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To nowoczesne rozwiązanie stanowi pionierską 
integrację źródeł energii odnawialnej, zapewniając 
wysoką wydajność i komfort w przystępnej cenie. 
Europejski Ośrodek Badawczo-Rozwojowy firmy  
Daikin od lat opracowuje i wdraża różnorodne inno-
wacje technologiczne związane z potrzebami budyn-
ków i zmianami pór roku w klimacie europejskim. 
Dlatego Daikin Altherma stała się wiodącą marką 
pomp ciepła.

Najlepsza wydajność sezonowa 
Daikin Altherma III dostarcza wysoką wydajność przy 
najniższych kosztach utrzymania. Ten najnowszy mo-
del w gamie pomp ciepła firmy Daikin otrzymał kla-
sę energetyczną A+++ i osiąga wydajność ogrzewa-
nia na poziomie 5,2 COP oraz wydajność dla ciepłej 
wody użytkowej na poziomie 3,3 COP. 
Urządzenie będzie dostępne w różnych rozmiarach 
i modelach 4, 6 lub 8 kW. Dzięki temperaturze zasi-

lania do 65°C ten nowy system może być stosowa-
ny zarówno do ogrzewania podłogowego, jak i trady-
cyjnych grzejników oraz zapewnia niezawodną pracę 
nawet w najzimniejszych klimatach, ponieważ jed-
nostka zewnętrzna może pracować do temperatu-
ry zewnętrznej -25°C.
System pracuje z czynnikiem R-32 o niskim pozio-
mie oddziaływania na środowisko naturalne oraz 
może podgrzać i przechowywać duże objętości cie-

Daikin Altherma III – 
już na polskim rynku

Nowa generacja pomp ciepła 

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w dziedzinie pomp ciepła powietrze-woda 
oraz w oparciu o ponad 350 000 instalacji, jakie zrealizowała w Europie, firma 
nieustannie działa w kierunku optymalizacji wydajności pracy produktów Daikin 
Altherma. Kolejna generacja pomp ciepła Daikin Altherma to seria Bluevolution na 

czynnik R-32, która może być łączona ze 
sterowaniem Daikin online, co zapewnia 
właścicielom domów najwyższy komfort 
i swobodę sterowania.

Jednostki wewnętrzne: hydroboks naścienny i hydroboks 
zintegrowany 

Skorzystaj z promocji  
„Ciepła jesień z Daikin”

Inwestorzy, którzy planują zakupić pompę cie-
pła Daikin Atherma, mogą skorzystać z promocji 
„Ciepła jesień z Daikin” i zyskać do 4000 złotych. 
Wysokość rabatu i modele urządzeń podlegające 
promocji dostępne są u sprzedawców.
Więcej

PRZYGOTUJ SIĘ NA SEZON GRZEWCZY Z DAIKIN –  
ZYSK DLA INWESTORA DO 4000 ZŁOTYCH PRZY ZAKUPIE 

POMPY CIEPŁA DAIKIN ALTHERMA! * 

 Promocja „Ciepła jesień z Daikin” 

Pompa ciepła Daikin Altherma – przykład instalacji   
Energooszczędny system ogrzewania i chłodzenia oparty na technologii pompy ciepła 

wykorzystującej jako dolne źródło powietrze 
 

• Rozwiązanie idealne do nowych budynków, a także dla domów energooszczędnych 
• Najwyższe efektywności sezonowe zapewniające duże oszczędności w kosztach eksploatacyjnych 
• Realizacja funkcji ogrzewania, chłodzenia pomieszczeń oraz podgrzewania ciepłej wody użytkowej 
• Możliwość podłączenia z układem ogrzewanie podłogowego, konwektorami pompy ciepła i 

grzejnikami niskotemperaturowymi 
• Kompaktowa budowa - jednostka wewnętrzna przypodłogowa ze zintegrowanym zbiornikiem 

ciepłej wody użytkowej ze stali nierdzewnej 
• Gwarantowana praca jednostki zewnętrznej przy temperaturze -25◦C 
• Sterowanie za pośrednictwem aplikacji z telefonu i tabletu, przy zastosowaniu modułu Lan 

Adapter 
 

*Wysokość rabatu i modele urządzeń podlegające promocji – szczegóły u sprzedawcy 

http://www.instalreporter.pl
https://www.daikin.pl
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cja jest prosta przy użyciu dostarczonego kreato-
ra konfiguracji (od 2018 roku to narzędzie będzie 
również dostępne online przez usługę Dakin Cloud  
Service). Całkowicie zintegrowana jednostka oznacza, 
że wszystkie czynności serwisowe można wykonać  
z przodu po zdemontowaniu panelu przedniego, a do-
stęp do wszystkich rur uzyskuje się od góry urządzenia.

Inteligentne sterowanie ogrzewaniem
Połączenie sterowania nastawą zależną od pogody  
Daikin Altherma oraz zastosowanie sprężarki z inwer-
terem maksymalizuje wydajność nowej Daikin Alther-
ma III przy każdej temperaturze zewnętrznej, zapew-
niając przez cały czas stabilną temperaturę w po- 
mieszczeniach. System ten jest dostarczany z możli-
wością wyboru dziewięciu wstępnie zaprogramowa-
nych ustawień, które można dostosować lokalnie. Al-
ternatywą jest zdalna kontrola ustawień, z dowolnego 

miejsca poprzez sterownik Daikin Online Controller. 
Sterownik online umożliwia regulację poziomów kom-
fortu w domu w zależności od indywidualnych prefe-
rencji przy jednoczesnym osiąganiu dalszych oszczęd-
ności energii. System Daikin Altherma III może być 
również w pełni zintegrowany z innymi systemami in-
teligentnego domu np. IFTTT i aplikacjami umożliwia-
jącymi maksymalną wygodę.

płej wody nawet do 230 litrów przy niskich stratach 
postojowych dla zbiornika c.w.u. wynoszących 25 W.  
Konstrukcja jednej z możliwych do podłączenia jed-

nostek wewnętrznych ECH2O, jest oparta na zasadzie 
higienicznego podgrzewania świeżej wody, zasada 
ta ma na celu ograniczenie rachunków i eliminację 
trybu dezynfekcji wody.

Łatwość montażu
Daikin Altherma III jest zaprojektowana intuicyjne 
zarówno z punktu widzenia instalatora, jak i użyt-
kownika. Jest dostarczana do klienta jako gotowe 
urządzenie, przetestowane w fabryce i napełnione 
czynnikiem chłodniczym, dzięki czemu czas mon-
tażu został ograniczony do minimum. Konfigura-

Daikin Airconditioning Poland sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa
tel. 22 319 90 00
e-mail: office@daikin.pl, www.daikin.pl
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Obejrzyj film o Daikin Altherma III

Pobierz cennik Daikin Bluevolution 

Daikin Altherma III w skrócie

• Nowy typoszereg produktów oparty na tech-
nologii Bluevolution, czyli połączeniu wysoko-
sprawnych sprężarek produkcji Daikin z czynni-
kiem chłodniczym przyszłości R-32.
• Seria urządzeń ERGA-DV jest dostępna w wielko-
ściach 4, 6 i 8 kW. Do każdej jednostki zewnętrz-
nej można podłączyć jeden z trzech modeli jed-
nostek wewnętrznych: naścienny, zintegrowany 
albo zintegrowany wersja ECH2O.

• Daikin Altherma III osiąga temperaturę wody na 
wyjściu na instalację na poziomie 65°C, co po-
zwala na zastosowanie urządzenia z ogrzewa-
niem podłogowym lub grzejnikami.
• System charakteryzuje się wysoką wydajnością: 
COP (A7/W35) dla trybu c.o. do 5,2, COP (EN16147) 
dla trybu ciepłej wody użytkowej do 3,3.
• Łatwe sterowanie z dowolnego miejsca.
• Szybka konfiguracja.

Typoszereg ERGA04DV ERGA06DV ERGA08DV
Moc grzewcza dla A7/W35 4,3 kW 6 kW 7,5 kW
COP 5,2 4,85 4,6
Klasa energetyczna na cele grzewcze A+++
Rodzaj sprężarki typu swing, inwerter
Poziom mocy akustycznej 60 dB(A) 61 dB(A) 62 dB(A)
Wymiary 734x320x870 mm (jednostka zewnętrzna)
Masa 56 kg

Jednostka zewnętrzna Daikin Altherma III Bluevolution

http://www.instalreporter.pl
https://www.youtube.com/watch?v=eKydsB1nITc
https://www.daikin.pl/content/dam/DAPO/document-library/catalogues/2017/PriceLists/DAIKIN Cennik Bluevolution 2017.pdf
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