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МАРКЕТИНГОВИЙ РОЗДІЛ

Daikin Altherma 3
EPGA-D 11-14-16 кВт,
на базі технології Bluevolution із холодоагентом R-32

R-32 — екологічний холодоагент
Bluevolution
Технологія Bluevolution поєднує
високоефективні компресори,
розроблені Daikin на холодоагентах
майбутнього: R-32.

Екологічність
Завдяки поєднанню низького показника
GWP (675 проти 2087,5 для R410-A) й
невеликій кількості в системі холодоагент
2088

R-32 спроможний знизити свій CO2еквівалент на 75%, що робить його кращим
вибором з точки зору впливу на довкілля.
2088
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Концепція Hydrosplit
Погляд у краще майбутнє
Завдяки R-32 майбутнє наступає вже зараз
Компанія Daikin, піонер у застосуванні
холодоагенту R-32 в повітряно-водяних теплових
насосах, ставить в абсолютний пріоритет
зменшення його впливу на довкілля.

H2O

Герметичний контур
холодоагенту R-32

Підключення
водяних контурів

Скорочення ризику
витоку холодоагенту.

Між внутрішнім
і зовнішнім блоками.
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Відсутність
холодоагенту
всередині будинку

Переваги інжекції газу
Підвищена продуктивність при низьких
температурах навколишнього середовища
Зовнішній блок Daikin Altherma 3 потужністю
11–16 кВт оснащено новим спіральним
компресором з інжекцією газу, що дозволяє
блоку працювати при зовнішній температурі
нижче -28°C.
Крім того, на 35% підвищується
теплопродуктивність при низькій зовнішній
температурі (-7/35°C) в порівнянні з попередніми
моделями.

H2O

Придатність для чутливих
міських районів
Можливість для установників задавати
низький рівень звуку
Щоб відповідати вимогам відносно найчутливіших
до звуку міських районів, установник може
налаштувати блок на роботу в режимі низького
звуку, що знижує рівень звуку на -3 дБ(А).

Підвищена продуктивність
Температура води на виході

Зовнішній блок Daikin Altherma 3, 11-14-16 кВт

Завдяки температурі води на виході 60 °C при температурі
на вулиці -10 °C система Daikin Altherma 3 потужністю
11-14-16 кВт є ідеальним рішенням:
•
для нових будівель з використанням системи теплої
підлоги;
•
для проектів реконструкції з використанням радіаторів.

Зовнішній блок EPGA-D пропонується в типорозмірах 11-14-16 кВт
(1 фаза) й може під'єднуватися до:
•
настінних внутрішніх блоків EAB(H/X)-D;
•
підлогових внутрішніх блоків EAV(H/X)-D із вбудованим баком;
•
двозонних підлогових внутрішніх блоків EAVZ-D із вбудованим
баком.

Найкраща енергоефективність
Завдяки використанню R-32 блок досягає найвищого
рівня енергоефективності, що підтверджується
маркуваннями найкращої енергоефективності.

до

(3)

(3)

(3) Відповідно до класу EU n°811/2013 на 2019, за шкалою від G до A+++.
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МАРКЕТИНГОВИЙ РОЗДІЛ

Daikin Altherma 3
з вбудованим баком для побутової гарячої води

Чому слід вибирати блок підлогового типу Daikin з вбудованим
баком побутової гарячої води?
Легкість установки
Підлоговий блок Daikin Altherma 3 H є ідеальною
системою для забезпечення опалення, ГВП

Мала площа установки й практичні ручки

600 мм

й охолодження для новобудов і будинків із
низьким енергоспоживанням.

595 мм
Підлоговий блок розроблено для легкого переміщення
завдяки практичним ручкам і відсутності гострих країв.
Мала площа установки спрощує монтаж у невеликих
приміщеннях і полегшує доступ до всіх гідравлічних
компонентів, що допомагає встановнику виконувати
роботи на блоці без жодних зусиль.
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Швидке налаштування

Розширений

Увійдіть у систему, і ви зможете повністю
налаштувати блок за допомогою нового
користувацького інтерфейсу менш ніж за
9 кроків. Ви навіть можете перевірити, чи
готовий блок до використання, виконавши
цикли тестування. Ви можете передати
налаштування на USB-накопичувач і
завантажити їх безпосередньо на блок або
через хмару.

користувацький інтерфейс
Око Daikin
Інтуїтивне око Daikin Eye показує Вам в реальному
часі статус системи.

Синій:

Проста експлуатація

Коли Daikin Eye має синій колір, це
означає, що бойлер працює правильно.
Daikin Eye буде блимати, коли працює
в режимі очікування.

Працюйте надшвидко з новим користувацьким
інтерфейсом. Він дуже простий у використанні
— всього кілька кнопок і 2 навігаційні ручки.

Оптимальний дизайн
Користувацький інтерфейс розроблено
спеціально з метою забезпечення високого рівня
інтуїтивності. Висококонтрастний кольоровий
екран забезпечує вражаючі практичні
візуальні ефекти, які дійсно допоможуть вам як
установнику або інженеру з обслуговування.

Червоний:
Коли Daikin Eye має червоний колір, це
означає, що бойлер не працює і вимагає
технічної перевірки.

Повний
модельний
ряд,
щоб відповідати всім потребам
Моделі лише для нагрівання — EAVH-D
Моделі Daikin Altherma 3, призначені лише для нагрівання, забезпечують гаряче водопостачання й опалення приміщення в найефективніший спосіб.

Реверсивні моделі — EAVX-D

Двозонні моделі — EAVZ-D

На додаток до своєї основної функції Daikin Altherma 3
забезпечує охолодження під час спекотного сезону.
Ця функція охолодження працює через випромінювачі,
наприклад, систему теплої підлоги, або завдяки фанкойлу.

Daikin також пропонує третю опцію з метою задоволення
всіх потреб: двозонні моделі Daikin Altherma 3. Двозонна
модель означає, що блок може одночасно керувати двома
різними температурними зонами, наприклад, радіаторами
(45°C) у спальні й системою теплої підлоги (35°C) у вітальні.

Вибір кольору

Ємність й розмір

180 або 230 л
1650 або 1850 мм

Білий

Сріблясто-сірий
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EAVH-D6V(G)/D9W(G) + EPGA-DV3

Моделі Daikin Altherma 3,
призначенні лише для
нагрівання
Підлоговий блок із тепловим насосом повітря-вода
для опалення й ГВП ідеально підходить для будинків
з низьким споживанням енергії
›› Вбудований бак із нержавіючої сталі для побутової гарячої води
об'ємом 180 або 230 л
›› Плати та гідравлічні компоненти розташовані спереду для
полегшення доступу до них
›› Невелика площа установки 595 x 600 мм
›› Bбудований резервний нагрівач 6 або 9 кВт
›› Зовнішній блок отримує тепло з атмосферного повітря, навіть
при температурі -28°C

EAVH-D6VG

EAVH-D6V

EPGA-DV

BRC1HHDW

до

60°C
(3)

Дані ефективності

EAVH + EPGA

Теплопродуктивність Ном.
Споживана потужність Опалення Ном.
COP
Середньоклімат. Загальн.
Опалення
темп. води на
виході 55°C

ГВП

кВт
кВт

SCOP
ηs (Сезонна
%
ефективність опалення)
Клас сезонної ефективності опалення
Середньоклімат. Загальн.
SCOP
темп. води на
ηs (Сезонна
%
виході 35°C
ефективність опалення)
Клас сезонної ефективності опалення
Загальн.
Гарантоване навантаження
Середньоклімат. ηwh (еф-ть нагрівання води)
%
умови
Клас енергоефективності нагрівання води

Внутрішній блок

EAVH

Колір
Матеріал
Розміри
Блок
ВхШхГ
Вага
Блок
Бак
Об'єм води
Максимальна температура води
Максимальний тиск води
Захист від корозії
Робочий діапазон
Опалення Темп. зовн. повітря Мін.~Макс.
Сторона води Мін.~Макс.
Гаряче
Темп. зовн. повітря Мін.~Макс.
водопостачання Сторона води Макс.
Рівень звукової потужності Ном.
Рівень звукового тиску Ном.

16S18D6V(G)/
16S23D6V(G)/
D9W(G) + 11DV
D9W(G) + 11DV
11,1 (1) / 11,3 (2)
2,16 (1) / 2,91 (2)
5,15 (1) / 3,88 (2)
3,29
129

16S18D6V(G)/
16S23D6V(G)/
D9W(G) + 14DV
D9W(G) + 14DV
14,5 (1) / 14,5 (2)
2,91 (1) / 3,96 (2)
4,99 (1) / 3,65 (2)
3,34
130

16S18D6V(G)/
16S23D6V(G)/
D9W(G) + 16DV
D9W(G) + 16DV
16,5 (1) / 15,6 (2)
3,45 (1) / 4,21 (2)
4,78 (1) / 3,71 (2)
3,41
133

4,38
172

A++
4,45
175

4,56
179

A++

A+++ (3)

L
104

XL
112

L
104

Зовнішній блок
Розміри
Вага
Компресор
Робочий діапазон
Холодоагент

Рівень звукової
потужності
Рівень звукового
тиску
Електроживлення
Струм

Блок
Блок
Кількість
Тип
Охолодження
Гаряче водопостачання
Тип
GWP/ПГП
Заправлення
Заправлення
Управління
Опалення
Охолодження
Опалення

ВхШхГ

16S18D6V(G)/
D9W(G)

16S23D6V(G)/
D9W(G)

1650x595x625
109
180

1850x595x625
118
230

16S18D6V(G)/
16S23D6V(G)/
D9W(G)
D9W(G)
Білий + чорний
Полімер / листовий метал
1650x595x625
1850x595x625
109
118
180
230
70
10
Травлення
5~30
15~60
5~35
60
44
30

°C
°C
°C (c.т.)
°C
дБA
дБA
EPGA
мм
кг

Мін.~Макс.

°C (c.т.)

Мін.~Макс.

°C (c.т.)

11DV

14DV
1440x1160x380
143
1
Герметичний спіральний компресор
10~43

дБA
дБA
дБA

Охолодження
Ном.
Назва/Фаза/Частота/Напруга
Рекомендовані запобіжники

дБA
Гц/В
A

64

XL
112

16S18D6V(G)/
D9W(G)

16S23D6V(G)/
D9W(G)

1650x595x625
109
180

1850x595x625
118
230

16DV

48

66
68
49
55
V3/1N~/50/230
32

(1) Охолодження Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); нагрівання Ta с.т./в.т. 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (2) Охолодження Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); нагрівання Ta с.т./в.т. 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)
(3) Відповідно до класу EU n°811/2013 на 2019, за шкалою від G до A+++.

8

L
104

-28~35
R-32
675,0
3,50
2,36
Розширювальний клапан

кг
TCO2Eq
Ном.
Ном.
Ном.

XL
112
A

Корпус

мм
кг
л
°C
бар

(3)

52

EAVX-D6V(G)/D9W(G) + EPGA-DV3

Реверсивні моделі
Daikin Altherma 3
Підлоговий блок із тепловим насосом повітря-вода для
опалення, охолодження й ГВП, ідеально підходить для
будинків з низьким споживанням енергії
›› Вбудований бак із нержавіючої сталі для побутової гарячої води
об'ємом 180 або 230 л
›› Плати та гідравлічні компоненти розташовані спереду для
полегшення доступу до них
›› Невелика площа установки 595 x 600 мм
›› Bбудований резервний нагрівач 6 або 9 кВт
›› Зовнішній блок отримує тепло з атмосферного повітря, навіть
при температурі -28°C

EAVX-D6VG

EAVX-D6V

EPGA-DV

BRC1HHDS

до

60°C
(3)

(3)
Дані ефективності
Теплопродуктивність
Споживана потужність
Холодопродуктивність
Споживана потужність
COP
EER
Опалення

ГВП

EAVX + EPGA
Ном.
Опалення Ном.
Ном.
Охолодження Ном.

кВт
кВт
кВт
кВт

Середньоклімат. Загальн.
темп. води на
виході 55°C

SCOP
ηs (Сезонна
%
ефективність опалення)
Клас сезонної ефективності опалення
Середньоклімат. Загальн.
SCOP
темп. води на
ηs (Сезонна
%
виході 35°C
ефективність опалення)
Клас сезонної ефективності опалення
Загальн.
Гарантоване навантаження
Середньоклімат. ηwh (еф-ть нагрівання води)
%
умови
Клас енергоефективності нагрівання води

Внутрішній блок

EAVX

Колір
Матеріал
Розміри
Блок
ВхШхГ
Вага
Блок
Бак
Об'єм води
Максимальна температура води
Максимальний тиск води
Захист від корозії
Робочий діапазон
Опалення Темп. зовн. повітря Мін.~Макс.
Сторона води Мін.~Макс.
Охолодження Темп. зовн. повітря Мін.~Макс.
Сторона води Мін.~Макс.
Гаряче
Темп. зовн. повітря Мін.~Макс.
водопостачання Сторона води Макс.
Рівень звукової потужності Ном.
Рівень звукового тиску Ном.

16S18D6V(G)/
16S23D6V(G)/
D9W(G) + 11DV
D9W(G) + 11DV
11,1 (1) / 11,3 (2)
2,16 (1) / 2,91 (2)
10,5 (1) / 10,7 (2)
2,21 (1) / 3,30 (2)
5,15 (1) / 3,88 (2)
4,75 (1) / 3,23 (2)
3,32
130

16S18D6V(G)/
16S23D6V(G)/
D9W(G) + 14DV
D9W(G) + 14DV
14,5 (1) / 14,5 (2)
2,91 (1) / 3,96 (2)
11,1 (1) / 11,9 (2)
2,72 (1) / 3,97 (2)
4,99 (1) / 3,65 (2)
4,09 (1) / 2,99 (2)
3,37
132

16S18D6V(G)/
16S23D6V(G)/
D9W(G) + 16DV
D9W(G) + 16DV
16,5 (1) / 15,6 (2)
3,45 (1) / 4,21 (2)
13,5 (1) / 11,9 (2)
3,42 (1) / 3,97 (2)
4,78 (1) / 3,71 (2)
3,94 (1) / 2,99 (2)
3,43
134

4,44
175

A++
4,51
178

4,61
182

A++

A+++ (3)

L
104

XL
112

L
104

Зовнішній блок
Розміри
Вага
Компресор
Робочий діапазон
Холодоагент

Рівень звукової
потужності
Рівень звукового
тиску
Електроживлення
Струм

ВхШхГ
Блок
Блок
Кількість
Тип
Охолодження
Мін.~Макс.
Гаряче водопостачання Мін.~Макс.
Тип
GWP/ПГП
Заправлення
Заправлення
Управління
Опалення
Ном.
Охолодження
Ном.
Опалення
Ном.
Охолодження
Ном.
Назва/Фаза/Частота/Напруга
Рекомендовані запобіжники

16S18D6V(G)/
D9W(G)

16S23D6V(G)/
D9W(G)

1650x595x625
109
180

1850x595x625
118
230

16S18D6V(G)/
16S23D6V(G)/
D9W(G)
D9W(G)
Білий + чорний
Полімер / листовий метал
1650x595x625
1850x595x625
109
118
180
230
70
10
Травлення
5~30
15~60
5~35
5~22
5~35
60
44
30

°C
°C
°C (c.т.)
°C
°C (c.т.)
°C
дБA
дБA
EPGA
мм
кг

11DV

14DV
1440x1160x380
143
1
Герметичний спіральний компресор
10~43
-28~35
R-32
675,0
3,50
2,36
Розширювальний клапан

°C (c.т.)
°C (c.т.)

кг
TCO2Eq
дБA
дБA
дБA
дБA
Гц/В
A

L
104

XL
112

16S18D6V(G)/
D9W(G)

16S23D6V(G)/
D9W(G)

1650x595x625
109
180

1850x595x625
118
230

A

Корпус

мм
кг
л
°C
бар

XL
112

64
48

16DV

66
68
49
55
V3/1N~/50/230
32

52

(1) Охолодження Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); нагрівання Ta с.т./в.т. 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (2) Охолодження Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); нагрівання Ta с.т./в.т. 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)
(3) Відповідно до класу EU n°811/2013 на 2019, за шкалою від G до A+++.
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EAVZ-D6V/D9W + EPGA-DV3

Двозонні моделі
Daikin Altherma 3
Вбудований підлоговий блок з з двома різними
температурними зонами
›› Вбудований бак із нержавіючої сталі для побутової гарячої води
об'ємом 180 або 230 л
›› Плати та гідравлічні компоненти розташовані спереду для
полегшення доступу до них
›› Невелика площа установки 595 x 600 мм
›› Bбудований резервний нагрівач 6 або 9 кВт
›› Зовнішній блок отримує тепло з атмосферного повітря, навіть
при температурі -28°C

EAVH-D6V

EPGA-DV

BRC1HHDW

до

60°C
(3)

(3)

Дані ефективності

EAVZ + EPGA

Теплопродуктивність Ном.
Споживана потужність Опалення Ном.
COP
Середньоклімат. Загальн.
Опалення
темп. води на
виході 55°C

ГВП

SCOP
ηs (Сезонна
%
ефективність опалення)
Клас сезонної ефективності опалення
Середньоклімат. Загальн.
SCOP
темп. води на
ηs (Сезонна
%
виході 35°C
ефективність опалення)
Клас сезонної ефективності опалення
Загальн.
Гарантоване навантаження
Середньоклімат. ηwh (еф-ть нагрівання води)
%
умови
Клас енергоефективності нагрівання води

Внутрішній блок
Корпус

EAVZ

Колір
Матеріал
Розміри
Блок
ВхШхГ
Вага
Блок
Бак
Об'єм води
Максимальна температура води
Максимальний тиск води
Захист від корозії
Робочий діапазон
Опалення Темп. зовн. повітря Мін.~Макс.
Сторона води Мін.~Макс.
Гаряче
Темп. зовн. повітря Мін.~Макс.
водопостачання Сторона води Макс.
Рівень звукової потужності Ном.
Рівень звукового тиску Ном.
Зовнішній блок
Розміри
Вага
Компресор
Робочий діапазон
Холодоагент

Рівень звукової
потужності
Рівень звукового
тиску
Електроживлення
Струм

кВт
кВт

ВхШхГ
Блок
Блок
Кількість
Тип
Охолодження
Мін.~Макс.
Гаряче водопостачання Мін.~Макс.
Тип
GWP/ПГП
Заправлення
Заправлення
Управління
Опалення
Ном.
Охолодження
Ном.
Опалення
Ном.
Охолодження
Ном.
Назва/Фаза/Частота/Напруга
Рекомендовані запобіжники

мм
кг
л
°C
бар

16S18D6V/D9W 16S23D6V/D9W
+ 11DV
+ 11DV
11,1 (1) / 11,3 (2)
2,16 (1) / 2,91 (2)
5,15 (1) / 3,88 (2)
3,29
129

16S18D6V/D9W 16S23D6V/D9W
+ 14DV
+ 14DV
14,5 (1) / 14,5 (2)
2,91 (1) / 3,96 (2)
4,99 (1) / 3,65 (2)
3,34
130

16S18D6V/D9W
16S23D6V/D9W
+ 16DV
+ 16DV
16,5 (1) / 15,6 (2)
3,45 (1) / 4,21 (2)
4,78 (1) / 3,71 (2)
3,41
133

4,38
172

A++
4,45
175

4,56
179

A++

L
104

A+++ (3)

XL
112

L
104

16S18D6V/D9W

16S23D6V/D9W

1650x595x625
120
180

1850x595x625
128
230

16S18D6V/D9W 16S23D6V/D9W
Білий + чорний
Полімер / листовий метал
1650x595x625
1850x595x625
120
128
180
230
70
10
Травлення
5~30
15~60
5~35
60
44
30

11DV

14DV
1440x1160x380
143
1
Герметичний спіральний компресор
10~43
-28~35
R-32
675,0
3,50
2,36
Розширювальний клапан

°C (c.т.)
°C (c.т.)

кг
TCO2Eq
дБA
дБA
дБA
дБA
Гц/В
A

64

XL
112

16S18D6V/D9W

16S23D6V/D9W

1650x595x625
120
180

1850x595x625
128
230

48

16DV

66
68
49
55
V3/1N~/50/230
32

(1) Охолодження Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); нагрівання Ta с.т./в.т. 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (2) Охолодження Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); нагрівання Ta с.т./в.т. 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)
(3) Відповідно до класу EU n°811/2013 на 2019, за шкалою від G до A+++.
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L
104

A

°C
°C
°C (c.т.)
°C
дБA
дБA
EPGA
мм
кг

XL
112

52

Опції
Тип

Найменування

Підлоговий блок Daikin Altherma 3

BRC1HHDK/S/W

•

LAN-адаптер + підключення до
фотоелектричних сонячних колекторів

BRP069A61

•

Тільки LAN

BRP069A62

•

Кімнатний термостат (проводовий)

EKRTWA

•

Кімнатний термостат (бездротовий)

EKRTR1

•

Зовнішній датчик

EKRTETS

•

Плата обмеження потужності

EKRP1AHTA

•

Плата цифрового вводу/виводу

EKRP1HBAA

•

Корист. інтерфейс дистанційного
управління

Елементи
керування

Адаптер

Комплект Bi-зони (вати)

Монтаж

BZKA7V3

Комплект для бака стороннього
виробника для бака з датчиками

EKHY3PART

Комплект для бака стороннього
виробника для бака з вбудованим
термостатом

EKHY3PART2

•

(за виключенням EHVZ)

Дистанційний датчик внутрішнього блока

KRCS01-1

•

Дистанційний датчик зовнішнього блока

EKRSCA-1

•

USB-кабель для ПК

EKPCCAB4

•

Датчики

EKHBCONV
Комплект перетворення
EKHVCONV2
Інше
Універсальний контролер
централізованого керування

EKCC8-W

Клапан для захисту від замерзання

AFVALVE1

Конвектор для теплового насоса +
комплект клапанів

FWXV-A
+
EKVKHPC

•
•
•
•
11

МАРКЕТИНГОВИЙ РОЗДІЛ

Настінний блок

Daikin Altherma 3

Чому слід вибирати
настінний блок Daikin?
Спліт-система Daikin Altherma 3 з настінним
блоком забезпечує нагрівання та
охолодження з високою універсальністю для
швидкої і зручної установки, з підключенням
для ГВП (опція)

12

Універсальний — пропонує багато варіантів
установки та підключення ГВП
›› Об'єднання всіх гідравлічних компонентів означає
відсутність потреби у компонентах інших виробників
›› Плати та гідравлічні компоненти розташовані спереду для
полегшення доступу до них
›› Компактний блок із невеликою площею установки,
практично не потрібні бічні зазори.
›› Ненав'язливий дизайн блока гармонує з іншими побутовими
приладами.
›› Можливість комбінації з термоакумулятором з нержавіючої
сталі або ECH2O

Розширений
користувацький інтерфейс

Швидке налаштування
Увійдіть у систему, і ви зможете повністю
налаштувати блок за допомогою нового
користувацького інтерфейсу менш ніж за
9 кроків. Ви навіть можете перевірити, чи
готовий блок до використання, виконавши
цикли тестування. Ви можете передати
налаштування на USB-накопичувач і
завантажити їх безпосередньо на блок або
через хмару.

Око Daikin
Інтуїтивне око Daikin Eye показує Вам в реальному
часі статус системи.

Синій:

Проста експлуатація

Коли Daikin Eye має синій колір, це
означає, що бойлер працює правильно.
Daikin Eye буде блимати, коли працює
в режимі очікування.

Працюйте надшвидко з новим
користувацьким інтерфейсом. Він дуже
простий у використанні — всього кілька
кнопок і 2 навігаційні ручки.

Червоний:

Оптимальний дизайн

Коли Daikin Eye має червоний колір, це
означає, що бойлер не працює і вимагає
технічної перевірки.

Користувацький інтерфейс розроблено
спеціально з метою забезпечення
високого рівня інтуїтивності.
Висококонтрастний кольоровий
екран забезпечує вражаючі практичні
візуальні ефекти, які дійсно допоможуть
вам як установнику або інженеру
з обслуговування.

Рішення
з
кількома
баками,
нескінченні моживості
Термоакумулятори ECH2O (EKHWP-(P)B)

Під'єднайте свій настінний блок Daikin Altherma 3
wall до термоакумулятора й відчуйте переваги
енергії сонця.

Бак з нержавіючої сталі (EKHWS(U)-D)
Під'єднайте свій настінний блок Daikin Altherma 3
до бака з нержавіючої сталі, щоб забезпечити
ефективне гаряче водопостачання.

Гнучкість в забезпеченні ГВП

Моделі лише для нагрівання — EABH-D Реверсивні моделі — EABX-D
Моделі Daikin Altherma 3, призначені лише для нагрівання,
забезпечують гаряче водопостачання й опалення
приміщення в найефективніший спосіб.

На додаток до своєї основної функції Daikin Altherma 3
забезпечує охолодження під час спекотного сезону.
Ця функція охолодження працює через випромінювачі,
наприклад, систему теплої підлоги, або завдяки фанкойлу.

> Детальніше ознайомитися з термоакумуляторами й баками можна на стор. 18.
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EABH-D6V/D9W + EPGA-DV3

Моделі Daikin Altherma 3,
призначенні лише для
нагрівання
Настінний тип, призначений тільки для нагрівання,
з тепловим насосом повітря-вода, ідеально підходить
для будинків з низьким споживанням енергії

EABH-D6V

›› Комбінуйте з баком із нержавіючої сталі або термоакумулятором
ECH2O для ГВП
›› Плати та гідравлічні компоненти розташовані спереду для
полегшення доступу до них
›› Компактний блок з невеликою площею установки, практично не
потрібні бічні зазори
›› Bбудований резервний нагрівач 6 або 9 кВт
›› Зовнішній блок отримує тепло з атмосферного повітря, навіть
при температурі -28°C

EPGA-DV

BRC1HHDS

60°C
(3)

Дані ефективності
Теплопродуктивність Ном.
Споживана потужність Опалення Ном.
COP
Середньоклімат. Загальн.
Опалення
темп. води на
виході 55°C
Середньоклімат. Загальн.
темп. води на
виході 35°C

EABH + EPGA
кВт
кВт
SCOP
ηs (Сезонна
%
ефективність опалення)
Клас сезонної ефективності опалення
SCOP
ηs (Сезонна
%
ефективність опалення)
Клас сезонної ефективності опалення

Внутрішній блок
Корпус

EABH

Колір
Матеріал
Розміри
Блок
Вага
Блок
Робочий діапазон
Опалення
Гаряче
водопостачання
Рівень звукової потужності Ном.
Рівень звукового тиску
Ном.
Зовнішній блок
Розміри
Вага
Компресор
Робочий діапазон
Холодоагент

Рівень звукової
потужності
Рівень звукового
тиску
Електроживлення
Струм

ВхШхГ
Сторона води Мін.~Макс.
Сторона
Мін.~Макс.
води

ВхШхГ
Блок
Блок
Кількість
Тип
Охолодження
Мін.~Макс.
Гаряче водопостачання Мін.~Макс.
Тип
GWP/ПГП
Заправлення
Заправлення
Управління
Опалення
Ном.
Охолодження
Ном.
Опалення
Ном.
Охолодження
Ном.
Назва/Фаза/Частота/Напруга
Рекомендовані запобіжники

16D6V/D9W + 11DV
11,1 (1) / 11,3 (2)
2,16 (1) / 2,91 (2)
5,15 (1) / 3,88 (2)
3,29
129

16D6V/D9W + 14DV
14,5 (1) / 14,5 (2)
2,91 (1) / 3,96 (2)
4,99 (1) / 3,65 (2)
3,34
130

16D6V/D9W + 16DV
16,5 (1) / 15,6 (2)
3,45 (1) / 4,21 (2)
4,78 (1) / 3,71 (2)
3,41
133

4,38
172

A++
4,45
175

4,56
179

A++
16D6V

A+++ (3)
16D9W

16D6V
16D9W
Білий + чорний
Полімер, листовий метал
840x440x390
38
15~60
25~75

мм
кг
°C
°C
дБA
дБA
EPGA
мм
кг

11DV

14DV
1440x1160x380
143
1
Герметичний спіральний компресор
10~43
-28~35
R-32
675,0
3,50
2,36
Розширювальний клапан

кг
TCO2Eq
64
48

16DV

66
68
49
55
V3/1N~/50/230
32

(1) Охолодження Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); нагрівання Ta с.т./в.т. 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (2) Охолодження Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); нагрівання Ta с.т./в.т. 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)
(3) Відповідно до класу EU n°811/2013 на 2019, за шкалою від G до A+++.
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16D9W

44
30

°C (c.т.)
°C (c.т.)

дБA
дБA
дБA
дБA
Гц/В
A

16D6V

52

EABX-D6V/D9W + EPGA-DV3

Реверсивні моделі
Daikin Altherma 3
Настінний тип, реверсивний, з тепловим насосом
повітря-вода, ідеально підходить для будинків з низьким
споживанням енергії
›› Комбінуйте з баком із нержавіючої сталі або термоакумулятором
ECH2O для ГВП
›› Плати та гідравлічні компоненти розташовані спереду для
полегшення доступу до них
›› Компактний блок з невеликою площею установки, практично не
потрібні бічні зазори
›› Bбудований резервний нагрівач 6 або 9 кВт
›› Зовнішній блок отримує тепло з атмосферного повітря, навіть
при температурі -28°C

EABX-D6V

EPGA-DV

BRC1HHDW

60°C
(3)

Дані ефективності
Теплопродуктивність
Споживана потужність
Холодопродуктивність
Споживана потужність
COP
EER
Опалення

EABX + EPGA
кВт
кВт
кВт
кВт

Ном.
Опалення Ном.
Ном.
Охолодження Ном.

Середньоклімат. Загальн.
темп. води на
виході 55°C
Середньоклімат. Загальн.
темп. води на
виході 35°C

SCOP
ηs (Сезонна
%
ефективність опалення)
Клас сезонної ефективності опалення
SCOP
ηs (Сезонна
%
ефективність опалення)
Клас сезонної ефективності опалення

Внутрішній блок
Корпус

EABX

Колір
Матеріал
Розміри
Блок
Вага
Блок
Робочий діапазон
Опалення
Гаряче
водопостачання
Рівень звукової потужності Ном.
Рівень звукового тиску
Ном.
Зовнішній блок
Розміри
Вага
Компресор
Робочий діапазон
Холодоагент

Рівень звукової
потужності
Рівень звукового
тиску
Електроживлення
Струм

ВхШхГ
Сторона води Мін.~Макс.
Сторона
Мін.~Макс.
води

ВхШхГ
Блок
Блок
Кількість
Тип
Охолодження
Мін.~Макс.
Гаряче водопостачання Мін.~Макс.
Тип
GWP/ПГП
Заправлення
Заправлення
Управління
Опалення
Ном.
Охолодження
Ном.
Опалення
Ном.
Охолодження
Ном.
Назва/Фаза/Частота/Напруга
Рекомендовані запобіжники

16D6V/D9W + 11DV
11,1 (1) / 11,3 (2)
2,16 (1) / 2,91 (2)
10,5 (1) / 10,7 (2)
2,21 (1) / 3,30 (2)
5,15 (1) / 3,88 (2)
4,75 (1) / 3,23 (2)
3,32
130

16D6V/D9W + 14DV
14,5 (1) / 14,5 (2)
2,91 (1) / 3,96 (2)
11,1 (1) / 11,9 (2)
2,72 (1) / 3,97 (2)
4,99 (1) / 3,65 (2)
4,09 (1) / 2,99 (2)
3,37
132

16D6V/D9W + 16DV
16,5 (1) / 15,6 (2)
3,45 (1) / 4,21 (2)
13,5 (1) / 11,9 (2)
3,42 (1) / 3,97 (2)
4,78 (1) / 3,71 (2)
3,94 (1) / 2,99 (2)
3,43
134

4,44
175

A++
4,51
178

4,61
182

A++
16D6V

A+++ (3)
16D9W

16D6V
16D9W
Білий + чорний
Полімер, листовий метал
840x440x390
38
15~60
25~75

мм
кг
°C
°C
дБA
дБA
EPGA
мм
кг

16D9W

44
30
11DV

14DV
1440x1160x380
143
1
Герметичний спіральний компресор
10~43
-28~35
R-32
675,0
3,50
2,36
Розширювальний клапан

°C (c.т.)
°C (c.т.)

кг
TCO2Eq
дБA
дБA
дБA
дБA
Гц/В
A

16D6V

64
48

16DV

66
68
49
55
V3/1N~/50/230
32

52

(1) Охолодження Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); нагрівання Ta с.т./в.т. 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (2) Охолодження Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); нагрівання Ta с.т./в.т. 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)
(3) Відповідно до класу EU n°811/2013 на 2019, за шкалою від G до A+++.
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Опції
Тип

Найменування

Настінний блок Daikin Altherma 3

BRC1HHDK/S/W

•

LAN-адаптер + підключення до
фотоелектричних сонячних колекторів

BRP069A61

•

Тільки LAN

BRP069A62

•

Кімнатний термостат (проводовий)

EKRTWA

•

Кімнатний термостат (бездротовий)

EKRTR1

•

Зовнішній датчик

EKRTETS

•

Плата обмеження потужності

EKRP1AHTA

•

Плата цифрового вводу/виводу

EKRP1HBAA

•

BZKA7V3

•

Комплект для бака стороннього
виробника для бака з датчиками

EKHY3PART

•

Комплект для бака стороннього
виробника для бака з вбудованим
термостатом

EKHY3PART2

•

Дистанційний датчик внутрішнього
блока

KRCS01-1

•

Дистанційний датчик зовнішнього блока

EKRSCA-1

•

USB-кабель для ПК

EKPCCAB4

•

EKHBCONV

•

Корист. інтерфейс дистанційного
управління

Елементи
керування

Адаптер

Комплект Bi-зони (вати)

Монтаж

Датчики

Комплект перетворення
EKHVCONV2
Інше
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Універсальний контролер
централізованого керування

EKCC8-W

Клапан для захисту від замерзання

AFVALVE1

Конвектор для теплового насоса +
комплект клапанів

FWXV-A
+
EKVKHPC

•
•
•
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Термоакумулятори й баки
Варіанти установки для ГВП

Чому слід вибрати термоакумулятор
або бак ГВП?
EKHWP300B

B

64
294
W

L

Незалежно від того, потрібна вам тільки гаряча вода або ви бажаєте поєднати ГВП з сонячними колекторами,
ми пропонуємо вам найкращі рішення для найвищих рівнів комфорту, енергоефективності та надійності.

Термоакумулятор EKHWP-(P)B

Бак із нержавіючої сталі EKHWS(U)-D

Бак для побутової
гарячої води
Баки з нержавіючої сталі
Комфорт

Ефективність

›› Пропонується EKHWS (U) -D із нержавіючої сталі

›› Високоякісна теплоізоляція зводить втрати тепла
до мінімуму
›› Ефективне нагрівання: від 10°C до 50°C усього за
60 хвилин
›› Доступний в якості інтегрованого рішення або
окремого бака

ємністю 150, 180, 200, 250 і 300 літрів

Надійність
›› Із заданою періодичністю блок може нагрівати
воду до 60°C, щоб запобігти росту бактерій
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Номенклатура
термоакумуляторів
ECH2O

Ефективність
›› Орієнтація на майбутнє: максимальне
використання поновлюваних джерел енергії
›› Інтелектуальне уаправління термоакумулятором:
постійне нагрівання під час розморожування,
використання акумульованого тепла для опалення
›› Високоякісна теплоізоляція зводить втрати тепла
до мінімуму

Термоакумулятор
:
підвищений комфорт ГВП

Надійність

Об'єднайте свій блок із термоакумулятором, щоб
забезпечити максимальний комфорт вдома.
›› Принцип свіжої води: отримання гарячої води,
коли вона потрібна, при запобіганні забрудненню
й відкладенню осаду
›› Оптимальні характеристики ГВП:
низькотемпературна циркуляція забезпечує
високу продуктивність подачі води через
водопровідний кран
›› Орієнтація на майбутнє: можливість інтеграції
з системами, що використовують поновлювану
сонячну енергію, та з іншими джерелами тепла,
наприклад, каміном
›› Легка і міцна конструкція блока в поєднанні
з принципом каскадування пропонують
багатоваріантну установку
З асортименту обладнання, призначеного для
невеликих та великих будинків, клієнти можуть вибрати
систему ГВП відкритого або герметичного типу.

›› Бак, що не потребує техобслуговування: відсутність
корозії, анода, накипу, вапняних відкладень, втрат
води через запобіжний клапан

ON

ON

Геліотермічна система (зворотний стік)

Напірна геліотермічна система

Напірна геліотермічна система
›› Система заповнюється рідким теплоносієм
з відповідною кількістю антифризу, щоб уникнути
заморожування взимку
›› Система перебуває під тиском і герметизована

Безнапірна геліотермічна система (зворотний стік)
›› Сонячні колектори заповнюються водою тільки
тоді, коли є достатньо сонячного тепла
›› Обидва насоси в насосному блоці вмикаються на
нетривалий час і заповнюють колектори водою
з бака-накопичувача
›› Після заповнення циркуляція води підтримується
працюючим насосом

Щомісячне споживання електроенергії
у звичайному окремому будинку

2

кВтг
3

2500
2000
1500
1000
500

1
Схема системи:
Вбудований сонячний
колектор

4

1 Використання сонячної
енергії для гарячого
водопостачання та
центрального опалення
2 Зовнішній блок з тепловим
насосом
3 Сонячні теплові колектори
4 Насосна станція сонячного
колектору

Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень
В
 икористання сонячної енергії для ГВП і центрального опалення
Тепловий насос (тепло навколишнього середовища)
Додаткова енергія (електроенергія)
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EKHWP-B/EKHWP-PB

Термоакумулятор
Пластиковий бак побутової гарячої води з підключенням
до сонячного колектора
›› Бак, призначений для підключення до напірної геліотермічної
системи
›› Бак, призначений для підключення до геліотермічної системи
з замкнутим контуром для автоматичного зливу теплоносія в бак
›› Пропонується лише об'ємом 500 літрів
›› Великий бак для побутової гарячої води для забезпечення ГВП
у будь-який час
›› Втрати теплоти зведені до мінімуму завдяки високоякісній
ізоляції
›› Можливе використання для цілей опалення
EKHWP500B

Аксесуар
Корпус

EKHWP
Колір
Матеріал

Розміри

Блок

Вага
Бак

Блок
Об'єм води
Матеріал
Максимальна температура води
Ізоляція
Втрати тепла
Клас енергоефективності
Постійні втрати тепла
Об'єм зберігання
Гаряче
Кількість
водопостачання Матеріал труби
Площа поверхні
Внутрішній об'єм теплообмінника
Робочий тиск
Середня питома теплопродуктивність
Заправлення Кількість
Матеріал труби
Площа поверхні
Внутрішній об'єм теплообмінника
Робочий тиск
Середня питома теплопродуктивність
Напірна геліотермічна Середня питома
система
теплопродуктивність
Додаткове Матеріал труби
нагрівання
за рахунок Площа поверхні
сонячних Внутрішній об'єм теплообмінника
панелей
Робочий тиск
Середня питома теплопродуктивність

Теплообмінник
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Ширина
Глибина
Порожній

мм
мм
кг
л

500B
500PB
Транспортний білий (RAL9016) / Темно-сірий (RAL7011)
Ударостійкий поліпропілен
790
82

°C
кВтг/24 г
Вт
л

м²
л
бар
Вт/K

м²
л
бар
Вт/K
Вт/K

м²
л
бар
Вт/K

89
477
Поліпропілен
85
1,7
B
72
477
1
Нержавіюча сталь (DIN 1.4404)

5,800

5,900
28,1
6
2825
1
Нержавіюча сталь (DIN 1.4404)
4
18
3
1800

-

840,00
Нержавіюча сталь
(DIN 1.4404)
1
4
3
280

EKHWS(U)-D

Бак для побутової гарячої води
Бак ГВП із нержавіючої сталі
›› Пропонується EKHWS(U)-D із нержавіючої сталі ємністю
150, 180, 200, 250 і 300 літрів

EKHWS(U)-D

Аксесуар
Корпус
Вага
Бак

Теплообмінник

Бустерний нагрівач
Електроживлення

EKHWS
Колір
Матеріал
Блок
Порожній
Об'єм води
Матеріал
Максимальна температура води
Ізоляція
Втрати тепла
Клас енергоефективності
Постійні втрати тепла
Об'єм зберігання
Гаряче
Кількість
водопостачання Матеріал труби
Площа поверхні
Внутрішній об'єм теплообмінника
Робочий тиск
Потужність
Фаза/Частота/Напруга

150(U)D3V3

кг
л

45
145

°C
кВтг/24 г

1,1

Вт
л

45
145

м²
л
бар
кВт
Гц/В

1,050
4,9

180(U)D3V3

200(U)D3V3
250(U)D3V3
Нейтральний білий
Сталь із епоксидним покриттям / М'яка сталь із епоксидним покриттям
50
53
58
174
192
242
Нержавіюча сталь (EN 1.4521)
75
1,2
1,3
1,4
B
50
55
60
174
192
242
1
Нержавіюча сталь (EN 1.4521)
1,400
1,800
6,5
8,2
10
3
1~/50/230

300(U)D3V3

63
292

1,6
68
292
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Завжди під контролем
Онлайн-контролер
Daikin Online Controller

Онлайн-контролер Daikin Online
Heating Control

Програма Daikin Online Controller дає змогу
управляти і контролювати стан системи
нагрівання, а також виконує такі функції:

Онлайн-контролер Daikin Online Control
Heating являє собою багатогранну програму
для мобільних пристроїв, яка дозволяє
користувачам контролювати стан своєї
системи нагрівання та управляти нею.

Контроль

›› Стан системи нагрівання
›› Графіки споживання енергії

Основні характеристики

›› «Око Daikin» (інтуїтивне налаштування)
›› Контроль температури в баку
›› Оснащений GDPR (захист даних)
›› Дистанційне оновлення прошивки
LAN-адаптера
›› Керування блоками на кількох об'єктах

Графік роботи

›› Програмування установок температури й
режимів роботи для макс. 6 дій на період
7 днів
›› Активація режиму «відпустка»
›› Зрозумілий режим перегляду

Керування *

›› Режим роботи і установлена температура
›› Дистанційне управління системою опалення
і ГВП
*Управління через додаток
›› Регулювання кімнатним термостатом для опалення та ГВП
›› Регулювання температури води на виході для ГВП
›› Зовнішнє регулювання для ГВП

EKRTR/EKRTW
Управління
На РК екрані кімнатного терморегулятора
відображається необхідна інформація про
налаштування системи Daikin Altherma.

Комфорт
Замість бездротового кімнатного терморегулятора
може встановлюватись зовнішній датчик (EKRTETS)
між нагрівальною установкою під підлогою і самою
підлогою.
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Основні функції

›› Налаштування температури в приміщенні на
основі результатів вимірювання вбудованого або
зовнішнього датчика
›› Функція вимикання (з інтегрованою функцією
захисту від заморожування)
›› Режим роботи «у відпустці»
›› Комфорт і режими обмеженої роботи
›› Час (день і місяць)
›› Програмований тижневий таймер з 2 визначеними
користувачем і 5 заданими програмами,
з можливістю програмування до 12 дій на день
›› Функція блокування
›› Установка граничних значень: установник може
змінити максимальні і мінімальні границі
›› Тепловий захист біля підлоги

Краса
простоти.
Сріблястий
RAL 9006 (металевий)
BRC1HHDS

Чорний
RAL 9005 (матовий)
BRC1HHDK

Білий
RAL9003 (глянцевий)
BRC1HHDW

Зручний дротовий пульт дистанційного
керування з преміум-дизайном
Мадока поєднує витонченість і простоту
Інтуїтивне керування з
преміум-дизайном:
Плавні криві пульта Madoka мають
елегантну, вишукану форму, яка
відрізняється вражаючим синім круглим
дисплеєм. Представляючи чітку візуальну
орієнтацію з великими простими
для читання числами, функції пульта
працюють через три сенсорні кнопки,
які поєднують інтуїтивно зрозуміле
керування з легким налаштуванням для
покращеного користування.

Три кольори підходять
для будь-якого дизайну
інтер'єру:
Незалежно від вашого дизайну інтер'єру,
Madoka буде відповідати йому. Сріблястий
колір надає додатковий штрих, який
виділяється в будь-якому інтер'єрі або
застосуванні, а чорний - ідеальний вибір
для більш темних, стильних інтер'єрів.
Білий має гладкий, сучасний вигляд.

Легке встановлення
параметрів роботи:
Налаштування пульта просте і допомагає
досягти більш високої економії
енергії та більшого комфорту. Система
дозволяє вибрати режим роботи в
просторі (нагрівання, охолодження
або автоматичний режим), встановити
потрібну температуру приміщення та
контролювати температуру ГВП.

Легке оновлення через Bluetooth:
Настійно рекомендується, щоб інтерфейс користувача містив останню версію програмного забезпечення.
Щоб оновити програмне забезпечення або перевірити наявність оновлень, вам знадобиться мобільний
пристрій і додаток Madoka Assistant. Ця програма доступна в Google Play і Apple Store

www.daikin.eu/madoka
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Засоби підтримки

STAND BY ME,

мета — задоволення клієнтів
Настав час розслабитися. Нове обладнання Daikin і сервісна програма Stand By Me гарантують, що ваші клієнти
отримуватимуть вигоду від найбільшого комфорту, найвищих енергоефективності, зручності використання й
обслуговування серед доступних на ринку. Stand By Me знімає занепокоєння клієнтів і надає їм безкоштовну розширену
гарантію, швидку підтримку постачальників послуг Daikin, а також додаткові гарантії для конкретних запчастин.

Безоплатне розширення
гарантії

Швидка підтримка від
сервісних партнерів Daikin

БЕЗКОШТОВНО

поширюється на роботи і запчастини

Сервісні партнери Daikin автоматично
отримують повідомлення, коли клієнт
реєструє своє обладнання на сайті
www.standbyme.daikin.eu, яке потребує
техобслуговування.

починається відразу після реєстрації

Вашому клієнту гарантовані:

Перша перевага Stand By Me — це
безкоштовне розширення гарантії:

За невелику плату клієнти можуть розширити
гарантію. Зв'яжіться з вашим місцевим
відділенням Daikin, щоб отримати більше
інформації про конкретну пропозицію у
вашій країні. Stand By Me гарантує:
швидку заміну кожного компонента

швидкий і надійний сервіс

відсутність фінансових несподіванок

управління всією інформацією,
пов'язаною з його обладнанням,
такою як реєстраційні документи,
звіти про візити спеціалістів, звіти про
техобслуговування тощо.

тривалий термін служби, безперебійну
роботу і всі інші переваги обладнання Daikin
надійне обслуговування від офіційних
сервісних партнерів Daikin
Сервісні партнери Daikin працюють
виключно з запчастинами Daikin і мають всі
необхідні технічні знання для вирішення
будь-якої проблеми, що може виникнути

коди помилок в реальному часі
інформують сервіс-партнера про
можливі проблеми

Огляд дорожньої карти Stand By me

Розширена гарантія

1Й

www.standbyme.daikin.eu

Дорожня карта установників
для задоволення клієнтів

ТІНТЕ
ПУНК РЕСУ

Цифрова передпродажна підтримка гарантує
найкращу пропозицію продукції для всіх форм заявок.

Робота з встановленою базою

Розміри

Післяпродажна платформа роботи для встановленої
бази.

Реєстрація на: www.standbyme.daikin.eu

РОЗРАХУНОК ВТРАТ ТЕПЛА

Список обладнання

ПІДБІР РАДІАТОРІВ

Трубопроводи та
електропроводка

РЕЄСТРАЦІЯ

ПІДБІР ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ
СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ

ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

Технічне
обслуговування

НАГРІВАННЯ
РІШЕННЯ
NAVIGATOR (HSN)

Ремонт

professional.standbyme.daikin.eu

Лінія Heating
Solutions Navigator
Лінія програми e-Care

Програмна система

E-CONFIGURATOR

МА

E-DOCTOR

У розробці
Обмін
Замовлення запчастин
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Веб-система

И

Лінія Stand By Me

М АК С

Позначення

НЯ К

Література

ЛЬ НЕ ЗА ДОВ О

Heating Solutions Navigator - це
цифровий набір інструментів,
розроблений для професіоналів
Daikin з метою надання допомоги у
створенні оптимального рішення для
ваших клієнтів.
За допомогою цього набору ви можете
налаштувати установку, створити
спеціальні схеми трубопроводів і
електромонтажних робіт, встановити
конфігурацію на установці, та багато
іншого.

АЦІЯ

Р

ЛІ Є Н Т І В

Розширення гарантії

Heating Solutions Navigator
Хочете дізнатися більше про наш Heating Solutions Navigator?
›› Heating Solutions Navigator - це цифровий набір інструментів, розроблений для професіоналів Daikin
з метою надання допомоги у створенні оптимального рішення для ваших клієнтів.
›› За допомогою цього набору ви можете налаштувати установку, створити спеціальні схеми трубопроводів
і електромонтажних робіт, встановити конфігурацію на установці, та багато іншого.
›› За допомогою вбудованого інструменту визначення розмірів трубопроводів, ви можете вирахувати
максимальну довжину водяних трубопроводів від внутрішнього до зовнішнього блока на основі даних
про падіння тиску у випромінювачі або навпаки.

Програма e-Care
Програма-додаток e-Care від Daikin полегшує життя установника Daikin, пропонуючи спочатку
реєстрацію Stand By Me за допомогою QR-коду. Вона легко налаштовує систему опалення й усуває
несправності за допомогою e-Doctor.
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Stand By Me і Heating Solutions Navigator
створені для взаємодії з Daikin, щоб
полегшити ваше життя.

www.standbyme.daikin.eu

ДЕМОНСТРАЦІЯ

Зацікавлені в тому, як працює платформа?
Проскануйте QR-коди, щоб побачити
демонстрацію для кожного інструмента.

ГЕЛІОТЕРМІЧНІ СИСТЕМИ

Інструмент для
розрахунку втрат тепла
HSN/ По приміщенням
Інструмент для розрахунку
теплового навантаження
"По приміщенням" - це
інструмент, який дозволяє
обчислити теплове
навантаження у будинку
(опція). Крім розрахунку
"По приміщенням",
доступний спрощений
розрахунок теплового
навантаження.

HEATING
SOLUTIONS
NAVIGATOR (HSN)
professional.standbyme.daikin.eu

Heating Solutions Navigator - це
цифровий набір інструментів,
розроблений для професіоналів Daikin
з метою надання допомоги у створенні
оптимального рішення для ваших
клієнтів.
За допомогою цього набору ви можете
налаштувати установку, створити
спеціальні схеми трубопроводів
і електромонтажних робіт, встановити
конфігурацію на установці, та багато
іншого.
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РОЗМІРИ

ДЕМОНСТРАЦІЯ

СПИСОК ОБЛАДНАННЯ
РАДІАТОР
Програма підбору
обладнання для
радіаторів HSN
Програма підбору Radiator
підтримує клієнтів у виборі
відповідного розміру
радіатора для кожного
приміщення.

РОБОТА З
ВСТАНОВЛЕНОЮ БАЗОЮ

ЛІТЕРАТУРА
ТРУБОПРОВОДИ ТА
ЕЛЕКТРОПРОВОДКА
Індивідуальні схеми
трубопроводів
і електропроводки
генеруються для
кожного проекту
з урахуванням
багатьох параметрів,
таких як генератор
тепла, зонування, тип
випромінювача та опції.

ДЕМОНСТРАЦІЯ

ДЕМОНСТРАЦІЯ

ДЕМОНСТРАЦІЯ

ДЕМОНСТРАЦІЯ

Програма підбору обладнання
для сонячної системи HSN
Програма підбору Solar Selection
Tool показує переваги сонячної
системи DAIKIN і підтримує
професіоналів у виборі правильної
сонячної системи для будинку.

ІНСТРУМЕНТ КОНФІГУРАЦІЇ
Електронний конфігуратор —
це веб-інструмент і програма,
які дозволяють установникам
дистанційно налаштовувати
параметри теплових насосів
Daikin Altherma. Завдяки
зручному та інтуїтивно
зрозумілому інтерфейсу,
конфігурація може бути виконана
за кілька кроків. Потім вона може
бути збережена у форматі PDF
або збережена на флешці USB/
SD, щоб завантажити її в тепловий
насос на місці.

ЗВЕРНІТЬСЯ ДО ВАШОГО
МІСЦЕВОГО СПЕЦІАЛІСТА
SBM / HSN

РЕЄСТРАЦІЯ
Реєстрація установки
SBM - це інструмент післяпродажного
обслуговування, де кінцеві користувачі
можуть розширити гарантію на їхні
установки або пакети обслуговування.
Всі фахівці Daikin відіграють важливу
роль у цих послугах.

РОЗШИРЕННЯ
ГАРАНТІЇ

ТІ В

ЗА

Е

Частина e-Care
e-Doctor Daikin є частиною
програми e-Care, програми для
наших колег та установників
Daikin з метою усунення
несправностей блоку.

ДОВ

ЛІ

ЄН

ДЕМОНСТРАЦІЯ
E-DOCTOR

ОЛЕННЯ К

ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН

ДЕМОНСТРАЦІЯ

ВВЕДЕННЯ В
ЕКСПЛУАТАЦІЮ

РЕМОНТ

М АКСИ М А ЛЬН

За допомогою Stand By Me ви,
як професіонал Daikin, можете
вести повний цифровий журнал
встановленої бази продуктів Daikin
і контролювати його за допомогою
будь-якого мобільного пристрою.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

E-CARE

Мета Stand By Me задоволення клієнтів
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