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74 NOWOCZESNE INSTALACJE

Pompa ciep a Daikin Altherma to wyj t-
kowo energooszcz dne urz dzenie z serii 
Bluevolution, które mo e by czone ze 
sterowaniem Daikin online, co oferuje w a-
cicielom domów najwy szy komfort i swo-

bod  sterowania. 

To nowoczesne rozwi zanie stanowi pioniersk
integracj róde  energii odnawialnej, zapewnia-
j c wysok  wydajno  i komfort w przyst pnej 
cenie. Europejski O rodek Badawczo-Rozwojowy 
firmy Daikin od lat opracowuje i wdra a ró -
norodne innowacje technologiczne zwi za-
ne z potrzebami budynków i zmianami pór 
roku w klimacie europejskim. Dlatego Daikin 
Altherma sta a si  wiod ca mark  pomp ciep a. 

NAJLEPSZA WYDAJNO  SEZONOWA
Daikin Altherma III dostarcza wysok  wy-
dajno  przy najni szych kosztach utrzyma-
nia. Klasa energetyczna A+++ i wydajno
ogrzewania na poziomie 5,2 COP oraz wy-
dajno  dla ciep ej wody u ytkowej na po-
ziomie 3,3 COP. To najlepsze osi gni cia na 
rynku. Dost pny jest w ró nych rozmiarach 
i modelach 4-, 6- lub 8 kW. Dzi ki tempe-
raturze zasilania do 65°C ten nowy system 
mo e by  stosowany zarówno do ogrzewa-
nia pod ogowego jak i tradycyjnych grzejni-
ków oraz zapewnia niezawodn  prac  nawet 
w najzimniejszych klimatach, poniewa  jed-
nostka zewn trzna mo e pracowa  do tem-
peratury zewn trznej –25°C. 

System ten pracuje z czynnikiem R-32 o ni-
skim poziomie oddzia ywania na rodowisko 
naturalne oraz mo e podgrza  i przechowywa
du e obj to ci ciep ej wody nawet do 230 litrów 
przy niskich stratach postojowych dla zbior-
nika c.w.u. wynosz cych 25 W. Konstrukcja 
jednej z mo liwych do pod czenia jednostek 
wewn trznych ECH2O, jest oparta na zasadzie 
higienicznego podgrzewania wie ej wody, za-
sada ta ma na celu ograniczenie rachunków 
i eliminacj  trybu dezynfekcji wody. 

*szczegó owe warunki gwarancyjne okre lone s
w karcie gwarancyjnej www.daikin.pl
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„Dzi ki wieloletniemu do wiadczeniu w dzie-
dzinie pomp ciep a powietrze-woda oraz 
w oparciu o ponad 350 000 instalacji jakie 
zrealizowali my w Europie, nieustannie dzia a-
my w kierunku optymalizacji wydajno ci pracy 
produktów Daikin Altherma. Sukces osi ga-
my dzi ki ci g ej koncentracji na zagadnie-
niu ograniczania ilo ci doprowadzanej mocy 
elektrycznej podczas ka dego procesu opra-
cowywania nowego produktu, czego efektem 
jest dalsze obni enie kosztów eksploatacji.”

Bart Aspeslagh 
zast pca dyrektora generalnego 
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