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van alle 
verwarmings- 
oplossingen

Daikin Altherma: 

2



Waarom kiezen voor een Daikin 
verwarmingssysteem?

Dankzij onze Europese R&D en 50 jaar 
warmtepompervaring, verlagen 
onze verwarmingstechnologieën de 
bedrijfskosten en optimaliseren ze het 
gebruik van duurzame energie.
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Duurzame en 
efficiënte energie-
oplossingen 

Verwarming, warm tapwater 

en koeling

4

Uw klant is op zoek naar: een nieuw verwarmingssysteem

 ›  het moet energiezuinig zijn
 ›  het moet een lage CO

2 
-uitstoot hebben

Uw oplossing: Daikin

 › top-seizoensrendement tot en met  A+++

 › maakt gebruik van lucht/water warmtepomptechnologie of  
hybride technologie

Voordelen voor uw klant:

 › lagere energierekening
 › minimale milieu-impact
 › optimale temperaturen en comfort

Voordelen voor u als installateur:

 › modulaire constructie
 › flexibele montage
 › eenvoudige inbedrijfstelling

Resultaat: een win-win situatie voor u en uw klant



Geavanceerde technologieën zorgen 
voor een laag energieverbruik en 
kostenbesparingen

Lucht/water warmtepomptechnologie: gebruik 
van warmte uit de buitenlucht
 
Met een warmtepomp onttrekt het systeem warmte 
aan de buitenlucht om de temperatuur van het water 
in het systeem te verhogen.
 › Gegarandeerde werking tot -25 °C, dus geen zorgen 
in de winter.

 › Een zonnepanelenoplossing kan worden 
opgenomen voor het voorverwarmen van warm 
tapwater.

Hybride technologie: een cv-ketel in combinatie 
met lucht/water warmtepomptechnologie
 
De nieuwste en meest geavanceerde hr-
ketel in combinatie met de nieuwste Daikin 
warmtepomptechnologie biedt de klant alle 
voordelen van beide technologieën.
 › Afhankelijk van de geselecteerde instellingen wordt 
steeeds de meest economische of milieuvriendelijke 
verwarmingsmodus gekozen.

 › Ideaal voor het vervangen van bestaande cv-ketels. 
 
 
 
 
 
 
 

Bied uw klant de voordelen van een Daikin oplossing

Optimaal comfort

Eén enkel systeem zorgt voor verwarming in de winter, 
koeling in de zomer en warm tapwater het hele jaar 
door. In combinatie met ons gebruikersvriendelijke 
regeling, kan de klant zelf het meest perfecte comfort 
programmeren! 

Een perfecte oplossing voor iedere toepassing

De verwarmingssystemen van Daikin vormen de 
perfecte oplossing voor elke toepassing, zowel 
voor woningen als in de commerciële sector en 
staan garant voor een optimaal comfort, hoog 
energierendement en kostenbesparingen. Onze 
systemen kunnen op maat worden gemaakt voor 
zowel nieuwbouwtoepassingen als renovatieprojecten, 
zodat ze steeds een perfecte oplossing bieden, 
ongeacht de grootte van het gebouw.

Te combineren met alle soorten verwarmingselementen

De keuze van verwarmingselementen is afhankelijk 
van de behoefte van de klant op het gebied 
van comfort en visuele vormgeving. Zo kunnen 
de Daikin warmtepompen perfect worden 
gecombineerd met elk verwarmingssysteem: 
vloerverwarming, warmtepompconvectoren en lage- 
of hogetemperatuur-radiatoren.
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Efficiëntie wordt 
transparant

Ter bevordering van het ecologisch ontwerp van energiegerelateerde producten 
(ErP) heeft de Europese Commissie de Ecodesign-richtlijn uitgegeven.  Deze richtlijn 
geldt voor alle EU-lidstaten en introduceert minimumnormen voor de energie-
efficiëntie van verwarmings- en warmwatertoestellen.  Alle producten moeten met 
ingang van 26 september 2015 voldoen aan deze nieuwe energie-efficiëntienormen.

In aanvulling op deze nieuwe energie-efficiëntienormen zullen er uniforme 
energielabels geïmplementeerd worden voor verwarmingssystemen, 
warmwatertoestellen en totaalsystemen. Deze labels zullen het vergelijken van 
energieverbruik vergemakkelijken. Ter ondersteuning van onze handelspartners in 
de overgang naar deze nieuwe energie-efficiëntienormen verzorgt Daikin:
 › gespecialiseerde trainingen
 › voorlichtingsmateriaal
 › online hulpmiddelen

Duidelijkheid voor de toekomst

Gegevens, feiten en achtergrondinformatie

De Ecodesign-richtlijn en energielabels

Vanaf 26 september 2015 moeten verwarmingstoestellen met een uitgangsvermogen tot  
70 kW en tanks tot 500 ltr. volgens de nieuwe energie-efficiëntienormen gekenmerkt 
worden. De labels moeten op afzonderlijke producten (productlabels) en 
verwarmingssystemen (totaalsysteemlabels) aangebracht zijn. Tevens moet elk onderdeel 
begeleid worden door een gegevensblad met daarop de energie-efficiëntiespecificaties.  

Van groen tot rood

Hetzelfde principe voor 
koelkasten, wasmachines en 
tv-toestellen geldt nu ook 
voor verwarmingssystemen.  
Elektrische en huishoudelijke 
apparaten zijn onderverdeeld 
in energie-efficiëntieklassen 
A+++ tot G.  Donkergroen 
geeft het hoogte 
energiezuinige niveau weer 
terwijl donkerrood het 
laagste niveau weergeeft.  De 
schaalverdeling is voor iedere 
productgroep verschillend.

Totaalsysteemlabels

Combinatiesystemen, zoals een verwarmingstoestel met kamerregelaar of zonnewarmtesysteem, 
worden totaalsystemen genoemd.  Totaalsysteemlabels worden berekend door de 
rendementswaarden van alle afzonderlijke toestellen te combineren.  Totaalsysteemlabels moeten 
geleverd worden door de installateur.

Identieke grondslagen in heel Europa

De Ecodesign-richtlijn geldt voor alle EU-lidstaten en heeft tot doel de productie en de 
ontwikkeling van milieuvriendelijke en energiezuinige verwarmingssystemen te bevorderen.

Verwarmingstoestellen

Warmwatertoestellen

Totaalsystemen

20
15

20
15

20
19

20
17

20
15

Achtergrondinformatie

Productlabels

De EU-richtlijn definieert twee productgroepen:

Groep 1: verwarmingstoestellen
 › uitsluitend ruimteverwarming
 › combitoestellen voor ruimteverwarming 
en warm tapwaterverwarming 
(gas, aardolie en elektrische ketels, 
warmtepompen en WWK-toestellen)

 Groep 2: warmwatertoestellen en -tanks
 › traditionele warmwatertoestellen
 › warmwatertoestellen op zonne-energie
 › warmwatertoestellen met warmtepomp
 › buffervaten
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Daikin ontwikkelt al meer dan 90 jaar lang 

verwarmingssystemen die het perfecte 

binnenhuisklimaat creëren. Milieubescherming 

en klantentevredenheid zijn van meet af aan onze 

prioriteit. Dit is reden dat alle Daikin producten 

betrouwbaar en efficiënt zijn en de maximale 

milieucompatilibiteit garanderen.

Daikin biedt 
innoverende 
oplossingen voor de 
hoogste efficiëntieklasse

Het draait allemaal 
om de A!

Het beste label voor warmtepompen 

Daikin speelt wereldwijd een hoofdrol op het gebied van de productie 
van warmtepompen.  Wij verzorgen naargelang uw behoefte een 
warmtepompoplossing op maat. Flexibel en energiezuinig. De warmtepompen van 
Daikin verwerven de hoogste energie-efficiëntiewaarderingen.

Combinatie met zonne-energie: uitstekende beoordelingen van 
onze totaalsysteemlabels

Daikin verzorgt oplossingen die gebruik maken van zonne-energie. Onze zonne-
energieoplossingen kunnen achteraf op bestaande systemen of als nieuw systeem 
geïnstalleerd worden. Zonne-energie is een volledig duurzame oplossing van een 
hoge energie-efficiëntieklasse.  

Grote tanks en buitengewone isolatie

Met een thermische opslag van 500 ltr. biedt Daikin één van de grootste, meest 
energiezuinige warmteopslagvaten op de markt aan. Het grote buffervolume en de 
enorme energiecapaciteit garanderen uitstekende rendementsniveaus voor warm 
tapwaterverwarming. Het PUR-schuimisolatie beperkt warmteverlies en verhoogt 
zijn energie-efficiëntieklasse.

Een sterk team:  
Daikin Altherma geïntegreerd 
zonnesysteemunit met zonnepaneel.
Zonne-energie is de perfecte 
aanvulling op warmtepompen.  
Vanwege de toepasbaarheid op warm 
tapwater- en ruimteverwarming 
blinkt deze combinatie uit in energie-
efficiëntie.

Hoeveel plussen wilt u toevoegen?

Producten van Daikin



Slimme energiebesparende oplossingen

voor elke toepassing
Duurzame Daikin oplossingen

Lucht/water warmtepomptechnologie

Daikin Altherma  
lage temperatuur 
split

Lucht/water warmtepomptechnologie

Daikin Altherma 
hoge temperatuur 
split

Hybride technologie

Daikin Intergas 
Hybride 
warmtepomp

p 16

p 34

p 44

Oplossingen

Lucht/water warmtepomptechnologie Hybride technologie

Daikin Altherma  
lage temperatuur split

Daikin Altherma  
lage temperatuur monobloc

Daikin Altherma  
hoge temperatuur split

Daikin Intergas  
Hybride warmtepomp

Verschillende technologieën

Specificaties p 16 p 28 p 34 p 44

Energielabel  › verwarming:  A++

 › warm water: tot en met  A+++
 › verwarming:  A+

 › warm water:  B
 › verwarming: tot en met  A++

 › warm water:  A

Verschillende verwarmings- 
toepassingen

 › Ideaal voor nieuwbouwwoningen, energiezuinige  
woningen of in combinatie met een bestaande  
cv-ketel (bivalent)

 › Ideaal voor vervanging van traditionele 
cv-ketel

 › Ideaal voor vervanging van een 
cv-ketel

Functies

 › Ruimteverwarming
 › Warm tapwater
 › Koeling
 › Zonnesysteemaansluiting voor  

warmwaterproductie

 › Ruimteverwarming
 › Warm tapwater
 › Zonnesysteemaansluiting voor 

warmwaterproductie

 › Ruimteverwarming
 › Warm tapwater
 › Koeling
 › Zonnesysteemaansluiting voor 

warmwaterproductie

Installatie  › 1 binnendeel
 › 1 buitendeel

 › 1 buitendeel  › 1 binnendeel 
 › 1 buitendeel

 › 1 binnendeel + 1 hr-ketel
 › 1 buitendeel

Verschillende verwarmingselementen

 › Vloerverwarming
 › Lagetemperatuur-radiatoren
 › Ventilatorconvectoren
 › Warmtepompconvector

 › Hogetemperatuur-radiatoren
 › Vloerverwarming
 › Lage- en hogetemperatuur-

radiatoren
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Slimme energiebesparende oplossingen

voor elke toepassing

Oplossingen

Lucht/water warmtepomptechnologie Hybride technologie

Daikin Altherma  
lage temperatuur split

Daikin Altherma  
lage temperatuur monobloc

Daikin Altherma  
hoge temperatuur split

Daikin Intergas  
Hybride warmtepomp

Verschillende technologieën

Specificaties p 16 p 28 p 34 p 44

Energielabel  › verwarming:  A++

 › warm water: tot en met  A+++
 › verwarming:  A+

 › warm water:  B
 › verwarming: tot en met  A++

 › warm water:  A

Verschillende verwarmings- 
toepassingen

 › Ideaal voor nieuwbouwwoningen, energiezuinige  
woningen of in combinatie met een bestaande  
cv-ketel (bivalent)

 › Ideaal voor vervanging van traditionele 
cv-ketel

 › Ideaal voor vervanging van een 
cv-ketel

Functies

 › Ruimteverwarming
 › Warm tapwater
 › Koeling
 › Zonnesysteemaansluiting voor  

warmwaterproductie

 › Ruimteverwarming
 › Warm tapwater
 › Zonnesysteemaansluiting voor 

warmwaterproductie

 › Ruimteverwarming
 › Warm tapwater
 › Koeling
 › Zonnesysteemaansluiting voor 

warmwaterproductie

Installatie  › 1 binnendeel
 › 1 buitendeel

 › 1 buitendeel  › 1 binnendeel 
 › 1 buitendeel

 › 1 binnendeel + 1 hr-ketel
 › 1 buitendeel

Verschillende verwarmingselementen

 › Vloerverwarming
 › Lagetemperatuur-radiatoren
 › Ventilatorconvectoren
 › Warmtepompconvector

 › Hogetemperatuur-radiatoren
 › Vloerverwarming
 › Lage- en hogetemperatuur-

radiatoren
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Lucht/water warmtepomptechnologie 

1. Daikin Altherma  

lage temperatuur split
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1. Daikin Altherma lage temperatuur split
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Waarom kiezen voor  
Daikin Altherma lage temperatuur?

Uw klant is op zoek naar: een nieuw verwarmingssysteem
 › het moet werken in een nieuwbouwwoning of een 

energiezuinige woning
 › het moet werken in combinatie met vloerverwarming, 

convectoren en lagetemperatuur-radiatoren

Uw oplossing: Daikin Altherma lage temperatuur
 › zorgt voor verwarming, warm tapwater en koeling met 

optionele zonne-energie
 › beschikbaar met een vermogen van 4 tot en met  

16 kW, afhankelijk van de eisen 
 › beschikbaar als split-vloermodel, split-wandmodel of 

monobloc
 › ideaal voor nieuwbouwwoningen en energiezuinige 

woningen

Voordelen voor uw klant:
 › optimaal comfort plus warm tapwater
 › lage gebruikskosten, dankzij hoge rendementen

Voordelen voor u als installateur:
 › modulaire constructie
 › flexibele montage
 › eenvoudige inbedrijfstelling

Resultaat: een win-win situatie voor u en uw klant



a.  Geïntegreerd systeem voor verwarming en warm 
tapwater; bespaart installatieruimte en -tijd 

Daikin Altherma lage 
temperatuur warmtepomp

de natuurlijke 
keuze
Daikin Altherma lage temperatuur split

Hoogste seizoensrendement, voor de grootste 

besparing op de gebruikskosten. Zeer geschikt voor 

nieuwbouw- en/of energiezuinige woningen.

Lucht/water warmtepomptechnologie

1.

 › Alle onderdelen en aansluitingen zijn in de fabriek voorgemonteerd
 › Zeer beperkte installatieruimte benodigd
 › Minimaal elektriciteitsverbruik met continue beschikbaarheid van warm tapwater 

b.  Geïntegreerde verwarming en warm tapwater, 
met aanvullende flexibiliteit
 › Zonnesysteemondersteuning voor warm tapwater met een drukloos (terugloop) en onder 

druk staand zonnesysteem
 › Lichtgewicht kunststoftank met unieke hygiënische voordelen
 › Bivalente optie: kan gecombineerd worden met een aanvullende warmtebron
 › Regeling via een app mogelijk

c.  Binnendeel voor montage aan de wand met 
optionele warmtapwatertank
De beste oplossing in specifieke situaties:
 › Ideaal als geen warm tapwater of meer flexibiliteit voor warm tapwater wordt gevraagd
 › Kan gecombineerd worden met een aparte warmtapwatertank met een optionele 

aansluiting voor zonne-energiesystemen
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Daikin Altherma lage temperatuur monobloc

Een monobloc biedt de oplossing, wanneer de 

klant op zoek is naar een eenvoudig systeem met 

één enkel buitendeel, zonder binnendeel.

 › Alles gecombineerd in één enkel buitendeel
 › Snelle en eenvoudige montage, omdat alleen de waterleidingen vanaf het 
buitendeel naar binnen gaan

 › Beperkte installatieruimtebehoefte, omdat alleen buiten ruimte nodig is
 › Vorstbeveiliging van hydraulische onderdelen.

a. COMFORT
 › Stil, compact buitendeel
 › Eenvoudig, direct uit de doos te monteren, zonder omgang met koudemiddel

b. ENERGIEZUINIG
 › COP tot 5* met typische jaarlijkse rendementen tot 300%

c.  REGELING
 › Snelle inbedrijfstelling, gebruikersvriendelijke regeling

d. BETROUWBAARHEID
 › Betrouwbaar bedrijf zelfs bij buitentemperaturen van -25 °C*
 › Vorstbeveiligingsfuncties voor een algehele gemoedsrust

* E(B/D)LQ-CV3, E(B/D)LQ-BB6W1
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Daikin Altherma  
lage temperatuur split

Gegarandeerde werking:  

Daikin Altherma is geschikt voor elk klimaat en zelfs 

bestand tegen de meest barre winterse omstandigheden

2.

Daikin Altherma lage temperatuur heeft een gegarandeerd werkbereik tot een 
buitentemperatuur van -25 °C. Hierdoor wordt zelfs in de koudste klimaten de 
werking van de warmtepomp gegarandeerd. 

Daikin staat bekend om haar kennis op het gebied van 
vorstbeveiliging van warmtepompen.  De buitendelen zijn 
speciaal ontworpen om zelfs onder de meest barre winterse 
omstandigheden problemen door ijsvorming te voorkomen.

a.  Het 4-8 kW-assortiment van Daikin Altherma heeft een 
speciaal ontwikkelde behuizing die ijsvorming op de 
warmtewisselaar van het buitendeel voorkomt. 

Lucht/water warmtepomptechnologie

 › Het buitendeel heeft een vrijhangende warmtewisselaar die ijsophoping in 
het onderdeelste gedeelte van het buitendeel voorkomt. Dit is essentieel voor 
een goede vorstbeveiliging. Bovendien is er om die reden geen elektrische 
bodemplaatverwarming nodig.

 › Het uitblaasrooster is ook speciaal ontworpen om ijsophoping te voorkomen. 
 

b.  Het 11-16 kW-assortiment van Daikin Altherma (ERLQ-C) 
heeft een unieke vorstbeveiliging. 

 › Hotgas-bypass: heet gas stroomt door de 
bodemplaat om de onderkant ijsvrij en 
condensafvoeropeningen open te houden.

 › Doorstroming van sub-koeling: voordat de 
koudemiddelleiding bij de verdeler wordt afgetakt 
naar de spiralen, stroomt het koudemiddel door de 
onderkant van de warmtewisselaar, waardoor deze 
ijsvrij wordt gehouden.
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Sub-koelpassage

Afdichting

Er is slechts een bodemplaatverwarming met een 
beperkt vermogen (35 W) geïnstalleerd bij het 
programma ERLQ011,014,016C, met een slimme 
besturingslogica, waardoor deze alleen werkt 
tijdens ontdooicycli. Dit bespaart circa 90% op 
het elektriciteitsverbruik, in vergelijking met een 
bodemplaatverwarming met thermostaatregeling.

Onze geavanceerde beveiliging tegen vorst en 
bevriezing betekent dat we Daikin Altherma in 
heel Europa kunnen aanbieden.

Verdeler

Nieuw uitblaasrooster

Vrijhangende warmtewisselaar

‘Hotgas’leiding

1. Daikin Altherma lage temperatuur split
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 › De roestvrijstalen warmtapwatertank maakt 
onderdeel uit van de unit. Alle verbindingen tussen 
de warmtepompmodule en de tank worden in de 
fabriek gemonteerd. Dit maakt een snelle montage 
mogelijk in vergelijking met een traditionele installatie 
(wandmontage met afzonderlijke warmtapwatertank), 
omdat alleen de water- en koudemiddelleidingen 
hoeven te worden aangesloten.

 › Alle hydraulische onderdelen zijn geïntegreerd 
(circulatiepomp, expansievat, back-upverwarming, etc.). 
Er zijn geen onderdelen van derden meer nodig. 

 › De elektrische printplaat en de hydraulische 
onderdelen zijn bereikbaar vanaf de voorkant. Dit 
vereenvoudigt het onderhoud en voorkomt het 
risico op schade aan de elektrische onderdelen door 
waterlekkages.

 › Alle water- en koudemiddelaansluitingen bevinden 
zich bovenop de unit, waardoor deze eenvoudig 
kunnen worden bereikt en aangesloten. Er zijn dus 
geen aansluitingen nodig aan de achterkant van de 
unit, waardoor de opstellingsruimte aanzienlijk kleiner 
is.

Onderdelen zijn 
bereikbaar via de 
voorkant

Geïntegreerd vloermodel, bespaart 
installatieruimte en tijd

Lucht/water warmtepomptechnologie
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728 mm

600 mm + 10 mm vrije ruimte 
aan beide zijden

VS

Dankzij het alles-in-een ontwerp, wordt de 
montageruimte beperkt, zowel in de hoogte 
als voor de opstellingsruimte 

In vergelijking met de traditionele gescheiden 
versie bij een wandmodel met afzonderlijke 
warmtapwatertank, is voor dit geïntegreerde 
binnendeel een aanzienlijk geringere installatieruimte 
vereist. 

1

2

3

4

Kleinere opstellingsruimte: met een breedte van 
slechts 600 mm en een diepte van 728 mm, neemt 
dit binnendeel een kleinere opstellingsruimte in 
beslag dan andere huishoudelijke apparaten. Voor het 
installeren van de leidingen is nagenoeg geen vrije 
ruimte aan de zijkant en aan de achterkant nodig, 
omdat alle aansluitleidingen zich bovenop bevinden. 
Dit resulteert in een opstellingsruimte van slechts 
0,45 m². 
 
Lage installatiehoogte: bij zowel de 180 ltr. versie als 
de 260 ltr. versie is deze 173 cm hoog. De vereiste 
installatiehoogte is minder dan 2 m.

Het compacte ontwerp van het geïntegreerde 
binnendeel wordt nog extra benadrukt door het 
gestroomlijnde en moderne design, waardoor hij 
zeker niet misstaat tussen de andere huishoudelijke 
apparaten.

950 mm + X

580 mm 370 mmX

Hydrobox

Warmtapwatertank

600 mm

1.
73

2 
m

m

Ruimtebesparing  
van meer  

dan  
30% 

728 mm

Traditionele opstelling Geïntegreerd binnendeel

1. Daikin Altherma lage temperatuur split
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Geïntegreerd zonnesysteem, voor een maximaal gebruik van 
duurzame energie en een optimaal comfort

Ondersteuning zonne-energie voor warm 
tapwater met een drukloos (terugloop) of 
onder druk staand zonnesysteem

De geïntegreerde zonnesysteemunit maakt 
gebruik van gratis zonne-energie voor het 
produceren van warm tapwater. 
Maximaal 80% van de zonne-energie kan worden 
omgezet naar bruikbare warmte, mogelijk gemaakt 
door het zeer hoge rendement van onze vlakke 
zonnepanelen. Zonne-energie en warmtepompen 
vullen elkaar aan in deze toepassing. De warmtepomp 
zorgt voor het toevoegen van de vereiste 
warmtehoeveelheid, zodat wordt voldaan aan de 
vraag van het systeem. 

Afhankelijk van de behoeften van uw klant, 
kan een drukloos systeem of een systeem 
onder druk worden aangeboden. 

Drukloos (terugloop) zonnesysteem  
(met EHSH(X)-A) 
De zonnecollectoren worden alleen gevuld met water 
zodra de zon voldoende warmte levert. In dat geval 
wordt de pomp in zowel de besturingsunit als in de 
pompunit kortstondig ingeschakeld en vullen ze de 
collectoren met water uit het buffervat. Nadat de 
collectoren zijn gevuld - dit duurt minder dan één 
minuut - schakelt een van de pompen uit en wordt 
de watercirculatie in stand gehouden door de andere 
pomp. 

Is er onvoldoende zon of heeft het buffervat geen 
extra warmte nodig, wordt de circulatiepomp 
uitgeschakeld en loopt het hele zonnesysteem 
leeg in de voorraadtank. Het toevoegen van een 
antivriesmiddel is niet noodzakelijk, omdat de 
oppervlakken van de collectoren niet met water 
worden gevuld als het systeem niet in gebruik is.  
Een extra milieuvoordeel! 

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

kWh

De grafiek toont wanneer en hoeveel ondersteuning 
het zonnesysteem levert bij het verwarmen en de 
productie van warm tapwater.

Gecombineerd met een warmtepomp, die ook gebruik 
maakt van duurzame energie van natuurlijke bronnen, 
wordt het gebruik van extra externe energie beperkt 
tot het absolute minimum.

Zonnesysteem onder druk (met EHSH(X)B-A) 
Indien nodig kan ook een thermisch warmwatersysteem 
onder druk worden aangeboden. Het systeem wordt 
gevuld met een warmteoverdrachtvloeistof met de juiste 
hoeveelheid antivriesmiddel, om bevriezing in de winter 
te voorkomen. Het volledige systeem staat onder druk en 
is afgedicht.

ON ON

Zonnesysteem  

met terugloop

Zonnesysteem  

onder druk

Lucht/water warmtepomptechnologie

 Gebruik van zonne-energie voor verwarming en warm tapwater

Warmtepomp (warmte uit de omgeving)

Externe energie
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Lichtgewicht kunststoftank met unieke 
hygiënische voordelen

De geïntegreerde warmtapwatertank is water-
hygiënisch voorzien van de meest moderne 
technologie. Dankzij het doorstromingsprincipe is 
geen legionella-bacteriegroei mogelijk, waardoor een 
thermische desinfectiecyclus niet noodzakelijk is. De 
unieke voordelen op het gebied van waterhygiëne zijn 
bevestigd in een studie van het hygiëne-instituut van 
de universiteit van Tübingen. 

Bivalente optie: te combineren met een 
tweede warmtebron (alleen EHSH(X)B-A) 
Warmte van andere bronnen kan eveneens 
efficiënt worden opgeslagen in het buffervat. 
Een zonnesysteem kan ook worden ondersteund 
door olie- en gasgestookte ketels, pelletgestookte 
of houtgestookte ketels met boilervaten, voor 
verwarming en productie van warm water. Wordt niet 
vanaf de start een zonnesysteem geïnstalleerd, kan 
deze later op elk moment snel en eenvoudig worden 
gemonteerd.

Regeling van een app mogelijk

1. Regelen met de app
Eenvoudige bediening met intuïtieve menunavigatie 
en besturing, is mogelijk via uw smartphone met een 
speciale app.

2. Duidelijk display
Het display toont waarden en parameters in de vorm 
van duidelijke tekst. Alle bedrijfsmodi, tijdprogramma's 
en bedrijfsparameters kunnen snel en eenvoudig 
worden ingesteld en aangepast. 

3. Eenvoudige regeling
De watertemperatuur voor de verwarming wordt 
geregeld op basis van de buitentemperatuur. De 
regeling meet automatisch de buitentemperatuur 
en schakelt de verwarmingsmodus aan en uit op 
basis van de vraag. De regeling is eenvoudig en 
intuïtief te bedienen en kan worden uitgebreid met 
een kamerthermostaat, die eenvoudig kan worden 
gebruikt voor het regelen en bewaken van het 
verwarmingssysteem.

1. Daikin Altherma lage temperatuur split
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Wandmodel, biedt flexibiliteit bij de montage  
en een aansluiting voor warm tapwater

Wandmodel-binnendeel 

1.  Als geen warm tapwater is vereist in combinatie met het  
Daikin Altherma-systeem
 › Alle hydraulische componenten zijn geïntegreerd in de 

warmtepompeenheid (circulatiepomp, expansievat, back-
upverwarming, etc.). Er hoeft niet meer te worden gezocht naar 
componenten van derden

 › Alle hydraulische componenten en de printplaat zijn bereikbaar via 
de voorkant voor eenvoudiger onderhoud

 › Compacte eenheid: 890 mm (hoogte) x 480 mm (breedte) x 344 mm 
(diepte)

 › Geringe montageruimte en nagenoeg geen vrije ruimte vereist aan 
de zijkanten

 › Modern uiterlijk dat perfect past bij moderne huishoudelijke 
apparaten. 

2.   Het binnendeel voor de wandmontage kan worden 
gecombineerd met een afzonderlijke warmtapwatertank
 › EKHWS RVS-tank: 150 ltr., 200 ltr. of 300 ltr.
 › EKHWE geëmailleerde tank: 150 ltr., 200 ltr. of 300 ltr. 

3.  Als het aansluiten van zonnepanelen voor warmwater is vereist: 
De zon levert gemiddeld over het hele jaar de helft van de energie 
die nodig is om ons warm tapwater op de gewenste temperatuur te 
brengen. De collectoren met een hoog rendement, zijn voorzien van 
een speciale coating die alle kortegolfstraling van de zon omzet in 
warmte. De collectoren kunnen op vrijwel elk dak worden gemonteerd.
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Drukloos (terugloop) zonnesysteem
 › De zonnecollectoren zijn alleen gevuld met water.
 › De warmte wordt geleverd door de zon.
 › Beide pompen worden kortstondig ingeschakeld 
en vullen de collectoren met water uit het 
buffervat. 

 › Na het vullen wordt de circulatie in stand 
gehouden door de ingeschakelde pomp.

Zonnesysteem onder druk
 › Het systeem is gevuld met een 
warmteoverdrachtvloeistof met de juiste 
hoeveelheid antivriesmiddel, om bevriezing in de 
winter te voorkomen.

 › Het systeem staat onder druk en is afgedicht.

ON ON

Zonnesysteem  

met terugloop

Zonnesysteem 

onder druk
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Daikin Altherma  
lage temperatuur monobloc

3.

 › Geen binnenruimte vereist voor het verwarmingssysteem
 › Snelle montage: alleen waterleidingen lopen naar binnen vanaf het 
buitendeel, omdat alle hydraulische onderdelen in het buitendeel 
zijn geplaatst.

Lucht/water warmtepomptechnologie

  Waarom kiezen voor een monobloc?

Buitendeel

Warmtapwatertank

Lagetemperatuur-radiatoren
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Alleen buitendeel

11 kW, 14 kW en 16 kW behuizing

H2O-leiding, geen koudemiddelleidingenVorstbeveiliging van hydraulische 
componenten

Om te voorkomen dat de waterleidingen in de winter 
bevriezen, zijn alle hydraulische componenten geïsoleerd 
en activeert speciale software de pomp en back-
upverwarming indien nodig. Zo wordt voorkomen 
dat de watertemperatuur onder het vriespunt daalt 
en hoeft er geen glycol te worden toegevoegd aan de 
waterleidingen.

1. Daikin Altherma lage temperatuur split

360 mm
1.085 mm

73
5 

m
m

Bedradingscentrum1.  Alle hydraulische componenten zijn 
samengevoegd in het buitendeel 

Beschikbaar in de modellen 5 kW en 7 kW. De nieuwe 
Daikin Altherma lage temperatuur monobloc heeft 
slechts een regelaar binnenshuis nodig wanneer er 
ruimteverwarming benodigd is. Voor de toepassing van 
zowel ruimteverwarming als warm tapwater wordt een 
bedradingscentrum toegevoegd.

 2. Het ruimtebesparende ontwerp is ideaal 
voor woningen met ruimtebeperkingen

 › Het buitendeel is inclusief alle hydraulische onderdelen.
 › Het kleinste geïnstalleerd volume op de markt:  
H 735 x B 1.085 x D 360 mm – slechts 80 kg.

 › De separate installatie van regelaar en bedrading zorgt 
voor een flexibele montage in de woning.  

3.  Alles wat u nodig heeft vanuit één bron 

De Daikin Altherma monobloc werkt efficiënt 
samen met het vloerverwarming-, radiator- en 
ventilatorconvectorassortiment van Daikin en kan 
gecombineerd worden met zonnewarmtesystemen. U kunt 
bij Daikin terecht voor alle benodigdheden van uw project. 
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Wilt uw klant alleen warm tapwater of ook het 
voordeel van zonne-energie, Daikin biedt u de 
warmtapwatertank die voldoet aan zijn of haar eisen.

Warmtapwatertank en zonnesysteemondersteuning

EKHWP  
Warmtapwatertank met zonnesysteemondersteuning 
met terugloop of onder druk

 › Verkrijgbaar in 2 formaten: 300 en 500 ltr.
 - Kan worden gecombineerd met een 
zonnesysteem met terugloop of onder druk

 - Geoptimaliseerde aansluitingen
 › Eenvoudige montage van elk systeemcircuit

 - Verbeterd ontwerp: aantrekkelijke kleur en nieuwe 
vormgeving

 - Geoptimaliseerd voor eenvoudig transport en 
montage

 - Betere isolatie betekent lagere energiekosten
 - Hogere hoeveelheid, dankzij geoptimaliseerde 
aansluittechniek

 - Duidelijke aansluitingen betekenen eenvoudige 
montage.

EKHWS / EKHWE 
Warmtapwatertank

 › Beschikbaar in 150, 200 en 300 ltr.
 › RVS (EKHWS) of geëmailleerd (EKHWE).

Drukloos (terugloop) zonnesysteem
De zonnecollectoren worden alleen gevuld met water 
zodra de zon voldoende warmte levert. In dat geval 
wordt de pomp in zowel de besturingsunit als in de 
pompunit kortstondig ingeschakeld en vullen ze de 
collectoren met water uit de warmtapwatertank. Nadat 
de collectoren zijn gevuld - dit duurt minder dan één 
minuut - schakelt een van de pompen uit en wordt 
de watercirculatie in stand gehouden door de andere 
pomp. Is er onvoldoende zon of heeft het buffervat 
geen extra warmte nodig, wordt de circulatiepomp 
uitgeschakeld en loopt het hele zonnesysteem leeg in 
het buffervat. Het toevoegen van een antivriesmiddel 
is niet noodzakelijk, omdat de oppervlakten van de 
collectoren niet met water worden gevuld als het 
systeem niet in gebruik is - een extra milieuvoordeel!

Zonnesysteem onder druk
Indien nodig kan ook een thermisch warmwater-
systeem onder druk worden aangeboden. Het systeem 
wordt gevuld met een warmteoverdrachtvloeistof met 
de juiste hoeveelheid antivriesmiddel, om bevriezing 
in de winter te voorkomen. Het volledige systeem staat 
onder druk en is afgedicht.

Lucht/water warmtepomptechnologie
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Grafisch scherm  
met achtergrondverlichting

Aan/Uit

Menu terug
Navigatie- 
knoppen

Bevestigen

Home

Info

Systeemregeling voor Daikin Altherma  
lage temperatuur monobloc 11-16 kW

De temperatuur van het uitgaande water is 
afhankelijk van de buitentemperatuur, dankzij 
de instelbare weersafhankelijke stooklijn. Bij lage 
buitentemperaturen wordt de aanvoertemperatuur 
verhoogd om te voldoen aan de grotere 
verwarmingsbehoefte van het gebouw en omgekeerd.

Systeemregeling voor Daikin Altherma  
lage temperatuur split

Gaat er iets mis, leiden foutmeldingen met duidelijke 
tekst de eindgebruiker bij het uitvoeren van de 
noodzakelijke acties voor het oplossen van het 
probleem. Blijft het probleem, en is een ingreep op 
locatie noodzakelijk, kan een servicemonteur de 
laatste 20 foutmeldingen bekijken. Gedetailleerde 
informatie over de bedrijfstoestand van de eenheid, 
zoals het aantal bedrijfsuren van de diverse 
elementen, bedrijfstemperaturen of aantal starts, kan 
eenvoudig worden uitgelezen via het uitgebreide 
eindgebruikermenu.

EKRTR/EKRTW

Regeling

Op het LCD-scherm van de kamerthermostaat 
verschijnt in één oogopslag alle noodzakelijke 
informatie over de instellingen van het 
Daikin Altherma systeem.

Comfort

Bij de draadloze kamerthermostaat kan als optie een 
externe sensor (EKRTETS) tussen de vloerverwarming 
en de vloer worden geplaatst. De gebruiker kan 
eenvoudig de verschillende menu's doorlopen, 
waarvan de meest voorkomende daarvan omvatten:

Eenvoudig te bedienen

Algemene functies

 › Instellen van de temperatuur in de ruimte op basis 
van metingen door de ingebouwde of externe sensor

 › Uit-functie (met ingebouwde vorstbeveiligingsfunctie)
 › Vakantiemodus
 › Comfort- en gereduceerde functiemodi
 › Tijd (dag en maand)
 › Programmeerbare weektimer met 2 door de 
gebruiker gedefinieerde en 5 vooringestelde 
programma's, met maximaal 12 acties per dag

 › Sleutelfunctie
 › Instellen van grenswaarden. De installateur kan de 
boven- en ondergrenzen wijzigen 

 › Vloertemperatuurbeveiliging.*
* alleen in combinatie met EKRTETS

1. Daikin Altherma lage temperatuur split
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De meest recente warmtepompconvectortechnologie 
voor ongekende prestaties 
 
De Daikin warmtepompconvector is speciaal ontworpen voor een optimaal rendement en comfort bij 
woningtoepassingen.
 › Geringe afmetingen in vergelijking met lagetemperatuur-radiatoren
 › Laag geluidsniveau, optimaal voor gebruik in slaapkamers (minder dan 19 dBA)
 › Koelen met een hoog vermogen met watertemperaturen tot 6°C.

Warmtepompconvector

Lucht/water warmtepomptechnologie

Standaard lagetemperatuur-radiator  

Daikin warmtepompconvector

600 mm

600 mm

700 mm

2.000 mm
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Lucht/water warmtepomptechnologie 

2. Daikin Altherma 

hoge temperatuur split
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2. Daikin Altherma hoge temperatuur split
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Waarom kiezen voor  
Daikin Altherma hoge temperatuur?

Uw klant is op zoek naar: een nieuw verwarmingssysteem
 › het moet werken met bestaande 

hogetemperatuur-radiatoren
 › het moet een bestaande cv-ketel vervangen

Uw oplossing: Daikin Altherma hoge temperatuur
 › levert verwarming en warm tapwater met 

optionele zonnesysteemondersteuning
 › beschikbaar met een vermogen van 11 tot 16 kW, 

afhankelijk van de eisen 
 › werkt met bestaande hogetemperatuur-

radiatoren tot 80 °C, zonder extra back-
upverwarming

Voordelen voor uw klant:
 › optimaal comfort, plus warm tapwater
 › lage gebruikskosten, dankzij hoge rendementen

Voordelen voor u als installateur:
 › kortere montagetijd door het niet hoeven 

vervangen van radiatoren en leidingen
 › eenvoudige inbedrijfstelling

Resultaat: een win-win situatie voor u en uw klant



Voor vervanging  
van olie- en propaangestookte cv-ketels

Het Daikin Altherma hoge temperatuur systeem zorgt voor 

verwarming en warm tapwater bij u thuis.  

Dit systeem is ideaal voor het vervangen van een 

traditionele cv-ketel en kan worden eenvoudig aangesloten 

op de bestaande leidingen.  

Daikin Altherma hoge temperatuur is daarom de ideale 

oplossing voor renovaties. Het split-systeem bestaat uit 

een buitendeel en een binnendeel. Bovendien kunnen er 

zonnepanelen op het systeem worden aangesloten.

Lucht/water warmtepomptechnologie

A Binnendeel
B Buitendeel
C Warmtapwatertank

 › Lage bedrijfskosten en een optimaal comfort bij zelfs 
de laagste buitentemperaturen, dankzij de unieke 
cascade-technologie

 › Bestaande radiatoren en leidingen hoeven 
niet vervangen te worden, aangezien de 
watertemperatuur kan worden verhoogd tot 80 °C 
voor verwarming en warm tapwater

 › Beperkte montageruimte benodigd, omdat het 
binnendeel en de warmtapwatertank op elkaar 
kunnen worden gestapeld.

A

C

B
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Een split-systeem bestaat uit een buitendeel 
en een binnendeel

Het Daikin Altherma buitendeel bevat een 
warmtepomp die warmte aan de buitenlucht onttrekt 
en zo 2/3 van de bruikbare warmte uit een duurzame 
en gratis energiebron haalt.
Deze warmte wordt via koudemiddelleidingen naar 
het binnendeel geleid.
Het binnendeel ontvangt de warmte van het 
buitendeel en verhoogt de temperatuur verder tot 
een watertemperatuur van max. 80 °C, geschikt 
voor verwarming met radiatoren en voor warm 
tapwater. De unieke cascade-technologie van de 
Daikin warmtepompen (één in het buitendeel/één 
in het binnendeel) garandeert zelfs bij de laagste 

Split-systeem

buitentemperaturen een optimaal comfort zonder 
dat een elektrische back-upverwarming nodig is. 
Beschikbare vermogens zijn 11, 14 en 16 kW. Is een 
hoger verwarmingsvermogen dan 16 kW vereist, 
dan kunnen verschillende binnendelen worden 
gecombineerd met één buitendeel voor een 
verwarmingsvermogen tot maximaal 40 kW.

Daikin Altherma hoge temperatuur verwarmt 
tot drie keer efficiënter dan een traditioneel 
verwarmingssysteem op fossiele brandstof of 
elektriciteit. Zo worden uw bedrijfskosten lager, terwijl 
u nog steeds van een stabiel en aangenaam comfort 
geniet.

Gebruikersinterface

Met de Daikin Altherma gebruikersinterface kan de 
ideale temperatuur eenvoudig, snel en comfortabel 
worden geregeld. Hij maakt een meer nauwkeurige 
meting mogelijk en kan uw comfort zelfs nog 
optimaler en energiezuiniger regelen.

Verwarmingssystemen

Het Daikin Altherma hogetemperatuur-systeem is 
ontwikkeld voor installatie met hogetemperatuur-
radiatoren, die verkrijgbaar zijn in verschillende 
afmetingen en vormen, afhankelijk van het interieur 
en de verwarmingsbehoefte. De radiatoren kunnen 
individueel worden geregeld of ze kunnen worden 
geregeld via het centrale verwarmingsprogramma.

Zonnesysteemaansluiting

Het Daikin Altherma hogetemperatuur-
verwarmingssysteem kan optioneel gebruik maken 
van zonne-energie voor de productie van warm water.
Indien de zonne-energie niet meteen nodig is, 
kan de speciale warmtapwatertank (EKHWP) grote 
hoeveelheden verwarmd water opslaan, zelfs voor 
een hele dag, om het later weer te gebruiken voor 
verwarming of warm tapwater.

Accessoires voor hogetemperatuur-toepassingen
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De inverterregeling garandeert een nog 
grotere kostenbesparing!

De inverter stemt uw systeem constant af op de 
actuele verwarmingsbehoefte. U hoeft de instellingen 
niet continue te aan te passen: de geprogrammeerde 
temperatuur blijft optimaal behouden, ongeacht de 
omstandigheden binnen en buiten, zoals de hoeveelheid 
zonlicht, het aantal mensen in de ruimte, etc. Dit 
resulteert in een ongeëvenaard comfort, een langere 
levensduur van het systeem, dat immers alleen werkt 
wanneer dat nodig is, en een extra energiebesparing van 
30% in vergelijking met warmtepompen zonder inverter.

Daikin Altherma hoge temperatuur bereikt met 100% 
thermodynamische energie watertemperaturen tot 80 °C, 
zonder gebruik te maken van back-upverwarming. 

Buiten

1Stap 

1 Het buitendeel onttrekt warmte aan de buitenlucht. 
Deze warmte wordt via R-410A koudemiddel overgedragen naar het binnendeel.

Buitendeel en binnendeel

Buitendeel

Verwarmen:

Daikin Altherma cascade-technologie

Hoog rendement in 3 stappen:

Lucht/water warmtepomptechnologie
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Zonder 
invertertechnologie



Binnen

2 3

3

2
Stap Stap 

Binnendeel
 › Verkrijgbaar in uitvoeringen voor uitsluitend verwarmen
 › Geen back-upverwarming nodig dankzij cascade-technologie

Het binnendeel ontvangt de warmte en verhoogt de 
temperatuur verder met R-134a koudemiddel.

De warmte wordt via het R-134a-koudecircuit 
overgedragen aan het watercircuit. Dankzij de 
cascade-technologie worden er watertemperaturen 
tot 80 °C bereikt zonder back-upverwarming.

1. Warmtewisselaar R-134a  H
2
O

2. Warmtewisselaar R-410A  R-134a
3. Pomp (DC-inverter voor handhaven van vaste ∆T)
4. Compressor R-134a
5. Ontluchter
6. Manometer
7. Expansievat (12 l)

1

4

7

3

6

5

2

2. Daikin Altherma hoge temperatuur split
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EKHTS: Warmtapwatertank

 › Beschikbaar voor 200 en 260 ltr.
 › Efficiënte opwarming: van 10 °C naar 50 °C in slechts 
60 minuten*

 › Warmteverlies wordt tot een minimum beperkt 
dankzij de kwalitatief hoogwaardige isolatie

 › Het binnendeel kan het water op ingestelde 
tijdstippen opwarmen tot meer dan 60 °C om 
bacteriegroei te voorkomen

Of uw klant nu uitsluitend warm tapwater wenst of 
optimaal van de voordelen van zonne-energie wilt 
profiteren, Daikin heeft een aangepaste tank voor 
warm tapwater voor elke behoefte.

Het binnendeel en de warmtapwatertank kunnen 
op elkaar worden gestapeld of naast elkaar worden 
gemonteerd, als de beschikbare hoogte beperkt is.

1. Warmwateraansluiting

2. T-stuk (lokale levering)

3. Overdrukventielaansluiting

4. Overdrukventiel  

(lokale levering)

5. Recirculatie-aansluiting

6. Thermistoraansluiting

7. Waterinlaataansluiting

8. Warmtewisselaarspiraal

9. Wateruitlaataansluiting

10. Koudwateraansluiting

11. Thermistor

12. Anode

13. Breekgaten

14. Breekgaten

1

8

10

7

9

6

5

12

15

13

7

3
4

9

11

2

5
1
10    

14

1

8

10

7

9

6

5

12

15

13

7

3
4

9

11

2

5
1
10    

14

Gestapeld

of

Niet gestapeld

Warmtapwatertank

* Test uitgevoerd met een 16 kW buitendeel bij een 

buitentemperatuur van 7 °C, 200 ltr. tank

Lucht/water warmtepomptechnologie
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Drukloos(terugloop) zonnesysteem

Als de bouwsituatie het toelaat, raden we aan om het 
directe terugloopsysteem te gebruiken. In dit systeem 
wordt het water in de opslagtank direct en zonder 
warmtewisselaar toegevoerd aan de zonnepanelen, 
verwarmd, en dan gelaagd opgeslagen. Dit proces 
verhoogt de energie-efficiëntie van het volledige 
systeem en de zonnecollectoren in het bijzonder. 
Aangezien het systeem niet onder druk staat, zijn 
onderdelen die anders vereist zouden zijn, zoals 
een expansievat, overdrukventiel, drukmeter en 
warmtewisselaar, niet nodig.

Een volautomatische besturingssysteem beheert het 
zonne-energiesysteem op een onafhankelijke wijze 
voor een optimale toepassing van de zonne-energie. 
De zonnepanelen worden enkel gevuld wanneer er 
genoeg warmte van de zon is en als het thermische 
buffervat warmte kan absorberen. Is de kracht van 
de zon onvoldoende of kan het thermische buffervat 
geen aanvullende warmte meer absorberen, dan 
wordt de circulatiepomp uitgeschakeld en loopt het 
hele zonne-energiesysteem leeg in het thermische  
buffervat. Dankzij dit proces heeft dit systeem geen 
antivriesmiddel nodig. De aansluitingsleidingen in het 
gebouw en op het dak moeten geïnstalleerd worden 
met een constante gradiënt.  

Zonnesysteemaansluiting
Zonnecollector

Binnendeel en  
warmtapwatertank

EKHWP: warmtapwatertank
 
De warmtapwatertank heeft twee zones: de bovenste, 
altijd hete zone – de actieve waterzone – en de 
onderste koude zone – de zonne-zone.
Het actieve water wordt verwarmd in de bovenste 
zone van het buffervat. De hoge temperatuur in deze 
zone garandeert dat altijd voldoende warmwater 
beschikbaar is.

Zonnecollectoren werken efficiënter wanneer er 
kouder water door stroomt. Daarom wordt het water 
dat rechtstreeks naar de zonnecollectoren stroomt, 
opgeslagen in de zonne-zone.

2. Daikin Altherma hoge temperatuur split

ON ON

Zonnesysteem 

met terugloop

Zonnesysteem 

onder druk
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Systeemregeling

De gebruikersinterface regelt het hogetemperatuur- 
verwarmingssysteem op twee manieren:

1/ Weersafhankelijke stooklijn

Wanneer de functie variabele stooklijn wordt 
geactiveerd, wordt het instelpunt voor de 
wateraanvoertemperatuur afgestemd op de 
buitentemperatuur. Bij lage buitentemperaturen 
wordt de wateraanvoertemperatuur verhoogd, om 
te voldoen aan de grotere verwarmingsbehoefte van 
het gebouw. Bij hogere buitentemperaturen wordt 
de wateraanvoertemperatuur verlaagd, om energie te 
besparen.

2/ Thermostaatregeling

De Daikin Altherma gebruikersinterface met 
ingebouwde temperatuursensor, zorgt voor een 
eenvoudige, snelle en comfortabele regeling van 
de ideale temperatuur. De gebruikersvriendelijke 
gebruikersinterface voor hogetemperatuur-
toepassingen garandeert uw comfort: 

 › Ruimteverwarming
 › Fluistermodus
 › Terugstelfunctie
 › Desinfectiefunctie

 › Uit-functie
 › Programmatimer
 › Modus voor verwarmen 
van warm tapwater

Optionele kamerthermostaat

De thermostaat meet de ruimtetemperatuur en stuurt 
deze rechtstreeks naar de gebruikersinterface.
Op het LCD-scherm van de kamerthermostaat 
verschijnt in één oogopslag alle noodzakelijke 
informatie over de instellingen van het 
Daikin Altherma systeem. De gebruiker kan eenvoudig 
de verschillende menu's doorlopen, onder andere:

 › Instellen van de temperatuur in de ruimte op basis 
van metingen door de ingebouwde of externe sensor

 › Uit-functie (met ingebouwde vorstbeveiligingsfunctie)
 › Vakantiemodus
 › Comfort- en gereduceerde functiemodi
 › Tijd (dag en maand)
 › Programmeerbare weektimer met 2 door de 
gebruiker gedefinieerde en 5 vooringestelde 
programma's, met maximaal 12 acties per dag

 › Sleutelfunctie
 › Instellen van grenswaarden. De installateur kan de 
boven- en ondergrenzen wijzigen 

 › Vloertemperatuurbeveiliging. *
 

* alleen in combinatie met EKRTETS

Eenvoudig te bedienen

Lucht/water warmtepomptechnologie
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Hybride technologie 

3. Daikin Intergas  

Hybride warmtepomp
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3. Daikin Intergas Hybride warmtepomp
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Waarom kiezen voor een  
Daikin Intergas Hybride warmtepomp?

Uw klant is op zoek naar: een hybride warmtepompsysteem
 › het moet nog energiezuiniger zijn
 › het moet het meest voordelige systeem zijn

Uw oplossing: een Daikin Intergas Hybride warmtepomp
 › een combinatie van HR-technologie en lucht/

water warmtepompen
 › levert een maximaal 35% hoger 

verwarmingsrendement
 › optimaliseert de werking van de meest 

efficiënte hr-ketels

Voordelen voor uw klant:
 › lage gebruikskosten voor verwarming en warm 

tapwater
 › lage investeringskosten
 › ideaal voor renovatieprojecten

Voordelen voor u als installateur:
 › modulaire constructie
 › eenvoudig en snel te monteren 

Resultaat: een win-win situatie voor u en uw klant
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Het duurzame comfort  

van het nieuwe verwarmen

Wat is een lucht/water-
warmtepomp?
 
De Daikin Altherma lucht/water warmtepomp is maakt 
gebruik van duurzame energie: hij onttrekt warmte aan 
de buitenlucht. In een gesloten koudemiddelcircuit, 
wordt een thermodynamische cyclus gecreëerd door 
middel van verdamping, condensatie, compressie en 
expansie. Hierdoor wordt de warmte van een laag naar 
een hoog temperatuurniveau ‘gepompt’. 
 
De aangevoerde warmte wordt via een 
warmtewisselaar overgebracht naar de centrale 
verwarming van de woning. 

Wat houdt de hr-
technologie in?
De hr-technologie zorgt voor omzetting van de 
gebruikte brandstof naar bruikbare warmte, nagenoeg 
zonder warmteverlies. Dit is goed voor het milieu én 
voor uw portemonnee, want een lager energieverbruik 
betekent lagere verwarmingskosten, minder gebruik 
van energiebronnen en een lagere CO

2
-uitstoot. 

Tijdens dit proces worden de afvoergassen afgekoeld 
tot de hierin opgenomen stoom condenseert. De 
energie die op deze manier vrijkomt, wordt gebruikt 
als verwarmingsbron.

3. Daikin Intergas Hybride warmtepomp

Gas Lucht +
Hybride

verwarming 
& warm water 
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2. Daikin Altherma hybride-warmtepomp

A. Ruimteverwarming

Energieprijzen & rendement

Afhankelijk van de buitentemperatuur, de 
energieprijzen en de interne warmtelast, zal de 
Daikin Intergas Hybride warmtepomp slim kiezen 
tussen warmtepomp en/of cv-ketel, mogelijk in 
gecombineerd bedrijf, waarbij altijd de meest 
economische bedrijfmodus wordt gekozen.

Lage bedrijfskosten voor verwarming 
en warm tapwater in vergelijking met 
traditionele cv-ketels

Meest  
zuinige modus
 › alleen  
warmtepomp- 
bedrijf
 › hybridemodus
 › alleen gas

In een gemiddeld Europees klimaat zal het grootste deel van de benodigde warmte 

worden verkregen via hybride- en warmtepompbedrijf, met een 35% stijging van 

het verwarmingsrendement als resultaat.
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Warmtepompbedrijf

De warmtepomp die wordt gebruikt in het hybride 
Daikin Altherma warmtepompsysteem is voorzien 
van de beste technologie die beschikbaar is, voor het 
optimaliseren van de bedrijfskosten bij gematigde 
buitentemperaturen, waardoor een prestatiecoëfficiënt 
van 5,041 wordt bereikt!

Hybridebedrijf

Bij een hoge warmtelast of voor het bereiken van 
het hoogst mogelijke rendement, werken de cv-
ketel en de warmtepomp tegelijkertijd op de meest 
economische wijze. De waterhoeveelheid wordt 
automatisch geregeld. Hierdoor kan de temperatuur 
van het water, dat van de radiatoren naar de 
warmtepomp stroomt, verlaagd worden om zo het 
rendement van de warmtepomp te maximaliseren.  

Illustratie van een gemiddeld Europees klimaat

Hybridebedrijf

-7 0 15

Benodigd 
verwarmingsvermogen 

kWh/°C

Buitentemperatuur °C 

Gasbedrijf Warmtepompbedrijf1.800

1.600

1.400

1.200

1.000

800

600

400

200

0

+ 35% rendement (ruimteverwarming) in 
vergelijking met een hr-ketel

 › warmtelast: 14 kW
 › 70% warmtepompvermogen
 › 30% cv-ketelvermogen

Warmtelast = het benodigde verwarmingsvermogen 
voor het continue behouden van comfortabele 
binnentemperaturen.

Heet water, geproduceerd met  
hr-technologie (HR)

Rendementstoename van maximaal 10-15%, in 
vergelijking met traditionele hr-ketels, dankzij een 
speciale dubbele warmtewisselaar:
 › koud tapwater stroomt direct naar de 
warmtewisselaar

 › optimale en continue condensatie van de 
afvoergassen tijdens het produceren van warm 
tapwater

B. Warm tapwater

Vereiste verwarmingsvermogen =  
warmtelast x aantal uren vraag per jaar

3. Daikin Intergas Hybride warmtepomp

Het exacte omschakelmoment van 
warmtepompbedrijf naar hybridebedrijf is 
afhankelijk van de karakteristieken van de woning, 
de energieprijzen, de instelling van de gewenste 
binnentemperatuur en de buitentemperatuur.

Gasbedrijf

Daalt de buitentemperatuur drastisch, is gebruik van 
de warmtepomp in hybridemodus niet efficiënt meer.  
Op dat moment zal het systeem automatisch 
overschakelen naar een werking op uitsluitend gas.

(1) verwarmen Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) 
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Het is niet nodig de bestaande radiatoren (tot 80 °C) 
en de leidingen te vervangen. De Daikin Intergas 
Hybride warmtepomp kan direct op het bestaande 
verwarmingssysteem worden aangesloten, zodat de 
kosten en onderbreking tijdens de montage worden 
beperkt. Dankzij de compacte afmetingen neemt het 
nieuwe systeem evenveel plaats in als het bestaande 
systeem, waardoor er geen ruimteverlies is en 
verbouwingen niet noodzakelijk zijn.

Daikin Intergas 
Hybride warmtepomp

Bestaande cv-ketel

Lage investering

Uiterst geschikt voor 
renovatietoepassingen 

400 mm

450 mm

89
0 

m
m

350 mm

450 mm

89
0 

m
m

Met de Daikin Intergas Hybride warmtepomp zijn 
verschillende toepassingen mogelijk, omdat alle 
warmtelasten tot 27 kW zijn afgedekt.  
In de beginfase kan de cv-ketel worden geïnstalleerd 
zonder de warmtepomp, voor het eenvoudig 
herstarten van de verwarming bij een defect aan de 
bestaande cv-ketel.

Hybride technologie
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Omdat de warmtepomp en de hr-ketel worden 
geleverd als aparte onderdelen, zijn ze eenvoudig te 
transporteren en installeren. 
Het warmtepomp-binnendeel wordt eenvoudig op de 
wand gemonteerd met een standaard montageplaat.  
Dankzij de snelkoppelingen is de hr-ketel eenvoudig 
aan te sluiten op het warmtepomp-binnendeel, 
waardoor een zeer compacte installatie ontstaat. 
Net als bij alle wandmodel cv-ketels, bevinden alle 
aansluitingen zich aan de onderkant en zijn alle 
onderdelen bereikbaar via de voorkant, waardoor 
service en onderhoud eenvoudig is.

warmtepomp-buitendeel

Eenvoudig en snel te 
monteren: 3 onderdelen
 › warmtepomp-buitendeel
 › warmtepomp-binnendeel
 › hr-ketel

2. Daikin Altherma hybride-warmtepomp

cv-ketel

warmtepomp-binnendeel
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Tot uw dienst, met de 

Daikin keuzehulpmiddelen
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Daikin heeft twee keuzehulpmiddelen ontwikkeld 
voor een nauwkeurige inschatting van uw specifieke 
project. Op deze manier biedt Daikin u een maximaal 
comfort, zelfs bij de eerste fase van uw keuze en bij 
het overwegen van de opties! 

Maak een snelle inschatting van uw besparing 
op bedrijfskosten en CO

2
-uitstoot, dankzij de 

energiebesparingscalculator. 
 
De Daikin Altherma simulatiesoftware berekent voor 
elke specifieke toepassing welke warmtepompen 
het meest geschikt zijn op basis van de specifieke 
details van de woning en de locatie. En voor 
nieuwbouwwoningen en renovaties kunt u met 
de Daikin Altherma selectie- en simulatiesoftware 
snel en eenvoudig bepalen welke combinatie van 
componenten voor uw project optimaal is.



Energiebesparingscalculator

Daikin heeft een webtool ontwikkeld dat een 
snelle inschatting geeft van de besparing 
op bedrijfskosten en vermindering van de 
CO

2
-uitstoot. Op basis van enkele gegevens 

die door de klant worden ingevoerd (locatie, 
type woning, vloeroppervlak, aantal personen) 
wordt een vergelijking gemaakt tussen het 
Daikin Altherma warmtepompsysteem en 
traditionele verwarmingssystemen. Deze 
vergelijking omvat ruimteverwarming 
en de warm tapwaterverwarming. Deze 
Ecocalculator kan zowel voor nieuwbouw- als 
voor renovatieprojecten worden gebruikt. 
Deze tools kunt u downloaden via  
http://www.daikineurope.com/support-and-
manuals/software-downloads/heating/.
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Simulatiesoftware

De Daikin Altherma simulatiesoftware selecteert 
voor elke specifieke toepassing de meest geschikte 
warmtepomp, waarbij rekening wordt gehouden 
met de behoeften van het gebouw en specifieke 
klimaatgegevens. Een installateur kan de volgende 
gegevens invoeren: 
 › gegevens over de woning: warmte-/koellast, 
watertemperaturen, elektrische voeding

 › klimaatcondities: locatie, ontwerptemperatuur
 › behoefte warm tapwater: tankinhoud, materiaal, 
zonnesysteemondersteuning

 › voorkeuren: uitschakeltemperatuur verwarming, 
nachtstand.

Op basis van deze specifieke gegevens over de 
woning en locatie, levert de software een volledige 
dimensionering met een correcte materiaalselectie.

Naast deze volledige materiaalselectie, levert deze 
software de installateur ook gedetailleerde informatie 
over het verwachte resultaat van het geselecteerde 
Daikin Altherma systeem voor de specifieke toepassing 
en het klimaat:
 › seizoensrendement van het warmtepompsysteem
 › mate waarin de back-upverwarming vereist zal zijn 
 › energieverbruik en energiekosten per maand
 › besparing op bedrijfskosten in vergelijking met 
traditionele verwarmingssystemen

Al deze informatie wordt samengevat in een 
gedetailleerd rapport.

Met uw Daikin Business Portal Extranet account 

kunt u de Daikin Altherma simulator downloaden. 

Heeft u nog geen account, dan kunt u deze via 

onze website www.daikin.nl/business-partners/ 

aanvragen.
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Daikin Altherma  
lage temperatuur split
EHVH-CB + ERLQ-CV3/CW1

ERLQ004CV3

EHVH-CB

Rendementsgegevens EHVH + ERLQ

04S18 
CB3V 

+  
004 
CV3

08S18CB3V 
/ 08S26CB9W  

+ 006CV3

08S18CB3V 
/ 08S26CB9W  

+ 008CV3

11S18CB3V 
/ 11S26CB9W  

+ 011CV3

16S18CB3V 
/ 16S26CB9W  

+ 014CV3

16S18CB3V 
/ 16S26CB9W  

+ 016CV3

11S18CB3V 
/ 11S26CB9W  

+ 011CW1

16S18CB3V 
/ 16S26CB9W  

+ 014CW1

16S18CB3V 
/ 16S26CB9W  

+ 016CW1

Verwarmingsvermogen Nom. kW 4,40 (1) / 
4,03 (2)

6,00 (1) / 
5,67 (2)

7,40 (1) / 
6,89 (2)

11,2 (1) / 
11,0 (2)

14,5 (1) / 
13,6 (2)

16,0 (1) / 
15,2 (2)

11,2 (1) / 
11,0 (2)

14,5 (1) / 
13,6 (2)

16,0 (1) / 
15,2 (2)

Opgenomen 
vermogen

Verwarming Nom. kW 0,870 (1) / 
1,13 (2)

1,27 (1) / 
1,59 (2)

1,66 (1) / 
2,01 (2)

2,43 (1) / 
3,10 (2)

3,37 (1) / 
4,10 (2)

3,76 (1) / 
4,66 (2)

3,42 (1) / 
4,21 (2)

3,37 (1) / 
4,10 (2)

3,76 (1) / 
4,66 (2)

COP 5,04 (1) / 
3,58 (2)

4,74 (1) / 
3,56 (2)

4,45 (1) / 
3,42 (2)

4,60 (1) / 2,75 (2) / 
3,55 (3) / 2,10 (4)

4,30 (1) / 2,65 (2) / 
3,32 (3) / 2,08 (4)

4,25 (1) / 2,64 (2) / 
3,26 (3) / 2,09 (4)

4,60 (1) / 2,75 (2) / 
3,55 (3) / 2,10 (4)

4,30 (1) / 2,65 (2) / 
3,32 (3) / 2,08 (4)

4,25 (1) / 2,64 (2) / 
3,26 (3) / 2,09 (4)

Verwarming warm 
tapwater
 

Algemeen Opgegeven lastprofiel L XL L XL L XL L XL L XL L XL L XL L XL
Gemiddeld 
klimaat

ηwh (energie-efficiëntie waterverwarming) % 95,0 86,4 90,0 86,4 90,0 87,4 97,7 87,4 97,7 87,4 97,7 87,4 97,7 87,4 97,7 87,4 97,7
Energie-efficiëntieklasse 
waterverwarming

A

Ruimteverwarming
 

Gemiddeld 
klimaat 
wateruitlaat 
55 °C

Algemeen SCOP 3,20 3,22 3,23 3,09 3,16 3,06 3,09 3,16 3,06
ηs (seizoensgebonden 
energie-efficiëntie voor 
ruimteverwarming)

%
125 126 120 123 119 120 123 119

Seizoensgebonden energie-
efficiëntieklasse voor ruimteverwarming

A++ A+

Gemiddeld 
klimaat 
wateruitlaat 
35 °C

Algemeen SCOP 4,52 4,29 4,34 3,98 3,90 3,80 3,98 3,90 3,80
ηs (seizoensgebonden 
energie-efficiëntie voor 
ruimteverwarming)

%
178 169 171 156 153 149 156 153 149

Seizoensgebonden energie-
efficiëntieklasse voor ruimteverwarming

A++ A+ A++ A+

Binnendeel EHVH
04S18 
CB3V

08S18CB3V 
/ 08S26CB9W

08S18CB3V 
/ 08S26CB9W

11S18CB3V 
/ 11S26CB9W

16S18CB3V 
/ 16S26CB9W

16S18CB3V 
/ 16S26CB9W

11S18CB3V 
/ 11S26CB9W

16S18CB3V 
/ 16S26CB9W

16S18CB3V 
/ 16S26CB9W

Behuizing Kleur Wit
Materiaal Voorgelakte metaalplaat

Afmetingen Eenheid Hoogte x breedte x diepte mm 1.732x600x728
Gewicht Eenheid kg 116 117 127 117 127 117 126 118 128 118 128 117 126 118 128 118 128
Tank Watervolume l 180 260 180 260 180 260 180 260 180 260 180 260 180 260 180 260

Maximale watertemperatuur °C 65
Maximale waterdruk bar 10
Corrosiebescherming Anode

Werkingsbereik Verwarming Waterzijde Min.~max. °C 15~55 15~55
Warm tapwater Waterzijde Min.~max. °C 25~60 25~60 / 60

Koudemiddel Vulling TCO₂eq -
GWP 2.0875,5

Geluidsvermogenniveau Nom. dB(A) 42 44 42 44
Geluidsdrukniveau Nom. dB(A) 28 30 28 30

Buitendeel ERLQ 004CV3 006CV3 008CV3 011CV3 014CV3 016CV3 011CW1 014CW1 016CW1
Afmetingen Eenheid Hoogte x breedte x diepte mm 735x832x307 1.345x900x320
Gewicht Eenheid kg 54 56 113 114
Compressor Aantal 1

Type Hermetisch gesloten swingcompressor Hermetisch gesloten scrollcompressor
Werkingsbereik Koeling Min.~max. °CDB 10~43 10~46

Warm tapwater Min.~max. °CDB -25~35 -20~35
Koudemiddel Type R-410A

GWP 2.087,5
Vulling TCO₂eq 3,1 3,3 7,1

kg 1,5 1,6 3,4
Regeling Expansieventiel (elektronisch type)

Geluidsvermogenniveau Verwarming Nom. dB(A) 61 62 64 66 64 66
Koeling Nom. dB(A) 63 64 66 69 64 66 69

Geluidsdrukniveau Verwarming Nom. dB(A) 48 49 51 52 51 52
Koeling Nom. dB(A) 48 49 50 50 52 54 50 52 54

Voeding Naam/Fase/Frequentie/Spanning Hz/V V3/1~/50/230 W1/3N~/50/400
Stroom Aanbevolen zekeringen A 16 20 40 20
(1) Koeling Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); verwarming Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C). (2) Koeling Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C); verwarming Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ).  
(3) Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C. (4) Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45°C. (5) Bevat gefluoreerde broeikasgassen.

1. Daikin Altherma lage temperatuur split

Technische

specificaties
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Daikin Altherma  
lage temperatuur split

EHSH-A + ERLQ-CV3/CW1 ERLQ004-008CV3EHSH08-16P50AEHSH04-08P30A

Rendementsgegevens EHSH + ERLQ
04P30A + 
004CV3

08P30A + 
006CV3

08P50A + 
006CV3

08P30A + 
008CV3

08P50A + 
008CV3

16P50A + 
011CW1

16P50A + 
014CW1

16P50A + 
016CW1

Verwarmingsvermogen Nom. kW 4,53(1) / 
3,98(2) / 
4,26(3) / 
3,47(4)

6,06(1) / 5,78(2) /  
5,14(3) / 4,60(4)

7,78(1) / 7,27(2) /  
5,53(3) / 5,51(4)

11,80(1) /  
10,40(2) /  
5,95(3) /  
7,74(4)

14,81(1) /  
13,73(2) /  
8,28(3) /  
9,57(4)

15,34(1) /  
14,86(2) /  
8,04(3) /  
10,05(4)

Opgenomen 
vermogen

Verwarming Nom. kW 0,87(1) / 
1,04(2) / 
1,49(3) / 
0,85(4)

1,30(1) / 1,58(2) /  
1,88(3) / 1,26(4)

1,69(1) / 2,04(2) / 
1,98(3) / 1,56(4)

2,57(1) /  
3,13(2) /  
2,43(3) /  
2,35(4)

3,42(1) /  
4,07(2) /  
3,17(3) /  
2,93(4)

COP 5,23(1) / 
3,84(2) / 
2,85(3) / 
4,07(4)

4,65(1) / 3,66(2) / 
2,73(3) / 3,64(4)

4,60(1) / 3,57(2) / 
2,78(3) / 3,54(4)

4,38(1) /  
3,32(2) /  
2,45(3) /  
3,29(4)

4,27(1) /  
3,34(2) /  
2,58(3) /  
3,22(4)

4,10(1) /  
3,22(2) /  
2,44(3) /  
3,15(4)

Verwarming warm 
tapwater
 

Algemeen Opgegeven lastprofiel L XL L XL
Gemiddeld 
klimaat

ηwh (energie-efficiëntie 
waterverwarming)

%
103 98 102 90 96 83

Energie-efficiëntieklasse 
waterverwarming

A

Ruimteverwarming
 

Gemiddeld klimaat 
wateruitlaat 55 °C

Algemeen ηs (seizoensgebonden 
energie-efficiëntie voor 
ruimteverwarming)

%
130 125 127 125 126 125

Seizoensgebonden energie-
efficiëntieklasse voor ruimteverwarming

A++

Gemiddeld klimaat 
wateruitlaat 35 °C

Algemeen ηs (seizoensgebonden 
energie-efficiëntie voor 
ruimteverwarming)

%
-

Seizoensgebonden energie-
efficiëntieklasse voor ruimteverwarming

-

Binnendeel EHSH 04P30A 08P30A 08P50A 08P30A 08P50A 16P50A
Behuizing Kleur Verkeerswit (RAL9016) / donkergrijs (RAL7011)

Materiaal Slagvast polypropyleen
Afmetingen Eenheid Hoogte x breedte x diepte mm 1.945x615x595 1.945x790x790 1.945x615x595 1.945x790x790
Gewicht Eenheid kg 87 114 87 114 116
Tank Watervolume l 300 500 300 500

Maximale watertemperatuur °C 85
Werkingsbereik Verwarming Omgeving Min.~max. °C -25~25 -25~35

Waterzijde Min.~max. °C 15~55
Warm tapwater Omgeving Min.~max. °CDB -25~35

Waterzijde Min.~max. °C 25~55
Koudemiddel Type R-410A

Vulling kg 1,5 1,6 3,4
TCO₂eq -

Regeling Elektronisch expansieventiel / inverter
GWP 2.087,5

Geluidsvermogenniveau Nom. dB(A) 40
Geluidsdrukniveau Nom. dB(A) 28

Buitendeel ERLQ 004CV3 006CV3 008CV3 011CW1 014CW1 016CW1
Afmetingen Eenheid Hoogte x breedte x diepte mm 735x832x307 1.345x900x320
Gewicht Eenheid kg 54 56 114
Compressor Aantal 1

Type Hermetisch gesloten swingcompressor Hermetisch gesloten scrollcompressor
Werkingsbereik Koeling Min.~max. °CDB 10~43 10~46

Warm tapwater Min.~max. °CDB -25~35 -20~35 
Koudemiddel Type R-410A

GWP 2.087,5
Vulling TCO₂eq 3,1 3,3 7,1

kg 1,5 1,6 3,4
Regeling Expansieventiel (elektronisch type)

Geluidsvermogenniveau Verwarming Nom. dB(A) 61 62 64 66 
Koeling Nom. dB(A) 63 64 66 69 

Geluidsdrukniveau Verwarming Nom. dB(A) 48 49 51 52 
Koeling Nom. dB(A) 48 49 50 50 52 54 

Voeding Naam/Fase/Frequentie/Spanning Hz/V V3/1~/50/230 W1/3N~/50/400
Stroom Aanbevolen zekeringen A 16 20
(1) Koeling Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); verwarming Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C). (2) Koeling Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C); verwarming Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ).  
(3) EW 30°C; LW 35°C; omgevingscondities: -7°CDB/-8°CWB. (4) EW 30°C; LW 35°C; omgevingscondities: 2°CDB/1°CWB. (5) Bevat gefluoreerde broeikasgassen.

51



Daikin Altherma  
lage temperatuur split

EHSHB-A + ERLQ-CV3/CW1 ERLQ004-008CV3EHSHB08-16P50AEHSHB04-08P30A

Rendementsgegevens EHSHB + ERLQ
04P30A + 
004CV3

08P30A + 
006CV3

08P50A + 
006CV3

08P30A + 
008CV3

08P50A + 
008CV3

16P50A + 
011CW1

16P50A + 
014CW1

16P50A + 
016CW1

Verwarmingsvermogen Nom. kW 4,53(1)/3,98(2)/ 
4,26(3)/3,47(4)

6,06 (1) / 5,78 (2) / 
 5,14 (3) / 4,60  (4)

7,78 (1) / 7,27 (2) / 
 5,53 (3) / 5,51  (4)

11,80(1)/10,40(2) 
/5,95(3)/7,74(4)

14,81(1)/13,73(2) 
/8,28(3)/9,57(4)

15,34(1)/14,86(2) 
/8,04(3)/10,05(4)

Opgenomen 
vermogen

Verwarming Nom. kW 0,87(1)/1,04(2)/ 
1,49(3)/0,85(4)

1,30 (1) / 1,58 (2) / 
 1,88 (3) / 1,26  (4)

1,69 (1) / 2,04 (2) / 
 1,98 (3) / 1,56  (4)

2,57(1)/3,13(2)/ 
2,43(3)/2,35(4)

3,42 (1) / 4,07 (2) / 
 3,17 (3) / 2,93  (4)

COP 5,23(1)/3,84(2)/ 
2,85(3)/4,07(4)

4,65 (1) / 3,66 (2) / 
 2,73 (3) / 3,64  (4)

4,60 (1) / 3,57 (2) / 
 2,78 (3) / 3,54  (4)

4,38(1)/3,32(2)/ 
2,45(3)/3,29(4)

4,27(1)/3,34(2)/ 
2,58(3)/3,22(4)

4,10(1)/3,22(2)/ 
2,44(3)/3,15(4)

Verwarming warm 
tapwater
 

Algemeen Opgegeven lastprofiel L XL L XL
Gemiddeld 
klimaat

ηwh (energie-efficiëntie waterverwarming) % 103 98 108 90 99 84
Energie-efficiëntieklasse 
waterverwarming A

Ruimteverwarming
 

Gemiddeld klimaat 
wateruitlaat 55 °C

Algemeen ηs (seizoensgebonden 
energie-efficiëntie voor 
ruimteverwarming)

%
130 125 127 125 126 125

Seizoensgebonden energie-
efficiëntieklasse voor ruimteverwarming

A++

Gemiddeld klimaat 
wateruitlaat 35 °C

Algemeen ηs (seizoensgebonden 
energie-efficiëntie voor 
ruimteverwarming)

%
-

Seizoensgebonden energie-
efficiëntieklasse voor ruimteverwarming

-

Binnendeel EHSHB 04P30A 08P30A 08P50A 08P30A 08P50A 16P50A
Behuizing Kleur Verkeerswit (RAL9016) / donkergrijs (RAL7011)

Materiaal Slagvast polypropyleen
Afmetingen Eenheid Hoogte x breedte x diepte mm 1.945x615x595 1.945x790x790 1.945x615x595 1.945x790x790
Gewicht Eenheid kg 92 119 92 119 121
Tank Watervolume l 300 500 300 500

Maximale watertemperatuur °C 85
Werkingsbereik Verwarming Omgeving Min.~max. °C -25~25 -25~35

Waterzijde Min.~max. °C 15~55
Warm tapwater Omgeving Min.~max. °CDB -25~35

Waterzijde Min.~max. °C 25~55
Koudemiddel Type R-410A

Vulling kg 1,5 1,6 3,4
TCO₂eq -

Regeling Elektronisch expansieventiel / inverter
GWP 2.087,5

Geluidsvermogenniveau Nom. dB(A) 40
Geluidsdrukniveau Nom. dB(A) 28

Buitendeel ERLQ 004CV3 006CV3 008CV3 011CW1 014CW1 016CW1
Afmetingen Eenheid Hoogte x breedte x diepte mm 735x832x307 1.345x900x320
Gewicht Eenheid kg 54 56 114
Compressor Aantal 1

Type Hermetisch gesloten swingcompressor Hermetisch gesloten scrollcompressor
Werkingsbereik Koeling Min.~max. °CDB 10~43 10~46

Warm tapwater Min.~max. °CDB -25~35 -20~35
Koudemiddel Type R-410A

GWP 2.087,5
Vulling TCO₂eq 3,1 3,3 7,1

kg 1,5 1,6 3,4
Regeling Expansieventiel (elektronisch type)

Geluidsvermogenniveau Verwarming Nom. dB(A) 61 62 64 66 
Koeling Nom. dB(A) 63 64 66 69 

Geluidsdrukniveau Verwarming Nom. dB(A) 48 49 51 52 
Koeling Nom. dB(A) 48 49 50 50 52 54 

Voeding Naam/Fase/Frequentie/Spanning Hz/V V3/1~/50/230 W1/3N~/50/400
Stroom Aanbevolen zekeringen A 16 20
(1) Koeling Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); verwarming Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C). (2) Koeling Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C); verwarming Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ).  
(3) EW 30°C; LW 35°C; omgevingscondities: -7°CDB/-8°CWB (4) EW 30°C; LW 35°C; omgevingscondities: 2°CDB/1°CWB. (5) Bevat gefluoreerde broeikasgassen.
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ERLQ004-008CV3EHSXB08-16P50A EHSXB04-08P30A

Daikin Altherma  
lage temperatuur split

EHSXB-A + ERLQ-CV3/CW1

Rendementsgegevens EHSXB + ERLQ
04P30A + 
004CV3

08P30A + 
006CV3

08P50A + 
006CV3

08P30A + 
008CV3

08P50A + 
008CV3

16P50A + 
011CW1

16P50A + 
014CW1

16P50A + 
016CW1

Verwarmingsvermogen Nom. kW 4,53(1)/3,98(2) 
/4,26(3)/3,47(4)

6,06 (1) / 5,78 (2) /  
5,14 (3) / 4,60 (4)

7,78 (1) / 7,27 (2) /  
5,53 (3) / 5,51 (4)

11,80(1)/10,40(2)
/5,95(3)/7,74(4)

14,81(1)/13,73(2)
/8,28(3)/9,57(4)

15,34(1)/14,86(2)
/8,04(3)/10,05(4)

Koelvermogen Nom. kW 4,4(1)/4,0(2) 5,2 (1) / 4,6 (2) 15,1(1)/11,7(2) 16,1(1)/12,6(2) 16,8(1)/13,1(2)
Opgenomen 
vermogen

Verwarming Nom. kW 0,87(1)/1,04(2) 
/1,49(3)/0,85(4)

1,30 (1) / 1,58 (2) / 1,88 (3) 
/ 1,26 (4)

1,69 (1) / 2,04 (2) /  
1,98 (3) / 1,56 (4)

2,57(1)/3,13(2)
/2,43(3)/2,35(4)

3,42 (1) / 4,07 (2) /  
3,17 (3) / 2,93 (4)

Koeling Nom. kW 1,05(1)/1,41(2) 1,43 (1) / 1,85 (2) 4,55(1)/4,30(2) 5,44(1)/5,10(2) 6,18(1)/5,72(2)
COP 5,23(1)/3,84(2) 

/2,85(3)/4,07(4)
4,65 (1) / 3,66 (2) /  
2,73 (3) / 3,64 (4)

4,60 (1) / 3,57 (2) /  
2,78 (3) / 3,54 (4)

4,38(1)/3,32(2)
/2,45(3)/3,29(4)

4,27(1)/3,34(2)
/2,58(3)/3,22(4)

4,10(1)/3,22(2)
/2,44(3)/3,15(4)

EER 4,21(1)/2,85(2) 3,65 (1) / 2,51 (2) 3,32(1)/2,72(2) 2,96(1)/2,47(2) 2,72(1)/2,29(2)
Verwarming warm 
tapwater
 

Algemeen Opgegeven lastprofiel L XL L XL
Gemiddeld 
klimaat

ηwh (energie-efficiëntie waterverwarming) % 103 98 108 90 99 84
Energie-efficiëntieklasse 
waterverwarming A

Ruimteverwarming
 

Gemiddeld klimaat 
wateruitlaat 55 °C

Algemeen ηs (seizoensgebonden 
energie-efficiëntie voor 
ruimteverwarming)

%
132 126 128 128 130 127

Seizoensgebonden energie-
efficiëntieklasse voor ruimteverwarming

A++

Gemiddeld klimaat 
wateruitlaat 35 °C

Algemeen ηs (seizoensgebonden 
energie-efficiëntie voor 
ruimteverwarming)

%
-

Seizoensgebonden energie-
efficiëntieklasse voor ruimteverwarming

-

Binnendeel EHSXB 04P30A 08P30A 08P50A 08P30A 08P50A 16P50A
Behuizing Kleur Verkeerswit (RAL9016) / donkergrijs (RAL7011)

Materiaal Slagvast polypropyleen
Afmetingen Eenheid Hoogte x breedte x diepte mm 1.945x615x595 1.945x790x790 1.945x615x595 1.945x790x790
Gewicht Eenheid kg 92 119 92 119 121
Tank Watervolume l 300 500 300 500

Maximale watertemperatuur °C 85
Werkingsbereik Verwarming Omgeving Min.~max. °C -25~25 -25~35

Waterzijde Min.~max. °C 15~55
Koeling Omgeving Min.~max. °CDB 10~43

Waterzijde Min.~max. °C 5~22 -~-
Warm tapwater Omgeving Min.~max. °CDB -25~35

Waterzijde Min.~max. °C 25~55
Koudemiddel Type R-410A

Vulling kg 1,5 1,6 3,4
TCO₂eq -

Regeling Elektronisch expansieventiel / inverter
GWP 2.087,5

Geluidsvermogenniveau Nom. dB(A) 40
Geluidsdrukniveau Nom. dB(A) 28

Buitendeel ERLQ 004CV3 006CV3 008CV3 011CW1 014CW1 016CW1
Afmetingen Eenheid Hoogte x breedte x diepte mm 735x832x307 1.345x900x320
Gewicht Eenheid kg 54 56 114
Compressor Aantal 1

Type Hermetisch gesloten swingcompressor Hermetisch gesloten scrollcompressor
Werkingsbereik Koeling Min.~max. °CDB 10~43 10~46

Warm tapwater Min.~max. °CDB -25~35 -20~35
Koudemiddel Type R-410A

GWP 2.087,5
Vulling TCO₂eq 3,1 3,3 7,1

kg 1,5 1,6 3,4
Regeling Expansieventiel (elektronisch type)

Geluidsvermogenniveau Verwarming Nom. dB(A) 61 62 64 66
Koeling Nom. dB(A) 63 64 66 69

Geluidsdrukniveau Verwarming Nom. dB(A) 48 49 51 52
Koeling Nom. dB(A) 48 49 50 50 52 54

Voeding Naam/Fase/Frequentie/Spanning Hz/V V3/1~/50/230 W1/3N~/50/400
Stroom Aanbevolen zekeringen A 16 20
(1) Koeling Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); verwarming Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C). (2) Koeling Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C); verwarming Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ).  
(3) EW 30°C; LW 35°C; omgevingscondities: -7°CDB/-8°CWB (4) EW 30°C; LW 35°C; omgevingscondities: 2°CDB/1°CWB. (5) Bevat gefluoreerde broeikasgassen.
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Daikin Altherma  
lage temperatuur split

EHSX-A + ERLQ-CV3/CW1 ERLQ004-008CV3EHSX08-16P50A EHSX04-08P30A

Rendementsgegevens EHSX + ERLQ
04P30A + 
004CV3

08P30A + 
006CV3

08P50A + 
006CV3

08P30A + 
008CV3

08P50A + 
008CV3

16P50A + 
011CW1

16P50A + 
014CW1

16P50A + 
016CW1

Verwarmingsvermogen Nom. kW 4,53 (1) /  
3,98 (2) /  
4,26 (3) / 
3,47 (4)

6,06 (1) / 5,78 (2) / 5,14 (3) 
/ 4,60 (4)

7,78 (1) / 7,27 (2) / 5,53 (3) 
/ 5,51 (4)

11,80 (1) /  
10,40 (2) /  

5,95 (3) / 7,74 (4)

14,81 (1) /  
13,73 (2) /  
8,28 (3) / 
9,57 (4)

15,34 (1) /  
14,86 (2) /  
8,04 (3) / 
10,05 (4)

Koelvermogen Nom. kW 4,4 (1) / 4,0 
(2)

5,2 (1) / 4,6 (2)
15,1 (1) / 11,7 

(2)
16,1 (1) / 12,6 

(2)
16,8 (1) / 
13,1 (2)

Opgenomen 
vermogen

Verwarming Nom. kW 0,87 (1) /  
1,04 (2) /  
1,49 (3) / 
0,85 (4)

1,30 (1) / 1,58 (2) / 1,88 (3) 
/ 1,26 (4)

1,69 (1) / 2,04 (2) / 1,98 (3) 
/ 1,56 (4)

2,57 (1) / 3,13 
(2) / 2,43 (3) / 

2,35 (4)

3,42 (1) / 4,07 (2) /  
3,17 (3) / 2,93 (4)

Koeling Nom. kW 1,05 (1) / 
1,41 (2)

1,43 (1) / 1,85 (2) 4,55 (1) / 4,30 (2)
5,44 (1) / 
5,10 (2)

6,18 (1) / 
5,72 (2)

COP 5,23 (1) /  
3,84 (2) /  
2,85 (3) / 
4,07 (4)

4,65 (1) / 3,66 (2) / 2,73 (3) 
/ 3,64 (4)

4,60 (1) / 3,57 (2) / 2,78 (3) 
/ 3,54 (4)

4,38 (1) /  
3,32 (2) /  
2,45 (3) / 
3,29 (4)

4,27 (1) /  
3,34 (2) /  
2,58 (3) / 
3,22 (4)

4,10 (1) /  
3,22 (2) /  

2,44 (3) / 3,15 (4)

EER 4,21 (1) / 
2,85 (2)

3,65 (1) / 2,51 (2)
3,32 (1) / 
2,72 (2)

2,96 (1) / 
2,47 (2)

2,72 (1) / 
2,29 (2)

Verwarming warm 
tapwater
 

Algemeen Opgegeven lastprofiel L XL L XL
Gemiddeld 
klimaat

ηwh (energie-efficiëntie waterverwarming) % 103 98 102 90 96 83
Energie-efficiëntieklasse 
waterverwarming A

Ruimteverwarming
 

Gemiddeld klimaat 
wateruitlaat 55 °C

Algemeen ηs (seizoensgebonden 
energie-efficiëntie voor 
ruimteverwarming)

%
132 126 128 128 130 127

Seizoensgebonden energie-
efficiëntieklasse voor ruimteverwarming

A++

Gemiddeld klimaat 
wateruitlaat 35 °C

Algemeen ηs (seizoensgebonden 
energie-efficiëntie voor 
ruimteverwarming)

%
-

Seizoensgebonden energie-
efficiëntieklasse voor ruimteverwarming

-

Binnendeel EHSX 04P30A 08P30A 08P50A 08P30A 08P50A 16P50A
Behuizing Kleur Verkeerswit (RAL9016) / donkergrijs (RAL7011)

Materiaal Slagvast polypropyleen
Afmetingen Eenheid Hoogte x breedte x diepte mm 1.945x615x595 1.945x790x790 1.945x615x595 1.945x790x790
Gewicht Eenheid kg 87 114 87 114 116
Tank Watervolume l 300 500 300 500

Maximale watertemperatuur °C 85
Werkingsbereik Verwarming Omgeving Min.~max. °C -25~25 -25~35

Waterzijde Min.~max. °C 15~55
Koeling Omgeving Min.~max. °CDB 10~43

Waterzijde Min.~max. °C 5~22 -~-
Warm tapwater Omgeving Min.~max. °CDB -25~35

Waterzijde Min.~max. °C 25~55
Koudemiddel Type R-410A

Vulling kg 1,5 1,6 3,4
TCO₂eq 2.087,5

Regeling Elektronisch expansieventiel / inverter
GWP 2.087,5

Geluidsvermogenniveau Nom. dB(A) 40
Geluidsdrukniveau Nom. dB(A) 28

Buitendeel ERLQ 004CV3 006CV3 008CV3 011CW1 014CW1 016CW1
Afmetingen Eenheid Hoogte x breedte x diepte mm 735x832x307 1.345x900x320
Gewicht Eenheid kg 54 56 114
Compressor Aantal 1

Type Hermetisch gesloten swingcompressor Hermetisch gesloten scrollcompressor
Werkingsbereik Koeling Min.~max. °CDB 10~43 10~46

Warm tapwater Min.~max. °CDB -25~35 -20~35
Koudemiddel Type R-410A

GWP 2.087,5
Vulling TCO₂eq 3,1 3,3 7,1

kg 1,5 1,6 3,4
Regeling Expansieventiel (elektronisch type)

Geluidsvermogenniveau Verwarming Nom. dB(A) 61 62 64 66
Koeling Nom. dB(A) 63 64 66 69

Geluidsdrukniveau Verwarming Nom. dB(A) 48 49 51 52
Koeling Nom. dB(A) 48 49 50 50 52 54

Voeding Naam/Fase/Frequentie/Spanning Hz/V V3/1~/50/230 W1/3N~/50/400
Stroom Aanbevolen zekeringen A 16 20
(1) Koeling Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); verwarming Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C). (2) Koeling Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C); verwarming Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ).  
(3) EW 30°C; LW 35°C; omgevingscondities: -7°CDB/-8°CWB (4) EW 30°C; LW 35°C; omgevingscondities: 2°CDB/1°CWB. (5) Bevat gefluoreerde broeikasgassen.
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Daikin Altherma  
lage temperatuur split

EHBH-CB + ERLQ-CV3/CW1 ERLQ004CV3EHBH-CB

Rendementsgegevens EHBH + ERLQ
04CB3V 

+ 
004CV3

08CB3V/9W + 006CV3 08CB3V/9W + 008CV3 11CB3V/9W + 011CW1 16CB3V/9W + 014CW1 16CB3V/9W + 016CW1

Verwarmingsvermogen Nom. kW 4,40 (1)  
/ 4,03 (2)

6,00 (1) / 5,67 (2) 7,40 (1) / 6,89 (2) 11,2 (1) / 11,0 (2) 14,5 (1) / 13,6 (2) 16,0 (1) / 15,2 (2)

Opgenomen 
vermogen

Verwarming Nom. kW 0,870 (1) / 
1,13 (2)

1,27 (1) / 1,59 (2) 1,66 (1) / 2,01 (2) 3,42 (1) / 4,21 (2) 3,37 (1) / 4,10 (2) 3,76 (1) / 4,66 (2)

COP 5,04 (1)  
/ 3,58 (2)

4,74 (1) / 3,56 (2) 4,45 (1) / 3,42 (2)
4,60 (1) / 2,75 (2) / 3,55 (3) 

/ 2,10 (4)
4,30 (1) / 2,65 (2) / 3,32 (3) 

/ 2,08 (4)
4,25 (1) / 2,64 (2) / 3,26 (3) 

/ 2,09 (4)
Verwarming warm 
tapwater

Algemeen Opgegeven lastprofiel -
Gemiddeld 
klimaat

ηwh (energie-efficiëntie waterverwarming) % -
Energie-efficiëntieklasse waterverwarming -

Ruimteverwarming
 

Gemiddeld 
klimaat 
wateruitlaat 
55 °C

Algemeen SCOP 3,20 3,22 3,23 3,09 3,16 3,06
ηs (seizoensgebonden 
energie-efficiëntie voor 
ruimteverwarming)

%
125 126 120 123 119

Seizoensgebonden energie-
efficiëntieklasse voor ruimteverwarming

A++

Gemiddeld 
klimaat 
wateruitlaat 
35 °C

Algemeen SCOP 4,52 4,29 4,34 3,98 3,90 3,80
ηs (seizoensgebonden 
energie-efficiëntie voor 
ruimteverwarming)

%
178 169 171 156 153 149

Seizoensgebonden energie-
efficiëntieklasse voor ruimteverwarming

A++ A++ A+

Binnendeel EHBH 04CB3V 08CB3V/9W 08CB3V/9W 11CB3V/9W 16CB3V/9W 16CB3V/9W 11CB3V/9W 16CB3V/9W 16CB3V/9W
Behuizing Kleur Wit

Materiaal Voorgelakte metaalplaat
Afmetingen Eenheid Hoogte x breedte x diepte mm 890x480x344
Gewicht Eenheid kg 41 43 45 43 45 43 44 45 44 45 43 44 45 44 45
Werkingsbereik Verwarming Waterzijde Min.~max. °C 15~55 15~55

Warm tapwater Waterzijde Min.~max. °C 25~80 25~80
Koudemiddel Vulling TCO₂eq -

GWP 2.087,5
Geluidsvermogenniveau Nom. dB(A) 40 41 44 41 44
Geluidsdrukniveau Nom. dB(A) 26 27 30 27 30

Buitendeel ERLQ 004CV3 006CV3 008CV3 011CW1 014CW1 016CW1
Afmetingen Eenheid Hoogte x breedte x diepte mm 735x832x307 1.345x900x320
Gewicht Eenheid kg 54 56 114
Compressor Aantal 1

Type Hermetisch gesloten swingcompressor Hermetisch gesloten scrollcompressor
Werkingsbereik Koeling Min.~max. °CDB 10~43 10~46

Warm tapwater Min.~max. °CDB -25~35 -20~35
Koudemiddel Type R-410A

GWP 2.087,5
Vulling TCO₂eq 3,1 3,3 7,1

kg 1,5 1,6 3,4
Regeling Expansieventiel (elektronisch type)

Geluidsvermogenniveau Verwarming Nom. dB(A) 61 62 64 66
Koeling Nom. dB(A) 63 64 66 69

Geluidsdrukniveau Verwarming Nom. dB(A) 48 49 51 52
Koeling Nom. dB(A) 48 49 50 50 52 54

Voeding Naam/Fase/Frequentie/Spanning Hz/V V3/1~/50/230 W1/3N~/50/400
Stroom Aanbevolen zekeringen A 16 20
(1) Koeling Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); verwarming Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C). (2) Koeling Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C); verwarming Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ).  
(3) Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C. (4) Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45°C. (5) Bevat gefluoreerde broeikasgassen.
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Daikin Altherma  
lage temperatuur split

EHBX-CB + ERLQ-CV3/CW1

Rendementsgegevens EHBX + ERLQ
04CB3V 

+ 
004CV3

08CB3V/9W  
+ 006CV3

08CB3V/9W  
+ 008CV3

11CB3V/9W  
+ 011CW1

16CB3V/9W  
+ 014CW1

16CB3V/9W  
+ 016CW1

Verwarmingsvermogen Nom. kW 4,40 (1) / 
4,03 (2)

6,00 (1) / 5,67 (2) 7,40 (1) / 6,89 (2) 11,2 (1) / 11,0 (2) 14,5 (1) / 13,6 (2) 16,0 (1) / 15,2 (2)

Koelvermogen Nom. kW 4,08 (1) / 
4,17 (2)

5,88 (1) / 4,84 (2) 6,20 (1) / 5,36 (2) 12,1 (1) / 11,7 (2) 12,7 (1) / 12,6 (2) 13,8 (1) / 13,1 (2)

Opgenomen 
vermogen

Verwarming Nom. kW 0,870 (1) / 
1,13 (2)

1,27 (1) / 1,59 (2) 1,66 (1) / 2,01 (2) 2,43 (1) / 3,10 (2) 3,37 (1) / 4,10 (2) 3,76 (1) / 4,66 (2)

Koeling Nom. kW 0,900 (1) 
/ 1,80 (2)

1,51 (1) / 2,07 (2) 1,64 (1) / 2,34 (2) 3,05 (1) / 4,31 (2) 3,21 (1) / 5,08 (2) 3,74 (1) / 5,73 (2)

COP 5,04 (1) / 
3,58 (2)

4,74 (1) / 3,56 (2) 4,45 (1) / 3,42 (2)
4,60 (1) / 2,75 (2) / 3,55 (3) 

/ 2,10 (4)
4,30 (1) / 2,65 (2) / 3,32 (3) 

/ 2,08 (4)
4,25 (1) / 2,64 (2) / 3,26 (3) 

/ 2,09 (4)
EER 4,55 (1) / 

2,32 (2)
3,89 (1) / 2,34 (2) 3,79 (1) / 2,29 (2) 3,98 (1) / 2,72 (2) 3,96 (1) / 2,47 (2) 3,69 (1) / 2,29 (2)

Verwarming warm 
tapwater

Algemeen Opgegeven lastprofiel -
Gemiddeld 
klimaat

ηwh (energie-efficiëntie waterverwarming) % -
Energie-efficiëntieklasse waterverwarming -

Ruimteverwarming
 

Gemiddeld 
klimaat 
wateruitlaat 
55 °C

Algemeen SCOP 3,20 3,22 3,23 3,09 3,16 3,06
ηs (seizoensgebonden 
energie-efficiëntie voor 
ruimteverwarming)

%
125 126 120 123 119

Seizoensgebonden energie-
efficiëntieklasse voor ruimteverwarming

A++

Gemiddeld 
klimaat 
wateruitlaat 
35 °C

Algemeen SCOP 4,52 4,29 4,34 3,98 3,90 3,80
ηs (seizoensgebonden 
energie-efficiëntie voor 
ruimteverwarming)

%
178 169 171 156 153 149

Seizoensgebonden energie-
efficiëntieklasse voor ruimteverwarming

A++ A++ A+

Binnendeel EHBX 04CB3V 08CB3V/9W 08CB3V/9W 11CB3V/9W 16CB3V/9W 16CB3V/9W 11CB3V/9W 16CB3V/9W 16CB3V/9W
Behuizing Kleur Wit

Materiaal Voorgelakte metaalplaat
Afmetingen Eenheid Hoogte x breedte x diepte mm 890x480x344
Gewicht Eenheid kg 42 44 45 44 45 43 45 44 46 44 46 43 45 44 46 44 46
Werkingsbereik Verwarming Waterzijde Min.~max. °C 15~55

Koeling Waterzijde Min.~max. °C 5~22
Warm tapwater Waterzijde Min.~max. °C 25~80

Koudemiddel Vulling TCO₂eq -
GWP 2.087,5

Geluidsvermogenniveau Nom. dB(A) 40 41 44 41 44
Geluidsdrukniveau Nom. dB(A) 26 27 30 27 30

Buitendeel ERLQ 004CV3 006CV3 008CV3 011CW1 014CW1 016CW1
Afmetingen Eenheid Hoogte x breedte x diepte mm 735x832x307 1.345x900x320
Gewicht Eenheid kg 54 56 114
Compressor Aantal 1

Type Hermetisch gesloten swingcompressor Hermetisch gesloten scrollcompressor
Werkingsbereik Koeling Min.~max. °CDB 10~43 10~46

Warm tapwater Min.~max. °CDB -25~35 -20~35
Koudemiddel Type R-410A

GWP 2.087,5
Vulling TCO₂eq 3,1 3,3 7,1

kg 1,5 1,6 3,4
Regeling Expansieventiel (elektronisch type)

Geluidsvermogenniveau Verwarming Nom. dB(A) 61 62 64 66
Koeling Nom. dB(A) 63 64 66 69

Geluidsdrukniveau Verwarming Nom. dB(A) 48 49 51 52
Koeling Nom. dB(A) 48 49 50 50 52 54

Voeding Naam/Fase/Frequentie/Spanning Hz/V V3/1~/50/230 W1/3N~/50/400
Stroom Aanbevolen zekeringen A 16 20
(1) Koeling Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); verwarming Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C). (2) Koeling Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C); verwarming Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ).  
(3) Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C. (4) Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45°C. (5) Bevat gefluoreerde broeikasgassen.

ERLQ004-008CV3EHBX-CB
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Daikin Altherma  
lage temperatuur monobloc
EDLQ-CV3/EBLQ-CV3

Enkele eenheid EDLQ/EBLQ 05CV3 07CV3 05CV3 07CV3
Verwarmingsvermogen Nom. kW 4,40 (1) / 4,03 (2) 7,00 (1) / 6,90 (2) 4,40 (1) / 4,03 (2) 7,00 (1) / 6,90 (2)
Koelvermogen Nom. kW - 3,88 (1) / 4,17 (2) 5,20 (1) / 5,36 (2)
Opgenomen 
vermogen

Koeling Nom. kW - 0,950 (1) / 1,80 (2) 1,37 (1) / 2,34 (2)
Verwarming Nom. kW 0,880 (1) / 1,13 (2) 1,55 (1) / 2,02 (2) 0,880 (1) / 1,13 (2) 1,55 (1) / 2,02 (2)

COP 5,00 (1) / 3,58 (2) 4,52 (1) / 3,42 (2) 5,00 (1) / 3,58 (2) 4,52 (1) / 3,42 (2)
EER - 4,07 (1) / 2,32 (2) 3,80 (1) / 2,29 (2)
Afmetingen Eenheid Hoogte mm 735

Breedte mm 1.090
Diepte mm 350

Gewicht Eenheid kg 76,0 80,0 76,0 80,0
Werkingsbereik Verwarming Waterzijde Min.~max. °C 15~55

Koeling Omgeving Min.~max. °CDB -~- 10~43
Waterzijde Min.~max. °C -~- 5~22

Warm tapwater Omgeving Min.~max. °CDB -25~35
Waterzijde Min.~max. °C 25~80

Koudemiddel Type R-410A
GWP 2.087,5
Vulling kg 1,3 1,5 1,3 1,5

TCO₂eq 2,7 3,0 2,7 3,0
Regeling Expansieventiel (elektronisch type)

Geluidsvermogenniveau Verwarming Nom. dB(A) 60
Koeling Nom. dB(A) - 63,0

Geluidsdrukniveau Verwarming Nom. dB(A) 50
Koeling Nom. dB(A) - 50

Ruimteverwarming
 

Gemiddeld 
klimaat 
wateruitlaat 
55 °C

Algemeen ηs (seizoensgebonden 
energie-efficiëntie voor 
ruimteverwarming)

%
125 126 125 126

SCOP 3,20 3,22 3,20 3,22
Seizoensgebonden energie-
efficiëntieklasse voor ruimteverwarming

A++

Gemiddeld 
klimaat 
wateruitlaat 
35 °C

Algemeen ηs (seizoensgebonden 
energie-efficiëntie voor 
ruimteverwarming)

%
172 163 172 163

SCOP 4,39 4,14 4,39 4,14
Seizoensgebonden energie-
efficiëntieklasse voor ruimteverwarming

A++

(1) Koeling Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); verwarming Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C). (2) Koeling Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C); verwarming Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ).  
(3) Bevat gefluoreerde broeikasgassen. 

Bedradingscentrum EKCB07CV3 EK2CB07CV3
Afmetingen Eenheid Hoogte mm 360

Breedte mm 340
Diepte mm 97

Gewicht Eenheid kg 4
Werkingsbereik Verwarming Omgeving Min.~max. -

Binnenopstelling Omgeving Min. °CDB 5
Max. °CDB 35

Koudemiddel Vulling TCO₂eq -
Regeling -
GWP -

Back-upverwarmingskit EKMBUHC3V3 EKMBUHC9W1
Afmetingen Eenheid Hoogte mm 560

Breedte mm 250
Diepte mm 210

Gewicht Eenheid kg 11 13
Werkingsbereik Verwarming Omgeving Min.~max. -

Binnenopstelling Omgeving Min. °CDB 5
Max. °CDB 30

Koudemiddel Vulling TCO₂eq -
Regeling -
GWP -
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EB(L/H)Q-BB

Daikin Altherma  
lage temperatuur monobloc
EB(L/H)Q-BB6V3/W1 ED(L/H)Q-BBED(L/H)Q-BB6V3/W1

Enkele eenheid EBLQ/EBHQ 011BB6W1 014BB6W1 016BB6W1
Verwarmingsvermogen Nom. kW 11,20 (1) / 10,87 (2) 14,00 (1) / 13,10 (2) 16,00 (1) / 15,06 (2)
Koelvermogen Nom. kW 12,9 (1) / 10,0 (2) 16,0 (1) / 12,5 (2) 16,7 (1) / 13,1 (2)
Opgenomen 
vermogen

Koeling Nom. kW 3,87 (1) / 3,69 (2) 5,40 (1) / 5,06 (2) 6,15 (1) / 5,75 (2)
Verwarming Nom. kW 2,60 (1) / 3,21 (2) 3,30 (1) / 4,07 (2) 3,81 (1) / 4,66 (2)

COP 4,31 (1) / 3,38 (2) 4,24 (1) / 3,22 (2) 4,20 (1) / 3,23 (2)
EER 3,32 (1) / 2,71 (2) 2,96 (1) / 2,47 (2) 2,72 (1) / 2,28 (2)
Afmetingen Eenheid Hoogte mm 1.418

Breedte mm 1.435
Diepte mm 382

Gewicht Eenheid kg 180
Hydraulisch 
component

Stroom back-
upverwarming

Type 6W1
Voeding Fase/

frequentie/
spanning

Hz/V
3~/50/400

Werkingsbereik Verwarming Omgeving Min.~max. °CWB -25~35 -15~35 -25~35 -15~35 -25~35 -15~35
Waterzijde Min.~max. °C 15 (3)~55 (3)

Koeling Omgeving Min.~max. °CDB 10~46
Waterzijde Min.~max. °C 5~22

Warm tapwater Omgeving Min.~max. °CDB -25~43 -15~43 -25~43 -15~43 -25~43 -15~43
Waterzijde Min.~max. °C 25~80

Koudemiddel Type R-410A
Vulling kg 3,0

TCO₂eq 6,2
Regeling Expansieventiel (elektronisch type)
GWP 2.088

Geluidsvermogenniveau Verwarming Nom. dB(A) 64 65 66
Koeling Nom. dB(A) 65 66 69

Geluidsdrukniveau Verwarming Nom. dB(A) 49 51 53
Koeling Nom. dB(A) 50 52 54

Compressorcomponent Netvoeding Naam W1
Fase 3N~
Frequentie Hz 50
Spanning V 400

Ruimteverwarming
 

Gemiddeld 
klimaat 
wateruitlaat 
55 °C

Algemeen ηs (seizoensgebonden 
energie-efficiëntie voor 
ruimteverwarming)

%
107 110 111

SCOP 2,75 2,82 2,85
Seizoensgebonden energie-
efficiëntieklasse voor ruimteverwarming A+

Gemiddeld 
klimaat 
wateruitlaat 
35 °C

Algemeen ηs (seizoensgebonden 
energie-efficiëntie voor 
ruimteverwarming)

%
129 130 127

SCOP 3,30 3,31 3,25
Seizoensgebonden energie-
efficiëntieklasse voor ruimteverwarming A+

(1) Koeling Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); verwarming Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C). (2) Koeling Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C); verwarming Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )  
(3) 15°C-25°C: Alleen BUH, geen warmtepompbedrijf = tijdens inbedrijfstelling
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EKHWP300B

EKHWP-PB

Accessoire EKHWP 300B 500B
Behuizing Kleur Verkeerswit (RAL9016) / donkergrijs (RAL7011)

Materiaal Slagvast polypropyleen
Afmetingen Eenheid Breedte mm 595 790

Diepte mm 615 790
Gewicht Eenheid Leeg kg 58 82
Tank Watervolume l 300 500

Materiaal Polypropyleen
Maximale watertemperatuur °C 85
Isolatie Warmteverlies kWh/24h 1,5 1,7
Energie-efficiëntie klasse B
Warmhoudverlies W 64 72
Opslagvolume l 294 477

Warmtewisselaar Warm tapwater Aantal 1
Buismateriaal Roestvrij staal (DIN 1.4404)
Voorvlak m² 5,600 5,800
Volume interne spiraal l 27,1 29,0
Bedrijfsdruk bar 6
Gem. specifiek thermisch rendement W/K 2.790 2.825

Vullen Aantal 1
Buismateriaal Roestvrij staal (DIN 1.4404)
Voorvlak m² 3 4
Volume interne spiraal l 13 19
Bedrijfsdruk bar 3
Gem. specifiek thermisch rendement W/K 1.300 1.800

Back-
upverwarming 
op zonne-
energie

Buismateriaal - Roestvrij staal (DIN 1.4404)
Voorvlak m² - 1
Volume interne spiraal l - 2
Bedrijfsdruk bar - 3
Gem. specifiek thermisch rendement W/K - 280

Accessoire EKHWP 300PB 500PB
Behuizing Kleur Verkeerswit (RAL9016) / donkergrijs (RAL7011)

Materiaal Slagvast polypropyleen
Afmetingen Eenheid Breedte mm 595 790

Diepte mm 615 790
Gewicht Eenheid Leeg kg 58 89
Tank Watervolume l 294 477

Materiaal Polypropyleen
Maximale watertemperatuur °C 85
Isolatie Warmteverlies kWh/24h 1,5 1,7
Energie-efficiëntie klasse B
Warmhoudverlies W 64 72
Opslagvolume l 294 477

Warmtewisselaar Warm tapwater Aantal 1
Buismateriaal Roestvrij staal (DIN 1.4404)
Voorvlak m² 5,600 5,800
Volume interne spiraal l 27,1 29,0
Bedrijfsdruk bar 6
Gem. specifiek thermisch rendement W/K 2.790 2.825

Vullen Aantal 1
Buismateriaal Roestvrij staal (DIN 1.4404)
Voorvlak m² 3 4
Volume interne spiraal l 13 19
Bedrijfsdruk bar 3
Gem. specifiek thermisch rendement W/K 1.300 1.800

Back-
upverwarming 
op zonne-
energie

Buismateriaal - Roestvrij staal (DIN 1.4404)
Voorvlak m² - 1
Volume interne spiraal l - 2
Bedrijfsdruk bar - 3
Gem. specifiek thermisch rendement W/K - 280

Tanks en zonnesystemen voor Daikin Altherma lage temperatuur

EKHWP-B

Kunststof warmtapwatertank met 
zonnesysteemondersteuning
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Roestvrijstalen 
warmtapwatertank

EKHWS-B3V3 EKHWS-B

Geëmailleerde 
warmtapwatertank

EKHWE-A3V3 EKHWE200A

Accessoire EKHWS 150B3V3 200B3V3 300B3V3
Behuizing Kleur Neutraal wit

Materiaal Epoxygecoat zachtstaal
Afmetingen Eenheid Breedte mm 580

Diepte mm 580
Gewicht Eenheid Leeg kg 37 45 59
Tank Watervolume l 150 200 285

Materiaal Roestvrij staal (DIN 1.4521)
Maximale watertemperatuur °C 85
Isolatie Warmteverlies kWh/24h 155,0 177,0 219,0
Energie-efficiëntie klasse C
Warmhoudverlies W 65 74 91
Opslagvolume l 150 200 285

Warmtewisselaar Aantal 1
Buismateriaal Duplex staal LDX 2101

Boosterverwarming Capaciteit kW 3
Voeding Fase/Frequentie/Spanning Hz/V 1~/50/230

Accessoire EKHWE 150A3V3 200A3V3 300A3V3
Behuizing Kleur RAL9010

Materiaal Epoxygecoat staal
Afmetingen Eenheid Diameter mm 545 660
Gewicht Eenheid Leeg kg 80 104 140
Tank Watervolume l 150 200 300

Materiaal Geëmailleerd staal volgens DIN4753TL2
Maximale watertemperatuur °C 75
Isolatie Warmteverlies kWh/24h 1,7 1,9 2,5
Energie-efficiëntie klasse C D
Warmhoudverlies W 71 79 104
Opslagvolume l 150 200 300

Warmtewisselaar Aantal 1
Boosterverwarming Capaciteit kW 3
Voeding Fase/Frequentie/Spanning Hz/V 1~/50/230
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Zonnecollector

EKS(H/V)-P

Pompstation

EKSRPS

EKSH-P

EKSRPS4

Zonnecollector EKSV21P EKSV26P EKSH26P
Montage Verticaal Horizontaal
Afmetingen Eenheid Hoogte x breedte x diepte mm 1.006x85x2.000 2.000x85x1.300
Gewicht Eenheid kg 33 42
Volume l 1,3 1,7 2,1
Oppervlak Buiten m² 2,01 2,60

Opening m² 1,800 2,360
Absorber m² 1,79 2,35

Coating Micro-therm (absorptie max. 96%, emissie ca. 5% +/-2%)
Absorber Harpvormig register van koperbuis met laser gelaste aluminiumplaat met zeer selectieve coating
Beglazing Enkel veiligheidsglas, +/- 92% doorlatend
Toegelaten dakhelling Min.~max. ° 15~80
Bedrijfsdruk Max. bar 6
Temperatuur bij stilstand Max. °C 192
Thermisch 
rendement

collectorefficiëntie (ηcol) % 61
Nullast collectorefficiëntie η0 % 0,781 0,784
Warmteverliescoëfficiënt a1 W/m².K 4,240 4,250
Temperatuurafhankelijkheid van warmteverliescoëfficiënt a2 W/m².K² 0,006 0,007
Warmtecapaciteit kJ/K 4,9 6,5

Pompstation voor drukloze tank (terugloop) EKSRPS4A
Afmetingen Eenheid Hoogte x breedte x diepte mm 815x142x230
Gewicht Eenheid kg 6
Voeding Fase 1~

Frequentie Hz 50
Spanning V 230

EKSRDS2

Pompstation voor tank onder druk EKSRDS2A
Afmetingen Eenheid Hoogte x breedte x diepte mm 410x314x154
Gewicht Eenheid kg 6
Voeding Fase 1~

Frequentie Hz 50
Spanning V 230
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Binnendeel FWXV 15A 20A
Verwarmingsvermogen Totaalvermogen Nom. kW 1,5 2,0
Koelvermogen Totaalvermogen Nom. kW 1,2 1,7

Voelbare capaciteit Nom. kW 0,98 1,4
Opgenomen 
vermogen

Verwarming Nom. kW 0,013 0,015
Koeling Nom. kW 0,013 0,015

Afmetingen Eenheid Hoogte x breedte x diepte mm 600x700x210
Gewicht Eenheid kg 15
Leidingaansluitingen Afvoer/buitendiameter/inlaat/uitlaat mm/inch 18/G 1/2/G 1/2
Geluidsdrukniveau Verwarming Nom. dB(A) 19 29

Koeling Nom. dB(A) 19 29
Voeding Fase/Frequentie/Spanning Hz/V 1~/50/60/220-240/220

Warmtepompconvector

FWXV-A

EKRTWA EKRTR

ARC452A15 FWXV-A

EKRUCBL/EKRUCBS

EKRTW/EKRTR

Accessoire EKRUCBL1-7 EKRUCBS
Regelsystemen Klasse temperatuurregelaar VI

Bijdrage aan seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming      % 4,0

Accessoire EKRTR1 EKRTWA
Afmetingen Eenheid Hoogte x breedte x diepte mm 87x125x34

Ontvanger hoogte/breedte/diepte mm 170/50/28 -
Gewicht Eenheid g - 215

Thermostaat g 210 -
Ontvanger g 125 -

Buitentemperatuur Bewaring Min./max. °C -20/60
Bedrijf Min./max. °C 0/50

Temperatuurinstelbereik Verwarming Min./max. °C 4/37
Koeling Min./max. °C 4/37

Klok Ja
Regelfunctie Proportionele band
Voeding Spanning V - Batterijgevoed 3* AA-LR6 (alkaline)

Thermostaat Spanning V Batterijgevoed 3x AA-LRG (alkaline) -
Ontvanger Spanning V 230 -
Frequentie Hz 50 -
Fase 1~ -

Aansluiting Type - Bedraad
Thermostaat Draadloos -
Ontvanger Bedraad -

Maximumafstand 
tot ontvanger

Binnen m Ongeveer 30 m -
Buiten m Ongeveer 100 m -

Regelsystemen Klasse temperatuurregelaar IV
Bijdrage aan seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming % 2,0

Besturingssystemen

Opties voor Daikin Altherma lage temperatuur
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Daikin Altherma hoge 
temperatuur split

EKHBRD-ADV1/Y1 +  
ER(R/S)Q-AV1/AY1

EMRQ14-16AER(R/S)Q-AV1/Y1 EKHBRD_ACV1/Y1

Rendementsgegevens EKHBRD + ERSQ/ERRQ
011ADV1 + 

011AV1
014ADV1 + 

014AV1
016ADV1 + 

016AV1
011ADY1 + 

011AY1
014ADY1 + 

014AY1
016ADY1 + 

016AY1
Verwarmingsvermogen Nom. kW 11,00 (1) / 11,00 (2)  

/ 11,00 (3) / 11,20 (3)
14,00 (1) / 14,00 (2)  

/ 14,00 (3) / 14,40 (3)
16,00 (1) / 16,00 (2) 

/ 16,00 (3)
11,00 (1) / 11,00 (2)  

/ 11,00 (3) / 11,20 (3)
14,00 (1) / 14,00 (2)  

/ 14,00 (3) / 14,40 (3)
16,00 (1) / 16,00 (2) 

/ 16,00 (3)
Opgenomen 
vermogen

Verwarming Nom. kW 3,57 (1) / 4,40 (2)  
/ 2,61 (3) / 2,67 (3)

4,66 (1) / 5,65 (2) / 
3,55 (3) / 3,87 (3)

5,57 (1) / 6,65 (2)  
/ 4,31 (3)

3,57 (1) / 4,40 (2) / 
2,61 (3) / 2,67 (3)

4,66 (1) / 5,65 (2) / 
3,55 (3) / 3,87 (3)

5,57 (1) / 6,65 (2) / 
4,31 (3)

Verwarming warm 
tapwater

Algemeen Opgegeven lastprofiel -
Gemiddeld 
klimaat

ηwh (energie-efficiëntie waterverwarming) % -
Energie-efficiëntieklasse waterverwarming -

Ruimteverwarming
 

Gemiddeld 
klimaat 
wateruitlaat 
55 °C

Algemeen SCOP 2,65 2,66 2,61 2,65 2,66 2,61
ηs (seizoensgebonden 
energie-efficiëntie voor 
ruimteverwarming)

%
103 104 102 103 104 102

Seizoensgebonden energie-
efficiëntieklasse voor ruimteverwarming

A+

Gemiddeld 
klimaat 
wateruitlaat 
35 °C

Algemeen SCOP 2,70 2,68 2,88 2,70 2,68 2,88
ηs (seizoensgebonden 
energie-efficiëntie voor 
ruimteverwarming)

%
105 110 112 105 110 112

Seizoensgebonden energie-
efficiëntieklasse voor ruimteverwarming

B

Binnendeel EKHBRD 011ADV1 014ADV1 016ADV1 011ADY1 014ADY1 016ADY1
Behuizing Kleur Metaalgrijs

Materiaal Voorgelakte metaalplaat
Afmetingen Eenheid Hoogte x breedte x diepte mm 705x600x695
Gewicht Eenheid kg 144 147
Werkingsbereik Verwarming Omgeving Min.~max. °C -20 / 0~20

Waterzijde Min.~max. °C 25~80
Warm tapwater Omgeving Min.~max. °CDB -20~35

Waterzijde Min.~max. °C 25~80
Koudemiddel Type R-134a

Vulling kg 2.6
TCO₂eq 3,718

GWP 1.430
Geluidsdrukniveau Nom. dB(A) 43 / 46 45 / 46 46 / 46 43 / 46 45 / 46 46 / 46

Fluisterstille nachtstand Niveau 1 dB(A) 40 43 45 40 43 45

Buitendeel ERSQ/ERRQ 011AV1 014AV1 016AV1 011AY1 014AY1 016AY1
Afmetingen Eenheid Hoogte x breedte x diepte mm 1.345x900x320
Gewicht Eenheid kg 120
Compressor Aantal 1

Type Hermetisch gesloten scrollcompressor
Werkingsbereik Verwarming Min.~max. °CWB -20~20

Warm tapwater Min.~max. °CDB -20~35
Koudemiddel Type R-410A

Vulling kg 4,5
TCO₂eq 9,4

GWP 2.087,5
Regeling Expansieventiel (elektronisch type)

Geluidsvermogenniveau Verwarming Nom. dB(A) 68 69 71 68 69 71
Geluidsdrukniveau Verwarming Nom. dB(A) 52 53 55 52 53 55
Voeding Naam/Fase/Frequentie/Spanning Hz/V V1/1~/50/220-440 Y1/3~/50/380-415
Stroom Aanbevolen zekeringen A 25 16
(1) EW 55°C; LW 65°C; Dt 10°C; omgevingscondities: 7°CDB/6°CWB (2) EW 70°C; LW 80°C; Dt 10°C; omgevingscondities: 7°CDB/6°CWB (3) EW 30°C; LW 35°C; Dt 5°C; omgevingscondities: 7°CDB/6°CWB  
(4) Bevat gefluoreerde broeikasgassen

2. Daikin Altherma hoge temperatuur split
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Warmtapwatertank

EKHTS-AC

Kunststof warmtapwatertank met 
zonnesysteemondersteuning

EKHWP-B

EKHTS260AC EKHTS200AC

EKHWP300B

Accessoire EKHTS 200AC 260AC
Behuizing Kleur Metaalgrijs

Materiaal Gegalvaniseerd staal (gecoate metaalplaat)
Afmetingen Eenheid Hoogte Geïntegreerd 

in binnendeel
mm

2.010 2.285

Breedte mm 600
Diepte mm 695

Gewicht Eenheid Leeg kg 70 78
Tank Watervolume l 200 260

Materiaal Roestvrij staal (EN 1.4521)
Maximale watertemperatuur °C 75
Isolatie Warmteverlies kWh/24h 12,0 15,0
Energie-efficiëntie klasse B
Warmhoudverlies W 50 63
Opslagvolume l 200 260

Warmtewisselaar Aantal 1
Buismateriaal Duplex staal (EN 1.4162)
Voorvlak m² 1,560
Volume interne spiraal l 7,5

Accessoire EKHWP 300B 500B
Behuizing Kleur Verkeerswit (RAL9016) / donkergrijs (RAL7011)

Materiaal Slagvast polypropyleen
Afmetingen Eenheid Breedte mm 595 790

Diepte mm 615 790
Gewicht Eenheid Leeg kg 58 82
Tank Watervolume l 300 500

Materiaal Polypropyleen
Maximale watertemperatuur °C 85
Isolatie Warmteverlies kWh/24h 1,5 1,7
Energie-efficiëntie klasse B
Warmhoudverlies W 64 72
Opslagvolume l 294 477

Warmtewisselaar Warm tapwater Aantal 1
Buismateriaal Roestvrij staal (DIN 1.4404)
Voorvlak m² 5,600 5,800
Volume interne spiraal l 27,1 29,0
Bedrijfsdruk bar 6
Gem. specifiek thermisch rendement W/K 2.790 2.825

Vullen Aantal 1
Buismateriaal Roestvrij staal (DIN 1.4404)
Voorvlak m² 3 4
Volume interne spiraal l 13 19
Bedrijfsdruk bar 3
Gem. specifiek thermisch rendement W/K 1.300 1.800

Back-
upverwarming 
op zonne-
energie

Buismateriaal - Roestvrij staal (DIN 1.4404)
Voorvlak m² - 1
Volume interne spiraal l - 2
Bedrijfsdruk bar - 3
Gem. specifiek thermisch rendement W/K - 280

Tanks en zonnesystemen voor Daikin Altherma 
hoge temperatuur
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Zonnecollector

EKS(H/V)-P

Pompstation

EKSRPS

EKSH-P

EKSRPS4

Zonnecollector EKSV21P EKSV26P EKSH26P
Montage Verticaal Horizontaal
Afmetingen Eenheid Hoogte x breedte x diepte mm 1.006x85x2.000 2.000x85x1.300
Gewicht Eenheid kg 33 42
Volume l 1,3 1,7 2,1
Oppervlak Buiten m² 2,01 2,60

Opening m² 1,800 2,360
Absorber m² 1,79 2,35

Coating Micro-therm (absorptie max. 96%, emissie ca. 5% +/-2%)
Absorber Harpvormig register van koperbuis met laser gelaste aluminiumplaat met zeer selectieve coating
Beglazing Enkel veiligheidsglas, +/- 92% doorlatend
Toegelaten dakhelling Min.~max. ° 15~80
Bedrijfsdruk Max. bar 6
Temperatuur bij stilstand Max. °C 192
Thermisch 
rendement

collectorefficiëntie (ηcol) % 61
Nullast collectorefficiëntie η0 % 0,781 0,784
Warmteverliescoëfficiënt a1 W/m².K 4,240 4,250
Temperatuurafhankelijkheid van warmteverliescoëfficiënt a2 W/m².K² 0,006 0,007
Warmtecapaciteit kJ/K 4,9 6,5

Pompstation voor drukloze tank (terugloop) EKSRPS4A
Afmetingen Eenheid Hoogte x breedte x diepte mm 815x142x230
Gewicht Eenheid kg 6
Voeding Fase 1~

Frequentie Hz 50
Spanning V 230

EKSRDS2

Pompstation voor tank onder druk EKSRDS2A
Afmetingen Eenheid Hoogte x breedte x diepte mm 410x314x154
Gewicht Eenheid kg 6
Voeding Fase 1~

Frequentie Hz 50
Spanning V 230
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Daikin Intergas Hybride warmtepomp 

EHYHBH-AV32/EHYKOMB-AA2/3 + EVLQ-CV3

EVLQ-CV3EHYHBH/X-AV32 / EHYKOMB33A2/3

Rendementsgegevens EHYHBH/EHYHBX + EVLQ 05AV32 + 05CV3 08AV32 + 08CV3 08AV3 + 08CV3
Verwarmingsvermogen Nom. kW 4,40 (1) / 4,03 (2) 7,40 (1) / 6,89 (2) 7,40 (3) / 6,89 (4)
Koelvermogen Nom. kW - 6,9 (4) / 5,4 (4)
Opgenomen vermogen Verwarming Nom. kW 0,87 (1) / 1,13 (2) 1,66 (1) / 2,01 (2) 1,66 (3) / 2,01 (4)

Koeling Nom. kW - 2,01 (3) / 2,34 (4)
COP 5,04 (1) / 3,58 (2) 4,45 (1) / 3,42 (2) 4,45 (3) / 3,42 (4)
EER - 3,42 (3) / 2,29 (4)
Verwarming warm 
tapwater
 

Algemeen Opgegeven lastprofiel XL
Gemiddeld 
klimaat

ηwh (energie-efficiëntie waterverwarming) % 96
Energie-efficiëntieklasse 
waterverwarming A

Ruimteverwarming
 

Gemiddeld 
klimaat 
wateruitlaat 55 °C

Algemeen SCOP 3,28 3,24 3,29
ηs (seizoensgebonden energie-
efficiëntie voor ruimteverwarming)

% 128 127 129

Seizoensgebonden energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming A++
Gemiddeld klimaat 
wateruitlaat 35 °C

Algemeen ηs (seizoensgebonden energie-
efficiëntie voor ruimteverwarming)

% -

Seizoensgebonden energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming -

Binnendeel EHYHBH/EHYHBX 05AV32 08AV32 08AV3 EHYKOMB33AA2/3
Gas Verbruik (G20) Min-max m³/h - 0,78-3,39

Verbruik (G25) Min-max m³/h - 0,90-3,93
Verbruik (G31) Min-max m³/h - 0,30-1,29
Aansluiting Diameter mm - 15

Centrale 
verwarming

Opgenomen vermogen 
(netto calorische waarde)

Nom. Min-max kW - 7,6 / 6,2 / 7,6-27 / 22,1 / 27

Geleverd vermogen Pn bij 80/60°C Min-nom. kW - 8,2 / 6,7 / 8,2-26,6 / 21,8 / 26,6
Rendement Netto calorische waarde % - 98 / 107
Werkingsbereik Min/max °C - 15/80

Warm tapwater Output Min-nom. kW - 7,6-32,7
Waterhoeveelheid Waarde Nom. l/min - 9,0 / 15,0
Werkingsbereik Min/max °C - 40/65

Toevoerlucht Aansluiting mm - 100
Concentrisch - Ja

Afvoergas Aansluiting mm - 60
Behuizing Kleur Wit Wit - RAL9010

Materiaal Voorgelakte metaalplaat Voorgelakte metaalplaat
Afmetingen Eenheid Hoogte x breedte x diepte mm 902x450x164 820x-x490x270
Gewicht Eenheid kg 30 31,2 36
Voeding Fase/Frequentie/Spanning Hz/V - 1~/50/230
Totaal elektrisch 
verbruik

Max. W - 55
Standby W - 2

Werkingsbereik Verwarming Omgeving Min.~max. °C -25~25 -
Waterzijde Min.~max. °C 25~55 -

Koeling Omgeving Min.~max. °CDB -~- 10~43 -
Waterzijde Min.~max. °C -~- 5~22 -

Opmerkingen
-

Voor veiligheidsklep 
centrale verwarming met 
watercircuit: zie EHYHB*

Buitendeel EVLQ 05CV3 08CV3
Afmetingen Eenheid Hoogte x breedte x diepte mm 735x832x307
Gewicht Eenheid kg 54 56
Compressor Aantal 1

Type Hermetisch gesloten swingcompressor
Werkingsbereik Verwarming Min.~max. °CWB -25~25
Koudemiddel Type R-410A

Vulling kg 1,45 1,60
TCO₂eq 3 3,3

GWP 2.087,5
Regeling Expansieventiel (elektronisch type)

Geluidsvermogenniveau Verwarming Nom. dB(A) 61 62
Geluidsdrukniveau Verwarming Nom. dB(A) 48 49
Voeding Naam/Fase/Frequentie/Spanning Hz/V V3/1~/50/230
Stroom Aanbevolen zekeringen A 20
(1) Conditie: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (2) Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (3) Koeling Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); verwarming Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)  
(4) Verwarming Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C); verwarming Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) (5) Bevat gefluoreerde broeikasgassen

3. Daikin Intergas Hybride warmtepomp
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Bouwen op Daikin
Daikin is wellicht geen bekende naam. Wij maken immers geen auto's, tv's, koelkasten of wasmachines. Maar wij maken wel 
warmtepompen van wereldformaat. Er zijn al meer dan 275.000 Daikin Altherma warmtepompen in heel Europa geïnstalleerd sinds 
de initiële lancering in 2006. Wij richten ons uitsluitend op waar wij het beste in zijn, namelijk het creëren van de meest efficiënte 
oplossingen op het gebied van verwarming, ventilatie en klimaatregeling. Zij zijn bekend om hun uitstekende ontwerp, kwaliteit en 
betrouwbaarheid. U kunt vertrouwen op Daikin, op het ultieme comfort, zodat u zich kunt concentreren op andere zaken.

ERHQ-BV3, EBHQ-BBV3, EDHQ-BBV3 zijn niet bedoeld voor gebruik in voor ErP koude gebieden overeenkomstig richtlijn EN 811-814/2013.

Deze publicatie dient uitsluitend ter informatie en verbindt Daikin tot geen enkele prestatie. Daikin heeft de inhoud van 
deze publicatie met grote zorg samengesteld. Er wordt echter geen enkele expliciete of impliciete garantie geboden voor 
de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid voor een specifiek gebruiksdoel van de inhoud van 
deze publicatie en de producten en diensten die erin worden beschreven. De specificaties kunnen zonder voorafgaande 
kennisgeving worden gewijzigd. Daikin wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor directe of indirecte schade in de 
ruimste betekenis, die zou voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik en/of de interpretatie van deze publicatie. De 
inhoud is onderworpen aan het auteursrecht van Daikin. 

Deze publicatie vervangt ECPNL15-721A. Gedrukt op chloorvrij papier.  
Opgesteld door La Movida, België. 

Daikin Nederland Bel 088 324 54 55, stuur een e-mail naar verkoop@daikin.nl of kijk voor meer informatie op www.daikin.nl.

Daikin Europe N.V. neemt deel aan het Eurovent-certificatieprogramma 
voor vloeistofkoelsystemen (LCP), luchtbehandelingsunits (AHU) 
en ventilatorconvectoren (FCU) en systemen met variabele 
koudemiddelstroom (VRF). Controleer de geldigheid van het certificaat 
online via www.eurovent-certification.com of www.certiflash.com
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