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Nova generacija
toplotnih črpalk
za sanitarno vodo

Prilagodljivost na 
prvem mestu
Daikin Altherma M HW je povsem nova vrsta 
grelnikov vode s toplotno črpalko in rezervoarjem 
za pripravo tople sanitarne vode, ki so primerni za 
majhne stanovanjske objekte. 

To je pametna rešitev za ogrevanje sanitarne vode, ki 
uporablja elektriko, zrak in po potrebi sončno 
toplotno in fotovoltaično energijo brez uporabe 
tradicionalnih goriv. Učinkovitost, okolju prijazen 
pristop, prilagodljivost in nov videz so značilne 
lastnosti naprave Daikin Altherma M HW, po katerih se 
razlikuje od običajnih električnih grelnikov vode.

Kapaciteta
(L)

Grelna 
izhodna moč

(W)

Vhodna 
moč
(W)

Integracija 
sončne 
toplote

Tip
plina

Energetski
razred

Profil
obremenitve Število oseb

EKHHE-CV3
Samostoječa

Delovanje (-7/43 °C)

200 192 1,820 430 NO R-134a A+ L

260 250 1,820 430 NO R-134a A+ XL

EKHHE-PCV3
Samostoječa

Delovanje (-7/43 °C)

200 192 1,820 430 YES R-134a A+ L

260 250 1,820 430 YES R-134a A+ XL

EKHLE-CV3
Samostoječa

Delovanje (4/43 °C)

200 187 1,600 370 NO R-134a A+ L

260 247 1,600 370 NO R-134a A+ XL

R-134a
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Lastnosti
Daikin Altherma M HW je toplotna črpalka 
zrak-voda za pripravo tople sanitarne vode, 
ki se shranjuje v emajliranem jeklenem 
rezervoarju, kondenzator pa ima zunanji plašč za 
zagotavljanje vrhunske varnosti in higiene. 

Spodbude...
ko je varčevanje nujno

Daikin Altherma M HW v največji meri 
izkorišča vse lastnosti in tehnologijo 
toplotnih črpalk zrak-voda za proizvodnjo
tople sanitarne vode. Le 25 % potreb po 
energiji v sistemu predstavlja električna 
energija.

KOKMPRESOR

EKSPANZIJSKI
VENTIL

TOPLA

VIR

UPARJALNIK

AIR

› Najvišja temperatura 62 °C iz obnovljivih virov energije samo s toplotno
črpalko  ali s pomočjo grelnega elementa (do 75 °C)

› Programljiv digitalni vmesnik s tipkami na dotik
› Integracija s sončno toplotno energijo (model LT-S) ali z grelnim elementom

(do 75 °C) pri vseh modelih 
› Integracija s fotovoltaičnim solarnim sistemom

Optimizacija iz
fotovoltaike

Integriran 
sončni toplotni 

nadzor

Nadzor 
razkuževanja 
proti legioneli

Delovanje na 
podlagi časovnih 

intervalov

Funkcija 
OFF PEAK
(čas nižje 

obremenitve)

Odmrzovanje 
vklopleno

Počitniški 
način

EKHHE-CV3 Samostoječa

200 • - • • • • •

260 • - • • • • •

EKHHE-PCV3 Samostoječa

200 • • • • • • •

260 • • • • • • •

EKHLE-CV3 Samostoječa

200 • - • • • - •

260 • - • • • - •
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Kam želite, da jo 
namestim
Daikin Altherma M HW je mogoče namestiti v kateri 
koli prostor, tudi v neogrevane prostore, kot so garaže 
in pralnice, in ne zahteva posebnega dela razen 
lukenj za cevi za dovod in odvod zraka.

Nekatere metode namestitve

Toplotna črpalka zahteva ustrezno prezračevanje. Na sliki 1 je prikazana predlagana metoda za določen zračni kanal. Poleg tega je treba 
zagotoviti ustrezno prezračevanje prostora, v katerem je naprava nameščena. Alternativna rešitev je prikazana na spodnji sliki (slika 2): 
vključuje dodatne kanale, ki zrak dovajajo od zunaj in ne neposredno iz notranjih prostorov.

Slika 1 - Primer priključka za odvod zraka Slika 2 - Primer priključka za odvod zraka

Notranji del

Zu
na

j

Zu
na

j

Notranju del

Izključno vertikalni 
dovod in odvod

Vgradnja
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Ena od edinstvenih značilnosti ogrevalnih sistemov s toplotno črpalko je, da te naprave znatno znižajo temperaturo zraka, ki se običajno 
odvaja na prosto. Odvajani zrak je hladnejši od zraka v prostoru, poleg tega pa je tudi popolnoma razvlažen, zato se lahko tok zraka poleti 
preusmeri nazaj v dom za hlajenje določenih območij ali prostorov.
Vgradnja vključuje podvojitev odvodne cevi, na kateri sta dve loputi (“A” in “B”) za prenos zračnega toka navzven (slika 3) ali v notranjost 
hiše (slika 4).

Slika 3 - Primer namestitve poleti

Loputa “A”
zaprta

Loputa “B”
odprta

Notranji del

N
ot

ra
nj
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el

Zu
na

j

Loputa “A”
odprta

Loputa “B”
zaprta

Notranji del

N
ot

ra
nj

i d
el

Zu
na

j

Slika 4 - Primer namestitve pozimi

Daikin Altherma M HW na kratko

Optimizacija iz fotovoltaike 
Ko ikona na zaslonu sveti, se energija, 
ki jo proizvaja fotovoltaični sistem, 
uporablja za ogrevanje vode v 
rezervoarju.

Delovanje na podlagi časovnih 
intervalov
Tukaj lahko nastavite čas in izberete 
časovne intervale za vklop in/ali izklop 
toplotne črpalke. and/or off.

Funkcija OFF-PEAK
Ko na zaslonu sveti ta ikona, je 
aktiviran način OFF-PEAK (čas nižje 
obremenitve). Ko se električni kontakt 
zapre, naprava deluje v časovnem 
intervalu z nižjo tarifo.

Integriran sončni toplotni nadzor 
Ko na zaslonu sveti ta ikona, se energija, 
ki jo proizvaja sončni sistem, uporablja 
za ogrevanje vode v rezervoarju 
(modeli LT-S).

Odmrzovanje vklopljeno
Način, med katerim enota zazna 
temperaturo odmrzovanja ≤1 °C in 
aktivira vse postopke za vklop
kompresorja, ventilatorja in črpalke, da 
se ponovno vzpostavijo optimalni pogoji 
delovanja.

Počitniški način
Ta način je uporaben, kadar ste odsotni 
za določen časin želite, da aparat deluje 
v samodejnem načinu.

Zaščita pred zmrzovanjem
Ta zaščita preprečuje, da bi temperatura 
vode v rezervoarju dosegla vrednosti blizu 
nič. Ko je naprava v stanju pripravljenosti in 
je temperatura vode v rezervoarju nižja ali 
enaka 5 °C (nastavitev je na voljo v meniju za 
namestitev), se sproži zaščita proti zmrzovanju, 
ki vklopi grelni element, dokler temperatura ne 
doseže 12 °C (nastavitev je na voljo v meniju za 
namestitev).

Tipka za vklop/izklop
Uporablja se za vklop/izklop enote, 
nastavitev v stanje pripravljenosti, 
aktiviranje zaklepanja tipk in 
shranjevanje urejenih nastavitev.

Tipka SET
Uporablja se za izbiro različnih funkcij/
načinov delovanja, izbiro nastavitev in 
potrditev popravkov.

Alarm
Signalizira okvaro enote ali stanje 
“aktivne zaščite”, med katerim se enota 
ustavi kot zaščitni ukrep po zaznavi 
resne okvare.

Delovanje s toplotno črpalko  
V tem načinu se uporablja samo toplotna 
črpalka v okviru omejitev delovanja 
izdelkaza zagotavljanje največjega 
možnega prihranka energije.

Delovanje z grelnim elementom 
V tem načinu se v okviru omejitev 
delovanja izdelka uporablja samo grelni 
element in je uporaben, kadar je zrak, ki 
se dovaja, hladen.

Zaklepanje tipk vklopljeno
Zaklepanje tipk se aktivira v katerem koli 
stanju 60 sekund po pritisku katere koli 
od štirih tipk na uporabniškem vmesniku. 
S tem se izognete morebitni interakciji z 
grelnikom vode, na primer s strani otrok.

Razkuževanje proti legioneli
Če je ta funkcija vklopljena vsaka dva 
tedna, grelni element ob nastavljenem 
času izvede cikel segrevanja/
razkuževanja vode v posodi
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Elektronika, 
ne bi mogla biti bolj preprosta!
Uporabniški vmesnik naprave Daikin 
Altherma M HW ima zelo preprost in 
intuitiven prikaz na zaslonu. 
› Bele osvetljene LED diode za nadzor temperature in funkcij 
› Rdeče osvetljene LED diode za alarmna opozorila 
› Štiri stranske tipke na dotik vklopijo/izklopijo napravo Daikin Altherma M HW;

tipke za brskanje po MENIJU (SET) in povečanje (+) ali zmanjšanje (–) nastavitve.

Načini delovanj

Daikin Altherma M HW ima za izpolnjevanje najrazličnejših potreb pet različnih
načinov delovanja:

Prednostno delovanje v načinu toplotne črpalke

Način Eco
Daikin Altherma M HW deluje samo v načinu toplotne črpalke. Dodatni grelnik se vklopi kot podpora le, če je zunanja 
temperatura zunaj območja delovanja (nastavitvena vrednost 62 °C).

Obnovljiva energija kot prioritetna možnost

Samodejni način +
Daikin Altherma M HW privzeto deluje v načinu toplotne črpalke. Dodatni grelnik se vklopi kot podpora le, če je 
dvig temperature v rezervoarju prepočasen (>4 °C/30 min)ali pa je zunanja temperatura zunaj območja delovanja 
(nastavitvena vrednost 62 °C).

Kombinirana uporaba obnovljive in električne energije

Način Boost +
Utripanje

Daikin Altherma M HW deluje hkrati kot toplotna črpalka in z dodatnim grelnikom. Nastavitvena vrednost je 
lahko do 75 °C.

Izključno le električna energija

Electrični način Daikin Altherma M HW deluje samo z dodatnim grelnikom. Nastavljena vrednost je lahko do 75 °C.

Izključno le recirkulacija zraka

Ventilatorski način Daikin  Altherma M HW deluje samo v načinu prezračevanja. Toplotna črpalka in dodatni grelnik sta izklopljena.

Alarm

Toplotna črpalka

Grelni element vklopljen

Odmrzovanje

Odmrzovanje

Nadzor legionele

Zaklepanje tipk 

Časovni intervali 

Fotovoltaika

Toplotna sončna/topla voda

Počitniški način 

Čas nižje obremenitve
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Daikin Altherma M HW 
Druga Generacija 
› Na voljo za namestitev na steno (200-260 L)
› Kompakten sodoben dizajn
› Cikel proti legioneli
› Načrtovanodelovanje
› Integriran sončni toplotni nadzor (EKHHE-PCV3)
› Primerno za toplo podnebje (EKHLE-CV3)

EKH(H/L)E-(P)CV3

EKHHE200CV3

 A+

 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

Notranja enota EK HHE200CV3 HHE260CV3 HHE200PCV3 HHE260PCV3 HLE200CV3 HLE260CV3
Čas 
segrevanja 

Maks. hh:mm 08:17 / 06:01 10:14 / 07:39 08:17 / 06:01 10:14 / 07:39 07:16 / 09:01 09:44 / 11:38

COP 3.23 / 3.49 3.38 / 3.59 3.23 / 3.49 3.38 / 3.59 2.8 / 2.5 3.1 / 2.6
Topla sanitarna 
voda Izhod

Izhod Nom kW 1.82 1.60

Ekvivalentna 
topla voda

Maks. l 192 250 187 247 192 250

Mere Enota Višina mm 1,607 1,892 1,607 1,892 1,607 1,892
Premer mm Zgoraj: 621, 

Spodaj: 628
Teža Enota Prazno kg 85 97 96 106 86 98
Mesto vgradnje Znotraj
Razred IP IP24
Hladilno
sredstvo

Tip R-134a
GWP 1,430
Polnitev TCO2Eq 1.43
Polnitev kg 1

Toplotna
črpalka

Barva ohišja Bela
Metoda odmrzovanja Vroči plin - -
Samodejni začetek odmrzovanja °C -2 - -
Sistemski tlak Maks. bar 7

Območje 
delovanja 

Ambient Min. °CDB -7 4
Maks. °CDB 43

Napajanje Faza 1
Frekvenca Hz 50
Napetost V 230
Največji trenutni tok A 2.43 2.3

Rezervoar Moč vgrajenega
grelnega elementa

Nom. kW
1.5

Material ohišja Rezervoar iz emajliranega jekla
Vgradnja povezava Mogoča sončna toplotna - - DA DA - -
Stalna toplotna izguba W 63 71 63 71 60 70
Napajanje Faza 1

Frekvenca Hz 50
Napetost V 230

Segrevanje 
sanitarne 
tople vode

Splošno Deklarirani profil obremenitve L XL L XL L XL
Razred energetske učinkovitosti 
ogrevanja vode

A+

Nastavitev temperature 
termostata

°C 55

Povprečno
podnebje

AEC (letna poraba električne energije) kWh 758 1,203 758 1,203 883 1,315
ŋwh (učinkovitost ogrevanja vode) % 135 139 135 139 116 127

Hladno podnebje AEC (letna poraba električne energije) kWh 979 1,672 979 1,672 883 1,315
Toplo podnebje AEC (letna poraba električne enegije) kWh 698 1,132 698 1,132 883 1,315

Raven zvočne 
moči

Segrevanje sanitarne tople vode dBA 50 52
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Daikin Europe N.V. Naamloze Vennootschap Zandvoordestraat 300 · 8400 Oostende · Belgium · www.daikin.eu · BE 0412 120 336 · RPR Oostende (Izdajatelj)

Podjetje Daikin Europe N.V. sodeluje v programu Eurovent 
Certi�ed Performance za pakete za tekočinsko hlajenje, 
toplotne črpalke za vodno centralno ogrevanje, konvektorje 
in sisteme s spremenljivim pretokom hladilnega sredstva. 
Trenutne veljavnosti certi�kata preverite na naslovu: www.
eurovent-certi�cation.com

FSC
ECPEN21-782 03/21

Ta publikacija je samo informativna in ne pomeni ponudbe, zavezujoče za podjetje Daikin Europe N.V.  Družba 
Daikin Europe N.V. je vsebino te publikacije pripravila po svoji najboljši vednosti. Niti neposredno niti posredno ne 
jamčimo za popolnost, točnost, zanesljivost ali primernost za določen namen – niti glede vsebine publikacije niti 
glede izdelkov in storitev, predstavljenih v publikaciji. Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov brez 
predhodnega obvestila. Daikin Europe N.V. izrecno zavrača kakršno koli materialno odgovornost za neposredno ali 
posredno škodo v najširšem smislu, ki bi lahko izvirala ali bila povezana z uporabo in/ali tolmačenjem te publikacije. 
Vsebina je intelektualna lastnina podjetja Daikin Europe N.V.

Natisnjeno na nekloriranem papirju. 
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