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Lavtemperatur luft til vand-varmepumpe 
maksimerer den vedvarende energi med komfort i 
top og forberedelse af varmt brugsvand
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Hvordan virker det?
 
Udendørsenheden udtrækker energi fra luften for at 
levere varme og varmt vand. De opsamler op til 75 
% af deres energi i luften, mens resten kommer fra 
elektricitet. Luft-til-vand varmepumpen er afhængig 
af en kompressor og et kølemiddel til at overføre 
energien fra luften til vandet og opvarme vandet 
efter dine behov og levere det ind i din bolig. 

Opsætning for 
kølemiddelsplit 
 
Dette varmesystem består af en udendørs enhed, der 
suger energi ud af luften, og en indendørs enhed, 
som er kommandocentralen, hvorfra du styrer dit 
system.
Forbindelsen sikrer et begrænset varmetab, når 
varmen føres ind.

1 kW elektricitet

4 kW gratis energi
5 kW opvarmning

75 %

25 %

Hvorfor vælge  
en Daikin Altherma luft-til-vand varmepumpe?

Lav temperatur på 
udgangsvand
 
Typisk anvendelse til nybyggeri. 
Lavtemperaturvarmepumper er særligt velegnede til 
gulvvarme og konvektionsvarmepumper, der kræver 
en lavere temperatur for at give samme komfort som 
radiatorer.
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Udnyt  
solen

Klar til solfangersystem:  
Optimal kombination med solfangersystem

Princippet for frisk vand:
 › Drikkevandet opbevares i den højtydende varmeveksler af rustfrit stål, som er fundamentalt 
forskellig fra store varmtvandsbeholdere. Den kan levere fuldstændig hygiejnisk varmt vand 
straks, og der er ingen behov for termisk legionelladesinfektion

 › Perfekt hygiejne da øjeblikkeligt varmt vand er disponibelt, når du har brug for det, hvilket 
minimerer mængden af oplagret varmt vand

 › Termisk lagring er blevet designet til at imødekomme de seneste krav for termisk teknologi og 
vandhygiejne

Systemdiagram: 
Daikin Altherma 3 R ECH2O med solfangersystem
1  Brug af solenergi til varmt brugsvand og centralvarme
2. Varmepumpens udendørsenhed
3. Solfangere
4 Solfangerpumpestation

 1

 4

 3
 › Tilføjelse af et termisk solenergisystem er den 
mest effektive løsning til at opnå samlet højere 
systemeffektivitet

 › Tankdesignet er specielt optimeret til solenergi med 
perfekt lagdeling

 › Alle tilslutninger til kombination med solvarme er 
monteret fra fabrikken
 › To installationsmuligheder: 
• Drain-back solfangersystem: Fylder kun 
solfangerne, når der er tilstrækkelig varme 
tilgængelig. Hvis der ikke er nok solskin løber 
vandet tilbage til termisk oplagring. Intet behov for 
kølemiddel, da solfangerne ikke er fyldt med vand  
• Trykbaseret solfangersystem: Er også let at 
tilslutte. Systemet fyldes med en varmeoverførende 
væske med den korrekte mængde kølemiddel

    Brug af solenergi til varmt brugsvand og centralvarme

   Varmepumpe (miljøvenlig varme)

   Ekstra energi (elektricitet)
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Månedligt energiforbrug for et gennemsnitligt individuelt en-familiehus

Drain-back solfangersystem

Trykbaseret solfangersystem
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Daikin Altherma 3 R ECH
2
O 

 › Den ultimative komfort for opvarmning
 › Ideel til nybyggeri såvel som til moderniserede huse, 
der kræver mindre varmeenergi

 › Daikin Altherma 3 R ECH
2
O kan fungere sammen med 

lavtemperatur radiatorer og gulvvarme
 › Gulvvarme kræver lavere overfladetemperaturer og 
kan også anvendes til køling om sommeren

 

Vidste du det?
I sommermånederne kan systemet producere 100 % 
af behovet for varmt brugsvand alene ved brug af 
solenergi.

Den integrerede ECH
2
O-enhed kombinerer 

yderst effektiv varmepumpeteknologi og termisk 

energilagring til at levere rumopvarmning og varmt 

brugsvand.

Ultimativ komfort gennem maksimal 

brug af vedvarende energi
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Innovativ og kvalitetstank 

 › Letvægtsplasttank 
 › Ingen rust, anode- eller kalkaflejringer
 › Indeholder modstandsdygtige polypropyleninder- 
og ydervægge fyldt med effektiv isoleringsskum  
til at reducere varmetabet mest muligt

Kan kombineres med andre varmekilder 

 › Den bivalente funktion betyder, at varme fra andre 
kilder, såsom olie-, gas- eller pillefyrede kedler kan 
lagres i solanlægget, hvilket sænker energiforbruget 
yderligere

Daikin-øjet 

Det intuitive Daikin-øje viser realtidsstatus for systemet. 
Blå betyder perfekt! Bliver øjet rødt, er der sket en fejl.

Hurtig konfiguration 

Log på og du kan konfigurere enheden med det nye 
MMI i mindre end 10 trin.  
Du kan kontrollere om enheden er klar til brug ved at 
køre en test!

Hurtig betjening 

Brugergrænsefladen er hurtig takket været 
ikon menuerne.

Smukt design 

Interfacet er specielt designet til at være meget 
intuitivt.  
Farveskærmen har høj kontrast og er praktisk at 
arbejde med for installatør eller servicetekniker.
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Onecta App, 
nu tilgængelig med stemmestyring

Stemmestyring

For at give brugerne endnu mere komfort og 
brugervenlighed tilbyder Onecta-appen nu 
stemmestyring. Denne håndfri funktion reducerer 
antallet af klik, så du kan styre enhederne 
hurtigere end nogensinde før. Stemmestyring 
er tværfunktionel og flersproget og passer godt 
sammen med enhver smart enhed, herunder 
Google Assistant og Amazon Alexa.

Programmering

Opsæt et program, der beskriver, hvornår systemet 
skal fungere, og opret op til seks handlinger pr. dag.

Styring

Tilpas systemet, så det passer til din livsstil og 
komfort året rundt.

Overvågning

Få et grundigt overblik over, hvordan systemet 
fungerer, og hvor meget energi det forbruger.

Administrer dit varmesystem  
fra din smartphone.

Funktionernes tilgængelighed afhænger af 
systemtype, konfiguration og driftstilstand.  
App-funktionerne er kun tilgængelige, hvis 
både Daikin-systemet og app'en har en 
pålidelig internetforbindelse.

Scan QR-koden for at 
downloade appen nu
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Solfangerpaneler Termisk ydelse | solfangereffektivitet 
(ηcol)! %

Termisk ydelse | solfangereffektivitet 
η0 uden tab! % Mål (HxBxD, mm)

EKSV-P
21 61 0,781 1.006x85x2.000

26 61 0,784 1.006x85x2.000

EKSH-P 26 61 0,784 2.000x85x1.300

Specifikationer

Pumpestationer EKSRPS4AB EKSRDS2A

Montering På tanksiden (drain-back) På væg (Trykbaseret)

Mål Enhed Højde x Bredde x Dybde mm 815x142x230 410x314x154

Vægt Enhed kg 6,4

Driftsområde Omgivende temperatur Min.~Maks. °C 5~40 0~40

Driftstryk Maks. bar - 6

Temperatur i stoppet tilstand Maks. °C 85 120

Styring
Type Digital kontrolenhed for temperaturforskel med tekstdisplay

Strømforbrug W 2 5

Strømforsyning Fase/Frekvens/Spænding Hz/V 1~/50/230 1~/50/230

Strømforsyning indsugning Indendørsenhed

Daikin 
Altherma 3 R 

ECH2O
Kapacitet

Nominel kapacitet (kW) Rumopvarmning Opvarmning af brugsvand
Mål på  

indendørs enhed
Lydniveau 
indendørs

Lydniveau  
udendørs Kølemiddel (R-32)

Opvarmning Køling

Gennemsnitlig klima 
vandudgang 55 °C Generelt Gennemsnitsklima

ηs (effektivitet 
for årsbaseret 

rumopvarmning)

Klasse for 
effektivitet for 

rumopvarmning 
på helårsbasis

Erklæret 
belastnings-

profil

ηwh 
(effektivitet for 

vandopvarmning)

Effektivitets-
klasse for 

vandopvarmning
HxBxD (mm) Opvarmning Opvarmning Køling GWP

Påfyldnings-
mængde 

(kg)

Påfyldning 
(TCO2Eq)

EHSH-E 
+ ERGA-EV(H)

04P30E + 04EV 4,30 (1) / 4,60 (2) -

127

A++

L
118

A+

1.892 x 594 x 644

39

58 61

675,0 1,5 1,01

08P30E + 06EVH
6,00 (1) / 5,90 (2)

- L 1.892 x 594 x 644 60 62

08P50E + 06EVH - XL 125 1.905 x 792 x 812 60 62

08P30E + 08EVH
7,50 (1) / 7,80 (2)

-
130

L 118 1.892 x 594 x 644 62 62

08P50E + 08EVH - XL 125 1.905 x 792 x 812 62 62

EHSHB-E 
+ ERGA-EV(H)

04P30E + 04EV 4,30 (1) / 4,60 (2) -

127

L
118 1.892 x 594 x 644

58 61

08P30E + 06EVH
6,00 (1) / 5,90 (2)

- L 60 62

08P50E + 06EVH - XL 125 1.905 x 792 x 812 60 62

08P30E + 08EVH
7,50 (1) / 7,80 (2)

-
130

L 118 1.892 x 594 x 644 62 62

08P50E + 08EVH - XL 125 1.905 x 792 x 812 62 62

(1) køling Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); opvarmning Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) 
(2) køling Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); opvarmning Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)
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