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 ▪ MEGJEGYZÉSEK
A jelen árlista 2014. április 1-jétől érvényes. Ezt követően minden korábbi árlista hatályát veszti. Valamennyi árat forintban, ÁFA nélkül tüntettük fel. Minden 
tekintetben a Daikin kereskedelmi feltételei irányadók (lásd az utolsó oldalt vagy a http://www.daikin-ce.com linket). A nyomdahibák és a modellváltoztatás 
jogát fenntartjuk.

ÚJ!
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Ön és ügyfele a jelek szerint úgy döntött, hogy energiahatékony fűtési rend-
szerre áll át, amelynek szén-dioxid-kibocsátása alacsony. A Daikin Altherma 
olyan átfogó, levegő-víz hőszivattyús technológián alapuló rendszer, amely 
egyszerre biztosítja a fűtést és a használati meleg vizet, ezért rugalmas 
és költséghatékony alternatívája lehet a fosszilis tüzelőanyaggal működő kazá-
noknak, emellett a hűtésre is megoldást kínál.*
A Daikin Altherma energiahatékony jellegénél fogva ideális megoldást jelent, 
ha alacsony energiafogyasztásra és CO2-kibocsátásra törekszünk. 
Magas, illetve alacsony hőmérsékletű változatai optimális kényelmet biz-
tosítanak. A haladó kompresszortechnológiát felvonultató, rendkívüli 
energiahatékonyságú hőszivattyúk a környező levegőben jelen lévő, kiak-
názatlan - és kimeríthetetlen - hőt alakítják át hasznos hővé, az általános 
klímavezérlés, vagy a használati meleg víz előállításának részeként. A rendszer 
telepítése pofonegyszerű.
 *Daikin Altherma hűtési megoldás az alacsony hőmérsékletű rendszerek esetében elérhető (felületfűtés, hőszivattyús hőleadók



4

 A hőszivattyú egyedülálló hatékonysága bármely környezeti- 
és vízhőmérsékleten alacsony üzemeltetési költséget és CO2 
kibocsátást garantál.

 Magas fűtési teljesítményének köszönhetően kiemelkedő haté-
konyságot biztosít alacsony kültéri hőmérséklet esetén is. A ki-egészítő 
elektromos fűtésre alig van szükség, vagy akár teljesen kiküszöbölhető.

 A Daikin magas modulációs tartománnyal rendelkező 
inverteres kompresszorai a következőket nyújtják:
 – Magasabb kompresszor hatékonyság részterhelésen.
 – Az épület tényleges fűtési igényeihez igazított   

 teljesítmény.
 –   A szükséges teljesítményt a lehető legalacsonyabb  

 energiafogyasztással éri el.
 –   Kevesebb ki/be kapcsolás, ezáltal hosszabb kompresszor  

 élettartam.

 A kiegészítő komponensek csökkentett elektromos teljesítmény-
felvétele hozzájárul a magas szezonális hatékonyság eléréséhez:
 – A gyárilag beépített nagy hatékonyságú keringető- 

 szivattyú már most megfelel a jövőbeli előírásoknak  
 (ErP2015) és A- energiacímkével rendelkezik (EEI < 0.23)

 –  Az inverter vezérlőpanel egységnél nincs készenléti  
 veszteség, ezáltal csökken a készenléti áramfogyasztás

 – A 4-8 kW-os méretosztálynál nincs szükség alaplemez  
 fűtésre

 – A 11-16 kW-os méretosztálynál (ERLQ-C sorozat) alacsony  
 energiaigényű alaplemez fűtés, amely csak a leolvasztási  
 ciklusok alatt működik.

 ÚJ: Alacsony fűtési igényre optimalizált egység

 Az új építésű lakóházaknál Európában egyre inkább az 
alacsony fűtési energiaigényre összpontosítanak:
 – Növekszik az alacsony energiafogyasztású házak iránti  

 kereslet
 – Új lakóházakra vonatkozó egyre szigorúbb energia-
  fogyasztási előírások (pl. EPBD szabályozás)
 – Egyre kevesebb új lakóház épül
 – Az EU tagállamok a 20-20-20 célkitűzések elérésére  

 törekszenek
 

Az új Daikin Altherma alacsony hőmérsékletű egységek az 
alacsony fűtési igényű, és egyben alacsony energiafogyasztású 
új házak igényeinek megfelelően készültek.

 A 4-16 kW teljesítményű Daikin Altherma egységek az új építésű 
épületek 90%-ában alkalmazhatók.

 Minden típusú hőleadóval kombinálható:
 – Padlófűtés: 25°C  35°C
 – Hőszivattyús hőleadó: 35°C  45°C
 – Alacsony hőmérsékletű radiátorok: 40°C  50°C

 A Daikin Altherma bármilyen éghajlati viszony mellett 
használható, akár a legzordabb téli körülmények között is. 

A legjobb szezo-
nális hatékonyság, 
legnagyobb megtakarítás üzemeltetési 
költségben és CO2 kibocsátásban

Tökéletes megoldás

új épületekhez, valamint alacsony 
energiaigényű házakhoz

 → Daikin Altherma alacsony hőmérsékletű split rendszer

COP  
akár 4,02

A2/W35  
(az EN14511 
szabványnak
megfelelően) 
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 A legegyszerűbb és leggyorsabb telepítés, beépített használati 
melegvíz tartállyal
 – Gyors telepítés: a berendezésbe be van építve a rozsdamentes
   acél használati melegvíz tartály, az összes csatlakozással együtt, ami a  

 hőszivatyú beltéri egysége és a tartály között szükséges.
 –    Az összes hidraulikus komponenst tartalmazza.
 –    Kis alapterület igény.

 Csökkentett telepítési helyigény, úgy 
alapterületben mint magasságban:
 – A mindössze 60 cm széles és 74 cm  

 mély egység kis helyet foglal
 – A szükséges belmagasság kevesebb, mint 2 m
 – Elegáns és modern megjelenés

 A legjobb megoldás használati melegvíz 
előállítására kiváló hatékonysággal és kiemelkedő komfortszinttel
 – 50%-kal kevesebb hőveszteség a normál szigetelésű tartályokkal szemben
 – Nagy mennyiségű melegvíz: 6 zuhanyzásra elegendő, 300 l   

 40°C fokos víz, elektromos rásegítés nélkül.

 Falra szerelhető beltéri egység, összes hidraulikus komponenssel együtt

 Gyors és egyszerű üzembe helyezés:
 – A gyors beállítási varázsló végigvezeti az üzembe helyezési lépéseken
 – Menü-alapú navigáció az alapvető paraméterek beállításához
 –    A paraméterek számítógépről letölthetők és feltölthetők
 –    Működéspróba üzemmód az összes vezetékes elem  

 egyenkénti elindításához
 –    Automatikus betonszárítási funkció padlófűtés esetén

 Szobahőmérséklet szabályozás:
 A felhasználói felület hőmérséklet érzékelővel rendelkezik 

és szobatermosztátként használható, ezáltal egyenletesebb 
hőmérsékletet, megnövelt hatékonyságot és hosszabb üzemidőt 
biztosít.

 Felhasználóbarát, intuitív vezérlés:
 – Nagyméretű grafikus felület intuitív és könnyen   

 használható menüvel
 – További információkat is megjelenít, mint pl. a rendszer  

 energiafogyasztása és hőtermelése

74
 c

m

60 cm

Grafikus képernyő háttérfénnyel

Be/Ki

Menü vissza

Navigációs gombokMegerősítés

Főoldal

Hiba  információ

Kompakt beltéri 
egység:
legjobb megoldás a használati melegvíz előállí-
tásához , szerelő és vevő számára egyaránt

Felhasználói 
felület:
Számos beállítási lehetőség, 
egyszerű használat

 → Daikin Altherma alacsony hőmérsékletű split 
rendszer



6

FŰTÉS ÉS HŰTÉS

BELTÉRI EGYSÉG – FALRA SZERELHETŐ EHBX04C3V
EHBX08C3V EHBX08C9W EHBX16C3V EHBX16C9W

Méretek Mértékegység Mag. x szél. x mélys. mm 890x480x344 890x480x344 890x480x344 890x480x344
Működési 
tartomány

Fűtés Víz oldal Min.~Max. °C 15~55 15~55 15~55 15~55
Hűtés Víz oldal Min.~Max. °C 5~22 5~22 5~22 5~22
Használati melegvíz Víz oldal Min.~Max. °C 25~80 25~80 25~80 25~80  

Hangnyomás szint* Névl. dBA 26 26 33 33
Áramellátás (fázis/feszültség) 1~/230V 1~/230V / 3~/400V 1~/230V 3~/400V

CSAK FŰTÉS

BELTÉRI EGYSÉG - PADLÓN ÁLLÓ EHVH04S18C3V
EHVH08S18C3V EHVH08S26C9W EHVH16S18BC3V EHVH16S26C9W

Méretek Mértékegység Mag. x szél. x mélys. mm 1.732x600x728 1.732x600x728 1.732x600x728 1.732x600x728
Működési 
tartomány

Fűtés Víz oldal Min.~Max. °C 15~55 15~55 15~55 15~55
Használati melegvíz Víz oldal Min.~Max. °C 25~80 25~80 25~80 25~80

Hangnyomás szint* Névl. dBA 28 28 33 33
Áramellátás (fázis/feszültség) 1~/230V 1~/230V / 3~/400V 1~/230V 3~/400V

FŰTÉS ÉS HŰTÉS

BELTÉRI EGYSÉG - PADLÓN ÁLLÓ EHVX04S18C3V
EHVX08S18C3V EHVX08S26C9W EHVX16S18C3V EHVX16S26C9W

Méretek Mértékegység Mag. x szél. x mélys. mm 1.732x600x728 1.732x600x728 1.732x600x728 1.732x600x728
Működési 
tartomány

Fűtés Víz oldal Min.~Max. °C 15~55 15~55 15~55 15~55
Hűtés Víz oldal Min.~Max. °C 5~22 5~22 5~22 5~22
Használati melegvíz Víz oldal Min.~Max. °C 25~80 25~80 25~80 25~80

Hangnyomás szint* Névl. dBA 28 28 33 33
Áramellátás (fázis/feszültség) 1~/230V 1~/230V / 3~/400V 1~/230V 3~/400V         

KÜLTÉRI EGYSÉG ERLQ004CV3 ERLQ006CV3 ERLQ008CV3

Fűtőteljesítmény Min. kW 1,80 1 1,801 1,801

Névl. kW 4,401 / 3,272 6,001 / 4,582 7,401 / 5,802 
Max. kW 5,121 8,351 10,021

Hűtőteljesítmény Névl. kW 5,003 / 4,174 6,763 / 4,844 6,863 / 5,364

COP névl. 5,041 / 4,022 4,741 / 3,682 4,451 / 3,532 
EER névl. 3,373 / 2,324 3,453 / 2,344 3,423 / 2,294

Méretek Mértékegység Mag. x szél. x mélys. mm 735x832x307 735x832x307 735x832x307
Működési 
tartomány

Fűtés Min.~Max. °C -25~25 -25~25 -25~25
Hűtés Min.~Max. °C 10~43 10~43 10~43
Használati melegvíz Min.~Max. °C -25~35 -25~35 -25~35

Hangnyomás 
szint*

Fűtés Névl. dBA 48 48 49
Hűtés Névl. dBA 48 49 50

Áramellátás (fázis/feszültség) 1~/230V 1~/230V 1~/230V

 ▪ Műszaki jellemzők

 → Daikin Altherma alacsony hőmérsékletű split 
rendszer

BELTÉRI EGYSÉG – FALRA SZERELHETŐ EHBH04C3V
EHBH08C3V EHBH08C9W EHBH16C3V EHBH16C9W

Méretek Mértékegység Mag. x szél. x mélys. mm 890x480x344 890x480x344 890x480x344 890x480x344
Működési 
tartomány

Fűtés Víz oldal Min.~Max. °C 15~55 15~55 25~55 25~55
Használati melegvíz Víz oldal Min.~Max. °C 25~80 25~80 25~80 25~80

Hangnyomás szint* Névl. dBA 26 26 33 33
Áramellátás (fázis/feszültség) 1~/230V 1~/230V / 3~/400V 1~/230V 3~/400V

CSAK FŰTÉS
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*1 m távolságra a készüléktől mérve

1) T(visszatérő) 30°C; T(előremenő) 35°C; környezeti feltételek: 7°C száraz hőm./ 6°C nedves hőm.

(2) T(visszatérő) 30°C; T(előremenő) 35°C; környezeti feltételek: 2°C száraz hőm./ 1°C nedves hőm.

(4) T(visszatérő) 23°C; T(előremenő) 18°C; környezeti feltételek: 35°C

(5) T(visszatérő) 12°C; T(előremenő) 7°C; környezeti feltételek 35°C

FŰTÉS ÉS HŰTÉS

BELTÉRI EGYSÉG – FALRA SZERELHETŐ EHBX04C3V
EHBX08C3V EHBX08C9W EHBX16C3V EHBX16C9W

Méretek Mértékegység Mag. x szél. x mélys. mm 890x480x344 890x480x344 890x480x344 890x480x344
Működési 
tartomány

Fűtés Víz oldal Min.~Max. °C 15~55 15~55 15~55 15~55
Hűtés Víz oldal Min.~Max. °C 5~22 5~22 5~22 5~22
Használati melegvíz Víz oldal Min.~Max. °C 25~80 25~80 25~80 25~80  

Hangnyomás szint* Névl. dBA 26 26 33 33
Áramellátás (fázis/feszültség) 1~/230V 1~/230V / 3~/400V 1~/230V 3~/400V

CSAK FŰTÉS

BELTÉRI EGYSÉG - PADLÓN ÁLLÓ EHVH04S18C3V
EHVH08S18C3V EHVH08S26C9W EHVH16S18BC3V EHVH16S26C9W

Méretek Mértékegység Mag. x szél. x mélys. mm 1.732x600x728 1.732x600x728 1.732x600x728 1.732x600x728
Működési 
tartomány

Fűtés Víz oldal Min.~Max. °C 15~55 15~55 15~55 15~55
Használati melegvíz Víz oldal Min.~Max. °C 25~80 25~80 25~80 25~80

Hangnyomás szint* Névl. dBA 28 28 33 33
Áramellátás (fázis/feszültség) 1~/230V 1~/230V / 3~/400V 1~/230V 3~/400V

FŰTÉS ÉS HŰTÉS

BELTÉRI EGYSÉG - PADLÓN ÁLLÓ EHVX04S18C3V
EHVX08S18C3V EHVX08S26C9W EHVX16S18C3V EHVX16S26C9W

Méretek Mértékegység Mag. x szél. x mélys. mm 1.732x600x728 1.732x600x728 1.732x600x728 1.732x600x728
Működési 
tartomány

Fűtés Víz oldal Min.~Max. °C 15~55 15~55 15~55 15~55
Hűtés Víz oldal Min.~Max. °C 5~22 5~22 5~22 5~22
Használati melegvíz Víz oldal Min.~Max. °C 25~80 25~80 25~80 25~80

Hangnyomás szint* Névl. dBA 28 28 33 33
Áramellátás (fázis/feszültség) 1~/230V 1~/230V / 3~/400V 1~/230V 3~/400V         

ERLQ11CV3 / ERLQ11CW1 ERLQ14CV3 / ERLQ14CW1 ERLQ16CV3 / ERLQ16CW1

– – –
11,201 / 8,562 14,501 / 10,302 16,001 / 11,102

11,381 14,551 16,101

15,053 / 11,724 16,063 / 12,554 16,763 / 13,124

4,601 / 3,602  4,301 / 3,452 4,251 /  3,352

3,323 / 2,724 2,963 / 2,474 2,723 / 2,294

1.345x900x320 1.345x900x320 1.345x900x320
-25~35 -25~35 -25~35
10~46 10~46 10~46
-20~35 -20~35 -20~35

51 51 52
50 52 54

1~/230V / 3~/400V 1~/230V / 3~/400V 1~/230V / 3~/400V

 → Daikin Altherma alacsony hőmérsékletű split 
rendszer

BELTÉRI EGYSÉG – FALRA SZERELHETŐ EHBH04C3V
EHBH08C3V EHBH08C9W EHBH16C3V EHBH16C9W

Méretek Mértékegység Mag. x szél. x mélys. mm 890x480x344 890x480x344 890x480x344 890x480x344
Működési 
tartomány

Fűtés Víz oldal Min.~Max. °C 15~55 15~55 25~55 25~55
Használati melegvíz Víz oldal Min.~Max. °C 25~80 25~80 25~80 25~80

Hangnyomás szint* Névl. dBA 26 26 33 33
Áramellátás (fázis/feszültség) 1~/230V 1~/230V / 3~/400V 1~/230V 3~/400V

CSAK FŰTÉS
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*A 4kW kültéri ERLQ004CV3 egység csak 4kW kültéri egységgel párosítható (vagy fali vagy padlón álló)
** T(külső) Száraz/nedves hőm. 7°C/6°C – T(előremenő) 35°C (Hőm. különbség=5°C)

Daikin Altherma alacsony hőmérsékletű kültéri egység 
Inverteres Split hőszivattyús kültéri egység, 4 – 8 kW névleges teljesítménnyel. Névleges teljestmény A7/W35** mellett mérve Nettó listaár (Ft)

Daikin Altherma 4 kW kültéri egység* ERLQ004CV3 Áramellátás 1~230V 447.300,–
Daikin Altherma 6 kW kültéri egység ERLQ006CV3 Áramellátás 1~230V 469.500,–
Daikin Altherma 8 kW kültéri egység ERLQ008CV3 Áramellátás 1~230V 641.400,–

Daikin Altherma falra szerelhető beltéri egység csak fűtési alkalmazásokhoz
Összes szükséges hidraulikus komponenssel együtt. Nettó listaár (Ft)

Fali beltéri egység 4 kW; 3 kW el.el. ráseg.fűtéssel EHBH04C3V Elektromos rásegítő fűtés, 1~230V 726.100,–
Fali beltéri egység 6-8 kW, 3 kW el. ráseg. Fűtéssel EHBH08C3V Elektromos rásegítő fűtés, 1~230V 762.500,–
Fali beltéri egység 6-8 kW, 3-9 kW el. ráseg. Fűtéssel EHBH08C9W Elektromos rásegítő fűtés, 1~230V vagy 3~400V 799.500,–

Daikin Altherma falra szerelhető beltéri egység fűtési és hűtési alkalmazásokhoz. 
Összes szükséges hidraulikus komponenssel együtt. Nettó listaár (Ft)

Fali beltéri egység 4kW, 3kW el. el. ráseg. Fűtéssel EHBX04C3V Elektromos rásegítő fűtés, 1~230V 789.500,–
Fali beltéri egység 6-8kW, 3kW el. el. ráseg. Fűtéssel EHBX08C3V Elektromos rásegítő fűtés, 1~230V 829.000,–
Fali beltéri egység 6-8kW, 3-9kW el. el. ráseg. Fűtéssel EHBX08C9W Elektromos rásegítő fűtés, 1~230V vagy 3~400V 865.700,–

Daikin Altherma beltéri egység (padlón álló, használati melegvíz-tartállyal) csak fűtési alkalmazásokhozÖsszes szükséges 
hidraulikus komponenssel együtt. Nettó listaár (Ft)

Padlón álló beltéri egység 4kW, 3kW el. el. ráseg.fűtéssel és 180L tartállyal EHVH04S18C3V Elektromos rásegítő fűtés, 1~230V 1.041.900,–
Padlón álló beltéri egység 6-8kW, 3kW el. el. ráseg.fűtéssel és 180L tartállyal EHVH08S18C3V Elektromos rásegítő fűtés, 1~230V 1.078.300,–
Padlón álló beltéri egység 6-8kW, 3-9kW el. el. ráseg.fűtéssel és 260L tartállyal EHVH08S26C9W Elektromos rásegítő fűtés, 1~230V vagy 3~400V 1.156.100,–

Daikin Altherma beltéri egység (padlón álló, használati melegvíz-tartállyal) fűtési és hűtési alkalmazásokhoz
Összes szükséges hidraulikus komponenssel együtt. Nettó listaár (Ft)

Padlón álló beltéri egység 4kW, 3kW el. el. ráseg.fűtéssel és 180L tartállyal EHVX04S18C3V Elektromos rásegítő fűtés, 1~230V 1.105.300,–
Padlón álló beltéri egység 6-8kW, 3kW el. el. ráseg.fűtéssel és 180L tartállyal EHVX08S18C3V Elektromos rásegítő fűtés, 1~230V 1.144.800,–
Padlón álló beltéri egység 6-8kW, 3-9kW el. ráseg.fűtéssel és 260L tartállyal EHVX08S26C9W Elektromos rásegítő fűtés, 1~230V vagy 3~400V 1.222.300,–

Daikin Altherma alacsony hőmérsékletű kültéri egység 
Inverteres Split hőszivattyús kültéri egység, 11 – 16kW névleges teljesítménnyel. Névleges teljesítmény A7/W35** mellett mérve Nettó listaár (Ft)

Daikin Altherma 11 kW kültéri egység ERLQ011CV3 Áramellátás 1~230V 850.300,–
Daikin Altherma 14kW kültéri egység ERLQ014CV3 Áramellátás 1~230V 1.016.500,–
Daikin Altherma 16kW kültéri egység ERLQ016CV3 Áramellátás 1~230V 1.154.500,–

Daikin Altherma alacsony hőmérsékletű kültéri egység  
Inverteres Split hőszivattyús kültéri egység, 11 – 16kW névleges teljesítménnyel. Névleges teljesítmény A7/W35** mellett mérve. Nettó listaár (Ft)

Daikin Altherma 11 kW kültéri egység ERLQ011CW1 Áramellátás 3~ 400V 943.800,–
Daikin Altherma 14kW kültéri egység ERLQ014CW1 Áramellátás 3~ 400V 1.115.300,–
Daikin Altherma 16kW kültéri egység ERLQ016CW1 Áramellátás 3~ 400V 1.271.500,–

Daikin Altherma falra szerelhető, beltéri egység csak fűtési alkalmazásokhoz
Összes szükséges hidraulikus komponenssel együtt. Nettó listaár (Ft)

Falra szerelhető beltéri egység, 11 – 16kW, 3kW el. ráseg.fűtéssel EHBH16C3V Elektromos rásegítő fűtés, 1~230V 873.800,–
Falra szerelhető beltéri egység, 11- 16kW, 3-9kW el. ráseg.fűtéssel EHBH16C9W Elektromos rásegítő fűtés, 1~230V vagy 3~400V 916.500,–

Daikin Altherma falra szerelhető beltéri egység fűtési és hűtési alkalmazásokhoz. 
Összes szükséges hidraulikus komponenssel együtt. Nettó listaár (Ft)

Falra szerelhető beltéri egység 11 – 16kW, 3kW el. ráseg.fűtéssel EHBX16C3V Elektromos rásegítő fűtés, 1~230V 950.000,–
Falra szerelhető beltéri egység 11 – 16kW, 3-9 el. ráseg.fűtéssel EHBX16C9W Elektromos rásegítő fűtés, 1~230V vagy 3~400V 992.400,–

Daikin Altherma beltéri egység (padlón álló, használati melegvíz-tartállyal) csak fűtési alkalmazásokhoz
Összes szükséges hidraulikus komponenssel együtt. Nettó listaár (Ft)

Padlón álló egység 11-16kW, 3kW el. ráseg.fűtéssel és 180L tartállyal EHVH16S18C3V Elektromos rásegítő fűtés, 1~230V 1.189.700,–
Padlón álló beltéri egység 11-16kW, 3-9kW el. ráseg.fűtéssel és 260L tartállyal EHVH16S26C9W Elektromos rásegítő fűtés, 1~230V vagy 3~400V 1.273.100,–

Daikin Altherma beltéri egység (padlón álló, használati melegvíz-tartállyal) fűtési és hűtési alkalmazásokhoz
Összes szükséges hidraulikus komponenssel együtt. Nettó listaár (Ft)

Padlón álló egység 11-16kW, 3kW el. ráseg.fűtéssel és 180L tartállyal EHVX16S18C3V Elektromos rásegítő fűtés, 1~230V 1.265.900,–
Padlón álló beltéri egység 11-16kW, 3-9kW el. ráseg.fűtéssel és 260L tartállyal EHVX16S26C9W Elektromos rásegítő fűtés, 1~230V vagy 3~400V 1.349.000,–

 ▪ Árlista   
A Daikin Altherma egy alacsony vízhőmérsékletű fűtési rendszerre kifejlesztett, inverteres vezérlésű levegő-víz hőszivattyú. 
A kültéri egység hűtőközeg csővel kapcsolódik a beltéri egységhez, amely fali vagy kompakt padlón álló kialakítású lehet. A 
hőszivattyús rendszerrel fűthetünk, hűthetünk és használati melegvizet is készíthetünk.

 → Daikin Altherma alacsony hőmérsékletű split 
rendszer
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BELTÉRI EGYSÉG
Falra szerelhető Padlón álló kompakt Falra szerelhető Padlón álló kompakt

EHBH04C3V 
EHBX04C3V

EHBH08C3V 
EHBX08C3V

EHBH08C9W 
EHBX08C9W

EHVH04S18C3V 
EHVX04S18C3V

EHVH08S18C3V 
EHVX08S18C3V

EHVH08S26C9W 
EHVX08S26C9W

EHBH16C3V
EHBX16C3V

EHBH16C9W
EHBX16C9W

EHVH16S18C3V
EHVX16S18C3V

EHVH16S26C9W
EHVX16S26C9W

KÜ
LT

ÉR
I E

G
YS

ÉG

ERLQ004CV3 ● – – ● – – – – – –
ERLQ006CV3 – ● ● – ● ● – – – –
ERLQ008CV3 – ● ● – ● ● – – – –
ERLQ011CV3 – – – – – – ● ● ● ●
ERLQ014CV3 – – – – – – ● ● ● ●
ERLQ016CV3 – – – – – – ● ● ● ●
ERLQ011CW1 – – – – – – ● ● ● ●
ERLQ014CW1 – – – – – – ● ● ● ●
ERLQ016CW1 – – – – – – ● ● ● ●

▪	 Kombinációk

További szabályozók
Alkalmazható alábbiakhoz:

Nettó listaár (Ft)
4-8kW 11-16kW

Szabályozó EKRUCL1 Felhasználói felület angol, cseh, török, portugál, svéd, norvég nyelven ● ● 38.300,–
Szabályozó EKRUCL2 Felhasználói felület angol, francia, német, olasz, holland, spanyol nyelven ● ● 38.300,–

Választható kiegészítők
Alkalmazható alábbiakhoz:

Nettó listaár (Ft)
4-8kW 11-16kW

Csepptálca kültéri egységhez (csepptálca 
fűtés nélkül)

EKDP008C Vizet gyűjt a fagymentesítő ciklusból és elvezeti azt a középső furaton át 
távolabbi helyre. Ha további fűtőelemet szereltek fel, az EKDPH006C egység 
kötelező!

●
47.700,–

Elektromos fűtés a kültéri csepptálcához EKDPH008C A fűtőelemet az elvezető szakasz középső furatához kell felszerelni, hogy a jég okozta elzáródás megelőzhető legyen ● 71.800,–
Hőmérséklet-távérzékelő kültéri egységhez EKRSC1 Környezeti hőmérséklet távmérése kültéri egységről ● 24.800,–
U-tartók kültéri egységhez EKFT008CA Tartók a kültéri egység felszereléséhez (magasság 25cm) ● 33.200,–
Beltéri távérzékelő KRCS01-1 Hőmérséklet távmérése felhasználói felületről ● ● 23.500,–
PC kábel EKPCCAB2 Kábel a PC beállításainak az egységre való átvitelére ● ● 71.800,–
Beltéri egység csepptálca készlet EKHBDPC2 Kondenzvíz gyűjtése és elvezetése hűtési művelet közben ● ● 43.000,–
Vezetékes szobatermosztát EKRTWA Vezetékes digitális szobatermosztát ● ● 38.000,–
Vezeték nélküli szobatermosztát EKRTR Vezeték nélküli digitális szobatermosztát ● ● 71.700,–
Termosztát külső érzékelő EKRTETS Hőmérséklet távmérése vezeték nélküli szobatermosztátról (pl. padlóhőmérséklet) ● ● 4.700,–
Kiegészítő digitális kártya EKRP1HBA Távriasztás / működési állapot ● ● 41.100,–
Áramfelvétel–szabályozó panel EKRP1AHT Energiafogyasztás korlátozása 4 digitális bemenettel a hydrobox egységen ● 41.100,–
Áramfelvétel–szabályozó panel KRP58M51 Energiafogyasztás korlátozása kültéri egységen keresztül ● 56.900,–
Napkollektor szett EKSOLHW A hőcserélőt a Daikin napkollektor rendszerre, illetve az EKHWS és EKHWE DHW tartályra kell csatlakoztatni ● ● 230.500,–
Árammérő műszer K.ELECMETV Egyfázisú árammérő készülék ● ● 49.300,–
Árammérő műszer K.ELECMETW Háromfázisú árammérő készülék ● ● 103.100,–
Használati melegvíz csatlakozó szett EKHWP300B tartályhoz, csak fűtő rendszerhez EKDVCPLT3H/X Csatlakozó szett LT 4-8kW egységhez, EKHWP300B-vel kombinálva ● 76.300,–
Használati melegvíz csatlakozó szett EKHWP500B tartályhoz csak fűtő rendszerhez EKDVCPLT5H Csatlakozó szett LT 4-16kW fűtő & hűtő egységhez, EKHWP500B egységgel kombinálva ● ● 149.900,–
Használati melegvíz csatlakozó szett EKHWP500B tartályhoz hűtő-fűtő rendszerhez EKDVCPLT5X Elektromos segédfűtés EKHWP-B tartályokhoz ● ● 198.900,–
Elektromos segédfűtő EKBH3S Elektromos segédfűtés EKHWP-B tartályokhoz ● ● 97.600,–

Használati melegvíz tartályok (napkollektoros csatlakozáshoz is használható) 
Alkalmazható alábbiakhoz:

Nettó listaár (Ft)
4-8kW 11-16kW

Rozsdamentes acél használati melegvíz tartály 150 l EKHWS150B3V3 tartozék 3 kW segédfűtőelem 1~ 230V, 900mm magasság, 580mm átmérő, 37kg súly ● ● 305.500,–
Fali tartó szett 150 l-es rozsdamentes acél tartályhoz EKWBSWW150 ● ● 84.400,–
Rozsdamentes acél használati melegvíz tartály 200 l EKHWS200B3V3 tartozék 3 kW segédfűtőelem 1~ 230V, 1150mm magasság, 580mm átmérő, 45kg súly ● ● 315.800,–
Rozsdamentes acél használati melegvíz tartály 200 l EKHWS200B3Z2 tartozék 3 kW segédfűtőelem 2~ 400V, 1150mm magasság, 580mm átmérő, 45kg súly ● ● 315.800,–
Rozsdamentes acél használati melegvíz tartály 300 l EKHWS300B3V3 tartozék 3 kW segédfűtőelem 1~ 230V, 1600mm magasság, 580mm átmérő, 59kg súly ● ● 356.600,–
Rozsdamentes acél használati melegvíz tartály 300 l EKHWS300B3Z2 tartozék 3 kW segédfűtőelem 2~ 400V, 1600mm magasság, 580mm átmérő, 59kg súly ● ● 356.600,–
Zománcozott használati melegvíz tartály 150 l EKHWE150A3V3 tartozék 3 kW segédfűtőelem 1~ 230V, 1205mm magasság, 545mm átmérő, 80kg súly ● ● 255.000,–
Zománcozott használati melegvíz tartály 150 l (falra szerelhető) EKHWET150A3V3 tartozék 3 kW segédfűtőelem 1~ 230V, 1205mm magasság, 545mm átmérő, 82kg súly ● ● 276.600,–
Zománcozott használati melegvíz tartály 200 l EKHWE200A3V3 tartozék 3 kW segédfűtőelem 1~ 230V, 1580mm magasság, 545mm átmérő, 104kg súly ● ● 262.800,–
Zománcozott használati melegvíz tartály 200 l EKHWE200A3Z2 tartozék 3 kW segédfűtőelem 2~ 400V, 1580mm magasság, 545mm átmérő, 104kg súly ● ● 262.800,–
Zománcozott használati melegvíz tartály 200 l EKHWE300A3V3 tartozék 3 kW segédfűtőelem 1~ 230V, 1572mm magasság, 660mm átmérő, 140kg súly ● ● 297.000,–
Zománcozott használati melegvíz tartály 300 l EKHWE300A3Z2 tartozék 3 kW segédfűtőelem 2~ 400V, 1572mm magasság, 660mm átmérő, 140kg súly ● ● 297.000,–
Nyomásmentes használati melegvíz tartály 300 l EKHWP300B Nyomásmentes higiénikus használati melegvíz tartály napkollektoros kialakításhoz, 4-8 kW-os Daikin Altherma LT hőszivattyúkhoz ● 546.000,–
Nyomásmentes használati melegvíz tartály 500 l EKHWP500B Nyomásmentes higiénikus használati melegvíz tartály napkollektoros kialakításhoz, 4-16 kW-os Daikin Altherma LT hőszivattyúkhoz ● ● 664.200,–

 → Daikin Altherma alacsony hőmérsékletű split 
rendszer



10



11

Monoblokk rendszer

KÜLTÉRI EGYSÉG:  

11, 14 és 16 kW Padlófűtés

Hőszivattyús hőleadóHasználati melegvíz Napkollektor csatlakozás 
(választható kiegészítő)

Minden egyetlen kültéri egységbe foglalva
Az osztott Altherma rendszerek mellett a Daikin monoblokk kivitelt is kínál, 
melyben valamennyi hidraulikus komponens a kültéri egységben kap helyet. 
Ebben a rendszerben mindössze vízcsövezés szükséges a kültéri egység és a 
hőleadók között, így nem kell hűtőközeggel bajlódni, és a telepítés is sokkal 
egyszerűbb és gyorsabb. 

 Monoblokk rendszernél az elérhető teljesítmény 11, 14, 16 kW

 → Daikin Altherma alacsony hőmérsékletű 
Monoblokk rendszer
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HÁROMFÁZISÚ

EGYFÁZISÚ

CSAK FŰTÉS

  EDLQ011BB6V3  EDLQ014BB6V3 EDLQ016BB6V3

Fűtőteljesítmény Névl. kW 11,201 / 8,112 14,001 / 9,722 16,001 / 10,692

Teljesítmény felvétel Fűtés Névl. kW 2,561 / 2,572 3,291 / 3,122 3,881 / 3,442

COP 4,381 / 3,162 4,251 / 3,122 4,121 / 3,112

Méretek Mértékegység Mag. x szél. x mélys. mm 1.418 X 1.435 X 382
Súly Mértékegység kg 180
Hidraulikus 
komponens

Elektromos 
rásegítő fűtés 
áram

Típus 6V3
Áramellátás Fázis/frekvencia/

feszültség
~/Hz/V 1~/50/230

Működési 
tartomány

Fűtés Környezeti Min.~Max. °C -20~35
Víz oldal Min.~Max. °C 15 ~55

Használati 
melegvíz

Környezeti Min.~Max. °C -20~43
Víz oldal Min.~Max. °C 25~80

Hűtőközeg Típus R-410A
Töltet kg 2,95

Hangteljesítmény szint Fűtés Névl. dBA 64 65 66
Hangnyomás szint Fűtés Névl. dBA 51 52 
Kompresszor Hálózati 

áramellátás
Megnevezés V3
Fázis 1~
Frekvencia Hz 50
Feszültség V 230

(1) Hűtés T(külső) 35°C - T(előremenő) 18°C (Hőm. különbség=5°C); Fűtés T(külső) Száraz/nedves hőm. 7°C/6°C - T(előremenő) 35°C (Hőm. különbség=5°C) 
(Névleges adatok az EN14511 alapján)
(2) Hűtés T(külső) 35°C - T(előremenő) 7°C (Hőm. különbség=5°C); Fűtés T(külső) Száraz/nedves hőm. 7°C/6°C - T(előremenő) 45°C (Hőm. különbség=5°C) 
(Névleges adatok az EN14511 alapján)

CSAK FŰTÉS

 EDLQ011BB6W1   EDLQ014BB6W1   EDLQ016BB6W1

Fűtőteljesítmény Névl. kW 11,201 / 8,112 14,001 / 9,722 16,001 / 10,692

Teljesítmény felvétel Fűtés Névl. kW 2,601/ 2,612 3,301 / 3,132 3,811 / 3,442

COP 4,311 / 3,112 4,241 / 3,112 4,201 / 3,112

Méretek Mértékegység Mag. x szél. x mélys. mm 1.418 X 1.435 X 382
Súly Mértékegység kg 180
Hidraulikus 
komponens

Elektromos 
rásegítő fűtés 
áram

Típus 6W1
Áramellátás Fázis/frekvencia/

feszültség
~/Hz/V 3~/50/400

Működési 
tartomány

Fűtés Környezeti Min.~Max. °C -25~35
Víz oldal Min.~Max. °C 15 ~55 

Használati 
melegvíz

Környezeti Min.~Max. °C -25~43
Víz oldal Min.~Max. °C 25~80

Hűtőközeg Típus R-410A
Töltet kg 2,95

Hangteljesítmény szint Fűtés Névl. dBA 64 65 66
Hangnyomás szint Fűtés Névl. dBA 49 51 53
Kompresszor Hálózati 

áramellátás
Megnevezés W1
Fázis 3N~
Frekvencia Hz 50
Feszültség V 400

(1) Hűtés T(külső) 35°C - T(előremenő) 7°C (Hőm. különbség=5°C); Fűtés T(külső) Száraz/nedves hőm. 7°C/6°C - T(előremenő) 45°C (Hőm. különbség=5°C) 
(Névleges adatok az EN14511 alapján)
(2) Hűtés T(külső) 35°C - T(előremenő) 7°C (Hőm. különbség=5°C); Fűtés T(külső) Száraz/nedves hőm. 7°C/6°C - T(előremenő) 45°C (Hőm. különbség=5°C) 
(Névleges adatok az EN14511 alapján)

 → Daikin Altherma alacsony hőmérsékletű 
Monoblokk rendszer

 ▪ Műszaki jellemzők
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EGYFÁZISÚ

HÁROMFÁZISÚ

CSAK FŰTÉS

  EDLQ011BB6V3  EDLQ014BB6V3 EDLQ016BB6V3

Fűtőteljesítmény Névl. kW 11,201 / 8,112 14,001 / 9,722 16,001 / 10,692

Teljesítmény felvétel Fűtés Névl. kW 2,561 / 2,572 3,291 / 3,122 3,881 / 3,442

COP 4,381 / 3,162 4,251 / 3,122 4,121 / 3,112

Méretek Mértékegység Mag. x szél. x mélys. mm 1.418 X 1.435 X 382
Súly Mértékegység kg 180
Hidraulikus 
komponens

Elektromos 
rásegítő fűtés 
áram

Típus 6V3
Áramellátás Fázis/frekvencia/

feszültség
~/Hz/V 1~/50/230

Működési 
tartomány

Fűtés Környezeti Min.~Max. °C -20~35
Víz oldal Min.~Max. °C 15 ~55

Használati 
melegvíz

Környezeti Min.~Max. °C -20~43
Víz oldal Min.~Max. °C 25~80

Hűtőközeg Típus R-410A
Töltet kg 2,95

Hangteljesítmény szint Fűtés Névl. dBA 64 65 66
Hangnyomás szint Fűtés Névl. dBA 51 52 
Kompresszor Hálózati 

áramellátás
Megnevezés V3
Fázis 1~
Frekvencia Hz 50
Feszültség V 230

(1) Hűtés T(külső) 35°C - T(előremenő) 18°C (Hőm. különbség=5°C); Fűtés T(külső) Száraz/nedves hőm. 7°C/6°C - T(előremenő) 35°C (Hőm. különbség=5°C) 
(Névleges adatok az EN14511 alapján)
(2) Hűtés T(külső) 35°C - T(előremenő) 7°C (Hőm. különbség=5°C); Fűtés T(külső) Száraz/nedves hőm. 7°C/6°C - T(előremenő) 45°C (Hőm. különbség=5°C) 
(Névleges adatok az EN14511 alapján)

CSAK FŰTÉS

 EDLQ011BB6W1   EDLQ014BB6W1   EDLQ016BB6W1

Fűtőteljesítmény Névl. kW 11,201 / 8,112 14,001 / 9,722 16,001 / 10,692

Teljesítmény felvétel Fűtés Névl. kW 2,601/ 2,612 3,301 / 3,132 3,811 / 3,442

COP 4,311 / 3,112 4,241 / 3,112 4,201 / 3,112

Méretek Mértékegység Mag. x szél. x mélys. mm 1.418 X 1.435 X 382
Súly Mértékegység kg 180
Hidraulikus 
komponens

Elektromos 
rásegítő fűtés 
áram

Típus 6W1
Áramellátás Fázis/frekvencia/

feszültség
~/Hz/V 3~/50/400

Működési 
tartomány

Fűtés Környezeti Min.~Max. °C -25~35
Víz oldal Min.~Max. °C 15 ~55 

Használati 
melegvíz

Környezeti Min.~Max. °C -25~43
Víz oldal Min.~Max. °C 25~80

Hűtőközeg Típus R-410A
Töltet kg 2,95

Hangteljesítmény szint Fűtés Névl. dBA 64 65 66
Hangnyomás szint Fűtés Névl. dBA 49 51 53
Kompresszor Hálózati 

áramellátás
Megnevezés W1
Fázis 3N~
Frekvencia Hz 50
Feszültség V 400

(1) Hűtés T(külső) 35°C - T(előremenő) 7°C (Hőm. különbség=5°C); Fűtés T(külső) Száraz/nedves hőm. 7°C/6°C - T(előremenő) 45°C (Hőm. különbség=5°C) 
(Névleges adatok az EN14511 alapján)
(2) Hűtés T(külső) 35°C - T(előremenő) 7°C (Hőm. különbség=5°C); Fűtés T(külső) Száraz/nedves hőm. 7°C/6°C - T(előremenő) 45°C (Hőm. különbség=5°C) 
(Névleges adatok az EN14511 alapján)

FŰTÉS ÉS HŰTÉS

 EBLQ011BB6V3  EBLQ014BB6V3 EBLQ016BB6V3

Fűtőteljesítmény Névl. kW 11,201 / 8,112 14,001 / 9,722 16,001 / 10,692

Hűtőteljesítmény Névl. kW 12,851 / 10,002 15,991 / 12,502 16,731 / 13,102

Teljesítmény felvétel Hűtés Névl. kW 3,871 / 3,692 5,751 / 5,392 6,361 / 5,932

Fűtés Névl. kW 2,561 / 2,572 3,291 / 3,122 3,881 / 3,442

COP 4,381 / 3,162 4,251 / 3,122 4,121 / 3,112

EER 3,321 / 2,712 2,781 / 2,322 2,631 / 2,212

Méretek Mértékegység Mag. x szél. x mélys. mm 1.418 X 1.435 X 382
Súly Mértékegység kg 180
Hidraulikus 
komponens

Elektromos 
rásegítő fűtés 
áram

Típus 6V3
Áramellátás Fázis/frekvencia/

feszültség
~/Hz/V 1~/50/230

Működési 
tartomány

Fűtés Környezeti Min.~Max. °C -20~35
Víz oldal Min.~Max. °C 15~55

Hűtés Környezeti Min.~Max. °C 10~46
Víz oldal Min.~Max. °C 5~22

Használati 
melegvíz

Környezeti Min.~Max. °C -20~43
Víz oldal Min.~Max. °C 25~80

Hűtőközeg Típus R-410A
Töltet kg 2,95

Hangteljesítmény 
szint

Fűtés Névl. dBA 64 65 66
Hűtés Névl. dBA 65 66 69

Hangnyomás szint Fűtés Névl. dBA 5 52
Hűtés Névl. dBA 50 52 54

Kompresszor Hálózati 
áramellátás

Megnevezés V3
Fázis 1~
Frekvencia Hz 50
Feszültség V 230

(1) Hűtés T (külső) 35°C - T(előremenő) 18°C (Hőm. különbség=5°C); Fűtés T(külső) Száraz/nedves hőm. 7°C/6°C - T(előremenő) 35°C (Hőm. különbség=5°C)
(Névl. adatok EN14511 alapján)
(2) Hűtés T(külső) 35°C - T(előremenő) 7°C (Hőm. különbség=5°C); Fűtés T(külső) Száraz/nedves hőm. 7°C/6°C - T(előremenő) 45°C (Hőm. különbség=5°C) 
(Névleges adatok az EN14511 alapján)

FŰTÉS ÉS HŰTÉS

 EBLQ011BB6W1  EBLQ014BB6W1 EBLQ016BB6W1

Fűtőteljesítmény Névl. kW 11,201 / 8,112 14,001 / 9,722 16,001 / 10,692

Hűtőteljesítmény Névl. kW 12,851 / 10,002 15,991 / 12,502 16,731 / 13,102

Teljesítmény felvétel Hűtés Névl. kW 3,871 / 3,692 5,401/ 5,062 6,151 / 5,752

Fűtés Névl. kW 2,601/ 2,612 3,301 / 3,132 3,811 / 3,442

COP 4,311 / 3,112 4,241 / 3,112 4,201 / 3,112

EER 3,321 / 2,712 2,961 / 2,472 2,721 / 2,282

Méretek Mértékegység Mag. x szél. x mélys. mm 1.418 X 1.435 X 382
Súly Mértékegység kg 180
Hidraulikus 
komponens

Elektromos 
rásegítő fűtés 
áram

Típus 6W1
Áramellátás Fázis/frekvencia/

feszültség
~/Hz/V 3~/50/400

Működési 
tartomány

Fűtés Környezeti Min.~Max. °C -25~35
Víz oldal Min.~Max. °C 15~55

Hűtés Környezeti Min.~Max. °C 10~46
Víz oldal Min.~Max. °C 5~22

Használati 
melegvíz

Környezeti Min.~Max. °C -25~43
Víz oldal Min.~Max. °C 25~80

Hűtőközeg Típus R-410A
Töltet kg 2,95

Hangteljesítmény 
szint

Fűtés Névl. dBA 64 65 66
Hűtés Névl. dBA 65 66 69

Hangnyomás szint Fűtés Névl. dBA 49 51 53
Hűtés Névl. dBA 50 52 54

Kompresszor Hálózati 
áramellátás

Megnevezés W1
Fázis 3N~
Frekvencia Hz 50
Feszültség V 400

(1) Hűtés T (külső) 35°C - T(előremenő) 18°C (Hőm. különbség=5°C); Fűtés T(külső) Száraz/nedves hőm. 7°C/6°C - T(előremenő) 35°C (Hőm. különbség=5°C)(Névl. 
adatok EN14511 alapján)
(2) Hűtés T(külső) 35°C - T(előremenő) 7°C (Hőm. különbség=5°C); Fűtés T(külső) Száraz/nedves hőm. 7°C/6°C - T(előremenő) 45°C (Hőm. különbség=5°C) 
(Névleges adatok az EN14511 alapján)

 → Daikin Altherma alacsony hőmérsékletű 
Monoblokk rendszer
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 ▪ Árlista   

Daikin Altherma Monoblokk rendszer kompakt egység, amelynek hűtőköri ciklusa, 
illetve a vízoldali ciklus valamennyi szükséges eleme az egység burkolatán belül 
kapott helyet. Egyszerűen nem kell mást tenni, mint rákötni a Daikin Altherma 
Monoblokk rendszert a vízvezetékre - nincs szükség arra, hogy szakemberrel 
építtessünk ki hűtőközeges csőrendszert. A hidraulikus komponensek - 
vízszivattyú, tágulási tartály, biztonsági szelep, vízszűrő, áramláskapcsoló - mellett 
a Monoblokk rendszer része egy 6 kW-os gyárilag szerelt elektromos rásegítő fűtés, 
amelynek teljesítménye az üzembe helyezéskor 2 kW-osra (400 V-os) vagy 3 kW-
osra (230 V-os) csökkenthető. 

Daikin Altherma alacsony hőmérsékletű Monoblokk, csak fűtésre
Inverteres monoblokk hőszivattyú, 11 – 16kW névleges teljesítménnyel. Névleges teljesítmény A7/W35 mellett mérve. Nettó listaár (Ft)

Daikin Altherma 11kW Monobloc 230V EDLQ011BB6V3 6kW elektromos rásegítő fűtés, áramellátás 1~230V 1.862.800,–
Daikin Altherma 14kW Monobloc  230V EDLQ014BB6V3 6kW elektromos rásegítő fűtés, áramellátás 1~230V 2.045.600,–
Daikin Altherma 14kW Monobloc  230V EDLQ016BB6V3 6kW elektromos rásegítő fűtés, áramellátás 1~230V 2.198.100,–
Daikin Altherma 11kW Monobloc 400V EDLQ011BB6W1 6kW elektromos rásegítő fűtés, áramellátás 3~ 400V 2.027.400,–
Daikin Altherma 14kW Monobloc 400V EDLQ014BB6W1 6kW elektromos rásegítő fűtés, áramellátás 3~ 400V 2.222.500,–
Daikin Altherma 14kW Monobloc 400V EDLQ016BB6W1 6kW elektromos rásegítő fűtés, áramellátás 3~ 400V 2.400.000,–

Daikin Altherma alacsony hőmérsékletű Monoblokk, fűtésre & hűtésre 
Inverteres monoblokk hőszivattyú 11 – 16kW névleges teljesítménnyel. Névleges terljesítmény A7/W35 mellett mérve Nettó listaár (Ft)

Daikin Altherma 11kW Monobloc 230V EBLQ011BB6V3 6kW elektromos rásegítő fűtés, áramellátás 1~230V 1.942.400,–
Daikin Altherma 14kW Monobloc  230V EBLQ014BB6V3 6kW elektromos rásegítő fűtés, áramellátás 1~230V 2.125.300,–
Daikin Altherma 14kW Monobloc  230V EBLQ016BB6V3 6kW elektromos rásegítő fűtés, áramellátás 1~230V 2.277.400,–
Daikin Altherma 11kW Monobloc 400V EBLQ011BB6W1 6kW elektromos rásegítő fűtés, áramellátás 3~ 400V 2.107.100,–
Daikin Altherma 14kW Monobloc 400V EBLQ014BB6W1 6kW elektromos rásegítő fűtés, áramellátás 3~ 400V 2.301.900,–
Daikin Altherma 14kW Monobloc 400V EBLQ016BB6W1 6kW elektromos rásegítő fűtés, áramellátás 3~ 400V 2.479.400,–

 → Daikin Altherma alacsony hőmérsékletű 
Monoblokk rendszer
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Választható kiegészítők
Alkalmazható 
alábbiakhoz:
11-16kW

Nettó listaár (Ft)

Vezetékes szobatermosztát EKRTWA Vezetékes digitális szobatermosztát ● 38.000,–
Vezeték nélküli szobatermosztát EKRTR Vezeték nélküli szobatermosztát ● 71.700,–
Kiegészítő digitális kártya EKRP1HBA Távriasztó / működési állapot / .. ● 41.100,–
Termosztát külső érintkező EKRTETS Hőmérséklet távmérése vezeték nélküli 

szobatermosztátról (pl. Padlóhőmérséklet) ● 4.700,–

Napkollektor szett EKSOLHW A Daikin napkollektoros rendszert és az EKHWS és EKHWE DHW tartályokat összekapcsoló hőcserélő szett ● 230.500,–
Használati melegvíz csatlakozó 
EKHWP500BH/O tartályhoz

EKDVCPLT5H Csatlakozó szett EDQL fűtéshez, csak EKHWP500B 
egységgel párosított modelleknél ● 149.900,–

Használati melegvíz csatlakozó 
EKHWP500H/C tartályhoz

EKDVCPLT5X Csatlakozó szett EBLQ fűtéshez & hűtéshez, EKHWP500B 
egységgel párosított modelleknél ● 198.900,–

Elektromos rásegítő fűtés EKBH3S Elektromos segédfűtés EKHWP-B tartályokhoz ● 97.600,–

Használati melegvíz-tartályok (napkollektoros csatlakozáshoz is használható)
Alkalmazható 
alábbiakhoz:

11-16kW
Nettó listaár (Ft)

Rozsdamentes acél használati melegvíz tartály 150 L EKHWS150B3V3 tartozék 3 kW segédfűtőelem 1~ 230V, 900mm magasság, 580mm átmérő, 37kg súly ● 305.500,–
Fali tartó szett 150 l-es rozsdamentes acél tartályhoz EKWBSWW150 ● 84.400,–
Rozsdamentes acél használati melegvíz tartály 200 L EKHWS200B3V3 tartozék 3 kW segédfűtőelem 1 ~ 230V, 1150mm magasság, 580mm átmérő, 45kg súly ● 315.800,–
Rozsdamentes acél használati melegvíz tartály 200 L EKHWS200B3Z2 tartozék 3 kW segédfűtőelem, 2 ~ 400V, 1150mm magasság, 580mm átmérő, 45kg súly ● 315.800,–
Rozsdamentes acél használati melegvíz tartály 300 L EKHWS300B3V3 tartozék 3 kW segédfűtőelem, 1~230V, 1600mm magasság, 580mm átmérő, 59kg súly ● 356.600,–
Rozsdamentesw acél használati melegvíz tartály 300 L EKHWS300B3Z2 tartozék 3 kW segédfűtőelem, 2~400V, 1600mm magasság, 580mm átmérő, 59kg súly ● 356.600,–
Zománcozott használati melegvíz tartály 150 L EKHWE150A3V3 tartozék 3 kW segédfűtőelem, 1~230V, 1205mm magasság, 545mm átmérő, 80kg súly ● 255.000,–
Zománcozott használati melegvíz tartály 150 L (falra szerelhető) EKHWET150A3V3 tartozék 3 kW segédfűtőelem, 1~230V, 1205mm magasság, 545mm átmérő, 82kg súly ● 276.600,–
Zománcozott használati melegvíz tartály 200 L EKHWE200A3V3 tartozék 3 kW segédfűtőelem, 1~230V, 1580mm magasság, 545mm átmérő, 104kg súly ● 262.800,–
Zománcozott használati melegvíz tartály 200 L EKHWE200A3Z2 3 kW segédfűtőelem, 2’400V, 1580mm magasság, 545mm átmérő, 104kg súly ● 262.800,–
Zománcozott használati melegvíz tartály 300 L EKHWE300A3V3 3 kW segédfűtőelem, 1~230V, 1572mm magasság, 660mm átmérő, 140kg súly ● 297.000,–
Zománcozott használati melegvíz tartály 300 L EKHWE300A3Z2 3 kW segédfűtőelem, 2~400V, 1572mm magasság, 660mm átmérő, 140kg súly ● 297.000,–
Nyomásmentes 500 L használati melegvíz tartály EKHWP500B Nyomásmentes higiénikus használati melegvíz tartály napkollektoros kialakításhoz ● 664.200,–

 → Daikin Altherma alacsony hőmérsékletű 
Monoblokk rendszer
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Használati 
melegvíz tartály

Hagyományos kazánok   
 felváltására

BELTÉRI EGYSÉG 

KÜLTÉRI EGYSÉG

Napkollektor csatlakozás (választható kiegészítő)

A magas hőmérsékletű Daikin Altherma rendszer otthona fűtését és meleg-
víz¬ellátását oldja meg. A rendszer tökéletesen helyettesíti a hagyományos 
kazánokat, bojlereket, és könnyedén rákapcsolható a meglévő fűtési 
csőrendszerre, ennélfogva ideális megoldás lehet felújításkor. Az osztott rendszer 
egy kültéri és egy beltéri egységből áll, és napkollektorral is kiegészíthető.

 → Daikin Altherma magas hőmérsékletű rendszer
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Az osztott rendszer egy kültéri és egy beltéri egységből áll
A Daikin Altherma kültéri egységében hőszivattyú dolgozik, amely kinyeri a hőt a külső levegőből, ezáltal a hasznos hő 
kétharmada érkezik olyan forrásból, mely fenntartható és ingyenes.
A kültéri egység a környező levegőből vonja ki a hőt, majd a hűtőközeget tartalmazó csővezeték segítségével továbbítja azt 
a beltéri egységhez.
A beltéri egység fogadja a hőenergiát, és tovább emeli a hőmérsékletet, melynek eredményeként a radiátorok, illetve 
a használati meleg víz hőmérséklete a 80 °C-ot is elérheti. A hőszivattyúkban (egy beltéren, egy pedig kültéren) lévő 
egyedülálló kaszkád kompresszoros megoldás révén a Daikin még a leghidegebb téli napokon is optimális kényelmet kínál, 
és egyáltalán nincs szükség kiegészítő elektromos fűtésre.
A magas hőmérsékletű Daikin Altherma háromszor hatékonyabban melegíti fel a szobát, mint a fosszilis tüzelőanyaggal 
vagy villamos árammal működő hagyományos fűtési rendszerek. Ennek köszönhetően kisebb az üzemeltetési költség, 
ugyanakkor állandó és kellemes komfortszintet élvezhetünk.*
 
* COP (Energiahatékonysági tényező): akár 3,08

A Daikin Altherma által előállított magas hőmérsékletű meleg víz ideális használati melegvíz-tartályok fűtésére - kiegészítő 
elektromos fűtésre egyáltalán nincs szükség. Mivel a rendszer gyorsabban melegíti fel a vizet, ez azt eredményezi, hogy 
kisebb tartály is elegendő. Egy négy fős család számára a szabványos tartályméret a legjobb megoldás. Amennyiben Ön 
több meleg vizet szeretne, választhat nagyobb tartályt is.

Hőleadók
A magas hőmérsékletű Daikin Atherma rendszer remekül 
kombinálható magas hőmérsékletű radiátorokkal, 
amelyek különféle méretben és alakban kaphatók - bárki 
megtalálhatja a lakás stílusához és a fűtési igényekhez 
legjobban illeszkedőt. A radiátorok egyedileg szabályoz-
hatók, de központilag is vezérelhetők, programozhatók.

Napkollektor csatlakozás
A magas hőmérsékletű Daikin Atherma rendszer 
optimálisan képes felhasználni a napsugárzás energiáját a 
használati meleg víz előállítására. Amennyiben a begyűjtött 
napenergiára nincs azonnal szükség, az erre a célra 
kifejlesztett melegvíz-tároló (EKHWP) akár egy napig is 
tárolja nagy mennyiségben a már felmelegített vizet, amely 
aztán használati meleg vízként, vagy fűtésre használható fel.

Használati melegvíz tartály

Osztott rendszer
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 ▪ Műszaki jellemzők

KÜLTÉRI EGYSÉG ERRQ011AV1 ERRQ014AV1 ERRQ016AV1 ERRQ011AY1 ERRQ014AY1 ERRQ016AY1

Fűtőteljesítmény Névl. kW 11 1 / 11 2 14 1 / 14 2 16 1 / 16 2 11 1 / 11 2 14 1 / 14 2 16 1 / 16 2

Teljesítmény felvétel Fűtés Névl. kW 3,57 1 / 4,40 2 4,66 1 / 5,65 2 5,57 1 / 6,65 2 3,57 1 / 4,402 4,66 1 / 5,65 2 5,57 1 / 6,65 2

COP 3,08 1 / 2,50 2 3,00 1 / 2,48 2 2,88 1 / 2,41 2 3,08 1 / 2,50 2 3,00 1 / 2,48 2 2,88 1 / 2,41 2

Méretek Mértékegység Mag. x szél. x mélys. mm 1.345x900x320
Súly Mértékegység kg 120
Működési 
tartomány

Fűtés Min.~Max. °CWB -20~20
Használati melegvíz Min.~Max. °CDB -20~35

Hűtőközeg Típus R-410A
Töltet kg 4,5

Hangteljesítmény szint Fűtés Névl. dBA 68 69 71 68 69 71
Hangnyomás szint Fűtés Névl. dBA 52 53 55 52 53 55
Áramellátás Megnevezés/Fázis/Frekvencia/Feszültség Hz/V 1~/50/220-440 3~/50/380-415
Áram Ajánlott biztosítékok A 25 16

(1)Belépő víz 55°C; Kilépő víz 65°C; hőmérséklet különbség=10°C; T(külső) Száraz/nedves hőm. 7°C/6°C
(2)Belépő víz 70°C; Kilépő víz 80°C; hőmérséklet különbség=10°C; T(külső) Száraz/nedves hőm. 7°C/6°C

BELTÉRI EGYSÉG - PADLÓN ÁLLÓ EKHBRD011ACV1 EKHBRD014ACV1 EKHBRD016ACV1 EKHBRD011ACY1 EKHBRD014ACY1 EKHBRD016ACY1

Burkolat Szín Metál szürke
Anyag Bevonatos acéllemez

Méretek Mértékegység Mag. x szél. x mélys. mm 705x600x695
Súly Mértékegység kg 144,25 147,25
Működési 
tartomány

Fűtés Környezeti Min.~Max. °C -20~20
Víz oldal Min.~Max. °C 25~80

Használati 
melegvíz

Környezeti Min.~Max. °CDB -20~35
Víz oldal Min.~Max. °C 25~80

Hűtőközeg Típus R-134a
Töltet kg 3,2

Hangnyomás 
szint

Névl. dBA 43 / 46 45 / 46 46 / 46 43 / 46 45 / 46 46 / 46 43 / 46 45 / 46 46 / 46 43 / 46 45 / 46 46 / 46
Éjszakai üzemmód 1.szint dBA 40 43 45 40 43 45 40 43 45 40 43 45

Áramellátás Megnevezés V1 Y1
Fázis 1~ 3~
Frekvencia Hz 50
Feszültség V 220-240 380-415

Áram Ajánlott biztosítékok A 25 16

 → Daikin Altherma magas hőmérsékletű rendszer
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Használati melegvíz tartály EKHTS200AC EKHTS260AC

Burkolat Szín Metál szürke
Anyag Galavnizált acél (Bevonatos acéllemez)

Méretek Mértékegység Mag. x szél. x mélys. mm 2.010x600x695 2.285x600x695
Súly Mértékegység Üres kg 70 78
Tartály Víztérfogat l 200 260

Anyag Rozsdamentes acél  (EN 1.4521)
Max. Vízhőmérséklet °C 75
Szigetelés Hőveszteség kWh/24h 1,2 1,5

Hőcserélő Mennyiség 1
Cső anyag Duplex acéllemez (EN 1.4162)
Külső felület m² 1,56
Belső térfogat l 7,5

Használati melegvíz tartály EKHWP300B EKHWP500B

Méretek Mértékegység Magasság mm 1.640 1.640
Szélesség mm 595 790
Mélység mm 615 790

Súly Mértékegység Üres kg 59 93
Tartály Víztérfogat l 300 500

Max. Vízhőmérséklet °C 85
Szigetelés Hőveszteség kWh/24h 1,3 1,4

Hőcserélő Használati 
melegvíz

Cső anyag Rozsdamentes acél 
Külső felület m² 5,8 6
Belső térfogat l 27,9 29
Üzemi nyomás bar 6
Átlagos fajlagos hőleadás W/K 2.790 2.900

Töltet Cső Anyag Rozsdamentes acél 
Külső felület m² 2,7 3,8
Belső térfogat l 13,2 18,5
Üzemi nyomás bar 3
Átlagos fajlagos hőleadás W/K 1.300 1.800

Kiegészítő 
napkollektoros 
fűtés

Cső Anyag Rozsdamentes acél 
Külső felület m² - 0,5
Belső térfogat l - 2,3
Üzemi nyomás bar 3
Átlagos fajlagos hőleadás W/K - 280

Napkollektor EKSH26P EKSV21P EKSV26P

Méretek Mértékegység Mag. x szél. x mélys. mm 1.300x2.000x85 2.000x1.006x85 2.000x1.300x85
Súly Mértékegység kg 42 35 42
Térfogat l 2,1 1,3 1,7
Felület Külső m² 2,6 2,01 2,6

Nyílás m² 2,350 1,79 2,35
Abszorber m² 2,360 1,8 2,36

Bevonat Mikrotermál (abszorpciós egység max. 96%, emisszió kb. 5% +/- 2%)
Abszorber Hárfa-alakú rézcsöves regiszter lézerhegesztett, erősen szelektív bevonatos alumíniumlemez
Üvegezés Egytáblás biztonsági üveg, áteresztőképesség +/- 92%
Megengedett tetőhajlás Min.~Max. ° 15~80
Üzemi nyomás Max. bar 6
Üzemszüneti hőmérséklet Max. °C 200
Hőteljesítmény Zéró veszteséges kollektor hatásfoka % -

Napkollektor szabályozó EKSRPS3

Szerelés Tartály oldalára
Méretek Mértékegység Mag. x szél. x mélys. mm 815x230x142
Hőteljesítmény Zéró veszteséges kollektor hatásfoka % -
Szabályozás Típus Digitális hőfokkülönbség-szabályozó sík szövegkijelzővel

Energiafogyasztás W 2
Érzékelő Nappanel hőmérséklet-érzékelő Pt1000

Tartály-érzékelő PTC
Visszáram-érzékelő PTC
Adagolási hőmérséklet- és áramlás-érzékelő Feszültség jel (3,5V DC)

Áramellátás Feszültség V 230

 → Daikin Altherma magas hőmérsékletű rendszer
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 ▪ Árlista   

A Daikin Altherma HT hőszivattyús fűtési rendszer magas hőmérsékletű 
előremenő vízzel a leginnovatívabb megoldás épületfelújítási projektek 
esetén. A dupla inverteres kaszkád technológiának köszönhetően akár 
80°C-os kilépő vízhőmérsékletet is képes előállítani, tisztán termodinamikai 
alapelven működve - kiegészítő elektromos fűtésre egyáltalán nincs szükség.

Cserélje le kazánját Daikin Altherma HT rendszerre! Korábbi radiátorai 
megmaradnak, így nem lépnek fel további költségek.   

Daikin Altherma magas hőmérsékletű kültéri egységek 
Inverteres osztott hőszivattyús rendszer 11 – 16 kW névleges teljesítménnyel. Névleges teljesítmény A7/W65, delta T = 5K 
peremfeltételek mellett mérve.

Nettó listaár (Ft)

Daikin Altherma HT 11kW KÜLTÉRI EGYSÉG ERRQ011AV1 Áramellátás 1~230V 860.400,–
Daikin Altherma HT 14kW KÜLTÉRI EGYSÉG ERRQ014AV1 Áramellátás 1~230V 1.028.000,–
Daikin Altherma HT 16kW KÜLTÉRI EGYSÉG ERRQ016AV1 Áramellátás 1~230V 1.167.600,–
Daikin Altherma HT 11kW KÜLTÉRI EGYSÉG ERRQ011AY1 Áramellátás 3~ 400V 954.800,–
Daikin Altherma HT 14kW KÜLTÉRI EGYSÉG ERRQ014AY1 Áramellátás 3~ 400V 1.128.200,–
Daikin Altherma HT 16kW KÜLTÉRI EGYSÉG ERRQ016AY1 Áramellátás 3~ 400V 1.286.300,–

Daikin Altherma magas hőmérsékletű beltéri egységek (padlón álló) csak fűtési alkalmazásokhoz 
Összes szükséges hidraulikus komponenssel együtt. A melegvíz-tartály a választható kiegészítőként beszerezhető beltéri egység 
tetejére vagy után felszerelhető. Csak azonos teljesítmény-osztályú és áramellátású kültéri egységgel párosítható.

Nettó listaár (Ft)

Daikin Altherma HT 11kW BELTÉRI EGYSÉG EKHBRD011ACV1 Padlón álló egység, Áramellátás 1~230V 1.369.300,–
Daikin Altherma HT 14kW BELTÉRI EGYSÉG EKHBRD014ACV1 Padlón álló egység, Áramellátás 1~230V 1.421.600,–
Daikin Altherma HT 16kW BELTÉRI EGYSÉG EKHBRD016ACV1 Padlón álló egység, Áramellátás 1~230V 1.465.200,–
Daikin Altherma HT 11kW BELTÉRI EGYSÉG EKHBRD011ACY1 Padlón álló egység, Áramellátás 3~ 400V 1.398.500,–
Daikin Altherma HT 14kW BELTÉRI EGYSÉG EKHBRD014ACY1 Padlón álló egység, Áramellátás 3~ 400V 1.452.900,–
Daikin Altherma HT 16kW BELTÉRI EGYSÉG EKHBRD016ACY1 Padlón álló egység, Áramellátás 3~ 400V 1.502.100,–

BELTÉRI EGYSÉG
EKHBRD011ACV1 EKHBRD014ACV1 EKHBRD016ACV1 EKHBRD011ACY1 EKHBRD014ACY1 EKHBRD016ACY1

230V 400V

KÜ
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23
0V

ERRQ011AV1 ● - – – – –
ERRQ014AV1 – ● – – – –
ERRQ016AV1 – – ● – – –

40
0V

ERRQ011AY1 – – – ● – –
ERRQ014AY1 – – – – ● –
ERRQ016AY1 – – – – – ●

Daikin Altherma kaszkád technológia

Nagy teljesítmény 3 lépésben:

1 A kültéri egység kinyeri a 
hőt a környezeti levegőből. Ezt a 
hőt a rendszer a beltéri egységhez 
továbbítja R-410A hűtközegen ke-
resztül.

 → Daikin Altherma magas hőmérsékletű rendszer

▪	 Kombinációk
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Választható kiegészítők
Alkalmazható 
alábbiakhoz:

11-16kW
Nettó listaár (Ft)

Vezetékes szobatermosztát EKRTWA Vezetékes digitális szobatermosztát ● 38.000,–
Vezeték nélküli szobatermosztát EKRTR Vezeték nélküli szobatermosztát ● 71.700,–
Kiegészítő digitális kártya EKRP1HBA Távriasztás / működési állapot / .. ● 41.100,–
Modbus PCD RTD-W Megfigyelés és szabályozás Modbus interfész ● 111.400,–
Sorrend-szabályozó EKCC-W Fő-/alvezérlő szett, amely max. 16 hydrobox szabályozására és 

megfigyelésére alkalmas, RTD-W egységeken keresztül bekötve ● 305.100,–

Termosztát külső érzékelő EKRTETS Hőmérséklet távmérése vezeték nélküli 
szobatermosztátról (pl. Padlóhőmérséklet) ● 4.700,–

Vezérlő panel szobatermosztát vagy 
segédfűtés csatlakoztatására

EKRP1AHT Akkor szükséges, ha EKRTWA vagy EKRTR egységet használnak 
szobatermosztátként vagy segédfűtést szereltek fel ● 41.100,–

Távoli felhasználói felület EKRUAHTB Másodlagos felhasználói felületként alkalmazható (fő-/
alvezérlés), az egyik a beltéri egység alaptartozéka ● 61.700,–

Sorba köthető segédfűtés, 1~230V, 6kW EKBUHA6V3 Elektromos segédfűtés, csak kiegészítő térfűtéshez ● 181.600,–
Sorba köthető segédfűtés, 3~400V, 6kW EKBUHA6W1 Elektromos segédfűtés, csak kiegészítő térfűtéshez ● 181.600,–
Választható szett önálló tartályhoz EKFMAHTB Ez a szett akkor szükséges, ha EKHTS tartályokat kell elhelyezni a beltéri egység közelében ● 164.600,–
Használati melegvíz csatlakozó szett 
EKHWP300B-hez

EKEPHT3H Csatlakozó szett HT egységhez, ha azt EKHWP300B egységgel kombinálják ● 78.000,–

Használati melegvíz csatlakozó szett 
EKHWO500B-hez

EKEPHT5H Csatlakozó szett HT egységhez, ha azt EKHWP500B egységgel kombinálják ● 140.100,–

Használati melegvíz tartályok
Alkalmazható 
alábbiakhoz:

11-16kW
Nettó listaár (Ft)

Rozsdamentes acél használati melegvíz-
tartály, 200 L EKHTS200AC Használati melegvíz-tartály 200 L, méretek: mag. x szél. x mély. = 1.335x600x695, 

magasság 2010 mm-ig növekszik, ha a beltéri egység tetejére szerelik ● 448.300,–

Rozsdamentes acél használati melegvíz-
tartály, 260 L EKHTS260AC Használati melegvíz-tartály 260 L, méretek: mag. x szél. x mély. = 1.610x600x695, 

magasság 2.285mm-ig növekszik, ha a beltéri egység tetejére szerelik ● 506.500,–

Nyomásmentes 300 L használati melegvíz-tartály EKHWP300B Nyomásmentes higiénikus használati melegvíz-tartály, választható napkollektoros kiegészítővel ● 546.000,–
Nyomásmentes 500 L használati melegvíz-tartály EKHWP500B Nyomásmentes higiénikus használati melegvíz-tartály, választható napkollektoros kiegészítővel ● 664.200,–

Kültér Beltér

1 2 3Lépés Lépés Lépés

Daikin Altherma kaszkád technológia

3

2 A beltéri egység fogadja a hőt 
és az R-134a hűtőközeg segítségével 
tovább emeli a hőmérsékletet.

A hő az R–134a hűtőközeget tartalmazó
körből átkerül a vízkörbe.
Az egyedülálló kaszkád kompresszoros 
kialakításának köszönhetően akár 80 
°C-os hőmérséklet is elérhető, mindez 
rásegítő fűtés nélkül.

 → Daikin Altherma magas hőmérsékletű rendszer
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Lakástulajdonosok részéről egyre nő az igény, hogy a meglevő fűtési rendszereket, elsősorban a 
gázkazánokat sokkal hatékonyabb, költségkímélőbb és környezetbarát rendszerekkel lehessen 
kiváltani, amelyeknél csökken a CO2 kibocsátás, kisebb az energiafogyasztás és amelyek 
takarékosak is.

Erre az igényre alapozva kínálja a cég a Daikin Altherma hibrid hőszivattyút.

Térfűtés céljára a Daikin Altherma hibrid hőszivattyú a levegő-víz hőszi-
vattyús technológiát kombinálja a kondenzációs gázkazán technológiával, 
így biztosítva mindig a leggazdaságosabb üzemmódot, folyamatosan figyelve az energia 
árakat (elektromos áram, gáz), a hőszivattyú hatásfokát és a hőterhelési követelményeket, 
hogy akár további 35%-kal lehessen javítani a fűtés hatékonyságát.

Használati melegvíz esetén a Daikin Altherma hibrid hőszivattyú optimalizálja a rendkívül 
hatékony kondenzációs kazán működését.

Hybr
id 

tech
nolo

gy

 → Daikin Altherma hibrid hőszivattyús rendszer

Gázkazánok cseréjére

Egyedülálló lehetőség 
családi házak, lakások fűtésére!

A következő 
előnyöket élvezheti:

 9 A hagyományos kazánokhoz 
képest alacsony fűtési és hasz-
nálati melegvíz előállítási költ-
ségek

 9 Alacsony beruházási költség
 9 Elegendő hőenergiát biztosít 

korszerűsítésnél, felújításnál
 9 Egyszerű és könnyű a felszere-

lése

ÚJ!
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Hibrid 
működés

-7 0 15

Szükséges 
hőmennyiség  

kWh/°C

Környezeti 
hőmérséklet  °C 

Gáz 
üzem

Hőszivattyú 
működése

Az átlagos európai éghajlati viszonyokat figyelembe véve a szükséges fűtési hőenergia legnagyobb részét a hibrid 
hőszivattyú működése biztosítja, így akár 35%-kal is nőhet a fűtés hatékonysága.

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

Az illusztráció átlagos európai éghajlatra vonatkozik

+ 35% hatékonyság  
hagyományos kazánokhoz képest (térfűtés)

- Hőveszteség: 14 kW
- 70% hőszivattyú-teljesítmény
- 30% gázkazán-teljesítmény

Hőveszteség = Az a teljesítmény, ami a fűtendő helyiségek számára mindenkor szükséges a komfortos helyiség hőmérséklet 
fenntartásához, amely a kellemes beltéri hőmérsékletek bármely időben tartásához szükséges.
Szükséges hőmennyiség = hőveszteség x éves előfordulási órák száma.

Hőszivattyús üzemmód
A Daikin Altherma hibrid hőszivattyúba beépített hőszivattyús berendezés a jelenlegi legjobb technológia az üzemi költségek 

optimalizálása szempontjából, mérsékelt kültéri hőmérsékleteket feltételezve 5,04-es teljesítmény tényező is elérhető!

(1) Fűtési körülmény: T(külső) Száraz/nedves hőm. 7°C/6°C (Hőm. különbség=5°C)

Gázkazános üzem
Amikor a kültéri hőmérséklet túl gyorsan csökken, hibrid üzemmódban a rendszer már nem tud hatékonyan működni. Ennél a 

pontnál a berendezés automatikusan átkapcsol „csak gázkazános” üzemmódra.

Hibrid üzemmód
Ha nagyobb fűtési teljesítményre van szükség, vagy a leghatékonyabb üzemmódot kell biztosítani az adott viszonyok között, a 

gázkazán és a hőszivattyú egyaránt a lehető leggazdaságosabb módon működik.

A víztömegáram szabályozása automatikusan történik, hogy a radiátorokból a hőszivattyúhoz áramló víz hőmérséklete lehetőleg 

alacsony legyen, ezáltal a hőszivattyús üzemmódban maximális hatékonyság érhető el.

A hőszivattyúról a hibrid üzemmódra való átkapcsolás pontos ideje függ az épület műszaki jellemzőitől, az energiaáraktól és a 

beltéri hőmérséklet kívánt beállításától.

.

 → Daikin Altherma hibrid hőszivattyús rendszer
ÚJ!
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CSAK FŰTÉS

BELTÉRI EGYSÉG EHYHBH05AV3 EHYHBH08AV3 EHYKOMB33AA2

Burkolat Szín Fehér Fehér - RAL9010
Anyag Bevonatos acéllemez

Méretek Mértékegység Mag. x szél. x mélys. mm 902x450x164 710x450x240
Súly Mértékegység kg 30 31,2 36
Működési 
tartomány

Fűtés Környezeti Min.~Max. °C -25~25 -~-
Víz oldal Min.~Max. °C 25~55 15 (1)~80 (1)

Használati melegvíz Víz oldal Min.~Max. °C -~- 40~65
Áramellátás Megnevezés/Fázis/Frekvencia/Feszültség Hz/V V3 / 1~ / 50 / 230 -

 (1)Száraz/nedves hőm. 7°C/6°C - T(előremenő) 35°C (Hőm. különbség=5°C), kazánt kikerülve

KÜLTÉRI EGYSÉG EVLQ05CV3 EVLQ08CV3

Fűtőteljesítmény Min. kW 1,80 (1) / 1,80 (2)
Névl. kW 4,40 (1) / 4,03 (2) / 3,27 (3) 7,40 (1) / 6,89 (2) / 5,80 (3)
Max. kW 5,12 (1) / 4,90 (2) / 4,81 (3) 10,02 (1) / 9,53 (2) / 7,68 (3)

Teljesítmény felvétel Fűtés Névl. kW 0,87 (1) / 1,13 (2) / 1,23 (3) 1,66 (1) / 2,01 (2) / 1,64 (3)
COP 5,04 (1) / 3,58 (2) / 4,02 (3) 4,45 (1) / 3,42 (2) / 3,53 (3)
Méretek Mértékegység Mag. x szél. x mélys. mm 735x832x307
Súly Mértékegység kg 54 56
Működési tartomány Fűtés Min.~Max. °CWB -25~25
Hűtőközeg Típus R-410A

Töltet kg 1,45 1,60
Hangteljesítmény szint Fűtés Névl. dBA 61 62
Hangnyomás szint Fűtés Névl. dBA 48 49
Áramellátás Megnevezés/Fázis/Frekvencia/Feszültség Hz/V V3/1~/50/230
Áram Ajánlott biztosítékok A 20

(1)Peremfeltételek: T(külső) Száraz/nedves hőm. 7°C/6°C - T(előremenő) 35°C (Hőm. különbség=5°C); (2)Peremfeltételek: T(külső) Száraz/nedves hőm. 7°C/6°C - T(előremenő) 45°C (Hőm. 
különbség=5°C); (3)Peremfeltételek: T(külső) Száraz/nedves hőm. 2°C/1°C - T(előremenő) 35°C (Hőm. különbség=5°C)

FŰTÉS ÉS HŰTÉS

BELTÉRI EGYSÉG EHYHBX08AV3 EHYKOMB33AA2

Burkolat Szín Fehér Fehér - RAL9010
Anyag Bevonatos acéllemez

Méretek Mértékegység Mag. x szél. x mélys. mm 902x450x164 710x450x240
Súly Mértékegység kg 31,2 36
Működési 
tartomány

Fűtés Környezeti Min.~Max. °C -25~25 -~-
Víz oldal Min.~Max. °C 25~55 15 (1)~80 (1)

Hűtés Környezeti Min.~Max. °C 10~43 -
Víz oldal Min.~Max. °C 5~22 -

Használati melegvíz Víz oldal Min.~Max. °C -~- 40~65
Áramellátás Megnevezés V3 -

Fázis 1~
Frekvencia Hz 50
Feszültség V 230

KÜLTÉRI EGYSÉG EVLQ08CV3

Fűtőteljesítmény Min. kW 1,80 (1) / 1,80 (2)
Névl. kW 7,40 (1) / 6,89 (2) / 5,80 (3)
Max. kW 10,02 (1) / 9,53 (2) / 7,68 (3)

Hűtőteljesítmény Min. kW 2,50 (4) / 2,50 (5)
Névl. kW 6,86 (4) / 5,36 (5)

Teljesítmény 
felvétel

Fűtés Névl. kW 1,66 (1) / 2,01 (2) / 1,64 (3)
Hűtés Névl. kW 2,01 (4) / 2,34 (5)

COP 4,45 (1) / 3,42 (2) / 3,53 (3)
EER 3,41 (4) / 2,29 (5)
Méretek Mértékegység Mag. x szél. x mélys. mm 735x832x307
Súly Mértékegység kg 56
Működési tartomány Fűtés Min.~Max. °CWB -25~25
Hűtőközeg Típus R-410A

Töltet kg 1,60
Hangteljesítmény szint Fűtés Névl. dBA 62
Hangnyomás szint Fűtés Névl. dBA 49 (3)
Áramellátás Megnevezés/Fázis/Frekvencia/Feszültség Hz/V V3/1~/50/230
Áram Ajánlott biztosítékok A 20

  
(1)Peremfeltételek: T(külső) Száraz/nedves hőm. 7°C/6°C - T(előremenő) 35°C (Hőm. különbség=5°C); (2)Peremfeltételek: T(külső) Száraz/nedves hőm. 7°C/6°C - T(előremenő) 45°C (Hőm. 
különbség=5°C); (3)Peremfeltételek: T(külső) Száraz/nedves hőm. 2°C/1°C - T(előremenő) 35°C (Hőm. különbség=5°C); (4)Hűtés: T(külső) 35°C - T(előremenő) 18°C (Hőm. különbség=5°C); 
(5)Hűtés: T(külső) 35°C - T(előremenő) 18°C (Hőm. különbség=5°C)

 ▪ Műszaki jellemzők

 → Daikin Altherma hibrid hőszivattyús rendszer
ÚJ!
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 ▪ Árlista   

A Daikin Altherma hibrid hőszivattyú kombinálja a levegő-víz hőszivattyús technológiát a kondenzációs gázkazán 
techno-lógiával, biztosítva mindig a leggazdaságosabb üzemmódot, folyamatosan figyelve az energia árakat (elektromos 
áram, gáz), a hőszivattyú hatásfokát és a hőterhelési követelményeket úgy, hogy akár 35%-kal nagyobb lehessen a fűtés 
hatékonysága. Figyelembe kell venni, hogy egy komplett hibrid rendszer áll egy kültéri egységből, egy hidro-modulból, egy 
gázkazán modulból, egy felhasználói felületből és egy takarólemezből.

DAIKIN Altherma hibrid hőszivattyú – kültéri egységek Nettó listaár (Ft)

Daikin Altherma hibrid kültéri egység, 5kW-os EVLQ05CV3 Áramellátás 1~230V 462.600,–
Daikin Altherma hibrid kültéri egység, 8kW-os EVLQ08CV3 Áramellátás 1~230V 663.900,–

DAIKIN Altherma hibrid hőszivattyú – hidro-modul  
(A szabályozót külön kell megrendelni!) Nettó listaár (Ft)

Daikin Altherma hibrid beltéri egység 5kW-
os kültéri egységhez, csak fűtés

EHYHBH05AV3 Áramellátás 1~230V, nagy hatékonyságú szivattyúval, tágulási tartállyal, biztonsági 
szeleppel, áramlásfigyelővel stb. (szél. x mélys. x mag.) 450 x 164 x 902

358.500,–

Daikin Altherma hibrid beltéri egység 8kW-
os kültéri egységhez, csak fűtés

EHYHBH08AV3 Áramellátás 1~230V, nagy hatékonyságú szivattyúval, tágulási tartállyal, biztonsági 
szeleppel, áramlásfigyelővel stb. (szél. x mélys. x mag.) 450 x 164 x 902

377.400,–

Daikin Altherma hibrid beltéri egység 8kW-
os kültéri egységhez, fűtés & hűtés

EHYHBX08AV3 Áramellátás 1~230V, nagy hatékonyságú szivattyúval, tágulási tartállyal, biztonsági 
szeleppel, áramlásfigyelővel stb. (szél. x mélys. x mag.) 450 x 164 x 902

416.100,–

DAIKIN Altherma hibrid hőszivattyú – kondenzáiós kombi gázkazán* Nettó listaár (Ft)

Daikin Altherma hibrid kondenzációs 
kombi gázkazán
7.9 – 31.9kW-os (80°C/60°C)

EHYKOMB33AA2 Kondenzációs kombi gázkazán speciális 2 az 1-ben hőcserélővel, 
térfűtéshez és átfolyós használati melegvíz készítéshez földgázhoz és PB-
gázhoz (szél. x mélys. x mag.) 450 x 240 x 710

404.100,–

*A gázkazán modul alapfelszereléséhez tartozik egy koncentrikus füstgáz-csatlakozó, amelynek átmérője 60/100
*A gázkazán tanúsítványa a következő füstgáz-rendszerekre érvényes: C13, C33, C43, C53, C63, C83.

Szükséges kiegészítők teljes kivitelezéshez 
(az alábbi 7 szabályozó közül csak egyet kell megrendelni!)

Alkalmazható alábbiakhoz:
Nettó listaár (Ft)

5kW-os model 8kW-os model
Vezetékes szabályozó EKRUCBL1 Felhasználói felület francia, holland, német, olasz nyelvű ● ● 35.200,–
Vezetékes szabályozó EKRUCBL2 Felhasználói felület angol, svéd, finn, norvég nyelven ● ● 35.200,–
Vezetékes szabályozó EKRUCBL3 Felhasználói felület angol, spanyol, portugál, lett nyelven ● ● 35.200,–
Vezetékes szabályozó EKRUCBL4 Felhasználói felület angol, román, lengyel, török nyelven ● ● 35.200,–
Vezetékes szabályozó EKRUCBL5 Felhasználói felület német, szlovén, cseh, szlovák nyelven ● ● 35.200,–
Vezetékes szabályozó EKRUCBL6 Felhasználói felület angol, horvát, magyar, bolgár nyelven ● ● 35.200,–
Vezetékes szabályozó EKRUCBL7 Felhasználói felület angol, dán, orosz, litván nyelven ● ● 35.200,–
Takarólemez EKHY093467 Takaró lemez a berendezés alatti 

csőcsatlakozások eltakarásához. ● ● 7.200,–

Választható kiegészítők Nettó listaár (Ft)

Propángáz szett EKHY075787 Szett folyadék- vagy gázellátással 
csatlakozáshoz ● ● 3.300,–

Szelepkészlet EKVK1A Szelepek térfűtéshez, használati 
melegvíz- és gázcsatlakozáshoz ● ● 37.200,–

Fali tartó elem EKHYMNT1A Segédelem a beltéri egység falra 
szerelésének megkönnyítésére ● ● on request

Füstgáz-csatlakozó EKHY090707 Csatlakozó 2x80 párhuzamos 
bekötéshez (C53/C83) ● ● 5.200,–

Kettősfalú csatlakozó szett EKHY090717 Koncentrikus csatlakozó szett DN 60/100 
átmérőtől DN 80/125 átmérőig ● ● 5.900,–

U-tartók kültéri egységhez EKFT008CA Tartók kültéri egység felszereléséhez 
(25cm magasság) ● ● 33.200,–

PC kábel EKPCCAB2 Kábel szett a beállítások Laptopról 
a berendezésre töltéséhez ● ● 71.800,–

Csepptálca beltéri egységhez EKHYDP Összegyűjti a hűtési üzemmódban 
keletkezett cseppvizet ● ● 35.200,–

Csepptálca kültéri egységhez (csepptálca fűtés 
nélkül)

EKDP008C A leolvasztás miatt keletkező csurgalékvizet összegyűjti 
ami egy furaton keresztül egy távoli helyre vihető ● ● 47.700,–

Fűtőelem kültéri egység csepptálcához EKDPH008C Fűtőelemet a levezető szakasz 
középső furatába kell behelyezni, 
hogy a jég ne okozzon elzáródást

● ● 71.800,–

Nyomásmentes 300 L használati melegvíz-
tartály

EKHWP300B Nyomásmentes higiénikus használati melegvíz-
tartály, választható napkollektor kiegészítővel ● ● 546.000,–

Nyomásmentes 500 L használati melegvíz-
tartály

EKHWP500B Nyomásmentes higiénikus használati melegvíz-
tartály, választható napkollektor kiegészítővel ● ● 664.200,–

Használati melegvíz-csatlakozó szett EKEPHT3H Csatlakozó szett EKHWP300B és EKHWP500B 
egységekkel kombináláshoz ● ● 78.000,–

 → Daikin Altherma hibrid hőszivattyús rendszer  → Daikin Altherma hibrid hőszivattyús rendszer
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 ▪ Füstgáz rendszer Daikin Altherma hibrid bojlerhez  

A Daikin Altherma hibrid kondenzációs gázkazánnal való párosításhoz a Daikin cég robusztus felépítésű, fehér koncentrikus 
PP-füstgáz rendszert kínál. A rendszer optimális működése érdekében a Daikin azt tanácsolja, hogy ezt a füstgát rendszert 
használják a Daikin Altherma hibrid hőszivattyús rendszerrel kombinálva. A füstgáz rendszert könnyű hozzáigazítani a 
Daikin Altherma hibrid kondenzációs gázkazános működéséhez.

Ahhoz, hogy ön könnyebben tudjon megfelelő füstgáz rendszert választani, kérjük, látogasson a http://fluegas.daikin.eu/ 
weboldalra és használja a Daikin füstgáz-kiválasztó programot.

C33 Felső

C33 Sík C93 C33S

C13

C43

C43

 → Daikin Altherma hibrid hőszivattyús rendszer
ÚJ!
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C13, C33 koncentrikus 60/100
Termék 
neve Leírás Nettó listaár 

(Ft)
EKFGP6837 Tetőkivezetés, PP/GLV  

60/100 AR460
20.200,–

EKFGS0518 Meredek palatető Pb/
GLV 60/100 18°-22° 

29.300,–

EKFGS0519 Meredek palatető Pb/
GLV 60/100 23°-27° 

29.300,–

EKFGP7910 Meredek palatető PF 
60/100 25°-45°

11.700,–

EKFGS0523 Meredek palatető Pb/
GLV 60/100 43°-47°

30.600,–

EKFGS0524 Meredek palatető Pb/
GLV 60/100 48°-52° 

31.900,–

EKFGS0525 Meredek palatető Pb/
GLV 60/100 53°-57° 

32.600,–

EKFGP1296 Időjárásálló lapostető, alumínium 
60/100 0°-15°

18.300,–

EKFGP6940 időjárásálló lapostető, alumínium 
60/100

8.500,–

EKFGP2978 Szett, vízszintes PP/
GLV 60/100

13.000,–

EKFGP2977 Szett, vízszintes alacsony 
profile PP/GLV 60/100

16.300,–

EKFGP4651 Meghosszabbítás PP/
GLV 60/100 x 500mm

8.500,–

EKFGP4652 Meghosszabbítás PP/
GLV 60/100 x 1000mm

9.800,–

EKFGP4664 Könyökcső PP/GLV 
60/100 30°

11.100,–

EKFGP4661 Könyökcső PP/GLV 
60/100 45°

7.200,–

EKFGP4660 Könyökcső PP/GLV 
60/100 90°

7.800,–

EKFGP4667 T-cső ellenőrző panellal 
PP/GLV 60/100

27.400,–

EKFGP4631 Rögzítés / fali tartó 
Dn.100

2.600,–

C13, C33 koncentrikus 80/125
Termék 
neve Leírás Nettó listaár 

(Ft)
EKFGP6864 Tető kivezetés PP/GLV  

80/125 AR300  Ral-9011
24.100,–

EKFGT6300 Meredek palatető Pb/
GLV 80/125 18°-22° 

30.000,–

EKFGT6301 Meredek palatető Pb/
GLV 80/125 23°-27° 

30.600,–

EKFGP7909 Meredek palatető PF 
80/125 25°-45°  Ral-9011

12.400,–

EKFGT6305 Meredek palatető Pb/
GLV 80/125 43°-47°

32.600,–

EKFGT6306 Meredek palatető Pb/
GLV 80/125 48°-52° 

33.200,–

EKFGT6307 Meredek palatető Pb/
GLV 80/125 53°-57° 

35.900,–

EKFGP1297 időjárásálló lapostető, alumínium Alu 
80/125 0°-15°

19.600,–

EKFGW5333 időjárásálló lapostető, alumínium 
Alu 80/125

8.500,–

EKFGW6359 Fali kivezető készlet 
PP/GLV  80/125

22.800,–

EKFGP4801 Meghosszabbítás PP/
GLV 80/125 x 500mm

9.800,–

EKFGP4802 Meghosszabbítás PP/GLV 
80/125 x 10000mm

10.400,–

EKFGP4814 Könyökcső PP/GLV 
80/125 30°

11.100,–

EKFGP4811 Könyökcső PP/ALU 
80/125 45°

8.500,–

EKFGP4810 Könyökcső PP/ALU 
80/125 90°

8.500,–

EKFGP4820 Könyökcső ellenőrző panellal, 
PP/ALU 80/125 90° EPDM

21.500,–

EKFGP4481 Rögzítés / fali tartó, 125-
ös névleges átmérővel

3.300,–

Multi Flex PP 100 és 130 névleges átmérővel, csak  C43  60/100 egységnél
Termék 
neve Leírás Nettó listaár 

(Ft)
EKFGP6368 T-csatlakozó Flex 100 Boilerhez 

Catlakozó szet 1 
50.900,–

EKFGP6354 Flex 100-60 + Tartó 
és könyökcső 

37.200,–

EKFGP6215 T-csatlakozó Flex 130 Boiler 
Catlakozó szet 1 

56.100,–

EKFGS0257 Flex 130-60 + Tartó 
és könyökcső 

41.700,–

EKFGP4678 Kémény csatlakozás 
60/100

13.000,–

EKFGP5461 Meghosszabbítás 
PP 60x500 

2.600,–

Flex PP típus, 100-as névleges átm., C43 
egységgel kombinálva
Termék 
neve Leírás Nettó listaár 

(Ft)
EKFGP5497 Kéményfej PP, 100, 

füstcsővel együtt
26.700,–

EKFGP6316 Adapter, Flex-
rögzítésű, PP 100

12.400,–

EKFGP6337 Tartóelem, felső, Inox, 
100-as névleges átm.

5.900,–

EKFGP6346 Hosszabbító, Flex PP 100, 
L=10m

66.500,–

EKFGP6349 Hosszabbító, Flex PP 100, 
L=15m

99.700,–

EKFGP6347 Hosszabbító, Flex PP 100, 
L=25m

164.300,–

EKFGP6325 Csatlakozó Flex-
Flex között, PP 100

11.100,–

Flex PP típus, 130-as névleges átm., C43 egységgel kombinálva
Termék 
neve Leírás Nettó listaár 

(Ft)
EKFGP5197 Kéményfej, PP 130, 

füstcsővel együtt
39.100,–

EKFGS0252 Adapter Flex-
rögzítésű, PP 130

15.600,–

EKFGP6353 Tartóelem, felső, Inox, 
130-as névl. Átm.

11.100,–

EKFGS0250 Hosszabbító, Flex PP 130, 
L=30m

215.100,–

EKFGP6366 Csatlakozó Flex-
Flex között, PP 130

16.300,–

Flex PP névleges átmérő 60-80  C93/C33s
Termék 
neve Leírás Nettó listaár 

(Ft)
EKFGP1856 Flex Készlet PP 

Dn.60-80
67.200,–

EKFGP4678 Tetőcsatlakozás 
60/100

13.000,–

EKFGP2520 Flex Készlet PP 
Dn.80

76.300,–

EKFGP4828 Tetőcsatlakozás  
80/125

13.000,–

EKFGP6340 Meghosszabbítás 
Flex PP 80 L=10 M                                         

54.800,–

EKFGP6344 Meghosszabbítás 
Flex PP 80 L=15 M                                         

82.100,–

EKFGP6341 Meghosszabbítás 
Flex PP 80 L=25 M                                         

125.800,–

EKFGP6342 Meghosszabbítás 
Flex PP 80 L=50 M                                         

234.700,–

EKFGP6324 Csatlakozó Flex-
Flex PP 80 

9.800,–

EKFGP6333 Távtartó PP 80-100 3.300,–

 → Daikin Altherma hibrid hőszivattyús rendszer  → Daikin Altherma hibrid hőszivattyús rendszer
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Egy vagy több kültéri egység 

+ Több beltéri egység 

>> A moduláris rendszer

KÜLTÉRI EGYSÉG

Indoor installation
Használati 

melegvíz tartály

= +

Fűtés/Hűtés

BELTÉRI EGYSÉG

melegvíz
1 2

Fűtés
3

Hűtés

Célnak megfelelő
és igény szerinti meleg víz
Egy fitnesz center kihívásai

• Nagy méretű termek, ahol nagy 
mennyiségű hő szabadul fel, ezért 
szigorú klímavezérlésre van szükség 
a teljes komplexumban

• Az öltözőkben nagy az 
“igény szerinti” melegvíz-
használat

A megoldás:

• Daikin Altherma 
Flex típusú rendszer, 
moduláris és rugalmas 
felépítésű.

 Hatékony klímavezérlés

lakossági alkalmazásokra

Kereskedelmi alkalmazások

Kültér

1

2

3

 → Daikin Altherma Flex típus
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1 kereskedelmi tér / 1 lakás Teljes épület

20kW

22kW

40kW

45kW Több kültéri egység 
bekapcsolásával nagyobb 
teljesítmény érhető el

(külön rendszer: a kültéri 
egységek nem kapcsolódnak 
egymáshoz)

Megjegyzés:

Fűtőteljesítmény 7°C környezeti 
hőmérsékleten, hűtőteljesítmény 
35°C környezeti hőmérsékleten.

6kW 9kW 11kW 14kW 16kW

5kW 8kW

3 AZ 1-BEN RENDSZER

A Daikin Altherma Flex fűt, hűt és használati meleg vizet állít elő:
• • Fűtés: kilépő vízhőmérséklet akár 80 °C
• • Hűtés: kilépő vízhőmérséklet akár 5 °C
• • Meleg víz: tartályhőmérséklet akár 75 °C
A hővisszanyerő funkciónak köszönhetően a rendszer akár 60°C-osra is képes felfűteni a melegvíz-tartályt, pusztán a 
hűtő üzemmód során keletkezett hő segítségével.

ENERGIAHATÉKONY HŐSZIVATTYÚS TECHNOLÓGIA

Egy hagyományos olajkazánhoz képes ez:
• 36 %-kal kisebb üzemeltetési költségeket*
• 71 %-kal kisebb szén-dioxid-kibocsátást*
• és 35%-kal kisebb elsődleges energiafelhasználást* eredményez

* Belga körülményekre számított adatok: SCOP = 3, 2007-2010-es energiaárak, villamos áram termelésre jutó CO2-kibocsátás

MODULÁRIS RENDSZER

Az egy vagy több inverterrel vezérelt kültéri hőszivattyú egységek fűtenek, hűtenek, valamint használati meleg vizet 
állítanak elő. A 23-45 kW-os kültéri egységek kinyerik a hőt a környező levegőből, közepes hőmérsékletet állítanak be, majd 
továbbítják a hőenergiát az egyes beltéri egységekhez. 
Az optimális hatékonyság biztosítása érdekében a beltéri egységek többféle teljesítményosztályban kaphatók (6, 9, 11, 14 és 
16 kW). Egy kültéri egység akár tíz beltéri egységhez is kapcsolódhat. Nagyobb berendezések esetében több kültéri egység 
is beköthető

3P, 400V1P, 230V

 → Daikin Altherma Flex típus
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 ▪ Műszaki jellemzők

KÜLTÉRI EGYSÉG EMRQ8A EMRQ10A EMRQ12A EMRQ14A EMRQ16A

Fűtőteljesítmény Névl. kW 22,4 28 33,6 39,2 44,8
Hűtőteljesítmény Névl. kW 20 25 30 35 40
Méretek Mértékegység Mag. x szél. x mélys. mm 1.680x1.300x765
Súly Mértékegység kg 331 339
Működési 
tartomány

Fűtés Min.~Max. °CWB -15~20
Használati melegvíz Környezeti Min.~Max. °CDB -15~35
Hűtés Min.~Max. °CDB 10~43

Hűtőközeg Típus R-410A
Csövezés Folyadék Külső átm. mm 9,52 12,7

Gáz Külső átm. mm 19,1 22,2 28,6
Nagy- és kisnyomású gáz Külső átm. mm 15,9 19,1 22,2
Csőhosszúság K.E-B.E Max. m 100

Rendszer ekvivalens m 120
Teljes csőhosszúság Rendszer aktuális m 300

Hangteljesítmény szint Fűtés Névl. dBA 78 80 83 84
Hangnyomás szint Fűtés Névl. dBA 58 60 62 63
Áramellátás Fázis/Feszültség V 3~/380-415

Fűtési körülmények: T(külső) Száraz/nedves hőm. 7°C/6°C, 100% kiterhelés mellett
Hűtési körülmények: T(külső) Szárazhőm. 35°C, 100% kiterhelés mellett
* Teljesítmény nem garantálható -20°C és -15°C között.

 → Daikin Altherma Flex típus
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BELTÉRI EGYSÉG EKHVMRD50A EKHVMRD80A EKHVMYD50A EKHVMYD80A

Burkolat Szín Metál szürke
Anyag Bevonatos acéllemez

Méretek Mértékegység Mag. x szél. x mélys. mm 705x600x695
Súly Mértékegység kg 92 120
Működési 
tartomány

Fűtés Környezeti Min.~Max. °C -15~20
Víz oldal Min.~Max. °C 25~80

Hűtés Környezeti Min.~Max. °CDB -~- 10~43
Víz oldal Min.~Max. °C -~- 5~20

Használati 
melegvíz

Környezeti Min.~Max. °CDB -15~35
Víz oldal Min.~Max. °C 45~75

Hűtőközeg Típus R-134a
Töltet kg 2

Hangnyomás 
szint

Névl. dBA 40 1 / 43 2 42 1 / 43 2 40 1 / 43 2 42 1 / 43 2

Éjszakai üzemmód 1.szint dBA 38 1

Áramellátás Megnevezés V1
Fázis 1~
Frekvencia Hz 50
Feszültség V 220-240

Áram Ajánlott biztosítékok A 20

BELTÉRI EGYSÉG EKHBRD011ACV1 EKHBRD014ACV1 EKHBRD016ACV1 EKHBRD011ACY1 EKHBRD014ACY1 EKHBRD016ACY1

Burkolat Szín Metál szürke
Anyag Bevonatos acéllemez

Méretek Mértékegység Mag. x szél. x mélys. mm 705x600x695
Súly Mértékegység kg 144,25 147,25
Működési 
tartomány

Fűtés Környezeti Min.~Max. °C -20~20
Víz oldal Min.~Max. °C 25~80

Hűtés Környezeti Min.~Max. °CDB -~-
Víz oldal Min.~Max. °C -~-

Használati 
melegvíz

Környezeti Min.~Max. °CDB -20~35
Víz oldal Min.~Max. °C 25~80

Hűtőközeg Típus R-134a
Töltet kg 3,2

Hangnyomás 
szint

Névl. dBA 43 1 / 46 2 45 1 / 46 2 46 1 / 46 2 43 1 / 46 2 45 1 / 46 2 46 1 / 46 2

Éjszakai üzemmód 1.szint dBA 40 1 43 1 45 1 40 1 43 1 45 1

Áramellátás Megnevezés V1 Y1
Fázis 1~ 3~
Frekvencia Hz 50
Feszültség V 220-240 380-415

Áram Ajánlott biztosítékok A 25 16

(1) A hangnyomás Belépő víz 55°C; Kilépő víz 65°C mellett mérve
(2) A hangnyomás Belépő víz 70°C; Kilépő víz 80°C mellett mérve
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Daikin Altherma Flex típusú kültéri egységek
Névleges fűtőteljesítmény következő peremfeltételeknél mérve: Ta 7°C, névleges hűtőteljesítmény: Ta 35°C, 100% csatlakozási arány mellett Nettó listaár (Ft)

Daikin Altherma Flex KÜLTÉRI EGYSÉG 8LE EMRQ8A Kültéri egység 22,4kW fűtő- és 20kW 
hűtőteljesítménnyel, áramellátás 3~400V

2.332.900,–

Daikin Altherma Flex KÜLTÉRI EGYSÉG 10LE EMRQ10A Kültéri egység 28kW fűtő- és 25kW 
hűtőteljesítménnyel, áramellátás 3~400V

2.472.800,–

Daikin Altherma Flex KÜLTÉRI EGYSÉG 12LE EMRQ12A Kültéri egység 33,6kW fűtő- és 30kW 
hűtőteljesítménnyel, áramellátás 3~400V

2.706.100,–

Daikin Altherma Flex KÜLTÉRI EGYSÉG 14LE EMRQ14A Kültéri egység 39,2kW fűtő- és 35kW 
hűtőteljesítménnyel, áramellátás 3~400V

3.266.000,–

Daikin Altherma Flex KÜLTÉRI EGYSÉG 16LE EMRQ16A Kültéri egység 44,8kW fűtő- és 40kW 
hűtőteljesítménnyel, áramellátás 3~400V

3.732.600,–

Daikin Altherma Flex típusú beltéri egység (padlón álló) fűtéshez & hűtéshez, illetve csak fűtés alkalmazásokhoz 
Összes szükséges hidraulikus komponenssel együtt. Nettó listaár (Ft)

Daikin Altherma Flex 5kW beltéri egység, csak 
fűtésre

EKHVMRD50A Áramellátás 1~230V 1.259.500,–

Daikin Altherma Flex 5kW beltéri egység, fűtésre & 
hűtésre

EKHVMYD50A Áramellátás 1~230V 1.396.400,–

Daikin Altherma Flex 8kW beltéri egység, fűtésre EKHVMRD80A Áramellátás 1~230V 1.300.400,–
Daikin Altherma Flex beltéri egység, fűtésre & 
hűtésre

EKHVMYD80A Áramellátás 1~230V 1.437.900,–

Daikin Altherma Flex 11kW beltéri egység, csak 
fűtésre

EKHBRD011ACV1 Áramellátás 1~230V 1.369.300,–

Daikin Altherma Flex 14kW beltéri egység, csak 
fűtésre

EKHBRD014ACV1 Áramellátás 1~230V 1.421.600,–

Daikin Altherma Flex 16kW beltéri egység, csak 
fűtésre

EKHBRD016ACV1 Áramellátás 1~230V 1.465.200,–

Daikin Altherma Flex 11kW beltéri egység, csak 
fűtésre

EKHBRD011ACY1 Áramellátás 3~400V 1.398.500,–

Daikin Altherma Flex 14kW beltéri egység, csak 
fűtésre

EKHBRD014ACY1 Áramellátás 3~400V 1.452.900,–

Daikin Altherma Flex 16kW beltéri egység, csak 
fűtésre

EKHBRD016ACY1 Áramellátás 3~400V 1.502.100,–

 ▪ Árlista   

A Daikin Altherma Flex típusú rendszer lakossági és kereskedelmi alkalma-
zásokra lett kifejlesztve, ez 3 az 1-ben típusú rendszer fűtéshez, használati 
melegvíz-készítéshez és hűtéshez, minden üzemmódban nagyon hatékony.

A Daikin Altherma Flex típusú rendszerrel jellemzően 3-as COP érték érhető 
el a mérsékelt éghajlatú nyugat- és közép-európai országokban. A Daikin 
Altherma Flex típus moduláris rendszer. Az ön elképzelésétől függően egy 
vagy több kültéri egység kombinálható akár tíz beltéri egységgel is.

 → Daikin Altherma Flex típus
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Választható kiegészítők
Alkalmazható 
alábbiakhoz:

11-16kW
Nettó listaár (Ft)

Vezetékes szobatermosztát EKRTWA Vezetékes digitális szobatermosztát ● 38.000,–
Vezeték nélküli szobatermosztát EKRTR Vezeték nélküli digitális szobatermosztát ● 71.700,–
Kiegészítő digitális kártya, PCB EKRP1HBA Távriasztás / működési állapot ● 41.100,–
Modbus interfész RTD-W Megfigyelő és szabályozó Modbus felület ● 111.400,–
Sorrendszabályozó EKCC-W Fő-/alvezérlő szett, amely megfigyel/szabályoz max. 16 

hydrobox egységet, RTD-W csatlakozáson keresztül ● 305.100,–

Termosztát külső érzékelő EKRTETS Hőmérséklet távmérése vezeték nélküli 
szobatermosztátról (pl. Padlóhőmérséklet) ● 4.700,–

Áramfelvétel–szabályozó panel 
szobatermosztát vagy segédfűtés 
csatlakoztatásához

EKRP1AHT Akkor szükséges, ha EKRTWA vagy EKRTR egységet használnak 
szobatermosztátként, vagy ha segédfűtést kell felszerelni ● 41.100,–

Távoli felhasználói felület EKRUAHTB Másodlagos felhasználói felületként használható (fő-/
alvezérlés), az egyik a beltéri egységnek alaptartozéka ● 61.700,–

Sorba köthető segédfűtőelem 1~230V, 6kW EKBUHA6V3 Elektromos segédfűtés csak térfűtés rásegítésére ● 181.600,–
Sorba köthető segédfűtőelem, 3~400V, 6kW EKBUHA6W1 Elektromos segédfűtés csak térfűtés rásegítésére ● 181.600,–
Választható szett önálló tartályhoz EKFMAHTB Ez a szett akkor szükséges, ha EKHTS tartályokat kell elhelyezni a beltéri egységhez közel ● 164.600,–
Választható ütemező szett EKMBIL1 Választható szett a beltéri egységre szerelt tartály összeállításához ● 42.800,–
Központi elvezető tartály kültéri egységhez KWC25C450 Elvezető szakasz szett a kondenzvíz gyűjtéséhez, fagymentesítési művelet után ● 341.700,–
Használati melegvíz-csatlakozó szett 
EKHWP300B-hez

EKEPHT3H Csatlakozó szett HT egységhez, ha azt EKHWP300B-vel kell kombinálni ● 78.000,–

Használati melegvíz-csatlakozó szett 
EKHWP500B-hez

EKEPHT5H Csatlakozó szett HT egységhez, ha azt EKHWP500B-vel kell kombinálni. ● 140.100,–

Használati melegvíz tartály
Alkalmazható 
alábbiakhoz:

11-16kW
Nettó listaár (Ft)

Rozsdamentes acél használati melegvíz-
tartály, 200 L

EKHTS200AC Használati melegvíz-tartály 200 L, méretek: mag. x szél. x mélys. = 
1335x600x695, magasság 2010-re nő, ha a beltéri egység tetejére szerelik ● 448.300,–

Rozsdamentes acél használati melegvíz-
tartály, 260 L

EKHTS260AC Használati melegvíz-tartály 200 L, méretek: max. x szél. x mélys. = 
1610x600x695, magasság 2285-re nő, ha a beltéri egység tetejére szerelik ● 506.500,–

Nyomásmentes 300 L használati melegvíz-tartály EKHWP300B Nyomásmentes higiénikus használati melegvíz-tartály, választható napkollektorral ● 546.000,–
Nyomásmentes 500 L használati melegvíz-tartály EKHWP500B Nyomásmentes higiénikus használati melegvíz-tartály, választható napkollektorra. ● 664.200,–

Hűtőközeg-elosztó szett kültéri egységekhez 3 csöves 3 csöves

Kültéri egység teljesítménye, típusa (LE) colos metrikus colos metrikus
8 + 10 KHRQ23M29T9 KHRQM23M29T KHRQ22M29T9 KHRQM22M29T
Netto listaár HUF 52.100,– 52.100,– 46.300,– 46.300,–
12 ~ 16 KHRQ23M64T KHRQM23M64T KHRQ22M64T KHRQM22M64T
Netto listaár HUF 82.900,– 82.900,– 55.600,– 55.600,–

Refnet elágazó idomok beltéri egységekhez 3 csöves 3 csöves

Beltéri egység, teljesítmény index colos metrikus colos metrikus
< 200 KHRQ23M20T KHRQM23M20T KHRQ22M20T KHRQM22M20T
Netto listaár HUF 44.400,– 44.400,– 34.100,– 34.100,–
200 ≤ x < 290 KHRQ23M29T9 KHRQM23M29T KHRQ22M29T9 KHRQM22M29T
Netto listaár HUF 52.100,– 52.100,– 46.300,– 46.300,–
290 ≤ x < 520 KHRQ23M64T KHRQM23M64T KHRQ22M64T KHRQM22M64T
Netto listaár HUF 82.900,– 82.900,– 55.600,– 55.600,–

Refnet osztó idomok beltéri egységekhez 3 csöves 3 csöves

Beltéri egység, teljesítmény index colos metrikus colos metrikus
<200 and 200 ≤ x < 290 KHRQ23M29H KHRQM23M29H KHRQ22M29H KHRQM22M29H
Netto listaár HUF 90.700,– 90.700,– 64.600,– 64.600,–
290 ≤ x < 520 KHRQ23M64H KHRQM23M64H KHRQ22M64H KHRQM22M64H
Netto listaár HUF 110.600,– 110.600,– 80.100,– 80.100,–

 → Daikin Altherma Flex típus
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A hőszivattyús hőleadó egység igény szerint fűteni 
és hűteni is tud, mivel több egyszerű fan coil 

berendezésnél. 

Zajszintje rendkívül alacsony.

Olyan esetben, amikor padlófűtést kombinálnak fan coil 
egységekkel, a hatékonyság miatt lényeges alacsony 
kilépő vízhőmérsékletek megfelelőek padlófűtés esetén 
is, viszont a fan coil egységek bizonyos túlméretezése 
szükséges ahhoz, hogy kellően magas hőszinteket érjünk 
el ilyen alacsony vízhőmérsékletek mellett.  A hőszivattyús 
hőleadás megoldja ezt a problémát.
A hőszivattyús hőleadó képes leadni szükséges mennyiségű 
hőt alacsony kilépő vízhőmérsékleten, mialatt a méretet 
nem kell növelni.
Ahelyett, hogy a kilépő vízáramot kapcsolgatnánk ki és 
be termosztát segítségével egy központi vezérlőteremből, 
mindegyik hőszivattyús leadó közvetlenül ráköthető 
a Daikin Altherma beltéri egységre, vagyis a rendszer 
intelligens központjára. Ez lehetővé teszi, hogy az összes 
helyiség megkapja a szükséges hőt, függetlenül a többi 
helyiség állapotától.
A hőszivattyús hőleadó üzemi költséget 
takarít meg amiatt, hogy kb. 25%-kal növelhető 
a rendszer hatékonysága azokéhoz képest, amelyek a 
padlófűtést kombinálják a normál fan coil egységekkel. A 
hőszivattyús hőleadó könnyen helyettesítheti a meglevő 
hőleadókat, elsősorban az automatikus hardverfelismerés 
és konfigurálás funkciónak köszönhetően.

Hőszivattyús hőleadó
 → Hőszivattyús hőleadó
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BELTÉRI EGYSÉG FWXV20A FWXV15A

Fűtőteljesítmény Teljes kapacitás Névl. kW 2,0 1,5
Hűtőteljesítmény Teljes kapacitás Névl. kW 1,7 1,2

Érzékelhető 
teljesítmény

Névl. kW 1,4 0,98

Teljesítmény 
felvétel

Fűtés Névl. kW 0,015 0,013
Hűtés Névl. kW 0,015 0,013

Méretek Mértékegység Mag. x szél. x 
mélys.

mm 600/700/210

Súly Mértékegység kg 15
Csőcsatlakozók Elvezetés/külső átm./

bevezetés/kivezetés
mm/
inch 18/G 1/2/G 1/2

Hangnyomás szint Fűtés Névl. dBA 29 19
Hűtés Névl. dBA 29 19

Áramellátás Fázis/Frekvencia/Feszültség Hz/V 1~/50/60/220-240/220

(1) Hűtés: helyiség hőm. 27°C száraz, 19°C nedves; belépő víz hőm. 7°C, víz hőfok lépcső 5K.
(2) Fűtés: helyiség hőm. 20°C száraz; belépő víz hőm. 45°C, víz hőfok lépcső 5K.

 ▪ Műszaki jellemzők

Daikin Altherma Hőszivattyús hőleadó Nettó listaár (Ft)

Daikin Altherma  
Hőszivattyús hőleadó 1,5kW

FWXV15A Hőszivattyú csatlakozó 1,5kW* fűtőteljesítményhez 
és 1,2kW** és 0,3kW*** hűtőteljesítményhez 190.400,–

Daikin Altherma  
Hőszivattyús hőleadó 2,0kW

FWXV20A Hőszivattyú csatlakozó 2,0kW* fűtőteljesítményhez 
és 1,7kW** és 0,4kW*** hűtőteljesítményhez 206.500,–

Választható kiegészítők Nettó listaár (Ft)

2-utas szelep szett EKVKHPC az összes olyan hűtési és magas hőmérsékletű alkalmazásnál használni 
kell, ahol a vízhőmérséklet 18°C alatti és/vagy 60° ill. azt meghaladó 
vízhőmérséklet fordulhat elő.

26.000,–

* belépő vízhőmérséklet 45°C és kilépő vízhőmérséklet 40°C, helyiség száraz hőmérséklet 20°C, közepes ventilátor fordulat
**belépő vízhőmérséklet 7°C és kilépő vízhőmérséklet 12°C, helyiség száraz hőmérséklet 27°C száraz / 19°C nedves, közepes ventilátor fordulat
***belépő vízhőmérséklet 18°C és kilépő vízhőmérséklet 23°C, helyiség száraz hőmérséklet 27°C száraz / 19°C nedves, közepes ventilátor fordulat

 ▪ Árlista   

A Daikin belső termékfejlesztési csoportjának egy másik innovációja az 
interlink funkcióval ellátott hőszivattyús hőleadó, mely tökéletesen alkalmas 
alacsony hőmérsékletű rendszerekhez - pl. padlófűtéssel való kombinációban. 
A stílusos, kompakt, intelligens és rendkívül csendes hőszivattyús hőleadó 
remek megoldás lakások gyors fűtésére vagy hűtésére.

 → Hőszivattyús hőleadó
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Napkollektor szett
A napkollektor csatlakozó szett biztosítja, hogy a nap¬energia egy 
külső hőcserélőn keresztül eljusson a Daikin Altherma melegvíz-
tartályához. A két hőcserélős tartályokkal szemben ez a rendszer 
lehetővé teszi a tartály teljes tartalmának napenergiával - szükség 
esetén pedig a hőszivattyúból származó energiával - történő 
hatékony fűtését.

Napkollektor
A nagy hatékonyságú kollektorok az összes rövidhullámú 
napsugárzást hővé alakítják a rendkívül szelektív hatású 
bevonatuk segítségével. A kollektorokat a tetőcserepek fölé 
szokták felszerelni.

Nyomás alatti rendszer
A rendszert kellő mennyiségű, fagyállóval adagolt 
hőközvetítő folyadékkal töltik fel, hogy télen a befagyást 
megelőzzék. Az egész rendszer nyomás alatt áll és teljesen 
zárt.

Nyomásmentes rendszer
A rendszert tiszta vízzel töltik fel, amit a nyomásmentes 
energiatároló tartályból vételeznek, amikor nincs napsütés. 
Ha nincs napsütés és ezért energiára van szükség, akkor a 
vizet visszavezetik a nyomásmentes energiatároló tartályba.

Mire lesz szükség?
• Napkollektor
• Vízvezeték-hálózat és szivattyú állomás
• HMV tartály: szabványos Daikin Altherma használati 

melegvíz-tartály
• Csatlakozó szett napkollektorhoz
• Fűtőegység (Daikin Altherma hőszivattyús egység, 

amely egyúttal a lakásfűtést is biztosítja)

Napkollektor csatlakoztatása
 → Daikin napkollektor rendszer

1- Napkollektor

2- Szivattyú állomás

3- Csatlakozó szett napkollektorhoz, mely önálló használati 

melegvíz–tartállyal (EKHWS – EKHWE) való kombinációban 

is kapható.

3

2

1
A Daikin két különböző típusú 
napkollektor rendszert kínál, ezek 
hőszivattyúval kombinálhatók.
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Napkollektorok
Éves átlagban a napsugárzás a használati 
meleg víz szükséges hőmérsékletre való 
felfűtéséhez szükséges energiának mintegy 
felét biztosítja. A szelektív bevonatú, nagy 
hatékonyságú kollektorok hővé alakítják a 
napból érkező rövid hullámú sugárzást. A 
napkollektorok a tetőcserép fölé szerelhetők.

A rendszer működése
A napkollektorok csak akkor telnek meg 
vízzel, ha a nap elegendő hőt biztosít. Ilyenkor 
a vezérlő és szivattyúegység mindkét szi-
vattyúja bekapcsol egy rövid időre, hogy 
a használati melegvíz¬tárolótartályból fel-
töltse a kollektorokat. A feltöltést követően 
- mely kevesebb, mint egy percig tart - az 
egyik szivattyú leáll, míg a másik folytatja a 
víz keringtetését.

1. Hidegvíz-csatlakozás

2. Melegvíz-csatlakozás

3. Tartályfűtés előremenő

4. Tartályfűtés visszatérő

5. Fűtés rásegítés előremenő

6. Fűtés rásegítés visszatérő

7. Napkollektor visszatérő

8. Tároló tartály (polipropilén kettősfalú 
köpeny PUR szigetelőhabbal kitöltve

9. R3 szolár-szabályozóhoz / fogantyúhoz 
felszerelve

10. Biztonsági túlyfolyó csatlakozás

11. Visszavezetett szoláráram / töltés és 
elvezetés csatlakozója tároló tartály felé

12. Töltöttségi szint jelzője

13. Csatlakozó a segédfűtéshez

14. Elektromos bemerülő fűtőelem

15. Érzékelő csomag tartályhőmérséklet 
jelzéséhez

16. Használati melegvízhez hőcserélő

17. Hőcserélő töltése

18. Bevezetés a napkollektortól

19. Nyomásmentes tároló víztartály

20. Szolárzóna

21. Melegvíz-zóna

 → Daikin napkollektor rendszer

EKHWP: használati melegvíz tartály
A használati melegvíz-tartály két részre tagolódik: A mindig forró felső rész az aktív vízzóna – Az alsó hideg szekció 
pedig a szolárzóna.

1. A rendszer felmelegíti a tartály felső részében lévő aktív vizet. E zóna magas hőmérséklete szavatolja, hogy a 
tartályban mindig legyen elegendő forró víz.

2.  A napkollektorok sokkal hatékonyabban működnek, ha hidegebb víz folyik át rajtuk. Ezért a közvetlenül a 
napkollektorba pumpált vizet az alsó szolárzónában tárolja a rendszer. .
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Beltéri egység és használati 
melegvíz tartály
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NAPKOLLEKTOR CSATLAKOZTATÁSA EKSOLHWAV1

Méretek Mértékegység Mag. x szél. x 
mélys.

mm 770x305x270

Súly Mértékegység kg 8
Működési 
tartomány

Környezeti 
hőmérséklet

Min,~Max, °C 1~35

Hangnyomás 
szint

Névl., dBA 27

Hőteljesítmény Zéró veszteséges kollektor 
hatásfoka

% -

Áramellátás Fázis/Frekvencia/Feszültség Hz/V 1~/50/220-240
Áramfelvétel BELTÉRI EGYSÉG

KIEGÉSZÍTŐK EKSR3PA

Szerelés Falra
Méretek Mértékegység Mag. x szél. x 

mélys.
mm 332x230x145

Hőteljesítmény Zéró veszteséges kollektor 
hatásfoka

% -

Szabályozás Típus Digitális hőfokkülönbség-szabályozó, sík szöveges kijelzővel
Energiafogyasztás W 2

Érzékelő Szolárpanel hőmérséklet-érzékelő Pt1000
Tartály-érzékelő PTC
Visszáram-érzékelő PTC
Adagolási hőmérséklet- és áramlás-érzékelő Feszültség jel (3,5V DC)

Áramellátás Frekvencia/Feszültség Hz/V 50/230

Napkollektor EKSV26P EKSH26P EKSV21P

Méretek Mértékegység Mag. x szél. x 
mélys.

mm 2,000x1,300x85 1,300x2,000x85 2,000x1,006x85

Súly Mértékegység kg 42 35
Térfogat l 1,7 2,1 1,3
Felület Külső m² 2,601 2,01

Nyílás m² 2,364 1,795
Abszorber m² 2,354 1,791

Bevonat Mikrotermális (abszorpció, max. 96%), emisszió kb. 5% +/- 2%
Abszorber Hárfa-alakú rézcsöves regiszter lézerhegesztéssel illesztett, erősen szelektív bevonatú alumínium-lemezzel
Üvegezés Egytáblás biztonsági üveg, áteresztőképessége +/- 92%
Megengedett 
tetőhajlás

Min,~Max, °C 15~80

Üzemi nyomás Max, bar 6
Üzemszüneti 
hőmérséklet

Max, °C 200

Hőteljesítmény Zéró veszteséges kollektor 
hatásfoka

% 78,7 78,3

Hőveszteségi együttható, a1 W/m²,K 4,270 4,25
Hőveszteségi együttható 
hőmérséklet-függősége, a2

W/
m²,K² 0,0070 0,0057

Hőkapacitás kJ/K 6,5 -
Beesési szög 
módosítása

AM at 50° 0,94 -

Felszerelési helyzet Függőleges vízszintes Függőleges

SZOLÁR-CSATLAKOZÁS EKSRPS3B

Méretek Mértékegység Mag. x szél. x 
mélys.

mm -

Szabályozás Típus Digitális hőfokkülönbség-szabályozó, sík szöveges kijelzővel
Energiafogyasztás W -

Szerelés A tartály oldalára
Érzékelő Nappanel hőmérséklet-érzékelő Pt1000

Tartály-érzékelő PTC
Visszáram-érzékelő PTC
Adagolási hőmérséklet- és áramlás-érzékelő Feszültség jel (3,5V DC)

 → Daikin napkollektor rendszer

 ▪ Műszaki jellemzők
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 → Daikin napkollektor rendszer

 ▪ Árlista
A Daikin Altherma LT, HT, illetve Flex egységekhez nyomott, valamint nyomásmentes rendszer köthető. A rendszer főbb 
elemei: szabványos Daikin tartály, nyomás alatt nem álló, higiénikus használati melegvíz-tartály, Daikin napkollektor 
csatlakozó szett, tetőre/tetőbe/lapos tetőre szerelt napkollektor.

Termék neve Leírás Ár egységenként 
HUF

Napkollektor EKSV26P Nagy függőleges napkollektor, 2000x1300mm
209.800,–

EKSH26P Nagy vízszintes napkollektor, 2000x1300mm
215.800,–

EKSV21P Kis függőleges napkollektor, 2000x1006mm
182.900,–

Daikin melegvíz-tartály és 
kiegészítők

EKHWS* Rozsdamentes acél tartály see page 9
Napkoll.-szab. és sziv. állomások Zománcozott tartály see page 9
Napkoll. elsőbb. panel és kábel Napkollektor hőcserélő szett 230.500,–
Napkoll. szerelési kiegészítők Higiénikus használati melegvíz-tartály, 300 L 546.000,–
EKHWP500B Higiénikus használati melegvíz-tartály, 500 L 664.200,–
165070 Két gravitációs féket tartalmazó készlet 3.500,–
164102-RTX FLG FLG – áramlásszabályozó szelep, áramlásisebesség-jelzővel 17.700,–
156015 VTA32 Termosztatikus, túlmelegedés elleni keverőszelep 22.500,–
156016 1” csavaros csatlkozó szett VT32-höz 8.900,–
162070 MAGS12 Napkollektor tágulási tartály, 12 L 42.100,–
162050 MAGS25 Napkollektor tágulási tartály, 25 L 41.400,–
162051-RTX MAGS35 Napkollektor tágulási tartály, 35 L 63.800,–

Solar Controlers & Pump Stations EKSRPS3B Szolár-szabályozó visszavezetési alkalmazásokhoz 228.200,–
EKSR3PA Szolár-szabályozó nyomás alatti alkalmazásokhoz 101.600,–
EKSRDS1A Szolárszivattyú állomás 151.100,–
164116 Áramlásérzékelő nyomás alatti rendszerhez 50.800,–

Solar priority PCB + cable EKRP1HBA PCB panel, amely tiltja a melegvíz-készítést hőszivattyúval, amikor a napkollektor dolgozik 41.100,–
164110-RTX BSKK Napkollektor elsőbbségi kábel / csatlakozó kábel hőszivattyú tiltásához 5.300,–

Solar panel installation accessories 164732 CON15 Nyomásmentes csatlakozó csővezeték napkollektor panel és szivattyúállomás között, 15m 40.800,–
164733 CON20 Nyomásmentes csatlakozó csővezeték napkollektor panel és szivattyúállomás között, 20m 48.500,–
164261-RTX CONX25 Nyomásmentes hosszabbító cső, 2,5 m, csatlakozóval együtt 25.400,–
164262-RTX CONX50 Nyomásmentes hosszabbító cső, 5m, csatlakozóval együtt 29.000,–
164263 CONX100 Nyomásmentes hosszabbító cső, 10m, csatlakozóval együtt 37.800,–
164264 CONXV80 Nyomásmentes hosszabbító bevezető csőhöz, 8m 32.500,–
162073 CON15P16 Nyomás alatti napkollektor cső, 16-15m névleges átmérővel 146.600,–
162071 CONXP16 Csatlakozók, DN16 3.500,–
162074 CON15P20 Nyomás alatti napkollektor cső, 20-15m 181.400,–
162072 CONXP20 Csatlakozók, DN20 5.300,–
162075 CONCP16 Nyomás alatti napkollektor csatlakozó szett, DN16 22.500,–
162076 CONCP20 Nyomás alatti napkollektor csatlakozó szett, DN20 32.300,–
EKSRCRP Csatlakozó szett, piros tetőcseréppel együtt 81.300,–
EKSRCAP Csatlakozó szett, antracit színű tetőcseréppel együtt 81.300,–
EKSRCP Csatlakozó szett TETŐRE 58.800,–
162037-RTX RCIP Szerelő készlet TETŐHÖZ 40.200,–
162038-RTX RCFP Szerelő készlet LAPOSTETŐHÖZ 76.800,–
164709 CONFE További tetőáttörések szemközti oldalon csatlakoztatáshoz 23.600,–
162016-RTX FIXVBP Csatlakozó szett 2 napkollektor panel között 16.500,–
162035-RTX CONRVP Csatlakozó szett 2 sor napkollektor között 21.300,–
162045 CONLCP Csatlakozó szett 2 sor napkollektor között 32.500,–
162066 FIXMP100 Elhelyező sín V21-hez 11.800,–
162067 FIXMP130 Elhelyező sín V26P-hez 13.000,–
162068 FIXMP200 Elhelyező sín H26P-hez 17.700,–
164245 TS Csőrögzítő lemez héjazat nyomásmentes csatlakozó csőhöz 2.400,–
162036-RTX FIXADP Változtatható magasságú szerelő készlet tetőre szereléshez, cserepekhez illeszkedő 29.000,–
162069 FIXADD Szabvány szerelő készlet tetőre szereléshez, cserepekhez illeszkedő 7.200,–
164723 FIXADS Szerelő készlet tetőre szereléshez, cserepekhez vagy zsindelyhez illeszkedő 17.100,–
164703-RTX FIXWD Szerelő készlet tetőre szereléshez, hullámlemezhez illeszkedő 16.500,–
164704-RTX FIXBD Szerelő készlet tetőre szereléshez, fém tetőlemezhez illeszkedő 19.500,–
162017 IBV21P Alapkészlet TETŐBE illesztéshez, készlet 2 EKSV21P-hez 146.600,–
162018 IEV21P Hosszabbító TETŐBE illesztéshez, készlet 1 további EKSV21P-hez 65.600,–
162019 IBV26P Alapkészlet TETŐBE illesztéshez, készlet 2 EKSV26P-hez 156.600,–
162020 IEV26P Hosszabbító TETŐBE illesztéshez, készlet 1 további EKSV26P-hez 68.600,–
164616-RTX FIXIES TETŐBE illeszkedő kiegyenlítő készlet 38.400,–
162058 FBV26P Alapkészlet LAPOSTETŐn alátámasztáshoz, tartókeret 2 EKSV26P-hez 176.100,–
162059 FEV26P Hosszabbító LAPOSTETŐN alátámasztáshoz, tartókeret további EKSV26P-hez 70.300,–
162060 FBH26P Alapkészlet LAPOSTETŐN alátámasztáshoz, tartókeret 1 EKSH26P-hez 83.300,–
162061 FEH26P Hosszabbító LAPOSTETŐN alátámasztáshoz, tartókeret további EKSH26P-hez 54.400,–
162029-RTX FIXLP Kilazító szerszám 2.400,–
162052-RTX GFL 20 L tartalék glikol, Tmin = -28°C 27.800,–
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▪	 Drain	back	(nyomásmentes)	kombinációk	áttekintő	
táblázatai

▪	 További	elemek	Drain	back	rendszerhez,	a	telepítés	
függvényében

 → Daikin napkollektor rendszer

EKSV21P Drain back kombináció

# Panelek száma 2 3 4 5
Panelek anyaga Ferde

tetőre
tetősíkba Ferde

tetőre
tetősíkba Ferde

tetőre
tetősíkba Ferde

tetőre
tetősíkba

EKSV21P 2 2 3 3 4 4 5 5
FIXVBP 1 1 2 2 3 3 4 4
FIXMP100 2 2 3 3 4 4 5 5
FIXADP

2 0 3 0 4 0 5 0
FIXADS
FIXWD
FIXDB
IBV21P 0 1 0 1 0 1 0 1
IEV21P 0 0 0 1 0 2 0 3
EKHWP***B 1 1 1 1 1 1 1 1
EKSRPS3B 1 1 1 1 1 1 1 1
EKRP1HBA 1 1 1 1 1 1 1 1
BSKK 1 1 1 1 1 1 1 1
FLG 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1*
TS 1 1 1 1 1 1 1 1
CON15 1 1 1 1 1 1 1 1
EKSRCAP/EKSRCRP 1 0 1 0 1 0 1 0
RCIP 0 1 0 1 0 1 0 1

*:választható (ajánlott) kiegészítők

EKSV26P Drain back

# Panelek száma 2 3 4 5
Panelek anyaga Ferde

tetőre
tetősíkba Ferde

tetőre
tetősíkba Ferde

tetőre
tetősíkba Ferde

tetőre
tetősíkba tetősíkba Ferde

tetőre
tetősíkba tetősíkba

EKSV26P 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5
FIXVBP 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4
FIXMP130 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5
FIXADP

2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0
FIXADS
FIXWD
FIXDB
IBV26P 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0
IEV26P 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3 0
FBV26P 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
FEV26P 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3
EKHWP***B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
EKSRPS3B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
EKRP1HBA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BSKK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
FLG 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1*
TS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CON15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
EKSRCAP/EKSRCRP 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
RCIP 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0
RCFP 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1

*:választható (ajánlott) kiegészítők

EKSH26P Drain back kombináció

# Panelek száma 1 2 3 4 5
Panelek anyaga Ferde

tetőre
Flat roof Ferde

tetőre
tetősíkba Ferde

tetőre
tetősíkba Ferde

tetőre
tetősíkba Ferde

tetőre
tetősíkba

EKSH21P 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5
FIXVBP 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4
FIXMP200 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5
FIXADP

1 0 2 0 3 0 4 0 5 0
FIXADS
FIXWD
FIXDB
FBH26P 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
FEH26P 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4
EKHWP***B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
EKSRPS3B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
EKRP1HBA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BSKK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
FLG 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1*
TS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CON15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
EKSRCAP/EKSRCRP 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
RCFP 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

*:választható (ajánlott) kiegészítők

Termék Leírás Szükséges mennyiség

165070 Gravitációs fékek Tartály hőcserélőként egy készlet ajánlott, ha a a tartályból kilépő cső a mennyezet felé folytatódik, és nem fordul le a tartály felső síkja alá.
CONX25

Hosszabbító készlet Kívánt hosszabbítástól függőenCONX100
CONX50
CONXV80 Hosszabbító cső 8m bevezetéshez mértezett csatlakozóval Csak akkor szükséges, ha a tetőátvezetéstől nagyobb távolságra helyezkedik el a napkollektor
CONRVP Csatlakozó cső a napkollektor panelsorok között Sorok száma: 1; minden egyes CONRVP esetén el kell távolítani 1 FIXVBP-t
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 → Daikin napkollektor rendszer

EKSH26P Drain back kombináció

# Panelek száma 1 2 3 4 5
Panelek anyaga Ferde

tetőre
Flat roof Ferde

tetőre
tetősíkba Ferde

tetőre
tetősíkba Ferde

tetőre
tetősíkba Ferde

tetőre
tetősíkba

EKSH21P 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5
FIXVBP 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4
FIXMP200 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5
FIXADP

1 0 2 0 3 0 4 0 5 0
FIXADS
FIXWD
FIXDB
FBH26P 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
FEH26P 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4
EKHWP***B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
EKSRPS3B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
EKRP1HBA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BSKK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
FLG 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1*
TS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CON15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
EKSRCAP/EKSRCRP 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
RCFP 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

*:választható (ajánlott) kiegészítők

Termék Leírás Szükséges mennyiség

165070 Gravitációs fékek Tartály hőcserélőként egy készlet ajánlott, ha a a tartályból kilépő cső a mennyezet felé folytatódik, és nem fordul le a tartály felső síkja alá.
CONX25

Hosszabbító készlet Kívánt hosszabbítástól függőenCONX100
CONX50
CONXV80 Hosszabbító cső 8m bevezetéshez mértezett csatlakozóval Csak akkor szükséges, ha a tetőátvezetéstől nagyobb távolságra helyezkedik el a napkollektor
CONRVP Csatlakozó cső a napkollektor panelsorok között Sorok száma: 1; minden egyes CONRVP esetén el kell távolítani 1 FIXVBP-t

▪	 Nyomás	alatti	rendszerek	kombinációs	táblázata
EKSV21P nyomás alatti

# panelek száma 2 3 4
Panelek anyaga Ferde

tetőre
tetősíkba Ferde

tetőre
tetősíkba Ferde

tetőre
tetősíkba

EKSV21P 2 2 3 3 4 4
FIXVBP 1 1 2 2 3 3
FIXMP100 2 2 3 3 4 4
FIXADD 6 0 10 0 12 0 sima tetőcserép
FIXADP

2 0 3 0 4 0 másfajta tetőkFIXWD
FIXDB
IBV21P 0 1 0 1 0 1
IEV21P 0 0 0 1 0 2
EKHWS / EKHWE 1 1 1 1 1 1
EKSOLHWAV1 1 1 1 1 1 1
EKSRDS1A 1 1 1 1 1 1
164116 1 1 1 1 1 1
EKSR3PA 1 1 1 1 1 1
FLG 1* 1* 1* 1* 1* 1*
CON15P16 1 1 1 1 0 0
CONCP16 1 1 1 1 0 0
CON15P20 0 0 0 0 1 1
CONCP20 0 0 0 0 1 1
MAGS12 1 1 0 0 0 0
MAGS25 0 0 1 1 0 0
MAGS35 0 0 0 0 1 1
EKSRCP 1 1 1 1 1 1
GFL rendszertérfogattól függően

*: választható (ajánlott) kiegészítők

EKSV26P nyomás alatti

# panelek száma 1 2 3
Panelek anyaga Ferde

tetőre
tetősíkba Lapostető Ferde

tetőre
tetősíkba Lapostető Ferde

tetőre
tetősíkba Lapostető

EKSV26P 1 2 2 2 3 3 3
FIXVBP 0 1 1 1 2 2 2
FIXMP130 1 2 2 2 3 3 3
FIXADD 4 6 10 sima tetőcserép
FIXADP

1 2 0 0 3 0 0 másfajta tetőkFIXWD
FIXDB
IBV26P 0 0 1 0 0 1 0
IEV26P 0 0 0 0 0 1 0
FBV26P 0 0 0 1 0 0 1
FEV26P 0 0 0 0 0 0 1
EKHWS / EKHWE 1 1 1 1 1 1 1
EKSOLHWAV1 1 1 1 1 1 1 1
EKSRDS1A 1 1 1 1 1 1 1
164116 1 1 1 1 1 1 1
EKSR3PA 1 1 1 1 1 1 1
FLG 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1*
CON15P16 1 1 1 1 1 1 1
CONCP16 1 1 1 1 1 1 1
MAGS12 1 1 1 1 0 0 0
MAGS25 0 0 0 0 1 1 1
EKSRCP 1 1 1 1 1 1 1
GFL rendszertérfogattól függően

*: választható (ajánlott) kiegészítők

EKSH26P nyomás alatti

# panelek száma 1 2 3
Panelek anyaga Ferde

tetőre
tetősíkba Ferde

tetőre
tetősíkba Ferde

tetőre
tetősíkba

EKSH21P 1 1 2 2 3 3
FIXVBP 0 0 1 1 2 2
FIXMP200 1 1 2 2 3 3
FIXADD 4 0 6 0 10 0 sima tetőcserép
FIXADP

1 0 2 0 3 0 másfajta tetőkFIXWD
FIXDB
FBH26P 0 1 0 1 0 1
FEH26P 0 0 0 1 0 2
EKHWS / EKHWE 1 1 1 1 1 1
EKSOLHWAV1 1 1 1 1 1 1
EKSRDS1A 1 1 1 1 1 1
164116 1 1 1 1 1 1
EKSR3PA 1 1 1 1 1 1
FLG 1* 1* 1* 1* 1* 1*
CON15P16 1 1 1 1 1 1
CONCP16 1 1 1 1 1 1
MAGS25 1 1 1 1 1 1
EKSRCP 1 1 1 1 1 1
GFL rendszertérfogattól függően

*: választható (ajánlott) kiegészítők

▪	 További	elemek	nyomás	alatti	rendszerekhez,	a	telepítés	
függvényében

Termék Leírás Szükséges mennyiség

CONLCP Csatlakozó cső napkollektor két panelsora között Sorok száma – 1; minden CONLCP esetén el kell távolítani 1 FIXVBP-t
CONXP16 Csatlakozó 2 CON15P16 között További CON15P16 szükséges
CONXP20 Csatlakozó 2 CON15P20 között További CON15P20 szükséges
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 → Jegyzetek

47

H-1117 Budapest, Fehérvári út 84/a

Tel.: +36 1 464 4500, Fax: +36 1 464 4501

2013. évi verzió, 2013. április 1.

Általános kereskedelmi feltételek

I. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK/ RENDELKEZÉSEK

Szállításainkra és szolgáltatásainkra kizárólag az értékesítésre és szállításra vonatkozó jelen feltételek  vonatkoznak. 
Megrendelő fél saját kereskedelmi vagy vásárlási feltételeire való hivatkozások csak abban az esetben érvényesek, 
ha azok összhangban állnak a szállításra vonatkozó jelen feltételekkel. Az áru átvételét minden esetben úgy kell 
tekinteni, mint az értékesítésre és szállításra vonatkozó jelen feltételek elfogadását. Csak azon eltérő módosítások 
és kiegészítések bírnak jogi érvénnyel, melyekhez írásban előzetesen a Daikin Hungary Kft. (továbbiakban: Daikin) 
kifejezett hozzájárulását kérték. Kereskedelmi feltételeink megtalálhatók a www.daikin.hu honlapon.

II. ÁRAJÁNLAT

Árajánlatunk kötelező érvényű az ajánlat érvényességi határidejéig, azt követően pedig tájékoztató jellegű. A méretekre, 
súlyra, műszaki adatokra, mennyiségre és szállítási időre vonatkozó információk tájékoztató jellegűek. 

III. MEGRENDELÉS, SZÁLLÍTANDÓ TÉTEL MÓDOSÍTÁSA

1. A Daikin Hungary Kft. megrendeléseket csak írásban (levél, fax vagy e-mail útján) fogad el. A megrendelés 
csak akkor minősül elfogadottnak, ha arról írásos visszaigazolást küldtünk vagy teljesítettük a szóban forgó 
megrendelést. Bárminemű szóbeli vagy telefonos megállapodást írásban meg kell erősíteni.

2. Daikin fenntartja annak jogát, hogy a szerződéstől akár a megrendelés tényleges visszaigazolását követően is 
elálljon abban az esetben, ha a Megrendelő �zetőképességéről időközben megszerzett információk arra utalnak, 
hogy Megrendelő nem képes a megrendelés részben vagy egészben történő pénzügyi teljesítésére. 

3. A megrendelés tényleges elfogadását követően is fenntartjuk továbbá annak jogát, hogy érdekeinket szem 
előtt tartva a szolgáltatást vagy a szállítandó tételeket például típus vagy kivitel tekintetében oly mértékben 
megváltoztassuk vagy javítsuk, mely mértékű változtatás vagy javítás a vásárló számára ésszerűen elfogadható 
(pl. az eredetivel egyenértékű vagy annál bonyolultabb/ fejlettebb készülék szállítása). Az ilyen jellegű változtatások 
vagy javítások előre elfogadottnak tekintendők. 

4. A megrendelés részben vagy egészben történő lemondása vagy módosítása Vásárló részéről kizárólag a Daikin. 
írásos beleegyezésével lehetséges, és feljogosítja cégünket arra, hogy a felmerült költségeket felszámítsuk. 
Egyes termékcsoportokra (pl. multi scroll vagy csavarkompresszoros folyadékhűtők) külön lemondási szabályok 
vannak érvényben, melyek a www.daikin.hu honlapon olvashatók.

IV. ÁRAK, FIZETÉSI FELTÉTELEK

1. Árainkat az időről-időre módosuló árlista tartalmazza, melyet rendszerint évente egy alkalommal adunk ki. Az 
év közbeni árváltoztatás jogát fenntartjuk.

2. Áraink nettó árak mindenféle adók, illetékek, egyéb díjak nélkül a megadott valutában értendők, tartalmazzák 
a csomagolást és eltérő rendelkezés hiányában a kért helyszínre történő kiszállítást. Csomagolást és 
csomagolóanyagot nem veszünk vissza.

3. Nem fogadunk el olyan számlával kapcsolatos reklamációt, mely a számla kézhez vételétől számított 2 héten 
túl érkezett. Eltérő rendelkezés hiányában a számlák �zetési határideje a számla kiállításától számított 30 nap; a 
�zetés akkor teljesített, amikor az összeg a Daikin számláján jóváírásra került. Késedelmes teljesítés esetén évi 
12%-os késedelmi kamatot számítunk fel - törvényes késedelmi kamat. Fizetési késedelem esetén a késedelmi 
kamaton felül Daikin követelheti a késedelmes összeg behajtásának költségeit is.

4. Amennyiben részlet�zetésről született megállapodás, az esedékesség felgyorsul, ha Megrendelő akár csak 
egyetlen részlettel is késedelembe esik.

5. Egyes szállításokra cégünk jogosult előlegfizetést vagy a Megrendelő Daikin hitelbiztosítója általi megfelelő minősítését kérni.
6. Megrendelő nem jogosult a Daikin számlakövetelésével szemben �zetést visszatartani vagy abból beszámítás 

céljából levonást eszközölni garanciális vagy egyéb követelésre történő hivatkozással.

V. SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐ

1. A feltüntetett szállítási határidők nem kötelező érvényűek, csupán tájékoztató jellegűek, - ennek ellenére 
törekszünk a jelzett határidők betartására. Megrendelőnek nincs joga egy bizonyos szállítási határidőhöz 
ragaszkodni. Következésképpen a szállítás késlekedése miatt nem támasztható kártérítési igény, és az nem 
jogosítja fel Megrendelőt a szerződés felbontására. Ugyanez érvényes, ha a szállítási határidőt vis maior, sztrájk 
vagy rajtunk kívül álló más ok miatt nem sikerül tartani.

2. Semmilyen körülmények között nem fogadunk el kötbér iránti igényt.
3. Daikin jogosult a szállítást részletekben teljesíteni.
4. Amennyiben Megrendelőnek lejárt tartozása áll fenn Daikinnal szemben, Daikin a korábbi megrendelés 

pénzügyi teljesítéséig visszatarthatja az aktuális szállítmányt, és Megrendelő számára az ebből eredő károkért 
nem vállal �zetési kötelezettséget.

VI. SZÁLLÍTMÁNY ÁTVÉTELE, KOCKÁZAT ÁTSZÁLLÁSA, KÉSEDELMES ÁTVÉTEL

1. Egyéb rendelkezés hiányában szállításaink módja CIP (Incoterms 2010), azaz fuvarozás és biztosítás �zetve 
megjelölt rendeltetési helyig.

2. Alapesetben a CIP szállítás csak minimális szállítási biztosítást tartalmaz. Kiegészítő szállítási biztosítást 
kizárólag a Megrendelő kifejezett kérésére kötünk, külön megállapodás mellett és Megrendelő költségére.

3. Megrendelő köteles haladéktalanul megvizsgálni a részére vagy közvetlenül vásárlói részére kiszállított árut 
annak érdekében, hogy feltárja, az áru megsérült-e szállítás közben, köteles továbbá a csomagoláson vagy a 
készülékben esett bárminemű kárt a fuvarlevélen rögzíteni és az átvételt a szállítmányozó felé megtagadni. 
Amennyiben Megrendelő csak később fedezi fel az áru sérülését, köteles azt haladéktalanul, legfeljebb a 
szállítást követő 3 munkanapon belül Daikin részére jelezni, ennek hiányában a biztosítási igény érvényét 
veszítheti. 

4. Amennyiben Megrendelő késedelmesen veszi át az árut, Daikin – egyéb jogainak fenntartásával – jogosult a 
kiszállított árut leszámlázni vagy azokat egyéb formában elidegeníteni. Egyéb elidegenítés esetében a szállítási 
idő azzal a nappal újból elindul, amikor Megrendelő kiszállítás iránti írásbeli kérelmét kézhez vettük.

5. Daikin jogosult a késedelmes átvételből eredő költségek megtéríttetésére, korlátozás nélkül ide értve a tárolás 
költségeit is.

VII.  TULAJDONJOG FENNTARTÁSA

1. A Daikin a leszállított árukra vonatkozó tulajdonjogát a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja.
2. Megrendelő kizárólag a szokásos üzletmenet keretében jogosult a kiszállított, még teljesen ki nem �zetett árut 

továbbértékesíteni. A továbbértékesítéssel Megrendelő az ellenértékre vonatkozó követelését köteles a vételár 
hátralék erejéig Daikinra engedményezni. Ezzel cégünkre ruház át minden olyan követelést, amely az említett 
viszonteladásból, vagy bármely más jogalappal harmadik személyekkel szemben felmerülhet, beleértve az 
alárendelt jogokat, a közöttünk fennálló üzleti jogviszonyból – a jövőben – esetleg felmerülő követeléseink 
biztosítékaként. 

3. Valamely tétel vételárának meg�zetése előtt Megrendelő csak abban az esetben jogosult az adott 
tételt továbbértékesíteni, ha ezzel egyidejűleg tájékoztatja a második vevőt (végső vevő) arról, hogy a 
viszonteladásból származó bevételét a korábbiakban engedményezte.

4. Megrendelő mindaddig köteles az átruházott követeléseket behajtani, amíg a jelen szerződésből eredő 
mindennemű �zetési kötelezettségének Daikin felé eleget nem tett. Megrendelő egyéb módon (pl. 
tulajdonjog-átruházás biztosíték, zálog révén) nem idegenítheti el a függőben lévő árucikkeket.

5. Megrendelő köteles cégünket haladéktalanul értesíteni a függőben lévő árucikkek és/vagy átruházott 
követelések esetleges lefoglalásáról vagy más rongálódásáról, köteles továbbá a harmadik fél tudomására 
hozni annak tényét, hogy Daikin a szóban forgó áru tulajdonjogát fenntartotta. Vonatkozó költségeket 
Megrendelő viseli.

VIII. SZAVATOSSÁG ÉS FELELŐSSÉG

A. Eltérő megállapodás hiányában és minden további követelés kizárásával sérülésre és minőségi hiányosságokra az 
alábbiak szerint vállalunk felelősséget:
1. Eltérő rendelkezés hiányában a szavatossági időszak a kiszállítástól számított 36 hónap. 
2. Megrendelő kizárólag abban az esetben érvényesítheti szavatossági követelését, ha a berendezést a Daikin 

telepítésre vonatkozó útmutatója szerint a Daikin vagy a Daikin által erre feljogosított vállalat telepítette 
és helyezte üzembe, továbbá tartja karban rendszeres időközönként a Daikin szervizkönyv alapján. 
Csavarkompresszoros folyadékhűtők esetében 12 hónapos szavatossági igény érvényesíthető, abban az 
esetben, ha a berendezést a Daikin saját szakemberei helyezték üzembe. “J&E Hall International for Daikin” 
márkajelzésű termékek esetében a szavatossági igény 18 hónapon belül érvényesíthető. "Rotex” márkajelzésű 
termékekre általánosan 24 hónapos szavatosságot vállalunk, kivéve a következő változatokat: napelemek 5 év; 
HPSU hőszivattyús szolár egységek, valamint HYC, SCS és SC melegvíztartályok 3 év. 

3. Szavatossági esemény esetén vállaljuk, hogy saját választásunk szerint kicseréljük vagy megjavítjuk a hibás 
berendezést vagy alkatrészt. Megrendelő nem jogosult egyéb szavatossági vagy garanciaigényre. Munkadíjat, 
utazási időt és egyéb költséget nem térítünk.

4. Bármilyen szavatosságot és/vagy felelősséget kizárólag abban az esetben vállalunk, ha Megrendelő a 
szállítástól számított 3 munkanapon belül a látható hibákat írásban jelzi, egyéb hiányosságokról pedig azok 
felfedezését követően késedelem nélkül bejelentést tesz.

5. A 2. és 4. bekezdésen túlmenően semmilyen szavatosságot és/vagy felelősséget nem vállalunk olyan esetben, 
amikor a hiba nem megfelelő vagy helytelen használatból, bánásmódból, a megfelelő üzemeltetési körülmények 
�gyelmen kívül hagyásából, felügyelet nélküli üzemeltetésből, túlzott igénybevételből, helytelen üzemeltetésből 
vagy nem megfelelő cserealkatrészekből eredt.

6. Amennyiben a  szavatossági intézkedésekhez szükséges időt és lehetőséget nem biztosítják Daikin részére, úgy 
Daikin mindennemű  szavatossági igény és kártérítési igény alól mentesül. Amennyiben Megrendelő továbbra 
is használja a hibás terméket, kizárólag az eredeti hiba mértékéig vállalunk szavatosságot és/vagy felelősséget. 
Nem térítjük meg olyan javítás költségeit, melyre előzetesen nem kérték kifejezett jóváhagyásunkat. 
Semmilyen felelősséget nem vállalunk olyan javítás következményeiért, melyre a jóváhagyást nem kérték. 

7. A térítés ellenében vásárolt alkatrészekre vállalt  szavatossági időszak a kiszállítástól számított 6 hónap.
8. A berendezés szavatossági idején belüli alkatrész-javítást vagy kicserélést követően a  szavatossági időszak 

nem indul újra a cserélt vagy javított alkatrészre.
9. Amennyiben Megrendelő �zetési kötelezettsége tekintetében késedelemben van, cégünknek jogában áll a 

hiba kijavítását megtagadni. Megrendelő nem jogosult ki�zetést visszatartani még abban az esetben sem, ha a 
hibáról egyébiránt érvényes értesítést küldött.

10. Amennyiben harmadik felek termékeinek kiszállítására és beszerelésére kerül sor, a szavatosság azon 
szavatossági igényekre korlátozódik, melyeket Daikin a harmadik fél termékének beszállítójával szemben 
jogosult érvényesíteni. Megrendelő nem jogosult más természetű  szavatossági igényt vagy árleszállítást 
követelni.

B. Károkért kizárólag abban az esetben állunk helyt, amennyiben cégünk bizonyíthatóan szándékosan vagy 
súlyos gondatlansággal járt el.  Daikin nem felel a közvetett károkért (pl. szállítás hibás teljesítése miatti állásidő), 
anyagi veszteségért, pro�tvesztésért, nem realizált megtakarításokért, kamatveszteségért továbbá harmadik felek 
által Megrendelővel szemben támasztott követelésekből eredő károkért,- csupán abban az esetben, ha az előbb 
említettek a Daikin szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartására tekintettel felróhatók. Amennyiben a kár az 
általunk szállított áru hiányos állapotából ered, csak olyan mértékig felelünk, amilyen mértékig a gyártó vagy a ne-
künk beszállító cég felénk felel. Felelősségünk kizárólag a szóban forgó áru számlázott értékének mértékéig terjed.

IX. VISSZÁRU

1. Árut Daikin kizárólag kifejezett írásos beleegyezéssel vesz vissza és cserél ki. Visszárut kizárólag minimum 100 
Euró és maximum 50.000 Euró nettó értékben veszünk vissza, és csak abban az esetben, ha az sérülésmentes, 
nem került használatba, az eredeti csomagolásban található és további értékesítésre alkalmas. Már beszerelt 
egységeket (ide értve a folyadékhűtőket), megrendelésre készült egységeket és alkatrészeket nem veszünk 
vissza.

2. Megrendelő köteles kitölteni a “Visszáru megbízás” űrlapot (letölthető: www.daikin-ce.com) és azt részünkre 
a szállítástól számított 10 naptári napon belül az általunk megadott faxszámra vagy e-mail címre megküldeni, 
ennek hiányában a visszárut nem fogadjuk el.

3. Az árut meg�zetett fuvarköltséggel Megrendelő kockázatára az általunk jelzett helyre kell visszaküldeni.
4. Visszavét esetén az általunk Megrendelő részére számlázott nettó vételár legfeljebb 80%-át írjuk jóvá.  Standard 

visszáru küldésére raktározási/ adminisztrációs díjat számítunk fel, melynek mértéke a nettó ár 20%-a.
5. Daikin valamennyi visszaküldést megvizsgálja. Amennyiben az áru visszaküldése helytelenül (azaz nem a fenti 

1. bekezdés szerint) történt, jogunkban áll a visszavétet megtagadni és az áru Megrendelő részére, Megrendelő 
költségére és kockázatára történő visszaküldéséről intézkedni. Ugyanígy jogunkban áll szükség esetén 
magasabb raktározási/ adminisztrációs díjat felszámítani, mint a fent említett 20%. 

6. Bárminemű jóváírást kizárólag jövőbeni megrendeléseknél áll módunkban beszámítani. 

X. ILLETÉKESSÉG, IRÁNYADÓ JOG 

1. A jelen megállapodás alapján vagy annak kapcsán felmerülő esetleges vitákat Felek kizárólag a Fővárosi 
Bíróságon kívánják rendezni. A kereskedelmi és általános szerződési feltételekben: Jelen szerződési feltételek, 
ill. az ezzel kapcsolatban létrejött jogviszonyokra a magyar anyagi jog az irányadó.  

2. Felek között létrejött szerződésekre, valamint az azokból esetlegesen eredő vitákra a magyar jogszabályok az 
irányadók.

XI. RENDELKEZÉSEK ELVÁLASZTHATÓSÁGA

Amennyiben a jelen feltételek, vagy a Daikin és a megrendelő között megkötött szerződés bármely rendelkezése 
érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen lenne, az nem érinti a további rendelkezések érvényességét. Az érvénytelen 
vagy kikényszeríthetetlen rendelkezéseket olyan jogszerű és kikényszeríthető rendelkezésekkel kell helyettesíteni, 
melyek a legjobban tükrözik a felek eredeti rendelkezés szerinti akaratát.

DAIKIN HUNGARY Kft.
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 → Általános kereskedelmi feltételek → Jegyzetek

Campus 21, Europaring F12/402 · A-2345 Brunn am Gebirge, Austria 
phone +43 2236 32557, fax +43 2236 32557-900, office@daikin-ce.com, www.daikin-ce.com

The Daikin Commercial Terms & Conditions are also available at www.daikin-ce.com

I. GENERAL
Our deliveries and services are exclusively subject to the following terms and conditions of sale and delivery, even 
if the customer provides otherwise. The ordering party’s counter-confirmations in reliance on his commercial 
terms and conditions or his terms and conditions of purchase apply only if they are consistent with these terms 
and conditions of delivery. Acceptance of the goods is in any event deemed to constitute an acknowledgment of 
our terms and conditions of sale and delivery. Any deviating modifications and amendments require our express 
consent and must be made in writing to be legally valid. Our commercial terms and conditions can be found at 
www.daikin-ce.com.

II. OFFER
Our offers are without engagement and non-binding. Any information about dimensions, weights, technical data, 
quantities and delivery times is non-binding.

III. PLACING OF AN ORDER, CHANGE OF THE DELIVERABLE
1. Orders must be placed in writing (by letter, fax or email). We are deemed to have accepted an order not until 

after we have confirmed in writing or actually executed that order. Any arrangement and agreement reached 
verbally and by phone must be confirmed in writing. 

2. We reserve the right to rescind the contract even after having accepted an order if information we have 
obtained about the customer’s liquidity in the meantime suggests that the customer will not be able to pay for 
the entire or for part of the order. 

3. Having accepted an order, we also reserve the right to change and improve the service or deliverable, e.g. in 
respect of its type and design, to the extent the customer can be reasonably expected to accept such changes 
and improvements in consideration of our interests (e.g. delivery of an equivalent or more sophisticated 
device). Such changes and improvements are deemed approved in advance.

4. The customer’s cancellation or change of an entire or of part of an order requires our written consent 
and entitles us to charge the customer - in addition to the services already provided and costs accrued  
- a (cancellation) fee equal to 20  % of the order value and at least €  250. For certain product 
groups (e.g. multiple scroll, screw chiller), separate cancellation rules apply which can be found at  
www.daikin-ce.com.

IV. PRICES AND TERMS OF PAYMENT
1. Prices are based on the price list, as amended from time to time, which is usually issued once a year. We reserve 

the right to change prices also during a year.
2. Prices are understood to be net prices without any taxes, duties or charges in the quoted currency, including 

packaging, ex our forwarding warehouse, unless otherwise indicated. We will not take back packaging and 
packing material.

3. We will not accept any objections to invoices which are received more than two weeks after receipt of an 
invoice. Unless otherwise indicated, invoices are due net 30 days from the invoice date; the payment date is 
the date on which a payment is received by us. In case of late payment, we will charge default interest at a rate 
of 12% p.a. In case of default, we may also demand all costs related to the collection of our claim, including, 
without limitation, dunning and collection charges.

4. If payment by instalments has been agreed, the maturity date will be accelerated if the customer is in default 
in respect of only one instalment.

5. We may make deliveries dependent on advance payment.
6. The customer may not withhold or set off payments in reliance on warranty or other claims.

V. DELIVERY TIME
1. Indicated delivery times are non-binding and reference times only, although we endeavour to meet indicated 

deadlines. The customer has no right to insist on compliance with a certain delivery time. As a consequence, 
delays in delivery will not entail any claims for damages and do not entitle the customer to rescind the contract. 
The same holds true if delivery deadlines are not met due to force majeure, strike or other events outside our 
control. 

2. We will not accept penalty claims asserted by the customer under any circumstances.
3. Partial deliveries are permitted.
4. If the ordering party is in arrears on an earlier delivery, Daikin may withhold deliveries pending payment of the 

earlier delivery and is not required to pay to the ordering party any damages in this respect.

VI. ACCEPTANCE OF DELIVERIES, TRANSFER OF RISK, DELAYED ACCEPTANCE
1. Unless otherwise agreed, deliveries are made CIP (Incoterms 2010) to the named destination
2. In principle, delivery CIP covers only minimum transport insurance. Additional transport insurance will be 

purchased only if explicitly requested by customer and subject to a separate agreement and at the customer’s 
cost and expense.

3. The customer must immediately check deliverables received by him or directly by his customers for any 
transport damage, and he must record any damage to the packaging or the device in the delivery note and 
shall refuse delivery towards the forwarding agent. If the customer finds out only later that goods are damaged, 
the customer shall report any such damage to us, immediately, in no case later than three working days after 
delivery; otherwise, any insurance claim may expire. 

4. If the customer accepts goods with delay, we - notwithstanding our other rights - may charge the goods as 
delivered or may otherwise dispose of them without setting a time limit. If we otherwise dispose of the goods, 
the delivery time will recommence on the day we receive the customer’s written request calling for delivery 
of the goods.

5. We may charge the customer for any costs incurred due to late acceptance, including, without limitation, any 
storage costs.

VII. RESERVATION OF TITLE
1. We will retain title to goods delivered pending full payment of all claims arising from our business relationship 

with the customer, even if the purchase price for specifically designated claims was paid. If our conditional 
goods are processed, we will acquire title to the new item without consideration. If the goods delivered by us 
are mixed, processed or combined with other items, the customer hereby assigns to us in proportion of the 
value of our invoices an ownership or co-ownership right of the combined or new item, both in respect of the 
interim and the final products.

2. The customer may resell goods delivered by us and the items created by processing, mixing or combining 
these only in the ordinary course of business. The customer hereby assigns to us any claims arising from such 
resale or from any other legal ground toward third parties, including, ancillary rights, in order to secure our - 
future - claims that may arise from our business relationship. The customer must record the assignment of these 
claims in his books not later than when the goods are resold. 

3. Before having paid the purchase price of an item, the customer may resell that item only if he simultaneously 
informs the second buyer (end customer) that the resale proceeds have previously been assigned.

4. The customer may collect the assigned claims as long as he fulfils his payment obligations towards us according 
to the terms of the contract. The customer may not otherwise dispose of the conditional goods (e.g.: transfer 
of property by way of security, pledging).

5. The customer must immediately inform us of any attachment or other impairment of the conditional goods 
and/or the assigned claims and explain to the third party that we have retained title to those goods. Any related 
cost will be borne by the customer.

VIII. WARRANTY AND LIABILITY
A. Unless otherwise agreed and to the exclusion of any further claims, we are liable for any defects and the absence 
of warranted qualities as follows:
1. Unless otherwise indicated below, the warranty period is 36 months of the delivery date (delivery to the 

forwarding agent). This does not affect the applicability of Section 924 of the Austrian Civil Code. 
2. The customer may assert a warranty claim only if the equipment is both installed and put into operation 

by Daikin or a company trained by Daikin according to the Daikin installation instructions and regularly 
maintained according to the Daikin service notes. Refrigerating machines featuring screw-type compressors 
include a 12-month warranty claim only if the machine was put into operation by Daikin itself. In case of 
products designated “J&E Hall International for Daikin” the customer may assert an 18-month warranty claim. 
For “Rotex” branded products generally a 24-month warranty period is valid except for following variations: 10 
years for underfloor heating pipes and system plates, VA-piping and variosafe oil storage tanks. 5 years for solar 
panels, variosystem and highcube oil tanks and variocistern rainwater tanks. 3 years for HPSU heat pump solar 
unit and hot water storage tanks HYC, SCS and SC. 

3. In a warranty event, we undertake, at our election, to replace or repair the defective goods or components. The 
customer may not assert other warranty or guarantee claims whatsoever. Labour cost, travel times or other 
costs will not be reimbursed.

4. No warranty and/or liability is accepted, unless the customer reports visible defects by giving written notice 
within 3 working days of delivery and other defects without delay after these have been discovered.

5. In addition to paragraphs 2 and 4, no warranty and/or liability is accepted for defects that have been caused by 
inadequate or improper use or treatment, failure to observe operating conditions or maintenance guideless, 
excessive use or inadequate operating facilities or substitute materials. 

6. Unless we are granted the required time and opportunity to take all necessary warranty measures, we are 
released from any warranty claims and damages. If the customer continues to use defective goods, we warrant 
and/or are liable only for the original defect. We will not reimburse any cost of repairs which are carried out 
without our express prior consent. We disclaim any liability for the consequences of such repairs.

7. The warranty period for spare parts and other improvements is 6 months of delivery (delivery to the forwarding 
agent). 

8. If a defect is remedied, the warranty period will not recommence for the replaced or repaired components.
9. We may refuse to remedy defects as long as the customer is in default with his payment obligations. The 

customer has no right to withhold payments, even if he gave justified notice of defects.
10. If third-party products are delivered and installed, warranty is restricted to assigning the warranty claims we 

may assert against the supplier of the third-party product. The customer may not assert any other warranty 
claims and may particularly not claim a price reduction.

B. We are liable for damage only if we demonstrably acted with intent or gross negligence. We disclaim any 
liability for slight negligence. We are particularly not liable for consequential damage (e.g. idle times due to wrong 
deliveries) and financial loss, lost profit, unachieved savings, loss of interest and any damage suffered from third-
party claims against the customer, unless the foregoing is attributable to our intent or gross negligence. If damage 
is attributable to the defective condition of goods delivered by us, we are liable only to the extent the producer 
or upstream supplier is liable to us. Our liability does in any case not exceed the invoice value of the incriminated 
goods.

IX. RETURNED GOODS
1. Goods can be returned and exchanged only upon our express and written consent. We accept returned goods 

only with a minimum net value of € 100 and a maximum net value of € 50.000 per return item quantity and 
only provided that those goods are not damaged, have not been used, are in original packaging and are fit for 
resale. In particular, returns of already installed units (including chillers) and returns of any made to order units 
as well as spare parts are not permitted.

2. The customer shall complete the “Request for Goods Return”-form (available at the DENV Extranet,  
http:\\extranet.daikineurope.com) and send it to us to the fax number or email address provided by us within 
10 calendar days after delivery, otherwise we will not accept the return.

3. Goods must be returned freight paid at the risk of customer to the destination indicated by us.
4. In every case of a return, a maximum of 80% of the net price charged by us to the customer will  

be credited. All standard returns will be subject to a restocking / administration charge of 20 % of the net price.
5. All returns will be inspected by us. If goods are returned wrongly (i.e. not in compliance with paragraph 1. 

above), we may refuse the returns and have them returned back to the customer at the customer’s risk and 
costs. Alternatively, we may charge a higher restocking / administration fee than the above mentioned 20%. 

6. Any credit notes whatsoever will exclusively be set off against future deliveries. 

X. PLACE OF JURISDICTION, APPLICABLE LAW 
1. All disputes arising from or in connection with this Agreement shall be exclusively referred to the courts in 

Vienna. 
2. All contracts concluded by us and all disputes arising in connection with those contracts shall be governed 

by and construed in accordance with Austrian law without giving effect to its conflict of law rules and the UN 
Sales Convention.

XI. SEVERABILITY
Should any term of these commercial terms and conditions or of the contract concluded between us and the 
customer be invalid or ineffective, this shall not affect the remaining terms hereof or thereof. Invalid terms shall be 
replaced by lawful terms which closest reflect the parties’ intent.
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Általános kereskedelmi feltételek

I. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK/ RENDELKEZÉSEK

Szállításainkra és szolgáltatásainkra kizárólag az értékesítésre és szállításra vonatkozó jelen feltételek  vonatkoznak. 
Megrendelő fél saját kereskedelmi vagy vásárlási feltételeire való hivatkozások csak abban az esetben érvényesek, 
ha azok összhangban állnak a szállításra vonatkozó jelen feltételekkel. Az áru átvételét minden esetben úgy kell 
tekinteni, mint az értékesítésre és szállításra vonatkozó jelen feltételek elfogadását. Csak azon eltérő módosítások 
és kiegészítések bírnak jogi érvénnyel, melyekhez írásban előzetesen a Daikin Hungary Kft. (továbbiakban: Daikin) 
kifejezett hozzájárulását kérték. Kereskedelmi feltételeink megtalálhatók a www.daikin.hu honlapon.

II. ÁRAJÁNLAT

Árajánlatunk kötelező érvényű az ajánlat érvényességi határidejéig, azt követően pedig tájékoztató jellegű. A méretekre, 
súlyra, műszaki adatokra, mennyiségre és szállítási időre vonatkozó információk tájékoztató jellegűek. 

III. MEGRENDELÉS, SZÁLLÍTANDÓ TÉTEL MÓDOSÍTÁSA

1. A Daikin Hungary Kft. megrendeléseket csak írásban (levél, fax vagy e-mail útján) fogad el. A megrendelés 
csak akkor minősül elfogadottnak, ha arról írásos visszaigazolást küldtünk vagy teljesítettük a szóban forgó 
megrendelést. Bárminemű szóbeli vagy telefonos megállapodást írásban meg kell erősíteni.

2. Daikin fenntartja annak jogát, hogy a szerződéstől akár a megrendelés tényleges visszaigazolását követően is 
elálljon abban az esetben, ha a Megrendelő �zetőképességéről időközben megszerzett információk arra utalnak, 
hogy Megrendelő nem képes a megrendelés részben vagy egészben történő pénzügyi teljesítésére. 

3. A megrendelés tényleges elfogadását követően is fenntartjuk továbbá annak jogát, hogy érdekeinket szem 
előtt tartva a szolgáltatást vagy a szállítandó tételeket például típus vagy kivitel tekintetében oly mértékben 
megváltoztassuk vagy javítsuk, mely mértékű változtatás vagy javítás a vásárló számára ésszerűen elfogadható 
(pl. az eredetivel egyenértékű vagy annál bonyolultabb/ fejlettebb készülék szállítása). Az ilyen jellegű változtatások 
vagy javítások előre elfogadottnak tekintendők. 

4. A megrendelés részben vagy egészben történő lemondása vagy módosítása Vásárló részéről kizárólag a Daikin. 
írásos beleegyezésével lehetséges, és feljogosítja cégünket arra, hogy a felmerült költségeket felszámítsuk. 
Egyes termékcsoportokra (pl. multi scroll vagy csavarkompresszoros folyadékhűtők) külön lemondási szabályok 
vannak érvényben, melyek a www.daikin.hu honlapon olvashatók.

IV. ÁRAK, FIZETÉSI FELTÉTELEK

1. Árainkat az időről-időre módosuló árlista tartalmazza, melyet rendszerint évente egy alkalommal adunk ki. Az 
év közbeni árváltoztatás jogát fenntartjuk.

2. Áraink nettó árak mindenféle adók, illetékek, egyéb díjak nélkül a megadott valutában értendők, tartalmazzák 
a csomagolást és eltérő rendelkezés hiányában a kért helyszínre történő kiszállítást. Csomagolást és 
csomagolóanyagot nem veszünk vissza.

3. Nem fogadunk el olyan számlával kapcsolatos reklamációt, mely a számla kézhez vételétől számított 2 héten 
túl érkezett. Eltérő rendelkezés hiányában a számlák �zetési határideje a számla kiállításától számított 30 nap; a 
�zetés akkor teljesített, amikor az összeg a Daikin számláján jóváírásra került. Késedelmes teljesítés esetén évi 
12%-os késedelmi kamatot számítunk fel - törvényes késedelmi kamat. Fizetési késedelem esetén a késedelmi 
kamaton felül Daikin követelheti a késedelmes összeg behajtásának költségeit is.

4. Amennyiben részlet�zetésről született megállapodás, az esedékesség felgyorsul, ha Megrendelő akár csak 
egyetlen részlettel is késedelembe esik.

5. Egyes szállításokra cégünk jogosult előlegfizetést vagy a Megrendelő Daikin hitelbiztosítója általi megfelelő minősítését kérni.
6. Megrendelő nem jogosult a Daikin számlakövetelésével szemben �zetést visszatartani vagy abból beszámítás 

céljából levonást eszközölni garanciális vagy egyéb követelésre történő hivatkozással.

V. SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐ

1. A feltüntetett szállítási határidők nem kötelező érvényűek, csupán tájékoztató jellegűek, - ennek ellenére 
törekszünk a jelzett határidők betartására. Megrendelőnek nincs joga egy bizonyos szállítási határidőhöz 
ragaszkodni. Következésképpen a szállítás késlekedése miatt nem támasztható kártérítési igény, és az nem 
jogosítja fel Megrendelőt a szerződés felbontására. Ugyanez érvényes, ha a szállítási határidőt vis maior, sztrájk 
vagy rajtunk kívül álló más ok miatt nem sikerül tartani.

2. Semmilyen körülmények között nem fogadunk el kötbér iránti igényt.
3. Daikin jogosult a szállítást részletekben teljesíteni.
4. Amennyiben Megrendelőnek lejárt tartozása áll fenn Daikinnal szemben, Daikin a korábbi megrendelés 

pénzügyi teljesítéséig visszatarthatja az aktuális szállítmányt, és Megrendelő számára az ebből eredő károkért 
nem vállal �zetési kötelezettséget.

VI. SZÁLLÍTMÁNY ÁTVÉTELE, KOCKÁZAT ÁTSZÁLLÁSA, KÉSEDELMES ÁTVÉTEL

1. Egyéb rendelkezés hiányában szállításaink módja CIP (Incoterms 2010), azaz fuvarozás és biztosítás �zetve 
megjelölt rendeltetési helyig.

2. Alapesetben a CIP szállítás csak minimális szállítási biztosítást tartalmaz. Kiegészítő szállítási biztosítást 
kizárólag a Megrendelő kifejezett kérésére kötünk, külön megállapodás mellett és Megrendelő költségére.

3. Megrendelő köteles haladéktalanul megvizsgálni a részére vagy közvetlenül vásárlói részére kiszállított árut 
annak érdekében, hogy feltárja, az áru megsérült-e szállítás közben, köteles továbbá a csomagoláson vagy a 
készülékben esett bárminemű kárt a fuvarlevélen rögzíteni és az átvételt a szállítmányozó felé megtagadni. 
Amennyiben Megrendelő csak később fedezi fel az áru sérülését, köteles azt haladéktalanul, legfeljebb a 
szállítást követő 3 munkanapon belül Daikin részére jelezni, ennek hiányában a biztosítási igény érvényét 
veszítheti. 

4. Amennyiben Megrendelő késedelmesen veszi át az árut, Daikin – egyéb jogainak fenntartásával – jogosult a 
kiszállított árut leszámlázni vagy azokat egyéb formában elidegeníteni. Egyéb elidegenítés esetében a szállítási 
idő azzal a nappal újból elindul, amikor Megrendelő kiszállítás iránti írásbeli kérelmét kézhez vettük.

5. Daikin jogosult a késedelmes átvételből eredő költségek megtéríttetésére, korlátozás nélkül ide értve a tárolás 
költségeit is.

VII.  TULAJDONJOG FENNTARTÁSA

1. A Daikin a leszállított árukra vonatkozó tulajdonjogát a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja.
2. Megrendelő kizárólag a szokásos üzletmenet keretében jogosult a kiszállított, még teljesen ki nem �zetett árut 

továbbértékesíteni. A továbbértékesítéssel Megrendelő az ellenértékre vonatkozó követelését köteles a vételár 
hátralék erejéig Daikinra engedményezni. Ezzel cégünkre ruház át minden olyan követelést, amely az említett 
viszonteladásból, vagy bármely más jogalappal harmadik személyekkel szemben felmerülhet, beleértve az 
alárendelt jogokat, a közöttünk fennálló üzleti jogviszonyból – a jövőben – esetleg felmerülő követeléseink 
biztosítékaként. 

3. Valamely tétel vételárának meg�zetése előtt Megrendelő csak abban az esetben jogosult az adott 
tételt továbbértékesíteni, ha ezzel egyidejűleg tájékoztatja a második vevőt (végső vevő) arról, hogy a 
viszonteladásból származó bevételét a korábbiakban engedményezte.

4. Megrendelő mindaddig köteles az átruházott követeléseket behajtani, amíg a jelen szerződésből eredő 
mindennemű �zetési kötelezettségének Daikin felé eleget nem tett. Megrendelő egyéb módon (pl. 
tulajdonjog-átruházás biztosíték, zálog révén) nem idegenítheti el a függőben lévő árucikkeket.

5. Megrendelő köteles cégünket haladéktalanul értesíteni a függőben lévő árucikkek és/vagy átruházott 
követelések esetleges lefoglalásáról vagy más rongálódásáról, köteles továbbá a harmadik fél tudomására 
hozni annak tényét, hogy Daikin a szóban forgó áru tulajdonjogát fenntartotta. Vonatkozó költségeket 
Megrendelő viseli.

VIII. SZAVATOSSÁG ÉS FELELŐSSÉG

A. Eltérő megállapodás hiányában és minden további követelés kizárásával sérülésre és minőségi hiányosságokra az 
alábbiak szerint vállalunk felelősséget:
1. Eltérő rendelkezés hiányában a szavatossági időszak a kiszállítástól számított 36 hónap. 
2. Megrendelő kizárólag abban az esetben érvényesítheti szavatossági követelését, ha a berendezést a Daikin 

telepítésre vonatkozó útmutatója szerint a Daikin vagy a Daikin által erre feljogosított vállalat telepítette 
és helyezte üzembe, továbbá tartja karban rendszeres időközönként a Daikin szervizkönyv alapján. 
Csavarkompresszoros folyadékhűtők esetében 12 hónapos szavatossági igény érvényesíthető, abban az 
esetben, ha a berendezést a Daikin saját szakemberei helyezték üzembe. “J&E Hall International for Daikin” 
márkajelzésű termékek esetében a szavatossági igény 18 hónapon belül érvényesíthető. "Rotex” márkajelzésű 
termékekre általánosan 24 hónapos szavatosságot vállalunk, kivéve a következő változatokat: napelemek 5 év; 
HPSU hőszivattyús szolár egységek, valamint HYC, SCS és SC melegvíztartályok 3 év. 

3. Szavatossági esemény esetén vállaljuk, hogy saját választásunk szerint kicseréljük vagy megjavítjuk a hibás 
berendezést vagy alkatrészt. Megrendelő nem jogosult egyéb szavatossági vagy garanciaigényre. Munkadíjat, 
utazási időt és egyéb költséget nem térítünk.

4. Bármilyen szavatosságot és/vagy felelősséget kizárólag abban az esetben vállalunk, ha Megrendelő a 
szállítástól számított 3 munkanapon belül a látható hibákat írásban jelzi, egyéb hiányosságokról pedig azok 
felfedezését követően késedelem nélkül bejelentést tesz.

5. A 2. és 4. bekezdésen túlmenően semmilyen szavatosságot és/vagy felelősséget nem vállalunk olyan esetben, 
amikor a hiba nem megfelelő vagy helytelen használatból, bánásmódból, a megfelelő üzemeltetési körülmények 
�gyelmen kívül hagyásából, felügyelet nélküli üzemeltetésből, túlzott igénybevételből, helytelen üzemeltetésből 
vagy nem megfelelő cserealkatrészekből eredt.

6. Amennyiben a  szavatossági intézkedésekhez szükséges időt és lehetőséget nem biztosítják Daikin részére, úgy 
Daikin mindennemű  szavatossági igény és kártérítési igény alól mentesül. Amennyiben Megrendelő továbbra 
is használja a hibás terméket, kizárólag az eredeti hiba mértékéig vállalunk szavatosságot és/vagy felelősséget. 
Nem térítjük meg olyan javítás költségeit, melyre előzetesen nem kérték kifejezett jóváhagyásunkat. 
Semmilyen felelősséget nem vállalunk olyan javítás következményeiért, melyre a jóváhagyást nem kérték. 

7. A térítés ellenében vásárolt alkatrészekre vállalt  szavatossági időszak a kiszállítástól számított 6 hónap.
8. A berendezés szavatossági idején belüli alkatrész-javítást vagy kicserélést követően a  szavatossági időszak 

nem indul újra a cserélt vagy javított alkatrészre.
9. Amennyiben Megrendelő �zetési kötelezettsége tekintetében késedelemben van, cégünknek jogában áll a 

hiba kijavítását megtagadni. Megrendelő nem jogosult ki�zetést visszatartani még abban az esetben sem, ha a 
hibáról egyébiránt érvényes értesítést küldött.

10. Amennyiben harmadik felek termékeinek kiszállítására és beszerelésére kerül sor, a szavatosság azon 
szavatossági igényekre korlátozódik, melyeket Daikin a harmadik fél termékének beszállítójával szemben 
jogosult érvényesíteni. Megrendelő nem jogosult más természetű  szavatossági igényt vagy árleszállítást 
követelni.

B. Károkért kizárólag abban az esetben állunk helyt, amennyiben cégünk bizonyíthatóan szándékosan vagy 
súlyos gondatlansággal járt el.  Daikin nem felel a közvetett károkért (pl. szállítás hibás teljesítése miatti állásidő), 
anyagi veszteségért, pro�tvesztésért, nem realizált megtakarításokért, kamatveszteségért továbbá harmadik felek 
által Megrendelővel szemben támasztott követelésekből eredő károkért,- csupán abban az esetben, ha az előbb 
említettek a Daikin szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartására tekintettel felróhatók. Amennyiben a kár az 
általunk szállított áru hiányos állapotából ered, csak olyan mértékig felelünk, amilyen mértékig a gyártó vagy a ne-
künk beszállító cég felénk felel. Felelősségünk kizárólag a szóban forgó áru számlázott értékének mértékéig terjed.

IX. VISSZÁRU

1. Árut Daikin kizárólag kifejezett írásos beleegyezéssel vesz vissza és cserél ki. Visszárut kizárólag minimum 100 
Euró és maximum 50.000 Euró nettó értékben veszünk vissza, és csak abban az esetben, ha az sérülésmentes, 
nem került használatba, az eredeti csomagolásban található és további értékesítésre alkalmas. Már beszerelt 
egységeket (ide értve a folyadékhűtőket), megrendelésre készült egységeket és alkatrészeket nem veszünk 
vissza.

2. Megrendelő köteles kitölteni a “Visszáru megbízás” űrlapot (letölthető: www.daikin-ce.com) és azt részünkre 
a szállítástól számított 10 naptári napon belül az általunk megadott faxszámra vagy e-mail címre megküldeni, 
ennek hiányában a visszárut nem fogadjuk el.

3. Az árut meg�zetett fuvarköltséggel Megrendelő kockázatára az általunk jelzett helyre kell visszaküldeni.
4. Visszavét esetén az általunk Megrendelő részére számlázott nettó vételár legfeljebb 80%-át írjuk jóvá.  Standard 

visszáru küldésére raktározási/ adminisztrációs díjat számítunk fel, melynek mértéke a nettó ár 20%-a.
5. Daikin valamennyi visszaküldést megvizsgálja. Amennyiben az áru visszaküldése helytelenül (azaz nem a fenti 

1. bekezdés szerint) történt, jogunkban áll a visszavétet megtagadni és az áru Megrendelő részére, Megrendelő 
költségére és kockázatára történő visszaküldéséről intézkedni. Ugyanígy jogunkban áll szükség esetén 
magasabb raktározási/ adminisztrációs díjat felszámítani, mint a fent említett 20%. 

6. Bárminemű jóváírást kizárólag jövőbeni megrendeléseknél áll módunkban beszámítani. 

X. ILLETÉKESSÉG, IRÁNYADÓ JOG 

1. A jelen megállapodás alapján vagy annak kapcsán felmerülő esetleges vitákat Felek kizárólag a Fővárosi 
Bíróságon kívánják rendezni. A kereskedelmi és általános szerződési feltételekben: Jelen szerződési feltételek, 
ill. az ezzel kapcsolatban létrejött jogviszonyokra a magyar anyagi jog az irányadó.  

2. Felek között létrejött szerződésekre, valamint az azokból esetlegesen eredő vitákra a magyar jogszabályok az 
irányadók.

XI. RENDELKEZÉSEK ELVÁLASZTHATÓSÁGA

Amennyiben a jelen feltételek, vagy a Daikin és a megrendelő között megkötött szerződés bármely rendelkezése 
érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen lenne, az nem érinti a további rendelkezések érvényességét. Az érvénytelen 
vagy kikényszeríthetetlen rendelkezéseket olyan jogszerű és kikényszeríthető rendelkezésekkel kell helyettesíteni, 
melyek a legjobban tükrözik a felek eredeti rendelkezés szerinti akaratát.

DAIKIN HUNGARY Kft.



A jelen kiadvány csupán tájékoztatási célokat szolgál, és semmilyen 
kötelezettségvállalást nem jelent a Daikin Europe N.V. részéről. A Daikin Europe 
N.V. az információs füzet tartalmát aktuális legjobb tudásának megfelelően 
állította össze. Az itt bemutatott termékek és szolgáltatások teljességére, 
megbízhatóságára, illetve adott célnak való megfelelésére vonatkozóan nem 
vállal semmiféle kifejezett vagy nem kifejezett garanciát. A termékek műszaki 
jellemzői előzetes bejelentés nélkül változhatnak. A Daikin Europe N.V. 
kifejezetten elutasít az információs füzet használatából, és/vagy értelmezéséből 
eredő minden közvetlen vagy közvetett, a lehető legszélesebb értelemben vett 
károsodást. A teljes tartalom a Daikin Europe N.V. szerzői jogvédelme alatt áll.
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A Daikin Europe N.V. részt vesz az Eurovent Hitelesítési 
Programban, amely kiterjed légkondicionálók (AC), 
folyadékhűtési csomagok (LCP), levegőkezelő 
berendezések (AHU) és Fan Coil rendszerek (FCU) 
működésére; a tanúsítvány érvényességének 
ellenőrzése céljából kérjük, lépjen be a www.eurovent-
certification.com vagy a www.certflash.com oldalra.

A Daikin termékek forgalmazója:

COP érték hőszivattyús 
üzemben: 5.04

fűtés és 
használati me-

legvíz

leggazdaságosabb 
módja a működésnek

akár 35%-kal nagyobb ha-
tékonyság a kondenzációs 
gázkazánokhoz képest

kondenzációs 
gázkazán, 33kW

hibrid tech-
nológia

A természetes
kombináció

Daikin Altherma hibrid hőszivattyús rendszer

Daikin Hungary Kft. 
1117 Budapest, Fehérvári út 84/a. 4. emelet 
Tel.: +36 / 1 / 464-4500, Fax: +36 / 1 / 464-4501 
e-mail: office@daikin.hu, www.daikin.hu


