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Extreem energiezuinige systemen 
voor woningen
Verwarming - Sanitair warmwater productie - Koelen



 Energiezuinig

 Economisch

 Lagere CO2-uitstoot

 Eenvoudige installatie

 Totaalcomfort

Ons klimaat verandert. De gevolgen worden overal ter 

wereld zichtbaar en de veranderingen gaan steeds sneller.

Uw klant ziet en hoort dit elke dag.

Om de opwarming van de aarde tot een minimum te 

beperken, moet onze CO2-uitstoot dalen. Uw klant weet dit.

De voorraden fossiele brandstoffen zijn eindig en dit leidt 

tot steeds hogere brandstofprijzen. Bovendien wil uw klant 

een verwarmingssysteem dat minder energie verbruikt.

Net als u, ziet uw klant in dat het tijd wordt om over te 

schakelen naar een energiezuinig verwarmingssysteem dat 

minder CO2 uitstoot.

De Daikin Altherma warmtepomp is een systeem op 

duurzame energie, dat ongebruikte, onuitputtelijke energie 

uit de buitenlucht omzet in bruikbare warmte. Daikin 

Altherma  biedt een optimaal comfort voor zowel hoge 

temperatuur- als lage temperatuur-verwarmingssystemen. 

Bovendien is Daikin Altherma eenvoudig te installeren.
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COP (prestatiecoëfficiënt) of winstfactor

De prestatiecoëfficiënt of COP duidt aan hoeveel bruikbare 
warmte de warmtepomp levert voor iedere kWu elektriciteit 
die de pomp verbruikt. Deze waarde is afhankelijk van 
de binnen- en buitentemperatuur en is dus altijd een 
momentopname.

SPF (seizoensprestatiefactor) of prestatiefactor van het 
warmtepomp-systeem

De SPF houdt rekening met het energieverbruik van 
het warmtepomp-systeem en het verbruik van de 
randapparatuur, zoals pompen, gedurende het hele 
verwarmingsseizoen.

2/3  kW 

1/3  kW 

3/3  kW 
+Omgevingstemperatuur

Electriciteit

Energie

 Energiezuinige werking

De lucht/water-warmtepomp van Daikin Altherma werkt op hernieuwbare energie. Ze onttrekt meer bepaald 
warmte aan de buitenlucht. Dit systeem bestaat uit een gesloten circuit dat een warmtetransportmiddel bevat. Er wordt 
een thermodynamische cyclus van verdamping, condensatie, compressie en expansie tot stand gebracht. 

Een warmtepomp “pompt” de warmte van een laag naar een hoog temperatureniveau. Deze verhoogde warmte wordt 
via een warmtewisselaar overgedragen aan het waterdistributiesysteem (vloerverwarming, lage temperatuur-radiatoren 
en/of ventilo-convectoren voor lage temperatuur-verwarmingssystemen en hoge temperatuur-radiatoren voor hoge 
temperatuur-verwarmingssystemen) in de woning.

Afhankelijk van het model en de omstandigheden, levert een Daikin Altherma lucht/water-warmtepomp ongeveer 
3 kWu bruikbare warmte per kWu verbruikte elektriciteit. Dat betekent dat ongeveer 2/3 van de vereiste 
warmte gratis is!

MINDER ENERGIE, MEER AANGENAME WARMTE IN HUIS

Daikin Altherma verwarmt tot 5 maal efficiënter dan een traditioneel verwarmings systeem op fossiele brandstof of directe 
elektrische verwarming.
Door de warmte uit de buitenlucht te benutten, daalt uw energieverbruik, terwijl u niets aan warmte en comfort inboet.
Bovendien vraagt dit systeem nauwelijks onderhoud, zodat de bedrijfskosten laag liggen. Dankzij de invertertechnologie 
bespaart u nog meer energie.

Biedt uw klanten de voordelen van 
de Daikin technologie aan

TWEE BASISPRINCIPES VAN WARMTEPOMP-TECHNOLOGIE
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ECO-LABEL

Daikin ontving als eerste fabrikant het eco-label voor 
warmtepompen! Daikin Altherma LT met vloerverwarming 
ontving het Europese ECO-LABEL omwille van zijn hogere 
energiezuinigheid en lagere impact op de opwarming 
van de aarde dan andere warmtepomp-producten uit 
zijn klasse. 

 

Surf naar 
http://nl.daikinaltherma.be/ecolabel.jsp
en ontdek de producten met het ECO-label

ERVARING MET DAIKIN WARMTEPOMPEN

Daikin heeft meer dan 50 jaar ervaring met warmtepompen 
en levert jaarlijks meer dan één miljoen stuks voor woningen, 
winkels en kantoren. Dit succes is geen toeval: Daikin heeft 
zich altijd toegelegd op baanbrekende technologie ten 
dienste van uw comfort. Alleen een marktleider kan u dit 
niveau van service en kwaliteit bieden!

LUCHT ALS HERNIEUWBARE ENERGIEBRON

De Europese RES-richtlijn* erkent lucht als hernieuwbare 
energiebron. Een van de doelstellingen van deze richtlijn 
is dat 20% van onze totale energieproductie tegen 2020 
afkomstig moet zijn uit hernieuwbare energiebronnen. 
Daardoor genieten woningeigenaars nu al diverse voordelen 
voor de aanschaf van een warmtepomp.
* EU-doelstelling COM (2008)/30

HERNIEUWBARE, ONUITPUTTELIJKE ENERGIE MET 
zONNECOLLECTOREN

In combinatie met zonnecollectoren gebruikt Daikin 
Altherma thermische energie van de zon, die nog zo’n vijf 
miljard jaar in overvloed beschikbaar blijft.

WIST U DAT . . . ?
Daikin een aantal proefsites 

heeft (in Scandinavië, Portugal, 

Frankrijk, België, ...), waar Daikin 

Altherma in zeer uiteenlopende 

klimaatomstandigheden werd uitgetest. 

De resultaten zijn duidelijk: meer comfort, 

een stabiele binnentemperatuur, een 

laag energieverbruik en altijd warm 

water beschikbaar ...  ongeacht de 

weersomstandigheden op de proefsites.
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 Daikin Altherma: het voordeliger alternatief

 Lagere CO2-uitstoot

Daikin Altherma heeft geen rechstreekse CO2-uitstoot, zodat u persoonlijk bijdraagt tot een beter milieu. De pomp 
verbruikt wel stroom, maar zelfs zonder hernieuwbare elektriciteit blijft de CO2-uitstoot veel lager dan bij ketels 
op fossiele brandstof. 

gemiddelde jaarlijKSe co2-uitStoot

Berekening op basis van gegevens van Eurelectric (organisatie van Europese elektriciteits producenten), “Eurelec Progam - 2001” voor EU27
* Geldig voor Daikin Altherma lage temperatuur split (kleine capaciteit)

gasketel

daikin altherma*

Stookolieketel

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

2660

4344

6045

kg/jaar

co2 uitstoot

Bedrijfskosten

-56%

-32%

66 TOT 80% GRATIS

Een warmtepomp werkt veel efficiënter en bespaart meer energie dan een traditioneel 
verwarmingssysteem op fossiele brandstof. Daikin Altherma genereert minstens  
3 kW gratis warmte per 1 kW verbruikte elektriciteit. Van een goede 
investering gesproken.

Vergelijking van de gemiddelde jaarlijkse verwarmingskosten
Voorwaarden: Benodigde verwarmingsenergie per jaar: 20.000 kWu. Bron: Energie prijzen gebaseerd op EUROSTAT-statistieken 
[eerste semester 2007].

68 %

92 %
100 %

Gasketel

Stookolieketel

Daikin Altherma lucht/
water-warmtepomp
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 Minimale montagekosten

Daikin Altherma haalt warmte uit de lucht. Geen graaf- of boorwerken nodig. Compacte buiten- en binnenunits. 
De buitenunit kan gemakkelijk worden gemonteerd aan de buitenkant van ieder gebouw, ook een flat. De Daikin 
Altherma binnenunits produceren geen vlammen of uitlaatgassen, zodat er geen schouw of constante ventilatie in de 
kamer nodig is.

 Absoluut veilig

Daikin Altherma werkt zonder olie, gas of andere gevaarlijke stoffen - waardoor de risico’s die deze stoffen inhouden 
wegvallen. Bovendien hebt u geen gasaansluiting of stookolietank nodig. Geen gevaar voor vergiftiging, geurhinder of 
vervuiling door lekkende tanks.
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voor nieuwbouwwoningen

voor renovaties

Verwarming, sanitair warmwater productie & koelen

Verwarming, sanitair warmwater productie

Daikin Altherma lage temperatuurverwarmingssysteem 

Daikin Altherma hoge temperatuurverwarmingssysteem 
ter vervanging van traditionele boilers

VerwarmingSelementen

• Hoge temperatuur-radiatoren

optioneel

• Zonnecollector-aansluiting voor warmwater productie

optioneel

• Zonnecollector-aansluiting voor warmwaterproductie

Splitsysteem:  binnen- en buitenunit

monoblocsysteem: enkel buitenunit

VerwarmingSelementen

• Vloerverwarming
• Lage temperatuur-radiatoren
• Warmtepomp-convectoren
• Ventilo-convectoren

 

Een Daikin Altherma Systeem 
voor iedere toepassing:

p12

p24
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voor appartements- 
gebouwen

Verwarming, sanitair warmwater productie & koelen Verwarming, sanitair warmwater productie & koelen

Verwarming, sanitair warmwater productie

Een modulair systeem dat de VRV®-technologie combineert 

met de energiezuinige Daikin Altherma warmtepomptechnologie

VerwarmingSelementen

• Vloerverwarming
• Lage temperatuur-radiatoren
• Warmtepomp-convectoren
• Ventilo-convectoren

 

Tip: Gebruik de beschikbare selectie- en softwaretools van Daikin Altherma. Zie pag. 40

p32
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warmtepomp-conVector  p22

Voor de verwarming van uw woning kunt u opteren voor 
verschillende systemen. Daikin Altherma is compatibel 
met systemen zoals vloerverwarming en/of ventilo-
convectoren. De optimale oplossing is de warmtepomp-
convector want deze is veel meer dan een gewone 

Sanitair warmwatertank p19

De buitenunit onttrekt warmte aan de buitenlucht en 

verhoogt deze tot een temperatuur die geschikt is voor 

verwarming. Deze warmte wordt naar de binnenunit 

gevoerd via warmtetransportmiddelleidingen (die nooit 

kunnen bevriezen, wat een bijkomend voordeel is). De 

binnenunit verwarmt het water (tot 55°C) dat door de lage 

temperatuur-radiatoren, vloerverwarmingssystemen of 

ventilo-convectoren circuleert en levert ook sanitair warm-

water. Als u opteert voor de combinatie van verwarming 

en koeling, kan de binnenunit de watertemperatuur 

ook verlagen en voor aangename verkoeling zorgen. 

Beschikbare capacititeiten voor splitsystemen: 6, 7, 8 kW 
en 11, 14, 16 kW

een SplitSySteem BeStaat uit   
een Buiten- en een Binnenunit

voor nieuwbouwwoningen
Verwarming, sanitair warmwater productie & koelen

Splitsysteem p14

KamerthermoStaat p21

De bedrade of draadloze kamerthermostaat* zorgt 
voor een eenvoudige, snelle en handige regeling van 
de ideale temperatuur.

*EKRTW voor bedrade wandmontage en EKRTR voor het draadloze type.

1

3

b - Buitenunit

c - Sanitair warmwatertank
a - Binnenunit 

a
b

c

Nieuw
vloermodel

Ook voor uw sanitair warmwater heeft Daikin Altherma een slimme oplossing. Het water in de opslagtank wordt in de 

eerste plaats opgewarmd door de thermische energie uit de buitenlucht, dankzij een warmtewisselaar die is aangesloten 

op de warmtepomp. De standaard sanitair warmwatertank met een roestvrijstalen afwerking is beschikbaar in 

verschillende groottes en capaciteiten. 
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alleS gecomBineerd  
in 1 Buitenunit

Naast de Daikin Altherma splitsystemen, heeft Daikin 

een monoblocsysteem ontwikkeld dat alle hydraulische 

onderdelen combineert in één buitenunit. Bij dit systeem 

lopen er geen warmtetransportmiddelleidingen, maar 

waterleidingen van de buitenunit naar de binnenunits.

Beschikbare capaciteiten voor het monoblocsysteem:  

11, 14, 16 kW

DAIKIN ALTHERMA LAGE TEMPERATUURSySTEEM  
VOOR NIEUWBOUWWONINGEN

monoblocsysteem p18

daikin altherma biedt twee versies   
van lage temperatuursystemen, telkens gekoppeld op een 
sanitair warmwatersysteem. 

2

opties voor lage temperatuurtoepassingen

Enkel buitenunit

Zonnecollector p23

De uiterst efficiënte collectoren zetten alle kortegolf-
zonnestraling om in warmte dankzij hun zeer selectieve 
coating. De collectoren kunnen op het dak worden 
gemonteerd.

ventilo-convector of enig ander verwarmingselement. 
De warmtepomp-convector kan zowel verwarmen 
als koelen en verhoogt het rendement met ca. 25%  
bij  aansluiting op een Daik in Altherma Lage  
Temperatuur-systeem. 
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SuperpreStatieS danKZij 
inVerter-principe

De prestatiecoëfficiënt (COP) van de Daikin Altherma 
warmtepompen is grotendeels te danken aan het inverter-
principe van Daikin. Een ingebouwde frequentie-omvormer 
stemt de rotatiesnelheid van de compressor af op de 
verwarmingsbehoefte. Daarom werkt het systeem zelden in 
vollast en betaalt uw klant alleen de werkelijk benodigde 
energie.

warmtewiSSelaar  
met anticorroSieBehandeling

De warmtewisselaar in de buitengroep wordt standaard 
tegen corrosie behandeld. Deze behandeling garandeert 
een opmerkelijk betere weerstand tegen zure regen en 
zoutcorrosie.

Typische warmtewisselaar

Aluminimum

Wateraantrekkende laag

Corrosiebestendig acrylaathars

hoogrendement-compreSSoren

Buitenunit:  
Standaard tot Buitentemperatuur Van -20c°

De scrollcompressoren in de performante  
Daikin Altherma modellen (11 tot 16 kW) 
zijn zo compact, robuust en geluidsarm  
mogelijk ontworpen en uiterst betrouwbaar 
(geen kleppen en ingebouwde swing-link 
koppeling) en efficiënt (door een laag initieel 
debiet en constante compressieverhouding).

De Daikin Altherma modellen met lage 
capaciteit (6 tot 8 kW) zijn uitgerust met 
een swingcompressor.
Swingcompressoren verleggen al 10 jaar 
grenzen op het gebied van energiezuinigheid.

Trage 
start

Temperatuur blijft stabiel
Temperatuur / Opgenomen vermogen

Tijd

Ingestelde 
temp.

Warmtepomp
met  

inverter

Warmtepomp 
zonder  

inverter

Verwarmen:

 Splitsysteem: buiten- en binnenunit

 > compact, weersbestendig en eenvoudig te installeren
 > bevat een invertergestuurde compressor voor een hoge energiezuinigheid en nauwkeurige temperatuurregeling
 > werkingsbereik warmtepomp: verwarmen en sanitair warm water tot buitentemperatuur van -20C°

1
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Verschillende extra functies werden toegevoegd om het systeem goed te laten functioneren bij koude 
weersomstandigheden tot -25°C.

onderKoeling:

Het warmtetransportmiddel komt eerst langs eerst 
de bodem van de warmtewisselaar voordat er een 
verdeling wordt gemaakt over de hele warmtewisselaar. 
Hierdoor wordt dankzij de milde temperatuur van het 
warmtetransportmiddel de bodem van de warmtewisselaar 
ijsvrij gehouden, zodat een perfekte condensafwatering kan 
gebeuren gedurende de ontdooicyclus.   

heetgaSleiding in Bodemplaat:

Heet gas stroomt door een leiding in de bodemplaat om 
een efficiënte condensafvoer te garanderen.

Voor weerSomStandigheden met Buitentemperatuur tot -25c°

DAIKIN ALTHERMA LAGE TEMPERATUURSySTEEM  
VOOR NIEUWBOUWWONINGEN
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 > verkrijgbaar in twee versies: vloermodel (EKHV*) en 
wandmodel (EKHB*). Beide zijn beschikbaar voor enkel 
verwarmen of voor verwarmen en koelen.

 > ingebouwde  elektrische  back-upverwarmer voor
bijkomende verwarming bij extreem koude buiten-
temperaturen en als back-up in geval van problemen 
met de buitenunit

 > 2  afsluitkranen voor de montage van de wateruitlaat
en -inlaat

 > compact en eenvoudig te installeren: alle componenten 
zijn voorgemonteerd en alle onderdelen zijn goed bereik-
baar voor onderhoud. Wandmontage is vergelijkbaar met 
een traditionele gaswandketel.

Binnenunit: 

1. 7.

3.

4.

5.

6.2.

 Splitsysteem: buiten- en binnenunit

1. Expansievat
2. Schakelkast
3. Gasleiding
4. Vloeistofleiding
5. Warmtewisselaar
6. Circulatiepomp
7. Back-up verwarmer

1

 Compact vloermodel

695 mm

600 m
m
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1. Warmtewisselaar
2. Expansievat (10 liter)
3. Circulatiepomp
4. Tank met back-upverwarming
5. Ontluchter
6. Koelvloeistofaansluiting
7. Koelgasaansluiting
8. Waterinlaataansluiting

9. Wateruitlaataansluiting
10. Manometer (watercircuit)
11. Waterfilter
12. Overdrukventiel
13. Gebruikersinterface
14. Schakelkast
15. Stromingsschakelaar

9. 8.

7. 6.

13.

10.

2.

1.

14.

3.

15.

12. 5.

4.

11.

eXtra mogelijKheden danKZij de Binnenunit…

Verwarmen en koelen

Een Daikin Altherma systeem met een binnenunit (EKHBX) kan de woning niet alleen verwarmen maar ook koelen. 
De warmtepomp wordt dan uitgerust met een omkeerbare 4-wegklep en de koelcyclus kan worden omgekeerd, zodat er 
warmte uit de ruimten wordt afgevoerd. De binnenunit kan de kamers koelen via vloerkoeling of ventilo-convectoren.

Temperatuurgrenswaarden instellen

Om een verkeerde handmatige afregeling te verhinderen, kunnen er temperatuurgrenswaarden worden vastgelegd voor het 
koelen en verwarmen. Bij vloerverwarming is het bijvoorbeeld belangrijk dat de watertemperatuur is aangepast aan het type 
vloerelement. Om condensatieproblemen te voorkomen mag de temperatuur van de vloerkoeling nooit lager dan 18°C zijn. 
Bij ventilo-convectoren mag de watertemperatuur dalen tot 5°C.

 Wandmodel

DAIKIN ALTHERMA LAGE TEMPERATUURSySTEEM  
VOOR NIEUWBOUWWONINGEN
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 > Alle hydraulische onderdelen zijn geïntegreerd in de buitenunit.

 > Waterleidingen van de buitenunit naar de verwarmingselementen.

 > Vorstbeveiliging van hydraulische 
onderdelen 
Om te voorkomen dat de waterleidingen in de winter 
bevriezen, zijn alle hydraulische componenten geïsoleerd 
en activeert speciale software de pomp en back-
upverwarming indien nodig. Zo wordt voorkomen dat de 
watertemperatuur onder het vriespunt daalt en hoeft er 
geen glycol te worden toegevoegd aan de waterleidingen.

11kW, 14kW & 16kW

 monoblocsysteem: eén enkele buitenunit

De scrollcompressoren in de performante Daikin 
Altherma modellen (11 tot 16 kW) zijn zo 
compact, robuust en geluidsarm mogelijk 
ontworpen en uiterst betrouwbaar (geen 
kleppen en ingebouwde swing-link koppe-
ling) en efficiënt (door een laag initieel 
debiet en constante compressieverhouding). 
Een technology die gebruikt wordt in vele 
Daikin warmtepompen.

2

 Waterleidingen, 
geen koelmiddelvulling nodig

 > De Daikin Altherma monobloc is verkrijgbaar in 
verschillende versies
- Enkel verwarmen of verwarmen en koelen met  
 strenge winter kit voor de condensbak van de  
 buitenunit 
- eenfasig of driefasig 
- 11kW, 14kW of 16kW
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De temperatuur in iedere kamer wordt geregeld door een klep in ieder watercircuit. Warmwater voor huishoudelijk gebruik 
wordt geleverd door de sanitair warmwatertank, aangesloten op de binnenunit.

eKhwS – eKhwe Sanitair warmwatertanK

 > hygiënisch ontwerp in roestvrij staal (EKHWS) of geëmail-
leerd staal (EKHWE).

 > in combinatie met wandmodel en monobloc verwarm-
ingssysteem

 > verkrijgbaar in 3 formaten: 150, 200 en 300 liter.

 > 40 mm cfk-vrij isolatiemateriaal (polyurethaan) voor 
roestvrijstalen tanks en 50 mm voor geëmailleerde 
stalen tanks.

 > bevat 2 verwarmingselementen: een warmtewisselaar 
op de bodem, waar het warm water van de binnenunit 
circuleert en een bijkomende elektrische verwarmer 
van 3 kW bovenaan.

 > een thermistor in de warmwatertank stuurt een 3-weg-
klep en/of boosterverwarmer via de binnenunit.

eKhtS – Sanitair warmwatertanK

De binnenunit en sanitair warmwatertank kunnen op

elkaar worden geplaatst of naast elkaar worden gemonteerd,

als de beschikbare hoogte beperkt is.

 > Beschikbaar in 2 formaten: 200 of 260 liter

 > Efficiënte temperatuursbooster: van 10°C naar 50°C in 
slechts 60 minuten*

 > Minimum warmteverlies dankzij het hoge 
isolatiemateriaal.

 > Op geregelde tijdstippen warmt de binnenunit het water 
automatisch op tot 60°C om bacteriegroei uit te sluiten.

* Getest met een 16 kW buitengroep bij een omgevingstemperatuur van  
 7°C, boiler 200 liter.

1

8

10

7

9

6

5

12

14

7

3
4

9

11

2

5
1
10    

13

1. Warmwateraansluiting

2. T-stuk (te voorzien door 
installateur)

3. Overdrukventielaansluiting

4. Overdrukventiel (te voorzien 
door installateur)

5. Recirculatie-opening

6. Thermistorbus

7. Waterinlaataansluiting

8. Warmtewisselaar-spiraal

9. Wateruitlaataansluiting

10. Koudwateraansluiting

11. Thermistor

12. Anode

13. Omkasting

14. Doorvoergaten

1
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de sanitair warmwatertank3
DAIKIN ALTHERMA LAGE TEMPERATUURSySTEEM  

VOOR NIEUWBOUWWONINGEN

2

3
4

5

6

7

8

9

10

1 1. Vertrek sanitair warm 
water

2. Schakelkast

3. Deksel schakelkast

4. Recirculatie-opening

5. Thermistorhuls

6. Waterinlaataansluiting

7. Warmtewisselaar-spiraal

8. Wateruitlaataansluiting

9. Sanitaire koudwaterinlaat

10. Schroefdraadgat thermis-
tor voor toepassing met 
optionele solar kit. Zie 
montagehandleiding 
EKSOLHWAV1.
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BeSturingSSySteem

weerSafhanKelijK VariaBel inStelpunt

Wanneer de functie variabel instelpunt wordt geactiveerd, 
wordt het instelpunt van de wateruittredetemperatuur 
afgestemd op de buitentemperatuur. Bij lage buiten-
temperaturen wordt de wateruittrede temperatuur verhoogd 
om te voldoen aan de grotere verwarmingsbehoefte van 
het gebouw. Bij hogere buitentemperaturen wordt de 
wateruittredetemperatuur verlaagd om energie te besparen.

Bedieningen

optionele KamerthermoStaat

Een thermostaat kan rechtstreeks op de warmtepomp 

aangesloten worden om deze aan te sturen. 

Op het grote LCD-scherm van de kamerthermostaat 

verschijnt alle noodzakelijke informatie over de instelling van 

het Daikin Altherma systeem in een oogopslag. De gebruiker 

kan eenvoudig de verschillende menu’s doorlopen met de 

volgende veelgebruikte functies en modi:

 > Instelling van de temperatuur in de kamer op basis van 

metingen door de ingebouwde sensor

 > Koel- en verwarmingsmodus

 > Uit-functie (met ingebouwde vorstbeveiliging)

 > Vakantiemodus

 > Comfort- en gereduceerde modus

 > Tijdstip (dag en maand)

 > Programmeerbare weektimer met 2 standaard-

programma’s en 5 vooraf ingestelde programma’s

 > Sleutelfunctie

 > Grenswaarden instellen.  

De installateur kan de boven- en ondergrenzen wijzigen 

DAIKIN ALTHERMA LAGE TEMPERATUURSySTEEM  
VOOR NIEUWBOUWWONINGEN



22

 Verwarmt en koelt

 Bespaart

 Compact

 Beperkte lawaaihinder

De warmtepomp-convector is veel meer dan een gewone 

ventilo-convector. De warmtepomp-convector kan immers 

verwarmen en koelen.

warmtepomp-convector

Indien vloerverwarming gecombineerd wordt met 

ventilo-convectoren, is het belangrijk om rekening te 

houden met de lage uittrede watertemperaturen. Deze 

worden zo laag mogelijk gehouden voor een efficiënte 

vloerverwarming. Ventilo-convectoren dienen dan 

echter overgedimensioneerd te worden om bij lage 

watertemperaturen de nodige warmte te kunnen afgeven. 

De warmtepomp-convector lost dit probleem perfect op.

De warmtepomp-convector zorgt ervoor dat systemen met 

beperkte afmetingen voldoende warmte afgeven bij een 

lage wateruittredetemperatuur. 

Elke warmtepomp-convector kan rechtstreeks aangesloten 

worden op de Daikin Altherma binnenunit. Het centraal 

gedeelte van het systeem. Hierdoor kunnen alle ruimten 

voorzien worden van de nodige warmte ongeacht de vraag 

in de andere ruimten.
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Solar Kit

De solar kit voorziet de Daikin Altherma warmwatertank 
van zonnewarmte via een externe warmtewisselaar. In 

tegenstelling tot tanks met twee warmtewisselaars, 
wordt bij dit systeem de hele tankinhoud efficiënt 

verwarmd met zonnewarmte, indien nodig 
aangevuld met warmtepomp-energie.

1- Zonnecollector

2- Zonnepompstation

3- Solar kit beschikbaar in combinatie 
met de geïntegreerde (EKHTS) en de 
alleenstaande tank (EKHWS).

Zonnecollector

De uiterst efficiënte collectoren zetten alle 
kortegolf-zonnestraling om in warmte dankzij 
hun zeer selectieve coating. De collectoren 
kunnen op het dak worden gemonteerd.

SySteem onder druK

Het systeem is gevuld met een waterglycolmengsel 
zodat deze in de winter niet zal bevriezen. Het hele systeem 
wordt hierna onder druk gezet en afgesloten.

wat heeft u nodig?

 > zonnecollector
 > leidingnet en zonnepompstation 
 > voorraadtank: standaard Daikin Altherma sanitair 

warmwatertank
 > solar kit

Solar kit-aansluiting

1

2

3

DAIKIN ALTHERMA LAGE TEMPERATUURSySTEEM  
VOOR NIEUWBOUWWONINGEN
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De buitenunit onttrekt warmte aan de omgevingslucht. 
Deze warmte wordt via warmtetransportmiddelleidingen 
naar de binnenunit geleid.

De binnenunit ontvangt de warmte van de 

buitenunit en verhoogt de temperatuur verder tot 

watertemperaturen van max. 80°C, geschikt voor 

verwarming met radiatoren en als sanitair warm water. 

Het unieke cascade-compressorconcept van de Daikin 

warmtepompen (één in de buitenunit/één in de 

binnenunit) zorgt zelfs op de koudste winterdagen voor 

een optimaal comfort zonder elektrische bijverwarming.   

 voor renovaties
Verwarming & sanitair warmwatertank

b a 

c 

een SplitSySteem BeStaat uit
een Buiten- en Binneunit

Splitsysteem p26

opties voor  
hoge temperatuur-  
toepassingen

geBruiKerSinterface p 30

De handige gebruikersinterface van Daikin Altherma zorgt 

voor een eenvoudige, snelle en handige regeling van de 

ideale temperatuur. Deze maakt een zeer nauwkeurige 

meting mogelijk en daardoor een nog optimaler 

comfortniveau en zuinigere werking.

1
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Solar Kit-aanSluiting p 29

Het Daikin Altherma hoge temperatuurverwarmings-

systeem kan optioneel gebruik maken van zonne-

energie voor de warmwater productie.

Als er niet onmiddellijk zonne-energie nodig is, slaat 

de speciaal geconstrueerde warmwatertank (EKHWP) 

grote hoeveelheden verwarmd water op, om deze later 

op de dag te gebruiken als sanitair warmwater of voor 

verwarming.

VerwarmingSelementen 

Het Daikin Alhterma Hoge Temperatuursysteem is 

ontworpen om te kunnen werken met bestaande hoge 

temperatuursradiatoren.

Sanitair warmwatertankc -

a -
b -

Binnenunit

Buitenunit

Verlaagt uw energieVerBruiK

Door de hoge watertemperatuur is Daikin Altherma 

ideaal voor de productie van sanitair warmwater zonder 

elektrische bijverwarming. Door de snelle opwarming 

van het sanitair warmwater kan er bovendien met 

kleinere ketels worden gewerkt. Voor een gezin van ca. 4 

personen is de standaardtank de beste oplossing. Voor 

woningen met een grotere warmwaterbehoefte is er 

een grotere tank beschikbaar.

Sanitair warmwatertank p282

DAIKIN ALTHERMA HOGE TEMPERATUURSySTEEM
VOOR RENOVATIES



26

de inVerterBeSturing garandeert een nog 
grotere KoStenBeSparing!

De inverter stemt uw systeem constant af op de reële ver-
warmingsbehoefte. Gedaan met omslachtige instellingen! 
De geprogrammeerde temperatuur blijft optimaal be-
houden, ongeacht de buiten- en binnenfactoren, zoals de 
hoeveelheid zonlicht, het aantal mensen in de ruimte enz.  
Dit resulteert in een onovertroffen comfort,  een langere 
levensduur van het systeem dat immers alleen werkt 
wanneer dat nodig is, en een extra energiebesparing van 
30% in vergelijking met warmtepompen zonder inverter.

Daikin Altherma Hoge Temperatuur bereikt met 
100% thermodynamische energie watertemperaturen 
tot 80° C, zonder gebruik te maken van bijverwarming. 

Buiten

1Stap

1 De buitenunit onttrekt warmte aan de 
omgevings lucht. Deze warmte wordt via R-410A 
naar de binnenunit geleid.

Buitenunit  

daikin altherma hoge temperatuur-toepassing 

Trage 
start

Temperatuur blijft stabiel
Temperatuur / Opgenomen vermogen

Tijd

Ingestelde  
temp.

Systeem  
met Inverter

Systeem  
zonder Inverter

Verwarmen:

daikin altherma cascade technologie 
Hoge performantie in 3 stappen:

1
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de Binnenunit

Binnen

2 3

3

2
Stap Stap

 › Verkrijgbaar in uitvoering voor enkel verwarmen

 › Geen back- upverwarming nodig  
dankzij de cascade-technologie

De binnenunit ontvangt de warmte 
en drijft de temperatuur nog verder op met 
R-134a.

Deze warmte wordt via R-134a aan het 
watercircuit afgegeven. Dankzij het unieke 
cascade-compressor-systeem worden er 
watertemperaturen tot 80° C bereikt zonder 
bijkomende back-upverwarming.

1. Warmtewisselaar R-134a  H2O

2. Warmtewisselaar R-410A  R-134a

3. Pomp ( DC-inverter voor behoud van vaste ∆T)

4. Compressor R-134a

5. Ontluchter

6. Manometer

7. Expansievat (12 l)

1

4

7

3

6

5

2

DAIKIN ALTHERMA HOGE TEMPERATUURSySTEEM
VOOR RENOVATIES
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eKhtS: Sanitair warmwatertanK

 > Beschikbaar in 2 formaten: 200 of 260 liter

 > Efficiënte temperatuursbooster: van 10°C naar 50°C in 

slechts 60 minuten*

 > Minimum warmteverlies dankzij het hoge isolatiemateriaal.

 > Op geregelde tijdstippen warmt de binnenunit het water 

automatisch op tot 60°C om bacteriegroei uit te sluiten.

* Getest met een 16 kW buitengroep bij een omgevingstemperatuur van  
 7°C, boiler 200 liter.

De binnenunit en sanitair warmwatertank kunnen op elkaar 

worden geplaatst of naast elkaar worden gemonteerd, 

als de beschikbare hoogte beperkt is.

Wenst uw klant enkel sanitair warmwater productie met  

de warmtepomp of in combinatie met zonne-energie? 

Daikin biedt u een sanitair warmwatertank die deze 

mogelijkheden heeft.

Sanitair warmwatertank

1. Warmwateraansluiting

2. T-stuk (te voorzien door installateur)

3. Overdrukventiel-aansluiting

4. Overdrukventiel (te voorzien door 
installateur)

5. Recirculatie-opening

6. Thermistorbus

7. Waterinlaataansluiting

8. Warmtewisselaar-spiraal

9. Wateruitlaataansluiting

10. Koudwateraansluiting

11. Thermistor

12. Anode

13. Omkasting 

14. Doorvoergaten

1

8

10

7

9

6

5

12

14

7

3
4

9

11

2

5
1
10    

13

1

8

10

7

9

6

5

12

14

7

3
4

9

11

2

5
1
10    

13

Op elkaar 
geplaatst

of

Naast elkaar 
geplaatst

2
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eKhwp: Sanitaire warmwatertanK

De sanitair warmwatertank bestaat uit twee delen: 

Het bovenste, altijd warme deel – de actieve waterzone 

– en het onderste, koude deel – de zonne-zone.

1. Het actieve water wordt verwarmd in het 

bovenste deel van de voorraadtank. De hoge 

temperatuur van deze zone garandeert dat er 

altijd voldoende warm water beschikbaar is.

2. Zonnecollectoren werken efficiënter wanneer er 

kouder water doorstroomt. Daarom wordt het water 

dat rechtstreeks naar de zonnecollectoren stroomt, 

opgeslagen in de zonne-zone.

1. Inlaat van zonnecollector 
(1”F aansluiting)

2. Koudwaterinlaat (1”M)

3. Warmwateruitlaat (1”M)

4. Inlaat van warmtepomp (1”M)

5. Retour naar warmtepomp (1”M)

6. Uitlaat verwarming (1”M)

7. Inlaat verwarming (1”M)

8. Sanitair warmwatertank

9. Vul- en aftapventiel

10. Aansluiting voor 
vereffeningsleiding (niet gebruikt)

11. Warmtewisselaar sanitair 
warm water

12. Warmtewisselaar verwarming

13. Warmtewisselaar voor 
zonne-verwarming

14. Thermische isolatie voor 
zonne-verwarming

15. Invoeropening voor optionele 
elektrische verwarmer 
(niet gebruikt)

16. Zonnecollector inlaat- 
stratificatieleiding

17. Vulpeilindicator

18. Drukloze voorraadtank water

19. Zonne-zone

20. Servicewater zone

21. Aansluiting veiligheidsoverloop

22. Hendel

22

21 21

20

18

19

17

16

15

14 13 1211

10

9

8

12 34
56

7

Zonnecollectoren

Uiterst efficiënte collectoren met een zeer selectieve 

coating zetten alle kortegolf-zonnestraling om in warmte. 

De collectoren kunnen op het dak worden gemonteerd.

werKing

Wanneer de zon voldoende warmte afgeeft, zijn de 

zonnecollectoren enkel gevuld met water.

In dit geval worden de beide pompen in de controle- 

en pompunit kort ingeschakeld om de collectoren te 

vullen met water uit de voorraadtank. Na het vullen, 

dat minder dan een minuut duurt, wordt een van de 

pompen uitgeschakeld en houdt de resterende pomp de 

watercirculatie in stand

druKlooS SySteem

Als er onvoldoende zonneschijn is of als de voorraadtank 

geen extra warmte nodig heeft, wordt de toevoerpomp 

uitgeschakeld en loopt het hele Solar Systeem leeg in 

de voorraadtank. Er hoeft dus geen antivries te worden 

toegevoegd wanneer de installatie niet werkt, omdat 

de collectoroppervlakken niet zijn gevuld met water!

Solar kit-aansluiting

Zonnecollector

Binnenunit en  
sanitair warmwatertank

DAIKIN ALTHERMA HOGE TEMPERATUURSySTEEM
VOOR RENOVATIES
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BeSturingSSySteem

De gebruikersinterface stuurt het hoge temperatuur-

verwarmingssysteem op 2 manieren:

1/ weerSafhanKelijK VariaBel inStelpunt

Wanneer de functie variabel instelpunt wordt geactiveerd, 

wordt het instelpunt van de wateruittredetemperatuur 

afgestemd op de buitentemperatuur. Bij lage buiten-

temperaturen wordt de wateruittrede temperatuur verhoogd 

om te voldoen aan de grotere verwarmingsbehoefte van 

het gebouw. Bij hogere buitentemperaturen wordt de 

wateruittredetemperatuur verlaagd om energie te besparen.

2/ thermoStaat-BeSturing

De Daikin Altherma gebruikersinterface met ingebouwde 

temperatuursensor zorgt voor een eenvoudige, snelle en 

handige regeling van de ideale temperatuur.

De gebruiksvriendelijke gebruikersinterface voor hoge-

temperatuur-toepassingen garandeert uw comfort:

Bedieningen

De thermostaat meet de kamertemperatuur en stuurt deze 

rechtstreeks naar de gebruikersinterface. 

Op het grote LCD-scherm van de kamerthermostaat 

verschijnt alle noodzakelijke informatie over de instelling van 

het Daikin Altherma systeem in een oogopslag. De gebruiker 

kan eenvoudig de verschillende menu’s doorlopen met de 

volgende veel gebruikte functies en modi:

 > Instelling van de temperatuur in de kamer op basis van 

metingen door de ingebouwde sensor

 > Koel- en verwarmingsmodus

 > Uit-functie (met ingebouwde vorstbeveiliging)

 > Vakantiemodus

 > Comfort- en gereduceerde modus

 > Tijdstip (dag en maand)

 > Programmeerbare weektimer met 2 standaard-

programma’s en 5 vooraf ingestelde programma’s

 > Sleutelfunctie

 > Grenswaarden instellen.  

De installateur kan de boven- en ondergrenzen wijzigen 

 › Verwarming 

 › Fluisterstille nachtstand 

 › Terugstelfunctie 

 › Desinfectiefunctie 

 › Uit-functie 

 › Programmatimer 

 › Sanitaire warmwater-

modus

optionele KamerthermoStaat
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DAIKIN ALTHERMA HOGE TEMPERATUURSySTEEM
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energieZuinige warmtepomptechnologie

Daikin Altherma voor appartementsgebouwen en 

grootschalige woonprojecten biedt vandaag al de 

oplossing voor de actuele en toekomstige problemen van 

conventionele verwarmingssystemen, met name de stijgende 

energiekosten en onaanvaardbaar hoge milieubelasting. 

Daikin Altherma voor appartementsgebouwen en 

grootschalige woonprojecten haalt 2/3 van de gegenereerde 

warmte uit de lucht, een erkende hernieuwbare energiebron 

die helemaal gratis is! Daikin Altherma bereikt een typisch 

seizoensrendement (SCOP) van 3 in het gematigde West- 

en Centraal-Europese klimaat. In vergelijking met een 

verwarmingsketel op stookolie komt dit neer op:

- Een daling van de bedrijfskosten met zo’n 36 %*  
- Tot 71 % minder CO2-uitstoot* 
- Een verbetering van het primaire energie rendement  
 tot 35 %*

* Gegevens berekend bij Belgische omgevingsomstandigheden: SCOP van 3, gemiddelde 
energietarieven van 2007-2010, CO2-emissiefactor voor elektriciteitsproductie

aardgas 
(condenserend)

daikin altherma flexstookolie

bedrijfskost primair energie rendement CO2-uitstoot
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Voor appartementsgebouwen
Verwarming, sanitair warmwater productie & koelen

a 

b

c 

Een modulair systeem dat de Daikin’s 

state of the art VRV®-technologie 

combineert met het energiezuinige 

Daikin Altherma concept



modulair SySteem 1 APPARTEMENT VOLLEDIG GEBOUW

5.6kW

5.0kW 20kW

22.4kW

40kW

44.8kW9kW

8kW

Binnenunit

Installeer verschillende 
buitenunits om een 
hogere capaciteit te 
bereiken (afzonderlijke 
systemen: de buitenunits 
zijn niet met elkaar 
verbonden)

Opmerking: 
› verwarmingscapaciteiten bij  
 omgevingstemperatuur 7°C
› koelcapaciteiten bij   
 omgevingstemperatuur 35°C3P, 400V1P, 230V

Sanitair 
warmwatertank

= +

Hydro box

modulair SySteem 

Een of meer invertergestuurde warmtepomp-buitenunits zorgen voor de ver-

warming, koeling en het sanitair warmwater van een appartementsgebouw. 

Op iedere buitenunit worden maximaal 10 binnenunits 

aangesloten. De buitenunits met een capaciteit van 23 tot 45 kW onttrekken 

warmte aan de buitenlucht, verhogen deze tot een tussentemperatuur en dragen 

deze warmte-energie over aan de individuele binnenunits. In elk individueel vertrek 

wordt een compacte binnenunit geïnstalleerd. Deze ontvangt warmte-energie 

van de centrale buitenunit, verhoogt deze verder tot de gewenste temperatuur 

door middel van een tweede (cascade) warmtepompcyclus en voert warm of 

gekoeld water naar de verwarmingselementen (vloerverwarmingselementen, 

warmtepomp-convectoren en/of radiatoren). De binnenunits zijn beschikbaar in 

twee vermogensklassen (6 en 9 kW), die een optimaal rendement garanderen in 

appartementen van verschillende grootte. Voor grotere toepassingen kunnen er 

meerdere buitenunits worden geïnstalleerd.

3-in-1 SySteem

Daikin Altherma Flex Type verwarmt, koelt, en produceert sanitair warmwater: 

 › Verwarming: watertemperaturen tot 80°C 

 › Koelen: watertemperaturen tot 5°C 

 › Sanitair warmwater: tanktemperaturen tot 75°C
Dankzij de warmteterugwinningsfunctie kan dit systeem de sanitair 

warmwatertank opwarmen tot 60°C met de warmte die tijdens het koelen 

wordt afgevoerd.
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DAIKIN ALTHERMA FLEX TyPE
VOOR APPARTEMENTSGEBOUWEN

VerwarmingSelementen

• Vloerverwarming
• Radiatoren
• Warmtepomp-convectoren
• Ventilo-convectoren

Eén of meerdere buitenunits  
en verschillende binnenunits

Buitenunitb -
c -

a -

Sanitair warmwatertank

Binnenunit



Buitenunit: 
daiKin VrV®-technologie 

Verwarmen:
tot 80°c

Koelen:
tot 5°c

Sanitair warmwater 
verwarmen: 
up to 75°c

persgas

vloeistof

aanzuiggas

r-410a

r-410a

r-134a

h2o

Er wordt maximaal gebruik gemaakt van de beschikbare 

energie, zodat de elektriciteitskosten zo laag mogelijk 

worden gehouden voor alle appartementen.

inVerter compreSSorS

Daikin Altherma Flex dankt zijn uitzonderlijk laag 

energieverbruik aan een combinatie van hoogst efficiënte 

invertergestuurde Daikin compressoren met variabele 

setpunten. Dit laat toe om het vermogen precies aan te 

passen  aan de verwarmingsvraag van het gebouw. 

Het optimale gebruik van het verwarmingsvermogen 

betekent ook een maximum comfort aan een minimum 

aan energieverbruik.

Koelen: 
tot 43°C

modulaire fleXiBiliteit

Daikin Altherma maakt gebruik van de beroemde 

technologie VRV® van Daikin. Meerdere BINNENUNITS 

kunnen verbonden worden aan één enkele buitenunit. 

Een combinatie van PID-gestuurde compressoren 

en een elektronisch expansieventiel in de buitenunit 

zorgen ervoor dat de warmtetransportmiddelinhoud zich 

onophoudelijk aanpast aan het gevraagde vermogen van 

de BINNENUNITS. De BINNENUNITS kunnen onafhankelijk 

van elkaar werken en verzekeren zo een totale flexibiliteit.

Elk appartement behoudt de totale 

controle over het verwarmen, koelen en 

de productie van sanitair warmwater. 

warmteterugwinning

De geabsorbeerde warmte tijdens het koelen van de 

flat kan worden teruggewonnen en wordt niet zomaar 

vrijgelaten in de lucht.   

Deze terugwinning kan gebruikt worden:

 › voor de productie van sanitair warmwater binnen 

hetzelfde appartement

 › om andere ruimten te verwarmen en sanitair warmwater 

te produceren binnen andere appartementen. 
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twee daikin-technologieën gecombineerd



Binnenunit: 
daiKin altherma caScade-technologie

Symbolische grafiek

compressor

compressor

productie Van Sanitair warmwater

De cascade technologie levert ook watertemperaturen tot 

80°C die kunnen worden gebruikt voor de productie van 

sanitaire warmwater. Deze kan op een hoogst  efficiënte 

manier sanitair warmwater produceren.

 › Sanitair warmwater kan tot 75° C worden geproduceerd, 

zonder elektrische bijverwarming 

 › Geen elektrische bijverwarming nodig voor een anti-

legionella schakeling

 › COP van 3.0 bij verwarming van 15°C tot 60°C

 › Opwarmtermijn van 15°C aan 60°C in 70 minuten (200L)

 › De equivalente sanitair warmwaterinhoud is 320 liter 

aan 40°C (zonder bijkomende elektrische verwarming) 

voor een tank met een gestockeerde sanitaire 

warmwater temperatuur van 60°C. Grotere equivalente 

sanitair warmwater inhouden zijn beschikbaar met de 

tank van 260 liter of door gebruik te maken van hogere 

tanktemperaturen.

Koelen

Het tweede warmtetransportmiddelcircuit R-134a kan 

uitgeschakeld worden om efficiënt koeling aan te bieden. 

Het warmtetransportmiddelcircuit R-410A kan in koeling 

worden omgekeerd waardoor het watercircuit kan gebruikt 

worden om de ruimtes te koelen.

 › Hoge koelcapaciteiten met watertemperaturen tot 5°C, 

in combinatie met de Daikin warmtepomp-convectoren 

of Daikin ventilo-convectoren

 › Vloerkoeling is mogelijk, bij watertemperaturen tot 18°C

 › De warmte onttrokken door de koeling kan worden 

teruggewonnen om de sanitair warmwatertank op te 

warmen

De Daikin Cascade technologie gebruikt de buitenunit om 

warmte uit de omgevingslucht te halen en deze via het 

R-410A warmtetransportmiddelcircuit over te brengen naar 

de binnenunit. De binnenunit verhoogt deze opgenomen 

warmte via een tweede warmtetransportmiddelcircuit 

R-134a en gebruikt dan deze warmte om het watercircuit 

op te warmen. Deze unieke benadering met een 

cascadecompressor maakt dat watertemperaturen tot 80º C 

worden bereikt zonder extra elektrische bijverwarming.

ruimteVerwarming

De Daikin Altherma Flex maakt gebruik van de cascade 

technologie om de rendementen voor ruimteverwarming 

te verhogen. Dit systeem heeft een belangrijk aantal 

voordelen tegenover enkel warmtetransportmiddelcircuit  

warmtepompen:

 › een uitgebreide waaier aan watertemperaturen (25º-80ºC). 

Dit laat toe om verschillende types verwarmingselemen-

ten aan te sluiten, bv vloerverwarming, convectoren, radi-

atoren en bestaande radiatorsystemen

 › is er geen daling in capaciteit tijdens stijgende 

watertemperaturen

 › hoge capaciteiten bij lage omgevingstemperaturen 

tot -20ºC

 › geen bijkomende elektrische bijverwarming vereist
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Sanitair warmwatertank

De binnenunit en sanitair warmwatertank kunnen op elkaar 

worden geplaatst of naast elkaar worden gemonteerd, 

als de beschikbare hoogte beperkt is.

eKhtS: Sanitair warmwatertanK

 > Beschikbaar in 2 formaten: 200 of 260 liter

 > Efficiënte temperatuursbooster: van 10°C naar 50°C in 
slechts 60 minuten*

 > Minimum warmteverlies dankzij het hoge 
isolatiemateriaal.

 > Op geregelde tijdstippen warmt de binnenunit het 
water automatisch op tot 60°C om bacteriegroei uit te 
sluiten.

* Getest met een 16 kW buitengroep bij een omgevingstemperatuur van  
 7°C, boiler 200 liter.

1. Warmwateraansluiting

2. T-stuk (te voorzien door installateur)

3. Overdrukventiel-aansluiting

4. Overdrukventiel (te voorzien door 
installateur)

5. Recirculatie-opening

6. Thermistorbus

7. Waterinlaataansluiting

8. Warmtewisselaar-spiraal

9. Wateruitlaataansluiting

10. Koudwateraansluiting

11. Thermistor

12. Anode

13. Omkasting 

14. Doorvoergaten
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Bedieningen

optionele KamerthermoStaat

De thermostaat meet de kamertemperatuur en stuurt deze 

rechtstreeks naar de gebruikersinterface. 

Op het grote LCD-scherm van de kamerthermostaat 

verschijnt alle noodzakelijke informatie over de instelling van 

het Daikin Altherma systeem in een oogopslag. De gebruiker 

kan eenvoudig de verschillende menu’s doorlopen met de 

volgende veelgebruikte functies en modi:

 > Instelling van de temperatuur in de kamer op basis van 

metingen door de ingebouwde sensor

 > Koel- en verwarmingsmodus

 > Uit-functie (met ingebouwde vorstbeveiliging)

 > Vakantiemodus

 > Comfort- en gereduceerde modus

 > Tijdstip (dag en maand)

 > Programmeerbare weektimer met 2 standaard-

programma’s en 5 vooraf ingestelde programma’s

 > Sleutelfunctie

 > Grenswaarden instellen.  

De installateur kan de boven- en ondergrenzen wijzigen 

BeSturingSSySteem

De gebruikersinterface stuurt het hoge temperatuur-

verwarmingssysteem op 2 manieren:

1/ weerSafhanKelijK VariaBel inStelpunt

Wanneer de functie variabel instelpunt wordt geactiveerd, 

wordt het instelpunt van de wateruittredetemperatuur 

afgestemd op de buitentemperatuur. Bij lage buiten-

temperaturen wordt de wateruittrede temperatuur verhoogd 

om te voldoen aan de grotere verwarmingsbehoefte van 

het gebouw. Bij hogere buitentemperaturen wordt de 

wateruittredetemperatuur verlaagd om energie te besparen.

2/ thermoStaat-BeSturing

De Daikin Altherma gebruikersinterface met ingebouwde 

temperatuursensor zorgt voor een eenvoudige, snelle en 

handige regeling van de ideale temperatuur.

De gebruiksvriendelijke gebruikersinterface voor hoge-

temperatuur-toepassingen garandeert uw comfort:

 › Verwarming 

 › Fluisterstille nachtstand 

 › Terugstelfunctie 

 › Desinfectiefunctie 

 › Uit-functie 

 › Programmatimer 

 › Sanitair warmwater-

modus

DAIKIN ALTHERMA FLEX TyPE
VOOR APPARTEMENTSGEBOUWEN
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warmtepomp-convector

700mm

Console
Daikin 

 600mm

 600mm

2000mm
Radiateur standard basse température

700mm

Console
Daikin 

 600mm

 600mm

2000mm
Radiateur standard basse température

Standaard lage 
temperatuurradiator 

Daikin warmtepomp-convector

600mm

600mm

700mm

2000mm

De Daikin warmtepomp-convector werkt bij typische watertemperaturen tussen 35°C en 60°C. Deze temperaturen 

kunnen efficiënt geproduceerd worden door het Daikin Altherma cascade systeem.

De warmtepomp-convector is een ideaal verwarmingselement voor appartementsgebouwen:

 > Compacte afmetingen in vergelijking met de lage temperatuursradiatoren: breedte is verminderd met 2/3

 > Laag geluidsniveau, verlaagd naar 19 dB(A), ideaal voor slaapkamers

 > Hoge koelcapaciteit met watertemperaturen verlaagd tot 5°C



slaapkamer 1leefruimte slaapkamer 2

Verwarmen / Koelen
Verwarmen (45°C) / Koelen (6°C)

45°C / 7°C

VERWARMING AAN/UIT

leefruimte UIT AAN UIT UIT

badkamer UIT UIT/AAN AAN UIT

slaapkamer UIT UIT/AAN UIT/AAN AAN

Binnenunit uit 65°c 65°c 45°c

evenwichtsfles pomp radiatoren

externe  
bediening

Infrarood afstandsbediening
(standaard) 
ARC452A15

badkamer

gesloten kraan in koelen mode

mengkraan

pomp warmtepomp-
convector

45°c

65°c

leefruimte

ZONE 1 : TLw = 65°C

ZONE 2 : TLw = 45°C

slaapkamer

60
0m

m

60
0m

m

Alle types verwarmingselementen kunnen aangesloten worden op de Daikin Altherma Flex. Dankzij zijn uitgebreid 

watertemperatuurbereik en capaciteiten bestaat de mogelijkheid om te werken met meerdere setpunten. Het setpunt 

van de binnenunit is in functie van de werkelijke vraag van de diverse verwarmingselementen, waardoor een optimale 

efficiëntie verzekerd wordt op elk moment en in alle omstandigheden.

Bediening

Elke Daikin warmtepomp-convector beschikt over 

zijn eigen bediening en kan onafhankelijk in elke 

ruimte geregeld worden. De ingebouwde wekelijkse 

programmatiemogelijkheid op de afstandsbediening 

geeft een optimale flexibiliteit en comfort. De unit kan 

geprogrammeerd worden volgens persoonlijke vereisten.
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Met het Daikin Altherma softwareprogramma krijgt u een snel en eenvoudig overzicht van de voordelen van een Daikin 

Altherma systeem.  

Nadat een aantal parameters zijn ingevoerd, onder meer de locatie, de te verwarmen oppervlakte, de vereiste 

verwarmings capaciteit, de waterintrede- en -uittredetemperaturen van het afgiftesysteem en de lokale energieprijzen, 

toont het programma de volgende simulatiegegevens:

Energieverbruik (kWu)

300

600

900

1200

1500

0

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Maand

1. Materiaallijst met technische specificaties 

2. Simulatiegrafieken:

a) Vereiste en beschikbare verwarmingscapaciteit met 

aanduiding van de SPF (of seizoens-COP)

b) Duur van de verwarmingsperiode in functie van de 

buitentemperatuur

c) De jaarlijkse energiekost in vergelijking met een 

verwarmingssysteem op aardgas of stookolie

d) De jaarlijkse CO2-uitstoot in ton, in vergelijking met 

een verwarmingssysteem op aardgas of stookolie

e) Het maandelijkse energieverbruik in kWh

f ) De maandelijkse energiekost in €

g) De totale hoeveelheid thermische energie in kWh  

in functie van de buitentemperatuur

h) De stralingswarmte per m2 (in kWh/m2) per maand

Alle gegevens worden verzameld in een afzonderlijk verslag. Bent u geïnteresseerd in deze 
software, dan kan u contact opnemen met uw commercieel verantwoordelijke

Selectie- en simulatiesoftware
Voor nieuwbouwwoningen en renovaties

Voor appartementsgebouwen

Met de Daikin Altherma Flex selectie- en designsoftware verkrijgt u een snelle en gemakkelijke identificatie van de 

componenten. Het selecteert automatisch de binnen- en BUITENUNITS volgens de verwarmingsvereisten  per appartement 

en berekent de vereiste warmtetransportmiddelleidingen.

 De software geeft ook volgende gegevens:: 

 > automatische of manuele selectie van de BINNENUNITS

 > automatische selectie van de buitenuits

 > berekening van de warmtetransportmiddeldiameters

 > automatische selectie van refnet headers en joints

 > creatie van de leiding- en elektrische schema’s met de exportmogelijkheid in een DXF-bestand

 > creatie van een uitgebreid selectierapport

Warmtepomp dag

Warmtepomp nacht

Elektrisch element dag

Elektrisch element nacht
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DAIKIN ALTHERMA LAGE TEMPERATUUR

(1) koelen ta 35°c - lwe 18°c (dt = 5°c); verwarmen ta dB/wB 7°c/6°c - lwc 35°c (dt = 5°c)
(2) koelen ta 35°c - lwe 7°c (dt = 5°c); verwarmen ta dB/wB 7°c/6°c - lwc 45°c (dt = 5°c)

BUITENUNITS MET BODEMPLAATVERWARMER ERLQ006BV3 ERLQ007BV3 ERLQ008BV3 ERLQ011CV3 ERLQ014CV3 ERLQ016CV3

Verwarmcapaciteit min. kw 4.36(1) 
3.87(2)

4.36(1) 
3.87(2)

4.36(1) 
3.87(2)

nom. kw 5.75(1) 
5.03(2)

6.84(1) 
6.10(2)

8.43(1) 
7.64(2)

11.2 (1) 
10.98(2)

14.0 (1) 
13.1 (2)

16.0 (1) 
15.2 (2)

max kw 7.45(1) 
6.68(2)

8.79(1) 
7.98(2)

9.58(1) 
8.76(2)

Koelcapaciteit min. kw 4.82(1) 
3.67(2)

4.82(1) 
3.67(2)

4.82(1) 
3.67(2)

nom. kw 7.20(1) 
5.12(2)

8.16(1) 
5.86(2)

8.37(1) 
6.08(2)

15.05 (1) 
11.72 (2)

16.06 (1) 
12.55 (2

16.76 (1) 
13.12 (2)

max. kw 7.20(1) 
5.12(2)

8.50(1) 
6.13(2)

8.91(1) 
7.10(2)

geabsorbeerd 
vermogen

verwarmen nom. kw 1.26 (1) 
1.58 (2)

1.58 (1) 
1.95 (2)

2.08 (1) 
2.54 (2)

2.41 (1) 
2.96 (2)

3.14 (1) 
3.98 (2)

3.72 (1) 
4.62 (2)

koelen nom. kw 2.27 (1) 
2.16 (2)

2.78 (1) 
2.59 (2)

2.97 (1) 
2.75 (2)

4.44 (1) 
4.22 (2)

5.33 (1) 
5.00 (2)

6.06 (1) 
5.65 (2)

prestatiecoëfficiënt cop 4.56 (1) 
3.18 (2)

4.34 (1) 
3.13 (2)

4.05 (1) 
3.00 (2)

4.66 (1) 
3.48 (2)

4.46 (1) 
3.29 (2)

4.30 (1) 
3.29 (2)

eer 3.17 (1) 
2.37 (2)

 2.94 (1) 
2.26 (2)

2.82 (1) 
2.21 (2)

3.39 (1) 
2.78 (2)

3.01 (1) 
2.51 (2)

2.76 (1) 
2.32 (2)

afmetingen unit hoogte/breedte/diepte mm 735/825/300 1.345/900/320
gewicht unit kg 57 114

werkbereik
verwarmen min.~max. °cwB -20~25 -25~35
koelen min.~max. °cdB 10~43 10.0~46.0
sanitair warm water min.~max. °cdB -20~43 -20~35

Koelmiddelvulling
type r-410a
inhoud kg 1.7 3.4

geluidsvermogenniveau
verwarmen nom. dBa 61 62 64 66
koelen nom. dBa 63 64 66 69

geluidsdrukniveau
verwarmen nom. dBa 48 49 51 52
koelen nom. dBa 48 50 52 54

Voeding naam;fase;frequentie;voltage hz;V V3;1~;50;230
Stroom aanbevolen zekeringen a 20 40

VerSie wandmodel - monofaSig

Daikin Altherma Lage Temperatuur
Technische specificaties

BINNENUNITS EKHBH008B EKHBX008B EKHBH016B EKHBX016B

omkasting
kleur ral9010
materiaal gegalvaniseerd staal met epoxy-polyesterlak

afmetingen unit hoogte/breedte/diepte mm 922/502/361

gewicht unit kg 46 48

werkbereik
verwarmen water zijde min.~max. °c 15~50 (9) 15~50 (9) 15~55 (9) 15~55 (9)
koelen water zijde min.~max. °c 5~22 5~22

geluidsvermogenniveau medium snelheid 0 esp dBa 42 46

geluidsdrukniveau
medium snelheid 

0 esp dBa 28

nominaal debiet dBa 30 (3) / 29 (4) / 29 (5) 31 (6) / 29 (7) / 28 (8)

hoge snelheid nominaal debiet dBa 32 (3) / 32 (4) / 31 (5)  33 (6) / 33 (7) / 32 (8)

 ENKEL VERWARMEN VERWARMEN & KOELEN ENKEL VERWARMEN VERWARMEN & KOELEN

Splitsysteem
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BUITENUNITS MET BODEMPLAATVERWARMER ERLQ011CW1 ERLQ014CW1 ERLQ016CW1

Verwarmcapaciteit nom. kw 11.20 (1) 
10.98 (2)

14.00 (1) 
13.57 (2)

16.00 (1) 
15.20 (2)

Koelcapaciteit nom. kw 15.05 (1) 
11.72 (2)

16.06 (1) 
12.55 (2)

16.76 (1) 
13.12 (2)

geabsorbeerd 
vermogen

verwarmen nom. kw 2.41 (1) 
3.15 (2)

3.14 (1) 
4.12 (2)

3.72 (1) 
4.60 (2)

koelen nom. kw 4.44 (1) 
4.22 (2)

5.33 (1) 
5.00 (2)

6.06 (1) 
5.65 (2)

prestatiecoëfficiënt cop
4.66 (1) 
3.48 (2)

4.46(1) 
3.29 (2)

4.30 (1) 
3.29 (2)

eer 3.39 (1) 
2.78 (2)

3.01(1) 
2.51 (2)

2.76 (1) 
2.32 (2)

afmetingen unit hoogte/breedte/
diepte mm 1,345/900/320

gewicht unit kg 114

werkbereik

verwarmen min.~max. °cwB -25~35
koelen min.~max. °cwB 10~46
sanitair 
warmwater min.~max. °cwB -20~35

Koelmiddelvulling
type r-410a
inhoud kg 3.4

geluidsvermogenniveau
verwarmen nom. dBa 64 66
koelen nom. dBa 64 66 69

geluidsdrukniveau
verwarmen nom. dBa 51 52
koelen nom. dBa 50 52 54

Voeding naam;fase;frequentie;voltage hz;V w1;3n~;50;400
Stroom aanbevolen zekeringen a 20

VerSie wandmodel - driefaSig

BINNENUNITS EKHBH016B EKHBX016B

omkasting
kleur ral9010
materiaal gegalvaniseerd staal met epoxy-polyesterlak

afmetingen unit hoogte/breedte/diepte mm 922/502/361
gewicht unit kg 48

werkbereik
verwarmen waterzijde min.~max. °c 15~55 (6)
koelen waterzijde min.~max. °c 5~22

geluidsvermogenniveau medium snelheid 0 esp dBa 46

geluidsdrukniveau
medium 
snelheid

0 esp dBa 28
nominaal debiet dBa 31 (3) / 29 (4) / 28 (5)

hoge snelheid nominaal debiet dBa 33 (3) / 33 (4) / 32 (5) 

(1) koelen ta 35°c - lwe 18°c (dt = 5°c); verwarmen ta dB/wB 7°c/6°c - lwc 35°c (dt = 5°c)
(2) koelen ta 35°c - lwe 7°c (dt = 5°c); verwarmen ta dB/wB 7°c/6°c - lwc 45°c (dt = 5°c)

Splitsysteem
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BINNENUNITS EKHVH008B EKHVX008B EKHVH016B EKHVX016B

omkasting
kleur metaalgrijs
materiaal Voorgelakte metaalplaat

afmetingen unit hoogte/breedte/diepte mm 705/600/695
gewicht unit kg 65 67

werkbereik
verwarmen waterzijde min.~max. °c 15~50 (9) 15~50 (9) 15~55 (9) 15~55 (9)
koelen waterzijde min.~max. °c 5~22 5~22

geluidsvermogenniveau medium snelheid 0 esp dba 42 46

geluidsdrukniveau
medium 
snelheid

0 esp dba 28
nominaal debiet dba 30 (3) / 29 (4) / 29 (5) 31 (6) / 29 (7) / 28 (8)

hoge snelheid nominaal debiet dba 32 (3) / 32 (4) / 31 (5)  33 (6) / 33 (7) / 32 (8)

(1) koelen ta 35°c - lwe 18°c (dt = 5°c); verwarmen ta dB/wB 7°c/6°c - lwc 35°c (dt = 5°c)
(2) koelen ta 35°c - lwe 7°c (dt = 5°c); verwarmen ta dB/wB 7°c/6°c - lwc 45°c (dt = 5°c)

 BUITENUNITS MET BODEMPLAATVERWARMER ERLQ006BV3 ERLQ007BV3 ERLQ008BV3 ERLQ011CV3 ERLQ014CV3 ERLQ016CV3

Verwarmcapaciteit

min. kw 4.36(1) 
3.87(2)

4.36(1) 
3.87(2)

4.36(1) 
3.87(2)

nom. kw 5.75(1) 
5.03(2)

6.84(1) 
6.10(2)

8.43(1) 
7.64(2)

11.2 (1) 
10.98(2)

14.0 (1) 
13.1 (2)

16.0 (1) 
15.2 (2)

max kw 7.45(1) 
6.68(2)

8.79(1) 
7.98(2)

9.58(1) 
8.76(2)

Koelcapaciteit

min. kw 4.82(1) 
3.67(2)

4.82(1) 
3.67(2)

4.82(1) 
3.67(2)

nom. kw 7.20(1) 
5.12(2)

8.16(1) 
5.86(2)

8.37(1) 
6.08(2)

15.05 (1) 
11.72 (2)

16.06 (1) 
12.55 (2

16.76 (1) 
13.12 (2)

max. kw 7.20(1) 
5.12(2)

8.50(1) 
6.13(2)

8.91(1) 
7.10(2)

geabsorbeerd 
vermogen

verwarmen nom. kw 1.26 (1) 
1.58 (2)

1.58 (1) 
1.95 (2)

2.08 (1) 
2.54 (2)

2.41 (1) 
2.96 (2)

3.14 (1) 
3.98 (2)

3.72 (1) 
4.62 (2)

koelen nom. kw 2.27 (1) 
2.16 (2)

2.78 (1) 
2.59 (2)

2.97 (1) 
2.75 (2)

4.44 (1) 
4.22 (2)

5.33 (1) 
5.00 (2)

6.06 (1) 
5.65 (2)

prestatiecoëfficiënt cop 4.56 (1) 
3.18 (2)

4.34 (1) 
3.13 (2)

4.05 (1) 
3.00 (2)

4.66 (1) 
3.48 (2)

4.46 (1) 
3.29 (2)

4.30 (1) 
3.29 (2)

eer 3.17 (1) 
2.37 (2)

 2.94 (1) 
2.26 (2)

2.82 (1) 
2.21 (2)

3.39 (1) 
2.78 (2)

3.01 (1) 
2.51 (2)

2.76 (1) 
2.32 (2)

afmetingen unit hoogte/breedte/diepte mm 735/825/300 1.345/900/320
gewicht unit kg 57 114

werkbereik

verwarmen min.~max. °cwb -20~25 -25~35
koelen min.~max. °cdb 10~43 10.0~46.0
sanitair 
warmwater min.~max. °cdb -20~43 -20~35

Koelmiddelvulling
type r-410a
inhoud kg 1.7 3.4

geluidsvermogenniveau
verwarmen nom. dba 61 62 64 66
koelen nom. dba 63 64 66 69

geluidsdrukniveau
verwarmen nom. dba 48 49 51 52
koelen nom. dba 48 50 52 54

Voeding naam;fase;frequentie;voltage hz;v V3;1~;50;230
Stroom aanbevolen zekeringen a 20 40

VerSie Vloermodel- monofaSig

DAIKIN ALTHERMA LAGE TEMPERATUUR

Splitsysteem
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(1) koelen ta 35°c - lwe 18°c (dt = 5°c); verwarmen ta dB/wB 7°c/6°c - lwc 35°c (dt = 5°c)
(2) koelen ta 35°c - lwe 7°c (dt = 5°c); verwarmen ta dB/wB 7°c/6°c - lwc 45°c (dt = 5°c)

BINNENUNITS EKHVH016B EKHVX016B

omkasting
kleur metaalgrijs
materiaal Voorgelakte metaalplaat

afmetingen unit hoogte/breedte/
diepte mm 705/600/695

gewicht unit kg 67

werkbereik
verwarmen waterzijde min.~max. °c 15~55 (6)

koelen waterzijde min.~max. °c 5~22

geluidsvermogenniveau medium 
snelheid 0 esp dBa 46

geluidsdrukniveau
medium 
snelheid

0 esp dBa 28
nominal flow dBa 31 (3) / 29 (4) / 28 (5)

hoge snelheid nominal flow dBa 33 (3) / 33 (4) / 32 (5)

VerSie Vloermodel - driefaSig

BUITENUNITS MET BODEMPLAATVERWARMER ERLQ011CW1 ERLQ014CW1 ERLQ016CW1

Verwarmcapaciteit nom. kw 11.20 (1) 
10.98 (2)

14.00 (1) 
13.57 (2)

16.00 (1) 
15.20 (2)

Koelcapaciteit nom. kw 15.05 (1) 
11.72 (2)

16.06 (1) 
12.55 (2)

16.76 (1) 
13.12 (2)

geabsorbeerd 
vermogen

verwarmen nom. kw 2.41 (1) 
3.15 (2)

3.14 (1) 
4.12 (2)

3.72 (1) 
4.60 (2)

koelen nom. kw 4.44 (1) 
4.22 (2)

5.33 (1) 
5.00 (2)

6.06 (1) 
5.65 (2)

prestatiecoëfficiënt cop 4.66 (1) 
3.48 (2)

4.46(1) 
3.29 (2)

4.30 (1) 
3.29 (2)

eer 3.39 (1) 
2.78 (2)

3.01(1) 
2.51 (2)

2.76 (1) 
2.32 (2)

afmetingen unit hoogte/breedte/
diepte mm 1,345/900/320

gewicht unit kg 114

werkbereik

verwarmen min.~max. °cwB -25~35
koelen min.~max. °cdB 10~46
sanitair 
warmwater min.~max. °cdB -20~35

Koelmiddelvulling
type r-410a
inhoud kg 3.4

geluidsvermogenniveau
verwarmen nom. dBa 64 66
koelen nom. dBa 64 66 69

geluidsdrukniveau
verwarmen nom. dBa 51 52
koelen nom. dBa 50 52 54

Voeding  naam;fase;frequentie;voltage hz;V w1;3n~;50;400
Stroom aanbevolen zekeringen a 20

Splitsysteem
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DAIKIN ALTHERMA LAGE TEMPERATUUR

MET BODEMPLAATVERWARMER EDLQ011BB6V3 EDLQ014BB6V3 EDLQ016BB6V3

Verwarmcapaciteit nom. kw 11.20 (1) 
 10.87 (2)

14.00 (1) 
 13.10 (2)

16.00 (1) 
 15.06 (2)

geabsorbeerd 
vermogen verwarmen nom. kw 2.47 (1)

 3.22 (2)
3.20 (1) 
 3.91 (2)

3.79 (1) 
 4.62 (2)

prestatiecoëfficiënt cop 4.54 (1) 
 3.37 (2)

4.37 (1) 
 3.35 (2)

4.22 (1) 
 3.26 (2)

afmetingen unit hoogte/breedte/diepte mm 1,418/1,435/382
gewicht unit kg 180

hydraulische 
component

backup 
verwarmer: 
voeding

type 6V3

voeding
fase 
frequentie 
voltage

hz/V 1~/50/230

werkbereik
verwarmen

omgeving min.~max. °cwB -15~35
waterzijde min.~max. °c 15~55

sanitair 
warmwater

omgeving min.~max. °cdB -15~43
waterzijde min.~max. °c 25~80

Koelmiddelvulling
type r-410a
inhoud kg 2.95

geluidsvermogenniveau verwarmen nom. dBa 64 65 66
geluidsdrukniveau verwarmen nom. dBa 51 52

compressor 
component hoofdvoeding

naam V3
fase 1
frequentie hz 50
voltage V 230

(1) koelen ta 35°c - lwe 18°c (dt = 5°c); verwarmen ta dB/wB 7°c/6°c - lwc 35°c (dt = 5°c) (2) koelen ta 35°c - lwe 7°c ( dt = 5°c); verwarmen ta dB/wB 7°c/6°c - lwc 45°c ( dt = 5°c )

MET BODEMPLAATVERWARMER EDLQ011BB6W1 EDLQ014BB6W1 EDLQ016BB6W1

Verwarmcapaciteit nom. kw 11.20 (1)  
 10.87 (2)

14.00 (1) 
 13.10 (2)

16.00 (1) 
 15.06 (2)

geabsorbeerd 
vermogen

verwarmen nom. kw 2.51 (1)  
 3.12 (2)

3.22 (1)  
 3.98 (2)

3.72 (1) 
 4.58 (2)

prestatiecoëfficiënt cop 4.46 (1)   
 3.48 (2)

4.35 (1) 
 3.29 (2)

4.30 (1) 
 3.29 (2)

afmetingen unit hoogte/breedte/
diepte

mm 1,418/1,435/382
gewicht unit kg 180
hydraulisch 
component

backup 
verwarmer: 
voeding

type 6w1

omgeving
fase 
frequentie 
voltage

hz/V
3~/50/400

werkbereik verwarmen waterzijde min.~max. °cwB -15~35
omgeving min.~max. °c 15~55

sanitair 
warmwater

waterzijde min.~max. °cdB -15~43
waterzijde min.~max. °c 25~80

Koelmiddelvulling type r-410a
inhoud kg 2.95

geluidsvermogenniveau verwarmen nom. dBa 64 65 66
geluidsdrukniveau verwarmen nom. dBa 49 51 53
compressor 
component

hoofdvoeding naam w1
fase 3n
frequentie hz 50
voltage V 400

VerSie enKel Verwarmen - monofaSig

VerSie enKel Verwarmen - driefaSig

monoblocsysteem
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MET BODEMPLAATVERWARMER EBLQ011BB6V3 EBLQ014BB6V3 EBLQ016BB6V3
Verwarmcapaciteit nom. kw 11.20 (1) 

 10.87 (2)
14.00 (1) 
 13.10 (2)

16.00 (1)  
 15.06 (2)

Koelcapaciteit nom. kw 12.85 (1) 
 10.00 

15.99 (1) 
 12.50 (2)

16.73 (1) 
 13.10 (2)

Voeding koelen nom. kw 3.78 (1) 
 3.60 (2)

5.65 (1) 
 5.30 (2)

6.28 (1) 
 5.85 (2)

verwarmen nom. kw 2.47 (1)
 3.22 (2)

3.20 (1) 
 3.91 (2)

3.79 (1) 
 4.62 (2)

prestatiecoëfficiënt cop 4.54 (1) 
 3.37 (2)

4.37 (1) 
 3.35 (2)

4.22 (1) 
 3.26 (2)

eer 3.39 (1) 
 2.78 (2)

2.83 (1) 
 2.36 (2)

2.66 (1) 
 2.24 (2)

afmetingen unit hoogte/breedte/
diepte

mm 1,418/1,435/382

gewicht unit kg 180
hydraulische 
component

backup 
verwarmen: 
voeding

type 6V3
voeding fase 

frequentie 
voltage

hz/V
1~/50/230

werkbereik verwarmen omgeving min.~max. °cwB -15~35
water 
zijde

min.~max. °c 15~55

sanitair 
warmwater

omgeving min.~max. °cdB -15~43
water 
zijde

min.~max. °c 25~80

Koelmiddelvulling type r-410a
inhoud kg 2.95

geluidsvermogenniveau verwarmen nom. dBa 64 65 66
koelen nom. dBa 65 66 69

geluidsdrukniveau verwarmen nom. dBa 51 52
koelen nom. dBa 50 52 54

compressor 
component

hoofdvoeding naam V3
fase 1
frequentie hz 50
voltage V 230

(1) koelen ta 35°c - lwe 18°c (dt = 5°c); verwarmen ta dB/wB 7°c/6°c - lwc 35°c (dt = 5°c)
(2) koelen ta 35°c - lwe 7°c ( dt = 5°c); verwarmen ta dB/wB 7°c/6°c - lwc 45°c ( dt = 5°c )

MET BODEMPLAATVERWARMER EBLQ011BB6W1 EBLQ014BB6W1 EBLQ016BB6W1
Verwarmcapaciteit nom. kw 11.20 (1) 

 10.87 (2)
14.00 (1) 
 13.10 (2)

16.00 (1) 
 15.06 (2)

Koelcapaciteit nom. kw 12.85 (1) 
 10.00 (2)

15.99 (1) 
 12.50 (2)

16.73 (1) 
 13.10 (2)

geabsorbeerd 
vermogen

koelen nom. kw 3.78 (1) 
 3.60 (2)

5.32 (1) 
 4.98 (2)

6.06 (1) 
 5.65 (2)

verwarmen nom. kw 2.51 (1) 
 3.12 (2)

3.22 (1) 
 3.98 (2)

3.72 (1) 
 4.58 (2)

prestatiecoëfficiënt cop 4.46  (1)
 3.48 (2)

4.35 (1) 
 3.29 (2)

4.30 (1) 
 3.29 (2)

eer 3.39 (1) 
 2.78 (2)

3.01 (1) 
 2.51 (2)

2.76 (1) 
 2.32 (2)

afmetingen unit hoogte/breedte/
diepte

mm 1,418/1,435/382

gewicht unit kg 180
hydraulische 
component

back-up 
verwarmen: 
voeding

type 6w1
voeding fase/

frequentie/
voltage

hz/V
3~/50/400

werkbereik verwarmen omgeving min.~max. °cwB -15~35
water- 
ziide

min.~max. °c 15~55

sanitair 
warmwater

omgeving min.~max. °cdB -15~43
water- 
ziide

min.~max. °c 25~80

Koelmiddelvulling type r-410a
inhoud kg 2.95

geluidsvermogenniveau verwarmen nom. dBa 64 65 66
koelen nom. dBa 65 66 69

geluidsdrukniveau verwarmen nom. dBa 49 51 53
koelen nom. dBa 50 52 54

compressor 
component

hoofdvoeding naam w1
fase 3n
frequentie hz 50
voltage V 400

(1) koelen ta 35°c - lwe 18°c (dt = 5°c); verwarmen ta dB/wB 7°c/6°c - lwc 35°c (dt = 5°c)
(2) koelen ta 35°c - lwe 7°c ( dt = 5°c); verwarmen ta dB/wB 7°c/6°c - lwc 45°c ( dt = 5°c )

VerSie Verwarmen & Koelen - monofaSig

VerSie Verwarmen & Koelen - driefaSig

monoblocsysteem
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DAIKIN ALTHERMA LAGE TEMPERATUUR

draadloze thermostaat eKrtr1
afmetingen thermostaat hoogte/breedte/

diepte
mm 87/125/34

ontvanger hoogte/breedte/
diepte

mm 170/50/28

gewicht thermostaat g 210
ontvanger g 125

omgevings- 
temperatuur

bewaring min./max. °c -20/60
werking min./max. °c 0/50

temperatuur-
instelbereik

verwarmen min./max. °c 4/37
koelen min./max. °c 4/37

Klok ja
regelfunctie proportionele band
Voeding thermostaat voltage V Batterij: 3x aa-lrg (alkaline)

ontvanger voltage V 230
frequentie hz 50
fase 1~

aansluiting thermostaat draadloos
ontvanger Bedrade

maximum afstand 
tot ontvanger

binnenunit m ongeveer 30m
buitenunit m ongeveer 100m 

Bedrade kamerthermostaat eKrtwa
afmetingen unit hoogte/breedte/

diepte
mm 87/125/34

gewicht unit g 215
omgevings- 
temperatuur

bewaring min./max. °c -20/60
werking min./max. °c 0/50

temperatuur- 
instelbereik

verwarmen min./max. °c 4/37
koelen min./max. °c 4/37

Klok ja
regelfunctie proportionele band
Voeding voltage V Batterij: 3* aa-lr6 (alkaline)
aansluiting type Bedrade

roestvrijstalen sanitair warmwatertank eKhwS150B3V3 eKhwS200B3V3 eKhwS300B3V3 eKhwS200B3Z2 eKhwS300B3Z2
omkasting kleur neutraal wit

materiaal epoxy gecoat zacht staal
gewicht lege tank kg 37 45 59 45 59
tank waterinhoud l 150 200 300 200 300

materiaal roestvrij staal (din 1.4521)
max. watertemperatuur °c 85

warmetwisselaar aantal 1
materiaal warmtewisselaar duplex staal ldX 2101

Boosterverwarmer capaciteit kw 3
Voeding fase, frequentie, voltage hz/V 1~/50/230 2~/50/400

Sanitair warmwatertanK

KamerthermoStaat
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Zonnecollector aansluiting eKSolhwaV1
afmetingen unit hoogte x breedte x diepte mm 770x305x270
gewicht unit kg 8
werkbereik omgevings 

temperatuur
min.~max. °c 1~35

geluidsdrukniveau nom. dBa 27
Voeding fase/frequentie/voltage hz/V 1~/50/220-240
Voedingsingang Binnenunit

optie eKSr3pa
montage aan de muur
afmetingen unit hoogte x breedte x diepte mm 332x230x145
regeling type digitale verschiltemperatuur regelaar met tekstdisplay

energieverbruik w 2
Sensoren temperatuursensor zonnepaneel pt1000

sensor voorraadtank ptc
retourstroomsensor ptc
aanvoertemperatuur en debietsensor Signaal voltage (3.5V dc)

Voeding frequentie;voltage hz;V 50;230

Solar collector eKSV26p eKSh26p
afmetingen unit hoogte/breedte/diepte mm 2,000x1,300x85 1,300x2,000x85
gewicht unit kg 43
Volume l 1.7 2.1
oppervlakte bruto m² 2.601

netto m² 2.364
absorber m² 2.354

coating micro-therm (absorptie max.96%, emissie ca. 5% +/-2%)
absorber harpvormig koperleidingregister met lasergelaste hoogwaardig gecoate aluminimumplaat
Beglazing enkelvoudig veiligheidsglas, transmissie +/- 92%
toegelaten dakhelling min.~max. ° 15~80
werkdruk max. bar 6
stilstandstemperatuur max. °c 200
thermische prestatie zero verlies collector rendement % 78.7

warmteverliescoëfficiënt w/m².K 4,270
temperatuur afhankelijkheid van de 
warmteverliescoëfficiënt

w/m².K² 0.0070

thermische capaciteit kj/K 6.5
inherente 
hoekbepaling

am bij 50° 0.94

positie Verticaal horizontaal

BinnenunitS fwXV20aVeB fwXV15aVeB
Verwarmcapaciteit totaal vermogen nom. kw 2.0 1.5
Koelcapaciteit totaal vermogen nom. kw 1.7 1.2

voelbaar 
vermogen

nom. kw 1.4 0.98

geabsorbeerd 
vermogen

verwarmen nom. kw 0.015 0.013
koelen nom. kw 0.015 0.013

afmetingen unit hoogte/breedte/
diepte

mm 600/700/210

gewicht unit kg 15
aansluiting 
leidingen

condensafvoer/od/ingang/uitgang mm/inch 18/g 1/2/g 1/2

geluidsdrukniveau verwarmen nom. dBa 29 19
koelen nom. dBa 29 19

Voeding fase/frequentie/voltage hz/V 1~/50/60/220-240/220

Solar Kit

Solar collector

warmtepomp-conVector

(1)Koelen: binnentemperatuur 27°cdB, 19°cwB; intrede watertermperatuur 7°c, water temperatuur stijging 5K.(2)Verwarmen: kamertemperatuur 20°cdB en waterregime 45/40°c
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Zonnecollector aansluiting eKSolhwaV1
afmetingen unit hoogte x breedte x diepte mm 770x305x270
gewicht unit kg 8
werkbereik omgevings 

temperatuur
min.~max. °c 1~35

geluidsdrukniveau nom. dBa 27
Voeding fase/frequentie/voltage hz/V 1~/50/220-240
Voedingsingang Binnenunit

BinnenunitS eKhBrd011aBV1 eKhBrd014aBV1 eKhBrd016aBV1 eKhBrd011aBy1 eKhBrd014aBy1 eKhBrd016aBy1
Verwarmcapaciteit nom. kw 11 (1)  

 11 (2)  
 11 (3)

14 (1)  
 14 (2)  
 14 (3)

16 (1)  
 16 (2)  
 16 (3)

11 (1)  
 11 (2)  
 11 (3)

14 (1)  
 14 (2)  
 14 (3)

16 (1)  
 16 (2)  
 16 (3)

geabsorbeerd 
vermogen

verwarmen nom. kw 3.57 (1)  
 4.40 (2)  
 2.61 (3)

4.66 (1)  
 5.65 (2)  
 3.55 (3)

5.57 (1)  
 6.65 (2)  
 4.31 (3)

3.57 (1)  
 4.40 (2)  
 2.61 (3)

4.66 (1)  
 5.65 (2)  
 3.55 (3)

5.57 (1)  
 6.65 (2)  
 4.31 (3)

cop 3.08 (1)  
 2.50 (2)  
 4.22 (3)

3.00 (1)  
 2.48 (2)  
 3.94 (3)

2.88 (1)  
 2.41 (2)  
 3.72 (3)

3.08 (1)  
 2.50 (2)  
 4.22 (3)

3.00 (1)  
 2.48 (2)  
 3.94 (3)

2.88 (1)  
 2.41 (2)  
 3.72 (3)

omkasting kleur metaalgrijs
materiaal gecoate metaalplaat

afmetingen unit hoogte/breedte/
diepte

mm 705/600/695

gewicht unit kg 144.25 147.25
werkbereik verwarmen omgeving min.~max. °c -20~20

water-
zijde

min.~max. °c 25~80

sanitair 
warmwater

omgeving min.~max. °cdB -20~35
water-
zijde

min.~max. °c 25~80

Koelmiddelvulling type r-134a
inhoud kg 3.2

geluidsdrukniveau nom. dBa 43 (1)  
 46 (2)

45 (1)  
 46 (2)

46 (1)  
 46 (2)

43 (1)  
 46 (2)

45 (1)  
 46 (2)

46 (1)  
 46 (2)

nachtverlaging 
regime

level 1 dBa 40 (1) 43 (1) 45 (1) 40 (1) 43 (1) 45 (1)

Voeding naam V1 y1
fase 1~ 3~
frequentie hz 50
voltage V 220-240 380-415

Stroom aanbevolen zekeringen a 25 16

(1)ew 55°c; lw 65°c; dt 10°c; omgevingsvoorwaarden: 7°cdB/6°cwB(2)ew 70°c; lw 80°c; dt 10°c; omgevingsvoorwaarden: 7°cdB/6°cwB(3)ew 30°c; lw 35°c; dt 5°c; omgevingsvoorwaarden: 7°cdB/6°cwB

BUITENUNITS MET BODEMPLAATVERWARMER erSQ011aaV1 erSQ014aaV1 erSQ016aaV1 erSQ011ay1 erSQ014ay1 erSQ016ay1
afmetingen unit hoogte/breedte/

diepte
mm 1.345/900/320

gewicht unit kg 120
werkbereik verwarmen min.~max. °cwB -20~20

sanitair 
warmwater

min.~max. °cdB -20~35

Koelmiddelvulling type r-410a
inhoud kg 4.5

geluidsvermogenniveau verwarmen nom. dBa 68 69 71 68 69 71
geluidsdrukniveau verwarmen nom. dBa 52 53 55 52 53 55
Voeding  naam;fase;frequentie;voltage hz/V V1/1~/50/220-440 y1;3~;50;380-415
Stroom aanbevolen zekeringen a 25 16

BinnenunitS - monofaSig / driefaSig

BUITENUNITS ERRQ011AV1 ERRQ014AV1 ERRQ016AV1 ERRQ011AAY1 ERRQ014AAY1 ERRQ016AAY1
afmetingen unit hoogte/breedte/

diepte
mm 1,345/900/320

gewicht unit kg 120
werkbereik verwarmen min.~max. °cwB -20~20

sanitair 
warmwater

min.~max. °cdB -20~35

Koelmiddelvulling type r-410a
inhoud kg 4.5

geluidsvermogenniveau verwarmen nom. dBa 68 69 71 68 69 71
geluidsdrukniveau verwarmen nom. dBa 52 53 55 52 53 55
Voeding  naam;fase;frequentie;voltage hz;V V1;1~;50;220-440 y1/3~/50/380-415
Stroom aanbevolen zekeringen a 25 16

Daikin Altherma Hoge Temperatuur
Technische specificaties

BuitenunitS - monofaSig / driefaSig
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Sanitair warmwatertank eKhwp300a eKhwp500a
omkasting kleur metaalgrijs (ral7037)

materiaal Schokbestendig polypropyleen 
gewicht unit leeg kg 59 92
warmtewisselaar sanitair 

warmwater
materiaal warmtewisselaar roestvrijstaal (din 1.4404)
oppervlakte m² 5.7 5.9
volume 
warmtewisselaar

l 27.8 28.4

werkdruk bar 6
gemiddelde 
specifieke 
thermische output

w/K
2,795 2,860

voorraad-
verwarmer

materiaal warmtewisselaar roestvrijstaal (din 1.4404)
oppervlakte m² 2.5 3.7
volume 
warmtewisselaar

l 12.3 17.4

gemiddelde 
specifieke 
thermische output

w/K
1,235 1,809

verwarmings-
ondersteuning

materiaal warmtewisselaar roestvrijstaal (din 1.4404)
oppervlakte m² - 1.0
volume 
warmtewisselaar

l - 5

gemiddelde 
specifieke 
thermische output

w/K
- 313

Voeding fase -
tank water volume l 300 500

maximum water temperatuur °c 85

SANITAIR WARMWATERTANK EKHTS200AC EKHTS260AC
omkasting kleur metaalgrijs

materiaal gegalvaniseerd staal (gecoate metaalplaat)
afmetingen unit hoogte/

geïntegreerd 
in binnenunit/
breedte/diepte

mm

1,335/2,010/600/695 1,335/2,285/600/695

gewicht unit leeg kg 70 78
warmtewisselaar hoeveelheid 1

materiaal warmtewisselaar duplex staal (en 1.4162)
oppervlakte m² 1.56
volume warmtewisselaar l 7.5

Voeding fase -
tank water volume l 200 260

materiaal roestvrijstaal (en 1.4521)
maximum water temperatuur °c 75

Solar kit-aansluiting EKSRPS3
afmetingen unit hoogte x Breedte x diepte mm -
Bediening type digitale temperatuurverschil-controller met volle tekst

elektrisch verbruik w -
montage Zijkant tank
Sensor temperatuursensor zonnepaneel pt1000

Sensor voorraadtank ptc
retourstroomsensor ptc
toevoer-temperatuur- en debietsensor Spanningssignaal (3.5V dc)

SOLAR COLLECTOR EKSV26P EKSH26P
afmetingen unit hoogte x breedte x diepte mm 2,000x1,300x85 1,300x2,000x85
gewicht unit kg 43
Volume l 1.7 2.1
oppervlakte bruto m² 2.601

netto m² 2.364
absorber m² 2.354

coating micro-therm (absorptie max. 96%, emissie ca. 5% +/- 2%)
absorber harpvormig koperleiding-register met lasergelaste aluminimum plaat met zeer selectieve coating
Beglazing enkelvoudig veiligheidsglas +/- 92%
toegelaten dakhelling min.~max. ° 15~80
 werkdruk max. bar 6
temperatuur 
stilstaand

max. °c 200

thermische 
prestatie

zero verlies collector rendement % 78.7
heat loss coefficient a1 w/m².K 4,270
temperatuur afhankelijkheid van de 
warmteverliescoëfficiënt

w/m².K² 0.0070

thermisch capaciteit kj/K 6.5
inherente 
hoekbepaling

am at 50° 0.94

positie Verticaal horizontaal

Sanitair warmwatertanK

Solar Kit-aanSluiting

Solar collector
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BINNENUNIT EKHVMRD50AV1 EKHVMRD80AV1 EKHVMYD50AV1 EKHVMYD80AV1

Modus ENKEL VERWARMEN Verwarmen en koelen
Afmetingen hoogte/breedte/diepte mm 705x600x695 705x600x695

Uittrede temperatuur verwarmen °C 25~80 25~80

Materiaal Gecoate metaalplaat Gecoate metaalplaat
Kleur Metaalgrijs Metaalgrijs
Geluidsdrukniveau nominal dB(A) 401/ 432 421/ 432 401/ 432 421/ 432

Gewicht kg 92 120

Koelmiddelvulling
type R-134a R-134a
inhoud kg 2 2 2 2

Voeding 1~/ 50Hz /220-240V 1~/ 50Hz /220-240V

1 Geluidsniveau’s worden gemeten op: EW 55°C; LW 65°C 2 Geluidsniveau’s worden gemeten: EW 70°C; LW 80°C

WARMTEPOMP-CONVECTOR FWXV15A FWXV20A

Capaciteit
verwarmen 45°C 1 kW 1.5 2.0
koelen 7°C 2 kW 1.2 1.7

Afmetingen HxBxD mm 600x700x210
Gewicht kg 15
Luchtdebiet h/m/l/sl m3/h 318/228/150/126 474/354/240/198
Geluidsdrukniveau m dB(A) 19 29
Koelmiddelvulling Water
Voeding 1~/220-240V/50/60Hz
Aansluiting leidingen vloeibaar (od)/afvoer 12.7 / 20

BUITENUNIT EMRQ8AY1 EMRQ10AY1 EMRQ12AY1 EMRQ14AY1 EMRQ16AY1

Nominaal vermogen
verwarmen kW 22.4 28 33.6 39.2 44.8
koelen kW 20 25 30 35 40

Capaciteit HP 8 10 12 14 16
Afmetingen Hoogte/breedte/diepte mm 1680x1300x765
Gewicht kg 331 339
Geluidsvermogenniveau verwarmen dB(A) 78 80 83 84
Geluidsdrukniveau verwarmen °C 58 60 62 63

Werkbereik
verwarmen °C -20°C~20*
sanitair warmwater °C -20°C~35*

Koelmiddelvulling type kg R-410A
Voeding 3~/50Hz/380-415V

Aansluiting leidingen

vloeistof leiding mm 9.52 12.7
gasleiding mm 19.1 22.2 28.6
hoge en lage gasdrukleiding 15.9 19.1 22.2
maximum totale lengte m 300
hoogteverschil OU-IU m 40

Aanbevolen zekeringen A 20 25 40

Voorwaarden: verwarmen Ta = 7°CDB / 6°CWB, 100% connectie ratio Voorwaarden: koelen: Ta = 35°CDB, 100% connection ratio * Vermogen niet gegarandeerd tussen -20°C en -15°C

1 water intrede temperatuur  = 45°C / Water outlet temperatuur: 40°C
 binnentemperatuur = 20°CDB
 ventilatorsnelheid medium

2 water intrede temperatuur = 7°C / water uittrede temperatuur: 12°C
 binnentemperatuur = 27°CDB / 19°CWB
 ventilatorsnelheid medium

Sanitair warmwatertank EKHTS200AC EKHTS260AC
Watervolume l 200 260
Max. watertemperatuur °C 75°C
Afmetingen HxBxD mm 1,335x600x695 1,610x600x695
Afmetingen - geïntegreerd in binnenunit HxBxD mm 2,010x600x695 2,285x600x695
Materiaal buitenbehuizing Voorgelakte metaalplaat
Kleur Metaalgrijs
Gewicht lege tank kg 70 78

Sanitair warmwatertanK

warmtepomp-conVector

BinnenunitS

BuitenunitS

Daikin Altherma Flex Type
Technische specificaties



 Daikin, uw betrouwbare partner

Daikin is dé specialist op het gebied van klimaat regeling-
systemen - voor woningen, maar ook voor grotere commerciële 
en industriële gebouwen. Wij doen er alles aan opdat uw 
klanten 100% tevreden zijn.

 Innovatieve producten 
van topkwaliteit

Innovatie en kwaliteit staan altijd centraal in de filosofie van 
Daikin. Het hele Daikin-team wordt continu opgeleid om u 
optimaal te kunnen informeren en adviseren. 

 Een schoon milieu

Wanneer uw klant een Daikin-product in huis haalt, draagt 
hij in belangrijke mate bij tot een gezond milieu. Bij de 
productie van het comfortsysteem voor uw klant, streven wij 
naar een duurzaam energieverbruik, productrrecyclage en 
afvalbeperking. Daikin past de principes van het ‘eco-design’ 
rigoureus toe, door zo weinig mogelijk materialen te gebruiken 
die schadelijk zijn voor het milieu.
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Daikin Altherma hogetemperatuur-units vallen niet binnen het toepassingsgebied van het Eurovent-
certificatieprogramma. 

FSC

ECPNL11-721A
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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 warmtetransportmiddelen 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 products are distributed by:

Daikin Europe N.V. neemt deel aan het 
Euroventcertificatieprogramma voor airconditioners 
(AC), vloeistofkoelsystemen (LCP) en ventilo-
convectoren (FC); de certificatiegegevens van 
gecertificeerde modellen zijn te vinden in de Eurovent-
lijst. De multi- zijn door Eurovent goedgekeurd voor 
combinaties van maximaal 2 binnenunits. 


