
Daikin Altherma 3

Nowy lider rynku pomp ciepła

Urządzenie Daikin Altherma 3, zbudowane z kilku zespołów, zapewnia ogrzewanie nowych
budynków z zastosowaniem pomp ciepła. Gama renomowanych urządzeń grzewczych Daikin trzeciej
generacji, Daikin Altherma 3 wykorzystuje sygnowaną przez nas technologię Bluevolution,
połączenie sprężarek Daikin i czynnika chłodniczego R-32, dla osiągnięcia sprawności sezonowej w
klasie A++.

 

 

 

Zalety gamy Daikin Altherma 3
Wysoka wydajność●

Dzięki zastosowaniu technologii Bluevolution osiąga sprawność sezonową w klasie A++❍

Może pracować w temperaturach aż do - 25°C❍

Łatwy montaż●

Jednostka przypodłogowa wymaga niewielkiej powierzchni instalacji 0,36 m²❍

Łatwe sterowanie●

Wykorzystując aplikację lub system sterowania, użytkownik może sterować swą Daikin Altherma❍

3 w dowolnej chwili, z dowolnego miejsca

 

Gama Daikin Altherma 3

Zapoznaj się z korzyściami każdej z jednostek gamy Daikin Altherma 3:

Jednostka naścienna●

Elastyczna i kompaktowa jednostka, nie wymagająca odstępów bocznych❍

Możliwość połączenia z oddzielnym zbiornikiem ciepłej wody użytkowej (o pojemności aż 500❍

litrów, ze wspomaganiem solarnym lub bez niego)
Nowoczesne, stylowe wzornictwo❍

Jednostka przypodłogowa●

Kompaktowa jednostka o małej powierzchni instalacji❍

Wszystkie komponenty i połączenia montowane fabrycznie❍

Minimalny pobór energii elektrycznej dla zapewnienia ciągłej dostawy ciepłej wody❍

Może zawierać model dwustrefowy, pozwalający na równoczesną regulację temperatur w dwóch❍

strefach



Nowoczesne, stylowe wzornictwo dostępne w kolorze białym lub srebrnym❍

Jednostka zewnętrzna●

Czynnik chłodniczy R-32 dla zapewnienia lepszej sprawności działania❍

Uchwyty gwarantują łatwą instalację❍

Przeprojektowana kratka wywiewu oraz fabrycznie montowana kratka ssawna ze względów❍

bezpieczeństwa
Klasa efektywności energetycznej A+++❍

 

Całkowicie nowy, intuicyjny sterownik
Podgląd temperatury●

wewnątrz Twojego domu z uwzględnieniem różnic dotyczących pomieszczeń: od temperatury❍

wody po ogrzewanie podłogowe
na zewnątrz Twojego domu❍

Ogrzewanie na indywidualne zamówienie●

Personalizacja liczby stref wymagających ogrzewania oraz wymaganej temperatury❍

Ustawianie parametrów układu ciepłej wody użytkowej oraz ogrzewania pomieszczeń❍

Daikin-Eye●

przedstawia status jednostki❍

Kolor niebieski oznacza poprawną pracę jednostki❍

Kolor czerwony oznacza wystąpienie błędu❍

 

Kliknij tutaj i  przeczytaj więcej o Daikin Altherma 3

  

 

 

KONTAKT

Daikin 

E-mail: office@daikin.pl

WWW: www.daikin.pl

Tel: +48 22 319 90 00
Adres:
Taśmowa 7
02-677 Warszawa

https://www.daikin.pl/pl_pl/product-group/air-to-water-heat-pump-low-temperature/daikin_altherma_3.html?utm_source=pasywny_budynek_pl
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