
Monoblok 
varmepumpe  
til varmt  
brugsvand
EKHH2E-PAV3

Klar til solenergi
 › Lydsvag drift: Med sine 53 dBA er den en af de 
mest stille af sin slags

 › Let håndtering: Takket være dens kompakte 
størrelse, kan den let passere gennem 
døråbningen

 › Forbedret komfort: De 3 driftsindstillinger giver 
dig svar på alle dine behov

 › Kan tilsluttes til solenergi: Styrk dit varmesystem 
med vedvarende energivedvarende energi

 › Bredt driftsområde: Ved udetemperaturer ned 
til -7 ⁰C med varmepumpen. Under -7 ⁰C med 
støtte fra elvarme. 

Forbedret varmtvandskomfort



Daikin Europe N.V. Naamloze Vennootschap   Zandvoordestraat 300 · 8400 Oostende · Belgien · www.daikin.eu · BE 0412 120 336 · RPR Oostende (Ansvarshavende redaktør)

EKHH2E-PAV3

09/18ECPDA18-781

Denne brochure er kun udarbejdet som information, og den udgør ikke et tilbud, der er 

bindende for Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. har samlet denne brochures indhold 

efter bedste overbevisning. Der gives ingen udtrykkelige eller underforståede garantier for, 

at indholdet og de produkter og tjenester, der præsenteres heri, er komplette, nøjagtige, 

pålidelige eller egnede til et bestemt formål. Specifikationer kan ændres uden forudgående 

varsel. Daikin Europe N.V. afviser udtrykkeligt ethvert ansvar for nogen form for direkte 

eller indirekte skader, forstået i ordets bredeste betydning, som er opstået på grund af 
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EKHH2E-PAV3

Enkel enhed EKHH 2E260PAV3
COP 3,10 (1) / 3,60 (2)
Varmepumpe Kabinet Farve Hvid kassette/grå top

Materiale Beklædning: EPP topfinish
Driftsområde Omgivelser Min. °CDB -7

Maks. °CDB 38
Strømforsyning Fase 1P

Frekvens Hz 50
Spænding V 230

Tank 
 

Kabinet Farve Hvid
Materiale Præget ABS

Mål Enhed Højde mm 1.500
Driftsområde Vandside Min. °C 10

Maks. °C 56
Stående varmetab W 71
Strømforsyning Fase 1P

Frekvens Hz 50
Spænding V 230

 (1) Test ved Ta DB/WB 7 °C/6 °C. Iht. EN 16147. (2) Test ved Ta DB/WB 15 °C/12 °C. Iht. EN 16147.


