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voor nieuwe woningen of 
grote renovaties

 » Hoogste 
seizoensrendement 
voor de grootste 
besparing op 
werkingskosten

 » Geïntegreerde 
binnenunit beste 
oplossing voor sanitair 
warm water

 » Perfect geschikt voor 
nieuwe en lage energie 
woningen

 » Nieuwe 
gebruikersinterface 
met nieuwe functies en 
eenvoudig menu



Voor nieuwe woningen
Daikin Altherma Lage Temperatuur

Geïntegreerde binnenunit

Sanitair 
warmwater

Buitenunit

Zonnecollector 
(optioneel)

Vloerverwarming

Splitsysteem:

A1 / Buitenunit :  
Efficiënt gebruik  
van energie uit de lucht

Daikin Altherma gebruikt  
een natuurlijke energiebron.  
De buitenunit onttrekt warmte aan  
de buitenlucht en verhoogt deze tot 
een temperatuur die geschikt is voor 
verwarming. Deze warmte wordt via 
warmtetransport-middelleidingen naar 
de binnenunit geleid. De compacte 
buitenunit is eenvoudig te monteren 
zonder boor- en graafwerken.

Warmtepomp-convector

A2 / Binnenunit:  
Het hart van het Daikin Altherma systeem

De binnenunit verwarmt het water dat door de vloerverwarmings- 
systemen of Lage Temperatuur ventilo-convectoren circuleert en levert 
ook sanitair warmwater. Als u opteert voor de combinatie verwarming en 
koeling, kan de binnenunit de watertemperatuur ook verlagen en voor 
aangename verkoeling zorgen. 

De nieuwe geïntegreerde Daikin Altherma Lage Temperatuur-
binnenunit is een ‘all-in’ vloermodel waarin de tank voor sanitair warm 
water is geïntegreerd (beschikbare inhoud 180 of 260 liter). Uniek 
kenmerk van deze unit is dat ze eenvoudig en snel monteerbaar is 
wanneer sanitair warmwater vereist is. Bovendien garandeert ze het 
beste verwarmingsrendement en het hoogste comfort in een compact 
en gestroomlijnd ontwerp. Wanneer sanitair warmwater gewenst wordt 
in combinatie met het Daikin Altherma Lage Temperatuur-systeem, is 
de geïntegreerde binnenunit de beste oplossing! Er bestaat ook een 
wandmodel voor specifieke situaties, bijv. wanneer verwarming van 
sanitair warmwater niet nodig is of als de voorkeur wordt gegeven aan 
een combinatie met thermische zonne-energie.
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of grote renovaties

De warmtepomp convector
De warmtepomp convector is veel meer dan 
een ventilo-convector of eender welk andere 
warmteafgever. De Daikin warmtepomp 
convectoren kunnen indien nodig zowel 
verwarmen als koelen.

De Daikin Altherma is compatibel met verschil-
lende systemen. U hebt de keuze uit vloerver-
warming, een warmtepomp convector of  
gewone ventilo-convectoren.

Voordelen
 › kan verwarmen en koelen

 › optimaal energieverbruik wanneer 
aangesloten op een Daikin Altherma 
systeem met lage temperatuur

 › Geringe afmetingen

 › 25% meer rendement ten opzichte van 
traditionele convectoren.

 › Laag geluidsniveau

Sanitair warmwater met zonne-energie

om nog doeltreffender te zijn en om nog meer energie te besparen stelt 
Daikin u voor om een volledige zonne-installatie te plaatsen. 
Wanneer u Daikin Altherma verwarmingsinstallaties combineert met 
een sanitaire warmwatertank, kunt u nog meer energie besparen door 
de Daikin zonnecollector op uw tank aan te sluiten. De zon levert 
jaarlijks 30 tot 70% van de nodige energie om ons sanitair warmwater 
tot de gewenste temperatuur te verwarmen. De zeer doeltreffende 
Daikin zonnecollectoren (met een zeer selectieve bekleding) zetten alle 
kortegolfzonnestraling in warmte om. indien de zonne-energie niet 
meteen nodig is, kan de hiervoor ontworpen warmwatertank tot voor 
een hele dag verwarmd water opslaan.

kamerthermostaat

De bedrade of draadloze kamerthermostaat zorgt voor een eenvoudige, 
snelle en handige regeling van de ideale temperatuur. Voor de draadloze 
kamerthermostaat is een optionele externe sensor  verkrijgbaar, die tussen 
de vloerverwarming en de vloer wordt gemonteerd. Deze verhoogt de 
meetnauwkeurigheid en maakt het mogelijk, het comfortniveau nog 
beter en energiezuiniger te regelen.

Voordelen
 › Bespaar energie om uw sanitair warmwater te produceren

 › minder co2-uitstoot om warmwater te produceren

 › installatietoebehoren beschikbaar voor elk soort dak



Eco-label

Het afgelopen decennium is deze «bloem» in 
heel Europa een symbool geworden. 
Alle producten die de «bloem» dragen werden 
door onafhankelijke instanties getest op basis 

van strenge ecologische prestatiecriteria. Er zijn momenteel 
26 verschillende productgroepen en er werden al meer dan 
250 licenties toegekend voor honderden producten. 
recentelijk werden warmtepompen als nieuwe product- 
groep opgenomen. Daikin behaalde als eerste fabrikant 
het Eco-label voor zijn Daikin Altherma lucht-waterwarmte-
pompen.
De EU kent een Eco-label toe aan een warmtepomp die 
zuiniger omspringt met energie dan de gemiddelde 
warmtepompen zonder Eco-label. Voor de toekenning van 
het Europese Eco-label werd Daikin Altherma beoordeeld in 
een aantal categorieën: verwarmings- en koelrendement, 
aardopwarmingsvermogen (Global Warming Potential - 
GWP) van het koelmiddel, geluidsniveau, afwezigheid van 
roHS-stoffen, opleiding, documentatie, beschikbaarheid 
van onderdelen en gedetailleerde informatie in het 
verkooppunt.

Daikin Europe behaalde het Eco-Label voor een aantal Daikin Altherma producten met vloerverwarming, geschikt voor 

toepassingen bij buitentemperaturen tot 35°C. 
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De Daikin zonnecollectoren behaalden het 
Solar keymark certificaat. Solar keymark is een 
kwaliteitslabel voor zonne-energieproducten 
dat in heel Europa wordt erkend en gebruikers 
helpt om kwaliteitsvolle zonnecollectoren  
te kiezen. 

Daikin Europe nV neemt deel aan het Eurovent-certificatieprogramma voor airconditioners (Ac), 
vloeistofkoel-systemen (LcP) en ventilatorconvectoren (fcU). controleer de lopende validiteit van het 
certificaat online: www.eurovent-certification.com of via: www.certiflash.com

www.daikin.be info@daikin.be

Daikin Belgium Gent
Tél. 09/244 66 44 - fax 09/220 65 10

Daikin Belgium Herentals
Tél. 014/28 23 30 - fax 014/28 23 39

Daikin A/c Belgium Wavre
Tél. 010/23 72 23 - fax 010/24 49 10Deze brochure dient uitsluitend ter informatie en verbindt Daikin Europe n.V. 

tot geen enkele prestatie. Daikin Europe n.V. heeft de inhoud van deze brochure 
met grote zorg samengesteld. Er wordt echter geen enkele garantie geboden 
voor de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid 
voor een bepaald 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 Europe n.V. 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 brochure. De inhoud is onderworpen aan het 
auteursrecht van Daikin Europe n.V.

Door haar unieke positie als fabrikant van airconditioners, 
compressoren en koudemiddelen is Daikin sterk begaan 
met het milieu. Sinds een aantal jaren streeft Daikin naar 
de positie van marktleider op het gebied van producten 
met een beperkte impact op het milieu. om dit te 
bereiken moet een breed assortiment producten op 
ecologisch verantwoorde wijze worden ontworpen en 
ontwikkeld. Bovendien moet een energiebeheersysteem 
worden ingevoerd om energie te besparen en afval te 
beperken. 

Daikin-producten worden verdeeld door:
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Beschikbare capaciteiten voor Daikin Altherma Lage Temperatuur Split  
(huidig gamma)

binnenunit / buitenunit: EkHBH-B / ErLQ-B
verwarmingscapaciteit: 5,75 ~16,05 kW
binnenunit / buitenunit: EkHBX-B / ErLQ-B
verwarmingscapaciteit: 5,75 ~16,05 kW
koelcapaciteit: 7,20~ 16,76 kW


