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Specifikat e pompave 
të nxehtësisë

Pompa e integruar e nxehtësisë 
Daikin Altherma me temperaturë të ulët

� Si opsion, dy zona të ndryshme 
temperature, që rregullohen automatikisht 
nga e njëjta njësi e brendshme

� Njësi e integruar nxehjeje dhe uji të ngrohtë, 
duke kursyer hapësirë dhe kohë për instalim

� Efikasitete të larta në çdo temperaturë 
ambienti dhe rrjedhjeje

fq.16

Pompa e nxehtësisë me montim në mur 
Daikin Altherma me temperaturë të ulët

� Përshtatje e përkryer për shtëpitë të reja 
dhe ato me konsum të ulët të energjisë

� Efikasitete optimale sezonale, duke ofruar 
kursime të larta në kostot e funksionimit

� Konfigurim fleksibël për emetuesit e nxehtësisë
� Sistem vetëm për ngrohje që kursen energjinë, i 

bazuar në teknologjinë e pompave ngrohëse ajër-ujë

fq.24

Pompa kompakte e nxehtësisë Daikin Altherma 
me temperaturë të ulët

� Njësi solare e integruar, që maksimizon 
energjinë e rinovueshme dhe ofron komoditet 
maksimal në ngrohje dhe ujë të ngrohtë

� Zgjidhje solare për ujë të ngrohtë në 
shtëpi dhe ngrohje të hapësirës

� Solar me kthim të rrjedhjes (versioni standard) 
ose solar nën presion (versioni Biv)

� Rezervuar plastik me peshë të lehtë me përfitime shtesë
� Kontroll i mundshëm me aplikacion

fq. 8

fq.34 Pompa hibride e nxehtësisë Daikin Altherma

� Zgjidhja ideale për zëvendësimin e një bojleri me gaz
� Ngrohje dhe ujë i ngrohtë në shtëpi
� Në varësi të temperaturës së jashtme, çmimeve 

të energjisë dhe ngarkesës së brendshme 
të ngrohjes, zgjedh automatikisht regjimin 
më ekonomik për të funksionuar

� Rritje efikasiteti deri në 35% krahasuar 
me bojlerët me kondensim

� COP gjatë përdorimit të pompës së nxehtësisë: 5,04

Pompa e nxehtësisë me burim tokësor 
Daikin Altherma

� Teknologjia me pompë nxehtësie me burim tokësor 
përdor energji të qëndrueshme gjeotermale, 
që nuk ndikohet nga temperatura e jashtme

� Efikasitet i lartë sezonal falë teknologjisë 
sonë me inverter me pompë nxehtësie

� Instalim i shpejtë dhe i thjeshtë falë tubave të 
montuar në fabrikë në pjesën e sipërme të njësisë 
dhe peshës së përgjithshme të reduktuar

fq.46
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SHËNIME
Lista e çmimeve është e vlefshme nga data 1 prill 2017. Të gjitha listat e mëparshme të çmimeve nuk janë më të vlefshme. Të gjitha çmimet janë në euro dhe pa TVSh. Aplikohen 

kushtet e përgjithshme tregtare të Daikin (shikoni faqen e fundit ose http://www.daikin-ce.com). Ne ruajmë të drejtën e gabimeve të shtypit dhe ndryshimeve të modeleve.  

Një pamje e përgjithshme e pjesëve të këmbimit ROTEX disponohet në www.rotex-heating.com > Service > Spare Parts. Për më shumë informacione, ju lutemi këshillohuni me 

personin lokal të kontaktit të Daikin.
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lit Pompa e nxehtësisë

Altherma LT kompakte Altherma LT e integruar Altherma LT me montim në mur Altherma HT

Pompë nxehtësie ajër-ujë  
për kombinim me solar  

(Solaris me kthim të rrjedhjes 
ose zgjidhje me presion me 

modelet Biv.)

Pompë nxehtësie ajër-ujë  
për instalimin më të shpejtë, 
me rezervuar të integruar të 

ujit të ngrohtë në shtëpi.

Pompë nxehtësie ajër-ujë Pompë nxehtësie ajër-ujë

Avantazhet

� Temperatura maksimale 
e qarkullimit 55°C

� Funksionim me modulim 
të daljes, teknologjia 
me inverter

� Kapaciteti i rezervuarit 
ruajtës 300 ose 500 litra

� Ngrohje dhe ftohje
� E gatshme për rrjetin 

inteligjent

� Për ujë të ngrohtë, 
ngrohje dhe ftohje

� Temperatura maksimale 
e qarkullimit 55°C

� Gama e daljes 4 deri 16 kW
� Përfshin rezervuar inoksi për 

ujin e ngrohtë në shtëpi

� Për ujë të ngrohtë, 
ngrohje dhe ftohje

� Temperatura maksimale 
e qarkullimit 55°C

� Gama e daljes 4 deri 16 kW
� Funksionim me modulim 

të daljes, teknologjia 
me inverter

� Për ujë të ngrohtë 
dhe ngrohje

� Temperatura maksimale 
e qarkullimit 80°C

� Gama e daljes 11 deri 16 kW
� Funksionim me modulim 

të daljes, teknologjia 
me inverter

Temperatura maksimale e qarkullimit 55 °C 80 °C

Përdorim në ndërtesat e reja    –

Ngrohje ekzistuese nën dyshemenë e ndërtesës 
ose kaloriferë me temperaturë të ulët (50 °C)    –

Ndërtesa ekzistuese me kaloriferë mbi 50 °C    
Opsioni i bivalencës mund të lidhet me 
gjenerator të dytë të integruar    
Ngrohje dhe ujë i ngrohtë    
Kombinim me solar  
(mund të kryhet edhe me retrofit)  –   / –

Ftohje (Comfort 365)    –

E gatshme për rrjetin inteligjent   

Komponentët

njësia e jashtme    
njësia e brendshme    
Pajisje depozitimi ruajtjeje higjienike  
me opsion solar  –  
Rezervuar ruajtjeje inoksi –   
   standarde

   opsionale
 –   nuk disponohet

Pamje e përgjithshme e pompave të 
nxehtësisë DAIKIN
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Altherma hibride Altherma monobllok Altherma me burim tokësor

Pompë nxehtësie hibride  
(ajër-ujë)

Pompë nxehtësie ajër-ujë Pompë nxehtësie me burim tokësor

Avantazhet

� Kombinim i njësisë së jashtme 
me sistem të ndarë me pompë 
nxehtësie, njësisë së brendshme dhe 
bojlerit me kondensim me gaz

� Ngrohje dhe ftohje
� Temperatura maksimale 

e qarkullimit 80°C
� Funksionim me modulim të 

performancës, teknologjia me inverter

� Njësi individuale për instalim jashtë 
(instalimi pa linjë agjenti ftohës)

� Temperatura maksimale 
e qarkullimit 55°C

� Funksionim me modulim të 
daljes, teknologjia me inverter

� Ngrohje dhe ftohje

� Pompë nxehtësie kompakte me 
burim tokësor me rezervuar i integruar 
të ujit të ngrohtë në shtëpi

� Për ngrohje hapësire dhe ujë 
të ngrohtë në shtëpi

� Rezervuar inoksi për ujin e 
ngrohtë në shtëpi 180 litra

� Temperatura maksimale e qarkullimit 
(funksionimi i pompës së nxehtësisë) 60°C

� Funksionim me modulim, 
teknologjia me inverter

Temperatura maksimale e qarkullimit (me BUH) 80 °C 55°C 65 °C

Përdorim në ndërtesat e reja   
Ngrohje ekzistuese nën dyshemenë e ndërtesës 
ose kaloriferë me temperaturë të ulët (50 °C)   
Ndërtesa ekzistuese me kaloriferë mbi 50 °C   
Opsioni i bivalencës mund të lidhet me  
gjenerator të dytë të integruar –  –

Ngrohje dhe ujë i ngrohtë   
Kombinim me solar  
(mund të kryhet edhe me retrofit) *  –

Ftohje (Comfort 365)   –

E gatshme për rrjetin inteligjent   

Komponentët

njësia e jashtme   –

njësia e brendshme  – 
Pajisje depozitimi ruajtjeje higjienike  
me opsion solar   –

Rezervuar ruajtjeje inoksi   
   standarde

   opsionale
 –   nuk disponohet 

*  vetëm për ngrohje të ujit në shtëpi
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Qetësi për mendjen

Shërbimi i Daikin dhe ekipet e Rrjetit tonë të Partnerëve 
të Shërbimit përpiqen shumë që të zhvillojnë shërbime 
dhe zgjidhje inteligjente për të tejkaluar pritshmëritë 
tuaja. Duke qenë të sigurt se njësitë tuaja të ngrohjes 
mirëmbahen nga profesionistë, ju jep juve qetësi për 
mendjen tuaj!

Siguri e përmirësuar

Kur një njësi ngrohjeje nuk funksionon në gjendje 
optimale për periudha të gjata kohe, ajo mund të 
shkaktojë kushte të pasigurta pune ose aksidente. 
Mirëmbajtja e rregullt siguron që njësia të funksionojë 
në mënyrë të sigurt dhe të jetë në pajtim me 
rregulloret dhe kërkesat vendore.

Pajtueshmëria e plotë ligjore

Duke ditur se sistemi juaj i ngrohjes është mirëmbajtur 
dhe i është kryer shërbimi, ju jep juve sigurinë se janë 
plotësuar të gjitha kërkesat përkatëse ligjore (p.sh. 
rregullorja për gazet F).
RREGULLORJA (EU) Nr. 517/2014 E PARLAMENTIT 
EVROPIAN DHE E KËSHILLIT e datës 16 prill 2014 mbi 
gazet e fluorinuara të efektit serrë dhe shfuqizimi i 
Rregullores (EC) Nr. 842/2006

Kursimet në kosto

Në planin afatgjatë, mirëmbajtja është gjithmonë 
më e lirë sesa ndërhyrjet e posaçme të shërbimit. 
Mirëmbajtja parandaluese ju lejon juve dhe Daikin të 
planifikoni paraprakisht dhe të shmangni ndërhyrjet 
urgjente. Specialistët tanë do të vijnë të përgatitur, 
duke shmangur kështu vizitat e përsëritura dhe 
ndërprerjet e tepërta. 

Një përfitim tjetër janë kostot transparente që mund 
të parashikohen lehtë, si edhe raportet transparente 
dhe të bazuara të ciklit të jetës të cilat tregojnë nevojat 
dhe kërkesat e ardhshme për t'u marrë në konsideratë 
paraprakisht. Me kalimin e kohës kjo redukton koston 
totale të zotërimit (TCO) dhe kostot e lidhura të 
përdorimit.

Ndërprerje minimale në përdorimin e 
sistemit

Vizitat e programuara të kujdesit janë transparente 
dhe të lehta për t'u planifikuar, gjë që ju jep kohë të 
mjaftueshme për të gjetur data të përshtatshme për 
vizitat për të shmangur ndikimin në prodhim ose 
komoditet.
Një sistem i mirëmbajtur ngrohjeje ka më pak gjasa të 
dështojë gjatë sezonit të lartë. Mbajtja e një njësie të 
përditësuar me të gjitha inspektimet dhe kontrollet e 
mirëmbajtjes nënkupton më pak shqetësime se njësia 
do të prishet kur nevojitet më së shumti.

Efikasitet i shtuar i sistemit

Mirëmbajtja e rregullt e njësisë së ngrohjes siguron 
që kostot e energjisë elektrike dhe performanca të 
mos vihen në rrezik, dhe që veçoritë e sigurisë dhe 
integriteti i njësisë së ngrohjes të jenë në përputhje me 
standardet dhe rregulloret më të fundit.

Cila është arsyeja 
e mirëmbajtjes?
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Mirëmbajtja rutinë si inspektimet, ndërrimi i vajit 
dhe lëngjeve, zëvendësimi i pjesëve dhe rregullime 
të tjera të vogla mund ta ndihmojnë njësinë tuaj të 
ngrohjes të funksionojë me më shumë efikasitet. Si 
rezultat, ju do të përfitoni nga kursimet në energji dhe 
karburant sepse njësia e ngrohjes do të funksionojë 
me performancë optimale.

Kërkesat urgjente për shërbim

Në rast se njësia juaj e ngrohjes prishet, të gjitha 
paketat e "Kujdesit" të Daikin përfshijnë akses në linjën 
telefonike të hapur për kërkesat urgjente për shërbim. 
"Kujdesi parandalues" dhe "Kujdesi i zgjeruar" gjithashtu 
përfshijnë aksesin në linjën telefonike të hapur të 
shërbimit urgjent jashtë orarit të rregullt të punës.

Pjesët origjinale të këmbimit, vegla dhe 
pajisjet

Pjesët e këmbimit që përdoren nga Shërbimi i Daikin 
ose nga Rrjeti i Partnerëve të Shërbimit janë të gjitha 
të certifikuara nga Daikin, që do të thotë se rreziku i 
dështimit apo i shqetësimeve mund të reduktohet duke 
u siguruar njëkohësisht që garancia të jetë e vlefshme.

Në rast se nevojitet hapja apo riparimi, Daikin si 
prodhuesi OEM ka të gjitha veglat origjinale, pjesët 
dhe pajisjet për të siguruar që riparimi të kryhet në 
përputhje me rekomandimet e fabrikës dhe do t'i 
mbajë pajisjet tuaja në gjendje të mirë pune.

Daikin përdor vegla të përparuara shërbimi kur ne 
kujdesemi për njësitë e ngrohjes. Këto vegla nuk 
gjenden në tregun e lirë dhe lehtësojnë zgjidhjen e 
përparuar të problemeve dhe raportimin e tyre për të 
siguruar që njësia e ngrohjes të jetë e optimizuar dhe e 
parametrizuar saktë si edhe verifikimin e integritetit të 
njësisë së ngrohjes.

Zgjidhjet tërheqëse të modernizimit

Daikin ofron gjithashtu zgjidhje tërheqëse 
modernizimi (me retrofit ose me zëvendësim 
të plotë) për një gamë njësish më të vjetra 
ngrohjeje. Në rast retrofiti, pjesët kryesore të 
njësisë së ngrohjes do të zëvendësohen për 
të siguruar që ajo të mund të funksionojë për 
shumë vite të tjera. Përdorimi i zgjidhjeve të 
certifikuara të retrofitit të Daikin nga Daikin 
ose partnerët e certifikuar të Daikin, ju lejon të 
shijoni përfitimet e kostove të reduktuara të 
përdorimit, pa qenë nevoja për rikonstruksion 
ose riinstalim dhe do të përfshijë një politikë 
tërheqëse garancie nëse kryhet sipas një 
marrëveshjeje kujdesi.
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Njësitë e brendshme

Lloji / Nr. i porosisë Çmimi €

Daikin Altherma LT kompakte, njësi e brendshme
Njësi e brendshme me rezervuar të integruar 300 l / 500 l për gjenerim të ujit 
të ngrohtë higjienik mbi parimin e ngrohjes së qarkullimit në çast. Pajisur 
në aspektin hidraulik me pompë me efikasitet të lartë, valvula deviatore 
për ujin e ngrohtë/ngrohje dhe ngrohje/ftohje me kufizim të integruar të 
temperaturës për qarkullimin kthyes për përdorim solar, modul të integruar 
mbiqarkullimi dhe sigurie me matës elektronik presioni dhe valvulë sigurie, 
sensor qarkullimi dhe rubineta mbushjeje dhe shkarkimi. Shkëmbyes shtesë 
opsional i nxehtësisë për përdorime solare nën presion ose gjenerues të 
jashtëm nxehtësie.
Pajisje elektronike me rele ngarkimi dhe lidhje të përgatitur plug-and-play 
për ngrohje dytësore elektrike / ngrohje uji për procese (9 kW). Kjo pompë 
nxehtësie me zhytje duhet të porositet veçmas.
Ngrohje dhe ftohje
EHSX njësi e brendshme kompakte me rezervuar 300 l
Për njësitë e jashtme 4 kW, 6 kW, 8 kW
Dimensionet (Gj x Th x L) 595 x 615 x 1890 mm.
EHSX kompakte, 300 l, H/C, 4 kW EHSX04P30B 3.726,-
EHSX kompakte, 300 l, H/C, 6- 8 kW EHSX08P30B 3.894,-
 
Version bivalent me shkëmbyes shtesë të nxehtësie
EHSXB kompakte, 300 l, H/C, Biv, 4 kw EHSXB04P30B 4.204,-
EHSXB kompakte, 300 l, H/C, Biv, 6-8 kw EHSXB08P30B 3.672,-

EHSX njësi e brendshme kompakte me rezervuar 500 l
Për njësitë e jashtme 6 kW, 8 kW, 11 kW, 14 kW, 16 kW
Dimensionet (Gj x Th x L) 790 x 790 x 1890 mm.
EHSX kompakte, 500 l, H/C, 6-8 kW EHSX08P50B 4.537,-
EHSX kompakte, 500 l, H/C, 11-16 kW EHSX16P50B 4.829,-
 
Version bivalent me shkëmbyes shtesë të nxehtësie
EHSXB kompakte, 500 l, H/C, Biv, 6-8 kW EHSXB08P50B 4.687,-
EHSXB kompakte, 500 l, H/C, Biv, 11-16 kW EHSXB16P50B 5.100,-

Vetëm ngrohje
EHSH njësi e brendshme kompakte me rezervuar 300 l
Për njësitë e jashtme 4 kW, 6 kW, 8 kW
Dimensionet (Gj x Th x L) 595 x 615 x 1890 mm.
EHSH kompakte, 300 l, H, 4 kW EHSH04P30B 4.189,-
EHSH kompakte, 300 l, H, 6-8 kW EHSH08P30B 4.660,-
 
Version bivalent me shkëmbyes shtesë të nxehtësie
EHSHB kompakte, 300 l, H, Biv, 4 kw EHSHB04P30B 4.584,-
EHSHB kompakte, 300 l, H, Biv, 6-8 kw EHSHB08P30B 5.055,-

EHSH njësi e brendshme kompakte me rezervuar 500 l
Për njësitë e jashtme 6 kW, 8 kW, 11 kW, 14 kW, 16 kW
Dimensionet (Gj x Th x L) 790 x 790 x 1890 mm.
EHSH kompakte, 500 l, H, 6-8 kW EHSH08P50B 4.902,-
EHSH kompakte, 500 l, H, 11-16 kW EHSH16P50B 5.072,-
 
Version bivalent me shkëmbyes shtesë të nxehtësie
EHSHB kompakte, 500 l, H, Biv, 6-8 kW EHSHB08P50B 5.297,-
EHSHB kompakte, 500 l, H, Biv, 11-16 kW EHSHB16P50B 5.468,-

Aksesorët

Daikin Altherma 
LT kompakte
Pompë nxehtësie ajër-ujë,  
qarkullim deri në 55°C
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Daikin Altherma LT kompakte

Njësitë e jashtme dhe aksesorët

Lloji / Nr. i porosisë Çmimi €

Njësi e jashtme Daikin Altherma me temperaturë të ulët 4 – 8 kW
(Ngrohje dhe ftohje)
Njësi e jashtme split me pompë nxehtësie me inverter si kompresor i kontrolluar 
me inverter- / njësi avulluesi me gamë të zgjatur modulimi. Vendoset brenda një 
kase me fletë çeliku të galvanizuar rezistente ndaj kushteve të motit, me veshje 
rezine dhe pudër. Sensor i integruar për temperaturën e jashtme. 
Gama e përdorimit: Ngrohje deri në temperaturë të jashtme -25 °C.  
Dimensionet (Gj x Th x L) 825 x 300 x 735 mm.

Njësi e jashtme Daikin Altherma LT 4 kW 1~230 V
Njësi e jashtme Daikin Altherma LT 6 kW 1~230 V
Njësi e jashtme Daikin Altherma LT 8 kW 1~230 V

ERLQ004CV3
ERLQ006CV3 
ERLQ008CV3

1.544,-
1.656,-
2.376,- 

Kasë akustike SonaSafe
E përshtatshme për njësinë e jashtme 4-8 kW.
Dimensionet: 845 x 950 x 450 mm
Reduktim zhurme: deri në 10 dB

CE.HC100NP 1.800,-

Këmbë montimi për kasë akustike SonaSafe (e detyrueshme) CE.HCFEET 190,-

Vasketë kullimi për njësi të jashtme 4 – 8 kW
Me kullim qendror për grumbullimin dhe heqjen e ujit të shkrirë.

EKDP008C 114,-

Ngrohës për kanalinë vaskete kullimi për njësi të jashtme 4 – 8 kW
Shirit ngrohjeje për instalim në vrimën qendrore të vasketës së kullimit për të parandaluar bllokimin nga akulli

EKDPH008C 173,-

Njësi e jashtme Daikin Altherma me temperaturë të ulët 11 – 16 kW
(Ngrohje dhe ftohje) 
Njësi e jashtme split me pompë nxehtësie me inverter si kompresor i kontrolluar 
me inverter- / njësi avulluesi me gamë të zgjatur modulimi. Vendoset brenda një 
kase me fletë çeliku të galvanizuar rezistente ndaj kushteve të motit, me veshje 
rezine dhe pudër. Sensor i integruar për temperaturën e jashtme.
Gama e përdorimit për ngrohje deri në temperaturë të jashtme -25 °C.
Dimensionet (Gj x Th x L) 900 x 320 x 1345 mm.

Njësi e jashtme Daikin Altherma LT 11 kW 3~400 V
Njësi e jashtme Daikin Altherma LT 14 kW 3~400 V
Njësi e jashtme Daikin Altherma LT 16 kW 3~400 V

Njësi e jashtme Daikin Altherma LT 11 kW 1~230 V
Njësi e jashtme Daikin Altherma LT 14 kW 1~230 V
Njësi e jashtme Daikin Altherma LT 16 kW 1~230 V

ERLQ011CW1
ERLQ014CW1
ERLQ016CW1 

ERLQ011CV3 
ERLQ014CV3 
ERLQ016CV3

3.245,-
3.723,- 
5.261,-
3.412,-
3.441,-
4.631,-

Kasë akustike SonaSafe
E përshtatshme për njësinë e jashtme 11-16 kW.
Dimensionet: 1395 x 950 x 450 mm
Reduktim zhurme: deri në 10 dB

CE.HC200NP 2.100,-

Këmbë montimi për kasë akustike SonaSafe (e detyrueshme) CE.HCFEET 190,-

Aksesorët e detyrueshëm

Lloji / Nr. i porosisë Çmimi €

Ngrohës rezervë EKBU9C
Ngrohje shtesë për LT kompakte. Ngrohës elektrik me zhytje 3 x 
230 V – 50 Hz / 9000 W për të ndihmuar pompën e nxehtësisë si ngrohës rezervë 
dhe përforcues. 1000 mm e gjatë. Instalim plug-and-play, gati për t'u lidhur.

EKBU9C 415,-

Ndarës për llumin dhe magnetin K.FERNOXTF1
Ndarës kompakt për llumin me rubinet shkarkimi. Përshtatet për punime 
tubacionesh vertikale dhe horizontale
Përfshin valvulat dhe aksesorët

K.FERNOXTF1 208,-
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Lloji / Nr. i porosisë Çmimi €

Portë RoCon G1
për lidhjen e kontrolluesit me internetin për telekomandim të burimit të 
nxehtësisë përmes celularëve (APP).

15 70 56 308,-

Kontrollues dhome RoCon U1
Kontrollues praktik me montim në mur për përdorim si
a) Telekomandë (kontrollues për pajisjet e jashtme)
b) Kontrollues për modulin e mikserit
c) Termostat dhome

EHS157034 187,-

Sensor temperature të brendshme për RoCon rregullim praktik RoCon OT1
Sensor opsional i jashtëm nëse matja e temperaturës nuk kryhet në vendndodhjen 
e njësisë së jashtme.

15 60 70 33,-

Modul mikseri RoCon M1 
Kontrollues për grup mikseri (MK1 dhe MK2) me pompë me efikasitet të lartë me 
kontroll shpejtësie duke përfshirë sensorin e qarkut të mikserit 
1. mund të përdoret si zgjidhje individuale
2. mund të integrohet në sistem përmes BUS në kombinim me RoCon U1

EHS157068 196,-

Bakri i linjës së agjentit ftohës me izolim termik. Izolimi termik i linjës së 
agjentit ftohës arrin Euro-Klasin E (klasi i materialit për reagimin ndaj zjarrit) 
në përputhje me DIN EN 13501-1.

Madhësia VPE

Bakër me izolim termik
Bakër me izolim termik
Bakër me izolim termik
Bakër me izolim termik
Bakër me izolim termik
Bakër me izolim termik

1 / 4"
1 / 4"
3 / 8"
3 / 8"
5 / 8"
5 / 8"

12 m
25 m
12 m
25 m
12 m
25 m

14 31 33
14 31 39
14 31 34
14 31 40
14 31 35
14 31 41

61,-
133,-
84,-
175,-
196,-
350,-

Kllapa muri (250 kg, 660 mm të gjata)  K.CWBXL 151,-

Kllapa muri prej inoksi (250 kg, 660 mm të gjata)  K.CWBXLSS 533,-

Vasketë për kondensimin për ta përdorur me K.CWBXL  K.DT2 108,-

Ngrohës për kanalinë vaskete kullimi për njësi të jashtme 4 – 8 kW
Shirit ngrohjeje për instalim në vrimën qendrore të vasketës së kullimit për të parandaluar bllokimin nga akulli

EKDPH008C 173,-

Këmbë fleksibël standarde  K.FF600S 89,-

Këmbë fleksibël e ngushtë K.FF600ASN 96,-

Aksesorë për vasketën e kullimit prej çeliku te këmbët fleksibël  K.DTFB 82,-

Mbrojtëse e njësisë së jashtme  K.CG750S 540,-

Panel bazë për të mbuluar pjesën e poshtme të mbrojtëses nëse montohet në 
nivel të lartë

 K.CG750FPS 199,-

Pllakë bazë për K.CG750S  K.CG750BPML 137,-

Pjesë mbrojtëse për të mbuluar serpentinën e ekspozuar anësore  K.CGSIDE 327,-

Sensor temperature për brenda dyshemesë EKRTETS 17,-

Daikin Altherma LT kompakte

Aksesorët



 11

D
ai

ki
n 

A
lth

er
m

a 
LT

 k
om

pa
kt

e

Daikin Altherma LT kompakte

Lloji / Nr. i porosisë Çmimi €

Konvektor i pompës së nxehtësisë
Konvektor me fryrje për ngrohje dhe ftohje dhome me dimensione kompakte 
dhe funksionim shumë të ulët. Mund të përdoret në kombinim me ngrohjen nga 
dyshemeja dhe një zëvendësim që kursen hapësirë për kaloriferët me temperaturë 
të ulët. Telekomanda me rregullim të integruar të temperaturës lehtëson kërkesat 
e ndryshme. 

Konvektor i pompës së nxehtësisë 1,5 kW
Konvektor i pompës së nxehtësisë 2,0 kW

FWXV15A
FWXV20A

498,-
827,-

Komplet valvulash me 2 drejtime për konvektorin e pompës së nxehtësisë
Kjo është e nevojshme nëse konvektori i pompës së nxehtësisë nuk është i lidhur 
përmes një distributori të qarkut të ngrohjes. Përfshin valvulë elektrike me 
2 drejtime me aktuator, tuba fleksibël, morseta, izolim termik.

EKVKHPC 98,-

Kufizim i temperaturës për qarkullimin kthyes
Kufizim termik i temperaturës për qarkullimin kthyes deri në maks. 55 °C.
Komponent i nevojshëm për lidhjen e një sistemi solar me LT kompakte.
Zgjedhja varet nga dizajni i tubacioneve dhe normat e qarkullimit.
RLB 300 me filetim 1" mashkull dhe Kvs 3,2 (vetëm 6 – 8 kW LT kompakte) 14 01 14 98,-

RLB 500 me filetim 1 1/4" mashkull dhe Kvs 9 (6 – 16 kW LT kompakte) 14 01 15 154,-

Fren i konveksionit
Për të parandaluar qarkullimin sipas gravitetit; në qarqet e ujit Sanicube me kthim 
të rrjedhjes, 2 copë; të përshtatshme për deri në 95°C, për instalimin e çdo lidhjeje 
- shkëmbyesi nxehtësie të anës së rezervuarit; përveç shkëmbyesit të nxehtësisë 
solare nën presion

SKB 16 50 70 14,-

Deviator hidraulik DN 125 për LT kompakte,  
LT me montim në mur dhe HT - HWC
Përbëhet nga tub i rrumbullakët DN125 me nën-ndarje në katër zona (duke përdorur 
disqe ndarëse me vrima, gjatësia rreth 1550 mm), pajisur me 8 x me lidhje për qark 
ngrohjeje me filetim mashkull 1" dhe 1 x bokull ½" dhe këmbë për qëndrim. Presioni 
maks. i lejueshëm i funksionimit: 6 bar, temperatura maks. e lejueshme: 110 °C.

17 29 00 543,-

Izolim termik për devijues hidraulik WHWC
Izolim termik, përbëhet nga 60 mm shkumë PUR në kasë me fletë çeliku të 
galvanizuar.

17 29 01 362,-

Grup mikseri për të gjithë gjeneruesit e nxehtësisë MK1
Për një qark ngrohjeje miks. 
Gati për t'u lidhur, në kasën e izolimit termik, me pompë qarkullimi me efikasitet 
të lartë të kontrolluar me presion, mikser motori, valvula ndalimi dhe ekrane 
temperature.

15 60 67 597,-

Grup mikseri për të gjithë gjeneruesit e nxehtësisë MK2
Për një qark ngrohjeje miks.
Gati për t'u lidhur, në kasën e izolimit termik, me pompë qarkullimi me efikasitet 
të lartë të kontrolluar me PWM, mikser motori, valvula ndalimi dhe ekrane 
temperature.

15 60 72 621,-

Komplet aksesorësh për grup mikseri MK1/MK2 - VMK1
1" filetim femër x 1 izolues i sheshtë ½".

15 60 53 23,-

Aksesorët
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Të dhënat e efikasitetit EHSH + ERLQ
04P30B + 
004CV3

08P30B + 
006CV3

08P50B + 
006CV3

08P30B + 
008CV3

08P50B + 
008CV3

16P50B + 
011CV3

16P50B + 
014CV3

16P50B + 
016CV3

16P50B + 
011CW1

16P50B + 
014CW1

16P50B + 
016CW1

Kapacitet ngrohjeje 
sipas EN14511

A7/W35 kW 4,4 6 6 7,4 7,4 11,2 14 16 11,2 14 16
A2/W35 kW 3,27 4 4 4,5 4,5 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71

Hyrje fuqie  
sipas EN14511

Ngrohje A7/W35 kW 0,87 1,27 1,27 1,66 1,66 2,41 3,14 3,72 2,41 3,14 3,72
A2/W35 kW 0,81 1,07 1,07 1,21 1,21 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54

COP  
sipas EN14511

A7/W35 5,04 4,74 4,74 4,45 4,45 4,66 4,46 4,3 4,66 4,46 4,3
A2/W35 4,02 3,75 3,75 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71

Ngrohja e 
ambientit 
 

Dalja e ujit për 
klimë mesatare 
55°C

Të 
përgjithshme

ηs (Efikasiteti 
sezonal i ngrohjes 
së ambientit)

%
130 125 127 125 126 125 126 125

Klasifikimi i efikasitetit të 
ngrohjes sezonale të ambientit

A++

Dalja e ujit për 
klimë mesatare 
35°C

Të 
përgjithshme

ηs (Efikasiteti 
sezonal i ngrohjes 
së ambientit)

%
-

Klasifikimi i efikasitetit të 
ngrohjes sezonale të ambientit

-

Ngrohje e ujit të 
ngrohtë në shtëpi

Të përgjithshme Profili i deklaruar i ngarkesës L XL L XL
Klimë mesatare ηwh (efikasiteti i ngrohjes së ujit) % 103 98 102 90 96 83

Kategoria e efikasitetit të 
energjisë të ngrohjes së ujit A

Njësia e brendshme EHSH 04P30B 08P30B 08P50B 08P30B 08P50B 16P50B
Veshja e jashtme Ngjyra E bardhë trafiku (RAL9016) / Gri e errët (RAL7011)

Materiali Polipropilen rezistent ndaj goditjeve
Dimensionet Njësia Lartësi x Gjerësi x 

Thellësi
mm

1945 / 1890x615x595
1945 / 

1890x790x790
1945 / 

1890x615x595
1945 / 1890x790x790

Pesha Njësia kg 84 111 84 111 113
Rezervuari Vëllimi i ujit l 294 477 294 477

Temperatura maksimale e ujit °C 85
Gama e 
funksionimit

Ngrohje Ambienti Min.~Maks. °C -25~25 -25~35
Ana e ujit Min.~Maks. °C 15~55

Ujë i ngrohtë në 
shtëpi

Ambienti Min.~Maks. °C DB -25~35
Ana e ujit Min.~Maks. °C 25~55

Niveli i fuqisë së zhurmës Nom. dBA 40
Niveli i presionit të zhurmës Nom. dBA 28

Njësia e jashtme ERLQ 004CV3 006CV3 008CV3 011CV3 014CV3 016CV3 011CW1 014CW1 016CW1
Dimensionet Njësia Lartësi x Gjerësi x Thellësi mm 735x832x307 1345x900x320
Pesha Njësia kg 54 56 113 114
Kompresori Sasia 1

Lloji Kompresor rrotullues i mbyllur hermetikisht Kompresor spiral i mbyllur hermetikisht
Gama e 
funksionimit

Ftohje Min.~Maks. °C DB 10,0~43,0 10,0~46,0
Ujë i ngrohtë në shtëpi Min.~Maks. °C DB -25 ~35 -20 ~35

Agjenti ftohës Lloji R-410A
GWP 2087,5
Mbushja TCO₂eq 3,1 3,3 7,1

kg 1,5 1,6 3,4
Kontrolli Valvula e zgjerimit (lloji elektronik)

Niveli i fuqisë së 
zhurmës

Ngrohje Nom. dBA 61 62 64 66 64 66
Ftohje Nom. dBA 63 64 66 69 64 66 69

Niveli i presionit të 
zhurmës

Ngrohje Nom. dBA 48 49 51 52 51 52
Ftohje Nom. dBA 48 49 50 50 52 54 50 52 54

Furnizimi me energji Emri / Faza / Frekuenca / Tensioni Hz/V V3/1~/50/230 W1/3N~/50/400
Rryma Siguresat e rekomanduara A 16 20 40 20

EHSH-B + ERLQ-CV3/CW1

Pompë nxehtësie ajër-ujë me qëndrim në 
dysheme për ngrohje dhe ujë të ngrohtë, 
me mbështetje termike solare

 � Njësi solare e integruar, që ofron komoditet 
maksimal në ngrohje dhe ujë të ngrohtë

 � Parimi i ujit të freskët: ujë higjienik, pa nevojën për dezinfektim për legjionelë
 � Rezervuar pa mirëmbajtje: pa gërryerje, anodë, rezervuare 

çmërsi ose gëlqereje, dhe pa humbje uji përmes valvulës
 � Mbështetje solare me ujë të ngrohtë në shtëpi me sistem 

solar të pahermetizuar (me kthim të rrjedhjes)
 � Menaxhim inteligjent i ruajtjes së nxehtësisë: ngrohje e 

vazhdueshme gjatë regjimit të shkrirjes, dhe përdorim 
i nxehtësisë së ruajtur për ngrohje hapësire

 � Humbja e nxehtësisë reduktohet në minimum falë izolimit me cilësi të lartë
 � Kontroll i mundshëm i aplikacioneve për menaxhimin 

e ngrohjes dhe ujit të ngrohtë
 � Mund të lidhet me panele diellore fotovoltaike për të 

siguruar energji për pompën e nxehtësisë

Daikin Altherma LT kompakte

ERLQ004-008CV3EHSH08-16P50B

EHSH04-08P30B
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Të dhënat e efikasitetit EHSHB + ERLQ
04P30B + 
004CV3

08P30B + 
006CV3

08P50B + 
006CV3

08P30B + 
008CV3

08P50B + 
008CV3

16P50B + 
011CV3

16P50B + 
014CV3

16P50B + 
016CV3

16P50B + 
011CW1

16P50B + 
014CW1

16P50B + 
016CW1

Kapacitet ngrohjeje 
sipas EN14511

A7/W35 kW 4,4 6 6 7,4 7,4 11,2 14 16 11,2 14 16
A2/W35 kW 3,27 4 4 4,5 4,5 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71

Hyrje fuqie  
sipas EN14511

Ngrohje A7/W35 kW 0,87 1,27 1,27 1,66 1,66 2,41 3,14 3,72 2,41 3,14 3,72
A2/W35 kW 0,81 1,07 1,07 1,21 1,21 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54

COP  
sipas EN14511

A7/W35 5,04 4,74 4,74 4,45 4,45 4,66 4,46 4,3 4,66 4,46 4,3
A2/W35 4,02 3,75 3,75 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71

Ngrohja e 
ambientit 
 

Dalja e ujit për 
klimë mesatare 
55°C

Të 
përgjithshme

ηs (Efikasiteti 
sezonal i ngrohjes 
së ambientit)

%
130 125 127 125 126 125 126 125

Klasifikimi i efikasitetit të 
ngrohjes sezonale të ambientit

A++

Dalja e ujit për 
klimë mesatare 
35°C

Të 
përgjithshme

ηs (Efikasiteti 
sezonal i ngrohjes 
së ambientit)

%
-

Klasifikimi i efikasitetit të 
ngrohjes sezonale të ambientit

-

Ngrohje e ujit të 
ngrohtë në shtëpi

Të përgjithshme Profili i deklaruar i ngarkesës L XL L XL
Klimë mesatare ηwh (efikasiteti i ngrohjes së ujit) % 103 98 108 90 99 84

Kategoria e efikasitetit të 
energjisë të ngrohjes së ujit

A

Njësia e brendshme EHSHB 04P30B 08P30B 08P50B 08P30B 08P50B 16P50B
Veshja e jashtme Ngjyra E bardhë trafiku (RAL9016) / Gri e errët (RAL7011)

Materiali Polipropilen rezistent ndaj goditjeve
Dimensionet Njësia Lartësi x Gjerësi x Thellësi mm 1890x615x595 1890x790x790 1890x615x595 1890x790x790
Pesha Njësia kg 89 116 89 116 118
Rezervuari Vëllimi i ujit l 294 477 294 477

Temperatura maksimale e ujit °C 85
Gama e 
funksionimit

Ngrohje Ambienti Min.~Maks. °C -25~25 -25~35
Ana e ujit Min.~Maks. °C 15~55

Ujë i ngrohtë në 
shtëpi

Ambienti Min.~Maks. °C DB -25~35
Ana e ujit Min.~Maks. °C 25~55

Niveli i fuqisë së zhurmës Nom. dBA 40
Niveli i presionit të zhurmës Nom. dBA 28

Njësia e jashtme ERLQ 004CV3 006CV3 008CV3 011CV3 014CV3 016CV3 011CW1 014CW1 016CW1
Dimensionet Njësia Lartësi x Gjerësi x Thellësi mm 735x832x307 1345x900x320
Pesha Njësia kg 54 56 113 114
Kompresori Sasia 1

Lloji Kompresor rrotullues i mbyllur hermetikisht Kompresor spiral i mbyllur hermetikisht
Gama e 
funksionimit

Ftohje Min.~Maks. °C DB 10,0~43,0 10,0~46,0
Ujë i ngrohtë në shtëpi Min.~Maks. °C DB -25 ~35 -20 ~35

Agjenti ftohës Lloji R-410A
GWP 2087,5
Mbushja TCO₂eq 3,1 3,3 7,1

kg 1,5 1,6 3,4
Kontrolli Valvula e zgjerimit (lloji elektronik)

Niveli i fuqisë së 
zhurmës

Ngrohje Nom. dBA 61 62 64 66 64 66
Ftohje Nom. dBA 63 64 66 69 64 66 69

Niveli i presionit të 
zhurmës

Ngrohje Nom. dBA 48 49 51 52 51 52
Ftohje Nom. dBA 48 49 50 50 52 54 50 52 54

Furnizimi me energji Emri / Faza / Frekuenca / Tensioni Hz/V V3/1~/50/230 W1/3N~/50/400
Rryma Siguresat e rekomanduara A 16 20 40 20

ERLQ004-008CV3EHSH08-16P50B

EHSH04-08P30B

EHSHB-B + ERLQ-CV3/W1

Pompë nxehtësie ajër-ujë me qëndrim në 
dysheme për ngrohje bivalente dhe ujë të 
ngrohtë, me mbështetje termike solare

 � Sistemi bivalent: i kombinueshëm me një burim të dytë ngrohjeje

Daikin Altherma LT kompakte
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ERLQ004-008CV3EHSXB08-16P50B

EHSXB04-08P30B

Të dhënat e efikasitetit EHSX + ERLQ
04P30B + 
004CV3

08P30B + 
006CV3

08P50B + 
006CV3

08P30B + 
008CV3

08P50B + 
008CV3

16P50B + 
011CV3

16P50B + 
014CV3

16P50B + 
016CV3

16P50B + 
011CW1

16P50B + 
014CW1

16P50B + 
016CW1

Kapacitet ngrohjeje 
sipas EN14511

A7/W35 kW 4,4 6 6 7,4 7,4 11,2 14 16 11,2 14 16
A2/W35 kW 3,27 4 4 4,5 4,5 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71

Kapaciteti i ftohjes Nom. kW 4,4/(1)4,0(2) 5,2(1)/4,6(2) 15,1(1)/11,7(2) 16,1(1)/12,6(2) 16,8(1)/13,1(2) 15,1(1)/11,7(2) 16,1(1)/12,6(2) 16,8(1)/13,1(2)
Hyrje fuqie  
sipas EN14511

Ngrohje A7/W35 kW 0,87 1,27 1,27 1,66 1,66 2,41 3,14 3,72 2,41 3,14 3,72
A2/W35 kW 0,81 1,07 1,07 1,21 1,21 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54

Ftohje Nom. kW 1,05(1)/1,41(2) 1,43(1)/1,85(2) 4,55(1)/4,30(2) 5,44(1)/5,10(2) 6,18(1)/5,72(2) 4,55(1)/4,30(2) 5,44(1)/5,10(2) 6,18(1)/5,72(2)
COP  
sipas EN14511

A7/W35 5,04 4,74 4,74 4,45 4,45 4,66 4,46 4,3 4,66 4,46 4,3
A2/W35 4,02 3,75 3,75 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71

EER 4,21(1)/2,85(2) 3,65(1)/2,51(2) 3,32(1)/2,72(2) 2,96(1)/2,47(2) 2,72(1)/2,29(2) 3,32(1)/2,72(2) 2,96(1)/2,47(2) 2,72(1)/2,29(2)
Ngrohja e 
ambientit 
 

Dalja e ujit për 
klimë mesatare 
55°C

Të 
përgjithshme

ηs (Efikasiteti 
sezonal i ngrohjes 
së ambientit)

%
132 126 128 130 127 128 130 127

Klasifikimi i efikasitetit të 
ngrohjes sezonale të ambientit

A++

Dalja e ujit për 
klimë mesatare 
35°C

Të 
përgjithshme

ηs (Efikasiteti 
sezonal i ngrohjes 
së ambientit)

%
-

Klasifikimi i efikasitetit të 
ngrohjes sezonale të ambientit

-

Ngrohje e ujit të 
ngrohtë në shtëpi

Të përgjithshme Profili i deklaruar i ngarkesës L XL L XL
Klimë mesatare ηwh (efikasiteti i ngrohjes së ujit) % 103 98 102 90 96 83

Kategoria e efikasitetit të 
energjisë të ngrohjes së ujit A

Njësia e brendshme EHSX 04P30B 08P30B 08P50B 08P30B 08P50B 16P50B
Veshja e jashtme Ngjyra E bardhë trafiku (RAL9016) / Gri e errët (RAL7011)

Materiali Polipropilen rezistent ndaj goditjeve
Dimensionet Njësia Lartësi x Gjerësi x Thellësi mm 1890x615x595 1890x790x790 1890x615x595 1890x790x790 1945 / 1890x790x790 1890x790x790 1945 / 1890x790x790
Pesha Njësia kg 84 111 84 111 116 113 116 113
Rezervuari Vëllimi i ujit l 294 477 294 477

Temperatura maksimale e ujit °C 85
Gama e 
funksionimit

Ngrohje Ambienti Min.~Maks. °C -25~25 -25~35
Ana e ujit Min.~Maks. °C 15~55

Ftohje Ambienti Min.~Maks. °C DB 10~43 -~- 10~43 -~-
Ana e ujit Min.~Maks. °C 5~22 -~-

Ujë i ngrohtë në 
shtëpi

Ambienti Min.~Maks. °C DB -25~35
Ana e ujit Min.~Maks. °C 25~55

Niveli i fuqisë së zhurmës Nom. dBA 40
Niveli i presionit të zhurmës Nom. dBA 28

Njësia e jashtme ERLQ 004CV3 006CV3 008CV3 011CV3 014CV3 016CV3 011CW1 014CW1 016CW1
Dimensionet Njësia Lartësi x Gjerësi x Thellësi mm 735x832x307 1345x900x320
Pesha Njësia kg 54 56 113 114
Kompresori Sasia 1

Lloji Kompresor rrotullues i mbyllur hermetikisht Kompresor spiral i mbyllur hermetikisht
Gama e 
funksionimit

Ftohje Min.~Maks. °C DB 10,0~43,0 10,0~46,0
Ujë i ngrohtë në shtëpi Min.~Maks. °C DB -25 ~35 -20 ~35

Agjenti ftohës Lloji R-410A
GWP 2087,5
Mbushja TCO₂eq 3,1 3,3 7,1

kg 1,5 1,6 3,4
Kontrolli Valvula e zgjerimit (lloji elektronik)

Niveli i fuqisë së 
zhurmës

Ngrohje Nom. dBA 61 62 64 66 64 66
Ftohje Nom. dBA 63 64 66 69 64 66 69

Niveli i presionit të 
zhurmës

Ngrohje Nom. dBA 48 49 51 52 51 52
Ftohje Nom. dBA 48 49 50 50 52 54 50 52 54

Furnizimi me energji Emri / Faza / Frekuenca / Tensioni Hz/V V3/1~/50/230 W1/3N~/50/400
Rryma Siguresat e rekomanduara A 16 20 40 20
(1) Ftohje Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C), (2) Ftohje Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)

EHSX-B + ERLQ-CV3/CW1
Pompë nxehtësie ajër-ujë me qëndrim në 
dysheme për ngrohje, ftohje dhe ujë të 
ngrohtë, me mbështetje termike solare

 � Parimi i ujit të freskët: ujë higjienik, pa nevojën për dezinfektim për legjionelë
 � Rezervuar pa mirëmbajtje: pa gërryerje, anodë, rezervuari 

çmërsi ose gëlqereje, dhe pa humbje uji përmes valvulës
 � Mbështetje solare me ujë të ngrohtë në shtëpi me sistem 

solar të pahermetizuar (me kthim të rrjedhjes)
 � Menaxhim inteligjent i ruajtjes së nxehtësisë: ngrohje e 

vazhdueshme gjatë regjimit të shkrirjes, dhe përdorim 
i nxehtësisë së ruajtur për ngrohje hapësire

 � Humbja e nxehtësisë reduktohet në minimum falë izolimit me cilësi të lartë
 � Kontroll i mundshëm i aplikacioneve për menaxhimin 

e ngrohjes, ftohjes dhe ujit të ngrohtë
 � Mund të lidhet me panele diellore fotovoltaike për të 

siguruar energji për pompën e nxehtësisë

Daikin Altherma LT kompakte
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ERLQ004-008CV3EHSXB08-16P50B

EHSXB04-08P30B

Të dhënat e efikasitetit EHSXB + ERLQ
04P30B + 
004CV3

08P30B + 
006CV3

08P50B + 
006CV3

08P30B + 
008CV3

08P50B + 
008CV3

16P50B + 
011CV3

16P50B + 
014CV3

16P50B + 
016CV3

16P50B + 
011CW1

16P50B + 
014CW1

16P50B + 
016CW1

Kapacitet ngrohjeje 
sipas EN14511

A7/W35 kW 4,4 6 6 7,4 7,4 11,2 14 16 11,2 14 16
A2/W35 kW 3,27 4 4 4,5 4,5 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71

Kapaciteti i ftohjes Nom. kW 4,4(1)/4,0(2) 5,2(1)/4,6(2) 15,1(1)/11,7(2) 16,1(1)/12,6(2) 16,8(1)/13,1(2) 15,1(1)/11,7(2) 16,1(1)/12,6(2) 16,8(1)/13,1(2)
Hyrje fuqie  
sipas EN14511

Ngrohje A7/W35 kW 0,87 1,27 1,27 1,66 1,66 2,41 3,14 3,72 2,41 3,14 3,72
A2/W35 kW 0,81 1,07 1,07 1,21 1,21 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54

Ftohje Nom. kW 1,05(1)/1,41(2) 1,43(1)/1,85(2) 4,55(1)/4,30(2) 5,44(1)/5,10(2) 6,18(1)/5,72(2) 4,55(1)/4,30(2) 5,44(1)/5,10(2) 6,18(1)/5,72(2)
COP  
sipas EN14511

A7/W35 5,04 4,74 4,74 4,45 4,45 4,66 4,46 4,3 4,66 4,46 4,3
A2/W35 4,02 3,75 3,75 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71

Ngrohja e 
ambientit 
 

Dalja e ujit për 
klimë mesatare 
55°C

Të 
përgjithshme

ηs (Efikasiteti 
sezonal i ngrohjes 
së ambientit)

%
132 126 128 130 127 128 130 127

Klasifikimi i efikasitetit të 
ngrohjes sezonale të ambientit

A++

Dalja e ujit për 
klimë mesatare 
35°C

Të 
përgjithshme

ηs (Efikasiteti 
sezonal i ngrohjes 
së ambientit)

%
-

Klasifikimi i efikasitetit të 
ngrohjes sezonale të ambientit

-

Ngrohje e ujit të 
ngrohtë në shtëpi

Të përgjithshme Profili i deklaruar i ngarkesës L XL L XL
Klimë mesatare ηwh (efikasiteti i ngrohjes së ujit) % 103 98 108 90 99 84

Kategoria e efikasitetit të 
energjisë të ngrohjes së ujit A

Njësia e brendshme EHSXB 04P30B 08P30B 08P50B 08P30B 08P50B 16P50B
Veshja e jashtme Ngjyra E bardhë trafiku (RAL9016) / Gri e errët (RAL7011)

Materiali Polipropilen rezistent ndaj goditjeve
Dimensionet Njësia Lartësi x Gjerësi x Thellësi mm 1890x615x595 1890x790x790 1890x615x595 1890x790x790
Pesha Njësia kg 89 116 89 116 118
Rezervuari Vëllimi i ujit l 294 477 294 477

Temperatura maksimale e ujit °C 85
Gama e 
funksionimit

Ngrohje Ambienti Min.~Maks. °C -25~25 -25~35
Ana e ujit Min.~Maks. °C 15~55

Ftohje Ambienti Min.~Maks. °C DB 10~43
Ana e ujit Min.~Maks. °C 5~22 -~-

Ujë i ngrohtë në 
shtëpi

Ambienti Min.~Maks. °C DB -25~35
Ana e ujit Min.~Maks. °C 25~55

Niveli i fuqisë së zhurmës Nom. dBA 40
Niveli i presionit të zhurmës Nom. dBA 28

Njësia e jashtme ERLQ 004CV3 006CV3 008CV3 011CV3 014CV3 016CV3 011CW1 014CW1 016CW1
Dimensionet Njësia Lartësi x Gjerësi x Thellësi mm 735x832x307 1345x900x320
Pesha Njësia kg 54 56 113 114
Kompresori Sasia 1

Lloji Kompresor rrotullues i mbyllur hermetikisht Kompresor spiral i mbyllur hermetikisht
Gama e 
funksionimit

Ftohje Min.~Maks. °C DB 10,0~43,0 10,0~46,0
Ujë i ngrohtë në shtëpi Min.~Maks. °C DB -25 ~35 -20 ~35

Agjenti ftohës Lloji R-410A
GWP 2087,5
Mbushja TCO₂eq 3,1 3,3 7,1

kg 1,5 1,6 3,4
Kontrolli Valvula e zgjerimit (lloji elektronik)

Niveli i fuqisë së 
zhurmës

Ngrohje Nom. dBA 61 62 64 66 64 66
Ftohje Nom. dBA 63 64 66 69 64 66 69

Niveli i presionit të 
zhurmës

Ngrohje Nom. dBA 48 49 51 52 51 52
Ftohje Nom. dBA 48 49 50 50 52 54 50 52 54

Furnizimi me energji Emri / Faza / Frekuenca / Tensioni Hz/V V3/1~/50/230 W1/3N~/50/400
Rryma Siguresat e rekomanduara A 16 20 40 20
(1) Ftohje Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C), (2) Ftohje Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)

EHSXB-B + ERLQ-CV3/W1

Pompë nxehtësie ajër-ujë me qëndrim në 
dysheme për ngrohje bivalent, ftohje dhe ujë 
të ngrohtë, me mbështetje termike solare

 � Sistemi bivalent: i kombinueshëm me një burim të dytë ngrohjeje

Daikin Altherma LT kompakte
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Daikin Altherma 
LT e integruar

Njësia e brendshme
Lloji / Nr. i porosisë Çmimi €

Njësi e brendshme Daikin Altherma LT e integruar
Për njësi të jashtme 4 – 16 kW. Pajisur në aspektin hidraulik me rezervuar të integruar të ujit të ngrohtë 
në shtëpi (180 l për 4 – 16 kW; 260 l për 6 kW – 16 kW), pompë me efikasitet të lartë, enë zgjerimi, 
modul sigurie me matës presioni dhe valvul sigurie, monitor qarkullimi dhe valvula mbushjeje dhe 
evakuimi dhe filtër bronzi për papastërtitë. Pajisje elektrike me kontaktorë ngarkese për ngrohje 
elektrike ndihmëse 3/6/9 kW dhe pompë qarkullimi nxehtësie.
Ndërfaqja e përdoruesit nuk përfshihet, EKRUCBL* është i nevojshëm për funksionimin e sistemit.
Ju lutemi porositeni si shtesë sipas gjuhëve që ju nevojiten.
Dimensionet (Gj x Th x L) 600 x 728 x 1732 mm.

Vetëm ngrohje:
Njësi e brendshme EHVH 4 kW me rezervuar 180 l dhe ngrohës elektrik me zhytje 3 kW
1~230 V për njësi të jashtme 4 kW. 
Njësi e brendshme EHVH 8 kW me rezervuar 180 l dhe ngrohës elektrik me zhytje 3 kW
1~230 V për njësi të jashtme 6 - 8 kW.
Njësi e brendshme EHVH 11 kW me rezervuar 180 l dhe ngrohës elektrik me zhytje 3 kW
1~230 V për njësi të jashtme 11 kW.
Njësi e brendshme EHVH 16 kW me rezervuar 180 l dhe ngrohës elektrik me zhytje 3 kW
1~230 V për njësi të jashtme 14 - 16 kW.

Njësi e brendshme EHVH 8 kW me rezervuar 260 l dhe ngrohës elektrik me zhytje 9 kW
3~400 V për njësi të jashtme 6 - 8 kW.
Njësi e brendshme EHVH 11 kW me rezervuar 260 l dhe ngrohës elektrik me zhytje 9 kW
3~400 V për njësi të jashtme 11 kW.
Njësi e brendshme EHVH 16 kW me rezervuar 260 l dhe ngrohës elektrik me zhytje 9 kW
3~400 V për njësi të jashtme 14 - 16 kW.

Ngrohje dhe ftohje:
Njësi e brendshme EHVX 4 kW me rezervuar 180 l dhe ngrohës elektrik me zhytje 3 kW
1~230 V për njësi të jashtme 4 kW. 
Njësi e brendshme EHVX 8 kW me rezervuar 180 l dhe ngrohës elektrik me zhytje 3 kW
1~230 V për njësi të jashtme 6 - 8 kW.
Njësi e brendshme EHVX 11 kW me rezervuar 180 l dhe ngrohës elektrik me zhytje 3 kW
1~230 V për njësi të jashtme 11 kW.
Njësi e brendshme EHVX 16 kW me rezervuar 180 l dhe ngrohës elektrik me zhytje 3 kW
1~230 V për njësi të jashtme 14 - 16 kW.

Njësi e brendshme EHVX 8 kW me rezervuar 260 l dhe ngrohës elektrik me zhytje 9 kW
3~400 V për njësi të jashtme 6 - 8 kW.
Njësi e brendshme EHVX 11 kW me rezervuar 260 l dhe ngrohës elektrik me zhytje 9 kW
3~400 V për njësi të jashtme 11 kW.
Njësi e brendshme EHVX 16 kW me rezervuar 260 l dhe ngrohës elektrik me zhytje 9 kW
3~400 V për njësi të jashtme 14 - 16 kW.

EHVH04S18CB3V

EHVH08S18CB3V

EHVH11S18CB3V

EHVH16S18CB3V

EHVH08S26CB9W 

EHVH11S26CB9W

EHVH16S26CB9W

EHVX04S18CB3V

EHVX08S18CB3V 

EHVX11S18CB3V

EHVX16S18CB3V

EHVX08S26CB9W

EHVX11S26CB9W

EHVX16S26CB9W

3.749,-

3.952,-

4.171,-

3.959,-

4.528,-

4.262,-

4.328,-

3.691,-

4.444,-

4.686,-

4.927,-

4.241,-

4.582,-

5.264,-

 

Pompë nxehtësie ajër-ujë,  
deri në qarkullim 55°C



 17

D
ai

ki
n 

A
lth

er
m

a 
LT

 e
 in

te
gr

ua
r

Daikin Altherma LT e integruar

Njësia e brendshme
Lloji / Nr. i porosisë Çmimi €

Njësi e brendshme Daikin Altherma LT e integruar
Për njësi të jashtme 4 – 16 kW. Pajisur në aspektin hidraulik me rezervuar të integruar të ujit të 
ngrohtë në shtëpi 180 l dhe të gjithë aksesorët shtesë hidraulikë për të realizuar sisteme me 1 zonë të 
pamiksuar dhe 1 zonë miksimi. Pompë me efikasitet të lartë, enë zgjerimi, modul sigurie me matës 
presioni dhe valvul sigurie, monitor qarkullimi dhe valvula mbushjeje dhe evakuimi dhe filtër bronzi 
për papastërtitë. 
Pajisje elektrike me kontaktorë ngarkese për ngrohje elektrike ndihmëse 3 kW dhe pompë qarkullimi 
nxehtësie.
Ndërfaqja e përdoruesit nuk përfshihet, EKRUCBL* është i nevojshëm për funksionimin e sistemit.
Ju lutemi porositeni si shtesë sipas gjuhëve që ju nevojiten.
Dimensionet (Gj x Th x L) 600 x 728 x 1732 mm.

Vetëm ngrohje:

Njësi e brendshme EHVZ 4 kW me rezervuar 180 l dhe ngrohës elektrik me zhytje 3 kW
1~230 V për njësi të jashtme 4 kW.
Njësi e brendshme EHVZ 8 kW me rezervuar 180 l dhe ngrohës elektrik me zhytje 3 kW
1~230 V për njësi të jashtme 6 - 8 kW.
Njësi e brendshme EHVZ 16 kW me rezervuar 180 l dhe ngrohës elektrik me zhytje 3 kW
1~230 V për njësi të jashtme 11 - 16 kW.

EHVZ04S18CB3V

EHVZ08S18CB3V 

EHVZ16S18CB3V

4.831,-

4.743,-

4.607,-

Njësia e jashtme dhe aksesorët

Lloji / Nr. i porosisë Çmimi €

Njësi e jashtme Daikin Altherma me temperaturë të ulët 4 – 8 kW
(Ngrohje dhe ftohje)
Njësi e jashtme split me pompë nxehtësie me inverter me kompresor të 
kontrolluar me inverter- / njësi avulluesi me gamë të zgjatur modulimi. Vendoset 
brenda një kase me fletë çeliku të galvanizuar rezistente ndaj kushteve të motit, 
me veshje rezine dhe pudër. Sensor i integruar për temperaturën e jashtme. 
Gama e përdorimit: Ngrohje deri në temperaturë të jashtme -25 °C.  
Dimensionet (Gj x Th x L) 825 x 300 x 735 mm.

Njësi e jashtme Daikin Altherma LT 4 kW 1~230 V
Njësi e jashtme Daikin Altherma LT 6 kW 1~230 V
Njësi e jashtme Daikin Altherma LT 8 kW 1~230 V

ERLQ004CV3
ERLQ006CV3 
ERLQ008CV3

1.544,-
1.656,-
2.376,- 

Kasë akustike SonaSafe
E përshtatshme për njësinë e jashtme 4-8 kW.
Dimensionet: 845 x 950 x 450 mm
Reduktim zhurme: deri në 10 dB

CE.HC100NP 1.800,-

Këmbë montimi për kasë akustike SonaSafe (e detyrueshme) CE.HCFEET 190,-

Vasketë kullimi për njësi të jashtme 4 – 8 kW
Me kullim qendror për grumbullimin dhe heqjen e ujit të shkrirë.

EKDP008C 114,-

Ngrohës për kanalinë vaskete kullimi për njësi të jashtme 4 – 8 kW
Shirit ngrohjeje për instalim në vrimën qendrore të vasketës së kullimit për të parandaluar bllokimin nga akulli

EKDPH008C 173,-

Njësi e jashtme Daikin Altherma me temperaturë të ulët 11 – 16 kW
(Ngrohje dhe ftohje) 
Njësi e jashtme split me pompë nxehtësie me inverter si kompresor i kontrolluar 
me inverter- / njësi avulluesi me gamë të zgjatur modulimi. Vendoset brenda një 
kase me fletë çeliku të galvanizuar rezistente ndaj kushteve të motit, me veshje 
rezine dhe pudër. Sensor i integruar për temperaturën e jashtme.
Gama e përdorimit për ngrohje deri në temperaturë të jashtme -25 °C.  
Dimensionet (Gj x Th x L) 900 x 320 x 1345 mm.

Njësi e jashtme Daikin Altherma LT 11 kW 3~400 V
Njësi e jashtme Daikin Altherma LT 14 kW 3~400 V
Njësi e jashtme Daikin Altherma LT 16 kW 3~400 V

Njësi e jashtme Daikin Altherma LT 11 kW 1~230 V
Njësi e jashtme Daikin Altherma LT 14 kW 1~230 V
Njësi e jashtme Daikin Altherma LT 16 kW 1~230 V

ERLQ011CW1
ERLQ014CW1
ERLQ016CW1 

ERLQ011CV3 
ERLQ014CV3 
ERLQ016CV3

3.245,-
3.723,- 
5.261,-

3.412,-
3.441,-
4.631,-

Kasë akustike SonaSafe
E përshtatshme për njësinë e jashtme 11-16 kW.
Dimensionet: 1395 x 950 x 450 mm
Reduktim zhurme: deri në 10 dB

CE.HC200NP 2.100,-

Këmbë montimi për kasë akustike SonaSafe (e detyrueshme) CE.HCFEET 190,-
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Lloji / Nr. i porosisë Çmimi €

Ndërfaqja e përdoruesit
si telekomandë e pompës së nxehtësisë hibride me gaz duke përfshirë funksionin 
e termostatit të dhomës. 
Përdoret një maksimum prej 2 njësish kontrolli dhe afishimi.
Gjuhët: Gjermanisht, frëngjisht, italisht, holandisht
Gjuhët: Anglisht, turqisht, polonisht, rumanisht
Gjuhët: Gjermanisht, çekisht, sllovenisht, sllovakisht
Gjuhët: Anglisht, kroatisht, hungarisht, bullgarisht
Gjuhët: Anglisht, gjermanisht, rusisht, danisht

EKRUCBL1
EKRUCBL4
EKRUCBL5
EKRUCBL6
EKRUCBL7

107,-
131,-
131,-
147,-
131,-

Ndarës për llumin dhe magnetitet
Ndarës kompakt për llumin me rubinet shkarkimi. Përshtatet për punime 
tubacionesh vertikale dhe horizontale
Përfshin valvulat dhe aksesorët

K.FERNOXTF1 208,-

Aksesorët 

Lloji / Nr. i porosisë Çmimi €

Përshtatës LAN
Përshtatës LAN + funksion për rrjet inteligjent

BRP069A62
BRP069A61

138,-
212,-

Ndërfaqe e lehtë për përdoruesin
Mund të përdoret vetëm në kombinim me ndërfaqen kryesore të përdoruesit

EKRUCBS 138,-

Sensor i brendshëm në distancë
Matje temperature në distancë nga ndërfaqja e përdoruesit. Si parazgjedhje 
sensori i brendshëm i ndërfaqes së përdoruesit do të përdoret si sensor 
temperature dhome.
Si opsion, sensori i brendshëm në distancë mund të instalohet për të matur 
temperaturën e dhomës në një vendndodhje tjetër.

KRCS01-1 82,-

Opsioni 1: Termostat dhome me kabllo

Opsioni 2: Termostat dhome me valë

EKRTWA

EKRTR

149,-

293,-

Bakri i linjës së agjentit ftohës me izolim termik. Izolimi termik i linjës së 
agjentit ftohës arrin Euro-Klasin E (klasi i materialit për reagimin ndaj zjarrit) 
në përputhje me DIN EN 13501-1.

Madhësia VPE

Bakër me izolim termik
Bakër me izolim termik
Bakër me izolim termik
Bakër me izolim termik
Bakër me izolim termik
Bakër me izolim termik

1 / 4"
1 / 4"
3 / 8"
3 / 8"
5 / 8"
5 / 8"

12 m
25 m
12 m
25 m
12 m
25 m

14 31 33
14 31 39
14 31 34
14 31 40
14 31 35
14 31 41

61,-
133,-
84,-
175,-
196,-
350,-

Kllapa muri (250 kg, 660 mm të gjata) K.CWBXL 151,-

Kllapa muri prej inoksi (250 kg, 660 mm të gjata) K.CWBXLSS 533,-

Vasketë për kondensimin për ta përdorur me K.CWBXL  K.DT2 108,-

Ngrohës për kanalinë vaskete kullimi për njësi të jashtme 4 – 8 kW
Shirit ngrohjeje për instalim në vrimën qendrore të vasketës së kullimit për të parandaluar bllokimin nga akulli

EKDPH008C 173,-

Këmbë fleksibël standarde  K.FF600S 89,-

Aksesorët e detyrueshëm 

Daikin Altherma LT e integruar
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Lloji / Nr. i porosisë Çmimi €

Këmbë fleksibël e ngushtë K.FF600ASN 96,-

Aksesorë për vasketën e kullimit prej çeliku te këmbët fleksibël  K.DTFB 82,-

Mbrojtëse e njësisë së jashtme K.CG750S 540,-

Panel bazë për të mbuluar pjesën e poshtme të mbrojtëses nëse montohet në 
nivel të lartë

 K.CG750FPS 199,-

Pllakë bazë për K.CG750S  K.CG750BPML 137,-

Pjesë mbrojtëse për të mbuluar serpentinën e ekspozuar anësore  K.CGSIDE 327,-

Sensor temperature për brenda dyshemesë EKRTETS 17,-

Komplet për dy zona
Komplet i jashtëm për dy zona për të lidhur 2 qarqe të ndryshme ngrohjeje  
(p.sh. kalorifer dhe ngrohje nën dysheme). Jo për përdorim me EHVZ. 

BZKA7V3 1.813,-

Konvektor i pompës së nxehtësisë
Konvektor me fryrje për ngrohje dhe ftohje dhome me dimensione kompakte 
dhe funksionim shumë të ulët. Mund të përdoret në kombinim me ngrohjen nga 
dyshemeja dhe një zëvendësim që kursen hapësirë për kaloriferët me temperaturë 
të ulët. Telekomanda me rregullim të integruar të temperaturës lehtëson kërkesat 
e ndryshme. 

Konvektor i pompës së nxehtësisë 1,5 kW
Konvektor i pompës së nxehtësisë 2,0 kW

FWXV15A
FWXV20A

498,-
827,-

Komplet valvulash me 2 drejtime për konvektorin e pompës së nxehtësisë
Kjo është e nevojshme nëse konvektori i pompës së nxehtësisë nuk është i lidhur 
përmes një distributori të qarkut të ngrohjes. Përfshin valvulë elektrike me 
2 drejtime me aktuator, tuba fleksibël, morseta, izolim termik.

EKVKHPC 98,-

Kabllo ndërfaqeje për konfigurim të kontrolluesit të pompës së nxehtësisë
Përmes kompjuterit, për LT me montim në mur, LT me burim tokësor dhe Altherma hibride

EKPCCAB3 311,-

Sensor i centralizuar për temperaturën e jashtme
Matje e temperaturës së ambientit në distancë nga njësia e jashtme

EKRSC1 93,-

I/O PCB dixhital 
Njësi komunikimi për Altherma LT me montim në mur, Altherma HT për disa raste 
përdorimi, p.sh. sinjal statusi dhe alarmi.

për komunikim me sistemin solar Daikin. EKRP1HBA 140,-

Kërkesë PCB (4-8 kW)
Kufizim i konsumit të energjisë me 4 hyrje dixhitale në kuti uji

EKRP1AHT 155,-

Matës energjie elektrike
Matës energjie elektrike njëfazor

K.ELECMETV 187,-

Matës energjie elektrike
Matës energjie elektrike trefazor

K.ELECMETW 387,-

Aksesorët

Daikin Altherma LT e integruar
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Daikin Altherma LT e integruar

ERLQ011-016CW1ERLQ004-008CV3

EHVH-CB

Të dhënat e efikasitetit EHVH + ERLQ

04S18 
CB3V 

+  
004 
CV3

08S18CB3V 
/ 08S26CB9W  

+ 006CV3

08S18CB3V 
/ 08S26CB9W  

+ 008CV3

11S18CB3V 
/ 11S26CB9W  

+ 011CV3

16S18CB3V 
/ 16S26CB9W  

+ 014CV3

16S18CB3V 
/ 16S26CB9W  

+ 016CV3

11S18CB3V 
/ 11S26CB9W  

+ 011CW1

16S18CB3V 
/ 16S26CB9W  

+ 014CW1

16S18CB3V 
/ 16S26CB9W  

+ 016CW1

Kapacitet ngrohjeje 
sipas EN14511

A7/W35 kW 4,4 6 7,4 11,2 14 16 11,2 14 16
A2/W35 kW 3,27 4 4,5 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71

Hyrje fuqie  
sipas EN14511

Ngrohje A7/W35 kW 0,87 1,27 1,66 2,41 3,14 3,72 2,41 3,14 3,72
A2/W35 kW 0,81 1,07 1,21 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54

COP  
sipas EN14511

A7/W35 5,04 4,74 4,45 4,66 4,46 4,3 4,66 4,46 4,3
A2/W35 4,02 3,75 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71

Ngrohja e 
ambientit 
 

Dalja e ujit 
për klimë 
mesatare 
55°C

Të 
përgjithshme

SCOP 3,20 3,22 3,23 3,09 3,16 3,06 3,09 3,16 3,06
ηs (Efikasiteti sezonal i 
ngrohjes së ambientit)

%
125 126 120 123 119 120 123 119

Klasifikimi i efikasitetit të ngrohjes sezonale të ambientit A++ A+
Dalja e ujit 
për klimë 
mesatare 
35°C

Të 
përgjithshme

SCOP 4,52 4,29 4,34 3,98 3,90 3,80 3,98 3,90 3,80
ηs (Efikasiteti sezonal i 
ngrohjes së ambientit)

%
178 169 171 156 153 149 156 153 149

Klasifikimi i efikasitetit të ngrohjes sezonale të ambientit A++ A+ A++ A+
Ngrohje e ujit të 
ngrohtë në shtëpi
 

Të përgjithshme Profili i deklaruar i ngarkesës L XL L XL L XL L XL L XL L XL L XL L XL
Klimë 
mesatare

ηwh (efikasiteti i ngrohjes së ujit) % 95,0 86,4 90,0 86,4 90,0 87,4 97,7 87,4 97,7 87,4 97,7 87,4 97,7 87,4 97,7 87,4 97,7
Kategoria e efikasitetit të 
energjisë të ngrohjes së ujit

A

Njësia e brendshme EHVH
04S18 
CB3V

08S18CB3V 
/ 08S26CB9W

08S18CB3V 
/ 08S26CB9W

11S18CB3V 
/ 11S26CB9W

16S18CB3V 
/ 16S26CB9W

16S18CB3V 
/ 16S26CB9W

11S18CB3V 
/ 11S26CB9W

16S18CB3V 
/ 16S26CB9W

16S18CB3V 
/ 16S26CB9W

Veshja e jashtme Ngjyra/materiali E bardhë / fletë metalike të veshura paraprakisht
Dimensionet Njësia Lartësi x Gjerësi x Thellësi mm 1732x600x728
Pesha Njësia kg 116 117 127 117 127 117 126 118 128 118 128 117 126 118 128 118 128
Rezervuari Vëllimi i ujit l 180 260 180 260 180 260 180 260 180 260 180 260 180 260 180 260

Temperatura maksimale e ujit °C 65
Presioni maksimal i ujit bar 10
Mbrojtje nga gërryerja Anodë

Gama e 
funksionimit

Ngrohje Ana e ujit Min.~Maks. °C 15~55
Ujë i ngrohtë në shtëpi Ana e ujit Min.~Maks. °C 25~60 25~60 / 60

Niveli i fuqisë së zhurmës Nom. dBA 42 44 42 44
Niveli i presionit të zhurmës Nom. dBA 28 30 28 30

Njësia e jashtme ERLQ 004CV3 006CV3 008CV3 011CV3 014CV3 016CV3 011CW1 014CW1 016CW1
Dimensionet Njësia Lartësi x Gjerësi x Thellësi mm 735x832x307 1345x900x320
Pesha Njësia kg 54 56 113 114
Kompresori Sasia 1

Lloji Kompresor rrotullues i mbyllur hermetikisht Kompresor spiral i mbyllur hermetikisht
Gama e 
funksionimit

Ftohje Min.~Maks. °C DB 10,0~43,0 10,0~46,0
Ujë i ngrohtë në shtëpi Min.~Maks. °C DB -25 ~35 -20 ~35

Agjenti ftohës Lloji R-410A
GWP 2087,5
Mbushja TCO₂eq 3,1 3,3 7,1

kg 1,5 1,6 3,4
Kontrolli Valvula e zgjerimit (lloji elektronik)

Niveli i fuqisë së 
zhurmës

Ngrohje Nom. dBA 61 62 64 66 64 66
Ftohje Nom. dBA 63 64 66 69 64 66 69

Niveli i presionit të 
zhurmës

Ngrohje Nom. dBA 48 49 51 52 51 52
Ftohje Nom. dBA 48 49 50 50 52 54 50 52 54

Furnizimi me energji Emri / Faza / Frekuenca / Tensioni Hz/V V3/1~/50/230 W1/3N~/50/400
Rryma Siguresat e rekomanduara A 16 20 40 20

EHVH-CB + ERLQ-CV3/W1
Pompë nxehtësie ajër-ujë me qëndrim në 
dysheme për ngrohje dhe ujë të ngrohtë, 
ideale për shtëpitë me energji të ulët

 � Njësi e brendshme e integruar: njësi vertikale e gjitha në një, 
duke përfshirë rezervuarin për ujin e ngrohtë në shtëpi

 � Sistem vetëm për ngrohje që kursen energjinë, i bazuar 
në teknologjinë e pompave ngrohëse ajër-ujë

 � Efikasitete optimale sezonale, duke ofruar kursime 
të larta në kostot e funksionimit

 � Njësia e jashtme nxjerr nxehtësi nga ajri i jashtëm edhe në -25°C
 � Kontrolluesi online (opsional): Kontrolloni njësinë tuaj të brendshme 

nga çdo vendndodhje përmes aplikacioneve, përmes rrjetit lokal 
ose internetit dhe mbani nën monitorim konsumin e energjisë

 � Mund të lidhet me panele diellore fotovoltaike për të 
siguruar energji për pompën e nxehtësisë (opsionale)
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Të dhënat e efikasitetit EHVX + ERLQ

04S18 
CB3V  

+ 
 004 
CV3

08S18CB3V 
/ 08S26CB9W  

+ 006CV3

08S18CB3V  
/ 08S26CB9W  

+ 008CV3

11S18CB3V 
/ 11S26CB9W  

+ 011CV3

16S18CB3V  
/ 16S26CB9W 

+ 014CV3

16S18CB3V 
/ 16S26CB9W  

+ 016CV3

11S18CB3V  
/ 11S26CB9W  

+ 011CW1

16S18CB3V / 
16S26CB9W  

+ 014CW1

16S18CB3V / 
16S26CB9W 

+ 016CW1

Kapacitet ngrohjeje 
sipas EN14511

A7/W35 kW 4,4 6 7,4 11,2 14 16 11,2 14 16
A2/W35 kW 3,27 4 4,5 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71

Kapaciteti i ftohjes Nom. kW 4,08 (1) / 
4,17 (2)

5,88 (1) / 
4,84 (2)

6,20 (1) / 
5,36 (2)

12,1 (1) / 
11,7 (2)

12,7 (1) / 
12,6 (2)

13,8 (1) / 
13,1 (2)

12,1 (1) / 
11,7 (2)

12,7 (1) / 
12,6 (2)

13,8 (1) / 
13,1 (2)

Hyrje fuqie  
sipas EN14511

Ngrohje A7/W35 kW 0,87 1,27 1,66 2,41 3,14 3,72 2,41 3,14 3,72
A2/W35 kW 0,81 1,07 1,21 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54

Ftohje Nom. kW 0,900 (1) 
/ 1,80 (2)

1,51 (1) / 
2,07 (2)

1,64 (1) / 
2,34 (2)

3,05 (1) / 
4,31 (2)

3,21 (1) / 
5,08 (2)

3,74 (1) / 
5,73 (2)

3,05 (1) / 
4,31 (2)

3,21 (1) / 
5,08 (2)

3,74 (1) / 
5,73 (2)

COP  
sipas EN14511

A7/W35 5,04 4,74 4,45 4,66 4,46 4,3 4,66 4,46 4,3
A2/W35 4,02 3,75 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71

EER 4,55 (1) / 
2,32 (2)

3,89 (1) / 
2,34 (2)

3,79 (1) / 
2,29 (2)

3,98 (1) / 
2,72 (2)

3,96 (1) / 
2,47 (2)

3,69 (1) / 
2,29 (2)

3,98 (1) / 
2,72 (2)

3,96 (1) / 
2,47 (2)

3,69 (1) / 
2,29 (2)

Ngrohja e 
ambientit 
 

Dalja e ujit 
për klimë 
mesatare 
55°C

Të 
përgjithshme

SCOP 3,20 3,22 3,23 3,09 3,16 3,06 3,09 3,16 3,06
ηs (Efikasiteti sezonal i 
ngrohjes së ambientit)

% 125 126 120 123 119 120 123 119

Klasifikimi i efikasitetit të ngrohjes sezonale të ambientit A++ A+
Dalja e ujit 
për klimë 
mesatare 
35°C

Të 
përgjithshme

SCOP 4,52 4,29 4,34 3,98 3,90 3,80 3,98 3,90 3,80
ηs (Efikasiteti sezonal i 
ngrohjes së ambientit)

% 178 169 171 156 153 149 156 153 149

Klasifikimi i efikasitetit të ngrohjes sezonale të ambientit A++ A+ A++ A+
Ngrohje e ujit të 
ngrohtë në shtëpi
 

Të përgjithshme Profili i deklaruar i ngarkesës L XL L XL L XL L XL L XL L XL L XL L XL
Klimë 
mesatare

ηwh (efikasiteti i ngrohjes së ujit) % 95,0 86,4 90,0 86,4 90,0 87,4 97,7 87,4 97,7 87,4 97,7 87,4 97,7 87,4 97,7 87,4 97,7
Kategoria e efikasitetit të 
energjisë të ngrohjes së ujit A

Njësia e brendshme EHVX
04S18 
CB3V

08S18CB3V 
/ 08S26CB9W

08S18CB3V 
/ 08S26CB9W

11S18CB3V 
/ 11S26CB9W

16S18CB3V 
/ 16S26CB9W

16S18CB3V 
/ 16S26CB9W

11S18CB3V 
/ 11S26CB9W

16S18CB3V 
/ 16S26CB9W

16S18CB3V 
/ 16S26CB9W

Veshja e jashtme Ngjyra/materiali E bardhë / fletë metalike të veshura paraprakisht
Dimensionet Njësia Lartësi x Gjerësi x Thellësi mm 1732x600x728
Pesha Njësia kg 117 119 129 119 129 119 128 120 130 120 130 119 128 120 130 120 130
Rezervuari Vëllimi i ujit l 180 260 180 260 180 260 180 260 180 260 180 260 180 260 180 260

Temperatura maksimale e ujit °C 65
Presioni maksimal i ujit bar 10
Mbrojtje nga gërryerja Anodë

Gama e 
funksionimit

Ngrohje Ana e ujit Min.~Maks. °C 15~55 15~55
Ftohje Ana e ujit Min.~Maks. °C 5~22
Ujë i ngrohtë në shtëpi Ana e ujit Min.~Maks. °C 25~60 25~60 / 60

Niveli i fuqisë së zhurmës Nom. dBA 42 44 42 44
Niveli i presionit të zhurmës Nom. dBA 28 30 28 30

Njësia e jashtme ERLQ 004CV3 006CV3 008CV3 011CV3 014CV3 016CV3 011CW1 014CW1 016CW1
Dimensionet Njësia Lartësi x Gjerësi x Thellësi mm 735x832x307 1345x900x320
Pesha Njësia kg 54 56 113 114
Kompresori Sasia 1

Lloji Kompresor rrotullues i mbyllur hermetikisht Kompresor spiral i mbyllur hermetikisht
Gama e funksionimit Ftohje Min.~Maks. °C DB 10,0~43,0 10,0~46,0

Ujë i ngrohtë në shtëpi Min.~Maks. °C DB -25 ~35 -20 ~35
Agjenti ftohës Lloji R-410A

GWP 2087,5
Mbushja TCO₂eq 3,1 3,3 7,1

kg 1,5 1,6 3,4
Kontrolli Valvula e zgjerimit (lloji elektronik)

Niveli i fuqisë së zhurmës Ngrohje Nom. dBA 61 62 64 66 64 66
Ftohje Nom. dBA 63 64 66 69 64 66 69

Niveli i presionit të 
zhurmës

Ngrohje Nom. dBA 48 49 51 52 51 52
Ftohje Nom. dBA 48 49 50 50 52 54 50 52 54

Furnizimi me energji Emri / Faza / Frekuenca / Tensioni Hz/V V3/1~/50/230 W1/3N~/50/400
Rryma Siguresat e rekomanduara A 16 20 40 20
(1) Ftohje Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C), (2) Ftohje Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)

Daikin Altherma LT e integruar

ERLQ011-016CW1ERLQ004-008CV3

EHVX-CB

EHVX-CB + ERLQ-CV3/W1
Pompë nxehtësie ajër-ujë me qëndrim në 
dysheme për ngrohje dhe ujë të ngrohtë, 
ideale për shtëpitë me energji të ulët

 � Njësi e brendshme e integruar: njësi vertikale e gjitha në një, 
duke përfshirë rezervuarin për ujin e ngrohtë në shtëpi

 � Sistem ngrohjeje dhe ftohjeje që kursen energjinë, i bazuar 
në teknologjinë e pompave ngrohëse ajër-ujë

 � Efikasitete optimale sezonale, duke ofruar kursime 
të larta në kostot e funksionimit

 � Njësia e jashtme nxjerr nxehtësi nga ajri i jashtëm edhe në -25°C
 � Kontrolluesi online (opsional): Kontrolloni njësinë tuaj të brendshme 

nga çdo vendndodhje përmes aplikacioneve, përmes rrjetit lokal 
ose internetit dhe mbani nën monitorim konsumin e energjisë

 � Mund të lidhet me panele diellore fotovoltaike për të 
siguruar energji për pompën e nxehtësisë (opsionale)
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ERLQ011-016CW1ERLQ004-008CV3

EHVZ-CB3V

Të dhënat e efikasitetit EHVZ + ERLQ
04S18CB3V 
+ 004CV3

08S18CB3V 
+ 006CV3

08S18CB3V 
+ 008CV3

16S18CB3V 
+ 011CV3

16S18CB3V 
+ 014CV3

16S18CB3V 
+ 016CV3

16S18CB3V 
+ 011CW1

16S18CB3V 
+ 014CW1

16S18CB3V 
+ 016CW1

Kapacitet ngrohjeje 
sipas EN14511

A7/W35 kW 4,4 6 7,4 11,2 14 16 11,2 14 16
A2/W35 kW 3,27 4 4,5 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71

Hyrje fuqie  
sipas EN14511

Ngrohje A7/W35 kW 0,87 1,27 1,66 2,41 3,14 3,72 2,41 3,14 3,72
A2/W35 kW 0,81 1,07 1,21 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54

COP  
sipas EN14511

A7/W35 5,04 4,74 4,45 4,66 4,46 4,3 4,66 4,46 4,3
A2/W35 4,02 3,75 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71

Ngrohja e 
ambientit 
 

Dalja e ujit 
për klimë 
mesatare 
55°C

Të 
përgjithshme

SCOP 3,20 3,22 3,23 3,09 3,16 3,06 3,09 3,16 3,06
ηs (Efikasiteti sezonal i 
ngrohjes së ambientit)

% 125 126 120 123 119 120 123 119

Klasifikimi i efikasitetit të ngrohjes sezonale të ambientit A++ A+
Dalja e ujit 
për klimë 
mesatare 
35°C

Të 
përgjithshme

SCOP 4,52 4,29 4,34 -
ηs (Efikasiteti sezonal i 
ngrohjes së ambientit)

% 178 169 171 -

Klasifikimi i efikasitetit të ngrohjes sezonale të ambientit A++ -
Pompa Zona  
shtesë

Njësi me ESP 
nominale (*RLQ*C*)

Ngrohje kPa 52,3 / 55,4 40,6 / 43,3 28,3 / 32,7 26,2 (1) / 28,3 (2) 25,0 26,2 (1) / 28,3 (2) 25,0

Pompa Zona 
kryesore

Njësi me ESP 
nominale (*RLQ*C*)

Ngrohje kPa 48,6 / 51,9 39,5 / 42,3 26,4 / 31,2 18,2 (1) / 20,7 (2) 25,0 18,2 (1) / 20,7 (2) 25,0

Ngrohje e ujit të 
ngrohtë në shtëpi
 

Të përgjithshme Profili i deklaruar i ngarkesës L
Klimë 
mesatare

ηwh (efikasiteti i ngrohjes së ujit) % 95,0 86,4 87,4
Kategoria e efikasitetit të energjisë të ngrohjes së ujit A

Njësia e brendshme EHVZ 04S18CB3V 08S18CB3V 16S18CB3V
Veshja e jashtme Ngjyra/materiali E bardhë / fletë metalike të veshura paraprakisht
Dimensionet Njësia Lartësi x Gjerësi x Thellësi mm 1732x600x728
Pesha Njësia kg 121 122 121
Rezervuari Vëllimi i ujit l 180

Temperatura maksimale e ujit °C 65
Presioni maksimal i ujit bar 10
Mbrojtje nga gërryerja Anodë

Gama e 
funksionimit

Ngrohje Ana e ujit Min.~Maks. °C 15~55 15~55
Ujë i ngrohtë në shtëpi Ana e ujit Min.~Maks. °C 25~60 25~60 / 60

Niveli i fuqisë së zhurmës Nom. dBA 42 44
Niveli i presionit të zhurmës Nom. dBA 28 30

Njësia e jashtme ERLQ 004CV3 006CV3 008CV3 011CV3 014CV3 016CV3 011CW1 014CW1 016CW1
Dimensionet Njësia Lartësi x Gjerësi x Thellësi mm 735x832x307 1345x900x320
Pesha Njësia kg 54 56 113 114
Kompresori Sasia 1

Lloji Kompresor rrotullues i mbyllur hermetikisht Kompresor spiral i mbyllur hermetikisht
Gama e 
funksionimit

Ftohje Min.~Maks. °C DB 10,0~43,0 10,0~46,0
Ujë i ngrohtë në shtëpi Min.~Maks. °C DB -25 ~35 -20 ~35

Agjenti ftohës Lloji R-410A
GWP 2087,5
Mbushja TCO₂eq 3,1 3,3 7,1

kg 1,5 1,6 3,4
Kontrolli Valvula e zgjerimit (lloji elektronik)

Niveli i fuqisë së 
zhurmës

Ngrohje Nom. dBA 61 62 64 66 64 66
Ftohje Nom. dBA 63 64 66 69 64 66 69

Niveli i presionit të 
zhurmës

Ngrohje Nom. dBA 48 49 51 52 51 52
Ftohje Nom. dBA 48 49 50 50 52 54 50 52 54

Furnizimi me energji Emri / Faza / Frekuenca / Tensioni Hz/V V3/1~/50/230 W1/3N~/50/400
Rryma Siguresat e rekomanduara A 16 20 40 20

EHVZ-CB3V + ERLQ-CV3/W1

Efikasitet optimal që ofron fleksibilitet të 
plotë në emetuesit e nxehtësisë

 � Dy zona të ndryshme temperature mund të 
rregullohen nga e njëjta njësi e brendshme

 � I ofron fleksibilitet përdoruesit për të kombinuar emetues 
të ndryshëm të nxehtësisë p.sh. ngrohje nën dysheme dhe 
radiatorë duke optimizuar njëkohësisht efikasitetin

 � Njësia e jashtme nxjerr nxehtësi nga ajri i jashtëm edhe në -25°C
 � Kontrolluesi online (opsional): Kontrolloni njësinë tuaj të brendshme 

nga çdo vendndodhje përmes aplikacioneve, përmes rrjetit lokal 
ose internetit dhe mbani nën monitorim konsumin e energjisë

 � Mund të lidhet me panele diellore fotovoltaike për të 
siguruar energji për pompën e nxehtësisë (opsionale)

Daikin Altherma LT e integruar për dy zona
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Daikin Altherma 
LT me montim 
në mur

Njësia e brendshme

Lloji / Nr. i porosisë Çmimi €

Njësi e brendshme Daikin Altherma LT me montim në mur
Për njësi të jashtme 4 – 16 kW. Pajisur në aspektin hidraulik me pompë me efikasitet 
të lartë, enë zgjerimi, modul sigurie me matës presioni dhe valvul sigurie, monitor 
qarkullimi dhe valvula mbushjeje dhe evakuimi dhe filtër bronzi për papastërtitë. 
Pajisje elektrike me kontaktorë ngarkese për ngrohje elektrike ndihmëse 3/6/9 kW 
dhe pompë qarkullimi nxehtësie.
Ndërfaqja e përdoruesit nuk përfshihet, EKRUCBL* është i nevojshëm për 
funksionimin e sistemit. Ju lutemi porositeni si shtesë sipas gjuhëve që ju nevojiten.
Dimensionet (Gj x Th x L) 502 x 361 x 922 mm.

Vetëm ngrohje:
Njësi e brendshme EHBH 4 kW me ngrohës elektrik me zhytje 3 kW
1~230 V për njësi të jashtme 4 kW. (4 kW e disponueshme vetëm si 1~ 230 V)
Njësi e brendshme EHBH 8 kW me ngrohës elektrik me zhytje 3 kW
1~230 V për njësi të jashtme 6 - 8 kW.
Njësi e brendshme EHBH 11 kW me ngrohës elektrik me zhytje 3 kW
1~230 V për njësi të jashtme 11 kW.
Njësi e brendshme EHBH 16 kW me ngrohës elektrik me zhytje 3 kW
1~230 V për njësi të jashtme 14 - 16 kW.

Njësi e brendshme EHBH 8 kW me ngrohës elektrik me zhytje 9 kW
3~400 V për njësi të jashtme 6 - 8 kW.
Njësi e brendshme EHBH 11 kW me ngrohës elektrik me zhytje 9 kW
3~400 V për njësi të jashtme 11 kW.
Njësi e brendshme EHBH 16 kW me ngrohës elektrik me zhytje 9 kW
3~400 V për njësi të jashtme 14 - 16 kW.

Ngrohje dhe ftohje:
Njësi e brendshme EHBX 4 kW me ngrohës elektrik me zhytje 3 kW
1~230 V për njësi të jashtme 4 kW. (4 kW e disponueshme vetëm si 1~ 230 V)
Njësi e brendshme EHBX 8 kW me ngrohës elektrik me zhytje 3 kW
1~230 V për njësi të jashtme 6 - 8 kW.
Njësi e brendshme EHBX 11 kW me ngrohës elektrik me zhytje 3 kW
1~230 V për njësi të jashtme 11 kW.
Njësi e brendshme EHBX 16 kW me ngrohës elektrik me zhytje 3 kW
1~230 V për njësi të jashtme 14 - 16 kW.

Njësi e brendshme EHBX 8 kW me ngrohës elektrik me zhytje 9 kW
3~400 V për njësi të jashtme 6 - 8 kW.
Njësi e brendshme EHBX 11 kW me ngrohës elektrik me zhytje 9 kW
3~400 V për njësi të jashtme 11 kW.
Njësi e brendshme EHBX 16 kW me ngrohës elektrik me zhytje 9 kW
3~400 V për njësi të jashtme 14 - 16 kW.

EHBH04CB3V

EHBH08CB3V

EHBH11CB3V

EHBH16CB3V

EHBH08CB9W 

EHBH11CB9W

EHBH16CB9W

EHBX04CB3V

EHBX08CB3V

EHBX11CB3V

EHBX16CB3V

EHBX08CB9W

EHBX11CB9W

EHBX16CB9W

2.382,-

2.911,-

3.061,-

3.191,-

2.512,-

2.970,-

2.970,-

2.657,-

2.713,-

3.161,-

3.661,-

2.967,-

3.474,-

3.397,-

Pompë nxehtësie ajër-ujë,  
deri në qarkullim 55°C
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Daikin Altherma LT me montim në mur

Njësitë e jashtme dhe aksesorët

Lloji / Nr. i porosisë Çmimi €

Njësi e jashtme Daikin Altherma me temperaturë të ulët 4 – 8 kW
(Ngrohje dhe ftohje) 
Njësi e jashtme split me pompë nxehtësie me inverter si kompresor i kontrolluar 
me inverter- / njësi avulluesi me gamë të zgjatur modulimi. Vendoset brenda një 
kase me fletë çeliku të galvanizuar rezistente ndaj kushteve të motit, me veshje 
rezine dhe pudër. Sensor i integruar për temperaturën e jashtme.
Gama e përdorimit: Ngrohje deri në temperaturë të jashtme -25 °C.
Dimensionet (Gj x Th x L) 825 x 300 x 735 mm.

Njësi e jashtme Daikin Altherma LT 4 kW 1~230 V
Njësi e jashtme Daikin Altherma LT 6 kW 1~230 V
Njësi e jashtme Daikin Altherma LT 8 kW 1~230 V

ERLQ004CV3
ERLQ006CV3 
ERLQ008CV3

1.544,-
1.656,-
2.376,- 

Kasë akustike SonaSafe
E përshtatshme për njësinë e jashtme 4-8 kW.
Dimensionet: 845 x 950 x 450 mm
Reduktim zhurme: deri në 10 dB

CE.HC100NP 1.800,-

Këmbë montimi për kasë akustike SonaSafe (e detyrueshme) CE.HCFEET 190,-

Vasketë kullimi për njësi të jashtme 4 – 8 kW
Me kullim qendror për grumbullimin dhe heqjen e ujit të shkrirë.

EKDP008C 114,-

Ngrohës për kanalinë vaskete kullimi për njësi të jashtme 4 – 8 kW
Shirit ngrohjeje për instalim në vrimën qendrore të vasketës së kullimit për të parandaluar bllokimin nga akulli

EKDPH008C 173,-

Njësi e jashtme Daikin Altherma me temperaturë të ulët 11 – 16 kW
(Ngrohje dhe ftohje) 
Njësi e jashtme split me pompë nxehtësie me inverter si kompresor i kontrolluar 
me inverter- / njësi avulluesi me gamë të zgjatur modulimi. Vendoset brenda një 
kase me fletë çeliku të galvanizuar rezistente ndaj kushteve të motit, me veshje 
rezine dhe pudër. Sensor i integruar për temperaturën e jashtme.
Gama e përdorimit për ngrohje deri në temperaturë të jashtme -25 °C.  
Dimensionet (Gj x Th x L) 900 x 320 x 1345 mm.

Njësi e jashtme Daikin Altherma LT 11 kW 3~400 V
Njësi e jashtme Daikin Altherma LT 14 kW 3~400 V
Njësi e jashtme Daikin Altherma LT 16 kW 3~400 V

Njësi e jashtme Daikin Altherma LT 11 kW 1~230 V
Njësi e jashtme Daikin Altherma LT 14 kW 1~230 V
Njësi e jashtme Daikin Altherma LT 16 kW 1~230 V

ERLQ011CW1
ERLQ014CW1
ERLQ016CW1 

ERLQ011CV3 
ERLQ014CV3 
ERLQ016CV3

3.245,-
3.723,- 
5.261,-

3.412,-
3.441,-
4.631,-

Kasë akustike SonaSafe
E përshtatshme për njësinë e jashtme 11-16 kW.
Dimensionet: 1395 x 950 x 450 mm
Reduktim zhurme: deri në 10 dB

CE.HC200NP 2.100,-

Këmbë montimi për kasë akustike SonaSafe (e detyrueshme) CE.HCFEET 190,-

Aksesorët e detyrueshëm

Lloji / Nr. i porosisë Çmimi €

Ndërfaqja e përdoruesit
si telekomandë e pompës së nxehtësisë hibride me gaz duke përfshirë funksionin 
e termostatit të dhomës. 
Përdoret një maksimum prej 2 njësish kontrolli dhe afishimi.
Gjuhët: Gjermanisht, frëngjisht, italisht, holandisht
Gjuhët: Anglisht, turqisht, polonisht, rumanisht
Gjuhët: Gjermanisht, çekisht, sllovenisht, sllovakisht
Gjuhët: Anglisht, kroatisht, hungarisht, bullgarisht
Gjuhët: Anglisht, gjermanisht, rusisht, danisht

EKRUCBL1
EKRUCBL4
EKRUCBL5
EKRUCBL6
EKRUCBL7

107,-
131,-
131,-
147,-
131,-

Ndarës për llumin dhe magnetitet
Ndarës kompakt për llumin me rubinet shkarkimi. Përshtatet për punime 
tubacionesh vertikale dhe horizontale
Përfshin valvulat dhe aksesorët

K.FERNOXTF1 208,-
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Daikin Altherma LT me montim në mur

Lloji / Nr. i porosisë Çmimi €

Përshtatës LAN
Përshtatës LAN + funksion për rrjet inteligjent

BRP069A62
BRP069A61

138,-
212,-

Ndërfaqe e lehtë për përdoruesin
Mund të përdoret vetëm në kombinim me ndërfaqen kryesore të përdoruesit

EKRUCBS 138,-

Sensor i brendshëm në distancë
Matje temperature në distancë nga ndërfaqja e përdoruesit. Si parazgjedhje sensori i 
brendshëm i ndërfaqes së përdoruesit do të përdoret si sensor temperature dhome.
Si opsion, sensori i brendshëm në distancë mund të instalohet për të matur 
temperaturën e dhomës në një vendndodhje tjetër.

KRCS01-1 82,-

Opsioni 1: Termostat dhome me kabllo

Opsioni 2: Termostat dhome me valë

EKRTWA

EKRTR

149,-

293,-

Bakri i linjës së agjentit ftohës me izolim termik. Izolimi termik i linjës së 
agjentit ftohës arrin Euro-Klasin E (klasi i materialit për reagimin ndaj 
zjarrit) në përputhje me DIN EN 13501-1.

Madhësia VPE

Bakër me izolim termik
Bakër me izolim termik
Bakër me izolim termik
Bakër me izolim termik
Bakër me izolim termik
Bakër me izolim termik

1 / 4"
1 / 4"
3 / 8"
3 / 8"
5 / 8"
5 / 8"

12 m
25 m
12 m
25 m
12 m
25 m

14 31 33
14 31 39
14 31 34
14 31 40
14 31 35
14 31 41

61,-
133,-
84,-
175,-
196,-
350,-

Kllapa muri (250 kg, 660 mm të gjata)  K.CWBXL 151,-

Kllapa muri prej inoksi (250 kg, 660 mm të gjata)  K.CWBXLSS 533,-

Vasketë për kondensimin për ta përdorur me K.CWBXL  K.DT2 108,-

Ngrohës për kanalinë vaskete kullimi për njësi të jashtme 4 – 8 kW
Shirit ngrohjeje për instalim në vrimën qendrore të vasketës së kullimit për të parandaluar bllokimin nga akulli

EKDPH008C 173,-

Këmbë fleksibël standarde  K.FF600S 89,-

Këmbë fleksibël e ngushtë K.FF600ASN 96,-

Aksesorë për vasketën e kullimit prej çeliku te këmbët fleksibël  K.DTFB 82,-

Mbrojtëse e njësisë së jashtme  K.CG750S 540,-

Panel bazë për të mbuluar pjesën e poshtme të mbrojtëses nëse montohet në nivel të lartë  K.CG750FPS 199,-

Pllakë bazë për K.CG750S  K.CG750BPML 137,-

Pjesë mbrojtëse për të mbuluar serpentinën e ekspozuar anësore  K.CGSIDE 327,-

Sensor temperature për brenda dyshemesë EKRTETS 17,-

Komplet për dy zona
komplet i jashtëm për dy zona për të lidhur 2 qarqe të ndryshme ngrohjeje 
(p.sh. kalorifer dhe ngrohje nën dysheme)

BZKA7V3 1.813,-

Konvektor i pompës së nxehtësisë
Konvektor me fryrje për ngrohje dhe ftohje dhome me dimensione kompakte 
dhe funksionim shumë të ulët. Mund të përdoret në kombinim me ngrohjen 
nga dyshemeja dhe një zëvendësim që kursen hapësirë për kaloriferët me 
temperaturë të ulët. Telekomanda me rregullim të integruar të temperaturës 
lehtëson kërkesat e ndryshme.

Konvektor i pompës së nxehtësisë 1,5 kW
Konvektor i pompës së nxehtësisë 2,0 kW

FWXV15A
FWXV20A

498,-
827,-

Aksesorët
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Lloji / Nr. i porosisë Çmimi €

Komplet valvulash me 2 drejtime për konvektorin e pompës së nxehtësisë
Kjo është e nevojshme nëse konvektori i pompës së nxehtësisë nuk është i 
lidhur përmes një distributori të qarkut të ngrohjes. Përfshin valvulë elektrike 
me 2 drejtime me aktuator, tuba fleksibël, morseta, izolim termik.

EKVKHPC 98,-

Kabllo ndërfaqeje për konfigurim të kontrolluesit të pompës së nxehtësisë
Përmes kompjuterit, për LT me montim në mur, LT me burim tokësor dhe Altherma hibride

EKPCCAB3 311,-

Njësi ndërrimi E-Pac LT
Njësi ndërrimi për montim mbi rezervuarin higjienike (300 l, 500 l).
Përfshin valvulë ndërrimi me tre drejtime, kabllo lidhjeje dhe sensor rezervuari 
ruajtjeje. Nevojitet për lidhjen e rezervuarit higjienike ruajtjeje me LT me 
montim në mur. Ju lutemi porositeni ngrohësin me zhytje veçmas nëse 
dëshironi dalje shtesë ngrohjeje.

EP LT 3HX (për rezervuar 300 l, LT kompakte ngrohje dhe ftohje)
EP LT 5X (për rezervuar 500 l, LT kompakte ngrohje dhe ftohje)

EKDVCPLT3HX
EKDVCPLT5X

315,-
746,-

Ngrohje shtesë me ngrohës përforcues për rezervuar higjienike ruajtjeje 
në kombinim me Altherma LT me montim në mur.
Ngrohës elektrik me zhytje 230 V-50 Hz / 3000 W për të ndihmuar pompat e 
nxehtësisë si ngrohës përforcues. 900 mm e gjatë.
përfshin kontaktorin/grupin e siguresave për LT me montim në mur

EKBH3S 370,-

Sensor rezervuar ruajtjeje për Altherma LT me montim në mur
Për përdorim nëse nuk përdoren E-Pac dhe pompa e nxehtësisë lidhet direkt 
me rezervuarin e ruajtjes (nga klienti).

SF LT 14 10 37 47,-

Valvulë ndërrimi me 3 drejtime 1" mashkull
Valvulë ndërrimi me 3 drejtime filetim 1" mashkull me transmisioni motori 
240 V, kohë ndërrimi 6 sek. përfshirë kabllon lidhëse 2 m.

3-W SV 15 60 34 124,-

Komplet për lidhje me rezervuare uji të ngrohtë në shtëpi nga palë të treta
përmban valvul me 3 drejtime, kontaktor/grup sigurese për ngrohës përforcues 
për rezervuarin e ujit të ngrohtë në shtëpi me maks. 3 kW, termistor LT

EKUMBPART 252,-

I/O PCB dixhital
Njësi komunikimi për Altherma LT me montim në mur, Altherma HT për disa 
raste përdorimi, p.sh. sinjal statusi dhe alarmi.

për komunikim me sistemin solar Daikin. EKRP1HBA 140,-

Vasketë për shkarkimin e kondensimeve për njësinë e brendshme EKHBDPC2 156,-
Sensor i centralizuar për temperaturën e jashtme 
Matje e temperaturës së ambientit në distancë nga njësia e jashtme

EKRSC1 93,-

Kërkesë PCB (4-8 kW)
Kufizim i konsumit të energjisë me 4 hyrje dixhitale në kuti uji

EKRP1AHT 155,-

Matës energjie elektrike 
Matës energjie elektrike njëfazor

K.ELECMETV 187,-

Matës energjie elektrike 
Matës energjie elektrike trefazor

K.ELECMETW 387,-

Valvulë mbiqarkullimi
Valvulë mbiqarkullimi DN 20 ose DN 25 me aksesor me trup këndor.
Komponent i nevojshëm i një sistemi pompe nxehtësie Altherma LT duke 
përjashtuar Altherma LT kompakte, për të minimizuar normën e qarkullimit në 
njësinë e jashtme.

UESV 20
UESV 25

14 01 11
14 01 16

112,-
121,-

Deviator hidraulik DN 125 për LT kompakte, LT me montim në mur dhe HT
Përbëhet nga tub i rrumbullakët DN125 me nën-ndarje në katër zona (duke 
përdorur disqe ndarëse me vrima, gjatësia rreth 1550 mm), pajisur me 8 x me 
lidhje për qark ngrohjeje me filetim mashkull 1" dhe 1 x bokull ½" dhe këmbë 
për qëndrim. Presioni maks. i lejueshëm i funksionimit: 6 bar, temperatura 
maks. e lejueshme: 110 °C.

HWC 17 29 00 543,-

Izolim termik për devijues hidraulik
Izolim termik, përbëhet nga 60 mm shkumë PUR në kasë me fletë çeliku të 
galvanizuar.

WHWC 17 29 01 362,-

Daikin Altherma LT me montim në mur

Aksesorët
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Të dhënat e efikasitetit EHBH + ERLQ
04CB3V 

+ 
004CV3

08CB3V/9W + 
006CV3

08CB3V/9W + 
008CV3

11CB3V/9W + 
011CV3

16CB3V/9W + 
014CV3

16CB3V/9W + 
016CV3

11CB3V/9W + 
011CW1

16CB3V/9W + 
014CW1

16CB3V/9W + 
016CW1

Kapacitet ngrohjeje 
sipas EN14511

A7/W35 kW 4,4 6 7,4 11,2 14 16 11,2 14 16
A2/W35 kW 3,27 4 4,5 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71

Hyrje fuqie  
sipas EN14511

Ngrohje A7/W35 kW 0,87 1,27 1,66 2,41 3,14 3,72 2,41 3,14 3,72
A2/W35 kW 0,81 1,07 1,21 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54

COP  
sipas EN14511

A7/W35 5,04 4,74 4,45 4,66 4,46 4,3 4,66 4,46 4,3
A2/W35 4,02 3,75 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71

Ngrohja e 
ambientit 
 

Dalja e ujit për 
klimë mesatare 
55°C

Të 
përgjithshme

SCOP 3,20 3,22 3,23 3,09 3,16 3,06 3,09 3,16 3,06
ηs (Efikasiteti 
sezonal i ngrohjes 
së ambientit)

%
125 126 120 123 119 120 123 119

Klasifikimi i efikasitetit të 
ngrohjes sezonale të ambientit

A++ A+

Dalja e ujit për 
klimë mesatare 
35°C

Të 
përgjithshme

SCOP 4,52 4,29 4,34 3,98 3,90 3,80 3,98 3,90 3,80
ηs (Efikasiteti 
sezonal i ngrohjes 
së ambientit)

%
178 169 171 156 153 149 156 153 149

Klasifikimi i efikasitetit të 
ngrohjes sezonale të ambientit

A++ A+ A++ A+

Njësia e brendshme EHBH 04CB3V 08CB3V/9W 08CB3V/9W 11CB3V/9W 16CB3V/9W 16CB3V/9W 11CB3V/9W 16CB3V/9W 16CB3V/9W
Veshja e jashtme Ngjyra E bardhë

Materiali Fletë metalike të veshura paraprakisht
Dimensionet Njësia Lartësi x Gjerësi x Thellësi mm 890x480x344
Pesha Njësia kg 41 43 45 43 45 43 44 45 44 45 43 44 45 44 45
Gama e 
funksionimit

Ngrohje Ana e ujit Min.~Maks. °C 15~55
Ujë i ngrohtë në shtëpi Ana e ujit Min.~Maks. °C 25~80

Niveli i fuqisë së zhurmës Nom. dBA 40 41 44 41 44
Niveli i presionit të zhurmës Nom. dBA 26 27 30 27 30

Njësia e jashtme ERLQ 004CV3 006CV3 008CV3 011CV3 014CV3 016CV3 011CW1 014CW1 016CW1
Dimensionet Njësia Lartësi x Gjerësi x Thellësi mm 735x832x307 1345x900x320
Pesha Njësia kg 54 56 113 114
Kompresori Sasia 1

Lloji Kompresor rrotullues i mbyllur hermetikisht Kompresor spiral i mbyllur hermetikisht
Gama e 
funksionimit

Ftohje Min.~Maks. °C DB 10,0~43,0 10,0~46,0
Ujë i ngrohtë në shtëpi Min.~Maks. °C DB -25 ~35 -20 ~35

Agjenti ftohës Lloji R-410A
GWP 2087,5
Mbushja TCO₂eq 3,1 3,3 7,1

kg 1,5 1,6 3,4
Kontrolli Valvula e zgjerimit (lloji elektronik)

Niveli i fuqisë së 
zhurmës

Ngrohje Nom. dBA 61 62 64 66 64 66
Ftohje Nom. dBA 63 64 66 69 64 66 69

Niveli i presionit të 
zhurmës

Ngrohje Nom. dBA 48 49 51 52 51 52
Ftohje Nom. dBA 48 49 50 50 52 54 50 52 54

Furnizimi me energji Emri / Faza / Frekuenca / Tensioni Hz/V V3/1~/50/230 W1/3N~/50/400
Rryma Siguresat e rekomanduara A 16 20 40 20

EHBH-CB + ERLQ-CV3/W1
Pompë nxehtësie vetëm për ngrohje ajër-ujë, me 
montim në mur, ideale për shtëpitë me energji të ulët

 � Sistem vetëm për ngrohje që kursen energjinë, i bazuar 
në teknologjinë e pompave ngrohëse ajër-ujë

 � Përshtatje e përkryer për shtëpitë ekzistuese si 
edhe ato me konsum të ulët të energjisë

 � Efikasitete optimale sezonale, duke ofruar kursime 
të larta në kostot e funksionimit

 � Konfigurim fleksibël për emetuesit e nxehtësisë
 � Mundësi për kombinim me ujin e ngrohtë të shtëpisë
 � Njësia e jashtme nxjerr nxehtësi nga ajri i jashtëm edhe në -25°C
 � Kontrolluesi online (opsional): Kontrolloni njësinë tuaj të brendshme 

nga çdo vendndodhje përmes aplikacioneve, përmes rrjetit lokal 
ose internetit dhe mbani nën monitorim konsumin e energjisë

 � Mund të lidhet me panele diellore fotovoltaike për të 
siguruar energji për pompën e nxehtësisë (opsionale)

Daikin Altherma LT me montim në mur

EHBH-CB

ERLQ011-016CW1ERLQ004-008CV3



 29

D
ai

ki
n 

A
lth

er
m

a 
LT

 m
e 

m
on

tim
 n

ë 
m

ur

Të dhënat e efikasitetit EHBX + ERLQ
04CB3V 

+ 
004CV3

08CB3V/9W  
+ 006CV3

08CB3V/9W  
+ 008CV3

11CB3V/9W  
+ 011CV3

16CB3V/9W  
+ 014CV3

16CB3V/9W  
+ 016CV3

11CB3V/9W  
+ 011CW1

16CB3V/9W  
+ 014CW1

16CB3V/9W  
+ 016CW1

Kapacitet ngrohjeje 
sipas EN14511

A7/W35 kW 4,4 6 7,4 11,2 14 16 11,2 14 16
A2/W35 kW 3,27 4 4,5 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71

Kapaciteti i ftohjes Nom. kW 4,08 (1) / 
4,17 (2)

5,88 (1) / 
4,84 (2)

6,20 (1) / 
5,36 (2)

12,1 (1) / 
11,7 (2)

12,7 (1) / 
12,6 (2)

13,8 (1) / 
13,1 (2)

12,1 (1) / 
11,7 (2)

12,7 (1) / 
12,6 (2)

13,8 (1) / 
13,1 (2)

Hyrje fuqie  
sipas EN14511

Ngrohje A7/W35 kW 0,87 1,27 1,66 2,41 3,14 3,72 2,41 3,14 3,72
A2/W35 kW 0,81 1,07 1,21 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54

Ftohje Nom. kW 0,900 (1) 
/ 1,80 (2)

1,51 (1) / 
2,07 (2)

1,64 (1) / 
2,34 (2)

3,05 (1) / 
4,31 (2)

3,21 (1) / 
5,08 (2)

3,74 (1) / 
5,73 (2)

3,05 (1) / 
4,31 (2)

3,21 (1) / 
5,08 (2)

3,74 (1) / 
5,73 (2)

COP  
sipas EN14511

A7/W35 5,04 4,74 4,45 4,66 4,46 4,3 4,66 4,46 4,3
A2/W35 4,02 3,75 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71

EER 4,55 (1) / 
2,32 (2)

3,89 (1) / 
2,34 (2)

3,79 (1) / 
2,29 (2)

3,98 (1) / 
2,72 (2)

3,96 (1) / 
2,47 (2)

3,69 (1) / 
2,29 (2)

3,98 (1) / 
2,72 (2)

3,96 (1) / 
2,47 (2)

3,69 (1) / 
2,29 (2)

Ngrohja e 
ambientit 
 

Dalja e ujit 
për klimë 
mesatare 
55°C

Të 
përgjithshme

SCOP 3,20 3,22 3,23 3,09 3,16 3,06 3,09 3,16 3,06
ηs (Efikasiteti sezonal i 
ngrohjes së ambientit)

%
125 126 120 123 119 120 123 119

Klasifikimi i efikasitetit të ngrohjes sezonale të ambientit A++ A+
Dalja e ujit 
për klimë 
mesatare 
35°C

Të 
përgjithshme

SCOP 4,52 4,29 4,34 3,98 3,90 3,80 3,98 3,90 3,80
ηs (Efikasiteti sezonal i 
ngrohjes së ambientit)

%
178 169 171 156 153 149 156 153 149

Klasifikimi i efikasitetit të ngrohjes sezonale të ambientit A++ A+ A++ A+

Njësia e brendshme EHBX 04CB3V 08CB3V/9W 08CB3V/9W 11CB3V/9W 16CB3V/9W 16CB3V/9W 11CB3V/9W 16CB3V/9W 16CB3V/9W
Veshja e jashtme Ngjyra E bardhë

Materiali Fletë metalike të veshura paraprakisht
Dimensionet Njësia Lartësi x Gjerësi x Thellësi mm 890x480x344
Pesha Njësia kg 42 44 45 44 45 43 45 44 46 44 46 43 45 44 46 44 46
Gama e 
funksionimit

Ngrohje Ana e ujit Min.~Maks. °C 15~55 15~55
Ftohje Ana e ujit Min.~Maks. °C 5~22 5~22
Ujë i ngrohtë në shtëpi Ana e ujit Min.~Maks. °C 25~80 25~80

Niveli i fuqisë së zhurmës Nom. dBA 40 41 44 41 44
Niveli i presionit të zhurmës Nom. dBA 26 27 30 27 30

Njësia e jashtme ERLQ 004CV3 006CV3 008CV3 011CV3 014CV3 016CV3 011CW1 014CW1 016CW1
Dimensionet Njësia Lartësi x Gjerësi x Thellësi mm 735x832x307 1345x900x320
Pesha Njësia kg 54 56 113 114
Kompresori Sasia 1

Lloji Kompresor rrotullues i mbyllur hermetikisht Kompresor spiral i mbyllur hermetikisht
Gama e 
funksionimit

Ftohje Min.~Maks. °C DB 10,0~43,0 10,0~46,0
Ujë i ngrohtë në shtëpi Min.~Maks. °C DB -25 ~35 -20 ~35

Agjenti ftohës Lloji R-410A
GWP 2087,5
Mbushja TCO₂eq 3,1 3,3 7,1

kg 1,5 1,6 3,4
Kontrolli Valvula e zgjerimit (lloji elektronik)

Niveli i fuqisë së 
zhurmës

Ngrohje Nom. dBA 61 62 64 66 64 66
Ftohje Nom. dBA 63 64 66 69 64 66 69

Niveli i presionit të 
zhurmës

Ngrohje Nom. dBA 48 49 51 52 51 52
Ftohje Nom. dBA 48 49 50 50 52 54 50 52 54

Furnizimi me energji Emri / Faza / Frekuenca / Tensioni Hz/V V3/1~/50/230 W1/3N~/50/400
Rryma Siguresat e rekomanduara A 16 20 40 20
(1) Ftohje Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C), (2) Ftohje Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)

EHBH-CB

ERLQ011-016CW1ERLQ004-008CV3

EHBX-CB + ERLQ-CV3/W1
Pompë nxehtësie e kthyeshme me montim në 
mur, ideale për shtëpitë me energji të ulët

 � Sistem ngrohjeje dhe ftohjeje që kursen energjinë, i bazuar 
në teknologjinë e pompave ngrohëse ajër-ujë

 � Përshtatje e përkryer për shtëpitë ekzistuese si 
edhe ato me konsum të ulët të energjisë

 � Efikasitete optimale sezonale, duke ofruar kursime 
të larta në kostot e funksionimit

 � Konfigurim fleksibël për emetuesit e nxehtësisë
 � Mundësi për kombinim me ujin e ngrohtë të shtëpisë
 � Njësia e jashtme nxjerr nxehtësi nga ajri i jashtëm edhe në -25°C
 � Kontrolluesi online (opsional): Kontrolloni njësinë tuaj të brendshme 

nga çdo vendndodhje përmes aplikacioneve, përmes rrjetit lokal 
ose internetit dhe mbani nën monitorim konsumin e energjisë

 � Mund të lidhet me panele diellore fotovoltaike për të 
siguruar energji për pompën e nxehtësisë (opsionale)

Daikin Altherma LT me montim në mur
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Njësitë e brendshme
Lloji / Nr. i porosisë Çmimi €

Daikin Altherma me temperaturë të lartë, njësi e brendshme
Për njësi të brendshme 11, 14 dhe 16 kW (Ngrohje)
Pajisur me pompë qarkulluese ngrohjeje me kontroll shpejtësie, enë zgjerimi, 
modul sigurie me matës presioni dhe valvul sigurie, valvula mbushjeje dhe 
evakuimi dhe filtër bronzi për papastërtitë.
Duke përfshirë njësinë e jashtme të kontrollit që mund të përdoret gjithashtu 
si termostat dhome. Dimensionet (Gj x Th x L) 600 x 695 x 705 mm.

Njësi e brendshme Daikin Altherma HT 11 kW 3~400 V
Njësi e brendshme Daikin Altherma HT 14 kW 3~400 V
Njësi e brendshme Daikin Altherma HT 16 kW 3~400 V

Njësi e brendshme Daikin Altherma HT 11 kW 1~230 V
Njësi e brendshme Daikin Altherma HT 14 kW 1~230 V
Njësi e brendshme Daikin Altherma HT 16 kW 1~230 V

EKHBRD011ADY17
EKHBRD014ADY17
EKHBRD016ADY17 

EKHBRD011ADV17 
EKHBRD014ADV17
EKHBRD016ADV17

4.122,-
4.423,-
4.936,-

3.684,-
3.861,-
5.377,-

Njësitë e jashtme dhe aksesorët
Lloji /Nr. i porosisë Çmimi €

Njësi e jashtme Daikin Altherma me temperaturë të lartë (Ngrohje)
Njësi e jashtme split me pompë nxehtësie me inverter si kompresor i kontrolluar 
me inverter/ njësi avulluesi. Ndodhet brenda një kase me fletë çeliku të 
galvanizuar rezistente ndaj kushteve të motit, me veshje rezine sintetike dhe 
pudër. 
Përdorim për temperatura të larta deri në 80 °C pa ngrohje elektrike. Përdorimi i 
pajisjes deri në -25 °C.
Dimensionet (Gj x Th x L) 900 x 320 x 1345 mm.

Njësi e jashtme Altherma HT 11 kW 3~400 V
Njësi e jashtme Altherma HT 14 kW 3~400 V
Njësi e jashtme Altherma HT 16 kW 3~400 V

Njësi e jashtme Altherma HT 11 kW 1~230 V
Njësi e jashtme Altherma HT 14 kW 1~230 V
Njësi e jashtme Altherma HT 16 kW 1~230 V

ERRQ011AY1
ERRQ014AY1 
ERRQ016AY1 

ERRQ011AV1 
ERRQ014AV1 
ERRQ016AV1

2.641,-
3.313,- 
4.178,-

2.499,-
3.588,-
4.416,-

Kasë akustike SonaSafe
E përshtatshme për njësinë e jashtme 11-16 kW.
Dimensionet: 1395 x 950 x 450 mm
Reduktim zhurme: deri në 10 dB

CE.HC200NP 2.100,-

Këmbë montimi për kasë akustike SonaSafe (e detyrueshme) CE.HCFEET 190,-

Daikin  
Altherma HT
Pompë nxehtësie ajër-ujë,  
deri në qarkullim 80 °C

Aksesorët e detyrueshëm

Lloji / Nr. i porosisë Çmimi €

Ndarës për llumin dhe magnetitet
Ndarës kompakt për llumin me rubinet shkarkimi. Përshtatet për punime 
tubacionesh vertikale dhe horizontale
Përfshin valvulat dhe aksesorët

K.FERNOXTF1 208,-
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Aksesorët

Lloji / Nr. i porosisë Çmimi €

Kërkesë PCB (4-8 kW)
Kufizim i konsumit të energjisë me 4 hyrje dixhitale në kuti uji

EKRP1AHT 155,-

Ndërfaqe në distancë për përdoruesin
mund të përdoret si ndërfaqe dytësore përdoruesi (kryesore/vartëse) përveç 
asaj që jepet me njësinë e brendshme

EKRUAHTB 232,-

Kllapa muri (250 kg, 660 mm të gjata)  K.CWBXL 151,-
Kllapa muri prej inoksi (250 kg, 660 mm të gjata)  K.CWBXLSS 533,-
Vasketë për kondensimin për ta përdorur me K.CWBXL  K.DT2 108,-

Ngrohës për kanalinë vaskete kullimi për njësi të jashtme 4 – 8 kW
Shirit ngrohjeje për instalim në vrimën qendrore të vasketës së kullimit për të parandaluar bllokimin nga akulli

EKDPH008C 173,-

Këmbë fleksibël standarde  K.FF600S 89,-

Këmbë fleksibël e ngushtë K.FF600ASN 96,-
Aksesorë për vasketën e kullimit prej çeliku te këmbët fleksibël  K.DTFB 82,-
Bakri i linjës së agjentit ftohës me izolim termik. Izolimi termik i linjës së 
agjentit ftohës arrin Euro-Klasin E (klasi i materialit për reagimin ndaj 
zjarrit) në përputhje me DIN EN 13501-1.

Bakri i linjës së agjentit ftohës me izolim termik. Izolimi termik i linjës së 
agjentit ftohës arrin Euro-Klasin E (klasi i materialit për reagimin ndaj 
zjarrit) në përputhje me DIN EN 13501-1.

Size VPE

Bakër me izolim termik
Bakër me izolim termik
Bakër me izolim termik
Bakër me izolim termik

3 / 8"
3 / 8"
5 / 8"
5 / 8"

12 m
25 m
12 m
25 m

14 31 34
14 31 40
14 31 35
14 31 41

84,-
175,-
196,-
350,-

Sensor temperature për brenda dyshemesë EKRTETS 17,-
Ngrohës rezervë në linjë 1~, 230 V, 6 kW
Ngrohës rezervë elektrik vetëm për mbështetje ngrohjeje hapësire

EKBUHA6V3 687,-

Ngrohës rezervë në linjë 3~, 400 V, 6 kW
Ngrohës rezervë elektrik vetëm për mbështetje ngrohjeje hapësire

EKBUHA6W1 687,-

Ndërfaqe Modbus
ndërfaqe ModBus për monitorim dhe kontroll

RTD-W 364,-

Komandues sekuencial
komplet kontrolli kryesor/vartës që mund të kontrollojë dhe monitorojë deri 
në 16 kuti uji, të lidhura përmes RTD-W

EKCC-W 1.129,-

Njësi ndërrimi E-Pac HT
Njësi ndërrimi për montim mbi rezervuarin higjienike të ruajtjes (300/500 l). 
Përfshin valvulë ndërrimi me tre drejtime, kabllo lidhjeje dhe sensor 
rezervuar ruajtjeje. Nevojitet për lidhjen e rezervuarit higjienik të ruajtjes me 
Altherma HT. 
EP HT 3H (për rezervuar 300 l) EP HT 5H (për rezervuar 500 l) EP HT 3H 

EP HT 5H
EKEPHT3H 
EKEPHT5H

261,-
397,-

I/O PCB dixhital
Njësi komunikimi për Altherma LT me montim në mur, Altherma HT për disa 
raste përdorimi, p.sh. sinjal statusi dhe alarmi.

për komunikim me sistemin solar Daikin. EKRP1HBA 140,-

Komplet opsional për rezervuar individuale
Komplet i nevojshëm kur pranë njësisë së brendshme do të vendosen rezervuare EKHTS

EKFMAHTB 271,-

Valvulë ndërrimi me 3 drejtime 1" mashkull
Valvulë ndërrimi me 3 drejtime filetim 1" mashkull me transmisioni motori 
240 V, kohë ndërrimi 6 sek. përfshirë kabllon lidhëse 2 m.

3-W SV 15 60 34 124,-

Deviator hidraulik DN 125 për Altherma LT kompakte,  
Altherma LT me montim në mur dhe Altherma HT
Përbëhet nga tub i rrumbullakët DN125 me nën-ndarje në katër zona (duke 
përdorur disqe ndarëse me vrima, gjatësia rreth 1550 mm), pajisur me 8 x me 
lidhje për qark ngrohjeje me filetim mashkull 1" dhe 1 x bokull ½" dhe këmbë 
për qëndrim.
Presioni maks. i lejueshëm i funksionimit: 6 bar, temperatura maks. e 
lejueshme: 110 °C.

HWC 17 29 00 543,-

Izolim termik për devijues hidraulik
Izolim termik, përbëhet nga 60 mm shkumë PUR në kasë me fletë çeliku.

WHWC 17 29 01 362,-

Daikin Altherma me temperaturë të lartë
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ERRQ-AV1/Y1

EKHBRD-ADV17/ADY17

Të dhënat e efikasitetit EKHBRD + ERRQ
011ADV17 + 

011AV1
014ADV17 + 

014AV1
016ADV17 + 

016AV1
011ADY17 + 

011AY1
014ADY17 + 

014AY1
016ADY17 + 

016AY1
Ngrohja e 
ambientit 
 

Dalja e ujit për 
klimë mesatare 
55°C

Të 
përgjithshme

SCOP 2,65 2,66 2,61 2,65 2,66 2,61
ηs (Efikasiteti 
sezonal i ngrohjes 
së ambientit)

%
103 104 102 103 104 102

Klasifikimi i efikasitetit të 
ngrohjes sezonale të ambientit

A+

Dalja e ujit për 
klimë mesatare 
35°C

Të 
përgjithshme

SCOP 2,70 2,81 2,88 2,70 2,81 2,88
ηs (Efikasiteti 
sezonal i ngrohjes 
së ambientit)

%
105 110 112 105 110 112

Klasifikimi i efikasitetit të 
ngrohjes sezonale të ambientit

C B C B

Ngrohje e ujit të 
ngrohtë në shtëpi 

Të përgjithshme Profili i deklaruar i ngarkesës -
Klimë mesatare ηwh (efikasiteti i ngrohjes së ujit) % -

Kategoria e efikasitetit të energjisë të ngrohjes së ujit -
Kapaciteti i ngrohjes Nom. kW 11,3 (1) / 11,0 (2) / 11,2 (3) 14,5 (1) / 14,0 (2) / 14,4 (3) 16,0 (1) / 16,0 (2) / 16,0 (3) 11,3 (1) / 11,0 (2) / 11,2 (3) 14,5 (1) / 14,0 (2) / 14,4 (3) 16,0 (1) / 16,0 (2) / 16,0 (3)
Fuqia në hyrje Ngrohje Nom. kW 3,80 (1) / 4,40 (2) / 2,67 (3) 5,02 (1) / 5,65 (2) / 3,87 (3) 5,86 (1) / 6,65 (2) / 4,31 (3) 3,80 (1) / 4,40 (2) / 2,67 (3) 5,02 (1) / 5,65 (2) / 3,87 (3) 5,86 (1) / 6,65 (2) / 4,31 (3)
COP 2,97 (1) / 2,50 (2) / 4,20 (3) 2,89 (1) / 2,48 (2) / 3,72 (3) 2,73 (1) / 2,41 (2) / 3,72 (3) 2,97 (1) / 2,50 (2) / 4,20 (3) 2,89 (1) / 2,48 (2) / 3,72 (3) 2,73 (1) / 2,41 (2) / 3,72 (3)

Njësia e brendshme EKHBRD 011ADV17 014ADV17 016ADV17 011ADY17 014ADY17 016ADY17
Veshja e jashtme Ngjyra Gri metalike

Materiali Fletë metalike të veshura paraprakisht
Dimensionet Njësia Lartësi x Gjerësi x Thellësi mm 705x600x695
Pesha Njësia kg 144 147
Gama e 
funksionimit

Ngrohje Ambienti Min.~Maks. °C -20,0 / 0,00~20
Ana e ujit Min.~Maks. °C 25~80,0

Ujë i ngrohtë në 
shtëpi

Ambienti Min.~Maks. °C DB -20,0~35,0
Ana e ujit Min.~Maks. °C 25~80

Agjenti ftohës Lloji R-134a
Mbushja kg 2,60

TCO₂eq 3718
GWP 1430

Niveli i presionit të 
zhurmës

Nom. dBA 43,0 (2) / 46,0 (3) 45,0 (2) / 46,0 (3) 46,0 (2) / 46,0 (3) 43,0 (2) / 46,0 (3) 45,0 (2) / 46,0 (3) 46,0 (2) / 46,0 (3)
Modaliteti i qetësisë së natës Niveli 1 dBA 40 43 45 40 43 45

Njësia e jashtme ERRQ 011AV1 014AV1 016AV1 011AY1 014AY1 016AY1
Dimensionet Njësia Lartësi x Gjerësi x Thellësi mm 1345x900x320
Pesha Njësia kg 120
Kompresori Sasia 1

Lloji Kompresor spiral i mbyllur hermetikisht
Gama e 
funksionimit

Ngrohje Min.~Maks. °C WB -20~20
Ujë i ngrohtë në shtëpi Min.~Maks. °C DB -20~35

Agjenti ftohës Lloji R-410A
GWP 2087,5
Mbushja TCO₂eq 9,4

kg 4,5
Kontrolli Valvula e zgjerimit (lloji elektronik)

Niveli i fuqisë së zhurmës Ngrohje Nom. dBA 68 69 71 68 69 71
Niveli i presionit të zhurmës Ngrohje Nom. dBA 52 53 55 52 53 55
Furnizimi me energji Emri / Faza / Frekuenca / Tensioni Hz/V V1/1~/50/220-240 Y1/3~/50/380-415
Rryma Siguresat e rekomanduara A 25 16
(1) EW 55°C; LW 65°C; Dt 10°C; kushtet e ambientit: 7°C DB/6°C WB (2) EW 70°C; LW 80°C; Dt 10°C; kushtet e ambientit: 7°C DB/6°C WB (3) EW 30°C; LW 35°C; Dt 5°C; kushtet e ambientit: 7°C DB/6°C WB  
(2) Nivelet e zhurmës janë matur në: EW 55°C; LW 65°C; Dt 10°C; kushtet e ambientit 7°C DB/6°C WB  
(3) Nivelet e zhurmës janë matur në: EW 70°C; LW 80°C; Dt 10°C; kushtet e ambientit 7°C DB/6°C WB

EKHBRD-ADV17/Y17 
+ ERRQ-AV1/Y1

Me qëndrim në dysheme vetëm ngrohje me pompë 
nxehtësie ajër-ujë e kombinueshme me radiatorët ekzistues

 � Sistem vetëm për ngrohje që kursen energjinë, i bazuar 
në teknologjinë e pompave ngrohëse ajër-ujë

 � Njësi e brendshme njëfazore dhe trefazore me 
qëndrim në dysheme deri në 16 kW

 � Përdorim në temperaturë të lartë: në 80°C pa ngrohësin elektrik
 � Zëvendësim i lehtë i bojlerit ekzistues, pa ndërruar tubacionin e nxehjes
 � E kombinueshme me radiatorë me temperaturë të lartë
 � Fatura të ulëta energjie dhe nivel i ulët emetimi i CO

2

 � Kompresor me spirale i kontrolluar me inverter
 � Njësia e jashtme nxjerr nxehtësi nga ajri i jashtëm edhe në -20°C

Daikin Altherma me temperaturë të lartë
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EKHTS260AC

EKHTS200AC

EKHTS-AC

Rezervuar inoksi për ujin e ngrohtë në 
shtëpi me vendosje mbi njëra-tjetrën

 � Rezervuar inoksi për ujin e ngrohtë në shtëpi
 � Njësia e brendshme dhe rezervuari i ujit të ngrohtë në shtëpi 

mund të stivohen për të kursyer hapësirë ose të vendosen pranë 
njëra-tjetrës, vetëm nëse lartësia e kufizon vendosjen.

 � E disponueshme në 200 dhe 260 litra
 � Humbja e nxehtësisë reduktohet në minimum falë izolimit me cilësi të lartë
 � Në intervale të caktuara, njësia e brendshme mund të nxehë ujin 

në 60°C për të parandaluar rrezikun e rritjes së baktereve
 � Nxehje efikase e temperaturës: nga 10°C në 50°C vetëm për 60 minuta

Rezervuari i ujit të ngrohtë në shtëpi

Aksesori EKHTS 200AC 260AC
Veshja e jashtme Ngjyra Gri metalike

Materiali Çelik i galvanizuar (fletë metali e veshur paraprakisht)
Dimensionet Njësia Lartësia Integruar në njësinë 

e brendshme
mm

2010 2285

Gjerësia mm 600
Thellësia mm 695

Pesha Njësia Bosh kg 70 78
Rezervuari Vëllimi i ujit l 200 260

Materiali Çelik inoks (EN 1.4521)
Temperatura maksimale e ujit °C 75
Izolimi Humbja e nxehtësisë kWh / 24 orë 12,0 15,0
Kategoria e efikasitetit energjetik B
Humbja vertikale e nxehtësisë W 50 63
Volumi i ruajtjes l 200 260

Shkëmbyesi i 
nxehtësisë

Sasia 1
Materiali i tubit Çelik dupleks (EN 1.4162)
Sipërfaqja m² 1560
Vëllimi i serpentinës së brendshme l 7,5
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* Në kombinim me ngrohje nën dysheme (lidhur në të njëjtin qark).

Njësi e brendshme dhe njësi kondensimi me gaz

Lloji / Nr. i porosisë Çmimi €

Njësi e brendshme pompë hibride nxehtësie Daikin për njësi të jashtme 5-8 kW. (Ngrohje) 
Ngrohje me njësi të brendshme hibride për kombinim me njësi hibride me kondensim me gaz Altherma. 
Pajisur në aspektin hidraulik me pompë me efikasitet të lartë, enë zgjerimi me diafragmë, modul sigurie 
me valvulë sigurie, monitor qarkullimi dhe filtër për papastërtitë.
Dimensionet (Gj x Th x L*) 450 x 164 x 902 mm.
* Lartësia totale me valvulën automatike të ajrit dhe linjat e lidhjes: 1075 mm

Ndërfaqja e përdoruesit nuk përfshihet, EKRUCBL* është i nevojshëm për funksionimin e sistemit.
Ju lutemi porositeni si shtesë sipas gjuhëve që ju nevojiten.
Ju lutemi porositni aksesorin opsional të pllakës mbuluese.

Njësi e brendshme pompe nxehtësie hibride 5 kW (ngrohje) 1~230 V
Njësi e brendshme pompe nxehtësie hibride 8 kW (ngrohje) 1~230 V

EHYHBH05AV32
EHYHBH08AV32

1.248,-
1.276,-

Njësi e brendshme pompë hibride nxehtësie Daikin për njësi të jashtme 5-8 kW. (Ngrohje/Ftohje)
Ngrohje/ftohje me njësi të brendshme hibride për kombinim me njësi hibride me kondensim me gaz Altherma. Pajisur 
në aspektin hidraulik me pompë me efikasitet të lartë, enë zgjerimi me diafragmë, modul sigurie me valvulë sigurie, 
monitor qarkullimi dhe filtër për papastërtitë, vasketë për kondensim dhe ndërfaqe shtesë përdoruesi EKRUCBL.  
Dimensionet (Gj x Th x L*) 450 x 164 x 902 mm.
* Lartësia totale me valvulën automatike të ajrit dhe linjat e lidhjes: 1075 mm

Ndërfaqja e përdoruesit nuk përfshihet, EKRUCBL* është i nevojshëm për funksionimin e sistemit.
Ju lutemi porositeni si shtesë sipas gjuhëve që ju nevojiten.
Ju lutemi porositeni si shtesë kompletin e vasketës së kullimit për njësitë e brendshme dhe aksesorin opsional të pllakës.
 
Njësi e brendshme pompe nxehtësie hibride 8 kW (ngrohje/ftohje) 1~230 V EHYHBX08AV3 1.409,-
Njësi hibride kondensimi me gaz 32 kW për njësinë e brendshme hibride të pompës së nxehtësisë 
Daikin
Bojler kondensimi me gaz i kombinuar me një shkëmbyes të veçantë nxehtësie 2 në 1 për ngrohje dhe 
ujë të ngrohtë në shtëpi mbi parimin higjienik të qarkullimit të vazhdueshëm, për gaz natyror dhe LPG*, 
përfshirë mbulesën, lidhjet hidraulike.
Dimensionet pa mbulesën (Gj x Th x L) 450 x 240 x 710 mm
*Për kompletin e konvertimit LPG nevojitet EKHY075787

Njësi hibride kondensimi me gaz 8,2 - 26,6 kW (80 / 60°C) EHYKOMB33AA3 1.913,-

Njësia e jashtme dhe aksesorët

Lloji / Nr. i porosisë Çmimi €

Njësi e jashtme hibride Daikin Altherma 5-8 kW (ngrohje dhe ftohje)
Njësi e jashtme split me pompë nxehtësie me inverter si kompresor i kontrolluar me 
inverter- / njësi avulluesi me gamë të zgjatur modulimi. Vendoset brenda një kase me 
fletë çeliku të galvanizuar rezistente ndaj kushteve të motit, me veshje rezine dhe pudër. 
Sensor i integruar për temperaturën e jashtme. Gama e përdorimit: Ngrohje deri në 
temperaturë të jashtme -25 °C. Dimensionet (Gj x Th x L) 825 x 300 x 735 mm. 

Njësi e jashtme hibride Daikin Altherma 5 kW 1~230 V
Njësi e jashtme hibride Daikin Altherma 8 kW 1~230 V

EVLQ05CV3
EVLQ08CV3

1.708,-
2.396,-

Kasë akustike SonaSafe
E përshtatshme për njësinë e jashtme 4-8 kW.
Dimensionet: 845 x 950 x 450 mm
Reduktim zhurme: deri në 10 dB

CE.HC100NP 1.800,-

Këmbë montimi për kasë akustike SonaSafe (e detyrueshme) CE.HCFEET 190,-

Vasketë kullimi për njësi të jashtme 4 – 8 kW
Me kullim qendror për grumbullimin dhe heqjen e ujit të shkrirë.

EKDP008C 114,-

Ngrohës për kanalinë vaskete kullimi për njësi të jashtme 4 – 8 kW
Shirit ngrohjeje për instalim në vrimën qendrore të vasketës së kullimit për të parandaluar bllokimin nga akulli

EKDPH008C 173,-

Pompa hibride  
e nxehtësisë 
Daikin Altherma
Pompë nxehtësie hibride,  
deri në qarkullim 80 °C
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Pompa hibride e nxehtësisë Daikin Altherma

Aksesorët e detyrueshëm

Lloji / Nr. i porosisë Çmimi €

Ndërfaqja e përdoruesit
si telekomandë e pompës së nxehtësisë hibride me gaz duke përfshirë 
funksionin e termostatit të dhomës. 
Përdoret një maksimum prej 2 njësish kontrolli dhe afishimi.
Gjuhët: Gjermanisht, frëngjisht, italisht, holandisht
Gjuhët: Anglisht, turqisht, polonisht, rumanisht
Gjuhët: Gjermanisht, çekisht, sllovenisht, sllovakisht
Gjuhët: Anglisht, kroatisht, hungarisht, bullgarisht
Gjuhët: Anglisht, gjermanisht, rusisht, danisht

EKRUCBL1
EKRUCBL4
EKRUCBL5
EKRUCBL6
EKRUCBL7

107,-
131,-
131,-
147,-
131,-

Ndarës për llumin dhe magnetitet
Ndarës kompakt për llumin me rubinet shkarkimi. Përshtatet për punime 
tubacionesh vertikale dhe horizontale
Përfshin valvulat dhe aksesorët

K.FERNOXTF1 208,-

Aksesorët

Lloji / Nr. i porosisë Çmimi €

Përshtatës LAN
Përshtatës LAN + funksion për rrjet inteligjent

BRP069A62
BRP069A61

138,-
212,-

Ndërfaqe e lehtë për përdoruesin
Mund të përdoret vetëm në kombinim me ndërfaqen kryesore të përdoruesit

EKRUCBS 138,-

Opsioni 1: Termostat dhome me kabllo

Opsioni 2: Termostat dhome me valë

EKRTWA

EKRTR

149,-

293,-

Bakri i linjës së agjentit ftohës me izolim termik. Izolimi termik i linjës së 
agjentit ftohës arrin Euro-Klasin E (klasi i materialit për reagimin ndaj 
zjarrit) në përputhje me DIN EN 13501-1.

Madhësia VPE

Bakër me izolim termik
Bakër me izolim termik
Bakër me izolim termik
Bakër me izolim termik

1 / 4"
1 / 4"
5 / 8"
5 / 8"

12 m
25 m
12 m
25 m

14 31 33
14 31 39
14 31 35
14 31 41

61,-
133,-
196,-
350,-

Kllapa muri (250 kg, 660 mm të gjata)  K.CWBXL 151,-

Kllapa muri prej inoksi (250 kg, 660 mm të gjata)  K.CWBXLSS 533,-

Vasketë për kondensimin për ta përdorur me K.CWBXL  K.DT2 108,-

Ngrohës për kanalinë vaskete kullimi për njësi të jashtme 4 – 8 kW
Shirit ngrohjeje për instalim në vrimën qendrore të vasketës së kullimit për të parandaluar bllokimin nga akulli

EKDPH008C 173,-

Këmbë fleksibël standarde  K.FF600S 89,-

Këmbë fleksibël e ngushtë K.FF600ASN 96,-

Aksesorë për vasketën e kullimit prej çeliku te këmbët fleksibël  K.DTFB 82,-

Mbrojtëse e njësisë së jashtme  K.CG750S 540,-

Panel bazë për të mbuluar pjesën e poshtme të mbrojtëses nëse montohet 
në nivel të lartë

 K.CG750FPS 199,-

Pllakë bazë për K.CG750S  K.CG750BPML 137,-

Pjesë mbrojtëse për të mbuluar serpentinën e ekspozuar anësore  K.CGSIDE 327,-
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Pompa hibride e nxehtësisë Daikin Altherma

Kombinimet e mundshme

Hibride
regjimi i 

punës
Kombinimi

Lloji /  
Nr. i porosisë

5 kW Ngrohje

Njësia e jashtme EVLQ05CV3

Njësia e brendshme e pompës së nxehtësisë EHYHBH05AV32

Njësia me kondensim me gaz  
(respektoni pajtueshmërinë sipas shtetit)

EHYKOMB33AA2
EHYKOMB33AA3

8 kW Ngrohje

Njësia e jashtme EVLQ08CV3

Njësia e brendshme e pompës së nxehtësisë EHYHBH08AV32

Njësia me kondensim me gaz  
(respektoni pajtueshmërinë sipas shtetit)

EHYKOMB33AA2
EHYKOMB33AA3

8 kW
Ngrohje/

Ftohje

Njësia e jashtme EVLQ08CV3

Njësia e brendshme e pompës së nxehtësisë EHYHBX08AV3

Njësia me kondensim me gaz  
(respektoni pajtueshmërinë sipas shtetit)

EHYKOMB33AA2
EHYKOMB33AA3

Lloji / Nr. i porosisë Çmimi €
Sensor temperature për brenda dyshemesë EKRTETS 17,-

Konvektor i pompës së nxehtësisë
Konvektor me fryrje për ngrohje dhe ftohje dhome me dimensione kompakte 
dhe funksionim shumë të ulët. Mund të përdoret në kombinim me ngrohjen 
nga dyshemeja dhe një zëvendësim që kursen hapësirë për kaloriferët me 
temperaturë të ulët. Telekomanda me rregullim të integruar të temperaturës 
lehtëson kërkesat e ndryshme.

Konvektor i pompës së nxehtësisë 1,5 kW
Konvektor i pompës së nxehtësisë 2,0 kW

FWXV15A
FWXV20A

498,-
827,-

Komplet valvulash me 2 drejtime për konvektorin e pompës së nxehtësisë
Kjo është e nevojshme nëse konvektori i pompës së nxehtësisë nuk është i 
lidhur përmes një distributori të qarkut të ngrohjes. Përfshin valvulë elektrike 
me 2 drejtime me aktuator, tuba fleksibël, morseta, izolim termik.

EKVKHPC 98,-

Komplet konvertimi për LPG EKHY075787 12,-

Pllakë mbuluese
Pllakë mbuluese për të fshehur lidhjet e tubave poshtë njësisë

EKHY093467 26,-

Komplet valvulash
Valvula për ngrohje ambienti, ujë të ngrohtë në shtëpi dhe lidhje gazi

EKVK1A 138,-

Maskë montimi
Maskë për të ndihmuar në montimin e njësisë së brendshme në mur

EKHYMNT1A 289,-

Komplet vaskete kullimi për njësinë e brendshme
Grumbullon dhe kullon kondensimet gjatë përdorimit në ftohje

EKHYDP 131,-

Komplet valvulash
Komplet valvulash për lidhje me rezervuar pale të 3-të me termostat të integruar

EKHY3PART2 209,-

Komplet valvulash
Komplet valvulash për lidhje me rezervuar pale të 3-të me xhep sensori

EKHY3PART 209,-

Përshtatës testues me stratë të dyfishtë, që redukton DN 60/100 në DN 80/125
Alternativë për 15 50 79.01 44
Vini re:  
Kur përdorni setin GW 1 ose setin GW 2 është e përfshirë një copë reduktuese me 
stratë të dyfishtë nga DN 80 / 125 në DN 60 / 100, bokull DN 80 / 125.

EKHY090717 21,-

Valvulë ndërrimi me 3 drejtime 1" mashkull
Valvulë ndërrimi me 3 drejtime filetim 1" mashkull me transmisioni motori 
240 V, kohë ndërrimi 6 sek. përfshirë kabllon lidhëse 2 m.

3-W SV 15 60 34 124,-

Aksesorët
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EKRUCBLEVLQ-CV3

EHYHBH(X)-AV3 / EHYKOMB-A3

Të dhënat e efikasitetit EHYHBH/EHYHBX + EVLQ 05AV32 + 05CV3 08AV32 + 08CV3 08AV3 + 08CV3
Ngrohja e 
ambientit 
 

Dalja e ujit për 
klimë mesatare 
55°C

Të 
përgjithshme

SCOP 3,28 3,24 3,29
ηs (Efikasiteti 
sezonal i ngrohjes 
së ambientit)

%
128 127 129

Klasifikimi i efikasitetit të 
ngrohjes sezonale të ambientit

A++

Dalja e ujit për 
klimë mesatare 
35°C

Të 
përgjithshme

ηs (Efikasiteti 
sezonal i ngrohjes 
së ambientit)

%
-

Klasifikimi i efikasitetit të 
ngrohjes sezonale të ambientit

-

Ngrohje e ujit të 
ngrohtë në shtëpi

Të përgjithshme Profili i deklaruar i ngarkesës XL
Klimë mesatare ηwh (efikasiteti i ngrohjes së ujit) % 95,8

Kategoria e efikasitetit të 
energjisë të ngrohjes së ujit

A

Kapaciteti i ngrohjes Nom. kW 4,40 (1) / 4,03 (2) 7,40 (1) / 6,89 (2) 7,40 (3) / 6,89 (4)
Kapaciteti i ftohjes Nom. kW - 6,86 (4) / 5,36 (4)
Fuqia në hyrje Ngrohje Nom. kW 0,870 (1) / 1,13 (2) 1,66 (1) / 2,01 (2) 1,66 (3) / 2,01 (4)

Ftohje Nom. kW - 2,01 (3) / 2,34 (4)
COP 5,04 (1) / 3,58 (2) 4,45 (1) / 3,42 (2) 4,45 (3) / 3,42 (4)
EER - 3,42 (3) / 2,29 (4)

Njësia e brendshme EHYHBH/X 05AV32 08AV32 08AV3 EHYKOMB33AA3
Ngrohje qendrore Hyrja e ngrohjes Qn 

(vlera neto kalorifike)
Nom Min-Maks kW - 7,6 / 6,2 / 7,6-27 / 22,1 / 27

Dalja Pn në 80/60°C Min-Nom kW - 8,2 / 6,7 / 8,2-26,6 / 21,8 / 26,6
Efikasiteti Vlera kalorifike neto % - 98 / 107
Gama e funksionimit Min./Maks. °C - 15/80

Ujë i ngrohtë në 
shtëpi

Dalja Min-Nom kW - 7,6-32,7
Qarkullimi i ujit Niveli Nom l/min - 9,0 / 15,0
Gama e funksionimit Min./Maks. °C - 40/65

Gaz Lidhja Diametri mm - 15
Konsumi (G20) Min-Maks m³/h - 0,78-3,39
Konsumi (G25) Min-Maks m³/h - 0,90-3,93
Konsumi (G31) Min-Maks m³/h - 0,30-1,29

Ajri i furnizuar Lidhja mm - 100
Koncentrik - Po

Gazi i çliruar Lidhja mm - 60
Veshja e jashtme Ngjyra E bardhë E bardhë - RAL9010

Materiali Fletë metalike të veshura paraprakisht
Dimensionet Njësia Lartësia x Veshja e jashtme x Integruar 

në njësinë e brendshme x Gjerësia
mm 902x450x164 710x-x450x240 820x-x490x270

Pesha Njësia Bosh kg 30 31,2 36
Furnizimi me energji Faza/Frekuenca/Tensioni Hz/V - 1~/50/230
Konsumi i energjisë 
elektrike

Maks. W - 55
Në gatishmëri W - 2

Gama e 
funksionimit

Ngrohje Ambienti Min.~Maks. °C -25~25
Ana e ujit Min.~Maks. °C 25~55

Ftohje Ambienti Min.~Maks. °C DB -~- 10~43
Ana e ujit Min.~Maks. °C -~- 5~22

Shënime
-

Për ngrohjen qendrore të qarkullimit të 
ujit, valvula e sigurisë: referojuni EHYHB*

Njësia e jashtme EVLQ 05CV3 08CV3
Dimensionet Njësia Lartësi x Gjerësi x Thellësi mm 735x832x307
Pesha Njësia kg 54 56
Kompresori Sasia 1

Lloji Kompresor rrotullues i mbyllur hermetikisht
Gama e funksionimit Ngrohje Min.~Maks. °C WB -25~25
Agjenti ftohës Lloji R-410A

GWP 2087,5
Mbushja TCO₂eq 3,0 3,3

kg 1,5 1,6
Kontrolli Valvula e zgjerimit (lloji elektronik)

Niveli i fuqisë së zhurmës Ngrohje Nom. dBA 61 62
Niveli i presionit të zhurmës Ngrohje Nom. dBA 48 49
Furnizimi me energji Emri / Faza / Frekuenca / Tensioni Hz/V V3/1~/50/230
Rryma Siguresat e rekomanduara A 20
(1) Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (2) Gjendja: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (3) Ftohje Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); ngrohje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)  
(4) Ftohje Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); ngrohje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)

EHYHBH(X)-AV3+ EVLQ-CV3
Teknologji hibride që kombinon gazin dhe pompën e 
nxehtësisë ajër-ujë për ngrohje dhe ujë të ngrohtë

 � Pompa hibride e ngrohjes Daikin Altherma kombinon teknologjinë 
e pompës ujë-ajër me teknologjinë e kondensimit me gaz

 � Në varësi të temperaturës së jashtme, çmimeve të energjisë dhe ngarkesës 
së ngrohjes së brendshme, pompa ngrohëse hibride Daikin Altherma 
gjithmonë zgjedh modalitetin më ekonomik për të funksionuar

 � Kosto me investim të ulët: nuk është nevoja të zëvendësohen 
radiatorët ekzistues (deri në 80°C) dhe tubacionet

 � Ofron ngrohtësi të mjaftueshme në aplikimet e rinovimit sepse 
të gjitha ngarkesat e ngrohjes mbulohen deri në 32 kW

 � Instalim i lehtë dhe i shpejtë falë dimensioneve 
kompakte dhe ndërlidhjeve të shpejta

 � Kontrolluesi online (opsional): Kontrolloni njësinë tuaj të brendshme 
nga çdo vendndodhje përmes aplikacioneve, përmes rrjetit lokal 
ose internetit dhe mbani nën monitorim konsumin e energjisë

 � Mund të lidhet me panele diellore fotovoltaike për të 
siguruar energji për pompën e nxehtësisë (opsionale)

Pompa hibride e nxehtësisë Daikin Altherma
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Njësitë e jashtme

Lloji / Nr. i porosisë Çmimi €

Daikin Altherma monobllok

Ngrohje dhe ftohje

monobllok 5 kW 1~230 V
monobllok 7 kW 1~230 V

monobllok 11 kW 3~400 V
monobllok 14 kW 3~400 V
monobllok 16 kW 3~400 V

monobllok 11 kW 1~230 V
monobllok 14 kW 1~230 V
monobllok 16 kW 1~230 V

Ngrohje

monobllok 5 kW 1~230 V
monobllok 7 kW 1~230 V

monobllok 11 kW 3~400 V
monobllok 14 kW 3~400 V
monobllok 16 kW 3~400 V

monobllok 11 kW 1~230 V
monobllok 14 kW 1~230 V
monobllok 16 kW 1~230 V

EBLQ05CV3
EBLQ07CV3

EBLQ011BB6W1
EBLQ014BB6W1
EBLQ016BB6W1

EBLQ011BB6V3
EBLQ014BB6V3
EBLQ016BB6V3

EDLQ05CV3
EDLQ07CV3

EDLQ011BB6W1
EDLQ014BB6W1
EDLQ016BB6W1

EDLQ011BB6V3
EDLQ014BB6V3
EDLQ016BB6V3

4.283,-
4.806,-

4.799,-
7.204,-
9.945,-

4.799,-
8.524,-
9.133,-

3.646,-
4.547,-

5.935,-
5.314,-
5.571,-

4.934,-
5.314,-
6.089,-

Daikin Altherma 
monobllok
Pompë nxehtësie ajër-ujë,  
deri në qarkullim 55 °C

Aksesorët e detyrueshëm 5-7 kW

Lloji / Nr. i porosisë Çmimi €

Ndërfaqja e përdoruesit
si telekomandë e pompës së nxehtësisë hibride me gaz duke përfshirë 
funksionin e termostatit të dhomës. 
Përdoret një maksimum prej 2 njësish kontrolli dhe afishimi.
Gjuhët: Gjermanisht, frëngjisht, italisht, holandisht
Gjuhët: Anglisht, turqisht, polonisht, rumanisht
Gjuhët: Gjermanisht, çekisht, sllovenisht, sllovakisht
Gjuhët: Anglisht, kroatisht, hungarisht, bullgarisht
Gjuhët: Anglisht, gjermanisht, rusisht, danisht

EKRUCBL1
EKRUCBL4
EKRUCBL5
EKRUCBL6
EKRUCBL7

107,-
131,-
131,-
147,-
131,-

Ndarës për llumin dhe magnetitet
Ndarës kompakt për llumin me rubinet shkarkimi. Përshtatet për punime 
tubacionesh vertikale dhe horizontale
Përfshin valvulat dhe aksesorët

K.FERNOXTF1 208,-
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Daikin Altherma monobllok

Aksesorët 5-7 kW

Lloji / Nr. i porosisë Çmimi €

Qendra e lidhjeve elektrike
Qendra e lidhjeve elektrike për Altherma monobllok 5-7 kW

për njësitë e ngrohjes/ftohjes
kuti shtesë I/O, nevojitet EKCB07CV3

EKCB07CV3
EK2CB07CV3

298,-
298,-

Përshtatës LAN
Përshtatës LAN + funksion për rrjet inteligjent

BRP069A62
BRP069A61

138,-
212,-

Ndërfaqe e lehtë për përdoruesin
Mund të përdoret vetëm në kombinim me ndërfaqen kryesore të përdoruesit 

EKRUCBS 138,-

Opsioni 1: Termostat dhome me kabllo

Opsioni 2: Termostat dhome me valë

EKRTWA

EKRTR

149,-

293,-

Sensor temperature për brenda dyshemesë EKRTETS 17,-
Njësi ndërrimi E-Pac LT
Njësi ndërrimi për montim mbi rezervuarin higjienike (300 l, 500 l). 
Përfshin valvulë ndërrimi me tre drejtime, kabllo lidhjeje dhe sensor rezervuar 
ruajtjeje. Nevojitet për lidhjen e rezervuarit higjienik ruajtjeje me LT me 
montim në mur. Ju lutemi porositeni ngrohësin me zhytje veçmas nëse 
dëshironi dalje shtesë ngrohjeje.

EP LT 3HX (për rezervuar 300 l, LT kompakte ngrohje dhe ftohje)
EP LT 5X (për rezervuar 500 l, LT kompakte ngrohje dhe ftohje)

EKDVCPLT3HX
EKDVCPLT5X

315,-
746,-

Komplet ngrohësi rezervë
Komplet ngrohësi rezervë për Altherma monobllok 5-7 kW

230 V njëfazor 3 kW
400 V trefazor 9 kW

EKMBUHC3V3
EKMBUHC9W1

689,-
698,-

Konvektor i pompës së nxehtësisë
Konvektor me fryrje për ngrohje dhe ftohje dhome me dimensione kompakte 
dhe funksionim shumë të ulët. Mund të përdoret në kombinim me ngrohjen 
nga dyshemeja dhe një zëvendësim që kursen hapësirë për kaloriferët me 
temperaturë të ulët. Telekomanda me rregullim të integruar të temperaturës 
lehtëson kërkesat e ndryshme.

Konvektor i pompës së nxehtësisë 1,5 kW
Konvektor i pompës së nxehtësisë 2,0 kW

FWXV15A
FWXV20A

498,-
827,-

Komplet valvulash me 2 drejtime për konvektorin e pompës së nxehtësisë
Kjo është e nevojshme nëse konvektori i pompës së nxehtësisë nuk është i 
lidhur përmes një distributori të qarkut të ngrohjes. Përfshin valvulë elektrike 
me 2 drejtime me aktuator, tuba fleksibël, morseta, izolim termik.

EKVKHPC 98,-

Komplet për dy zona 
komplet i jashtëm për dy zona për të lidhur 2 qarqe të ndryshme ngrohjeje 
(p.sh. kalorifer dhe ngrohje nën dysheme)

BZKA7V3 1.813,-

Kabllo termistori
Kabllo termistori 12 m

EKCOMCAB1 103,-
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Lloji / Nr. i porosisë Çmimi €

I/O PCB dixhital
Njësi komunikimi për Altherma LT me montim në mur, Altherma HT për disa 
raste përdorimi, p.sh. sinjal statusi dhe alarmi.

për komunikim me sistemin solar Daikin. EKRP1HBA 140,-

Kufizim i temperaturës për qarkullimin kthyes
Kufizim termik i temperaturës për qarkullimin kthyes deri në maks. 55 °C.
Komponent i nevojshëm për lidhjen e një sistemi solar me LT kompakte.
Zgjedhja varet nga dizajni i tubacioneve dhe normat e qarkullimit.
RLB 300 me filetim 1" mashkull dhe Kvs 3,2 (vetëm 6 – 8 kW LT kompakte) 14 01 14 98,-

RLB 500 me filetim 1 1/4" mashkull dhe Kvs 9 (6 – 16 kW LT kompakte) 14 01 15 154,-
Valvulë ndërrimi me 3 drejtime 1" mashkull
Valvulë ndërrimi me 3 drejtime filetim 1" mashkull me transmisioni motori 
240 V, kohë ndërrimi 6 sek. përfshirë kabllon lidhëse 2 m.

3-W SV 15 60 34 124,-

Valvulë mbiqarkullimi
Valvulë mbiqarkullimi DN 20 me aksesor me trup këndor.
Komponent i nevojshëm i një sistemi pompe nxehtësie Altherma LT duke 
përjashtuar LT kompakte, për të minimizuar normën e qarkullimit në njësinë 
e jashtme.

UESV 25 14 01 16 121,-

Deviator hidraulik DN 125 për Altherma LT kompakte,  
Altherma LT me montim në mur dhe Altherma HT
Përbëhet nga tub i rrumbullakët DN125 me nën-ndarje në katër zona (duke 
përdorur disqe ndarëse me vrima, gjatësia rreth 1550 mm), pajisur me 8 x me 
lidhje për qark ngrohjeje me filetim mashkull 1" dhe 1 x bokull ½" dhe këmbë 
për qëndrim.
Presioni maks. i lejueshëm i funksionimit: 6 bar, temperatura maks. e 
lejueshme: 110 °C.

HWC 17 29 00 543,-

Izolim termik për devijues hidraulik
Izolim termik, përbëhet nga 60 mm shkumë PUR në kasë me fletë çeliku.

WHWC 17 29 01 362,-

Mbrojtëse e njësisë së jashtme  K.CG750S 540,-

Panel bazë për të mbuluar pjesën e poshtme të mbrojtëses nëse montohet në nivel të lartë  K.CG750FPS 199,-

Pjesë mbrojtëse për të mbuluar serpentinën e ekspozuar anësore  K.CGSIDE 327,-

Pllakë bazë për K.CG750S  K.CG750BPML 137,-

Aksesorë për vasketën e kullimit prej çeliku te këmbët fleksibël  K.DTFB 82,-

Këmbë fleksibël e ngushtë K.FF600ASN 96,-

Këmbë fleksibël standarde  K.FF600S 89,-

Komplet bokulle izolimi përmes murit  K.SLEEVE 64,-

Tub fleksibël 750 mm  K.HOSE750 140,-

Tub fleksibël 500 mm  K.HOSE500 119,-

Tub fleksibël 750 mm me bërryl  K.HOSE750EL 201,-

Kllapa muri (250 kg, 660 mm të gjata)  K.CWBXL 151,-

Kllapa muri prej inoksi (250 kg, 660 mm të gjata)  K.CWBXLSS 533,-

Vasketë për kondensimin për ta përdorur me K.CWBXL  K.DT2 108,-

Ngrohës për kanalinë vaskete kullimi për njësi të jashtme 4 – 8 kW
Shirit ngrohjeje për instalim në vrimën qendrore të vasketës së kullimit për të parandaluar bllokimin nga akulli

EKDPH008C 173,-

Komplet i anashkalimit  
opsion i nevojshëm për BUH në kombinim me njësinë H/C dhe përdorimin e 
ventilkonvektorëve kur BUH ndodhet në një dhomë me lagështirë

EKMBHBP1 210,-

Daikin Altherma monobllok

Aksesorët 5-7 kW
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Daikin Altherma monobllok

Aksesorët e detyrueshëm 11-16 kW
Lloji / Nr. i porosisë Çmimi €

Ndarës për llumin dhe magnetitet
Ndarës kompakt për llumin me rubinet shkarkimi. Përshtatet për punime 
tubacionesh vertikale dhe horizontale
Përfshin valvulat dhe aksesorët

K.FERNOXTF1 208,-

Lloji / Nr. i porosisë Çmimi €

Opsioni 1: Termostat dhome me kabllo

Opsioni 2: Termostat dhome me valë

EKRTWA

EKRTR

149,-

293,-

I/O PCB dixhital
Njësi komunikimi për Altherma LT me montim në mur, Altherma HT për disa 
raste përdorimi, p.sh. sinjal statusi dhe alarmi.

për komunikim me sistemin solar Daikin.

EKRP1HBA 140,-

Sensor temperature për brenda dyshemesë EKRTETS 17,-

Konvektor i pompës së nxehtësisë
Konvektor me fryrje për ngrohje dhe ftohje dhome me dimensione kompakte 
dhe funksionim shumë të ulët. Mund të përdoret në kombinim me ngrohjen 
nga dyshemeja dhe një zëvendësim që kursen hapësirë për kaloriferët me 
temperaturë të ulët. Telekomanda me rregullim të integruar të temperaturës 
lehtëson kërkesat e ndryshme.

Konvektor i pompës së nxehtësisë 1,5 kW
Konvektor i pompës së nxehtësisë 2,0 kW

FWXV15A
FWXV20A

498,-
827,-

Komplet valvulash me 2 drejtime për konvektorin e pompës së nxehtësisë
Kjo është e nevojshme nëse konvektori i pompës së nxehtësisë nuk është i 
lidhur përmes një distributori të qarkut të ngrohjes. Përfshin valvulë elektrike 
me 2 drejtime me aktuator, tuba fleksibël, morseta, izolim termik.

EKVKHPC 98,-

Komplet për dy zona
komplet i jashtëm për dy zona për të lidhur 2 qarqe të ndryshme ngrohjeje 
(p.sh. kalorifer dhe ngrohje nën dysheme)

BZKA7V3 1.813,-

Njësi ndërrimi E-Pac LT
Njësi ndërrimi për montim mbi rezervuarin higjienik (300 l, 500 l). 
Përfshin valvulë ndërrimi me tre drejtime, kabllo lidhjeje dhe sensor 
rezervuari ruajtjeje. Nevojitet për lidhjen e rezervuarit higjienik ruajtjeje me 
LT me montim në mur. Ju lutemi porositeni ngrohësin me zhytje veçmas nëse 
dëshironi dalje shtesë ngrohjeje.

EP LT 3HX (për rezervuar 300 l, LT kompakte ngrohje dhe ftohje)
EP LT 5X (për rezervuarit 500 l, LT kompakte ngrohje dhe ftohje)

EKDVCPLT3HX
EKDVCPLT5X

315,-
746,-

I/O PCB dixhital
Njësi komunikimi për Altherma LT me montim në mur, Altherma HT për disa 
raste përdorimi, p.sh. sinjal statusi dhe alarmi.

për komunikim me sistemin solar Daikin. EKRP1HBA 140,-

Kufizim i temperaturës për qarkullimin kthyes
Kufizim termik i temperaturës për qarkullimin kthyes deri në maks. 55 °C.
Komponent i nevojshëm për lidhjen e një sistemi solar me LT.
Zgjedhja varet nga dizajni i tubacioneve dhe normat e qarkullimit.

RLB 300 me filetim 1" mashkull dhe Kvs 3,2 (vetëm 5 – 7 kW LT)
RLB 500 me filetim 1 1/4" mashkull dhe Kvs 9 (11 – 16 kW LT)

14 01 14
14 01 15

98,-
154,-

Aksesorët 11-16 kW

Daikin Altherma monobllok

Aksesorët 11-16 kW
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Lloji / Nr. i porosisë Çmimi €
Valvulë ndërrimi me 3 drejtime 1" mashkull
Valvulë ndërrimi me tre drejtime me filetim 1" mashkull me transmision motori 240 V,  
kohë ndërrimi 6 sekonda, duke përfshirë 2 m kabllo lidhëse.

3-W SV 15 60 34 124,-

Valvulë mbiqarkullimi
Valvulë mbiqarkullimi DN 25 me aksesor vidë në trup këndor.
Komponent i nevojshëm i një sistemi pompe nxehtësie duke përjashtuar LT kompakte, 
për të minimizuar normën e qarkullimit në njësinë e jashtme.

UESV 25 14 01 16 121,-

Deviator hidraulik DN 125
Përbëhet nga tub i rrumbullakët DN125 me nën-ndarje në katër zona (duke përdorur disqe 
ndarëse me vrima, gjatësia rreth 1550 mm), pajisur me 8 x lidhje për qark ngrohjeje me 
filetim mashkull 1" dhe 1 x bokull ½" dhe këmbë për qëndrim.  
Presioni maks. i lejueshëm i funksionimit: 6 bar, temperatura maks. e lejueshme: 110 °C.

HWC 17 29 00 543,-

Izolim termik për devijues hidraulik
Izolim termik, përbëhet nga 60 mm shkumë PUR në kasë me fletë çeliku.

WHWC 17 29 01 362,-

Sensorë për rezervuarit ruajtjeje uji të ngrohtë, me temperaturë të ulët
Për të matur temperaturën e ujit në rezervuarin e ruajtjes.
Nevojitet për rezervuarin e ruajtjes EKHWE300A3V3 për kontrollin automatik në pajisjen e 
pompës së nxehtësisë. Gjatësia e kabllos: 12 metra.

SF LT  14 10 37 47,-

Daikin Altherma monobllok

Aksesorët 11-16 kW
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E(D/B)LQ-CV3

E(B/D)LQ-CV3 + EK(2)CB-CV3 +  
EKMBUH3V3/9W1

Sistem monobllok ajër-ujë i kthyeshëm, ideal kur 
hapësira e brendshme është e kufizuar

 � Monobllok kompakt i kthyeshëm për ngrohjen dhe ftohjen 
e hapësirës me ujë të ngrohtë opsional në shtëpi

 � Instalim pa telashe: nevojiten vetëm lidhjet e ujit
 � Funksionim i besueshëm edhe kur temperatura jashtë është -25°C falë 

veçorive të mbrojtjes nga ngrica të tilla si serpentina me varje të lirë
 � COP deri në 5 me efikasitete tipike vjetore deri në 300%
 � Monobllok kompakt vetëm ngrohje për ngrohjen e 

hapësirës me ujë të ngrohtë opsional në shtëpi
 � Instalim pa telashe: nevojiten vetëm lidhjet e ujit
 � Funksionim i besueshëm edhe kur temperatura jashtë është -25°C falë 

veçorive të mbrojtjes nga ngrica të tilla si serpentina me varje të lirë
 � COP deri në 5 me efikasitete tipike vjetore deri në 300%
 � Kontrolluesi online (opsional): Kontrolloni njësinë tuaj të brendshme 

nga çdo vendndodhje përmes aplikacioneve, përmes rrjetit lokal ose internetit dhe mbani nën monitorim konsumin e energjisë
 � Mund të lidhet me panele diellore fotovoltaike për të siguruar energji për pompën e nxehtësisë (opsionale)

Daikin Altherma monobllok

Njësi individuale EBLQ/EDLQ 05CV3 07CV3 05CV3 07CV3
Ngrohja e 
ambientit 
 

Dalja e ujit për 
klimë mesatare 
55°C

Të 
përgjithshme

ηs (Efikasiteti 
sezonal i ngrohjes 
së ambientit)

%
125 126

SCOP 3,20 3,22 3,20 3,22
Klasifikimi i efikasitetit të 
ngrohjes sezonale të ambientit

A++

Dalja e ujit për 
klimë mesatare 
35°C

Të 
përgjithshme

ηs (Efikasiteti 
sezonal i ngrohjes 
së ambientit)

%
172 163 172 163

SCOP 4,39 4,14 4,39 4,14
Klasifikimi i efikasitetit të 
ngrohjes sezonale të ambientit

A++

Kapaciteti i ngrohjes Nom. kW 4,40 (1) / 4,03 (2) 7,00 (1) / 6,90 (2) 4,40 (1) / 4,03 (2) 7,00 (1) / 6,90 (2)
Kapaciteti i ftohjes Nom. kW 3,88 (1) / 3,99 (2) 5,20 (1) / 5,15 (2) -
Fuqia në hyrje Ftohje Nom. kW 0,950 (1) / 1,93 (2) 1,37 (1) / 2,69 (2) -

Ngrohje Nom. kW 0,880 (1) / 1,13 (2) 1,55 (1) / 2,45 (2) 0,880 (1) / 1,13 (2) 1,55 (1) / 2,02 (2)
COP 5,00 (1) / 3,58 (2) 4,52 (1) / 3,42 (2) 5,00 (1) / 3,58 (2) 4,52 (1) / 3,42 (2)
EER 4,07 (1) / 2,07 (2) 3,80 (1) / 2,10 (2) -
Dimensionet Njësia Lartësia mm 735

Gjerësia mm 1090
Thellësia mm 350

Pesha Njësia kg 76,0 80,0 76,0 80,0
Gama e 
funksionimit

Ngrohje Ana e ujit Min.~Maks. °C 15~55,0
Ftohje Ambienti Min.~Maks. °C DB 10,0~43,0 -~-

Ana e ujit Min.~Maks. °C 5,00~22,0 -~-
Ujë i ngrohtë në 
shtëpi

Ambienti Min.~Maks. °C DB -25,0~35,0
Ana e ujit Min.~Maks. °C 25~80

Agjenti ftohës Lloji R-410A
GWP 2088 2087,5
Mbushja kg 1,30 1,45 1,3 1,5

TCO₂eq 2714 3027 2,7 3,0
Kontrolli Valvula e zgjerimit (lloji elektronik)

Niveli i fuqisë së 
zhurmës

Ngrohje Nom. dBA 61 62 60
Ftohje Nom. dBA 63,0 -

Niveli i presionit të 
zhurmës

Ngrohje Nom. dBA 48 49 50
Ftohje Nom. dBA 48 50 -

(1) Ftohje Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); ngrohje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (2) Ftohje Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); ngrohje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) 
(3) Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë

Qendra e lidhjeve elektrike EKCB07CV3 EK2CB07CV3
Dimensionet Njësia Lartësia mm 360

Gjerësia mm 340
Thellësia mm 97

Pesha Njësia kg 4
Gama e 
funksionimit

Ngrohje Ambienti Min.~Maks. -
Instalimi i 
brendshëm

Ambienti Min. °C DB 5
Maks. °C DB 35

Komplet ngrohësi rezervë EKMBUHC3V3 EKMBUHC9W1
Dimensionet Njësia Lartësia mm 560

Gjerësia mm 250
Thellësia mm 210

Pesha Njësia kg 11 13
Gama e 
funksionimit

Ngrohje Ambienti Min.~Maks. -
Instalimi i 
brendshëm

Ambienti Min. °C DB 5
Maks. °C DB 30



44

D
ai

ki
n 

A
lth

er
m

a 
m

on
ob

llo
k

Njësi individuale EBLQ/EBHQ 011BB6V3 014BB6V3 016BB6V3 011BB6W1 014BB6W1 016BB6W1
Ngrohja e 
ambientit 
 

Dalja e ujit për 
klimë mesatare 
55°C

Të 
përgjithshme

ηs (Efikasiteti 
sezonal i ngrohjes 
së ambientit)

%
105 101 107 110 111

SCOP 2,70 2,71 2,60 2,75 2,82 2,85
Klasifikimi i efikasitetit të 
ngrohjes sezonale të ambientit

A+

Dalja e ujit për 
klimë mesatare 
35°C

Të 
përgjithshme

ηs (Efikasiteti 
sezonal i ngrohjes 
së ambientit)

%
129 130 123 129 130 127

SCOP 3,30 3,32 3,15 3,30 3,31 3,25
Klasifikimi i efikasitetit të 
ngrohjes sezonale të ambientit

A+

Kapaciteti i ngrohjes Nom. kW 11,2 (1) / 10,9 (2) 14,0 (1) / 13,1 (2) 16,0 (1) / 15,1 (2) 11,2 (1) / 10,9 (2) 14,0 (1) / 13,1 (2) 16,0 (1) / 15,1 (2)
Kapaciteti i ftohjes Nom. kW 12,9 (1) / 10,0 (2) 16,0 (1) / 12,5 (2) 16,7 (1) / 13,1 (2) 12,9 (1) / 10,0 (2) 16,0 (1) / 12,5 (2) 16,7 (1) / 13,1 (2)
Fuqia në hyrje Ftohje Nom. kW 3,87 (1) / 3,69 (2) 5,75 (1) / 5,39 (2) 6,36 (1) / 5,93 (2) 3,87 (1) / 3,69 (2) 5,40 (1) / 5,06 (2) 6,15 (1) / 5,75 (2)

Ngrohje Nom. kW 2,56 (1) / 3,31 (2) 3,29 (1) / 4,01 (2) 3,88 (1) / 4,71 (2) 2,60 (1) / 3,21 (2) 3,30 (1) / 4,07 (2) 3,81 (1) / 4,66 (2)
COP 4,38 (1) / 3,28 (2) 4,25 (1) / 3,27 (2) 4,12 (1) / 3,20 (2) 4,31 (1) / 3,38 (2) 4,24 (1) / 3,22 (2) 4,20 (1) / 3,23 (2)
EER 3,32 (1) / 2,71 (2) 2,78 (1) / 2,32 (2) 2,63 (1) / 2,21 (2) 3,32 (1) / 2,71 (2) 2,96 (1) / 2,47 (2) 2,72 (1) / 2,28 (2)
Dimensionet Njësia Lartësia mm 1418

Gjerësia mm 1435
Thellësia mm 382

Pesha Njësia kg 180
Komponenti 
hidraulik

Rryma e 
ngrohësit 
rezervë

Lloji 6V3 6W1
Furnizimi 
me energji

Faza/
Frekuenca/
Tensioni

Hz/V
1~/50/230 3~/50/400

Gama e 
funksionimit

Ngrohje Ambienti Min.~Maks. °C WB -20~40 -30~40 -20~40 -30~40 -20~40 -30~40 -20~40
Ana e ujit Min.~Maks. °C 15 (3)~55,0 (3)

Ftohje Ambienti Min.~Maks. °C DB 10,0~46,0
Ana e ujit Min.~Maks. °C 5,00~22,0

Ujë i ngrohtë në 
shtëpi

Ambienti Min.~Maks. °C DB -20,0~43,0 -15,0~43,0 -20,0~43,0 -15,0~43,0 -20,0~43,0 -15,0~43,0 -25,0~43,0 -15,0~43,0 -25,0~43,0 -15,0~43,0 -25,0~43,0 -15,0~43,0
Ana e ujit Min.~Maks. °C 25~80

Agjenti ftohës Lloji R-410A
GWP 2087,5
Mbushja kg 3,0

TCO₂eq 6,2
Kontrolli Valvula e zgjerimit (lloji elektronik)

Niveli i fuqisë së 
zhurmës

Ngrohje Nom. dBA 60 70 60 70
Ftohje Nom. dBA 65,0 66,0 69,0 65,0 66,0 69,0

Niveli i presionit të 
zhurmës

Ngrohje Nom. dBA 50
Ftohje Nom. dBA 50

Komponenti i 
kompresorit

Furnizimi kryesor 
me energji

Emri V3 W1
Faza 1~ 3N~
Frekuenca Hz 50
Tensioni V 230 400

(1) Ftohje Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); ngrohje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (2) Ftohje Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); ngrohje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) 
(3) 15°C-25°C: Vetëm BUH, pa përdorim të pompës së nxehtësisë = gjatë komisionimit (4) Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë

EB(L/H)Q-BB6V3/W1

Sistem monobllok ajër-ujë i kthyeshëm, ideal 
kur hapësira e brendshme është e kufizuar

 � Sistem ngrohjeje dhe ftohjeje që kursen energjinë, i 
bazuar në teknologjinë e pompave ngrohëse ajër-ujë

 � Njësia e jashtme nxjerr nxehtësi nga ajri i jashtëm edhe në -25°C
 � Fatura të ulëta energjie dhe emetime të ulëta të CO

2

 � Tubacion H
2
O ndërmjet njësisë së jashtme dhe 

emetuesve të brendshëm të ngrohjes
 � Kompresor me spirale i kontrolluar me inverter
 � Ngrohës elektrik rezervë i integruar si ngrohje shtesë gjatë 

temperaturave të jashtme jashtëzakonisht të ftohta
 � Mundësi për kombinim me ujin e ngrohtë të shtëpisë

Daikin Altherma monobllok

ED(L/H)Q-BB
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ED(L/H)Q-BB

Njësi individuale EDLQ/EDHQ 011BB6V3 014BB6V3 016BB6V3 011BB6W1 014BB6W1 016BB6W1
Ngrohja e 
ambientit 
 

Dalja e ujit për 
klimë mesatare 
55°C

Të 
përgjithshme

ηs (Efikasiteti 
sezonal i ngrohjes 
së ambientit)

%
105 101 107 110 111

SCOP 2,70 2,71 2,60 2,75 2,82 2,85
Klasifikimi i efikasitetit të 
ngrohjes sezonale të ambientit

A+

Dalja e ujit për 
klimë mesatare 
35°C

Të 
përgjithshme

ηs (Efikasiteti 
sezonal i ngrohjes 
së ambientit)

%
129 130 123 129 130 127

SCOP 3,30 3,32 3,15 3,30 3,31 3,25
Klasifikimi i efikasitetit të 
ngrohjes sezonale të ambientit

A+

Kapaciteti i ngrohjes Nom. kW 11,2 (1) / 10,9 (2) 14,0 (1) / 13,1 (2) 16,0 (1) / 15,1 (2) 11,2 (1) / 10,9 (2) 14,0 (1) / 13,1 (2) 16,0 (1) / 15,1 (2)
Fuqia në hyrje Ngrohje Nom. kW 2,56 (1) / 3,31 (2) 3,29 (1) / 4,01 (2) 3,88 (1) / 4,71 (2) 2,60 (1) / 3,21 (2) 3,30 (1) / 4,07 (2) 3,81 (1) / 4,66 (2)
COP 4,38 (1) / 3,28 (2) 4,25 (1) / 3,27 (2) 4,12 (1) / 3,20 (2) 4,31 (1) / 3,38 (2) 4,24 (1) / 3,22 (2) 4,20 (1) / 3,23 (2)
Dimensionet Njësia Lartësia mm 1418

Gjerësia mm 1435
Thellësia mm 382

Pesha Njësia kg 180
Komponenti 
hidraulik

Rryma e 
ngrohësit 
rezervë

Lloji 6V3 6W1
Furnizimi 
me energji

Faza/
Frekuenca/
Tensioni

Hz/V
1~/50/230 3~/50/400

Gama e 
funksionimit

Ngrohje Ambienti Min.~Maks. °C WB -20~40 -30~40 -20~40 -30~40 -20~40 -30~40 -20~40
Ana e ujit Min.~Maks. °C 15 (3)~55,0 (3)

Ujë i ngrohtë në 
shtëpi

Ambienti Min.~Maks. °C DB -20,0~43,0 -15,0~43,0 -20,0~43,0 -15,0~43,0 -20,0~43,0 -15,0~43,0 -25,0~43,0 -15,0~43,0 -25,0~43,0 -15,0~43,0 -25,0~43,0 -15,0~43,0
Ana e ujit Min.~Maks. °C 25~80

Agjenti ftohës Lloji R-410A
GWP 2087,5
Mbushja kg 3,0

TCO₂eq 6,2
Kontrolli Valvula e zgjerimit (lloji elektronik)

Niveli i fuqisë së zhurmës Ngrohje Nom. dBA 60 70 60 70
Niveli i presionit të zhurmës Ngrohje Nom. dBA 50
Komponenti i 
kompresorit

Furnizimi kryesor 
me energji

Emri V3 W1
Faza 1~ 3N~
Frekuenca Hz 50
Tensioni V 230 400

(1) Ftohje Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); ngrohje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (2) Ftohje Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); ngrohje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) 
(3) 15°C-25°C: Vetëm BUH, pa përdorim të pompës së nxehtësisë = gjatë komisionimit (4) Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë

ED(L/H)Q-BB6V3/W1

Sistem monobllok ajër-ujë vetëm me ngrohje, 
ideal kur hapësira e brendshme është e kufizuar

Daikin Altherma monobllok
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Daikin Altherma 
me burim tokësor
Pompë nxehtësie me burim tokësor, 
deri në qarkullim 65°C

Inverter Plug & Play me burim tokësor me rezervuar inoksi të 
integruar 180 litra për ujin e ngrohtë në shtëpi. Pajisur në aspektin 
hidraulik me pompë me efikasitet të lartë, modul sigurie dhe valvul 
sigurie, monitor qarkullimi, enë zgjerimi, filtër uji dhe matës presioni 
për ngrohje hapësire dhe qark me solucion kripe. Pajisje elektrike me 
kontaktorë ngarkese për ngrohës elektrik ndihmëse të integruar 9 kW 
dhe pompë qarkullimi.

Dimensionet (Gj x Th x L) 600 x 728 x 1732 mm.
Pompë nxehtësie me burim tokësor 10 kW 3~400V

Lloji Lloji / Nr. i porosisë Çmimi €
EGSQH10S18A9W EGSQH10S18A9W 9.299,-

Aksesorët e detyrueshëm
Lloji / Nr. i porosisë Çmimi €

Ndërfaqja e përdoruesit
si telekomandë e pompës së nxehtësisë hibride me gaz duke përfshirë 
funksionin e termostatit të dhomës. 
Përdoret një maksimum prej 2 njësish kontrolli dhe afishimi.
Gjuhët: Gjermanisht, frëngjisht, italisht, holandisht
Gjuhët: Anglisht, turqisht, polonisht, rumanisht
Gjuhët: Gjermanisht, çekisht, sllovenisht, sllovakisht
Gjuhët: Anglisht, kroatisht, hungarisht, bullgarisht
Gjuhët: Anglisht, gjermanisht, rusisht, danisht

EKRUCBL1
EKRUCBL4
EKRUCBL5
EKRUCBL6
EKRUCBL7

107,-
131,-
131,-
147,-
131,-

Ndarës për llumin dhe magnetitet
Ndarës kompakt për llumin me rubinet shkarkimi. Përshtatet për punime 
tubacionesh vertikale dhe horizontale
Përfshin valvulat dhe aksesorët

K.FERNOXTF1 208,-

Aksesorët

Lloji / Nr. i porosisë Çmimi €

Përshtatës LAN
Përshtatës LAN + funksion për rrjet inteligjent

BRP069A62
BRP069A61

138,-
212,-

Ndërfaqe e lehtë për përdoruesin
Mund të përdoret vetëm në kombinim me ndërfaqen kryesore të përdoruesit 

EKRUCBS 138,-

Opsioni 1: Termostat dhome me kabllo

Opsioni 2: Termostat dhome me valë

EKRTWA

EKRTR

149,-

293,-

Komplet i mbushjes me solucion kripe
Komplet për të mbushur qarkun e solucionit të kripës

KGSFILL 187,-

Sensor temperature për brenda dyshemesë EKRTETS 17,-
I/O PCB dixhital 
Njësi komunikimi për Altherma LT me montim në mur, Altherma HT për disa 
raste përdorimi, p.sh. sinjal statusi dhe alarmi.

për komunikim me sistemin solar Daikin. EKRP1HBA 140,-

Kërkesë PCB (4-8 kW)
Kufizim i konsumit të energjisë me 4 hyrje dixhitale në kuti uji

EKRP1AHT 155,-

Kabllo ndërfaqeje për konfigurim të kontrolluesit të pompës së nxehtësisë
Përmes kompjuterit, për LT me montim në mur, LT me burim tokësor dhe Altherma hibride

EKPCCAB3 311,-

Valvulë mbiqarkullimi
Valvulë mbiqarkullimi DN 20 ose DN 25 me aksesor me trup këndor.
Komponent i nevojshëm i një sistemi pompe nxehtësie Altherma LT duke 
përjashtuar Altherma LT kompakte, për të minimizuar normën e qarkullimit 
në njësinë e jashtme.

UESV 25 14 01 16 121,-
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EKRUCBL

EGSQH-A9W

Njësia e brendshme EGSQH 10S18A9W
Ngrohja e 
ambientit 
 

Dalja e ujit për 
klimë mesatare 
55°C

Të 
përgjithshme

ηs (Efikasiteti 
sezonal i ngrohjes 
së ambientit)

%
144

Klasifikimi i efikasitetit të 
ngrohjes sezonale të ambientit

A++

Dalja e ujit për 
klimë mesatare 
35°C

Të 
përgjithshme

ηs (Efikasiteti 
sezonal i ngrohjes 
së ambientit)

%
202

Klasifikimi i efikasitetit të 
ngrohjes sezonale të ambientit

A++

Ngrohje e ujit të 
ngrohtë në shtëpi
 

Të përgjithshme Profili i deklaruar i ngarkesës L
Klimë mesatare ηwh (efikasiteti i ngrohjes së ujit) % 93,1

Kategoria e efikasitetit të 
energjisë të ngrohjes së ujit

A

Kapaciteti i 
ngrohjes

Min. kW 3,11 (1) / 2,47 (2)
Nom. kW 10,2 (1) / 9,29 (2)
Maks. kW 13,0 (1) / 11,9 (2)

Fuqia në hyrje Nom. kW 2,34 (1) / 2,82 (2)
COP 4,35 (1) / 3,29 (2)
Veshja e jashtme Ngjyra E bardhë

Materiali Fletë metalike të veshura paraprakisht
Dimensionet Njësia Lartësi/Gjerësi/Thellësi mm 1732/600/728
Pesha Njësia kg 210
Rezervuari Vëllimi i ujit l 180

Izolimi Humbja e nxehtësisë kWh / 24 orë 1,36
Mbrojtje nga gërryerja Anodë

Gama e funksionimit Ujë i ngrohtë në shtëpi Ana e ujit -
Agjenti ftohës Lloji R-410A

GWP 2087,5
Mbushja TCO₂eq 3,76

kg 1,80
Kontrolli Valvula elektronike e zgjerimit

Niveli i fuqisë së zhurmës Nom. dBA 46,0
Niveli i presionit të zhurmës Nom. dBA 32,0
Furnizimi me energji Emri / Faza / Frekuenca / Tensioni Hz/V 9W/3~/50/400
Rryma Siguresat e rekomanduara A 25
(1) EWB/LWB 0°C/-3°C - LWC 35°C (DT=5°C) (2) EWB/LWB 0°C/-3°C - LWC 45°C (DT=5°C) (3) Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë

EGSQH-A9W

Pompë nxehtësie me burim tokësor 
për ngrohje dhe ujë të ngrohtë

 � Teknologjia me pompë ngrohëse me burim tokësor përdor energji të 
qëndrueshme gjeotermale, që nuk ndikohet nga temperatura e jashtme

 � Efikasitet i lartë sezonal falë teknologjisë sonë 
me inverter me pompë ngrohëse

 � Instalim i shpejtë dhe i thjeshtë falë tubave të montuara në fabrikë në 
pjesën e sipërme të njësisë dhe peshës së përgjithshme të reduktuar

 � Njësi e brendshme e integruar: njësi vertikale e gjitha në një, 
duke përfshirë rezervuarin për ujin e ngrohtë në shtëpi

 � Ndërfaqe përdoruesi me funksion termostati për komoditet më të 
lartë, komisionim të shpejtë, shërbim të lehtë dhe menaxhim të 
energjisë për të kontrolluar konsumin dhe kostot e energjisë

Pompa e nxehtësisë me burim tokësor Daikin Altherma
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Daikin Altherma 
Flex Type
Pompë nxehtësie ajër-ujë

Njësitë e jashtme

Lloji / Nr. i porosisë Çmimi €

Njësitë e jashtme Daikin Altherma Flex Type
Kapaciteti i ngrohjes nominale është matur në Ta 7°C dhe kapaciteti nominal i 
ftohjes në Ta 35°C me raport lidhjeje 100%.

Njësi e jashtme Daikin Altherma Flex 8HP
Njësi e jashtme me kapacitet në ngrohje 22,4 kW dhe ftohje 20 kW, furnizim 
energjie 3~ 400 V
Njësi e jashtme Daikin Altherma Flex 10HP
Njësi e jashtme me kapacitet në ngrohje 28 kW dhe ftohje 25 kW, furnizim 
energjie 3~ 400 V
Njësi e jashtme Daikin Altherma Flex 12HP
Njësi e jashtme me kapacitet në ngrohje 33,6 kW dhe ftohje 30 kW, furnizim 
energjie 3~ 400 V
Njësi e jashtme Daikin Altherma Flex 14HP
Njësi e jashtme me kapacitet në ngrohje 39,2 kW dhe ftohje 35 kW, furnizim 
energjie 3~ 400 V
Njësi e jashtme Daikin Altherma Flex 16HP
Njësi e jashtme me kapacitet në ngrohje 44,8 kW dhe ftohje 40 kW, furnizim 
energjie 3~ 400 V

EMRQ8A

EMRQ10A

EMRQ12A

EMRQ14A

EMRQ16A

8.865,-

9.462,-

10.612,-

13.141,-

14.639,-

Njësitë e brendshme

Lloji / Nr. i porosisë Çmimi €

Njësitë e brendshme Daikin Altherma Flex Type
(me qëndrim mbi dysheme) për përdorime për ngrohje dhe ftohje si dhe 
vetëm për ngrohje. 
Të gjithë komponentët hidraulikë e nevojshëm bazë janë të përfshirë.

Njësi e brendshme Daikin Altherma Flex 5 kW vetëm ngrohje
Furnizimi me energji 1~ 230 V
Njësi e brendshme Daikin Altherma Flex 5 kW ngrohje dhe ftohje
Furnizimi me energji 1~ 230 V
Njësi e brendshme Daikin Altherma Flex 8 kW ngrohje
Furnizimi me energji 1~ 230 V
Njësi e brendshme Daikin Altherma Flex 8 kW ngrohje dhe ftohje
Furnizimi me energji 1~ 230 V
Njësi e brendshme Daikin Altherma Flex 11 kW vetëm ngrohje
Furnizimi me energji 1~ 230 V
Njësi e brendshme Daikin Altherma Flex 14 kW vetëm ngrohje
Furnizimi me energji 1~ 230 V
Njësi e brendshme Daikin Altherma Flex 16 kW vetëm ngrohje
Furnizimi me energji 1~ 230 V
Njësi e brendshme Daikin Altherma Flex 11 kW vetëm ngrohje
Furnizimi me energji 3~ 400 V
Njësi e brendshme Daikin Altherma Flex 14 kW vetëm ngrohje
Furnizimi me energji 3~ 400 V
Njësi e brendshme Daikin Altherma Flex 16 kW vetëm ngrohje
Furnizimi me energji 3~ 400 V

EKHVMRD50AB

EKHVMYD50AB

EKHVMRD80AB

EKHVMYD80AB

EKHBRD011ADV17

EKHBRD014ADV17

EKHBRD016ADV17

EKHBRD011ADY17

EKHBRD014ADY17

EKHBRD016ADY17

4.160,-

5.030,-

4.297,-

5.142,-

3.684,-

3.861,-

5.377,-

4.122,-

4.423,-

4.936,-
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Daikin Altherma Flex Type

Opsionet dhe aksesorët e aplikueshëm për: 11-16 kW

Lloji / Nr. i porosisë Çmimi €

Termostat dhome me tela
Termostat dixhital dhome me tela

EKRTWA 149,-

Termostat dhome me valë
ndërfaqe ModBus për monitorim dhe kontroll

EKRTR 293,-

I/O PCB dixhital
Statusi në distancë i alarmit/funksionimit

EKRP1HBA 140,-

Ndërfaqe Modbus
ndërfaqe ModBus për monitorim dhe kontroll

RTD-W 364,-

Komandues sekuencial
komplet kontrolli kryesor/vartës që mund të kontrollojë dhe monitorojë deri 
në 16 kuti uji, të lidhura përmes RTD-W

EKCC-W 1.129,-

Sensor i jashtëm me termostat
Matje e temperaturës në distancë nga termostati i dhomës me valë  
(p.sh. temperatura e dyshemesë)

EKRTETS 17,-

Kërkesë PCB për lidhje të termostatit të dhomës ose ngrohësit rezervë
nevojitet kur EKRTWA ose EKRTR përdoret si termostat dhome ose nëse 
instalohet ngrohës rezervë

EKRP1AHT 155,-

Ndërfaqe në distancë për përdoruesin
mund të përdoret si ndërfaqe dytësore përdoruesi (kryesore/vartëse) përveç 
asaj që jepet me njësinë e brendshme

EKRUAHTB 232,-

Ngrohës rezervë në linjë 1~, 230 V, 6 kW
Ngrohës rezervë elektrik vetëm për mbështetje ngrohjeje hapësire

EKBUHA6V3 687,-

Ngrohës rezervë në linjë 3~, 400 V, 6 kW
Ngrohës rezervë elektrik vetëm për mbështetje ngrohjeje hapësire

EKBUHA6W1 687,-

Komplet opsional për rezervuarin individual
Komplet i nevojshëm kur pranë njësisë së brendshme do të vendosen rezervuare EKHTS

EKFMAHTB 271,-

Komplet opsional faturimi
Komplet opsional për faturimin e rezervuarit të montuar në njësinë e brendshme

EKMBIL1 140,-

Komplet qendror vaskete kullimi për njësinë e jashtme
komplet vaskete kullimi për të grumbulluar kondensimet pas shkrirjes

KWC25C450 1.128,-

Komplet lidhjeje për ujin e ngrohtë në shtëpi për EKHWP300(P)B
komplet lidhjeje për HT në kombinim me EKHWP300(P)B

EKEPHT3H 261,-

Komplet lidhjeje për ujin e ngrohtë në shtëpi për EKHWP500(P)B
komplet lidhjeje për HT në kombinim me EKHWP500(P)B

EKEPHT5H 397,-

Rezervuar uji të ngrohtë në shtëpi të aplikueshme për: 11-16 kW

Lloji / Nr. i porosisë Çmimi €

Rezervuar inoksi për ujin e ngrohtë në shtëpi 200 l
Rezervuar për ujin e ngrohtë në shtëpi 200 l, Dimensionet Gj x Th x L = 1335 x 
600 x 695, lartësia rritet deri në 2010 nëse montohet mbi një njësi e brendshme

EKHTS200AC 1.472,-

Rezervuar inoksi për ujin e ngrohtë në shtëpi 260 l
Rezervuar për ujin e ngrohtë në shtëpi 200 l, Dimensionet Gj x Th x L = 1610 x 
600 x 695, lartësia rritet deri në 2285 nëse montohet mbi një njësi e brendshme

EKHTS260AC 1.932,-

Rezervuar e pahermetizuar 300 l për ujin e ngrohtë në shtëpi
Rezervuar shtëpie higjienike e pahermetizuar me ujë të ngrohtë, me mbështetje solare

EKHWP300B 2.036,-

Rezervuar e pahermetizuar 500 l për ujin e ngrohtë në shtëpi
Rezervuar shtëpie higjienike e pahermetizuar me ujë të ngrohtë, me mbështetje solare

EKHWP500B 2.212,-

Rezervuar e pahermetizuar 300 l për ujin e ngrohtë në shtëpi
Rezervuar shtëpie higjienike e pahermetizuar me ujë të ngrohtë, me opsion solar nën presion

EKHWP300PB 2.138,-

Rezervuar e pahermetizuar 500 l për ujin e ngrohtë në shtëpi
Rezervuar shtëpie higjienike e pahermetizuar me ujë të ngrohtë, me opsion solar nën presion

EKHWP500PB 2.323,-
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EKHVM(R/Y)D-AB

Njësia e brendshme EKHVMRD/EKHVMYD 50AB 80AB 50AB 80AB
Veshja e jashtme Ngjyra Gri metalike

Materiali Fletë metalike të veshura paraprakisht
Dimensionet Njësia Lartësi x Gjerësi x Thellësi mm 705x600x695
Pesha Njësia kg 92 120
Gama e 
funksionimit

Ngrohje Ambienti Min.~Maks. °C -15~20
Ana e ujit Min.~Maks. °C 25~80

Ftohje Ambienti Min.~Maks. °C DB -~- 10~43
Ana e ujit Min.~Maks. °C -~- 5~20

Ujë i ngrohtë në 
shtëpi

Ambienti Min.~Maks. °C DB -15~35
Ana e ujit Min.~Maks. °C 45~75

Agjenti ftohës Lloji R-134a
Mbushja kg 2,0

TCO₂eq 2,68
GWP 1430

Niveli i presionit të 
zhurmës

Nom. dBA 40 / 43 / 0 / 0 42 / 43 / 0 / 0 40 / 43 / 0 / 0 42 / 43 / 0 / 0
Modaliteti i qetësisë së natës Niveli 1 dBA 38 / 0 / 0

EKHVM(R/Y)D-AB

Pompë nxehtësie ajër-ujë e kthyeshme me 
qëndrim në dysheme për përdorime të 
mëdha rezidenciale dhe komerciale

 � Njësi e brendshme që qëndron mbi dysheme deri në 9 kW
 � Fatura të ulëta energjie dhe nivel i ulët emetimi i CO

2

 � Sistem vetëm për ngrohje dhe i kthyeshëm që kursen energjinë, 
i bazuar në teknologjinë e pompave ngrohëse ajër-ujë

 � Përdorim në temperaturë të lartë: në 80°C pa ngrohësin elektrik
 � Konfigurim fleksibël për emetuesit e nxehtësisë
 � Kompresor me spirale i kontrolluar me inverter

Daikin Altherma Flex Type

EKHBRD-ADV17/Y17

Njësia e brendshme EKHBRD 011ADV17 014ADV17 016ADV17 011ADY17 014ADY17 016ADY17
Veshja e jashtme Ngjyra Gri metalike

Materiali Fletë metalike të veshura paraprakisht
Dimensionet Njësia Lartësi x Gjerësi x Thellësi mm 705x600x695
Pesha Njësia kg 144 147
Gama e 
funksionimit

Ngrohje Ambienti Min.~Maks. °C -20,0 / 0,00~20
Ana e ujit Min.~Maks. °C 25~80,0

Ujë i ngrohtë në 
shtëpi

Ambienti Min.~Maks. °C DB -20,0~35,0
Ana e ujit Min.~Maks. °C 25~80

Agjenti ftohës Lloji R-134a
Mbushja kg 2,60

TCO₂eq 3718
GWP 1430

Niveli i presionit të 
zhurmës

Nom. dBA 43,0 / 46,0 / 0,00 / 0,00 45,0 / 46,0 / 0,00 / 0,00 46,0 / 46,0 / 0,00 / 0,00 43,0 / 46,0 / 0,00 / 0,00 45,0 / 46,0 / 0,00 / 0,00 46,0 / 46,0 / 0,00 / 0,00
Modaliteti i qetësisë së natës Niveli 1 dBA 40 / 0 / 0 43 / 0 / 0 45 / 0 / 0 40 / 0 / 0 43 / 0 / 0 45 / 0 / 0

EKHBRD-ADV17/Y17

Me qëndrim në dysheme vetëm ngrohje me pompë 
nxehtësie ajër-ujë e kombinueshme me radiatorët ekzistues

 � Sistem vetëm për ngrohje që kursen energjinë, i bazuar 
në teknologjinë e pompave ngrohëse ajër-ujë

 � Njësi e brendshme njëfazore dhe trefazore me 
qëndrim në dysheme deri në 16 kW

 � Përdorim në temperaturë të lartë: në 80°C pa ngrohësin elektrik
 � Zëvendësim i lehtë i bojlerit ekzistues, pa ndërruar tubacionin e nxehjes
 � E kombinueshme me radiatorë me temperaturë të lartë
 � Fatura të ulëta energjie dhe nivel i ulët emetimi i CO

2

 � Kompresor me spirale i kontrolluar me inverter
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EMRQ-A

Njësia e jashtme EMRQ 8A 10A 12A 14A 16A
Kapaciteti i ngrohjes Nom. kW 22,4 (6) 28 (6) 33,6 (6) 39,2 (6) 44,8 (6)
Kapaciteti i ftohjes Nom. kW 20 (7) 25 (7) 30 (7) 35 (7) 40 (7)
Efikasiteti sezonal 
 

Ngrohje e ujit 
të ngrohtë në 
shtëpi

Të përgjithshme Profili i deklaruar i ngarkesës XL
Klimë 
mesatare

ηwh 
(efikasiteti 
i ngrohjes 
së ujit)

%

93 83,7 93

Kategoria e efikasitetit 
të energjisë të 
ngrohjes së ujit

A

Dalja e ujit për 
klimë mesatare 
55°C

Të 
përgjithshme

ηs 
(Efikasiteti 
sezonal i 
ngrohjes së 
ambientit)

%

108 104 103 106 103

SCOP 2,78 2,68 2,64 2,74 2,64
Efikasiteti i 
ngrohjes sezonale 
të ambientit 
Kategoria

A+

Veshja e jashtme Ngjyra E bardhë Daikin
Materiali Fletë çeliku e lyer dhe e galvanizuar

Dimensionet Njësia Lartësi x Gjerësi x Thellësi mm 1680x1300x765
Pesha Njësia kg 331 339
Gama e 
funksionimit

Ngrohje Min. °C WB -15
Maks. °C WB 20

Ujë i ngrohtë në shtëpi Ambienti Min.~Maks. °C DB -15~35
Ftohje Min. °C DB 10

Maks. °C DB 43
Agjenti ftohës Lloji R-410A

GWP 2087,5
Mbushja kg 10,3 10,6 10,8 11,1

TCO₂eq 21,5 22,1 22,5 23,2
Lidhjet e 
tubacioneve

Lëng Dia. jasht. mm 9,52 12,7
Thithje Dia. jasht. mm 19,1 22,2 28,6
Gaz me presion të lartë dhe të ulët Dia. jasht. mm 15,9 19,1 22,2
Gjatësia e 
tubacioneve

NjJ - NjB Maks. m 100
Sistemi Ekuivalent m 120

Gjatësia totale e tubacioneve Sistemi Aktuale m 300
Niveli i fuqisë së zhurmës Ngrohje Nom. dBA 78 80 83 84
Niveli i presionit të zhurmës Ngrohje Nom. dBA 58 60 62 63
Furnizimi me energji Fazat/Tensioni V 3~/380-415
Rryma Siguresat e rekomanduara A 20 25 40

(1) 100% raporti i lidhjes së EMRQ8A / 4x EKHVMYD50AB / 4x EKHTS260AC (2) 100% raporti i lidhjes së EMRQ10A / 2x EKHBRD014AD / 2x EKHTS260AC  
(3) 100% raporti i lidhjes së EMRQ12A / 2x EKHBRD016AD / 2x EKHTS260AC (4) 100% raporti i lidhjes së EMRQ14A / 7x EKHVMYD50AB / 7x EKHTS260AC  
(5) 100% raporti i lidhjes së EMRQ16A / 4x EKHBRD016AD / 4x EKHTS260AC (6) Gjendja: Ta=7°C DB/6°C WB, 100% raporti i lidhjes  
(7) Gjendja: Ta=35°C DB, 100% raporti i lidhjes (8) Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë

EMRQ-A

 � Fatura të ulëta energjie dhe nivel i ulët emetimi i CO
2

 � Instalim dhe mirëmbajte e thjeshtë
 � Sistem i integruar për rikuperimin e nxehtësisë
 � Zgjidhja e fundit për ngrohje për përdorim në banesa dhe në mjedise 

tregtare e bazuar në teknologjinë e pompave ngrohëse ajër-ujë
 � E personalizuar për të plotësuar nevojat e ndërtesës suaj: deri në 

10 njësi të brendshme mund të lidhen me 1 njësi të jashtme

Daikin Altherma Flex Type
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Komplete degëzimi të agjentit ftohës për njësitë e jashtme

3-tubësh 2-tubësh

Lloji i kapacitetit të njësisë së jashtme (HP) imperial metrik imperial metrik
8 + 10 KHRQ23M29T9 KHRQM23M29T KHRQ22M29T9 KHRQM22M29T
Çmimi € 149,- 149,- 135,- 135,-
12 ~ 16 KHRQ23M64T KHRQM23M64T KHRQ22M64T KHRQM22M64T
Çmimi € 243,- 243,- 163,- 163,-

Bashkues REFNET për njësitë e brendshme

3-tubësh 2-tubësh

Indeksi i kapacitetit të njësisë së brendshme imperial metrik imperial metrik
< 200 KHRQ23M20T KHRQM23M20T KHRQ22M20T KHRQM22M20T
Çmimi € 129,- 129,- 100,- 100,-
200 ≤ x < 290 KHRQ23M29T9 KHRQM23M29T KHRQ22M29T9 KHRQM22M29T
Çmimi € 149,- 149,- 135,- 135,-
290 ≤ x < 520 KHRQ23M64T KHRQM23M64T KHRQ22M64T KHRQM22M64T
Çmimi € 243,- 243,- 163,- 163,-

Shpërndarës REFNET për njësitë e brendshme

3-tubësh 2-tubësh

Indeksi i kapacitetit të njësisë së brendshme imperial metrik imperial metrik
< 200 dhe 200 ≤ x < 290 KHRQ23M29H KHRQM23M29H KHRQ22M29H KHRQM22M29H
Çmimi € 264,- 264,- 188,- 188,-
290 ≤ x < 520 KHRQ23M64H KHRQM23M64H KHRQ22M64H KHRQM22M64H
Çmimi € 321,- 321,- 233,- 233,-

Daikin Altherma Flex Type
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Lloji / Nr. i porosisë Çmimi €

Sanicube SCS 328/14/0-P
Rezervuar 300 litërshe me performancë të lartë për gjenerim të ujit të 
ngrohtë në shtëpi.
Dimensionet (Gj x Th x L) 595 x 615 x 1646 mm, pesha 57 kg 

EKHWCH300PB 1.243,-

Sanicube SCS 538/16/0-P
Rezervuar ruajtjeje 500 litërshe e shtresëzuar me performancë të lartë 
për gjenerim të ujit të ngrohtë dhe mbështetje për ngrohje.
Dimensionet (Gj x Th x L) 790 x 790 x 1658 mm, pesha 93 kg 

EKHWCH500PB 1.598,-

Sanicube SCS 538/16/16-P
Rezervuar ruajtjeje 500 litërshe e shtresëzuar me performancë të lartë 
për gjenerim të ujit të ngrohtë dhe mbështetje për ngrohje dhe për 
përdorim bivalent me gjenerues shtesë nxehtësie.
Dimensionet (Gj x Th x L) 790 x 790 x 1658 mm, pesha 99 kg

EKHWCB500PB 1.808,-

Sanicube SCS 328/14/0-DB 
Rezervuar 300 litërshe me performancë të lartë për gjenerim të ujit të 
ngrohtë në shtëpi.
Dimensionet (Gj x Th x L) 595 x 615 x 1646 mm, pesha 55 kg

EKHWCH300B 1.066,-

Sanicube SCS 538/0/0-DB
Rezervuar ruajtjeje 500 litërshe e shtresëzuar me performancë të lartë 
për gjenerim të ujit të ngrohtë dhe mbështetje për ngrohje.
Dimensionet (Gj x Th x L) 790 x 790 x 1658 mm, pesha 82 kg

EKHWC500B 1.290,-

Sanicube SCS 538/16/0-DB
Rezervuar ruajtjeje 500 litërshe e shtresëzuar me performancë të lartë 
për gjenerim të ujit të ngrohtë dhe mbështetje për ngrohje.
Dimensionet (Gj x Th x L) 790 x 790 x 1658 mm, pesha 88 kg

EKHWCH500B 1.507,-

Sanicube SCS 538/16/16-DB
Rezervuar ruajtjeje 500 litërshe e shtresëzuar me performancë të lartë 
për gjenerim të ujit të ngrohtë dhe mbështetje për ngrohje dhe për 
përdorim bivalent me gjenerues shtesë nxehtësie.
Dimensionet (Gj x Th x L) 790 x 790 x 1658 mm, pesha 94 kg

EKHWCB500B 1.892,-

HybridCube HYC 343/19/0-P – Rezervuar termike për LT me montim 
në mur deri në 8 kW, Altherma hibride dhe të gjitha me HT
Rezervuar 300 litërshe me performancë të lartë për gjenerim të ujit të 
ngrohtë në shtëpi.
Dimensionet (Gj x Th x L) 595 x 615 x 1646 mm, pesha 64 kg

EKHWP300PB 2.138,-

Sistem me kthim 

të rrjedhjes (-DB)

Sistem nën 

presion (-P)

Vini re: Nëse është e nevojshme, ju lutemi porosisni veçmas bërryl lidhjeje SCS / HYC për të zbrazur rezervuaret.

Daikin Sanicube 
dhe Hybridcube
Rezervuar ruajtjeje solare dhe termike
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Sistem me kthim të 
rrjedhjes (-DB)Sistem nën presion (-P)

Vini re: Nëse është e nevojshme, ju lutemi porosisni veçmas bërryl lidhjeje SCS / HYC për të zbrazur rezervuaret.

Lloji / Nr. i porosisë Çmimi €

HybridCube HYC 544/32/0-P – Rezervuar termike për LT
LT me montim në mur deri në 16 kW, Altherma hibrid edhe të gjitha me HT
Rezervuar ruajtjeje 500 litërshe e shtresëzuar me performancë të lartë për 
gjenerim të ujit të ngrohtë dhe mbështetje për ngrohje. 1)

Dimensionet (Gj x Th x L) 790 x 790 x 1658 mm, pesha 98 kg

EKHWP500PB 2.323,-

HybridCube HYC 343/19/0-DB – Rezervuar termike për LT me montim në 
mur deri në 8 kW, Altherma hibride dhe të gjitha me HT
Rezervuar 300 litërshe me performancë të lartë për gjenerim të ujit të 
ngrohtë.
Dimensionet (Gj x Th x L) 595 x 615 x 1646 mm, pesha 59 kg

EKHWP300B 2.036,-

HybridCube HYC 544/32/0-DB – Rezervuar termike për LT me montim në 
mur deri në 16 kW, Altherma hibride dhe të gjitha me HT
Rezervuar ruajtjeje 500 litërshe e shtresëzuar me performancë të lartë për 
gjenerim të ujit të ngrohtë dhe mbështetje për ngrohje. 1)

Dimensionet (Gj x Th x L) 790 x 790 x 1658 mm, pesha 93 kg

EKHWP500B 2.212,-

Sanicube SC 538/16/0 
Rezervuar 500 litërshe me performancë të lartë për gjenerim të ujit të 
ngrohtë përmes bojlerit ose burimeve të tjera të nxehtësisë.
Dimensionet (Gj x Th x L) 790 x 790 x 1658 mm, pesha 85 kg

EKHWDH500B 1.505,-

Sanicube SC 538/16/16 
Rezervuar 500 litërshe me performancë të lartë për gjenerim të ujit të 
ngrohtë përmes bojlerit ose burimeve të tjera të nxehtësisë dhe për 
përdorim bivalent me gjenerues shtesë nxehtësie.
Dimensionet (Gj x Th x L) 790 x 790 x 1658 mm, pesha 91 kg

EKHWDB500B 1.745,-

1) Mbështetja për ngrohje jo në kombinim me Altherma hibride.

Depozita ruajtjeje termike dhe solare,  
Daikin Sanicube dhe HybridCube
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Rezervuare ruajtjeje termike dhe solare,  
Daikin Sanicube dhe HybridCube

Aksesorët e rezervuarit termik

 Lloji / Nr. i porosisë Çmimi €
Element elektrik për ngrohje 240 V
Dalja 2 kW duke përfshirë kontrollues temperature 30 – 78 °C dhe kufizues 
temperature 95°C, thellësi zhytjeje 1420 mm

EHS/500/1 16 51 31 450,-

Element elektrik me zhytje 240/400 V
Dalja 2-6 kW duke përfshirë kontrollues temperature dhe kufizues 
temperature 98°C, thellësi zhytjeje 1420 mm

EHS/500/5 16 51 35 555,-

Element elektrik me zhytje 240/400 V
Dalja 2-6 kW duke përfshirë kontrollues temperature dhe kufizues 
temperature 98°C, thellësi zhytjeje 1100 mm
Për përdorim me Sanicube Solaris

EHS/500/6 16 51 36 548,-

Lancetë qarkullimi
Për inkorporimin e optimizuar me energji të qarkullimit të ujit të ngrohtë 
në shtëpi në lidhjen e ujit të ngrohtë të rezervuarit së ruajtjes ROTEX

ZKL 16 51 13 142,-

Mikser termostatik si mbrojtës nga djegia
Pajisje sigurie termike për tubin e ujit në shtëpi.  
Gama e cilësimit 35 – 60 °C

VTA32 15 60 15 93,-

Komplet lidhjeje me vidë 1"
Për lidhjen e mbrojtjes nga djegia VTA32

15 60 16 35,-

Inkorporimi i rezervuarit së ruajtjes A1 
(lidhje e kthimit të rezervuarit të ruajtjes dhe lidhje e ngrohësit elektrik 
me zhytje)
Komplet për lidhjen e një bojleri me kondensim ROTEX A1 me LT 
kompakte ose një rezervuar ruajtjeje ROTEX (e pajtueshme me të gjitha 
modelet nga viti 2013 e më pas).  
Përbëhet nga: tubat, aksesorët, inkorporimi i rezervuarit së ruajtjes. 
Regjimi i pahermetizuar

SAA1 16 01 25 168,-

Shkëmbyes i nxehtësisë i inkorporimit të rezervuarit së ruajtjes Varianti 2 
(lidhje e kthimit të rezervuarit së ruajtjes dhe lidhje e ngrohësit elektrik me zhytje)
Komplet për lidhjen me bojler me djegie me dru, pelet, gazolinë ose me gaz me 
LT kompakte ose rezervuar ruajtjeje ROTEX (e pajtueshme me të gjitha modelet 
duke filluar nga viti 2013) si alternativë ndaj një ngrohësi elektrik me zhytje. 
Përbëhet nga: tubat, aksesorët, inkorporimi i rezervuarit së ruajtjes dhe pompa e 
qarkullimit. Për lidhjen e një bojleri me zonën e pahermetizuar, do t'ju nevojitet 
një shkëmbyes shtesë nxehtësie pllakë (p.sh. ROTEX RPWT1 Nr. i porosisë 162031-
RTX). Ky variant mund të realizohet vetëm me gjeneruesit e kontrollueshëm të 
nxehtësisë

SAK2 16 01 30 425,-

Shkëmbyes nxehtësie pllakë ROTEX Solaris (6 kW)
Për lidhjen e ROTEX PRESSURE STATION me një rezervuari ruajtjeje të 
pahermetizuar. Për sistemet solare nën presion me deri në 5 panele solare

RPWT1 162031-RTX 532,-

Bërryl lidhjeje SCS/HYC
Bërryli opsional i lidhjes mundëson mbushjen e lehtë të rezervuarit së 
ruajtjes përmes lidhjes së mbushjes dhe shkarkimit në rezervuarin e 
ruajtjes (lidhje me filetim femër 1")

AW BAS 16 52 10 40,-

Lidhje e mbushjes dhe shkarkimit
Për RPS3 dhe rezervuaret nga viti 2013, për mbushje dhe zbrazje të lehtë 
përmes valvulës së mbushjes dhe shkarkimit

KFE BA 16 52 15 31,-

Fren i konveksionit
Për të parandaluar qarkullimin sipas gravitetit në qarqet e ujit Sanicube 
me kthim të rrjedhjes, 2 copë, të përshtatshme për deri në 95°C, për 
instalimin e çdo lidhjeje shkëmbyesi nxehtësie të anës së rezervuarit 
përveç shkëmbyesit të nxehtësisë solare nën presion

SKB 16 50 70 14,-
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Rezervuar higjienike ruajtjeje Daikin

HYC 
343/19/0-P

HYC 
544/32/0-P

SCS
328/14/0-P

SCS 
538/16/0-P

SCS 
538/16/16-P

EKHWP300PB EKHWP500PB EKHWCH300PB EKHWCH500PB EKHWCB500PB

Gjenerim uji të ngrohtë higjienik mbi parimin e 
ngrohjes së qarkullimit në çast     
Kombinimet e gjeneruesit të nxehtësisë

Kombinimi i bojlerit

A1 BO     
Bojleri Pretherma me gaz me montim në mur     
Bojleri me gaz     
Kombinimi me pompë nxehtësie

LT me montim në mur deri në 8 kW 
LT me montim në mur deri në 16 kW 
Altherma HT     
Altherma hibride  
Kombinimi solar

Kombinimi me kthim të rrjedhjes

Kombinimi solar me presion     
Mbështetja për ngrohje solare1)   
Zgjidhje bivalente*  
(kombinim me gjenerues shtesë  
të nxehtësisë ose pishinë)



Përzgjedhja e rezervuarit të ruajtjes

* Nëse një kombinim solar me presion ose një zgjidhje bivalente kombinohet me një pompë nxehtësie,  

 mund të përdorim pompën e nxehtësisë LT kompakte Varianti Biv. Shikoni faqen 7,8.
1) Mbështetja për ngrohje jo në kombinim me Altherma hibride.

Rezervuare ruajtjeje termike dhe solare,  
Daikin Sanicube dhe HybridCube
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Rezervuar higjienike ruajtjeje Daikin

HYC 
343/19/0-P

HYC 
544/32/0-P

SCS
328/14/0-P

SCS 
538/16/0-P

SCS 
538/16/16-P

EKHWP300PB EKHWP500PB EKHWCH300PB EKHWCH500PB EKHWCB500PB

Gjenerim uji të ngrohtë higjienik mbi parimin e 
ngrohjes së qarkullimit në çast     
Kombinimet e gjeneruesit të nxehtësisë

Kombinimi i bojlerit

A1 BO     
Bojleri Pretherma me gaz me montim në mur     
Bojleri me gaz     
Kombinimi me pompë nxehtësie

LT me montim në mur deri në 8 kW 
LT me montim në mur deri në 16 kW 
Altherma HT     
Altherma hibride  
Kombinimi solar

Kombinimi me kthim të rrjedhjes

Kombinimi solar me presion     
Mbështetja për ngrohje solare1)   
Zgjidhje bivalente*  
(kombinim me gjenerues shtesë  
të nxehtësisë ose pishinë)



HYC 
343/19/0-DB

HYC 
544/32/0-DB

SCS 
328/14/0-DB

SCS 
538/0/0-DB

SCS 
538/16/0-DB

SCS 
538/16/16-DB

SC 
538/16/0

SC 
538/16/16

EKHWP300B EKHWP500B EKHWCH300B EKHWC500B EKHWCH500B EKHWCB500B EKHWDH500B EKHWDB500B
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Të dhënat teknike 
Rezervuar termik dhe rezervuari i ruajtjes solare Daikin Sanicube

Sanicube  
(rezervuar ruajtjeje për bojler me solar)

Solar me presion

300 litra 500 litra

SCS 328 / 14 / 0-P SCS 538 / 16 / 0-P SCS 538 / 16 / 16-P

EKHWCH300PB EKHWCH500PB EKHWCB500PB

Të dhënat bazë

Kategoria e efikasitetit energjetik B B B

Kapaciteti total i ruajtjes Litra 300 500 500

Pesha bosh kg 57 93 99

Pesha totale e mbushur kg 357 593 599

Dimensionet (Gj x Th x L) mm 595 x 615 x 1646 790 x 790 x 1658 790 x 790 x 1658

Dimensioni i anuar cm 163 167 167

Temperatura maks. e lejuar e ujit të ruajtjes °C 85 85 85

Konsumi i nxehtësisë në gjendje gatishmërie në temperaturë rezervuar ruajtjeje 60 °C  kWh / 24 orë 1,3 1,4 1,4

Ngrohja e ujit të pijshëm 

Kapaciteti i ujit të pijshëm Litra 19 24,5 24,5

Presioni maksimal i përdorimit bar 6 6 6

Materiali i shkëmbyesit të nxehtësisë së ujit të pijshëm inoks inoks inoks

Sipërfaqja e shkëmbyesit të nxehtësisë së ujit të pijshëm m² 3,9 5 5

Shkëmbyesi i nxehtësisë së ngarkimit të rezervuarit së ruajtjes (inoks) 

Kapaciteti i ujit i shkëmbyesit të nxehtësisë Litra 9,4 10,5 10,5

Sipërfaqja e shkëmbyesit të nxehtësisë së ngarkimit m² 1,9 2,1 2,1

Shkëmbyesi i nxehtësisë së ngarkimit të rezervuarit së ruajtjes 2 (inoks)

Kapaciteti i ujit i shkëmbyesit të nxehtësisë Litra – – 11,3

Sipërfaqja e shkëmbyesit të nxehtësisë së ngarkimit m² – – 2,3

Shkëmbyesi i nxehtësisë solare nën presion (inoks)

Kapaciteti i ujit i shkëmbyesit të nxehtësisë Litra 4,2 12,5 12,5

Sipërfaqja e shkëmbyesit të nxehtësisë së ngarkimit m² 0,8 1,7 1,7

Shkëmbyesi i nxehtësisë me mbështetje me ngrohje solare (inoks)

Kapaciteti i ujit i shkëmbyesit të nxehtësisë Litra – 3,2 3,2

Sipërfaqja e shkëmbyesit të nxehtësisë së ngarkimit m² – 0,4 0,4

Të dhënat e daljes termike Sanicube

Vlera karakteristike e daljes NL sipas DIN 4708 1) 2,2 2,3 2,5

Vlerësimi i vazhdueshëm QD sipas DIN 4708  kWh / 24 orë 27 35 45

Norma maks. e tërheqjes për një periudhë 10 min. në 35 kW me 
(TKW= 10 °C / TWW= 40 °C / TSP= 60 °C) l / mi 21 22 24

Volumi i ujit të ngrohtë pa ringrohje në 15 l / min.
Norma e tërheqjes (TKW= 10 °C / TWW= 40°C / TSP= 60 °C) Litra 200 230

230
(405)*

Volumi i ujit të ngrohtë me ngrohje në vlerësim fuqie prej 20 kW 
dhe normë tërheqjeje 15 l / min (TKW= 10 °C / TWW= 40 °C / TSP= 60 °C) Litra 400 500

500
(858)*

Sasia e ujit afatshkurtër në 10 min. Litra 210 220 240

Të dhënat e daljes termike HybridCube
Volumi i ujit të ngrohtë pa ringrohje në normë tërheqjeje 
8 l / min / 12 l / min (TKW= 10 °C / TWW= 40 °C / TSP= 50 °C) Litra – – –

Volumi i ujit të ngrohtë pa ringrohje në normë tërheqjeje 
8 l / min / 12 l / min (TKW= 10 °C / TWW= 40 °C / TSP= 60 °C) Litra – – –

Volumi i ujit të ngrohtë pa ringrohje në normë tërheqjeje 
8 l / min / 12 l / min (TKW= 10 °C / TWW= 40 °C / TSP= 65 °C) Litra – – –

Koha e ringrohjes volumi i tërheqjes 140 l -> 5820 Wh  
(tërheqje për banjë)

min. – – –

Koha e ringrohjes volumi i tërheqjes 90 l -> 3660 Wh  
(tërheqje për dush)

min. – – –

Lidhjet e tubacioneve

Ujë i ftohtë dhe i ngrohtë Inç Filetim mashkull 1" Filetim mashkull 1" Filetim mashkull 1"

Qarkullimi hyrje për ngrohje dhe kthim Inç Filetim mashkull 1" Filetim mashkull 1" Filetim mashkull 1"

Mbështetja për ngrohje solare Inç – Filetim mashkull 1" Filetim mashkull 1"

Lidhja me kthim të rrjedhjes Inç – – –

Lidhja solar nën presion Inç
Filetim femër 3 / 4" dhe 

filetim mashkull 1"
Filetim femër 3 / 4" dhe 

filetim mashkull 1"
Filetim femër 3 / 4" dhe 

filetim mashkull 1"
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Me kthim të rrjedhjes

300 litra 500 litra

SCS 328/14/0-DB SCS 538/0/0-DB SCS 538 / 16 / 0-DB SCS 538/16/16-DB

EKHWCH300B EKHWC500B EKHWCH500B EKHWCB500B

B B B B

300 500 500 500

55 82 88 94

355 582 588 594

595 x 615 x 1646 790 x 790 x 1658 790 x 790 x 1658 790 x 790 x 1658

170 167 167 167

85 85 85 85

1,3 1,4 1,4 1,4

19 24,5 24,5 24,5

6 6 6 6

inoks inoks inoks inoks

3,9 5 5 5

9,4 – 10,5 10,5

1,9 – 2,1 2,1

– – – 11,3

– – – 2,3

– – – –

– – – –

– 3,2 3,2 3,2

– 0,4 0,4 0,4

2,2 – 2,3 2,5

27 – 35 45

21 – 22 24

200 – 230
230  

(405)*

400 – 500
500  

(858)*

210 – 220 240

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

Filetim mashkull 1" Filetim mashkull 1" Filetim mashkull 1" Filetim mashkull 1"

Filetim mashkull 1" – Filetim mashkull 1" Filetim mashkull 1"

– Filetim mashkull 1" Filetim mashkull 1" Filetim mashkull 1"

Filetim mashkull 1" Filetim femër 1" Filetim femër 1" Filetim mashkull 1"

– – –

*  Me shkëmbyes të nxehtësisë të ngarkimit të 

rezervuarit së ruajtjes plotësisht të mbushur
1)  Me ringarkimin e 35 kW,  

temperaturë qarkullimi të furnizimit 80 °C,  

temperaturë të rezervuarit së ruajtjes 65 °C,  

temperaturë të ujit të ngrohtë 45 °C  

dhe temperaturë të ujit të ftohtë 10°C

Koha e ringrohjes = Koha që nevojitet për 

ringrohjen e reservuarit termik në një temperaturë 

prej 50°C pasi është shkarkuar një sasi uji i ngrohtë 

në shtëpi.
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Të dhënat teknike 
Rezervuari termik dhe rezervuari i ruajtjes solare Daikin HybridCube

Hybridcube  
(rezervuar ruajtjeje për pompë nxehtësie)

Sanicube  
(rezervuar ruajtjeje për bojler pa solar)

Solar me presion Me kthim të rrjedhjes Sanicube

300 litra 500 litra 300 litra 500 litra 500 litra

HYC 343/19/0-P HYC 544/32/0-P HYC 343 / 19 / 0-DB HYC 544/32/0-DB SC 538/16/0 SC 538/16/16

EKHWP300PB EKHWP500PB EKHWP300B EKHWP500B EKHWDH500B EKHWDB500B

Të dhënat bazë
Kategoria e efikasitetit energjetik B B B B B B
Kapaciteti total i ruajtjes Litra 300 500 300 500 500 500
Pesha bosh kg 64 98 59 93 85 91
Pesha totale e mbushur kg 364 598 359 593 585 591
Dimensionet (Gj x Th x L) mm 595 x 615 x 1646 790 x 790 x 1658 595 x 615 x 1646 790 x 790 x 1658 790 x 790 x 1658 790 x 790 x 1658
Dimensioni i anuar cm 170 167 163 167 167 167
Temperatura maks. e lejuar e ujit të ruajtjes °C 85 85 85 85 85 85
Konsumi i nxehtësisë në gjendje gatishmërie në temperaturë rezervuar ruajtjeje 60 °C  kWh / 24 orë 1,3 1,4 1,3 1,4 1,4 1,4
Ngrohja e ujit të pijshëm 
Kapaciteti i ujit të pijshëm Litra 27,9 29 27,9 27,9 24,5 24,5
Presioni maksimal i përdorimit bar 6 6 6 6 6 6
Materiali i shkëmbyesit të nxehtësisë së ujit të pijshëm inoks inoks inoks inoks inoks inoks
Sipërfaqja e shkëmbyesit të nxehtësisë së ujit të pijshëm m² 5,8 5,8 5,8 6 5 5
Shkëmbyesi i nxehtësisë së ngarkimit të rezervuarit së ruajtjes (inoks) 
Kapaciteti i ujit i shkëmbyesit të nxehtësisë Litra 13,2 18,5 13,2 18,5 11,0 11,0
Sipërfaqja e shkëmbyesit të nxehtësisë së ngarkimit m² 2,7 3,8 2,7 3,8 2,2 2,2
Shkëmbyesi i nxehtësisë së ngarkimit të rezervuarit së ruajtjes 2 (inoks)
Kapaciteti i ujit i shkëmbyesit të nxehtësisë Litra – – – – – 10,9
Sipërfaqja e shkëmbyesit të nxehtësisë së ngarkimit m² – – – – – 2,2
Shkëmbyesi i nxehtësisë solare nën presion (inoks)
Kapaciteti i ujit i shkëmbyesit të nxehtësisë Litra 4,2 12,5 – – – –
Sipërfaqja e shkëmbyesit të nxehtësisë së ngarkimit m² 0,8 1,7 – – – –
Shkëmbyesi i nxehtësisë me mbështetje me ngrohje solare (inoks)
Kapaciteti i ujit i shkëmbyesit të nxehtësisë Litra – 2,3 – 2,3 – –
Sipërfaqja e shkëmbyesit të nxehtësisë së ngarkimit m² – 0,5 – 0,5 – –
Të dhënat e daljes termike Sanicube
Vlera karakteristike e daljes NL sipas DIN 4708 1) – – – – 4,1 4,4
Vlerësimi i vazhdueshëm QD sipas DIN 4708  kWh / 24 orë – – – – 35 50
Norma maks. e tërheqjes për një periudhë 10 min. në 35 kW 
me (TKW= 10 °C / TWW= 40°C / TSP= 60 °C) l / mi – – – – 30 31

Volumi i ujit të ngrohtë pa ringrohje në 15 l / min.
Norma e tërheqjes (TKW= 10 °C / TWW= 40°C / TSP= 60 °C) Litra – – – – 420 420

Volumi i ujit të ngrohtë me ngrohje në vlerësim 
fuqie prej 20 kW dhe normë tërheqjeje 15 l / min 
(TKW= 10 °C / TWW= 40°C / TSP= 60 °C)

Litra
– – – –

970 970

Sasia e ujit afatshkurtër në 10 min. Litra – – – – 300 310
Të dhënat e daljes termike HybridCube
Volumi i ujit të ngrohtë pa ringrohje në normë tërheqjeje 
8 l / min / 12 l / min (TKW= 10 °C / TWW= 40 °C / TSP= 50 °C)

Litra 184 / 153
324 / 282 

(288 / 240)**
184 / 153

364 / 318
(328 / 276)**

– –

Volumi i ujit të ngrohtë pa ringrohje në normë tërheqjeje 
8 l / min / 12 l / min (TKW= 10 °C / TWW= 40 °C / TSP= 60 °C) Litra 282 / 252 492 / 444 282 / 252 540 / 494 – –

Volumi i ujit të ngrohtë pa ringrohje në normë tërheqjeje 
8 l / min / 12 l / min (TKW= 10 °C / TWW= 40 °C / TSP= 65 °C) Litra 352 / 321 560 / 516 352 / 321 612 / 564 – –

Koha e ringrohjes volumi i tërheqjes 140 l -> 5820 Wh 
(tërheqje për banjë)

min.
45 

(LT 008)
25 

(LT 016)
45

(LT 008)
25

(LT 016)
– –

Koha e ringrohjes volumi i tërheqjes 90 l -> 3660 Wh 
(tërheqje për dush)

min.
30 

(LT 008)
17 

(LT 016)
30

(LT 008)
17

(LT 016) – –
Lidhjet e tubacioneve
Ujë i ftohtë dhe i ngrohtë Inç Filetim mashkull 1" Filetim mashkull 1" Filetim mashkull 1" Filetim mashkull 1" Filetim mashkull 1" Filetim mashkull 1"

Qarkullimi hyrje për ngrohje dhe kthim Inç
Filetim femër 

1" / filetim 
mashkull 1"

Filetim femër 
1" / filetim 

mashkull 1"

Filetim femër 
1" / filetim 

mashkull 1"

Filetim femër 
1" / filetim 

mashkull 1"

Filetim femër 
1" / filetim 

mashkull 1"

Filetim femër 
1" / filetim 

mashkull 1"

Mbështetja për ngrohje solare Inç – Filetim femër 1" – Filetim femër 1" – –

Lidhja me kthim të rrjedhjes Inç – – Filetim femër 1" Filetim femër 1" – –

Lidhja solar nën presion Inç

Filetim 
femër 3 / 4" 
dhe filetim 
mashkull 1"

Filetim 
femër 3 / 4" 
dhe filetim 
mashkull 1"

– – – –

**Rezervuar ruajtjeje vetëm me rimbushje me pompë nxehtësie pa ngrohës me zhytje
1) Me ringarkimin e 35 kW, temperaturë qarkullimi të furnizimit 80 °C, temperaturë të rezervuarit së ruajtjes 65 °C, temperaturë të ujit të ngrohtë 45 °C dhe temperaturë të ujit të ftohtë 10°C
Koha e ringrohjes = Koha që nevojitet për ringrohjen e rezervuar termik në një temperaturë prej 50°C pasi është shkarkuar një sasi uji i ngrohtë në shtëpi.
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Rezervuar ruajtjeje solare dhe termike

Setet e rezervuarit së ujit të ngrohtë në shtëpi për Altherma LT me montim në mur
(përbëhet nga rezervuari, ngrohësi përforcues, kontaktori/grupi i siguresave për BH, sensori i rezervuarit + 12 m tel lidhjeje,  
valvuva me 3 drejtime + motori)

Artikulli  Lloji / Nr. i porosisë Çmimi €

Rezervuar ruajtjeje inoksi për ujë të ngrohtë
Për kombinim me njësi të brendshme Altherma HT ose Altherma LT me montim në 
mur (nga Versioni BB i njësisë së brendshme e në vazhdim). 
Me mundësi montimi të Altherma HT mbi njësinë e brendshme.
Me instalimin individual pranë njësisë së brendshme do t'ju nevojitet njësia e 
montimit EKFMAHTB për Altherma HT.

Me kapacitet prej 200 litrash
Dimensionet (Gj x Th x L) 600 x 695 x 1335 mm, pesha 70 kg.

Me kapacitet prej 260 litrash
Dimensionet (Gj x Th x L) 600 x 695 x 1610 mm, pesha 78 kg.

EKHTS200AC

EKHTS260AC

1.472,-

1.932,-

Komplet i instalimit të rezervuarit së ruajtjes së ujit të ngrohtë
Për instalim individual të rezervuarit prej inoksi të ruajtjes së ujit të ngrohtë 
EKHTS200AC dhe EKHTS260AC pranë njësisë së brendshme Altherma HT.

EKFMAHTB 271,-

Sensorë për rezervuarit ruajtjeje uji të ngrohtë, me temperaturë të ulët
Për të matur temperaturën e ujit në rezervuarin e ruajtjes.
Nevojitet për rezervuarin e ruajtjes EKHWE300A3V3 për kontrollin automatik në 
pajisjen e pompës së nxehtësisë. Gjatësia e kabllos: 12 metra.

SF LT  14 10 37 47,-

Lloji / Nr. i porosisë Çmimi €

Rezervuar inoksi për ujin e ngrohtë në shtëpi 150 l
përfshin 3 kW ngrohës përforcues 1 ~ 230 V, lartësia 900 mm, diametri 580 mm, 
pesha 37 kg

EKHWS150B3V3 1.150,-

Kllapë muri për rezervuar inoksi 150 l EKWBSWW150 285,-

Rezervuar inoksi për ujin e ngrohtë në shtëpi 200 l
përfshin 3 kW ngrohës përforcues 1 ~ 230 V, lartësia 1150 mm, diametri 580 mm, 
pesha 45 kg

EKHWS200B3V3 1.171,-

Rezervuar inoksi për ujin e ngrohtë në shtëpi 200 l
përfshin 3 kW ngrohës përforcues 2 ~ 400 V, lartësia 1150 mm, diametri 580 mm, 
pesha 45 kg

EKHWS200B3Z2 1.169,-

Rezervuar inoksi për ujin e ngrohtë në shtëpi 300 l
përfshin 3 kW ngrohës përforcues 1 ~ 230 V, lartësia 1600 mm, diametri 580 mm, 
pesha 59 kg

EKHWS300B3V3 1.332,-

Rezervuar inoksi për ujin e ngrohtë në shtëpi 300 l
përfshin 3 kW ngrohës përforcues 2 ~ 400 V, lartësia 1600 mm, diametri 580 mm, 
pesha 59 kg

EKHWS300B3Z2 1.337,-

Rezervuar i emaluar për ujin e ngrohtë në shtëpi 150 l
përfshin 3 kW ngrohës përforcues 1 ~ 230 V, lartësia 1205 mm, diametri 545 mm, 
pesha 80 kg

EKHWE150A3V3 975,-

Rezervuar i emaluar për ujin e ngrohtë në shtëpi 150 l (me montim në mur)
përfshin 3 kW ngrohës përforcues 1 ~ 230 V, lartësia 1205 mm, diametri 545 mm, 
pesha 82 kg

EKHWET150A3V3 903,-

Rezervuar i emaluar për ujin e ngrohtë në shtëpi 200 l
përfshin 3 kW ngrohës përforcues 1 ~ 230 V, lartësia 1580 mm, diametri 545 mm, 
pesha 104 kg

EKHWE200A3V3 961,-

Rezervuar i emaluar për ujin e ngrohtë në shtëpi 200 l
përfshin 3 kW ngrohës përforcues 2 ~ 400 V, lartësia 1580 mm, diametri 545 mm, 
pesha 104 kg

EKHWE200A3Z2 889,-

Rezervuar i emaluar për ujin e ngrohtë në shtëpi 300 l
përfshin 3 kW ngrohës përforcues 1 ~ 230 V, lartësia 1572 mm, diametri 660 mm, 
pesha 140 kg

EKHWE300A3V3 1.108,-

Rezervuar i emaluar për ujin e ngrohtë në shtëpi 300 l
përfshin 3 kW ngrohës përforcues 2 ~ 400 V, lartësia 1572 mm, diametri 660 mm, 
pesha 140 kg

EKHWE300A3Z2 1.071,-
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EKHTS260AC

EKHTS200AC

Aksesori EKHTS 200AC 260AC
Veshja e jashtme Ngjyra Gri metalike

Materiali Çelik i galvanizuar (fletë metali e veshur paraprakisht)
Dimensionet Njësia Lartësia Integruar në njësinë 

e brendshme
mm

2010 2285

Gjerësia mm 600
Thellësia mm 695

Pesha Njësia Bosh kg 70 78
Rezervuari Vëllimi i ujit l 200 260

Materiali Çelik inoks (EN 1.4521)
Temperatura maksimale e ujit °C 75
Izolimi Humbja e nxehtësisë kWh / 24 orë 12,0 15,0
Kategoria e efikasitetit energjetik B
Humbja vertikale e nxehtësisë W 50 63
Volumi i ruajtjes l 200 260

Shkëmbyesi i 
nxehtësisë

Sasia 1
Materiali i tubit Çelik dupleks (EN 1.4162)
Sipërfaqja m² 1560
Vëllimi i serpentinës së brendshme l 7,5

Rezervuari i ujit të 
ngrohtë në shtëpi
Rezervuar inoksi për ujin e ngrohtë në 
shtëpi me vendosje mbi njëra-tjetrën

 � Rezervuar inoksi për ujin e ngrohtë në shtëpi
 � Njësia e brendshme dhe rezervuari i ujit të ngrohtë në shtëpi 

mund të stivohen për të kursyer hapësirë ose të vendosen pranë 
njëra-tjetrës, vetëm nëse lartësia e kufizon vendosjen.

 � E disponueshme në 200 dhe 260 litra
 � Humbja e nxehtësisë reduktohet në minimum falë izolimit me cilësi të lartë
 � Në intervale të caktuara, njësia e brendshme mund të nxehë ujin 

në 60°C për të parandaluar rrezikun e rritjes së baktereve
 � Nxehje efikase e temperaturës: nga 10°C në 50°C vetëm për 60 minuta

EKHTS-AC
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Të dhënat teknike  
Rezervuari termik dhe rezervuari i ruajtjes solare

EKHWS-B3V3/Z2

EKHWE-A3V3/Z2

Aksesori EKHWE 150A3V3 200A3V3 300A3V3 200A3Z2 300A3Z2
Veshja e jashtme Ngjyra RAL9010

Materiali Çelik i veshur me epoksid
Dimensionet Njësia Diametri mm 545 660 545 660
Pesha Njësia Bosh kg 80 104 140 104 140
Rezervuari Vëllimi i ujit l 150 200 300 200 300

Materiali Çelik i veshur me emal sipas DIN4753TL2
Temperatura maksimale e ujit °C 75
Izolimi Humbja e nxehtësisë kWh / 24 orë 1,7 1,9 2,5 1,9 2,5
Kategoria e efikasitetit energjetik C D C D
Humbja vertikale e nxehtësisë W 71 79 104 79 104
Volumi i ruajtjes l 150 200 300 200 300

Shkëmbyesi i nxehtësisë Sasia 1
Ngrohës përforcues Kapaciteti kW 3
Furnizimi me energji Faza/Frekuenca/Tensioni Hz/V 1~/50/230 2~/50/400

Rezervuari i ujit të 
ngrohtë në shtëpi
EKHWE-A3V3/Z2
Rezervuar i emaluar për ujin e ngrohtë në shtëpi

 � Rezervuar i emaluar për ujin e ngrohtë në shtëpi
 � E disponueshme në 150, 200 dhe 300 litra

Rezervuari i ujit të 
ngrohtë në shtëpi
EKHWS-B3V3/Z2
Rezervuar inoksi për ujin e ngrohtë në shtëpi

 � Rezervuar inoksi për ujin e ngrohtë në shtëpi
 � E disponueshme në 150, 200 dhe 300 litra

Aksesori EKHWS 150B3V3 200B3V3 300B3V3 200B3Z2 300B3Z2
Veshja e jashtme Ngjyra E bardhë neutrale

Materiali Çelik i butë i veshur me epoksid
Dimensionet Njësia Gjerësia mm 580

Thellësia mm 580
Pesha Njësia Bosh kg 37 45 59 45 59
Rezervuari Vëllimi i ujit l 150 200 285 200 285

Materiali Çelik inoks (DIN 1.4521)
Temperatura maksimale e ujit °C 85
Izolimi Humbja e nxehtësisë kWh / 24 orë 155,0 177,0 219,0 177,0 219,0
Kategoria e efikasitetit energjetik C
Humbja vertikale e nxehtësisë W 65 74 91 74 91
Volumi i ruajtjes l 150 200 285 200 285

Shkëmbyesi i 
nxehtësisë

Sasia 1
Materiali i tubit Çelik dyfish LDX 2101

Ngrohës përforcues Kapaciteti kW 3
Furnizimi me energji Faza/Frekuenca/Tensioni Hz/V 1~/50/230 2~/50/400
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ROTEX GCU 
kompakte
Djegie me gaz

Lloji Nr. i porosisë Çmimi €

GCU compact Biv
Funksionim me modulim të daljes nga 6,5 – 15 kW për gaz natyror 
dhe të lëngshëm, rezervuar ruajtjeje me volum 300 litra, shkëmbyes 
nxehtësie shtesë nën presion për përdorime solare ose gjenerues 
të jashtëm nxehtësie. Lidhje për gazin e çliruar DN 60 / 100. Përfshin 
sensor për temperaturën e jashtme.

GCU compact 315 Biv 15 74 02 3.852,-

GCU compact Biv
Funksionim me modulim të daljes nga 6,5 – 24 kW për gaz natyror 
dhe të lëngshëm, rezervuar ruajtjeje me volum 300 litra, shkëmbyes 
nxehtësie shtesë nën presion për përdorime solare ose gjenerues 
të jashtëm nxehtësie. Lidhje për gazin e çliruar DN 60 / 100. Përfshin 
sensor për temperaturën e jashtme.

GCU compact 324 Biv 15 74 08 3.518,-

GCU compact Biv
Funksionim me modulim të daljes nga 6,5 – 15 kW për gaz natyror 
dhe të lëngshëm, rezervuar ruajtjeje me volum 500 litra, shkëmbyes 
nxehtësie shtesë nën presion për përdorime solare ose gjenerues 
të jashtëm nxehtësie. Lidhje për gazin e çliruar DN 60 / 100. Përfshin 
sensor për temperaturën e jashtme.

GCU compact 515 Biv 15 74 04 4.519,-

GCU compact Biv
Funksionim me modulim të daljes nga 6,5 – 24 kW për gaz natyror 
dhe të lëngshëm, rezervuar ruajtjeje me volum 500 litra, shkëmbyes 
nxehtësie shtesë nën presion për përdorime solare ose gjenerues 
të jashtëm nxehtësie. Lidhje për gazin e çliruar DN 60 / 100. Përfshin 
sensor për temperaturën e jashtme.

GCU compact 524 Biv 15 74 06 4.633,-

 
Vini re:
Ju lutemi porositni veçmas modulin 
e sigurisë SBG GCU kompakte dhe 
kompletin e gazit të çliruar GCU 
kompakte.

GCU compact Biv
Funksionim me modulim të daljes nga 6,5 – 33 kW për gaz natyror 
dhe të lëngshëm, rezervuar ruajtjeje me volum 500 litra, shkëmbyes 
nxehtësie shtesë nën presion për përdorime solare ose gjenerues 
të jashtëm nxehtësie. Lidhje për gazin e çliruar DN 60 / 100. Përfshin 
sensor për temperaturën e jashtme.

GCU compact 533 Biv 15 74 07 5.111,-

GCU compact
Funksionim me modulim të daljes nga 6,5 – 15 kW për gaz natyror dhe 
të lëngshëm, rezervuar ruajtjeje me volum 300 litra
Lidhje për gazin e çliruar DN 60 / 100. Përfshin sensor për temperaturën 
e jashtme.

GCU compact 315 15 74 01 3.859,-

GCU compact
Funksionim me modulim të daljes nga 6,5 5 – 24 kW për gaz natyror 
dhe të lëngshëm, rezervuar ruajtjeje me volum 300 litra
Lidhje për gazin e çliruar DN 60 / 100. Përfshin sensor për temperaturën 
e jashtme.

GCU compact 324 15 74 09 3.121,-

GCU compact
Funksionim me modulim të daljes nga 6,5 – 15 kW për gaz natyror dhe 
të lëngshëm, rezervuar ruajtjeje me volum 500 litra
Lidhje për gazin e çliruar DN 60 / 100. Përfshin sensor për temperaturën 
e jashtme.

GCU compact 515 15 74 03 4.544,-

GCU compact
Funksionim me modulim të daljes nga 6,5 – 24 kW për gaz natyror dhe 
të lëngshëm, rezervuar ruajtjeje me volum 500 litra
Lidhje për gazin e çliruar DN 60 / 100. Përfshin sensor për temperaturën 
e jashtme.

GCU compact 524 15 74 10 3.614,-

GCU compact
Funksionim me modulim të daljes nga 6,5 – 33 kW për gaz natyror dhe 
të lëngshëm, rezervuar ruajtjeje me volum 500 litra
Lidhje për gazin e çliruar DN 60 / 100. Përfshin sensor për temperaturën 
e jashtme.

GCU compact 533 15 74 05 5.767,-

Për efikasitetin e energjisë ju lutemi shkoni në faqen 93.
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ROTEX GCU kompakte

Aksesorët e rregullimit

 Lloji /Nr. i porosisë Çmimi €

Kontrollues dhome RoCon U1
Rregullim i komoditetit me kasë për mur
Për përdorim si
a) Telekomandë (kontrollues për pajisjet e jashtme)
b) Njësi përdorimi mikseri (shtesë ose individuale)
c) Termostat dhome për shkëmbyes nxehtësie.

15 70 34 187,-

Modul mikseri RoCon M1
Kontrollues për valvulë mikseri me pompë me efikasit të lartë me 
kontroll shpejtësie duke përfshirë sensorin e qarkut të mikserit
a) në kombinim me një kontrollues pajisjesh (RoCon B1).
Parametrat e rregullueshëm të mikserit përmes gjeneruesit të nxehtësisë.
b) në kombinim me kontrolluesin e dhomës (RoCon U1)
1. mund të përdoret si zgjidhje individuale
2. mund të integrohet në sistem përmes BUS.

15 70 68 198,-

Sensor temperature të brendshme për RoCon rregullim praktik 
RoCon OT1
së bashku me kontrolluesin e mikserit RoCon M1 kur përdoret si 
zgjidhje për zonë ose zgjidhje individuale.

15 60 70 33,-

Portë RoCon G1
për lidhjen e kontrolluesit me internetin për telekomandim të burimit 
të nxehtësisë përmes celularëve (APP).

15 70 56 308,-

Aksesorët

 Lloji /Nr. i porosisë Çmimi €

Komplet për gazin e çliruar GCU kompakt Seti GCU1
Set lidhjeje me stratë të dyfishtë prej 2x45° bërryla me zgjatues lidhjeje 
nga DN60 / 100 në DN80 / 125.

15 50 79.17 198,-

Përshtatës testues me stratë të dyfishtë DN 60/100 D6 PA
Aksesorët nëse nuk përdoret lidhje standarde për gazin e çliruar  
(Seti GCU 1).

24 60 11 47,-

Përshtatës testues me stratë të njëfishtë DN 60 E6 PA
Aksesorët për funksionim të varur nga ajri i dhomës nëse nuk përdoret 
lidhje standarde për gazin e çliruar (Seti GCU 1).

24 60 12 sipas kërkesës

Grup mikseri për të gjithë gjeneruesit e nxehtësisë ROTEX MK1
Për një qark ngrohjeje miks. Gati për t'u lidhur, në kasën e izolimit 
termik, me pompë qarkullimi me efikasitet të lartë, mikser motori, 
valvula ndalimi dhe ekrane temperature.

15 60 67 597,-

Grup mikseri për të gjithë gjeneruesit e nxehtësisë ROTEX MK2
Për një qark ngrohjeje miks. Gati për t'u lidhur, në kasën e izolimit 
termik, me pompë qarkullimi me efikasitet të lartë të kontrolluar me 
PWM, mikser motori, valvula ndalimi dhe ekrane temperature.

15 60 72 621,-

Komplet aksesorësh për grup mikseri MK1/MK2 - VMK1
1" filetim femër x 1 izolues i sheshtë ½".

15 60 53 23,-

Modul i sigurisë për GCU kompakte - SBG GCU kompakte
Gama e produkteve
Me matës presioni, valvulë mbipresioni 3 bar, valvulë automatike ajri, 
lidhje MAG dhe rubinet mbushjeje.

15 70 46 105,-

Fren i konveksionit SKB
Për të parandaluar qarkullimin sipas gravitetit në qarqet e ujit Sanicube 
me kthim të rrjedhjes, 2 copë, të përshtatshme për deri në 95°C, për 
instalimin e çdo lidhjeje shkëmbyesi nxehtësie të anës së rezervuarit 
përveç shkëmbyesit të nxehtësisë solare nën presion

16 50 70 14,-

Ndarës për llumin dhe magnetin
Ndarës kompakt për llumin me rubinet shkarkimi. Përshtatet për 
punime tubacionesh vertikale dhe horizontale
Përfshin valvulat dhe aksesorët

K.FERNOXTF1 208,-

Kasa e shërbimit për GCU kompakte SKGCUc1
përmban pjesë këmbimi të përgjithshme. 
Për GCU kompakte nga viti i prodhimit 06 / 2013.

15 41 72 1.087,-
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ROTEX GCU kompakte

GCU compact 
315 Biv

GCU compact 
324 Biv

GCU compact 
515 Biv

GCU compact 
524 Biv

GCU compact 
533 Biv

15 74 02 15 74 08 15 74 04 15 74 06 15 74 07

Të dhënat bazë

Kapaciteti total i ruajtjes Litra 300 300 500 500 500

Pesha bosh kg 86 86 124 124 124

Pesha totale e mbushur kg 386 386 624 624 624

Dimensionet (Gj x Th x L) mm 595 x 615 x 1950 595 x 615 x 1950 790 x 790 x 1950 790 x 790 x 1950 790 x 790 x 1950

Lartësia në qendër të kompletit të gazit të çliruar 
GCU kompakte

mm 1725 1725 1705 1705 1705

Temperatura maks. e lejuar e ujit të ruajtjes °C 85 85 85 85 85

Fuqia e ngrohjes në gatishmëri kWh / 24 orë 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8

Kontrolli RoCon RoCon RoCon RoCon RoCon

Pompa e qarkullimit me efikasitet të lartë, e rregulluar - e gatshme për ErP (EEI < 0.23)3)

Ngrohja e ujit të pijshëm

Kapaciteti i ujit të pijshëm Litra 19 19 24,5 24,5 24,5

Presioni maksimal i përdorimit bar 6 6 6 6 6

Materiali i shkëmbyesit të nxehtësisë të ujit të ngrohtë në shtëpi inoks inoks inoks inoks inoks

Sipërfaqja e shkëmbyesit të nxehtësisë së ujit të pijshëm m² 4 4 5 5 5

Shkëmbyesi i nxehtësisë së ngarkimit/shkarkimit të rezervuarit së ruajtjes (inoks)

Kapaciteti i ujit i shkëmbyesit të nxehtësisë Litra 9,4 9,4 10,5 10,5 19,3

Sipërfaqja e shkëmbyesit të nxehtësisë së ngarkimit m² 1,9 1,9 2,1 2,1 4

Shkëmbyesi i nxehtësisë solare nën presion (inoks)

Kapaciteti i ujit i shkëmbyesit të nxehtësisë Litra 4,2 4,2 12,5 12,5 12,5

Sipërfaqja e shkëmbyesit të nxehtësisë së ngarkimit m² 0,8 0,8 1,7 1,7 1,7

Të dhënat e daljes termike

Vlera karakteristike e efikasitetit NL sipas DIN 4708 1) 2 2,1 2,1 2,1 2,2

Vlera D (specifike për qarkullimin e ujit) sipas EN 625 2) l / min 22 24 23 25 27

Dalja e vazhdueshme në përputhje me Din 4708 Qn kW 15 24 15 24 33

Norma maks. e tërheqjes për një periudhë 10 në 
(TKW = 10 °C / TWW = 40 °C / TSP = 60 °C)

l / min 19 21 20 23 24

Volumi i ujit të ngrohtë pa ringrohje 
në normë tërheqjeje 15 l / min 
(TKW = 10 °C / TWW = 40 °C / TSP = 60 °C)

Litra 200 200 230 230 230

Volumi i ujit të ngrohtë me ringrohje 
me normë tërheqjeje 15 l / min 
(TKW = 10 °C / TWW = 40 °C / TSP = 60 °C)

Litra 300 400 370 600 1300

Sasia e ujit afatshkurtër në 10 min Litra 190 210 200 230 240

Të dhënat karakteristike të gjeneruesit të nxehtësisë

Dalja nominale kW 6,5 – 15 6,5 – 24 6,5 – 15 6,5 – 24 6,5 – 33

Ngarkesa nominale termike kW 6,5 – 15,7 6,5 – 25,3 6,5 – 15,7 6,5 – 25,3 6,5 – 32,5 (30,0)4)

Lloji i pajisjes B33P / B23 / B23P / B33 / B53 / B53P / C13 / C33 / C43 / C53 / C63 / C83 / C93

Të dhënat elektrike V / Hz 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50

Lloji i mbrojtjes IP 20 20 20 20 20

Presioni maksimal i lejueshëm i funksionimit bar 3 3 3 3 3

Temperatura maksimale e lejuar e përdorimit °C 85 85 85 85 85

Efikasiteti maksimal i bojlerit % 108 108 108 108 108

Diametri i lidhjes për gazin e çliruar / hyrjen e ajrit mm DN 60 / 100 (me kompletin e lidhjes Nr. 155079.17 DN 80 / 125)

Lidhjet e tubacioneve

Ujë i ftohtë dhe i ngrohtë Inç Filetim mashkull 1" Filetim mashkull 1" Filetim mashkull 1" Filetim mashkull 1" Filetim mashkull 1"

Qarkullimi hyrje për ngrohje dhe kthim Inç Filetim femër 1" Filetim femër 1" Filetim femër 1" Filetim femër 1" Filetim femër 1"
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GCU compact 
315 Biv

GCU compact 
324 Biv

GCU compact 
515 Biv

GCU compact 
524 Biv

GCU compact 
533 Biv

15 74 02 15 74 08 15 74 04 15 74 06 15 74 07

Të dhënat bazë

Kapaciteti total i ruajtjes Litra 300 300 500 500 500

Pesha bosh kg 86 86 124 124 124

Pesha totale e mbushur kg 386 386 624 624 624

Dimensionet (Gj x Th x L) mm 595 x 615 x 1950 595 x 615 x 1950 790 x 790 x 1950 790 x 790 x 1950 790 x 790 x 1950

Lartësia në qendër të kompletit të gazit të çliruar 
GCU kompakte

mm 1725 1725 1705 1705 1705

Temperatura maks. e lejuar e ujit të ruajtjes °C 85 85 85 85 85

Fuqia e ngrohjes në gatishmëri kWh / 24 orë 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8

Kontrolli RoCon RoCon RoCon RoCon RoCon

Pompa e qarkullimit me efikasitet të lartë, e rregulluar - e gatshme për ErP (EEI < 0.23)3)

Ngrohja e ujit të pijshëm

Kapaciteti i ujit të pijshëm Litra 19 19 24,5 24,5 24,5

Presioni maksimal i përdorimit bar 6 6 6 6 6

Materiali i shkëmbyesit të nxehtësisë të ujit të ngrohtë në shtëpi inoks inoks inoks inoks inoks

Sipërfaqja e shkëmbyesit të nxehtësisë së ujit të pijshëm m² 4 4 5 5 5

Shkëmbyesi i nxehtësisë së ngarkimit/shkarkimit të rezervuarit së ruajtjes (inoks)

Kapaciteti i ujit i shkëmbyesit të nxehtësisë Litra 9,4 9,4 10,5 10,5 19,3

Sipërfaqja e shkëmbyesit të nxehtësisë së ngarkimit m² 1,9 1,9 2,1 2,1 4

Shkëmbyesi i nxehtësisë solare nën presion (inoks)

Kapaciteti i ujit i shkëmbyesit të nxehtësisë Litra 4,2 4,2 12,5 12,5 12,5

Sipërfaqja e shkëmbyesit të nxehtësisë së ngarkimit m² 0,8 0,8 1,7 1,7 1,7

Të dhënat e daljes termike

Vlera karakteristike e efikasitetit NL sipas DIN 4708 1) 2 2,1 2,1 2,1 2,2

Vlera D (specifike për qarkullimin e ujit) sipas EN 625 2) l / min 22 24 23 25 27

Dalja e vazhdueshme në përputhje me Din 4708 Qn kW 15 24 15 24 33

Norma maks. e tërheqjes për një periudhë 10 në 
(TKW = 10 °C / TWW = 40 °C / TSP = 60 °C)

l / min 19 21 20 23 24

Volumi i ujit të ngrohtë pa ringrohje 
në normë tërheqjeje 15 l / min 
(TKW = 10 °C / TWW = 40 °C / TSP = 60 °C)

Litra 200 200 230 230 230

Volumi i ujit të ngrohtë me ringrohje 
me normë tërheqjeje 15 l / min 
(TKW = 10 °C / TWW = 40 °C / TSP = 60 °C)

Litra 300 400 370 600 1300

Sasia e ujit afatshkurtër në 10 min Litra 190 210 200 230 240

Të dhënat karakteristike të gjeneruesit të nxehtësisë

Dalja nominale kW 6,5 – 15 6,5 – 24 6,5 – 15 6,5 – 24 6,5 – 33

Ngarkesa nominale termike kW 6,5 – 15,7 6,5 – 25,3 6,5 – 15,7 6,5 – 25,3 6,5 – 32,5 (30,0)4)

Lloji i pajisjes B33P / B23 / B23P / B33 / B53 / B53P / C13 / C33 / C43 / C53 / C63 / C83 / C93

Të dhënat elektrike V / Hz 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50

Lloji i mbrojtjes IP 20 20 20 20 20

Presioni maksimal i lejueshëm i funksionimit bar 3 3 3 3 3

Temperatura maksimale e lejuar e përdorimit °C 85 85 85 85 85

Efikasiteti maksimal i bojlerit % 108 108 108 108 108

Diametri i lidhjes për gazin e çliruar / hyrjen e ajrit mm DN 60 / 100 (me kompletin e lidhjes Nr. 155079.17 DN 80 / 125)

Lidhjet e tubacioneve

Ujë i ftohtë dhe i ngrohtë Inç Filetim mashkull 1" Filetim mashkull 1" Filetim mashkull 1" Filetim mashkull 1" Filetim mashkull 1"

Qarkullimi hyrje për ngrohje dhe kthim Inç Filetim femër 1" Filetim femër 1" Filetim femër 1" Filetim femër 1" Filetim femër 1"

GCU compact
315

GCU compact
324

GCU compact
515

GCU compact
524

GCU compact
533

15 74 01 15 74 09 15 74 03 15 74 10 15 74 05

300 300 500 500 500

86 86 124 124 124

386 386 624 624 624

595 x 615 x 1950 595 x 615 x 1950 790 x 790 x 1950 790 x 790 x 1950 790 x 790 x 1950

1725 1725 1705 1705 1705

85 85 85 85 85

1,7 1,7 1,8 1,8 1,8

RoCon RoCon RoCon RoCon RoCon

me efikasitet të lartë, e rregulluar - e gatshme për ErP (EEI < 0.23)3)

19 19 24,5 24,5 24,5

6 6 6 6 6

inoks inoks inoks inoks inoks

4 4 5 5 5

9,4 9,4 10,5 10,5 19,3

1,9 1,9 2,1 2,1 4

- - - - -

- - - - -

2 2,1 2,1 2,1 2,2

22 24 23 25 27

15 24 15 24 33

19 21 20 23 24

200 200 230 230 230

300 400 370 600 1300

190 210 200 230 240

6,5 – 15 6,5 – 24 6,5 – 15 6,5 – 24 6,5 – 33

6,5 – 15,7 6,5 – 25,3 6,5 – 15,7 6,5 – 25,3 6,5 – 32,5 (30,0)4)

B33P / B23 / B23P / B33 / B53 / B53P / C13 / C33/ C43 / C53 / C63 / C83 / C93

230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50

20 20 20 20 20

3 3 3 3 3

85 85 85 85 85

108 108 108 108 108

DN 60 / 100 (me kompletin e lidhjes Nr. 155079.17 DN 80 / 125)

Filetim mashkull 1" Filetim mashkull 1" Filetim mashkull 1" Filetim mashkull 1" Filetim mashkull 1"

Filetim femër 1" Filetim femër 1" Filetim femër 1" Filetim femër 1" Filetim femër 1"

1)   Në dalje nominale, temperaturë furnizimi 80 °C, 

temperaturë të rezervuarit së ruajtjes 65 °C,  

temperaturë të ujit të ngrohtë 45 °C  

dhe temperaturë të ujit të ftohtë 10°C

2)   Shpjegimi: Qarkullimi specifik i ujit sipas EN 625 

është qarkullimi i ujit të pijshëm në rritje mesatare 

temperature prej 30 K që GCU kompakte mund të 

furnizojë gjatë dy tërheqjeve të njëpasnjëshme prej 

10 minutash secila, duke filluar nga një temperaturë 

mbushjeje prej 65 °C. Standardi kërkon vonesë prej 

20 minutash mes tërheqjeve. GCU kompakte e arrin 

këtë vlerë edhe në periudha më të shkurtra vonese.

3)   Nga viti 2015, Direktivat Evroipane ErP lejojnë vetëm 

përdorimin e pompave me indeks efikasiteti energjie 

< 0,23 në bojlerë. Nga viti 2020, këto kërkesa do të 

aplikohen edhe për pjesët e këmbimit. Të gjithë bojlerët 

me kondensim ROTEX A1 dhe GCU kompakte janë 

tashmë të pajisur me pompa që do të lejohen deri në 

vitin 2020 dhe pas tij. 

4)   Gaz i lëngshëm (LPG)
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C33 LART

C33 I SHESHTË C93 C33S

C13

C43

C43

Sistemi Daikin për 
gazin e çliruar

Sistemi për gazin e çliruar për bojlerin hibrid 
Daikin Altherma

Për kombinimin me bojlerin hibrid me kondensim me gaz Daikin 
Altherma, Daikin ofron një sistem koncentrik të fortë të bardhë për 
gaze PP. Për të ruajtur një funksionim optimal të sistemit, Daikin 
këshillon përdorimin e këtij sistemi për gazin e çliruar. Sistemi për 
gazin e çliruar është i lehtë për t'u konfiguruar në kombinim me 
bojlerin hibrid me kondensim me gaz Daikin Altherma.
Për të bërë përzgjedhjen e sistemit të gazit të çliruar që është më 
i lehtë për ju, vizitoni http://fluegas.daikin.eu/ dhe përdorni mjetin 
përzgjedhës të Daikin për gazin e çliruar.
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C13, C33 60/100
Emri i materialit Përshkrimi Çmimi €

EKFGP6837 Terminal për çati PP/GLV 60/100 AR460 83,-

EKFGS0518 Pllakë kundër kushteve atmosferike me pjerrësi Pb/GLV 60/100 18°-22° 121,-

EKFGS0519 Pllakë kundër kushteve atmosferike me pjerrësi Pb/GLV 60/100 23°-27° 121,-

EKFGP7910 Pllakë kundër kushteve atmosferike me 
pjerrësi PF 60/100 25°-45° 49,-

EKFGS0523 Pllakë kundër kushteve atmosferike me 
pjerrësi Pb/GLV 60/100 43°-47° 126,-

EKFGS0524 Pllakë kundër kushteve atmosferike me 
pjerrësi Pb/GLV 60/100 48°-52° 132,-

EKFGS0525 Pllakë kundër kushteve atmosferike me 
pjerrësi Pb/GLV 60/100 53°-57° 135,-

EKFGP1296 Pllakë kundër kushteve atmosferike e 
sheshtë Alu 60/100 0°-15° 74,-

EKFGP6940 Pllakë kundër kushteve atmosferike e 
sheshtë Alu 60/100 36,-

EKFGP2978 Komplet horizontal PP/GLV 60/100 54,-

EKFGP2977 Komplet horizontal me profil të ulët PP/GLV 60/100 67,-

EKFGP4651 Zgjatues PP/GLV 60/100 x 500 mm 36,-

EKFGP4652 Zgjatues PP/GLV 60/100 x 1000 mm 41,-

EKFGP4664 Bërryl PP/GLV 60/100 30° 46,-

EKFGP4661 Bërryl PP/GLV 60/100 45° 29,-

EKFGP4660 Bërryl PP/GLV 60/100 90° 32,-

EKFGP4667 Gyp në formë T-je me panel inspektimi  
PP/GLV 60/100 113,-

EKFGP4631 Kllapë fiksuese / për mur Dn.100 10,-

C13, C33 80/125
Emri i materialit Përshkrimi Çmimi €

EKFGP6864 Terminal për çati PP/GLV 80/125 AR300 
Ral-9011 98,-

EKFGT6300 Pllakë kundër kushteve atmosferike me 
pjerrësi Pb/GLV 80/125 18°-22° 123,-

EKFGT6301 Pllakë kundër kushteve atmosferike me 
pjerrësi Pb/GLV 80/125 23°-27° 126,-

EKFGP7909 Pllakë kundër kushteve atmosferike me 
pjerrësi PF 80/125 25°-45° Ral-9011 51,-

EKFGT6305 Pllakë kundër kushteve atmosferike me 
pjerrësi Pb/GLV 80/125 43°-47° 135,-

EKFGT6306 Pllakë kundër kushteve atmosferike me 
pjerrësi Pb/GLV 80/125 48°-52° 137,-

EKFGT6307 Pllakë kundër kushteve atmosferike me 
pjerrësi Pb/GLV 80/125 53°-57° 147,-

EKFGP1297 Pllakë kundër kushteve atmosferike e 
sheshtë Alu 80/125 0°-15° 81,-

EKFGW5333 Pllakë kundër kushteve atmosferike e 
sheshtë Alu 80/125 36,-

EKFGW6359 Komplet terminali për mur PP/GLV 80/125 93,-

EKFGP4801 Zgjatues PP/GLV 80/125 x 500 mm 41,-

EKFGP4802 Zgjatues PP/GLV 80/125 x 10000 mm 44,-

EKFGP4814 Bërryl PP/GLV 80/125 30° 46,-

EKFGP4811 Bërryl PP/ALU 80/125 45° 36,-

EKFGP4810 Bërryl PP/ALU 80/125 90° 36,-

EKFGP4820 Bërryl inspektimi Plus PP/ALU 80/125  
90° EPDM 88,-

EKFGP4481 Kllapë fiksuese / për mur Dn.125 13,-

Sistemi Daikin për gazin e çliruar

C93,C33S 60/100
Emri i materialit Përshkrimi Çmimi €

EKFGP4678 Lidhje me oxhakun 60/100 54,-

EKFGP1856 Komplet fleksibël PP Dn.60-80 276,-

EKFGP6340 Tub fleksibël zgjatues PP 80 L=10 M 224,-

EKFGP6324 Bashkues fleksibël me fleksibël PP 80 41,-

EKFGP4661 Bërryl PP/GLV 60/100 45° 29,-

EKFGP4660 Bërryl PP/GLV 60/100 90° 32,-

EKFGP6333 Distancator PP 80-100 13,-

EKFGP4667 Gyp në formë T-je me panel inspektimi 
PP/GLV 60/100 113,-

EKFGP4631 Kllapë fiksuese / për mur Dn.100 10,-

EKFGP6341 Tub fleksibël zgjatues PP 80 L=25 M 519,-

EKFGP4651 Zgjatues PP/GLV 60/100 x 500 mm 36,-

EKFGP4664 Bërryl PP/GLV 60/100 30° 46,-

EKFGP6342 Tub fleksibël zgjatues PP 80 L=50 M 965,-

EKFGP4652 Zgjatues PP/GLV 60/100 x 1000 mm 41,-

EKFGP6344 Tub fleksibël zgjatues PP 80 L=15 M 338,-

 C93,C33S 80/125
Emri i materialit Përshkrimi Çmimi €

EKFGP6340 Tub fleksibël zgjatues PP 80 L=10 M 224,-

EKFGP4828 Lidhje me oxhakun 80/125 54,-

EKFGP2520 Komplet fleksibël PP Dn.80 315,-

EKFGP6324 Bashkues fleksibël me fleksibël PP 80 41,-

EKFGP4820 Bërryl inspektimi Plus PP/ALU 80/125  
90° EPDM 88,-

EKFGP4811 Bërryl PP/ALU 80/125 45° 36,-

EKFGP6333 Distancator PP 80-100 13,-

EKFGP6341 Tub fleksibël zgjatues PP 80 L=25 M 519,-

EKFGP4801 Zgjatues PP/GLV 80/125 x 500 mm 41,-

EKFGP4810 Bërryl PP/ALU 80/125 90° 36,-

EKFGP4481 Kllapë fiksuese / për mur Dn.125 13,-

EKFGP4802 Zgjatues PP/GLV 80/125 x 10000 mm 44,-

EKFGP4814 Bërryl PP/GLV 80/125 30° 46,-

EKFGP6344 Tub fleksibël zgjatues PP 80 L=15 M 338,-

EKFGP6342 Tub fleksibël zgjatues PP 80 L=50 M 965,-
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C43 DN.100
Emri i materialit Përshkrimi Çmimi €

EKFGP6354 Tub fleksibël 100-60 + Bërryl mbështetës 152,-

EKFGP6368
Gyp fleksibël në formë T-je 100 Komplet 
lidhjeje me bojlerin 1

209,-

EKFGP5461 Lidhje me oxhakun 60/100 10,-

EKFGP4678 Lidhje me oxhakun 60/100 54,-

EKFGP5497
Mbulesë për oxhak PP 100 përfshirë tubin 
e gazeve

111,-

EKFGP6316 Përshtatës fleksibël-fiks PP 100 51,-

EKFGP4667 Gyp në formë T-je me panel inspektimi  
PP/GLV 60/100 113,-

EKFGP6325 Bashkues fleksibël me fleksibël PP 100 46,-

EKFGP6346 Tub fleksibël zgjatues PP 100 L=10 M 273,-

EKFGP6337 Kllapë mbështetëse e sipërme inoks Dn.100 23,-

EKFGP4660 Bërryl PP/GLV 60/100 90° 32,-

EKFGP4661 Bërryl PP/GLV 60/100 45° 29,-

EKFGP4651 Zgjatues PP/GLV 60/100 x 500 mm 36,-

EKFGP4664 Bërryl PP/GLV 60/100 30° 46,-

EKFGP4631 Kllapë fiksuese / për mur Dn.100 10,-

EKFGP4652 Zgjatues PP/GLV 60/100 x 1000 mm 41,-

EKFGP6349 Tub fleksibël zgjatues PP 100 L=15 M 411,-
EKFGP6347 Tub fleksibël zgjatues PP 100 L=25 M 676,-

C53
Emri i materialit Përshkrimi Çmimi €

EKFGP4651 Zgjatues PP/GLV 60/100 x 500 mm 36,-

EKFGP6837 Terminal për çati PP/GLV 60/100 AR460 83,-

EKFGW4085 Bërryl PP MB-AIR 80 90° 7,-

EKFGP4661 Bërryl PP/GLV 60/100 45° 29,-

EKFGP4652 Zgjatues PP/GLV 60/100 x 1000 mm 41,-

EKFGV1102 Set lidhjeje 60/10-60 hyrje gaz i çliruar/ajër 
Dn. 80 C53 100,-

EKFGP4661 Bërryl PP/GLV 60/100 45° 29,-

EKFGW4001 Shtesë P BM-AIR 80x500 9,-

EKFGP7910 Pllakë kundër kushteve atmosferike me 
pjerrësi PF 60/100 25°-45° 49,-

EKFGS0519 Pllakë kundër kushteve atmosferike me 
pjerrësi Pb/GLV 60/100 23°-27° 121,-

EKFGP4664 Bërryl PP/GLV 60/100 30° 46,-

EKFGP4667 Gyp në formë T-je me panel inspektimi  
PP/GLV 60/100 113,-

EKFGS0525 Pllakë kundër kushteve atmosferike me 
pjerrësi Pb/GLV 60/100 53°-57° 135,-

EKFGS0518 Pllakë kundër kushteve atmosferike me 
pjerrësi Pb/GLV 60/100 18°-22° 121,-

EKFGS0523 Pllakë kundër kushteve atmosferike me 
pjerrësi Pb/GLV 60/100 43°-47° 126,-

EKFGP4660 Bërryl PP/GLV 60/100 90° 32,-

EKFGS0524 Pllakë kundër kushteve atmosferike me 
pjerrësi Pb/GLV 60/100 48°-52° 132,-

 C43 DN.130
Emri i materialit Përshkrimi Çmimi €

EKFGP4678 Lidhje me oxhakun 60/100 54,-

EKFGP5197
Mbulesë për oxhak PP 130 përfshirë tubin 
e gazeve

160,-

EKFGP5461 Lidhje me oxhakun 60/100 10,-

EKFGP6215
Gyp fleksibël në formë T-je 130 Komplet 
lidhjeje me bojlerin 1

230,-

EKFGP6366 Bashkues fleksibël me fleksibël PP 130 67,-

EKFGS0257 Tub fleksibël 130-60 + Bërryl mbështetës 171,-

EKFGS0252 Përshtatës fleksibël-fiks PP 130 64,-

EKFGP6353 Kllapë mbështetëse e sipërme inoks Dn.130 46,-

EKFGS0250 Tub fleksibël zgjatues PP 130 L=30 M 885,-

EKFGP4667 Gyp në formë T-je me panel inspektimi  
PP/GLV 60/100 113,-

EKFGP4661 Bërryl PP/GLV 60/100 45° 29,-

EKFGP4660 Bërryl PP/GLV 60/100 90° 32,-

EKFGP4652 Zgjatues PP/GLV 60/100 x 1000 mm 41,-

EKFGP4664 Bërryl PP/GLV 60/100 30° 46,-

EKFGP4651 Zgjatues PP/GLV 60/100 x 500 mm 36,-

EKFGP4631 Kllapë fiksuese / për mur Dn.100 10,-

C83
Emri i materialit Përshkrimi Çmimi €

EKFGV1101 Lidhje oxhaku 60/10 hyrje ajri Dn. 80 C83 147,-

EKFGP4652 Zgjatues PP/GLV 60/100 x 1000 mm 41,-

EKFGP4660 Bërryl PP/GLV 60/100 90° 32,-

EKFGW4085 Bërryl PP MB-AIR 80 90° 7,-

EKFGP4631 Kllapë fiksuese / për mur Dn.100 10,-

EKFGP4651 Zgjatues PP/GLV 60/100 x 500 mm 36,-

EKFGP4652 Zgjatues PP/GLV 60/100 x 1000 mm 41,-

EKFGP4661 Bërryl PP/GLV 60/100 45° 29,-

C53
Emri i materialit Përshkrimi Çmimi €

EKFGP4631 Kllapë fiksuese / për mur Dn.100 10,-

EKFGW4002 Shtesë P BM-AIR 80x1000 16,-
EKFGW4004 Shtesë P BM-AIR 80x2000 28,-

EKFGP6940 Pllakë kundër kushteve atmosferike e 
sheshtë Alu 60/100 36,-

EKFGW4086 Bërryl PP BM-AIR 80 45° 7,-

EKFGP1296 Pllakë kundër kushteve atmosferike e 
sheshtë Alu 60/100 0°-15° 74,-

Sistemi Daikin për gazin e çliruar
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Sistemi solar i 
Daikin

Artikulli Lloji / Nr. i porosisë Çmimi €

Panel diellor i sheshtë Solaris me efikasitet të lartë V21P
(2000 x 1006 x 85 mm), zona e hapjes 1,79 m², pesha 35 kg, përmbajtja e ujit 1,3 l. Maks. 6 bar

V21P EKSV21P 607,-

Panel diellor i sheshtë Solaris me efikasitet të lartë V26P
(2000 x 1300 x 85 mm), zona e hapjes 2,35 m², pesha 42 kg, përmbajtja e ujit 1,7 l. Maks. 6 bar

V26P EKSV26P 833,-

Panel diellor i sheshtë Solaris me efikasitet të lartë H26P
(1300 x 2000 x 85 mm), zona e hapjes 2,35 m², pesha 42 kg, përmbajtja e ujit 2,1 l. Maks. 6 bar

H26P EKSH26P 739,-

Lidhje paneli diellor Solaris
Konektor i profilit të instalimit, bashkues zgjerimi dhe blloqe me kapje të dyfishtë

FIX-VBP 162016-RTX 65,-

Shinë profili instalimi për V21P
Përbëhet nga shina profili instalimi dhe kapëse siguruese për panel diellor

FIX MP 100 16 20 66 44,-

Shinë profili instalimi për V26P
Përbëhet nga shina profili instalimi dhe kapëse siguruese për panel diellor

FIX MP 130 16 20 67 56,-

Shinë profili instalimi për H26P
Përbëhet nga shina profili instalimi dhe kapëse siguruese për panel diellor

FIX MP 200 16 20 68 75,-

Kanalinë suporti për linjën e lidhjes Solaris
Kanalina suporti (5 në numër, gjatësi, në secilin rast, 1,3 m) për suportin e linjave plastike të 
lidhjes Solaris në kthim rrjedhjeje.

TS 16 42 45 9,-

Pllakë paketë instalimi mbi çati
4 tjegulla çatie për çati të sheshta, p.sh. pllaka, për një panel diellor

FIX ADS 16 47 23 70,-

Komplet instalimi mbi çati
2 tjegulla çatie të rregullueshme me dy lartësi

FIX-ADDP 16 20 85 61,-

Mbajtës çatie për mbulesë të valëzuar
4 mbajtëse duke përfshirë materialin fiksues për një panel diellor

FIX-WD 164703-RTX 68,-

Mbajtës çatie për mbulesë metali me fletë të ngjitur
4 mbajtëse duke përfshirë materialin fiksues për një panel diellor.
Shënim: vetëm për instalime mbi çati.

FIX-BD 164704-RTX 82,-

Paketë montimi bazë brenda në çati V21P 
Hidroizolim bazë për dy panele diellore, fletë mbuluese të plota me material instalimi.  
Këndi minimal i çatisë 15°

IB V21P 16 20 17 631,-

Paketë montimi të zgjeruar brenda në çati V21P
Hidroizolim shtesë për një tjetër panel diellor, fletë mbuluese të plota me material instalimi. 
Këndi minimal i çatisë 15°

IE V21P 16 20 18 283,-

Paketë montimi bazë brenda në çati V26P 
Hidroizolim bazë për dy panele diellore, fletë mbuluese të plota me material instalimi.  
Këndi minimal i çatisë 15°

IB V26P 16 20 19 680,-

Paketë montimi e zgjeruar brenda në çati V26P
Hidroizolim shtesë për një tjetër panel diellor, fletë mbuluese të plota me material instalimi. 
Këndi minimal i çatisë 15°

IE V26P 16 20 20 295,-

Paketë plotësuese me pllakë mbuluese brenda në çati
30 pjesë me shtresa për mbulime të sheshta, p.sh. pllakë (për çdo paketë bazë brenda në çati do 
t'ju nevojitet një paketë plotësuese).

FIX-IES 164616-RTX 156,-

Paketë bazë me kornizë për çati të sheshtë për montim të dy paneleve diellore V26P mbi çati të 
sheshta
Sistem i montuar paraprakisht për instalim të thjeshtë dhe të shpejtë, me kënd ngritjeje të rregullueshëm me 
hapa (30° deri 60°). E përshtatshme për zonë me forcë ere WLZ 2 (vetëm për një shkallë të kufizuar për WLZ 3)

FB V26P 16 20 58 721,-

Paketë shtesë me kornizë për çati të sheshtë për panel diellor shtesë V26P
Shtesë për FB V26P

FE V26P 16 20 59 287,-

Paketë bazë me kornizë për çati të sheshtë për montim të një kolektori H26P mbi çati të 
sheshta
Sistem i montuar paraprakisht për instalim të thjeshtë dhe të shpejtë, me kënd ngritjeje të 
rregullueshëm me hapa (30° deri 60°).
E përshtatshme për zonë me forcë ere WLZ 2 (vetëm për një shkallë të kufizuar për WLZ 3)

FB H26P 16 20 60 341,-

Paketë shtesë me kornizë për çati të sheshtë për panel diellor shtesë H26P
Shtesë për FB H26P

FE H26P 16 20 61 222,-

Mjet shkëputës FIX LP 162029-RTX 9,-

Sistem me kthim të rrjedhjes (-DB)Sistem nën presion (-P)

Sistem solar për përdorim nën presion dhe kthim të rrjedhjes,  
Daikin Solaris

Për njësitë Daikin Altherma LT, HT dhe Flex disponohet një 
sistem solar nën presion dhe i pahermetizuar. Komponentët 
kryesorë janë rezervuaret standarde të Daikin si edhe 
rezervuaret e pahermetizuara higjienike të ujit të ngrohtë 
në shtëpi, kombinuar me kompletet solare të Daikin dhe 
kontrolluesit dhe panelet diellore për instalime mbi çati, 
brenda në çati dhe çati të sheshtë.
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Sistem me ngrohje solare

Sistem solar për përdorim me presion,  
Daikin Solaris

Lloji / Nr. i porosisë Çmimi €

Rregullator solar nën presion Solaris
Rregullator solar për diferencim temperature për sistemin nën presion ROTEX Solaris. Rregullator 
me ekran grafik për prezantimin për shembull të skemës hidraulike dhe rendimentit.
Përfshin qarkullimin e kthimit dhe sensorin e temperaturës së rezervuarit së ruajtjes dhe kasën 
për montim në mur.

DSR1 16 20 84 175,-

Stacion i presionit
Përbëhet nga: Lidhje tubi ø 22 mm duke përfshirë aksesorët e ngjeshjes së tubit dhe bokullat 
mbështetëse (5x), njësi matjeje qarkullimi me 2 x rubinet KFE, ndarës i integruar i ajrit, rubineta 
me sferë me parandalim të integruar të kthimit të rrjedhjes, grup sigurie me matës presioni, 
përfshi aksesorët e izolimit dhe instalimit.

RDS2 EKSRDS2A 485,-

Linjë solare Solaris në presion DN 16
Linjë tubi e valëzuar prej inoksi me izolim termik 15 m për sisteme solare nën presion me linjë 
sensori të futur me madhësi nominale DN 16. Për sisteme deri në 3 panele diellore dhe një 
gjatësi linje deri në 25 m.
Pa aksesorë lidhjeje.

CON 15P16 16 20 73 613,-

Komplet lidhjeje solare Solaris në presion DN 16
Të gjithë aksesorët e nevojshëm për lidhjen e linjës solare nën presion DN 16. Nevojitet së 
bashku me CON 15P16.

CON CP16 16 20 75 75,-

Lidhje linje solare Solaris në presion DN 16
Aksesorët për lidhjen e dy linjave solare nën presion DN 16.

CON XP16 16 20 71 14,-

Linjë solare Solaris në presion DN 20
Linjë tubi e valëzuar prej inoksi me izolim termik 15 m për sisteme solare nën presion me linjë 
sensori të futur me madhësi nominale DN 20. Për sisteme deri në 5 panele diellore dhe një 
gjatësi linje deri në 25 m. Pa aksesorë lidhjeje

CON 15P20 16 20 74 758,-

Komplet lidhjeje solare Solaris në presion DN 20
Të gjithë aksesorët e nevojshëm për lidhjen e linjës solare nën presion DN 20. Nevojitet 
gjithmonë së bashku me CON 15P20.

CON CP20 16 20 76 110,-

Lidhje linje solare Solaris në presion DN 20
Aksesorët për lidhjen e dy linjave solare nën presion DN 20

CON XP20 16 20 72 21,-

Materiale instalimi për sistem Solaris nën presion
Aksesorët e lidhjes për sistemet nën presion dhe materialet e instalimit të panelit diellor, 
përbëhen nga materiali i instalimit për panelin diellor dhe tubi i lidhjes, izolim termik 2 m i 
papërshkueshëm nga rrezet ultravjollcë për hapësirën e jashtme, aksesorë lidhjeje dhe sensor 
temperature për panelin. Depërtimi i çatisë duhet të bëhet nga klienti

RCP EKSRCP 220,-

Konektor për serinë e paneleve diellore për sistemin nën presion Solaris
Komplet lidhjeje për lidhjen e dy radhëve me panele diellore në paralel. Përbëhet nga materiali i 
instalimit të panelit diellor, terminale ekuipotenciale lidhjeje, tapa fundore, bërryla për lidhjen e 
presionit dhe tub lidhjeje 1 m me izolim termik

CON LCP 16 20 45 136,-

Rezervuar zgjerimi me diafragmë 12 l me grup lidhjeje
Për instalime nën presion ROTEX Solaris deri në maks. 2 x V21P / V26P - panele diellore 

MAG S12 16 20 70 142,-

Enë zgjerimi me diafragmë 25 l me bllok lidhjeje
Për sistemet nën presion ROTEX Solaris me deri në maks. 3 panele solare

MAG S 25 16 20 50 168,-

Enë zgjerimi me diafragmë 35 l me bllok lidhjeje
Për sistemet nën presion ROTEX Solaris me deri në maks. 5 panele solare

MAG S 35 162051-RTX 261,-

SOLARFLUID CORACON SOL 5F
Enë 20 l me lëng solar të përzier paraprakisht, gama e funksionimit deri në -28°C

CORACON
SOL 5F

162052-RTX 114,-

SOLARFLUID CORACON SOL 5
1 l koncentrat lëng solar për zgjerimin e gamës kundër ngrirjes. Me 20 l lëng solar me 1 l aditiv, 
gama e përdorimit shkon deri në -33°C. Për 20 l lëng solar me 2x 1 l aditiv, gama e përdorimit 
shkon deri në -38°C

CORACON
SOL 5

16 20 53 16,-

Lancetë qarkullimi
Për inkorporimin e optimizuar me energji të qarkullimit të ujit në shtëpi në lidhjen e ujit të 
ngrohtë me rezervuarin e ruajtjes ROTEX.

ZKL 16 51 13 142,-

Mikser termostatik si mbrojtës nga djegia
Pajisje sigurie termike për tubin e ujit në shtëpi. Gama e cilësimit 35-60 °C

VTA32 15 60 15 93,-

Komplet lidhjeje me vidë 1"
Për lidhjen e mbrojtjes nga djegia VTA32

15 60 16 35,-

Rregullator termostatik 230 V
Me sensor temperature me tub kapilar, gama e cilësimit 35-85 °C

SCS-TR 16 41 30 110,-

Valvulë ndërrimi me 3 drejtime 1" mashkull
Me transmision me motor 230 V, koha e ndërrimit 6 sek.

3 W-UV 15 60 34 124,-

Kontrollues solar EKSR3PA 382,-

Sensor qarkullimi 
Sensor qarkullimi Solaris 12

16 50 70 14,-
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Sistem solar për kthim të rrjedhjes,  
Daikin Solaris

Lloji / Nr. i porosisë Çmimi €

Njësi rregullimi dhe pompe RPS4
Njësi e gatshme për t'u lidhur (230 V), me rregullim dixhital diferencial temperature, sensorë të 
kthimit dhe temperaturës së rezervuarit së ruajtjes, pompë operacionale dhe pompë për rritjen 
e presionit.

EKSRPS4A 764,-

Lidhje e mbushjes dhe shkarkimit
Për RPS3/RPS4 dhe rezervuaret nga viti 2013, për mbushje dhe zbrazje të lehtë përmes valvulës 
së mbushjes dhe shkarkimit

KFE BA 16 52 15 31,-

Lidhje e mbushjes dhe shkarkimit DB-Solar
Për mbushje të lehtë të sistemeve solare me kthim të rrjedhjes nga viti 2013 përmes konektorit të qarkullimit solar

KFE DB BA 16 52 16 49,-

Kabllo lidhjeje për kontaktin e bllokimit të djegësit Për RPS2, RPS3, RPS3 M, RPS3 25M. BSKK 164110-RTX 22,-
Valvulë rregullimi FlowGuard me tregues norme qarkullimi 2-16 l / min FLG 164102-RTX 75,-
Tub lidhjeje Solaris
Linjë lidhjeje 15 m e gatshme për t'u lidhur mes panelit diellor dhe stacionit të pompës, e 
përbërë nga një linjë kthimi dhe qarkullimi me izolim termik me kabllo sensori të integruar

CON 15 16 47 32 145,-

Tub lidhjeje Solaris
Linjë lidhjeje 20 m e gatshme për t'u lidhur mes panelit diellor dhe stacionit të pompës, e 
përbërë nga një linjë kthimi dhe qarkullimi me izolim termik me kabllo sensori të integruar

CON 20 16 47 33 205,-

Shtesë tubi lidhjeje Solaris
E gatshme për t'u lidhur, përfshin materialin e instalimit dhe aksesorët e lidhjes

L = 2,5 m
L = 5,0 m
L = 10,0 m

CON X 25
CON X 50
CON X 100

164261-RTX
164262-RTX

16 42 63

114,-
77,-
173,-

Shtesë e tubit të hyrjes së qarkullimit
Me izolim termik rezistent ndaj rrezeve ultravjollcë, gjatësia = 8 m, përfshin aksesorin e lidhjes së 
kabllos për linjën e sensorit të panelit diellor

CON XV 80 16 42 64 156,-

Depërtim çatie mbi çati, antracit
Paketë depërtimi çatie me aksesorët e lidhjes dhe materialet e instalimit të panelit diellor, 
përbëhet nga depërtim çatie antracit, materiali i instalimit për panelin diellor dhe tubi i lidhjes, 
izolim termik 2 m i papërshkueshëm nga rrezet ultravjollcë për hapësirën e jashtme, aksesorë 
lidhjeje me mjete shkëputjeje dhe sensor temperature për panelin

RCAP EKSRCAP 283,-

Depërtim çatie mbi çati, tjegull e kuqe
Paketë depërtimi çatie me aksesorët e lidhjes dhe materialet e instalimit të panelit diellor, 
përbëhet nga depërtim çatie tjegull e kuqe, materiali i instalimit për panelin diellor dhe tubi 
i lidhjes, izolim termik 2 m i papërshkueshëm nga rrezet ultravjollcë për hapësirën e jashtme, 
aksesorë lidhjeje me mjete shkëputjeje dhe sensor temperature për panelin

RCRP EKSRCRP 283,-

Konektor në radhë paneli diellor Solaris
Komplet lidhjeje për lidhjen e dy radhëve me panele diellore njëri mbi tjetrin. Përbëhet nga 
materiali i instalimit të panelit diellor, terminale ekuipotenciale lidhjeje, tapa fundore, bërryla 
lidhjeje dhe tub 1 m me izolim termik

CON RVP 162035-RTX 89,-

Material instalimi, Solaris brenda në çati
E gatshme për t'u lidhur, përfshin materialin e instalimit dhe aksesorët e lidhjes

RCIP 162037-RTX 169,-

Depërtim në çati, çati e sheshtë
Paketë depërtimi çatie me aksesorët e lidhjes dhe materialet e instalimit të panelit diellor, 
përbëhet nga depërtim çatie mbi çati e sheshtë, materiali i instalimit për panelin diellor dhe tubi 
i lidhjes, izolim termik 8,5 m i papërshkueshëm nga rrezet ultravjollcë për hapësirën e jashtme, 
aksesorë lidhjeje me mjete shkëputjeje dhe sensor temperature për panelin

RCFP 162038-RTX 324,-

Depërtim në çati, çati e sheshtë për anën e alternuar
lidhje paneli diellor depërtim çati e sheshtë me lidhje me vida dhe tapa maskimi për hapjet e 
depërtimit që nuk përdoren

CON FE 16 47 09 98,-

Komplet zgjerimi i rezervuarit së ruajtjes Solaris
Komplet lidhjeje për lidhjen e dy depozitave të ruajtjes Sanicube Solaris (nga rezervuari i ruajtjes 
modeli 2013), përbëhet nga një tub lidhjeje të qarkullimit të kthimit dhe një linjë distributori qarkullimi

CON SX 16 01 20 222,-

Komplet zgjerimi i rezervuarit së ruajtjes Solaris 2
Komplet lidhjeje për lidhjen e depozitave shtesë të ruajtjes Sanicube Solaris (nga rezervuari i ruajtjes 
modeli 2013), përbëhet nga një tub lidhjeje të qarkullimit të kthimit dhe një linjë lidhjeje qarkullimi

CON SXE 16 01 21 196,-

Lancetë qarkullimi
Për inkorporimin e optimizuar me energji të qarkullimit të ujit në shtëpi në lidhjen e ujit të 
ngrohtë me rezervuarin e ruajtjes ROTEX

ZKL 16 51 13 142,-

Mikser termostatik si mbrojtës nga djegia
Pajisje sigurie termike për tubin e ujit në shtëpi. Gama e cilësimit 35-60 °C

VTA32 15 60 15 93,-

Komplet lidhjeje me vidë 1"
Për lidhjen e mbrojtjes nga djegia VTA32

15 60 16 35,-

Rregullator termostatik 230 V
Me sensor temperature me tub kapilar,  
gama e cilësimit 35-85 °C

SCS-TR 16 41 30 110,-

Valvulë ndërrimi me 3 drejtime 1" mashkull
Me transmision me motor 230 V, koha e ndërrimit 6 sek.

3 W-UV 15 60 34 124,-

Fren i konveksionit
Për të parandaluar qarkullimin sipas gravitetit në qarqet e ujit Sanicube me kthim të rrjedhjes, 
2 copë, të përshtatshme për deri në 95°C, për instalimin e çdo lidhjeje shkëmbyesi nxehtësie të 
anës të rezervuarit përveç shkëmbyesit të nxehtësisë solare nën presion

SKB 16 50 70 14,-

I/O PCB dixhital
Statusi në distancë i alarmit/funksionimit

EKRP1HBA 140,-

Sistem me ngrohje solare

Gjatësia maksimale e mundshme e tubit të lidhjes:
 Numri i paneleve diellore Gjatësia maks.

2 45 m 
3 30 m 
4 17 m 
5 15 m 
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Aksesori EKSRPS4A/EKSRDS2A 4A 2A
Montimi Në anë të rezervuarit Në mur
Dimensionet Njësia Lartësi x Gjerësi x Thellësi mm 815x142x230 410x314x154
Pesha Njësia kg 6
Gama e funksionimit Temperatura e ambientit Min.~Maks. °C 5~40 0~40
Presioni i funksionimit Maks. bar - 6
Temperatura në gjendje pushimi Maks. °C 85 120
Performanca termike efikasiteti i panelit (ηcol) % -

Efikasitet pa humbje i panelit η0 % -

Kontrolli Lloji Kontrollues dixhital i ndryshimit të temperaturës me afishim teksti të thjeshtë
Konsumi i energjisë W 2 5

Furnizimi me energji Faza/Frekuenca/Tensioni Hz/V 1~/50/230 /50/230
Sensori Sensori i temperaturës së panelit diellor Pt1000

Sensori i rezervuarit së ruajtjes PTC -
Sensori i qarkullimit kthyes PTC -
Temperatura e ushqimit dhe sensori i qarkullimit Sinjali i tensionit (3,5V DC) -

Marrja e furnizimit me energji Njësia e brendshme
Ndihmëse Pompa solare W 30 23

Solare në gatishmëri W 2,00 5,00
Konsumi vjetor ndihmës i elektricitetit Qaux kWh 78 89

EKSV26PEKSH26P

EKSV21P

Aksesori EKSV/EKSH 21P 26P
Montimi Vertikal Horizontal
Dimensionet Njësia Lartësi x Gjerësi x Thellësi mm 1006x85x2000 2000x85x1300
Pesha Njësia kg 33 42
Volumi l 1,3 1,7 2,1
Sipërfaqja E jashtme m² 2,01 2,60

Hapja m² 1800 2360
Thithësi m² 1,79 2,35

Veshja Micro-therm (thithja maks. 96%, emetimi rreth 5% +/-2%)
Thithësi Regjistër tubi bakri në formë harpe me pllakë me veshje alumini të zgjedhur mirë dhe të salduar me lazer
Veshja me xham Xham sigurie me një panel, transmetimi +/- 92%
Këndi i lejuar i çatisë Min.~Maks. ° 15~80
Presioni i funksionimit Maks. bar 6
Temperatura në gjendje pushimi Maks. °C 192
Performanca 
termike 
 

efikasiteti i panelit (ηcol) % 61
Efikasitet pa humbje i panelit η0 % 0,781 0,784
Koeficienti i humbjes së nxehtësisë a1 W/m².K 4240 4250
Varësia e temperaturës e koeficientit të humbjes së energjisë a2 W/m².K² 0,006 0,007
Kapaciteti termik kJ/K 4,9 6,5

Ndihmëse Pompa solare W -
Solare në gatishmëri W -
Konsumi vjetor ndihmës i elektricitetit Qaux kWh -

EKS(V/H)-P

Kolektor diellor termik për prodhimin e ujit të ngrohtë

 � Kolektorët diellorë mund të prodhojnë deri në 70% të energjisë që nevojitet 
për prodhimin e ujit të nxehtë, një kursim vërtet i madh në kosto

 � Kolektor diellor horizontal dhe vertikal për 
prodhimin e ujit të ngrohtë në shtëpi

 � Panelet me efikasitet të lartë e kthejnë të gjithë rrezatimin 
diellor me valë të shkurtra në nxehtësi si rezultat i veshjes 
së tyre të zgjedhur në mënyrë të veçantë

 � Montohet me lehtësi mbi tjegullat e çatisë

Sistemi solar i Daikin

EKSRDS2A/EKSRPS4A
Stacioni i pompës 

 � Kursen energji dhe redukton emetimet e CO
2
 me një sistem me energji 

diellore për prodhimin e ujit të ngrohtë për përdorim shtëpiak
 � Stacioni i pompës mund të lidhet me sistem me 

energji diellore të pahermetizuar
 � Stacioni dhe kontrolli i pompës sigurojnë transferimin e 

energjisë diellore në rezervuarin e ujit të ngrohtë në shtëpi
EKSRPS4A
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Tabelat e kombinimit nën presion

EKSV21P nën presion

Nr. i paneleve 2 3 4

Materiali
Mbi 
çati

Brenda 
çatisë

Mbi 
çati

Brenda 
çatisë

Mbi 
çati

Brenda 
çatisë

EKSV21P 2 2 3 3 4 4
FIXVBP 1 1 2 2 3 3
FIXMP100 2 2 3 3 4 4
FIXADDP

2 0 3 0 4 0FIXWD
FIXBD
IBV21P 0 1 0 1 0 1
IEV21P 0 0 0 1 0 2
EKHWP***B 1 1 1 1 1 1
EKSRDS2A 1 1 1 1 1 1
164116 1 1 1 1 1 1
EKSR3PA 1 1 1 1 1 1
FLG 1* 1* 1* 1* 1* 1*
CON15P16 1 1 1 1 0 0
CONCP16 1 1 1 1 0 0
CON15P20 0 0 0 0 1 1
CONCP20 0 0 0 0 1 1
MAGS12 1 1 0 0 0 0
MAGS25 0 0 1 1 0 0
MAGS35 0 0 0 0 1 1
EKSRCP 1 1 1 1 1 1
GFL Në varësi të volumit së sistemit

* : opsionale (rekomandohet)

EKSV26P nën presion

Nr. i paneleve 1 2 3

Materiali
Mbi 
çati

Brenda 
çatisë

Çati e 
sheshtë

Mbi 
çati

Brenda 
çatisë

Çati e 
sheshtë

Mbi 
çati

Brenda 
çatisë

Çati e 
sheshtë

EKSV26P 1 2 2 2 3 3 3
FIXVBP 0 1 1 1 2 2 2
FIXMP130 1 2 2 2 3 3 3
FIXADDP

1 2 0 0 3 0 0FIXWD
FIXBD
IBV26P 0 0 1 0 0 1 0
IEV26P 0 0 0 0 0 1 0
FBV26P 0 0 0 1 0 0 1
FEV26P 0 0 0 0 0 0 1
EKHWP***B 1 1 1 1 1 1 1
EKSRDS2A 1 1 1 1 1 1 1
164116 1 1 1 1 1 1 1
EKSR3PA 1 1 1 1 1 1 1
FLG 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1*
CON15P16 1 1 1 1 1 1 1
CONCP16 1 1 1 1 1 1 1
MAGS12 1 1 1 1 0 0 0
MAGS25 0 0 0 0 1 1 1
EKSRCP 1 1 1 1 1 1 1
GFL Në varësi të volumit së sistemit

* : opsionale (rekomandohet)

EKSH26P nën presion

Nr. i paneleve 1 2 3

Materiali
Mbi 
çati

Çati e 
sheshtë

Mbi 
çati

Çati e 
sheshtë

Mbi 
çati

Çati e 
sheshtë

EKSH21P 1 1 2 2 3 3
FIXVBP 0 0 1 1 2 2
FIXMP200 1 1 2 2 3 3
FIXADDP

1 0 2 0 3 0FIXWD
FIXBD
FBH26P 0 1 0 1 0 1
FEH26P 0 0 0 1 0 2
EKHWP***B 1 1 1 1 1 1
EKSRDS2A 1 1 1 1 1 1
164116 1 1 1 1 1 1
EKSR3PA 1 1 1 1 1 1
FLG 1* 1* 1* 1* 1* 1*
CON15P16 1 1 1 1 1 1
CONCP16 1 1 1 1 1 1
MAGS25 1 1 1 1 1 1
EKSRCP 1 1 1 1 1 1
GFL Në varësi të volumit së sistemit

* : opsionale (rekomandohet)

Artikujt shtesë nën presion në funksion të instalimit

Materiali Përshkrimi Sasia e nevojshme

CONLCP Tub lidhjeje mes radhëve të paneleve diellore Numri i radhëve - 1; Hiqi 1 FIXVBP për çdo CONLCP
CONXP16 Lidhje mes 2 CON15P16 Nevojitet CON15P16 shtesë
CONXP20 Lidhje mes 2 CON15P20 Nevojitet CON15P20 shtesë

Sistemi solar i Daikin
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Artikujt shtesë të kthimit të rrjedhës në funksion të instalimit

Tabelat e kombinimit për kthim të rrjedhjes

EKSV21P kthim i rrjedhjes

Nr. i paneleve 2 3 4 5

Materiali
Mbi 
çati

Brenda 
çatisë

Mbi 
çati

Brenda 
çatisë

Mbi 
çati

Brenda 
çatisë

Mbi 
çati

Brenda 
çatisë

EKSV21P 2 2 3 3 4 4 5 5
FIXVBP 1 1 2 2 3 3 4 4
FIXMP100 2 2 3 3 4 4 5 5
FIXADDP

2 0 3 0 4 0 5 0
FIXADS
FIXWD
FIXBD
IBV21P 0 1 0 1 0 1 0 1
IEV21P 0 0 0 1 0 2 0 3
EKHWP***B 1 1 1 1 1 1 1 1
EKSRPS4A 1 1 1 1 1 1 1 1
EKRP1HBA 1 1 1 1 1 1 1 1
BSKK 1 1 1 1 1 1 1 1
FLG 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1*
TS 1 1 1 1 1 1 1 1
CON15 1 1 1 1 1 1 1 1
EKSRCAP/EKSRCRP 1 0 1 0 1 0 1 0
RCIP 0 1 0 1 0 1 0 1

* : opsionale (rekomandohet)

EKSV26P kthim i rrjedhjes

Nr. i paneleve 2 3 4 5

Materiali
Mbi 
çati

Brenda 
çatisë

Çati e 
sheshtë

Mbi 
çati

Brenda 
çatisë

Çati e 
sheshtë

Mbi 
çati

Brenda 
çatisë

Çati e 
sheshtë

Mbi 
çati

Brenda 
çatisë

Çati e 
sheshtë

EKSV26P 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5
FIXVBP 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4
FIXMP130 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5
FIXADDP

2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0
FIXADS
FIXWD
FIXBD
IBV26P 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0
IEV26P 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3 0
FBV26P 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
FEV26P 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3
EKHWP***B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
EKSRPS4A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
EKRP1HBA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BSKK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
FLG 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1*
TS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CON15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
EKSRCAP/EKSRCRP 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
RCIP 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0
RCFP 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1

* : opsionale (rekomandohet)

EKSH26P kthim i rrjedhjes

Nr. i paneleve 1 2 3 4 5

Materiali
Mbi 
çati

Çati e 
sheshtë

Mbi 
çati

Çati e 
sheshtë

Mbi 
çati

Çati e 
sheshtë

Mbi 
çati

Çati e 
sheshtë

Mbi 
çati

Çati e 
sheshtë

EKSH21P 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5
FIXVBP 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4
FIXMP200 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5
FIXADDP

1 0 2 0 3 0 4 0 5 0
FIXADS
FIXWD
FIXBD
FBH26P 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
FEH26P 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4
EKHWP***B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
EKSRPS4A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
EKRP1HBA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BSKK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
FLG 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1*
TS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CON15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
EKSRCAP/EKSRCRP 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
RCFP 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

* : opsionale (rekomandohet)

Materiali Përshkrimi Sasia e nevojshme

165070 Frena graviteti
Këshillohet 1 set për çdo shkëmbyes nxehtësie rezervuar nëse tubacioni nga shkëmbyesi i nxehtësisë 
nuk ka përthyerje të poshtme te rezervuari

CONX25
Sete zgjatimi Në varësi të zgjatimit që kërkohetCONX100

CONX50

CONXV80 Tub zgjatimi me bashkues për hyrje 8 m
Nevojitet vetëm nëse tranzitimi në çati i kolektorit të tubit të daljes nuk mund të lokalizohet pranë 
lidhjes së daljes të kolektorit solar

CONRVP Tub lidhjeje mes radhëve të paneleve diellore Numri i radhëve - 1; Hiqi 1 FIXVBP për çdo CONRVP
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Njësia e brendshme FWXV 15A 20A
Kapaciteti i 
ngrohjes

Kapaciteti total Nom. kW 1,5 2,0
Btu/orë 5100 6800

Kapaciteti i ftohjes Kapaciteti total Nom. kW 1,2 1,7
Kapaciteti i ndjeshëm Nom. kW 0,98 1,4

Fuqia në hyrje Ngrohje Nom. kW 0,013 0,015
Ftohje Nom. kW 0,013 0,015

Dimensionet Njësia Lartësi x Gjerësi x Thellësi mm 600x700x210
Pesha Njësia kg 15
Lidhjet e tubacioneve Zbrazje/Dia. jasht./Hyrje mm/inç 18/G 1/2/G 1/2
Niveli i presionit të 
zhurmës

Ngrohje Nom. dBA 19 29
Ftohje Nom. dBA 19 29

Furnizimi me energji Faza/Frekuenca/Tensioni Hz/V 1~/50/60/220-240/220
(1) Gama e temperaturës së ujit të përdorshëm është 6°C (Min.) deri 60°C (Maks.) (2) Presioni maksimal i lejueshëm i ujit është 1,18 MPa. (3) Respektoni direktivën e ujit të pijshëm 98/83/EC për ujin e ftohur, ujin e 
nxehtë dhe ujin e përzier (4) Sasia e qarkullimi të ujit duhet të jetë 3 L/min deri 15 L/min (0,18 m³/orë deri 0,9 m³/orë). (5) Modeli i lejueshëm i ndërlidhjes së kutisë së ujit është seria BA. (6) Izolimi termik: si tubat e 
hyrjes ashtu dhe të daljes

FWXV-A 

Njësi me qëndrim në dysheme që kursen te kostot e 
përdorimit kur kombinohet me ngrohje nga dyshemeja 
falë temperaturave të tij të ulëta të ujit në dalje

 � Lëkundja automatike vertikale i lëviz krahët e shkarkimit lart dhe poshtë 
për shpërndarje efikase të ajrit dhe të temperaturës në të gjithë dhomën

 � Sistem ngrohjeje dhe ftohjeje që kursen energjinë, i bazuar në 
teknologjinë e pompave të nxehtësisë me burim ajrin

 � Efikasitet optimal i energjisë kur lidhet me një sistem 
Daikin Altherma me temperaturë të ulët

 � Njësia e brendshme shpërndan ajër me zhurmën e pëshpëritjes. 
Zhurma e krijuar mezi kap 22 dB(A) në ftohje dhe 19 dB(A) në 
modalitet ngrohjeje me rrezatim. Për krahasim, zhurma e ambientit 
në një dhomë të qetë arrin mesatarisht në 40 dB(A).

Lloji / Nr. i porosisë Çmimi €

Konvektor i pompës së nxehtësisë
Konvektor me fryrje për ngrohje dhe ftohje dhome me dimensione kompakte dhe 
funksionim shumë të ulët. Mund të përdoret në kombinim me ngrohjen nga dyshemeja 
dhe një zëvendësim që kursen hapësirë për kaloriferët me temperaturë të ulët. 
Telekomanda me rregullim të integruar të temperaturës lehtëson kërkesat e ndryshme.

Konvektor i pompës së nxehtësisë 1,5 kW
Konvektor i pompës së nxehtësisë 2,0 kW

FWXV15A
FWXV20A

498,-
827,-

Komplet valvulash me 2 drejtime për konvektorin e pompës së nxehtësisë
Kjo është e nevojshme nëse konvektori i pompës së nxehtësisë nuk është i lidhur përmes 
një distributori të qarkut të ngrohjes. Përfshin valvulë elektrike me 2 drejtime me aktuator, 
tuba fleksibël, morseta, izolim termik.

EKVKHPC 98,-

Konvektor i 
pompës së 
nxehtësisë

ARC452A15

FWXV-A

 � Lartësia e ulët mundëson që njësia të përshtatet 
në mënyrë të përkryer nën një dritare

 � Programuesi javor i kohës mund të vendoset për të nisur ngrohjen 
ose ftohjen në çdo kohë, mbi një bazë ditore ose javore

 � Mund të instalohet në mur ose në një pozicion të fshehur
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Sistemet e 
ngrohjes nën 
dysheme

Pllakat e sistemit

Lloji Njësia e 
paketimit

Nr. i porosisë i korrespondon 
çmimit € për m2

Çmimi € për nj. 
paketimi

Sistemi me kapëse:
Pllakë me kapëse ROTEX (e disponueshme si tapet i palosur rul) me film tekstil të laminuar me forcë të  
lartë dhe dimension rasteri (100 x 100 mm) për instalim të thjeshtë dhe të sigurt të tubave të ngrohjes. 
Filmi mbivendoset në anën e kllapës për të mbuluar shtresën e izolimit.
E përshtatshme për tub ngrohjeje Ø 14 dhe 17 mm. 
Distanca e instalimit: 100, 150, 200, 250, 300 mm, fortësia dinamike ≤ 15 MN / m3

ROTEX pllakë me palosje 35-3
Lartësia 35 mm 
Rezistenca e përçimit të nxehtësisë: 0,78 m² K / W
Pllakë me kapëse ROTEX në versionin me mbulim me 
izolim të integruar të zhurmës së hapave. 
(DES sm 045), dimensionet: 1000 x 2000 mm

TACF 35-3 5 copë  
= 10 m2

17 45 02 7,90 / m2 79,-

ROTEX tapet rul 35-3
Lartësia 35 mm 
Rezistenca e përçimit të nxehtësisë: 0,78 m² K / W
Pllakë me kapëse ROTEX në versionin me mbulim me 
izolim të integruar të zhurmës së hapave.
(DES sm 045), dimensionet: 1000 x 10 000 mm

TACR 35-3 1 copë  
= 10 m2

17 45 03 11,40 / m2 114,-

ROTEX Monopex, System 70
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Sistemet e ngrohjes nën dysheme

Sistemi i thatë Secco

Lloji Njësia e 
paketimit

Nr. i porosisë i korrespondon 
çmimit € për m2/m

Çmimi € për nj. 
paketimi

Elementi i përçimit të nxehtësisë
Për konstruksion të thatë, në fletë metalike të 
profilizuar dhe të galvanizuar për pllakë Mono, 
Bazë dhe Kompakte.
Dimensionet e instalimit: 120 x 37 cm

Vini re:
Miratohet vetëm elementi Xella për brenda dyshemesë 2 E 22 (2x12,5 mm),  
prodhuar nga Xella GmbH Element 2 E 22 (2 x 12,5 mm) nga Xella GmbH.

Monopex secco
Për tub ngrohjeje Monopex 14 AL.

WLE 14 5,35 m2 17 11 12 31,03 / m2 166,-

System 70 secco
Për tub ngrohjeje DUO 17 AL.

WLE 17 5,35 m2 17 11 13 33,64 / m2 180,-

Tubat e ngrohjes

Lloji Njësia e 
paketimit

Nr. i porosisë i korrespondon 
çmimit € për m2/m

Çmimi € për nj. 
paketimi

Tuba ngrohjeje Monopex
Tub bazë prej PE-X i lidhur me stratë të trashë me barrierë kundër oksigjenit  
për sisteme ngrohjeje nën dysheme Monopex me temperaturë të ulët

Monopex 14 
PE-X 14 x 2 DD 
Për sistem ngrohjeje nën dysheme Monopex.

Monopex 14 50 m
120 m
240 m
600 m

17 01 57
17 00 08
17 00 09
17 00 10

1,30 / m
0,89 / m
0,88 / m
0,89 / m

65,-
107,-
212,-
534,-

Monopex 14 AL 
Tub bazë prej PE-X me stratë të trashë 14 x 2 
Veshje alumini dhe shtresë e jashtme PE.
Për sistem ngrohjeje nën dysheme Monopex.

Monopex 14 AL 120 m
240 m

17 06 04
17 06 05

1,85 / m
1,75 / m

222,-
420,-

Monopex 17 
PE-X 17 x 2 DD 
Për sistem ngrohjeje nën dysheme Monopex.

Monopex 17 50 m
120 m
240 m
600 m

17 01 58
17 00 29
17 00 28
17 00 62

1,44 / m
0,86 / m
0,95 / m
0,98 / m

72,-
103,-
229,-
590,-

Monopex 20 
PE-X 20 x 2 DD 
Për sistem ngrohjeje nën dysheme Monopex.

Monopex 20 50 m
120 m
240 m
400 m

17 01 59
17 00 30
17 01 09
17 01 08

1,50 / m
1,24 / m
1,25 / m
1,91 / m

75,-
149,-
299,-
765,-

Tub mbrojtjeje
Tub i zi i valëzuar prej plastike si izolim shtesë në 
zonën e distributorit dhe bashkuesve të zgjerimit. 

16 / 21 mm
19 / 25 mm
23 / 28 mm

Tub mbrojtjeje
Tub mbrojtjeje
Tub mbrojtjeje

25 m
25 m
75 m

17 00 98
17 00 53
17 00 01

0,76 / m
0,84 / m
0,91 / m

19,-
21,-
68,-
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Sistemet e ngrohjes nën dysheme

Tubat e ngrohjes

Lloji Njësia e 
paketimit

Nr. i porosisë i korrespondon 
çmimit € për 

m/kg

Çmimi € për nj. 
paketimi

Tuba ngrohjeje DUO
Tub bazë prej PE-X i lidhur me stratë të trashë me barrierë kundër oksigjenit  
dhe tub shtesë me fleksibilitet të lartë prej PE me bokull të distancuar.
Për ngrohje nën dysheme që përdoret në kombinim direkt me sipërfaqe të  
tjera ngrohjeje, p.sh. kaloriferë. Rreg. Nr. 3 V 292 PE-X
DUO 17
PE-X – 17 / 12 x 2 DD
Për lidhje ngrohjeje nën dysheme me System 70 dhe 
kalorifer ngrohës.

DUO 17 50 m
120 m
240 m
600 m

17 01 60
17 00 68
17 00 86
17 00 61

2,14 /m
1,73 / m
1,53 / m
1,59 / m

107,-
208,-
366,-
952,-

DUO 17 AL
PE-X – 17 / 12 x 2
Me veshje alumini dhe shtresë të jashtme PE.
Për lidhje kaloriferi me System 70 dhe ngrohje nga 
dyshemeja.

DUO 17 AL 60 m
120 m
240 m

17 06 21
17 06 01
17 06 02

2,45 / m
2,23 / m
2,39 / m

147,-
268,-
574,-

DUO 25
PE-X – 25 / 18 x 2 DD si DUO 17,  
për ngrohje industriale nga dyshemeja me System 70.

DUO 25 200 m 17 00 50 2,29 / m 457,-

Shirit anësor izolues për dysheme prej çimentoje ose 
anhidriti 
Shkumë PE me fletë të ngjitur, lartësia 150 mm,  
trashësia 8 mm.

RDS 25 m 17 11 01 0,84 / m 21,-

Kordon izolues për dysheme të lëvizshme
Kordoni izolues për kombinim me RDS (17 11 01)  
për dysheme të lëvizshme

RDS-AS 25 m 17 11 40 0,92 / lfm 23,-

Shirit anësor izolues për struktura betoni
Shkumë PE me fletë të ngjitur, lartësia 300 mm,  
trashësia 10 mm (përdorime industriale).

RDS-i 25 m 17 11 09 1,32 / m 33,-

Profil bashkues zgjerimi
Për krijimin e bashkimeve të lëvizjes dhe bashkimeve në 
zonën e derës.  
Karton i dyllosur i valëzuar me film adeziv. 
Gjatësia 100 cm, lartësia totale 10 cm,  
lartësia e setit 7 cm, trashësia 6 mm.

DFP 25 m 17 11 08 4,84 / m 121,-

Aditiv dyshemeje
Aditiv çimentoje me mbulim tubi ngrohjeje 45 mm
Ngrohja fillon pas 21 ditësh
Sasi shtesë rreth 0,150 kg / m2

Estrolith H2000  10 kg 17 11 02 3,70 / kg 37,-

Aditiv dyshemeje
Aditiv çimentoje me mbulim tubi ngrohjeje 45 mm
Ngrohja fillon pas 10 ditësh
Sasi shtesë rreth 0,250 kg / m2

Temporex 10 kg 17 11 11 6,50 / kg 65,-
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Sistemet e ngrohjes nën dysheme

Lloji Nj. paketimi Nr. i porosisë i korrespondon 
çmimit € për 

kg/copë

Çmimi € për nj. 
paketimi

Aditiv dyshemeje
Aditiv çimentoje me mbulim tubi ngrohjeje 30 mm
Ngrohja fillon pas 21 ditësh
Sasi shtesë rreth 1,3 kg / m2 

Estrotherm S 10 kg 17 11 06 5,60 / kg 56,-

Mbrojtje nga ngrica dhe ndryshku
Sasia e shtimit: 
Me mbrojtje nga ngrica deri në
-  10°C: rreth 20 Vol. % e kapacitetit të ngrohjes së ujit
-  14°C: rreth 25 Vol. % e kapacitetit të ngrohjes së ujit
-  18°C: rreth 30 Vol. % e kapacitetit të ngrohjes së ujit

NALCO CW-143 25 kg 17 11 03 13,44 / kg 336,-

Kapëse sistemi ROTEX
Mjet preciz rezistent ndaj konsumimit për përpunimin e 
kunjave të kapëseve TN40 që mban një kasetë. Me kasetë të 
harkuar dhe dorezë me formë ergonomike.
Njësi pa këmbë mbështetëse.

STAC 17 11 34 310,-

Kunja kapësesh ROTEX
Për kapëset e sistemit ROTEX për fiksimin dhe lokalizimin e 
tubave ROTEX deri në maks. Ø 20 mm.  
Ngjyra e zezë, 30 në numër, secila në kasetë,  
paketuar në kuti kartoni.

TN40 300 copë 17 11 35 0,06 / copë 19,-

Shirit adeziv transparent
Shirit adeziv transparent plastik për izolimin dhe ngjitjen e 
pllakave me kapëse.  
Gjerësia: 50 mm; Gjatësia: 66 m 
1 rul për rreth 50 m².

KB50 6 copë 17 11 36 2,67/ copë 16,-

Dispensator dore për shirit adeziv
Dispensator dore ROTEX për shpërndarjen e thjeshtë dhe 
përpunimin e shiritit adeziv.

HAR 17 11 33 35,-

Aksesorë ngrohje nga muri

Lloji Nj. paketimi Nr. i porosisë i korrespondon 
çmimit € për 

kg/copë

Çmimi € për nj. 
paketimi

Shina kapësesh
Gjatësia e shinës: 1 m
Distanca mes tubave: 50 mm 

100 m 17 12 24 4,06 / m 406,-

Kunj plastik
Për shinën e kapëseve.
Gjatësia 60 mm
Diametri i boshtit: 8 mm 

KN06 100 copë 17 11 27 0,37 / copë 37,-
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Sistemet e ngrohjes nën dysheme

Aksesorët

Lloji Njësia e 
paketimit

Nr. i porosisë i korrespondon 
çmimit € për 

copë

Çmimi € për nj. 
paketimi

Kapëse fiksuese për tubat
Për tuba ngrohjeje Monopex 17 dhe 20  
si edhe Duo 25 dhe tub mbrojtës 19/25

RHC 17
RHC 25

50
50

17 11 17
17 11 25

0,18 / copë
0,24 / copë

9,-
12,-

Fiksues tubi
Për fiksimin e tubave të ngrohjes  
në armaturën prej çeliku

BD 1000 17 01 45 0,06 / copë 56,-

Njësi lidhëse
Për fiksimin e përdredhjes së fiksuesit të tubit

BA 1 17 01 40 23,-

Veglat dhe çmbështjellësi i tubit

Lloji Njësia e 
paketimit

Nr. i porosisë Çmimi € për nj. 
paketimi

Çelës me unazë të hapur SW 19 / 22 QRS 1 17 22 20 19,-

Për tuba spiralë 120 m dhe 240 m,  
rrotullim 360°.

RAW 240  1 17 10 06 448,-

Për tuba spiralë 600 dhe 200 / 400 m.
Për DUO 25 dhe Monopex 20.

RAW 600 1 17 10 07 1.453,-
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Sistemet e ngrohjes nën dysheme

Dimensionet në cm 
(lartësia x gjerësia)

Lloji Njësia e 
paketimit

Nr. i 
porosisë

Çmimi € për nj. 
paketimi

Distributor i qarkut të ngrohjes RMX për të gjitha sistemet ROTEX të ngrohjes nën dysheme dhe sistemet e lidhjes me kalorifer
 › Poliamid i përforcuar me fibra xhami i stabilizuar për nxehtësinë
 › I përshtatshëm për lartësitë më të vogla të aksesorëve
 › Kursen hapësirën duke reduktuar gjerësinë e modulit
 › Mund të zgjerohet me fleksibilitet përmes dizajnit modular
 › Për 2 deri 14 qarqe ngrohjeje
 › Lidhje eurokon deri në diametër tubi 20 mm
 › Matje e integruar e normës së qarkullimit
 › Grup lidhjeje dhe termometër KFE të integruar

Distributor me 2 palosje 44 x 20 RMX 2 1 17 27 02 154,-

Distributor me 3 palosje 44 x 25 RMX 3 1 17 27 03 182,-

Distributor me 4 palosje 44 x 30 RMX 4 1 17 27 04 215,-

Distributor me 5 palosje 44 x 35 RMX 5 1 17 27 05 243,-

Distributor me 6 palosje 44 x 40 RMX 6 1 17 27 06 278,-

Distributor me 7 palosje 44 x 45 RMX 7 1 17 27 07 310,-

Distributor me 8 palosje 44 x 50 RMX 8 1 17 27 08 336,-

Distributor me 9 palosje 44 x 55 RMX 9 1 17 27 09 371,-

Distributor me 10 palosje 44 x 60 RMX 10 1 17 27 10 408,-

Distributor me 11 palosje 44 x 65 RMX 11 1 17 27 11 446,-

Distributor me 12 palosje 44 x 70 RMX 12 1 17 27 12 471,-

Komplet zgjerimi për një qark ngrohjeje  
(për qarkullimin dhe kthimin)

RMX-EWS 2 1 17 27 20 37,-

Rregullator qarkullimi për distributorin e qarkut të ngrohjes RMX  
për normat e vogla të qarkullimit nga 0,2 në 1,6 l/min.

DMR RMX 1 17 10 46 14,-

Komplet i unazës morsë në distributorin e qarkut të ngrohjes RMX  
për lëvizjen para dhe kthimin të secilit qark
Për tub ngrohjeje DUO 17 / 12 x 2 MV 12 1 set 17 03 12 9,-

Për tub ngrohjeje Monoplex 14 x 2 MV 14 1 set 17 03 14 9,-

Për tub ngrohjeje VA-Stab 16 x 2,2 MV 16 1 set 17 03 15 9,-

Për tub ngrohjeje Monoplex 17 x 2 MV 17 1 set 17 03 17 7,-

Për tub ngrohjeje DUO 25 / 18 x 2 MV 18 1 set 17 03 18 7,-

Për Monoplex 20 x 2 MV 20 1 set 17 03 20 9,-

Nipël lidhjeje ½" mashkull x ¾"
Vetëizolim me izolues për prerje filetimi, ¾" eurokon.
Për krijimin e lidhjeve të filetuara të tubave PEX së bashku  
me kompletin e unazave morsë të serisë MV.

ARU 2 copë. 17 73 27 7,-

Nipël bashkues ¾" euro-kon 
Për krijimin e bashkimeve të tubave PEX së bashku  
me kompletin e unazave morsë të serisë MV.

SKU 2 copë. 17 72 27 12,-

Komplet valvulash mbylljeje
Filetim femër 1" x filetim mashkull 1"

ASH3 2 copë. 17 55 14 30,-

Aktuator për RMX
Pa rrymë i mbyllur me afishim funksioni,  
gjatësia e linjës së lidhjes 1 m, 230 V,  
filetimi i lidhjes M 30 x 1,5

UFH-Sat8 1 copë 17 51 45 16,-
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Sistemet e ngrohjes nën dysheme

Lloji Madhësia e 
paketimit

Nr. i porosisë Çmimi € për nj. 
paketimi

Distributor i qarkut të ngrohjes HKV QuickFix Industry
 Prodhuar me poliamid të përforcuar me fibra xhami i stabilizuar për nxehtësinë, rezistent ndaj ujit të nxehtë,  
i përshtatshëm për të gjitha sistemet e ngrohjes nga dyshemeja dhe lidhjeve të kaloriferëve ROTEX,  
me sistem të shpejtë montimi, përfshirë valvulat e dorës, etiketat shënuese dhe çelësin e aksesorëve.  
Distributor me 2 palosje HKV 2 1 17 25 02 138,-

Distributor me 3 palosje HKV 3 1 17 25 03 168,-

Distributor me 4 palosje HKV 4 1 17 25 04 196,-

Distributor me 5 palosje HKV 5 1 17 25 05 170,-

Distributor me 6 palosje HKV 6 1 17 25 06 261,-

Distributor me 7 palosje HKV 7 1 17 25 07 278,-

Distributor me 8 palosje HKV 8 1 17 25 08 308,-

Distributor me 9 palosje HKV 9 1 17 25 09 336,-

Distributor me 10 palosje HKV 10 1 17 25 10 366,-

Distributor me 11 palosje HKV 11 1 17 25 11 306,-

Distributor me 12 palosje HKV 12 1 17 25 12 329,-

Distributor me 13 palosje HKV 13 1 17 25 13 462,-

Distributor me 14 palosje HKV 14 1 17 25 14 371,-

Komplet i lidhjes për HKV 2 në HKV 14 ASH 1 1 17 55 10 103,-

Seti i unazës morsë  
Për lëvizjen para dhe kthimin të secilit qark
Për tub ngrohjeje DUO 17 / 12 x 2 E 1 1 set 17 70 12 7,-

Për tub ngrohjeje Monoplex 14 x 2 E 2 1 set 17 70 14 9,-

Për tub ngrohjeje VA-Stab 16 x 2,2 E 7 1 set 17 70 10 9,-

Për tub ngrohjeje Monoplex 17 x 2 E 4 1 set 17 70 17 9,-

Për tub ngrohjeje DUO 25 / 18 x 2 E 5 1 set 17 70 18 9,-

Për tub ngrohjeje Monoplex 20 x 2 E 6 1 set 17 70 20 9,-

Seti i tapave izoluese për HKV  
Për qarqet e papërdorura të ngrohjes

1 17 70 30 2,-

Seti i matësit të nxehtësisë
I përshtatshëm për matës nxehtësie  
110 ose 130 mm gjatësi.
I përshtatshëm për HKV 2 në HKV 14  
dhe RMX 2 në RMX 14.

WMS 1 17 60 20 168,-

Aktuator universal për HKV,  
Combo-Box
230 V, i mbyllur kur është pa rrymë, montim prize, ekran 
funksional me shikim nga të gjitha këndet, linja e lidhjes 
e gjatë 1 m, funksion First Open, kursim energji si rezultat 
i konsumit të ulët (1,8 W), M30 x 1,0.

SAT 5 1 17 51 10 30,-
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Sistemet e ngrohjes nën dysheme

Lloji Madhësia e paketimit Nr. i porosisë Çmimi €

Combo-Box
Nënshpërndarje për shpërndarje nëpër dhomë dhe rregullim 
për maks. 2 qarqe ngrohjeje nën dysheme me System 70 për tub 
ngrohjeje DUO 17 dhe, nëse zgjidhet, një kalorifer i pajisur me 
kasë UP duke përfshirë pllaka përshtatëse, pa kompletin e unazës 
morsë dhe pozicionin (e mundshme vetëm SAT 5). Të gjitha lidhjet 
eurokon. Blloku i valvulave dhe kompleti unazë morsë për lidhjen 
e një kaloriferi të porositen veçmas, nëse nevojitet.

Combo-Box 1 copë. 17 24 15 138,-

Komplet unazë morsë për Combo-Box
Eurokon DUO 17 / 12 x 2

MV 12 1 set 17 03 12 9,-

Kutia e montimit në mur
Me strukturë të përparme dhe derë, lartësia e rregullueshme nga 
80 deri 120 mm, struktura dhe dera të veshura me pudër RAL 9010 
të bardhë

deri në HKV / RMX 4
deri në HKV / RMX 7
deri në HKV / RMX 10
deri në HKV / RMX 14
deri HKV 14 me setin e matësit të nxehtësisë

Dimensionet në cm (L x Gj)
WEK RMX 05 (75 x 50)
WEK RMX 10 (75 x 75)
WEK RMX 15 (75 x 90)

WEK RMX 20 (75 x 120)
WEK RMX 25 (75 x 150) 

1
1
1
1
1

17 81 05
17 81 10
17 81 15
17 81 20
17 81 25

133,-
154,-
175,-
196,-
212,-

Kabineti i distributorit për montimin në sipërfaqe
I veshur me pudër RAL 9016 e bardhë, Dimensionet si për WEK

deri në HKV / RMX 7
deri në HKV / RMX 10
deri në HKV / RMX 14
deri HKV 14 me setin e matësit të nxehtësisë

APK 110 (66,5 x 75)
APK 115 (66,5 x 90)

APK 120 (66,5 x 120)
APK 125 (66,5 x 150)

1
1
1
1

17 41 10
17 41 15
17 41 20
17 41 25

184,-
203,-
231,-
268,-

Kabineti i distributorit për instalim të përparmë në mur  
të HKV (sektori industrial)

deri në HKV / RMX 7
deri në HKV / RMX 14

WEK 40 (75 x 110)
WEK 45 (75 x 140)

1
1

17 71 40
17 71 45

259,-
278,-

Konsola fiksuese me strukturë
E përshtatshme për WEK 40
E përshtatshme për WEK 45

STK 40
STK 45

1
1

17 72 41
17 72 46

247,-
268,-



86

M
irë

m
ba

jtj
a

86

Sh
pë

rn
da

rja
 e

 n
xe

ht
ës

is
ë 

Kontroll në dhomë për sistemet e ngrohjes nën dysheme ROTEX Monopex, System 70

Ideal në kombinim me pompat e kthyeshme të nxehtësisë falë kalimit të thjeshtë  
mes regjimit të ngrohjes dhe ftohjes direkt te pompa e nxehtësisë.

Artikulli Lloji Madhësia e paketimit Nr. i porosisë Çmimi €

Modul i njësisë kryesore RoCon UFH
Modul bazë me njësi kryesore të integruar për furnizimin 
e modulit rregullator (me valë dhe me tela) dhe mundësi 
marrjeje të modulit të orës.
Karakteristikat:
 › Dalje pompe për kërkesë ngrohjeje
 › Dalje pompe për kërkesë ftohjeje
 › Dalje kaskadë
 › Hyrje për ndërrimin mes ngrohjes/ftohjes
 › Siguresë 

Shënim: Nevojitet një modul furnizimi me energji për çdo 
qark ngrohjeje.

UFH-BM 1 17 51 37 170,-

Modul me orë RoCon UFH (opsional)
Modul me orë për shtesë të modulit bazë.
 › 2 orare rikthim për qarqet e ngrohjes
 › Periudhë tejkalimi e pompës
 › Për lehtësi përdorimi, mund të hiqet nga moduli bazë

UFH-UM 1 17 51 38 91,-

Rregullator dhome RoCon UFH me tela
Veçanërisht për montim në sipërfaqe të sheshtë.
Karakteristikat:
 › Gama e cilësimit pa faza 5 – 26°C
 › Mund të çaktivizohet (funksioni aktiv i mbrojtjes nga 

ngrica)
 › Afishim i kërkesës për ngrohje (e kuqe) dhe për ftohje 

(blu)
 › Lidhje me kabllo telefonike 
 › Furnizim me energji 5 V për RoCon RM

UFH-RD 1 17 51 39 40,-

Modul rregullator RoCon UFH me tela, për 6 kanale
Karakteristikat:
 › 6 kanale
 › 4 pozicione (230 V) për kanal
 › Dalje 5 V për rregullatorin e dhomës
 › Ndërrim automatik mes ngrohjes/ftohjes për të gjithë 

kontrolluesin e lidhur të dhomës.
 › Siguresë 

Shënim: Nevojitet një modul furnizimi me energji për çdo 
rregullator qarku ngrohjeje.

UFH-RMD6 1 17 51 40 182,-

Modul rregullator RoCon UFH me tela, për 2 kanale
Karakteristikat:
 › 2 kanale
 › 4 pozicione (230 V) për kanal
 › Dalje 5 V për rregullatorin e dhomës
 › Ndërrim automatik mes ngrohjes/ftohjes për të gjithë 

kontrolluesin e lidhur të dhomës.
 › Siguresë 

Shënim: Nevojitet një modul furnizimi me energji për çdo 
rregullator qarku ngrohjeje.

UFH-RMD2 1 17 51 41 91,-
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Kontroll në dhomë për sistemet e ngrohjes nën dysheme ROTEX Monopex, System 70

Artikulli Lloji Madhësia e paketimit Nr. i porosisë Çmimi €

Rregullator dhome RoCon UFH me valë
Veçanërisht për montim në sipërfaqe të sheshtë për përdorim 
me modulet e rregullatorit RMF6A /RMF2A.
Karakteristikat:
 › Gama e cilësimit pa faza 5 – 26°C
 › Mund të çaktivizohet (funksioni aktiv i mbrojtjes nga ngrica)
 › Qeliza diellore (nuk përfshihet bateria)

UFH-RFT 1 17 51 42 198,-

Modul rregullator RoCon UFH me valë, për 6 kanale
Karakteristikat:
 › 6 kanale
 › 4 pozicione (230 V) për kanal
 › Ndërrim automatik mes ngrohjes/ftohjes për të gjithë 

kontrolluesin e lidhur të dhomës
 › Siguresë
 › Përfshihet antena

Shënim: Nevojitet një modul furnizimi me energji për çdo 
rregullator qarku ngrohjeje.

UFH-RMF6A 1 17 51 43 343,-

Modul rregullator RoCon UFH me valë, për 2 kanale
Karakteristikat:
 › 2 kanale
 › 4 pozicione (230 V) për kanal
 › Ndërrim automatik mes ngrohjes/ftohjes për të gjithë 

kontrolluesin e lidhur të dhomës
 › Siguresë
 › Përfshihet antena

Shënim: Nevojitet një modul furnizimi me energji për çdo 
rregullator qarku ngrohjeje.

UFH-RMF2A 1 17 51 44 226,-

Aktuator për RMX
Pa rrymë i mbyllur me afishim funksioni, gjatësia e linjës 
së lidhjes 1 m, 230 V, filetimi i lidhjes M 30 x 1,5

UFH-Sat8 1 17 51 45 16,-

Shembull përdorimi

Shënim:

Për të bashkuar modulet në rregullatorin e qarkut 

të ngrohjes nevojitet një shinë montimi (furnizimi 

në terren).
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Kontroll në dhomë për sistemet e ngrohjes nën dysheme ROTEX Monopex, System 70

Lloji Madhësia e paketimit Nr. i porosisë Çmimi €

Kontrolli i temperaturës në dhomë  
ngrohje/ftohje 230 V

RTK 1 17 51 25 47,-

Rregullatori elektronik i temperaturës në 
dhomë ngrohje 230 V

RTR-5 1 17 51 17 33,-

Rregullatori i temperaturës në dhomë 230 V
Struktura përshtatëse

RTR4
ARA-E1S

1
1

17 51 11
17 51 13

30,-
5,-

Rregullatori i temperaturës në dhomë 230 V
Me kohëmatës

RTZ 1 1 17 51 12 177,-

Blloku bazë i terminaleve të kabllove
Për lidhjen e 6 RTR dhe maks.14 SAT.

KKL-1 1 17 51 31 93,-

Modul pompe për KKL
230 V 

PM 1 17 51 34 89,-

Shtesë për bllokun e terminaleve të kabllove
Për të shtuar bllokun morsë bazë të kabllove me 
2 RTR në një total prej 8 RTR me maks.14 SAT.

KKL-2 1 17 51 32 37,-

Kontrolli me valë i temperaturës së dhomës
Transmetues me bateri me 1 kanal me mundësi për 
rregullim individual të temperaturës së dëshiruar 
të dhomës, interval matjeje rreth 10 minuta, rreze 
100 m pa pengesa ose 2 tavane, përkatësisht 
3 mure.

FRT 1 17 51 20 114,-

Modul marrës, 1 kanal
230 V / 50 Hz për rregullimin e 1 ose më shumë 
pozicioneve për kanal (për deri 4 FRT).

FEM-1 1 17 51 21 126,-

Modul marrës, 4 kanale
230 V / 50 Hz për rregullimin e 1 ose më shumë 
pozicioneve për kanal (për deri 4 FRT).

FEM-4 1 17 51 22 229,-



 89

M
irë

m
ba

jtj
a

 89

Sh
pë

rn
da

rja
 e

 n
xe

ht
ës

is
ë 

Sistemet e ngrohjes nën dysheme ROTEX Monopex, System 70

rënia e presionit në varësi të gjatësisë për tuba ngrohjeje  
Ø 9, 7, 12, 14, 17, 18 dhe 20 mm

[122 ]

Fließgeschwindigkeit in m/s
10 20 30 40 50 60 70 80 90 10

0

20
0

30
0

40
0

50
0

60
0

70
0

80
0

90
0

10
00

  

Durchfluss in l/h

lä
ng

en
be

zo
ge

ne
r D

ru
ck

ab
fa

ll 
in

 P
a/

m 1000
900
800

700

600

500

400

300

200

100
90
80

70

60

50

40

30

20

10

Längenbezogener Druckabfall für die Heizrohre ø 9,7, 12, 14, 17, 18 und 20 mm

Monopex, System 70 

9,
7 

x 1
,3

m
m

 D
UO

 1
3

12
x 2

 m
m

 D
UO

 1
7

18
 x 

2 
m

m
 D

UO
 2

5

20
 x 

2 
m

m

W
är

m
ev

er
te

ilu
ng

Shpejtësia e rrjedhjes në m/s

Rrjedhja (l/h)

 R
ën

ia
 e

 p
re

si
on

it 
në

 v
ar

ës
i t

ë 
gj

at
ës

is
ë 

në
 P

a/
m



90

Bojler ROTEX A1 
me kondensim 
me gazolinë
Djegie me gazolinë

Lloji Nr. i porosisë Çmimi €

A1 BO 15-e 12 në 15 kW A1 BO 15-e 15 49 60 3.313,-

A1 BO 20-e 12 në 20 kW A1 BO 20-e 15 49 61 3.604,-

A1 BO 27-e 20 në 27 kW A1 BO 27-e 15 49 62 4.759,-

A1 BO 34-e 27 në 34 kW A1 BO 34-e 15 49 63 5.216,-

Vini re:
Ju lutemi porositeni si shtesë grupin e sigurisë SBG A1 (aksesorët e lidhjes, valvula e sigurisë, matësi i presionit)  
dhe setin e lidhjes A1. Shikoni aksesorët më poshtë.

Aksesorët shtesë të rregullimit

Lloji Nr. i porosisë Çmimi €
Kontrolluesi i dhomës
Rregullim i komoditetit me kasë për mur
Për përdorim si
a) Telekomandë (kontrollues për pajisjet e jashtme)
b) Njësi mikseri (shtesë ose individuale)
c) Termostat dhome për shkëmbyes nxehtësie.

RoCon U1 15 70 34 187,-

Moduli i mikserit
Kontrollues për valvulë mikseri me pompë me efikasit të lartë me kontroll shpejtësie 
duke përfshirë sensorin e qarkut të mikserit për temperaturën e rrjedhjes
a) në kombinim me një kontrollues pajisjesh (RoCon B1).
Parametrat e rregullueshëm të mikserit përmes gjeneruesit të nxehtësisë (deri në 
16 module mikseri).
b) në kombinim me kontrolluesin e dhomës (RoCon U1)
1. mund të përdoret si zgjidhje individuale
2. mund të integrohet në sistem përmes BUS.

RoCon M1 15 70 68 198,-

Sensor temperature të brendshme për RoCon rregullim praktik
së bashku me kontrolluesin e mikserit RoCon M1 kur përdoret si zgjidhje për 
zonë ose zgjidhje individuale.

RoCon OT1 15 60 70 33,-

Portëkalim
për lidhjen e kontrolluesit me internetin për telekomandim të burimit të 
nxehtësisë përmes celularëve (APP).

RoCon G1 15 70 56 308,-

Sensor Rezervuar ruajtjeje për rregullim praktik RoCon DT1
I përshtatshëm për të gjithë bojlerët me kondensim me gazolinë A1.  
Nevojitet vetëm nëse nuk është porositur set lidhjeje A1 (VSA1).

RoCon DT1 15 60 68 33,-

Aksesorët për të gjitha ROTEX A1

Lloji Nr. i porosisë Çmimi €

Strukturë mbështetjeje për bojler 400 mm,  
me kasë të heqshme prej plastike

KU 15 30 21 280,-

Grup sigurie për gamën e produkteve A1
Me matës presioni, valvulë mbipresioni 3 bar, lidhje MAG,  
rubinet mbushjeje dhe konektor.

SBG A1 15 60 22 103,-
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Bojler ROTEX A1 me kondensim me gazolinë

Aksesorët për të gjitha ROTEX A1

Lloji Nr. i porosisë Çmimi €

Grup mikseri për të gjithë gjeneruesit e nxehtësisë ROTEX 
Për një qark ngrohjeje miks.
Gati për t'u lidhur, në kasën e izolimit termik, me pompë qarkullimi me 
efikasitet të lartë, mikser motori, valvula ndalimi dhe ekrane temperature.

MK1 15 60 67 597,-

Grup mikseri për të gjithë gjeneruesit e nxehtësisë ROTEX
Për një qark ngrohjeje miks.
Gati për t'u lidhur, në kasën e izolimit termik, me pompë qarkullimi me 
efikasitet të lartë të kontrolluar me PWM, mikser motori, valvula ndalimi  
dhe ekrane temperature.

MK2 15 60 72 621,-

Komplet aksesorësh për grup mikseri MK1/MK2
1" filetim femër x 1 izolues i sheshtë ½".

VMK1 15 60 53 23,-

Aditiv kundër çmërsit dhe ndryshkut
Fisheku me koncentrat “FERNOX” me përshtatës dhe tub lidhës,  
madhësia e paketimit 290 ml.  
Mjafton për ngrohje uji 100 – 150.

KSK 15 60 50 105,-

Seti i lidhjes A1
Përbëhet nga sensori i rezervuarit së ruajtjes, aksesorët e lidhjes dhe valvulë 
ndërrimi me 3 drejtime 1" me motor 230 V (koha e ndërrimit 6 sek.) për lidhje 
hidraulike të një rezervuari termik me një bojler me kondensim A1.  
Për instalimin e VSA1 është e nevojshme të montohet grupi i sigurisë SBG A1.

VSA1 15 48 22 9.153,-

Ndarës për llumin dhe magnetin
Ndarës kompakt për llumin me rubinet shkarkimi. Përshtatet për punime 
tubacionesh vertikale dhe horizontale
Përfshin valvulat dhe aksesorët

K.FERNOXTF1 K.FERNOXTF1 208,-

Aksesorë për bojler ROTEX A1 me kondensim me gazolinë

Lloji Nr. i porosisë Çmimi €

Komplet për konvertimin e djegësit për BLB 15e, BLB 20e
- Dalja nominale 12 – 14 kW (hundëza e gazolinës 0,30 / 80°H)

URS12 15 46 15 28,-

Komplet për konvertimin e djegësit për BLB 27e
- Dalja nominale 20 – 24 kW (hundëza e gazolinës 0,50 / 80°H, hundëza e ajrit Ø 22)

URS20 15 46 24 93,-

Komplet për konvertimin e djegësit për BLB 34e
-  Dalja nominale 25 – 27 kW (koka miksuese e plotë MBK 921, hundëza e 

gazolinës 0,55 / 80°H, hundëza e ajrit Ø 21)
-  Dalja nominale 33 – 34 kW (koka miksuese e plotë MBK 927, hundëza e 

gazolinës 0,65 / 80°H, hundëza e ajrit Ø 27)

URS25e

URS35e

15 46 29

15 46 36

168,-

131,-

Përshtatësi i lidhjes shtesë të gazolinës
Përshtatës për lidhjen e komponentëve shtesë të impiantit, p.sh. valvula 
solenoide, monitorë të temperaturës, pompë furnizimi të gazolinës

ZSÖ 15 40 71 110,-

Fishek filtri gazoline Microtec, i shkurtër
Fishek filtri gazoline Microtec, i gjatë

MC7
MC18

15 60 13
15 60 14

14,-
16,-

Agjent neutralizues
Për mbushjen e trajtimit e kondensimit NBO

NKN 15 45 75 37,-

Kasë shërbimi SKA1 2013 për gazolinë A1
Për të gjithë bojlerët me kondensim me gazolinë A1 nga marsi 2013
(Kasat e shërbimit për modelet e mëparshme disponohen ende  
dhe mund të porositen përmes departamentit të shitjeve).

SKA1 2013 15 41 70 1.495,-

Lloji Madhësia e paketimit Nr. i porosisë Çmimi, secila Çmimi € / paketim

 
 
Disponohet vetëm 
miratimi gjerman.

Linja e furnizimit VA-Gazolinë
Tub i përbërë PEX-AL si linjë furnizimi vetëm me gazolinë i miratuar nga autoritetet mbikëqyrëse të ndërtesave në testin DIBT. 
Shenja e testimit të autoritetit mbikëqyrës të ndërtesave: Z-40.23-331
Tub i brendshëm prej PE-X me stratë të trashë me mbulesë alumini me ngjitje fundore dhe shtresë të jashtme argjend-gri PE.
Falë mbulimit me alumin izolim 100% i difuzionit. Neutral ndaj vajit të ngrohjes, parandalon degradimin në vajin e ngrohjes.
Lloji i dërgesës: Serpentinë unazore e paketuar në kuti.
Tub gazolinë-VA, Ø 12 x 3 60 m 17 06 31 2,38 / m 119,-

 
Disponohet vetëm 
miratimi gjerman.

Aksesor i vidhosur për lidhje VA-gazolinë
Për lidhjen e tubit të furnizimit të gazolinës VA-gazolinë me armaturën e ekstraktimit dhe me filtrin e gazolinës.
Aksesori i vidhosur i unazës morsë është prej bronzi ose pjesët në kontakt me gazolinën janë prej inoksi.
E përshtatshme për tub VA-gazolinë Ø 12 x 3, filetim lidhjeje 3 / 8" mashkull
Shenja e testimit të autoritetit mbikëqyrës të ndërtesave: Z-40.23-331
Aksesor i vidhosur për lidhje VA-gazolinë VAR1 10 copë. 17 80 13 10,30 / copë 85,-

 
Disponohet vetëm 
miratimi gjerman.

Lidhja e VA-gazolinë
Tub i përbërë PEX-AL 10 m si linjë 
transmetuese gazoline me dy aksesorë 
të vidhosur lidhjeje 12 x 3 - 3 / 8" filetim 
mashkull

10 m 17 06 32 46,-



92

D
je

gi
e 

m
e 

ga
zo

lin
ë

Të dhënat teknike 
Bojlerët ROTEX A1 me kondensim me gazolinë

Bojler me kondensim me djegës blu me toksina të 
ulëta, rregullim RoCon B1, pompë me efikasitet të 
lartë dhe lidhje LAS për funksionim të pavarur me 
ajrin e dhomës.

Bojler me kondensim me gazolinë

A1 BO 15-e A1 BO 20-e A1 BO 27-e A1 BO 34-e

Dalja nominale sipas DIN-EN 303 kW 15 20 27 34 

I gatshëm për gazolinë bio – I pajisur plotësisht I pajisur plotësisht I pajisur plotësisht I pajisur plotësisht

Cilësimi i fabrikës kW / %* 15 18 25 30 

Gama e cilësimit në pajisjet standarde 1) kW / %* 15 15 – 20 24 – 27 27 – 32

Presioni më i lartë i lejueshëm i funksionimit bar 4 4 4 4 

Temperatura maks. e lejueshme e furnizimit °C 80 80 80 80

Efikasiteti maks. i bojlerit % 105 105 105 105 

Pompa e qarkullimit me efikasitet të lartë, e rregulluar - e gatshme për ErP (EEI < 0,23) 3)

Temperatura e gazit të çliruar °C 35 – 75 35 – 85 38 – 89 40 – 98 

Pesha e trupit të bojlerit kg 49 49 58 67 

Pesha totale e njësisë 2) kg 81 81 96 113

Gjatësia cm 72 72 72 72 

Gjerësia cm 62,5 62,5 62,5 62,5 

Lartësia cm 110 110 122 134 

Lartësia minimale e dhomës së instalimit cm 134 134 147 159 

Përmbajtja e ujit Litra 3 3 4,5 5 

Diametri i lidhjes për gazin e çliruar / furnizimin e ajrit mm 80 / 125 80/125 80 / 125 80 / 125 

Nr. i porosisë – 15 49 60 15 49 61 15 49 62 15 49 63

Kontrolli – RoCon B1 RoCon B1 RoCon B1 RoCon B1

*Mund të parametrizohet përmes kontrolluesit RoCon

1) Për dalje më të vogla ose më të mëdha të bojlerit me kondensim A1 do t'ju nevojiten komplete konvertimi - shikoni aksesorët.

2) Pesha e transportit me linjën dhe njësinë trajtuese të kondensimit të hequr.

3)  Nga viti 2015, Direktivat Evropiane ErP lejojnë vetëm përdorimin e pompave me indeks efikasiteti energjie < 0,23 në bojlerë.  

 Nga viti 2020, këto kërkesa do të aplikohen edhe për pjesët e këmbimit. Të gjithë bojlerët me kondensim ROTEX A1 dhe GCU janë tashmë të pajisur me pompa që do të lejohen deri 

në vitin 2020 dhe përtej tij.
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Bojler ROTEX A1 me kondensim me gazolinë

Bojler me kondensim me gazolinë
Bojler ROTEX A1 me kondensim me gazolinë

Temperatura e ujit në dalje 55°C

Nr.i produktit

15 kW A1 BO 15-e A

20 kW A1 BO 20-e A

27 kW A1 BO 27-e A

34 kW A1 BO 34-e A

Pamje e përgjithshme e klasifikimit të energjisë

ROTEX GCU Kompakte

Bojler me kondensim me gaz + kombinim solar
ROTEX GCU Kompakte

Temperatura e ujit në dalje 55°C Ngrohje e ujit të ngrohtë (profili me rubinet)

 

Lloji Nr.i produktit

15 kW

GCU 3XX
Gama e kapacitetit 0,5 - 15 kW
Volumi i ruajtjes 300 litra
Standard
Biv

GCU Compact 315 
GCU Compact 315 Biv

A A (L)

GCU 5XX
Gama e kapacitetit 0,5 - 15 kW
Volumi i ruajtjes 500 litra
Standard
Biv

GCU Compact 515 
GCU Compact 515 Biv

A A (XL)

24 kW

GCU 3XX
Gama e kapacitetit 0,5 - 24 kW
Volumi i ruajtjes 300 litra
Standard
Biv

GCU Compact 324 
GCU Compact 324 Biv

A A (L)

GCU 5XX
Gama e kapacitetit 0,5 - 24 kW
Volumi i ruajtjes 500 litra
Standard
Biv

GCU Compact 524 
GCU Compact 524 Biv

A A (XL)

33 kW

GCU 3XX
Gama e kapacitetit 0,5 - 33 kW
Volumi i ruajtjes 500 litra
Standard
Biv

GCU Compact 533 
GCU Compact 533 Biv

A A (XL)
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ROTEX variosafe
Rezervuaret e lëndës djegëse

ROTEX variosafe

 › Rezervuar sigurie me stratë të dyfishtë ROTEX variosafe me mbrojtje nga zjarri TITEC dhe barrierë  
për aromën e gazolinës.

 › Bllokim arome i testuar “PROOFED BARRIER“, përfshin kanalinën e grumbullimit.
 › Për instalim pa bojë që nuk rripet dhe rezistente ndaj gazolinës.
 › Kapaciteti total i ruajtjes 600 l – 25000 l E rëndësishme:
 › Me ROTEX variosafe 600, 750, 1000, 1500 përdorni vetëm aksesorët ANK, B2, C, D, L2.

Komente Lloji Nr. i porosisë Çmimi € 

Variosafe 600 l
78 x 78 x 139 cm

Nuk nevojitet bojë që nuk rripet 
dhe rezistente ndaj gazolinës

VSF 600 11 60 60 287,-

Variosafe 750 l
78 x 78 x 168 cm

Nuk nevojitet bojë që nuk rripet 
dhe rezistente ndaj gazolinës

VSF 750 11 60 75 324,-

Variosafe 1000 l
78 x 98 x 196 cm

Nuk nevojitet bojë që nuk rripet 
dhe rezistente ndaj gazolinës

VSF 1000 11 61 00 399,-

Variosafe 1500 l
78 x 134 x 192 cm

Nuk nevojitet bojë që nuk rripet 
dhe rezistente ndaj gazolinës

VSF 1500 11 61 50 586,-

Komplet bazë ANK
Aksesor heqjeje, bokulla lidhjeje GWG LORO-X,  
tapa mbylljeje, çelës instalimi, me tregues të përmbajtjes

Për variosafe VSF 600 / 750 /  
1000 / 1500

ANK 11 01 15 172,-

Paketa lidhjeje B2
Tuba lidhjeje (TITEC), dado bashkuese, unaza hermetike

VSF 600 / 750 /  1000 / 1500 B2 11 02 03 61,-

Paketë terminalesh C
Tuba fundorë (TITEC) pjesë me kryqëzim, dado 
bashkuese, kapakë izolues, unaza hermetike

VSF 600 / 750 /  1000 C 11 03 03 75,-
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Rezervuaret e lëndës djegëse

ROTEX variosafe

Komente Lloji Nr. i porosisë Çmimi € 

Komplet i lidhjes D Vetëm për rezervuarin 
VSF 1000

D 11 08 01 81,-

Komplet i lidhjes L2
Tuba fundorë (TITEC),  
tub lidhjeje (TITEC),  
pjesë e kryqëzuar, tapa izoluese,  
pjesë në formë T-je, unaza hermetizuese

Për rezervuaret  
VSF 600 / 750 /  1000

L2 11 06 02 105,-

Çelës montimi Për mbushjen dhe 
heqjen e tubave

MOS 11 05 20 4,-

Pompë manuale
Komplet shtëpie me pjesë reduktimi  
2" x 11⁄2 dhe M 60 x 4 deri 11⁄2"  
dhe tapa izoluese

HST 11 05 01 89,-

ROTEX watersafe
Paketë bazë aksesorësh sigurie
Përmbajtja: Aksesor heqjeje dhe pjesë lidhjeje për 
reservuarin individuale. 
Disponohet vetëm miratimi gjerman.

Për variosafe  
VSF 600 / 750 /  1000

WA 11 01 18 190,-

ROTEX watersafe
Paketë shtesë aksesorësh sigurie
Përmbajtja: Aksesor heqjeje, linjë lidhjeje dhe pjesë 
lidhjeje për rezervuarin shtesë. 
Disponohet vetëm miratimi gjerman.

Për variosafe  
VSF 600 / 750 /  1000

WB 11 01 19 317,-

Distributor Watersafe
Për reduktimin e rezistencës së thithjes 
Për lidhjen e deri 5 depozitave në paralel, përfshirë 
lidhjet bashkuese dhe kllapën.
Nevojitet për mbi 3 rezervuare. 
Disponohet vetëm miratimi gjerman.

Për variosafe VSF 
600 / 750 /  1000

VWS 11 01 20 779,-

Set për matjen e përmbajtjes VSF Për variosafe 11 05 06 12,-

Lloji Njësia e 
paketimit

Nr. i 
porosisë

Çmimi për 
artikull

Çmimi € për nj. 
paketimi

Linja e furnizimit VA-Gazolinë
Tub i përbërë PEX-AL si linjë furnizimi vetëm me gazolinë i miratuar nga autoritetet mbikëqyrëse të ndërtesave në testin DIBT.
Shenja e testimit të autoritetit mbikëqyrës të ndërtesave: Z-40.23-331
Tub i brendshëm prej PE-X me stratë të trashë me mbulesë alumini me ngjitje fundore dhe shtresë të jashtme argjend-gri PE.
Falë mbulimit me alumin izolim 100% i difuzionit. Neutral ndaj vajit të ngrohjes, parandalon degradimin.  
Lloji i dërgesës: serpentinë unazore e paketuar në kuti.
Disponohet vetëm miratimi gjerman.
Tub gazolinë-VA, Ø 12 x 3 60 m 17 06 31 1,98 / m 119,-

Aksesor i vidhosur për lidhje VA-gazolinë
Për lidhjen e tubit të furnizimit të gazolinës VA-gazolinë me armaturën e ekstraktimit dhe me filtrin e gazolinës.
Aksesori i vidhosur i unazës morsë është prej bronzi ose pjesët në kontakt me gazolinën janë prej inoksi.  
E përshtatshme për tub VA gazolinë Ø 12 x 3, filetim lidhjeje 3 / 8" mashkull.  
Etiketa e testimit të kontrollit të ndërtesës: Z-40.23-331
Disponohet vetëm miratimi gjerman.
Aksesor i vidhosur për lidhje VA-gazolinë VAR1 10 copë. 17 80 13 / secila 85,-

Lidhja e VA-gazolinë
Tub i përbërë PEX-AL 10 m si tub furnizimi gazoline me dy 
lidhje me vida 12 x 3 - 3 / 8" filetim mashkull
Disponohet vetëm miratimi gjerman.

10 m 17 06 32 46,-
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Rezervuari për vaj ngrohjeje variosafe 1000 / 750 / 600 / 1500

1000 litra
Përcaktimi i përmbajtjes/baterisë 1000 l · VSF 101 2000 l · VSF 102 4000 l · VSF 103 6000 l · VSF 104 8000 l · VSF 105
Setet e aksesorëve për 
kombinim rezervuari 

1xANK 1xANK / 1xB2 1xANK / 2xB2 / 2xC / 1xD 1xANK / 3xB2 / 3xC / 2xD 1xANK / 4xB2 / 4xC / 3xD

Dimensionet e baterisë në cm 78 x 98 164 x 98 164 x 202 164 x 306 164 x 410

Përmasat e dhomës në cm 88 x 143 174 x 143 209 x 247 209 x 351 209 x 455

1 rezervuar 2 rezervuare 4 rezervuare 6 rezervuare 8 rezervuare

750 litra
Përcaktimi i përmbajtjes/baterisë 750 l · VSF 1 1500 l · VSF 2 3000 l · VSF 3 4500 l · VSF 4 6000 l · VSF 5
Setet e aksesorëve për 
kombinim rezervuari 

1xANK 1xANK / 1xB2 1xANK / 3xB2 / 2xC 1xANK / 5xB2 / 3xC 1xANK / 7xB2 / 4xC

Dimensionet e baterisë në cm 78 x 78 78 x 164 164 x 164 250 x 164 336 x 164

Përmasat e dhomës në cm 88 x 123 174 x 209 209 x 209 295 x 209 381 x 209

600 litra
Përcaktimi i përmbajtjes/baterisë 600 l · VSF 601 1200 l · VSF 602 2400 l · VSF 603 3600 l · VSF 604 4800 l · VSF 605

Setet e aksesorëve, dimensionet 
e baterisë dhe dhomës si 750 l

1 rezervuar 2 rezervuare 4 rezervuare 6 rezervuare 8 rezervuare

1000 litra
Përcaktimi i përmbajtjes/baterisë 5000 l · VSF 117 10 000 l · VSF 118 3000 l · VSF 122 4000 l · VSF 123 5000 l · VSF 124

Setet e aksesorëve për 
kombinim rezervuari 

1xANK / 4xB2 1xANK / 8xB2 / 2xC / 1xD 1xANK / 1xC / 1xD / 1xL2 1xANK / 1xB2 / 1C / 1xD / 1xL2 1xANK / 1xB2 / 2xC / 2xD / 1xL2

Dimensionet e baterisë në cm 422 x 98 422 x 202 164 x 202 250 x 202 250 x 306

Përmasat e dhomës në cm 432 x 143 467 x 247 209 x 247 295 x 247 295 x 351

5 rezervuare 10 rezervuare 3 rezervuare 4 rezervuare 5 rezervuare

750 litra
Përcaktimi i përmbajtjes/baterisë 3750 l · VSF 17 7500 l · VSF 18 2250 l · VSF 22 3000 l · VSF 23 3750 l · VSF 24
Setet e aksesorëve për 
kombinim rezervuari 

1xANK / 4xB2 1xANK / 9xB2 / 2xC 1xANK / 1xB2 / 1xC / 1xL2 1xANK / 2xB2 / 1xC / 1xL2 1xANK / 3xB2 / 2xC / 1xL2

Dimensionet e baterisë në cm 78 x 422 164 x 422 78 x 164 / 164 250 x 164 250 x 250

Përmasat e dhomës në cm 123 x 432 209 x 467 78 x 209 / 209 295 x 209 295 x 295

600 litra
Përcaktimi i përmbajtjes/baterisë 3000 l · VSF 617 6000 l · VSF 618 1800 l · VSF 622 2400 l · VSF 623 3000 l · VSF 624

Setet e aksesorëve, dimensionet 
e baterisë dhe dhomës si për 
750 l

5 rezervuare 10 rezervuare 3 rezervuare 4 rezervuare 5 rezervuare

1500 litra
Përcaktimi i përmbajtjes/baterisë 1500 l · VSF 151 3000 l · VSF 152 4500 l · VSF 153 6000 l · VSF 154 7500 l · VSF 155
Setet e aksesorëve për 
kombinim rezervuari 

1xANK 1xANK / 1xB2 1xANK / 2xB2 1xANK / 3xB2 1xANK / 4xB2

Dimensionet e baterisë në cm 134 x 78 134 x 164 134 x 250 134 x 336 134 x 422

Përmasat e dhomës në cm 179 x 88 179 x 174 179 x 260 179 x 346 179 x 432

1 rezervuar 2 rezervuare 3 rezervuare 4 rezervuare 5 rezervuare
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1000 litra
Përcaktimi i përmbajtjes/baterisë 1000 l · VSF 101 2000 l · VSF 102 4000 l · VSF 103 6000 l · VSF 104 8000 l · VSF 105
Setet e aksesorëve për 
kombinim rezervuari 

1xANK 1xANK / 1xB2 1xANK / 2xB2 / 2xC / 1xD 1xANK / 3xB2 / 3xC / 2xD 1xANK / 4xB2 / 4xC / 3xD

Dimensionet e baterisë në cm 78 x 98 164 x 98 164 x 202 164 x 306 164 x 410

Përmasat e dhomës në cm 88 x 143 174 x 143 209 x 247 209 x 351 209 x 455

1 rezervuar 2 rezervuare 4 rezervuare 6 rezervuare 8 rezervuare

750 litra
Përcaktimi i përmbajtjes/baterisë 750 l · VSF 1 1500 l · VSF 2 3000 l · VSF 3 4500 l · VSF 4 6000 l · VSF 5
Setet e aksesorëve për 
kombinim rezervuari 

1xANK 1xANK / 1xB2 1xANK / 3xB2 / 2xC 1xANK / 5xB2 / 3xC 1xANK / 7xB2 / 4xC

Dimensionet e baterisë në cm 78 x 78 78 x 164 164 x 164 250 x 164 336 x 164

Përmasat e dhomës në cm 88 x 123 174 x 209 209 x 209 295 x 209 381 x 209

600 litra
Përcaktimi i përmbajtjes/baterisë 600 l · VSF 601 1200 l · VSF 602 2400 l · VSF 603 3600 l · VSF 604 4800 l · VSF 605

Setet e aksesorëve, dimensionet 
e baterisë dhe dhomës si 750 l

1 rezervuar 2 rezervuare 4 rezervuare 6 rezervuare 8 rezervuare

1000 litra
Përcaktimi i përmbajtjes/baterisë 5000 l · VSF 117 10 000 l · VSF 118 3000 l · VSF 122 4000 l · VSF 123 5000 l · VSF 124

Setet e aksesorëve për 
kombinim rezervuari 

1xANK / 4xB2 1xANK / 8xB2 / 2xC / 1xD 1xANK / 1xC / 1xD / 1xL2 1xANK / 1xB2 / 1C / 1xD / 1xL2 1xANK / 1xB2 / 2xC / 2xD / 1xL2

Dimensionet e baterisë në cm 422 x 98 422 x 202 164 x 202 250 x 202 250 x 306

Përmasat e dhomës në cm 432 x 143 467 x 247 209 x 247 295 x 247 295 x 351

5 rezervuare 10 rezervuare 3 rezervuare 4 rezervuare 5 rezervuare

750 litra
Përcaktimi i përmbajtjes/baterisë 3750 l · VSF 17 7500 l · VSF 18 2250 l · VSF 22 3000 l · VSF 23 3750 l · VSF 24
Setet e aksesorëve për 
kombinim rezervuari 

1xANK / 4xB2 1xANK / 9xB2 / 2xC 1xANK / 1xB2 / 1xC / 1xL2 1xANK / 2xB2 / 1xC / 1xL2 1xANK / 3xB2 / 2xC / 1xL2

Dimensionet e baterisë në cm 78 x 422 164 x 422 78 x 164 / 164 250 x 164 250 x 250

Përmasat e dhomës në cm 123 x 432 209 x 467 78 x 209 / 209 295 x 209 295 x 295

600 litra
Përcaktimi i përmbajtjes/baterisë 3000 l · VSF 617 6000 l · VSF 618 1800 l · VSF 622 2400 l · VSF 623 3000 l · VSF 624

Setet e aksesorëve, dimensionet 
e baterisë dhe dhomës si për 
750 l

5 rezervuare 10 rezervuare 3 rezervuare 4 rezervuare 5 rezervuare

1500 litra
Përcaktimi i përmbajtjes/baterisë 1500 l · VSF 151 3000 l · VSF 152 4500 l · VSF 153 6000 l · VSF 154 7500 l · VSF 155
Setet e aksesorëve për 
kombinim rezervuari 

1xANK 1xANK / 1xB2 1xANK / 2xB2 1xANK / 3xB2 1xANK / 4xB2

Dimensionet e baterisë në cm 134 x 78 134 x 164 134 x 250 134 x 336 134 x 422

Përmasat e dhomës në cm 179 x 88 179 x 174 179 x 260 179 x 346 179 x 432

1 rezervuar 2 rezervuare 3 rezervuare 4 rezervuare 5 rezervuare

Rezervuar për vaj ngrohjeje variosafe 1000 / 750 / 600 / 1500

10 000 l · VSF 106 3000 l · VSF 107 6000 l · VSF 108 4000 l · VSF 112 8000 l · VSF 113

1xANK / 5xB2 / 5xC / 4xD 1xANK / 2xB2 1xANK / 4xB2 / 2xC / 1xD 1xANK / 3xB2 1xANK / 6xB2 / 2xC / 1xD

164 x 514 250 x 98 250 x 202 336 x 98 336 x 202

209 x 559 260 x 143 295 x 247 346 x 143 381 x 247

10 rezervuare 3 rezervuare 6 rezervuare 4 rezervuare 8 rezervuare

7500 l · VSF 6 2250 l · VSF 7 4500 l · VSF 8 3000 l · VSF 12 6000 l · VSF 13

1xANK / 9xB2 / 5xC 1xANK / 2xB2 1xANK / 5xB2 / 2xC 1xANK / 3xB2 1xANK / 7xB2 / 2xC

422 x 164 78 x 250 164 x 250 78 x 336 164 x 336

467 x 209 123 x 260 209 x 295 123 x 346 209 x 381

6000 l · VSF 606 1800 l · VSF 607 3600 l · VSF 608 2400 l · VSF 612 4800 l · VSF 613

10 rezervuare 3 rezervuare 6 rezervuare 4 rezervuare 8 rezervuare

6000 l · VSF 125

1xANK / 2xB2 / 2xC / 2xD / 1xL2

336 x 306

381 x 351

6 rezervuare

4500 l · VSF 25

1xANK / 4xB2 / 2xC / 1xL2

336 x 250

381 x 295

3600 l · VSF 625

6 rezervuare
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Rezervuari për vaj ngrohjeje variosafe 1000 / 750 / 600 / 1500

ROTEX variosafe, pajisur me rezervuare watersafe, të sigurta  
për vaj ngrohjeje për zonat me rrezik të lartë nga përmbytjet 

1000 litra
Përcaktimi i përmbajtjes/baterisë 1000 l · WSF1001 2000 l · WSF1002 3000 l · WSF1003 4000 l · WSF1004 5000 l · WSF1005
Setet e aksesorëve për 
kombinim të rezervuarit 

1xWA 1x WA / 1x WB
3x WA / 1x VWS /  

VA-Oil / VAR1
4x WA / 1x VWS /  

VA-Oil / VAR1
5x WA / 1x VWS /  

VA-Oil / VAR1
Dimensionet e baterisë në cm 78 x 98 164 x 98 250 x 98 336x 98 422 x 98

Përmasat e dhomës në cm 120 x 143 209 x 143 295 x 143 381 x 143 467 x 143

1 rezervuar 2 rezervuare 3 rezervuare 4 rezervuare 5 rezervuare

750 litra
Përcaktimi i përmbajtjes/baterisë 750 l · WSF751 1500 l · WSF752 2250 l · WSF753 3000 l · WSF754 3750 l · WSF755
Setet e aksesorëve për 
kombinim të rezervuarit 

1x WA 1x WA / 1x WB
3x WA / 1x VWS /  

VA-Oil / VAR1
4x WA / 1x VWS /  

VA-Oil / VAR1
5x WA / 1x VWS /  

VA-Oil / VAR1
Dimensionet e baterisë në cm 78 x 78 78 x 164 78 x 250 78 x 336 78 x 422

Përmasat e dhomës në cm 123 x 123 123 x 209 123 x 295 123 x 381 123 x 467

600 litra
Përcaktimi i përmbajtjes/baterisë 600 l · WSF601 1200 l · WSF602 1800 l · WSF603 2400 l · WSF604 3000 l · WSF605

Setet e aksesorëve për 
kombinim të rezervuarit 

1x WA 1x WA / 1x WB
3x WA / 1x VWS /  

VA-Oil / VAR1
4x WA / 1x VWS /  

VA-Oil / VAR1
5x WA / 1x VWS /  

VA-Oil / VAR1

Dimensionet e baterisë në cm 78 x 78 78 x 164 78 x 250 78 x 336 78 x 422

Përmasat e dhomës në cm 123 x 123 123 x 209 123 x 295 123 x 381 123 x 467

1 rezervuar 2 rezervuare 3 rezervuare 4 rezervuare 5 rezervuare

Disponohet vetëm miratimi gjerman.
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Lloji Nr. i porosisë Çmimi €

ROTEX variocistern A 750
Elementi i rezervuarit bazë me furnizim DN 50 dhe 
mbiqarkullim DN 100

750 l 19 07 50 212,-

ROTEX variocistern B 750
Rezervuar ruajtjeje shtesë me set lidhjeje  
(me miratim KTW, çmimi sipas kërkesës)

750 l 19 07 51 224,-

ROTEX variocistern A 1000
Elementi i rezervuarit bazë me furnizim DN 50 dhe 
mbiqarkullim DN 100

1000 l 19 10 00 336,-

ROTEX variocistern B 1000
Rezervuar ruajtjeje shtesë me set lidhjeje  
(me miratim KTW, çmimi sipas kërkesës)

1000 l 19 10 01 243,-

Komplet i lidhjes së pompës
Përfshin tubin e thithjes, pjesën me kryqëzim dhe çelësin 
pluskues. 
si mbrojtje nga funksionimi në të thatë.
Gjatësia e kabllos 5 m

PAS 19 30 00 119,-

Seti i rimbushjes
Për ujë të freskët.
Përfshin çelësin pluskues, valvulën solenoide dhe hinkën 
e hyrjes.  
Gjatësia e kabllos 5 m.

NSF 19 30 10 191,-

Komplet i lidhjes variocistern VBS 19 30 40 16,-

Treguesi i nivelit
Përshtatet me hapjet e mbushjes
Ekran EK 50 në cm

IDEAL-S 19 30 20 28,-

Kolektor i ujit të shiut versioni plastik
Nga DN 70 – DN 100 me filtër të imët, rrjetë 0,1 mm,  
ana e lidhjes Ø 50 mm

RWS-PP 19 30 38 124,-

ROTEX 
variocistern
Rezervuaret e ruajtjes së ujit të shiut
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Kursimi i energjisë nuk ndalon me blerjen ose 
instalimin e pajisjeve me efikasitet në energji; ai duhet 
të vazhdojë të funksionojë në kushte optimale.

Mirëmbajtja e mirë dhe shërbimi janë elementët kyçë 
në sigurimin e performancës maksimale.

Jeni i sigurt se filtrat janë të pastër dhe asnjë prej 
komponentëve nuk është me defekt?
A janë të sakta të gjitha cilësimet tuaja?

Secila prej këtyre mund të sjellë ulje të nivelit të 
komoditetit. Dhe ndërsa ju mund të mos e vini re 
ndryshimin menjëherë, do ta vini re sigurisht në fund 
të vitit – kur të paguani faturën e energjisë.

Pjesët e këmbimit Shërbimi i riparimit

Mbështetja me instalimin KomisionimiPlani i mirëmbajtjes

Monitorimi inteligjent  

në distancë

24 / 7

Aktualizimi / 

optimizimi

Optimizimi dhe 
aktualizimet

Mbajtja e 
instalimit në 
gjendje optimale

Pjesët dhe 
riparimet

Shërbimet 
e Daikin

Ekipi ynë projektues i Daikin përpiqet vazhdimisht të 
përmirësojë efikasitetin energjetik të sistemeve tona. 

Te Shërbimi i Daikin ne jemi të gatshëm t'ju 
ndihmojmë që t'i mbani njësitë në gjendje efikase 
pune përmes komisionimit të optimizuar dhe vënies 
në punë, mirëmbajtjes së rregullt dhe parandaluese, 
monitorimit në distancë, duke përmirësuar 
performancën e njësive, dhe duke ofruar aktualizime 
me kosto efikase për të përfituar nga përfitimet e 
efikasitetit nga teknologjia e fjalës më të fundit.
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Komisionimi
Për të garantuar efikasitetin e njësisë suaj Daikin dhe 
performancën afatgjatë, Daikin ofron vënie në punë 
profesioniste nga sistemi juaj Daikin nga inxhinierë 
OEM shumë të kualifikuar dhe të edukuar si pjesë e 
shërbimeve të komisionimit. 

Komisionimi përmes një partneri të autorizuar ose nga 
vetë Daikin ju siguron se njësia funksionon siç duhet 
dhe ofron të gjitha përfitimet e një klime unike.

Çdo komisionim dokumentohet sipas standardit të 
Daikin dhe ofrohet një raport i detajuar komisionimi, 
që detajon të gjitha aktivitetet që kryhen dhe 
regjistron funksionimin e njësive.

Çmimet e listuara bazohen në plotësimin e listës së kontrollit përpara komisionimit e cila mbulon një gamë aktivitetesh bazë përfshi kushtet 
e përgjithshme në vendin e instalimit, sigurimin e fuqisë dhe të shpërndarjes së kërkuar elektrike, si edhe temat e lidhura me instalimin. Kjo 
siguron që shërbimi të ofrohet me efikasitet, në kohë dhe duke dhënë rezultatet më të mira. Për botimin më të fundit të listës së kontrollit 
përpara komisionimit, ju lutemi vizitoni: www.daikin-ce.com

Përshkrimi Numri i materialit Çmimi €
Komisionimi i pompës së nxehtësisë me burim tokësor CE.S_COM_GROUND 225,-

Komisionimi i pompës hibride të nxehtësisë CE.S_COM_HYBRID sipas kërkesës

Komisionimi i solarit CE.S_COM_SOLAR 60,-

Komisionimi i Monosplit CE.S_COM_SPMON 110,-

Komisionimi i Multisplit deri në 3 nj. brendshme CE.S_COM_SPMUL3 165,-

Komisionimi i Multisplit deri në 5 nj. brendshme CE.S_COM_SPMUL5 275,-

Komisionimi i pompës së nxehtësisë LT Split CE.S_COM_HPSPLIT sipas kërkesës

Komisionimi i pompës së nxehtësisë HT CE.S_COM_HPHT sipas kërkesës

Komisionimi i pompës së nxehtësisë LT monobllok CE.S_COM_HPMON sipas kërkesës

Komisionimi i aksesorëve CE.S_COM_ACC 55,-

Komisionimi i bojlerit CE.S_COM_BOIL 80,-

Shërbimet dhe materialet shtesë
Sipas kërkesës Sipas kërkesës
Çmimet e punës
Ora e punës për inxhinierin e shërbimit CE.S_LA_HOUR 65,-

Ora e punës për inxhinierin e shërbimit +50% CE.S_LA_HOUR50 95,-

Ora e punës për inxhinierin e shërbimit +100% CE.S_LA_HOUR100 130,-

Ora e punës për kryepunëtorin e shërbimit CE.S_LA_FOR 85,-

Ora e punës për hartimin e projektit CE.S_LA_PRO 85,-

Orari normal i punës pa tarifë ekstra HËN – ENJ: 08:00-17:00, PRE: 08:00-12:00

50% tarifë ekstra HËN – PRE: 07:00-08:00 dhe 17:00-20:00, SHT: 07:00-20:00

100% tarifë ekstra Përpara orës 07:00 dhe pas orës 20:00 dhe të dielave dhe ditëve të festave
Kostot e udhëtimit (nuk përfshihet parkimi, pagesat e autostradës, etj.)
Lejimet e kostos për km CE.S_TR_KM_AL 1,-

Tarifë fikse udhëtimi sipas rastit CE.S_TR_CASE 1,-

Kosto të veçanta udhëtimi (avion, traget…) CE.S_TR_SPEC 1,-

Zona e udhëtimit 1 CE.S_TR_Z1 -

Zona e udhëtimit 2 CE.S_TR_Z2 -

Zona e udhëtimit 3 CE.S_TR_Z3 -

Zona e udhëtimit 4 CE.S_TR_Z4 sipas kërkesës

Çmimi për orë për udhëtim me makinë CE.S_TR_HOUR 35,-
Anulimi
Dështim i udhëtimit (për fajin e klientit) CE.S_COM_FAILTRAV 50% e aktivitetit të planifikuar

Trajnim 
Ditë e plotë trajnimi për person për ditë (minimumi 5 pjesëmarrës) CE.S_LA_TRA 325,-

SHËNIM:
Çmimet e listuara janë subjekt i ndryshimeve dhe mund të ndryshojnë pa njoftim paraprak.

Vini re se çmimet duhet të kuptohen si çmime NETO dhe pa TVSH dhe pa kostot e udhëtimit.

Çmimet e listuara bazohen në konfirmimin e porosisë minimumi 10 ditë përpara nisjes së punës.
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Mirëmbajtja është element kyç për 
të siguruar cilësinë, efikasitetin dhe 
funksionimin e përkryer të çdo aseti. 
Marrëveshjet tona të "Kujdesit" bazohen 
në vite të tëra përvoje që ju të korrni 
avantazhet e plota të mirëmbajtjes së 
pajisjeve tuaja nga inxhinierët e certifikuar 
nga Daikin.

•  Përgatituni për stinën e ftohtë
•  Fatura të ulëta energjie dhe nivel i ulët 

emetimi i CO
2

•  Siguroni funksionim të qetë

Kujdesi i rregullt e mbron investimin 
tuaj për jetëgjatësinë e plotë të sistemit 
të Daikin. Avaritë dhe periudhat pa 
funksionim shmangen, ndërsa kostot 
mbahen të ulëta, ashtu siç duhet të jenë 
gjatë gjithë jetëgjatësisë së sistemit.

Përshkrimi Kujdesi Kujdesi parandalues Kujdesi i zgjeruar
Mirëmbajtja e bojlerit CE.S_HE_C_BOIL CE.S_HE_PC_BOIL CE.S_HE_EC_BOIL
Mirëmbajtja e pompës së nxehtësisë me burim tokësor CE.S_HE_C_GROUND CE.S_HE_PC_GROUND CE.S_HE_EC_GROUND
Mirëmbajtja e pompës së nxehtësisë HT CE.S_HE_C_HPHT CE.S_HE_PC_HPHT CE.S_HE_EC_HPHT
Mirëmbajtja e pompës së nxehtësisë LT monobllok CE.S_HE_C_HPMON CE.S_HE_PC_HPMON CE.S_HE_EC_HPMON
Mirëmbajtja e pompës së nxehtësisë LT Split CE.S_HE_C_HPSPLIT CE.S_HE_PC_HPSPLIT CE.S_HE_EC_HPSPLIT
Mirëmbajtja e pompës hibride të nxehtësisë CE.S_HE_C_HYBRID CE.S_HE_PC_HYBRID CE.S_HE_EC_HYBRID
Mirëmbajtja e solarit CE.S_HE_C_SOLAR CE.S_HE_PC_SOLAR CE.S_HE_EC_SOLAR

Opsionet
Përshkrimi Për orë
Mbështetje dhe konsulencë nga specialistë CE.S_CONSULTANCY

E hënë-E premte 17-22 orë Fundjavë, festë, natë
Mbështetje në rast urgjence CE.S_SUPPORT_WDOT CE.S_SUPPORT_24H

Koha e kërkesës 24 orëshe Koha e kërkesës 16 orëshe Koha e kërkesës 8 orëshe Koha e kërkesës 4 orëshe
Koha e kërkesës (48 orë të përfshira në "Kujdesin 
paraprak" dhe "Kujdesin e zgjeruar")

CE.S_CALL_OUT_24H CE.S_CALL_OUT_16H CE.S_CALL_OUT_8H CE.S_CALL_OUT_4H

Mirëmbajtja
Planet e mirëmbajtjes parandaluese ju 
japin një transparencë për kostot duke 
shmangur kostot e papritura të riparimit 
ose degradimin e komoditetit, cilësisë ose 
humbjen e produktit.
Kujdesi i rregullt siguron që njësia juaj 
të mos konsumojë më shumë energji 
elektrike sesa duhet përmes një pastrimi 
kimik të shkëmbyesve të nxehtësisë dhe 
që filtrat të jenë të pastër për të hequr 
substancat e padëshiruara alergjike, viruset 
dhe bakteret. Paketat tona të "Kujdesit" 
përfshijnë gjithashtu edhe një test 
gjithëpërfshirës të njësisë duke përdorur 
softuerin diagnostikues të zhvilluar 
posaçërisht të Daikin për të kontrolluar për 
rrjedhje dhe pikat problematike.

"Kujdesi" i Daikin është një plan i përgatitur 
me kujdes i zhvilluar duke përdorur 

përvojën tonë të gjatë dhe partnerët tanë të certifikuar 
në mbarë Evropën për të mësuar nga çdo lloj klime dhe 
problemi i mundshëm.
Programi i kujdesit siguron gjithashtu që njësia të testohet 
në përputhje me rregulloret në fuqi për gazet F §22, si dhe 
rregulloren e ajrit të pastër për djegie.
Paketat e kujdesit janë të disponueshme për: 
•  Pronarët rezidencialë/komercialë të pajisjeve të ngrohjes 

Daikin
•  Pronarët e shtëpive me ngrohje Daikin
•  Banorët që përdorin ngrohje Daikin

"Kujdesi" i Daikin përmban 3 nivele të ndryshme marrëveshjesh mirëmbajtje që kujdesen për çdo nevojë tuajën. 
Përveç këtyre 3 paketave të "Kujdesit", Daikin ofron një set gjithëpërfshirës opsionesh nga të cilat ju mund të zgjidhni.

"Kujdesi" është kërkesa minimale për të 
pasur garanci të vlefshme dhe sigurohet që 
pompa juaj e nxehtësisë të funksionojë siç 
duhet dhe në përputhje me parametrat. 

Paketa e "Kujdesit" përfshin shërbimet e 
mëposhtme:  
•  Inspektime bazuar në aktivitete të 

paracaktuara 
•  Aktualizime të softuerëve dhe të firmuerëve 

sipas nevojës dhe sipas kërkesës
•  Regjistër i verifikuar sipas §22

 

1. Kujdesi: 2. Kujdesi 
parandalues: 3. Kujdesi i zgjeruar:

"Kujdesi parandalues" e mban pompën e 
nxehtësisë në gjendje optimale për planin 
afatgjatë.

Përveç aktiviteteve të mirëmbajtjes të përfshira 
në paketën e "Kujdesit", "Kujdesi parandalues" 
përfshin: 
•  Shërbim bazuar në aktivitete të paracaktuara 
• Pastrim të shkëmbyesve të nxehtësisë
•  Diagnostikim i sistemit në vendin e instalimit 

dhe/ose analizë gjatë ndërhyrjes me shërbim
•  Pastrim ose ndërrim të filtrave, ujit dhe anës 

së ajrit (sipas rastit) 
•  Status gjithëpërfshirës dhe parandalues dhe 

raport të matjeve
•  Historik të regjistruar dhe të gjenerueshëm 

të historikut të secilës njësi
•  Mbështetje dhe kërkesë urgjente për 

shërbim
•  Akses në shërbimin e asistencës teknike dhe 

riparimit

"Kujdesi i zgjeruar" ofron disponueshmërinë 
maksimale të pajisjeve me koston minimale 
totale të zotërimit.

Përveç aktiviteteve të përmendura në paketën e 
"Kujdesit paraprak", "Kujdesi i zgjeruar" përfshin: 
•  Kostot e punës dhe të udhëtimit, përfshihen 

pjesët e këmbimit për mirëmbajtjet e 
planifikuara

•  Kostot e punës dhe të udhëtimit, përfshihen 
pjesët e këmbimit për riparimet

•  Përfshihen filtrat, pjesët e këmbimit dhe agjenti 
ftohës

•  Zgjatje e garancisë

Opsionet:
Auditim dhe raportim i energjisë
Mbështetje dhe konsulencë nga specialistë

SHËNIM:
Çmimet e listuara janë subjekt i ndryshimeve dhe mund të ndryshojnë pa njoftim paraprak.
Vini re se çmimet duhet të kuptohen si çmime NETO dhe pa TVSH dhe pa kostot e udhëtimit.
Çmimet e listuara bazohen në konfirmimin e porosisë minimumi 10 ditë përpara nisjes së punës.
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Gjeni pjesën e duhur të këmbimit 
për njësinë tuaj të Daikin, kontrolloni 
disponueshmërinë (në kohë reale) dhe 
porositni në internet.

Të gjitha vetëm në pak hapa të thjeshtë.

Përfitimet tuaja: 

 › trajtim i shpejtë
 › transport falas
 › akses 24 orësh/7 ditë në javë
 › dorëzim fleksibël
 › disponueshmëri në kohë reale

E-Parts

Gjithmonë i aksesueshëm për ju

https://my.daikin.euhttp://eparts.daikin-ce.com

Në Portalin tonë të 
biznesit mund të gjeni 
lidhjet te E-Parts dhe 
te një "bankë" pjesësh 
këmbimi.

Mund të identifikoheni direkt ose vizitoni E-Parts 
përmes Portalit të biznesit:

Regjistrohuni tani për të përdorur shërbimin 
E-Parts

Krijoni akses për veten dhe kolegët tuaj. 
- Thjesht shkoni te my.daikin.eu
- shkarkoni formularin e regjistrimit
- plotësojeni 
- dhe dërgojeni sërish te Daikin  
(markocic.a@daikin.at)
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Kushtet e përgjithshme tregtare 
Këto kushte të përgjithshme tregtare (të referuara këtu si "Kushtet") do të aplikohen për 
të gjitha ofertat, dorëzimet dhe shërbimet tona te kompanitë (B2B). Pjesa I do të aplikohet 
për dorëzimet e mallrave. Pjesa  II do të aplikohet për shërbimet nga shërbimi ynë i klientit. 
Çdo marrëveshje individuale që rrjedh nga këto Kushte do të jetë e vlefshme vetëm nëse 
konfirmohet prej nesh me shkrim dhe nënshkruhet përkatësisht. Çdo deklaratë jozyrtare është 
e pavlefshme. Nuk do të jetë i zbatueshëm asnjë kusht i përgjithshëm tregtar i palës porositëse. 
Pranimi i mallrave në çdo rast konsiderohet si pranim i Kushteve tona. Shërbimi ynë i klientit 
për konsumatorët (B2B) do të jetë subjekt i kushteve të përgjithshme tregtare të veçanta. 
Kushtet tona të përgjithshme tregtare mund të gjenden në www.daikin-ce.com.

I. KUSHTET E PËRGJITHSHME TREGTARE PËR DORËZIMIN E MALLRAVE

1. OFERTA
Ofertat tona janë pa angazhime dhe jodetyruese. Çdo prezantim i modeleve dhe çdo 
informacion rreth dimensioneve, peshave dhe të dhënave teknike është jodetyrues dhe 
subjekt i ndryshimeve në lidhje me prodhimin dhe modelin. Këto ndryshime nuk do të 
përbëjnë defekt.

2. KRYERJA E NJË POROSIE, NDRYSHIMI I PRODUKTIT
1. Porositë duhet të kryhen me shkrim (me letër, faks ose email ose përmes sistemit të 

porosive në linjë). Kur Daikin konfirmon marrjen e porosisë, kjo nuk përbën pranim 
të porosisë. Ne nuk konsiderohemi se e kemi pranuar një porosi deri pasi të kemi 
konfirmuar qartësisht pranimin me shkrim ose ta kemi ekzekutuar faktikisht atë porosi. 
Çdo marrëveshje e arritur me gojë dhe me telefon duhet të konfirmohet me shkrim.

2. Ne ruajmë të drejtën të anulojmë kontratën edhe pasi kemi pranuar një porosi nëse 
informacioni që kemi marrë rreth likuiditetit të klientit ndërkohë tregon se klienti nuk 
do të jetë në gjendje të paguajë të gjithë ose një pjesë të porosisë.

3. Pas pranimit të një porosie, ne gjithashtu ruajmë të drejtën të ndryshojmë dhe të 
përmirësojmë produktin, p.sh. në lidhje me llojin dhe dizajnin e tij, deri në masën që prej 
klientit mund të pritet logjikisht t'i pranojë këto ndryshime dhe përmirësime duke marrë 
në konsideratë interesat tona (p.sh. dorëzimin e një pajisjeje ekuivalente ose më të 
sofistikuar). Këto ndryshime dhe përmirësime konsiderohen të miratuara paraprakisht.

4. Anulimi ose ndryshimi nga ana e klientit të një porosie të tërë ose të një pjese të saj 
kërkon miratimin tonë me shkrim dhe na jep të drejtën t'i tarifojmë klientit - përveç 
shërbimeve të ofruara tashmë dhe kostove të akumuluara - një tarifë (anulimi) të 
barabartë me 20 % të vlerës së porosisë dhe të paktën 250 €. Për disa grupe produktesh 
(p.sh. spirale të shumëfishtë, ftohës me vidë), aplikohen rregulla të veçanta anulimi të 
cilat mund të gjenden në www.daikin-ce.com.

3. ÇMIMET DHE AFATET E PAGESËS
1. Çmimet bazohen në listën e çmimeve, me ndryshime herë pas here, që zakonisht 

lëshohet njëherë në vit. Ne ruajmë të drejtën t'i ndryshojmë gjithashtu çmimet gjatë 
vitit.

2. Çmimet kuptohen si çmime neto pa taksa, detyrime apo tarifime në monedhën e cituar 
duke përfshirë paketimin, përveçse siç tregohet ndryshe. Ne nuk do ta marrim pas 
paketimin dhe materialin e paketimit.

3. Ne nuk do të pranojmë kundërshtime ndaj faturave që merren më shumë se dy javë 
pas pranimit të një fature. Përveçse kur tregohet ndryshe, faturat janë të pagueshme 
30 ditë neto nga data e faturës; data e pagesës është data në të cilën merret një pagesë 
prej nesh. Në rast vonese, ne do të tarifojmë një normë standarde interesi prej 12% në 
vit. Në rast mospagese, ne gjithashtu mund të kërkojmë të gjitha kostot e lidhura me 
grumbullimin e pagesës së kërkuar prej nesh, duke përfshirë, por pa u kufizuar me, 
tarifat e përmbarimit dhe mbledhjes së borxheve.

4. Nëse është rënë dakord për pagesë me këste, data e maturimit do të përshpejtohet 
edhe nëse klienti është në vonesë në lidhje vetëm me një këst.

5. Ne mund t'i kryejmë dorëzimet me pagesë paraprake.
6. Klienti nuk mund të mbajë ose rakordojë pagesa duke u bazuar në garancinë apo 

pretendime të tjera.

4. KOHA E DORËZIMIT
1. Koha e treguar e dorëzimit nuk është detyruese dhe është vetëm për referencë, 

megjithëse ne përpiqemi që të arrijmë afatet e treguara. Klienti nuk ka të drejtë të 
insistojë rreth pajtueshmërisë me një afat kohor të caktuar. Si rrjedhojë, vonesat në 
dorëzim nuk do të sjellin bazë për pretendime për dëme dhe nuk i japin të drejtën 
klientit të anulojë kontratën. E njëjta gjë është e vërtetë nëse afatet e dorëzimit nuk 
arrihen për shkak të forcës madhore, grevave ose ngjarjeve jashtë kontrollit tonë.

2. Ne nuk do të pranojmë kërkesat për penalizim të ngritura nga klienti në asnjë rrethanë.
3. Lejohen dorëzimet e pjesshme.
4. Nëse pala porositëse është në vonesë për pagesën e një dorëzimi të mëhershëm, Daikin 

mund t'i mbajë dorëzimet në pritje të pagesës së dorëzimit të mëhershëm, dhe nuk 
është i detyruar të paguajë palën porositëse për asnjë dëm në lidhje me këtë.

5. PRANIMI I DORËZIMEVE, TRANSFERIMI I RREZIKUT, PRANIMI I VONUAR
1. Përveçse kur bihet dakord ndryshe, dorëzimet kryhen CIP (Incoterms 2010) në 

destinacionin e caktuar
2. Në parim, dorëzimi CIP mbulon vetëm sigurimin minimal të transportit. Do të blihet 

sigurim shtesë për transportin vetëm nëse kërkohet shprehimisht nga klienti dhe kjo 
është subjekt i një marrëveshjeje shtesë dhe me kostot dhe shpenzimet e klientit.

3. Klienti duhet t'i kontrollojë menjëherë produktet e marra prej tij ose direkt nga klientët 
e tij për dëmtime nga transporti dhe duhet të shënojë çdo dëmtim në paketim ose në 
pajisje në fletën e dorëzimit dhe duhet të refuzojë dorëzimin te agjenti transportues. 
Nëse klienti konstaton vetëm më vonë se mallrat janë të dëmtuara, klienti duhet ta 
raportojë këtë dëmtim te ne menjëherë, në çdo rast jo më vonë se tre ditë pune pas 
dorëzimit; ndryshe pretendimet e sigurimit mund të skadojnë.

4. Nëse klienti është në vonesë me pranimin, ne - pavarësisht të drejtave tona të tjera - 
mund t'i tarifojmë mallrat si të dorëzuara ose ndryshe mund t'i shesim ato pa caktuar një 
limit kohor. Nëse ndryshe ne i shesim mallrat, koha e dorëzimit do të fillojë në ditën kur 
ne marrim kërkesën me shkrim të klientit që kërkon dorëzimin e mallrave.

5. Ne mund ta tarifojmë klientin për çdo kosto që shkaktohet për shkak të pranimit të 
vonuar, duke përfshirë pa u kufizuar me, çdo kosto magazinimi, periudha pritjeje, etj.

6. REZERVIMI I TË DREJTAVE TË PRONËSISË
1. Ne do të mbajmë të drejtat e pronësisë për mallrat e dorëzuara në pritje të pagesës së 

plotë të të gjitha pretendimeve të ngritura nga marrëdhënia jonë e punës me klientin, 
edhe nëse është paguar çmimi i blerjes i përcaktuar specifikisht. Nëse mallrat tona të 
kushtëzuara janë përpunuar, ne do të fitojmë të drejta pronësie për artikullin e ri pa 
marrë këtë në konsideratë. Nëse mallrat e dorëzuara prej nesh janë të përziera, të 
përpunuara ose të kombinuara me artikuj të tjerë, klienti na cakton neve përmes kësaj 
në proporcion me vlerën e faturave tona një pronësi ose një të drejtë bashkëpronësie 
të artikullit të kombinuar ose të ri, të dyja në lidhje me produktet e ndërmjetme dhe 
përfundimtare.

2. Klienti mund t'i rishesë mallrat e dorëzuara prej nesh dhe artikujt e krijuar nga 
përpunimi, përzierja ose kombinimi i këtyre, vetëm përmes zhvillimit të zakonshëm 
të biznesit. Klienti këtu na cakton neve çdo pretendim që lind nga kjo rishitje ose nga 
ndonjë arsye tjetër ligjore kundrejt palëve të treta, duke përfshirë, të drejtat dytësore, 
për të siguruar pretendimet tona - të ardhshme - që mund të lindin nga marrëdhënia 
jonë e biznesit. Klienti duhet ta regjistrojë caktimin e këtyre pretendimeve në regjistrat 
e tij jo më vonë se momenti kur mallrat rishiten.

3. Përpara pagesës së çmimit të blerjes së një artikulli, klienti mund ta rishesë artikullin 
vetëm nëse ai informon njëkohësisht vlerën e dytë (klientin përfundimtar) se të ardhurat 
e rishitjes janë caktuar më parë.

4. Klienti mund të grumbullojë pretendimet e caktuara për sa kohë që ai plotëson 
detyrimet e pagesave të tij kundrejt nesh sipas kushteve të kontratës. Klienti ndryshe 
nuk mund t'i shesë mallrat e kushtëzuar (p.sh. të transferojë pronën përmes vendosjes 
si garanci, peng).

5. Klienti duhet të na njoftojë neve menjëherë për çdo bashkëngjitje ose dëmtim tjetër të 
mallrave të kushtëzuara dhe/ose pretendimeve të caktuara dhe t'i shpjegojë palës së 
tretë se ne mbajmë të drejtën e pronësisë për ato mallra. Çdo kosto e lidhur duhet të 
mbartet nga klienti.

7. GARANCIA
1. Përveçse nëse është rënë dakord ndryshe dhe duke përjashtuar çdo pretendim të 

mëtejshëm, ne garantojmë për çdo defekt dhe mungesë cilësie të garantuar në 
momentin e dorëzimit si vijon:

2. Përveçse kur tregohet ndryshe më poshtë, periudha e garancisë është 36 muaj nga data 
e dorëzimit (dorëzimi te agjenti transportues). Klienti mban barrën që të vërtetojë se një 
defekt kishte ekzistuar që para kohës së dorëzimit.

3. Klienti mund të kërkojë një pretendim garancie vetëm nëse pajisja është instaluar dhe 
vënë në punë nga Daikin ose një kompani e trajnuar nga Daikin sipas udhëzimeve të 
instalimit të Daikin dhe është mirëmbajtur rregullisht sipas shënimeve të shërbimit të 
Daikin dhe/ose udhëzimeve të përdorimit. 

4. Nuk pranohet asnjë garanci dhe/ose përgjegjësi, në rast se klienti nuk raporton defektet 
e dukshme duke dhënë njoftim me shkrim brenda 3 ditëve pune nga dorëzimi dhe çdo 
defekt tjetër nuk raportohet pa vonesë pas zbulimit fillestar. 

5. Përveçse kur është rënë dakord ndryshe, mallrat e "Daikin Applied Systems", të cilat 
prodhohen në bazë të një porosie specifike, të tilla si ftohësit, pompat e nxehtësisë, 
njësitë e kondensimit (të pajisura me spirale, vidë ose kompresor centrifugal), njësitë 
e ventilkonvektorëve (FCU) dhe njësitë e trajtimit të ajrit / njësitë mbi çati nën markën 
Daikin, në përgjithësi përfshijnë një pretendim garancie prej një periudhe 12 muajsh, me 
kusht që makineria të jetë vendosur në punë nga vetë Daikin ose një person i certifikuar 
nga Daikin. Në rast të produkteve të përcaktuara si "J&E Hall International for Daikin" 
klienti mund të kërkojë një pretendim garancie prej 18 muajsh. Për produktet e markës 
"Rotex", në përgjithësi vlen një periudhë garancie 24 mujore, përveç variacioneve 
të mëposhtme: 10 vjet për tubat e ngrohjes nën dysheme dhe pllakave të sistemit, 
tubave VA dhe depozitave të ruajtjes së gazolinës variosafe. 5 vjet për panelet diellore, 
depozitat variosystem dhe highcube, si dhe depozitat e ujit të shiut variocistern. 3 vjet 
për njësitë solare të pompave të nxehtësisë HPSU dhe depozitat e ruajtjes së ujit të 
ngrohtë HYC, SCS dhe SC. Për produkte te markës “Zanotti”, klienti mund të kërkojë një 
pretendim garancie 12-mujor nga komisionimi ose 18 muaj nga dorëzimi (dorëzimi te 
agjenti transferues).

6. Në rast garancie, ne marrim përsipër, sipas zgjedhjes sonë, të riparojmë mallrat me 
defekt ose komponentët ose të vëmë në dispozicion mallra ose komponentë pa 
defekte. Nuk ekziston asnjë pretendim tjetër garancie i asnjë lloji. Kostot e punës, orët 
e udhëtimit, furnizimet, të tilla si agjentët ftohës dhe lubrifikantët, ose çdo kosto tjetër 
(p.sh. për instalim, retrofit) nuk do të rimbursohen. Daikin, sipas gjykimit të vet, do të 
ofrojë herë pas here përditësime softuerësh. Përditësimet mund të përfshijnë korrigjime 
gabimesh, përmirësime si edhe aktualizime. Përditësimet i ofrohen klientit në formë 
të lexueshme nga makineria dhe të instalueshme, duke përfshirë edhe udhëzimet e 
instalimit. Klientit i kërkohet të instalojë përditësimet me kostot dhe shpenzimet e veta 
brenda një periudhe të arsyeshme kohe. Çdo dëmtim që shkaktohet nga një dështim 
për të instaluar do të jetë përgjegjësi vetëm e klientit dhe Daikin nuk pranon asnjë 
përgjegjësi për shkak të dështimit për të përditësuar një njësi.

7. Përveç paragrafëve 2 deri 3, nuk pranohet asnjë garanci dhe/ose detyrim për defekte 
që janë shkaktuar nga përdorimi ose trajtimi i pamjaftueshëm ose i papërshtatshëm, 
dështimi i respektimit të kushteve të punës ose udhëzimeve të mirëmbajtjes, përdorimi 
i tepruar ose i papërshtatshëm i materialeve të punës ose materialeve zëvendësuese 
ose pjesëve të këmbimit që nuk janë siguruar nga Daikin. Gjithashtu, nuk pranohet 
asnjë garanci për pjesët e zakonshme të konsumit, duke përfshirë, pa u kufizuar me, 
filtrat, hundëzat e djegësve, karbonçinat e motorëve, bashkuesit, elektrodat, anodat e 
mbrojtjes, sondat UV, rrjetat, vaji dhe pjesët e tjera të konsumit.

8. Përveçse kur na është dhënë koha e duhur dhe mundësitë për të marrë të gjitha masat e 
nevojshme të garancisë, ne jemi të çliruar nga pretendimet për garanci dhe dëme. Nëse 
klienti vazhdon të përdorë mallrat me defekt, ne garantojmë dhe/ose kemi përgjegjësi 
vetëm për defektin fillestar. Ne nuk do të rimbursojmë asnjë kosto riparimi që kryhet pa 
miratimin tonë paraprak të shprehur. Ne nuk mbajmë përgjegjësi për pasojat e këtyre 
riparimeve.

9. Periudha e garancisë për pjesët e këmbimit dhe përmirësimet e tjera është 6 muaj nga 
dorëzimi (dorëzimi te agjenti transportues).

10. Nëse defekti zgjidhet, periudha e garancisë nuk do të fillojë nga fillimi për komponentët 
e zëvendësuar ose të riparuar.

11. Ne mund të refuzojmë të zgjidhim defekte për sa kohë që klienti është në vonesë me 
pagesat e detyrimeve të tij. 

12. Nëse dorëzohen dhe instalohen produkte të palëve të treta, garancia është e kufizuar me 
caktimin e kërkesave për garanci që mund të kërkojmë kundrejt furnitorit të produktit 
të palës së tretë. Klienti nuk mund të kërkojë ndonjë pretendim tjetër garancie dhe nuk 
kualifikohet për pretendime për reduktim çmimi.

8. PËRGJEGJËSIA
Ne kemi përgjegjësinë për dëmet vetëm nëse kemi vepruar në mënyrë të demonstrueshme 
me qëllim ose me neglizhencë të rëndë. Ne heqim dorë nga përgjegjësia për neglizhencë të 
lehtë. Në mënyrë të veçantë nuk jemi përgjegjës për dëmtime që vijnë si rrjedhim (p.sh. kohën 
në pritje për shkak të dorëzimit të gabuar) dhe humbjeve financiare, përfitimeve të humbura, 
kursimeve të paarritura, humbjes së interesit dhe dëmtime të pësuara nga pretendimet e 
palëve të treta ndaj klientit, nëse këto nuk i atribuohen qëllimit ose neglizhencës tonë. Nëse 
dëmtimi i atribuohet gjendjes me defekt të mallrave që janë dorëzuar, ne jemi përgjegjës 
vetëm deri në shkallën që prodhuesi ose furnitori ynë është përgjegjës ndaj nesh. Detyrimi ynë 
në asnjë rast nuk tejkalon vlerën e faturës së mallrave të implikuara.

9. MALLRAT E KTHYERA
1. Mallrat mund të kthehen dhe të shkëmbehen vetëm me miratimin tonë të shprehur 

dhe me shkrim. Ne i pranojmë mallrat e kthyera vetëm me një vlerë minimale neto prej 

(Përditësimi i fundit: Mars 2017)
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100,00 € për artikull dhe një vlerë maksimale neto prej 50 000,00 € për artikull dhe vetëm 
me kusht që ato mallra të mos jenë dëmtuar, të mos jenë përdorur, të jenë në paketimin 
e tyre origjinal dhe të jenë të përshtatshme për rishitje. Në veçanti, nuk lejohet kthimi i 
njësive të instaluara tashmë (duke përfshirë ftohësit) dhe kthimi i njësive të prodhuara 
me porosi, si edhe i pjesëve të këmbimit.

2. Klienti duhet të plotësojë formularin "Request for Goods Returns" (Kërkesë për kthimin e 
mallit), (i disponueshëm në portalin e biznesit të Daikin https://my.daikin.eu) dhe duhet 
të na e dërgojë në numrin e faksit ose adresën e emailit të dhënë nga ne brenda 10 
ditëve kalendarike pas dorëzimit, ndryshe ne nuk do ta pranojmë kthimin.

3. Mallrat duhet të kthehen me transportin e kthimit të paguar me përgjegjësinë e klientit 
deri në destinacionin e treguar prej nesh.

4. Në çdo rast kthimi, do të kreditohet një maksimum prej 80% të çmimit neto të 
tarifuar prej nesh te klienti. Të gjitha kthimet standarde do të jenë subjekt i një tarife 
rimagazinimi/administrimi prej 20 % të çmimit neto.

5. Të gjitha kthimet do të inspektohen prej nesh. Nëse mallrat janë kthyer gabim (pra, jo në 
përputhje me paragrafin 1 më lart), ne mund të refuzojmë kthimet dhe mund t'i kthejmë 
ato te klienti me shpenzimet dhe përgjegjësinë e klientit. Në të kundërt, ne mund të 
tarifojmë një tarifë përmbajtje / administrimi më të lartë se 20% i përmendur më sipër.

6. Shënimet e kreditit të çdo lloj natyre do të rakordohen ekskluzivisht kundrejt 
dorëzimeve të ardhshme.

10. INSTALIMI
Është përgjegjësi e klientit të instalojë dhe komisionojë mallrat dhe të sigurohet që punonjësit, 
agjentët dhe nënkontraktorët e tij ose çdo person tjetër që përdoret nga klienti për të instaluar 
dhe komisionuar mallrat, të jetë plotësisht i trajnuar për të bërë këtë dhe që të ndiqen kushtet 
e udhëzimeve dhe manualeve të dhëna me mallrat.

11. MJEDISI, LICENCAT
1. Klienti do të jetë përgjegjës për të gjitha kostot, tarifat dhe shpenzimet që lindin nga 

ose në lidhje me dekomisionimin, rikuperimin, riciklimin dhe hedhjen e të gjithave ose 
të një pjese të mallrave dhe nuk do të kërkojë rikuperim të këtyre shpenzimeve ose 
kontributeve nga ne. 

2. Klienti është përgjegjës për marrjen dhe pajtueshmërinë me të gjitha licencat, lejet 
dhe miratimet përkatëse nga organet e duhura rregullatore dhe për pajtueshmërinë 
me autoritetet e tjera të ligjshme në lidhje me magazinimin, instalimin, përdorimin, 
vënien në punë, mirëmbajtjen, riparimin, transportimin, dekomisionimin, rikuperimin 
dhe hedhjen eventuale të mallrave. 

3. Aty ku klienti shet të gjitha ose një pjesë të mallrave te një palë tjetër, klienti mund të 
lidhë një marrëveshje të ngjashme më atë palë. 

12. KONFIDENCIALITETI
1. Të gjitha informacionet dhe/ose këshillat, qoftë me shkrim ose me gojë, qoftë në lidhje 

me mallrat ose biznesin tonë, të dhëna prej nesh te klientit, nuk do t'i zbulohen një pale 
të tretë pa miratimin tonë me shkrim, përveçse në shkallën kur ky informacion dhe/
ose këshillë ndodhet në domenin publik jo përmes një shkeljeje të këtij kushti ose që 
zbulimi kërkohet nga ligji.

2. Klienti do të na njoftojë menjëherë rreth çdo zbulimi që kërkohet nga ligji dhe ne mund 
të kërkojmë një zgjidhje të duhur për të parandaluar këtë zbulim. Klienti merr përsipër 
të bashkëpunojë plotësisht me ne (me shpenzimet e veta të klientit) nëse ne refuzojmë 
vlefshmërinë e kësaj kërkese. 

13. TË DREJTAT E PRONËS INTELEKTUALE
1. Klienti nuk do të ketë asnjë të drejtë për pronën intelektuale të zotëruar nga ne ose të 

licencuar për ne. 
2. Klienti nuk do të lejojë fshehjen ose fshirjen e asnjë marke tregtare ose udhëzimi ose 

paralajmërimi të aplikuar mbi mallra. 
3. Të gjitha dizajnet, shembujt, modelet, pajisjet eksperimentale, pajisjet e marketingut, 

aksesorët dhe çdo artikull tjetër në lidhje me mallrat ose zhvillimin ose krijimin e tyre 
do të mbeten prona jonë, do të trajtohen si konfidenciale dhe nuk do të kopjohen, 
riprodhohen ose zbulohen te ndonjë person tjetër pa miratimin tonë me shkrim.

14. TË DHËNAT PERSONALE
1. Të dhënat personale të klientit, të cilat ne i marrim me rastin e një porosie, do të ruhen 

në formë elektronike dhe do të përpunohen për qëllimin e përmbushjes së porosisë, 
duke i ofruar mallra dhe shërbime klientit, duke menaxhuar marrëdhënien me klientin, 
për kontabilimet dhe proceset tona të brendshme dhe për qëllimet tona ligjore ose 
rregullatore. Për disa nga këto qëllime ne mund të kemi nevojë t'i ndajmë të dhënat e 
klientit me palë të treta, por gjithmonë sigurohemi që të dhënat të ruhen konfidenciale 
dhe të mbrojtura nga palët e treta. 

2. Klienti bie dakord se ne mund të kërkojmë nga agjenci të referencave të kreditit dhe/ose 
kompani të sigurimit të kreditit të kryejnë kërkime ose kontrolle krediti për klientin për 
të vlerësuar performancën financiare të klientit dhe ne mund ta kalojmë informacionin 
e klientit (emrin, adresën, të dhënat e kontaktit, emrin e zotëruesit, të dhënat e porosisë, 
historikun e porosive, sjelljen me pagesat, balancën e klientit) te Atradius Credit 
Insurance N.V., Zweigniederlassung Österreich për këtë qëllim.

3. Klienti më tej bie dakord se ne dhe anëtarët e tjerë të grupit tonë (siç përmendet në 
www.daikin.com) mund të përdorim të dhënat personale të klientit (emrin, adresën, 
të dhënat e kontaktit, të dhënat dhe historikun e porosisë) edhe për qëllimet tona të 
marketingut dhe mund ta kontaktojmë klientin me telefon, email ose SMS ose me 
shërbime tjetër mesazhesh rreth produkteve dhe shërbimeve tona që mund të jenë me 
interes për klientin. Klienti mund ta tërheqë miratimin e vet në çdo moment.

15. VENDI I JURIDIKSIONIT, LIGJI I ZBATUESHËM
1. Të gjitha mosmarrëveshjet që lindin nga ose në lidhje me këtë Marrëveshje do t'u 

referohen ekskluzivisht gjykatave në Vjenë.
2. Të gjitha kontratat që lidhen nga ne dhe të gjitha mosmarrëveshjet që lindin në lidhje 

me ato kontrata do të drejtohen dhe do të interpretohen sipas ligjit austriak pa u dhënë 
efekt rregullave të konfliktit të ligjit dhe Konventës së OKB-së për Shitjet.

16. SHKËPUTSHMËRIA
Nëse ndonjë kusht i këtyre kushteve të përgjithshme tregtare ose i kontratës së lidhur mes 
nesh dhe klientit bëhet i pavlefshëm ose i pazbatueshëm, kjo nuk do të ndikojë te kushtet e 
mbetura këtu ose atje. Kushtet e pavlefshme do të zëvendësohen me kushte të ligjshme që 
reflektojnë më së afërmi qëllimin e palëve.

II. KUSHTET E PËRGJITHSHME TREGTARE PËR SHËRBIMET
Do të aplikohen kushtet e mëposhtme për shërbimet e ofruara nga shërbimi ynë i klientit, 
të tilla si instalimi, vënia në përdorim, inspektimi dhe zgjidhja e problemeve, riparimi dhe 
mirëmbajtja.

1. OBJEKTIVI I SHËRBIMEVE
1. Objektivi i saktë i shërbimeve rezulton nga oferta jonë me shkrim ose nga konfirmimi 

me shkrim i porosisë. Çdo shërbim shtesë që nuk tregohet shprehimisht në ofertë dhe/
ose konfirmimin e porosisë dhe që ofrohet prej nesh me kërkesë të klientit do të tarifohet 
veçmas në përputhje me listën tonë përkatëse të çmimeve. E njëjta gjë aplikohet nëse një 
inspektim në terren konstaton se kërkohen shërbime të mëtejshme.w

2. Në rastin e njësive me monitorim në distancë, shërbimi ynë i klientit do të veprojë vetëm 
nëse udhëzohet nga klienti.

3. Ne ofrojmë shërbime vetëm për pajisjet dhe komponentët e njësive që janë dhënë dhe/
ose janë prodhuar nga ne. Prandaj, objektivi i shërbimeve nuk përfshin një testim të 
komponentëve të palëve të treta, një testim të rrjedhjeje të tubave të furnizimit të krijuar 
nga klienti, një testim të furnizimit me energji elektrike dhe/ose të linjave të lidhjes, një 
rregullim hidraulik të njësisë. Në rastin e njësive që përbëhen nga komponentë të tretë, 
shërbimet tona nuk përfshijnë një inspektim të të gjithë njësisë. Në veçanti nuk do të 
kontrollojmë nëse njësia është e plotë ose nëse pajisjet e saj të sigurisë janë në përputhje 
me rregulloret përkatëse dhe fjalën e fundit të teknologjisë.

4. Ne nuk kemi detyrë të kontrollojmë nëse informacionet dhe dokumentet e dhëna (p.sh. 
përshkrimi i njësive, skemave) të dhëna nga klienti janë të sakta.

2. PËRLLOGARITJET E KOSTOVE
1. Përllogaritjet e kostove nuk janë detyruese dhe nuk janë angazhuese.
2. Nëse japim një përllogaritje të kostos ose një ofertë paketë, ne do të marrim miratimin 

paraprak nga klienti në lidhje me çdo punim shtesë të nevojshëm që mund të identifikohet 
vetëm pas ekzekutimit, kërkohet për të krijuar vënien në punë dhe tejkalon 10% të totalit 
të shumës.

3. DETYRIMI PËR TË BASHKËPUNUAR
1. Klienti do të sigurohet që çdo bashkëpunim që kërkohet për ofrimin e shërbimeve nga ne 

të jepet në kohë dhe falas.
2. Klienti në veçanti do të ofrojë akses te njësitë siç kërkohet. Klienti do të sigurojë me kostot 

dhe shpenzimet e vetë klientit të gjitha kërkesat e nevojshme teknike (p.sh. furnizimin me 
energji elektrike), përveçse kur këto kërkesa sigurohen prej nesh sipas një marrëveshjeje të 
veçantë. Klienti do të sigurojë që vendi përkatës i punës të këtë ndriçim të mjaftueshëm. 
Nëse kërkohet, klienti do të sigurojë shkallë dhe skela për t'u dhënë mundësinë punonjësve 
tanë të kenë akses të lehtë dhe të sigurt te vendi i punës. Vendi i punës duhet të jetë 
lehtësisht i aksesueshëm me një mjet të shërbimit të klientit.

3. Klienti do të sigurojë që njësitë e monitorimit në distancë të jenë të lidhura me rrjetin e 
telekomunikimit.

4. Klienti do të japë të gjithë informacionin dhe dokumentet e nevojshme për të mundësuar 
një dhënie të pashqetësuar të shërbimeve të rëna dakord. Përpara se të fillojë dhënia e 
shërbimeve, klienti në veçanti do të tregojë çdo ndryshim që është bërë nga klienti ose palë 
të treta në cilësimet standarde, në sistemin e kontrollit dhe parametra të tjerë, siç edhe çdo 
dëmtim në njësi për të cilin klienti është në dijeni.

5. Kur një njësi vihet në punë, klienti do të sigurojë gjithashtu edhe kërkesat që u referohen 
kushteve përkatëse.

6. Nëse klienti nuk bashkëpunon në mënyrën e duhur, ne mund ta ndërpresim punën tonë. 
Gjithashtu, klienti do të mbartë të gjitha kostot përkatëse shtesë, duke përfshirë kohën e 
qëndrimit pa punë të punonjësve tanë që nuk nuk mund të përdoret ndryshe brenda një 
njoftimi të shkurtër, si edhe çdo kosto tjetër për kohë udhëtimi shtesë, bazuar në çmimet 
përkatëse të listës sonë të çmimeve.

4. ÇMIMET DHE AFATET E PAGESËS
1. Çmimet për shërbimet bazohen në listën e çmimeve të shërbimeve të aplikueshme kur 

bëhet një porosi, përveçse kur oferta jonë me shkrim tregon ndryshe.
2. Shërbimet në përgjithësi do të tarifohen në bazë të kohës së shpenzuar faktikisht me tarifat 

tona për orë të rëna dakord plus shpenzimet e udhëtimit bazuar në tarifat fikse ose kohën 
e shpenzuar faktikisht (km dhe koha).

3. Orari ynë i rregullt i shërbimit është nga e hëna në të enjte nga ora 8:00 deri 17:00 dhe të 
premten nga ora 7:00 deri 12:30. Do të tarifohet një tarifë shtesë prej 50% me kompensim 
të rregullt jashtë këtij orari shërbimi. Do të tarifohet një tarifë shtesë prej 100% me 
kompensim për punë të kryer të dielave dhe në ditë pushimi publik dhe në orarin nga 
20:00 deri 7:00.

4. Pjesët e këmbimit do të tarifohen në bazë të listës së çmimeve të aplikueshme në datën 
e zëvendësimit të një komponenti njësie. Ne do të ruajmë titullin e pronësisë për pjesët e 
këmbimit në pritje të pagesës së një fature.

5. Faturat do të lëshohen pas kryerjes së shërbimit.
6. Nëse një porosi anulohet nga klienti, klienti do të tarifohet me 50% të vlerës së porosisë 

plus shpenzimet e udhëtimit, por të paktën EUR 250,00.
7. Përveçse kur tregohet ndryshe, faturat do të jenë të pagueshme pa zbritje menjëherë pas 

faturimit.
8. Ndryshe, do të aplikohet Paragrafi 4 (Çmimet dhe afatet e pagesës) i kushteve tona të 

përgjithshme të shitjes duke bërë ndryshimet e nevojshme.

5. GARANCIA
1. Ne garantojmë ofrimin e shërbimeve në mënyrë të zellshme dhe profesioniste. Të gjitha 

shërbimet do të ofrohen nga punonjës të kualifikuar.
2. Nuk pranohet asnjë garanci, përveçse kur klienti jep njoftim me shkrim për defekte të 

dukshme brenda 3 ditëve pune nga kryerja e shërbimit dhe për çdo defekt tjetër pa vonesë 
pas zbulimit fillestar.

3. Ndryshe, do të aplikohet Paragrafi 8 (Garancia) i kushteve tona të përgjithshme të shitjes 
duke bërë ndryshimet e nevojshme.

6. TË NDRYSHME
Përveçse kur jepet ndryshe këtu, dispozitat e e kushteve tona të përgjithshme të shitjes, 
veçanërisht ato që lidhen me kohët e dorëzimit, rezervimin e titullit të pronësisë, detyrimin, 
ambientin dhe licencat, të dhënat personale, juridiksionin dhe ligjin e zbatueshëm do të 
aplikohen për shërbimet duke bërë ndryshimet e nevojshme.
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Katër stinë, një klimë komode

Ngrohtësi komode gjatë dimrit, ftohje freskuese gjatë verës. Pompa 
kompakte e shumëllojshme e nxehtësisë ajër-ujë Daikin LT i redukton 
humbjet e nxehtësisë në minimum.

Sistemi i ri kompakt 

Daikin 
Altherma

Daikin Europe N.V. është pjesë e Programit të Certifikimit Eurovent 
për Kondicionerët (AC), Paketat Ftohëse të Lëngshme (LCP), 
Njësitë e trajtimit të ajrit (AHU) dhe Ventilkonvektorët (FCU). 
Kontrolloni vlefshmërinë e vazhdueshme të certifikatës në internet: 
www.eurovent-certification.com ose duke përdorur: www.certiflash.com

Produktet Daikin shpërndahen nga:

Publikimi aktual është hartuar vetëm nëpërmjet informacionit dhe nuk përbën ndonjë ofertë detyruese për Daikin 
Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH e 
ka hartuar përmbajtjen e këtij publikimi me njohuritë e tij më të mira. Nuk jepet asnjë garanci e shprehur ose e 
nënkuptuar për plotësinë, saktësinë, besueshmërinë ose përshtatshmërinë për qëllime të veçanta të përmbajtjes 
së saj dhe të produkteve dhe shërbimeve të paraqitura këtu. Specifikimet iu nënshtrohen ndryshimeve pa njoftim 
paraprak. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH refuzon në mënyrë të qartë çdo përgjegjësi 
për dëmtim direkt ose indirekt, në kuptimin më të gjerë, i cili lind ose lidhet me përdorimin dhe/ose interpretimin 
e këtij publikimi. Të drejtën e autorit për gjithë kontentin e ka Daikin Europe N.V. 
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