
Stenski  

kombinirani plinski 
kondenzacijski kotel

Zasnovan z inovativno kondenzacijsko tehnologijo za zanesljivo 
in učinkovito ogrevanje ter proizvodnjo tople vode 
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Prenosnik toplote lastnega razvoja Daikin
Doživite tehnologijo Daikin v stenskem kombiniranem 
plinskem kondenzacijskem kotlu

Popolnoma kondenzacijski toplotni izmenjevalnik s 
tehnologijo in izrednim razvojem podjetja Daikin 

 ›  Prilagodljiva uporaba in vgradnja z zelo kompaktnimi merami 
(zavzema samo 0,23 m² površine na steni), majhno težo ter 
tehnologijo izgorevanja Lambda Gx.

 ›  Tiho delovanje s širokim območjem modulacije ventilatorja
 ›  Olajšano vzdrževanje, saj so deli dostopni s sprednje strani 

Preprosto upravljanje ogrevanja s pametnim telefonom ali 
tabličnim računalnikom in aplikacijo Daikin.
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PRENOSNIK TOPLOTE 

LASTNEGA RAZVOJA

Prenosnik toplote Daikin 
izboljšuje zmogljivost sistema 
za ogrevanje

Energetsko učinkovito 
ogrevanje in topla voda
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Edinstvena oblika in elegantna čelna plošča

Oko Daikin Eye

Spletni krmilnik Daikin

 ›  Edinstven uporabniški vmesnik, privlačen vsem končnim uporabnikom 
 ›  Najsodobnejša tehnologija z uporabniku prijaznim oblikovanjem 
 ›  Podrobnosti na strani in konveksna čelna plošča zagotavljajo celovit pregled

Upravljanje 
ogrevanja

Oko Daikin 
Eye  

Prikazovalnik LED 

Upravljanje 
tople vode

Stanje delovanja kombiniranega kotla lahko nadzorujete z očesom Daikin Eye

Modra:  Rdeča:  

Kadar je oko Daikin Eye modre barve, to 
pomeni, da naprava deluje pravilno.  
V pripravljenosti oko Daikin Eye utripa.

Če je oko Daikin Eye rdeče barve, to pomeni, da 
naprava ne deluje pravilno in potrebuje pregled 
serviserja.

Nastavitveni gumbi
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Aplikacija za upravljanje preko spleta Daikin Online Controller lahko upravlja in nadzoruje stanje vašega 
ogrevalnega sistema. Natančneje, aplikacija vam omogoča: 

Nadzor:  

 ›  Stanje ogrevalnega sistema
 ›  Poraba energije 
 ›  Grafi porabe energije 

Upravljanje:  

 ›  Način delovanja in nastavljena temperatura 
 ›  Daljinsko upravljanje ogrevanja in proizvodnje tople vode
 ›  Integracija izdelkov in storitev drugih ponudnikov z IFTTT

Urniki:  

 ›  Temperaturo in način delovanja je mogoče  
nastavljati z do 6 preklopi na dan za 7 dni 

 ›  Način dopusta 
 ›  Intuitivni prikaz urnikov
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Kondenzacijska tehnologija

Širok razpon modulacije

93-odstotna učinkovitost 
Klasični kombinirani kotli: 

Voda uhaja v dimnik v obliki pare, zato je 

latentna toplota vodne pare izgubljena.

109-odstotna učinkovitost 
Kombinirani plinski kondenzacijski kotli:  

Dimni plini pridejo pred odvodom v dimnik v 

stik z povratkom ogrevalne vode, zaradi česar se 

sprosti latentna toplota pare.

Kondenzacijska tehnologija 
Pri zgorevanju enega m3 zemeljskega plina se skupaj z 
dimnimi plini sprosti 1,7 kg vodne pare, ki nosi latentno 
toploto. Namesto uhajanja skozi dimnik, vodna para 
prehaja v edinstveno zasnovani prenosnik toplote, ter 
ga ogreje s svojo latentno toploto. 

Izgube 
energije

0,6 cm
1 cm

2 cm

3 cm

4 cm

5 cm

6 cm

Širok razpon modulacije 1 : 8

Možnost prilagajanja moči gorilnika zagotavlja 
nemoteno, neprekinjeno delovanje naprave. 
Nemoteno delovanje sistema pomeni višjo raven 

Do kondenzacije pride, ko se vodni hlapi ohladijo pod 
temperaturo rosišča, nato pa se voda odvede skozi odtok. 
Kondenzacijska tehnologija optimalno izkorišča gorivo, 
kar zmanjša izpuste NOx in CO2 za manjši vpliv na okolje, 
in zmanjša stroške.

udobja, manj tveganja odpovedi sistema in možnost 
nevtralizacije škodljivih snovi, ki lahko nastanejo ob 
vžigu. Modulacijo zagotavlja elektronski krmilni sistem. 

Prihranek 
energije 

Svež zrak

Odpadni plin

Svež zrak

150 °C

Svež zrak

Odpadni plin

Svež zrak

< 70 °C
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Tehnologija predhodnega mešanja 
Vgrajen je modulirani ventilator, ki zagotavlja popolno zmes zraka in goriva pred vstopom v gorilnik (mešalnik 
zraka/plina), ki poskrbi za najvišji izkoristek izgorevanja.
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Dovod 
svežega 
zraka

Izgorevalna 
komora

Elektroda

Zrak
Plin

Krmilna enota Scot

Ionizacijski signal

Ventil za plin

Dovod 
plina

Ventilator

Sistem za samodejno prilagajanje količine plina Lambda Gx

Visokoučinkovita črpalka

Krmilni sistem Lambda GX uravnava količini zraka in plina za najučinkovitejše izgorevanje, kar omogoča 
večje prihranke.

 › Za zagotovitev učinkovitega izgorevanja se plin 
postopoma sprošča v zmes, dokler ni doseženo 
idealno razmerje med plinom in zrakom. Ta 
funkcija tudi podaljša življenjsko dobo naprave in 
zmanjša izpuste škodljivih plinov v okolje. 

 › Sistem neodvisno uravnava količino zraka in plina 
glede na kakovost plamena (ionizacijski tok). 

 › Morebitno nihanje v ravnotežju zraka in plina 
(zaradi temperature zunanjega zraka ali kakovosti 
zemeljskega plina) se zazna s spremembami 
ionizacijskega toka ter elektronsko odpravi.  

Visokoučinkovita obtočna črpalka s 
frekvenčnim krmiljenjem 
 
Obtočna črpalka poganja vodo po inštalaciji za 
ogrevanje 

Skladno z Direktivo  
EU/TR ERP LOT11.
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Krmilni sistem Lambda GX uravnava pravilni količini zraka in plina za učinkovito izgorevanje, tako da zagotavlja 
ustrezno vrednost lambda (faktor viška zraka). 
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Vgrajeno tipalo tlaka
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Najmanjši kombinirani kotel Lahek kombinirani kotel

Preprosta vgradnja in vzdrževanje Visok razred energetske učinkovitosti

Majhen in lahek kombinirani kotel zagotavlja hitro 
vgradnjo, minimalno vzdrževanje ter prilagodljivost pri 
vgradnji v različne prostore.

Tišina

Zvočna moč: 49 dB(A): Hrupnost v bližini naprave. 
Zvočni nivo je podoben kot pri delovanju pomivalnega 
stroja v sosednjem prostoru. 

Zvočni tlak: 39 dB(A): Hrupnost na razdalji 1 m od 
naprave. Zvočni nivo kot v tihem okolju ali knjižnici. 

Energetski razred A je skladen z evropskimi standardi ERP 

Najmanjši kombinirani plinski kondenzacijski kotel Daikin
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Moč 
Moč znaša 24 kW in je enaka za ogrevanje 
ter segrevanje vode.

Modulacija
Naprava ima razpon modulacije 1 : 8, tako 
da lahko svojo moč zmanjša vse do 3 kW. To 
zmanjša porabo energije zaradi zagonov in 
zaustavitev na najmanjšo mogočo mero.

Popolna kondenzacija
Naprava izloča latentno toploto dimnih 
plinov in jo odda ogrevalnemu sistemu, kar 
povečuje izkoristek in prihrani energijo.

Udobni način
Kombinirani kotel je zasnovan za 
optimalno udobje.

Električna zaščita
Varen kombinirani kotel z razredom zaščite 
IP5D.

Učinkovitost
Izkoristek do 109 % s popolno 
kondenzacijo.

Frekvenčno krmiljena črpalka
Frekvenčno krmiljenje nadzoruje porabo 
moči za večji izkoristek in manjšo porabo 
energije.

Tiho delovanje
Naprava ima zelo nizko hrupnost skladno z 
novimi standardi EU.

Termoregulacija
Naprava krmili sistem na podlagi podatkov 
tipala zunanje temperature in sobnega 
termostata. 

Majhna velikost
Sodobno zasnovan kotel tankega profila 
ima le 0,06 m3 prostornine in zmogljivost 
združuje z lepim videzom. 

Visok razred energetske učinkovitosti
Razred učinkovitosti po EU Ecodesign Lot1. (A)

Sistem Lambda Gx
Vrhunska tehnologija izgorevanja 
zagotavlja najvišjo možno učinkovitost in 
kar največje prihranke energije. 

Izgorevanje s predhodnim mešanjem
Zagotavlja učinkovito izgorevanje s 
popolno uravnovešeno zmesjo zraka in 
plina pred vstopom v gorilnik.

Prikazovalnik LCD
Privlačna in uporabniku prijazna zasnova.

Dvojni prenosnik toplote
Naprava uporablja glavni prenosnik toplote  
Daikin iz lastnega razvoja in prenosnik 
toplote za toplo vodo iz nerjavnega jekla.

Preprosto vzdrževanje
Zasnova je prilagojena preprostemu 
vzdrževanju.

Spletno upravljanje z aplikacijo 
Svojo notranjo enoto lahko z aplikacijo 
upravljate od koder koli (dodatni priključek 
LAN)

Notranja enota D 2CND024A4A
Centralno ogrevanje Vhodna toplotna moč Qn (neto kurilna vrednost) Nazivno Od najmanj do največ kW 2,9-23,5

Vhodna toplotna moč Qn (bruto kurilna vrednost) Nazivno Od najmanj do največ kW 3,2-26,1
Izhodna moč Pn pri 80/60 °C Od najmanj do nazivno kW 2,8-22,8
Izhodna moč Pnc pri 50/30 °C Od najmanj do nazivno kW 3,1-24,0
Tlak vode (PMS) Največ bar 3
Temperatura vode Največ °C 100
Izkoristek Neto kurilna vrednost – bruto kurilna vrednost % 96,9-87,4
Območje delovanja Najmanj/največ °C 35/80

Topla voda Vhodna toplotna moč Qnw (neto kurilna vrednost) Nazivno Od najmanj do največ kW 2,9-23,5
Vhodna toplotna moč Qnw (bruto kurilna vrednost) Nazivno Od najmanj do največ kW 3,2-26,1
Najmanjši pretok sanitarne tople vode l/min 2,5
Temperatura Tovarniška nastavitev °C 50
Območje delovanja Najmanj/največ °C 35/60

Plin Priključek Premer mm 19
Poraba (G20) Od najmanj do največ m³/h 3,00-2,48
Poraba (G25) Od najmanj do največ m³/h 0,36-2,89
Poraba (G31) Od najmanj do največ m³/h 0,12-0,96

Dovod zraka Priključek mm 100
Koncentrični Da

Dimni plini Priključek mm 60
Ogrevanje prostorov Splošno ηs (sezonska učinkovitost ogrevanja prostorov) % 92,7

Razred sezonske učinkovitosti pri ogrevanju prostorov A

Ogrevanje tople vode Splošno Deklarirani profil obremenitve XL
ηwh (učinkovitost ogrevanja vode) % 85
Razred energetske učinkovitosti za ogrevanje vode A

Ohišje Barva/material Titanovo bela (RAL 9003)/pločevina
Mere Enota Višina x širina x globina mm 590 x 400 x 256
Masa Enota Prazno kg 27
Grelnik Razred energetske učinkovitosti A
Napajanje Število faz/frekvenca/napetost Hz/V 1~/50/230
Poraba električne moči Največ W 86,5

Pripravljenost W 3,63

Najboljša rešitev za vaš dom z kompaktnimi merami10

24 kW

IP5D

EFFICIENCY



Nova zasnova 
ogrevanja
Kakovostna tehnologija Daikin pomeni, da kombinirani kotli Daikin zasedejo manj prostora in delujejo tišje, kar zagotavlja odlično 
udobje, zanesljivost ter optimalno energetsko učinkovitost. 

Poseben prenosnik toplote  
Daikin iz lastnega razvoja

Popolnoma kondenzacijski prenosnik toplote z 
visoko učinkovitostjo in predhodnim mešanjem 

– zasnova s tehnologijo ter izrednim razvojem 
podjetja Daikin. Izgorevalna enota

Kombinirani kotel lahko deluje z najmanjšo 
močjo 3 kW neprekinjeno, saj ima gorilnik s 
kovinskimi vlakni iz posebne zlitine.

Ventilator

Visoka sezonska učinkovitost
Frekvenčno krmiljeni ventilator omogoča 
razmerje modulacije 1 : 8.

Obtočna črpalka

Visoka učinkovitost
Prihranite pri električni energiji s frekvenčno 
krmiljeno obtočno črpalko.

Plinski ventil

Sistem Lambda Gx zagotavlja krmiljenje 
izgorevanja z optimalno zmesjo zraka in 

plina.
Zagotavlja hitro samodejno prilagajanje 

različnim vrstam plinov in preprečuje 
nestabilno izgorevanje v napravi, kar 

zagotavlja dolgo življenjsko dobo. 

Hidravlična enota

Prenosnik toplote iz nerjavnega jekla, 
spajkan z medenino, z visoko zmogljivostjo 

in odlično korozijsko odpornostjo. Visoka 
kakovost materialov z medeninasto 

hidravlično enoto in sifonom Daikin iz 
lastnega razvoja.
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