Komoditet

i plotë

për përdorim në banesa dhe njësi

tregtare

KATALOGU I NGROHJES
DAIKIN ALTHERMA

Ngrohje, ujë i ngrohtë për përdorim
shtëpiak dhe ftohje

Zgjidhje
ekologjike dhe
efikase
energjetike

për përdorim në banesa dhe njësi tregtare
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Ju dhe klienti juaj keni vendosur të ndryshoni sistemin me një sistem ngrohjeje
me efikasitet në energji që prodhon emetime të ulëta CO2. Daikin Altherma
është një sistem i plotë për ngrohjen e shtëpisë dhe ujë të ngrohtë
që bazohet në teknologjinë e pompave ngrohëse me burim ajrin. Ajo paraqet
një alternativë ekonomike dhe fleksibël kundrejt një bojleri me lëndë djegëse
fosile. Ka gjithashtu edhe një opsion për ftohje.*
Karakteristikat e trashëguara të efikasitetit për kursimin e energjisë të Daikin
Altherma, e bëjnë atë një zgjidhje ideale për të ulur konsumin e energjisë
dhe për emetime të ulëta të CO2. Sistemet e saj të ngrohjes me
temperaturë të lartë dhe të ulët ofrojnë komoditet optimal. Pompat ngrohëse
me efikasitet energjetik të lartë me teknologji të përparuar kompresori, e
transformojnë nxehtësinë e papërdorur dhe të pashtershme nga ajri rrethues
në nxehtësi të shfrytëzueshme, qoftë si pjesë e një sistemi gjithëpërfshirës të
kontrollit të klimës ose për të ngrohur ujin e ngrohtë shtëpiak. Përveç kësaj,
sistemi instalohet me lehtësi.


*Opsioni i ftohjes së Daikin Altherma është i disponueshëm për sistemet me ngrohje me temperaturë të ulët (sistem ngrohjeje nën dysheme, konvektorët e pompave ngrohëse).
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Ofrojuni klientëve tuaj

përfitimet e teknologjisë Daikin
1.

PËRDORIMI EFIKAS I ENERGJISË
Pompa ngrohëse ajër/ujë nga Daikin Altherma shfrytëzon një burim energjie të qëndrueshme. Në fakt,
ajo nxjerr nxehtësi nga ajri i jashtëm. Sistemi përbëhet nga një qark i mbyllur që përmban gaz ftohës. Krijohet një cikël
termodinamik përmes avullimit, kondensimit, ngjeshjes dhe zgjerimit.
Një pompë ngrohëse "pompon" nxehtësinë nga një nivel i temperaturës së ulët në një nivel të temperaturës më të lartë.
Nxehtësia e rritur transferohet në sistemin e shpërndarjes së ujit (nën ngrohjen e dyshemeve, radiatorët e temperaturës
së ulët, konvektorët e pompës ngrohëse dhe/ose ventilkonvektorët për sistemet e ngrohjes me temperaturë të ulët, dhe
në radiatorët e temperaturës së lartë për sistemet e ngrohjes me temperaturë të lartë) në shtëpi përmes një shkëmbyesi
nxehtësie.

Dy koncepte bazë të teknologjisë së pompave ngrohëse

4/5

COP (Koeficienti i Performancës)
ose faktori i fitimit

temperatura e ambientit

COP-ja tregon sasinë e nxehtësisë së përdorshme
që pompa ngrohëse dërgon për çdo kW elektricitet
që pompa përdor. Kjo vlerë varet nga temperatura
e ambientit brenda dhe jashtë dhe për këtë arsye
është vetëm një tregues i çastit.

1/5

energji
elektrike

Në varësi të modelit
dhe të kushteve, një pompë
ngrohëse Daikin Altherma
prodhon rreth 5 kWh
nxehtësi të përdorshme
për çdo kWh elektricitet që
përdor. Kjo do të thotë se
rreth 4/5 e nxehtësisë

së kërkuar është falas!

Këtij i thonë investim i mirë!

100%
energji

SPF (Faktori i Performancës Sezonale) ose faktori i performancës së
sistemit të pompës ngrohëse
SPF-ja merr në konsideratë edhe konsumin e
energjisë së sistemit të pompës ngrohëse, edhe
konsumin e pajisjeve periferike, si p.sh. pompat, për
të gjithë sezonin e ngrohjes.
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Ecolabel

BE/31/001

Daikin është prodhuesi i parë që ka marrë etiketën "Eco" për
pompat ngrohëse!
Daikin Altherma me temperaturë të ulët me ngrohje poshtë
dyshemesë e mori Ecolabel* të BE-së, për arsye të kursimit më të
madh të energjisë dhe impaktit më të vogël në ngrohjen globale,
krahasuar me produktet e tjera të pompave ngrohëse të llojit të saj.
* Skanoni këtë kod
QR për më shumë
informacion dhe
përmbledhjen më të
fundit të produkteve
të certifikuara në
daikin.eu

Ajri si burim i rinovueshëm i energjisë
Direktiva* evropiane RES e konsideron ajrin si një burim të
rinovueshëm energjie. Një nga objektivat e kësaj direktive është që
deri në vitin 2020, 20% e prodhimit total të energjisë duhet që të
prodhohet nga një burim energjie të rinovueshëm. Si rezultat, disa
nisma për pompat ngrohëse janë tashmë të disponueshme për
pronarët e shtëpive.
* Objektivi i BE-së COM (2008) /30 final

A E DINI SE…?
Daikin ka ngritur disa vende monitoruese

Energji e rinovueshme dhe e pashtershme
me panelet diellore

(në Skandinavi, Portugali, Francë, Belgjikë,

Në kombinimin me panelet diellore, Daikin Altherma shfrytëzon
energjinë termike nga dielli, i cili do ta vazhdojë këtë vepër të
mrekullueshme të tij edhe për pesë miliardë vjet.

kushte klimatike krejtësisht të ndryshme.

Përvoja e pompës ngrohëse të Daikin

në mjedisin e brendshëm, konsum i ulët

Daikin ka më shumë se 50 vjet përvojë me pompat ngrohëse dhe
furnizon më shumë se një milion prej tyre çdo vit në shtëpi, dyqane
dhe zyra të ndryshme. Ky sukses nuk është thjesht një tekë e fatit:
Daikin ka qenë gjithmonë në krye të teknologjisë dhe qëllimi i saj
është t'ju pajisë me komfort me një të shtypur butoni. Vetëm një
lider i tregut mund t'ju garantojë këtë nivel shërbimi dhe kontrolli
cilësie!

...), ku Daikin Altherma është testuar në

Është arritur një sukses i madh me komfort
të shtuar, temperaturë të qëndrueshme

energjie dhe ujë i ngrohtë gjithmonë në
dispozicion … pavarësisht kushteve të motit
që ishin në vendin e monitorimit.
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Kalkulatori i kursimit të energjisë
Shkoni te ecocalc.daikin.eu dhe shikoni se si kursen pompa ngrohëse e
Daikin Altherma në kostot e përdorimit dhe emetimet e CO2.

* Simulim për një shtëpi të re të ndarë (dhomë me çati) me emetues të temperaturës së ulët, për 4 persona me një sipërfaqe ngrohjeje prej 125 m2, duke marrë
në konsideratë kushtet klimatike të Belgjikës, një çmim të energjisë elektrike prej 0.17 EUR/kWh dhe çmim gazi prej 0.06 EUR/kWh.

2.

DAIKIN ALTHERMA: ALTERNATIVA EKONOMIKE
Daikin Altherma ngroh deri me 5 herë më shumë efikasitet sesa një sistem tradicional ngrohjeje që bazohet në lëndët
djegëse fosile ose energjinë elektrike, duke arritur një koeficient të shkëlqyer performance (COP) prej 5.04*. Duke përfituar
nga nxehtësia në ajrin e jashtëm, sistemi harxhon më pak energji ndërkohë që klienti sërish mund të shijojë një nivel
komforti të qëndrueshëm dhe të këndshëm.
Gjithashtu, kërkesat për mirëmbajtje janë minimale, duke ulur në këtë mënyrë kostot. Falë teknologjisë së inverterit, kursimet
e energjisë janë edhe më të mëdha.

3.

EMETIME TË ULËTA TË CO2
Daikin Altherma nuk krijon emetime direkte të CO2, kështu që ju kontribuoni personalisht për një mjedis më të mirë. Pompa
përdor elektricitet, por, edhe pa elektricitetin e rinovueshëm, emetimet e CO2 janë shumë më të ulëta sesa bojlerët që
përdorin lëndë djegëse fosile.

*EHV(H/X)04C OSE EHB(H/X)04C ME ERLQ004CV3 - TA DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C)
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4.

KOSTO E ULËT INSTALIMI
Daikin Altherma e merr nxehtësinë nga ajri. Nuk nevojitet asnjë punim për hapje kanali ose gërmim. Njësia e brendshme
dhe e jashtme janë që të dyja kompakte. Njësia e jashtme mund të vendoset lehtësisht jashtë çdo ndërtese, përfshirë
apartamentet. Duke qenë pa flakë ose tym, nuk ekziston nevoja e oxhakut ose e ajrosjes së vazhdueshme e ambientit ku
është instaluar njësia Daikin Altherma.

5.

E FAVORSHME PËR FAMILJET
Daikin Altherma punon pa naftë, gaz ose substanca të tjera të rrezikshme, duke ulur në këtë mënyrë rrezikun e mundshëm
që i shoqëron ato. Përveç kësaj, nuk ju nevojitet një lidhje gazi ose rezervuar për lëndën djegëse. Nuk ekziston rreziku i
helmimit, i aromës së pakëndshme ose i ndotjes nga rezervuarët që rrjedhin.
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Zgjidhje me efikasitetin
më të lartë energjetik

për çdo aplikim:
Ngrohje, ujë i ngrohtë për
përdorim shtëpiak dhe ftohje

për shtëpi të reja
Sistem ngrohjeje Daikin Altherma me temperaturë të ulët
Sistemi split: njësia e brendshme dhe e jashtme
Sistem monobllok: vetëm njësia e jashtme

Emetuesit e nxehtësisë
•
•
•
•

Ngrohja nën dysheme
Radiatorët me temperaturë të ulët
Konvektorët e pompave ngrohëse
Ventilkonvektorët

Opsional
•

Lidhje solari për prodhimin e ujit të ngrohtë

fq. 12
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Ngrohje dhe ujë i ngrohtë për përdorim shtëpiak

për rinovime
Sistem ngrohjeje Daikin Altherma me temperaturë të
lartë për zëvendësimin e bojlerëve tradicionalë

Emetuesit e nxehtësisë
•

Radiatorët me temperaturë të lartë

Opsional
•

Lidhje solari për prodhimin e ujit të ngrohtë

fq. 30

Ngrohje, ujë i ngrohtë për përdorim
shtëpiak dhe ftohje

për përdorim në
banesa dhe njësi
tregtare
Një sistem modular që kombinon teknologjinë VRV me
teknologjinë e pompës ngrohëse Daikin Altherma me
efikasitet energjetik

Emetuesit e nxehtësisë
•
•
•
•

Ngrohja nën dysheme
Radiatorët me temperaturë të ulët
Konvektorët e pompave ngrohëse
Ventilkonvektorët

fq. 40

Ngrohje, ujë i ngrohtë për përdorim
shtëpiak dhe ftohje

për shtëpi
Daikin Altherma ofron dy sisteme me temperaturë të ulët të cilat
ofrojnë ngrohje dhe ftohje duke përfshirë një sistem për ujë
të ngrohtë shtëpiak ku të gjitha lidhen në të njëjtën linjë aksesorësh.
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të reja

14  

Sistemi Split
Qoftë në një shtëpi të porsandërtuar apo në një energji ekzistuese me kërkesa të
ulëta energjetike, Daikin Altherma split me temperaturë të ulët lejon plotësisht
komponentë të integruar për kontroll total të klimës.
Do të zgjidhni një njësi të brendshme të integruar me vendosje mbi dysheme dhe
ujë të ngrohtë shtëpiak, apo do të zgjidhni një njësi të brendshme me montim
në mur? A përdor shtëpia ngrohje nën dysheme, apo konvektorë me pompë
ngrohëse? A vjen energjia elektrike nga rrjeti apo nga një burim ekologjik dhe i
rinovueshëm si energjia diellore?
Për të gjitha këto situata, sistemi Daikin Altherma me temperaturë të ulët
është zgjidhja totale për klientin tuaj.

Konvektori i pompës ngrohëse

Lidhja me panelin diellor
(opsional)

Njësia e jashtme:
4,6,8 kW dhe 11,14,16 kW

Njësi e brendshme e integruar

Ngrohja nën dysheme

Ujë i ngrohtë
për përdorim
në shtëpi

Daikin Altherma me temperaturë të ulët  

4 përfitime krejtësisht të reja
Efikasitete optimale sezonale, duke ofruar
kursime të larta në kostot e funksionimit
Me shumë vjet përvojë me pompat ngrohëse ajër-ujë dhe mbi 150 000 njësi
të instaluara në mbarë Evropën, ne vazhdimisht përpiqemi të optimizojmë
performancën e Daikin Altherma. Kjo arrihet nga një fokusim konstant në
kufizimin e hyrjes elektrike gjatë çdo procesi për krijimin e produkteve, duke
rezultuar reduktim të mëtejshëm të kostove të përdorimit.

Përshtatshmëri e përkryer për
ndërtesat e reja,

si edhe për shtëpitë me konsum të ulët energjie
Daikin Altherma me temperaturë të ulët është e optimizuar plotësisht për të
plotësuar efikasitetin, komoditetin dhe nevojat e përdorimit të çdo shtëpie të
re. Përveç kësaj, gama e zgjeruar e produkteve tani ofron zgjidhjen e përkryer
për shtëpitë me konsum të ulët energjie, edhe për ngarkesa shumë të ulëta
nxehtësie.

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

instalim

Njësia e brendshme e re e integruar Daikin Altherma me temperaturë të ulët
është një njësi me pompë ngrohëse me qëndrim mbi dysheme që përfshin
rezervuarin e ujit të ngrohtë shtëpiak (i disponueshëm në 180 litra dhe
260 litra). Kjo e bën atë instalimin më të lehtë dhe më të shpejtë kur kërkohet
ujë i ngrohtë shtëpiak, dhe ofron efikasitetin dhe komoditetin më të lartë të
ujit të ngrohtë shtëpiak për përdoruesin në një dizajn kompakt dhe elegant.
Kur preferohet ujë i ngrohtë shtëpiak në kombinim me Daikin Altherma me
temperaturë të ulët, njësia e integruar e brendshme është zgjidhja më e mirë,
për instaluesin dhe përdoruesin! Disponohet edhe një njësi e brendshme me
montim në mur, për të ofruar zgjidhjen optimale në situata specifike, p.sh.
kur nuk kërkohet ujë i ngrohtë shtëpiak ose kur preferohet një kombinim me
energjinë termike diellore.

Paneli i ri i kontrollit: i lehtë për t'u përdorur,

për t'u vënë në punë dhe për t'iu nënshtruar
shërbimit

Daikin Altherma me temperaturë të ulët është e pajisur me një ndërfaqe të
re përdoruesi. Vënia në punë, shërbimi dhe përdorimi i përditshëm bëhen
të lehta me ndërfaqen grafike në shumë gjuhë që ofron paraqitje të plotë
të tekstit, navigim të lehtë të temperaturave dhe veçori kontrolli inteligjent.
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1.

NJËSITË E JASHTME:
E PËRSHTATSHME PËR TË GJITHA KLIMAT, MADJE U
QËNDRON EDHE KUSHTEVE MË TË EGRA TË DIMRIT
Daikin njihet për ekspertizën e tij në
lidhje me mbrojtjen nga ngrica në
gamën e saj të pompave ngrohëse.
Njësitë e jashtme janë projektuar në
mënyrë specifike për të shmangur
problemet e akumulimit të akullit,
edhe në kushtet më të egra të dimrit.
Daikin Altherma me temperaturë të ulët ka një funksionim
të garantuar deri në një temperaturë të jashtme prej
-25°C. Kjo siguron funksionimin e mjaftueshëm të pompës
ngrohëse edhe në klimat më të ftohta.
1. Gama 4-8kW e Daikin Altherma ka një mbështjellje të
projektuar në mënyrë specifike për të shmangur rrezikun
e formimit të akullit mbi serpentinën e njësisë së jashtme.
• Njësia e jashtme ka një serpentinë me varje të
lirë, që siguron që të mos ketë akumulime akulli
në pjesën e poshtme të njësisë së jashtme. Kjo
është thelbësore për të ofruar mbrojtjen e duhur
kundër ngricës dhe ka avantazhin shtesë se nuk
kërkohet pllakë ngrohëse elektrike e poshtme.
• Edhe grila e shkarkimit është e projektuar posaçërisht
për të shmangur akumulimin e akullit.

Kjo mbrojtje e mjaftueshme rezulton në një produkt
të vetëm që ofrohet në të gjithë Evropën, nga jugu i
Spanjës deri në veri të Finlandës.

Grila e re e shkarkimit

Daikin Altherma me temperaturë të ulët  
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2. Gama 11-16kW e Daikin Altherma ka një mbrojtje të
projektuar në mënyrë specifike për të shmangur rrezikun
e formimit të akullit mbi serpentinën e njësisë së jashtme.
• Kalim i gazit të nxehtë: agjent i gaztë ftohës i nxehtë
që del nga kompresori kalon përmes pllakës së
poshtme për ta mbajtur bazën pa akull dhe të gjitha
vrimat e shkarkimit të hapura
• Kalim nënftohës: përpara se tubi i ftohjes të ndahet
nga shpërndarësi në furgetat, ftohësi kalon përmes
fundit të serpentinës për ta mbajtur këtë pjesë të
poshtme pa akull

Në gamën ERLQ-C është instaluar vetëm një ngrohës
me pllakë të poshtme me kapacitet të ulët (35W), me
logjikë funksionimi inteligjent dhe funksionon vetëm
gjatë cikleve të shkrirjes. Kjo kursen rreth 90% të
konsumit të energjisë elektrike krahasuar me një sistem
pompe ngrohëse me një pllakë të poshtme ngrohëse
të kontrolluar në mënyrë termostatike.

Tubacion i gazit
të nxehtë

Shpërndarës

Izolim

Kalim nënftohës
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2 .a NJËSI E INTEGRUAR E BRENDSHME ME QËNDRIM MBI
DYSHEME: INSTALIMI MË I LEHTË DHE MË I SHPEJTË,
PËRFSHIHET REZERVUARI I UJIT TË NGROHTË NË SHTËPI
• Rezervuari prej inoksi i ujit të ngrohtë në shtëpi
përfshihet në njësi, me të gjitha lidhjet mes modulit
të pompës ngrohëse dhe rezervuarit të gatshme nga
fabrika. Kjo lejon një instalim të shpejtë krahasuar me
montimin tradicional (montim në mur me rezervuar të
ujit të ngrohtë shtëpiak të montuar veçmas) vetëm me
lidhjet e tubacionit të ujit dhe gazit ftohës.
• Përfshihen të gjithë komponentët hidraulikë (pompa
qarkulluese, ena e zgjerimit, ngrohëse rezervë, etj.). Nuk
është nevoja për të kërkuar komponentë të palëve të
treta.
• Bordi elektrik PCB dhe komponentët hidraulikë janë të
aksesueshëm nga përpara. Kjo siguron shërbim të lehtë
dhe shmang rrezikun e dëmtimit të komponentëve
elektrikë për shkak të rrjedhjeve të ujit.
• Të gjitha lidhjet e ujit dhe ftohësit ndodhen në krye
të njësisë, duke siguruar lidhje dhe akses të lehtë. Kjo
nënkupton se nuk nevojiten lidhje në pjesën e pasme
të njësisë, duke rezultuar në një gjurmë më të vogël të
instalimit.

Komponentët janë
të aksesueshëm nga
përpara

Daikin Altherma me temperaturë të ulët  
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Falë dizajnit "të gjitha në një", hapësira e instalimit minimizohet në terma të
gjurmës dhe lartësisë

1

Krahasuar me versionin tradicional split për njësinë e brendshme me montim në mur dhe rezervuarin e ujit të ngrohtë
shtëpiak të montuar veçmas, njësia e brendshme e integruar redukton shumë hapësirën e kërkuar të instalimit.

Kutia e ujit - (Hydrobox)
Rezervuari
DHW

1.732 mm

kundrejt

Hapësira
reduktohet
me më
shumë se

30%

580 mm

X

370 mm

950 mm + X

72
8m
m

m
600 m

Gjurmë më e vogël: me një gjerësi prej vetëm 600 mm dhe
thellësi 728 mm, njësia e brendshme e integruar ka një
gjurmë të ngjashme me pajisjet e tjera shtëpiake.

2

728 mm

Gjurmë më e vogël instalimi: nuk kërkohet pothuajse asnjë
zhvendosje anësore dhe nuk kërkohet asnjë hapësirë prapa
njësisë për tubacionin, duke qenë se lidhjet e tubacionit
janë lart. Kjo rezulton në një gjurmë instalimi prej vetëm
0,45 m².

600 mm + 10 mm
hapësirë në të dyja anët
3

Lartësi e ulët e instalimit: të dyja versionet 180 litra dhe 260 litra janë të lartësisë 173 cm. Lartësia e kërkuar e instalimit është
më pak se 2 m.

4

Kompaktësia e njësisë së brendshme të integruar theksohet nga dizajni i saj elegant dhe pamja moderne, duke u ndërthurur
lehtë me pajisjet e tjera shtëpiake.
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2. b NJËSI E BRENDSHME ME MONTIM NË MUR:
PËRFSHIRË TË GJITHË KOMPONENTËT HIDRAULIKË

Njësia e brendshme e montuar në
mur është zgjidhja e përkryer, në disa
aplikime.
1. Kur nuk kërkohet ujë i ngrohtë në shtëpi në kombinim
me sistemin Daikin Altherma:
• Përfshihen të gjithë komponentët hidraulikë (pompa
qarkulluese, ena e zgjerimit, ngrohëse rezervë, etj.), nuk
është nevoja për të kërkuar komponentë të palëve të
treta.
• Bordi elektrik PCB dhe të gjithë komponentët hidraulikë
janë të aksesueshëm nga përpara për shërbim më të
lehtë
• Dizajn kompakt: lartësia 88,1 cm, gjerësia 48 cm, thellësia
34,4 cm
• Hapësirë e vogël instalimi duke qenë se pothuajse nuk
kërkohen fare zhvendosje anësore
• Pamja moderne përshtatet lehtë me pajisjet e tjera
moderne elektro-shtëpiake.
2. Njësia e brendshme e montuar në mur mund të
kombinohet me një rezervuar të veçantë të ujit të nxehtë
në shtëpi.
•
•
•

rezervuar inoksi: 150 litra, 200 litra ose 300 litra
rezervuar i emaluar: 150 litra, 200 litra ose 300 litra
rezervuari plastik i energjisë: 300 litra ose 500 litra.

3. Lidhje me sistemin diellor Daikin
• Ujë i nxehtë termik me presion dhe pa presion
• Mund të përdoret rezervuar i veçantë për ujë të ngrohtë
shtëpiak (inoks, i emaluar ose plastik)
• Kompleti diellor i projektuar posaçërisht zgjedh burimin
më të përshtatshëm (diellor ose pompë ngrohëse) për
të ngrohur rezervuarin, duke siguruar efikasitet optimal
dhe komoditet maksimal.
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3.

DEPOZITA E UJIT TË NGROHTË PËR PËRDORIM NË SHTËPI

3.a Rezervuar për ujë të ngrohtë shtëpiak i integruar në njësi me vendosje mbi dysheme
Rezervuari i ujit të ngrohtë shtëpiak i njësisë së brendshme të
integruar me qëndrim mbi dysheme, është i pajisur me izolim
të trashë prej polistireni që rezulton në 50% më pak humbje
ngrohjeje krahasuar me një rezervuar standard të izoluar. Kjo
rezulton në kursime më të mëdha në kostot e përdorimit duke
qenë se kërkohet më pak energji për ciklin e radhës të ngrohjes.

Daikin Altherma përdor një parim inteligjent kontrolli për
të ngrohur rezervuarin e ujit të ngrohtë shtëpiak, duke
maksimizuar efikasitetin dhe komoditetin për përdoruesin.
Kombinimi i funksionit të ringrohjes dhe programimit
garanton hyrje minimale elektrike dhe siguron disponueshmëri
konstante të ujit të ngrohtë.

•

•

Humbja e nxehtësisë nga rezervuari 180 litra: vetëm
1.4kWh për 24 orë (diferenca e temperaturës prej 45°C mes
rezervuarit dhe temperaturës së dhomës).

Daikin Altherma me temperaturë të ulët mund të ngrohë
rezervuarin me ujë të ngrohtë shtëpiak deri në temperaturën
e lartë të rezervuarit vetëm duke përdorur pompën ngrohëse.
Kjo shmang përdorimin e energjisë elektrike për ngrohjen e
rezervuarit me ujë të ngrohtë, duke maksimizuar efikasitetin e
prodhimit të ujit të ngrohtë.
•

Temperaturë rezervuari deri në 55°C vetëm me përdorimin
e pompës ngrohëse. Temperatura e rezervuarit mund të
rritet më tej deri në 60°C me ngrohësin rezervë standard të
modulit të pompës ngrohëse.

•

•

Kjo rezulton në volume më të larta të ujit të ngrohtë. Volumet
e mëposhtme mund të arrihen vetëm me një cikël ngrohjeje.
•

•

Volum uji i ngrohtë prej 300 litrash është i disponueshëm
në 40°C, i mjaftueshëm për gjashtë dushe, pa ndihmën
e energjisë elektrike (rezervuar 260 litra, temperaturë
rezervuari 50°C, temperaturë e ujit të ftohtë 10°C, vetëm një
cikël ngrohjeje)
Volumi i ujit të ngrohtë mund të rritet më tej në 375 litra
duke përdorur ngrohësin standard rezervë (rezervuar
260 litra, temperaturë rezervuari deri në 60°C).

3.b Rezervuar i ujit të ngrohtë shtëpiak
në kombinim me njësinë e brendshme
me montim në mur (EKHWS - EKHWE)
•
•
•
•

•

•

model higjienik në inoks (EKHWS) ose në çelik të emaluar
(EKHWE).
në kombinim me sistem ngrohjeje me montim në mur dhe
monobllok.
i disponueshëm në 3 kapacitete: 150, 200 dhe 300 litra.
material izolues pa CFC (poliuretan) 40 mm i trashë për
rezervuarët prej inoksi dhe 50 mm për rezervuarët me çelik
të emaluar.
përmban 2 elementë ngrohës: një shkëmbyes nxehtësie
në pjesën e poshtme ku qarkullon uji i nxehtë nga njësia e
brendshme dhe një ngrohës elektrik shtesë 3 kW në pjesën
anësore.
një termistor në rezervuarin e ujit të nxehtë kontrollon një
valvul me 3 drejtime dhe/ose ngrohësin përforcues përmes
njësisë së brendshme.

Funksioni i programit: ngroh rezervuarin në një kohë të
caktuar gjatë ditës, deri në temperaturën e paracaktuar
të rezervuarit. Ky veprim mund të përsëritet katër herë
në ditë, me mundësinë e vendosjes së dy temperaturave
të ndryshme të rezervuarit (komod në magazinim dhe
ekonomik në magazinim).
Funksioni i ringrohjes: kur temperatura e rezervuarit bie
nën një temperaturë të specifikuar minimale për ringrohje,
Daikin Altherma kalon automatikisht në ngrohje të ujit
të ngrohtë shtëpiak, duke ngrohur rezervuarin në një
temperaturë maksimale ringrohjeje të specifikuar.
Këto dy funksione të kontrollit mund të përdoren në mënyrë
individuale, por edhe në kombinim për të ofruar efikasitet
optimal dhe komoditet maksimal.
Funksioni i programimit mund të përdoret për të ngrohur
rezervuarin gjatë natës me tarifën e ulët të energjisë elektrike,
deri në një temperaturë relativisht të ulët (p.sh. 50°C duke
shmangur përdorimin e ndihmës së energjisë elektrike). Kur
gjatë ditës konsumohet më shumë ujë i ngrohtë, duke ulur
temperaturën e rezervuarit në një minimum ringrohjeje,
pompa ngrohëse do të kalojë automatikisht në ngrohjen
automatike të ujit të ngrohtë me funksionin e ringrohjes për
të garantuar disponueshmërinë konstante të ujit të ngrohtë.
Falë sipërfaqes së madhe të serpentinës së rezervuarit
(sipërfaqja e serpentinës prej 1,56 m2) ngrohja e rezervuarit
me funksionin e programuar ose funksionin e ringrohjes
kryhet shumë shpejt.
2

3

1

4

1. Furnizim në vend
2. Lidhja e ujit të ngrohtë
3. Lidhja e valvulës së çlirimit
të presionit
4. Valvula e çlirimit të presionit
(furnizohet në vend)

5

5. Kutia elektrike

6
7

6. Kapaku i kutisë elektrike

8
9

7. Vrima e riqarkullimit
8. Vrima e termistorit
9. Lidhja e hyrjes së qarkullimit

10
13

10. Serpentina e shkëmbyesit të
nxehtësisë
11. Lidhja e daljes së rikthimit
12. Hyrja e ujit të ftohtë

11
12

13. Vrima e filetuar e termistorit
për përdorim me opsionin e
kompletit të panelit diellor.
Referojuni manualit të
instalimit EKSOLHWAV1.
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4. KONTROLL I LEHTË

Komisionim i shpejtë dhe i lehtë
Me ndezjen e parë, një ekspert i konfigurimit të shpejtë do të udhëzojë instaluesin përmes procesit të
vënies në punë. Përmes një serie pyetjesh të shkurtra, do të kryhet automatikisht konfigurimi i parametrave bazë. Akordimi
i mëtejshëm i këtyre parametrave bëhet i mundur përmes përdorimit të navigimit me meny. Si rezultat i ekspertit
të konfigurimit të shpejtë, në meny do të tregohen vetëm cilësimet e parametrave që lidhen me instalimin. Parametrat e
panevojshëm do të jenë të fshehtë dhe kështu nuk do të aksesohen dot.

Parametrat mund të shkarkohen nga një PC si rezerva, ose mund të duplikohen për instalime të tjera të ngjashme.
Nëse preferohet, cilësimet e parametrave mund të përgatiten gjithashtu paraprakisht dhe të ngarkohen te njësitë gjatë vënies në
punë.
Përpara testimit aktual të funksionimit të njësisë, një modalitet i testimit me aktuator lejon aktivizimin e
komponentëve me tela një nga një. Kjo lejon një kontroll të shpejtë dhe të lehtë të të gjitha lidhjeve dhe telave që janë
kryer duke siguruar një funksionim sa më të mirë. Një funksion i tharjes automatike të ekranit mund të
aktivizohet për të kaluar përmes një ngrohjeje graduale të sistemit të ngrohjes nën dysheme, për të shmangur krisjet e
dyshemesë gjatë ngrohjes së parë. Programimi i kohës individual dhe i lehtë për t'u programuar për ngrohjen,
ftohjen, ujin e ngrohtë shtëpiak, funksionimin me zhurmë të ulët dhe ngrohësin me përforcim elektrik, lejojnë përshtatjen e
funksionimit të njësisë për t'u përputhur me programin e zakonshëm ditor të përdoruesit.
Pas vënies në punë, aksesi në menynë e instaluesit mund të kufizohet (manualisht ose pas një ore) për të shmangur
manipulimin e gabuar të njësisë nga përdoruesi.
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Shërbim i lehtë
Nëse diçka shkon keq, mesazhe defekti me tekst të plotë do të udhëzojnë përdoruesin të marrë masat
e duhura për të zgjidhur problemin. Nëse problemi vazhdon dhe ndërhyrja në pikë është e nevojshme, një inxhinier i
shërbimit do të jetë në gjendje të shohë 20 defektet e fundit.
Informacion i detajuar mbi kushtet e punës të njësisë, si p.sh. orët e punës të elementëve të ndryshëm,
temperaturat e funksionimit ose orët e nisjes, mund të lexohen me lehtësi nga menyja e zgjeruar e përdoruesit.
Ekran grafik me ndriçim në sfond

Shënim

Ndezur/Fikur

Shtëpia

Menyja / Kthimi

Konfirmo

Butonat e navigimit

Funksionimi i kontrollit të temperaturës së dhomës
Vetë ndërfaqja e përdoruesit është e pajisur me sensor temperature dhe mund të instalohet në distancë nga njësia e
brendshme Daikin Altherma me temperaturë të ulët.
• E instaluar në njësi, ajo do të lejojë akses të shpejtë dhe të lehtë në informacionin dhe parametrat e punës të njësisë.
• E instaluar në distancë (p.sh. në një dhomë ndenjeje) mund të shërbejë edhe si termostat dhome me veçori më
të përparuara se një termostat standard dhome, duke rezultuar në temperatura më të qëndrueshme
dhome, efikasitet të shtuar dhe jetëgjatësi më të madhe. Një ndërfaqe e dytë opsionale mund
të instalohet në njësi për qëllime shërbimi.

Me përdorim të lehtë dhe kontrolle intuitive
Në modalitetin e afishimit të detajuar, ekrani i madh grafik i ndërfaqes së përdoruesit shfaq temperaturën aktuale
të dhomës dhe modalitetin e punës së njësisë. Në varësi të preferencës së përdoruesit, disponohet një ekran bazë i thjeshtuar
i cili tregon temperaturën aktuale të dhomës dhe lejon të ndryshohet vetëm pika e caktuar e temperaturës së dhomës.
Parametrat e përdoruesit mund të aksesohen përmes një menyje intuitive dhe vetëshpjeguese. Kjo
meny do të japë gjithashtu akses në informacion shtesë siç është konsumi i energjisë dhe prodhimi i
nxehtësisë nga sistemi, ndarjen mes funksionimit të nxehjes, ftohjes dhe ujit të ngrohtë shtëpiak, mundësimin e
monitorimit të ngushtë të përdorimit efikas të njësisë.
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Sistem monobllok
Çdo gjë e kombinuar në një njësi të jashtme
Përveç sistemeve split Daikin Altherma, Daikin-i ka nxjerrë një version monobllok
në të cilin të gjitha pjesët hidraulike ndodhen brenda njësisë së jashtme.
Në këtë sistem, tubat e ujit dhe jo tubat e gazit ftohës, shtrihen brenda nga njësia
e jashtme, duke e bërë instalimin më të shpejtë dhe më të lehtë për instaluesin në
shtëpi.


Kapacitetet e disponueshme për monobllokun: 11, 14, 16 kW

Ujë i ngrohtë për përdorim në shtëpi

Lidhja me panelin diellor (opsional)

Konvektori i pompës ngrohëse

Njësia e jashtme:
11, 14 dhe 16 kW

Ngrohja nën dysheme

Daikin Altherma me temperaturë të ulët  
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1. VETËM NJËSIA E JASHTME
Tubacionet e H2O, pa gaz ftohës

kuti 11kW, 14kW dhe 16kW

Mbrojtje e pjesëve hidraulike nga ngrirja
Për të mbrojtur tubacionin e ujit nga ngrirja gjatë dimrit, ofrohet izolim për të gjithë përbërësit hidraulikë dhe është krijuar një
softuer i specializuar për të aktivizuar pompën dhe ngrohësin dytësor nëse nevojitet. Kjo parandalon rënien e temperaturës
së ujit nën pikën e ngrirjes dhe shmang nevojën për shtim glikoli në tubacionit e ujit.

Njësia monobllok Daikin Altherma disponohet në versione të ndryshme:
-

vetëm ngrohje ose ngrohje dhe ftohje
njëfazor ose trefazor
11kW, 14kW ose 16kW

Ngrohës dytësor i integruar elektrik si ngrohje shtesë gjatë temperaturave të jashtme të ftohta ekstreme.
Monoblloku Daikin Altherma është i pajisur me ngrohës rezervë 6  kW nga fabrika. Ky ngrohës mund të përshtatet në 3  kW
(njësi njëfazore) ose 2 kW (njësi trefazore) gjatë vënies në punë.
Kompresorët spiralë

të ofruar në modelet monobllok (11 deri në 16 kW) Daikin Altherma
janë modeluar si pajisje kompakte, të forta dhe me nivel të ulët zhurme për të garantuar sigurinë optimale
funksionale (pa valvula dhe pa bashkues me lidhje me rrotullim) dhe efikasitetin (përmes një qarkullimi fillestar
të ulët dhe një raporti konstant të ngjeshjes). Teknologji që përdoret tashmë në shumë prej pompave Daikin.
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2. DEPOZITA E UJIT TË NGROHTË PËR PËRDORIM NË SHTËPI
Nëse klienti juaj kërkon vetëm ujë të ngrohtë ose përparësitë e energjisë diellore, Daikin-i ofron depozitën e ujit të
ngrohtë për përdorim shtëpiak që plotëson kërkesat e tij apo të saj.

EKHTS
Depozita e ujit të ngrohtë
shtëpiak

1. Lidhja e ujit të ngrohtë
2. Element T (furnizohet në
vend)
3. Lidhja e valvulës së çlirimit
të presionit

Njësia e brendshme dhe depozita e ujit të ngrohtë
për përdorim në shtëpi mund të stivohet për të
kursyer hapësirë ose të vendosen pranë njëratjetrës, vetëm nëse lartësia e kufizon vendosjen.
•
•
•
•

E disponueshme në 200 dhe 260 litra
Nxehje efikase e temperaturës: nga 10°C në
50°C vetëm për 60 minuta*
Humbja e nxehtësisë reduktohet në
minimum falë izolimit të cilësisë së lartë
Në intervale të nevojshme, njësia e
brendshme mund ta nxehë ujin deri në
60°C për të parandaluar rrezikun e rritjes së
baktereve.

4. Valvula e çlirimit të presionit
(furnizohet në vend)
12
6
8
12
11
6

13
2

8
11

3
13
4 2
14

14
7
9

7

* Test i kryer me njësi të jashtme 16 kW në temperaturë mjedisi 7°C,
depozitë 200 l

6. Vrima e termistorit
7. Lidhja e hyrjes së qarkullimit
8. Serpentina e shkëmbyesit të
nxehtësisë
9. Lidhja e daljes së rikthimit
10. Lidhja e ujit të ftohtë

3
4

7
9

5. Vrima e riqarkullimit

5
1
10
5
1
10

11. Termistor
12. Anodë
13. Vrima nxjerrëse
14. Vrima nxjerrëse

1
7

1

5
5

9

EKHWS – EKHWE
Depozita e ujit të ngrohtë
shtëpiak
•
•
•
•

•

•

model higjienik në inoks (EKHWS) ose në
çelik të emaluar (EKHWE).
në kombinim me sistem ngrohjeje me
montim në mur dhe monobllok
i disponueshëm në 3 kapacitete: 150, 200
dhe 300 litra
material izolues pa CFC (poliuretan) 40 mm i
trashë për rezervuarët prej inoksi dhe 50 mm
për rezervuarët me çelik të emaluar.
përmban 2 elementë ngrohës: shkëmbyes
nxehtësie në pjesën e poshtme ku qarkullon
uji i ngrohtë nga njësia e brendshme dhe
një ngrohës elektrik ekstra 3 kW në pjesën e
sipërme.
një termistor në rezervuarin e ujit të nxehtë
kontrollon një valvul me 3 drejtime dhe/
ose ngrohësin përforcues përmes njësisë së
brendshme.
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1. Furnizim në vend
2. Lidhja e ujit të ngrohtë
3. Lidhja e valvulës së çlirimit
të presionit
4. Valvula e çlirimit të presionit
(furnizohet në vend)
5. Kutia elektrike
6. Kapaku i kutisë elektrike
7. Vrima e riqarkullimit
8. Vrima e termistorit
9. Lidhja e hyrjes së qarkullimit
10. Serpentina e shkëmbyesit të
nxehtësisë
11. Lidhja e daljes së rikthimit
12. Hyrja e ujit të ftohtë
13. Vrima e filetuar e termistorit
për përdorim me opsionin e
kompletit të panelit diellor.
Referojuni manualit të
instalimit EKSOLHWAV1.

Daikin Altherma me temperaturë të ulët  

3. KONTROLL I LEHTË
Pulti i kontrollit të sistemit
Vlerë e luhatshme në varësi të motit
Kur aktivizohet funksioni i vlerës së luhatshme, vlera e
përcaktuar për temperaturën e ujit në dalje do të jetë
në varësi të temperaturës së ambientit të jashtëm. Në
temperatura të ulëta mjedisi të jashtëm, temperatura e
ujit në dalje do të rritet për të plotësuar kërkesat në rritje
të ngrohjes së ndërtesës. Në temperatura të ngrohta
temperatura e ujit në dalje do të ulet për të kursyer energji.

Termostat fakultativ dhome
Një sensor i jashtëm (EKRTETS) mund të vendoset midis
ngrohjes nën dysheme dhe dyshemesë, si një opsion për
termostatin e dhomës të lidhur me valë. Termostati mat
temperaturën e dhomës dhe komunikon drejtpërdrejt me
ndërfaqen e përdoruesit.
Ekrani LCD i termostatit të dhomës tregon të gjithë
informacionin e nevojshëm lidhur me cilësimin e sistemit
Daikin Altherma me një shikim të vetëm. Përdoruesi mund
të lëvizë lirisht mes menyve të ndryshme, prej të cilave më
të zakonshmet përmbajnë:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Rregullimin e temperaturës së dhomës bazuar në
matjet nga sensori i integruar ose ai i jashtëm
Modalitetin e ngrohjes dhe të ftohjes
Funksionin e fikjes (me funksionin e integruar të
mbrojtjes kundër ngrirjes)
Modaliteti i funksionit të pushimit
Modalitetet e funksionit të reduktuar dhe të komfortit
Orën (dita dhe muaji)
Kohëmatësin e programueshëm javor me 2 programe
të caktueshme nga përdoruesi dhe 5 të paracaktuara,
me deri në 12 veprime në ditë
Funksioni i bllokimit të tastierës
Vendosjen e kufijve. Instaluesi mund të ndryshojë
kufizimin maksimal dhe minimal.
Mbrojtjen e temperaturës së dyshemesë dhe mbrojtjen
nga kondensimi për ftohjen nën dysheme*
* vetëm në kombinim me EKRTETS
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Konvektori i pompës ngrohëse
Njësia e konvektorit të pompës ngrohëse

mund të

ofrojë dhe ngrohje dhe ftohje nëse kërkohet,
duke qenë se konvektori i pompës ngrohëse është më
tepër se thjesht njësi ventilkonvektori.
Konvektori i pompës ngrohëse ka edhe një nivel

zhurme shumë të ulët.

Kur kombinohen njësitë e ngrohjes nën dysheme dhe
ventilkonvektorët, temperaturat e ulëta të ujit në largim,
që ndikojnë në efikasitet, janë të përshtatshme për ngrohje
nën dysheme, por ventilkonvektorët më pas kanë nevojë
të zgjerohen për të çliruar nivelet e duhura të nxehtësisë
në këto temperatura të ulëta të ujit. Konvektori i pompës
ngrohëse e zgjidh këtë problem.
Ka kapacitet të çlirojë nivelet e kërkuara të nxehtësisë
në temperatura të ulëta të ujit në largim, ndërsa ruan
madhësinë e vet modeste.
Në vend që qarku i ujit në largim të ndizet e fiket me
anë të termostatit në dhomën njëshe kryesore, çdo
konvektor pompe mund të lidhet drejtpërdrejt me njësinë
e brendshme Daikin Altherma, qendrën e inteligjencës së
sistemit. Kjo i mundëson të gjitha dhomave të kenë ngrohje
kur nevojitet, pavarësisht gjendjes në dhomat e tjera.
Konvektori i pompës ngrohëse kursen në kostot e
përdorimit falë efikasitetit të përmirësuar me afro 25%
në krahasim me sistemin e ngrohjes që kombinon ngrohjen
nën dysheme me njësi ventilkonvektorësh. Konvektori
i pompës ngrohëse mund të zëvendësojë me lehtësi
çliruesit ekzistues të ngrohjes, falë montimit e aktivizimit të
drejtpërdrejtë në sistem.

Daikin Altherma me temperaturë të ulët  
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Lidhja me panelin diellor
Kompleti diellor
Kompleti i panelit diellor siguron transferimin e nxehtësisë
diellore në rezervuarin e ujit të ngrohtë Daikin Altherma
përmes një shkëmbyesi të jashtëm të nxehtësisë. Në dallim
nga depozitat me dy shkëmbyes nxehtësie, ky sistem
lejon ngrohjen efikase me nxehtësinë e diellit të të gjithë
përmbajtjes së depozitës dhe, nëse është e nevojshme, me
energjinë e pompës ngrohëse.

Kolektori diellor
Panelet me efikasitet të lartë e transferojnë të gjithë
rrezatimin diellor me valë të shkurtra në nxehtësi si rezultat i
veshjes së tyre të zgjedhur në mënyrë të veçantë. Kolektorët
mund të montohen në tjegullat e çatisë.

Sistemi pa presion

1- Kolektori diellor

Sistemi mbushet me ujë të pastër i cili transferohet nga
rezervuari pa presion i ruajtjes me energji, sa herë që del
dielli. Prandaj, nëse ka dalë dielli dhe nuk nevojitet energji,
uji shkarkohet sërish në rezervuarin pa presion të ruajtjes
me energji.

2- Kolektori diellor

Sistem nën presion

1- Kolektori diellor

Sistemi është i mbushur me lëng transferimi të nxehtësisë
me sasinë e duhur të kundërngrirësit për të shmangur
ngrirjen në dimër. I gjithë sistemi në vijim vendoset nën
presion dhe mbyllet hermetikisht.

2- Stacioni i pompës diellore

Çfarë ju nevojitet?
•
•
•
•
•

Kolektori diellor
Rrjeti hidraulik dhe stacioni i pompës diellore
Depozita e furnizimit: depozita standarde Daikin
Altherma e ujit të ngrohtë për përdorim shtëpiak
Kompleti diellor
Ri-ngrohësi (njësia e pompës së ngrohjes Daikin
Altherma, e cila furnizon gjithashtu shtëpinë me
ngrohtësi)

3- Rezervuari pa presion i ruajtjes me energji EKHWP-B

3- Kompleti diellor disponohet në kombinim me depozitë uji
të ngrohtë shtëpiak të të pavarur (EKHWS - EKHWE)

Ngrohje dhe ujë i ngrohtë shtëpiak

Ideale për
rinovimet
Sistem Daikin Altherma
me temperaturë të lartë
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Zëvendësim i bojlerëve
të zakonshëm
Daikin Altherma me temperaturë të lartë ofron ngrohje dhe ujë të ngrohtë
shtëpiak për shtëpinë tuaj. Ky sistem mund të zëvendësojë në mënyrë të
përkryer një bojler tradicional dhe mund të lidhet me tubacionin ekzistues.
Daikin Altherma me temperaturë të lartë është kështu zgjidhja ideale për rinovime.
Sistemi split përbëhet nga një njësi e jashtme dhe një njësi e brendshme dhe
mund të plotësohet me lidhje diellore.

Lidhja me panelin diellor (opsional)

Depozita e ujit
të ngrohtë për
përdorim në
shtëpi

Njësia e jashtme
Njësia e brendshme

Daikin Altherma me temperaturë të lartë  
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Sistemi Split
Një sistem split përbëhet nga një njësi e jashtme dhe nga një njësi e brendshme
Njësia e jashtme Daikin Altherma përfshin një pompë ngrohëse që tërheq nxehtësinë nga ajri i jashtëm duke rezultuar në afërsisht
2/3 e të gjithë nxehtësisë së përdorshme që vjen nga një burim ekologjik dhe falas.
Njësia e jashtme nxjerr nxehtësi nga ajri i ambientit të jashtëm. Kjo nxehtësi transferohet në njësinë e brendshme nëpërmjet
tubave të gazit ftohës.
Njësia e brendshme merr nxehtësinë nga njësia e jashtme dhe e rrit më tej temperaturën, duke i lejuar temperaturat e ujit deri
në 80°C për ngrohje përmes radiatorëve dhe për përdorim për ujë të ngrohtë. Sjellja e kompresorit unik kaskadë të Daikin-it ndaj
pompave ngrohëse (një në njësinë e jashtme/një në njësinë e brendshme) tregon komoditet optimal edhe në temperaturat më
të ftohta jashtë, pa patur nevojë për një ngrohës elektrik rezervë.
Kapacitetet e disponueshme janë 11, 14 dhe 16 kW. Nëse nevojitet një kapacitet më i madh ngrohjeje se 16 kW, ju mund të
kombinoni tani disa njësi të brendshme me një njësi të jashtme për të dhënë deri në 40 kW ngrohje.
Daikin Altherma me temperaturë të lartë ngroh me një efikasitet deri në 3 herë më të madh sesa një sistem ngrohës tradicional
që bazohet te lëndët djegëse fosile ose elektriciteti. Arrihet kështu një kosto më e ulët përdorimi, duke shijuar sërish një nivel të
qëndrueshëm dhe të kënaqshëm komoditeti.*
* COP (Koeficienti i performancës) deri në 3.08

Depozita e ujit të ngrohtë për përdorim në shtëpi
Temperatura e lartë e ujit e Daikin Altherma është ideale për ngrohjen e ujit të ngrohtë të shtëpisë, pa qenë nevoja për një ngrohës
elektrik shtesë. Ngrohja e shpejtë e ujit të ngrohtë për përdorim në shtëpi do të thotë se nevojiten ngrohës më të vegjël. Për një
familje me rreth 4 persona, depozita standarde është zgjidhja më e mirë. Nëse kërkoni më shumë ujë të ngrohtë, disponohet
gjithashtu një depozitë më e madhe.

Emetuesit e nxehtësisë

Lidhja me panelin diellor

Sistemi Daikin Altherma i temperaturës së lartë është projektuar
të punojë me kaloriferë të temperaturës së lartë, të cilët vijnë
në madhësi e formate të ndryshme për t'iu përshtatur modelit
të brendshëm si dhe kërkesave të ngrohjes. Kaloriferët mund
të kontrollohen individualisht ose mund të rregullohen nga
programi i kontrollit të ngrohjes qendrore.

Sistemi i ngrohjes me temperaturë të lartë Daikin Altherma
mund të përdorë në mënyrë opsionale energjinë diellore për
prodhimin e ujit të nxehtë.
Nëse energjia diellore nuk nevojitet menjëherë, rezervuari i ujit
të nxehtë i montuar për këtë qëllim (EKHWP) mund të ruajë
sasi të mëdha të ujit të nxehtë deri në një ditë për përdorim të
mëvonshëm si ujë të ngrohtë në shtëpi ose për ngrohje.
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1.

NJËSIA E BRENDSHME DHE NJËSIA E JASHTME
NJËSIA E JASHTME
Temperatura e lartë e Daikin Altherma shfrytëzon një energji 100% termodinamike për t'i mbajtur temperaturat e ujit

deri në 80°C pa përdorur një ngrohës shtesë.

Kontrolli inverter do të thotë edhe më
shumë kursime!
Inverteri përshtat vazhdimisht sistemin tuaj sipas kërkesës aktuale
për ngrohje. Nuk është e nevojshme të merreni me konfigurime:
Temperatura e programuar ruhet në mënyrë optimale pavarësisht
faktorëve të jashtëm e të brendshëm, si p.sh. drita e diellit,
numri i personave në dhomë etj. Kjo rezulton në komoditet të
pakrahasueshëm, jetëgjatësi më të madhe të sistemit duke qenë
se punon vetëm kur nevojitet, si dhe 30% më shumë kursime në
shpenzime energjie në krahasim me pompat ngrohëse pa inverter.
Funksionimi i ngrohjes:
Temperatura / Fuqia hyrëse

Temperatura mbetet e qëndrueshme
pompë ngrohëse
pa inverter

Fillim i
ngadaltë

pompë ngrohëse
me inverter

Temp.
e caktuar

Koha

Teknologji kaskadë Daikin Altherma
Performancë e lartë në 3 hapa:

1 Njësia e jashtme

nxjerr nxehtësi nga ajri i ambientit
të jashtëm. Kjo nxehtësi transferohet në njësinë e brendshme
përmes gazit ftohës R-410A.

Shkalla

1

E jashtme

Daikin Altherma me temperaturë të lartë  
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NJËSIA E BRENDSHME
››
››

E mundshme vetëm në aplikimet për ngrohje
Nuk nevojitet ngrohës rezervë falë teknologjisë kaskadë

5

6
2
1

3
7

4

1. Shkëmbyes nxehtësie R-134a

H2O

2. Shkëmbyes nxehtësie R-410A

R-134a

3. Pompë (inverter DC për ∆T të pandryshueshme)
4. Kompresor R-134a
5. Pastrimi i ajrit
6. Manometri
7. Ena e zgjerimit (12 L)

E brendshme

Shkalla

2

Shkalla

3

2 Njësia e brendshme

e merr nxehtësinë dhe e
rrit më tej temperaturën me anë të freonit R-134a.

3

Nxehtësia transferohet nga qarkullimi i gazit ftohës
R-134a në qarkullimin e ujit. Falë përqasjes së kompresorit
unik kaskadë, temperatura e ujit 80°C mund të arrihet pa
patur nevojë për të përdorur një ngrohës shtesë rezervë.
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2. DEPOZITA E UJIT TË NGROHTË PËR PËRDORIM NË SHTËPI
Nëse klienti juaj kërkon vetëm ujë të ngrohtë ose përparësitë e energjisë diellore, Daikin-i ofron depozitën e ujit të ngrohtë
për përdorim shtëpiak që plotëson kërkesat e tij apo të saj.
Njësia e brendshme dhe depozita e ujit të ngrohtë
për përdorim në shtëpi mund të stivohet për të
kursyer hapësirë ose të vendosen pranë njëra-tjetrës,
vetëm nëse lartësia e kufizon vendosjen.

OSE

Pagrupuar

Grupuar

EKHTS: Depozita e ujit të ngrohtë për përdorim në shtëpi
>> E disponueshme në 200 dhe
260 litra
12
6

>> Nxehje efikase e temperaturës: nga 10°C në 50°C vetëm për 60 minuta*
8

>> Humbja e nxehtësisë reduktohet
në minimum falë izolimit të cilësisë së lartë
11
>> 132Në intervale të nevojshme, njësia e brendshme mund ta nxehë ujin deri në 60°C ose më shumë për të parandaluar

rrezikun
e rritjes së baktereve.
3
4
14

5
* Test
i kryer me njësi të jashtme
16 kW në temperaturë mjedisi 7°C, depozitë 200 l
7
1
9

10

7

1

1. Lidhja e ujit të ngrohtë
2. Element T (furnizohet në vend)

5

9

3. Lidhja e valvulës së çlirimit të
presionit

10

4. Valvula e çlirimit të presionit
(furnizohet në vend)
12

5. Vrima e riqarkullimit

6

6. Vrima e termistorit

8
11
13
2

7
9

8. Serpentina e shkëmbyesit të
nxehtësisë
9. Lidhja e daljes së rikthimit
10. Lidhja e ujit të ftohtë

3
4
14

7. Lidhja e hyrjes së qarkullimit

11. Termistor
5
1
10

12. Anodë
13. Vrima nxjerrëse
14. Vrima nxjerrëse

7

1

Daikin Altherma me temperaturë të lartë  
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LIDHJE ME PANELIN DIELLOR
Kolektori diellor

Kolektorët diellorë
Si mesatare vjetore dielli na jep deri në 75% të
energjisë që na duhet për të ngrohur ujin për
përdorim shtëpiak në temperaturën e dëshiruar.
Kolektorët e efikasitetit të lartë me veshje tejet të
përzgjedhur shndërrojnë gjithë rrezatimin diellor
në nxehtësi. Kolektorët mund të montohen në
tjegullat e çatisë.

Funksionimi
Panelet diellore mbushen me ujë vetëm kur nga
dielli ka nxehtësi të mjaftueshme. Në këtë rast, të
dyja pompat në njësinë e kontrollit dhe të pompës
aktivizohen shpejt dhe i mbushim panelet me ujë
nga rezervuarët e ruajtjes. Pas mbushjes, që kërkon
më pak se një minutë, njëra prej pompave fiket dhe
qarkullimi i ujit vazhdohet nga pompa e mbetur.

Njësia e brendshme dhe
rezervuari i ujit të ngrohtë
shtëpiak

Sistemi pa presion
Nëse nuk ka ndriçim të mjaftueshëm të diellit ose nëse rezervuari i ruajtjes nuk ka nevojë për më shumë nxehtësi, pompa e
ushqimit aktivizohet dhe i gjithë sistemi i panelit diellor zbrazet në rezervuarin e ruajtjes. Shtimi i kundërngrirësit nuk është i
nevojshëm, pasi nëse instalimi nuk përdoret, sipërfaqet e kolektorit nuk mbushen me ujë - një tjetër përparësi mjedisore kjo!

EKHWP: rezervuari i ujit të ngrohtë në shtëpi
Rezervuari i ujit të ngrohtë për shtëpinë ka dy ndarje: Ndarja e sipërme, gjithmonë e ngrohtë – zona
dhe ndarja e poshtme, më e ftohtë – zona diellore.

aktive e ujit –

1.

Uji aktiv ngrohet në ndarjen e sipërme të rezervuarit të ruajtjes. Temperatura e lartë e kësaj zone siguron që

2.

të ketë gjithmonë mjaft ujë të ngrohtë.
Kolektorët diellorë punojnë më me efikasitet kur mes tyre qarkullon uji më i ftohtë. Ndaj uji që i çohet drejtpërdrejt
kolektorëve diellore në punë e sipër ruhet në zonën diellore.
15

2

6
1

7

17

5
4 3

21

1.

Hyrje nga paneli diellor
(nyje bashkimi 1"F)

12. Shkëmbyesi i nxehtësisë së

2.

Hyrja e ujit të ftohtë (1"M)

13. Shkëmbyesi i nxehtësisë për

3.

Dalja e ujit të ngrohtë (1"M)

4.

Hyrja nga pompa ngrohëse (1"M)

5.

Kthimi në pompën ngrohëse (1"M)

15. Vrima e futjes për opsionin e

6.

Dalja e mbështetjes së ngrohjes
(1"M)

16. Tubi i shtresëzuar i hyrjes në panelin

21

8

20

22

ngrohjes
mbështetjen e ngrohjes nga paneli

14. Mbulesa izoluese e nxehtësisë për
mbështetjen e ngrohjes së panelit.
ngrohësit elektrik (nuk përdoret)
diellor

7.

Hyrja e mbështetjes së ngrohjes
(1"M)

10

8.

Depozita e ujit të ngrohtë për
përdorim në shtëpi

18. Ujë pa presion në rezervuarin e

9

9.

Valvula e mbushjes dhe zbrazjes

19. Zona e panelit diellor

10. Lidhja për tubin e ekuilibrimit
(nuk përdoret)

19

11. Shkëmbimi i nxehtësisë për ujin e
ngrohtë për shtëpi

11 16

14

13

12

18

17. Treguesi i nivelit të mbushjes
ruajtjes

20. Zona e ujit për shërbim
21. Pajisja e sigurisë kundër
mbiqarkullimit

22. Doreza

Paraprak
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4. KONTROLL I LEHTË
Pulti i kontrollit të sistemit
Ndërfaqja e përdorimit kontrollon në dy mënyra sistemin e ngrohjes me temperaturë të lartë:

1/ Vlerë e luhatshme në varësi të motit
Kur aktivizohet funksioni i vlerës së luhatshme, vlera e
përcaktuar për temperaturën e ujit në dalje do të jetë
në varësi të temperaturës së ambientit të jashtëm. Në
temperatura të ulëta mjedisi të jashtëm, temperatura e
ujit në dalje do të rritet për të plotësuar kërkesat në rritje
të ngrohjes së ndërtesës. Në temperatura të ngrohta
temperatura e ujit në dalje do të ulet për të kursyer
energji.

2/ Kontrolli i termostatit
Me ndërfaqen e përdorimit të Daikin Altherma-s me
sensor të integruar temperature, temperatura ideale
mund të rregullohet lehtë, shpejt dhe lirshëm.
Ndërfaqja e përdoruesit, e lehtë për t'u kontrolluar për
përdorime në temperatura të larta, garanton komoditetin
tuaj:
•
•
•
•

Ngrohje e ambientit
Modalitet pa zhurmë
Funksioni i rikthimit
Funksioni i
dezinfektimit

•
•
•

Funksioni i fikjes
Programuesi i kohës
Modaliteti i ngrohjes
së ujit për shtëpi

Termostat fakultativ dhome
Një sensor i jashtëm (EKRTETS) mund të vendoset midis ngrohjes nën dysheme dhe dyshemesë, si një opsion për termostatin
e dhomës të lidhur me valë. Termostati mat temperaturën e dhomës dhe komunikon drejtpërdrejt me ndërfaqen e
përdoruesit.
Ekrani LCD i termostatit të dhomës tregon të gjithë informacionin e nevojshëm lidhur me cilësimin e sistemit Daikin Altherma
me një shikim të vetëm. Përdoruesi mund të lëvizë lirisht mes menyve të ndryshme, prej të cilave më të zakonshmet
përmbajnë:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rregullimin e temperaturës së dhomës bazuar në matjet nga sensori i integruar ose ai i jashtëm
Funksionin e fikjes (me funksionin e integruar të mbrojtjes kundër ngrirjes)
Modaliteti i funksionit të pushimit
Modalitetet e funksionit të reduktuar dhe të komfortit
Orën (dita dhe muaji)
Kohëmatësin e programueshëm javor me 2 programe të caktueshme nga përdoruesi dhe 5 të paracaktuara, me deri
në 12 veprime në ditë
Funksioni i bllokimit të tastierës
Vendosjen e kufijve. Instaluesi mund të ndryshojë kufizimin maksimal dhe minimal
Mbrojtje e temperaturës së dyshemesë *
* * vetëm në kombinim me EKRTETS

Daikin Altherma me temperaturë të lartë  
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Ngrohje, ujë i ngrohtë për përdorim
shtëpiak dhe ftohje

Zgjidhja
Daikin Altherma Flex Type:
për përdorim në banesa
dhe në mjedise tregtare
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fleksibël
Daikin Altherma Flex Type për përdorim në banesa dhe njësi tregtare
është një sistem 3 në 1 që ofron ngrohje, ujë shtëpiak dhe ftohje, të
gjitha në një, gjë që është shumë efikase në energji falë teknologjisë
së përparuar të pompës ngrohëse të Daikin.
Daikin Altherma Flex Type është përgjigjja e sotme për problemet
aktuale dhe të ardhshme që lidhen me kostot e rritura të energjisë dhe
ndikimin e lartë të papranueshëm në ambient me sistemet tradicionale
të ngrohjes për përdorim në njësi tregtare, si p.sh. shkolla, spitale,
qendra estetike, palestra dhe hotele. Me Daikin Altherma Flex Type, 2/3 e
ngrohtësisë që krijohet vjen nga ajri, e cila është energji e rinovueshme
dhe falas! Daikin Altherma Flex Type arrin një COP tipike sezonale 3 në
klimën e mesme të Evropës perëndimore dhe Evropës qendrore.
Për më tepër, Daikin Altherma Flex Type është sistem modular. Në
varësi të projektit tuaj, mund të kombinohen një ose më shumë njësi të
jashtme me deri në dhjetë njësi të brendshme për njësi të jashtme.
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Kontroll efikas i klimës për

përdorime në banesa
E jashtme

1
Uji i ngrohtë

2

3

Ngrohje

Ftohja

Një ose më shumë njësi të jashtme
+ disa të brendshme
>> një sistem modular

2
Njësia e jashtme

3

Ngrohje/Ftohje

=

1

Instalimi i brendshëm

+

Njësia e brendshme

Përdorime komerciale

Depozita e ujit
të ngrohtë për
përdorim në shtëpi

E përshtatshme për qëllimin
dhe për ujë të ngrohtë sipas kërkesës
Sfidat për një qendër fitness:
•

•

Dhoma të mëdha ushtrimesh ku
gjenerohen nivele të larta nxehtësie,
gjë që kërkon kontroll rigoroz të
klimës në të gjithë sipërfaqen
Përdorim i lartë i ujit të ngrohtë
sipas kërkesës, në dhomat e
ndërrimit

Zgjidhja:
•

Daikin Altherma Flex
Type me metodën
e saj modulare dhe
fleksibël.

Daikin Altherma Flex Type  
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SISTEM 3 NË 1
Daikin Altherma Flex Type ngroh, ftoh dhe prodhon ujë të ngrohtë shtëpiak:
• Ngrohje: temperatura e ujit dalës deri në 80°C
• Ftohje: temperatura e ujit dalës deri në 5°C
• Uji i ngrohtë: temperaturat e depozitës deri në 75°C
Falë funksionit të tij të rikuperimit të nxehtësisë, sistemi mund të ngrohë depozitën e ujit të ngrohtë deri në 60°C me ujin
që del nga puna e ftohjes.

TEKNOLOGJI EFIKASE ENERGJETIKE E POMPAVE TË NGROHJES
Krahasuar me një bojler me naftë, kjo do të thotë:
• Kosto përdorimi deri në 36% më pak*
• Reduktim deri në 71% i emetimeve të CO2*
• Reduktim deri në 35% në përdorimin kryesor të energjisë*
* Të dhënat janë llogaritur duke marrë parasysh kushtet në Belgjikë: SCOP 3, çmimet mesatare të energjisë në 2007-2010, faktorin e emetimeve CO2 për prodhimin e energjisë

SISTEM MODULAR
Një ose më shumë njësi të jashtme të pompës ngrohëse që kontrollohen me inverter mund të ofrojë ngrohje, ftohje dhe ujë
të ngrohtë. Njësitë e jashtme ndërmjet 23 dhe 45 kW e tërheqin nxehtësinë nga ajri i jashtëm, e rrisin atë në një temperaturë
mesatare dhe e transferojnë këtë energji nxehtësie në njësitë e brendshme individuale.
Njësitë e jashtme janë të disponueshme në disa kategori (6, 9, 11, 14 dhe 16 kW), duke siguruar efikasitet optimal. Një njësi
e jashtme mund të kombinohet me deri në dhjetë njësi të brendshme. Për përdorime më të mëdha mund të instalohen
shumë njësi të jashtme.

1 Hapësirë komerciale /
1 Apartament
6kW

5kW

9kW

8kW

11kW

14kW

Ndërtesa në total

16kW

22kW

45kW

20kW

40kW

Instaloni njësi të jashtme të ndara
për të arritur kapacitete më të
larta (Sistem i ndarë: njësitë e
jashtme nuk lidhen me njëratjetrën)

Shënim: Kapacitetet e ngrohjes
në temperaturë mjedisi 7°C,
kapacitetet e ftohjes në
temperaturë mjedisi 35°C
1P, 230V

3P, 400V
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1.

KOMBINIM I DY TEKNOLOGJIVE DAIKIN
NJËSIA E JASHTME: Teknologji Daikin VRV
Fleksibilitet modular

Rikuperimi i nxehtësisë

Daikin Altherma përdor teknologjinë e njohur VRV të
Daikin. Shumë njësi të brendshme mund të lidhen me një
njësi të jashtme të vetme. Një kombinim kompresorësh
të kontrolluar me diferencues integral proporcional
dhe valvulash elektronike zgjerimi në njësinë e jashtme
rregullojnë vëllimin e gazit ftohës qarkullues sipas luhatjeve
në njësitë e brendshme të lidhura me të.
Kjo u mundëson njësive të brendshme të punojnë në
mënyrë të pavarur nga njëra-tjetra, duke garantuar kështu
fleksibilitet të plotë.

Nxehtësia e thithur gjatë ftohjes së një apartamenti mund
të rikuperohet në vend që të çlirohet në atmosferë. Kjo
nxehtësi e rikuperuar mund të përdoret
• për prodhimin e ujit të ngrohtë në po atë apartament
• për ngrohje të hapësirës dhe për prodhim uji të ngrohtë
në apartamente të tjera
Energjia e disponueshme shfrytëzohet në maksimum, duke
reduktuar kështu kostot e energjisë elektrike.

Çdo apartament ruan kontrollin e vet të
ngrohjes, ujit të ngrohtë dhe ftohjes.

Kompresorë me inverter
Daikin Altherma Flex Type ka këtë konsum të mirënjohur
të ulët të energjisë falë kombinimit të kompresorëve tejet
efikasë Daikin të kontrolluar me inverter dhe me pikë të
luhatshme pune. Kjo i mundëson kapacitetit t'i përshtatet
saktësisht kërkesës aktuale të ngrohjes së ndërtesës.
Mundësia për të kontrolluar siç duhet kapacitetin e ngrohjes
e njësisë së jashtme do të thotë gjithashtu komoditet
maksimal dhe konsum minimal energjie.

Ftohje:
deri në 43°C

Ngrohje uji të ngrohtë
për përdorim në shtëpi:
deri në 75°C
shkarkimi

lëng

R-410A

Ngrohje:
deri në 80°C
R-134A

Ftohje:
deri në 5°C

thithja R-410A
H2O

Daikin Altherma Flex Type  
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NJËSIA E BRENDSHME: Teknologji kaskadë Daikin Altherma
Teknologjia kaskadë e Daikin përdor njësi të jashtme që
merr nxehtësinë nga ajri rrethues dhe ia përcjell njësisë së
brendshme përmes qarkut të gazit ftohës R-410A. Në vijim
njësia e brendshme e ngre nxehtësinë përmes qarkut të
gazit ftohës R-134a prej ku përdoret për të ngrohur qarkun
e ujit. Duke përdorur zgjidhjen e veçantë të kompresorëve
kaskadë, temperatura 80°C e ujit mund të arrihet pa
përdorur ngrohës dytësorë.

Ngrohje e ambientit
Daikin Altherma Flex Type përdor teknologji kaskadë për
të përmirësuar efikasitetin e ngrohjes së ofruar të hapësirës
pasi ka një sërë përparësish kundrejt pompave ngrohëse
me një gaz ftohës:
• garanton temperatura uji me diapazon të madh (25°
- 80°C) që mundësojnë lidhjen me çlirues të llojeve
të ndryshme të nxehtësisë duke përfshirë ngrohje
nën dysheme, konvektorë dhe kaloriferë dhe është e
përputhshme me sistemet ekzistuese të kaloriferëve
• nuk ka rënie kapaciteti me ngritjen e temperaturës së
ujit
• siguron kapacitet të lartë në temperatura të ulëta të
mjedisit deri në -20°C
• nuk ka nevojë për ngrohës dytësor elektrik

Ngrohje uji të ngrohtë shtëpiak
Teknologjia kaskadë ofron gjithashtu temperatura uji prej
75°C që mund të përdoren për të ngrohur depozitën e ujit
të ngrohtë për përdorim shtëpiak, që e bën dhe tejet efikase
për prodhimin e ujit të ngrohtë për përdorim shtëpiak.
• Uji i ngrohtë shtëpiak mund të prodhohet deri në 75°C,
pa ndihmën e ngrohësit elektrik
• Për dezinfektim kundër Legjionelës nuk nevojitet
ngrohës elektrik
• COP prej 3,0 për ngrohje nga 15°C në 60°C
• Koha e nxehjes nga 15° në 60°C në 70 minuta (depozitë
200 l)
• Vëllimi ekuivalent i ujit të ngrohtë të 320 l në 40°C
(pa ringrohje) për depozitë 200 l në temperaturë
depozite prej 60°C. Vëllime të tjera më të larta të ujit të
ngrohtë ofrohen me depozitë 260 l, ose nëse përdoret
temperaturë më e lartë depozite.

Ftohja
Cikli i gazit të dytë ftohës R-134a mund të anashkalohet për
të ofruar ftohje efikase. Cikli i gazit ftohës R-410A anasillet
dhe qarku i ujit të ftohtë mund të përdoret për ftohjen e
dhomave.
• Kapacitete të larta ftohjeje me temperatura uji deri në
5°C, kombinuar me konvektorë pompash ngrohjeje
Daikin ose njësi ventilkonvektorësh Daikin
• Ftohja nën dysheme është e mundshme me
temperatura uji deri në 18°C
• Ngrohja nga puna e ftohjes mund të rikuperohet për
ngrohjen e depozitës së ujit të ngrohtë

Teknologjia kaskadë
Shkalla

Tërhiqet nxehtësia
nga ajri i ambientit
të jashtëm

1

Shkalla

Nxehtësia
transferohet

E jashtme

2

Shkalla

duke rritur
temperaturën

E brendshme

3
Nxehtësia më pas
transferohet në
qarkun e ujit
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12
6
8
11
13
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2.

Rezervuari i ujit të
ngrohtë për shtëpinë

7
9

5
1
10

7

1

5

Njësia e brendshme dhe depozita e ujit të ngrohtë për
përdorim në shtëpi mund të stivohet për të kursyer hapësirë
ose të vendosen pranë njëra-tjetrës, vetëm nëse lartësia e
kufizon vendosjen.

9

10

EKHTS: Depozita e ujit të ngrohtë për
përdorim në shtëpi
•
•
•
•

E disponueshme në 200 dhe 260 litra
Nxehje efikase e temperaturës: nga 10°C në 50°C vetëm
për 60 minuta*
Humbja e nxehtësisë reduktohet në minimum falë
izolimit të cilësisë së lartë
Në intervale të nevojshme, njësia e brendshme mund
ta nxehë ujin deri në 60°C për të parandaluar rrezikun e
rritjes së baktereve.

* Test i kryer me njësi të jashtme 16 kW në temperaturë mjedisi 7°C, depozitë 200 l

12
6
8
11
13
2
3
4
14

5
1
10

7
9

ose

1. Lidhja e ujit të ngrohtë
7 T (furnizohet
2. Element
në vend)

3. Lidhja e valvulës së
çlirimit të presionit
4. Valvula e çlirimit të
presionit
9 (furnizohet në
vend)

Grupuar

Pagrupuar

8. Serpentina e
shkëmbyesit të
nxehtësisë
9. Lidhja e daljes së
rikthimit

1

5

10

10. Lidhja e ujit të ftohtë

5. Vrima e riqarkullimit

11. Termistor

6. Vrima e termistorit

12. Anodë

7. Lidhja e hyrjes së
qarkullimit

13. Vrima nxjerrëse
14. Vrima nxjerrëse
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KONTROLL I LEHTË
Pulti i kontrollit të sistemit
Ndërfaqja e përdorimit kontrollon në dy mënyra sistemin e
ngrohjes me temperaturë të lartë:

1/ Vlerë e luhatshme në varësi të motit
Kur aktivizohet funksioni i vlerës së luhatshme, vlera e përcaktuar për
temperaturën e ujit në dalje do të jetë në varësi të temperaturës së
ambientit të jashtëm. Në temperatura të ulëta mjedisi të jashtëm,
temperatura e ujit në dalje do të rritet për të plotësuar kërkesat
në rritje të ngrohjes së ndërtesës. Në temperatura të ngrohta
temperatura e ujit në dalje do të ulet për të kursyer energji.

2/ Kontrolli i termostatit
Me ndërfaqen e përdorimit të Daikin Altherma-s me sensor të
integruar temperature, temperatura ideale mund të rregullohet
lehtë, shpejt dhe lirshëm.
Ndërfaqja e përdoruesit, e lehtë për t'u kontrolluar për përdorime
në temperatura të larta, garanton komoditetin tuaj:
››

Ngrohje e ambientit

››

Funksioni i fikjes

››

Modalitet pa zhurmë

››

Programuesi i kohës

››

Funksioni i rikthimit

››

Modaliteti i ngrohjes së

››

Funksioni i dezinfektimit

ujit për shtëpi

Termostat fakultativ dhome
Një sensor i jashtëm (EKRTETS) mund të vendoset midis ngrohjes nën dysheme dhe dyshemesë, si një opsion për termostatin
e dhomës të lidhur me valë. Termostati mat temperaturën e dhomës dhe komunikon drejtpërdrejt me ndërfaqen e
përdoruesit.
Ekrani LCD i termostatit të dhomës tregon të gjithë informacionin e nevojshëm lidhur me cilësimin e sistemit Daikin Altherma
me një shikim të vetëm. Përdoruesi mund të lëvizë lirisht mes menyve të ndryshme, prej të cilave më të zakonshmet
përmbajnë:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rregullimin e temperaturës së dhomës bazuar në matjet nga sensori i integruar ose ai i jashtëm
Modalitetin e ngrohjes dhe të ftohjes
Funksionin e fikjes (me funksionin e integruar të mbrojtjes kundër ngrirjes)
Modaliteti i funksionit të pushimit
Modalitetet e funksionit të reduktuar dhe të komfortit
Orën (dita dhe muaji)
Kohëmatësin e programueshëm javor me 2 programe të caktueshme nga përdoruesi dhe 5 të paracaktuara, me deri
në 12 veprime në ditë
Funksioni i bllokimit të tastierës
Vendosjen e kufijve. Instaluesi mund të ndryshojë kufizimin maksimal dhe minimal.
Mbrojtjen e temperaturës së dyshemesë dhe mbrojtjen nga kondensimi për ftohjen nën dysheme*
* vetëm në kombinim me EKRTETS
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4.

KONVEKTORI I POMPËS NGROHËSE
Konvektori i pompës ngrohëse Daikin punon në temperatura uji 45°C, të cilat mund të arrihen me efikasitet falë teknologjisë
kaskadë Daikin Altherma.
Konvektori i pompës ngrohëse është kësisoj çliruesi ideal i nxehtësisë për përdorim në apartamente, duke ofruar nivele të
larta komoditeti:
•

Përmasa të vogla në krahasim me kaloriferët e temperaturës së ulët: gjerësia zvogëlohet me 2/3
Radiateur
standard
température
Radiateur
standard basse
basse température

2.000mm

2000mm
2000mm

Kalorifer standard me temperaturë të ulët
600mm

Konvektori i pompës ngrohëse
të Daikin

600mm
600mm

600mm

Console
Daikin
700mm
700mm

•
•

600mm
600mm

Console
Daikin

Nivel i ulët zhurme deri në 19 dB(A), optimal për700mm
përdorim në dhoma gjumi
Ftohje me kapacitet të lartë me temperatura uji deri në 6°C

Kontrolli
Çdo pompë ngrohëse Daikin ka kontrollin e vet dhe çdo dhomë mund të
ngrohet në mënyrë pavarur (ose të ftohet) sipas kërkesës. Telekomanda ka
një kohëmatës të integruar javor për fleksibilitet dhe komoditet optimal.
Funksionimi i njësisë mund t'u përshtatet kërkesave individuale.

Telekomanda me
rreze infra të kuqe
(standard)
ARC452A15
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Funksionim ngrohjeje / ftohjeje
Ngrohje (45°C) / Ftohje (6°C)

dhoma e
ndenjes

dhoma e
gjumit 1
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dhoma e
gjumit 2

45°C / 7°C

Të gjitha llojet e çliruesve të energjisë mund të lidhen me Daikin Altherma për pallate dhe ndërtesa kolektive, falë diapazonit
të tij të gjerë të temperaturës dhe mundësisë të punojë me pika të ndryshme kontrolli, duke mundësuar një kombinim
çliruesish të ndryshëm nxehtësie që punojnë me temperatura të ndryshme uji. Pika e kontrollit e njësisë së brendshme
është funksion i kërkesës konkrete të çliruesve të ndryshëm të nxehtësisë, duke siguruar efikasitet optimal në çdo kohë dhe
në çdo rrethanë.

ena
kaloriferët me
ekuilibruese
pompë

600mm

dhoma e ndenjes
600mm

ZONA 1 :
TLw = 65°C

65°C

banja

Valvulat të mbyllura në regjim ftohjeje
ZONA 2 :
TLw = 45°C

KËRKESA PËR NGROHJE NDEZUR/FIKUR

kontrolli i
jashtëm
45°C
konvektorët e
pompës ngrohëse

dhoma e ndenjes FIKUR NDEZUR FIKUR FIKUR
banja

FIKUR FIKUR/NDEZUR NDEZUR FIKUR

dhoma e gjumit FIKUR FIKUR/NDEZURFIKUR/NDEZUR NDEZUR
Njësia e brendshme FIKUR

65°C

65°C

45°C

dhoma e gjumit

valvula e përzierjes

Në shërbimin tuaj,

instrumentet
e zgjedhjes të Daikin

me

Daikin ka krijuar tre instrumente zgjedhjeje për një llogaritje të saktë të projektit tuaj
specifik dhe duke bërë këtë Daikin ju ofron komoditet maksimal, edhe në fazën e
hershme të zgjedhjes! / edhe kur shqyrtoni opsionet!
Bëni një llogaritje të shpejtë të kursimit në koston e përdorimit dhe kursimet në
emetimet CO2 falë Kalkulatorit të kursimit të energjisë. Më pas softueri
simulues Daikin Altherma paraqet simulimin për çdo përdorim specifik dhe
zgjedhje të përshtatshme të pompës ngrohëse bazuar në detajet specifike të
shtëpisë dhe vendndodhjes. Dhe për shtëpi të reja ose rinovime softueri i Daikin
Altherma-s për përzgjedhjen dhe simulimin lejon identifikim të lehtë dhe të
shpejtë të një grupi optimal elementësh.
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1.

KALKULATORI I KURSIMIT TË ENERGJISË
Daikin ofron një instrument në internet për të dhënë një përllogaritje të shpejtë të kursimeve në kostot e përdorimit dhe
kursimet në emetimet e CO2. Bazuar në pak të dhëna nga klienti (vendndodhja, lloji i shtëpisë, sipërfaqja e dyshemesë,
numri i banorëve), kryhet një llogaritje mes sistemit me pompë ngrohëse Daikin Altherma dhe sistemeve tradicionale të
ngrohjes. Kjo llogaritje përfshin ngrohjen e hapësirës dhe ngrohjen e ujit të ngrohtë shtëpiak. Kjo është e disponueshme për
ndërtesat e reja dhe rinovimet. http://ecocalc.daikin.eu

Instrumentet e përzgjedhjes  

2.

53

SOFTUERI I SIMULIMIT
Softueri simulues Daikin Altherma paraqet simulimin për çdo
përdorim specifik dhe zgjedhje të përshtatshme të pompës
ngrohëse bazuar në nevojat e ndërtesës dhe të dhënat specifike
klimatike. Instaluesi mund të ofroj të dhënat e mëposhtme:
•
•
•
•

përdorimin në shtëpi: ngarkesë ngrohjeje/ftohjeje,
temperaturat e ujit, furnizimi me energji
kushtet klimatike: vendndodhja, temperatura e parashikuar
kërkesat për ujë të ngrohtë shtëpiak: volumi i rezervuarit,
materiali, lidhja me panel diellor
preferencat: temperatura e "çaktivizimit të ngrohjes",
funksioni i rikthimit natën

Bazuar në detajet specifike dhe vendndodhjen e shtëpisë,
softueri ofron një dimensionim të plotë duke siguruar
zgjedhjen e materialeve të duhura.
Përveç një përzgjedhjeje të plotë të materialeve, softueri ofron
informacion të detajuar për instaluesin dhe përdoruesin, mbi
rezultatin e pritshëm të njësisë së specifikuar Daikin Altherma
për përdorimin e saj specifik dhe klimën:
•
•
•
•

efikasiteti sezonal i sistemit me pompë ngrohjeje
sasia e përdorimit të ngrohësit rezervë
konsumi i energjisë dhe kostoja e energjisë për muaj
kursimet në kostot e përdorimit krahasuar me sistemet
tradicionale të ngrohjes

I gjithë ky informacion do të përmblidhet në një raport të
detajuar.

Kontrolloni uebsajtin tuaj lokal të
Daikin për disponueshmërinë e
këtij softueri simulimi.

3.

SOFTUERI I PËRZGJEDHJES DHE DIZAJNIT
PËR DAIKIN ALTHERMA FLEX TYPE
Softueri i Daikin Altherma-s për përzgjedhjen dhe simulimin
për shtëpi të reja ose rinovime ofron identifikim të lehtë dhe të
shpejtë të një grupi optimal elementësh. Zgjedh automatikisht
njësitë e jashtme dhe të brendshme në bazë të ngarkesës së
kërkuar të ngrohjes për njësi banimi dhe llogarit përmasat e
tubave të gazit ftohës.
Ky softuer ofron gjithashtu:
• zgjedhjen automatike ose manuale të njësive të
brendshme
• zgjedhjen automatike të njësive të jashtme
• llogaritjen e diametrave të tubave të gazit ftohës
• zgjedhjen automatike të bashkuesve e të
shpërndarësve refnet
• krijimin e diagrameve të tubacionit dhe të kabllove
me mundësi eksportimi si skedar DXF
• krijimin e një raporti të zgjeruar përzgjedhjeje
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Specifikimet teknike
1.

DAIKIN ALTHERMA TEMPERATURE TË ULËT

VETËM NGROHJE
NJËSIA E BRENDSHME
Veshja e jashtme
Dimensionet
Pesha
Diapazoni i
funksionimit

EHVH04S18C3V

Ngjyra
Materiali
Njësia
Njësia
Ngrohje

Lartësi x Gjerësi x Thellësi mm
kg
Ambienti
Min.~Maks. °C
Ana e ujit Min.~Maks. °C
Ujë i ngrohtë për Ambienti
Min.~Maks. °CDB
përdorim në shtëpi Ana e ujit Min.~Maks. °C
Niveli i fuqisë së zhurmës Nom.
dBA
Niveli i presionit të zhurmës Nom.
dBA

NJËSIA E JASHTME
Kapaciteti i
ngrohjes
Fuqia në hyrje
COP
Dimensionet
Pesha
Diapazoni i
funksionimit
Agjent ftohës

Min.
Nom.
Maks.
Ngrohje

Nom.

Njësia
Lartësi x Gjerësi x Thellësi
Njësia
Ngrohje
Min.~Maks.
Ujë i ngrohtë për përdorim në shtëpi Min.~Maks.
Lloji
Mbushja
Niveli i fuqisë së zhurmës Ngrohje
Nom.
Niveli i presionit të zhurmës Ngrohje
Nom.
Furnizimi me energji Emri / Faza / Frekuenca / Tensioni
Rryma
Siguresat e rekomanduara

kW
kW
kW
kW
mm
kg
°CWB
°CDB
kg
dBA
dBA
Hz/V
A

EHVH08S18C3V

EHVH08S26C9W

E bardhë
Fletë metalike të veshura paraprakisht
1732 x 600 x 728
115
116
126
-25~25
15~55
-25~35
25~60
42
28

EHVH16S18C3V

EHVH16S26C9W

E bardhë
Fletë metalike të veshura paraprakisht
1.732x600x728w
126
129
-25~25
-25~35
15~55
-25~35
-20~35
25~60
42
47
28
33

ERLQ004CV3

ERLQ006CV3

ERLQ008CV3

ERLQ011CV3/CW1 ERLQ014CV3/CW1 ERLQ016CV3/CW1

1,801 / 1,802
4,401 / 3,272
5,121 / 4,812
0,871 / 0,812
5,041 / 4,022

1,801 / 1,802
6,001 / 4,582
8,351 / 6,402
1,271 / 1,252
4,741 / 3,662
735 x 832 x 307

1,801 / 1,802
7,401 / 5,802
10,021 / 7,682
1,661 / 1,642
4,451 / 3,532

11,201 / 8,562 14,501 / 10,302 16,001 / 11,102
11,381 / 11,332 14,551 / 14,302 16,101 / 15,622
3,431 / 2,382 3,371 / 3,022 3,761 / 3,312
4,601 / 3,60
4,301 / 3,41 16,001 / 4,25
1.345x900x320
113 /114
-25~35
-20~35
R-410A
3,4
64
66
51
52
V3/1~/50/230 // W1/3N~/50/400
40/20

54

56
-25~25
-25~35
R-410A

1,45

1,60
61
48

62
49
V3/1~/50/230
20

(1) ftohja Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); ngrohja Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (vlerat nom. sipas EN14511)
(2) ftohja Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); ngrohja Ta DB/WB 2°C/1°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (vlerat nom. sipas EN14511)

NGROHJE DHE FTOHJE
NJËSIA E BRENDSHME
Veshja e jashtme
Dimensionet
Pesha
Diapazoni i
funksionimit

EHVX04S18C3V

Ngjyra
Materiali
Njësia
Njësia
Ngrohje

Lartësi x Gjerësi x Thellësi mm
kg
Ambienti
Min.~Maks. °C
Ana e ujit Min.~Maks. °C
Ftohja
Ambienti
Min.~Maks. °CDB
Ana e ujit Min.~Maks. °C
Ujë i ngrohtë për Ambienti
Min.~Maks. °CDB
përdorim në shtëpi Ana e ujit Min.~Maks. °C
Niveli i fuqisë së zhurmës Nom.
dBA
Niveli i presionit të zhurmës Nom.
dBA
NJËSIA E JASHTME
Kapaciteti i
ngrohjes

Min.
Nom.
Maks.
Kapaciteti i ftohjes Min.
Nom.
Fuqia në hyrje
Ngrohje
Nom.
Ftohja
Nom.
COP
EER
Dimensionet
Njësia
Lartësi x Gjerësi x Thellësi
Pesha
Njësia
Diapazoni i
Ngrohje
Min.~Maks.
funksionimit
Ftohja
Min.~Maks.
Ujë i ngrohtë për përdorim në shtëpi Min.~Maks.
Agjent ftohës
Lloji
Mbushja
Niveli i fuqisë së
Ngrohje
Nom.
zhurmës
Ftohja
Nom.
Niveli i presionit të Ngrohje
Nom.
zhurmës
Ftohja
Nom.
Furnizimi me energji Emri / Faza / Frekuenca / Tensioni
Rryma
Siguresat e rekomanduara

kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW

mm
kg
°CWB
°CDB
°CDB
kg
dBA
dBA
dBA
dBA
Hz/V
A

EHVX08S18C3V

EHVX08S26C9W

E bardhë
Fletë metalike të veshura paraprakisht
1732 x 600 x 728
115
117
126
-25~25
15~55
10~43
5~22
-25~35
25~60
42
28

EHVX16S18C3V

EHVX16S26C9W

E bardhë
Fletë metalike të veshura paraprakisht
1732 x 600 x 728
121
129
-25~25
15~55
10~46
5~22
-25~35
25~60
47
33

ERLQ004CV3

ERLQ006CV3

ERLQ008CV3

ERLQ011CV3/CW1 ERLQ014CV3/CW1 ERLQ016CV3/CW1

1,801 / 1,802
4,401 / 3,272
5,121 / 4,812
2,001 / 2,002
5,001 / 4,172
0,871 / 0,812
1,481 / 1,802
5,041 / 4,022
3,371 / 2,322

1,801 / 1,802
6,001 / 4,582
8,351 / 6,402
2,501 / 2,502
6,761 / 4,842
1,271 / 1,252
1,961 / 2,072
4,741 / 3,662
3,451 / 2,342
735 x 832 x 307

1,801 / 1,802
7,401 / 5,802
10,021 / 7,682
2,501 / 2,502
6,861 / 5,362
1,661 / 1,642
2,011 / 2,342
4,451 / 3,532
3,421 / 2,292

11,201 / 8,562 14,501 / 10,302 16,001 / 11,102
1
2
1
11,38 / 11,33 14,55 / 14,302 16,101 / 15,622
11,72
12,55
13,12
1
2
1
3,43 / 2,38
3,37 / 3,022 3,761 / 3,312
4,31
5,09
5,74
4,601 / 3,60
4,301 / 3,41 16,001 / 4,25
2,72
2,47
2,29
1.345x900x320
113/114
-25~35
10~46
-20~35
R-410A
3,4
64
66
64
66
69
51
52
50
52
54
V3/1~/50/230 // W1/3N~/50/400
40/20

54

56
-25~25
10~43
-25~35
R-410A

1,45

1,60
61

62
63

48
48

49
V3/1~/50/230
20

(1) ftohja Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); ngrohja Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (vlerat nom. sipas EN14511)
(2) ftohja Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); ngrohja Ta DB/WB 2°C/1°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (vlerat nom. sipas EN14511)

49
50

55

VETËM NGROHJE
NJËSIA E BRENDSHME
Veshja e jashtme
Dimensionet
Pesha
Diapazoni i
funksionimit

EHBH04C3V

Ngjyra
Materiali
Njësia
Njësia
Ngrohje

Lartësi x Gjerësi x Thellësi mm
kg
Ambienti
Min.~Maks. °C
Ana e ujit Min.~Maks. °C
Ujë i ngrohtë për Ambienti
Min.~Maks. °CDB
përdorim në shtëpi Ana e ujit Min.~Maks. °C
Niveli i fuqisë së zhurmës Nom.
dBA
Niveli i presionit të zhurmës Nom.
dBA
NJËSIA E JASHTME
Kapaciteti i
ngrohjes

Fuqia në hyrje
COP
Dimensionet
Pesha
Diapazoni i
funksionimit

Min.
Nom.
Maks.
Ngrohje

Nom.

Njësia
Lartësi x Gjerësi x Thellësi
Njësia
Ngrohje
Min.~Maks.
Ujë i ngrohtë për përdorim në shtëpi Min.~Maks.
Agjent ftohës
Lloji
Mbushja
Niveli i fuqisë së zhurmës Ngrohje
Nom.
Niveli i presionit të zhurmës Ngrohje
Nom.
Furnizimi me energji Emri / Faza / Frekuenca / Tensioni
Rryma
Siguresat e rekomanduara

kW
kW
kW
kW
mm
kg
°CWB
°CDB
kg
dBA
dBA
Hz/V
A

EHBH08C3V

EHBH08C9W

E bardhë
Fletë metalike të veshura paraprakisht
890 x 480 x 344
44
46
48
-25~25
15~55
-25~35
25~80
40
26

EHBH16C3V

EHBH16C9W

E bardhë
Fletë metalike të veshura paraprakisht
890 x 480 x 344
45
48
-25~35
15~55
-20~35
25~80
47
33

ERLQ004CV3

ERLQ006CV3

ERLQ008CV3

ERLQ011CV3/CW1 ERLQ014CV3/CW1 ERLQ016CV3/CW1

1,801 / 1,802
4,401 / 3,272
5,121 / 4,812
0,871 / 0,812
5,041 / 4,.022

1,801 / 1,802
6,001 / 4,582
8,351 / 6,402
1,271 / 1,252
4,741 / 3,662
735 x 832 x 307

1,801 / 1,802
7,401 / 5,802
10,021 / 7,682
1,661 / 1,642
4,451 / 3,532

11,201 / 8,562 14,501 / 10,302 16,001 / 11,102
11,381 / 11,332 14,551 / 14,302 16,101 / 15,622
3,431 / 2,382 3,371 / 3,022 3,761 / 3,312
4,601 / 3,60
4,301 / 3,41 16,001 / 4,25
1.345x900x320
113 /114
-25~35
-20~35
R-410A
3,4
64
66
51
52
V3/1~/50/230 // W1/3N~/50/400
40/20

54

56
-25~25
-25~35
R-410A

1,45

1,60
61
48

62
49
V3/1~/50/230
20

(1) ftohja Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); ngrohja Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (vlerat nom. sipas EN14511)
(2) ftohja Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); ngrohja Ta DB/WB 2°C/1°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (vlerat nom. sipas EN14511)

NGROHJE DHE FTOHJE
NJËSIA E BRENDSHME
Veshja e jashtme
Dimensionet
Pesha
Diapazoni i
funksionimit

EHBX04C3V

Ngjyra
Materiali
Njësia
Njësia
Ngrohje

Lartësi x Gjerësi x Thellësi mm
kg
Ambienti
Min.~Maks. °C
Ana e ujit Min.~Maks. °C
Ftohja
Ambienti
Min.~Maks. °CDB
Ana e ujit Min.~Maks. °C
Ujë i ngrohtë për Ambienti
Min.~Maks. °CDB
përdorim në shtëpi Ana e ujit Min.~Maks. °C
Niveli i fuqisë së zhurmës Nom.
dBA
Niveli i presionit të zhurmës Nom.
dBA
NJËSIA E JASHTME
Kapaciteti i
ngrohjes

Min.
Nom.
Maks.
Kapaciteti i ftohjes Min.
Nom.
Fuqia në hyrje
Ngrohje
Nom.
Ftohja
Nom.
COP
EER
Dimensionet
Njësia
Lartësi x Gjerësi x Thellësi
Pesha
Njësia
Diapazoni i
Ngrohje
Min.~Maks.
funksionimit
Ftohja
Min.~Maks.
Ujë i ngrohtë për përdorim në shtëpi Min.~Maks.
Agjent ftohës
Lloji
Mbushja
Niveli i fuqisë së
Ngrohje
Nom.
zhurmës
Ftohja
Nom.
Niveli i presionit të Ngrohje
Nom.
zhurmës
Ftohja
Nom.
Furnizimi me energji Emri / Faza / Frekuenca / Tensioni
Rryma
Siguresat e rekomanduara

kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW

mm
kg
°CWB
°CDB
°CDB
kg
dBA
dBA
dBA
dBA
Hz/V
A

EHBX08C3V

EHBX08C9W

E bardhë
Fletë metalike të veshura paraprakisht
890 x 480 x 344
44
46
48
-25~25
15~55
10~43
5~22
-25~35
25~80
40
26

EHBX16C3V

EHBX16C9W

E bardhë
Fletë metalike të veshura paraprakisht
890 x 480 x 344
45
48
-25~35
15~55
10~46
5~22
-20~35
25~80
47
33

ERLQ004CV3

ERLQ006CV3

ERLQ008CV3

ERLQ011CV3/CW1 ERLQ014CV3/CW1 ERLQ016CV3/CW1

1,801 / 1,802
4,401 / 3,272
5,121 / 4,812
2,001 / 2,002
5,001 / 4,172
0,871 / 0,812
1,481 / 1,802
5,041 / 4,022
3,371 / 2,322

1,801 / 1,802
6,001 / 4,582
8,351 / 6,402
2,501 / 2,502
6,761 / 4,842
1,271 / 1,252
1,961 / 2,072
4,741 / 3,662
3,451 / 2,342
735 x 832 x 307

1,801 / 1,802
7,401 / 5,802
10,021 / 7,682
2,501 / 2,502
6,861 / 5,362
1,661 / 1,642
2,011 / 2,342
4,451 / 3,532
3,421 / 2,292

11,201 / 8,562 14,501 / 10,302 16,001 / 11,102
11,381 / 11,332 14,551 / 14,302 16,101 / 15,622
11,72
12,55
13,12
1
2
1
3,43 / 2,38
3,37 / 3,022 3,761 / 3,312
4,31
5,09
5,74
4,601 / 3,60
4,301 / 3,41 16,001 / 4,25
2,72
2,47
2,29
1.345x900x320
113/114
-25~35
10~46
-20~35
R-410A
3,4
64
66
64
66
69
51
52
50
52
54
V3/1~/50/230 // W1/3N~/50/400
40/20

54

56
-25~25
10~43
-25~35
R-410A

1,45

1,60
61

62
63

48
48

49
V3/1~/50/230
20

(1) ftohja Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); ngrohja Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (vlerat nom. sipas EN14511)
(2) ftohja Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); ngrohja Ta DB/WB 2°C/1°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (vlerat nom. sipas EN14511)

49
50

56

VETËM NGROHJE

SISTEM MONOBLLOK

NJËSI E JASHTME ME NGROHËS TË PLLAKËS SË POSHTME
Kapaciteti i ngrohjes
Fuqia në hyrje
COP
Dimensionet
Pesha
Pjesa hidraulike

Diapazoni i
funksionimit

Nom.
Ngrohje

kW
kW

Nom.

EDLQ011BB6V3

EDLQ014BB6V3

EDLQ016BB6V3

11,201 / 8,112
2,561 / 2,572
4,381 / 3,162

14,001 / 9,722
3,291 / 3,122
4,251 / 3,122
1.418 X 1.435 X 382
180
6V3

16,001 / 10,692
3,881 / 3,442
4,121 / 3,112

Njësia
Lartësi x Gjerësi x Thellësi mm
Njësia
kg
Rryma e
Lloji
ngrohësit rezervë Furnizimi me energji Faza/Frekuenca/ Hz/V
Tensioni
Ngrohje

Ambienti
Ana e ujit
Ujë i ngrohtë për Ambienti
përdorim në shtëpi Ana e ujit
Agjent ftohës
Lloji
Mbushja
Niveli i fuqisë së zhurmës Ngrohje
Nom.
Niveli i presionit të zhurmës Ngrohje
Nom.
Pjesa e kompresorit Furnizimi kryesor Emri
me energji
Faza
Frekuenca
Tensioni

Min.~Maks.
Min.~Maks.
Min.~Maks.
Min.~Maks.

1~/50/230

°CWB
°C
°CDB
°C
kg
dBA
dBA

ME NJË FAZË

EDLQ: -20~35
15 ~55
EDLQ: -20~43
25~80
R-410A
2,95
65

64

66
52

51
V3
1~
50
230

Hz
V

(1) ftohja Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); ngrohja Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (vlerat nom. sipas EN14511)
(2) ftohja Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); ngrohja Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) (vlerat nom. sipas EN14511)

VETËM NGROHJE

SISTEM MONOBLLOK

NJËSI E JASHTME ME NGROHËS TË PLLAKËS SË POSHTME
Kapaciteti i ngrohjes
Fuqia në hyrje
COP
Dimensionet
Pesha
Pjesa hidraulike

Diapazoni i
funksionimit

Nom.
Ngrohje

kW
kW

Nom.

EDLQ011BB6W1

EDLQ014BB6W1

EDLQ016BB6W1

11,201 / 8,112
2,601/ 2,612
4,311 / 3,112

14,001 / 9,722
3,301 / 3,132
4,241 / 3,112
1.418 X 1.435 X 382
180
6W1

16,001 / 10,692
3,811 / 3,442
4,201 / 3,112

Njësia
Lartësi x Gjerësi x Thellësi mm
Njësia
kg
Rryma e
Lloji
ngrohësit rezervë Furnizimi me energji Faza/Frekuenca/ Hz/V
Tensioni
Ngrohje

Ambienti
Ana e ujit
Ujë i ngrohtë për Ambienti
përdorim në shtëpi Ana e ujit
Agjent ftohës
Lloji
Mbushja
Niveli i fuqisë së zhurmës Ngrohje
Nom.
Niveli i presionit të zhurmës Ngrohje
Nom.
Pjesa e kompresorit Furnizimi kryesor Emri
me energji
Faza
Frekuenca
Tensioni

Min.~Maks.
Min.~Maks.
Min.~Maks.
Min.~Maks.

3~/50/400

°CWB
°C
°CDB
°C
kg
dBA
dBA

ME TRE FAZA

64
49

Hz
V

(1) ftohja Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); ngrohja Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (vlerat nom. sipas EN14511)
(2) ftohja Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); ngrohja Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) (vlerat nom. sipas EN14511)

EDLQ: -25~35
15 ~55
EDLQ: -25~43
25~80
R-410A
2,95
65
51
W1
3N~
50
400

66
53

57

NGROHJE DHE FTOHJE

SISTEM MONOBLLOK

ME NGROHËS TË PLLAKËS SË POSHTME
Kapaciteti i ngrohjes Nom.
Kapaciteti i ftohjes Nom.
Fuqia në hyrje
Ftohja
Ngrohje
COP
EER
Dimensionet
Njësia
Pesha
Njësia
Rryma e
Pjesa hidraulike
ngrohësit rezervë
Diapazoni i
funksionimit

kW
kW
kW
kW

Nom.
Nom.

EBLQ011BB6V3

EBLQ014BB6V3

EBLQ016BB6V3

11,201 / 8,112
12,851 / 10,002
3,871 / 3,692
2,561 / 2,572
4,381 / 3,162
3,321 / 2,712

14,001 / 9,722
15,991 / 12,502
5,751 / 5,392
3,291 / 3,122
4,251 / 3,122
2,781 / 2,322
1.418 X 1.435 X 382
180
6V3

16,001 / 10,692
16,731 / 13,102
6,361 / 5,932
3,881 / 3,442
4,121 / 3,112
2,631 / 2,212

Lartësi x Gjerësi x Thellësi mm
kg
Lloji
Furnizimi me energji Faza/Frekuenca/ Hz/V
Tensioni

Ngrohje

Ambienti
Ana e ujit
Ftohja
Ambienti
Ana e ujit
Ujë i ngrohtë për Ambienti
përdorim në shtëpi Ana e ujit
Agjent ftohës
Lloji
Mbushja
Niveli i fuqisë së
Ngrohje
Nom.
zhurmës
Ftohja
Nom.
Niveli i presionit të Ngrohje
Nom.
zhurmës
Ftohja
Nom.
Pjesa e kompresorit Furnizimi kryesor Emri
me energji
Faza
Frekuenca
Tensioni

Min.~Maks.
Min.~Maks.
Min.~Maks.
Min.~Maks.
Min.~Maks.
Min.~Maks.

1~/50/230

°CWB
°C
°CDB
°C
°CDB
°C
kg
dBA
dBA
dBA
dBA

ME NJË FAZË

EBLQ: -20~35
15~55
10~46
5~22
EBLQ: -20~43
25~80
R-410A
2,95
65
66

64
65

66
69
52
54

5
50

Hz
V

52
V3
1~
50
230

(1) ftohja Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); ngrohja Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (vlerat nom. sipas EN14511)
(2) ftohja Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); ngrohja Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) (vlerat nom. sipas EN14511)

NGROHJE DHE FTOHJE

SISTEM MONOBLLOK

ME NGROHËS TË PLLAKËS SË POSHTME
Kapaciteti i ngrohjes Nom.
Kapaciteti i ftohjes Nom.
Fuqia në hyrje
Ftohja
Ngrohje
COP
EER
Dimensionet
Njësia
Pesha
Njësia
Rryma e
Pjesa hidraulike
ngrohësit rezervë
Diapazoni i
funksionimit

Ngrohje

kW
kW
kW
kW

Nom.
Nom.

EBLQ011BB6W1

EBLQ014BB6W1

EBLQ016BB6W1

11,201 / 8,112
12,851 / 10,002
3,871 / 3,692
2,601/ 2,612
4,311 / 3,112
3,321 / 2,712

14,001 / 9,722
15,991 / 12,502
5,401/ 5,062
3,301 / 3,132
4,241 / 3,112
2,961 / 2,472
1.418 X 1.435 X 382
180
6W1

16,001 / 10,692
16,731 / 13,102)
6,151 / 5,752
3,811 / 3,442
4,201 / 3,112
2,721 / 2,282

Lartësi x Gjerësi x Thellësi mm
kg
Lloji
Furnizimi me energji Faza/Frekuenca/ Hz/V
Tensioni

Ambienti
Ana e ujit
Ftohja
Ambienti
Ana e ujit
Ujë i ngrohtë për Ambienti
përdorim në shtëpi Ana e ujit
Agjent ftohës
Lloji
Mbushja
Niveli i fuqisë së
Ngrohje
Nom.
zhurmës
Ftohja
Nom.
Niveli i presionit të Ngrohje
Nom.
zhurmës
Ftohja
Nom.
Pjesa e kompresorit Furnizimi kryesor Emri
me energji
Faza
Frekuenca
Tensioni

Min.~Maks.
Min.~Maks.
Min.~Maks.
Min.~Maks.
Min.~Maks.
Min.~Maks.

3~/50/400

°CWB
°C
°CDB
°C
°CDB
°C
kg
dBA
dBA
dBA
dBA

ME TRE FAZA

64
65
49
50

Hz
V

(1) ftohja Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); ngrohja Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (vlerat nom. sipas EN14511)
(2) ftohja Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); ngrohja Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) (vlerat nom. sipas EN14511)

EBLQ: -25~35
15~55
10~46
5~22
EBLQ: -25~43
25~80
R-410A
2,95
65
66
51
52
W1
3N~
50
400

66
69
53
54
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DEPOZITA E UJIT TË NGROHTË PËR PËRDORIM NË SHTËPI
DEPOZITË INOKSI E UJIT TË NGROHTË SHTËPIAK
Veshja e jashtme
Ngjyra
Materiali
Pesha
Njësia
Bosh
Depozita
Vëllimi i ujit
Materiali
Temperatura maksimale e ujit
Shkëmbyesi i
Sasia
Materiali i tubit
nxehtësisë
Ngrohës përforcues Kapaciteti
Furnizimi me energji Faza/Frekuenca/Tensioni
DEPOZITË E EMALUAR E UJIT TË NGROHTË SHTËPIAK
Veshja e jashtme
Ngjyra
Materiali
Pesha
Njësia
Bosh
Depozita
Vëllimi i ujit
Materiali
Temperatura maksimale e ujit
Ngrohës përforcues Kapaciteti
Furnizimi me energji Faza/Frekuenca/Tensioni

EKHWS150B3V3

kg
l

Depozita

EKHWS300B3V3
EKHWS200B3Z2
EKHWS300B3Z2
E bardhë neutrale
Çelik i butë i veshur me epoksid
45
59
45
59
200
300
200
300
Çelik inoks (DIN 1.4521)
85
1
Çelik dyfish LDX 2101
3
1~/50/230
2~/50/400

37
150

°C
kW
Hz/V
EKHWE150A3V3

kg
l

EKHWE200A3V3

EKHWE300A3V3
EKHWE200A3Z2
EKHWE300A3Z2
RAL9010
Çelik i veshur me epoksid
104
140
104
140
200
300
200
300
Çelik me veshje të emaluar sipas DIN4753TL2
75
3,0
1~/50/230
2~/50/400

80
150

°C
kW
Hz/V

DEPOZITA E UJIT TË NGROHTË PËR PËRDORIM NË SHTËPI
Materiali
Pesha
Shkëmbyesi i
nxehtësisë

EKHWS200B3V3

EKHWP300B

EKHWP500B
Polipropilen rezistent ndaj goditjeve

Njësia
Bosh
Ujë i ngrohtë
Materiali i tubit
për përdorim në
Sipërfaqja
shtëpi
Vëllimi i serpentinës
së brendshme
Presioni i funksionimit
Mbushja
Materiali i tubit
Sipërfaqja
Vëllimi i serpentinës
së brendshme
Ngrohje diellore Materiali i tubit
shtesë
Sipërfaqja
Vëllimi i serpentinës
së brendshme
Vëllimi i ujit
Temperatura maksimale e ujit

kg

59

93
Çelik inoks (DIN 1.4404)

m²
l

5,8

6,0

27,9

29,0

bar
m²
l

6
Çelik inoks (DIN 1.4404)
2,7

3,8

13,2

18,5
Çelik inoks (DIN 1.4404)

m²
l

-

0,5

-

2,3

l
°C

300

500
85

TERMOSTATI I DHOMËS
TERMOSTATI I DHOMËS ME TEL
Dimensionet

Njësia

Pesha
Temperatura e
ambientit

Njësia
Ruajtja
Funksionimi
Diapazoni i vendosjes Ngrohje
së temperaturës
Ftohja
Ora
Funksioni i rregullimit
Furnizimi me energji Tensioni
Lidhja
Lloji

EKRTWA
Lartësi/Gjerësi/
Thellësi
Min./Maks.
Min./Maks.
Min./Maks.
Min./Maks.

mm
g
°C
°C
°C
°C

V

TERMOSTAT DHOME ME VALË
Dimensionet

Termostati
Marrësi

Termostati
Marrësi
Temperatura e
Ruajtja
ambientit
Funksionimi
Diapazoni i vendosjes Ngrohje
së temperaturës
Ftohja
Ora
Funksioni i rregullimit
Furnizimi me
Termostati
energji
Marrësi
Frekuenca
Faza
Lidhja
Termostati
Marrësi
Distanca maksimale E brendshme
te marrësi
E jashtme

87/125/34
215
-20/60
0/50
4/37
4/37
Po
Breza proporcionalë
Me bateri 3* AA-LR6 (alkaline)
Me tela
EKRTR1

Lartësi/Gjerësi/
Thellësi
Lartësi/Gjerësi/
Thellësi

Pesha

Min./Maks.
Min./Maks.
Min./Maks.
Min./Maks.

Tensioni
Tensioni

mm
mm
g
g
°C
°C
°C
°C

V
V
Hz

m
m

87/125/34
170/50/28
210
125
-20/60
0/50
4/37
4/37
Po
Breza proporcionalë
Me bateri 3x AA-LRG (alkaline)
230
50
1~
Me valë
Me tela
rreth 30 m
rreth 100 m
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LIDHJE ME PANELIN DIELLOR
LIDHJE ME PANELIN DIELLOR

EKSOLHWAV1

Dimensionet
Njësia
Lartësi x Gjerësi x Thellësi
Pesha
Njësia
Diapazoni i
Temperatura e
Min.~Maks.
funksionimit
ambientit
Niveli i presionit të Nom.
zhurmës
Performanca
Efikasitet pa humbje i kolektorit η0
termike
Furnizimi me energji Faza/Frekuenca/Tensioni
Marrja e furnizimit me energji

mm
kg
°C

770x305x270
8
1~35

dBA

27

%

-

Hz/V

1~/50/220-240
Njësia e brendshme

PANELI DIELLOR
PANELI DIELLOR
Dimensionet
Zona

Performanca
termike*

Performanca
termike*

Performanca
termike*

Njësia
Bruto
Hapja
Thithës

Lartësi x Gjerësi x Thellësi mm
m²
m²
m²

EKSV26P

EKSH26P

EKSV21P

2.000x1.300x85

1.300x2.000x85

2.000x1.006x85
2,01
1,795
1,791

2,601
2,364
2,354
BRUTO

Efikasitet pa humbje i kolektorit η0
%
Koeficienti i humbjes së nxehtësisë a1 W/m².K
Varësia e temperaturës ndaj koeficientit W/m².K²
të humbjes së nxehtësisë a2

71,2
3,86

69,6
3,78

0,0065

0,0051
HAPJA

Efikasitet pa humbje i kolektorit η0
%
Koeficienti i humbjes së nxehtësisë a1 W/m².K
Varësia e temperaturës ndaj koeficientit W/m².K²
të humbjes së nxehtësisë a2

78,4
4,25

78,1
4,24

0,0072

0,0057
THITHËS

Efikasitet pa humbje i kolektorit η0
%
Koeficienti i humbjes së nxehtësisë a1 W/m².K
Varësia e temperaturës ndaj koeficientit W/m².K²
të humbjes së nxehtësisë a2

Thithës

kg
l
mBar

78,3
4,25

0,0072

0,0057

regjistër tubi bakri në formë harpe të salduar me lazer
pllakë me veshje alumini të zgjedhur mirë
MIKRO-TERM
(Përthithja maks. 96%, Emetimi rreth 5% +/- 2%)
Xham sigurie me një panel, transmetimi +/- 92%
vatë minerale, 50 mm
42
2,1
0,5
15° deri në 80°
200
6

Veshja
Xhami
Izolim termik
Pesha
Volumi
Rënia maks. e presionit në 100l/orë
Këndi i lejuar i çatisë
Temperatura maks. e qëndrimit
Presioni maks. i funksionimit

78,7
4,27

1,7
3

°C
bar

35
1,3
3,5

* Performanca termale e testuar sipas EN12975-2:2006.

KONVEKTORI I POMPËS NGROHËSE
NJËSITË E BRENDSHME
Kapaciteti i ngrohjes Kapaciteti total
Kapaciteti i ftohjes Kapaciteti total
Kapaciteti i ndjeshëm
Fuqia në hyrje
Ngrohje
Ftohja
Dimensionet
Njësia
Pesha
Lidhjet e
tubacioneve
Niveli i presionit të
zhurmës

Nom.
Nom.
Nom.
Nom.
Nom.
Lartësi/Gjerësi/
Thellësi

Njësia
Zbrazje/Dia. jasht./Hyrje/Dalje

Ngrohje
Nom.
Ftohja
Nom.
Furnizimi me energji Faza/Frekuenca/Tensioni

kW
kW
kW
kW
kW
mm

FWXV20A

FWXV15A

2,0
1,7
1,4
0,015
0,015

1,5
1,2
0,98
0,013
0,013
600/700/210

kg
mm/inç
dBA
dBA
Hz/V

15
18/G 1/2/G 1/2
29
29

19
19
1~/50/60/220-240/220

(1) Ftohje: Temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e ujit që hyn 7°C, rritje e temperaturës së ujit 5K.(2)Ngrohje: temperatura e dhomës 20°CDB dhe temperatura e ujit që hyn 45°C, rënie e temperaturës së ujit 5K.
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2.

DAIKIN ALTHERMA TEMPERATURE TË LARTË

NJËSITË E BRENDSHME
EKHBRD014ACY1

EKHBRD016ACY1

kW

EKHBRD011ACV1 EKHBRD014ACV1 EKHBRD016ACV1 EKHBRD011ACY1
111
112

141
142

161
162

111
112

141
142

161
162

kW

3,571
4,402
3,081
2,502

4,661
5,652
3,001
2,482

5,571
6,652
2,881
2,412

3,571
4,402
3,081
2,502

4,661
5,652
3,001
2,482

5,571
6,652
2,881
2,412

NJËSITË E BRENDSHME
Kapaciteti i
ngrohjes

Nom.

Fuqia në hyrje

Ngrohje

Nom.

COP
Veshja e jashtme
Dimensionet
Pesha
Diapazoni i
funksionimit

Ngjyra
Materiali
Njësia
Njësia
Ngrohje

Lartësi/Gjerësi/Thellësi mm
kg
Ambienti Min.~Maks. °C
Ana e ujit Min.~Maks. °C
Ujë i ngrohtë për
Ambienti Min.~Maks. °CDB
përdorim në shtëpi Ana e ujit Min.~Maks. °C
Agjent ftohës
Lloji
Mbushja
kg
Niveli i presionit të Nom.
dBA
zhurmës
Regjimi i qetësisë Niveli 1
dBA
së natës
Furnizimi me
Emri
energji
Faza
Frekuenca
Hz
Tensioni
V
Rryma
Siguresat e rekomanduara
A

Gri metalike
Fletë metalike të veshura paraprakisht
705/600/695
144,25

147,25
-20~20
25~80
-20~35
25~80
R-134a
3,2

43
46

45
46

46
46

431
462

451
462

461
462

40

43

45

401

431

451

V1
1~

Y1
3~
50

220-240
25

380-415
16

(1) EW 55°C; LW 65°C; Dt 10°C; kushtet e ambientit: 7°CDB/6°CWB | (2) EW 70°C; LW 80°C; Dt 10°C; kushtet e ambientit: 7°CDB/6°CWB

NJËSITË E JASHTME
ME NGROHËS TË PLLAKËS SË POSHTME
Dimensionet
Pesha
Diapazoni i
funksionimit

Njësia
Lartësi/Gjerësi/Thellësi
Njësia
Ngrohje
Min.~Maks.
Ujë i ngrohtë për Min.~Maks.
përdorim në shtëpi
Agjent ftohës
Lloji
Mbushja
Niveli i fuqisë së zhurmës Ngrohje
Nom.
Niveli i presionit të Ngrohje
Nom.
zhurmës
Furnizimi me energji Emri/Faza/Frekuenca/Tensioni
Rryma
Siguresat e rekomanduara

ERRQ011AV1

ERRQ014AV1

ERRQ016AV1

kg
dBA
dBA
Hz;V
A

ERRQ011AY1

ERRQ014AY1

ERRQ016AY1

1.345/900/320
120
-20~20

mm
kg
°CWB
°CDB

-20~35
R-410A
4,5
68

69

71

68

69

71

52

53

55

52

53

55

V1;1~;50;220-440
25

Y1/3~/50/380-415
16
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DEPOZITA E UJIT TË NGROHTË PËR PËRDORIM NË SHTËPI
DEPOZITA E UJIT TË NGROHTË PËR PËRDORIM NË SHTËPI
Veshja e jashtme
Dimensionet

Ngjyra
Materiali
Njësia

Pesha

EKHTS200AC

Lartësia / Integruar në mm
njësinë e brendshme
/ Gjerësia / Thellësia
Bosh
kg

Njësia
Sasia
Shkëmbyesi i
nxehtësisë
Materiali i tubit
Sipërfaqja
Vëllimi i serpentinës së brendshme
Furnizimi me energji Faza
Vëllimi i ujit
Depozita
Materiali
Temperatura maksimale e ujit

1.335/2.010/600/695

78
1
Çelik dupleks (EN 1.4162)
1,56
7,5
-

m²
l
l

200

260
Çelik inoks (EN 1.4521)
75

°C
EKHWP300B

Materiali

Depozita

1.335/2.285/600/695
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DEPOZITA E UJIT TË NGROHTË PËR PËRDORIM NË SHTËPI
Pesha
Shkëmbyesi i
nxehtësisë

EKHTS260AC

Gri metalike
Çelik i galvanizuar (fletë metali e veshur paraprakisht)

EKHWP500B
Polipropilen rezistent ndaj goditjeve

Njësia
Bosh
Ujë i ngrohtë
Materiali i tubit
për përdorim në Sipërfaqja
shtëpi
Vëllimi i serpentinës
së brendshme
Presioni i funksionimit
Mbushja
Materiali i tubit
Sipërfaqja
Vëllimi i serpentinës
së brendshme
Ngrohje diellore Materiali i tubit
shtesë
Sipërfaqja
Vëllimi i serpentinës
së brendshme
Vëllimi i ujit
Temperatura maksimale e ujit

kg

59

93
Çelik inoks (DIN 1.4404)

m²
l

5,8

6,0

27,9

29,0

bar

6
Çelik inoks (DIN 1.4404)

m²
l

2,7

3,8

13,2

18,5
Çelik inoks (DIN 1.4404)

m²
l

-

0,5

-

2,3

l
°C

300

500
85

PANELI DIELLOR
PANELI DIELLOR
Dimensionet
Zona

Performanca
termike*

Performanca
termike*

Performanca
termike*

Njësia
Bruto
Hapja
Thithës

Lartësi x Gjerësi x Thellësi mm
m²
m²
m²

EKSV26P

EKSH26P

EKSV21P

2.000x1.300x85

1.300x2.000x85

2.000x1.006x85
2,01
1,795
1,791

2,601
2,364
2,354
BRUTO

Efikasitet pa humbje i kolektorit η0
%
Koeficienti i humbjes së nxehtësisë a1 W/m².K
Varësia e temperaturës ndaj koeficientit W/m².K²
të humbjes së nxehtësisë a2

71,2
3,86

69,6
3,78

0,0065

0,0051
HAPJA

Efikasitet pa humbje i kolektorit η0
%
Koeficienti i humbjes së nxehtësisë a1 W/m².K
Varësia e temperaturës ndaj koeficientit W/m².K²
të humbjes së nxehtësisë a2

78,4
4,25

78,1
4,24

0,0072

0,0057
THITHËS

Efikasitet pa humbje i kolektorit η0
%
Koeficienti i humbjes së nxehtësisë a1 W/m².K
Varësia e temperaturës ndaj koeficientit W/m².K²
të humbjes së nxehtësisë a2

Thithës
Veshja
Xhami
Izolim termik
Pesha
Volumi
Rënia maks. e presionit në 100l/orë
Këndi i lejuar i çatisë
Temperatura maks. e qëndrimit
Presioni maks. i funksionimit
* Performanca termale e testuar sipas EN12975-2:2006.

kg
l
mBar
°C
bar

1,7
3

78,7
4,27

78,3
4,25

0,0072

0,0057

regjistër tubi bakri në formë harpe të salduar me lazer
pllakë me veshje alumini të zgjedhur mirë
MIKRO-TERM
(Përthithja maks. 96%, Emetimi rreth 5% +/- 2%)
Xham sigurie me një panel, transmetimi +/- 92%
vatë minerale, 50 mm
42
2,1
0,5
15° deri në 80°
200
6

35
1,3
3,5

62

3.

DAIKIN ALTHERMA FLEX TYPE

NJËSITË E BRENDSHME
NJËSIA E BRENDSHME
Funksioni
Dimensionet

EKHVMRD50AV1
LxGjxTh

Diapazoni i temperaturave ngrohje
të ujit në dalje
Materiali
Ngjyra
Niveli i presionit të zhurmës nominale
Pesha
Agjent ftohës
Lloji
Mbushja
Furnizimi me energji
1 Nivelet e zhurmës maten në:EW 55°C; LW 65°C

EKHVMYD80AV1

Fletë metalike të veshura paraprakisht
Gri metalike
401/ 432
421/ 432
92
R-134a
2
2
1~/50Hz/220-240V

Fletë metalike të veshura paraprakisht
Gri metalike
401/ 432
421/ 432
120
R-134a
2
2
1~/50Hz/220-240V

mm

kg

EKHVMYD50AV1

Ngrohje dhe ftohje
705x600x695
25~80

°C

dB(A)
kg

EKHVMRD80AV1

Vetëm ngrohje
705x600x695
25~80

2 Nivelet e zhurmës maten në:EW 70°C; LW 80°C

EKHBRD011ACV1 EKHBRD014ACV1 EKHBRD016ACV1 EKHBRD011ACY1 EKHBRD014ACY1 EKHBRD016ACY1
Funksioni
Veshja e
jashtme
Dimensionet
Pesha
Diapazoni i
funksionimit

ngjyrë
materiali
jashtme
jashtme
ngrohje

lartësi/gjerësi/thellësi

ambienti min.~maks.
ana e
min.~maks.
ujit
ujë i
ambienti min.~maks.
ngrohtë në ana e
min.~maks.
shtëpi
ujit
Agjent ftohës lloji
ngarkimi
Niveli i
nom.
presionit të
zhurmës
regjimi i qetësisë niveli 1
së natës
Furnizimi me emri
energji
faza
frekuenca
tensioni
Rryma
siguresat e rekomanduara

Vetëm ngrohje
Gri metalike
Fletë metalike të veshura paraprakisht
705/600/695

mm
kg
°C
°C

144,25

147,25
-20~20
25~80

°CDB
°C

-20~35
25~80
R-134a
3,2

kg
dBA
dBA

43 1
46 2

45 1
46 2

46 1
46 2

43 1
46 2

45 1
46 2

46 1
46 2

40 1

43 1

45 1

40 1

43 1

45 1

V1
1~
Hz
V
A

Y1
3~
50

220-240
25

380-415
16

(1) EW 55°C; LW 65°C; Dt 10°C; kushtet e ambientit: 7°CDB/6°CWB (2) EW 70°C; LW 80°C; Dt 10°C; kushtet e ambientit: 7°CDB/6°CWB | (3) EW 30

NJËSITË E JASHTME
NJËSIA E JASHTME
Kapaciteti nominal
Diapazoni i kapacitetit
Dimensionet
Pesha
Niveli i fuqisë së zhurmës
Niveli i presionit të zhurmës
Diapazoni i funksionimit
Agjent ftohës
Furnizimi me energji
Lidhjet e tubacioneve

ngrohje
ftohje
LxGjxTh
ngrohje
ngrohje
ngrohje
ujë i ngrohtë në shtëpi
lloji

kW
kW
HP
mm
kg
dB(A)
°C
°C
°C
kg

EMRQ10AY1

EMRQ12AY1

EMRQ14AY1

EMRQ16AY1

22,4
20
8

28
25
10

33,6
30
12
1.680x1.300x765

39,2
35
14

44,8
40
16

80
60
-20°C~20*
-20°C~35*
R-410A
3~/50Hz/380-415V

83
62

331

339

78
58

lëng
mm
thithja
mm
gazi i presionit të lartë dhe të ulët
gjatësia maks. totale
m
ndryshimi i nivelit NjJ-NjB m
Siguresat e rekomanduara
A
Kushtet e ngrohjes: Ta = 7°CDB / 6°CWB, 100% raport lidhjeje

EMRQ8AY1

9,52
19,1
15,9

84
63

12,7
28,6

22,2
19,1

22,2
300
40

20

Kushtet e ftohjes: Ta = 35°CDB, 100% raport lidhjeje

25

40
* Kapaciteti nuk garantohet mes -20°C dhe -15°C
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DEPOZITA E UJIT TË NGROHTË PËR PËRDORIM NË SHTËPI
DEPOZITA E UJIT TË NGROHTË PËR PËRDORIM NË SHTËPI
Vëllimi i ujit
Temperatura maks. e ujit
Dimensionet
LxGjxTh
Dimensionet - i integruar në njësinë e brendshme LxGjxTh
Materiali i veshjes së jashtme
Ngjyra
Pesha bosh

l
°C
mm
mm

EKHTS200AC

EKHTS260AC

200

260
75°C

1.335x600x695
2.010x600x695

1.610x600x695
2.285x600x695
Metal i galvanizuar
Gri metalike

kg

70

78

KONVEKTORI I POMPËS NGROHËSE
KONVEKTORI I POMPËS NGROHËSE
Kapaciteti

Ngrohje
Ftohja
LxGjxTh

45°C 1
7°C 2

kW
kW
mm
kg
m3/orë
dB(A)

Dimensionet
Pesha
Volumi i qarkullimit të ajrit H/M/L/SL
Presioni i zhurmës
M
Agjent ftohës
Furnizimi me energji
Lidhjet e tubacioneve
Lëngu (Dia. jasht.) / Shkarkimi
1

Temperatura e ujit në hyrje = 45°C / Temperatura e ujit në dalje: 40°C
temperatura e brendshme = 20°CDB
Shpejtësia e mesme e ventilatorit

FWXV15A

FWXV20A

1,5
1,2

2,0
1,7
600x700x210
15

318/228/150/126
19

474/354/240/198
29
Uji
1~/220-240V/50/60Hz
12,7 / 20
2

Temperatura e ujit në hyrje = 7°C / Temperatura e ujit në dalje: 12°C
temperatura e brendshme = 27°CDB / 19°CWB
Shpejtësia e mesme e ventilatorit

Daikin: partneri juaj i besueshëm
Daikin specialist i sistemeve të kondicionimit – për banesa
private, si dhe për ambiente të mëdha tregtare ose
industriale. Ne bëjmë çdo përpjekje për të siguruar që
klientët tuaj të jenë 100% të kënaqur.

Produkte novatore të cilësisë
së lartë
Novacioni dhe cilësia qëndrojnë gjithmonë në krye
të filozofisë së Daikin. I gjithë ekipi i Daikin trajnohet
vazhdimisht që t'ju ofrojë informacionin dhe këshillat më
të mira.

Një mjedis i pastër
Në prodhimin e sistemit të kontrollit të klimës për klientin
tuaj, ne përpiqemi për një konsum të qëndrueshëm të
energjisë, për riciklimin e pajisjeve dhe zvogëlimin e
mbetjeve. Daikin aplikon në mënyrë rigoroze parimet e
modelit ekologjik, duke kufizuar në këtë mënyrë materialet
që janë të dëmshme për mjedisin.

Daikin Europe N.V. është pjesë e Programit të
Certifikimit Eurovent për Kondicionerët e Ajrit (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
Vetëm për njësitë Daikin Altherma me temperaturë të ulët. Njësitë e temperaturës së lartë Daikin Altherma
nuk janë në objektin e programit të certifikimit Eurovent.

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE Handels gmbH
campus 21, Europaring F12/402, A – 2345 Brunn/Gebirge
Tel.: +43 / 22 36 / 3 25 57-0, Faks: +43 / 22 36 / 3 25 57-900
e-mail: office@daikin.at, www.daikin-ce.com

Produktet Daikin shpërndahen nga:
ECPSQ12-721 • Të drejtat e autorit Daikin

Publikimi aktual aktual është hartuar vetëm nëpërmjet informacionit dhe nuk përbën
ndonjë ofertë detyruese për Daikin Europe N.V.. Daikin Europe N.V. e ka hartuar
përmbajtjen e kësaj broshure me njohuritë e saj 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 i nënshtrohen ndryshimeve pa njoftim paraprak. Daikin
Europe N.V. 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 kësaj
broshure. E drejta e autorit për të gjithë përmbajtjen është e Daikin Europe N.V.

Ne ruajmë të drejtën e gabimeve të shtypit dhe ndryshimeve të modeleve.

Sot, Daikin është lider në rrugën drejt zgjidhjeve të komoditetit më efikase, më ekonomike dhe më të padëmshme për mjedisin,
duke prezantuar produkte të optimizuara për të gjitha stinët. Në fakt, produktet e Daikin reduktojnë energjinë dhe kostot në
mënyrë inteligjente. Ato janë projektuar për të performuar në të gjitha kushtet dhe të reflektojnë performancën aktuale që
mund të presësh pas një sezoni të tërë ngrohjeje dhe ftohjeje. Prandaj, me Daikin bëni zgjedhjen e duhur për portofolin tuaj...
dhe për mjedisin.

