Portofoli i produkteve 2017

Ngrohje

Të gjitha në një - Komoditet i
plotë në ngrohje në përdorimet
rezidenciale dhe komerciale

Pse duhet të zgjidhni një
sistem ngrohjeje të Daikin?
• Më shumë se 50 vjet përvojë
me pompat e nxehtësisë
• Teknologji inovative të ngrohjes për
të reduktuar kostot e përdorimit
dhe për të optimizuar përdorimin
e energjisë së rinovueshme
• Kërkim dhe zhvillim

Zgjidhje për ngrohje
hapësire dhe ujë të
ngrohtë në shtëpi
Teknologjia ajër-ujë: nxjerrja e nxehtësisë nga
ajri i jashtëm
›› Kapaciteti i garantuar i ngrohjes deri në -25°C:
nuk është nevoja të shqetësoheni gjatë dimrit
›› Lidhja me panelin diellor është e mundur për
mbështetjen me ujë të ngrohtë në shtëpi për të
optimizuar përdorimin e energjisë së rinovueshme

Teknologjia hibride: teknologji e kondensimit me
gaz e kombinuar me teknologjinë ajër-ujë

në Evropë për Evropën
• Një zgjidhje për çdo përdorim
• Kombinohet me të gjithë llojet e

›› Zgjedhet modaliteti më ekonomik i përdorimit në
varësi të çmimeve të energjisë, temperaturës së
jashtme dhe ngarkesës së brendshme të nxehtësisë
›› Optimizimi i të dyja teknologjive

emetuesve të nxehtësisë
• Gjithmonë në kontroll, pa marrë
parasysh se ku jeni me një
aplikacion
Kontrollë
nëpërmjet
aplikacionit

Teknologjia tokë-ujë: nxjerrja e nxehtësisë nga toka
›› Ideale për klimat ku temperatura mesatare
e ambientit gjatë dimrit bie nën 3°C
›› Efikasitet i lartë sezonal falë temperaturave
të qëndrueshme të nëntokës

Daikin Altherma me
temperaturë të ulët
Përshtatshmëri e përkryer për ndërtesat e reja,
si dhe për shtëpitë me konsum të ulët energjie
Daikin Altherma me temperaturë të ulët ofron efikasitete
optimale sezonale, duke ofruar kursime të larta në kostot e
funksionimit, përshtatshmëri e përkryer për ndërtesat e reja,
si edhe për shtëpitë me konsum të ulët energjie edhe ato me
ngarkesë të ulët.

››Ngrohje e hapsirave
››Ujë i ngrohtë në shtëpi
››Ftohje
››Lidhje me panele diellore për prodhim të ujit të nxehtë
ngrohje:

A++ | ujë i ngrohtë: A

ngrohje: deri në

A++

ngrohje:

A++ | ujë i ngrohtë: A

Daikin Altherma LT split kompakte

Daikin Altherma LT split me montim në mur Daikin Altherma LT split split e integruar

›› Mbështetje për energji diellore
për ujin e ngrohtë në shtëpi
›› Depozitë plastike me peshë të lehtë
›› Kontroll i disponueshëm me aplikacion

›› Njësi kompakte me hapësirë të
vogël instalimi, nuk kërkohet
pothuajse asnjë hapësirë anësore
›› Mund të kombinohet me një depozitë
të veçantë të ujit të ngrohtë në
shtëpi deri në 500 litra, me ose pa
mbështetje për energji diellore

Paneli diellor
(Me njësi të integruar diellore ose me
opsion me montim në mur)

Njësia e jashtme

Depozitë të ujit të ngrohtë në shtëpi
me mbështetje për energji diellore
Siguron ujë të nxehtë në çdo kohë, në
përputhje me standardet më të larta të
higjienës

Njësi me montim në mur
duke përfshirë të gjitha komponentet hidraulike
mund të kombinohen me një tank të veçantë të
brendshëm me ujë të nxehtë.

›› Të gjithë komponentët dhe lidhjet
të montuara në fabrikë
›› Kërkohet gjurmë shumë e vogël instalimi
›› Hyrje minimale elektrike me
disponueshmëri konstante ë ujit
të ngrohtë

DAIKIN Altherma me
temperaturë të lartë
Zgjidhje perfekte për rinovime
Sistemi Daikin Altherma me temperaturë të lartë ofron ngrohje
dhe ujë të ngrohtë për shtëpinë tuaj. Duke zëvendësuar një
bojler tradicional, ajo lidhet me tubacionet ekzistuese, duke e
lejuar që të mbani tubacionet dhe emiterët aktual. Prandaj Daikin
Altherma me temperaturë të lartë është zgjidhje ideale për
rinovimet. Sistemi Split përbëhet nga një njësi e jashtme dhe një
njësi e brendshme dhe mund të kompletohet edhe me një lidhje
me panele diellore.

››Ngrohje e hapsirave
››Ujë i ngrohtë në shtëpi
››Lidhje me panele diellore për prodhim të ujit të nxehtë
ngrohje: deri në

A++

ngrohje: A+ | ujë i ngrohtë: B

Daikin Altherma LT monoblok

Daikin Altherma HT pompë ngrohëse

›› Monobllok kompakt për ngrohje dhe
ftohje hapsirash me opsion për ujë
të ngrohtë për përdorim shtëpiak
›› Instalim i thjeshtë: nevojitet
vetmë lidhje e ujit

›› Punon me radiatorët dhe
tubacionet eksituese
›› Zavendëson bojlerin
eksitues tradicional
›› Siguron ngrohje dhe ujë të
ngrohtë për përdorim shtëpiak

Lidhje me panel
diellor opsionale

Ujë i ngrohtë
Uji i ngrohtë është gjithmonë në
dispozicion me Daikin sistemet
me pompat ngrohëse ajër - ujë së
bashku kursimin e energjisë.

Konvektor
Ftohje dhe ngrohje me
konvektor të integruar.

Nxemje dyshemore
Hapësira e brendshme mund të ngrohet
duke përdorur ujë të krijuar nga një pompë
ngrohëse.

Njësia e jashtme

Depozita e ujit të ngrohtë
Njësia e brendshme

DAIKIN Altherma
me pompë ngrohëse hibride
Kombinimi i natyrshëm
Teknologjia hibride kombinon gazin dhe pompën
ngrohëse ajër - ujë për ftohje, ngrohje dhe ujë të ngrohtë
për përdorim shtëpiak. Me madhësinë e saj të vogël dhe
funksionimin intuitiv kjo është një zgjedhje e përkryer për
të zëvendësuar bojlerin tuaj tradicional të gazit.

››Ngrohje e hapsirave
››Ujë i ngrohtë në shtëpi
››Ftohje
››Lidhje me panele diellore për rodhim të ujit të nxehtë
ngrohje: deri në

A++ | ujë i ngrohtë: A

35%
Hibrid

19,5%
Gaz

45,5%
Pompë ngrohëse

Daikin Altherma me pompë ngrohëse hibride
›› Kosto të ulëta për ngrohje dhe ujë
të ngrohtë në shtëpi krahasuar
me bojlerët tradicionalë
›› Kosto e ulët në investim
›› Ideale për rinovime
›› Instalim i thjeshtë dhe i shpejtë

Ajër

+

Gaz

Funksionimi Hibrid

Ç’ka është teknologjia e bojlerit kondenzues?

Çfar është pompa ngrohëse ajër - ujë?

Teknologjia e bojlerit kondenzues konverton mbeturinat e
energjisë nga gazrat që dalin në nxehtësi të përdorshme,
pothuajse pa humbje. Kjo është e mirë edhe për mjedisin
edhe për portofolin tuaj. Konsum më të ulët të energjisë do
të thotë kosto më të ulëta për ngrohje, përdorimi më i ulët i
burimeve të energjisë dhe reduktimin e emisioneve të CO2.

Daikin Altherma me pompë ngrohëse ajër-ujë përdor
një burim të qëndrueshëm dhe të ripërtëritshëm
të energjisë. Ajo ekstrakton ngrohjen e lirë nga ajri
i jashtëm. Në një cikël të mbyllur përmban agjent
ftohës, një cikël termodinamik krijohet me anë të
avullimit, kondensimit, kompresimit dhe zgjerimit.
Ky proces termodinamik do të sjellë një ngrohje të lirë,
nga jashtë, në brendësi të shtëpisë tuaj.

Si punon? Gazrat që dalin ftohen, kondezohet avulli që
ato përmbajnë. Energjia e lëshuar në këtë proces është
përdorur si energji termike.

DAIKIN Altherma pompë
ngrohëse me burim tokësor

DAIKIN Altherma
pompë ngrohëse Fleksi

Fuqia gjeotermale

Zgjidhjet fleksibile për ngrohje për banime
rezidenciale dhe komerciale

Daikin Altherma me pompë ngrohëse me burim tokësor
përdor energji të qëndrueshme gjeotermale, që nuk ndikohet
nga temperatura e jashtme duke rezultuar në efikasitet dhe
performancë më të lartë.

Gama e Daikin Altherma Fleksi është një përzierje e zgjidhjes
inteligjente dhe teknologjisë së kontrollit të avancuara që
ofron komoditet për përdorime rezidenciale dhe komerciale
duke respektuar mjedisin nëpërmjet reduktimit të konsumit
të energjisë.

››Ngrohje e hapsirave

››Ngrohje e hapsirave

››Ujë i ngrohtë në shtëpi

››Ujë i ngrohtë në shtëpi
››Ftohje (Rikuperim i nxehtësisë)

ngrohje: deri në

A++ | ujë i ngrohtë: A

ngrohje: deri në

A+

| ujë i ngrohtë: A

Daikin Altherma pompë ngrohëse me burim tokësor

Daikin Altherma pompë ngrohëse Fleksi

›› Përdor energji të qëndrueshme
gjeotermale, që nuk ndikohet
nga temperatura e jashtme
›› Instalim i thjeshtë falë tubave ë montuara
në fabrikë në pjesën e sipërme të njësisë
›› Njësi e brendshme e integruar:
duke përfshirë depozitën për
ujin e ngrohtë në shtëpi

›› Kosto të ulëta përdorimi falë efikasitetit të lartë
›› Sistemi modular i përshtatur për
nevojat e konsumatorit
›› Sistem 3-në-1: ngrohje, ftohje dhe ujë të ngrohtë
›› Kontrollë dhe mirëmbajtje individuale
të çdo hapsire rezidenciale

Njësia e jashtme

Njësia e brendshme

Komoditet optimal
… e gjitha e kombinuar në një sistem
›› Ngrohje
›› Ujë i ngrohtë në shtëpi me opsion për
mbështetje për energji diellore
›› Ftohje
›› Kontroll i lehtë

Një zgjidhje për çdo përdorim
›› Ndërtim i ri
›› Shtëpitë me konsum të ulët të energjisë
›› Rinovim i të gjithë sistemit të ngrohjes
›› Rinovim pa ndryshim të radiatorëve/tubacioneve
›› Zgjidhje bivalente: kombinim i sistemit aktual
të ngrohjes me sistemin e ngrohjes së Daikin

Kombinohet me të gjithë llojet e
emetuesve të nxehtësisë
Në varësi të nevojës së klientit, mund të zgjidhni
një sistem të kombinueshëm me
›› Ngrohje nën dyshemore
›› Konvektorë me pompë të nxehtësisë
›› Radiatorë me temperaturë të ulët
›› Radiatorë me temperaturë të lartë (deri në 80°C)

Zgjidhje vetëm për
ujë të ngrohtë
Teknologjia ajër - ujë: nxjer nxehtësi nga ajri i
jashtëm për të ngrohur ujin.
›› Zgjidhje perfekte për zavendësim të bojlerit
›› Ideale për kombinim me sistemin solar me
presion për optimizim të kursimit të energjisë
›› Temperatura e ujit deri në 55°C
vetëm me pompë ngrohëse

Gjithmonë në kontroll, pa marrë parasysh
se ku jeni*
›› Aplikacion kontrolli me Daikin online kontrolluesin
»»Për të rregulluar temperaturën e dhomës,
nivelin e rrjedhës së ajrit ose regjimin e punës
nga smartphoni juaj, në çdo kohë dhe kudo
»»Për të mbajtur në kontrollë konsumin e energjisë

Përdorni energji të rinovueshme për të
krijuar një vetë- qëndrueshmëri në
sistemin ngrohës*
›› Mbështetja diellore termike: përdorimi
i kolektorëve termikë diellorë për (para)
ngrohjen e ujit sanitar të shtëpisë tuaj
›› Mbështetja fotovoltaike: përdorni energjinë
elektrike nga mbledhësit tuaj fotovoltaik diellor për
të të siguruar energji për pompën tuaj të nxehtësisë
* I zbatueshëm për pompën e ngrohjes hibride Daikin Altherma, split me
temperaturë të ulët dhe 5-8kW monoblok, pompë ngrohje me burimi energjie
nga toka dhe pompa ngrohëse për ujië të ngrohtë

Kontrollë
nëpërmjet
aplikacionit

Kompakti i ri

Daikin
Altherma

Katër stinët, një klimë e ndjeshme
Ngrohje e rehatshme në dimër, ftohje freskuese në verë.
Daikin LT kompakt me pompë ngrohëse ajër-ujë
zvogëlon koston tuaj të ngrohjes në minimum.

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH
campus 21, Europaring F12/402, A–2345 Brunn am Gebirge · Tel.: +43 / 2236 / 32557 · Fax: +43 / 2236 / 32557-910 · e-mail: office@daikin.at · www.daikin-ce.com
Produktet Daikin shpërndahen nga:

Daikin Europe N.V. është pjesë e Programit të Certifikimit
Eurovent për Paketat Ftohëse të Lëngshme (LCP), Njësitë e
trajtimit të ajrit (AHU) dhe Ventilkonvektorët (FCU) dhe Sistemet e
qarkullimit me agjent ftohës të ndryshueshëm (VRF). Kontrolloni
vlefshmërinë e vazhdueshme të certifikatës në internet:
www.eurovent-certification.com ose: www.certiflash.com
Publikimi aktual është hartuar vetë m 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. E drejta e autorit për të gjithë përmbajtjen është e Daikin Europe N.V
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Ne rezervojmë të drejtën për gabime shtypi dhe ndryshime të modeleve

