
Daikin Altherma 3 R 
 Гаранцията за мощност

Daikin Altherma 3 R е първото в света сплит тяло с голям капацитет, работещо 
с хладилен агент R-32 и осигуряващо както охлаждане и отопление, така и 
битова гореща вода.

Подобрена компактност

Корпус с нов дизайн 

Черна хоризонтална предна решетка скрива 
единичния вентилатор, като намалява усещането за 
звука, издаван от агрегата.  

Светлосивият корпус отразява мястото за монтаж, 
като по този начин уредът може да се впише във всяка 
среда. 

Единичен вентилатор за 
уреди с голям капацитет
Инженерите на Daikin замениха двойния вентилатор 
с един по-голям вентилатор и оптимизираха 
неговата форма, за да намалят работния шум и да 
подобрят циркулацията на въздуха.  

1 100 mm



Работи с хладилен агент R-32 
Daikin е пионер при представянето на пазара на термопомпи, оборудвани с R-32. 
С по-ниския потенциал за глобално затопляне (GWP), R-32 е еквивалентен на 
стандартните хладилни агенти, но постига по-висока енергийна ефективност и 
по-ниски емисии на CO2. Лесен за възстановяване и повторно използване, R-32 е 
перфектното решение за постигане на новите цели на Европа за емисии на CO2.

Идеален за 
ограничени 
пространства 
Благодарение на неговия единичен 
вентилатор, височината е намалена, а 
черната решетка позволява неговото 
дискретно вписване в екстериор от 
всякакъв вид.
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X = 75%

Ниско ниво на въздействие върху околната среда: Екв. на CO2eq > 75% намаление:
 › GWP (потенциал на глобално затопляне): R410A: 2 088 > R32: 675
 › Необходим е 30% по-малко хладилен агент.

Проверете подобрената 
компактност!



Отвън външният модул се слива с околната среда благодарение на черната си 
предна решетка. 
Хоризонталните линии на решетката скриват вентилатора от погледа, което го 
прави още по-дискретен. 

В Европа дизайнът има огромно значение. Ето защо в Daikin разработихме нова 
дизайнерска линия за външни тела. 

Клиентите инвестират в имота си, за да го направят да изглежда по-добре и да е 
по-устойчив, а термопомпите трябва да отговарят на всички изисквания.

Да отговорим на очакванията на 
съвременното общество

Подобрен 
дизайн

Вижте подобрения дизайн!



Като трето поколение термопомпа Daikin Altherma, вътрешните тела 
обединяват всички подобрения в монтажа и дизайна, отличени през 
2018 г. с награди на RedDot, iF и Plus X. 

Вътрешните тела на Daikin могат да се монтират на различни 
места - в гараж, мазе, сервизно помещение или дори в кухня, 
като същевременно се вписват безпроблемно в интериора на 
помещението. 

Агрегатите са проектирани така, че да улеснят работата на 
монтажника и по този начин да допринесат за вашето спокойствие!

Дискретност и спокойствие



Daikin Altherma 3 R осигурява както ефективно отопление на помещения, така и 
битова гореща вода. 

С температура на изходящата водата до 60°C при -7°C външна температура, 
уредът е предназначен за нови сгради. Работата на уреда е гарантирана до -25°C 
външна температура. 

Като нискотемпературна термопомпа, агрегатът е особено ефективен в 
комбинация с нискотемпературни отоплителн тела, като например подово 
отопление и термопомпени конвектори, като и двете се предлагат в цялостното 
решение на Daikin.

Всъщност Daikin Altherma 3 R е първата в света сплит термопомпена сплит 
система с висок капацитет и с хладилен агент R-32, която освен отопление 
осигурява и охлаждане! 

Уредът включва патентован пластинчат топлообменник, което още веднъж 
утвърждава Daikin като лидер в областта на термопомпите. 

На първо място в света в своята категория 

Комфорт през цялата година

Подобрени 
характеристики

Вижте подобрената 
производителност!



Отопление на помещения

Охлаждане на помещения

Битова гореща вода

Приложение и гласово управление

Гъвкав избор на отоплителни тела

Целогодишно спокойствие

Daikin Altherma 3 R, пълна оферта

Подово отопление Термопомпен конвектор

9



Защо да изберете подово тяло на 
Daikin с вграден водосъдържател 
за битова гореща вода?

Подовото тяло Daikin Altherma 3 е идеалната 

система за предоставяне на отопление, 

битова гореща вода и охлаждане за проекти 

за обновяване и големи новопостроени къщи. 

Отопление и охлаждане

Подово тяло с интегриран 
водосъдържател за битова 

гореща вода

Подово отопление

Система „Всичко в едно“, за да бъде 
спестено място и време за монтаж 
 › Комбинираният водосъдържател за битова 
гореща вода от неръждаема стомана от 180 или 
230 L и термопомпа гарантират по-бърз монтаж в 
сравнение с традиционните системи.

 › Включването на всички хидравлични компоненти 
означава, че не се изискват компоненти на трета 
страна. 

 › PCB и хидравличните компоненти са разположени 
в предната част за лесен достъп 

 › Малко пространство за монтажа от 595 x 634 mm  
 › Налични са модели с интегриран допълнителен 
нагревател с избор на мощност от 6, 9 kW. 

 › Специализирани двузонови модели, позволяващи 
наблюдение на температурата за 2 зони.

Daikin Altherma 3 R F  
Подово тяло с интегриран водосъдържател 



В сравнение с традиционната сплит версия за 
вътрешно стенно тяло и отделен водосъдържател за 
битова гореща вода, интегрираното вътрешно тяло 
значително намалява необходимото място за монтаж. 

С малък размер от 595 х 634 mm, вграденото вътрешно 
тяло има подобен размер в сравнение с други 
домакински уреди. 

При проекти за монтаж почти не е необходимо 
странично отстояние, понеже тръбите са разположени 
в горната част на тялото. 

С височина за монтаж от 1,65 m за водосъдържател от 
180 l и 1,85 m за водосъдържател от 230 l, необходимата 
височина за монтаж е под 2 m. 

Компактността на вграденото вътрешно тяло е 
подчертана от неговия елегантен дизайн и модерен 
вид, с което лесно се вписва а с другите домакински 
уреди. 

Дизайн „Всичко в едно“ 

Разширен потребителски интерфейс Вградено вътрешно тяло

Разширителен съд

Лесен достъп: 
компонентите са 
достъпни отпред

Водосъдържател 
за битова гореща 
вода

Допълнителен 
нагревател

Циркулационна 
помпа

  

Намалява пространството и 
височината за монтаж 

3-пътен вентил

  

Монтиран магнитен 
филтър

Окото на Daikin 
Интуитивното око на Daikin 
ви показва в реално време 
състоянието на вашата 
система. 
 
Синьото означава перфектна 
работа! Ако окото светне в 
червено, е възникнала грешка. 

Бързо конфигуриране  
Влезте в системата и ще можете изцяло да 
конфигурирате тялото чрез новия интерфейс в по-малко 
от 10 стъпки. Можете дори да проверите дали тялото е 
готово за използване, като стартирате тестови цикли!

Лесна експлоатация
Работете супер бързо с новия интерфейс. Той е много 
лесен за използване само с няколко бутона и  
2 навигационни копчета.

Красив дизайн
Интерфейсът е специално проектиран да бъде много 
интуитивен. Цветният екран с висок контраст предлага 
впечатляващи и практични визуализации, които 
наистина ви помагат като монтажник или сервизен 
инженер. 
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60°C

Daikin Altherma 3 R F 
Подова термопомпа въздух-вода за отопление, 
охлаждане и гореща вода

 › Комбиниран водосъдържател за битова гореща вода от 
неръждаема стомана от 180 или 230 L и термопомпа за лесен 
монтаж

 › Включването на всички хидравлични компоненти означава, че 
не се изискват компоненти на трета страна

 › PCB и хидравличните компоненти са разположени в предната 
част за лесен достъп

 › Малко пространство за монтажа от 595 x 634 mm
 › Вграден допълнителен нагревател от 6 или 9 kW
 › Работа на термопомпата до -25°C

EBVX-D6V/9W + ERLA11-16DV3/W1

Данни за ефективност EBVX + ERLA 11S18D6V/9W + 
11DV/W

11S23D6V/9W + 
11DV/W

16S18D6V/9W + 
14DV/W

16S23D6V/9W + 
14DV/W

16S18D6V/9W + 
16DV/W

16S23D6V/9W + 
16DV/W

Отопление на 
помещения 
 

Изходяща 
вода при 
средни климат. 
условия 55°C

Общо SCOP 3,27 3,26 3,35

ŋs (Сезонна ефективност на 
отопление на помещения)

% 128 131

Клас на ефективност за отопление на помещения A++

Изходяща 
вода при 
средни климат. 
условия 35°C

Общо SCOP 4,72 4,68

ŋs (Сезонна ефективност на 
отопление на помещения)

% 186 184

Клас на ефективност за отопление на помещения A+++

Загряване на битова 
гореща вода 

Общо Обявен профил на натоварване L XL L XL L XL

Умерени 
климатични 
условия

COPdhw 2,73 2,63 2,73 2,63 2,73 2,63

ηwh (ефективност на загряване на вода) % 116 109 116 109 116 109

Клас на енергийна ефективност за загряване на вода A+ A A+ A A+ A

Вътрешно тяло EBVX 11S18D6V/9W 11S23D6V/9W 16S18D6V/9W 16S23D6V/9W 16S18D6V/9W 16S23D6V/9W
Корпус Цвят Бял + Черен

Материал Метален лист с покритие
Размери Тяло В х Ш х Д mm 1 655x595x634 1 855x595x634 1 655x595x634 1 855x595x634 1 655x595x634 1 855x595x634
Тегло Тяло kg 124 133 124 133 124 133
Водосъдържател Воден обем l 180 230 180 230 180 230

Максимална температура на водата °C 70
Максимално налягане на водата bar 10
Антикорозионна защита Байцване

Работен диапазон Отопление Външна темп. Мин.~Макс. °C -25 ~ 35
Водна страна Мин.~Макс. °C 18 ~ 60

Охлаждане Външна темп. Мин.~Макс. °C 10 ~ 43
Водна страна Мин.~Макс. °C 5 ~ 22

Битова 
гореща вода

Външна темп. Мин.~Макс. °C -25 ~ 35
Водна страна Мин.~Макс. °C 10 ~ 60

Ниво на звукова мощност Ном. dBA 44 
Ниво на звуково налягане Ном. dBA 30 

Външно тяло ERLA 11DV3/W1 14DV3/W1 16DV3/W1

Размери Тяло В х Ш х Д mm 870x1 100x460
Тегло Тяло kg 101

Компресор
Количество 1
Тип Херметично запечатан инверторен суинг компресор

Работен диапазон
Отопление Мин.~Макс. °CDB -25 ~ 35
Охлаждане Мин.~Макс. °CDB 10 ~ 43
Битова гореща вода Мин.~Макс. °CDB -25 ~ 35

Хладилен агент

Тип R-32
GWP (потенциал на глобално затопляне): 675
Количество хладилен агент kg 3,80
Количество хладилен агент TCO2Eq 2,57
Управление Разширителен вентил

LW(A) Ниво на 
звукова мощност 
(съгласно EN14825) 

62

Ниво на звуково 
налягане (на 1 метър) Ном. 48

Електрозахранване Име/Фаза/Честота/Напрежение Hz/V V3/1~/50/230 / W1/3~/50/400
Ток Препоръчани предпазители A 32/16

BRC1HHDK

-25°

EBVX-D6V

Този продукт съдържа флуорирани парникови газове.

ERLA11-16DV3/W1

до до




