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NOWOŚĆ

Pompa ciepła Daikin Altherma
do ciepłej wody użytkowej – monoblok

Wysoka wydajność, gwarantowany komfort oraz oszczędność energii

Energooszczędny system przygotowania ciepłej wody użytkowej oparty 
na technologii pompy ciepła wykorzystującej jako dolne źródło powietrze

• Praca pompy ciepła w zakresie temperatur zewnętrznych od – 70C do +380C

• Nowa pompa ciepła tylko do c.w.u dostępna jako model o pojemności:
200l, 260l oraz 260l z dodatkową wężownicą,

• Wysoka efektywność energetyczna: 
COP aż do 3,6 (A15/W55; EN16147) dla modeli o pojemności 260l.

• Możliwość współpracy z dodatkowym źródłem ciepła (model o pojemności 260l.  
z dodatkową wężownicą),

• Bardzo cicha praca – głośność na poziomie 36 dB (A) w odległości 2 metrów,

• Kompaktowe wymiary: średnica 600 mm, powierzchnia zabudowy tylko 0,36 m2,

• Możliwość wybrania jednego z 3-ch różnych trybów pracy (Eco, Auto, Boost), 
aby jak najlepiej dostosować się do potrzeb użytkownika.

Kompaktowa konstrukcja pompy ciepłej wody 
użytkowej Monoblok pozwala na łatwy montaż 
i konserwację w każdym pomieszczeniu.

Łatwy montaż

• Urządzenie gotowe do podłączenia.
• Łatwość manewrowania dzięki kompaktowej średnicy - 

tylko 600 mm.
• Łatwe podłączanie od góry lub z boku 

maksymalizujące umieszczanie dodatkowych opcji.
• Urządzenie zajmuje tylko 0,36m2.

Niskie koszty utrzymania

• Wysoka jakość wykończenia zapewnia trwałość produktu.
• Jednostka informuje klienta, kiedy należy oczyścić D ltr powietrza.
• Wersje ze zbiornikiem 200 lub 260L posiadają anody magnezowe dla lepszej ochrony 

przed korozją i dłuższej żywotności urządzenia.



O
G

R
Z

E
W

A
N

IE

Do zastosowań rezydencyjnych, komercyjnych i przemysłowych22

Właściwości:
>  Cicha praca na poziomie 53dBA, jeden z najcichszych produktów tego typu

> Łatwy transport: model kompaktowy, zmieści się w drzwiach

> Zwiększony komfort: 3 tryby pracy 

> Szeroki zakres pracy: do -7oC praca pompy ciepła, poniżej wspomaganie grzałką elektryczną

EKHH2E2E-AV3 / -PAV3

3. Pompa ciepła Daikin Altherma do C.W.U. 
- monoblok

Opis Ilość Model i symbol jednostki
Cena za szt. 

(PLN)

Pompa ciepła do cwu ze zbiornikiem 200l. 1 EKHH2E200AV3 8.970,00

Pompa ciepła do cwu ze zbiornikiem 260l. 1 EKHH2E260AV3 9.960,00

Pompa ciepła do cwu ze zbiornikiem 260l. – dodatkowa wężownica 1 EKHH2E260PAV3 10.750,00

Jednostka wewnętrzna EKHH2E 200AV3 260AV3 260PAV3

Moc grzewcza W 1820

COP - 3,00(1)/3,30(2) 3,10(1)/3,60(2)

Grzałka elektryczna W 1500

Pojemność zbiornika l 200 260 260

Ilość wężownic - 1 1 2

Pompa ciepła

Obudowa Kolor Biały korpus/szara górna część

Materiał Pokrywa: Wykończenie górnej części z EPP

Wlot i wylot powietrza Średnica mm 160

Nom. przepływ powietrza m3/h 350-500

Zakres pracy Temp otoczenia
Min oCDB -7

Maks oCDB 38

Zasilanie

Ilość faz 1P

Częstotliwość Hz 50

Napięcie V 230

Zbiornik

Obudowa
Kolor Biały

Materiał Wytłaczany ABS

Wymiary Jednostka Wysokość mm 1210 1500

Zakres pracy Strona wodna
Min oCDB 10

Maks oCDB 56

Stała strata ciepła 60 70 71

Zasilanie

Ilość faz 1P

Częstotliwość Hz 50

Napięcie V 230

(1) Temperatura wlotowego powietrza zasilającego = 7oC, temperatura otoczenia pompy ciepła = 20oC, woda ogrzewana od temperatury 10oC do 55oC zgodnie z UNI EN 16137-2011

(2) Temperatura wlotowego powietrza zasilającego = 15oC, temperatura otoczenia pompy ciepła = 20oC, woda ogrzewana od temperatury 10oC do 55oC zgodnie z UNI EN 16137-2011


