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NOWOCZESNE INSTALACJE

DO NOWO BUDOWANYCH BUDYNKÓW – 
DAIKIN ALTHERMA LT SPLIT
Obecnie dost pna jest ju  trzecia generacja urz -
dze  Daikin Altherma LT split zoptymalizowa-
na do pracy w zimnym pó nocnoeuropejskim 

klimacie. Na rynku polskim ju  od ponad 9 lat 
jest najch tniej stosowan  powietrzn  pom-
p  ciep a, podobnie jak na rynku europejskim 
gdzie pracuje ponad 200 000 takich urz dze .
Jej atutem jest równie  bogaty zakres mo li-
wych do pod czenia jednostek wewn trznych. 
Pierwsz  najprostsz  jest wisz ca, do pracy bez 
c.w.u. Kolejn  – zintegrowana z zasobnikiem, 
u atwia monta  i ogranicza zajmowan  prze-
strze  oraz daje mo liwo  zasilania miesza-
nej: pod ogowo-grzejnikowej instalacji. Trzecia 
natomiast to model kompaktowy ze zintegro-
wanym buforem do wspó pracy z innymi ró-
d ami ciep a takimi, jak kominek czy kolektory 
s oneczne. Sezonowe (czyli rednioroczne) efek-
tywno ci ca ego typoszeregu (dla warunków 
klimatu umiarkowanego i temp. 35°C) plasuj
si  pomi dzy 3,83 < SCOP < 4,52. Zapewnia 
to klas  A+ lub A++, a dla c.w.u. klas  A we-
d ug nowowprowadzonej klasyfikacji. 

DO MODERNIZACJI ISTNIEJ CYCH 
BUDYNKÓW – DAIKIN ALTHERMA HT
Pompa Daikin Altherma HT szczególnie pole-
cana jest na obszarach ze s abym dost pem do 
gazu ziemnego. HT (high temperature), czyli 
wysoka temperatura, gdy  pompa ciep a za-
pewnia wod  do temperatury 80°C w ca ym 
zakresie pracy bez u ycia grza ek elektrycz-
nych. Je li chcemy zmodernizowa ród o cie-

p a w instalacji wymagaj cej wysokiej tempe-
ratury, bo zawieraj cej np. eliwne grzejniki, 
zastosowanie Daikin Altherma HT eliminu-
je konieczno  wymiany grzejników a tym 
samym uci liwego remontu. Wyposa ona 
w zbiornik c.w.u. mo e buforowa  wod  na 
wy szym poziomie temperaturowym, co po-
zwala odpowiednio zwi kszy  ilo  dost p-
nej ciep ej wody przy zachowaniu obj to ci 
zasobnika.

DO BUDYNKÓW O WY SZYM 
ZAPOTRZEBOWNIU – DAIKIN ALTEHRMA 
FLEX
Daikin Altehrma Flex to system wysokotem-
peraturowy, modu owy z mo liwo ci  ch o-
dzenia. Doskonale sprawdza si  we wszelkich 
obiektach o zwi kszonym zapotrzebowaniu 
na c.w.u., gdy  dzi ki dost pnym wysokim 
warto ciom temperatury, codzienny wygrzew 
c.w.u. lub okresowy przeciw Legionelli jest 
w efektywny sposób uzyskiwany bez u ycia 
grza ek wspomagaj cych. W trybie ch odze-
nia latem, odebrane z pomieszcze  ciep o za-
miast wyrzuca  do atmosfery mo na groma-
dzi  na potrzeby podgrzewu wody u ytkowej. 
Do budownictwa wielorodzinnego jednostki 
wewn trzne mo na podzieli  indywidualnie 
na u ytkowników z bezpo rednim rozlicze-
niem w razie potrzeby.
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Pompy ciep a Daikin
Nowe technologie w zakresie materia ów 

izolacyjnych i zmiana standardów budowa-

nia w ostatnim czasie mocno spopularyzo-

wa y niskotemperaturowe systemy grzew-

cze i doskonale pasuj ce do nich ród a

takie, jak kocio  kondensacyjny czy pompa 

ciep a. Pozostaje jednak ca y czas bardzo 

du o instalacji starszych, zwymiarowanych 

wed ug innych standardów, wykorzystuj -

cych grzejniki wysokotemperaturowe lub 

przestarza e ród a ciep a. Czy w zakresie 

pomp ciep a jest dla nich alternatywa? Czy 

skazane s  na ca kowit , a co za tym idzie, 

pracoch onn  i kosztown  modernizacj ?

Odpowied  na wszelkie zapotrzebowania 

rynku grzewczego w tym zakresie stanowi 

typoszereg pomp ciep a Daikin Altherma.
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DO WYMIANY STARSZYCH GAZOWYCH 
KOT ÓW – DAIKIN ALTHERMA HYBRYDA
To po czenie powietrznej pompy ciep a z ga-
zowym kot em kondensacyjnym. Jedyna atrak-
cyjna alternatywa w zakresie pomp ciep a do 
wymiany gazowego kot a, dzi ki optymalnemu 
wykorzystaniu atutów po czonych róde  cie-
p a. Umo liwia, na podstawie zadanych cen no-
ników energii, optymalne wykorzystanie ener-

gii odnawialnej z powietrza atmosferycznego 
i ciep a spalania gazu. W zakresie c.w.u. oferu-
je przep ywowy podgrzew w oparciu o jedn
wysoko efektywn  wymian  ciep a co zwi k-
sza o 20% efektywno  podgrzewu wody w po-
równaniu do tradycyjnych kot ów dwufunk-
cyjnych. Pod czenie zasobnika c.w.u. równie
jest mo liwe. Ponadto w przeciwie stwie do 
wszystkich typów kot ów umo liwia równie
funkcj  ch odzenia. Temperatura wody do 80°C 
zapewnia prawid ow  wspó prac  praktycznie 
z ka dym typem emiterów ciep a, a obecno
kot a gazowego daje ca kowit  niezale no  od 
temperatury zewn trznej.

DLA SZUKAJ CYCH 
NAJEFEKTYWNIEJSZYCH ROZWI ZA  – 
GRUNTOWA DAIKIN ALTHERMA
Pompa ciep a ze spr ark  inwerter nie wyma-
ga bufora energii, gdy  moduluje wydajno ci
do zapotrzebowania. Taka regulowana pra-
ca przyczynia si  do ograniczenia intensyw-
no ci odbioru ciep a z gruntu, a w ten spo-
sób podniesienie rednio o 4°C w sezonie jego 
temperatury w czasie pracy pompy ciep a, co 
wymiernie przek ada si  na pobór mocy elek-
trycznej przez urz dzenie. Efektywno ci sezo-
nowe SCOP > 5 plasuj  gruntow  pomp  cie-
p a Daikin Altherma w klasie A++ i podobnie 

jak inne gruntowe pompy ciep a, zapewniaj
najni sze eksploatacyjne koszty ogrzewania 
spo ród wszystkich rozwi za  dost pnych 
na rynku.

Typoszereg pomp ciep a Daikin Altherma to 
atrakcyjne eksploatacyjnie rozwi zania ju

nie tylko do nowo budowanych budynków, 
ale i do modernizacji istniej cych, niezale -
nie od dost pu do gazu ziemnego czy innych 
no ników energii. Ró norodno  dost pnych 
zastosowa  pozwala przekracza  granice 
mo liwo ci dla pomp ciep a do niedawna 
jeszcze b d ce poza ich zasi giem.
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