
Daikin Altherma Warmtepomp Boiler

»» Korte»opwarmtijden»
dankzij»de»
invertertechnologie

»» Lage»CO2-uitstoot

»» Besparing»op»»
uw»energiefactuur

»» Weinig»onderhoud»
nodig

»» Plug»&»Play»systeem

S a n i t a i r  w a r m  w a t e r

ter vervanging van uw water-verwarmer



Korte opwarmtijden 

Daikin gebruikt reeds jaren de Inverter technologie in 

compressoren om korte opwarmtijden alsook nauwkeurige 

temperatuursregeling te garanderen.

Lage Co2-uitStoot

Door de warmte van de omgevingslucht te gebruiken 

vermindert de Daikin sanitaire warmtepomp boiler de 

CO2-uitstoot tot 60%* tov. traditionele systemen.

BeSparing op uw energiefaCtuur

De unit levert ongeveer 4kWh bruikbare energie voor elke 

verbruikte kWh elektriciteit. Dit betekent dat ongeveer 75% 

van de warmte kosteloos gegenereerd wordt.

Hoge KwaLiteitSiSoLatie

De Daikin sanitaire warmtepomp boiler gebruikt isolatie 

met hoge kwaliteitsnormen. Dankzij deze isolatie gaat er zo 

weinig mogelijk warmte verloren. 

weinig onderHoud nodig 

De Daikin sanitaire warmtepomp boiler wordt vervaardigd 

uit corrosiebestendig roestvrij staal dat zorgt voor een 

hoge duurzaamheid en weinig onderhoud.

* Berekende waarden voor een 200l unit in vergelijking met elektrische warmwatertank, medium aftappatroon, 
gemeten in Parijs

+binnenlucht
75%

elektriciteit
25%

 ter vervanging   
 van uw water-verwarmer

Sanitair warmwatertank

Daikin sanitaire Warmtepomp Boiler 
De Daikin sanitaire warmtepomp boiler bestaat uit twee 
delen - een warmtepomp en een sanitair warmwatertank. 
Dit samengestelde systeem is eenvoudig te plaatsen 
en verzekert een laag energieverbruik en een lage  
CO2-uitstoot. De Daikin sanitaire warmtepomp boiler is 
de eerste warmwatertank op de markt met een Inverter 
compressor. Deze technologie wordt reeds jaren gebruikt 
bij de comfortsystemen van Daikin en hebben als 
rechtstreeks gevolg een laag energieverbruik.



pLug & pLay SySteem

Dankzij zijn kleine vloeroppervlakte kan het systeem 

op zolder, in een kelder of zelfs tussen de ijskast en de 

wasmachine worden geïnstalleerd! Het enige dat nog 

dient voorzien te worden is een wateraansluiting, een 

goede ventilatie en een elektrisch aansluitingspunt. Om 

plaats te besparen kan de Daikin sanitaire warmtepomp 

boiler bovenop de warmtepomp geplaatst worden. Indien 

er slechts een beperkte hoogte beschikbaar is, kunnen de 

twee units naast elkaar geïnstalleerd worden.

 › van het primair 
energieverbruik

 › van de Co2-
uitstoot

 › van de 
bedrijfskosten

Een efficiënt alternatief voor de  
traditionele elektrische warmwatertank

vermindering
60%

Naast elkaar
geplaatst

of

Op elkaar
geplaatst

tanK voLume

200l 260l

 verwarm- 
CapaCiteit

2.5kW
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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 
productgroep opgenomen. daikin behaalde als eerste 
fabrikant het eco-label voor zijn daikin altherma lucht-
waterwarmtepompen.
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 n.v. behaalde een eco-Label voor de volgende daikin altherma producten met vloerverwarming, geschikt 

voor toepassingen bij buitentemperaturen tot 35°C.

de volgende modellen kregen het eCo-LaBeL:

erHQ006B-eKHBH008B, erHQ007B-eKHBH008B, erHQ008B-eKHBH008B, erHQ011B-eKHBH016B,  

erHQ014B-eKHBH016B, erHQ016B-eKHBH016B, erHQ006B-eKHBX008B, erHQ007B-eKHBX008B,  

erHQ008B-eKHBX008B, erHQ011B-eKHBX016B, erHQ014B-eKHBX016B, erHQ016B-eKHBX016B.
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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. in de meeste 
europese landen is dit certificaat zelfs verplicht om in 
aanmerking te komen voor subsidies.

Daikin-producten worden verdeeld door:

Deze brochure dient enkel 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 rechtstreekse of 
onrechtstreekse 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 zijn unieke positie als fabrikant van airconditioners, 
compressoren en koelmiddelen 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 Europe N.V. neemt deel aan het Eurovent-
certificatieprogramma voor airconditioners (AC), 
vloeistofkoelsystemen (LCP) en ventilo-convectoren (FC); 
de certificatiegegevens van gecertificeerde modellen zijn 
te vinden in de Eurovent-lijst. De multi-units zijn door 
Eurovent goedgekeurd voor combinaties van maximaal 2 
binnenunits.

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 10


