
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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 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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Chintesența
pompelor de căldură

Care este esența... chintesenței?

Puritatea unei idei, raționalizată, redusă la minim... 

până când nu mai rămâne nimic... 

în afară de perfecțiune.

Daikin Altherma 3 H HT reprezintă cea mai bună 
soluție pentru pompe de căldură aer-apă.

Daikin Altherma 3 H HT este prima unitate 
exterioară Daikin cu un design distinctiv. 
Ventilatorul sau unic reduce zgomotul produs, iar 
grila frontală neagră permite integrarea unității în 
orice mediu.

Performanță superioară, utilizarea energiei din 
surse regenerabile, design și confort acustic.

Acestea reprezintă Chintesența pompei de 
căldură.

Placă antivibrații Compresor R-32 cu injecție dublă Ventilator unic Grilă frontală, orizontală, neagră

Chintesența reprezintă:

 Cel mai bun exemplu de calitate sau clasă

 Cea mai pură formă a esenței unui lucru

 Cea mai rafinată parte a unui lucru
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Proiectate pentru a 
face față celei mai reci 
clime

Fabricate în Europa, 
pentru Europa
În Europa, condițiile meteo pot fi uneori extrem de dificile. De aceea am creat 
Daikin Altherma 3 H HT.

Capacitatea de încălzire este, de asemenea, menținută ridicată la temperaturi 
exterioare scăzute datorită tehnologiei unice Daikin.

În calitate de lider de piață, Daikin se străduiește întotdeauna să producă cele mai 
fiabile și eficiente pompe de căldură. Daikin a dezvoltat tehnologia Bluevolution 
pentru a obține performanțe mai mari și echipamente mai ecologice. Această 
tehnologie este integrată acum în toate produsele noi, ca de exemplu Daikin 
Altherma 3 H HT. Daikin Altherma 3 H HT este prima unitate Daikin exterioară, cu 
un design distinctiv. Are un singur ventilator, cu nivel de zgomot redus, iar datorită 
grilei sale frontale, de culoare neagră,unitatea se potrivește în orice mediu.
Toate aceste componente au fost dezvoltate special, intern, pentru ca modelul 
Daikin Altherma 3 H HT să fie unic.

Performanță superioară, utilizare de energie din surse regenerabile, design 
și confort acustic..
Aceasta este chintesența pompei de căldură. 

Design și instalare cu 
economie de spațiu

Pe lângă confortul acustic, designul este în prezent extrem de 
important. O atenție specifi că a fost acordată integrării perfecte 
a  unității exterioare în mediul casei dumneavoastră.

Grila frontală neagră se extinde orizontal, făcând invizibil 
ventilatorul din interior. Carcasa gri mat refl ectă culoarea 
peretelui din spate pentru mai multă discreție. Această unitate a 
primit premiile pentru design IF și reddot în 2019.

Tehnologia Bluevolution îmbină 
utilizarea unui compresor dezvoltat 
special și a agentului frigorific R-32. 
Daikin se numără printre pionierii pe 
plan mondial în materie de pompe 
de căldură ce utilizează R-32. Cu un 
potențial de încălzire globală (GWP) 
scăzut, R-32 este echivalent ca putere cu 
agenții frigorifici standard, dar asigură o 
eficiență energetică mai mare, precum și 
reducerea emisiilor de CO2.

Fiind ușor de recuperat și reutilizat, R-32 
este soluția perfectă pentru atingerea 
noilor obiective europene privind emisiile 
de CO2.
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La înălțimea așteptărilor 
societății moderne

Liniștea rimează 
cu confortul

Modelul Daikin Altherma 3 H HT a fost proiectat 
pentru reducerea nivelului de zgomot și pentru a 
îndeplini așteptările societății actuale.

Daikin Altherma 3 H HT oferă mai multă fl exibilitate 
datorită nivelului scăzut de zgomot. În modul de 
nivel sonor standard, unitatea funcționează cu un 
nivel de presiune sonoră de 38 dBA la 3 metri, adică 
ceva între ciripitul păsărilor și interiorul unei săli de 
bibliotecă. Iar modul de nivel sonor scăzut asigură 
o reducere de 3 dB(A) la 3 metri, până la 35 dB(A), 
ceea ce reprezintă o reducere reală, la jumătate, a 
nivelului de zgomot!

20 
dBA

30 
dBA

36 
dBA

60 
dBA

42 
dBA

100 
dBA

120 
dBA

dBA

dBA35 
dBA

38 
dBA

păsări camion avionbibliotecă conversație

Daikin 
Altherma 3 

H HT

MOD NIVEL 
SONOR 
SCĂZUT

Daikin 
Altherma 3 

H HT 

MOD NIVEL 
SONOR 

STANDARD
pădureșoaptă
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O carcasă reproiectată

Grila frontală neagră, compusă din linii 
orizontale, ascunde ventilatorul și reduce 
percepția zgomotului produs de unitate.

Carcasa de culoare gri deschis refl ectă ușor 
nuanțele din mediul în care este instalată unitatea, 
ajutând la integrarea sa perfectă în orice decor.

Acest design unic a fost deja premiat.

Inovația
în centrul preocupărilor noastre

Daikin Altherma 3 H HT se afl ă, datorită dezvoltării specifi ce, în topul performanțelor în mate-

rie de nivel de zgomot scăzut și încălzire. Pentru ca acest produs să atingă excelența, au fost 

concepute mai multe componente de importanță majoră, cum ar fi  un compresor cu injecție 

dublă și un ventilator unic, chiar și pentru unități de capacitate mare, 

precum și o carcasă nouă în totalitate.

Un singur ventilator pentru 
capacități mari

Ventilatorul unic are dimensiuni puțin mai mari și 
înlocuiește cele două ventilatoare obișnuite pentru 
unitățile de capacitate mare (14-16-18 kW).

Forma ventilatorului a fost, de asemenea, 
reproiectată pentru a reduce suprafața de contact 
cu aerul, reducând astfel nivelul de zgomot prin 
îmbunătățirea circulației aerului.
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Izolare fonică și elemente 
anti-vibrații pentru compresor 

Pentru a reduce nivelul de zgomot produs 
de compresor au fost luate câteva măsuri 
în materie de amortizare și izolație.

În primul rând. Compresorul este înconjurat 
de un strat de aer izolator, un strat de 
material fonoabsorbant și o cutie din metal.

În materie de amortizare, unitatea Daikin 
Altherma 3 H HT beneficiază de o reducere 
dublă a nivelului de zgomot, prin utilizarea 
unor suporturi din cauciuc, între placa debază 
și placa anti-vibrații de sub compresor.

A+++

35°C și 55°C
Încălzire spații

până la

Noul compresor cu dublă injecție

Pentru ca acest produs să fie unic, Daikin Europa a colaborat 
cu Daikin Japonia pentru dezvoltarea componentelor de înaltă 
tehnologie. Compresorul unității Daikin Altherma 3 H HT este capabil 
să furnizeze pe cont propriu o temperatură ridicată a apei la ieșire, de 
70°C.

În plus, Daikin este pionier în materie de pompe de căldură ce 
utilizează agent frigorific R-32. Cu un potențial de încălzire globală 
(GWP) scăzut, R-32 este echivalent ca putere cu agenții frigorifici 
standard, dar asigură o eficiență energetică mai mare, precum și 
reducerea emisiilor de CO2. Fiind ușor de recuperat și reutilizat, R-32 
este soluția perfectă pentru atingerea noilor obiective europene 
privind emisiile de CO2.

Capacitate fără egal

Datorită acestor evoluții noi, Daikin Altherma 3 H HT a atins cele mai 
bune performanțe, ilustrate prin etichetele energetice:

Cutie din 
metal Strat de 

aer izolator

Material 
fonoabsorbant

Suporturi din cauciucPlaca de bază        

Placă 
anti-vibrații
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Unitățile din gama Daikin Altherma 3 H HT pot fi  combinate cu trei unități interioare diferite, oferind caracteristici 
specifi ce pentru a vă asigura încălzirea, răcirea și apa caldă menajeră în locuința dumneavoastră.

Model cu rezervor integrat pentru 
ACM, din oțel inoxidabil

Acest model este o unitate compactă, cu 
o amprentă la sol mică, de 595x625 mm. 
Unitate este echipată cu un rezervor de 
180 sau 230 l, pentru a răspunde cerinței 
dumneavoastră de apă caldă menajeră.

Model ECH2O cu rezervor integrat 
pentru ACM

Unitate ECH2O este echipată cu un 
rezervor termic pentru ACM de 300 sau 
500 l, care poate fi  conectat la panouri 
solare.

Model cu montare pe perete

Acest model este cea mai compactă 
unitate, dar trebui să fi e conectat la un 
rezervor separat pentru a furniza apă 
caldă menajeră.

O soluție,
combinații multiple
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Unitate exterioară

Unitate exterioară este 
disponibilă în clasele de    
14-16-18 kW.
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Alegeți din „Trei Plusuri” Daikin funcționalitatea care se potrivește cel mai bine nevoilor clientului.
Unitățile interioare sunt disponibile în 3 versiuni: doar încălzire, reversibilă și cu două zone, oferindu-vă 
posibilitatea de a adapta sistemul dumneavoastră de încălzire Daikin.

Model reversibil
Dacă este necesară răcirea, 
toate cele trei unități interioare 
au modele reversibile dedicate. 
Reversibil înseamnă că sistemul 
își poate inversa modul de 
funcționare, asigurând răcirea în 
locul încălzirii. Pentru funcția de 
răcire sunt necesare un sistem de 
conducte în pardoseală sau unități 
de ventiloconvectoare.

Model cu două zone
Modelul integrat, de pardoseală, include și un model dedicat cu 
două zone: puteți alege două zone cu emițători diferiți, care au 
nevoie de un nivel de temperatură diferit, în camere diferite (de 
exemplu: un sistem de încălzire prin pardoseală în camera de zi 
și radiatoare în dormitoarele de la etaj).

Model doar încălzire
Modelul doar încălzire este standard în gama de produse Daikin, 
fi ind disponibil pentru toate cele trei unități interioare. Aceasta 
înseamnă că sistemul dumneavoastră de încălzire asigură încălzirea 
spațiilor și apă caldă menajeră.

Zona 1 / Noapte: dormitoare
Echipate cu radiatoare.
Programate să funcționeze seara și 
dimineața.

Zona 2 /Zi: camere de zi
Echipate cu ventiloconvectoare și/sau încălzire prin 
pardoseală: funcționează la cerere.

Obțineți confortul optim
cu cele mai bune funcționalități

Daikin Altherma HPC (convectoare cu pompă de 
căldură) sunt emițători hidronici care pot asigura răcirea 
sau încălzirea. Pot fi  combinate și sunt perfect adecvate 
pentru sistemele de încălzire prin pardoseală.

Sistemul de conducte din pardoseală este 
conceput astfel încât să poată fi  alimentat cu apă de 
temperatură medie pentru a vă încălzi locuința, dar 
în anotimpul cald conductele pot fi  alimentate și cu 
apă mai rece, pentru a vă răcori spațiile interioare.

70°C

35°C

Este posibil, de asemenea, ca cele 2 zone să fi e gestionate în mod 
independent: dezactivarea încălzirii de la etaj în timpul zilei, pentru 
a reduce consumul de energie.
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De ce să alegeți unitatea Daikin 
de pardoseală cu rezervor integrat 
pentru apă caldă menajeră?

Unitate Daikin Altherma 3 de pardoseală este sis-

temul ideal pentru asigurarea încălzirii, apei calde 

menajere și răcirii, pentru modernizarea sistemelor 

sau crearea unor sisteme noi, de dimensiuni mari.

Apă caldă menajeră

Încălzire și răcire

Încălzire prin 
pardoseală

Sistem multivalent ce asigură economie de 
spațiu și timp 
ʯ Un rezervor din oțel inoxidabil pentru apă caldă 

menajeră, de 180 sau 230 l, împreună cu o pompă de 
căldură asigură instalarea mai rapidă, comparativ cu 
sistemele tradiționale.

ʯ Includerea tuturor componentelor hidraulice 
înseamnă că nu sunt necesare componente ale 
terților.

ʯ Plăcile electronice și componentele hidraulice sunt 
amplasate frontal, pentru acces ușor

ʯ Amprentă de instalare la sol mică, de 595 x 625 mm
ʯ Sunt disponibile modele cu opțiunea unui încălzitor 

de rezervă integrat de 6 sau 9 kW
ʯ Modele cu 2 zone, care asigură monitorizarea 

temperaturii pentru 2 zone.

Daikin Altherma 3 H HT F
Unitate de pardoseală cu rezervor integrat
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Reducerea amprentei de instalare la sol și a înălțimii

Comparativ cu versiunea tradițională split a unei unități 
cu montare pe perete și cu rezervor separat pentru apă 
caldă menajeră, unitatea interioară integrată asigură 
reducerea substanțială a spațiului necesar pentru 
instalare.

Amprenta la sol redusă, de 595 x 625 mm, a unității 
interioare integrate este similară altor aparate de uz 
casnic.

Pentru proiectele de instalare aproape că nu sunt 
necesare spații laterale, deoarece conductele sunt 
amplasate la partea superioară a unității.

Înălțimea de instalare este sub 2 m, pentru rezervoarele 
de 180 l fi ind necesară o înălțime de 1,65 m, iar pentru 
cele de 230 l de 1,85 m.

Designul compact al unității interioare integrate îi 
accentuează aspectul elegant și modern, asortându-se 
perfect cu celelalte aparate de uz casnic.

Design multivalent

Interfață pentru utilizator avansată Unitate interioară integrată

Vas de expansiune

Acces ușor:
componente accesibile 
de la partea frontală

Rezervor apă caldă 
menajeră

Încălzitor de 
rezervă

Pompă de 
recirculare

  

Reducerea amprentei de 
instalare la sol și a înălțimii

Robinet cu 3 căi

  

Filtru magnetic

Ochiul Daikin
Ochiul Daikin intuitiv vă 
prezintă starea sistemului 
dumneavoastră în timp real.

Albastru este perfect! Dacă 
ochiul devine roșu înseamnă 
că a apărut o eroare.

Confi gurare rapidă
Conectați-vă și veți putea confi gura complet
unitatea prin intermediul noii interfețe multimedia 
în mai puțin de 10 pași. Puteți chiar să verifi cați dacă 
unitatea este gata de utilizare prin rularea ciclurilor de 
testare!

Utilizare simplă
Cu noua interfață multimedia  puteți lucra foarte rapid. 
Este extrem de ușor de utilizat, având doar câteva taste și 
2 butoane de navigare.

Design elegant
Interfața multimedia a fost proiectată special pentru a fi  
foarte intuitivă. Ecranul color cu contrast puternicoferă 
imagini impresionante și practice, ușurând foarte mult 
sarcina instalatorului sau tehnicianului de service.
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EPRA14-18DV3/W1 BRC1HHDW

ETVH-D6V

până la

Daikin Altherma 3 H HT F
Pompă de căldură de pardoseală aer–apă 
pentru  încălzire și apă caldă menajeră

› Un rezervor din oțel inoxidabil pentru apă caldă menajeră, de 180 
sau 230 l, împreună cu o pompă de căldură asigură o instalare 
ușoară

› Includerea tuturor componentelor hidraulice înseamnă că nu sunt 
necesare componente ale terților

› Plăcile electronice și componentele hidraulice sunt amplasate 
frontal, pentru acces ușor

› Amprentă de instalare la sol mică, de 595 x 625 mm
› Încălzitor de rezervă integrat de 6 sau 9 kW
› Funcționarea pompei de căldură până la temperaturi de -28°C

ETVH-D6V(G)/D9W(G) + EPRA14-18DV3/W1

ETVH-D6VG

Date privind efi cienţa ETVH + EPRA 16S18D6V(G)/
D9W(G) + 14DV/W

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

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

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

16S18D6V(G)/
D9W(G) + 18DV/W

16S23D6V(G)/
D9W(G) + 18DV/W

Încălzire spații Ieșire apă la 
55°C
climat 
temperat

General SCOP 3,58 / 3,57
ŋs (eficiență sezonieră 
de încălzire a spațiilor)

% 140

Clasă de ef. sezonieră de 
încălzire a spațiilor

A++

Ieșire apă la 
35°C
climat 
temperat

General SCOP 4,51 / 4,48
ŋs (eficiență sezonieră 
de încălzire a spațiilor)

% 177 / 176

Clasă de ef. sezonieră de 
încălzire a spațiilor

A+++

Apă caldă menajeră General Profi l sarcină declarată L XL L XL L XL
Climat 
temperat

COPdhw 2,62 / 2,51 2,61 / 2,55 2,62 / 2,51 2,61 / 2,55 2,62 / 2,51 2,61 / 2,55
ŋwh (efi ciență încălzire apă) % 110 / 106 108 / 107 110 / 106 108 / 107 110 / 106 108 / 107
Clasa de efi cienţă energetică pentru încălzirea apei A

Date tehnice - unitate interioară ETVH 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 + Negru
Material Tablă cu acoperire

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 apă l 180 230 180 230 180 230

Temperatură maximă apă °C 70
Presiune maximă apă bar 10
Protecție la coroziune Decapare

Interval de operare Încălzire Parte apă Min.~Max. °C 15 ~ 70
ACM Parte apă Max. °C 63 

Putere sonoră Nom. dBA 44
Presiune sonoră Nom. dBA 30

Date tehnice - unitate exterioară EPRA 14DV3/W1 16DV3/W1 18DV3/W1

Dimensiuni Unitate        Înălţime x lăţime x adâncime mm 1003x1270x533
Greutate Unitate kg 146/151
Compresor Cantitate 1

Tip Compresor scroll închis ermetic
Interval de operare Răcire Min.~Max. °CDB 10 ~ 43

Încălzire Min.~Max. °CDB -28 ~ 35
ACM Min.~Max. °CDB -28 ~ 35

Agent frigorifi c Tip R-32
GWP 675
Cantitate kg 4.20
Cantitate TCO2Eq 2,84
Control Supapă de expansiune

LW(A) Nivel de 
zgomot (conform 
EN14825)

54

Presiune sonoră
(la 1 metru)

Nom. 43,0 48,0

Alimentare electrică Nume/Fază/Frecvență/Tensiune Hz/V V3/1~/50/230 / W1/3~/50/400
Curent Siguranțe recomandate A 32/16

70°C

BRC1HHDW

Preţ unitate interioară ETVH

Model 1ph alb/gri 16S18D6V/G 16S23D6V/G 16S18D6V/G 16S23D6V/G 16S18D6V/G 16S23D6V/G

Lei 28.121,-/30.522,- 29.005,-/30.844,- 28.121,-/30.522,- 29.005,-/30.844,-  28.121,-/30.522,-  29.005,-/30.844,-
Model 3ph alb/gri 16S18D9W/G 16S23D9W/G 16S18D9W/G 16S23D9W/G 16S18D9W/G 16S23D9W/G

Lei 28.927,-/30.752,- 30.228,-/32.680,- 28.927,-/30.752,- 30.228,-/32.680,-  28.927,-/30.752,- 30.228,-/32.680,-

Preţ unitate exterioară EPRA
Model 1ph/3ph 14DV3/W1 14DV3/W1 16DV3/W1 16DV3/W1 18DV3/W1 18DV3/W1

Lei 22.785,-/ 25.307,- 22.785,-/25.307,- 26.148,-/28.669,- 26.148,-/28.669,-  29.510,-/32.032,- 29.510,-/32.032,-

LA CERERE

LA CERERE

LA CERERE
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până la

BRC1HHDK

70°C

Daikin Altherma 3 H HT F 
Pompă de căldură de pardoseală aer–apă pentru  
încălzire răcire și apă caldă menajeră

› Un rezervor din oțel inoxidabil pentru apă caldă menajeră, de 180 
sau 230 l, împreună cu o pompă de căldură asigură o instalare 
ușoară

› Includerea tuturor componentelor hidraulice înseamnă că nu sunt 
necesare componente ale terților

› Plăcile electronice și componentele hidraulice sunt amplasate 
frontal, pentru acces ușor

› Amprentă de instalare la sol mică, de 595 x 625 mm
› Încălzitor de rezervă integrat de 6 sau 9 kW
› Funcționarea pompei de căldură până la temperaturi de -28°C

ETVX-D6V(G)/D9W(G) + EPRA14-18DV3/W1

EPRA14-18DV3/W1

ETVX-D6V ETVX-D6VG

Date privind efi cienţa ETVX + EPRA 16S18D6V(G)/
D9W(G) + 14DV/W

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

16S18D6V(G)/
D9W(G) + 16DV/W

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

16S18D6V(G)/
D9W(G) + 18DV/W

16S23D6V(G)/
D9W(G) + 18DV/W

Încălzire spații Ieșire apă la 
55°C
climat 
temperat

General SCOP 3,62 / 3,63
ŋs (eficiență sezonieră 
de încălzire a spațiilor)

% 142

Clasă de ef. sezonieră de 
încălzire a spațiilor

A++

Ieșire apă la 
35°C
climat 
temperat

General SCOP 4,57
ŋs (eficiență sezonieră 
de încălzire a spațiilor)

% 180

Clasă de ef. sezonieră de 
încălzire a spațiilor

A+++

Apă caldă menajeră General Profi l sarcină declarată L XL L XL L XL
Climat 
temperat

COPdhw 2,62 / 2,51 2,61 / 2,55 2,62 / 2,51 2,61 / 2,55 2,62 / 2,51 2,61 / 2,55
ŋwh (efi ciență încălzire apă) % 110 / 106 108 / 107 110 / 106 108 / 107 110 / 106 108 / 107
Clasa de efi cienţă energetică pentru încălzirea apei A

Date tehnice - unitate interioară ETVX 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 + Negru
Material Tablă cu acoperire

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 apă l 180 230 180 230 180 230

Temperatură maximă apă °C 70
Presiune maximă apă bar 10
Protecție la coroziune Decapare

Interval de operare Încălzire Parte apă Min.~Max. °C 15 ~ 70
Răcire Parte apă Min.~Max. °C 5 ~ 50
ACM Parte apă Max. °C 63 

Putere sonoră Nom. dBA 44 
Presiune sonoră Nom. dBA 30 

Date tehnice - unitate exterioară EPRA 14DV3/W1 16DV3/W1 18DV3/W1
Dimensiuni Unitate                  Înălţime x lăţime x adâncime mm 1003x1270x533
Greutate Unitate kg 146/151
Compresor Cantitate 1

Tip Compresor scroll închis ermetic
Interval de operare Răcire Min.~Max. °CDB 10 ~ 43

Încălzire Min.~Max. °CDB -28 ~ 35
ACM Min.~Max. °CDB -28 ~ 35

Agent frigorifi c Tip R-32
GWP 675
Cantitate kg 4.20
Cantitate TCO2Eq 2,84
Control Supapă de expansiune

LW(A) Nivel de zgomot (conform EN14825) 54
Presiune sonoră
(la 1 metru)

Nom. 43,0 48,0

Alimentare electrică Nume/Fază/Frecvență/Tensiune Hz/V V3/1~/50/230 / W1/3~/50/400
Curent Siguranțe recomandate A 32/16

BRC1HHDK

Preţ unitate interioară ETVX

Model 1ph alb/gri 16S18D6V/G 16S23D6V/G 16S18D6V/G 16S23D6V/G 16S18D6V/G 16S23D6V/G

Lei 30.614,-/32.487,- 30.929,-/ 32.806,-  30.614,-/ 32.487,- 30.929,-/32.806,- 30.614,-/32.487,- 30.929,-/32.806,-
Model 3ph alb/gri 16S18D9W/G 16S23D9W/G 16S18D9W/G 16S23D9W/G 16S18D9W/G 16S23D9W/G

Lei 30.846,-/32.714,- 32.745,-/34.6521,- 30.846,-/ 32.714,- 32.745,-/34.652,- 30.846,-/32.714,-  32.745,-/34.652,-

Preţ unitate exterioară EPRA
Model 1ph/3ph 14DV3/W1 14DV3/W1 16DV3/W1 16DV3/W1 18DV3/W1 18DV3/W1

Lei 22.785,-/ 25.307,- 22.785,-/ 25.307,- 26.148,-/28.669,- 26.148,-/28.669,- 29.510,-/32.032,- 29.510,-/32.032,-

LA CERERE

LA CERERE

LA CERERE
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Ochiul Daikin 

Ochiul Daikin intuitiv vă prezintă starea sistemului 
dumneavoastră în timp real. Albastru este perfect! Dacă 
ochiul devine roșu înseamnă că a apărut o eroare.

Confi gurare rapidă

Conectați-vă și veți putea confi gura complet
unitatea prin intermediul noii interfețe multimedia 
în mai puțin de 10 pași. Puteți chiar să verifi cați dacă 
unitatea este gata de utilizare prin rularea ciclurilor de 
testare!

Utilizare simplă

Cu interfață pentru utilizator  puteți lucra foarte rapid, 
datorită meniurilor pe bază de pictograme.

Design elegant

Interfața a fost proiectată special pentru a fi  foarte 
intuitivă. Ecranul color cu contrast puternicoferă imagini 
impresionante și practice, ușurând foarte mult sarcina 
instalatorului sau tehnicianului de service.

Gestionare inteligentă a stocării

› Unitate este compatibilă cu aplicația „Smart Grid”, 
pentru a benefi cia de avantajul tarifelor scăzute la 
energie și stocarea efi cientă a energiei termice pentru 
încălzirea spațiilor și asigurarea apei calde menajere

› Încălzire continuă în modul de dezghețare și utilizarea 
căldurii stocate pentru încălzirea spațiilor (doar 
rezervor de 500 l)

› Gestionarea electronică, atât a pompei de căldură, cât 
și a rezervorului ECH2O de stocare a energiei termice 
maximizează efi ciența energetică și asigură confortul 
în materie de încălzire și apă caldă menajeră

› Asigură respectarea celor mai înalte standarde în 
materie de igienizare a apei

› Utilizează o cantitate mai mare de energie 
regenerabilă, cu conexiune la sisteme solare

Rezervor inovator, de înaltă calitate

› Rezervor din material plastic cu greutate redusă
› Fără coroziune, anod sau depuneri de calcar
› Interiorul este confecționat din polipropilenă 

rezistentă la impact, iar pereții exteriori sunt umpluți 
cu spumă izolantă de înaltă calitatepentru a reduce 
la minim pierderile de căldură

Poate fi  combinat cu alte surse de căldură

› Opțiunea bivalentă permite stocarea în sistemul 
solar a căldurii provenite din alte surse, cum ar 
fi  centrale termice pe motorină, gaz sau peleți, 
reducând și mai mult consumul de energie

Unitate Daikin Altherma  ECH2O split, integrată, pentru temperaturi ridicate, este renumită pentru 
capacitatea sa de a spori la maxim utilizarea de energie din surse regenerabile, asigurând un confort 
de excepție în materie de încălzire, apă caldă menajeră și răcire

Schimbător de 
căldură din oțel 
inoxidabil pentru 
producerea de apă 
caldă menajeră

Controler

Carcasă din 
polipropilenă
cu izolație din 
poliuretan

Pomp[

Advanced user interface

UnitateateDaikin Altherma 3 
H HT ECH2O de pardoseală cu 
rezervor ECH2O integrat
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    Utilizarea energiei solare pentru producerea

        apei calde menajere și încălzire centrală

   Pompă de căldură (căldură din mediul înconjurător)

   Energie auxiliară (curent electric)

2500

2000

1500

1000

500

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

kWh

Consum de energie lunar pentru o 
locuință individuală de dimensiuni medii

Sistem solar depresurizat (drain-back) 
(ETSH-D, ETSX-D)

› Panourile solare sunt umplute doar cu apă, 
soarele asigurând încălzirea sufi cientă

› Pompele de control și unitatea pompei sunt 
pornite pentru scurt timp pentru a umple 
panourile solare cu apă din rezervorul de stocare

› După umplere, apa este recirculată cu ajutorul 
pompei rămase pornite

Sistem solar presurizat
(ETSHB-D, EHSXB-D)

› Sistemul este umplut cu lichid de transfer termic 
la care este adăugată o cantitate adecvată de 
antigel pentru a evita înghețul în sezonul rece

› Sistemul este presurizat și etanșat

Combinați  unitatea interioară cu un rezervor de stocare termică pentru a avea acasă un confort suprem.
› Principiul apei proaspete: benefi ciați de apă caldă menajeră conform cererii și eliminați riscul contaminării și 

sedimentării
› Performanță optimă în producerea apei calde menajere:evoluția temperaturii scăzute asigură performanță 

ridicată la nivelul robinetelor
› Pregătită pentru viitor: posibilitate de integrare a energiei solare regenerabile și a altor surse de căldură, de 

exemplu mașini de gătit
› Greutatea redusă și construcția robustă a unității, combinate cu principiul cascadei oferă opțiuni fl exibile de 

instalare

Create pentru locuințe mici și mari: clienții pot alege între sisteme de apă caldă menajeră depresurizate sau presurizate.

Gama de rezervoare stocare ECH2O: confort suplimentar în materie de apă caldă

2

3

4

1

Diagrama sistemului:
Unitate solară 
integrată

1  Utilizarea energiei solare 
pentru producerea apei calde 
menajere și încălzire centrală

2   Unitate pompă de căldură 
exterioară

3  Panouri solare
4  Stație de pompare solară
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Date privind efi cienţa ETSH + EPRA 16P30D + 14DV/W 16P50D + 14DV/W 16P30D + 16DV/W 16P50D + 16DV/W 16P30D + 18DV/W 16P50D + 18DV/W
Încălzire spații Ieșire apă la 

55°C
climat 
temperat

General SCOP 3,58 / 3,57
ŋs (eficiență sezonieră de 
încălzire a spațiilor)

%
140

Clasă de ef. sezonieră de 
încălzire a spațiilor A++

Ieșire apă la 
35°C
climat 
temperat

General SCOP 4,51 / 4,48
ŋs (eficiență sezonieră de 
încălzire a spațiilor)

%
177 / 176

Clasă de ef. sezonieră de 
încălzire a spațiilor A+++

Apă caldă menajeră General Profil sarcină declarată L XL L XL L XL
Climat 
temperat

COPdhw 2,38 2,75 / 2,67 2,38 2,75 / 2,67 2,38 2,75 / 2,67
ŋwh (eficiență încălzire apă) % 101 115 / 111 101 115 / 111 101 115 / 111
Clasa de eficienţă energetică pentru încălzirea apei A

Date tehnice - unitate interioară ETSH 16P30D 16P50D 16P30D 16P50D 16P30D 16P50D
Carcasă Culoare Alb Traffi  c (RAL9016) / Gri închis (RAL7011)

Material Polipropilenă rezistentă la impact
Dimensiuni Unitate                  Înălţime x lăţime x adâncime mm 1891x590x615 1896x785x785 1891x590x615 1896x785x785
Greutate Unitate kg 77 94 77 94 77 94
Rezervor Volum apă l 294 477 294 477 294 477

Temperatură maximă apă °C 85
Interval de operare Încălzire Ambient Min.~Max. °C -28 ~ 35

Parte apă Min.~Max. °C 15 ~ 70
Apă caldă 
menajeră

Ambient Min.~Max. °CDB -28 ~ 35
Parte apă Min.~Max. °C 10 ~ 63

Putere sonoră Nom. dBA 45.6
Presiune sonoră Nom. dBA 32.8

Date tehnice - unitate exterioară EPRA 14DV3/W1 16DV3/W1 18DV3/W1
Dimensiuni Unitate Înălțime x Lățime x Adâncime mm 1003x1270x533
Greutate Unitate kg 146 / 151
Compresor Cantitate 1

Tip Compresor scroll închis ermetic
Interval de operare Răcire Min.~Max. °CDB -28 ~ 35

Apă caldă menajeră Min.~Max. °CDB -28 ~ 35 
Agent frigorifi c Tip R-32

GWP 675
Cantitate kg 4.20
Cantitate TCO2Eq 2,84
Control Supapă de expansiune

LW(A) Putere sonoră 
(conform EN14825)

54

Presiune sonoră
(la 1 metru)

Nom. 43,0 48,0

Alimentare electrică Nume/Fază/Frecvență/Tensiune Hz/V V3/1~/50/230 / W1/3~/50/400
Curent Siguranțe recomandate A 32/16

EPRA14-18DV3/W1 ETSH-D

Daikin Altherma 3 H HT ECH2O
Pompă de căldură de pardoseală aer-apă pentru 
încălzire și apă caldă menajeră cu suport termic solar 

› Unitate solară integrată care oferă confort de top în materie de 
încălzire și apă caldă menajeră

› Poate furniza capacitate de încălzire chiar și atunci când 
unitatea exterioară funcționează în regim de dezgheț

› Utilizare maximă a energiei solare regenerabile: utilizează 
tehnologia pompei de căldură pentru încălzire și suportul solar 
pentru încălzirea spațiilor și producerea apei calde menajere

› Principiul apei proaspete: apă igienizată, fără necesitatea 
dezinfectării termice pentru eliminarea bacteriilor legionella

› Rezervor ce nu necesită întreținere: fără coroziune, anod sau 
depuneri de calcar și fără pierderi de apă prin supapa de 
siguranță

› Suport solar pentru producerea apei calde menajere și sistem 
solar depresurizat (drain-back)

› Pierderile de căldură sunt reduse la minim datorită izolației de 
înaltă calitate

› Posibilitatea controlului printr-o aplicație pentru gestionarea 
încălzirii, a producerii apei calde menajere și a răcirii

› Funcționare a pompei de căldură până la temperaturi de -28°C
› Posibilitate de conectare la panouri solare fotovoltaice pentru a 

furniza energie pompei de căldură

ETSH-D + EPRA14-18DV/W

70°C

până la

Preţ unitate interioară ETSH
Model 1ph alb 16P30D 16P50D 16P30D 16P50D 16P30D 16P50D

Lei 28.681,- 32.987,- 28.681,- 32.987,- 28.681,- 32.987,-

Preţ unitate exterioară EPRA
Model 1ph/3ph 14DV3/W1 14DV3/W1 16DV3/W1 16DV3/W1 18DV3/W1 18DV3/W1

Lei 22.785,-/ 25.307,- 22.785,-/25.307,- 26.148,-/28.669,- 26.148,-/28.669,-  29.510,-/32.032,- 29.510,-/32.032,-

LA CERERE

LA CERERE
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Daikin Altherma 3 H HT ECH2O
Pompă de căldură de pardoseală aer-apă pentru încălzire, 
răcire și apă caldă menajeră cu suport termic solar

› Unitate solară integrată care oferă confort de top în materie de 
încălzire și apă caldă menajeră

› Poate furniza capacitate de încălzire chiar și atunci când unitatea 
exterioară funcționează în regim de dezgheț

› Utilizare maximă a energiei solare regenerabile: utilizează 
tehnologia pompei de căldură pentru încălzire și suportul solar 
pentru încălzirea spațiilor și producerea apei calde menajere

› Principiul apei proaspete: apă igienizată, fără necesitatea 
dezinfectării termice pentru eliminarea bacteriilor legionella

› Rezervor ce nu necesită întreținere: fără coroziune, anod sau 
depuneri de calcar și fără pierderi de apă prin supapa de 
siguranță

› Suport solar pentru producerea apei calde menajere și sistem 
solar depresurizat (drain-back)

› Pierderile de căldură sunt reduse la minim datorită izolației de 
înaltă calitate

› Posibilitatea controlului printr-o aplicație pentru gestionarea 
încălzirii, a producerii apei calde menajere și a răcirii

› Funcționare a pompei de căldură până la temperaturi de -28°C
› Posibilitate de conectare la panouri solare fotovoltaice pentru a 

furniza energie pompei de căldură

ETSX-D + EPRA14-18DV/W

EPRA14-18DV3/W1 ETSX-D

Date privind efi cienţa ETSX + EPRA 16P30D + 14DV/W 16P50D + 14DV/W 16P30D + 16DV/W 16P50D + 16DV/W 16P30D + 18DV/W 16P50D + 18DV/W
Încălzire spații Ieșire apă la 

55°C
climat 
temperat

General SCOP 3,62 / 3,63
ŋs (eficiență sezonieră de 
încălzire a spațiilor)

% 142

Clasă de ef. sezonieră de 
încălzire a spațiilor A++

Ieșire apă la 
35°C climat 
temperat

General SCOP 4,57
ŋs (eficiență sezonieră de 
încălzire a spațiilor)

% 180

Clasă de ef. sezonieră de 
încălzire a spațiilor A+++

Apă caldă menajeră General Profil sarcină declarată L XL L XL L XL
Climat 
temperat

COPdhw 2,38 2,75 / 2,67 2,38 2,75 / 2,67 2,38 2,75 / 2,67
ŋwh (eficiență încălzire apă) % 101 115 / 111 101 115 / 111 101 115 / 111
Clasa de eficienţă energetică pentru încălzirea apei A

Date tehnice - unitate interioară ETSX 16P30D 16P50D 16P30D 16P50D 16P30D 16P50D
Carcasă Culoare Alb Traffi  c (RAL9016) / Gri închis (RAL7011)

Material Polipropilenă rezistentă la impact
Dimensiuni Unitate Înălțime x Lățime x Adâncime mm 1891x590x615 1896x785x785 1891x590x615 1896x785x785 1891x590x615 1896x785x785
Greutate Unitate kg 77 94 77 94 77 94
Rezervor Volum apă l 294 477 294 477 294 477

Temperatură maximă apă °C 85
Interval de operare Încălzire Ambient Min.~Max. °C -28~35

Parte apă Min.~Max. °C 15~70
Răcire Ambient Min.~Max. °CDB 10~43

Parte apă Min.~Max. °C 5~22
Apă caldă 
menajeră

Ambient Min.~Max. °CDB -28~35
Parte apă Min.~Max. °C 10~63

Putere sonoră Nom. dBA 45.6
Presiune sonoră Nom. dBA 32.8

Date tehnice - unitate exterioară EPRA 14DV3/W1 16DV3/DW1 18DV3/DW1
Dimensiuni Unitate Înălțime x Lățime x Adâncime mm 1003x1270x533
Greutate Unitate kg 146/151
Compresor Cantitate 1

Tip Compresor scroll închis ermetic
Interval de operare Încălzire Min.~Max. °CDB -28 ~ 43

Răcire Min.~Max. °CDB 10 ~ 43
Apă caldă menajeră Min.~Max. °CDB -25 ~35 

Agent frigorifi c Tip R-32
GWP 675.0
Cantitate kg 4.20
Cantitate TCO2Eq 2,84
Control Supapă de expansiune

LW(A) Putere sonoră 
(conform EN14825)

54

Presiune sonoră
(la 1 metru)

Nom. 43,0 48,0

Alimentare electrică Nume/Fază/Frecvență/Tensiune Hz/V V3/1~/50/230 / W1/3~/50/400
Curent Siguranțe recomandate A 32/16

70°C

până la

Preţ unitate interioară ETSX
Model 1ph alb 16P30D 16P50D 16P30D 16P50D 16P30D 16P50D

Lei 31.689,- 35.990,- 31.689,- 35.990,- 31.689,- 35.990,-

Preţ unitate exterioară EPRA
Model 1ph/3ph 14DV3/W1 14DV3/W1 16DV3/W1 16DV3/W1 18DV3/W1 18DV3/W1

Lei 22.785,-/ 25.307,- 22.785,-/ 25.307,- 26.148,-/28.669,-  26.148,-/28.669,- 29.510,-/32.032,-  29.510,-/32.032,-

LA CERERE

LA CERERE



59

Înaltă flexibilitate pentru instalare și conexiune 
pentru apă caldă menajeră

ʯ Includerea tuturor componentelor hidraulice înseamnă 
că nu sunt necesare componente ale terților

ʯ Plăcile electronice și componentele hidraulice 
sunt amplasate frontal, pentru acces ușor

ʯ Datorită dimensiunilor compacte este posibilă instalarea într-
un spațiu mic și aproape că nu sunt necesare spații laterale

ʯ Datorită designului elegant, unitatea se asortează 
perfect cu celelalte aparate de uz casnic

ʯ Poate fi  combinată cu un rezervor de stocare 
termică din oțel inoxidabil sau ECH2O

ʯ

De ce să alegeți unitatea Daikin 

split cu montare pe perete?

Unitatea Daikin Altherma 3 split cu montare 

pe perete asigură o încălzire și răcire cu înaltă 

fl exibilitate pentru instalare rapidă și ușoară, 

cu o conexiune opțională pentru livrarea apei 

calde menajere.

Vas de expansiune

Pompă
Filtru Magnetic

Daikin Altherma 3 H HT W
Unitate cu montare pe perete
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Flexibilitate în producerea apei calde menajere

Dacă utilizatorul final are nevoie de apă caldă menajeră și 
înălțimea de instalare este limitată, flexibilitatea de instalare 
necesară este asigurată printr-un rezervor separat din oțel 
inoxidabil.

Gama de rezervoare de stocare termică ECH2O: confort 
suplimentar în materie de apă caldă menajeră 

Combinați unitatea cu montare pe perete cu un rezervor de 
stocare termică pentru un confort suplimentar în materie de 
apă caldă menajeră.
 › Principiul apei proaspete: beneficiați de apă caldă 
menajeră conform cererii și eliminați riscul contaminării și 
sedimentării

 › Performanță optimă în producerea apei calde menajere: 
cu performanță ridicată la nivelul robinetelor

 › Pregătită pentru viitor: posibilitate de integrare a energiei 
solare regenerabile și a altor surse de căldură, de exemplu 
mașini de gătit

 › Greutatea redusă și construcția robustă a unității, 
combinate cu principiul cascadei oferă opțiuni flexibile de 
instalare

Exemplu de instalare cu un rezervor din oțel inoxidabil pentru apă caldă 
menajeră.

Flexibilitate în încălzirea spațiilor

Daikin Altherma 3 H HT W este alegerea perfectă în cazul 
în care utilizatorul final are nevoie de încălzirea sau răcirea 
spațiilor, iar apa caldă menajeră este produsă de alt sistem.

Încălzire și răcire

Apă caldă menajerăÎncălzire prin 
pardoseală
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Date privind efi cienţa ETBH + EPRA 16D6V + 14DV/DW 16D9W + 14DV/DW 16D6V + 16DV/W 16D9W + 16DV/W 16D6V + 18DV/DW 16D9W + 18DV/DW
Încălzire spații Ieșire apă la 

55°C
climat 
temperat

General SCOP 3,58 / 3,57
ŋs (eficiență sezonieră de 
încălzire a spațiilor)

% 140

Clasă de ef. sezonieră de 
încălzire a spațiilor

A++

Ieșire apă la 
35°C climat 
temperat

General SCOP 4,51 / 4,48
ŋs (eficiență sezonieră de 
încălzire a spațiilor)

% 177 / 176

Clasă de ef. sezonieră de 
încălzire a spațiilor

A+++

Date tehnice - unitate interioară ETBH 16D6V 16D9W 16D6V 16D9W 16D6V 16D9W
Carcasă Culoare Alb + Negru

Material Tablă
Dimensiuni Unitate Înălțime x Lățime x Adâncime mm 840x440x390
Greutate Unitate kg 42
Interval de operare Încălzire Parte apă Min.~Max. °C 18 ~ 70

Apă caldă 
menajeră

Parte apă Min.~Max. °C 25 ~ 80

Putere sonoră Nom. dBA 44
Presiune sonoră Nom. dBA 30 

Date tehnice - unitate exterioară EPRA 14DV3/DW1 16DV3/W1 18DV3/DW1
Dimensiuni Unitate Înălțime x Lățime x Adâncime mm 1003x1270x533
Greutate Unitate kg 146/151
Compresor Cantitate 1

Tip Compresor scroll închis ermetic
Interval de operare Răcire Min.~Max. °CDB -28 ~ 35

Apă caldă menajeră Min.~Max. °CDB -25 ~ 35
Agent frigorifi c Tip R-32

GWP 675.0
Cantitate kg 4.20
Cantitate TCO2Eq 2,84
Control Supapă de expansiune

LW(A) Putere sonoră 
(conform EN14825)

54

Presiune sonoră
(la 1 metru)

Nom. 43,0 48,0 

Alimentare electrică Nume/Fază/Frecvență/Tensiune Hz/V V3/1~/50/230 / W1/3~/50/400
Curent Siguranțe recomandate A 32/16

Daikin Altherma 3 H HT W
Pompă de căldură cu montare pe perete 
aer-apă doar pentru încălzire

› Includerea tuturor componentelor hidraulice înseamnă că nu sunt 
necesare componente ale terților

› Plăcile electronice și componentele hidraulice sunt amplasate 
frontal, pentru acces ușor

› Datorită dimensiunilor compacte este posibilă instalarea într-un 
spațiu mic și aproape că nu sunt necesare spații laterale

› Datorită designului elegant, unitatea se asortează perfect cu 
celelalte aparate de uz casnic

› Poate fi combinată cu un rezervor de stocare termică din oțel 
inoxidabil sau ECH2O

› Funcționare a pompei de căldură până la temperaturi de -28°C

ETBH-D6V/D9W + EPRA14-18DV3/W1

până la

70°C

BRC1HHDWBRC1HHDWEPRA14-18DV3/W1

ETBH-D6V

Preţ unitate interioară ETBH
Model 1ph/3ph alb 16D6V 16D9W 16D6V 16D9W 16D6V 16D9W

Lei 18.253,- 19.365,-  18.253,- 19.365,-  18.253,- 19.365,-

Preţ unitate exterioară EPRA
Model 1ph/3ph 14DV3/W1 14DV3/W1 16DV3/W1 16DV3/W1 18DV3/W1 18DV3/W1

Lei 22.785,-/25.307,- 22.785,-/25.307,- 26.148,-/28.669,- 26.148,-/ 28.669,-  29.510,-/32.032,-  29.510,-/32.032,-

LA CERERE

LA CERERE
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ETBX-D6V

Date privind efi cienţa ETBX + EPRA 16D6V + 014DV/W 16D9W + 14DV/W 16D6V + 16DV/W 16D9W + 16DV/W 16D6V + 18DV/W 16D9W + 18DV/W
Încălzire spații Ieșire apă la 

55°C
climat 
temperat

General SCOP 3,62 / 3,63
ŋs (eficiență sezonieră de 
încălzire a spațiilor)

% 142

Clasă de ef. sezonieră de 
încălzire a spațiilor

A++

Ieșire apă la 
35°C climat 
temperat

General SCOP 4,57
ŋs (eficiență sezonieră de 
încălzire a spațiilor)

% 180

Clasă de ef. sezonieră de 
încălzire a spațiilor

A+++

Date tehnice - unitate interioară ETBX 16D6V 16D9W 16D6V 16D9W 16D6V 16D9W
Carcasă Culoare Alb + Negru

Material Tablă
Dimensiuni Unitate Înălțime x Lățime x Adâncime mm 840x440x390
Greutate Unitate kg 42
Interval de operare Încălzire Parte apă Min.~Max. °C 18 ~ 70

Răcire Parte apă Min.~Max. °C 5 ~ 50
Apă caldă 
menajeră

Parte apă Min.~Max. °C 25 ~ 80

Putere sonoră Nom. dBA 44 
Presiune sonoră Nom. dBA 30 

Date tehnice - unitate exterioară EPRA 14DV3/DW1 16DV3/W1 18DV3/DW1
Dimensiuni Unitate Înălțime x Lățime x Adâncime mm 1003x1270x533
Greutate Unitate kg 146/151
Compresor Cantitate 1

Tip Compresor scroll închis ermetic
Interval de operare Răcire Min.~Max. °CDB 10 ~ 43

Încălzire Min.~Max. °CDB -28 ~ 35
Apă caldă menajeră Min.~Max. °CDB -25 ~ 35

Agent frigorifi c Tip R-32
GWP 675.0
Cantitate kg 4,20
Cantitate TCO2Eq 2,84
Control Supapă de expansiune

LW(A) Putere sonoră 
(conform EN14825)

54

Presiune sonoră
(la 1 metru)

Nom. 43,0 48,0

Alimentare electrică Nume/Fază/Frecvență/Tensiune Hz/V V3/1~/50/230 / W1/3~/50/400
Curent Siguranțe recomandate A 32/16

Daikin Altherma 3 H HT W 
Pompă de căldură cu montare pe 
perete aer-apă reversibilă

› Includerea tuturor componentelor hidraulice înseamnă că nu sunt 
necesare componente ale terților

› Plăcile electronice și componentele hidraulice sunt amplasate 
frontal, pentru acces ușor

› Datorită dimensiunilor compacte este posibilă instalarea într-un 
spațiu mic și aproape că nu sunt necesare spații laterale

› Datorită designului elegant, unitatea se asortează perfect cu 
celelalte aparate de uz casnic

› Poate fi combinată cu un rezervor de stocare termică din oțel 
inoxidabil sau ECH2O

› Funcționare a pompei de căldură până la temperaturi de -28°C

ETBX-D6V/D9W + EPRA14-18DV3/W1

70°C

BRC1HHDKBRC1HHDKEPRA14-18DV3/W1

Preţ unitate interioară ETBX
Model 1ph/3ph alb 16D6V 16D9W 16D6V 16D9W 16D6V 16D9W

Lei  21.515,- 22.662,- 21.515,- 22.662,- 21.515,- 22.662,-

Preţ unitate exterioară EPRA
Model 1ph/3ph 14DV3/W1 14DV3/W1 16DV3/W1 16DV3/W1 18DV3/W1 18DV3/W1

Lei 22.785,-/25.307,- 22.785,-/ 25.307,- 26.148,-/ 28.669,-  26.148,-/28.669,- 29.510,-/ 32.032,- 29.510,-/32.032,-

LA CERERE

LA CERERE
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Tip/nr. de comandă Preţ lei (TVA inclus)

Madoka Interfata cu fi r  (inlocuieste EKRUDAS) 
Interfața cu utilizator simplifi cată / Termostat de cameră
Permite utilizatorului să stabilească modul de funcționare (încălzire, răcire sau automat), să 
regleze / controleze temperatura dorită a camerei și a apei calde.
Disponibil în alb (W), argintiu (S) și negru (K).

BRC1HHDW

BRC1HHDS

BRC1HHDK

 770,-

 770,-

 770,-
Termostat de cameră digital cu fi r
Permite utilizatorului să stabilească temperatura dorită a camerei

EKWCTRDI1V3 240,-

Stație de termostat de cameră analogică cu fi r
Permite utilizatorului să stabilească temperatura dorită a camerei.

EKWCTRAN1V3 176,-

Stație de bază pentru încălzirea prin pardoseală cu fi r
Unitate centrală de conectare a unor controlere de temperatură cameră cu cameră pentru 
sistemele de încălzire și răcire a suprafeței.

EKWUFHTA1V3 556,-

Termostat de cameră cu cablu opțional
Folosit pentru controlul termostatului de cameră extern
Limitare setpoint, modul H / C, programe Confort / Eco, Funcții programate / Vacanță
Termostat de cameră fără fi r opțional
Folosit pentru controlul termostatului de cameră extern unde nu este posibilă cablarea.
Limitare setpoint, modul H / C, programe Confort / Eco, Funcții programate / Vacanță
Senzor de temperatură interioară, cu fi r opțional
Poate fi  utilizat ca senzor de temperatură pe ecran sau senzor de temperatură ambientală interioară

EKRTWA

EKRTR

EKRTETS 

 759,-

1.501,-

99,-

Adaptor LAN
Permite controlul de la distanță al unităților Altherma folosind aplicația 
Daikin Online Control.
Versiune de bază: telecomandă
Versiune avansată: telecomandă + conexiune fotovoltaică "

BRP069A62
BRP069A61

615,-
944,-

Conectivitate wireless
Adaptor WLAN *
Cartuș WLAN **
Permite controlul de la distanță al unităților Altherma folosind aplicația Daikin Online Controler Încălzire.

BRP069A71
BRP069A78

315,-
186,-

Gateway DCOM versiune I/O 
Interfață de cascadă și control pentru Altherma

DCOM-LT/IO 2.107,-

Gateway DCOM versiune Modbus
Monitorizarea și controlul interfeței Modbus pentru Altherma

DCOM-LT/MB 1.985,-

Controler de secvențare
Kit de control master / slave care poate controla și monitoriza până la 6 hidroboxe, conectate 
prin D-COM

EKCC-W 4.879,-

Accessorii 
Tip/nr. de comandă Preţ lei  (TVA inclus)

Digital I/O PCB
Digital I/O PCB permite o comunicare simplă cu dispozitive externe

EKRP1HBA 795,-

Demand PCB
Demand PCB oferă intrări digitale pentru limitarea consumului de energie

EKRP1AHT  814,-

Senzor de temperatură interioară opțional
Senzorul interior la distanță opțional poate fi  instalat pentru a măsura temperatura 
camerei efective într-o altă locație.

KRCS01-1  582,-

Senzor de temperatură exterioară la distanță opțional
Folosit atunci când citirea senzorului încorporat este obstrucționată din cauza 
condițiilor specifi ce la fața locului

EKRSC1 496,-

Interfață USB Altherma-to-PC
Folosit pentru conectarea unității interioare la PC (pentru actualizarea și 
monitorizarea software).

EKPCCAB4 1.589,-

Actuator de circuite de incalzire
Unitate termoelectrică pentru deschiderea și închiderea ventilelor pe distribuitoarele 
de circuite de încălzire.

EKWCVATR1V3 94,-

Kit suplimentar pentru aplicații în două zone
Kit opțional pentru controlul a două zone de temperatură. Este format dintr-un separator 
hidraulic, două pompe de apă și o unitate de control. Nu se aplică modelelor   bi-zone EHVZ

BZKA7V3 9.303,-

Supapa de protecție împotriva înghețului
Previne formarea gheții prin scurgerea apei din sistem. AFVALVE1 740,-

Separator de nămol Fernox și magnetit
Separator compact de nămol cu   robinet de scurgere. Se potrivește cu conductele 
verticale și orizontale.
Filtru magnetic Fernox fără aditivi
Filtru magnetic Fernox cu aditiv (lichid inhibitor F1 de 500 ml)

K.FERNOXTF1 
K.FERNOXTF1FL

1.063,-
1.512,-

Supapă de debit marit
Garantează debitul minim (pentru pompele de căldură Altherma LT, cu excepția 
unităților Altherma ECH2O)

UESV 20
UESV 25

140111
140116

la cerere

Dispozitive de control

Altherma 3 H HT F
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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)
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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,-
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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)
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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
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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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