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Economisch, efficiënt 
en milieuvriendelijk -  
alles in één

Daikin Altherma 3 WS voor collectieve huisvesting biedt een innovatieve 
benadering voor het verkleinen van de ecologische voetafdruk van 
appartementsgebouwen. Individuele warmtepompen leveren economische 
verwarming, warm water en optionele koeling voor elk aangesloten 
appartement via een centraal watercircuit. Op die manier wordt het gebruik 
van hernieuwbare energie geoptimaliseerd en worden warmteverliezen in de 
verdeling geminimaliseerd. Dit betekent een aanzienlijke verbetering van de 
milieuprestaties van het appartementsgebouw.

Het aantal mensen dat in stedelijke gebieden 
woont, is in de afgelopen jaren voortdurend 
toegenomen. Meergezinswoningen vormen een 
groot deel van de Europese gebouwen. Vooral 
als we overwegen dat in 2018 46,0% van de EU-
27 bevolking in flats woonde. (*) Daarom zijn 
appartementsgebouwen één van de grootste 
energieverbruikers en bronnen van Co

2
-uitstoot 

van de Europese bouwsector.

De hogere vraag naar woonruimte zal ertoe leiden 
dat de bouwsector voor collectieve woningen in 
de steden van de toekomst enorm zal groeien. 
De bouwsector speelt een belangrijke rol in het 
energieverbruik, aangezien die 40% van het 
energieverbruik in de EU vertegenwoordigt.
Nieuwe Europese richtlijnen zijn bedoeld om de 

efficiëntie van moderne gebouwen te verhogen, 
zodat toekomstige doelen worden bereikt. In dat 
opzicht spelen warmtepompen een belangrijke 
rol om die doelen te bereiken, niet enkel voor 
eengezinswoningen, maar ook in gebouwen voor 
collectieve huisvesting.

Daikin, al meer dan 90 jaar een innovator op dat 
vlak, neemt de uitdaging aan om oplossingen 
uit te werken voor gebouwen voor collectieve 
huisvesting op basis van volledig hernieuwbare 
energie en in-house warmtepomptechnologie. 
Daikin heeft de units, de ervaring en de perfecte 
oplossing voor elke situatie: laagbouw of 
hoogbouw, individuele of gecentraliseerde 
verwarmingssystemen, renovaties of nieuwbouw. 
(*) https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.
php?title=Living_conditions_in_Europe_-_housing_quality
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Daikin Altherma 3 WS  
voor collectieve huisvesting

Individuele warmtepompen 
aangesloten op een centraal circuit
Dit innovatieve systeem bestaat uit een netwerk 

van warmtepompen die zijn aangesloten op een 

gemeenschappelijk centraal watercircuit. In elk 

appartement is een Daikin Altherma 3 WS-unit 

geïnstalleerd - een uiterst efficiënte water/water-

warmtepomp met geïntegreerde tank voor sanitair warm 

water.

De warmtepomp in elk appartement werkt onafhankelijk, 

maar is aangesloten op een gemeenschappelijk 

centraal watercircuit en vormt op die manier een 

gemeenschappelijk systeem. Het centraal watercircuit 

moet op een temperatuur tussen +10°C en +30°C 

worden gehouden. Dankzij dit brede temperatuurbereik 

kan het centraal watercircuit op verschillende manieren 

worden verwarmd/gekoeld:

• Geothermische of lucht-warmtepomp

• Gedeelde bodeminstallatie, boorgat of thermische 
palen

• Oppervlaktewaterbron, zoals een rivier, kanaal of 
zeewater

• Warmtenetwerk in de wijk

• Recuperatie van overtollige warmte

Dit biedt de ontwerper volledige flexibiliteit om de meest 

geschikte vorm van duurzame energie te selecteren die 

ter plaatse beschikbaar is: bodem, water of lucht

Lage omgevingstemperaturen 
voor minimaal warmteverlies
Dit uiterst efficiënte warmtepompnetwerk levert 

economische verwarming, warm water en optionele 

koeling voor een volledig appartementsgebouw bij 

relatief lage watertemperaturen.

In vergelijking met de hoge verdelingsverliezen 

die optreden bij typische gemeenschappelijke 

Belangrijkste voordelen:
• Maakt gebruik van hernieuwbare (of 

gerecupereerde) energie
• Koolstofarme warmtepompoplossing biedt 

aanzienlijke CO
2
-reducties ten opzichte van 

traditionele systemen
• Koolstofarme oplossing helpt 

koolstofcompensatiebetalingen te verminderen
• Energiecentrum niet vereist, besparing van 

kostbare ruimte
• Verwarming, warm water en koeling via een 

2-buizennetwerk biedt kapitaalbesparingen ten 
opzichte van een traditionele 4-buizen oplossing

• Standaard intuïtieve bediening en 
internetaansluiting

• De warmtepomp in het appartement is uitgerust 
met een geïntegreerde back-upverwarming, 
zodat verwarming en warm water in elke situatie 
behouden blijven.

Geothermische 
warmte

Oppervlakte- 
water

Lucht- 
warmtepomp

Stadsver- 
warming

Recuperatie van 
overtollige warmte

verwarmingssystemen, die leiden tot oververhitte 

gebouwen en energieverspilling, zorgt het lage 

omgevingscircuit ervoor dat warmteverliezen met 

meer dan 90% worden gereduceerd. Het is dus een 

veel economischere oplossing, die de ecologische 

voetafdruk van het volledige gebouw verkleint.

Daikin oplossing voor 
commerciële ruimte

Daikin oplossing voor 
commerciële ruimte
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4,5 kW watercircuit

Geoptimaliseerd voor 
comfort
Dankzij een wateruittredetemperatuur 

tot 65°C en een hoog rendement is 

de Daikin Altherma 3 WS speciaal 

ontworpen voor de laagste 

bedrijfskosten en een maximaal 

comfort voor elk appartement.

Veelzijdigheid door 
ontwerp
Daikin Altherma 3 WS is uiterst 

veelzijdig en werkt met verschillende 

verwarmingssystemen, zoals radiatoren, 

vloerverwarming, warmtepomp-

convectoren of ventilo-convectoren 

voor een maximale ontwerpflexibiliteit.

Alles-in-één 
geïntegreerd model
Het indoor vloermodel met 

geïntegreerde tank voor sanitair warm 

water heeft compacte afmetingen 

en gebruikt een zo klein mogelijk 

vloeroppervlak.

5 kW verwarming

0,5 kW elektriciteit

Ontworpen voor 
het moderne leven
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Vermindering van de 
kapitaalkosten
Dankzij een watercircuit met lage 

temperatuur dat is aangesloten 

op een warmtepomp op het dak 

of in de technische ruimte, plus 

een Daikin Altherma 3 WS-unit in 

elk appartement, aangesloten op 

Daikin warmtepomp-convectoren 

of ventilo-convectoren, staat het 

volledige systeem garant voor een 

lagere koolstofuitstoot dan bij  een 

typisch verwarmingssysteem. Dit kan 

de koolstofcompensatiebetalingen 

van de projectontwikkelaar aanzienlijk 

verlagen, zodat een koolstofarm 

verwarmings- en koelsysteem niet 

enkel milieuvriendelijk maar ook 

economisch verantwoord is.

De warmtepomptechnologie 

verlaagt de uitstoot van koolstof 

in vergelijking met traditionele 

verwarmingssystemen op basis 

van fossiele brandstoffen. Maar de 

Daikin Altherma 3 WS gaat nog 

verder in het verminderen van 

het aardopwarmingspotentieel 

(GWP) van het systeem, omdat 

het is uitgerust met de Daikin 

Bluevolution technologie die gebruik 

maakt van R-32 koelmiddel. R-32 

heeft een lagere GWP dan andere 

koelmiddelen die meestal worden 

gebruikt in warmtepompsystemen 

- en er is bovendien minder 

koelmiddel nodig - dus het is over de 

hele lijn milieuvriendelijker.

Reële decarbonisatie
In vergelijking met typische 

warmtekrachtkoppelingssystemen 

(WKK) en ketelsystemen die vaak in 

appartementen worden gebruikt, 

biedt het Daikin Altherma 3 WS 

systeem een vermindering van de 

koolstofuitstoot van 143 ton.1

1 Op basis van een blok van 277 appartementen met een warmtekrachtkoppeling (WKK)-systeem en warmte interface-units (HIU) met een WKK 
thermisch rendement van 48% en een elektrisch rendement van 32%, 60% WKK / 40% boiler, in vergelijking met een warmtepomp met een 
SCOP van 3,7 op basis van SAP2012

Gemeenschappelijke lucht-
warmtepomp
Modulair systeem

Daikin Altherma 3 WS
Unit in appartement met 
geïntegreerde tank voor 
sanitair warm water (180 l)

Compatibel met elk type 
verwarmingselement

Potentieel voor 
warmterecuperatie 
Van tegengestelde 
belastingen, aangesloten 
op een gemeenschappelijk 
watercircuit

Commerciële water-
warmtepomp (W/C VRV)
Aangesloten op hetzelfde 
watercircuit

Verdeling 
omgevingstemperatuur
Om warmteverlies en 
risico op oververhitting te 
minimaliseren
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Gemoedsrust voor 
gebruikers
Daikin Altherma 3 WS staat garant voor een vrijwel 
geruisloze werking, dankzij een speciaal ontworpen 
swingcompressormodule, die trillingen beperkt en geïsoleerd is 
om het geluidsniveau te minimaliseren.

Uiterst stille werking

42 dB(A)

vogels
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bibliotheek

35 dB(A) bos

gefluister27 dB(A)

20 dB(A)

30 dB(A)

*op 1 meter.

Daikin 
Altherma 3

WS
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BRC1HHDW BRC1HHDS BRC1HHDK

Volg de status van het 
verwarmingssysteem op

Stel de bedrijfsmodus en 
temperatuur in

Plan de ingestelde temperatuur 
en bedrijfsmodus

Intelligente besturing
Daikin's intelligente besturing biedt de eindgebruiker volledige controle over het 

verwarmings- en warmwatersysteem. Het helpt bovendien om geld te besparen op de 

energierekening, dankzij de modulerende ruimteregeling-logica van Daikin.

Altijd alles onder controle
Daikin biedt een uitgebreid gamma besturingsopties, zodat 
bewoners steeds kunnen genieten van een volledige controle 
over hun verwarmingssysteem, overal en op elk moment.

Madoka voor verwarming
Nog meer energiebesparingen voor de eindgebruiker, dankzij de elegante Madoka 

controller. Madoka zorgt voor een nog stabielere kamertemperatuur, door de 

watertemperatuur te regelen op basis van de gevraagde kamertemperatuur, en door de 

aan/uit cyclustijden te verminderen.

Gestroomlijnd en elegant design

Past bij elk interieur

Eenvoudig in gebruik met intuïtieve 
bediening

Daikin Residential Controller via app
De Daikin Residential Controller is een intelligente telefoon-app waarmee eindgebruikers 

hun verwarmingssysteem kunnen bewaken en regelen, waar en wanneer ze dat willen.
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de unit te installeren en te onderhouden.

Installeren en onderhouden is snel en eenvoudig, 

dankzij de compacte afmetingen, de in de fabriek 

gemonteerde leidingen bovenop het apparaat, en 

een verwisselbare hydromodule.

Snel en eenvoudig 
te monteren

Alle leidingaansluitingen aan 
de bovenkant, zowel binnen 
als buiten aangesloten

Kan eenvoudig in kleine ruimtes 
geïnstalleerd worden dankzij 
een klein vloeroppervlak en 
geïntegreerde handgrepen

Standaard vooraf bekabelde 
elektrische aansluitingen

666 mm

Elke appartement-unit bestaat uit een afgedichte 

R-32 warmtepomp met lage GWP, een optimaal 

geïsoleerde, geïntegreerde tank voor sanitair warm 

water en een elektrische back-upverwarming, 

zodat geen F-gassen kwalificaties nodig zijn om 
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Verwijderbare compressormodule, 
waardoor het totaalgewicht 70 kg 
lichter wordt

Als het Daikin Eye rood kleurt, betekent 
dit dat de unit in storing is en dat een 
depannage vereist is.

Snelle configuratie

Meld u aan en u kunt de unit in 
9 stappen volledig configureren via 
de nieuwe gebruikersinterface. U kunt 
zelfs controleren of de unit klaar is voor 
gebruik door testcycli uit te voeren. U 
kunt de instellingen op een USB-stick 
uploaden en direct in de unit of via de 
cloud downloaden. 

Eenvoudige werking

Werk supersnel met de nieuwe 
gebruikersinterface. Met zijn 
beperkt aantal toetsen en twee 
navigatieknoppen is deze uiterst 
eenvoudig te gebruiken.

Prachtig design

De gebruikersinterface is speciaal 
ontworpen met intuïtief gebruik voor 
ogen. Het kleurenscherm met hoog 
contrast levert verbluffend beeld 
en praktische informatie die u als 
installateur of onderhoudstechnicus 
echt helpen.

Blauw:

Rood:

Als het Daikin Eye blauw kleurt, werkt de 
warmtepomp correct. Het Daikin Eye zal 
gaan knipperen wanneer deze in stand-
bymodus werkt.

Intuïtieve 
interface

Het Daikin Eye

Het intuïtieve Daikin Eye geeft in real time de 
status van het systeem weer.

597 mm

1.891 mm
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Voor een uiterst efficiënt systeem dat de ecologische 

voetafdruk verkleint en de compensatiebetalingen 

voor uw appartementsgebouw vermindert, heeft 

Daikin de perfecte totaaloplossing.

Een compleet pakket 
van Daikin

Het mooie aan de Daikin Altherma 3 WS is 

dat elke waterpomp in het appartement kan 

aangesloten worden op een brede selectie 

verwarmingselementen en besturingen, die 

allemaal als volledig pakket door Daikin kunnen 

worden aangeboden. Dit garandeert een 

naadloze integratie en compatibiliteit van de 

verwarmingsoplossing in elk appartement.

Op dezelfde manier kan het gemeenschappelijk 

watercircuit functioneren met verschillende 

warmtepompoplossingen. En ook hier kan 

Daikin een brede selectie water-warmtepompen 

en lucht-warmtepompen met 2 en 4 buizen 

aanbieden, in een nog groter aantal configuraties, 

die zorgen voor de centrale energiebron voor het 

collectieve verwarmingssysteem.
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EGSA(H/X)-D9W(G) voor collectieve huisvesting

Daikin Altherma 3 WS  
water-warmtepomp

Accessoires:
Accessoire ref. Beschrijving

BRC1HHDW Madoka Verwarming - Wit
BRC1HHDS Madoka Verwarming - Zilver
BRC1HHDK Madoka Verwarming - Zwart
EKUHWG3D Daikin Altherma 3 vloermodel G3 set
EKPCCAB4 PC-kabel - voor het uploaden van lokale instellingen van PC naar unit
KRCS01-1 Optionele externe temperatuursensor voor binnenunit
EKRP1HBA Optionele printplaatset voor alarmbewaking op afstand, run en foutindicatie en bivalente werking
EKRP1AHT Optionele printplaat voor vermogensbegrenzing
EKCC*-W Sequentiebesturing
DCOM-LT/MB Daikin Altherma Modbus Gateway
DCOM-LT/IO Daikin Altherma I/O Gateway
K.FERNOXTF1 Fernox magneetfilter 1”
K.FERNOXTF1FL Fernox magneetfilter 1” en F1 inhibitor vloeistof (500 ml)
EKGSHYDMOD Hydromodule vervanging

011-1W0337
011-1W0338

65°C A+

 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

 A+++

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

L

Binnenunit EGSA H06D9W X06D9W(G) H10D9W X10D9W(G)
B0 / W35 Verwarmingsvermogen Min. kW 0,85

Nom. kW 3,34 5,48
Max. kW 7,98 9,55

Opgenomen vermogen Max. kW 0,7 1,12
Prestatiecoëfficiënt (COP) 4,74 4,89

B0 Koelcapaciteit Max. kW - 9,73 - 11,27
B20 / W35 Verwarmingsvermogen Nom. kW 6 10,5

Opgenomen vermogen Nom. kW 0,7 1,3
Prestatiecoëfficiënt (COP) 9,9 8,5

B20 / W55 Verwarmingscapaciteit Nom. kW 6,6 10,2
Opgenomen vermogen Nom. kW 1,4 2,1
Prestatiecoëfficiënt (COP) 4,8 4,9

B25 / W35 Verwarmingscapaciteit Nom. kW 6 11,1
Opgenomen vermogen Nom. kW 0,5 1,1
Prestatiecoëfficiënt (COP) 13,4 10,6

B25 / W55 Verwarmingscapaciteit Nom. kW 6,7 10,1
Opgenomen vermogen Nom. kW 1,3 1,8
Prestatiecoëfficiënt (COP) 5,7 5,7

Ruimteverwarming Gematigd klimaat
Pekel in 0°C
Water uit 55°C

ŋs (Seizoensgebonden 
rendement  
ruimteverwarming)

% 150 153 160 162

Efficiëntieklasse A+++
SCOP 3,96 (1) 4,02 (1) 4,2 (1) 4,26 (1)

Gematigd klimaat
Pekel in 0°C
Water uit 35°C

ŋs (Seizoensgebonden 
rendement  
ruimteverwarming)

% 214 219 210 213

Efficiëntieklasse A+++
SCOP 5,54 (1) 5,54 (1) 5,44 (1) 5,53 (1)

Gematigd klimaat
Water in 20°C
Water uit 35°C

ŋs (Seizoensgebonden 
rendement  
ruimteverwarming)

% 360,4 340,9

SCOP 9,21 (2) 8,72 (2)
Sanitair warm water Algemeen Opgegeven capaciteitsprofiel L

Gematigd klimaat ŋwh % 117
Efficiëntieklasse A+

Behuizing Kleur Wit of zilvergrijs
Materiaal Voorgelakte metaalplaat

Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte mm 1.891 x 597 x 666
Gewicht Unit kg 222
Warmwatertank Materiaal Roestvrij staal (EN 14521)

Watervolume l 180
Isolatie Warmteverlies kWu/24u 1,2
Corrosiebescherming Beitsen

Werkbereik Montageruimte Min.~Max. °C 5 / 35
Waterinlaat Min.~Max. °C +10 / +30
Verwarmen Waterzijde Min.~Max. °C 5 / 65
Sanitair 
warm water

Waterzijde Min.~Max. °C 25 / 60 

Koelmiddel Type R-32
Aardopwarmingspotentiaal 675
Vulling kg 1,70
Vulling TCO2Eq 1,15

Geluidsvermogenniveau Nom. dBA 39,0 41,0
Geluidsdrukniveau op 1 meter Nom. dBA 27,0 29,0
Voeding Naam/Fase/Frequentie/Spanning Hz/V 3~/50/400 of 1~/50/230
Stroom Aanbevolen zekeringen A 3P 16A of 1P 32A

(1) Volgens EN14825 en EN14511:2013
(2) Volgens werkelijke gebruiksomstandigheden: temperatuur waterinlaat 20°C / temperatuur uitgaand water 35°C (vast)

 › Maximale besparingen op de bedrijfskosten, dankzij de unieke 
swingcompressortechnologie van Daikin, die een maximaal seizoensrendement 
garandeert

 › Levert een temperatuur van het uitgaande water tot 65°C bij een hoog rendement
 › Compatibel met vloerverwarming/koeling en ventilo-convectoren; geschikt voor alle 
toepassingen

 › All-in-one vloermodel omvat een roestvrijstalen tank voor sanitair warm water en de 
belangrijkste hydraulische componenten, voor een maximale besparing van tijd en 
ruimte

EGSAH-D9W

BRC1HHDW
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