DV
Capacitate de încălzire Nom. kW 11,1 (1) / 11,3 (2) 14,5 (1) / 14,5 (2) 16,5 (1) / 15,6 (2)
Putere absorbită Încălzire Nom. kW 2,16 (1) / 2,91 (2) 2,91 (1) / 3,96 (2) 3,45 (1) / 4,21 (2)
COP 5,15 (1) / 3,88 (2) 4,99 (1) / 3,65 (2) 4,78 (1) / 3,71 (2)
Încălzire a spațiului Climat mediu

apă de ieșire  
55°C

SCOP 3,29 3,34 3,41
ŋs (e� cienţa sezonieră de încălzire a spaţiului) % 129 130 133
Clasa de e� cienţă sezonieră de încălzire a spaţiului A++

Climat mediu 
apă de ieșire  
35°C

SCOP 4,38 4,45 4,56
ŋs (e� cienţa sezonieră de încălzire a spaţiului) % 172 175 179
Clasa de e� cienţă sezonieră de încălzire a spaţiului A++ A+++ (3)

Date tehnice - unitate interioară EABH 16D6V 16D9W 16D6V 16D9W 16D6V 16D9W
Carcasă Culoare Alb/Gri + Negru

Material Rășină, tablă
Dimensiuni Unitate Înălţime x Lăţime x Adâncime mm 840x440x390
Greutate Unitate kg 38
Putere sonoră Nom. dBA 44 
Presiune sonoră Nom. dBA 30 

Date tehnice - unitate exterioară EPGA 11DV 14DV 16DV
Dimensiuni Unitate Înălţime x Lăţime x Adâncime mm 1.440x1.160x380
Greutate Unitate kg 143
Interval de operare Încălzire Min.~Max. °CDB -28~25

Răcire Min.~Max. °CDB 10~43
Apă caldă menajeră Min.~Max. °CDB -28~35

Agent frigorifi c Tip / GWP R-23 / 675
Putere sonoră Încălzire / Răcire Nom. dBA 64 / 68 66 / 68
Presiune sonoră Încălzire / Răcire Nom. dBA 48 / 55 49 / 55 45 / 55
Alimentare cu energie Nume/Fază/frecvenţă/tensiune Hz/V V3/1N~/50/230
Curent Siguranţe recomandate A 32

(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) (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 )
(3) În conformitate cu Regulamentul UE nr. 811/2013 - etichetarea energetică 2019, pe o scară de la G la A+++.

Daikin Altherma 3 H W 
› numai pentru încălzire 
› 11-14-16 kW
Pompă de căldură hidro-split aer-apă de perete numai 
pentru încălzire

› Eficiență sezonieră optimă care asigură cele mai mari economii la 
costurile de funcționare

› Datorită temperaturii de ieșire a apei de până la 60°C este alegerea 
perfectă atât pentru construcții noi cât și pentru renovări

› Dimensiunile compacte asigură un spațiu de instalare mic
› Designul elegant al unității se integrează perfect cu alte aparate 

de uz casnic 
› Poate fi combinată cu o unitate Daikin de stocare a energiei 

termice din oțel inoxidabil sau ECH2O
› Unitate exterioară extrage căldura din aerul exterior, chiar și la o 

temperatură de -28°C

Prețuri (TVA inclus) EABH + EPGA 16D6V/D9W + 11DV 16D6V/D9W + 14DV 16D6V/D9W + 16DV
Preț pentru unitatea interioară Lei 17.732,-/18.621,-  17.732,-/18.621,- 17.732,-/18.621,-
Preț pentru unitatea exterioară Lei 18.363,- 21.882,- 25.387,-

LA CERERE
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EABX-D*V

EABX-D6V/D9W + EPGA-DV3

EABX-D*V

BRC1HHDWBRC1HHDWEPGA-DV

până la

-28°
60°C

Date privind efi cienţa EABX + EPGA 16D6V/D9W + 11DV 16D6V/D9W + 14DV 16D6V/D9W + 16DV
Capacitate de încălzire Nom. kW 11,1 (1) / 11,3 (2) 14,5 (1) / 14,5 (2) 16,5 (1) / 15,6 (2)
Putere absorbită Încălzire Nom. kW 2,16 (1) / 2,91 (2) 2,91 (1) / 3,96 (2) 3,45 (1) / 4,21 (2)
Capacitate de răcire Nom. kW 10,5 (1) / 10,7 (2) 11,1 (1) / 11,9 (2) 13,5 (1) / 11,9 (2)
Putere absorbită Răcire Nom. kW 2,21 (1) / 3,30 (2) 2,72 (1) / 3,97 (2) 3,42 (1) / 3,97 (2)
COP 5,15 (1) / 3,88 (2) 4,99 (1) / 3,65 (2) 4,78 (1) / 3,71 (2)
EER 4,75 (1) / 3,23 (2) 4,09 (1) / 2,99 (2) 3,94 (1) / 2,99 (2)
Încălzire a spațiului Climat mediu 

apă de ieșire 
55°C

SCOP 3,29 3,34 3,43
ŋs (e� cienţa sezonieră de încălzire a spaţiului) % 129 130 133
Clasa de e� cienţă sezonieră de încălzire a spaţiului A++

Climat mediu 
apă de ieșire 
35°C

SCOP 4,38 4,45 4,56
ŋs (e� cienţa sezonieră de încălzire a spaţiului) % 172 175 179
Clasa de e� cienţă sezonieră de încălzire a spaţiului A++ A+++ (3)

Date tehnice - unitate interioară EABX 16D6V 16D9W 16D6V 16D9W 16D6V 16D9W
Carcasă Culoare Alb/Gri + Negru

Material Rășină, tablă
Dimensiuni Unitate Înălţime x Lăţime x Adâncime mm 840x440x390
Greutate Unitate kg 38
Putere sonoră Nom. dBA 44 
Presiune sonoră Nom. dBA 30 

Date tehnice - unitate exterioară EPGA 11DV 14DV 16DV
Dimensiuni Unitate Înălţime x Lăţime x Adâncime mm 1.440x1.160x380
Greutate Unitate kg 143
Interval de operare Încălzire Min.~Max. °CDB -28~25

Răcire Min.~Max. °CDB 10~43
Apă caldă menajeră Min.~Max. °CDB -28~35

Agent frigorifi c Tip / GWP R-23 / 675
Putere sonoră Încălzire / Răcire Nom. dBA 64 / 68 66 / 68
Presiune sonoră Încălzire / Răcire Nom. dBA 48 / 55 49 / 55 45 / 55
Alimentare cu energie Nume/Fază/frecvenţă/tensiune Hz/V V3/1N~/50/230
Curent Siguranţe recomandate A 32

(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) (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 )
(3) În conformitate cu Regulamentul UE nr. 811/2013 - etichetarea energetică 2019, pe o scară de la G la A+++.

Daikin Altherma 3 H W 
› încălzire și răcire  
› 11-14-16 kW
Pompă de căldură hidro-split aer-apă de perete, reversibilă
pentru încălzire și răcire

› Eficiență sezonieră optimă care asigură cele mai mari economii la 
costurile de funcționare

› Datorită temperaturii de ieșire a apei de până la 60°C este alegerea 
perfectă atât pentru construcții noi cât și pentru renovări

› Dimensiunile compacte asigură un spațiu de instalare mic
› Designul elegant al unității se integrează perfect cu alte aparate 

de uz casnic 
› Poate fi combinată cu o unitate Daikin de stocare a energiei 

termice din oțel inoxidabil sau ECH2O
› Unitate exterioară extrage căldura din aerul exterior, chiar și la o 

temperatură de -28°C

Prețuri (TVA inclus) EABX + EPGA 16D6V/D9W + 11DV 16D6V/D9W + 14DV 16D6V/D9W + 16DV
Preț pentru unitatea interioară Lei 19.313,-/ 20.213,-  19.313,-/20.213,- 19.313,-/20.213,-
Preț pentru unitatea exterioară Lei 18.363,- 21.882,- 25.387,-LA CERERE
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Accesorii pentru pompele de căldură

Material Nume Description Prețuri 
(TVA inclus)

Al
th

er
m

a 
3 

R 
F EKRUDAS

Interfață cu utilizatorul
simplificată

Interfață cu utilizatorul suplimentară pentru controlul de la distanță al pompei de căldură, de 
exemplu din sufragerie.
Interfața poate fi utilizată ca termostat de cameră. Obligatorie în cazul utilizării unui adaptor LAN.

la cerere

BRC1HHDK/S/W
Interfață cu utilizatorul
simplificată „Madoka”

Interfață cu utilizatorul suplimentară pentru controlul de la distanță al pompei de căldură, de 
exemplu din sufragerie.
Interfața poate fi utilizată ca termostat de cameră. Obligatorie în cazul utilizării unui adaptor LAN.

770,-

BRP069A61/2 Adaptor de rețea (LAN) Permite controlul pompei de căldură prin via smartphone sau tabletă utilizând
aplicația Online Controller/+conexiune pentru sistem solar. 944,-/615,-

EKRSC1 Senzor de temperatură
exterioară

Senzorul este utilizat în cazul în care unitatea exterioară nu este instalată într-un loc care să 
permită citireatemperaturii exterioare 496,-

A
lt

he
rm

a 
3 

R 
W

EKRUDAS
Interfață cu utilizatorul
simplificată

Interfață cu utilizatorul suplimentară pentru controlul de la distanță al pompei de căldură, de 
exemplu din sufragerie.
Interfața poate fi utilizată ca termostat de cameră. Obligatorie în cazul utilizării unui adaptor LAN.

la cerere

BRC1HHDK/S/W
Interfață cu utilizatorul
simplificată „Madoka”

Interfață cu utilizatorul suplimentară pentru controlul de la distanță al pompei de căldură, de 
exemplu din sufragerie.
Interfața poate fi utilizată ca termostat de cameră. Obligatorie în cazul utilizării unui adaptor LAN.

 770,-

BRP069A61/2 Adaptor de rețea (LAN)
Permite controlul pompei de căldură prin via smartphone sau tabletă utilizând
aplicația Online Controller/+conexiune pentru sistem solar. 944,-/ 615,-

EKUMBPART Set pentru conectarea unui 
rezervor ACM extern

Utilizat pentru instalarea unui rezervor ACM al altui producător. Setul constă într-o rezistență de 
încălzire de rezervă, supapă de bypass și un senzor de temperatură în rezervor la cerere

EKRSC1 Senzor de temperatură
exterioară

Senzorul este utilizat în cazul în care unitatea exterioară nu este instalată într-un loc care să 
permită citirea temperaturii exterioare 496,-

*în funcție de limba locală (1-7)

A
lt

he
rm

a 
3 

R 
EC

H
2O

EKBUB1C Rezistență de încălzire de 
rezervă 1 kW

Rezistență electrică imersată de 1.000 W pentru unitatea interioară Altherma 3 R ECH2O 
(accesoriu obligatoriu) la cerere

EKBUB3C Rezistență de încălzire de 
rezervă 3 kW

Rezistență electrică imersată de 3.000 W pentru unitatea interioară Altherma 3 R ECH2O 
(accesoriu obligatoriu) la cerere

EKBU9C Rezistență de încălzire de 
rezervă 9 kW

Rezistență electrică imersată de 9.000 W pentru unitatea interioară Altherma 3 R ECH2O 
(accesoriu obligatoriu) 2.581,-

EKBUHSWB
Cutie electrică pentru 
conectarea rezistenței de 
încălzire de rezervă

Accesoriu obligatoriu pentru conectarea rezistenței de încălzire de rezervă  471,-

K.FERNOXTF1 Separator compact de 
nămol și particule de ferită Utilizat pentru curățarea suplimentară a instalației și protecția pompei de căldură. 1.063,-

A
lt

he
rm

a 
M

EKRUCBL4* Interfață cu utilizatorul Accesoriu obligatoriu. Utilizată pentru controlul pompei de căldură. 577,-

K.FERNOXTF1 Separator compact de 
nămol și particule de ferită Utilizat pentru curățarea suplimentară a instalației și protecția pompei de căldură. 1.063,-

EKRUCBS
Interfață cu utilizatorul
simplificată

AInterfață cu utilizatorul suplimentară pentru controlul de la distanță al pompei de căldură, de 
exemplu din sufragerie. Interfața poate fi utilizată ca termostat de cameră. Obligatorie în cazul 
utilizării unui adaptor LAN.

632,-

BRP069A61/2 Adaptor de rețea (LAN) Permite controlul pompei de căldură prin via smartphone sau tabletă utilizând
aplicația Online Controller/+conexiune pentru sistem solar. 944,-/ 615,-

140111 Supapă de bypass
UESV20 Asigură un debit minim la cerere

140116 Supapă de bypass
UESV25 Asigură un debit minim la cerere

EKCB07CV3 Centru cablaj Utilizat în cazul folosirii unei rezistențe de încălzire de rezervă externe 1.388,-

EKMBUHC3V3 Kit încălzitor de rezervă 
3 kW, 230 V, monofazic Kit încălzitor de rezervă extern 3 kW/monofazic/230 V 3.568,-

EKMBUHC9W1 Kit încălzitor de rezervă 
9 kW, 400 V, trifazic Kit încălzitor de rezervă extern 9 kW/trifazic/400 V 3.365,-

EKUMBPART Set pentru conectarea unui 
rezervor ACM extern

Utilizat pentru instalarea unui rezervor ACM al altui producător. Setul constă într-un încălzitor de 
rezervă, supapă de bypass și un senzor de temperatură în rezervor la cerere
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Accesorii pentru pompele de căldură

Material Nume Description Prețuri 
(TVA inclus)

A
lt

he
rm

a 
R 

H
yb

ri
d

EKRUCBL4* Interfață cu utilizatorul Accesoriu obligatoriu. Utilizată pentru controlul pompei de căldură. 577,-

K.FERNOXTF1 Separator compact de 
nămol și particule de ferită Utilizat pentru curățarea suplimentară a instalației și protecția pompei de căldură. 1.063,-

EKRUCBS
Interfață cu utilizatorul
simplificată

AInterfață cu utilizatorul suplimentară pentru controlul de la distanță al pompei de căldură, de 
exemplu din sufragerie. Interfața poate fi utilizată ca termostat de cameră. Obligatorie în cazul 
utilizării unui adaptor LAN.

632,-

BRP069A61/2 Adaptor de rețea (LAN) Permite controlul pompei de căldură prin via smartphone sau tabletă utilizând
aplicația Online Controller/+conexiune pentru sistem solar. 944,-/615,-

EKHY075787 Kit GPL Kit de conversie GPL pentru Altherma R Hybrid  51,-

EKHY093467 Placă de acoperire Placă pentru acoperirea racordurilor conductelor sub Daikin Altherma R Hybrid 119,-

EKVK1A Kit supape Supape pentru racorduri încălzire, ACM și gaz 609,-

EKHYDP Tavă condens unitate 
interioară Accesoriu obligatoriu pentru unitățile de încălzire/răcire 593,-

 EKHY3PART
Set pentru conectarea 
unui rezervor ACM 
extern

Set de supape pentru conectarea unui rezervor ACM al altui producător  1.067,-

*în funcție de limba locală(1-7)
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Stand By Me și Heating Solutions
Navigator sunt create pentru a te
conecta la Daikin și a-ți ușura munca.

Te interesează modul în care
funcționează platforma? Scanează
codurile QR pentru a vedea o
demonstrație a modului în care
funcționează fi ecare instrument.

www.standbyme.daikin.eu

DE
M

O

DEMO

DEMO
DE

M
O

DEMO

RADIATOR 
Instrument
de selectare a
radiatoarelor HSN
Acest instrument
de selectare a
radiatoarelor sprijină
clienții în selectarea
dimensiunii
corespunzătoare a
radiatoarelor pentru
fi ecare cameră.

DIMENSIONARE
Instrument de 
calcul al pierderilor 
de căldură HSN/
Room by Room
Instrumentul opțional
de calcul al sarcinii
termice „Room
by Room” este un
instrument care îți
permite să calculezi
sarcina termică 
dintrun spațiu. În 
plus față de Room by 
Room, este disponibil 
și un calcul simplifi cat 
al sarcinii termice.

LISTA
ECHIPAMENTELOR

DOCUMENTAȚIE
TEHNICĂ

CONDUCTE ȘI
CABLURI
Diagrame
personalizate
de conducte
și cabluri sunt
generate pentru
fi ecare proiect
în parte, ținând
cont de mulți
parametri precum
generatorul de
căldură, împărțirea
în zone, tipul
emițătorului și
opțiunile.

INSTRUMENTUL DE
DIMENSIONARE A
CONDUCTELOR
Calculează lungimea
maximă a conductelor 
hidronice de la
unitatea interioară
la unitatea exterioară
pe baza pierderii
de presiune de la
nivelul emițătorului
sau invers.

STUDIU DE
VIABILITATE
ECONOMICĂ
Compară soluția
Daikin proprie
cu o soluție de
referință.

ÎNCĂLZIRE PRIN
PARDOSEALĂ
Instrumentul pentru
încălzire prin 
pardoseală
oferă clientului o
indicație cu privire
la materialul necesar
pentru un anumit
proiect. Prin 
intermediul
acestei casete de
instrumente se poate
solicita, de asemenea,
un calcul detaliat și un
plan de amplasare.

SOLAR
Instrument de
selectare a sistemelor
solare HSN Instrumentul
Instrumentul de
selectare a sistemelor
solare prezintă  avantajele
unui sistem cu panouri
solare DAIKIN și
sprijină profesioniștii în
selectarea sistemului cu
panouri solare potrivit
pentru o casă.

INSTRUMENT DE
CONFIGURARE
e-Confi gurator este
un instrument și
o aplicație bazate
pe internet, care
permite instalatorilor
să confi gureze de
la distanță setările
pompelor de căldură
Daikin Altherma.
Datorită interfeței
sale ușor de utilizat și
intuitive, confi gurația
poate fi  fi nalizată
în câțiva pași. După
aceea, se poate păstra
în format pdf sau salva
pe stick USB/card SD
pentru a o încărca în
pompa de căldură în
locația de instalare.

GESTIONAREA BAZEI
INSTALATE

professional.standbyme.daikin.eu

HEATING
SOLUTIONS
NAVIGATOR (HSN)

Heating Solutions Navigator este un
set de instrumente digitale dezvoltat
pentru experții Daikin cu scopul de a
ajuta la furnizarea celei mai potrivite
soluții pentru căminul clienților
tăi. Cu ajutorul acestui instrument
poți confi gura instalația, poți crea
diagrame de conducte și conexiuni
personalizate, poți seta confi gurația 
pe propria instalație și multe altele.

DEMO
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Stand By Me, o călătorie către
satisfacția clienților

E-CARE

CONTACT YOUR LOCAL 
SBM/HSN SPECIALIST

DEM
O

DEMO

ASISTENT DE PUNERE 
ÎN FUNCȚIUNE
Utilizează acest modul
de verifi care hidro
în timpul punerii în
funcțiune.

EXTINDEREA
GARANȚIEI

NOTIFICARE
DE STARE A
SISTEMULUI

PUNERE ÎN FUNCȚIUNE

ÎNREGISTRARE
Înregistrarea instalației
SBM este un instrument de
servicii postvânzare prin care
utilizatorii fi nali pot extinde
garanția instalației proprii sau
pot comanda pachete de
întreținere. Toți profesioniștii
Daikin au un rol esențial în
aceste oferte de servicii.
Ca profesionist Daikin, Stand
By Me îți permite să păstrezi
un jurnal digital complet al
bazei instalate de produse
Daikin și să îl poți consulta de
pe orice dispozitiv mobil.

COMANDĂ PIESE DE
SCHIMB

REPARAȚIIÎNTREȚINERE

E-DOCTOR
Parte din e-Care
Aplicația e-Doctor
oferită de Daikin face
parte din e-Care,
o aplicație pentru
ghidarea colegilor și
instalatorilor noștri
Daikin în remedierea
defecțiunilor unei
unități.

NOTIFICARE DE STARE A
SISTEMULUI
Primești codurile
de defecțiune de la
instalațiile proprii direct
pe platforma Stand
By Me sau printr-o
notifi care în aplicația
e-Care.

ULTIM
ATE CUSTOMER SATISFACTION
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