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Artyku  promocyjny

NOWOCZESNE INSTALACJE

Pompy ciep a DAIKIN ALTHERMA s  dedyko-
wane do domów pasywnych i energooszcz d-
nych. Dzia aj  wykorzystuj c ciep o z powie-
trza atmosferycznego, dlatego te  zu ywaj
znacznie mniej energii i zapewniaj  uzyski-
wanie sta ego, przyjemnego poziomu komfor-
tu. Energooszcz dno  takiego uk adu sprawia, 
e system ten jest idealnym rozwi zaniem, po-

zwalaj cym na zmniejszenie zu ycia energii 
i emisji CO2.

Daikin Altherma mo e ogrzewa  dom do 5 razy 
bardziej efektywnie od tradycyjnych uk adów 
grzewczych opartych na paliwach kopalnych 
lub energii elektrycznej, osi gaj c wspó czyn-
nik wydajno ci (COP) równy 5,04. Równie
wymagania w zakresie konserwacji s  mini-
malne, co zapewnia niskie koszty eksploata-
cji w przysz o ci. Daikin Altherma to ca o cio-
wy system ogrzewania domu i podgrzewania 
wody u ytkowej z opcj  ch odzenia.

Pompy ciep a mog  by  stosowane w ka de-
go rodzaju domach energooszcz dnych o po-
wierzchni ju  od 70 m2 nawet do 1500 m2,
przy zastosowaniu niskotemperaturowego 
systemu ogrzewania. P ynna automatyczna 
regulacja mocy (od 1,5 kW) gwarantuje naj-
wy sz  sprawno  i pozwala ograniczy  ra-
chunki za ogrzewanie do niezb dnego mi-
nimum, gdy  urz dzenie pracuje wówczas 
w sposób p ynny, a nie skokowy, który znacz-
nie zwi ksza zu ycie energii. Dla porównania 
zakres modulacji najlepszych gazowych kot ów 
kondensacyjnych przewa nie zaczyna si  od 
3 kW. Sercem systemu jest spr arka o wyso-
kiej efektywno ci, zapewniaj ca maksymaln
wydajno  przy minimalnym zu yciu ener-
gii. Inteligentne sterowniki zapewniaj  naj-
bardziej efektywne wykorzystywanie ener-
gii we wszystkich sezonach – nawet podczas 
ujemnych temperatur zewn trznych – utrzy-
muj c koszty eksploatacji na niskim poziomie 
zapewniaj c jednocze nie stabilno  tempera-
tur w pomieszczeniach ca ego domu. Pompy 
ciep a Daikin Altherma nadaj  si  do stosowa-
nia w ka dym klimacie, czego dowodem jest 
ju  zainstalowane ponad 250 000 systemów 
w ca ej Europie z czego – prawie 2000 pracuje 
tylko w Polsce. Dodatkow  zalet  systemu jest 
fakt i  mo na przy cza  go do wszelkiego typu 
niskotemperaturowych emiterów ciep a, jakie 
s  obecnie u ywane w nowoczesnym budow-

Planuj c budow  domu energooszcz dnego du  uwag  przyk ada si  do w a-
ciwego doboru systemu ogrzewania. Ciekawym rozwi zaniem energoosz-

cz dnego ród a ciep a jest pompa ciep a powietrze-woda. To idealne rozwi -
zanie do zada  ogrzewania/ch odzenia niezale nie. Dobrze dobrany system 
przeznaczony jest do wszystkich warunków klimatycznych i zaprojektowany 
zosta  tak, aby wytrzymywa  warunki najbardziej surowej zimy, zapewniaj c
sta e temperatury w pomieszczeniach ca ego domu.

Pompa ciep a w domu energooszcz dnym
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nictwie mieszkaniowym. Obejmuje to uk ady
ogrzewania pod ogowego, grzejniki niskotem-
peraturowe, klimakonwektory wentylatorowe 
oraz konwektory pompy ciep a. Konstrukcja 
urz dze  umo liwia efektywn  prac  nawet 
przy temperaturach zewn trznych -25°C. Przy 
ni szych temperaturach zewn trznych wbu-
dowana grza ka elektryczna uzupe nia braki 
energii cieplnej. Unikatowa funkcja Interlink
pozwala w ka dym momencie na najbardziej 
oszcz dn  prac  urz dzenia. Urz dzenie in-
teligentnie dostosowuje si  do aktualnie wy-
maganych parametrów grzewczych pracuj c
zawsze z najwi ksz  mo liw  sprawno ci .
Stosunkowo ma e koszty inwestycyjne wp y-
waj  na szybki zwrot inwestycji. Przy odpo-
wiednim zaprojektowaniu instalacji grzewczej 

system ten mo e by  wykorzystywany nie tyl-
ko do grzania ale równie  do ch odzenia bu-
dynku. Bez dodatkowych kosztów DAIKIN 
ALTHERMA mo e sch adza  dom wykorzy-
stuj c instalacj  ogrzewania pod ogowego lub 
wspó pracuj c z klimakonwektorami zapewni 
komfortow  klimatyzacj  domu. Przy zastoso-
waniu odpowiednich zbiorników magazynuj -
cych ciep o stosunkowo niewielkim kosztem 
mo na wykorzysta  wodne lub glikolowe ko-
lektory s oneczne do solarnego wspomagania 
ogrzewania nie tylko c.w.u. ale równie  c.o.
Odpowiednia automatyka pozwala na pod-

czenie instalacji fotowoltaiki (panele s o-
neczne) co obni a koszty eksploatacji. Przy 
wi kszych budynkach je eli mamy do dys-
pozycji gaz ziemny ciekawym rozwi zaniem 

jest system DAIKIN ALTHERMA HYBRID.
Inteligentne hybrydowe po czenie pompy 
ciep a z kondensacyjnym kot em gazowym.
Kocio  gazowy zapewni ogrzewanie do zapo-
trzebowania na ciep o rz du 26 kW (w przy-
padku budynków energooszcz dnych mog  to 
by  domy o powierzchni nawet 900 m2) nato-
miast pompa ciep a b dzie pracowa a w cieplej-
szym okresie (kocio  gazowy jest wtedy mniej 
efektywny). Uk ad ten wykorzystuje opaten-
towan  przez DAIKIN inteligentn  wspó pra-
c  kot a gazowego z pomp  ciep a. Wpisuj c
w ustawienia regulatora urz dzenia aktual-
ne ceny gazu i pr du, pozwalamy na w pe -
ni automatyczn  prac  urz dzenia. To regu-
lator sprawdza i inteligentnie decyduje który 
element uk adu hybrydowego ma pracowa  – 
pompa ciep a czy kocio  gazowy (zawsze pra-
cuje urz dzenie o najwy szej sprawno ci co 
skutkuje najmniejszymi rachunkami za ogrze-
wanie). P ynna regulacja mocy zaczyna si
od 1,5 kW, a pomp  ciep a mo emy dodatko-
wo wykorzysta  w okresie letnim do ch odze-
nia. Niew tpliwym plusem tego rozwi zania 
jest równie  to, e w okresach przej ciowych 
pompa ciep a mo e pracowa  na c.o., a kocio
gazowy przygotowywa  ciep  wod  na dwa 
sposoby do wyboru – albo w trybie przep y-
wowym (mamy do dyspozycji a  33 kW mocy 
grzewczej) albo przy wspó pracy z zasobnikiem 
c.w.u. Dla osób które posiadaj  odpowiednie 
warunki do zastosowania pompy ciep a z wy-
miennikiem gruntowym Daikin oferuje pom-
p  ciep a z p ynn  regulacj  mocy grzewczej 
od 2,5 do 11 kW i z wbudowanym zbiornikiem 
c.w.u. o pojemno ci 180 litrów, która pracuje 
z bardzo wysok  sprawno ci  niezale nie od 
warunków pogodowych.
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