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Celovit sistem za ogrevanje in ohlajevanje Daikin Altherma s tehnologijo toplotne črpalke je

prilagodljiva in varčna alternativa ogrevalnim kotlom na fosilna goriva, ki ima tudi funkcijo

ohlajevanja. Za sistem Altherma je značilna varčna poraba energije, zaradi česar je to

najprimernejša rešitev za zmanjšanje porabe energije in emisij CO2.

TEHNOLOGIJA TOPLOTNIH ČRPALK
V NAJBOLJŠI IZVEDBI

Po vsej Evropi je nameščenih več milijonov toplotnih črpalk in z vse večjo ozaveščenostjo o očitnih
prednostih sistema toplotne črpalke ta trg raste izjemno hitro. Najnovejše raziskave kažejo, da se
je prodaja toplotnih črpalk v zadnjih petih letih podvojila1.

Toplotna črpalka iz okolja črpa energijo nizke temperature in ji poviša temperaturo za namen
ogrevanja. Učinkovitost toplotne črpalke ponavadi izrazimo s koeficientom zmogljivosti sistema, ki
je navadno v razponu od 3 do 5. To pomeni, da so toplotne črpalke od tri- do petkrat učinkovitejše
od ogrevalnih kotlov na fosilna goriva in imajo boljšo zmogljivost celovitega ogrevanja hiše tudi pri
zelo nizkih zimskih temperaturah. Dokaz o vse večji priljubljenosti toplotnih črpalk je njihova izjemno
uspešna uporaba v hladnem skandinavskem podnebju.

1 Vir: Poročilo BSRIA 18733/3, 2. izdaja.

2-4 kWh toplotne energije iz obnovljivega vira
3-5 kWh

toplotne energije

TOPLOTNA ČRPALKA

Kaj je toplotna
črpalka?

1 kWh električne
energije

Daikin: vodilno podjetje na področju tehnologije toplotnih črpalk 

Izjemna energijska učinkovitost sistema Altherma je rezultat edinstvene združitve visoko

učinkovitega kompresorja s pretvornikom Daikin in možnosti nastavitve spremenljive

temperature, kar sistemu omogoča, da izhodno toploto natančno prilagodi dejanskim

toplotnim potrebam zgradbe. Poleg tega možnost upravljanja temperature toplotnega vira

omogoča zelo visoko raven udobja in izjemno nizko porabo energije.

z  inverterjem
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KAZALO

Revolucija, ki temelji na bogati tradiciji 

Podjetje Daikin ima več kot 40 let izkušenj na področju

izdelave toplotnih črpalk. Letno izdela več kot milijon enot

za gospodinjstva in komercialno uporabo. Celotni sistem in

vse dele, vključno z najpomembnejšim – kompresorjem,

podjetje Daikin izdeluje v lastnih tehnološko naprednih

tovarnah. Podjetje Daikin izdeluje vse kompresorje, od

katerih jih je približno 80 % namenjenih za toplotne črpalke.

Razumljivo je, da dajejo tovrstne izkušnje podjetju

pomembno prednost, s katero vzdržuje položaj vodilnega

izdelovalca na trgu in na podlagi katerih lahko obstoječo

tehnologijo uporablja v inovativnem sistemu Altherma.
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ZDRUŽENE PREDNOSTI
NIZKOTEMPERATURNEGA OGREVANJA

Hitri napredek tehnologije ogrevanja in izboljšave na področju gradbenih izolacij danes

omogočajo ogrevanje hiš z vodo pri 55°C ali manj celo pri izjemno nizkih zunanjih

temperaturah. Visoko raven udobja in dodatno ugodnost nizke porabe energije lahko torej

dosežemo z manjšo temperaturno razliko med toplotnim virom in prostorom. Najsodobnejši

ogrevalni sistemi na vodni osnovi delujejo pri nizkih temperaturah in toploto dovajajo prek

radiatorjev ali sistemov talnega ogrevanja oziroma kombinacije obeh.

Brezplačna energija iz ozračja

Toplotni viri nizkotemperaturnih sistemov
navadno vključujejo standardne ogrevalne kotle
na fosilna goriva in električno energijo. Altherma
pa ponuja veliko bolj učinkovito rešitev. Več kot
dve tretjini energije, ki jo sistem Altherma porabi
v enem letu, je brezplačno pridobljene iz ozračja.
Sistem deluje vse do -20 °C3. Zaradi tega lahko
sistem Altherma ustvari vso potrebno toploto za
udobno ogreto hišo. Vse toplotne črpalke za dvig
temperature uporabljajo električno energijo.
Altherma lahko iz 1 kW električne energije ustvari
3,8 kW4 toplotne energije za ogrevanje hiše.

Optimalna uporaba tehnologije
toplotnih črpalk 

Za toplotne črpalke je značilno, da so čiste in
zanesljive ter da navadno uporabljajo tehnologijo
»voda–voda« ali »zrak–zrak«. Sistem Altherma
»zrak–voda« pa združuje najboljše lastnosti
obeh tehnologij, saj omogoča uporabo zraka kot
toplotnega vira, nizke naložbene stroške2,
delovanje brez emisij, preprosto namestitev in
vzdrževanje ter udobje ogrevalnega sistema na
podlagi vode.

2 Namestitev ne zahteva niti dragega vrtanja ali izkopavanja niti gradnje dimnika. Zaradi tega je ta sistem izjemno primeren za uporabo v mestnem okolju, kjer primanjkuje prostora.
3 Vključno s pomožnim grelnikom.
4 Predhodna meritev pri pogojih Eurovent (7 °C, okolje/35°C, temperatura izhodne vode).
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Prilagodljiva uporaba, preprosta
namestitev

Sistem Altherma sestavljata zunanja in notranja
enota praktične velikosti. Zunanjo enoto je mogoče
namestiti ob starih in novih hišah, ne da bi motila
okolico. Namestitev notranje enote je mogoča v
katerem koli primernem prostoru, zato ne zahteva
posebnega prostora za grelno napravo.

Popolna rešitev za celoletno udobje

Poleg osnovne potrebe po udobju ogretega
prostora Altherma ponuja še več. Sistem je
zasnovan tako, da omogoča ogrevanje sanitarne
vode vse leto, lahko pa izberete tudi različico z
ohlajevanjem v vročih poletnih mesecih in tako
poskrbite za udobje v vseh letnih časih.

Nova stanovanja

Nove hiše

Projekti obnove
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PREGLED SISTEMA

Zunanja enota

Zunanja enota iz ozračja črpa nizkotemperaturno
toploto, ki ji zviša temperaturo. Zvišano toploto
po hladilnem cevovodu prenaša v vodno enoto.

Notranja vodna enota 

Notranja vodna enota prevaja toploto iz
ohlajevalne enote v vodo, ki kroži po radiatorjih
centralnega ogrevanja, po sistemu talnega
ogrevanja in rezervoarju tople sanitarne vode. Pri
večnamenski ogrevalni in ohlajevalni različici
notranje vodne enote se ohlajanje izvaja tako, da
se temperatura vode zniža na 4°C in da ta kroži
skozi enote hladilnega cevovoda. Sistem z
znižanjem temperature vode omogoča tudi
zmerno ohlajanje prek sistemov talnega
ogrevanja ali radiatorjev. Ogrevanje sanitarne
vode vključite s preklopom sistema iz
ohlajevalnega ali ogrevalnega načina v
sanitarnega.

Notranja vodna
enota

Zunanja enota

Rezervoar tople
sanitarne vode

Altherma je dvodelni sistem, ki ga sestavljata zunanja enota in notranja vodna enota, ki jo

lahko priključite na vse nizkotemperaturne radiatorje in sisteme talnega ogrevanja.
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Rezervoar sanitarne tople vode
(dodatna oprema)

Za oskrbo s toplo sanitarno vodo je na voljo
namenski vodni rezervoar iz nerjavečega jekla, ki
je izdelan za visokoučinkovito ohranjanje
toplotne energije. Kombinacija pomožnega
električnega grelnika v zgornjem delu rezervoarja
in toplotnega izmenjevalnika s toplotno črpalko v
spodnjem delu zagotavlja zelo nizko porabo
energije in hitro ogrevanje vode. Poleg tega
vgrajena funkcija samodejno enkrat tedensko
segreje vodo na 70°C ali več, da prepreči
možnost nastajanja bakterij legionele.

Upravljanje sistema

Upravljanje sistema in uporabniški vmesnik sta v
vodni enoti in vključujeta tedenski časovnik, ki
omogoča upravljanje notranje temperature v
skladu s potrebami uporabnika. Časovnik
omogoča dnevno in tedensko programiranje, s
katerim lahko nastavite nižjo temperaturo ponoči
ali med počitnicami oziroma višjo temperaturo
zjutraj ali preden se vrnete domov. Tako je ves
čas zagotovljeno uporabnikovo udobje. Če želite
upravljati temperaturo in stopnjo udobja v
posameznih prostorih, lahko dodate standardno
sobno krmilno enoto.

Tipična namestitev sistema
z dodatnim rezervoarjem za
toplo sanitarno vodo in
dodatno možnostjo
ohlajevanja



Enoenergijski sistem Altherma

Velikost toplotne črpalke se prilagodi tako, da
zagotavlja 90–95 odstotkov letnih potreb po
toplotni energiji, preostalih 5–10 odstotkov pa
zagotavlja pomožni elektricni grelnik. Dobra
praksa narekuje izbiro toplotne črpalke, ki
pokriva 60 odstotkov potreb ogrevanja na
najhladnejši dan. Enoenergijska namestitvena
različica sistema Altherma je priporočljiva za
večino namestitev, saj omogoča najboljše
ravnovesje med stroški naložbe in stroški
uporabe.

Ure
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Točka ravnovesja

Zagotavlja toplotna črpalka
Zagotavlja pomožni grelnik
Rezervna zmogljivost toplotne črpalke

Toplotna črpalka + pomožni grelnik

Najhladnejši dan v letu

10%

90% letne potrebe po toplotni energiji

Zmogljivost toplotne
črpalke

Toplotna
črpalka

Vodna
enota

Radiatorji/
talno

ogrevanje

Pomožni grelnik5

Pomožni grelnik se aktivira le pod točko ravnovesja.
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PRILAGODLJIVOST
NAMESTITVE

Razlage:

Enoenergijsko delovanje:
Toplotna črpalka je združena z manjšim
pomožnim električnim grelnikom za obdobja
največje porabe toplotne energije v
najhladnejših dneh leta.

Samostojno delovanje:
Toplotna črpalka deluje samostojno, njena
velikost pa je prilagojena največji porabi.

Kombinirano delovanje:
Toplotna črpalka je združena s standardnim
ogrevalnim kotlom na fosilna goriva.

Altherma ponuja tri namestitvene različice

– enoenergijsko, samostojno in

kombinirano – ki omogočajo večje

ravnovesje med naložbo in stroški uporabe

ter raznovrstno uporabnost sistema

Altherma. Strokovno namestitveno osebje

podjetja Daikin lahko ponudi podrobne

informacije o tem, kako je mogoče katero

od različic uporabiti v določeni vrsti

zgradbe.

Poleg teh treh namestitvenih različic je

mogoče sistem Altherma združiti z

alternativnimi obnovljivimi viri toplotne

energije, na primer s sprejemniki sončne

energije za ogrevanje gospodinjske vode.

5 Nameščen v vodni enoti.



Samostojni sistem Altherma 

Velikost toplotne črpalke je prilagojena
zagotavljanju 100 odstotkov potreb po toplotni
energiji na nahladnejši dan v letu. To različico
priporočamo za izjemno varcne hiše in za mile
podnebne razmere brez izjemno hladnih zim.
Začetna naložba je morda višja, vendar pa je
poraba energije manjša kot pri drugih sistemih.
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Najhladnejši dan v letu

Zagotavlja toplotna črpalka

Rezervna zmogljivost toplotne črpalke

Samo toplotna črpalka

100% odstotkov letne potrebe
po toplotni energiji

Zmogljivost toplotne
črpalke

Toplotna
črpalka

Vodna
enota

Radiatorji/
talno

ogrevanje

Ure
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Kombinirani sistem Altherma 

Kombinirani sistem združuje dva ločena toplotna
vira – toplotno črpalko in ogrevalni kotel na
fosilna goriva. Obstajata dve različici
kombiniranega sistema: zaporedna6 in
vzporedna vezava. Če je vezava zaporedna, je
velikost grelnika prilagojena zagotavljanju
potrebam le ob konični porabi, pri vzporedni
vezavi pa lahko ogrevalni kotel samostojno
zagotavlja potrebe na najhladnejši dan leta.
Uporaba vzporedne vezave je priporočljiva, kjer
sistem ogrevanja že obstaja. Namestitev sistema
Altherma v tem primeru zmanjša porabo
energije.
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Zagotavlja toplotna črpalka

Zagotavlja ogrevalni kotel

Rezervna zmogljivost toplotne črpalke

Toplotna črpalka + ogrevalni kotel

Točka ravnovesja

Najhladnejši dan v letu

Zmogljivost toplotne
črpalke

Toplotna
črpalka

Vodna
enota

Radiatorji/
talno

ogrevanje

Ogrevalni kotel

Ogrevalni kotel se aktivira le pod točko ravnovesja.

Ure

6 Kjer je namestitev enaka kot pri enoenergijskem sistemu, samo da namesto pomožnega električnega grelnika uporablja ogrevalni kotel.
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GLAVNE SPECIFIKACIJE

VODNA ENOTA EKHBH007*** EKHBX007*** EKHBH016*** EKHBX016***

Samo ogrevanje Izmenljiv Samo ogrevanje Izmenljiv

895 x 487 x 361 936 x 487 x 461 922 x 502 x 361 939 x 502 x 361

30 ~ 55 25 ~ 55

- 7 ~ 20 - 4 ~ 22

Da

Pocinkana jeklena plošča, prekrita s poliestrom

RAL9010 (nevtralna bela)

Delovanje

Dimenzije V x Š x G mm
Temperaturni razpon ogrevanje °C

izhodne vode ohlajevanje °C

Odtočni ventil

Material 

Barva

TOVARNIŠKO NAMEŠĆEN GRELNIK

EKSWW150V3 EKSWW200V3 EKSWW300V3 EKSWW200Z2 EKSWW300Z2

150 200 300 200 300

85

900 1150 1600 1150 1600

580

3

1~ / 230V 2~ / 400V

Nerjaveče jeklo

Plavljeno jeklo

Nevtralna bela

37 45 59 45 59

Prostornina vode l

Najv. temperatura vode °C

Višina mm

Premer mm

Električni grelnik kW

Napajanje

Material notranjosti rezervoarja

Material ohišja

Barva

Teža kg

*** NAPAJANJE STOPNJA ZMOGLJIVOSTI

1~/230V 1

3N~/400V 2

3N~/400V 2

3V3

6W1

9W1

Varovalke so vgrajene v vodno enoto.

ZUNANJA ENOTA ERYQ005A ERYQ006AERYQ007A ERHQ011A ERHQ014A ERHQ016A

735 x 825 x 300 1170 x 900 x 320

5.75 6.84 8.43 11.2 14.0 16.0

5.12 5.86 6.08 10.0 12.5 13.1

1.26 1.58 2.08 2.46 3.17 3.85

2.16 2.59 2.75 3.6 5.3 5.95

4.56 4.34 4.05 4.56 4.41 4.16

2.37 2.26 2.21 2.78 2.36 2.20

-20 ~ 25 -20 ~ 35

7 ~ 20 10 ~ 46

-20 ~ 43

48 48 52 51 52 52

47 47 53 49 50 50

56 103

1.7 3.7

1~/220-240/50Hz

20 32

Dimenzije V x Š x G mm

Nazivna zmogljivost7 ogrevanje kW

ohlajevanje kW

Nazivna vhodna ogrevanje kW

moč ohlajevanje kW

KU

REU

Razpon delovanja ogrevanje °C

ohlajevanje °C

sanitarni način °C

Jakost hrupa ogrevanje dBA

ohlajevanje dBA

Teža kg

Polnitev hladilnega sredstva R-410A kg

Napajanje V1

Priporočene varovalke A
7 Funkcija ohlajevanja je na voljo pri EKHBX007A in EKHBX016. Izmerjeno pri pogojih Eurovent.

Meritveni pogoji: Ogrevanje: Ta = 7 °C; TLWC = 35 °C, ∆T = 5° C, Ohlajevanje: Ta = 35 °C; TLWE = 7 °C, ∆T = 5 °C

REZERVOAR
SANITARNE VODE

COP (izkoristek pri gretju)

10 ~ 43

EER (izkoristek pri hlajenju)



PREDNOSTI UPORABE
SISTEMA ALTHERMA

TOPLOTNA ČRPALKA
ALTHERMA ZRAK–VODA

Toplotna črpalka »zrak–voda« je sodoben odgovor na
trenutna in prihodnja vprašanja, povezana s tradicionalnimi
sistemi ogrevanja, in sicer z rastjo stroškov primarne energije
in resnimi posledicami za okolje.

Varčna alternativa ogrevalnim kotlom na fosilna goriva
Altherma je primerna alternativa tradicionalnim ogrevalnim kotlom
na fosilna goriva z izboljšano tehnologijo toplotnih črpalk, ki je
značilno čista, zanesljiva in nezahtevna za vzdrževanje.

Nizki stroški energije in zmanjšanje emisij CO2
Zaloge tradicionalnih goriv se krčijo in ta goriva so vse dražja. Z
zvišanjem teh stroškov postaja najbolj privlačen obnovljiv vir energije za
sisteme ogrevanja toplotna črpalka »zrak–voda«, ki izkorišča
brezplačno toploto ozračja in je vsaj trikrat učinkovitejša od ogrevalnih
kotlov na fosilna goriva. Deluje z nizko porabo primarne energije in brez
neposrednih emisij CO2.

Preprosta namestitev
Zunanjo enoto lahko namestite, kjer je to najprimerneje, saj je
praktične velikosti in ne zahteva vrtanja ali izkopavanja za zbiranje
toplote. Notranja vodna enota ne zahteva namestitve v posebnem
prostoru ali dodatnih napeljav, kot so dimniki, rezervoarji za gorivo in
plinske cevi. Sistem Altherma lahko priključite na nizkotemperaturne
radiatorje industrijskega standarda in talne ogrevalne sisteme ter ga
prilagodite za uporabo v novogradnjah ali predelavah.

Popolna rešitev za celoletno udobje
Sistem Altherma je zasnovan za zagotavljanje tople sanitarne
vode skozi celo leto in omogoča izbiro različice s hladilnim
sistemom za vroče poletne mesece. Uporaba napredne
tehnologije pretvornikov Daikin in možnosti nastavitve
spremenljive temperature ves čas zagotavlja stalno sobno
temperaturo in najnižjo možno porabo energije.



Izdelki podjetja Daikin so na voljo pri:

Podjetje Daikin je zaradi svojega edinstvenega položaja izdelovalca klimatskih sistemov, kompresorjev in
hladilnih sistemov zelo dejavno na področju okoljevarstvenih vprašanj. Že več let si prizadeva
postati vodilno pri ponudbi okolju prijaznih izdelkov. Ta izziv zahteva zasnovo in razvoj široke palete okolju
prijaznih izdelkov in sistemov za upravljanje energije z nizko porabo energije in zmanjšano stopnjo
onesnaževanja.

Vsi izdelki podjetja Daikin so skladni s predpisi Evropske unije s področja varnosti naprav.

Podjetje Daikin Europe N.V. sodeluje v programu izdaje certi�kata Eurovent. Izdelek ustreza zahtevam, ki
veljajo za izdelke v imeniku Eurovent.

Standard ISO 14001 zagotavlja učinkovitost sistema ohranjevanja okolja ter prispeva k zaščiti zdravja ljudi
in okolja pred morebitnimi posledicami dejavnosti, izdelkov in storitev podjetja Daikin ter tudi k
ohranjevanju in izboljšanju kakovosti okolja.

Sistem upravljanja kakovosti podjetja Daikin Europe N.V. ima certi�kat LRQA in je v skladu s standardom
ISO 9001. ISO 9001 je standard zagotavljanja kakovosti, ki se nanaša na načrtovanje, razvoj in
sestavljanje izdelkov ter storitev, ki so na voljo za te izdelke.
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Tehnični svetovalci podjetja Daikin vam bodo strokovno in obširno

svetovali na mestu vgradnje. Svetovanje je neobvezujoče, omogoča

pa oblikovanje rešitve po vaši meri.

www.daikin-ce.com

prodaja, montaža in servis
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