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Поважни информации 
за топлотна пумпа

Вградена нискотемпературна топлотна 
пумпа Daikin Altherma

� Како дополнителна опција, може истата 
внатрешна единица да регулира автоматски 
две различни температурни зони

� Вградената единица за греење и топла вода, што 
заштедува простор и време при инсталација

� Висока ефикасност при секоја амбиентална 
температура и температура на проток

ст.16

Високоѕидна нискотемпературна топлотна 
пумпа Daikin Altherma

� Совршено одговара на нови згради 
и за куќи со ниска енергија

� Најдобра сезонска ефикасност што овозможува 
најголема заштеда на работните трошоци

� Флексибилна конфигурација во однос на грејните тела
� Енергетски ефикасен систем само за греење, 

базиран на технологијата на топлотна 
пумпа на принципот воздух-вода

ст.24

Компактна топлотна пумпа на ниска температура 
Daikin Altherma

� Вградена соларна единица, зголемена ефикасност 
на обновливата енергија и врвна удобност 
при греење и создавање топла вода

� Соларна поддршка за топла санитарна 
вода и просторно греење

� Соларен систем со повратно движење на водата (стандардна 
верзија) или соларен систем под притисок (бивалентна верзија)

� Лесен пластичен резервоар со одделни придобивки
� Можна е контрола преку апликација

ст. 8

ст.34 Хибридна топлотна пумпа Daikin Altherma

� Идеално решение за замена на бојлер на гас
� Греење и топла санитарна вода
� Автоматски го избира најекономичниот режим 

за работа, во зависност од надворешната 
температура, цените за енергија и 
внатрешното топлинско оптоварување

� До 35% зголемена ефикасност во споредба 
со кондензирачките бојлери

� COP при работа на топлотна пумпа: 5,04

Топлотна пумпа Daikin Altherma со земјен 
извор

� Технологијата на топлотна пумпа со земјен извор 
користи стабилна геотермална енергија, врз 
којашто не влијае надворешната температура

� Највисока сезонска ефикасност благодарение на 
нашата технологија на топлотна пумпа со инвертор

� Брза и лесна инсталација благодарение на 
фабрички поставените цевки на горниот 
дел од единицата и намалената тежина

ст.46
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ЗАБЕЛЕШКИ
Ценовникот важи од 1. Април 2017 година. Сите претходни ценовници не важат повеќе. Сите цени се во евра и без ДДВ. Важат комерцијалните одредби и услови на Daikin 

(погледнете ја последната страница или посетете ја http://www.daikin-ce.com). Ги зачувуваме правата за печатни грешки и измени на моделите. Преглед на резервните 

делови на ROTEX можете да најдете на www.rotex-heating.com > Сервисирање > Резервни делови. За повеќе информации консултирајте се со лицето за контакт на Daikin 

во ваша близина.
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Топлотна пумпа

Altherma НТ компактна Altherma НТ вградена Altherma НТ високоѕидна Altherma ВТ

Топлотна пумпа воздух-вода 
за комбинација со соларен 

систем (Solaris Drain Back 
или решенија под притисок 

со бив. модели)

Топлотна пумпа воздух-вода 
за најбрза инсталација со 

вграден резервоар за топла 
санитарна вода.

Топлотна пумпа  
воздух-вода 

Топлотна пумпа  
воздух-вода

Предности

� Максимална температура 
на проток 55°C

� Работа со модулација 
на излезна моќност, 
технологија на инвертор

� Содржина на резервоар 
за складирање 300 
или 500 литри

� Греење и ладење
� Поддржува паметна 

енергетска мрежа

� За топла вода, 
греење и ладење

� Максимална температура 
на проток 55°C

� Излезна моќност 
од 4 до 16 kW

� Содржи резервоар за 
топла санитарна вода од 
не’рѓосувачки челик

� За топла вода, 
греење и ладење

� Максимална температура 
на проток 55°C

� Излезна моќност 
од 4 до 16 kW

� Работа со модулација 
на излезна моќност, 
технологија на инвертор

� За топла вода и греење
� Максимална температура 

на проток 80°C
� Излезна моќност 

од 11 до 16 kW
� Работа со модулација 

на излезна моќност, 
технологија на инвертор

Максимална температура на проток 55 °C 80 °C

Примена во нови објекти    –

Подно греење или радијатори со ниска 
температура (50 °C) во веќе постоечка зграда    –

Веќе постоечки згради со радијатори над 50 °C    
Со вградена бивалентна опција може да се 
поврзе втор топлински генератор    
Греење и топла вода    
Комбинација со соларен систем  
(може да се модифицира)  –   / –

Ладење (удобност 365)    –

Поддржува паметна енергетска мрежа   

Деловите

надворешна единица    
внатрешна единица    
Хигиенски склад со соларен систем како 
дополнителна опција  –  
Резервоар за складирање од не’рѓосувачки 
челик –   
   стандардно

   дополнително
 –   не е достапно

Преглед на топлотните пумпи на DAIKIN
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Altherma хибрид Altherma моноблок Altherma земен извор

Хибридна топлотна пумпа  
(воздух-вода)

Топлотна пумпа  
воздух-вода

Топлотна пумпа  
со земен извор

Предности

� Комбинација од топлотна пумпа, 
сплит-систем, надворешна 
единица, внатрешна единица и 
кондензирачки бојлер на гас

� Греење и ладење
� Максимална температура 

на проток 80°C
� Работа со модулација на 

перформансите, технологија 
на инвертор

� Една единица за надворешна 
инсталација (инсталација без вод за 
средство за ладење на системот)

� Максимална температура 
на проток 55°C

� Работа со модулација на излезна 
моќност, технологија на инвертор

� Греење и ладење

� Компактна топлотна пумпа со 
земен извор со вграден резервоар 
за топла санитарна вода

� За греење на просторот и 
за топла санитарна вода

� Резервоар за топла санитарна вода 
од не’рѓосувачки челик 180 литри

� Максимална температура на проток 
(работа на топлотна пумпа) 60°C

� Работа со модулација, 
технологија на инвертор

Максимална температура на проток (со BUH) 80 °C 55°C 65 °C

Примена во нови објекти   
Подно греење или радијатори со ниска 
температура (50 °C) во веќе постоечка зграда   
Веќе постоечки згради со радијатори над 50 °C   
Со вградена бивалентна опција може да се 
поврзе втор топлински генератор –  –

Греење и топла вода   
Комбинација со соларен систем  
(може да се модифицира) *  –

Ладење (удобност 365)   –

Поддржува паметна енергетска мрежа   

Деловите

надворешна единица   –

внатрешна единица  – 
Хигиенски склад со соларен систем како 
дополнителна опција   –

Резервоар за складирање од не’рѓосувачки 
челик   
   стандардно

   дополнително
 –   не е достапно 

*  само за греење санитарна вода
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Сталожено секојдневие

Daikin Service и нашите тимови од мрежата со 
сервисни партнери се стремат кон развивање 
паметни услуги и решенија за да ги надминат 
очекувањата. Имате сталожено секојдневие 
затоа што единиците за греење ги одржуваат 
професионални лица!

Подобрена безбедност

Ако единицата за греење не работи во оптимална 
состојба подолго време, може да настанат 
небезбедни работни услови или несреќи. Редовното 
одржување овозможува единицата да работи 
безбедно и во согласност со локалните регулативи 
и барања.

Целосна правна согласност

Кога знаете дека единицата за греење е одржувана 
и сервисирана, имате сигурност дека сите важечки 
правни барања (на пр. регулативата за емисија 
F-гас) се исполнети.
РЕГУЛАТИВА (ЕУ) Бр 517/2014 ОД ЕВРОПСКИОТ 
ПАРЛАМЕНТ И ЕВРОПСКИОТ СОВЕТ на 
16 април 2014 година за гасови на флуор што 
предизвикуваат ефект на стаклена градина и 
укинување на (ЕК) Бр 842/2006

Заштеда на трошоците

На подолг период, одржувањето е секогаш 
поевтино отколку сервисирањето по потреба. 
Превентивното одржување ви овозможува вам и 
на Daikin да планирате однапред и да избегнувате 
избрзани интервенции. Нашите специјалисти ќе 
дојдат подготвени, со што се избегнуваат повторни 
посети и дополнителни вознемирувања. 

Друга придобивка се јасните трошоци што може 
лесно да се покријат, како и јасните и добро 
потврдени извештаи за животниот век, коишто 
наведуваат на идните потреби и барања коишто 
треба сериозно да се земат предвид. Со тек на 
време, ова ги намалува вкупните трошоци за 
поседување (TCO) и оперативните трошоци што 
настануваат во врска со поседувањето.

Намален број на прекини на системот

Закажаните посети за одржување се транспарентни 
и лесни за планирање, со што се овозможува 
доволно време да се најдат погодни датуми за 
посета и да се избегне влијание врз производството 
и удобноста.
Добро одржувана единица за греење има помалку 
шанси да се расипе во текот на сезоната. Ако 
единицата редовно се проверува и одржува, значи 
дека помалку ќе се грижите дали единицата ќе се 
расипе кога ви е најмногу потребна.

Зголемена ефикасност на системот

Редовното одржување на единица за греење 
гарантира дека не се зголемени трошоците за струја 
и не е нарушена работата и дека безбедносните 
функции и интегритетот на единицата за греење се 
во согласност со најновите стандарди и прописи.

Зошто 
одржување?
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Рутинското одржување, како на пример, 
проверките, промената на масло и течности, 
замена на делови и други мали поправки, може 
да придонесе единицата за греење да работи 
поефикасно. За возврат, ќе имате заштеда на 
трошоци за гориво и енергија, затоа што единицата 
за греење ќе работи со најдобри перформанси.

Итно отповикување

Ако сепак се расипе единицата за греење, сите пакети 
од Daikin Care содржат број од линија за контакт 
за итно отповикување. Превентивна и Заштитна 
Грижа содржат и број од линија за контакт за итно 
сервисирање надвор од стандардното работно време.

Оригинални резервни делови, алатки и 
опрема

Резервните делови од Daikin Service или од мрежата 
со нашите сервисни партнери се сертифицирани 
од страна на Daikin, што значи дека ризикот од 
расипување и вознемирување може да се намали, 
при што се потврдува дека гаранцијата е важечка.

Ако е потребно отворање, обновување или 
поправка, Daikin како произведувач на оригинална 
опрема ги поседува сите оригинални алатки, 
материјали и опрема за да овозможи поправка 
според фабрички препораки, а со тоа вашата 
опрема ќе може да работи беспрекорно.

Daikin користи напредни алатки за сервисирање 
кога се грижи за своите единици за греење. Овие 
алатки не може да се најдат на отворениот пазар 
и служат за напредно решавање на проблемите 
и напредно известување, за да се потврди дека 
единицата за греење е оптимизирана и со точни 
параметри и дека нејзиниот интегритет е потврден.

Поволни решенија за 
модернизација

Daikin нуди и поволни решенија за 
модернизација (модификација или целосна 
замена) за некои постари единици за греење. 
Во случај на модификација, ќе се заменат 
клучните делови на единицата за греење 
за да се овозможи работење уште многу 
години. Ако ги користите сертифицираните 
решенија за модификација на Daikin или 
на овластените партнери на Daikin, ќе ви 
се намалат работните трошоци, нема да 
имате потреба од реновирање и повторно 
монтирање и ќе добиете поволна гарантна 
полиса ако решенијата се изведат под 
договор за грижа.
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Внатрешни единици

Тип / Бр. на нарачка Цена во €

Daikin Altherma НТ компактна, внатрешна единица
Внатрешна единица со вграден енергетски склад од 300 l / 500 l за 
производство на хигиенска топла вода на принцип на брз проток. 
Опремена со хидраулика и со пумпа со висока ефикасност, вентили со 
пренасочувач за топла вода / греење и греење / ладење со вградено 
ограничување на температурата на повратниот проток за соларна 
употреба, вграден систем за прелевање, безбедносен модул со 
електронски мерач на притисок и безбедносен вентил, сензор за проток 
и славини за довод и одвод. Дополнителен разменувач на топлина за 
соларна примена под притисок или надворешни топлински генератори.
Електрична опрема со релеј за оптоварување и подготвена конекција од 
типот приклучи-и-пушти за електрично помошно греење / индустриско 
греење со вода (9 kW). Овој грејач за течности мора да се нарача одделно.
Греење и ладење
Компактна внатрешна единица EHSX со резервоар од 300 l
За надворешни единици 4 kW, 6 kW, 8 kW
Димензии (Ш x Д x В) 595 x 615 x 1.890 mm.
Компактна единица EHSX, 300 l, Г/Л, 4 kW EHSX04P30B 3.726,-
Компактна единица EHSX, 300 l, Г/Л, 6- 8 kW EHSX08P30B 3.894,-
 
Бивалентна верзија со дополнителен разменувач на топлина
Компактна единица EHSXB, 300 l, Г/Л, Бив, 4 kw EHSXB04P30B 4.204,-
Компактна единица EHSXB, 300 l, Г/Л, Бив, 6-8 kw EHSXB08P30B 3.672,-

Компактна внатрешна единица EHSX со резервоар од 500 l
За надворешни единици 6 kW, 8 kW, 11 kW, 14 kW, 16 kW
Димензии (Ш x Д x В) 790 x 790 x 1.890 mm.
Компактна единица EHSX, 500 l, Г/Л, 6-8 kW EHSX08P50B 4.537,-
Компактна единица EHSX, 500 l, Г/Л, 11-16 kW EHSX16P50B 4.829,-
 
Бивалентна верзија со дополнителен разменувач на топлина
Компактна единица EHSXB, 500 l, Г/Л, Бив, 6-8 kW EHSXB08P50B 4.687,-
Компактна единица EHSXB, 500 l, Г/Л, Бив, 11-16 kW EHSXB16P50B 5.100,-

Само греење
Компактна внатрешна единица EHSH со резервоар од 300 l
За надворешни единици 4 kW, 6 kW, 8 kW
Димензии (Ш x Д x В) 595 x 615 x 1.890 mm.
Компактна единица EHSH, 300 l, Г, 4 kW EHSH04P30B 4.329,-
Компактна единица EHSH, 300 l, Г, 6-8 kW EHSH08P30B 4.683,-
 
Бивалентна верзија со дополнителен разменувач на топлина
Компактна единица EHSHB, 300 l, Г, Бив, 4 kw EHSHB04P30B 4.726,-
Компактна единица EHSHB, 300 l, Г, Бив, 6-8 kw EHSHB08P30B 5.080,-

Компактна внатрешна единица EHSH со резервоар од 500 l
За надворешни единици 6 kW, 8 kW, 11 kW, 14 kW, 16 kW
Димензии (Ш x Д x В) 790 x 790 x 1.890 mm.
Компактна единица EHSH, 500 l, Г, 6-8 kW EHSH08P50B 5.020,-
Компактна единица EHSH, 500 l, Г, 11-16 kW EHSH16P50B 5.242,-
 
Бивалентна верзија со дополнителен разменувач на топлина
Компактна единица EHSHB, 500 l, Г, Бив, 6-8 kW EHSHB08P50B 5.417,-
Компактна единица EHSHB, 500 l, Г, Бив, 11-16 kW EHSHB16P50B 5.639,-

Дополнителни елементи

Daikin Altherma 
НТ компактна
Топлотна пумпа воздух-вода,  
со температура на проток до 55°C
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Daikin Altherma НТ компактна

Надворешни единици и дополнителни елементи

Тип / Бр. на нарачка Цена во €

Надворешна единица на надворешна температура Daikin Altherma 
4 – 8 kW (Греење и ладење)
Надворешна сплит единица со топлотна пумпа со инвертор како единица 
со компресор / испарувач контролиран со инвертор со зголемен опсег 
на модулација. Сместена во водоотпорнa галванизиранa челичнa кутија, 
подготвена и обложена со смола и прав. Вграден сензор за надворешна 
температура. 
Опсег на примена: Греење до -25 °C надворешна температура.  
Димензии (Ш x Д x В) 825 x 300 x 735 mm.

Daikin Altherma НТ 4 kW надворешна единица 1~230 V
Daikin Altherma НТ 6 kW надворешна единица 1~230 V
Daikin Altherma НТ 8 kW надворешна единица 1~230 V

ERLQ004CV3
ERLQ006CV3 
ERLQ008CV3

1.799,-
2.041,-
2.456,-

Акустично куќиште SonaSafe
Соодветно за надворешна единица од 4-8 kW.
Димензии: 845 x 950 x 450 mm
Намалување на бучавата: до 10 dB

CE.HC100NP 1.800,-

Држач за монтирање на акустичното куќиште SonaSafe (задолжително) CE.HCFEET 190,-

Сад за одвод за надворешна единица од 4 – 8 kW
Со централен одвод за собирање и отстранување на стопената вода.

EKDP008C 172,-

Грејач за канал за сад за одвод за надворешна единица од 4 – 8 kW
Треба да се вгради грејна лента во садот за одвод за да се спречи блокирање од мразот

EKDPH008C 261,-

Надворешна единица на надворешна температура Daikin Altherma 
11 – 16 kW (Греење и ладење) 
Надворешна сплит единица со топлотна пумпа со инвертор како единица 
со компресор / испарувач контролиран со инвертор со зголемен опсег на 
модулација. Сместена во водоотпорнa галванизиранa челичнa кутија, подготвена 
и обложена со смола и прав. Вграден сензор за надворешна температура.
Опсег на примена за греење до -25 °C надворешна температура.
Димензии (Ш x Д x В) 900 x 320 x 1.345 mm.

Daikin Altherma НТ 11 kW надворешна единица 3~400 V
Daikin Altherma НТ 14 kW надворешна единица 3~400 V
Daikin Altherma НТ 16 kW надворешна единица 3~400 V

Daikin Altherma НТ 11 kW надворешна единица 1~230 V
Daikin Altherma НТ 14 kW надворешна единица 1~230 V
Daikin Altherma НТ 16 kW надворешна единица 1~230 V

ERLQ011CW1
ERLQ014CW1
ERLQ016CW1 

ERLQ011CV3 
ERLQ014CV3 
ERLQ016CV3

4.231,-
4.999,- 
5.698,-

3.695,-
4.416,-
5.014,-

Акустично куќиште SonaSafe
Соодветно за надворешна единица од 11-16 kW.
Димензии: 1.395 x 950 x 450 mm
Намалување на бучавата: до 10 dB

CE.HC200NP 2.100,-

Држач за монтирање на акустичното куќиште SonaSafe (задолжително) CE.HCFEET 190,-

Задолжителни дополнителни елементи

Тип / Бр. на нарачка Цена во €

Резервен грејач EKBU9C
Дополнително греење за компактна единица на НТ. Електричен грејач за 
течности 3 x 230 V – 50 Hz / 9000 вати за да ја поддржува топлотната пумпа како 
резервен грејач и како грејач за засилување. Долг 1.000 mm. Инсталација од 
типот приклучи-и-пушти, подготвена за приклучување.

EKBU9C 506,-

Разделник од глина и од магнетит K.FERNOXTF1
Компактен разделник од глина со славина за одвод. Одговара на вертикална и 
хоризонтална инсталација од цевки
Содржи вентили и фитинзи

K.FERNOXTF1 208,-
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Тип / Бр. на нарачка Цена во €

Единица за пристап RoCon G1
за поврзување на управувачот со интернет за далечинско управување на 
изворот на топлина преку мобилни телефони (апликација).

15 70 56 688,-

Управувач за во соба RoCon U1
Удобен управувач со високоѕидно монтирање за употреба како
а) Далечински управувач (управувач на надворешната опрема)
б) Управувач за модулот за комбинирање
в) Собен термостат

EHS157034 181,-

Сензор за надворешна температура за RoCon удобно регулирање 
RoCon OT1
Надворешен сензор, како дополнителна опција, ако мерењето на 
температурата се одвива на местото на надворешната единица.

15 60 70 32,-

Модул за комбинирање RoCon M1 
Управувач за комбинираната група (MK1 и MK2) со пумпа со висока 
ефикасност со контрола на брзина, заедно со сензор за комбинирано коло 
1. може да се користи како самостојно решение
2. може да се вгради во системот преку BUS во комбинација со RoCon U1

EHS157068 191,-

Термички изолиран бакарен вод за средство за ладење на системот. Термичката 
изолација на водот за средство за ладење на системот спаѓа во Еуро-класата E 
(однесување при оган / класа на материјал) според DIN EN 13501-1.

Големина VPE

Термички изолиран бакар
Термички изолиран бакар
Термички изолиран бакар
Термички изолиран бакар
Термички изолиран бакар
Термички изолиран бакар

1 / 4"
1 / 4"
3 / 8"
3 / 8"
5 / 8"
5 / 8"

12 m
25 m
12 m
25 m
12 m
25 m

14 31 33
14 31 39
14 31 34
14 31 40
14 31 35
14 31 41

58,-
121,-
81,-

168,-
159,-
332,-

Држачи за на ѕид (250 kg, должина 660 mm)  K.CWBXL 152,-

Држачи за на ѕид од не’рѓосувачки челик (250 kg, должина 660 mm)  K.CWBXLSS 538,-

Сад за одвод на кондензирана вода за употреба со K.CWBXL  K.DT2 109,-

Грејач за канал за сад за одвод за надворешна единица од 4 – 8 kW
Треба да се вгради грејна лента во садот за одвод за да се спречи блокирање од мразот

EKDPH008C 261,-

Флексибилна ногарка, стандардна големина  K.FF600S 90,-

Флексибилна ногарка, тесна K.FF600ASN 97,-

Зацврстувачи за челичен сад за одвод со флексибилните ногарки  K.DTFB 83,-

Заштитник на надворешна единица  K.CG750S 545,-

Панел на основата за да се покрие дното на заштитникот ако е монтирана 
на голема висина

 K.CG750FPS 201,-

Плоча на основата за K.CG750S  K.CG750BPML 139,-

Делумен заштитник за да се покрие откриениот страничен калем  K.CGSIDE 282,-

Сензор за температура на подот EKRTETS 17,-

Daikin Altherma НТ компактна

Дополнителни елементи
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Daikin Altherma НТ компактна

Тип / Бр. на нарачка Цена во €

Конвектор за топлотна пумпа
Конвектор на дувач за собно греење и ладење со компактни димензии и 
многу тивко работење. Може да се користи во комбинација со подно греење 
и како замена за радијатори со ниска температура што заштедува простор. 
Далечинскиот управувач со вграден регулатор на температурата задоволува 
разни потреби. 

Конвектор за топлотна пумпа 1,5 kW
Конвектор за топлотна пумпа 2,0 kW

FWXV15A
FWXV20A

814,-
878,-

2-насочен вентил за конвектор на топлотна пумпа
Ова е потребно ако конвекторот на топлотна пумпа не е поврзан преку 
грејното коло. Содржи електричен 2-насочен вентил со актуатор, 
флексибилна инсталација на цевки, стегачи, термална изолација.

EKVKHPC 98,-

Ограничување на температурата на повратен проток
Термичко ограничување на температурата на повратниот проток до макс. 55 °C.
Дел што е потребен за поврзување соларен систем со компактна единица на НТ.
Изборот зависи од дизајнот на цевната инсталација и големината на протокот.
RLB 300 со 1" надворешен навој и Kvs 3.2 (само 6 – 8 kW компактна единица на НТ) 14 01 14 112,-

RLB 500 со 1 1 / 4" надворешен навој и Kvs 9 (6 – 16 kW компактна единица на НТ) 14 01 15 140,-

Уред за спречување конвекција
За спречување циркулација поради гравитација во водените водови Sanicube 
со повратно движење, 2 парчиња, погодни за до 95°C, за инсталација на сите 
поврзувања на разменувачот на топлина кај резервоарот освен кај соларниот 
разменувач на топлина под притисок

SKB 16 50 70 14,-

Хидрауличен пренасочувач DN 125 за компактна единица на НТ, 
високоѕидна единица на НТ и ВТ - HWC
Се состои од DN125 кружна цевка поделена на четири зони (со помош на 
перфорирани разделни дискови, должина околу 1.550 mm), опремена со 
8 x поврзувања на грејното коло 1" надворешен навој и 1 x ½" муф и ногарка.  
Макс. дозволен притисок при работа: 6 bar,  
макс. дозволена температура: 110 °C.

17 29 00 543,-

Термичка изолација за хидрауличен пренасочувач WHWC
Термичка изолација, се состои од 60 mm PUR-пена во галванизирана челична 
кутија.

17 29 01 342,-

Комбинирана група за сите топлотни генератори MK1
За комбинирано грејно коло. 
Подготвена за приклучување, во кутијата за термичка изолација, со 
циркуларна пумпа со висока ефикасност со контрола на притисок, 
комбиниран мотор, ги стопира вентилите и екраните за температура.

15 60 67 860,-

Комбинирана група за сите топлотни генератори MK2
За комбинирано грејно коло.
Подготвена за приклучување, во кутијата за термичка изолација, со 
циркуларна пумпа со висока ефикасност со контрола на PWM, комбиниран 
мотор, ги стопира вентилите и екраните за температура.

15 60 72 621,-

Фитинзи за комбинирана група MK1/MK2 - VMK1
1" внатрешен навој x 1 ½" дихтунг.

15 60 53 24,-

Дополнителни елементи
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Податоци за ефикасност EHSH + ERLQ
04P30B + 
004CV3

08P30B + 
006CV3

08P50B + 
006CV3

08P30B + 
008CV3

08P50B + 
008CV3

16P50B + 
011CV3

16P50B + 
014CV3

16P50B + 
016CV3

16P50B + 
011CW1

16P50B + 
014CW1

16P50B + 
016CW1

Капацитет на греење 
според EN14511

A7/W35 kW 4,4 6 6 7,4 7,4 11,2 14 16 11,2 14 16
A2/W35 kW 3,27 4 4 4,5 4,5 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71

Влез на струја 
според EN14511

Греење A7/W35 kW 0,87 1,27 1,27 1,66 1,66 2,41 3,14 3,72 2,41 3,14 3,72
A2/W35 kW 0,81 1,07 1,07 1,21 1,21 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54

COP  
според EN14511

A7/W35 5,04 4,74 4,74 4,45 4,45 4,66 4,46 4,3 4,66 4,46 4,3
A2/W35 4,02 3,75 3,75 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71

Просторно 
греење 
 

Просечна клима 
на излезот на 
вода 55°C

Општо ηs (Сезонска 
ефикасност на 
просторно греење)

%
130 125 127 125 126 125 126 125

Класа на сезонска ефикасност 
на просторно греење

A++

Просечна клима 
на излезот на 
вода 35°C

Општо ηs (Сезонска 
ефикасност на 
просторно греење)

%
-

Класа на сезонска ефикасност 
на просторно греење

-

Греење за топла 
санитарна вода

Општо Пријавен профил на оптоварување L XL L XL
Просечна клима ηwh (ефикасност на водено греење) % 103 98 102 90 96 83

Класа на енергетска 
ефикасност на водено греење

A

Внатрешна единица EHSH 04P30B 08P30B 08P50B 08P30B 08P50B 16P50B
Куќиште Боја Чиста бела (RAL9016) / Темносива (RAL7011)

Материјал Полипропилен што е отпорен на удари
Димензии Единица ВисинаxШиринаxДлабочина mm

1.945 / 1.890x615x595
1.945 / 

1.890x790x790
1.945 / 

1.890x615x595
1.945 / 1.890x790x790

Тежина Единица kg 84 111 84 111 113
Резервоар Волумен на вода l 294 477 294 477

Максимална температура на водата °C 85
Оперативен опсег Греење Амбиент Мин.~Макс. °C -25~25 -25~35

Воден канал Мин.~Макс. °C 15~55
Топла санитарна 
вода

Амбиент Мин.~Макс. °CDB -25~35
Воден канал Мин.~Макс. °C 25~55

Ниво на бучава Ном. dBA 40
Ниво на притисок на звук Ном. dBA 28

Надворешна единица ERLQ 004CV3 006CV3 008CV3 011CV3 014CV3 016CV3 011CW1 014CW1 016CW1
Димензии Единица ВисинаxШиринаxДлабочина mm 735x832x307 1.345x900x320
Тежина Единица kg 54 56 113 114
Компресор Квантитет 1

Тип Херметички затворен swing-компресор Херметички затворен scroll-компресор
Оперативен опсег Ладење Мин.~Макс. °CDB 10,0~43,0 10,0~46,0

Топла санитарна вода Мин.~Макс. °CDB -25 ~35 -20 ~35
Разладно средство Тип R-410A

GWP 2.087,5
Полнење TCO₂eq 3,1 3,3 7,1

kg 1,5 1,6 3,4
Контрола Експанзионен вентил (електроничен тип)

Ниво на бучава Греење Ном. dBA 61 62 64 66 64 66
Ладење Ном. dBA 63 64 66 69 64 66 69

Ниво на притисок 
на звук

Греење Ном. dBA 48 49 51 52 51 52
Ладење Ном. dBA 48 49 50 50 52 54 50 52 54

Напојување со струја Име/Фаза/Фреквенција/Напон Hz/V V3/1~/50/230 W1/3N~/50/400
Струја Препорачани осигурувачи A 16 20 40 20

EHSH-B + ERLQ-CV3/CW1

Парапетна топлотна пумпа на принципот воздух-вода за 
греење и топла вода со термална соларна поддршка

 � Вградена соларна единица овозможува врвна 
удобност при греење и создавање топла вода

 � Принцип на свежа вода: хигиенска вода, без потреба 
на термална дезинфекција од легионела

 � Резервоар што не се одржува: без корозија, без анодна шипка, без 
наслаги од бигор и без губење вода преку безбедносниот вентил

 � Соларна поддршка за топла санитарна вода со соларен систем 
што не е под притисок (повратно движење на водата)

 � Интелигентно управување со складирањето топлина: 
постојано греење при режимот на одмрзнување и употреба 
на складираната топлина за просторно греење

 � Загубата на топлина е доведена до минимум 
благодарение на висококвалитетната изолација

 � Може да се контролира преку апликација при 
греење и создавање топла вода

 � Може да се поврзува со фотонапонски соларни панели 
за доставување енергија за топлотната пумпа

Daikin Altherma НТ компактна

ERLQ004-008CV3EHSH08-16P50B

EHSH04-08P30B



 13

D
ai

ki
n 

A
lth

er
m

a 
Н

Т 
ко

м
па

кт
на

Податоци за ефикасност EHSHB + ERLQ
04P30B + 
004CV3

08P30B + 
006CV3

08P50B + 
006CV3

08P30B + 
008CV3

08P50B + 
008CV3

16P50B + 
011CV3

16P50B + 
014CV3

16P50B + 
016CV3

16P50B + 
011CW1

16P50B + 
014CW1

16P50B + 
016CW1

Капацитет на греење 
според EN14511

A7/W35 kW 4,4 6 6 7,4 7,4 11,2 14 16 11,2 14 16
A2/W35 kW 3,27 4 4 4,5 4,5 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71

Влез на струја 
според EN14511

Греење A7/W35 kW 0,87 1,27 1,27 1,66 1,66 2,41 3,14 3,72 2,41 3,14 3,72
A2/W35 kW 0,81 1,07 1,07 1,21 1,21 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54

COP  
според EN14511

A7/W35 5,04 4,74 4,74 4,45 4,45 4,66 4,46 4,3 4,66 4,46 4,3
A2/W35 4,02 3,75 3,75 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71

Просторно 
греење 
 

Просечна клима 
на излезот на 
вода 55°C

Општо ηs (Сезонска 
ефикасност на 
просторно греење)

%
130 125 127 125 126 125 126 125

Класа на сезонска ефикасност 
на просторно греење

A++

Просечна клима 
на излезот на 
вода 35°C

Општо ηs (Сезонска 
ефикасност на 
просторно греење)

%
-

Класа на сезонска ефикасност 
на просторно греење

-

Греење за топла 
санитарна вода

Општо Пријавен профил на оптоварување L XL L XL
Просечна клима ηwh (ефикасност на водено греење) % 103 98 108 90 99 84

Класа на енергетска 
ефикасност на водено греење

A

Внатрешна единица EHSHB 04P30B 08P30B 08P50B 08P30B 08P50B 16P50B
Куќиште Боја Чиста бела (RAL9016) / Темносива (RAL7011)

Материјал Полипропилен што е отпорен на удари
Димензии Единица ВисинаxШиринаxДлабочина mm 1.890x615x595 1.890x790x790 1.890x615x595 1.890x790x790
Тежина Единица kg 89 116 89 116 118
Резервоар Волумен на вода l 294 477 294 477

Максимална температура на водата °C 85
Оперативен опсег Греење Амбиент Мин.~Макс. °C -25~25 -25~35

Воден канал Мин.~Макс. °C 15~55
Домашна топла 
вода

Амбиент Мин.~Макс. °CDB -25~35
Воден канал Мин.~Макс. °C 25~55

Ниво на бучава Ном. dBA 40
Ниво на притисок на звук Ном. dBA 28

Надворешна единица ERLQ 004CV3 006CV3 008CV3 011CV3 014CV3 016CV3 011CW1 014CW1 016CW1
Димензии Единица ВисинаxШиринаxДлабочина mm 735x832x307 1.345x900x320
Тежина Единица kg 54 56 113 114
Компресор Квантитет 1

Тип Херметички затворен swing-компресор Херметички затворен scroll-компресор
Оперативен опсег Ладење Мин.~Макс. °CDB 10,0~43,0 10,0~46,0

Топла санитарна вода Мин.~Макс. °CDB -25 ~35 -20 ~35
Разладно средство Тип R-410A

GWP 2.087,5
Полнење TCO₂eq 3,1 3,3 7,1

kg 1,5 1,6 3,4
Контрола Експанзионен вентил (електроничен тип)

Ниво на бучава Греење Ном. dBA 61 62 64 66 64 66
Ладење Ном. dBA 63 64 66 69 64 66 69

Ниво на притисок 
на звук

Греење Ном. dBA 48 49 51 52 51 52
Ладење Ном. dBA 48 49 50 50 52 54 50 52 54

Напојување со струја Име/Фаза/Фреквенција/Напон Hz/V V3/1~/50/230 W1/3N~/50/400
Струја Препорачани осигурувачи A 16 20 40 20

ERLQ004-008CV3EHSH08-16P50B

EHSH04-08P30B

EHSHB-B + ERLQ-CV3/W1

Парапетна топлотна пумпа на принципот 
воздух-вода за бивалентно греење и топла 
вода со термална соларна поддршка

 � Бивалентен систем: може да се комбинира со помошен извор на топлина

Daikin Altherma НТ компактна
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ERLQ004-008CV3EHSXB08-16P50B

EHSXB04-08P30B

Податоци за ефикасност EHSX + ERLQ
04P30B + 
004CV3

08P30B + 
006CV3

08P50B + 
006CV3

08P30B + 
008CV3

08P50B + 
008CV3

16P50B + 
011CV3

16P50B + 
014CV3

16P50B + 
016CV3

16P50B + 
011CW1

16P50B + 
014CW1

16P50B + 
016CW1

Капацитет на греење 
според EN14511

A7/W35 kW 4,4 6 6 7,4 7,4 11,2 14 16 11,2 14 16
A2/W35 kW 3,27 4 4 4,5 4,5 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71

Капацитет на ладење Ном. kW 4,4/(1)4,0(2) 5,2(1)/4,6(2) 15,1(1)/11,7(2) 16,1(1)/12,6(2) 16,8(1)/13,1(2) 15,1(1)/11,7(2) 16,1(1)/12,6(2) 16,8(1)/13,1(2)
Влез на струја 
според EN14511

Греење A7/W35 kW 0,87 1,27 1,27 1,66 1,66 2,41 3,14 3,72 2,41 3,14 3,72
A2/W35 kW 0,81 1,07 1,07 1,21 1,21 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54

Ладење Ном. kW 1,05(1)/1,41(2) 1,43(1)/1,85(2) 4,55(1)/4,30(2) 5,44(1)/5,10(2) 6,18(1)/5,72(2) 4,55(1)/4,30(2) 5,44(1)/5,10(2) 6,18(1)/5,72(2)
COP  
според EN14511

A7/W35 5,04 4,74 4,74 4,45 4,45 4,66 4,46 4,3 4,66 4,46 4,3
A2/W35 4,02 3,75 3,75 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71

EER 4,21(1)/2,85(2) 3,65(1)/2,51(2) 3,32(1)/2,72(2) 2,96(1)/2,47(2) 2,72(1)/2,29(2) 3,32(1)/2,72(2) 2,96(1)/2,47(2) 2,72(1)/2,29(2)
Просторно 
греење 
 

Просечна клима 
на излезот на 
вода 55°C

Општо ηs (Сезонска 
ефикасност на 
просторно греење)

%
132 126 128 130 127 128 130 127

Класа на сезонска ефикасност 
на просторно греење

A++

Просечна клима 
на излезот на 
вода 35°C

Општо ηs (Сезонска 
ефикасност на 
просторно греење)

%
-

Класа на сезонска ефикасност 
на просторно греење

-

Греење за топла 
санитарна вода

Општо Пријавен профил на оптоварување L XL L XL
Просечна клима ηwh (ефикасност на водено греење) % 103 98 102 90 96 83

Класа на енергетска 
ефикасност на водено греење

A

Внатрешна единица EHSX 04P30B 08P30B 08P50B 08P30B 08P50B 16P50B
Куќиште Боја Чиста бела (RAL9016) / Темносива (RAL7011)

Материјал Полипропилен што е отпорен на удари
Димензии Единица ВисинаxШиринаxДлабочина mm 1.890x615x595 1.890x790x790 1.890x615x595 1.890x790x790 1.945 / 1.890x790x790 1.890x790x790 1.945 / 1.890x790x790
Тежина Единица kg 84 111 84 111 116 113 116 113
Резервоар Волумен на вода l 294 477 294 477

Максимална температура на водата °C 85
Оперативен опсег Греење Амбиент Мин.~Макс. °C -25~25 -25~35

Воден канал Мин.~Макс. °C 15~55
Ладење Амбиент Мин.~Макс. °CDB 10~43 -~- 10~43 -~-

Воден канал Мин.~Макс. °C 5~22 -~-
Топла санитарна 
вода

Амбиент Мин.~Макс. °CDB -25~35
Воден канал Мин.~Макс. °C 25~55

Ниво на бучава Ном. dBA 40
Ниво на притисок на звук Ном. dBA 28

Надворешна единица ERLQ 004CV3 006CV3 008CV3 011CV3 014CV3 016CV3 011CW1 014CW1 016CW1
Димензии Единица ВисинаxШиринаxДлабочина mm 735x832x307 1.345x900x320
Тежина Единица kg 54 56 113 114
Компресор Квантитет 1

Тип Херметички затворен swing-компресор Херметички затворен scroll-компресор
Оперативен опсег Ладење Мин.~Макс. °CDB 10,0~43,0 10,0~46,0

Топла санитарна вода Мин.~Макс. °CDB -25 ~35 -20 ~35
Разладно средство Тип R-410A

GWP 2.087,5
Полнење TCO₂eq 3,1 3,3 7,1

kg 1,5 1,6 3,4
Контрола Експанзионен вентил (електроничен тип)

Ниво на бучава Греење Ном. dBA 61 62 64 66 64 66
Ладење Ном. dBA 63 64 66 69 64 66 69

Ниво на притисок 
на звук

Греење Ном. dBA 48 49 51 52 51 52
Ладење Ном. dBA 48 49 50 50 52 54 50 52 54

Напојување со струја Име/Фаза/Фреквенција/Напон Hz/V V3/1~/50/230 W1/3N~/50/400
Струја Препорачани осигурувачи A 16 20 40 20
(1) Ладење Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C), (2) Ладење Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)

EHSX-B + ERLQ-CV3/CW1
Парапетна топлотна пумпа на принципот 
воздух-вода за греење, ладење и топла 
вода со термална соларна поддршка

 � Принцип на свежа вода: хигиенска вода, без потреба 
на термална дезинфекција од легионела

 � Резервоар што не се одржува: без корозија, без анодна шипка, без 
наслаги од бигор и без губење вода преку безбедносниот вентил

 � Соларна поддршка за топла санитарна вода со соларен систем 
што не е под притисок (повратно движење на водата)

 � Интелигентно управување со складирањето топлина: 
постојано греење при режимот на одмрзнување и употреба 
на складираната топлина за просторно греење

 � Загубата на топлина е доведена до минимум 
благодарение на висококвалитетната изолација

 � Може да се контролира преку апликација при 
греење, создавање топла вода и ладење

 � Може да се поврзува со фотонапонски соларни панели 
за доставување енергија за топлотната пумпа

Daikin Altherma НТ компактна
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ERLQ004-008CV3EHSXB08-16P50B

EHSXB04-08P30B

Податоци за ефикасност EHSXB + ERLQ
04P30B + 
004CV3

08P30B + 
006CV3

08P50B + 
006CV3

08P30B + 
008CV3

08P50B + 
008CV3

16P50B + 
011CV3

16P50B + 
014CV3

16P50B + 
016CV3

16P50B + 
011CW1

16P50B + 
014CW1

16P50B + 
016CW1

Капацитет на греење 
според EN14511

A7/W35 kW 4,4 6 6 7,4 7,4 11,2 14 16 11,2 14 16
A2/W35 kW 3,27 4 4 4,5 4,5 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71

Капацитет на ладење Ном. kW 4,4(1)/4,0(2) 5,2(1)/4,6(2) 15,1(1)/11,7(2) 16,1(1)/12,6(2) 16,8(1)/13,1(2) 15,1(1)/11,7(2) 16,1(1)/12,6(2) 16,8(1)/13,1(2)
Влез на струја 
според EN14511

Греење A7/W35 kW 0,87 1,27 1,27 1,66 1,66 2,41 3,14 3,72 2,41 3,14 3,72
A2/W35 kW 0,81 1,07 1,07 1,21 1,21 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54

Ладење Ном. kW 1,05(1)/1,41(2) 1,43(1)/1,85(2) 4,55(1)/4,30(2) 5,44(1)/5,10(2) 6,18(1)/5,72(2) 4,55(1)/4,30(2) 5,44(1)/5,10(2) 6,18(1)/5,72(2)
COP  
според EN14511

A7/W35 5,04 4,74 4,74 4,45 4,45 4,66 4,46 4,3 4,66 4,46 4,3
A2/W35 4,02 3,75 3,75 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71

Просторно 
греење 
 

Просечна клима 
на излезот на 
вода 55°C

Општо ηs (Сезонска 
ефикасност на 
просторно греење)

%
132 126 128 130 127 128 130 127

Класа на сезонска ефикасност 
на просторно греење

A++

Просечна клима 
на излезот на 
вода 35°C

Општо ηs (Сезонска 
ефикасност на 
просторно греење)

%
-

Класа на сезонска ефикасност 
на просторно греење

-

Греење за топла 
санитарна вода

Општо Пријавен профил на оптоварување L XL L XL
Просечна клима ηwh (ефикасност на водено греење) % 103 98 108 90 99 84

Класа на енергетска 
ефикасност на водено греење

A

Внатрешна единица EHSXB 04P30B 08P30B 08P50B 08P30B 08P50B 16P50B
Куќиште Боја Чиста бела (RAL9016) / Темносива (RAL7011)

Материјал Полипропилен што е отпорен на удари
Димензии Единица ВисинаxШиринаxДлабочина mm 1.890x615x595 1.890x790x790 1.890x615x595 1.890x790x790
Тежина Единица kg 89 116 89 116 118
Резервоар Волумен на вода l 294 477 294 477

Максимална температура на водата °C 85
Оперативен опсег Греење Амбиент Мин.~Макс. °C -25~25 -25~35

Воден канал Мин.~Макс. °C 15~55
Ладење Амбиент Мин.~Макс. °CDB 10~43

Воден канал Мин.~Макс. °C 5~22 -~-
Топла санитарна 
вода

Амбиент Мин.~Макс. °CDB -25~35
Воден канал Мин.~Макс. °C 25~55

Ниво на бучава Ном. dBA 40
Ниво на притисок на звук Ном. dBA 28

Надворешна единица ERLQ 004CV3 006CV3 008CV3 011CV3 014CV3 016CV3 011CW1 014CW1 016CW1
Димензии Единица ВисинаxШиринаxДлабочина mm 735x832x307 1.345x900x320
Тежина Единица kg 54 56 113 114
Компресор Квантитет 1

Тип Херметички затворен swing-компресор Херметички затворен scroll-компресор
Оперативен опсег Ладење Мин.~Макс. °CDB 10,0~43,0 10,0~46,0

Топла санитарна вода Мин.~Макс. °CDB -25 ~35 -20 ~35
Разладно средство Тип R-410A

GWP 2.087,5
Полнење TCO₂eq 3,1 3,3 7,1

kg 1,5 1,6 3,4
Контрола Експанзионен вентил (електроничен тип)

Ниво на бучава Греење Ном. dBA 61 62 64 66 64 66
Ладење Ном. dBA 63 64 66 69 64 66 69

Ниво на притисок 
на звук

Греење Ном. dBA 48 49 51 52 51 52
Ладење Ном. dBA 48 49 50 50 52 54 50 52 54

Напојување со струја Име/Фаза/Фреквенција/Напон Hz/V V3/1~/50/230 W1/3N~/50/400
Струја Препорачани осигурувачи A 16 20 40 20
(1) Ладење Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C), (2) Ладење Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)

EHSXB-B + ERLQ-CV3/W1

Парапетна топлотна пумпа на принципот 
воздух-вода за бивалентно греење, ладење и 
топла вода со термална соларна поддршка

 � Бивалентен систем: може да се комбинира со помошен извор на топлина

Daikin Altherma НТ компактна
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Daikin Altherma 
НТ вградена

Внатрешна единица
Тип / Бр. на нарачка Цена во €

Daikin Altherma НТ вградена, внатрешна единица
За надворешна единица 4 – 16 kW. Опремена со хидраулика и со вграден резервоар за топла 
санитарна вода (180 l за 4 – 16 kW; 260 l за 6 kW – 16 kW), пумпа со висока ефикасност, експанзионен сад, 
безбедносен модул со мерач на притисок и безбедносен вентил, надгледувач на протокот и вентили 
за полнење и празнење и колектор за нечистотии од месинг. Електрична опрема со контактори за 
оптоварување за 3/6/9 kW помошно електрично греење и топлотна циркуларна пумпа.
Не содржи кориснички интерфејс, EKRUCBL* е задолжителен за работа на системот.
Нарачајте го дополнително, според јазиците што ви требаат.
Димензии (Ш x Д x В) 600 x 728 x 1.732 mm.

Само греење:
Внатрешна единица EHVH од 4 kW со резервоар од 180 l и електричен грејач за течности од 3 kW
1~230 V за надворешна единица од 4 kW. 
Внатрешна единица EHVH од 8 kW со резервоар од 180 l и електричен грејач за течности од 3 kW
1~230 V за надворешна единица од 6 – 8 kW.
Внатрешна единица EHVH од 11 kW со резервоар од 180 l и електричен грејач за течности од 3 kW
1~230 V за надворешна единица од 11 kW.
Внатрешна единица EHVH од 16 kW со резервоар од 180 l и електричен грејач за течности од 3 kW
1~230 V за надворешна единица од 14 – 16 kW.

Внатрешна единица EHVH од 8 kW со резервоар од 260 l и електричен грејач за течности од 9 kW
3~400 V за надворешна единица од 6 – 8 kW.
Внатрешна единица EHVH од 11 kW со резервоар од 260 l и електричен грејач за течности од 9 kW
3~400 V за надворешна единица од 11 kW.
Внатрешна единица EHVH од 16 kW со резервоар од 260 l и електричен грејач за течности од 9 kW
3~400 V за надворешна единица од 14 – 16 kW.

Греење и ладење:
Внатрешна единица EHVX од 4 kW со резервоар од 180 l и електричен грејач за течности од 3 kW
1~230 V за надворешна единица од 4 kW. 
Внатрешна единица EHVX од 8 kW со резервоар од 180 l и електричен грејач за течности од 3 kW
1~230 V за надворешна единица од 6 – 8 kW.
Внатрешна единица EHVX од 11 kW со резервоар од 180 l и електричен грејач за течности од 3 kW
1~230 V за надворешна единица од 11 kW.
Внатрешна единица EHVX од 16 kW со резервоар од 180 l и електричен грејач за течности од 3 kW
1~230 V за надворешна единица од 14 – 16 kW.

Внатрешна единица EHVX од 8 kW со резервоар од 260 l и електричен грејач за течности од 9 kW
3~400 V за надворешна единица од 6 – 8 kW.
Внатрешна единица EHVX од 11 kW со резервоар од 260 l и електричен грејач за течности од 9 kW
3~400 V за надворешна единица од 11 kW.
Внатрешна единица EHVX од 16 kW со резервоар од 260 l и електричен грејач за течности од 9 kW
3~400 V за надворешна единица од 14 – 16 kW.

EHVH04S18CB3V

EHVH08S18CB3V

EHVH11S18CB3V

EHVH16S18CB3V

EHVH08S26CB9W 

EHVH11S26CB9W

EHVH16S26CB9W

EHVX04S18CB3V

EHVX08S18CB3V 

EHVX11S18CB3V

EHVX16S18CB3V

EHVX08S26CB9W

EHVX11S26CB9W

EHVX16S26CB9W

4.375,-

4.534,-

4.776,-

5.017,-

4.873,-

5.127,-

5.379,-

4.650,-

4.823,-

5.084,-

5.346,-

5.162,-

5.437,-

5.710,-

 

Топлотна пумпа воздух-вода,  
со температура на проток до 55°C
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Daikin Altherma НТ вградена

Внатрешна единица
Тип / Бр. на нарачка Цена во €

Daikin Altherma НТ вградена, внатрешна единица
За надворешна единица 4 – 16 kW. Опремена со хидраулика и со вграден резервоар за топла санитарна 
вода од 180 l и со сите дополнителни хидраулични елементи за да создаде системи со 1 некомбинирана 
зона и 1 комбинирана зона. Пумпа со висока ефикасност, експанзионен сад, безбедносен модул со 
мерач на притисок и безбедносен вентил, надгледувач на протокот и вентили за полнење и празнење и 
колектор за нечистотии од месинг. 
Електрична опрема со контактори за оптоварување за 3 kW помошно електрично греење и топлотна 
циркуларна пумпа.
Не содржи кориснички интерфејс, EKRUCBL* е задолжителен за работа на системот.
Нарачајте го дополнително, според јазиците што ви требаат.
Димензии (Ш x Д x В) 600 x 728 x 1.732 mm.

Само греење:

Внатрешна единица EHVZ од 4 kW со резервоар од 180 l и електричен грејач за течности од 3 kW
1~230 V за надворешна единица од 4 kW.
Внатрешна единица EHVZ од 8 kW со резервоар од 180 l и електричен грејач за течности од 3 kW
1~230 V за надворешна единица од 6 – 8 kW.
Внатрешна единица EHVZ од 16 kW со резервоар од 180 l и електричен грејач за течности од 3 kW
1~230 V за надворешна единица од 11 – 16 kW.

EHVZ04S18CB3V

EHVZ08S18CB3V 

EHVZ16S18CB3V

5.204,-

5.362,-

5.847,-

Надворешна единица и дополнителни елементи

Тип / Бр. на нарачка Цена во €

Надворешна единица на надворешна температура Daikin Altherma 4 – 8 kW
(Греење и ладење)
Надворешна сплит единица со топлотна пумпа со единица со 
компресор / испарувач контролиран со инвертор со зголемен опсег на 
модулација. Сместена во водоотпорнa галванизиранa челичнa кутија, 
подготвена и обложена со смола и прав. Вграден сензор за надворешна 
температура. 
Опсег на примена: Греење до -25 °C надворешна температура.  
Димензии (Ш x Д x В) 825 x 300 x 735 mm.

Daikin Altherma НТ 4 kW надворешна единица 1~230 V
Daikin Altherma НТ 6 kW надворешна единица 1~230 V
Daikin Altherma НТ 8 kW надворешна единица 1~230 V

ERLQ004CV3
ERLQ006CV3 
ERLQ008CV3

1.799,-
2.041,-
2.456,-

Акустично куќиште SonaSafe
Соодветно за надворешна единица од 4-8 kW.
Димензии: 845 x 950 x 450 mm
Намалување на бучавата: до 10 dB

CE.HC100NP 1.800,-

Држач за монтирање на акустичното куќиште SonaSafe (задолжително) CE.HCFEET 190,-

Сад за одвод за надворешна единица од 4 – 8 kW
Со централен одвод за собирање и отстранување на стопената вода.

EKDP008C 172,-

Грејач за канал за сад за одвод за надворешна единица од 4 – 8 kW
Треба да се вгради грејна лента во садот за одвод за да се спречи блокирање од мразот

EKDPH008C 261,-

Надворешна единица на надворешна температура Daikin Altherma 11 – 16 kW
(Греење и ладење) 
Надворешна сплит единица со топлотна пумпа со инвертор како единица 
со компресор / испарувач контролиран со инвертор со зголемен опсег на 
модулација. Сместена во водоотпорнa галванизиранa челичнa кутија, подготвена 
и обложена со смола и прав. Вграден сензор за надворешна температура.
Опсег на примена за греење до -25 °C надворешна температура.  
Димензии (Ш x Д x В) 900 x 320 x 1.345 mm.

Daikin Altherma НТ 11 kW надворешна единица 3~400 V
Daikin Altherma НТ 14 kW надворешна единица 3~400 V
Daikin Altherma НТ 16 kW надворешна единица 3~400 V

Daikin Altherma НТ 11 kW надворешна единица 1~230 V
Daikin Altherma НТ 14 kW надворешна единица 1~230 V
Daikin Altherma НТ 16 kW надворешна единица 1~230 V

ERLQ011CW1
ERLQ014CW1
ERLQ016CW1 

ERLQ011CV3 
ERLQ014CV3 
ERLQ016CV3

4.231,-
4.999,- 
5.698,-

3.695,-
4.416,-
5.014,-

Акустично куќиште SonaSafe
Соодветно за надворешна единица од 11-16 kW.
Димензии: 1.395 x 950 x 450 mm
Намалување на бучавата: до 10 dB

CE.HC200NP 2.100,-

Држач за монтирање на акустичното куќиште SonaSafe (задолжително) CE.HCFEET 190,-
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Тип / Бр. на нарачка Цена во €

Кориснички интерфејс
како далечински управувач на хибридна гасна топлотна пумпа заедно со 
функција за собен термостат. 
Се користат најмногу 2 единици за контрола и прикажување.
Јазици: германски, француски, италијански, холандски
Јазици: англиски, турски, полски, романски
Јазици: германски, чешки, словенски, словачки
Јазици: англиски, хрватски, унгарски, бугарски
Јазици: англиски, германски, руски, дански

EKRUCBL1
EKRUCBL4
EKRUCBL5
EKRUCBL6
EKRUCBL7

147,-
147,-
147,-
147,-
147,-

Разделник од глина и од магнетит
Компактен разделник од глина со славина за одвод. Одговара на вертикална и 
хоризонтална инсталација од цевки
Содржи вентили и фитинзи

K.FERNOXTF1 208,-

Дополнителни елементи 

Тип / Бр. на нарачка Цена во €

LAN-адаптер
LAN-адаптер + функција на паметна електрична мрежа

BRP069A62
BRP069A61

115,-
177,-

Едноставен кориснички интерфејс
Може да се користи само во комбинација со главниот кориснички интерфејс

EKRUCBS 147,-

Далечински внатрешен сензор
Далечинско мерење на температурата директно од корисничкиот интерфејс. 
Вообичаено, внатрешниот кориснички интерфејс ќе се користи како сензор 
за собната температура.
Како дополнителна опција, далечинскиот внатрешен сензор може да се 
инсталира за да ја мери собната температура на друга локација.

KRCS01-1 82,-

Опција 1: Собен термостат со кабел

Опција 2: Безжичен собен термостат

EKRTWA

EKRTR

149,-

293,-

Термички изолиран бакарен вод за средство за ладење на системот. Термичката 
изолација на водот за средство за ладење на системот спаѓа во Еуро-класата E 
(однесување при оган / класа на материјал) според DIN EN 13501-1.

Големина VPE

Термички изолиран бакар
Термички изолиран бакар
Термички изолиран бакар
Термички изолиран бакар
Термички изолиран бакар
Термички изолиран бакар

1 / 4"
1 / 4"
3 / 8"
3 / 8"
5 / 8"
5 / 8"

12 m
25 m
12 m
25 m
12 m
25 m

14 31 33
14 31 39
14 31 34
14 31 40
14 31 35
14 31 41

58,-
121,-
81,-

168,-
159,-
332,-

Држачи за на ѕид (250 kg, должина 660 mm) K.CWBXL 152,-

Држачи за на ѕид од не’рѓосувачки челик (250 kg, должина 660 mm) K.CWBXLSS 538,-

Сад за одвод на кондензирана вода за употреба со K.CWBXL  K.DT2 109,-

Грејач за канал за сад за одвод за надворешна единица од 4 – 8 kW
Треба да се вгради грејна лента во садот за одвод за да се спречи блокирање од мразот

EKDPH008C 261,-

Флексибилна ногарка, стандардна големина  K.FF600S 90,-

Задолжителни дополнителни елементи 

Daikin Altherma НТ вградена
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Тип / Бр. на нарачка Цена во €

Флексибилна ногарка, тесна K.FF600ASN 97,-

Зацврстувачи за челичен сад за одвод со флексибилните ногарки  K.DTFB 83,-

Заштитник на надворешна единица K.CG750S 545,-

Панел на основата за да се покрие дното на заштитникот ако е монтирана 
на голема висина

 K.CG750FPS 201,-

Плоча на основата за K.CG750S  K.CG750BPML 139,-

Делумен заштитник за да се покрие откриениот страничен калем  K.CGSIDE 282,-

Сензор за температура на подот EKRTETS 17,-

Опрема за двојна зона
Надворешна опрема за двојна зона за да поврзе 2 различни грејни кола 
(односно радијатори и подно греење). Не треба да се користи со EHVZ. 

BZKA7V3 1.813,-

Конвектор за топлотна пумпа
Конвектор на дувач за собно греење и ладење со компактни димензии и 
многу тивко работење. Може да се користи во комбинација со подно греење 
и како замена за радијатори со ниска температура што заштедува простор. 
Далечинскиот управувач со вграден регулатор на температурата задоволува 
разни потреби. 

Конвектор за топлотна пумпа 1,5 kW
Конвектор за топлотна пумпа 2,0 kW

FWXV15A
FWXV20A

814,-
878,-

2-насочен вентил за конвектор на топлотна пумпа
Ова е потребно ако конвекторот на топлотна пумпа не е поврзан преку 
грејното коло. Содржи електричен 2-насочен вентил со актуатор, 
флексибилна инсталација на цевки, стегачи, термална изолација.

EKVKHPC 98,-

Кабел за интерфејс за конфигурација на управувачот за топлотната пумпа
Преку компјутер, за високоѕидна единица на НТ, единица на НТ со земен извор и Altherma хибрид

EKPCCAB3 311,-

Децентрализиран сензор за надворешна температура
Далечинско мерење на амбиенталната температура од надворешната единица

EKRSC1 90,-

Дигитален I/O PCB 
Комуникациска единица за Altherma НТ високоѕидна, Altherma BT за употреба 
при повеќе случаи, на пр., за статус и сигнал за аларм.

за комуникација со соларниот систем на Daikin. EKRP1HBA 156,-

Барање PCB (4-8 kW)
Ограничување на потрошувачката на струја со 4 дигитални влезови на хидрокутијата

EKRP1AHT 155,-

Мерач на струја
Мерач на струја со една фаза

K.ELECMETV 183,-

Мерач на струја
Мерач на струја со три фази

K.ELECMETW 383,-

Дополнителни елементи

Daikin Altherma НТ вградена
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Daikin Altherma НТ вградена

ERLQ011-016CW1ERLQ004-008CV3

EHVH-CB

Податоци за ефикасност EHVH + ERLQ

04S18 
CB3V 

+  
004 
CV3

08S18CB3V 
/ 08S26CB9W  

+ 006CV3

08S18CB3V 
/ 08S26CB9W  

+ 008CV3

11S18CB3V 
/ 11S26CB9W  

+ 011CV3

16S18CB3V 
/ 16S26CB9W  

+ 014CV3

16S18CB3V 
/ 16S26CB9W  

+ 016CV3

11S18CB3V 
/ 11S26CB9W  

+ 011CW1

16S18CB3V 
/ 16S26CB9W  

+ 014CW1

16S18CB3V 
/ 16S26CB9W  

+ 016CW1

Капацитет на греење 
според EN14511

A7/W35 kW 4,4 6 7,4 11,2 14 16 11,2 14 16
A2/W35 kW 3,27 4 4,5 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71

Влез на струја 
според EN14511

Греење A7/W35 kW 0,87 1,27 1,66 2,41 3,14 3,72 2,41 3,14 3,72
A2/W35 kW 0,81 1,07 1,21 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54

COP  
според EN14511

A7/W35 5,04 4,74 4,45 4,66 4,46 4,3 4,66 4,46 4,3
A2/W35 4,02 3,75 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71

Просторно 
греење 
 

Просечна 
клима на 
излезот на 
вода 55°C

Општо SCOP 3,20 3,22 3,23 3,09 3,16 3,06 3,09 3,16 3,06
ηs (Сезонска ефикасност 
на просторно греење)

%
125 126 120 123 119 120 123 119

Класа на сезонска ефикасност на просторно греење A++ A+
Просечна 
клима на 
излезот на 
вода 35°C

Општо SCOP 4,52 4,29 4,34 3,98 3,90 3,80 3,98 3,90 3,80
ηs (Сезонска ефикасност 
на просторно греење)

%
178 169 171 156 153 149 156 153 149

Класа на сезонска ефикасност на просторно греење A++ A+ A++ A+
Греење за топла 
санитарна вода
 

Општо Пријавен профил на оптоварување L XL L XL L XL L XL L XL L XL L XL L XL
Просечна 
клима

ηwh (ефикасност на водено греење) % 95,0 86,4 90,0 86,4 90,0 87,4 97,7 87,4 97,7 87,4 97,7 87,4 97,7 87,4 97,7 87,4 97,7
Класа на енергетска ефикасност 
на водено греење

A

Внатрешна единица EHVH
04S18 
CB3V

08S18CB3V 
/ 08S26CB9W

08S18CB3V 
/ 08S26CB9W

11S18CB3V 
/ 11S26CB9W

16S18CB3V 
/ 16S26CB9W

16S18CB3V 
/ 16S26CB9W

11S18CB3V 
/ 11S26CB9W

16S18CB3V 
/ 16S26CB9W

16S18CB3V 
/ 16S26CB9W

Куќиште Боја/ Материјал Бел / Претходно обложен слоевит метал
Димензии Единица ВисинаxШиринаxДлабочина mm 1.732x600x728
Тежина Единица kg 116 117 127 117 127 117 126 118 128 118 128 117 126 118 128 118 128
Резервоар Волумен на вода l 180 260 180 260 180 260 180 260 180 260 180 260 180 260 180 260

Максимална температура на водата °C 65
Максимален притисок на водата bar 10
Заштита од корозија Анода

Оперативен опсег Греење Воден канал Мин.~Макс. °C 15~55
Топла санитарна вода Воден канал Мин.~Макс. °C 25~60 25~60 / 60

Ниво на бучава Ном. dBA 42 44 42 44
Ниво на притисок на звук Ном. dBA 28 30 28 30

Надворешна единица ERLQ 004CV3 006CV3 008CV3 011CV3 014CV3 016CV3 011CW1 014CW1 016CW1
Димензии Единица ВисинаxШиринаxДлабочина mm 735x832x307 1.345x900x320
Тежина Единица kg 54 56 113 114
Компресор Квантитет 1

Тип Херметички затворен swing-компресор Херметички затворен scroll-компресор
Оперативен опсег Ладење Мин.~Макс. °CDB 10,0~43,0 10,0~46,0

Топла санитарна вода Мин.~Макс. °CDB -25 ~35 -20 ~35
Разладно средство Тип R-410A

GWP 2.087,5
Полнење TCO₂eq 3,1 3,3 7,1

kg 1,5 1,6 3,4
Контрола Експанзионен вентил (електроничен тип)

Ниво на бучава Греење Ном. dBA 61 62 64 66 64 66
Ладење Ном. dBA 63 64 66 69 64 66 69

Ниво на притисок 
на звук

Греење Ном. dBA 48 49 51 52 51 52
Ладење Ном. dBA 48 49 50 50 52 54 50 52 54

Напојување со струја Име/Фаза/Фреквенција/Напон Hz/V V3/1~/50/230 W1/3N~/50/400
Струја Препорачани осигурувачи A 16 20 40 20

EHVH-CB + ERLQ-CV3/W1
Парапетна топлотна пумпа на принципот воздух-вода за 
греење и топла вода, идеална за куќи со ниска енергија

 � Вградена внатрешна единица: парапетна единица што содржи 
сè, заедно со резервоар за топла санитарна вода

 � Енергетски ефикасен систем само за греење, базиран на 
технологијата на топлотна пумпа на принципот воздух-вода

 � Најдобра сезонска ефикасност што овозможува 
најголема заштеда на работните трошоци

 � Надворешната единица вади топлина од 
надворешниот воздух, дури и на -25°C

 � Управувач преку интернет (опционално): контролирајте ја внатрешната 
единица од било кое место со помош на апликација, преку локална 
мрежа или интернет и надгледувајте ја потрошувачката на енергија

 � Може да се поврзува со фотонапонски соларни панели за 
доставување енергија за топлотната пумпа (дополнителна опција)
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Податоци за ефикасност EHVX + ERLQ

04S18 
CB3V  

+ 
 004 
CV3

08S18CB3V 
/ 08S26CB9W  

+ 006CV3

08S18CB3V  
/ 08S26CB9W  

+ 008CV3

11S18CB3V 
/ 11S26CB9W  

+ 011CV3

16S18CB3V  
/ 16S26CB9W 

+ 014CV3

16S18CB3V 
/ 16S26CB9W  

+ 016CV3

11S18CB3V  
/ 11S26CB9W  

+ 011CW1

16S18CB3V / 
16S26CB9W  

+ 014CW1

16S18CB3V / 
16S26CB9W 

+ 016CW1

Капацитет на греење 
според EN14511

A7/W35 kW 4,4 6 7,4 11,2 14 16 11,2 14 16
A2/W35 kW 3,27 4 4,5 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71

Капацитет на ладење Ном. kW 4,08 (1) / 
4,17 (2)

5,88 (1) / 
4,84 (2)

6,20 (1) / 
5,36 (2)

12,1 (1) / 
11,7 (2)

12,7 (1) / 
12,6 (2)

13,8 (1) / 
13,1 (2)

12,1 (1) / 
11,7 (2)

12,7 (1) / 
12,6 (2)

13,8 (1) / 
13,1 (2)

Влез на струја 
според EN14511

Греење A7/W35 kW 0,87 1,27 1,66 2,41 3,14 3,72 2,41 3,14 3,72
A2/W35 kW 0,81 1,07 1,21 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54

Ладење Ном. kW 0,900 (1) 
/ 1,80 (2)

1,51 (1) / 
2,07 (2)

1,64 (1) / 
2,34 (2)

3,05 (1) / 
4,31 (2)

3,21 (1) / 
5,08 (2)

3,74 (1) / 
5,73 (2)

3,05 (1) / 
4,31 (2)

3,21 (1) / 
5,08 (2)

3,74 (1) / 
5,73 (2)

COP  
според EN14511

A7/W35 5,04 4,74 4,45 4,66 4,46 4,3 4,66 4,46 4,3
A2/W35 4,02 3,75 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71

EER 4,55 (1) / 
2,32 (2)

3,89 (1) / 
2,34 (2)

3,79 (1) / 
2,29 (2)

3,98 (1) / 
2,72 (2)

3,96 (1) / 
2,47 (2)

3,69 (1) / 
2,29 (2)

3,98 (1) / 
2,72 (2)

3,96 (1) / 
2,47 (2)

3,69 (1) / 
2,29 (2)

Просторно 
греење 
 

Просечна 
клима на 
излезот на 
вода 55°C

Општо SCOP 3,20 3,22 3,23 3,09 3,16 3,06 3,09 3,16 3,06
ηs (Сезонска ефикасност 
на просторно греење)

% 125 126 120 123 119 120 123 119

Класа на сезонска ефикасност на просторно греење A++ A+
Просечна 
клима на 
излезот на 
вода 35°C

Општо SCOP 4,52 4,29 4,34 3,98 3,90 3,80 3,98 3,90 3,80
ηs (Сезонска ефикасност 
на просторно греење)

% 178 169 171 156 153 149 156 153 149

Класа на сезонска ефикасност на просторно греење A++ A+ A++ A+
Греење за топла 
санитарна вода
 

Општо Пријавен профил на оптоварување L XL L XL L XL L XL L XL L XL L XL L XL
Просечна 
клима

ηwh (ефикасност на водено греење) % 95,0 86,4 90,0 86,4 90,0 87,4 97,7 87,4 97,7 87,4 97,7 87,4 97,7 87,4 97,7 87,4 97,7
Класа на енергетска ефикасност 
на водено греење A

Внатрешна единица EHVX
04S18 
CB3V

08S18CB3V 
/ 08S26CB9W

08S18CB3V 
/ 08S26CB9W

11S18CB3V 
/ 11S26CB9W

16S18CB3V 
/ 16S26CB9W

16S18CB3V 
/ 16S26CB9W

11S18CB3V 
/ 11S26CB9W

16S18CB3V 
/ 16S26CB9W

16S18CB3V 
/ 16S26CB9W

Куќиште Боја / Материјал Бел / Претходно обложен слоевит метал
Димензии Единица ВисинаxШиринаxДлабочина mm 1.732x600x728
Тежина Единица kg 117 119 129 119 129 119 128 120 130 120 130 119 128 120 130 120 130
Резервоар Волумен на вода l 180 260 180 260 180 260 180 260 180 260 180 260 180 260 180 260

Максимална температура на водата °C 65
Максимален притисок на водата bar 10
Заштита од корозија Анода

Оперативен опсег Греење Воден канал Мин.~Макс. °C 15~55 15~55
Ладење Воден канал Мин.~Макс. °C 5~22
Топла санитарна вода Воден канал Мин.~Макс. °C 25~60 25~60 / 60

Ниво на бучава Ном. dBA 42 44 42 44
Ниво на притисок на звук Ном. dBA 28 30 28 30

Надворешна единица ERLQ 004CV3 006CV3 008CV3 011CV3 014CV3 016CV3 011CW1 014CW1 016CW1
Димензии Единица ВисинаxШиринаxДлабочина mm 735x832x307 1.345x900x320
Тежина Единица kg 54 56 113 114
Компресор Квантитет 1

Тип Херметички затворен swing-компресор Херметички затворен scroll-компресор
Оперативен опсег Ладење Мин.~Макс. °CDB 10,0~43,0 10,0~46,0

Топла санитарна вода Мин.~Макс. °CDB -25 ~35 -20 ~35
Разладно средство Тип R-410A

GWP 2.087,5
Полнење TCO₂eq 3,1 3,3 7,1

kg 1,5 1,6 3,4
Контрола Експанзионен вентил (електроничен тип)

Ниво на бучава Греење Ном. dBA 61 62 64 66 64 66
Ладење Ном. dBA 63 64 66 69 64 66 69

Ниво на притисок 
на звук

Греење Ном. dBA 48 49 51 52 51 52
Ладење Ном. dBA 48 49 50 50 52 54 50 52 54

Напојување со струја Име/Фаза/Фреквенција/Напон Hz/V V3/1~/50/230 W1/3N~/50/400
Струја Препорачани осигурувачи A 16 20 40 20
(1) Ладење Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C), (2) Ладење Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)

Daikin Altherma НТ вградена

ERLQ011-016CW1ERLQ004-008CV3

EHVX-CB

EHVX-CB + ERLQ-CV3/W1
Парапетна топлотна пумпа на принципот 
воздух-вода за греење, ладење и топла 
вода; идеална за куќи со ниска енергија

 � Вградена внатрешна единица: парапетна единица што содржи 
сè, заедно со резервоар за топла санитарна вода

 � Енергетски ефикасен систем за греење и ладење базиран на 
технологијата на топлотна пумпа на принципот воздух-вода

 � Најдобра сезонска ефикасност што овозможува 
најголема заштеда на работните трошоци

 � Надворешната единица вади топлина од 
надворешниот воздух, дури и на -25°C

 � Управувач преку интернет (опционално): контролирајте ја внатрешната 
единица од било кое место со помош на апликација, преку локална 
мрежа или интернет и надгледувајте ја потрошувачката на енергија

 � Може да се поврзува со фотонапонски соларни панели за 
доставување енергија за топлотната пумпа (дополнителна опција)
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ERLQ011-016CW1ERLQ004-008CV3

EHVZ-CB3V

Податоци за ефикасност EHVZ + ERLQ
04S18CB3V 
+ 004CV3

08S18CB3V 
+ 006CV3

08S18CB3V 
+ 008CV3

16S18CB3V 
+ 011CV3

16S18CB3V 
+ 014CV3

16S18CB3V 
+ 016CV3

16S18CB3V 
+ 011CW1

16S18CB3V 
+ 014CW1

16S18CB3V 
+ 016CW1

Капацитет на греење 
според EN14511

A7/W35 kW 4,4 6 7,4 11,2 14 16 11,2 14 16
A2/W35 kW 3,27 4 4,5 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71

Влез на струја според 
EN14511

Греење A7/W35 kW 0,87 1,27 1,66 2,41 3,14 3,72 2,41 3,14 3,72
A2/W35 kW 0,81 1,07 1,21 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54

COP според EN14511 A7/W35 5,04 4,74 4,45 4,66 4,46 4,3 4,66 4,46 4,3
A2/W35 4,02 3,75 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71

Просторно 
греење 
 

Просечна 
клима на 
излезот на 
вода 55°C

Општо SCOP 3,20 3,22 3,23 3,09 3,16 3,06 3,09 3,16 3,06
ηs (Сезонска ефикасност 
на просторно греење)

% 125 126 120 123 119 120 123 119

Класа на сезонска ефикасност на просторно греење A++ A+
Просечна 
клима на 
излезот на 
вода 35°C

Општо SCOP 4,52 4,29 4,34 -
ηs (Сезонска ефикасност 
на просторно греење)

% 178 169 171 -

Класа на сезонска ефикасност на просторно греење A++ -
Дополнителна 
зона на пумпа

Номинална НСП-
единица (*RLQ*C*)

Греење kPa 52,3 / 55,4 40,6 / 43,3 28,3 / 32,7 26,2 (1) / 28,3 (2) 25,0 26,2 (1) / 28,3 (2) 25,0

Главна зона на 
пумпа

Номинална НСП-
единица (*RLQ*C*)

Греење kPa 48,6 / 51,9 39,5 / 42,3 26,4 / 31,2 18,2 (1) / 20,7 (2) 25,0 18,2 (1) / 20,7 (2) 25,0

Греење за топла 
санитарна вода
 

Општо Пријавен профил на оптоварување L
Просечна 
клима

ηwh (ефикасност на водено греење) % 95,0 86,4 87,4
Класа на енергетска ефикасност на водено греење A

Внатрешна единица EHVZ 04S18CB3V 08S18CB3V 16S18CB3V
Куќиште Боја / Материјал Бел / Претходно обложен слоевит метал
Димензии Единица ВисинаxШиринаxДлабочина mm 1.732x600x728
Тежина Единица kg 121 122 121
Резервоар Волумен на вода l 180

Максимална температура на водата °C 65
Максимален притисок на водата bar 10
Заштита од корозија Анода

Оперативен опсег Греење Воден канал Мин.~Макс. °C 15~55 15~55
Топла санитарна вода Воден канал Мин.~Макс. °C 25~60 25~60 / 60

Ниво на бучава Ном. dBA 42 44
Ниво на притисок на звук Ном. dBA 28 30

Надворешна единица ERLQ 004CV3 006CV3 008CV3 011CV3 014CV3 016CV3 011CW1 014CW1 016CW1
Димензии Единица ВисинаxШиринаxДлабочина mm 735x832x307 1.345x900x320
Тежина Единица kg 54 56 113 114
Компресор Квантитет 1

Тип Херметички затворен swing-компресор Херметички затворен scroll-компресор
Оперативен опсег Ладење Мин.~Макс. °CDB 10,0~43,0 10,0~46,0

Топла санитарна вода Мин.~Макс. °CDB -25 ~35 -20 ~35
Разладно средство Тип R-410A

GWP 2.087,5
Полнење TCO₂eq 3,1 3,3 7,1

kg 1,5 1,6 3,4
Контрола Експанзионен вентил (електроничен тип)

Ниво на бучава Греење Ном. dBA 61 62 64 66 64 66
Ладење Ном. dBA 63 64 66 69 64 66 69

Ниво на притисок 
на звук

Греење Ном. dBA 48 49 51 52 51 52
Ладење Ном. dBA 48 49 50 50 52 54 50 52 54

Напојување со струја Име/Фаза/Фреквенција/Напон Hz/V V3/1~/50/230 W1/3N~/50/400
Струја Препорачани осигурувачи A 16 20 40 20

EHVZ-CB3V + ERLQ-CV3/W1

Оптимална ефикасност што нуди целосна 
флексибилност на грејните тела

 � Две различни температурни зони може да ги регулира 
автоматски истата внатрешна единица

 � Нуди флексибилност на крајниот корисник за комбинирање 
различни грејни тела, на пример, подно греење и радијатори, 
додека истовремено ја оптимизира ефикасноста

 � Надворешната единица вади топлина од 
надворешниот воздух, дури и на -25°C

 � Управувач преку интернет (опционално): контролирајте ја внатрешната 
единица од било кое место со помош на апликација, преку локална 
мрежа или интернет и надгледувајте ја потрошувачката на енергија

 � Може да се поврзува со фотонапонски соларни панели за 
доставување енергија за топлотната пумпа (дополнителна опција)

Daikin Altherma НТ вградена, двојна зона
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Daikin Altherma 
НТ високоѕидна

Внатрешна единица

Тип / Бр. на нарачка Цена во €

Daikin Altherma НТ високоѕидна, внатрешна единица
За надворешна единица 4 – 16 kW. Опремена со хидраулика со пумпа со висока 
ефикасност, експанзионен сад, безбедносен модул со мерач на притисок и 
безбедносен вентил, надгледувач на протокот и вентили за полнење и празнење и 
колектор за нечистотии од месинг. Електрична опрема со контактори за оптоварување 
за 3/6/9 kW помошно електрично греење и топлотна циркуларна пумпа.
Не содржи кориснички интерфејс, EKRUCBL* е задолжителен за работа на системот. 
Нарачајте го дополнително, според јазиците што ви требаат.
Димензии (Ш x Д x В) 502 x 361 x 922 mm.

Само греење:
Внатрешна единица EHBH 4 kW со електричен грејач за течности 3 kW
1~230 V за надворешна единица од 4 kW. (4 kW достапна само како 1~ 230 V)
Внатрешна единица EHBH 8 kW со електричен грејач за течности 3 kW
1~230 V за надворешна единица од 6 – 8 kW.
Внатрешна единица EHBH 11 kW со електричен грејач за течности 3 kW
1~230 V за надворешна единица од 11 kW.
Внатрешна единица EHBH 16 kW со електричен грејач за течности 3 kW
1~230 V за надворешна единица од 14 – 16 kW.

Внатрешна единица EHBH 8 kW со електричен грејач за течности 9 kW
3~400 V за надворешна единица од 6 – 8 kW.
Внатрешна единица EHBH 11 kW со електричен грејач за течности 9 kW
3~400 V за надворешна единица од 11 kW.
Внатрешна единица EHBH 16 kW со електричен грејач за течности 9 kW
3~400 V за надворешна единица од 14 – 16 kW.

Греење и ладење:
Внатрешна единица EHBX 4 kW со електричен грејач за течности 3 kW
1~230 V за надворешна единица од 4 kW. (4 kW достапна само како 1~ 230 V)
Внатрешна единица EHBX 8 kW со електричен грејач за течности 3 kW
1~230 V за надворешна единица од 6 – 8 kW.
Внатрешна единица EHBX 11 kW со електричен грејач за течности 3 kW
1~230 V за надворешна единица од 11 kW.
Внатрешна единица EHBX 16 kW со електричен грејач за течности 3 kW
1~230 V за надворешна единица од 14 – 16 kW.

Внатрешна единица EHBX 8 kW со електричен грејач за течности 9 kW
3~400 V за надворешна единица од 6 – 8 kW.
Внатрешна единица EHBX 11 kW со електричен грејач за течности 9 kW
3~400 V за надворешна единица од 11 kW.
Внатрешна единица EHBX 16 kW со електричен грејач за течности 9 kW
3~400 V за надворешна единица од 14 – 16 kW.

EHBH04CB3V

EHBH08CB3V

EHBH11CB3V

EHBH16CB3V

EHBH08CB9W 

EHBH11CB9W

EHBH16CB9W

EHBX04CB3V

EHBX08CB3V

EHBX11CB3V

EHBX16CB3V

EHBX08CB9W

EHBX11CB9W

EHBX16CB9W

3.005,-

3.162,-

3.328,-

3.645,-

3.324,-

3.502,-

3.830,-

3.277,-

3.450,-

3.638,-

3.974,-

3.614,-

3.812,-

4.161,-

Топлотна пумпа воздух-вода,  
температура на проток до 55°C
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Daikin Altherma НТ високоѕидна

Надворешни единици и дополнителни елементи

Тип / Бр. на нарачка Цена во €

Надворешна единица на надворешна температура Daikin Altherma 4 – 8 kW
(Греење и ладење) 
Надворешна сплит единица со топлотна пумпа со инвертор како единица 
со компресор / испарувач контролиран со инвертор со зголемен опсег на 
модулација. Сместена во водоотпорнa галванизиранa челичнa кутија, подготвена 
и обложена со смола и прав. Вграден сензор за надворешна температура.
Опсег на примена: Греење до -25 °C надворешна температура.
Димензии (Ш x Д x В) 825 x 300 x 735 mm.

Daikin Altherma НТ 4 kW надворешна единица 1~230 V
Daikin Altherma НТ 6 kW надворешна единица 1~230 V
Daikin Altherma НТ 8 kW надворешна единица 1~230 V

ERLQ004CV3
ERLQ006CV3 
ERLQ008CV3

1.799,-
2.041,-
2.456,- 

Акустично куќиште SonaSafe
Соодветно за надворешна единица од 4-8 kW.
Димензии: 845 x 950 x 450 mm
Намалување на бучавата: до 10 dB

CE.HC100NP 1.800,-

Држач за монтирање на акустичното куќиште SonaSafe (задолжително) CE.HCFEET 190,-

Сад за одвод за надворешна единица од 4 – 8 kW
Со централен одвод за собирање и отстранување на стопената вода.

EKDP008C 172,-

Грејач за канал за сад за одвод за надворешна единица од 4 – 8 kW
Треба да се вгради грејна лента во садот за одвод за да се спречи блокирање од мразот

EKDPH008C 261,-

Надворешна единица на надворешна температура Daikin Altherma 11 – 16 kW
(Греење и ладење) 
Надворешна сплит единица со топлотна пумпа со инвертор како единица 
со компресор / испарувач контролиран со инвертор со зголемен опсег на 
модулација. Сместена во водоотпорнa галванизиранa челичнa кутија, подготвена 
и обложена со смола и прав. Вграден сензор за надворешна температура.
Опсег на примена за греење до -25 °C надворешна температура.  
Димензии (Ш x Д x В) 900 x 320 x 1.345 mm.

Daikin Altherma НТ 11 kW надворешна единица 3~400 V
Daikin Altherma НТ 14 kW надворешна единица 3~400 V
Daikin Altherma НТ 16 kW надворешна единица 3~400 V

Daikin Altherma НТ 11 kW надворешна единица 1~230 V
Daikin Altherma НТ 14 kW надворешна единица 1~230 V
Daikin Altherma НТ 16 kW надворешна единица 1~230 V

ERLQ011CW1
ERLQ014CW1
ERLQ016CW1 

ERLQ011CV3 
ERLQ014CV3 
ERLQ016CV3

4.231,-
4.999,-
5.698,-

3.695,-
4.416,-
5.014,-

Акустично куќиште SonaSafe
Соодветно за надворешна единица од 11-16 kW.
Димензии: 1.395 x 950 x 450 mm
Намалување на бучавата: до 10 dB

CE.HC200NP 2.100,-

Држач за монтирање на акустичното куќиште SonaSafe (задолжително) CE.HCFEET 190,-

Задолжителни дополнителни елементи

Тип / Бр. на нарачка Цена во €

Кориснички интерфејс
како далечински управувач на хибридна гасна топлотна пумпа заедно со 
функција за собен термостат. 
Се користат најмногу 2 единици за контрола и прикажување.
Јазици: германски, француски, италијански, холандски
Јазици: англиски, турски, полски, романски
Јазици: германски, чешки, словенски, словачки
Јазици: англиски, хрватски, унгарски, бугарски
Јазици: англиски, германски, руски, дански

EKRUCBL1
EKRUCBL4
EKRUCBL5
EKRUCBL6
EKRUCBL7

147,-
147,-
147,-
147,-
147,-

Разделник од глина и од магнетит
Компактен разделник од глина со славина за одвод. Одговара на вертикална и 
хоризонтална инсталација од цевки
Содржи вентили и фитинзи

K.FERNOXTF1 208,-
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Daikin Altherma НТ високоѕидна

Тип / Бр. на нарачка Цена во €

LAN-адаптер
LAN-адаптер + функција на паметна електрична мрежа

BRP069A62
BRP069A61

115,-
177,-

Едноставен кориснички интерфејс
Може да се користи само во комбинација со главниот кориснички 
интерфејс

EKRUCBS 147,-

Далечински внатрешен сензор
Далечинско мерење на температурата директно од корисничкиот интерфејс. Вообичаено, 
внатрешниот кориснички интерфејс ќе се користи како сензор за собната температура.
Како дополнителна опција, далечинскиот внатрешен сензор може да се инсталира за да ја 
мери собната температура на друга локација.

KRCS01-1 82,-

Опција 1: Собен термостат со кабел

Опција 2: Безжичен собен термостат

EKRTWA

EKRTR

149,-

293,-

Термички изолиран бакарен вод за средство за ладење на системот. Термичката 
изолација на водот за средство за ладење на системот спаѓа во Еуро-класата E 
(однесување при оган / класа на материјал) според DIN EN 13501-1.

Големина VPE

Термички изолиран бакар
Термички изолиран бакар
Термички изолиран бакар
Термички изолиран бакар
Термички изолиран бакар
Термички изолиран бакар

1 / 4"
1 / 4"
3 / 8"
3 / 8"
5 / 8"
5 / 8"

12 m
25 m
12 m
25 m
12 m
25 m

14 31 33
14 31 39
14 31 34
14 31 40
14 31 35
14 31 41

58,-
121,-
81,-

168,-
159,-
332,-

Држачи за на ѕид (250 kg, должина 660 mm)  K.CWBXL 152,-

Држачи за на ѕид од не’рѓосувачки челик (250 kg, должина 660 mm)  K.CWBXLSS 538,-

Сад за одвод на кондензирана вода за употреба со K.CWBXL  K.DT2 109,-

Грејач за канал за сад за одвод за надворешна единица од 4 – 8 kW
Треба да се вгради грејна лента во садот за одвод за да се спречи блокирање од мразот

EKDPH008C 261,-

Флексибилна ногарка, стандардна големина  K.FF600S 90,-

Флексибилна ногарка, тесна K.FF600ASN 97,-

Зацврстувачи за челичен сад за одвод со флексибилните ногарки  K.DTFB 83,-

Заштитник на надворешна единица  K.CG750S 545,-

Панел на основата за да се покрие дното на заштитникот ако е монтирана на голема висина  K.CG750FPS 201,-

Плоча на основата за K.CG750S  K.CG750BPML 139,-

Делумен заштитник за да се покрие откриениот страничен калем  K.CGSIDE 282,-

Сензор за температура на подот EKRTETS 17,-

Опрема за двојна зона
надворешна опрема за двојна зона за да поврзе 2 различни грејни кола 
(односно радијатори и подно греење)

BZKA7V3 1.813,-

Конвектор за топлотна пумпа
Конвектор на дувач за собно греење и ладење со компактни димензии 
и многу тивко работење. Може да се користи во комбинација со подно 
греење и како замена за радијатори со ниска температура што заштедува 
простор. Далечинскиот управувач со вграден регулатор на температурата 
задоволува разни потреби.

Конвектор за топлотна пумпа 1,5 kW
Конвектор за топлотна пумпа 2,0 kW

FWXV15A
FWXV20A

814,-
878,-

Дополнителни елементи
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Тип / Бр. на нарачка Цена во €

2-насочен вентил за конвектор на топлотна пумпа
Ова е потребно ако конвекторот на топлотна пумпа не е поврзан преку 
грејното коло. Содржи електричен 2-насочен вентил со актуатор, 
флексибилна инсталација на цевки, стегачи, термална изолација.

EKVKHPC 98,-

Кабел за интерфејс за конфигурација на управувачот за топлотната пумпа
Преку компјутер, за високоѕидна единица на НТ, единица на НТ со земен извор и Altherma хибрид

EKPCCAB3 311,-

E-Pac НТ преклопна единица
Преклопна единица за монтирање на хигиенски резервоар за складирање 
(300 l, 500 l). Содржи преклопен вентил со три насоки, кабел за поврзување 
и сензор на резервоарот за складирање. Потребна поврзување на 
хигиенскиот резервоар за складирање со високоѕидната единица на НТ. 
Нарачајте го грејачот за течности одделно, ако сакате дополнително греење.

EP LT 3HX (за резервоар од 300 l, компактна единица на НТ за греење и ладење)
EP LT 5X (за резервоар од 500 l, компактна единица на НТ за греење и ладење)

EKDVCPLT3HX
EKDVCPLT5X

315,-
746,-

Грејач за засилување за дополнително греење за хигиенски резервоар 
за складирање во комбинација со Altherma НТ високоѕидна.
Електричен грејач за течности 230 V-50 Hz / 3000 вати за да ги поддржува 
топлотните пумпи како грејач за засилување. Долг 900 mm.
содржи контактор/осигурувач за високоѕидна единица на НТ

EKBH3S 370,-

Сензор за резервоар за складирање за Altherma НТ високоѕидна
За употреба кога не се користи E-Pac и топлотната пумпа е директно 
поврзана со резервоарот за складирање (по купувач).

SF LT 14 10 37 45,-

Преклопен вентил со 3 насоки со 1" надворешен навој
Преклопен вентил со 3 насоки со 1" надворешен навој со погон од 240 V, 
време на преклопување од 6 секунди, содржи кабел за поврзување долг 
2 m.

3-W SV 15 60 34 129,-

Опрема за поврзување резервоари од трети лица за топла санитарна вода
содржи вентил со 3 насоки, контактор/осигурувач за засилен грејач за 
резервоар за топла санитарна вода од макс. 3 kW, НТ термистор

EKUMBPART 245,-

Дигитален I/O PCB
Комуникациска единица за Altherma НТ високоѕидна, Altherma BT за 
употреба при повеќе случаи, на пр., за статус и сигнал за аларм.

за комуникација со соларниот систем на Daikin. EKRP1HBA 156,-

Сад за одвод на кондензирана течност за внатрешна единица EKHBDPC2 156,-
Децентрализиран сензор за надворешна температура 
Далечинско мерење на амбиенталната температура од надворешната единица

EKRSC1 90,-

Барање PCB (4-8 kW)
Ограничување на потрошувачката на струја со 4 дигитални влезови на хидрокутијата

EKRP1AHT 155,-

Мерач на струја 
Мерач на струја со една фаза

K.ELECMETV 183,-

Мерач на струја 
Мерач на струја со три фази

K.ELECMETW 383,-

Вентил за прелевање
Вентил за прелевање DN 20 или DN 25 со фитинг со аголна форма.
Важен дел на систем со топлотна пумпа на НТ Altherma без компактна 
единица на НТ Altherma, за да се загарантира минималниот проток на 
надворешната единица.

UESV 20
UESV 25

14 01 11
14 01 16

91,-
119,-

Хидрауличен пренасочувач DN 125 за компактна единица на НТ, 
високоѕидна единица на НТ и ВТ
Се состои од DN125 кружна цевка поделена на четири зони (со помош 
на перфорирани разделни дискови, должина околу 1.550 mm), опремена 
со 8 x поврзувања на грејното коло 1" надворешен навој и 1 x ½" муф и 
ногарка.  
Макс. дозволен притисок при работа: 6 bar,  
макс. дозволена температура: 110 °C.

HWC 17 29 00 543,-

Термичка изолација за хидрауличен пренасочувач
Термичка изолација, се состои од 60 mm PUR-пена во галванизирана 
челична кутија.

WHWC 17 29 01 342,-

Daikin Altherma НТ високоѕидна

Дополнителни елементи
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Податоци за ефикасност EHBH + ERLQ
04CB3V 

+ 
004CV3

08CB3V/9W + 
006CV3

08CB3V/9W + 
008CV3

11CB3V/9W + 
011CV3

16CB3V/9W + 
014CV3

16CB3V/9W + 
016CV3

11CB3V/9W + 
011CW1

16CB3V/9W + 
014CW1

16CB3V/9W + 
016CW1

Капацитет на греење 
според EN14511

A7/W35 kW 4,4 6 7,4 11,2 14 16 11,2 14 16
A2/W35 kW 3,27 4 4,5 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71

Влез на струја 
според EN14511

Греење A7/W35 kW 0,87 1,27 1,66 2,41 3,14 3,72 2,41 3,14 3,72
A2/W35 kW 0,81 1,07 1,21 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54

COP  
според EN14511

A7/W35 5,04 4,74 4,45 4,66 4,46 4,3 4,66 4,46 4,3
A2/W35 4,02 3,75 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71

Просторно 
греење 
 

Просечна клима 
на излезот на 
вода 55°C

Општо SCOP 3,20 3,22 3,23 3,09 3,16 3,06 3,09 3,16 3,06
ηs (Сезонска 
ефикасност на 
просторно греење)

%
125 126 120 123 119 120 123 119

Класа на сезонска ефикасност 
на просторно греење

A++ A+

Просечна клима 
на излезот на 
вода 35°C

Општо SCOP 4,52 4,29 4,34 3,98 3,90 3,80 3,98 3,90 3,80
ηs (Сезонска 
ефикасност на 
просторно греење)

%
178 169 171 156 153 149 156 153 149

Класа на сезонска ефикасност 
на просторно греење

A++ A+ A++ A+

Внатрешна единица EHBH 04CB3V 08CB3V/9W 08CB3V/9W 11CB3V/9W 16CB3V/9W 16CB3V/9W 11CB3V/9W 16CB3V/9W 16CB3V/9W
Куќиште Боја Бела

Материјал Претходно обложен слоевит метал
Димензии Единица ВисинаxШиринаxДлабочина mm 890x480x344
Тежина Единица kg 41 43 45 43 45 43 44 45 44 45 43 44 45 44 45
Оперативен опсег Греење Воден канал Мин.~Макс. °C 15~55

Топла санитарна вода Воден канал Мин.~Макс. °C 25~80
Ниво на бучава Ном. dBA 40 41 44 41 44
Ниво на притисок на звук Ном. dBA 26 27 30 27 30

Надворешна единица ERLQ 004CV3 006CV3 008CV3 011CV3 014CV3 016CV3 011CW1 014CW1 016CW1
Димензии Единица ВисинаxШиринаxДлабочина mm 735x832x307 1.345x900x320
Тежина Единица kg 54 56 113 114
Компресор Квантитет 1

Тип Херметички затворен swing-компресор Херметички затворен scroll-компресор
Оперативен опсег Ладење Мин.~Макс. °CDB 10,0~43,0 10,0~46,0

Топла санитарна вода Мин.~Макс. °CDB -25 ~35 -20 ~35
Разладно средство Тип R-410A

GWP 2.087,5
Полнење TCO₂eq 3,1 3,3 7,1

kg 1,5 1,6 3,4
Контрола Експанзионен вентил (електроничен тип)

Ниво на бучава Греење Ном. dBA 61 62 64 66 64 66
Ладење Ном. dBA 63 64 66 69 64 66 69

Ниво на притисок 
на звук

Греење Ном. dBA 48 49 51 52 51 52
Ладење Ном. dBA 48 49 50 50 52 54 50 52 54

Напојување со струја Име/Фаза/Фреквенција/Напон Hz/V V3/1~/50/230 W1/3N~/50/400
Струја Препорачани осигурувачи A 16 20 40 20

EHBH-CB + ERLQ-CV3/W1
Топлотна пумпа само за греење на принципот 
воздух-вода со високоѕидна монтажа, 
идеална за куќи со ниска енергија

 � Енергетски ефикасен систем само за греење, базиран на 
технологијата на топлотна пумпа на принципот воздух-вода

 � Совршено одговара на нови згради, како и за куќи со ниска енергија
 � Најдобра сезонска ефикасност што овозможува 

најголема заштеда на работните трошоци
 � Флексибилна конфигурација во однос на грејните тела
 � Може да се комбинира со топла санитарна вода
 � Надворешната единица вади топлина од 

надворешниот воздух, дури и на -25°C
 � Управувач преку интернет (опционално): контролирајте ја внатрешната 

единица од било кое место со помош на апликација, преку локална 
мрежа или интернет и надгледувајте ја потрошувачката на енергија

 � Може да се поврзува со фотонапонски соларни панели за 
доставување енергија за топлотната пумпа (дополнителна опција)

Daikin Altherma НТ високоѕидна

EHBH-CB

ERLQ011-016CW1ERLQ004-008CV3
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Податоци за ефикасност EHBX + ERLQ
04CB3V 

+ 
004CV3

08CB3V/9W  
+ 006CV3

08CB3V/9W  
+ 008CV3

11CB3V/9W  
+ 011CV3

16CB3V/9W  
+ 014CV3

16CB3V/9W  
+ 016CV3

11CB3V/9W  
+ 011CW1

16CB3V/9W  
+ 014CW1

16CB3V/9W  
+ 016CW1

Капацитет на греење 
според EN14511

A7/W35 kW 4,4 6 7,4 11,2 14 16 11,2 14 16
A2/W35 kW 3,27 4 4,5 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71

Капацитет на 
ладење

Ном. kW 4,08 (1) / 
4,17 (2)

5,88 (1) / 
4,84 (2)

6,20 (1) / 
5,36 (2)

12,1 (1) / 
11,7 (2)

12,7 (1) / 
12,6 (2)

13,8 (1) / 
13,1 (2)

12,1 (1) / 
11,7 (2)

12,7 (1) / 
12,6 (2)

13,8 (1) / 
13,1 (2)

Влез на струја 
според EN14511

Греење A7/W35 kW 0,87 1,27 1,66 2,41 3,14 3,72 2,41 3,14 3,72
A2/W35 kW 0,81 1,07 1,21 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54

Ладење Ном. kW 0,900 (1) 
/ 1,80 (2)

1,51 (1) / 
2,07 (2)

1,64 (1) / 
2,34 (2)

3,05 (1) / 
4,31 (2)

3,21 (1) / 
5,08 (2)

3,74 (1) / 
5,73 (2)

3,05 (1) / 
4,31 (2)

3,21 (1) / 
5,08 (2)

3,74 (1) / 
5,73 (2)

COP  
според EN14511

A7/W35 5,04 4,74 4,45 4,66 4,46 4,3 4,66 4,46 4,3
A2/W35 4,02 3,75 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71

EER 4,55 (1) / 
2,32 (2)

3,89 (1) / 
2,34 (2)

3,79 (1) / 
2,29 (2)

3,98 (1) / 
2,72 (2)

3,96 (1) / 
2,47 (2)

3,69 (1) / 
2,29 (2)

3,98 (1) / 
2,72 (2)

3,96 (1) / 
2,47 (2)

3,69 (1) / 
2,29 (2)

Просторно 
греење 
 

Просечна 
клима на 
излезот на 
вода 55°C

Општо SCOP 3,20 3,22 3,23 3,09 3,16 3,06 3,09 3,16 3,06
ηs (Сезонска ефикасност 
на просторно греење)

%
125 126 120 123 119 120 123 119

Класа на сезонска ефикасност на просторно греење A++ A+
Просечна 
клима на 
излезот на 
вода 35°C

Општо SCOP 4,52 4,29 4,34 3,98 3,90 3,80 3,98 3,90 3,80
ηs (Сезонска ефикасност 
на просторно греење)

%
178 169 171 156 153 149 156 153 149

Класа на сезонска ефикасност на просторно греење A++ A+ A++ A+

Внатрешна единица EHBX 04CB3V 08CB3V/9W 08CB3V/9W 11CB3V/9W 16CB3V/9W 16CB3V/9W 11CB3V/9W 16CB3V/9W 16CB3V/9W
Куќиште Боја Бела

Материјал Претходно обложен слоевит метал
Димензии Единица ВисинаxШиринаxДлабочина mm 890x480x344
Тежина Единица kg 42 44 45 44 45 43 45 44 46 44 46 43 45 44 46 44 46
Оперативен опсег Греење Воден канал Мин.~Макс. °C 15~55 15~55

Ладење Воден канал Мин.~Макс. °C 5~22 5~22
Топла санитарна вода Воден канал Мин.~Макс. °C 25~80 25~80

Ниво на бучава Ном. dBA 40 41 44 41 44
Ниво на притисок на звук Ном. dBA 26 27 30 27 30

Надворешна единица ERLQ 004CV3 006CV3 008CV3 011CV3 014CV3 016CV3 011CW1 014CW1 016CW1
Димензии Единица ВисинаxШиринаxДлабочина mm 735x832x307 1.345x900x320
Тежина Единица kg 54 56 113 114
Компресор Квантитет 1

Тип Херметички затворен swing-компресор Херметички затворен scroll-компресор
Оперативен опсег Ладење Мин.~Макс. °CDB 10,0~43,0 10,0~46,0

Топла санитарна вода Мин.~Макс. °CDB -25 ~35 -20 ~35
Разладно средство Тип R-410A

GWP 2.087,5
Полнење TCO₂eq 3,1 3,3 7,1

kg 1,5 1,6 3,4
Контрола Експанзионен вентил (електроничен тип)

Ниво на бучава Греење Ном. dBA 61 62 64 66 64 66
Ладење Ном. dBA 63 64 66 69 64 66 69

Ниво на притисок 
на звук

Греење Ном. dBA 48 49 51 52 51 52
Ладење Ном. dBA 48 49 50 50 52 54 50 52 54

Напојување со струја Име/Фаза/Фреквенција/Напон Hz/V V3/1~/50/230 W1/3N~/50/400
Струја Препорачани осигурувачи A 16 20 40 20
(1) Ладење Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C), (2) Ладење Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)

EHBH-CB

ERLQ011-016CW1ERLQ004-008CV3

EHBX-CB + ERLQ-CV3/W1
Повратна топлотна пумпа на принципот воздух-вода со 
високоѕидна монтажа, идеална за куќи со ниска енергија

 � Енергетски ефикасен систем за греење и ладење базиран на 
технологијата на топлотна пумпа на принципот воздух-вода

 � Совршено одговара на нови згради, како и за куќи со ниска енергија
 � Најдобра сезонска ефикасност што овозможува 

најголема заштеда на работните трошоци
 � Флексибилна конфигурација во однос на грејните тела
 � Може да се комбинира со топла санитарна вода
 � Надворешната единица вади топлина од 

надворешниот воздух, дури и на -25°C
 � Управувач преку интернет (опционално): контролирајте ја внатрешната 

единица од било кое место со помош на апликација, преку локална 
мрежа или интернет и надгледувајте ја потрошувачката на енергија

 � Може да се поврзува со фотонапонски соларни панели за 
доставување енергија за топлотната пумпа (дополнителна опција)

Daikin Altherma НТ високоѕидна
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Внатрешни единици
Тип / Бр. на нарачка Цена во €

Daikin Altherma на висока температура, внатрешна единица
За надворешна единица 11, 14 и 16 kW (греење)
Опремена со циркуларна пумпа со контрола на брзината, експанзионен 
сад, безбедносен модул со мерач на притисок и безбедносен вентил, 
вентили за полнење и празнење и колектор за нечистотии од месинг.
Содржи надворешна контролна единица, којашто може да се користи и 
како собен термостат. Димензии (Ш x Д x В) 600 x 695 x 705 mm.

Daikin Altherma ВТ 11 kW внатрешна единица 3~400 V
Daikin Altherma ВТ 14 kW внатрешна единица 3~400 V
Daikin Altherma ВТ 16 kW внатрешна единица 3~400 V

Daikin Altherma ВТ 11 kW внатрешна единица 1~230 V
Daikin Altherma ВТ 14 kW внатрешна единица 1~230 V
Daikin Altherma ВТ 16 kW внатрешна единица 1~230 V

EKHBRD011ADY17
EKHBRD014ADY17
EKHBRD016ADY17 

EKHBRD011ADV17 
EKHBRD014ADV17
EKHBRD016ADV17

6.087,-
6.327,-
6.547,-

5.919,-
6.146,-
6.334,-

Надворешни единици и дополнителни елементи
Тип /Бр. на нарачка Цена во €

Надворешна единица на висока температура Daikin Altherma (греење)
Надворешна сплит единица со топлотна пумпа со инвертор како единица со 
компресор / кондензатор контролиран со инвертор. Сместена во водоотпорнa 
галванизиранa челично куќиште, подготвена и обложена со синтетичка смола 
и прав. 
Примена за високи температури до 80 °C без електрично греење.  
Работа на апаратот до -25 °C.
Димензии (Ш x Д x В) 900 x 320 x 1.345 mm.

Daikin Altherma ВТ 11 kW надворешна единица 3~400 V
Daikin Altherma ВТ 14 kW надворешна единица 3~400 V
Daikin Altherma ВТ 16 kW надворешна единица 3~400 V

Daikin Altherma ВТ 11 kW надворешна единица 1~230 V
Daikin Altherma ВТ 14 kW надворешна единица 1~230 V
Daikin Altherma ВТ 16 kW надворешна единица 1~230 V

ERRQ011AY1
ERRQ014AY1 
ERRQ016AY1 

ERRQ011AV1 
ERRQ014AV1 
ERRQ016AV1

4.256,-
5.030,- 
5.733,-

3.718,-
4.442,-
5.045,-

Акустично куќиште SonaSafe
Соодветно за надворешна единица од 11-16 kW.
Димензии: 1.395 x 950 x 450 mm
Намалување на бучавата: до 10 dB

CE.HC200NP 2.100,-

Држач за монтирање на акустичното куќиште SonaSafe (задолжително) CE.HCFEET 190,-

Daikin Altherma 
ВТ
Топлотна пумпа воздух-вода,  
со температура на проток до 80 °C

Задолжителни дополнителни елементи

Тип / Бр. на нарачка Цена во €

Разделник од глина и од магнетит
Компактен разделник од глина со славина за одвод. Одговара на 
вертикална и хоризонтална инсталација од цевки
Содржи вентили и фитинзи

K.FERNOXTF1 208,-
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Дополнителни елементи

Тип / Бр. на нарачка Цена во €

Барање PCB (4-8 kW)
Ограничување на потрошувачката на струја со 4 дигитални влезови на хидрокутијата

EKRP1AHT 155,-

Далечински кориснички интерфејс
може да се користи како втор кориснички интерфејс (главен/спореден) 
покрај интерфејсот што се испорачува со внатрешната единица

EKRUAHTB 232,-

Држачи за на ѕид (250 kg, должина 660 mm)  K.CWBXL 152,-
Држачи за на ѕид од не’рѓосувачки челик (250 kg, должина 660 mm)  K.CWBXLSS 538,-
Сад за одвод на кондензирана вода за употреба со K.CWBXL  K.DT2 109,-

Грејач за канал за сад за одвод за надворешна единица од 4 – 8 kW
Треба да се вгради грејна лента во садот за одвод за да се спречи блокирање од мразот

EKDPH008C 261,-

Флексибилна ногарка, стандардна големина  K.FF600S 90,-

Флексибилна ногарка, тесна K.FF600ASN 97,-
Зацврстувачи за челичен сад за одвод со флексибилните ногарки  K.DTFB 83,-
Термички изолиран бакарен вод за средство за ладење на системот. 
Термичката изолација на водот за средство за ладење на системот 
спаѓа во Еуро-класата E (однесување при оган / класа на материјал) 
според DIN EN 13501-1.
Термички изолиран бакарен вод за средство за ладење на системот. Термичката 
изолација на водот за средство за ладење на системот спаѓа во Еуро-класата E 
(однесување при оган / класа на материјал) според DIN EN 13501-1.

Size VPE

Термички изолиран бакар
Термички изолиран бакар
Термички изолиран бакар
Термички изолиран бакар

3 / 8"
3 / 8"
5 / 8"
5 / 8"

12 m
25 m
12 m
25 m

14 31 34
14 31 40
14 31 35
14 31 41

81,-
168,-
159,-
332,-

Сензор за температура на подот EKRTETS 17,-
Резервен грејач без резервоар 1~, 230 V, 6 kW
Резервен електричен грејач само за поддршка при просторно греење

EKBUHA6V3 687,-

Резервен грејач без резервоар 3~, 400 V, 6 kW
Резервен електричен грејач само за поддршка при просторно греење

EKBUHA6W1 687,-

Modbus-интерфејс
надгледување и контрола со ModBus-интерфејс

RTD-W 364,-

Секвенцен управувач
главна/споредна опрема што може да управува и да надгледува до 
16 хидрокутии, поврзани преку RTD-W

EKCC-W 1.268,-

E-Pac ВТ преклопна единица
Преклопна единица за монтирање на хигиенски резервоар за 
складирање (300 l / 500 l). Содржи преклопен вентил со три насоки, 
кабел за поврзување и сензор на резервоарот за складирање. Потребно 
поврзување на хигиенскиот резервоар за складирање со Altherma ВТ. 
EP HT 3H (за резервоар од 300 l) EP HT 5H (за резервоар од 500 l) EP HT 3H 

EP HT 5H
EKEPHT3H 
EKEPHT5H

296,-
467,-

Дигитален I/O PCB
Комуникациска единица за Altherma НТ високоѕидна, Altherma BT за 
употреба при повеќе случаи, на пр., за статус и сигнал за аларм.

за комуникација со соларниот систем на Daikin. EKRP1HBA 156,-

Опрема како дополнителна опција за самостоен резервоар
Опрема што е потребна кога резервоарите EKHTS треба да се сместат до внатрешната единица

EKFMAHTB 571,-

Преклопен вентил со 3 насоки со 1" надворешен навој
Преклопен вентил со 3 насоки со 1" надворешен навој со погон од 240 V, 
време на преклопување од 6 секунди, содржи кабел за поврзување долг 
2 m.

3-W SV 15 60 34 129,-

Хидрауличен пренасочувач DN 125 за Altherma НТ компактна, 
Altherma НТ високоѕидна и Altherma ВТ
Се состои од DN125 кружна цевка поделена на четири зони (со помош 
на перфорирани разделни дискови, должина околу 1.550 mm), опремена 
со 8 x поврзувања на грејното коло 1" надворешен навој и 1 x ½" муф и 
ногарка.
Макс. дозволен притисок при работа: 6 bar,  
макс. дозволена температура: 110 °C.

HWC 17 29 00 543,-

Термичка изолација за хидрауличен пренасочувач
Термичка изолација, се состои од 60 mm PUR-пена во челична кутија.

WHWC 17 29 01 342,-

Daikin Altherma на висока температура
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ERRQ-AV1/Y1

EKHBRD-ADV17/ADY17

Податоци за ефикасност EKHBRD + ERRQ
011ADV17 + 

011AV1
014ADV17 + 

014AV1
016ADV17 + 

016AV1
011ADY17 + 

011AY1
014ADY17 + 

014AY1
016ADY17 + 

016AY1
Просторно 
греење 
 

Просечна клима 
на излезот на 
вода 55°C

Општо SCOP 2,65 2,66 2,61 2,65 2,66 2,61
ηs (Сезонска 
ефикасност на 
просторно греење)

%
103 104 102 103 104 102

Класа на сезонска ефикасност 
на просторно греење

A+

Просечна клима 
на излезот на 
вода 35°C

Општо SCOP 2,70 2,81 2,88 2,70 2,81 2,88
ηs (Сезонска 
ефикасност на 
просторно греење)

%
105 110 112 105 110 112

Класа на сезонска ефикасност 
на просторно греење

C B C B

Греење за топла 
санитарна вода  

Општо Пријавен профил на оптоварување -
Просечна клима ηwh (ефикасност на водено греење) % -

Класа на енергетска ефикасност на водено греење -
Капацитет на греење Ном. kW 11,3 (1) / 11,0 (2) / 11,2 (3) 14,5 (1) / 14,0 (2) / 14,4 (3) 16,0 (1) / 16,0 (2) / 16,0 (3) 11,3 (1) / 11,0 (2) / 11,2 (3) 14,5 (1) / 14,0 (2) / 14,4 (3) 16,0 (1) / 16,0 (2) / 16,0 (3)
Влез на струја Греење Ном. kW 3,80 (1) / 4,40 (2) / 2,67 (3) 5,02 (1) / 5,65 (2) / 3,87 (3) 5,86 (1) / 6,65 (2) / 4,31 (3) 3,80 (1) / 4,40 (2) / 2,67 (3) 5,02 (1) / 5,65 (2) / 3,87 (3) 5,86 (1) / 6,65 (2) / 4,31 (3)
COP 2,97 (1) / 2,50 (2) / 4,20 (3) 2,89 (1) / 2,48 (2) / 3,72 (3) 2,73 (1) / 2,41 (2) / 3,72 (3) 2,97 (1) / 2,50 (2) / 4,20 (3) 2,89 (1) / 2,48 (2) / 3,72 (3) 2,73 (1) / 2,41 (2) / 3,72 (3)

Внатрешна единица EKHBRD 011ADV17 014ADV17 016ADV17 011ADY17 014ADY17 016ADY17
Куќиште Боја Металик сива

Материјал Претходно обложен слоевит метал
Димензии Единица ВисинаxШиринаxДлабочина mm 705x600x695
Тежина Единица kg 144 147
Оперативен опсег Греење Амбиент Мин.~Макс. °C -20,0 / 0,00~20

Воден канал Мин.~Макс. °C 25~80,0
Топла санитарна 
вода

Амбиент Мин.~Макс. °CDB -20,0~35,0
Воден канал Мин.~Макс. °C 25~80

Разладно средство Тип R-134a
Полнење kg 2,60

TCO₂eq 3.718
GWP 1.430

Ниво на притисок 
на звук

Ном. dBA 43,0 (2) / 46,0 (3) 45,0 (2) / 46,0 (3) 46,0 (2) / 46,0 (3) 43,0 (2) / 46,0 (3) 45,0 (2) / 46,0 (3) 46,0 (2) / 46,0 (3)
Тивок ноќен режим Ниво 1 dBA 40 43 45 40 43 45

Надворешна единица ERRQ 011AV1 014AV1 016AV1 011AY1 014AY1 016AY1
Димензии Единица ВисинаxШиринаxДлабочина mm 1.345x900x320
Тежина Единица kg 120
Компресор Квантитет 1

Тип Херметички затворен scroll-компресор
Оперативен опсег Греење Мин.~Макс. °CWB -20~20

Топла санитарна вода Мин.~Макс. °CDB -20~35
Разладно средство Тип R-410A

GWP 2.087,5
Полнење TCO₂eq 9,4

kg 4,5
Контрола Експанзионен вентил (електроничен тип)

Ниво на бучава Греење Ном. dBA 68 69 71 68 69 71
Ниво на притисок на звук Греење Ном. dBA 52 53 55 52 53 55
Напојување со струја Име/Фаза/Фреквенција/Напон Hz/V V1/1~/50/220-240 Y1/3~/50/380-415
Струја Препорачани осигурувачи A 25 16
(1) EW 55°C; LW 65°C; Dt 10°C; амбиентални услови: 7°CDB/6°CWB (2) EW 70°C; LW 80°C; Dt 10°C; амбиентални услови: 7°CDB/6°CWB (3) EW 30°C; LW 35°C; Dt 5°C; амбиентални услови: 7°CDB/6°CWB  
(2) Нивоата на звукот се мерат на: EW 55°C; LW 65°C; Dt 10°C; амбиентални услови 7°CDB/6°CWB 
(3) Нивоата на звукот се мерат на: EW 70°C; LW 80°C; Dt 10°C; амбиентални услови 7°CDB/6°CWB

EKHBRD-ADV17/Y17 
+ ERRQ-AV1/Y1

Парапетна топлотна пумпа само за греење 
на принципот воздух-вода може да се 
комбинира со постоечките радијатори

 � Енергетски ефикасен систем само за греење, базиран на 
технологијата на топлотна пумпа на принципот воздух-вода

 � Парапетна внатрешна единица до 16 kW со една или три фази
 � Примена на висока температура: до 80°C без електричен грејач
 � Лесна замена на постоечкиот бојлер, без менување на цевките за греење
 � Може да се комбинира со радијатори на висока температура
 � Мали сметки за струја и слаба емисија на CO

2

 � Scroll-compressor контролиран од инвертор
 � Надворешната единица вади топлина од 

надворешниот воздух, дури и на -20°C

Daikin Altherma на висока температура
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EKHTS260AC

EKHTS200AC

EKHTS-AC

Резервоар за топла санитарна вода од не’рѓосувачки 
челик, којшто може да се монтира врз друг елемент

 � Резервоар за топла санитарна вода од не’рѓосувачки челик
 � Внатрешната единица и резервоарот за топла санитарна вода 

можат да се постават едно врз друго за да се зачува простор 
или еднододруго, само доколку постои ограничена висина

 � Достапно во верзија од 200 и 260 литри
 � Загубата на топлина е доведена до минимум 

благодарение на висококвалитетната изолација
 � Внатрешната единица може да ја загрее водата до 60°C на определени 

потребни интервали за да го спречи формирањето на бактерии
 � Ефикасно зголемување на температурата: од 

10°C до 50°C за само 60 минути

Резервоар за топла санитарна вода

Дополнителни елементи EKHTS 200AC 260AC
Куќиште Боја Металик сива

Материјал Галванизиран челик (претходно обложен слоевит материјал)
Димензии Единица Висина Интегрирано на 

внатрешна единица
mm

2.010 2.285

Ширина mm 600
Длабочина mm 695

Тежина Единица Празно kg 70 78
Резервоар 
 

Волумен на вода l 200 260
Материјал Не’рѓосувачки челик (EN 1.4521)
Максимална температура на водата °C 75
Изолација Губење топлина kWh/24h 12,0 15,0
Класа на енергетска ефикасност B
Постојано губење топлина W 50 63
Волумен за складирање l 200 260

Топлински 
изменувач

Квантитет 1
Материјал на црево Дуплекс-челик (EN 1.4162)
Површина m² 1.560
Внатрешен волумен на калем l 7,5
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* Во комбинација со подно греење (поврзана во истото коло).

Внатрешна единица и кондензирачки бојлер на гас

Тип / Бр. на нарачка Цена во €

Внатрешна единица со хибридна топлотна пумпа на Daikin за надворешна единица 5-8 kW. (греење) 
Хибридна внатрешна единица за греење за комбинација со хибридната кондензирачка единица на гас 
Altherma. 
Опремена со хидраулика со пумпа со висока ефикасност, ескпанзионен сад со дијафрагма, безбедносен 
модул со безбедносен вентил, надгледување на протокот, колектор за нечистотии.
Димензии (Ш x Д x В*) 450 x 164 x 902 mm.
* Вкупна висина со автоматски вентил за воздух и водови за поврзување: 1.075 mm

Не содржи кориснички интерфејс, EKRUCBL* е задолжителен за работа на системот.
Нарачајте го дополнително, според јазиците што ви требаат.
Дополнително нарачајте ја плочата за покривање.

внатрешна единица со хибридна топлотна пумпа од 5 kW (греење) 1~230 V
внатрешна единица со хибридна топлотна пумпа од 8 kW (греење) 1~230 V

EHYHBH05AV32
EHYHBH08AV32

1.386,-
1.423,-

Внатрешна единица со хибридна топлотна пумпа на Daikin за надворешна единица 5-8 kW. (Греење/ладење)
Хибридна внатрешна единица за греење/ладење за комбинација со хибридната кондензирачка единица на гас 
Altherma. Опремена со хидраулика со пумпа со висока ефикасност, ескпанзионен сад со дијафрагма, безбедносен 
модул со безбедносен вентил, надгледување на протокот, колектор за нечистотии, сад за кондензирана течност и 
дополнителен кориснички интерфејс EKRUCBL  
Димензии (Ш x Д x В*) 450 x 164 x 902 mm.
* Вкупна висина со автоматски вентил за воздух и водови за поврзување: 1.075 mm

Не содржи кориснички интерфејс, EKRUCBL* е задолжителен за работа на системот.
Нарачајте го дополнително, според јазиците што ви требаат.
Дополнително нарачајте ги садот за одвод и плочата за покривање.

внатрешна единица со хибридна топлотна пумпа од 8 kW (греење/ладење) 1~230 V EHYHBX08AV3 1.569,-
Хибридна кондензирачка единица на Daikin од 32 kW за внатрешна единица со хибридна 
топлотна пумпа на Daikin
Комбиниран кондензирачки бојлер на гас со специјален разменувач на топлина 2-во-1 за греење 
и топла санитарна вода со постојан хигиенски проток, за природен гас и ТНГ*, заедно со капак и 
водоводни поврзувања.
Димензии без капак (Ш x Д x В) 450 x 240 x 710 mm
*Потребно за опрема за конверзија на ТНГ EKHY075787

хибридна кондензирачка единица на гас 8,2 - 26,6 kW (80 / 60°C) EHYKOMB33AA3 2.339,-

Надворешна единица и дополнителни елементи

Тип / Бр. на нарачка Цена во €

Хибридна надворешна единица Daikin Altherma од 5-8 kW (греење и ладење)
Надворешна сплит единица со топлотна пумпа со инвертор како единица со 
компресор / испарувач контролиран со инвертор со зголемен опсег на модулација. 
Сместена во водоотпорнa галванизиранa челичнa кутија, подготвена и обложена 
со смола и прав. Вграден сензор за надворешна температура. Опсег на примена: 
Греење до -25 °C надворешна температура. Димензии (Ш x Д x В) 825 x 300 x 735 mm. 

Daikin Altherma хибридна надворешна единица од 5 kW 1~230 V
Daikin Altherma хибридна надворешна единица од 8 kW 1~230 V

EVLQ05CV3
EVLQ08CV3

1.804,-
2.463,-

Акустично куќиште SonaSafe
Соодветно за надворешна единица од 4-8 kW.
Димензии: 845 x 950 x 450 mm
Намалување на бучавата: до 10 dB

CE.HC100NP 1.800,-

Држач за монтирање на акустичното куќиште SonaSafe (задолжително) CE.HCFEET 190,-

Сад за одвод за надворешна единица од 4 – 8 kW
Со централен одвод за собирање и отстранување на стопената вода.

EKDP008C 172,-

Грејач за канал за сад за одвод за надворешна единица од 4 – 8 kW
Треба да се вгради грејна лента во садот за одвод за да се спречи блокирање од мразот

EKDPH008C 261,-

Хибридна 
топлотна пумпа 
Daikin Altherma
Хибридна топлотна пумпа,  
со температура на проток до 80 °C
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Хибридна топлотна пумпа Daikin Altherma

Задолжителни дополнителни елементи

Тип / Бр. на нарачка Цена во €

Кориснички интерфејс
како далечински управувач на хибридна гасна топлотна пумпа заедно со 
функција за собен термостат. 
Се користат најмногу 2 единици за контрола и прикажување.
Јазици: германски, француски, италијански, холандски
Јазици: англиски, турски, полски, романски
Јазици: германски, чешки, словенски, словачки
Јазици: англиски, хрватски, унгарски, бугарски
Јазици: англиски, германски, руски, дански

EKRUCBL1
EKRUCBL4
EKRUCBL5
EKRUCBL6
EKRUCBL7

147,-
147,-
147,-
147,-
147,-

Разделник од глина и од магнетит
Компактен разделник од глина со славина за одвод. Одговара на 
вертикална и хоризонтална инсталација од цевки
Содржи вентили и фитинзи

K.FERNOXTF1 208,-

Дополнителни елементи

Тип / Бр. на нарачка Цена во €

LAN-адаптер
LAN-адаптер + функција на паметна електрична мрежа

BRP069A62
BRP069A61

115,-
177,-

Едноставен кориснички интерфејс
Може да се користи само во комбинација со главниот кориснички 
интерфејс

EKRUCBS 147,-

Опција 1: Собен термостат со кабел

Опција 2: Безжичен собен термостат

EKRTWA

EKRTR

149,-

293,-

Термички изолиран бакарен вод за средство за ладење на системот. Термичката 
изолација на водот за средство за ладење на системот спаѓа во Еуро-класата E 
(однесување при оган / класа на материјал) според DIN EN 13501-1.

Големина VPE

Термички изолиран бакар
Термички изолиран бакар
Термички изолиран бакар
Термички изолиран бакар

1 / 4"
1 / 4"
5 / 8"
5 / 8"

12 m
25 m
12 m
25 m

14 31 33
14 31 39
14 31 35
14 31 41

58,-
121,-
159,-
332,-

Држачи за на ѕид (250 kg, должина 660 mm)  K.CWBXL 152,-

Држачи за на ѕид од не’рѓосувачки челик (250 kg, должина 660 mm)  K.CWBXLSS 538,-

Сад за одвод на кондензирана вода за употреба со K.CWBXL  K.DT2 109,-

Грејач за канал за сад за одвод за надворешна единица од 4 – 8 kW
Треба да се вгради грејна лента во садот за одвод за да се спречи блокирање од мразот

EKDPH008C 261,-

Флексибилна ногарка, стандардна големина  K.FF600S 90,-

Флексибилна ногарка, тесна K.FF600ASN 97,-

Зацврстувачи за челичен сад за одвод со флексибилните ногарки  K.DTFB 83,-

Заштитник на надворешна единица  K.CG750S 545,-

Панел на основата за да се покрие дното на заштитникот ако е 
монтирана на голема висина

 K.CG750FPS 201,-

Плоча на основата за K.CG750S  K.CG750BPML 139,-

Делумен заштитник за да се покрие откриениот страничен калем  K.CGSIDE 282,-
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Хибридна топлотна пумпа Daikin Altherma

Можни комбинации

Хибрид
оперативен 

режим
Комбинација

Тип /  
Бр. на нарачка

5 kW Греење

Надворешна единица EVLQ05CV3

Топлотна пумпа на внатрешна единица EHYHBH05AV32

Кондензирачка единица на гас (имајте 
ги предвид прописите на државата)

EHYKOMB33AA2
EHYKOMB33AA3

8 kW Греење

Надворешна единица EVLQ08CV3

Топлотна пумпа на внатрешна единица EHYHBH08AV32

Кондензирачка единица на гас (имајте 
ги предвид прописите на државата)

EHYKOMB33AA2
EHYKOMB33AA3

8 kW
Греење/
ладење

Надворешна единица EVLQ08CV3

Топлотна пумпа на внатрешна единица EHYHBX08AV3

Кондензирачка единица на гас (имајте 
ги предвид прописите на државата)

EHYKOMB33AA2
EHYKOMB33AA3

Тип / Бр. на нарачка Цена во €
Сензор за температура на подот EKRTETS 17,-

Конвектор за топлотна пумпа
Конвектор на дувач за собно греење и ладење со компактни димензии 
и многу тивко работење. Може да се користи во комбинација со 
подно греење и како замена за радијатори со ниска температура што 
заштедува простор. Далечинскиот управувач со вграден регулатор на 
температурата задоволува разни потреби.

Конвектор за топлотна пумпа 1,5 kW
Конвектор за топлотна пумпа 2,0 kW

FWXV15A
FWXV20A

814,-
878,-

2-насочен вентил за конвектор на топлотна пумпа
Ова е потребно ако конвекторот на топлотна пумпа не е поврзан преку 
грејното коло. Содржи електричен 2-насочен вентил со актуатор, 
флексибилна инсталација на цевки, стегачи, термална изолација.

EKVKHPC 98,-

Опрема за конверзија на ТНГ EKHY075787 13,-

Плоча за покривање
Плоча за покривање за да се покријат цевните поврзувања под единицата

EKHY093467 30,-

Опрема за вентил
Вентили за просторно греење, топла санитарна вода и поврзување за гас

EKVK1A 154,-

Шаблон за монтирање
Шаблон што ќе при монтирање на внатрешната единица на ѕид

EKHYMNT1A 277,-

Сад за одвод за внатрешна единица
Ја собира и исфрла кондензираната течност при ладење

EKHYDP 147,-

Опрема за вентил
Опрема за вентил за поврзување резервоар од трето лице со вграден термостат

EKHY3PART2 219,-

Опрема за вентил
Опрема за вентил за поврзување резервоар од трето лице со подготовка за сензор

EKHY3PART 209,-

Адаптер за тестирање со двоен ѕид, намалува DN 60/100 до DN 80/125
Дополнително до 15 50 79.01 44
Имајте предвид: 
Ако се користи комплетот GW 1 или комплетот GW 2, во пакувањето се 
содржи редуктор со двоен ѕид од DN 80 / 125 до DN 60 / 100, муф DN 80 / 125.

EKHY090717 24,-

Преклопен вентил со 3 насоки со 1" надворешен навој
Преклопен вентил со 3 насоки со 1" надворешен навој со погон од 240 V, 
време на преклопување од 6 секунди, содржи кабел за поврзување долг 2 m.

3-W SV 15 60 34 129,-

Дополнителни елементи
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EKRUCBLEVLQ-CV3

EHYHBH(X)-AV3 / EHYKOMB-A3

Податоци за ефикасност EHYHBH/EHYHBX + EVLQ 05AV32 + 05CV3 08AV32 + 08CV3 08AV3 + 08CV3
Просторно 
греење 
 

Просечна клима 
на излезот на 
вода 55°C

Општо SCOP 3,28 3,24 3,29
ηs (Сезонска 
ефикасност на 
просторно греење)

%
128 127 129

Класа на сезонска ефикасност 
на просторно греење

A++

Просечна клима 
на излезот на 
вода 35°C

Општо ηs (Сезонска 
ефикасност на 
просторно греење)

%
-

Класа на сезонска ефикасност 
на просторно греење

-

Греење за топла 
санитарна вода

Општо Пријавен профил на оптоварување XL
Просечна клима ηwh (ефикасност на водено греење) % 95,8

Класа на енергетска 
ефикасност на водено греење

A

Капацитет на греење Ном. kW 4,40 (1) / 4,03 (2) 7,40 (1) / 6,89 (2) 7,40 (3) / 6,89 (4)
Капацитет на ладење Ном. kW - 6,86 (4) / 5,36 (4)
Влез на струја Греење Ном. kW 0,870 (1) / 1,13 (2) 1,66 (1) / 2,01 (2) 1,66 (3) / 2,01 (4)

Ладење Ном. kW - 2,01 (3) / 2,34 (4)
COP 5,04 (1) / 3,58 (2) 4,45 (1) / 3,42 (2) 4,45 (3) / 3,42 (4)
EER - 3,42 (3) / 2,29 (4)

Внатрешна единица EHYHBH/X 05AV32 08AV32 08AV3 EHYKOMB33AA3
Централно греење Влез на топлина Qn (нето 

калорична вредност)
Ном Мин-Макс kW - 7,6 / 6,2 / 7,6-27 / 22,1 / 27

Излез Pn на 80/60°C Мин-Ном kW - 8,2 / 6,7 / 8,2-26,6 / 21,8 / 26,6
Ефикасност Нето калорична вредност % - 98 / 107
Оперативен опсег Мин/Макс °C - 15/80

Топла санитарна 
вода

Излез Мин-Ном kW - 7,6-32,7
Проток на вода Количество Ном l/min - 9,0 / 15,0
Оперативен опсег Мин/Макс °C - 40/65

Гас Поврзување Дијаметар mm - 15
Потрошувачка (G20) Мин-Макс m³/h - 0,78-3,39
Потрошувачка (G25) Мин-Макс m³/h - 0,90-3,93
Потрошувачка (G31) Мин-Макс m³/h - 0,30-1,29

Воздух што влегува Поврзување mm - 100
Концентрично - Да

Издувен гас Поврзување mm - 60
Куќиште Боја Бела Бела - RAL9010

Материјал Претходно обложен слоевит метал
Димензии Единица ВисинаxКасетаxВградена на 

внатрешна единицаxШирина
mm 902x450x164 710x-x450x240 820x-x490x270

Тежина Единица Празно kg 30 31,2 36
Напојување со струја Фаза/Фреквенција/Напон Hz/V - 1~/50/230
Потрошувачка на 
електрична енергија

Макс. W - 55
Мирување W - 2

Оперативен опсег Греење Амбиент Мин.~Макс. °C -25~25
Воден канал Мин.~Макс. °C 25~55

Ладење Амбиент Мин.~Макс. °CDB -~- 10~43
Воден канал Мин.~Макс. °C -~- 5~22

Забелешки
-

За централно греење со кружно движење на 
водата, безбедносен вентил: погледнете EHYHB*

Надворешна единица EVLQ 05CV3 08CV3
Димензии Единица ВисинаxШиринаxДлабочина mm 735x832x307
Тежина Единица kg 54 56
Компресор Квантитет 1

Тип Херметички затворен swing-компресор
Оперативен опсег Греење Мин.~Макс. °CWB -25~25
Разладно средство Тип R-410A

GWP 2.087,5
Полнење TCO₂eq 3,0 3,3

kg 1,5 1,6
Контрола Експанзионен вентил (електроничен тип)

Ниво на бучава Греење Ном. dBA 61 62
Ниво на притисок на звук Греење Ном. dBA 48 49
Напојување со струја Име/Фаза/Фреквенција/Напон Hz/V V3/1~/50/230
Струја Препорачани осигурувачи A 20
(1) Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (2) Услов: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (3) Ладење Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); греење Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)  
(4) Ладење Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); греење Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)

EHYHBH(X)-AV3+ EVLQ-CV3
Хибридна технологија што комбинира гас и топлотна 
пумпа на принципот воздух-вода за греење и топла вода

 � Хибридната пумпа Daikin Altherma ја комбинира технологијата на топлотна 
пумпа на принципот воздух-вода со технологијата на кондензирање гас

 � Во зависност од внатрешната температура, цените електрична енергија 
и количината на внатрешна топлина, хибридната топлотна пумпа Daikin 
Altherma секогаш го избира најекономичниот режим за работење

 � Мала инвестиција: нема потреба од промена на 
постоечките радијатори (до 80°C) и цевки

 � Овозможува доволно енергија при реновирање, затоа 
што сите количества топлина се покриени до 32 kW

 � Лесна и брза инсталација благодарение на 
компактните димензии и брзите поврзувања

 � Управувач преку интернет (опционално): контролирајте ја внатрешната 
единица од било кое место со помош на апликација, преку локална 
мрежа или интернет и надгледувајте ја потрошувачката на енергија

 � Може да се поврзува со фотонапонски соларни панели за 
доставување енергија за топлотната пумпа (дополнителна опција)

Хибридна топлотна пумпа Daikin Altherma
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Надворешни единици

Тип / Бр. на нарачка Цена во €

Daikin Altherma моноблок

Греење и ладење

моноблок 5 kW 1~230 V
моноблок 7 kW 1 ~230 V

моноблок 11 kW 3~400 V
моноблок 14 kW 3~400 V
моноблок 16 kW 3~400 V

моноблок 11 kW 1~230 V
моноблок 14 kW 1~230 V
моноблок 16 kW 1~230 V

Греење

моноблок 5 kW 1~230 V
моноблок 7 kW 1 ~230 V

моноблок 11 kW 3~400 V
моноблок 14 kW 3~400 V
моноблок 16 kW 3~400 V

моноблок 11 kW 1~230 V
моноблок 14 kW 1~230 V
моноблок 16 kW 1~230 V

EBLQ05CV3
EBLQ07CV3

EBLQ011BB6W1
EBLQ014BB6W1
EBLQ016BB6W1

EBLQ011BB6V3
EBLQ014BB6V3
EBLQ016BB6V3

EDLQ05CV3
EDLQ07CV3

EDLQ011BB6W1
EDLQ014BB6W1
EDLQ016BB6W1

EDLQ011BB6V3
EDLQ014BB6V3
EDLQ016BB6V3

5.162,-
5.794,-

9.150,-
9.998,-
10.770,-

8.434,-
9.230,-
9.890,-

4.846,-
5.478,-

8.805,-
9.652,-
10.422,-

8.090,-
8.886,-
9.546,-

Daikin Altherma 
моноблок
Топлотна пумпа воздух-вода,  
со температура на проток до 55 °C

Задолжителни дополнителни елементи 5-7 kW

Тип / Бр. на нарачка Цена во €

Кориснички интерфејс
како далечински управувач на хибридна гасна топлотна пумпа заедно со 
функција за собен термостат. 
Се користат најмногу 2 единици за контрола и прикажување.
Јазици: германски, француски, италијански, холандски
Јазици: англиски, турски, полски, романски
Јазици: германски, чешки, словенски, словачки
Јазици: англиски, хрватски, унгарски, бугарски
Јазици: англиски, германски, руски, дански

EKRUCBL1
EKRUCBL4
EKRUCBL5
EKRUCBL6
EKRUCBL7

147,-
147,-
147,-
147,-
147,-

Разделник од глина и од магнетит
Компактен разделник од глина со славина за одвод. Одговара на 
вертикална и хоризонтална инсталација од цевки
Содржи вентили и фитинзи

K.FERNOXTF1 208,-
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Daikin Altherma моноблок

Дополнителни елементи 5-7 kW

Тип / Бр. на нарачка Цена во €

Разводна кутија
Разводна кутија за Altherma моноблок 5-7 kW

за единици за греење / ладење
дополнителна I/O-кутија, има потреба од EKCB07CV3

EKCB07CV3
EK2CB07CV3

298,-
298,-

LAN-адаптер
LAN-адаптер + функција на паметна електрична мрежа

BRP069A62
BRP069A61

115,-
177,-

Едноставен кориснички интерфејс
Може да се користи само во комбинација со главниот кориснички 
интерфејс 

EKRUCBS 147,-

Опција 1: Собен термостат со кабел

Опција 2: Безжичен собен термостат

EKRTWA

EKRTR

149,-

293,-

Сензор за температура на подот EKRTETS 17,-
E-Pac НТ преклопна единица
Преклопна единица за монтирање на хигиенски резервоар за складирање 
(300 l, 500 l). Содржи преклопен вентил со три насоки, кабел за поврзување 
и сензор на резервоарот за складирање. Потребна поврзување на 
хигиенскиот резервоар за складирање со високоѕидната единица на НТ. 
Нарачајте го грејачот за течности одделно, ако сакате дополнително греење.

EP LT 3HX (за резервоар од 300 l, компактна единица на НТ за греење и ладење)
EP LT 5X (за резервоар од 500 l, компактна единица на НТ за греење и ладење)

EKDVCPLT3HX
EKDVCPLT5X

315,-
746,-

Опрема за помошен грејач
резервен надворешен грејач за Altherma моноблок 5-7 kW

230 V една фаза 3 kW
400 V три фази 9 kW

EKMBUHC3V3
EKMBUHC9W1

689,-
698,-

Конвектор за топлотна пумпа
Конвектор на дувач за собно греење и ладење со компактни димензии 
и многу тивко работење. Може да се користи во комбинација со 
подно греење и како замена за радијатори со ниска температура што 
заштедува простор. Далечинскиот управувач со вграден регулатор на 
температурата задоволува разни потреби.

Конвектор за топлотна пумпа 1,5 kW
Конвектор за топлотна пумпа 2,0 kW

FWXV15A
FWXV20A

814,-
878,-

2-насочен вентил за конвектор на топлотна пумпа
Ова е потребно ако конвекторот на топлотна пумпа не е поврзан преку 
грејното коло. Содржи електричен 2-насочен вентил со актуатор, 
флексибилна инсталација на цевки, стегачи, термална изолација.

EKVKHPC 98,-

Опрема за двојна зона 
надворешна опрема за двојна зона за да поврзе 2 различни грејни кола 
(односно радијатори и подно греење)

BZKA7V3 1.813,-

Кабел за термистор
Кабел за термистор 12 m

EKCOMCAB1 103,-
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Тип / Бр. на нарачка Цена во €

Дигитален I/O PCB
Комуникациска единица за Altherma НТ високоѕидна, Altherma BT за 
употреба при повеќе случаи, на пр., за статус и сигнал за аларм.

за комуникација со соларниот систем на Daikin. EKRP1HBA 156,-

Ограничување на температурата на повратен проток
Термичко ограничување на температурата на повратниот проток до макс. 55 °C.
Дел што е потребен за поврзување соларен систем со компактна единица на НТ.
Изборот зависи од дизајнот на цевната инсталација и големината на протокот.
RLB 300 со 1" надворешен навој и Kvs 3.2 (само 6 – 8 kW компактна 
единица на НТ)

14 01 14 112,-

RLB 500 со 1 1 / 4" надворешен навој и Kvs 9 (6 – 16 kW компактна единица на НТ) 14 01 15 140,-
Преклопен вентил со 3 насоки со 1" надворешен навој
Преклопен вентил со 3 насоки со 1" надворешен навој со погон од 240 V, 
време на преклопување од 6 секунди, содржи кабел за поврзување долг 
2 m.

3-W SV 15 60 34 129,-

Вентил за прелевање
Вентил за прелевање DN 20 со фитинг со аголна форма.
Важен дел на систем со топлотна пумпа на НТ Altherma без компактна 
единица на НТ, за да се загарантира минималниот проток на 
надворешната единица.

UESV 25 14 01 16 119,-

Хидрауличен пренасочувач DN 125 за Altherma НТ компактна, 
Altherma НТ високоѕидна и Altherma ВТ
Се состои од DN125 кружна цевка поделена на четири зони (со помош 
на перфорирани разделни дискови, должина околу 1.550 mm), опремена 
со 8 x поврзувања на грејното коло 1" надворешен навој и 1 x ½" муф и 
ногарка.
Макс. дозволен притисок при работа: 6 bar,  
макс. дозволена температура: 110 °C.

HWC 17 29 00 543,-

Термичка изолација за хидрауличен пренасочувач
Термичка изолација, се состои од 60 mm PUR-пена во челична кутија.

WHWC 17 29 01 342,-

Заштитник на надворешна единица  K.CG750S 545,-

Панел на основата за да се покрие дното на заштитникот ако е монтирана на голема висина  K.CG750FPS 201,-

Делумен заштитник за да се покрие откриениот страничен калем  K.CGSIDE 282,-

Плоча на основата за K.CG750S  K.CG750BPML 139,-

Зацврстувачи за челичен сад за одвод со флексибилните ногарки  K.DTFB 83,-

Флексибилна ногарка, тесна K.FF600ASN 97,-

Флексибилна ногарка, стандардна големина  K.FF600S 90,-

Опрема за муф низ ѕидна изолација  K.SLEEVE 65,-

Флексибилно црево 750 mm  K.HOSE750 141,-

Флексибилно црево 500 mm  K.HOSE500 118,-

Флексибилно црево 750 mm со лакт  K.HOSE750EL 203,-

Држачи за на ѕид (250 kg, должина 660 mm)  K.CWBXL 152,-

Држачи за на ѕид од не’рѓосувачки челик (250 kg, должина 660 mm)  K.CWBXLSS 538,-

Сад за одвод на кондензирана вода за употреба со K.CWBXL  K.DT2 109,-

Грејач за канал за сад за одвод за надворешна единица од 4 – 8 kW
Треба да се вгради грејна лента во садот за одвод за да се спречи блокирање од мразот

EKDPH008C 261,-

Опрема за бајпас  
опција што е потребна за BUH во комбинација со единица за Г/Л и 
употреба на калеми на вентилатор кога BUH се наоѓа во влажна соба

EKMBHBP1 203,-

Daikin Altherma моноблок

Дополнителни елементи 5-7 kW
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Daikin Altherma моноблок

Задолжителни дополнителни елементи 11-16 kW
Тип / Бр. на нарачка Цена во €

Разделник од глина и од магнетит
Компактен разделник од глина со славина за одвод. Одговара на 
вертикална и хоризонтална инсталација од цевки
Содржи вентили и фитинзи

K.FERNOXTF1 208,-

Тип / Бр. на нарачка Цена во €

Опција 1: Собен термостат со кабел

Опција 2: Безжичен собен термостат

EKRTWA

EKRTR

149,-

293,-

Дигитален I/O PCB
Комуникациска единица за Altherma НТ високоѕидна, Altherma BT за 
употреба при повеќе случаи, на пр. за статус и сигнал за аларм.

за комуникација со соларниот систем на Daikin.

EKRP1HBA 156,-

Сензор за температура на подот EKRTETS 17,-

Конвектор за топлотна пумпа
Конвектор на дувач за собно греење и ладење со компактни димензии 
и многу тивко работење. Може да се користи во комбинација со 
подно греење и како замена за радијатори со ниска температура што 
заштедува простор. Далечинскиот управувач со вграден регулатор на 
температурата задоволува разни потреби.

Конвектор за топлотна пумпа 1,5 kW
Конвектор за топлотна пумпа 2,0 kW

FWXV15A
FWXV20A

814,-
878,-

2-насочен вентил за конвектор на топлотна пумпа
Ова е потребно ако конвекторот на топлотна пумпа не е поврзан преку 
грејното коло. Содржи електричен 2-насочен вентил со актуатор, 
флексибилна инсталација на цевки, стегачи, термална изолација.

EKVKHPC 98,-

Опрема за двојна зона
надворешна опрема за двојна зона за да поврзе 2 различни грејни кола 
(односно радијатори и подно греење)

BZKA7V3 1.813,-

E-Pac НТ преклопна единица
Преклопна единица за монтирање на хигиенски резервоар за складирање 
(300 l, 500 l). Содржи преклопен вентил со три насоки, кабел за поврзување 
и сензор на резервоарот за складирање. Потребна поврзување на 
хигиенскиот резервоар за складирање со високоѕидната единица на НТ. 
Нарачајте го грејачот за течности одделно, ако сакате дополнително греење.

EP LT 3HX (за резервоар од 300 l, компактна единица на НТ за греење и ладење)
EP LT 5X (за резервоар од 500 l, компактна единица на НТ за греење и ладење)

EKDVCPLT3HX
EKDVCPLT5X

315,-
746,-

Дигитален I/O PCB
Комуникациска единица за Altherma НТ високоѕидна, Altherma BT за 
употреба при повеќе случаи, на пр., за статус и сигнал за аларм.

за комуникација со соларниот систем на Daikin. EKRP1HBA 156,-

Ограничување на температурата на повратен проток
Термичко ограничување на температурата на повратниот проток до макс. 55 °C.
Дел што е потребен за поврзување соларен систем со единицата на НТ.
Изборот зависи од дизајнот на цевната инсталација и големината на протокот.

RLB 300 со 1" надворешен навој и Kvs 3.2 (само 5 – 7 kW единица на НТ)
RLB 500 со 1 1 / 4" надворешен навој и Kvs 9 (11 – 16 kW единица на НТ)

14 01 14
14 01 15

112,-
140,-

Дополнителни елементи 11-16 kW

Daikin Altherma моноблок

Дополнителни елементи 11-16 kW
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Тип / Бр. на нарачка Цена во €
Преклопен вентил со 3 насоки со 1" надворешен навој
Преклопен вентил со три насоки со 1" надворешен навој со погон од 240 V, време на 
преклопување од 6 секунди, содржи кабел за поврзување долг 2 m.

3-W SV 15 60 34 129,-

Вентил за прелевање
Вентил за прелевање DN 25 со фитинг со аголна форма.
Важен дел на систем со топлотна пумпа без компактна единица на НТ, за да се 
загарантира минималниот проток на надворешната единица.

UESV 25 14 01 16 119,-

Хидрауличен пренасочувач DN 125
Се состои од DN125 кружна цевка поделена на четири зони (со помош на 
перфорирани разделни дискови, должина околу 1.550 mm), опремена со 
8 x поврзувања на грејното коло 1“ надворешен навој и 1 x ½“ муф и ногарка.  
Макс. дозволен притисок при работа: 6 bar, макс. дозволена температура: 110 °C.

HWC 17 29 00 543,-

Термичка изолација за хидрауличен пренасочувач
Термичка изолација, се состои од 60 mm PUR-пена во челична кутија.

WHWC 17 29 01 342,-

Сензори за резервоар за топла санитарна вода, ниска температура
За да ја мери температурата на водата во резервоарот.
Потребно за резервоар за складирање EKHWE300A3V3 за автоматска контрола на 
топлотната пумпа. Должина на кабел: 12 метри.

SF LT  14 10 37 45,-

Daikin Altherma моноблок

Дополнителни елементи 11-16 kW
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E(D/B)LQ-CV3

E(B/D)LQ-CV3 + EK(2)CB-CV3 +  
EKMBUH3V3/9W1

Повратен моноблок систем на принципот воздух-вода, 
идеален кога внатрешниот простор е ограничен

 � Компактна повратна моноблок-единица за просторно ладење 
и греење со дополнителна топла санитарна вода

 � Безгрижна инсталација: потребно е само поврзување со вода
 � Доверлива работа дури и при надворешна температура 

од -25°C благодарение на функциите за заштита од 
мрзнење, како на пример слободно висечки калем

 � COP до 5 со вообичаена годишна ефикасност до 300%
 � Компактна моноблок-единица само за просторно 

греење со дополнителна топла санитарна вода
 � Безгрижна инсталација: потребно е само поврзување со вода
 � Доверлива работа дури и при надворешна температура 

од -25°C благодарение на функциите за заштита од 
замрзување, како на пример слободно висечки калем

 � COP до 5 со вообичаена годишна ефикасност до 300%
 � Управувач преку интернет (опционално): контролирајте ја внатрешната единица од било кое место со помош на 

апликација, преку локална мрежа или интернет и надгледувајте ја потрошувачката на енергија
 � Може да се поврзува со фотонапонски соларни панели за доставување енергија за топлотната пумпа (дополнителна опција)

Daikin Altherma моноблок

Единечна единица EBLQ/EDLQ 05CV3 07CV3 05CV3 07CV3
Просторно 
греење 
 

Просечна клима 
на излезот на 
вода 55°C

Општо ηs (Сезонска 
ефикасност на 
просторно греење)

%
125 126

SCOP 3,20 3,22 3,20 3,22
Класа на сезонска ефикасност 
на просторно греење

A++

Просечна клима 
на излезот на 
вода 35°C

Општо ηs (Сезонска 
ефикасност на 
просторно греење)

%
172 163 172 163

SCOP 4,39 4,14 4,39 4,14
Класа на сезонска ефикасност 
на просторно греење

A++

Капацитет на греење Ном. kW 4,40 (1) / 4,03 (2) 7,00 (1) / 6,90 (2) 4,40 (1) / 4,03 (2) 7,00 (1) / 6,90 (2)
Капацитет на ладење Ном. kW 3,88 (1) / 3,99 (2) 5,20 (1) / 5,15 (2) -
Влез на струја Ладење Ном. kW 0,950 (1) / 1,93 (2) 1,37 (1) / 2,69 (2) -

Греење Ном. kW 0,880 (1) / 1,13 (2) 1,55 (1) / 2,45 (2) 0,880 (1) / 1,13 (2) 1,55 (1) / 2,02 (2)
COP 5,00 (1) / 3,58 (2) 4,52 (1) / 3,42 (2) 5,00 (1) / 3,58 (2) 4,52 (1) / 3,42 (2)
EER 4,07 (1) / 2,07 (2) 3,80 (1) / 2,10 (2) -
Димензии Единица Висина mm 735

Ширина mm 1.090
Длабочина mm 350

Тежина Единица kg 76,0 80,0 76,0 80,0
Оперативен опсег Греење Воден канал Мин.~Макс. °C 15~55,0

Ладење Амбиент Мин.~Макс. °CDB 10,0~43,0 -~-
Воден канал Мин.~Макс. °C 5,00~22,0 -~-

Топла санитарна 
вода

Амбиент Мин.~Макс. °CDB -25,0~35,0
Воден канал Мин.~Макс. °C 25~80

Разладно средство Тип R-410A
GWP 2.088 2.087,5
Полнење kg 1,30 1,45 1,3 1,5

TCO₂eq 2.714 3.027 2,7 3,0
Контрола Експанзионен вентил (електроничен тип)

Ниво на бучава Греење Ном. dBA 61 62 60
Ладење Ном. dBA 63,0 -

Ниво на притисок 
на звук

Греење Ном. dBA 48 49 50
Ладење Ном. dBA 48 50 -

(1) Ладење Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); греење Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (2) Ладење Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); греење Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)  
(3) Содржи гасови на флуор што предизвикуваат ефект на стаклена градина

Разводна кутија EKCB07CV3 EK2CB07CV3
Димензии Единица Висина mm 360

Ширина mm 340
Длабочина mm 97

Тежина Единица kg 4
Оперативен опсег Греење Амбиент Мин.~Макс. -

Внатрешна 
инсталација

Амбиент Мин. °CDB 5
Макс. °CDB 35

Опрема за помошен грејач EKMBUHC3V3 EKMBUHC9W1
Димензии Единица Висина mm 560

Ширина mm 250
Длабочина mm 210

Тежина Единица kg 11 13
Оперативен опсег Греење Амбиент Мин.~Макс. -

Внатрешна 
инсталација

Амбиент Мин. °CDB 5
Макс. °CDB 30
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Единечна единица EBLQ/EBHQ 011BB6V3 014BB6V3 016BB6V3 011BB6W1 014BB6W1 016BB6W1
Просторно 
греење 
 

Просечна клима 
на излезот на 
вода 55°C

Општо ηs (Сезонска 
ефикасност на 
просторно греење)

%
105 101 107 110 111

SCOP 2,70 2,71 2,60 2,75 2,82 2,85
Класа на сезонска ефикасност 
на просторно греење

A+

Просечна клима 
на излезот на 
вода 35°C

Општо ηs (Сезонска 
ефикасност на 
просторно греење)

%
129 130 123 129 130 127

SCOP 3,30 3,32 3,15 3,30 3,31 3,25
Класа на сезонска ефикасност 
на просторно греење

A+

Капацитет на греење Ном. kW 11,2 (1) / 10,9 (2) 14,0 (1) / 13,1 (2) 16,0 (1) / 15,1 (2) 11,2 (1) / 10,9 (2) 14,0 (1) / 13,1 (2) 16,0 (1) / 15,1 (2)
Капацитет на ладење Ном. kW 12,9 (1) / 10,0 (2) 16,0 (1) / 12,5 (2) 16,7 (1) / 13,1 (2) 12,9 (1) / 10,0 (2) 16,0 (1) / 12,5 (2) 16,7 (1) / 13,1 (2)
Влез на струја Ладење Ном. kW 3,87 (1) / 3,69 (2) 5,75 (1) / 5,39 (2) 6,36 (1) / 5,93 (2) 3,87 (1) / 3,69 (2) 5,40 (1) / 5,06 (2) 6,15 (1) / 5,75 (2)

Греење Ном. kW 2,56 (1) / 3,31 (2) 3,29 (1) / 4,01 (2) 3,88 (1) / 4,71 (2) 2,60 (1) / 3,21 (2) 3,30 (1) / 4,07 (2) 3,81 (1) / 4,66 (2)
COP 4,38 (1) / 3,28 (2) 4,25 (1) / 3,27 (2) 4,12 (1) / 3,20 (2) 4,31 (1) / 3,38 (2) 4,24 (1) / 3,22 (2) 4,20 (1) / 3,23 (2)
EER 3,32 (1) / 2,71 (2) 2,78 (1) / 2,32 (2) 2,63 (1) / 2,21 (2) 3,32 (1) / 2,71 (2) 2,96 (1) / 2,47 (2) 2,72 (1) / 2,28 (2)
Димензии Единица Висина mm 1.418

Ширина mm 1.435
Длабочина mm 382

Тежина Единица kg 180
Хидрауличен дел Струја за 

помошен грејач
Тип 6V3 6W1
Напојување 
со струја

Фаза/
Фреквенција/
Напон

Hz/V
1~/50/230 3~/50/400

Оперативен опсег Греење Амбиент Мин.~Макс. °CWB -20~40 -30~40 -20~40 -30~40 -20~40 -30~40 -20~40
Воден канал Мин.~Макс. °C 15 (3)~55,0 (3)

Ладење Амбиент Мин.~Макс. °CDB 10,0~46,0
Воден канал Мин.~Макс. °C 5,00~22,0

Топла санитарна 
вода

Амбиент Мин.~Макс. °CDB -20,0~43,0 -15,0~43,0 -20,0~43,0 -15,0~43,0 -20,0~43,0 -15,0~43,0 -25,0~43,0 -15,0~43,0 -25,0~43,0 -15,0~43,0 -25,0~43,0 -15,0~43,0
Воден канал Мин.~Макс. °C 25~80

Разладно средство Тип R-410A
GWP 2.087,5
Полнење kg 3,0

TCO₂eq 6,2
Контрола Експанзионен вентил (електроничен тип)

Ниво на бучава Греење Ном. dBA 60 70 60 70
Ладење Ном. dBA 65,0 66,0 69,0 65,0 66,0 69,0

Ниво на притисок 
на звук

Греење Ном. dBA 50
Ладење Ном. dBA 50

Дел на компресор Главно 
напојување со 
струја

Име V3 W1
Фаза 1~ 3N~
Фреквенција Hz 50
Напон V 230 400

(1) Ладење Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); греење Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (2) Ладење Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); греење Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)  
(3) 15°C-25°C: Само BUH, без работа на топлотната пумпа = при стартување (4) Содржи гасови на флуор што предизвикуваат ефект на стаклена градина

EB(L/H)Q-BB6V3/W1

Повратен моноблок систем на принципот воздух-вода, 
идеален кога внатрешниот простор е ограничен

 � Енергетски ефикасен систем за греење и ладење базиран на 
технологијата на топлотна пумпа на принципот воздух-вода

 � Надворешната единица вади топлина од 
надворешниот воздух, дури и на -25°C

 � Мали сметки за струја и слаба емисија на CO2
 � Цевки за вода меѓу надворешната единица и внатрешните грејни тела
 � Scroll-компресор контролиран од инвертор
 � Вграден резервен електричен грејач како дополнително 

греење при екстремно ниска надворешна температура
 � Може да се комбинира со топла санитарна вода

Daikin Altherma моноблок

ED(L/H)Q-BB
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ED(L/H)Q-BB

Единечна единица EDLQ/EDHQ 011BB6V3 014BB6V3 016BB6V3 011BB6W1 014BB6W1 016BB6W1
Просторно 
греење 
 

Просечна клима 
на излезот на 
вода 55°C

Општо ηs (Сезонска 
ефикасност на 
просторно греење)

%
105 101 107 110 111

SCOP 2,70 2,71 2,60 2,75 2,82 2,85
Класа на сезонска ефикасност 
на просторно греење

A+

Просечна клима 
на излезот на 
вода 35°C

Општо ηs (Сезонска 
ефикасност на 
просторно греење)

%
129 130 123 129 130 127

SCOP 3,30 3,32 3,15 3,30 3,31 3,25
Класа на сезонска ефикасност 
на просторно греење

A+

Капацитет на греење Ном. kW 11,2 (1) / 10,9 (2) 14,0 (1) / 13,1 (2) 16,0 (1) / 15,1 (2) 11,2 (1) / 10,9 (2) 14,0 (1) / 13,1 (2) 16,0 (1) / 15,1 (2)
Влез на струја Греење Ном. kW 2,56 (1) / 3,31 (2) 3,29 (1) / 4,01 (2) 3,88 (1) / 4,71 (2) 2,60 (1) / 3,21 (2) 3,30 (1) / 4,07 (2) 3,81 (1) / 4,66 (2)
COP 4,38 (1) / 3,28 (2) 4,25 (1) / 3,27 (2) 4,12 (1) / 3,20 (2) 4,31 (1) / 3,38 (2) 4,24 (1) / 3,22 (2) 4,20 (1) / 3,23 (2)
Димензии Единица Висина mm 1.418

Ширина mm 1.435
Длабочина mm 382

Тежина Единица kg 180
Хидрауличен дел Струја за 

помошен грејач
Тип 6V3 6W1
Напојување 
со струја

Фаза/
Фреквенција/
Напон

Hz/V
1~/50/230 3~/50/400

Оперативен опсег Греење Амбиент Мин.~Макс. °CWB -20~40 -30~40 -20~40 -30~40 -20~40 -30~40 -20~40
Воден канал Мин.~Макс. °C 15 (3)~55,0 (3)

Топла санитарна 
вода

Амбиент Мин.~Макс. °CDB -20,0~43,0 -15,0~43,0 -20,0~43,0 -15,0~43,0 -20,0~43,0 -15,0~43,0 -25,0~43,0 -15,0~43,0 -25,0~43,0 -15,0~43,0 -25,0~43,0 -15,0~43,0
Воден канал Мин.~Макс. °C 25~80

Разладно средство Тип R-410A
GWP 2.087,5
Полнење kg 3,0

TCO₂eq 6,2
Контрола Експанзионен вентил (електроничен тип)

Ниво на бучава Греење Ном. dBA 60 70 60 70
Ниво на притисок на звук Греење Ном. dBA 50
Дел на компресор Главно 

напојување со 
струја

Име V3 W1
Фаза 1~ 3N~
Фреквенција Hz 50
Напон V 230 400

(1) Ладење Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); греење Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (2) Ладење Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); греење Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)  
(3) 15°C-25°C: Само BUH, без работа на топлотната пумпа = при стартување (4) Содржи гасови на флуор што предизвикуваат ефект на стаклена градина

ED(L/H)Q-BB6V3/W1

Моноблок систем само за греење  
на принципот воздух-вода, идеален кога 
внатрешниот простор е ограничен

Daikin Altherma моноблок
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Daikin Altherma 
земен извор
Топлотна пумпа со земен извор,  
со температура на проток до 65°C

Единица со земен извор со инвертор на принципот приклучи-
и-пушти, со резервоар од не’рѓосувачки челик од 180 литри за 
топла санитарна вода. Опремена со хидраулика со пумпа со 
висока ефикасност, безбедносен модул и безбедносен вентил, 
надгледување на протокот, експанзионен сад, филтер за вода и 
мерач на притисок за просторно греење и коло со солена вода. 
Електрична опрема со контактори за оптоварување за вграден 

помошен електричен грејач од 9 kW и циркуларна пумпа.
Димензии (Ш x Д x В) 600 x 728 x 1.732 mm.
земен извор HP 10 kW 3~400 V

Тип Тип / Бр. на нарачка Цена во €
EGSQH10S18A9W EGSQH10S18A9W 10.190,-

Задолжителни дополнителни елементи
Тип / Бр. на нарачка Цена во €

Кориснички интерфејс
како далечински управувач на хибридна гасна топлотна пумпа заедно со 
функција за собен термостат. 
Се користат најмногу 2 единици за контрола и прикажување.
Јазици: германски, француски, италијански, холандски
Јазици: англиски, турски, полски, романски
Јазици: германски, чешки, словенски, словачки
Јазици: англиски, хрватски, унгарски, бугарски
Јазици: англиски, германски, руски, дански

EKRUCBL1
EKRUCBL4
EKRUCBL5
EKRUCBL6
EKRUCBL7

147,-
147,-
147,-
147,-
147,-

Разделник од глина и од магнетит
Компактен разделник од глина со славина за одвод. Одговара на 
вертикална и хоризонтална инсталација од цевки
Содржи вентили и фитинзи

K.FERNOXTF1 208,-

Дополнителни елементи

Тип / Бр. на нарачка Цена во €

LAN-адаптер
LAN-адаптер + функција на паметна електрична мрежа

BRP069A62
BRP069A61

115,-
177,-

Едноставен кориснички интерфејс
Може да се користи само во комбинација со главниот кориснички интерфејс 

EKRUCBS 147,-

Опција 1: Собен термостат со кабел

Опција 2: Безжичен собен термостат

EKRTWA

EKRTR

149,-

293,-

Опрема за полнење солена вода
Опрема за полнење на водот за солена вода

KGSFILL 209,-

Сензор за температура на подот EKRTETS 17,-
Дигитален I/O PCB 
Комуникациска единица за Altherma НТ високоѕидна, Altherma BT за 
употреба при повеќе случаи, на пр., за статус и сигнал за аларм.

за комуникација со соларниот систем на Daikin. EKRP1HBA 156,-

Барање PCB (4-8 kW)
Ограничување на потрошувачката на струја со 4 дигитални влезови на хидрокутијата

EKRP1AHT 155,-

Кабел за интерфејс за конфигурација на управувачот за топлотната пумпа
Преку компјутер, за високоѕидна единица на НТ, единица на НТ со земен извор и Altherma хибрид

EKPCCAB3 311,-

Вентил за прелевање
Вентил за прелевање DN 20 или DN 25 со фитинг со аголна форма.
Важен дел на систем со топлотна пумпа на НТ Altherma без компактна 
единица на НТ Altherma, за да се загарантира минималниот проток на 
надворешната единица.

UESV 25 14 01 16 119,-
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EKRUCBL

EGSQH-A9W

Внатрешна единица EGSQH 10S18A9W
Просторно 
греење 
 

Просечна клима 
на излезот на 
вода 55°C

Општо ηs (Сезонска 
ефикасност на 
просторно греење)

%
144

Класа на сезонска ефикасност 
на просторно греење

A++

Просечна клима 
на излезот на 
вода 35°C

Општо ηs (Сезонска 
ефикасност на 
просторно греење)

%
202

Класа на сезонска ефикасност 
на просторно греење

A++

Греење за топла 
санитарна вода
 

Општо Пријавен профил на оптоварување L
Просечна клима ηwh (ефикасност на водено греење) % 93,1

Класа на енергетска 
ефикасност на водено греење

A

Капацитет на 
греење

Мин. kW 3,11 (1) / 2,47 (2)
Ном. kW 10,2 (1) / 9,29 (2)
Макс. kW 13,0 (1) / 11,9 (2)

Влез на струја Ном. kW 2,34 (1) / 2,82 (2)
COP 4,35 (1) / 3,29 (2)
Куќиште Боја Бела

Материјал Претходно обложен слоевит метал
Димензии Единица Висина/Ширина/Длабочина mm 1.732/600/728
Тежина Единица kg 210
Резервоар Волумен на вода l 180

Изолација Губење топлина kWh/24h 1,36
Заштита од корозија Анода

Оперативен опсег Топла санитарна вода Воден канал -
Разладно средство Тип R-410A

GWP 2.087,5
Полнење TCO₂eq 3,76

kg 1,80
Контрола Електронски експанзионен вентил

Ниво на бучава Ном. dBA 46,0
Ниво на притисок на звук Ном. dBA 32,0
Напојување со струја Име/Фаза/Фреквенција/Напон Hz/V 9W/3~/50/400
Струја Препорачани осигурувачи A 25
(1) EWB/LWB 0°C/-3°C - LWC 35°C (DT=5°C) (2) EWB/LWB 0°C/-3°C - LWC 45°C (DT=5°C) (3) Содржи гасови на флуор што предизвикуваат ефект на стаклена градина

EGSQH-A9W

Топлотна пумпа со земјен извор за греење и топла вода

 � Технологијата на топлотна пумпа со земјен извор користи стабилна 
геотермална енергија, врз којашто не влијае надворешната температура

 � Највисока сезонска ефикасност благодарение на нашата 
технологија на топлотна пумпа со инвертор

 � Брза и лесна инсталација благодарение на фабрички поставените 
цевки на горниот дел од единицата и намалената тежина

 � Вградена внатрешна единица: парапетна единица што содржи 
сè, заедно со резервоар за топла санитарна вода

 � Кориснички интерфејс со функција на термостат за поголема 
удобност, побрзо стартување, лесно сервисирање и управување 
со енергијата за контрола на потрошувачката и трошоците

Топлотна пумпа Daikin Altherma со земјен извор
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Daikin Altherma 
Flex тип
Топлотна пумпа воздух-вода

Надворешни единици

Тип / Бр. на нарачка Цена во €

Надворешни единици Daikin Altherma Flex тип
Номиналниот капацитет на греење се мери при Ta 7°C а номиналниот 
капацитет на ладење при Ta 35°C со сооднос на поврзување 100%.

Надворешна единица Daikin Altherma Flex 8HP
Надворешна единица со капацитет на греење од 22,4 kW и капацитет на 
ладење од 20 kW, напојување со струја 3~ 400 V
Надворешна единица Daikin Altherma Flex 10HP
Надворешна единица со капацитет на греење од 28 kW и капацитет на 
ладење од 25 kW, напојување со струја 3~ 400 V
Надворешна единица Daikin Altherma Flex 12HP
Надворешна единица со капацитет на греење од 33,6 kW и капацитет на 
ладење од 30 kW, напојување со струја 3~ 400 V
Надворешна единица Daikin Altherma Flex 14HP
Надворешна единица со капацитет на греење од 39,2 kW и капацитет на 
ладење од 35 kW, напојување со струја 3~ 400 V
Надворешна единица Daikin Altherma Flex 16HP
Надворешна единица со капацитет на греење од 44,8 kW и капацитет на 
ладење од 40 kW, напојување со струја 3~ 400 V

EMRQ8A

EMRQ10A

EMRQ12A

EMRQ14A

EMRQ16A

12.278,-

13.014,-

14.243,-

17.190,-

19.644,-

Внатрешни единици

Тип / Бр. на нарачка Цена во €

Внатрешни единици Daikin Altherma Flex тип
(парапетни) за греење и ладење и само за греење. 
Се содржат сите основни потребни хираулични делови.

Daikin Altherma Flex 5 kW внатрешна единица само за греење
Напојување со струја 1~ 230 V
Daikin Altherma Flex 5 kW внатрешна единица за греење и ладење
Напојување со струја 1~ 230 V
Daikin Altherma Flex 8 kW внатрешна единица за греење
Напојување со струја 1~ 230 V
Daikin Altherma Flex 8 kW внатрешна единица за греење и ладење
Напојување со струја 1~ 230 V
Daikin Altherma Flex 11 kW внатрешна единица само за греење
Напојување со струја 1~ 230 V
Daikin Altherma Flex 14 kW внатрешна единица само за греење
Напојување со струја 1~ 230 V
Daikin Altherma Flex 16 kW внатрешна единица само за греење
Напојување со струја 1~ 230 V
Daikin Altherma Flex 11 kW внатрешна единица само за греење
Напојување со струја 3~400 V
Daikin Altherma Flex 14 kW внатрешна единица само за греење
Напојување со струја 3~400 V
Daikin Altherma Flex 16 kW внатрешна единица само за греење
Напојување со струја 3~400 V

EKHVMRD50AB

EKHVMYD50AB

EKHVMRD80AB

EKHVMYD80AB

EKHBRD011ADV17

EKHBRD014ADV17

EKHBRD016ADV17

EKHBRD011ADY17

EKHBRD014ADY17

EKHBRD016ADY17

5.338,-

5.919,-

5.512,-

6.092,-

5.919,-

6.146,-

6.334,-

6.087,-

6.327,-

6.547,-
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Daikin Altherma Flex тип

Опции и дополнителни елементи што се применуваат за: 11-16 kW

Тип / Бр. на нарачка Цена во €

Собен термостат со кабел
Собен дигитален термостат со кабел

EKRTWA 149,-

Безжичен собен термостат
надгледување и контрола со ModBus-интерфејс

EKRTR 293,-

Дигитален I/O PCB
Далечински аларм / статус на работа

EKRP1HBA 156,-

Modbus-интерфејс
надгледување и контрола со ModBus-интерфејс

RTD-W 364,-

Секвенцен управувач
главна/споредна опрема што може да управува и да надгледува до 
16 хидрокутии, поврзани преку RTD-W

EKCC-W 1.268,-

Термостат на надворешен сензор
Далечинско мерење на температурата со безжичниот собен термостат  
(на пр., подна температура)

EKRTETS 17,-

Потребно е PCB за поврзување на собниот термостат или резервниот грејач
потребно кога се користи EKRTWA или EKRTR како собен термостат или ако има 
инсталиран резервен грејач

EKRP1AHT 155,-

Далечински кориснички интерфејс
може да се користи како втор кориснички интерфејс (главен/спореден) 
покрај интерфејсот што се испорачува со внатрешната единица

EKRUAHTB 232,-

Резервен грејач без резервоар 1~, 230 V, 6 kW
Резервен електричен грејач само за поддршка при просторно греење

EKBUHA6V3 687,-

Резервен грејач без резервоар 3~, 400 V, 6 kW
Резервен електричен грејач само за поддршка при просторно греење

EKBUHA6W1 687,-

Опрема како дополнителна опција за самостоен резервоар
Опрема што е потребна кога резервоарите EKHTS треба да се сместат до внатрешната единица

EKFMAHTB 571,-

Дополнителна опрема за спојување
Опрема како дополнителна опција за спојување на резервоарот монтиран на внатрешната единица

EKMBIL1 163,-

Опрема за сад за централен одвод за надворешна единица
сад за одвод за собирање на кондензираната течност по одмрзнување

KWC25C450 1.347,-

Опрема за поврзување топла санитарна вода за EKHWP300(P)B
опрема за поврзување ВТ во комбинација со EKHWP300(P)B

EKEPHT3H 296,-

Опрема за поврзување топла санитарна вода за EKHWP500(P)B
опрема за поврзување ВТ во комбинација со EKHWP500(P)B

EKEPHT5H 467,-

Резервоари за топла санитарна вода што се применуваат за: 11-16 kW

Тип / Бр. на нарачка Цена во €

Резервоар за топла санитарна вода од не’рѓосувачки челик од 200 l
Резервоар за топла санитарна вода од 200 l, димензии В x Ш x Д = 1.335 x 600 
x 695, висината се зголемува до 2.010 ако се монтира врз внатрешна единица

EKHTS200AC 1.816,-

Резервоар за топла санитарна вода од не’рѓосувачки челик од 260 l
Резервоар за топла санитарна вода од 200 l, димензии В x Ш x Д = 1.610 x 600 
x 695, висината се зголемува до 2.285 ако се монтира врз внатрешна единица

EKHTS260AC 2.052,-

Резервоар без притисок за топла санитарна вода од 300 l
хигиенски резервоар без притисок за топла санитарна вода со соларна опција

EKHWP300B 2.161,-

Резервоар без притисок за топла санитарна вода од 500 l
хигиенски резервоар без притисок за топла санитарна вода со соларна опција

EKHWP500B 2.348,-

Резервоар без притисок за топла санитарна вода од 300 l
хигиенски резервоар без притисок за топла санитарна вода со соларна опција под притисок

EKHWP300PB 2.269,-

Резервоар без притисок за топла санитарна вода од 500 l
хигиенски резервоар без притисок за топла санитарна вода со соларна опција под притисок

EKHWP500PB 2.466,-
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EKHVM(R/Y)D-AB

Внатрешна единица EKHVMRD/EKHVMYD 50AB 80AB 50AB 80AB
Куќиште Боја Металик сива

Материјал Претходно обложен слоевит метал
Димензии Единица ВисинаxШиринаxДлабочина mm 705x600x695
Тежина Единица kg 92 120
Оперативен опсег Греење Амбиент Мин.~Макс. °C -15~20

Воден канал Мин.~Макс. °C 25~80
Ладење Амбиент Мин.~Макс. °CDB -~- 10~43

Воден канал Мин.~Макс. °C -~- 5~20
Топла санитарна 
вода

Амбиент Мин.~Макс. °CDB -15~35
Воден канал Мин.~Макс. °C 45~75

Разладно средство Тип R-134a
Полнење kg 2,0

TCO₂eq 2,68
GWP 1.430

Ниво на притисок 
на звук

Ном. dBA 40 / 43 / 0 / 0 42 / 43 / 0 / 0 40 / 43 / 0 / 0 42 / 43 / 0 / 0
Тивок ноќен режим Ниво 1 dBA 38 / 0 / 0

EKHVM(R/Y)D-AB

Парапетна повратна топлотна пумпа 
на принципот воздух-вода за големи 
станбени и комерцијални примени

 � Внатрешна парапетна единица до 9 kW
 � Мали сметки за струја и слаба емисија на CO

2

 � Енергетски ефикасен и повратен систем само за греење, базиран 
на технологијата на топлотна пумпа на принципот воздух-вода

 � Примена на висока температура: до 80°C без електричен грејач
 � Флексибилна конфигурација во однос на грејните тела
 � Scroll-компресор контролиран од инвертор

Daikin Altherma Flex тип

EKHBRD-ADV17/Y17

Внатрешна единица EKHBRD 011ADV17 014ADV17 016ADV17 011ADY17 014ADY17 016ADY17
Куќиште Боја Металик сива

Материјал Претходно обложен слоевит метал
Димензии Единица ВисинаxШиринаxДлабочина mm 705x600x695
Тежина Единица kg 144 147
Оперативен опсег Греење Амбиент Мин.~Макс. °C -20,0 / 0,00~20

Воден канал Мин.~Макс. °C 25~80,0
Топла санитарна 
вода

Амбиент Мин.~Макс. °CDB -20,0~35,0
Воден канал Мин.~Макс. °C 25~80

Разладно средство Тип R-134a
Полнење kg 2,60

TCO₂eq 3.718
GWP 1.430

Ниво на притисок 
на звук

Ном. dBA 43,0 / 46,0 / 0,00 / 0,00 45,0 / 46,0 / 0,00 / 0,00 46,0 / 46,0 / 0,00 / 0,00 43,0 / 46,0 / 0,00 / 0,00 45,0 / 46,0 / 0,00 / 0,00 46,0 / 46,0 / 0,00 / 0,00
Тивок ноќен режим Ниво 1 dBA 40 / 0 / 0 43 / 0 / 0 45 / 0 / 0 40 / 0 / 0 43 / 0 / 0 45 / 0 / 0

EKHBRD-ADV17/Y17

Парапетна топлотна пумпа само за греење 
на принципот воздух-вода може да се 
комбинира со постоечките радијатори

 � Енергетски ефикасен систем само за греење, базиран на 
технологијата на топлотна пумпа на принципот воздух-вода

 � Парапетна внатрешна единица до 16 kW со една или три фази
 � Примена на висока температура: до 80°C без електричен грејач
 � Лесна замена на постоечкиот бојлер, без менување на цевките за греење
 � Може да се комбинира со радијатори на висока температура
 � Мали сметки за струја и слаба емисија на CO

2

 � Scroll-компресор контролиран од инвертор
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EMRQ-A

Надворешна единица EMRQ 8A 10A 12A 14A 16A
Капацитет на греење Ном. kW 22,4 (6) 28 (6) 33,6 (6) 39,2 (6) 44,8 (6)
Капацитет на ладење Ном. kW 20 (7) 25 (7) 30 (7) 35 (7) 40 (7)
Сезонска 
ефикасност 
 

Греење за топла 
санитарна вода

Општо Пријавен профил на оптоварување XL
Просечна 
клима

ηwh 
(ефикасност 
на водено 
греење)

%

93 83,7 93

Класа на енергетска 
ефикасност на 
водено греење

A

Просечна клима 
на излезот на 
вода 55°C

Општо ηs (Сезонска 
ефикасност 
на 
просторно 
греење)

%

108 104 103 106 103

SCOP 2,78 2,68 2,64 2,74 2,64
Сезонска 
ефикасност 
на просторно 
греење. Класа

A+

Куќиште Боја Daikin бела
Материјал Обоена галванизирана челична плоча

Димензии Единица ВисинаxШиринаxДлабочина mm 1.680x1.300x765
Тежина Единица kg 331 339
Оперативен опсег Греење Мин. °CWB -15

Макс. °CWB 20
Топла санитарна вода Амбиент Мин.~Макс. °CDB -15~35
Ладење Мин. °CDB 10

Макс. °CDB 43
Разладно средство Тип R-410A

GWP 2.087,5
Полнење kg 10,3 10,6 10,8 11,1

TCO₂eq 21,5 22,1 22,5 23,2
Поврзувања на 
цевките

Течност OD mm 9,52 12,7
Вшмукување OD mm 19,1 22,2 28,6
Гас под висок и низок притисок OD mm 15,9 19,1 22,2
Должина на 
цевки

OU - IU Макс. m 100
Систем Еквивалент m 120

Вкупна должина на цевки за разладно средство Систем Реално m 300
Ниво на бучава Греење Ном. dBA 78 80 83 84
Ниво на притисок на звук Греење Ном. dBA 58 60 62 63
Напојување со струја Фаза/Напон V 3~/380-415
Струја Препорачани осигурувачи A 20 25 40

(1) 100% соодонос на поврзување на EMRQ8A / 4x EKHVMYD50AB / 4x EKHTS260AC (2) 100% сооднос на поврзување на EMRQ10A / 2x EKHBRD014AD / 2x EKHTS260AC  
(3) 100% сооднос на поврзување на EMRQ12A / 2x EKHBRD016AD / 2x EKHTS260AC (4) 100% сооднос на поврзување на EMRQ14A / 7x EKHVMYD50AB / 7x EKHTS260AC  
(5) 100% сооднос на поврзување на EMRQ16A / 4x EKHBRD016AD / 4x EKHTS260AC (6) Услов: Ta=7°CDB/6°CWB, 100% сооднос на поврзување  
(7) Услов: Ta=35°CDB, 100% сооднос на поврзување (8) Содржи гасови на флуор што предизвикуваат ефект на стаклена градина

EMRQ-A

 � Мали сметки за струја и слаба емисија на CO
2

 � Лесна инсталација и одржување
 � Интегриран систем за враќање топлина
 � Ултимативно решение за греење за станбени и 

комерцијални примени, засновано на технологијата 
на топлотна пумпа на принципот воздух-вода

 � Уреден да ги задоволи потребите на зградата: до 10 внатрешни 
единици може да се поврзат на 1 надворешна единица

Daikin Altherma Flex тип
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Опрема за разгранување на разладното средство за надворешните единици

3 цевки 2 цевки

Тип на капацитет на надворешна единица (HP) империјален метрички империјален метрички
8 + 10 KHRQ23M29T9 KHRQM23M29T KHRQ22M29T9 KHRQM22M29T
Цена € 149,- 149,- 135,- 135,-
12 ~ 16 KHRQ23M64T KHRQM23M64T KHRQ22M64T KHRQM22M64T
Цена € 243,- 243,- 163,- 163,-

Спојки Refnet за внатрешни единици

3 цевки 2 цевки

Индекс за капацитет на внатрешна единица империјален метрички империјален метрички
< 200 KHRQ23M20T KHRQM23M20T KHRQ22M20T KHRQM22M20T
Цена € 129,- 129,- 100,- 100,-
200 ≤ x < 290 KHRQ23M29T9 KHRQM23M29T KHRQ22M29T9 KHRQM22M29T
Цена € 149,- 149,- 135,- 135,-
290 ≤ x < 520 KHRQ23M64T KHRQM23M64T KHRQ22M64T KHRQM22M64T
Цена € 243,- 243,- 163,- 163,-

Предни делови Refnet за внатрешни единици

3 цевки 2 цевки

Индекс за капацитет на внатрешна единица империјален метрички империјален метрички
< 200 и 200 ≤ x < 290 KHRQ23M29H KHRQM23M29H KHRQ22M29H KHRQM22M29H
Цена € 264,- 264,- 188,- 188,-
290 ≤ x < 520 KHRQ23M64H KHRQM23M64H KHRQ22M64H KHRQM22M64H
Цена € 321,- 321,- 233,- 233,-

Daikin Altherma Flex тип
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Тип / Бр. на нарачка Цена во €

Sanicube SCS 328/14/0-P
Енергетски склад од 300 литри со високи перформанси за 
производство на топла санитарна вода.
Димензии (Ш x Д x В) 595 x 615 x 1.646 mm, тежина 57 kg 

EKHWCH300PB 1.696,-

Sanicube SCS 538/16/0-P
Слоевит резервоар за складирање од 500 литри со високи 
перформанси за производство на топла санитарна вода и за 
дополнително греење.
Димензии (Ш x Д x В) 790 x 790 x 1.658 mm, тежина 93 kg 

EKHWCH500PB 2.096,-

Sanicube SCS 538/16/16-P
Слоевит резервоар за складирање од 500 литри со високи 
перформанси за производство на топла санитарна вода и за 
дополнително греење и за бивалентна работа со дополнителен 
генератор на топлина.
Димензии (Ш x Д x В) 790 x 790 x 1.658 mm, тежина 99 kg

EKHWCB500PB 2.219,-

Sanicube SCS 328/14/0-DB 
Енергетски склад од 300 литри со високи перформанси за 
производство на топла санитарна вода.
Димензии (Ш x Д x В) 595 x 615 x 1.646 mm, тежина 55 kg

EKHWCH300B 1.259,-

Sanicube SCS 538/0/0-DB
Слоевит резервоар за складирање од 500 литри со високи 
перформанси за производство на топла санитарна вода и за 
дополнително греење.
Димензии (Ш x Д x В) 790 x 790 x 1.658 mm, тежина 82 kg

EKHWC500B 1.479,-

Sanicube SCS 538/16/0-DB
Слоевит резервоар за складирање од 500 литри со високи 
перформанси за производство на топла санитарна вода и за 
дополнително греење.
Димензии (Ш x Д x В) 790 x 790 x 1.658 mm, тежина 88 kg

EKHWCH500B 1.819,-

Sanicube SCS 538/16/16-DB
Слоевит резервоар за складирање од 500 литри со високи 
перформанси за производство на топла санитарна вода и за 
дополнително греење и за бивалентна работа со дополнителен 
генератор на топлина.
Димензии (Ш x Д x В) 790 x 790 x 1.658 mm, тежина 94 kg

EKHWCB500B 2.407,-

HybridCube HYC 343/19/0-P – Термален склад за високоѕидна 
единица на НТ до 8 kW, Altherma хибрид и сите единици на ВТ
Енергетски склад од 300 литри со високи перформанси за 
производство на топла санитарна вода.
Димензии (Ш x Д x В) 595 x 615 x 1.646 mm, тежина 64 kg

EKHWP300PB 2.269,-

Систем за повратно 

движење на водата 

(-DB)

Систем под 

притисок (-P)

Внимание: По потреба нарачајте го зглобот за спојување SCS / HYC одделно за да ги испразните резервоарите.

Daikin Sanicube 
и Hybridcube
Термален склад и соларен 
резервоар за складирање
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Систем за повратно 

движење на водата (-DB)Систем под притисок (-P)

Внимание: По потреба нарачајте го зглобот за спојување SCS / HYC одделно за да ги испразните резервоарите.

Тип / Бр. на нарачка Цена во €

HybridCube HYC 544/32/0-P – Термален склад за единици на НТ
Високоѕидна единица на НТ до 16 kW, Altherma хибрид и сите единици 
на ВТ
Слоевит резервоар за складирање од 500 литри со високи перформанси 
за производство на топла санитарна вода и за дополнително греење. 1)

Димензии (Ш x Д x В) 790 x 790 x 1.658 mm, тежина 98 kg

EKHWP500PB 2.466,-

HybridCube HYC 343/19/0-DB – Термален склад за високоѕидна 
единица на НТ до 8 kW, Altherma хибрид и сите единици на ВТ
Енергетски склад од 300 литри со високи перформанси за производство 
на топла вода.
Димензии (Ш x Д x В) 595 x 615 x 1.646 mm, тежина 59 kg

EKHWP300B 2.161,-

HybridCube HYC 544/32/0-DB – Термален склад за високоѕидна 
единица на НТ до 16 kW, Altherma хибрид и сите единици на ВТ
Слоевит резервоар за складирање од 500 литри со високи перформанси 
за производство на топла санитарна вода и за дополнително греење. 1)

Димензии (Ш x Д x В) 790 x 790 x 1.658 mm, тежина 93 kg

EKHWP500B 2.348,-

Sanicube SC 538/16/0 
Термален склад од 500 литри со високи перформанси за производство 
на топла вода од бојлер или друг извор на топлина.
Димензии (Ш x Д x В) 790 x 790 x 1.658 mm, тежина 85 kg

EKHWDH500B 1.851,-

Sanicube SC 538/16/16 
Термален склад од 500 литри со високи перформанси за производство 
на топла вода од бојлер или друг извор на топлина и за бивалентна 
работа со дополнителен генератор на топлина.
Димензии (Ш x Д x В) 790 x 790 x 1.658 mm, тежина 91 kg

EKHWDB500B 2.195,-

1) Поддршката за греење не е во комбинација со Altherma хибрид.

Термален склад и соларен резервоар,  
Daikin Sanicube и HybridCube
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Термален склад и соларен резервоар,  
Daikin Sanicube и HybridCube

Дополнителни елементи за термален склад

 Тип / Бр. на нарачка Цена во €
Електричен елемент за греење 240 V
Излезна моќност од 2 kW заедно со управувач на температура 
од 30 – 78 °C и ограничувач на температура до 95°C, длабочина на 
потопување 1.420 mm

EHS/500/1 16 51 31 435,-

Електричен грејач за течности 240/400 V
Излезна моќност од 2 – 6 kW заедно со управувач на температура и 
ограничувач на температура до 98°C, длабочина на потопување 1.420 mm

EHS/500/5 16 51 35 599,-

Електричен грејач за течности 240/400 V
Излезна моќност од 2 – 6 kW заедно со управувач на температура и 
ограничувач на температура до 98°C, длабочина на потопување 1.100 mm
За употреба со Sanicube Solaris

EHS/500/6 16 51 36 562,-

Црево за циркулација
За енергетски оптимизирано приклучување на циркулацијата за 
топла санитарна вода во поврзувањето за топла вода на резервоарот 
за складирање ROTEX

ZKL 16 51 13 134,-

Термостатски уред за комбинирање како заштитиник од изгореници
Термален безбедносен уред за цевка за санитарна вода.  
Опсег за поставување од 35 – 60 °C

VTA32 15 60 15 94,-

Поврзување со шрафови 1"
За поврзување на заштитата од изгореници VTA32

15 60 16 38,-

Приклучување на резервоарот за складирање A1 
(повратна врска на резервоарот и врска на електричниот грејач за течности)
Опрема за поврзување кондензирачки бојлер ROTEX A1 со компактна 
единица на НТ или резервоар ROTEX (компатибилен со сите модели од 2013 
година навака).  
Се состои од: цевки, фитинзи, приклучување резервоар за складирање. 
Режим без притисок

SAA1 16 01 25 156,-

Разменувач на топлина за приклучување на резервоарот за складирање, 
варијанта 2 
(повратна врска на резервоарот и врска на електричниот грејач за течности)
Опрема за поврзување бојлер на дрва, пелети, нафта или гас со компактната единица 
на НТ или резервоар за складирање ROTEX (компатибилен со сите модели од 2013 
година) како замена за електричен грејач за течности. Се состои од: цевки, фитинзи, 
приклучување резервоар за складирање и циркуларна пумпа. За поврзување бојлер 
со делот без притисок, ќе ви биде потребен дополнителен плочест разменувач на 
топлина (на пр., ROTEX RPWT1 Бр. на нарачка 162031-RTX). Ова варијанта може да се 
изведе само со генератори на топлина што може да се контролираат

SAK2 16 01 30 421,-

Плочест разменувач на топлина ROTEX Solaris (6 kW)
За поврзување на УРЕД ЗА ПРИТИСОК ROTEX со резервоар без 
притисок. За соларни системи под притисок со до 5 соларни панели

RPWT1 162031-RTX 426,-

Зглоб за спојување SCS/HYC
Дополнителниот зглоб за спојување овозможува лесно полнење 
на резервоарот за складирање преку поврзувањата за полнење и 
празнење (1" поврзување со внатрешен навој)

AW BAS 16 52 10 40,-

Поврзување за полнење и празнење
За RPS3 и резервоари од 2013 година, за лесно полнење и празнење 
преку соодветниот вентилот

KFE BA 16 52 15 31,-

Уред за спречување конвекција
За спречување циркулација поради гравитација во водените водови 
Sanicube со повратно движење, 2 парчиња, погодни за до 95°C, за 
инсталација на сите поврзувања на разменувачот на топлина кај 
резервоарот освен кај соларниот разменувач на топлина под притисок

SKB 16 50 70 14,-
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Хигиенски резервоар за складирање на Daikin 

HYC 
343/19/0-P

HYC 
544/32/0-P

SCS
328/14/0-P

SCS 
538/16/0-P

SCS 
538/16/16-P

EKHWP300PB EKHWP500PB EKHWCH300PB EKHWCH500PB EKHWCB500PB

Производство на хигиенска топла вода на 
проточен принцип     
Комбинации со генератор за топлина

Комбинација со бојлер

A1 BO     
Преттермален бојлер на гас со високоѕидна 
монтажа     
Постоечки бојлер     
Комбинација со топлотна пумпа

Високоѕидна единица на НТ до 8 kW 
Високоѕидна единица на НТ до 16 kW 
Altherma ВТ     
Altherma хибрид  
Соларна комбинација

Комбинација со повратно движење на водата

Комбинација со соларен систем под притисок     
Поддршка со соларно греење1)   
Бивалентно решение*  
(комбинација со дополнителни генератори  
на топлина или пливачки базени)



Избор на резервоар за складирање

* Ако комбинација со соларен систем под притисок или бивалентно решение треба да се комбинира со топлотна пумпа,  

може да ја употребиме бивалентната варијанта на компактната топлотна пумпа на НТ. Погледнете на страница 7,8.
1) Поддршката за греење не е во комбинација со Altherma хибрид.

Термален склад и соларен резервоар,  
Daikin Sanicube и HybridCube
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Хигиенски резервоар за складирање на Daikin 

HYC 
343/19/0-P

HYC 
544/32/0-P

SCS
328/14/0-P

SCS 
538/16/0-P

SCS 
538/16/16-P

EKHWP300PB EKHWP500PB EKHWCH300PB EKHWCH500PB EKHWCB500PB

Производство на хигиенска топла вода на 
проточен принцип     
Комбинации со генератор за топлина

Комбинација со бојлер

A1 BO     
Преттермален бојлер на гас со високоѕидна 
монтажа     
Постоечки бојлер     
Комбинација со топлотна пумпа

Високоѕидна единица на НТ до 8 kW 
Високоѕидна единица на НТ до 16 kW 
Altherma ВТ     
Altherma хибрид  
Соларна комбинација

Комбинација со повратно движење на водата

Комбинација со соларен систем под притисок     
Поддршка со соларно греење1)   
Бивалентно решение*  
(комбинација со дополнителни генератори  
на топлина или пливачки базени)



HYC 
343/19/0-DB

HYC 
544/32/0-DB

SCS 
328/14/0-DB

SCS 
538/0/0-DB

SCS 
538/16/0-DB

SCS 
538/16/16-DB

SC 
538/16/0

SC 
538/16/16

EKHWP300B EKHWP500B EKHWCH300B EKHWC500B EKHWCH500B EKHWCB500B EKHWDH500B EKHWDB500B
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Технички податоци за термален склад и соларен резервоар Daikin Sanicube

Sanicube (резеровар за складирање  
за бојлер со соларен систем)

Соларен систем под притисок

300 литри 500 литри

SCS 328 / 14 / 0-P SCS 538 / 16 / 0-P SCS 538 / 16 / 16-P

EKHWCH300PB EKHWCH500PB EKHWCB500PB

Основни податоци

Класа на енергетска ефикасност B B B

Вкупен капацитет на складирање Литри 300 500 500

Тежина на празен резервоар kg 57 93 99

Тежина на полн резервоар kg 357 593 599

Димензии (Ш x Д x В) mm 595 x 615 x 1.646 790 x 790 x 1.658 790 x 790 x 1.658

Димензија при навалување cm 163 167 167

Макс. дозволена температура на складираната вода °C 85 85 85

Потрошувачка на топлина при температура на резервоар 60 °C  kWh / 24h 1,3 1,4 1,4

Греење на водата за пиење 

Количина на водата за пиење Литри 19 24,5 24,5

Максимален притисок при работа bar 6 6 6

Материјал на разменувачот на топлина за вода за пиење не’рѓосувачки челик не’рѓосувачки челик не’рѓосувачки челик

Површина на разменувачот на топлина за вода за пиење m² 3,9 5 5

Разменувач на топлина за полнење на резервоарот за складирање (не’рѓосувачки челик) 

Количина на вода на разменувачот на топлина Литри 9,4 10,5 10,5

Површина на полнење на разменувачот на топлина m² 1,9 2,1 2,1

Разменувач на топлина за полнење на резервоарот за складирање 2 (не’рѓосувачки челик)

Количина на вода на разменувачот на топлина Литри – – 11,3

Површина на полнење на разменувачот на топлина m² – – 2,3

Разменувач на топлина на соларен систем под притисок (не’рѓосувачки челик)

Количина на вода на разменувачот на топлина Литри 4,2 12,5 12,5

Површина на полнење на разменувачот на топлина m² 0,8 1,7 1,7

Разменувач на топлина за поддршка со соларно греење (не’рѓосувачки челик)

Количина на вода на разменувачот на топлина Литри – 3,2 3,2

Површина на полнење на разменувачот на топлина m² – 0,4 0,4

Податоци за генерирање топлина Sanicube

Карактеристична вредност на генерирање топлина NL според DIN 4708 1) 2,2 2,3 2,5

Постојани резултати QD според DIN 4708  kWh / 24 h 27 35 45

Макс. степен на повлекување на водата за период од 10 мин. 
при 35 kW со (TKW= 10 °C / TWW= 40 °C / TSP= 60 °C) l / мин 21 22 24

Волумен на топла вода без повторно греење 15 l / мин.
Степен на повлекување на водата (TKW= 10 °C / TWW= 40°C / TSP= 60 °C) Литри 200 230

230
(405)*

Волумен на топла вода со греење при моќност од 20 kW и степен на 
повлекување на водата од 15 l / мин (TKW= 10 °C / TWW= 40 °C / TSP= 60 °C) Литри 400 500

500
(858)*

Количина на вода за 10 мин. Литри 210 220 240

Податоци за генерирање топлина HybridCube
Волумен на топла вода без повторно греење при степен на повлекување 
на водата 8 l / мин / 12 l / мин (TKW= 10 °C / TWW= 40 °C / TSP= 50 °C) Литри – – –

Волумен на топла вода без повторно греење при степен на повлекување 
на водата 8 l / мин / 12 l / мин (TKW= 10 °C / TWW= 40 °C / TSP= 60 °C) Литри – – –

Волумен на топла вода без повторно греење при степен на повлекување 
на водата 8 l / мин / 12 l / мин (TKW= 10 °C / TWW= 40 °C / TSP= 65 °C) Литри – – –

Време на повторно загревање на волуменот на повлечената 
вода 140 l -> 5.820 Wh (повлекување на водата во бањата)

мин. – – –

Време на повторно загревање на волуменот на повлечената 
вода 90 l -> 3.660 Wh (повлекување на водата на тушот)

мин. – – –

Поврзувања на цевките

Ладна и топла вода Инч 1" надворешен навој 1" надворешен навој 1" надворешен навој

Влезен и повратен проток при греење Инч 1" надворешен навој 1" надворешен навој 1" надворешен навој

Поддршка со соларно греење Инч – 1" надворешен навој 1" надворешен навој

Поврзување за повратно движење на водата Инч – – –

Поврзување со соларен систем под притисок Инч
3 / 4" внатрешен навој и  

1" надворешен навој
3 / 4" внатрешен навој и  

1" надворешен навој
3 / 4" внатрешен навој и  

1" надворешен навој
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Повратно движење на водата

300 литри 500 литри

SCS 328/14/0-DB SCS 538/0/0-DB SCS 538 / 16 / 0-DB SCS 538/16/16-DB

EKHWCH300B EKHWC500B EKHWCH500B EKHWCB500B

B B B B

300 500 500 500

55 82 88 94

355 582 588 594

595 x 615 x 1.646 790 x 790 x 1.658 790 x 790 x 1.658 790 x 790 x 1.658

170 167 167 167

85 85 85 85

1,3 1,4 1,4 1,4

19 24,5 24,5 24,5

6 6 6 6

не’рѓосувачки челик не’рѓосувачки челик не’рѓосувачки челик не’рѓосувачки челик

3,9 5 5 5

9,4 – 10,5 10,5

1,9 – 2,1 2,1

– – – 11,3

– – – 2,3

– – – –

– – – –

– 3,2 3,2 3,2

– 0,4 0,4 0,4

2,2 – 2,3 2,5

27 – 35 45

21 – 22 24

200 – 230
230  

(405)*

400 – 500
500  

(858)*

210 – 220 240

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

1" надворешен навој 1" надворешен навој 1" надворешен навој 1" надворешен навој

1" надворешен навој – 1" надворешен навој 1" надворешен навој

– 1" надворешен навој 1" надворешен навој 1" надворешен навој

1" надворешен навој 1" внатрешен навој 1" внатрешен навој 1" надворешен навој

– – –

*  Со целосно наполнет разменувач на топлина 

за полнење резервоар
1)  Со повторно полнење од 35 kW,  

температура на влезен проток 80 °C, 

температура на резервоар за складирање 65 °C, 

температура на топла вода 45 °C  

и температура на ладна вода 10°

Време на повторно полнење = Потребно 

време за повторно загревање на термалниот 

склад до температура од 50°C откако ќе се 

испразни определено количество топла 

санитарна вода.
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Технички податоци за термален склад и соларен резервоар Daikin HybridCube

Hybridcube (резервоар за складирање  
за топлотна пумпа)

Sanicube (резеровар за складирање  
за бојлер без соларен систем)

Соларен систем под притисок Повратно движење на водата Sanicube

300 литри 500 литри 300 литри 500 литри 500 литри

HYC 343/19/0-P HYC 544/32/0-P HYC 343 / 19 / 0-DB HYC 544/32/0-DB SC 538/16/0 SC 538/16/16

EKHWP300PB EKHWP500PB EKHWP300B EKHWP500B EKHWDH500B EKHWDB500B

Основни податоци
Класа на енергетска ефикасност B B B B B B
Вкупен капацитет на складирање Литри 300 500 300 500 500 500
Тежина на празен резервоар kg 64 98 59 93 85 91
Тежина на полн резервоар kg 364 598 359 593 585 591
Димензии (Ш x Д x В) mm 595 x 615 x 1.646 790 x 790 x 1.658 595 x 615 x 1.646 790 x 790 x 1.658 790 x 790 x 1.658 790 x 790 x 1.658
Димензија при навалување cm 170 167 163 167 167 167
Макс. дозволена температура на складираната вода °C 85 85 85 85 85 85
Потрошувачка на топлина при температура на резервоар 60 °C  kWh / 24h 1,3 1,4 1,3 1,4 1,4 1,4
Греење на водата за пиење 
Количина на водата за пиење Литри 27,9 29 27,9 27,9 24,5 24,5
Максимален притисок при работа bar 6 6 6 6 6 6
Материјал на разменувачот на топлина за вода за пиење не’рѓосувачки челик не’рѓосувачки челик не’рѓосувачки челик не’рѓосувачки челик не’рѓосувачки челик не’рѓосувачки челик
Површина на разменувачот на топлина за вода за пиење m² 5,8 5,8 5,8 6 5 5
Разменувач на топлина за полнење на резервоарот за складирање (не’рѓосувачки челик) 
Количина на вода на разменувачот на топлина Литри 13,2 18,5 13,2 18,5 11,0 11,0
Површина на полнење на разменувачот на топлина m² 2,7 3,8 2,7 3,8 2,2 2,2
Разменувач на топлина за полнење на резервоарот за складирање 2 (не’рѓосувачки челик)
Количина на вода на разменувачот на топлина Литри – – – – – 10,9
Површина на полнење на разменувачот на топлина m² – – – – – 2,2
Разменувач на топлина на соларен систем под притисок (не’рѓосувачки челик)
Количина на вода на разменувачот на топлина Литри 4,2 12,5 – – – –
Површина на полнење на разменувачот на топлина m² 0,8 1,7 – – – –
Разменувач на топлина за поддршка со соларно греење (не’рѓосувачки челик)
Количина на вода на разменувачот на топлина Литри – 2,3 – 2,3 – –
Површина на полнење на разменувачот на топлина m² – 0,5 – 0,5 – –
Податоци за генерирање топлина Sanicube
Карактеристична вредност на генерирање топлина NL според DIN 4708 1) – – – – 4,1 4,4
Постојани резултати QD според DIN 4708  kWh / 24 h – – – – 35 50
Макс. степен на повлекување на водата за период од 
10 мин. при 35 kW со (TKW= 10 °C / TWW= 40°C / TSP= 60 °C) l / мин – – – – 30 31

Волумен на топла вода без повторно греење 15 l / мин.
Степен на повлекување на водата (TKW= 10 °C / TWW= 40°C / TSP= 60 °C) Литри – – – – 420 420

Волумен на топла вода со греење при моќност од 
20 kW и степен на повлекување на водата од 15 l / мин 
(TKW= 10 °C / TWW= 40°C / TSP= 60 °C)

Литри
– – – –

970 970

Количина на вода за 10 мин. Литри – – – – 300 310
Податоци за генерирање топлина HybridCube
Волумен на топла вода без повторно греење при степен на повлекување 
на водата 8 l / мин / 12 l / мин (TKW= 10 °C / TWW= 40 °C / TSP= 50 °C)

Литри 184 / 153
324 / 282 

(288 / 240)**
184 / 153

364 / 318
(328 / 276)**

– –

Волумен на топла вода без повторно греење при степен на повлекување 
на водата 8 l / мин / 12 l / мин (TKW= 10 °C / TWW= 40 °C / TSP= 60 °C) Литри 282 / 252 492 / 444 282 / 252 540 / 494 – –

Волумен на топла вода без повторно греење при степен на повлекување 
на водата 8 l / мин / 12 l / мин (TKW= 10 °C / TWW= 40 °C / TSP= 65 °C) Литри 352 / 321 560 / 516 352 / 321 612 / 564 – –

Време на повторно загревање на волуменот на повлечената 
вода 140 l -> 5.820 Wh (повлекување на водата во бањата)

мин.
45 

(LT 008)
25 

(LT 016)
45

(LT 008)
25

(LT 016)
– –

Време на повторно загревање на волуменот на повлечената 
вода 90 l -> 3.660 Wh (повлекување на водата на тушот)

мин.
30 

(LT 008)
17 

(LT 016)
30

(LT 008)
17

(LT 016) – –
Поврзувања на цевките
Ладна и топла вода Инч 1" надворешен навој 1" надворешен навој 1" надворешен навој 1" надворешен навој 1" надворешен навој 1" надворешен навој

Влезен и повратен проток при греење Инч
1" внатрешен 

навој / 1" 
надворешен навој

1" внатрешен 
навој / 1" 

надворешен навој

1" внатрешен 
навој / 1" 

надворешен навој

1" внатрешен 
навој / 1" 

надворешен навој

1" внатрешен 
навој / 1" 

надворешен навој

1" внатрешен 
навој / 1" 

надворешен навој

Поддршка со соларно греење Инч –
1" внатрешен 

навој 
–

1" внатрешен 
навој

– –

Поврзување за повратно движење на водата Инч – –
1" внатрешен 

навој
1" внатрешен 

навој
– –

Поврзување со соларен систем под притисок Инч

3 / 4" внатрешен 
навој и 1" 

надворешен 
навој

3 / 4" внатрешен 
навој и 1" 

надворешен 
навој

– – – –

**Само резервоар за складирање со полнење за топлотна пумпа без грејач за течности
1) Со повторно полнење од 35 kW, температура на влезен проток 80 °C, температура на резервоар за складирање 65 °C, температура на топла вода 45 °C и температура на ладна вода 10°
Време на повторно полнење = Потребно време за повторно загревање на термалниот склад до температура од 50°C откако ќе се испразни определено количество 
топла санитарна вода.
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Термален склад и соларен резервоар за складирање

Комплети за резервоари за топла санитарна вода за високоѕидна единица на НТ Daikin Altherma
(се состојат од резервоар, засилен грејач, склопка од контактор/осигурувач BH, сензор за резервоарот  
+ жица за поврзување од 12 m, вентил со 3 насоки + мотор)

Артикл  Тип / Бр. на нарачка Цена во €

Резервоар од не’рѓосувачки челик за складирање топла вода
За комбинација со внатрешна единица на ВТ Altherma или високоѕидна 
единица на НТ Altherma (од верзијата BB-внатрешна единица навака). 
Со Altherma ВТ можно е монтирање врз внатрешната единица.
За поединечна инсталација до внатрешната единица ќе ви треба монтажна 
единица EKFMAHTB за Altherma ВТ.

Со капацитет од 200 литри
Димензии (Ш x Д x В) 600 x 695 x 1.335 mm, тежина 70 kg.

Со капацитет од 260 литри
Димензии (Ш x Д x В) 600 x 695 x 1.610 mm, тежина 78 kg.

EKHTS200AC

EKHTS260AC

1.816,-

2.052,-

Опрема за инсталација на резервоар за топла вода
За поединечна инсталација на резервоарот за топла вода од не’рѓосувачки 
челик EKHTS200AC и EKHTS260AC до внатрешната единица на ВТ Altherma.

EKFMAHTB 571,-

Сензори за резервоар за топла санитарна вода, ниска температура
За да ја мери температурата на водата во резервоарот.
Потребно за резервоар за складирање EKHWE300A3V3 за автоматска контрола 
на топлотната пумпа. Должина на кабел: 12 метри.

SF LT  14 10 37 45,-

Тип / Бр. на нарачка Цена во €

Резервоар за топла санитарна вода од не’рѓосувачки челик од 150 l
заедно со засилен од 3 kW 1 ~ 230 V, висина 900 mm,  
дијаметар 580 mm, тежина 37 kg

EKHWS150B3V3 1.301,-

Држач за на ѕид за резервоар од не’рѓосувачки челик од 150 l EKWBSWW150 328,-

Резервоар за топла санитарна вода од не’рѓосувачки челик од 200 l
заедно со засилен од 3 kW 1 ~ 230 V, висина 1.150 mm,  
дијаметар 580 mm, тежина 45 kg

EKHWS200B3V3 1.344,-

Резервоар за топла санитарна вода од не’рѓосувачки челик од 200 l
заедно со засилен од 3 kW 2 ~ 400 V, висина 1.150 mm,  
дијаметар 580 mm, тежина 45 kg

EKHWS200B3Z2 1.344,-

Резервоар за топла санитарна вода од не’рѓосувачки челик од 300 l
заедно со засилен од 3 kW 1 ~ 230 V, висина 1.600 mm,  
дијаметар 580 mm, тежина 59 kg

EKHWS300B3V3 1.518,-

Резервоар за топла санитарна вода од не’рѓосувачки челик од 300 l
заедно со засилен од 3 kW 2 ~ 400 V, висина 1.600 mm,  
дијаметар 580 mm, тежина 59 kg

EKHWS300B3Z2 1.519,-

Глазиран резервоар за топла санитарна вода од 150 l
заедно со засилен од 3 kW 1 ~ 230 V, висина 1.205 mm,  
дијаметар 545 mm, тежина 80 kg

EKHWE150A3V3 1.085,-

Глазиран резервоар за топла санитарна вода од 150 l (монтиран на ѕид)
заедно со засилен од 3 kW 1 ~ 230 V, висина 1.205 mm,  
дијаметар 545 mm, тежина 82 kg

EKHWET150A3V3 1.176,-

Глазиран резервоар за топла санитарна вода од 200 l
заедно со засилен од 3 kW 1 ~ 230 V, висина 1.580 mm,  
дијаметар 545 mm, тежина 104 kg

EKHWE200A3V3 1.120,-

Глазиран резервоар за топла санитарна вода од 200 l
заедно со засилен од 3 kW 2 ~ 400 V, висина 1.580 mm,  
дијаметар 545 mm, тежина 104 kg

EKHWE200A3Z2 1.120,-

Глазиран резервоар за топла санитарна вода од 300 l
заедно со засилен од 3 kW 1 ~ 230 V, висина 1.572 mm,  
дијаметар 660 mm, тежина 140 kg

EKHWE300A3V3 1.264,-

Глазиран резервоар за топла санитарна вода од 300 l
заедно со засилен од 3 kW 2 ~ 400 V, висина 1.572 mm,  
дијаметар 660 mm, тежина 140 kg

EKHWE300A3Z2 1.264,-
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EKHTS260AC

EKHTS200AC

Дополнителни елементи EKHTS 200AC 260AC
Куќиште Боја Металик сива

Материјал Галванизиран челик (претходно обложен слоевит материјал)
Димензии Единица Висина Интегрирано на 

внатрешна единица
mm

2.010 2.285

Ширина mm 600
Длабочина mm 695

Тежина Единица Празно kg 70 78
Резервоар Волумен на вода l 200 260

Материјал Не’рѓосувачки челик (EN 1.4521)
Максимална температура на водата °C 75
Изолација Губење топлина kWh/24h 12,0 15,0
Класа на енергетска ефикасност B
Постојано губење топлина W 50 63
Волумен за складирање l 200 260

Топлински 
изменувач

Квантитет 1
Материјал на црево Дуплекс-челик (EN 1.4162)
Површина m² 1.560
Внатрешен волумен на калем l 7,5

Резервоар за топла 
санитарна вода
Резервоар за топла санитарна вода од не’рѓосувачки 
челик, којшто може да се монтира врз друг елемент

 � Резервоар за топла санитарна вода од не’рѓосувачки челик
 � Внатрешната единица и резервоарот за топла санитарна вода 

можат да се постават едно врз друго за да се зачува простор 
или еднододруго, само доколку постои ограничена висина

 � Достапна со 200 и 260 литри
 � Загубата на топлина е доведена до минимум 

благодарение на висококвалитетната изолација
 � Внатрешната единица може да ја загрее водата до 60°C на определени 

потребни интервали за да го спречи формирањето на бактерии
 � Ефикасно зголемување на температурата: од 

10°C до 50°C за само 60 минути

EKHTS-AC
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Технички податоци за 
термален склад и соларен резервоар

EKHWS-B3V3/Z2

EKHWE-A3V3/Z2

Дополнителни елементи EKHWE 150A3V3 200A3V3 300A3V3 200A3Z2 300A3Z2
Куќиште Боја RAL9010

Материјал Челик обложен со епоксин
Димензии Единица Дијаметар mm 545 660 545 660
Тежина Единица Празно kg 80 104 140 104 140
Резервоар Волумен на вода l 150 200 300 200 300

Материјал Челик обложен со глазура број DIN4753TL2
Максимална температура на водата °C 75
Изолација Губење топлина kWh/24h 1,7 1,9 2,5 1,9 2,5
Класа на енергетска ефикасност C D C D
Постојано губење топлина W 71 79 104 79 104
Волумен за складирање l 150 200 300 200 300

Топлински изменувач Квантитет 1
Грејач за засилување Капацитет kW 3
Напојување со струја Фаза/Фреквенција/Напон Hz/V 1~/50/230 2~/50/400

Резервоар за топла 
санитарна вода
EKHWE-A3V3/Z2
Глазиран резервоар за топла санитарна вода

 � Глазиран резервоар за топла санитарна вода
 � Достапно во верзија од 150, 200 и 300 литри

Резервоар за топла 
санитарна вода
EKHWS-B3V3/Z2
Резервоар за топла санитарна вода 
од не’рѓосувачки челик

 � Резервоар за топла санитарна вода од не’рѓосувачки челик
 � Достапно во верзија од 150, 200 и 300 литри

Дополнителни елементи EKHWS 150B3V3 200B3V3 300B3V3 200B3Z2 300B3Z2
Куќиште Боја Неутрална бела

Материјал Мек челик обложен со епоскин
Димензии Единица Ширина mm 580

Длабочина mm 580
Тежина Единица Празно kg 37 45 59 45 59
Резервоар Волумен на вода l 150 200 285 200 285

Материјал Не’рѓосувачки челик (DIN 1.4521)
Максимална температура на водата °C 85
Изолација Губење топлина kWh/24h 155,0 177,0 219,0 177,0 219,0
Класа на енергетска ефикасност C
Постојано губење топлина W 65 74 91 74 91
Волумен за складирање l 150 200 285 200 285

Топлински 
изменувач

Квантитет 1
Материјал на црево Дуплекс-челик LDX 2101

Грејач за засилување Капацитет kW 3
Напојување со струја Фаза/Фреквенција/Напон Hz/V 1~/50/230 2~/50/400
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ROTEX GCU 
компактна
Согорување гас

Тип Бр. на нарачка Цена во €

GCU compact Biv
Модулација на излезна моќност од 6,5 – 15 kW за природен и течен 
гас, волумен на резервоар 300 литри, дополнителен разменувач 
на топлина под притисок за соларна примена или за надворешен 
генератор на топлина. Поврзување за издувен гас DN 60 / 100. 
Заедно со сензор за надворешна температура.

GCU compact 315 Biv 15 74 02 4.025,-

GCU compact Biv
Модулација на излезна моќност од 6,5 – 24 kW за природен и течен 
гас, волумен на резервоар 300 литри, дополнителен разменувач 
на топлина под притисок за соларна примена или за надворешен 
генератор на топлина. Поврзување за издувен гас DN 60 / 100. 
Заедно со сензор за надворешна температура.

GCU compact 324 Biv 15 74 08 4.117,-

GCU compact Biv
Модулација на излезна моќност од 6,5 – 15 kW за природен и течен 
гас, волумен на резервоар 500 литри, дополнителен разменувач 
на топлина под притисок за соларна примена или за надворешен 
генератор на топлина. Поврзување за издувен гас DN 60 / 100. 
Заедно со сензор за надворешна температура.

GCU compact 515 Biv 15 74 04 4.709,-

GCU compact Biv
Модулација на излезна моќност од 6,5 – 24 kW за природен и течен 
гас, волумен на резервоар 500 литри, дополнителен разменувач 
на топлина под притисок за соларна примена или за надворешен 
генератор на топлина. Поврзување за издувен гас DN 60 / 100. 
Заедно со сензор за надворешна температура.

GCU compact 524 Biv 15 74 06 4.884,-

 
Внимание:
Нарачајте го одделно 
безбедносниот модул  
SBG GCU компактна и  
опремата за издувен  
гас GCU компактна.

GCU compact Biv
Модулација на излезна моќност од 6,5 – 33 kW за природен и течен 
гас, волумен на резервоар 500 литри, дополнителен разменувач 
на топлина под притисок за соларна примена или за надворешен 
генератор на топлина. Поврзување за издувен гас DN 60 / 100. 
Заедно со сензор за надворешна температура.

GCU compact 533 Biv 15 74 07 5.056,-

GCU compact
Модулација на излезна моќност од 6,5 – 15 kW, волумен на 
резервоар за складирање 300 литри за природен и течен гас
Поврзување за издувен гас DN 60 / 100. Заедно со сензор за 
надворешна температура.

GCU compact 315 15 74 01 3.580,-

GCU compact
Модулација на излезна моќност од 6,5 5 – 24 kW, волумен на 
резервоар за складирање 300 литри за природен и течен гас
Поврзување за издувен гас DN 60 / 100. Заедно со сензор за 
надворешна температура.

GCU compact 324 15 74 09 3.680,-

GCU compact
Модулација на излезна моќност од 6,5 – 15 kW, волумен на 
резервоар за складирање 500 литри за природен и течен гас
Поврзување за издувен гас DN 60 / 100. Заедно со сензор за 
надворешна температура.

GCU compact 515 15 74 03 4.264,-

GCU compact
Модулација на излезна моќност од 6,5 – 24 kW, волумен на 
резервоар за складирање 500 литри за природен и течен гас
Поврзување за издувен гас DN 60 / 100. Заедно со сензор за 
надворешна температура.

GCU compact 524 15 74 10 4.351,-

GCU compact
Модулација на излезна моќност од 6,5 – 33 kW, волумен на 
резервоар за складирање 500 литри за природен и течен гас
Поврзување за издувен гас DN 60 / 100. Заедно со сензор за 
надворешна температура.

GCU compact 533 15 74 05 4.612,-

За енергетска ефикасност, погледнете на страница 93.
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ROTEX GCU компактна

Елементи за регулирање

 Тип /Бр. на нарачка Цена во €

Управувач за во соба RoCon U1
Удобно регулирање со ѕидно куќиште
За употреба како
а) Далечински управувач (управувач на надворешната опрема)
б) Единица за комбинирано работење (дополнителна или самостојна)
в) Собен термостат за разменувач на топлина.

15 70 34 176,-

Модул на уред за комбинирање RoCon M1
Управувач за вентил на уред за комбинирање со пумпа со висока ефикасност 
со контрола на брзина заедно со сензор за колото на уредот за комбинирање
а) во комбинација со управувач на опрема (RoCon B1).
Параметрите на уредот за комбинирање може да се прилагодат преку 
генераторот на топлина.
б) во комбинација со собен управувач (RoCon U1)
1. може да се користи како самостојно решение
2. може да се вгради во системот преку BUS

15 70 68 232,-

Сензор за надворешна температура за RoCon удобно 
регулирање RoCon OT1
поврзан со управувачот на уредот за комбинирање RoCon M1 кога 
се користи како зонско или како самостојно решение.

15 60 70 32,-

Единица за пристап RoCon G1
за поврзување на управувачот со интернет за далечинско 
управување на изворот на топлина преку мобилни телефони 
(апликација).

15 70 56 688,-

Дополнителни елементи

 Тип /Бр. на нарачка Цена во €

Опрема за отстранување на издувниот гас на GCU компактна 
Комплет GCU1
Комплет со двоен ѕид за поврзување од 2x45° колена со 
продолжение за поврзување од DN60 / 100 до DN80 / 125.

15 50 79.17 189,-

Адаптер за тестирање со двоен ѕид DN 60/100 D6 PA
Се користат дополнителни елементи ако нема стандардно 
поврзување за издувен гас (комплет GCU 1).

24 60 11 46,-

Адаптер за тестирање со единечен ѕид DN 60 E6 PA
Се користат дополнителни елементи за самостојно работење при 
собен воздух ако нема стандардно поврзување за издувен гас 
(комплет GCU 1).

24 60 12 на барање

Комбинирана група за сите ROTEX топлотни генератори MK1
За комбинирано грејно коло. Подготвена за приклучување, во кутијата 
за термичка изолација, со циркуларна пумпа со висока ефикасност, 
комбиниран мотор, ги стопира вентилите и екраните за температура.

15 60 67 860,-

Комбинирана група за сите ROTEX топлотни генератори MK2
За комбинирано грејно коло. Подготвена за приклучување, во кутијата за 
термичка изолација, со циркуларна пумпа со висока ефикасност со контрола 
на PWM, комбиниран мотор, ги стопира вентилите и екраните за температура.

15 60 72 621,-

Фитинзи за комбинирана група MK1/MK2 - VMK1
1 “ внатрешен навој x 1 1 / 2 “ дихтунг.

15 60 53 24,-

Безбедносен модул за GCU компактна - SBG GCU компактна
Асортиман на производи
Со мерач на притисок, експанзионен вентил од 3 bar, автоматски 
вентил за воздух, поврзување MAG и славина за полнење.

15 70 46 98,-

Сопирачка за конвекција SKB
За спречување циркулација поради гравитација во водените водови 
Sanicube со повратно движење, 2 парчиња, погодни за до 95°C, за 
инсталација на сите поврзувања на разменувачот на топлина кај 
резервоарот освен кај соларниот разменувач на топлина под притисок

16 50 70 14,-

Разделник од глина и од магнетит
Компактен разделник од глина со славина за одвод. Одговара на 
вертикална и хоризонтална инсталација од цевки
Содржи вентили и фитинзи

K.FERNOXTF1 208,-

Сервисна кутија за GCU компактна SKGCUc1
содржи стандардни резервни делови. 
За GCU компактна од година на производство 06 / 2013.

15 41 72 1.053,-
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ROTEX GCU компактна

GCU compact 
315 Biv

GCU compact 
324 Biv

GCU compact 
515 Biv

GCU compact 
524 Biv

GCU compact 
533 Biv

15 74 02 15 74 08 15 74 04 15 74 06 15 74 07

Основни податоци

Вкупен капацитет на складирање Литри 300 300 500 500 500

Тежина на празен резервоар kg 86 86 124 124 124

Тежина на полн резервоар kg 386 386 624 624 624

Димензии (Ш x Д x В) mm 595 x 615 x 1.950 595 x 615 x 1.950 790 x 790 x 1.950 790 x 790 x 1.950 790 x 790 x 1.950

Висина во средината на опремата за издувен гас 
GCU компактна 

mm 1.725 1.725 1.705 1.705 1.705

Макс. дозволена температура на складираната вода °C 85 85 85 85 85

Моќност на греење при мирување kWh / 24h 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8

Контрола RoCon RoCon RoCon RoCon RoCon

Циркуларна пумпа висока ефикасност, регулирана - поддржува ErP (EEI < 0,23)3)

Греење на водата за пиење

Количина на водата за пиење Литри 19 19 24,5 24,5 24,5

Максимален притисок при работа bar 6 6 6 6 6

Материјал на разменувачот на топлина за санитарна вода не’рѓосувачки челик не’рѓосувачки челик не’рѓосувачки челик не’рѓосувачки челик не’рѓосувачки челик

Површина на разменувачот на топлина за вода за пиење m² 4 4 5 5 5

Разменувач на топлина за полнење / празнење на резервоарот за складирање (не’рѓосувачки челик)

Количина на вода на разменувачот на топлина Литри 9,4 9,4 10,5 10,5 19,3

Површина на полнење на разменувачот на топлина m² 1,9 1,9 2,1 2,1 4

Разменувач на топлина на соларен систем под притисок (не’рѓосувачки челик)

Количина на вода на разменувачот на топлина Литри 4,2 4,2 12,5 12,5 12,5

Површина на полнење на разменувачот на топлина m² 0,8 0,8 1,7 1,7 1,7

Податоци за генерирање топлина

Карактеристика на ефикасност на NL според DIN 4708 1) 2 2,1 2,1 2,1 2,2

D-вредност (специфичен проток на вода) според EN 625 2) l / min 22 24 23 25 27

Постојана излезна моќност според Din 4708 Qn kW 15 24 15 24 33

Макс. степен на повлекување на водата за период 
од 10 мин. при (TKW = 10 °C / TWW = 40 °C / TSP = 60 °C)

l / min 19 21 20 23 24

Волумен на топла вода без повторно греење 
при степен на повлекување на водата 15 l / мин 
(TKW = 10 °C / TWW = 40 °C / TSP = 60 °C)

Литри 200 200 230 230 230

Волумен на топла вода со повторно греење 
при степен на повлекување на водата 15 l / мин 
(TKW = 10 °C / TWW = 40 °C / TSP = 60 °C)

Литри 300 400 370 600 1.300

Количина на вода за 10 мин Литри 190 210 200 230 240

Податоци за карактеристиките на генераторот на топлина

Номилана излезна моќносто kW 6,5 – 15 6,5 – 24 6,5 – 15 6,5 – 24 6,5 – 33

Определено термално оптоварување kW 6,5 – 15,7 6,5 – 25,3 6,5 – 15,7 6,5 – 25,3 6,5 – 32,5 (30,0)4)

Тип на уред B33P / B23 / B23P / B33 / B53 / B53P / C13 / C33 / C43 / C53 / C63 / C83 / C93

Електрични податоци V / Hz 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50

Тип на заштита IP 20 20 20 20 20

Максимален дозволен притисок при работа bar 3 3 3 3 3

Максимална дозволена температура при работа °C 85 85 85 85 85

Максимална ефикасност на бојлерот % 108 108 108 108 108

Дијаметар на поврзувањето за издувен гас / влез за воздух mm DN 60 / 100 (со опрема за поврзување Бр. 155079.17 DN 80 / 125)

Поврзувања на цевките

Ладна и топла вода Инч 1" надворешен навој 1" надворешен навој 1" надворешен навој 1" надворешен навој 1" надворешен навој

Влезен и повратен проток при греење Инч 1" внатрешен навој 1" внатрешен навој 1" внатрешен навој 1" внатрешен навој 1" внатрешен навој
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GCU compact 
315 Biv

GCU compact 
324 Biv

GCU compact 
515 Biv

GCU compact 
524 Biv

GCU compact 
533 Biv

15 74 02 15 74 08 15 74 04 15 74 06 15 74 07

Основни податоци

Вкупен капацитет на складирање Литри 300 300 500 500 500

Тежина на празен резервоар kg 86 86 124 124 124

Тежина на полн резервоар kg 386 386 624 624 624

Димензии (Ш x Д x В) mm 595 x 615 x 1.950 595 x 615 x 1.950 790 x 790 x 1.950 790 x 790 x 1.950 790 x 790 x 1.950

Висина во средината на опремата за издувен гас 
GCU компактна 

mm 1.725 1.725 1.705 1.705 1.705

Макс. дозволена температура на складираната вода °C 85 85 85 85 85

Моќност на греење при мирување kWh / 24h 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8

Контрола RoCon RoCon RoCon RoCon RoCon

Циркуларна пумпа висока ефикасност, регулирана - поддржува ErP (EEI < 0,23)3)

Греење на водата за пиење

Количина на водата за пиење Литри 19 19 24,5 24,5 24,5

Максимален притисок при работа bar 6 6 6 6 6

Материјал на разменувачот на топлина за санитарна вода не’рѓосувачки челик не’рѓосувачки челик не’рѓосувачки челик не’рѓосувачки челик не’рѓосувачки челик

Површина на разменувачот на топлина за вода за пиење m² 4 4 5 5 5

Разменувач на топлина за полнење / празнење на резервоарот за складирање (не’рѓосувачки челик)

Количина на вода на разменувачот на топлина Литри 9,4 9,4 10,5 10,5 19,3

Површина на полнење на разменувачот на топлина m² 1,9 1,9 2,1 2,1 4

Разменувач на топлина на соларен систем под притисок (не’рѓосувачки челик)

Количина на вода на разменувачот на топлина Литри 4,2 4,2 12,5 12,5 12,5

Површина на полнење на разменувачот на топлина m² 0,8 0,8 1,7 1,7 1,7

Податоци за генерирање топлина

Карактеристика на ефикасност на NL според DIN 4708 1) 2 2,1 2,1 2,1 2,2

D-вредност (специфичен проток на вода) според EN 625 2) l / min 22 24 23 25 27

Постојана излезна моќност според Din 4708 Qn kW 15 24 15 24 33

Макс. степен на повлекување на водата за период 
од 10 мин. при (TKW = 10 °C / TWW = 40 °C / TSP = 60 °C)

l / min 19 21 20 23 24

Волумен на топла вода без повторно греење 
при степен на повлекување на водата 15 l / мин 
(TKW = 10 °C / TWW = 40 °C / TSP = 60 °C)

Литри 200 200 230 230 230

Волумен на топла вода со повторно греење 
при степен на повлекување на водата 15 l / мин 
(TKW = 10 °C / TWW = 40 °C / TSP = 60 °C)

Литри 300 400 370 600 1.300

Количина на вода за 10 мин Литри 190 210 200 230 240

Податоци за карактеристиките на генераторот на топлина

Номилана излезна моќносто kW 6,5 – 15 6,5 – 24 6,5 – 15 6,5 – 24 6,5 – 33

Определено термално оптоварување kW 6,5 – 15,7 6,5 – 25,3 6,5 – 15,7 6,5 – 25,3 6,5 – 32,5 (30,0)4)

Тип на уред B33P / B23 / B23P / B33 / B53 / B53P / C13 / C33 / C43 / C53 / C63 / C83 / C93

Електрични податоци V / Hz 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50

Тип на заштита IP 20 20 20 20 20

Максимален дозволен притисок при работа bar 3 3 3 3 3

Максимална дозволена температура при работа °C 85 85 85 85 85

Максимална ефикасност на бојлерот % 108 108 108 108 108

Дијаметар на поврзувањето за издувен гас / влез за воздух mm DN 60 / 100 (со опрема за поврзување Бр. 155079.17 DN 80 / 125)

Поврзувања на цевките

Ладна и топла вода Инч 1" надворешен навој 1" надворешен навој 1" надворешен навој 1" надворешен навој 1" надворешен навој

Влезен и повратен проток при греење Инч 1" внатрешен навој 1" внатрешен навој 1" внатрешен навој 1" внатрешен навој 1" внатрешен навој

GCU compact
315

GCU compact
324

GCU compact
515

GCU compact
524

GCU compact
533

15 74 01 15 74 09 15 74 03 15 74 10 15 74 05

300 300 500 500 500

86 86 124 124 124

386 386 624 624 624

595 x 615 x 1.950 595 x 615 x 1.950 790 x 790 x 1.950 790 x 790 x 1.950 790 x 790 x 1.950

1.725 1.725 1.705 1.705 1.705

85 85 85 85 85

1,7 1,7 1,8 1,8 1,8

RoCon RoCon RoCon RoCon RoCon

висока ефикасност, регулирана - поддржува ErP (EEI < 0,23)3)

19 19 24,5 24,5 24,5

6 6 6 6 6

не’рѓосувачки челик не’рѓосувачки челик не’рѓосувачки челик не’рѓосувачки челик не’рѓосувачки челик

4 4 5 5 5

9,4 9,4 10,5 10,5 19,3

1,9 1,9 2,1 2,1 4

- - - - -

- - - - -

2 2,1 2,1 2,1 2,2

22 24 23 25 27

15 24 15 24 33

19 21 20 23 24

200 200 230 230 230

300 400 370 600 1.300

190 210 200 230 240

6,5 – 15 6,5 – 24 6,5 – 15 6,5 – 24 6,5 – 33

6,5 – 15,7 6,5 – 25,3 6,5 – 15,7 6,5 – 25,3 6,5 – 32,5 (30,0)4)

B33P / B23 / B23P / B33 / B53 / B53P / C13 / C33/ C43 / C53 / C63 / C83 / C93

230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50

20 20 20 20 20

3 3 3 3 3

85 85 85 85 85

108 108 108 108 108

DN 60 / 100 (со опрема за поврзување Бр. 155079.17 DN 80 / 125)

1" надворешен навој 1" надворешен навој 1" надворешен навој 1" надворешен навој 1" надворешен навој

1" внатрешен навој 1" внатрешен навој 1" внатрешен навој 1" внатрешен навој 1" внатрешен навој

1)   При номинална излезна моќност, влезна 

температура 80 °C, температура на резервоар за 

складирање 65 °C, температура на топла вода 45 °C и 

температура на ладна вода 10 °C

2)   Објаснување: Специфичниот проток на вода 

според EN 625 е протокот на вода за пиење при 

зголемување на просечната температура од 30 K, 

којшто GCU компактна може да го достави при две 

последователни повлекувања на водата, секое по 

10 минути, со почеток од температура на полнење 

од 65 °C. Стандардот наложува временски период 

помеѓу повлекувањата на водата од 20 минути. GCU 

компактна ја постигнува оваа вредност дури и при 

пократки временски периоди.

3)   Од 2015 година, европските директиви ErP ќе 

дозволуваат употреба само на пумпи со индекс 

на енергетска ефикасност < 0,23 во бојлерите. Од 

2020 година, овие услови ќе важат и за резервните 

делови. Сите кондензирачки бојлери ROTEX, A1 и 

GCU компактна се веќе опремени со пумпи што ќе 

бидат дозволени до и после 2020. 

4)   Течен нафтен гас (ТНГ)
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C33 ГОРНА

C33 РАМНА C93 C33S

C13

C43

C43

Систем за отстранување 
на издувниот гас на Daikin

Систем за отстранување на издувниот гас за хибриден 
бојлер Daikin Altherma

За комбинација со хибридниот кондензирачки бојлер на гас 
Daikin Altherma, Daikin нуди цврст бел концентричен PP-систем 
за издувен гас. За да се овозможи оптимална работа на системот, 
Daikin препорачува употреба на овој систем за отстранување на 
издувниот гас. Системот за отстранување издувен гас е лесен за 
поставување со хибридниот кондензирачки бојлер на гас Daikin 
Altherma.
За да се олесни изборот на системот за отстранување издувен гас, 
посетете ја веб-локацијата http://fluegas.daikin.eu/ и користете ја 
алатката на Daikin за избор на систем за издувен гас.
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C13, C33 60/100
Име на материјалот Опис Цена во €

EKFGP6837 Терминал за на покрив PP/GLV 60/100 
AR460 83,-

EKFGS0518 Накосени ќерамиди Pb/GLV 60/100 18°-22° 121,-

EKFGS0519 Накосени ќерамиди Pb/GLV 60/100 23°-27° 121,-

EKFGP7910 Накосени ќерамиди PF 60/100 25°-45° 49,-

EKFGS0523 Накосени ќерамиди Pb/GLV 60/100 
43°-47° 126,-

EKFGS0524 Накосени ќерамиди Pb/GLV 60/100 
48°-52° 132,-

EKFGS0525 Накосени ќерамиди Pb/GLV 60/100 53°-57° 135,-

EKFGP1296 Рамни алуминиумски ќерамиди 60/100 
0°-15° 74,-

EKFGP6940 Рамни алуминиумски ќерамиди 60/100 36,-

EKFGP2978 Хоризонтална опрема PP/GLV 60/100 54,-

EKFGP2977 Хоризонтална опрема низок профил PP/GLV 60/100 67,-

EKFGP4651 Продолжување PP/GLV 60/100 x 500 mm 36,-

EKFGP4652 Продолжување PP/GLV 60/100 x 1.000 mm 41,-

EKFGP4664 Зглоб PP/GLV 60/100 30° 46,-

EKFGP4661 Зглоб PP/GLV 60/100 45° 29,-

EKFGP4660 Зглоб PP/GLV 60/100 90° 32,-

EKFGP4667 T-спојка за мерење со табла за проверка 
PP/GLV 60/100 113,-

EKFGP4631 Фиксирање / Ѕиден држач Dn.100 10,-

C13, C33 80/125
Име на материјалот Опис Цена во €

EKFGP6864 Терминал за на покрив PP/GLV 80/125 
AR300 Ral-9011 98,-

EKFGT6300 Накосени ќерамиди Pb/GLV 80/125 
18°-22° 123,-

EKFGT6301 Накосени ќерамиди Pb/GLV 80/125 
23°-27° 126,-

EKFGP7909 Накосени ќерамиди PF 80/125 25°-45° 
Ral-9011 51,-

EKFGT6305 Накосени ќерамиди Pb/GLV 80/125 
43°-47° 135,-

EKFGT6306 Накосени ќерамиди Pb/GLV 80/125 
48°-52° 137,-

EKFGT6307 Накосени ќерамиди Pb/GLV 80/125 
53°-57° 147,-

EKFGP1297 Рамни алуминиумски ќерамиди 80/125 
0°-15° 81,-

EKFGW5333 Рамни алуминиумски ќерамиди 80/125 36,-

EKFGW6359 Опрема за терминал на ѕид PP/GLV 80/125 93,-

EKFGP4801 Продолжување PP/GLV 80/125 x 500 mm 41,-

EKFGP4802 Продолжување PP/GLV 80/125 x 
10.000 mm 44,-

EKFGP4814 Зглоб PP/GLV 80/125 30° 46,-

EKFGP4811 Зглоб PP/ALU 80/125 45° 36,-

EKFGP4810 Зглоб PP/ALU 80/125 90° 36,-

EKFGP4820 Контролен зглоб Plus PP/ALU 80/125  
90° EPDM 88,-

EKFGP4481 Фиксирање / Ѕиден држач Dn.125 13,-

Систем за отстранување на издувниот гас на Daikin

C93,C33S 60/100
Име на материјалот Опис Цена во €

EKFGP4678 Поврзување со оџак 60/100 54,-

EKFGP1856 Flex опрема PP Dn.60-80 276,-

EKFGP6340 Продолжување Flex PP 80 L=10 M 224,-

EKFGP6324 Конектор Flex-Flex PP 80 41,-

EKFGP4661 Зглоб PP/GLV 60/100 45° 29,-

EKFGP4660 Зглоб PP/GLV 60/100 90° 32,-

EKFGP6333 Разделник PP 80-100 13,-

EKFGP4667 T-спојка за мерење со табла за 
проверка PP/GLV 60/100 113,-

EKFGP4631 Фиксирање / Ѕиден држач Dn.100 10,-

EKFGP6341 Продолжување Flex PP 80 L=25 M 519,-

EKFGP4651 Продолжување PP/GLV 60/100 x 500 mm 36,-

EKFGP4664 Зглоб PP/GLV 60/100 30° 46,-

EKFGP6342 Продолжување Flex PP 80 L=50 M 965,-

EKFGP4652 Продолжување PP/GLV 60/100 x 
1.000 mm 41,-

EKFGP6344 Продолжување Flex PP 80 L=15 M 338,-

 C93,C33S 80/125
Име на материјалот Опис Цена во €

EKFGP6340 Продолжување Flex PP 80 L=10 M 224,-

EKFGP4828 Поврзување со оџак 80/125 54,-

EKFGP2520 Flex опрема PP Dn.80 315,-

EKFGP6324 Конектор Flex-Flex PP 80 41,-

EKFGP4820 Контролен зглоб Plus PP/ALU 80/125  
90° EPDM 88,-

EKFGP4811 Зглоб PP/ALU 80/125 45° 36,-

EKFGP6333 Разделник PP 80-100 13,-

EKFGP6341 Продолжување Flex PP 80 L=25 M 519,-

EKFGP4801 Продолжување PP/GLV 80/125 x 500 mm 41,-

EKFGP4810 Зглоб PP/ALU 80/125 90° 36,-

EKFGP4481 Фиксирање / Ѕиден држач Dn.125 13,-

EKFGP4802 Продолжување PP/GLV 80/125 x 
10.000 mm 44,-

EKFGP4814 Зглоб PP/GLV 80/125 30° 46,-

EKFGP6344 Продолжување Flex PP 80 L=15 M 338,-

EKFGP6342 Продолжување Flex PP 80 L=50 M 965,-
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C43 DN.100
Име на материјалот Опис Цена во €

EKFGP6354 Flex 100-60 + помошен зглоб 152,-

EKFGP6368
T-спојка Flex 100 комплет за поврзување 
бојлер 1

209,-

EKFGP5461 Поврзување со оџак 60/100 10,-

EKFGP4678 Поврзување со оџак 60/100 54,-

EKFGP5497
Врв на оџак PP 100 заедно со цевка за 
издувни гасови

111,-

EKFGP6316 Адаптер Flex-Fixed PP 100 51,-

EKFGP4667 T-спојка за мерење со табла за проверка 
PP/GLV 60/100 113,-

EKFGP6325 Конектор Flex-Flex PP 100 46,-

EKFGP6346 Продолжување Flex PP 100 L=10 M 273,-

EKFGP6337 Потпорен држач Горе Инокс Dn.100 23,-

EKFGP4660 Зглоб PP/GLV 60/100 90° 32,-

EKFGP4661 Зглоб PP/GLV 60/100 45° 29,-

EKFGP4651 Продолжување PP/GLV 60/100 x 500 mm 36,-

EKFGP4664 Зглоб PP/GLV 60/100 30° 46,-

EKFGP4631 Фиксирање / Ѕиден држач Dn.100 10,-

EKFGP4652 Продолжување PP/GLV 60/100 x 1.000 mm 41,-

EKFGP6349 Продолжување Flex PP 100 L=15 M 411,-
EKFGP6347 Продолжување Flex PP 100 L=25 M 676,-

C53
Име на материјалот Опис Цена во €

EKFGP4651 Продолжување PP/GLV 60/100 x 500 mm 36,-

EKFGP6837
Терминал за на покрив PP/GLV 60/100 
AR460 83,-

EKFGW4085 Зглоб PP MB-AIR 80 90° 7,-

EKFGP4661 Зглоб PP/GLV 60/100 45° 29,-

EKFGP4652 Продолжување PP/GLV 60/100 x 1000 mm 41,-

EKFGV1102 Комплет за поврзување 60/10-60 издувен 
гас/довод на воздух Dn. 80 C53 100,-

EKFGP4661 Зглоб PP/GLV 60/100 45° 29,-

EKFGW4001 Продолжување P BM-Air 80x500 9,-

EKFGP7910 Накосени ќерамиди PF 60/100 25°-45° 49,-

EKFGS0519 Накосени ќерамиди Pb/GLV 60/100 23°-27° 121,-

EKFGP4664 Зглоб PP/GLV 60/100 30° 46,-

EKFGP4667 T-спојка за мерење со табла за проверка 
PP/GLV 60/100 113,-

EKFGS0525 Накосени ќерамиди Pb/GLV 60/100 53°-57° 135,-

EKFGS0518 Накосени ќерамиди Pb/GLV 60/100 18°-22° 121,-

EKFGS0523 Накосени ќерамиди Pb/GLV 60/100 
43°-47° 126,-

EKFGP4660 Зглоб PP/GLV 60/100 90° 32,-

EKFGS0524 Накосени ќерамиди Pb/GLV 60/100 
48°-52° 132,-

 C43 DN.130
Име на материјалот Опис Цена во €

EKFGP4678 Поврзување со оџак 60/100 54,-

EKFGP5197
Врв на оџак PP 130 заедно со цевка за 
издувни гасови

160,-

EKFGP5461 Поврзување со оџак 60/100 10,-

EKFGP6215
T-спојка Flex 130 комплет за поврзување 
бојлер 1

230,-

EKFGP6366 Конектор Flex-Flex PP 130 67,-

EKFGS0257 Flex 130-60 + помошен зглоб 171,-

EKFGS0252 Адаптер Flex-Fixed PP 130 64,-

EKFGP6353 Потпорен држач Горе Инокс Dn.130 46,-

EKFGS0250 Продолжување Flex PP 130 L=30 M 885,-

EKFGP4667 T-спојка за мерење со табла за проверка 
PP/GLV 60/100 113,-

EKFGP4661 Зглоб PP/GLV 60/100 45° 29,-

EKFGP4660 Зглоб PP/GLV 60/100 90° 32,-

EKFGP4652 Продолжување PP/GLV 60/100 x 1000 mm 41,-

EKFGP4664 Зглоб PP/GLV 60/100 30° 46,-

EKFGP4651 Продолжување PP/GLV 60/100 x 500 mm 36,-

EKFGP4631 Фиксирање / Ѕиден држач Dn.100 10,-

C83
Име на материјалот Опис Цена во €

EKFGV1101 Поврзување со оџак 60/10 довод на 
воздух Dn. 80 C83 147,-

EKFGP4652 Продолжување PP/GLV 60/100 x 1000 mm 41,-

EKFGP4660 Зглоб PP/GLV 60/100 90° 32,-

EKFGW4085 Зглоб PP MB-AIR 80 90° 7,-

EKFGP4631 Фиксирање / Ѕиден држач Dn.100 10,-

EKFGP4651 Продолжување PP/GLV 60/100 x 500 mm 36,-

EKFGP4652 Продолжување PP/GLV 60/100 x 1.000 mm 41,-

EKFGP4661 Зглоб PP/GLV 60/100 45° 29,-

C53
Име на материјалот Опис Цена во €

EKFGP4631 Фиксирање / Ѕиден држач Dn.100 10,-

EKFGW4002 Продолжување P BM-Air 80x1000 16,-
EKFGW4004 Продолжување P BM-Air 80x2000 28,-

EKFGP6940 Рамни алуминиумски ќерамиди 60/100 36,-

EKFGW4086 Зглоб PP BM-AIR 80 45° 7,-

EKFGP1296 Рамни алуминиумски ќерамиди 60/100 
0°-15° 74,-

Систем за отстранување на издувниот гас на Daikin
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Соларен систем 
на Daikin

Артикл Тип / Бр. на нарачка Цена во €

Solaris рамен соларен панел V21P со висока ефикасност
(2.000 x 1.006 x 85 mm), простор за отворање 1,79 m², тежина 35 kg, количина на вода 1,3 l. Макс. 6 bar

V21P EKSV21P 607,-

Solaris рамен соларен панел V26P со висока ефикасност
(2.000 x 1.300 x 85 mm), простор за отворање 2,35 m², тежина 42 kg, количина на вода 1,7 l. Макс. 6 bar

V26P EKSV26P 885,-

Solaris рамен соларен панел H26P со висока ефикасност
(1.300 x 2.000 x 85 mm), простор за отворање 2,35 m², тежина 42 kg, количина на вода 2,1 l. Макс. 6 bar

H26P EKSH26P 739,-

Поврзување на соларниот панел Solaris
Конектор за инсталација на профилот, спојки за продолжување и двојни стегачи

FIX-VBP 162016-RTX 70,-

Шина за инсталација на профилот за V21P
Се состои од шини за инсталација на профилот и безбедносни спојници за соларен панел

FIX MP 100 16 20 66 50,-

Шина за инсталација на профилот за V26P
Се состои од шини за инсталација на профилот и безбедносни спојници за соларен панел

FIX MP 130 16 20 67 55,-

Шина за инсталација на профилот за H26P
Се состои од шини за инсталација на профилот и безбедносни спојници за соларен панел

FIX MP 200 16 20 68 75,-

Потпорен канал за водот за поврзување Solaris
Потпорни канали (5 на број, должина, во секоја кутија, 1,3 m) за поддршка на пластичните 
водови за поврзување Solaris во системот за повратно движење на водата.

TS 16 42 45 9,-

Ќерамида за инсталација за на покрив
4 кровни спојки за рамен кров, на пр., ќерамида, за еден соларен панел

FIX ADS 16 47 23 72,-

Опрема за инсталација за на покрив
2 двојни кровни спојки, прилагодливи по висина

FIX-ADDP 16 20 85 61,-

Држач за на кров за брановидна облога
4 држачи, заедно со материјал за фиксирање, за еден соларен панел

FIX-WD 164703-RTX 70,-

Држач за на покрив за изрезбана метална облога
4 држачи, заедно со материјал за фиксирање, за еден соларен панел.
Забелешка: само за инсталација за на покрив.

FIX-BD 164704-RTX 83,-

Основен комплет V21P за монтирање во покрив 
Основно опшивање за две соларни панели, слој за обложување целосно со материјал за 
инсталирање. Минимална косина на покривот 15°

IB V21P 16 20 17 619,-

Дополнување на комплетот V21P за монтирање во покрив
Дополнително опшивање за друг соларен панел, слој за обложување целосно со материјал 
за инсталирање. Минимална косина на покривот 15°

IE V21P 16 20 18 277,-

Основен комплет V26P за монтирање во покрив 
Основно опшивање за две соларни панели, слој за обложување целосно со материјал за 
инсталирање. Минимална косина на покривот 15°

IB V26P 16 20 19 661,-

Дополнување на комплетот V26P за монтирање во покрив
Дополнително опшивање за друг соларен панел, слој за обложување целосно со материјал 
за инсталирање. Минимална косина на покривот 15°

IE V26P 16 20 20 289,-

Дополнителен комплет за ќерамида за обложување за во покрив
30 слоевити парчиња за рамни обложувања, на пр., ќерамида (за еден основен комплет за 
во кров потребен е еден дополнителен комплет.)

FIX-IES 164616-RTX 162,-

Основен комплет за рамка на рамен покрив за монтирање две соларни панели V26P на рамни покриви
Претходно составен систем за едноставна и брза инсталација, агол на подигнување што 
може да се прилагоди по степени (30° до 60°). Соодветен за зона со проветрување WLZ 2 
(само за ограничено проширување на WLZ 3)

FB V26P 16 20 58 743,-

Комплет за дополнување на рамката на рамен покрив за еден дополнителен соларен панел V26P
Надополнување за FB V26P

FE V26P 16 20 59 297,-

Основен комплет за рамка на рамен покрив за монтирање еден колектор H26P на 
рамни покриви
Претходно составен систем за едноставна и брза инсталација, агол на подигнување што 
може да се прилагоди по степени (30° до 60°).
Соодветен за зона со проветрување WLZ 2 (само за ограничено проширување на WLZ 3)

FB H26P 16 20 60 352,-

Комплет за дополнување на рамката на рамен покрив за еден дополнителен соларен 
панел H26P
Продолжување за FB H26P

FE H26P 16 20 61 229,-

Алатка за демонтирање FIX LP 162029-RTX 9,-

Систем за повратно движење на водата (-DB)Систем под притисок (-P)

Соларен систем за употреба под притисок и за повратно движење на водата,  
Daikin Solaris

За единиците Daikin Altherma НТ, ВТ и Flex достапен е 
соларен систем со и без притисок. Главни делови се 
стандардните резервоари на Daikin како и хигиенските 
резервоари за топла санитарна вода, во комбинација со 
соларната опрема и управувачите на Daikin и соларните 
панели за инсталација на покрив, во покрив и за рамен 
покрив.



72

С
ол

ар
ен

 с
ис

те
м

 з
а 

гр
ее

њ
е

Соларен систем за греење

Соларен систем за употреба под притисок,  
Daikin Solaris

Тип / Бр. на нарачка Цена во €

Соларен регулатор под притисок Solaris
Соларен диференцијален регулатор на температура за системот под притисок ROTEX Solaris. Регулатор 
со графички екран за прикажување, на пр., на хидрауличната шема и балансирањата на продуктивноста.
Содржи сензор за температура на повратен проток и резервоар за складирање и куќиште за монтирање 
на ѕид.

DSR1 16 20 84 175,-

Уред за притисок
Се состои од: Поврзување на цевките ø 22 mm заедно со фитинзи за компресија на цевките 
и муфови за поддршка (5x), единица за мерење на протокот со 2 x KFE-славини, вграден 
воздушен разделник, куглести вентили со вградена заштита од повратен проток, безбедносна 
група со мерач на притисок, заедно со дополнителни елементи за изолација и инсталација.

RDS2 EKSRDS2A 485,-

Соларен вод под притисок Solaris DN 16
15 m термички изолиран брановиден цевен вод од не’рѓосувачки челик со вметнат 
сензорски вод, номинална големина DN 16. За системот до 3 соларни панели и должина на 
водот до 25 m.
Без фитинзи за поврзување.

CON 15P16 16 20 73 613,-

Соларна опрема под притисок за поврзување Solaris DN 16
Сите потребни фитинзи за поврзување на соларниот вод под притисок DN 16. Потребни се 
заедно во CON 15P16.

CON CP16 16 20 75 75,-

Конкетор за соларен вод под притисок Solaris DN 16
Фитинзи за поврзување два соларни вода под притисок DN 16.

CON XP16 16 20 71 14,-

Соларен вод под притисок Solaris DN 20
15 m термички изолиран брановиден цевен вод од не’рѓосувачки челик со вметнат 
сензорски вод, номинална големина DN 20. За системот до 5 соларни панели и должина на 
водот до 25 m. Без фитинзи за поврзување

CON 15P20 16 20 74 758,-

Соларна опрема под притисок за поврзување Solaris DN 20
Сите потребни фитинзи за поврзување на соларниот вод под притисок DN 20. Секогаш 
потребни заедно со CON 15P20.

CON CP20 16 20 76 110,-

Конкетор за соларен вод под притисок Solaris DN 20
Фитинзи за поврзување два соларни вода под притисок DN 20

CON XP20 16 20 72 21,-

Материјал за инсталација на системот под притисок Solaris
Фитинзи за поврзување за системи под притисок и материјал за инсталација на соларни 
панели, се состои од материјал за инсталација на соларни панели и цевки за поврзување, 2 m 
UV-отпорна термичка изолација за надворешниот простор, фитинзи за поврзување и сензор 
за температура на панелот. Пробивањето на покривот мора да му се овозможи на купувачот

RCP EKSRCP 220,-

Конектор за соларни панели за системот под притисок Solaris
Опрема за паралелно поврзување два реда соларни панели. Се состои од материјал за 
инсталација на соларен панел, еквипотенцијални терминали за поврзување, капачиња, 
зглобови за поврзување под притисок и термички изолирана цевка за поврзување од 1 m

CON LCP 16 20 45 136,-

Експанзионен резервоар од 12 l со дијафрагма со група за поврзување
За инсталации под притисок на ROTEX Solaris до макс. 2 x V21P / V26P - соларни панели 

MAG S12 16 20 70 142,-

Експанзионен сад од 25 l со блок за поврзување
За системи под притисок ROTEX Solaris со до макс. 3 соларни панели

MAG S 25 16 20 50 175,-

Експанзионен сад од 35 l со блок за поврзување
За системи под притисок ROTEX Solaris со до макс. 5 соларни панели

MAG S 35 162051-RTX 270,-

СОЛАРНА ТЕЧНОСТ CORACON SOL 5F
Конзерва од 20 l претходно измешана соларна течност, Опсег на функционалност до -28°C

CORACON
SOL 5F

162052-RTX 117,-

СОЛАРНА ТЕЧНОСТ CORACON SOL 5
1 l концентрат од соларна течност за проширување на опсегот на мрзнење. Со 20 l соларна 
течност со 1 l адитив, опсегот на употреба се проширува до -33°C. За 20 l соларна течност со 
2x 1 l адитив, опсегот на функционалност се зголемува до -38°C

CORACON
SOL 5

16 20 53 16,-

Црево за циркулација
За енергетски оптимизирано приклучување на циркулацијата за санитарна вода во 
поврзувањето за топла вода на резервоарот за складирање ROTEX.

ZKL 16 51 13 134,-

Термостатски уред за комбинирање како заштитиник од изгореници
Термален безбедносен уред за цевка за санитарна вода. Опсег за поставување од 35-60 °C

VTA32 15 60 15 94,-

Поврзување со шрафови 1"
За поврзување на заштитата од изгореници VTA32

15 60 16 38,-

Термостатски регулатор 230 V
Со сензор за температура на капиларна цевка, опсег на поставување од 35-85 °C

SCS-TR 16 41 30 116,-

Преклопен вентил со 3 насоки со 1" надворешен навој
Со мотор 230 V, време на преклопување 6 сек.

3 W-UV 15 60 34 129,-

Соларен управувач EKSR3PA 382,-

Сензор за проток 
Сензор за проток Solaris 12

16 50 70 14,-
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Соларен систем за повратно движење на водата,  
Daikin Solaris

Тип / Бр. на нарачка Цена во €

RPS4 единица за управување и пумпна единица
Подготвено за приклучување во единица (230 V), со дигитално диференцијално 
регулирање на температурата, сензори за температура на повратен проток и на резервоар 
за складирање, оперативна пумпа и пумпа за зголемување притисок.

EKSRPS4A 764,-

Поврзување за полнење и празнење
За RPS3/RPS4 и резервоари од 2013 година, за лесно полнење и празнење преку 
соодветниот вентилот

KFE BA 16 52 15 31,-

Поврзување за полнење и празнење DB-Solar
За лесно полнење на соларни системи со повратно движење на водата од 2013 година преку конекторот за соларен проток

KFE DB BA 16 52 16 46,-

Кабел за поврзување за блокирање контакт со бренер За RPS2, RPS3, RPS3 M, RPS3 25M. BSKK 164110-RTX 22,-
Вентил за регулирање FlowGuard со индикатор за проток 2-16 l / мин FLG 164102-RTX 75,-
Цевка за поврзување Solaris
Вод од 15 m, што е спремен за употреба помеѓу соларниот панел и пумпната станица, се 
состои од термички изолиран проток и повратен вод со вграден сензорски кабел

CON 15 16 47 32 171,-

Цевка за поврзување Solaris
Вод од 20 m, што е спремен за употреба помеѓу соларниот панел и пумпната станица, се 
состои од термички изолиран проток и повратен вод со вграден сензорски кабел

CON 20 16 47 33 205,-

Продолжување на цевката за поврзување Solaris
Подготвено за приклучување заедно со материјал за инсталација и фитинзи за поврзување

L = 2,5 m
L = 5,0 m
L = 10,0 m

CON X 25
CON X 50
CON X 100

164261-RTX
164262-RTX

16 42 63

108,-
122,-
159,-

Продолжување на цевката за влезен проток
Термички изолирана, UV-отпорна, должиина = 8 m, заедно со фитинг за поврзување кабел 
за сензорскиот вод на соларниот панел

CON XV 80 16 42 64 137,-

Пробивање на покривот, антрацит
Комплет за пробивање на покривот со фитинзи за поврзување и материјал за инсталација на 
соларни панели, се состои од пробивање на покривот од антрацит, материјал за инсталација на 
соларни панели и цевки за поврзување, 2 m UV-отпорна термичка изолација за надворешниот 
простор, фитинзи за поврзување со алатки за демонтирање и сензор за температура на панелот

RCAP EKSRCAP 283,-

Пробивање на покривот, црвена ќерамида
Комплет за пробивање на покривот со фитинзи за поврзување и материјал за инсталација на 
соларни панели, се состои од пробивање на покривот црвени ќерамиди, материјал за инсталација 
на соларни панели и цевки за поврзување, 2 m UV-отпорна термичка изолација за надворешниот 
простор, фитинзи за поврзување со алатки за демонтирање и сензор за температура на панелот

RCRP EKSRCRP 283,-

Конектор за ред од соларни панели Solaris
Опрема за паралелно поврзување два реда соларни панели еден врз друг. Се состои од 
материјал за инсталација на соларен панел, еквипотенцијални терминали за поврзување, 
капачиња, зглобови за поврзување и термички изолирана цевка од 1 m

CON RVP 162035-RTX 90,-

Материјал за инсталација, Solaris во покрив
Подготвено за приклучување заедно со материјал за инсталација и фитинзи за поврзување

RCIP 162037-RTX 169,-

Пробивање на покривот, рамен покрив
Комплет за пробивање на покривот со фитинзи за поврзување и материјал за инсталација 
на соларни панели, се состои од пробивање на рамниот покрив, материјал за инсталација на 
соларни панели и цевки за поврзување, 8,5 m UV-отпорна термичка изолација за надворешниот 
простор, фитинзи за поврзување со алатки за демонтирање и сензор за температура на панелот

RCFP 162038-RTX 325,-

Пробивање рамен покрив за дополнителна страна
поврзување соларен панел за пробивање рамен покрив со шрафови штопни за пробиени 
отвори што не се користат

CON FE 16 47 09 99,-

Дополнителна опрема за резервоарот за складирање Solaris
Опрема за поврзување два резервоара за складирање Sanicube Solaris (од моделот на 
резервоар 2013), што се состои од цевка за повратен проток и вод за распоредување на протокот

CON SX 16 01 20 199,-

Дополнителна опрема 2 за резервоарот за складирање Solaris
Опрема за поврзување дополнителен резервоар за складирање Sanicube Solaris (од моделот 
на резервоар 2013), што се состои од цевка за повратен проток и вод за поврзување на протокот

CON SXE 16 01 21 168,-

Црево за циркулација
За енергетски оптимизирано приклучување на циркулацијата за санитарна вода во 
поврзувањето за топла вода на резервоарот за складирање ROTEX

ZKL 16 51 13 134,-

Термостатски уред за комбинирање како заштитиник од изгореници
Термален безбедносен уред за цевка за санитарна вода. Опсег за поставување од 35-60 °C

VTA32 15 60 15 94,-

Поврзување со шрафови 1"
За поврзување на заштитата од изгореници VTA32

15 60 16 38,-

Термостатски регулатор 230 V
Со сензор за температура на капиларна цевка, опсег на поставување од 35-85 °C

SCS-TR 16 41 30 116,-

Преклопен вентил со 3 насоки со 1" надворешен навој
Со мотор 230 V, време на преклопување 6 сек.

3 W-UV 15 60 34 129,-

Уред за спречување конвекција
За спречување циркулација поради гравитација во водените водови Sanicube со повратно 
движење, 2 парчиња, погодни за до 95°C, за инсталација на сите поврзувања на разменувачот 
на топлина кај резервоарот освен кај соларниот разменувач на топлина под притисок

SKB 16 50 70 14,-

Дигитален I/O PCB
Далечински аларм / статус на работа

EKRP1HBA 156,-

Соларен систем за греење

Максимална можна должина на цевката за поврзување:
 Број на соларни панели Макс. должина

2 45 m 
3 30 m 
4 17 m 
5 15 m 
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Дополнителни елементи EKSRPS4A/EKSRDS2A 4A 2A
Монтирање На страната на резервоарот На ѕид
Димензии Единица ВисинаxШиринаxДлабочина mm 815x142x230 410x314x154
Тежина Единица kg 6
Оперативен опсег Амбиентална температура Мин.~Макс. °C 5~40 0~40
Оперативен притисок Макс. bar - 6
Температура при мирување Макс. °C 85 120
Термички перформанси ефикасност на колектор (ηcol) % -

Ефикасност на колектор без загуба η0 % -

Контрола Тип Дигитален контролор на температурната разлика со обичен текстуален екран
Потрошувачка на енергија W 2 5

Напојување со струја Фаза/Фреквенција/Напон Hz/V 1~/50/230 /50/230
Сензор Сензор за температура на соларен панел Pt1000

Сензор за резервоар PTC -
Сензор за повратен проток PTC -
Температура на доставување и сензор за проток Сигнал за напон (3,5V DC) -

Влез за напојување со струја Внатрешна единица
Помошни 
елементи

Соларна пумпа W 30 23
Соларен уред W 2,00 5,00
Годишна потрошувачка на струја на помошните елементи Qaux kWh 78 89

EKSV26PEKSH26P

EKSV21P

Дополнителни елементи EKSV/EKSH 21P 26P
Монтирање Вертикално Хоризонтално
Димензии Единица ВисинаxШиринаxДлабочина mm 1.006x85x2.000 2.000x85x1.300
Тежина Единица kg 33 42
Волумен l 1,3 1,7 2,1
Површина Надворешна m² 2,01 2,60

Отвор m² 1.800 2.360
Придушувач m² 1,79 2,35

Обложување Микро-терм (Апсорпција макс. 96%, емисија околу 5% +/-2%)
Придушувач Група од бакарни цевки во форма на харфа со селектирана, ласерски заварена плоча обложена со алуминиум
Глазура Безбедносно стакло со едно окно, трансмисија +/- 92%
Дозволен агол на покрив Мин.~Макс. ° 15~80
Оперативен притисок Макс. bar 6
Температура при мирување Макс. °C 192
Термички 
перформанси 
 

ефикасност на колектор (ηcol) % 61
Ефикасност на колектор без загуба η0 % 0,781 0,784
Коефициент на загуба на топлина a1 W/m².K 4.240 4.250
Температурна зависност на коефициентот на загуба на топлина a2 W/m².K² 0,006 0,007
Термален капацитет kJ/K 4,9 6,5

Помошни 
елементи

Соларна пумпа W -
Соларен уред за мирување W -
Годишна потрошувачка на струја на помошните елементи Qaux kWh -

EKS(V/H)-P

Термален соларен колектор за 
производство на топла вода

 � Соларните колектори можат да произведат до 70% енергијата 
што е потребна за топла вода - огромна заштеда

 � Хоризонтален и вертикален соларен колектор за 
производство на топла санитарна вода

 � Колекторите се голема ефикасност ја пренесуваат целата 
соларна радијација со кратки бранови во топлина како 
резултат на нивната многу селективна облога

 � Лесно може да се инсталира на ќерамиди

Соларен систем на Daikin

EKSRDS2A/EKSRPS4A
Пумпна станица 

 � Зачувајте енергија и намалете го емитувањето на CO
2
 со 

соларен систем за производство на топла санитарна вода
 � Пупмна станица што може да се поврзе со 

соларен систем што не е под притисок
 � Пумпната станица и контролата овозможуваат пренос на 

соларна топлина во резервоарот за топла санитарна вода
EKSRPS4A
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Табели за комбинации под притисок

EKSV21P под притисок

# на панели 2 3 4

Материјал
На 

покрив
Во 

покрив
На 

покрив
Во 

покрив
На 

покрив
Во 

покрив
EKSV21P 2 2 3 3 4 4
FIXVBP 1 1 2 2 3 3
FIXMP100 2 2 3 3 4 4
FIXADDP

2 0 3 0 4 0FIXWD
FIXBD
IBV21P 0 1 0 1 0 1
IEV21P 0 0 0 1 0 2
EKHWP***B 1 1 1 1 1 1
EKSRDS2A 1 1 1 1 1 1
164116 1 1 1 1 1 1
EKSR3PA 1 1 1 1 1 1
FLG 1* 1* 1* 1* 1* 1*
CON15P16 1 1 1 1 0 0
CONCP16 1 1 1 1 0 0
CON15P20 0 0 0 0 1 1
CONCP20 0 0 0 0 1 1
MAGS12 1 1 0 0 0 0
MAGS25 0 0 1 1 0 0
MAGS35 0 0 0 0 1 1
EKSRCP 1 1 1 1 1 1
GFL Во зависност од волуменот на системот

* : дополнителна опција (се препорачува)

EKSV26P под притисок

# на панели 1 2 3

Материјал
На 

покрив
Во 

покрив
Рамен 

покрив
На 

покрив
Во 

покрив
Рамен 

покрив
На 

покрив
Во 

покрив
Рамен 

покрив
EKSV26P 1 2 2 2 3 3 3
FIXVBP 0 1 1 1 2 2 2
FIXMP130 1 2 2 2 3 3 3
FIXADDP

1 2 0 0 3 0 0FIXWD
FIXBD
IBV26P 0 0 1 0 0 1 0
IEV26P 0 0 0 0 0 1 0
FBV26P 0 0 0 1 0 0 1
FEV26P 0 0 0 0 0 0 1
EKHWP***B 1 1 1 1 1 1 1
EKSRDS2A 1 1 1 1 1 1 1
164116 1 1 1 1 1 1 1
EKSR3PA 1 1 1 1 1 1 1
FLG 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1*
CON15P16 1 1 1 1 1 1 1
CONCP16 1 1 1 1 1 1 1
MAGS12 1 1 1 1 0 0 0
MAGS25 0 0 0 0 1 1 1
EKSRCP 1 1 1 1 1 1 1
GFL Во зависност од волуменот на системот

* : дополнителна опција (се препорачува)

EKSH26P под притисок

# на панели 1 2 3

Материјал
На 

покрив
Рамен 

покрив
На 

покрив
Рамен 

покрив
На 

покрив
Рамен 

покрив
EKSH21P 1 1 2 2 3 3
FIXVBP 0 0 1 1 2 2
FIXMP200 1 1 2 2 3 3
FIXADDP

1 0 2 0 3 0FIXWD
FIXBD
FBH26P 0 1 0 1 0 1
FEH26P 0 0 0 1 0 2
EKHWP***B 1 1 1 1 1 1
EKSRDS2A 1 1 1 1 1 1
164116 1 1 1 1 1 1
EKSR3PA 1 1 1 1 1 1
FLG 1* 1* 1* 1* 1* 1*
CON15P16 1 1 1 1 1 1
CONCP16 1 1 1 1 1 1
MAGS25 1 1 1 1 1 1
EKSRCP 1 1 1 1 1 1
GFL Во зависност од волуменот на системот

* : дополнителна опција (се препорачува)

Дополнителни делови под притисок за инсталација

Материјал Опис Потребна количина

CONLCP Цевка за поврзување помеѓу редовите од соларни панели Број на редови - 1; Отстранете 1 FIXVBP по CONLCP
CONXP16 Поврзување помеѓу 2 CON15P16 Потребно е дополнително CON15P16
CONXP20 Поврзување помеѓу 2 CON15P20 Потребно е дополнително CON15P20

Соларен систем на Daikin
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Соларен систем на Daikin

Дополнителни делови за повратно движење за инсталација

Табели со комбинации за повратно движење на водата

EKSV21P повратно движење на водата

# на панели 2 3 4 5

Материјал
На 

покрив
Во 

покрив
На 

покрив
Во 

покрив
На 

покрив
Во 

покрив
На 

покрив
Во 

покрив
EKSV21P 2 2 3 3 4 4 5 5
FIXVBP 1 1 2 2 3 3 4 4
FIXMP100 2 2 3 3 4 4 5 5
FIXADDP

2 0 3 0 4 0 5 0
FIXADS
FIXWD
FIXBD
IBV21P 0 1 0 1 0 1 0 1
IEV21P 0 0 0 1 0 2 0 3
EKHWP***B 1 1 1 1 1 1 1 1
EKSRPS4A 1 1 1 1 1 1 1 1
EKRP1HBA 1 1 1 1 1 1 1 1
BSKK 1 1 1 1 1 1 1 1
FLG 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1*
TS 1 1 1 1 1 1 1 1
CON15 1 1 1 1 1 1 1 1
EKSRCAP/EKSRCRP 1 0 1 0 1 0 1 0
RCIP 0 1 0 1 0 1 0 1

* : дополнителна опција (се препорачува)

EKSV26P повратно движење на водата

# на панели 2 3 4 5

Материјал
На 

покрив
Во 

покрив
Рамен 

покрив
На 

покрив
Во 

покрив
Рамен 

покрив
На 

покрив
Во 

покрив
Рамен 

покрив
На 

покрив
Во 

покрив
Рамен 

покрив
EKSV26P 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5
FIXVBP 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4
FIXMP130 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5
FIXADDP

2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0
FIXADS
FIXWD
FIXBD
IBV26P 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0
IEV26P 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3 0
FBV26P 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
FEV26P 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3
EKHWP***B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
EKSRPS4A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
EKRP1HBA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BSKK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
FLG 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1*
TS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CON15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
EKSRCAP/EKSRCRP 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
RCIP 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0
RCFP 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1

* : дополнителна опција (се препорачува)

EKSH26P повратно движење на водата

# на панели 1 2 3 4 5

Материјал
На 

покрив
Рамен 

покрив
На 

покрив
Рамен 

покрив
На 

покрив
Рамен 

покрив
На 

покрив
Рамен 

покрив
На 

покрив
Рамен 

покрив
EKSH21P 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5
FIXVBP 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4
FIXMP200 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5
FIXADDP

1 0 2 0 3 0 4 0 5 0
FIXADS
FIXWD
FIXBD
FBH26P 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
FEH26P 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4
EKHWP***B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
EKSRPS4A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
EKRP1HBA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BSKK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
FLG 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1*
TS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CON15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
EKSRCAP/EKSRCRP 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
RCFP 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

* : дополнителна опција (се препорачува)

Материјал Опис Потребна количина

165070 Неповратни вентили
Се препорачува 1 комплет за разменувач на топлина на резервоар ако цевките од разменувачот на 
топлина не формираат закривување надоле кај резервоарот

CONX25
Комплети за издолжување Во зависност од потребното издолжувањеCONX100

CONX50

CONXV80
Цевка за издолжување со спојки за влез 
од 8 m

Потребна е само ако кровниот пренос на колекторот на излезната цевка не може да се смести до 
поврзувањето за излез на соларниот колектор

CONRVP Цевка за поврзување помеѓу редовите од соларни панели Број на редови - 1; Отстранете 1 FIXVBP по CONRVP
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Внатрешна единица FWXV 15A 20A
Капацитет на 
греење

Вкупен 
капацитет

Ном. kW 1,5 2,0
Btu/h 5.100 6.800

Капацитет на 
ладење

Вкупен капацитет Ном. kW 1,2 1,7
Рационален капацитет Ном. kW 0,98 1,4

Влез на струја Греење Ном. kW 0,013 0,015
Ладење Ном. kW 0,013 0,015

Димензии Единица ВисинаxШиринаxДлабочина mm 600x700x210
Тежина Единица kg 15
Поврзувања на цевките Одвод/OD/Влез mm/инч 18/G 1/2/G 1/2
Ниво на притисок 
на звук

Греење Ном. dBA 19 29
Ладење Ном. dBA 19 29

Напојување со струја Фаза/Фреквенција/Напон Hz/V 1~/50/60/220-240/220
(1) Опсегот на температурата на употребливата вода е 6°C (мин.) до 60°C (макс.) (2) Максимален дозволен притисок на водата е 1,18MPa. (3) Во согласност со директивата за вода за пиење 98/83/ЕК за 
изладена вода, топла вода и вода за дополнување (4) Количината на циркулацијата на водата треба да биде 3L/мин до 15L/мин (0,18 m³/ч до 0,9 m³/ч). (5) Дозволен модел на поврзување хидрокутии е 
серијата BA. (6) Топлотна изолација: и влезни и излезни цевки

FWXV-A 

Парапетна единица што заштедува на работни трошоци 
кога ќе се комбинира со подно греење, благодарение 
на ниската температура на излезната вода

 � Вертикалното автоматско нишање ги поместува капаците 
за дување нагоре и надоле за ефикасно распространување 
на воздушната температура низ целата соба

 � Енергетски ефикасен систем за греење и ладење базиран на 
технологијата на топлотна пумпа со воздух како извор на топлина

 � Оптимална енергетска ефикасност кога е поврзан со 
системот Daikin Altherma на ниска температура

 � Внатрешните единици доставуваат воздух со звук на шепот. 
Предизвиканата бучава изнесува едвај 22 dB(A) при режим на 
ладење и 19 dB(A) при режим на радијантна топлина. За споредба, 
амбиенталниот звук во тивка соба просечно изнесува 40 dB(A).

Тип / Бр. на нарачка Цена во €

Конвектор за топлотна пумпа
Конвектор на дувач за собно греење и ладење со компактни димензии и многу тивко 
работење. Може да се користи во комбинација со подно греење и како замена за 
радијатори со ниска температура што заштедува простор. Далечинскиот управувач 
со вграден регулатор на температурата задоволува разни потреби.

Конвектор за топлотна пумпа 1,5 kW
Конвектор за топлотна пумпа 2,0 kW

FWXV15A
FWXV20A

814,-
878,-

2-насочен вентил за конвектор на топлотна пумпа
Ова е потребно ако конвекторот на топлотна пумпа не е поврзан преку грејното 
коло. Содржи електричен 2-насочен вентил со актуатор, флексибилна инсталација на 
цевки, стегачи, термална изолација.

EKVKHPC 98,-

Конвектор на 
топлотна пумпа

ARC452A15

FWXV-A

 � Неговата мала висина овозможува единицата 
да се смести совршено под прозор

 � Неделниот тајмер може да се постави да го стартува греењето 
или ладењето во секое време секој ден или секоја недела

 � Може да се постави на ѕид или да се вгради
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Системи за 
подно греење

Плочки на системот

Тип Пакување Бр. на 
нарачка

во согласност 
со цена € по m2

Цена € по 
пакување

Систем со спојници:
Плочка со спојници ROTEX (достапна како лента на диплење и на валање) пластифицирана лента од цврст  
материјал и растерни димензии (100 x 100 mm) за едноставна и безбедна инсталација на грејните цевки. 
Преклопување на лентата на страната на држачот за да се покрие слојот од изолација.
Соодветно за грејна цевка Ø 14 и 17 mm. 
Растојание на инсталација: 100, 150, 200, 250, 300 mm, динамичка цврстина ≤ 15 MN / m3

Плоча на диплење ROTEX 35-3
Висина 35 mm 
Отпор на топлинска спроводливост: 0,78 m² K / W
Плочка со спојници ROTEX во покриена верзија со 
звучна изолација. 
(DES sm 045), димензии: 1.000 x 2.000 mm

TACF 35-3 5 парчиња  
= 10 m2

17 45 02 5,70 / m2 57,-

Лента на валање ROTEX 35-3
Висина 35 mm 
Отпор на топлинска спроводливост: 0,78 m² K / W
Плочка со спојници ROTEX во покриена верзија со 
звучна изолација.
(DES sm 045), димензии: 1.000 x 10.000 mm

TACR 35-3 1 парчиња  
= 10 m2

17 45 03 5,70 / m2 57,-

ROTEX Monopex, System 70
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Системи за подно греење

Сув систем Secco

Тип Пакување Бр. на 
нарачка

во согласност со 
цена € по m2/m

Цена € по 
пакување

Елемент за спроведување топлина
За сува конструкција, во профилски 
галванизиран челик, соодветен за моно, 
основна и компактна плоча.
Димензии на инсталација: 120 x 37 cm

Внимание:
Само елементот за порамнување Xella 2 E 22 (2x12.5 mm),  
произведен од Xella GmbH Елемент 2 E 22 (2 x 12.5 mm)  
одобрен од Xella GmbH.

Monopex secco
За грејни цевки Monopex 14 AL.

WLE 14 5,35 m2 17 11 12 33,64 / m2 180,-

System 70 secco
За грејни цевки DUO 17 AL.

WLE 17 5,35 m2 17 11 13 36,82 / m2 197,-

Грејни цевки

Тип Пакување Бр. на нарачка во согласност со 
цена € по m2/m

Цена € по 
пакување

Грејни цевки Monopex
Поврзани основни цевки PE-X со дебел ѕид со заштита кислород  
за системите за подно греење со ниска температура Monopex

Monopex 14 
PE-X 14 x 2 DD 
За систем за подно греење Monopex.

Monopex 14 50 m
120 m
240 m
600 m

17 01 57
17 00 08
17 00 09
17 00 10

1,44 / m
1,43 / m
1,43 / m
1,44 / m

72,-
172,-
343,-
861,-

Monopex 14 AL 
Основна цевка PE-X со дебел ѕид 14 x 2 
Алуминиумска облога и надворешен слој PE.
За систем за подно греење Monopex.

Monopex 14 AL 120 m
240 m

17 06 04
17 06 05

2,03 / m
2,03 / m

244,-
487,-

Monopex 17 
PE-X 17 x 2 DD 
За систем за подно греење Monopex.

Monopex 17 50 m
120 m
240 m
600 m

17 01 58
17 00 29
17 00 28
17 00 62

1,62 / m
1,61 / m
1,58 / m
1,59 / m

81,-
193,-
379,-
956,-

Monopex 20 
PE-X 20 x 2 DD 
За систем за подно греење Monopex.

Monopex 20 50 m
120 m
240 m
400 m

17 01 59
17 00 30
17 01 09
17 01 08

1,82 / m
1,83 / m
1,83 / m
1,84 / m

91,-
219,-
439,-
734,-

Заштитна цевка
Црна брановидна цевка направена од пластика 
како дополнителна изолација на спојките за 
доставување и проширување. 

16 / 21 mm
19 / 25 mm
23 / 28 mm

Заштитна цевка
Заштитна цевка
Заштитна цевка

25 m
25 m
75 m

17 00 98
17 00 53
17 00 01

0,60 / m
0,88 / m
1,27 / m

15,-
22,-
95,-
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Системи за подно греење

Грејни цевки

Тип Пакување Бр. на 
нарачка

во согласност 
со цена € по 

m/kg

Цена € по 
пакување

Грејни цевки DUO
Поврзани основни цевки PE-X со дебел ѕид со заштита кислород и дополнителен муф PE со голема флексибилност.
За подно греење што функционира во директна комбинација со другите грејни тела, на пр., радијаторите. Рег. бр. 3V 292 PE-X

DUO 17
PE-X – 17 / 12 x 2 DD
Поврзвуње на подното греење и радијаторот  
за System 70.

DUO 17 50 m
120 m
240 m
600 m

17 01 60
17 00 68
17 00 86
17 00 61

2,26 /m
2,23 / m
2,25 / m
2,25 / m

113,-
268,-
540,-

1.347,-

DUO 17 AL
PE-X – 17 / 12 x 2
Со алуминиумска облога и надворешен слој PE.
Поврзување на радијаторот и подното греење  
за System 70.

DUO 17 AL 60 m
120 m
240 m

17 06 21
17 06 01
17 06 02

2,57 / m
2,58 / m
2,58 / m

154,-
310,-
619,-

DUO 25
PE-X – 25 / 18 x 2 DD како DUO 17, за индустриско подно 
греење System 70.

DUO 25 200 m 17 00 50 2,94 / m 588,-

Лента за изолирање за елементи за порамнување 
од цемент или од анхидрат 
PE-пена со споена фолија, висина 150 mm,  
дебелина 8 mm.

RDS 25 m 17 11 01 0,96 / m 24,-

Лента за дихтување за елемент за порамнување
Лента за дихтување во комбинација со RDS (17 11 01)  
за елементи за порамнување

RDS-AS 25 m 17 11 40 0,88 / lfm 22,-

Лента за изолирање за бетонски структури
PE-пена со споена фолија, висина 300 mm,  
дебелина 10 mm (индустриски примени).

RDS-i 25 m 17 11 09 1,52 / m 38,-

Профил на спојка за проширување
За производство на подвижни спојки и спојки на 
прагови на врати.  
Полиран брановиден картон со леплива лента. 
Должина 100 cm, вкупна висина 10 cm,  
поставена висина 7 cm, дебелина 6 mm.

DFP 25 m 17 11 08 4,96 / m 124,-

Адитив на елемент за порамнување
Цементен дел за порамнување со облога од грејна 
цевка од 45 mm
Греењето започнува по 21 ден
Дополнителна количина околу 0,150 kg / m2

Estrolith H2000  10 kg 17 11 02 4,00 / kg 40,-

Адитив на елемент за порамнување
Цементен дел за порамнување со облога од грејна 
цевка од 45 mm
Греењето започнува по 10 ден
Дополнителна количина околу 0,250 kg / m2

Temporex 10 kg 17 11 11 6,30 / kg 63,-
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Системи за подно греење

Тип Пакување 
Единица

Бр. на 
нарачка

во согласност 
со цена € по 

kg/парче

Цена € по 
пакување

Адитив на елемент за порамнување
Цементен дел за порамнување со облога од грејна цевка 
од 30 mm
Греењето започнува по 21 ден
Дополнителна количина околу 1,3 kg / m2 

Estrotherm S 10 kg 17 11 06 6,30 / kg 63,-

Заштита од замрзнување и корозија
Количина на додаток: 
Со заштита од замрзнување до
-  10°C: околу 20 Vol.% од капацитетот на водата за греење
-  14°C: околу 25 Vol.% од капацитетот на водата за греење
-  18°C: околу 30 Vol.% од капацитетот на водата за греење

NALCO CW-143 25 kg 17 11 03 13,64 / kg 341,-

Систем ROTEX tacker
Прецизна алатка што не се оштетува за обработка на 
спојници TN40 што се содржат во рамката. Со закривена 
рамка за муниција и рачка со ергономска форма.
Единица без ногарка.

STAC 17 11 34 281,-

Спојници ROTEX
За системот со спојници ROTEX за фиксација и 
поставување на цевките ROTEX до макс. Ø 20 mm. 
Црна боја, 30 парчиња, секоја во рамката со муниција, 
пакувани во картонска кутија.

TN40 300 парчиња 17 11 35 0,06 / парче 18,-

Проѕирна леплива лента
Проѕирна пластична леплива лента за запечатување и 
лепење на плочите со спојници.  
Ширина: 50 mm; Должина: 66 m 
1 ролна од околу 50 m².

KB50 6 парчиња 17 11 36 2,33/ парче 14,-

Рачен нанесувач за леплива лента
Рачен нанесувач ROTEX за едноставно нанесување и 
процесирање на лепливата лента.

HAR 17 11 33 37,-

Дополнителни елементи за ѕидно греење

Тип Пакување 
Единица

Бр. на 
нарачка

во согласност 
со цена € по 

kg/парче

Цена € по 
пакување

Шини за спојници
Должина на шина: 1 m
Растојание меѓу цевките: 50 mm 

100 m 17 12 24 4,16 / m 416,-

Пластична типла
За шина за спојници.
Должина 60 mm
Дијаметар на отворот: 8 mm 

KN06 100 парчиња 17 11 27 0,41 / парче 41,-
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Системи за подно греење

Дополнителни елементи

Тип Пакување Бр. на 
нарачка

во согласност 
со цена € по 

парче

Цена € по 
пакување

Спојки за фиксирање на цевките
За Monopex 17 и 20, како и Duo 25 грејни цевки и 
заштитна цевка 19/25

RHC 17
RHC 25

50
50

17 11 17
17 11 25

0,14 / парче
0,22 / парче

7,-
11,-

Фиксирање на цевките
За фиксирање на грејните цевки со челичната 
арматура

BD 1000 17 01 45 0,06 / парче 58,-

Единица за спојување
За да се спречи извртувањето на фиксацијата на цевките

BA 1 17 01 40 25,-

Алатки и одвртувач на цевки

Тип Пакување Бр. на 
нарачка

Цена € по 
пакување

Клуч со отворен прстен SW 19 / 22 QRS 1 17 22 20 22,-

За калеми од 120 m и 240 m,  
вртење 360°.

RAW 240  1 17 10 06 465,-

За калеми од 600 m и калеми од 200 / 400 m.
За DUO 25 и Monopex 20.

RAW 600 1 17 10 07 724,-
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Системи за подно греење

Димензии во cm 
(висина x ширина)

Тип Пакување Бр. на 
нарачка

Цена € по 
пакување

RMX-доставувач на грејно коло за сите системи за подно греење ROTEX и системи за поврзување на радијаторите
 › Топлински стабилизиран полиамид засилен со фиберглас
 › Соодветен за најмалите висини на фитинзи
 › Заштедува простор со намалената ширина на модулот
 › Може да се продолжи флексибилно со модуларниот дизајн
 › За 2 до 14 грејни кола
 › Поврзување Eurocone до 20 mm дијаметар на цевка
 › Вградено мерење на протокот
 › Вградена група за поврзување KFE и термометар

Доставувач со 2 разграничувања 44 x 20 RMX 2 1 17 27 02 161,-

Доставувач со 3 разграничувања 44 x 25 RMX 3 1 17 27 03 190,-

Доставувач со 4 разграничувања 44 x 30 RMX 4 1 17 27 04 222,-

Доставувач со 5 разграничувања 44 x 35 RMX 5 1 17 27 05 256,-

Доставувач со 6 разграничувања 44 x 40 RMX 6 1 17 27 06 289,-

Доставувач со 7 разграничувања 44 x 45 RMX 7 1 17 27 07 323,-

Доставувач со 8 разграничувања 44 x 50 RMX 8 1 17 27 08 357,-

Доставувач со 9 разграничувања 44 x 55 RMX 9 1 17 27 09 388,-

Доставувач со 10 разграничувања 44 x 60 RMX 10 1 17 27 10 422,-

Доставувач со 11 разграничувања 44 x 65 RMX 11 1 17 27 11 455,-

Доставувач со 12 разграничувања 44 x 70 RMX 12 1 17 27 12 489,-

Опрема за продолжување за едно грејно коло  
(за нормален и повратен проток)

RMX-EWS 2 1 17 27 20 40,-

Регулатор на проток за RMX-доставувач на грејно коло  
за мали протоци од 0,2 до 1,6 l/мин.

DMR RMX 1 17 10 46 14,-

Комплет од стегачи на доставувачот на грејно коло RMX  
за нормален и повратен проток на секое коло
За DUO грејна цевка 17 / 12 x 2 MV 12 1 комплет 17 03 12 9,-

За Monopex грејна цевка 14 x 2 MV 14 1 комплет 17 03 14 9,-

За VA-Stab грејна цевка 16 x 2.2 MV 16 1 комплет 17 03 15 9,-

За Monopex грејна цевка 17 x 2 MV 17 1 комплет 17 03 17 8,-

За DUO грејна цевка 25 / 18 x 2 MV 18 1 комплет 17 03 18 8,-

За Monopex 20 x 2 MV 20 1 комплет 17 03 20 8,-

Муф за спојување ½" надворешен навој x ¾"
Со замостојно запечатување со спојка со навој, ¾" Eurokonus.
За воспоставување поврзувања на цевки со навој PEX во врска  
со MV-комплетот од стегачи.

ARU 2 парчиња. 17 73 27 6,-

Муф за спојување ¾" Eurocone 
За воспоставување спојки на цевки PEX во врска  
со MV-комплетот од стегачи.

SKU 2 парчиња. 17 72 27 11,-

Опрема со вентил стопирање
1" внатрешен навој x 1" надворешен навој

ASH3 2 парчиња. 17 55 14 32,-

Актуатор за RMX
Без струја и затворен со екран за функции,  
должина на вод за поврзување 1 m, 230 V,  
навој за поврзување M 30 x 1,5

UFH-Sat8 1 парче 17 51 45 21,-
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Системи за подно греење

Тип Големина на 
пакување

Бр. на нарачка Цена € по 
пакување

Доставувач на грејно коло HKV QuickFix Industry
 Направен од топлински стабилизиран полиамид, засилен со фиберглас, отпорен на топла вода, соодветен за сите системи за подно 
греење и со радијатори ROTEX, со систем за брзо монтирање, заедно со рачно испуштање воздух, ознаки со написи и клуч за фитинзи.  

Доставувач со 2 разграничувања HKV 2 1 17 25 02 110,-

Доставувач со 3 разграничувања HKV 3 1 17 25 03 133,-

Доставувач со 4 разграничувања HKV 4 1 17 25 04 156,-

Доставувач со 5 разграничувања HKV 5 1 17 25 05 178,-

Доставувач со 6 разграничувања HKV 6 1 17 25 06 210,-

Доставувач со 7 разграничувања HKV 7 1 17 25 07 224,-

Доставувач со 8 разграничувања HKV 8 1 17 25 08 249,-

Доставувач со 9 разграничувања HKV 9 1 17 25 09 270,-

Доставувач со 10 разграничувања HKV 10 1 17 25 10 295,-

Доставувач со 11 разграничувања HKV 11 1 17 25 11 317,-

Доставувач со 12 разграничувања HKV 12 1 17 25 12 340,-

Доставувач со 13 разграничувања HKV 13 1 17 25 13 364,-

Доставувач со 14 разграничувања HKV 14 1 17 25 14 386,-

Опрема за поврзување за HKV 2 за HKV 14 ASH 1 1 17 55 10 103,-

Комплет од стегачи  
За нормален и повратен проток на секое коло
За DUO грејна цевка 17 / 12 x 2 E 1 1 комплет 17 70 12 7,-

За Monopex грејна цевка 14 x 2 E 2 1 комплет 17 70 14 8,-

За VA-Stab грејна цевка 16 x 2.2 E 7 1 комплет 17 70 10 8,-

За Monopex грејна цевка 17 x 2 E 4 1 комплет 17 70 17 8,-

За DUO грејна цевка 25 / 18 x 2 E 5 1 комплет 17 70 18 8,-

За Monopex грејна цевка 20 x 2 E 6 1 комплет 17 70 20 9,-

Приклучоци за изолација HKV  
За неискористени грејни кола

1 17 70 30 2,-

Комплет од мерачи на топлина
Соодветно за мерач на количина на топлина со 
должина од 110 или 130 mm.
Погодно за HKV 2 до HKV 14 и RMX 2 до RMX 14.

WMS 1 17 60 20 146,-

Универзален актуатор за HKV,  
Комбо-кутија
230 V, затворен кога нема струја, монтирање 
приклучок, екранот со функции е видлив од сите 
агли, должина на вод за поврзување 1 m, функцијата 
First Open, заштеда на енергија поради помалата 
потрошувачка (1,8 W), M30 x 1,0.

SAT 5 1 17 51 10 32,-
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Системи за подно греење

Тип Големина на пакување Бр. на нарачка Цена во €

Комбо-кутија
Споредно доставување за доставување и регулирање низ цела 
соба за макс. 2 подни грејни кола со System 70 за грејна цевка 
DUO 17 и, ако се избере, еден радијатор со UP-куќиште со 
плочки, без комплет од стегачи и погон (можно е само SAT 5). 
Сите поврзувања Eurokonus. Вентилите и комплетот од стегачи 
за поврзување радијатор треба по потреба да се нарачаат 
одделно.

Комбо-кутија 1 парче. 17 24 15 145,-

Комплет стегачи за Комбо-кутија
Eurokonus DUO 17 / 12 x 2

MV 12 1 комплет 17 03 12 9,-

Кутија со високоѕидна монтажа
Со предна рамка и врата, прилагодливо по висина од 80 до 
120 mm, рамката и вратаат обложени со прав RAL 9010 бела 
боја

до HKV / RMX 4
до HKV / RMX 7
до HKV / RMX 10
до HKV / RMX 14
до HKV 14 со комплет мерачи на топлина

Димензии во cm (В x Ш)
WEK RMX 05 (75 x 50)
WEK RMX 10 (75 x 75)
WEK RMX 15 (75 x 90)

WEK RMX 20 (75 x 120)
WEK RMX 25 (75 x 150) 

1
1
1
1
1

17 81 05
17 81 10
17 81 15
17 81 20
17 81 25

136,-
158,-
179,-
200,-
221,-

Кутија на доставувач за површинско монтирање
Бел RAL 9016 обложен со прав, димензии како за WEK

до HKV / RMX 7
до HKV / RMX 10
до HKV / RMX 14
до HKV 14 со комплет мерачи на топлина

APK 110 (66,5 x 75)
APK 115 (66,5 x 90)

APK 120 (66,5 x 120)
APK 125 (66,5 x 150)

1
1
1
1

17 41 10
17 41 15
17 41 20
17 41 25

193,-
212,-
245,-
280,-

Кутија на доставувач за ѕидна инсталација  
на HKV (индустриски сектор)

до HKV / RMX 7
до HKV / RMX 14

WEK 40 (75 x 110)
WEK 45 (75 x 140)

1
1

17 71 40
17 71 45

270,-
306,-

Рамка за фиксирање
Соодветна за WEK 40
Соодветна за WEK 45

STK 40
STK 45

1
1

17 72 41
17 72 46

257,-
280,-
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Собна контрола на системите за подно греење ROTEX Monopex, System 70

Идеална во комбинација со повратни топлотни пумпи благодарение на едноставното  
менување помеѓу греење и ладење директно на топлотната пумпа.

Артикл Тип Големина на пакување Бр. на нарачка Цена во €

RoCon Модул на електрична единица за подно 
греење
Основен модул со вградена електрична единица за 
напојување на модулот за регулирање (радио и со 
кабел) и можности за прием на модулот на часовникот.
Карактеристики:
 › Излезна моќност на пумпата за потребите за греење
 › Излезна моќност на пумпата за потребите за ладење
 › Каскадна излезна моќност
 › Влез за менување греење / ладење
 › Осигурувач 

Забелешка: Потребен е еден модул за напојување по 
едно грејно коло.

UFH-BM 1 17 51 37 165,-

RoCon Модул на часовник за подно греење 
(дополнителна опција)
Модул на часовник за проширување на основниот 
модул.
 › 2 времиња на отстапување за грејните кола
 › Период на продолжено работење на пумпата
 › За олеснување на работата, може да се отстрани од 

основниот модул

UFH-UM 1 17 51 38 88,-

RoCon жичен собен регулатор за подно греење
Монтирање на особено рамна површина.
Карактеристики:
 › Опсег за поставување без степени од 5 – 26°C
 › Може да се деактивира (функцијата за заштита од 

замрзнување е активна)
 › Приказ на потребата за греење (црвено) и потребата 

за ладење (сино)
 › Поврзување со телефонски кабел 
 › 5 V напојување на RoCon RM

UFH-RD 1 17 51 39 40,-

RoCon жичен собен регулатор за подно греење, за 
6 канали
Карактеристики:
 › 6 канали
 › 4 погони (230 V) по канал
 › 5 V излез од собниот регулатор
 › Автоматско менување помеѓу греење / ладење преку 

сите поврзани собни управувачи.
 › Осигурувач 

Забелешка: Потребен е еден модул за напојување по 
еден разгранок на грејно коло.

UFH-RMD6 1 17 51 40 176,-

RoCon жичен модул на регулатор за подно греење, 
за 2 канали
Карактеристики:
 › 2 канали
 › 4 погони (230 V) по канал
 › 5 V излез од собниот регулатор
 › Автоматско менување помеѓу греење / ладење преку 

сите поврзани собни управувачи.
 › Осигурувач 

Забелешка: Потребен е еден модул за напојување по 
еден разгранок на грејно коло.

UFH-RMD2 1 17 51 41 88,-
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Собна контрола на системите за подно греење ROTEX Monopex, System 70

Артикл Тип Големина на пакување Бр. на нарачка Цена во €

RoCon собен радиорегулатор за подно греење
Монтирање на особено рамна површина за употреба 
со модулите на регулаторот RMF6A /RMF2A.
Карактеристики:
 › Опсег за поставување без степени од 5 – 26°C
 › Може да се деактивира (функцијата за заштита од 

замрзнување е активна)
 › Соларни ќелии (не е потребна батерија)

UFH-RFT 1 17 51 42 189,-

RoCon радио модул на регулатор за подно греење, 
за 6 канали
Карактеристики:
 › 6 канали
 › 4 погони (230 V) по канал
 › Автоматско менување помеѓу греење / ладење преку 

сите поврзани собни управувачи
 › Осигурувач
 › Заедно со антена

Забелешка: Потребен е еден модул за напојување по 
еден разгранок на грејно коло.

UFH-RMF6A 1 17 51 43 332,-

RoCon радио модул на регулатор за подно греење, 
за 2 канали
Карактеристики:
 › 2 канали
 › 4 погони (230 V) по канал
 › Автоматско менување помеѓу греење / ладење преку 

сите поврзани собни управувачи
 › Осигурувач
 › Заедно со антена

Забелешка: Потребен е еден модул за напојување по 
еден разгранок на грејно коло.

UFH-RMF2A 1 17 51 44 220,-

Актуатор за RMX
Без струја и затворен со екран за функции, должина 
на вод за поврзување 1 m, 230 V, навој за поврзување 
M 30 x 1,5

UFH-Sat8 1 17 51 45 21,-

Пример за употреба

Забелешка:

За да се приклучат модулите во разгранувањето 

на грејното коло, потребна е шина за монтирање 

(не се содржи во пакувањето).
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Собна контрола на системите за подно греење ROTEX Monopex, System 70

Тип Големина на пакување Бр. на нарачка Цена во €

Контрола на собна температура  
при греење / ладење 230 V

RTK 1 17 51 25 45,-

Електронски регулатор на собна 
температура при греење 230 V

RTR-5 1 17 51 17 32,-

Регулатор на собна температура 230 V
Рамка за приспособување

RTR4
ARA-E1S

1
1

17 51 11
17 51 13

32,-
3,-

Регулатор на собна температура 230 V
Со тајмер

RTZ 1 1 17 51 12 176,-

Основен блок од терминали за кабли
За поврзување 6 RTR и макс.14 SAT.

KKL-1 1 17 51 31 92,-

Модул на пумпа за KKL
230 V 

PM 1 17 51 34 94,-

Продолжување на блокот од терминали за 
кабли
За продолжување на основниот блок за 
затегнување кабли 2 RTR до вкупно 8 RTR со 
макс.14 SAT.

KKL-2 1 17 51 32 39,-

Безжична контрола на собна температура
1-канален предавател на батерии со намалена 
можност за поединечно приспособување на 
посакуваната собна температура, интервал 
на мерење од околу 10 минути, опсег 100 m 
слободен воздух или 2 тавана со по 3 ѕида.

FRT 1 17 51 20 116,-

Модул за прием, 1 канален
230 V / 50 Hz за регулирање 1 или повеќе погони 
по канал (за до 4 FRT).

FEM-1 1 17 51 21 131,-

Модул за прием, 4 канали
230 V / 50 Hz за регулирање 1 или повеќе погони 
по канал (за до 4 FRT).

FEM-4 1 17 51 22 230,-
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Системи за подно греење ROTEX Monopex, System 70

опаѓање на притисокот во зависност од должината на грејните цевки  
Ø 9, 7, 12, 14, 17, 18 и 20 mm

[122 ]
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Кондензирачки 
бојлер на нафта 
ROTEX A1
Согорување нафта

Тип Бр. на нарачка Цена во €

A1 BO 15-e 12 до 15 kW A1 BO 15-e 15 49 60 4.454,-

A1 BO 20-e 12 до 20 kW A1 BO 20-e 15 49 61 4.534,-

A1 BO 27-e 20 до 27 kW A1 BO 27-e 15 49 62 5.005,-

A1 BO 34-e 27 до 34 kW A1 BO 34-e 15 49 63 5.674,-

Внимание:
Одделно нарачајте ја безбедносната група SBG A1 (фитинзи за поврзување, безбедносен вентил,  
уред за мерење притисок) и комплетот за поврзување A1.  
Погледнете ги дополнителните елементи подолу.

Дополнителни елементи за регулирање

Тип Бр. на нарачка Цена во €
Собен управувач
Удобно регулирање со ѕидно куќиште
За употреба како
а) Далечински управувач (управувач на надворешната опрема)
б) Единица за комбинирано работење (дополнителна или самостојна)
в) Собен термостат за разменувач на топлина.

RoCon U1 15 70 34 176,-

Модул за комбинирање
Управувач за вентил на уред за комбинирање со пумпа со висока ефикасност со контрола 
на брзина заедно со сензор за температура на проток на колото на уредот за комбинирање
а) во комбинација со управувач на опрема (RoCon B1).
Параметрите на уредот за комбинирање може да се прилагодат преку генераторот на 
топлина (до 16 модули на комбинирање).
б) во комбинација со собен управувач (RoCon U1)
1. може да се користи како самостојно решение
2. може да се вгради во системот преку BUS

RoCon M1 15 70 68 232,-

Сензор за надворешна температура за RoCon удобно регулирање
поврзан со управувачот на уредот за комбинирање RoCon M1 кога се 
користи како зонско или како самостојно решение.

RoCon OT1 15 60 70 32,-

Единица за пристап
за поврзување на управувачот со интернет за далечинско управување на 
изворот на топлина преку мобилни телефони (апликација).

RoCon G1 15 70 56 688,-

Сензор за резервоар за RoCon DT1 удобно решение
Соодветно за сите кондензирачки бојлери на нафта A1.  
Потребно само ако не е нарачан комплет за поврзување A1 (VSA1).

RoCon DT1 15 60 68 32,-

Дополнителни елементи за сите ROTEX A1

Тип Бр. на нарачка Цена во €

Потпорна рамка за бојлер 400 mm,  
со пластична кутија што може да се отстранува

KU 15 30 21 149,-

Безбедносна група за линијата на производи A1
Со уред за мерење притисок, експанзионен вентил од 3 bar,  
MAG-поврзувања, славина за полнење и конектор.

SBG A1 15 60 22 102,-
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Кондензирачки бојлер на нафта ROTEX A1

Дополнителни елементи за сите ROTEX A1

Тип Бр. на нарачка Цена во €

Комбинирана група за сите ROTEX топлотни генератори 
За комбинирано грејно коло.
Подготвена за приклучување, во кутијата за термичка изолација, со 
циркуларна пумпа со висока ефикасност, комбиниран мотор, ги стопира 
вентилите и екраните за температура.

MK1 15 60 67 860,-

Комбинирана група за сите ROTEX топлотни генератори
За комбинирано грејно коло.
Подготвена за приклучување, во кутијата за термичка изолација, 
со циркуларна пумпа со висока ефикасност со контрола на PWM, 
комбиниран мотор, ги стопира вентилите и екраните за температура.

MK2 15 60 72 621,-

Фитинзи за комбинирана група MK1/MK2
1 “ внатрешен навој x 1 1 / 2 “ дихтунг.

VMK1 15 60 53 24,-

Адитив против бигор и корозија
Картриџ со концентрат “FERNOX” со адаптер за поврзување и црево, 
големина на пакување 290 ml.  
Доволно за 100 – 150 l вода за греење.

KSK 15 60 50 144,-

Комплет со поврзувања A1
Се состои од сензор за температура на резервоар за складирање, фитинзи 
за поврзување и преклопен вентил со 3 насоки 1" со погон од 230 V (време 
на преклопување 6 сек.) за хидраулично поврзување на термален склад 
со кондензирачкиот бојлер A1. За инсталирање на VSA1 потребно е да ја 
монтирате безбедносната група SBG A1.

VSA1 15 48 22 192,-

Разделник од глина и од магнетит
Компактен разделник од глина со славина за одвод. Одговара на 
вертикална и хоризонтална инсталација од цевки
Содржи вентили и фитинзи

K.FERNOXTF1 K.FERNOXTF1 208,-

Дополнителни елементи за кондензирачки бојлер на нафта ROTEX A1

Тип Бр. на нарачка Цена во €

Опрема за конверзија на бренер за BLB 15e, BLB 20e
- Номинална излезна моќност 12 – 14 kW (млазник за нафта 0,30 / 80°H)

URS12 15 46 15 27,-

Опрема за конверзија на бренер BLB 27e
- Номинална излезна моќност 20 – 24 kW (млазник за нафта 0,50 / 80°H, млазник за воздух Ø 22)

URS20 15 46 24 87,-

Опрема за конверзија на бренер BLB 34e
-  Номинална излезна моќност 25 – 27 kW (целосна комбинирана глава  

MBK 921, млазник за нафта 0,55 / 80°H, млазник за воздух Ø 21)
-  Номинална излезна моќност 33 – 34 kW (целосна комбинирана глава  

MBK 927, млазник за нафта 0,65 / 80°H, млазник за воздух Ø 27)

URS25e

URS35e

15 46 29

15 46 36

166,-

166,-

Дополнителен адаптер за поврзување нафта
Адаптер за поврзување дополнителни фабрички делови, на пр., 
соленоиди, уреди за надгледување температура, пумпа за довод на нафта

ZSÖ 15 40 71 165,-

Картриџ со филтер за нафта Microtec, краток
Картриџ со филтер за нафта Microtec, долг

MC7
MC18

15 60 13
15 60 14

12,-
14,-

Средство за неутрализирање
За надополнување на третманот на NBO-кондензат

NKN 15 45 75 41,-

Сервисна кутија SKA1 2013 за A1 бојлер на нафта
За сите кондензирачки бојлери на нафта A1 од 3/2013
(Сервисните кутии за претходните модели се сè уште достапни и може да 
се нарачаат преку одделот за продажба).

SKA1 2013 15 41 70 1.392,-

Тип Големина на пакување Бр. на нарачка Цена, секое Цена € / пакување

 
 
Достапно е само 
германско одобрување.

VA-вод за довод на нафта
PEX-AL цевка како довод на нафта, одобрена од одговорните за надзор на објекти со тестот DIBT. 
Ознака на тестот за одговорните за надзор на објекти: Z-40.23-331
Внатрешна PEX-цевка со дебел ѕид со облога од заварен алуминиум и сребрено сив PE – надворешен слој.
100% заштита од протекување, поради облогата од алуминиум. Не реагира на нафта за греење, спречува деградација во нафтата за греење.
Тип на доставување: Прстенест калем, спакуван во кутија.
Цевка за VA-нафта, Ø 12 x 3 60 m 17 06 31 2,45 / m 147,-

 
Достапно е само 
германско одобрување.

Фитинзи со шрафови за поврзување VA-нафта
За поврзување цевка за довод на VA-нафта до армираниот екстрактор и до филтерот за нафта.
Фитинг со стега со шраф, направена од месинг или делови во контакт со нафта, направени од не’рѓосувачки челик.
Соодветно за цевка за VA-нафта Ø 12 x 3, навој за поврзување 3 / 8" надворешен навој
Оцена од тестот за одговорните за надзор на објекти: Z-40.23-331
Фитинзи со шрафови за поврзување VA-нафта VAR1 10 парчиња. 17 80 13 10,60/ парче 106,-

 
Достапно е само 
германско одобрување.

Поврзете VA-нафта
10 m PEX-AL цевка како вод за довод на 
нафта со два фитинзи со шрафови за 
поврзување  
12 x 3 - 3 / 8" надворешен навој

10 m 17 06 32 45,-
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Технички податоци 
Кондензирачки бојлери на нафта ROTEX A1

Кондензирачки бојлер со син бренер за нафта 
со малку токсини, регулирање RoCon B1, пумпа 
со висока ефикасност и LAS-поврзување за 
самостојно работење при собен воздух.

Кондензирачки бојлер на нафта

A1 BO 15-e A1 BO 20-e A1 BO 27-e A1 BO 34-e

Номинална излезна моќност според DIN-EN 303 kW 15 20 27 34 

Поддржува био-нафта – Целосно опремен Целосно опремен Целосно опремен Целосно опремен

Фабрички поставки kW / %* 15 18 25 30 

Опсег за поставување во стандардна опрема 1) kW / %* 15 15 – 20 24 – 27 27 – 32

Дозволен превисок притисок при работа bar 4 4 4 4 

Макс. дозволена температура на водот °C 80 80 80 80

Макс. ефикасност на бојлерот % 105 105 105 105 

Циркуларна пумпа висока ефикасност, регулирана - поддржува ErP (EEI < 0,23) 3)

Температура на издувниот гас °C 35 – 75 35 – 85 38 – 89 40 – 98 

Тежина на телото на бојлерот kg 49 49 58 67 

Целосна тежина на единица 2) kg 81 81 96 113

Должина cm 72 72 72 72 

Ширина cm 62,5 62,5 62,5 62,5 

Висина cm 110 110 122 134 

Минимална висина на собата за инсталација cm 134 134 147 159 

Количина на вода Литри 3 3 4,5 5 

Дијаметар на поврзувањето за издувен гас / водов на воздух mm 80 / 125 80/125 80 / 125 80 / 125 

Бр. на нарачка – 15 49 60 15 49 61 15 49 62 15 49 63

Контрола – RoCon B1 RoCon B1 RoCon B1 RoCon B1

*Може да се поставуваат параметрите преку управувачот RoCon

1) За помала или поголема излезна моќност на кондензирачкиот бојлер A1 ќе ви биде потребна опрема за конверзија - погледнете ги дополнителните делови.

2) Тежина при транспорт со водот и отстранета единица за третман на кондензатот.

3)  Од 2015 година, европските директиви ErP ќе дозволуваат употреба само на пумпи со индекс на енергетска ефикасност < 0,23 во бојлерите.  

 Од 2020 година, овие услови ќе важат и за резервните делови. Сите кондензирачки бојлери ROTEX,  

A1 и GCU се веќе опремени со пумпи што ќе бидат дозволени до и после 2020.
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Кондензирачки бојлер на нафта ROTEX A1

Кондензирачки бојлер на нафта
Кондензирачки бојлер на нафта ROTEX A1

Температура на отпадна вода 55°C

Бр. на производ

15 kW A1 BO 15-e A

20 kW A1 BO 20-e A

27 kW A1 BO 27-e A

34 kW A1 BO 34-e A

Преглед на класа на енергетска ефикасност

ROTEX GCU компактна

Кондензирачки бојлер на гас + соларна комбинација
ROTEX GCU компактна

Температура на отпадна вода 55°C Греење топла санитарна вода (вода од чешма)

 

Тип Бр. на производ

15 kW

GCU 3XX
Опсег на капацитет 0,5 до 15 kW
Волумен на склад 300 литри
Стандардно
Бивалентно

GCU Compact 315 
GCU Compact 315 Biv

A A (L)

GCU 5XX
Опсег на капацитет 0,5 до 15 kW
Волумен на склад 500 литри
Стандардно
Бивалентно

GCU Compact 515 
GCU Compact 515 Biv

A A (XL)

24 kW

GCU 3XX
Опсег на капацитет 0,5 до 24 kW
Волумен на склад 300 литри
Стандардно
Бивалентно

GCU Compact 324 
GCU Compact 324 Biv

A A (L)

GCU 5XX
Опсег на капацитет 0,5 до 24 kW
Волумен на склад 500 литри
Стандардно
Бивалентно

GCU Compact 524 
GCU Compact 524 Biv

A A (XL)

33 kW

GCU 3XX
Опсег на капацитет 0,5 до 33 kW
Волумен на склад 500 литри
Стандардно
Бивалентно

GCU Compact 533 
GCU Compact 533 Biv

A A (XL)
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ROTEX variosafe
Резервоари за нафта

ROTEX variosafe

 › Безбедносен резервоар со двоен ѕид ROTEX variosafe со заштита од оган TITEC  
и заштита од мирис на нафта.

 › Тестирано спречување на непријатен мирис “ПРОВЕРЕНА ЗАШТИТА“.  
заедно со вграден канал за собирање.

 › Само за инсталација без заѕидување и боја отпорна на нафта.
 › Вкупен капацитет за складирање 600 l – 25.000 l Важно:
 › Со ROTEX variosafe 600, 750, 1.000, 1.500 користете само дополнителни елементи ANK, B2, C, D, L2.

Коментари Тип Бр. на нарачка Цена во € 

Variosafe 600 l
78 x 78 x 139 cm

Не се потребни заѕидување и 
боја отпорна на нафта

VSF 600 11 60 60 448,-

Variosafe 750 l
78 x 78 x 168 cm

Не се потребни заѕидување и 
боја отпорна на нафта

VSF 750 11 60 75 498,-

Variosafe 1.000 l
78 x 98 x 196 cm

Не се потребни заѕидување и 
боја отпорна на нафта

VSF 1000 11 61 00 617,-

Variosafe 1.500 l
78 x 134 x 192 cm

Не се потребни заѕидување и 
боја отпорна на нафта

VSF 1500 11 61 50 900,-

Основна опрема ANK
Фитинг што може да се отстранува за variosafe, 
GWG LORO-X-муфови за поврзување, капачиња 
за затварање, клуч за шрафови, со индикатор на 
содржина

За variosafe VSF 600 / 750 /  
1000 / 1500

ANK 11 01 15 203,-

Пакувања за поврзување B2
Цевки за поврзување (TITEC), шрафови, o-прстени

VSF 600 / 750 /  1000 / 1500 B2 11 02 03 91,-

Пакување за терминали C
Крајни цевки (TITEC) напречно парче, шрафови, 
капачиња за дихтување, O-прстени

VSF 600 / 750 /  1000 C 11 03 03 86,-
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Резервоари за нафта

ROTEX variosafe

Коментари Тип Бр. на нарачка Цена во € 

Опрема за поврзување D Само за резервоар 
VSF 1000

D 11 08 01 94,-

Опрема за поврзување L2
Крајни цевки (TITEC), цевка за поврзување (TITEC), 
напречно парче, капачиња за дихтување, T-парчиња, 
O-прстени

За резервоарите  
VSF 600 / 750 /  1000

L2 11 06 02 126,-

Клуч за склопување За цевки за полнење 
и празнење

MOS 11 05 20 5,-

Рачна пумпа
Куќна опрема со редуктори 2" x 11⁄2 и M 60 x 4 до 11⁄2" и 
капачиња за дихтување

HST 11 05 01 117,-

ROTEX водоотпорна
Основно пакување со безбедносни фитинзи
Содржина: Фитинг за отстранување и делови за 
поврзување за поединечен резервоар. 
Достапно е само германско одобрување.

За variosafe  
VSF 600 / 750 /  1000

WA 11 01 18 256,-

ROTEX водоотпорна
Дополнително пакување со безбедносни фитинзи
Содржина: Фитинг за отстранување, вод 
за поврзување и делови за поврзување за 
дополнителниот резервоар. 
Достапно е само германско одобрување.

За variosafe  
VSF 600 / 750 /  1000

WB 11 01 19 424,-

Водоотпорен доставувач 
За намалување на отпорот при вшмукување 
За паралелно поврзување до 5 резервоари заедно со 
спојки и држач.
Потребни се над 3 резервоари. 
Достапно е само германско одобрување.

За variosafe  
VSF 600 / 750 /  1000

VWS 11 01 20 912,-

Комплет за мерење на количината VSF За variosafe 11 05 06 16,-

Тип Пакување Бр. нарачка Цена по 
предмет

Цена € по 
пакување

VA-вод за довод на нафта
PEX-AL цевка како довод на нафта, одобрена од одговорните за надзор на објекти со тестот DIBT.
Оцена од тестот за одговорните за надзор на објекти: Z-40.23-331
Внатрешна PEX-цевка со дебел ѕид со облога од заварен алуминиум и сребрено сив PE – надворешен слој.
100% заштита од протекување, поради облогата од алуминиум. Не реагира на нафта за греење, не спречува деградација. 
Тип на достава: прстенест калем спакуван во кутија.
Достапно е само германско одобрување.
Цевка за VA-нафта, Ø 12 x 3 60 m 17 06 31 2,45  / m 147,-

Фитинзи со шрафови за поврзување VA-нафта
За поврзување цевка за довод на VA-нафта до армираниот екстрактор и до филтерот за нафта.
Фитинг со стега со шраф, направена од месинг или делови во контакт со нафта, направени од не’рѓосувачки челик.  
Соодветно за цевка за VA-нафта Ø 12 x 3, навој за поврзување 3 / 8" надворешен навој. Ознака за контролниот тест за 
изградба: Z-40.23-331
Достапно е само германско одобрување.
Фитинзи со шрафови за поврзување VA-нафта VAR1 10 парчиња. 17 80 13 / секој 106,-

Поврзете VA-нафта
10 m PEX-AL цевка како вод за довод на нафта со два 
шрафа за поврзување 12 x 3 - 3 / 8" надворешен навој
Достапно е само германско одобрување.

10 m 17 06 32 45,-
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Резервоари за загревање нафта variosafe 1000 / 750 / 600 / 1500

1000 литри
Содржина / назнака на батерија 1.000 l · VSF 101 2.000 l · VSF 102 4.000 l · VSF 103 6.000 l · VSF 104 8.000 l · VSF 105
Комплети од дополнителни елементи 
на една комбинација од резервоари 

1xANK 1xANK / 1xB2 1xANK / 2xB2 / 2xC / 1xD 1xANK / 3xB2 / 3xC / 2xD 1xANK / 4xB2 / 4xC / 3xD

Димензии на батерија во cm 78 x 98 164 x 98 164 x 202 164 x 306 164 x 410

Димензии на собата во cm 88 x 143 174 x 143 209 x 247 209 x 351 209 x 455

1 резервоар 2 резервоари 4 резервоари 6 резервоари 8 резервоари

750 литри
Содржина / назнака на батерија 750 l · VSF 1 1.500 l · VSF 2 3.000 l · VSF 3 4.500 l · VSF 4 6.000 l · VSF 5
Комплети од дополнителни елементи 
на една комбинација од резервоари 

1xANK 1xANK / 1xB2 1xANK / 3xB2 / 2xC 1xANK / 5xB2 / 3xC 1xANK / 7xB2 / 4xC

Димензии на батерија во cm 78 x 78 78 x 164 164 x 164 250 x 164 336 x 164

Димензии на собата во cm 88 x 123 174 x 209 209 x 209 295 x 209 381 x 209

600 литри
Содржина / назнака на батерија 600 l · VSF 601 1.200 l · VSF 602 2.400 l · VSF 603 3.600 l · VSF 604 4.800 l · VSF 605

Комплети до дополнителни 
елементи, батерија и димензии 
на собата за 750 l

1 резервоар 2 резервоари 4 резервоари 6 резервоари 8 резервоари

1000 литри
Содржина / назнака на батерија 5.000 l · VSF 117 10.000 l · VSF 118 3.000 l · VSF 122 4.000 l · VSF 123 5.000 l · VSF 124

Комплети од дополнителни елементи 
на една комбинација од резервоари 

1xANK / 4xB2 1xANK / 8xB2 / 2xC / 1xD 1xANK / 1xC / 1xD / 1xL2 1xANK / 1xB2 / 1C / 1xD / 1xL2 1xANK / 1xB2 / 2xC / 2xD / 1xL2

Димензии на батерија во cm 422 x 98 422 x 202 164 x 202 250 x 202 250 x 306

Димензии на собата во cm 432 x 143 467 x 247 209 x 247 295 x 247 295 x 351

5 резервоари 10 резервоари 3 резервоари 4 резервоари 5 резервоари

750 литри
Содржина / назнака на батерија 3.750 l · VSF 17 7.500 l · VSF 18 2.250 l · VSF 22 3.000 l · VSF 23 3.750 l · VSF 24
Комплети од дополнителни елементи 
на една комбинација од резервоари 

1xANK / 4xB2 1xANK / 9xB2 / 2xC 1xANK / 1xB2 / 1xC / 1xL2 1xANK / 2xB2 / 1xC / 1xL2 1xANK / 3xB2 / 2xC / 1xL2

Димензии на батерија во cm 78 x 422 164 x 422 78 x 164 / 164 250 x 164 250 x 250

Димензии на собата во cm 123 x 432 209 x 467 78 x 209 / 209 295 x 209 295 x 295

600 литри
Содржина / назнака на батерија 3.000 l · VSF 617 6.000 l · VSF 618 1.800 l · VSF 622 2.400 l · VSF 623 3.000 l · VSF 624

Комплети од дополнителни 
елементи, батерија и димензии 
на собата за 750 l

5 резервоари 10 резервоари 3 резервоари 4 резервоари 5 резервоари

1500 литри
Содржина / назнака на батерија 1.500 l · VSF 151 3.000 l · VSF 152 4.500 l · VSF 153 6.000 l · VSF 154 7.500 l · VSF 155
Комплети од дополнителни елементи 
на една комбинација од резервоари 

1xANK 1xANK / 1xB2 1xANK / 2xB2 1xANK / 3xB2 1xANK / 4xB2

Димензии на батерија во cm 134 x 78 134 x 164 134 x 250 134 x 336 134 x 422

Димензии на собата во cm 179 x 88 179 x 174 179 x 260 179 x 346 179 x 432

1 резервоар 2 резервоари 3 резервоари 4 резервоари 5 резервоари
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1000 литри
Содржина / назнака на батерија 1.000 l · VSF 101 2.000 l · VSF 102 4.000 l · VSF 103 6.000 l · VSF 104 8.000 l · VSF 105
Комплети од дополнителни елементи 
на една комбинација од резервоари 

1xANK 1xANK / 1xB2 1xANK / 2xB2 / 2xC / 1xD 1xANK / 3xB2 / 3xC / 2xD 1xANK / 4xB2 / 4xC / 3xD

Димензии на батерија во cm 78 x 98 164 x 98 164 x 202 164 x 306 164 x 410

Димензии на собата во cm 88 x 143 174 x 143 209 x 247 209 x 351 209 x 455

1 резервоар 2 резервоари 4 резервоари 6 резервоари 8 резервоари

750 литри
Содржина / назнака на батерија 750 l · VSF 1 1.500 l · VSF 2 3.000 l · VSF 3 4.500 l · VSF 4 6.000 l · VSF 5
Комплети од дополнителни елементи 
на една комбинација од резервоари 

1xANK 1xANK / 1xB2 1xANK / 3xB2 / 2xC 1xANK / 5xB2 / 3xC 1xANK / 7xB2 / 4xC

Димензии на батерија во cm 78 x 78 78 x 164 164 x 164 250 x 164 336 x 164

Димензии на собата во cm 88 x 123 174 x 209 209 x 209 295 x 209 381 x 209

600 литри
Содржина / назнака на батерија 600 l · VSF 601 1.200 l · VSF 602 2.400 l · VSF 603 3.600 l · VSF 604 4.800 l · VSF 605

Комплети до дополнителни 
елементи, батерија и димензии 
на собата за 750 l

1 резервоар 2 резервоари 4 резервоари 6 резервоари 8 резервоари

1000 литри
Содржина / назнака на батерија 5.000 l · VSF 117 10.000 l · VSF 118 3.000 l · VSF 122 4.000 l · VSF 123 5.000 l · VSF 124

Комплети од дополнителни елементи 
на една комбинација од резервоари 

1xANK / 4xB2 1xANK / 8xB2 / 2xC / 1xD 1xANK / 1xC / 1xD / 1xL2 1xANK / 1xB2 / 1C / 1xD / 1xL2 1xANK / 1xB2 / 2xC / 2xD / 1xL2

Димензии на батерија во cm 422 x 98 422 x 202 164 x 202 250 x 202 250 x 306

Димензии на собата во cm 432 x 143 467 x 247 209 x 247 295 x 247 295 x 351

5 резервоари 10 резервоари 3 резервоари 4 резервоари 5 резервоари

750 литри
Содржина / назнака на батерија 3.750 l · VSF 17 7.500 l · VSF 18 2.250 l · VSF 22 3.000 l · VSF 23 3.750 l · VSF 24
Комплети од дополнителни елементи 
на една комбинација од резервоари 

1xANK / 4xB2 1xANK / 9xB2 / 2xC 1xANK / 1xB2 / 1xC / 1xL2 1xANK / 2xB2 / 1xC / 1xL2 1xANK / 3xB2 / 2xC / 1xL2

Димензии на батерија во cm 78 x 422 164 x 422 78 x 164 / 164 250 x 164 250 x 250

Димензии на собата во cm 123 x 432 209 x 467 78 x 209 / 209 295 x 209 295 x 295

600 литри
Содржина / назнака на батерија 3.000 l · VSF 617 6.000 l · VSF 618 1.800 l · VSF 622 2.400 l · VSF 623 3.000 l · VSF 624

Комплети од дополнителни 
елементи, батерија и димензии 
на собата за 750 l

5 резервоари 10 резервоари 3 резервоари 4 резервоари 5 резервоари

1500 литри
Содржина / назнака на батерија 1.500 l · VSF 151 3.000 l · VSF 152 4.500 l · VSF 153 6.000 l · VSF 154 7.500 l · VSF 155
Комплети од дополнителни елементи 
на една комбинација од резервоари 

1xANK 1xANK / 1xB2 1xANK / 2xB2 1xANK / 3xB2 1xANK / 4xB2

Димензии на батерија во cm 134 x 78 134 x 164 134 x 250 134 x 336 134 x 422

Димензии на собата во cm 179 x 88 179 x 174 179 x 260 179 x 346 179 x 432

1 резервоар 2 резервоари 3 резервоари 4 резервоари 5 резервоари

Резервоари за загревање нафта variosafe 1000 / 750 / 600 / 1500

10.000 l · VSF 106 3.000 l · VSF 107 6.000 l · VSF 108 4.000 l · VSF 112 8.000 l · VSF 113

1xANK / 5xB2 / 5xC / 4xD 1xANK / 2xB2 1xANK / 4xB2 / 2xC / 1xD 1xANK / 3xB2 1xANK / 6xB2 / 2xC / 1xD

164 x 514 250 x 98 250 x 202 336 x 98 336 x 202

209 x 559 260 x 143 295 x 247 346 x 143 381 x 247

10 резервоар 3 резервоари 6 резервоари 4 резервоари 8 резервоари

7.500 l · VSF 6 2.250 l · VSF 7 4.500 l · VSF 8 3.000 l · VSF 12 6.000 l · VSF 13

1xANK / 9xB2 / 5xC 1xANK / 2xB2 1xANK / 5xB2 / 2xC 1xANK / 3xB2 1xANK / 7xB2 / 2xC

422 x 164 78 x 250 164 x 250 78 x 336 164 x 336

467 x 209 123 x 260 209 x 295 123 x 346 209 x 381

6.000 l · VSF 606 1.800 l · VSF 607 3.600 l · VSF 608 2.400 l · VSF 612 4.800 l · VSF 613

10 резервоари 3 резервоари 6 резервоари 4 резервоари 8 резервоари

6.000 l · VSF 125

1xANK / 2xB2 / 2xC / 2xD / 1xL2

336 x 306

381 x 351

6 резервоари

4.500 l · VSF 25

1xANK / 4xB2 / 2xC / 1xL2

336 x 250

381 x 295

3.600 l · VSF 625

6 резервоари
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Резервоари за загревање нафта variosafe 1000 / 750 / 600 / 1500

ROTEX variosafe, опремен со заштита од вода, безбедни резервоари 
за нафта за греење за области со голем ризик од поплавување 

1000 литри
Содржина / назнака на батерија 1.000 l · WSF1001 2.000 l · WSF1002 3.000 l · WSF1003 4.000 l · WSF1004 5.000 l · WSF1005
Комплети од дополнителни елементи 
на една комбинација од резервоари 

1xWA 1x WA / 1x WB
3x WA / 1x VWS /  

VA-Oil / VAR1
4x WA / 1x VWS /  

VA-Oil / VAR1
5x WA / 1x VWS /  

VA-Oil / VAR1
Димензии на батерија во cm 78 x 98 164 x 98 250 x 98 336x 98 422 x 98

Димензии на собата во cm 120 x 143 209 x 143 295 x 143 381 x 143 467 x 143

1 резервоар 2 резервоари 3 резервоари 4 резервоари 5 резервоари

750 литри
Содржина / назнака на батерија 750 l · WSF751 1.500 l · WSF752 2.250 l · WSF753 3.000 l · WSF754 3.750 l · WSF755
Комплети од дополнителни елементи 
на една комбинација од резервоари 

1x WA 1x WA / 1x WB
3x WA / 1x VWS /  

VA-Oil / VAR1
4x WA / 1x VWS /  

VA-Oil / VAR1
5x WA / 1x VWS /  

VA-Oil / VAR1
Димензии на батерија во cm 78 x 78 78 x 164 78 x 250 78 x 336 78 x 422

Димензии на собата во cm 123 x 123 123 x 209 123 x 295 123 x 381 123 x 467

600 литри
Содржина / назнака на батерија 600 l · WSF601 1.200 l · WSF602 1.800 l · WSF603 2.400 l · WSF604 3.000 l · WSF605

Комплети од дополнителни елементи 
на една комбинација од резервоари 

1x WA 1x WA / 1x WB
3x WA / 1x VWS /  

VA-Oil / VAR1
4x WA / 1x VWS /  

VA-Oil / VAR1
5x WA / 1x VWS /  

VA-Oil / VAR1

Димензии на батерија во cm 78 x 78 78 x 164 78 x 250 78 x 336 78 x 422

Димензии на собата во cm 123 x 123 123 x 209 123 x 295 123 x 381 123 x 467

1 резервоар 2 резервоари 3 резервоари 4 резервоари 5 резервоари

Достапно е само германско одобрување.
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Тип Бр. на нарачка Цена во €

ROTEX variocistern A 750
Основен елемент за резервоар со напојување DN 50 и 
вентил за прелевање DN 100

750 l 19 07 50 345,-

ROTEX variocistern B 750
Проширен резервоар за складирање со комплет 
за поврзување (со одобрение KTW, цена при 
нанесување)

750 l 19 07 51 295,-

ROTEX variocistern A 1000
Основен елемент за резервоар со напојување DN 50 и 
вентил за прелевање DN 100

1.000 l 19 10 00 442,-

ROTEX variocistern B 1000
Проширен резервоар за складирање со комплет 
за поврзување (со одобрение KTW, цена при 
нанесување)

1.000 l 19 10 01 395,-

Опрема за поврзување пумпа
Заедно со црево за вшмукување, напречно парче и 
прекинувач за ниво на течност. 
како заштита од суво работење.
Должина на кабел 5 m

PAS 19 30 00 118,-

Комплет за надополнување
За свежа вода.
Заедно со прекинувач за ниво на течност, соленоид и 
влезна инка.  
Должина на кабел 5 m.

NSF 19 30 10 200,-

Опрема за поврзување variocistern VBS 19 30 40 28,-

Индикатор на ниво
Одговара на отворот за полнење
EK 50 приказ во cm

IDEAL-S 19 30 20 30,-

Пластична верзија на колектор за дождовна вода
Од DN 70 – DN 100 со фино сито, мрежа 0,1 mm, 
странично поврзување Ø 50 mm

RWS-PP 19 30 38 127,-

ROTEX 
variocistern
Резервоари за складирање 
дождовна вода
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Услуга

Заштедата на енергија не запира со купувањето или 
инсталирањето опрема со висока ефикасност, мора 
да се одржува под оптимални услови.

Доброто одржување и сервисирањето се 
клучни елементи во обезбедување максимални 
перформанси.

Сигурни ли сте дека филтрите се чисти и ниеден 
од деловите не е расипан?
Дали сите поставки се точни?

Секоја од овие работи може да доведе до намалена 
удобност. Иако нема веднаш да ја забележите 
разликата, ќе ја забележите на крајот на годината – 
кога ќе ја платите сметката за струја.

Резервни делови Поправка

Поддршка при инсталација Пуштање во употребаПлан за одржување

Интелигентно далечинско 

надгледување

24 / 7

Надградување / 

оптимизација

Оптимизација 
и надградби

Чувајте ја 
инсталацијата во 
одлична состојба

Делови и 
поправки

Услуги на 
Daikin

Дизајнерскиот тим на Daikin постојано се стреми 
да ја подобри енергетската ефикасност на нашите 
системи. 

Ние во Daikin Service сме тука да ви помогнеме да 
направите вашите единици да работат ефикасно 
преку оптимизирано пуштање во употреба и 
стартување, редовно и превентивно одржување, 
далечинско надгледување, подобрување на 
перформансите на единиците и преку понуда на 
исплатливи надградби за да имате придобивка од 
нашата најмодерна технлогија.
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Ставање во употреба
За да се загарантира ефикасноста на единицата 
од Daikin и долготрајните перформанси, Daikin 
овозможува професионално стартување на 
вашиот Daikin-систем од страна на квалификувани 
инженери, обучени со оригинална опрема, како дел 
од услугите за ставање на системот во употреба. 

Ставањето во употреба преку овластен партнер, 
Daikin ве уверува дека единицата работи како што 
треба и дека ги исполнува сите придобивки од 
уникатна климатизација.

Секое ставање во употреба се документира според 
стандардот на Daikin и се издава детален извештај 
во кој се наведени сите активности и во кој е 
зачувана функционалноста на единицата.

Цените се наведени врз основа на завршениот список за работи што треба да се направат пред ставање во употреба, којшто 
покрива одреден дел на клучни активности, меѓу кои, општите услови на местото на инсталација, генерирање моќност и потребното 
напојување со струја, како и работи во врска со инсталацијата. Ова гарантира дека услугата ќе се спроведе ефикасно, на време и со 
најдобри резултати. За најновото издание на списокот за работи што треба да се направат пред ставање во употреба идете на:  
www.daikin-ce.com

Опис Број на материјал Цена во €
Пуштање во употреба топлотна пумпа со земен извор CE.S_COM_GROUND

Пуштање во употреба хибридна топлотна пумпа CE.S_COM_HYBRID

Пуштање во употреба соларен систем CE.S_COM_SOLAR

Пуштање во употреба моносплит CE.S_COM_SPMON

Пуштање во употреба мултисплит до 3 I/U CE.S_COM_SPMUL3

Пуштање во употреба мултисплит до 5 I/U CE.S_COM_SPMUL5

Пуштање во употреба сплит-топлотна пумпа на НТ CE.S_COM_HPSPLIT

Пуштање во употреба топлотна пумпа на ВТ CE.S_COM_HPHT

Пуштање во употреба топлотна пумпа моноблок на НТ CE.S_COM_HPMON

Пуштање во употреба дополнителни елементи CE.S_COM_ACC

Пуштање во употреба бојлер CE.S_COM_BOIL

Дополнителни услуги и материјали
На барање На барање
Цена за работна рака
Работен час на сервисен инженер CE.S_LA_HOUR

Работен час на сервисен инженер +50% CE.S_LA_HOUR50

Работен час на сервисен инженер +100% CE.S_LA_HOUR100

Работен час на сервисен надзор CE.S_LA_FOR

Работен час при дизајнирање проект CE.S_LA_PRO

Нормално работно време без дополнително плаќање ПОН – ЧЕТ: 08:00-17:00, ПЕТ: 08:00-12:00

50% дополнително плаќање ПОН – ПЕТ: 07:00-08:00 и 17:00-20:00,САБ: 07:00-20:00

100% дополнително плаќање Пред 07:00 и после 20:00 и во недели и празници
Патнички трошоци (не опфаќа паркинг, патарини итн.)
Цена по km CE.S_TR_KM_AL

Постојана цена по случај CE.S_TR_CASE

Посебни патни трошоци (авион, ферибот…) CE.S_TR_SPEC

Зона за патување 1 CE.S_TR_Z1

Зона за патување 2 CE.S_TR_Z2

Зона за патување 3 CE.S_TR_Z3

Зона за патување 4 CE.S_TR_Z4

Цена по час за патување со автомобил CE.S_TR_HOUR
Откажување
Неуспешно патување (по вина на купувачот) CE.S_COM_FAILTRAV 50% од планираната активност

Обука 
Целодневна обука по лице на ден (најмалку 5 учесници) CE.S_LA_TRA

ЗАБЕЛШКА:
Наведените цени се предмет на измена и може да се сменат без претходно известување.

Имајте предвид дека цените се сметаат како нето цени без ДДВ и патување.

Наведените цени се врз основа на потврдата за нарачка најмалку 10 дена пред започнување со работа.
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Одржувањето е главниот елемент за 
обезбедување енергетска ефикасност и 
беспрекорна работа на секој уред. 
Нашите договори за грижа се базираат 
на повеќегодишно искуство за да се 
уверите дека го добивате најдоброто кога 
сертифицираните инженери на Daikin ја 
одржуваат вашата опрема.

•  Подгответе се за ладна сезона
•  Помали сметки за струја и помала емисија 

на CO
2

•  Овозможете тивко работење

Редовната грижа ја штити вашата 
инвестиција за време на векот на траење на 
системот на Daikin. Се избегнуваат прекини 
и расипувања, а истовремено се намалуваат 
работните трошоци, какви што треба да 
бидат низ целиот век на траење на системот.

Опис Грижа Превентивна грижа Зголемена грижа
Одржување бојлер CE.S_HE_C_BOIL CE.S_HE_PC_BOIL CE.S_HE_EC_BOIL
Одржување топлотна пумпа со земен извор CE.S_HE_C_GROUND CE.S_HE_PC_GROUND CE.S_HE_EC_GROUND
Одржување топлотна пумпа на ВТ CE.S_HE_C_HPHT CE.S_HE_PC_HPHT CE.S_HE_EC_HPHT
Одржување топлотна пумпа моноблок на НТ CE.S_HE_C_HPMON CE.S_HE_PC_HPMON CE.S_HE_EC_HPMON
Одржување сплит топлотна пумпа на НТ CE.S_HE_C_HPSPLIT CE.S_HE_PC_HPSPLIT CE.S_HE_EC_HPSPLIT
Одржување хибридна топлотна пумпа CE.S_HE_C_HYBRID CE.S_HE_PC_HYBRID CE.S_HE_EC_HYBRID
Одржување соларен систем CE.S_HE_C_SOLAR CE.S_HE_PC_SOLAR CE.S_HE_EC_SOLAR

Опции
Опис По час
Поддршка и советување од специјалист CE.S_CONSULTANCY

Понеделник-Петок 17-22h Викенди, празници, ноќно време
Поддршка за итни случаи CE.S_SUPPORT_WDOT CE.S_SUPPORT_24H

Време на јавување 24ч Време на јавување 16ч Време на јавување 8ч Време на јавување 4ч
Време на јавување (48ч опфатено во ПР. и ЗАШ. ГРИЖА) CE.S_CALL_OUT_24H CE.S_CALL_OUT_16H CE.S_CALL_OUT_8H CE.S_CALL_OUT_4H

Одржување
Плановите за превентивно одржување 
овозможуваат транспарентност на 
трошоците и помагаат при избегнување на 
трошоците за поправка или на намалената 
удобност, квалитет или производство.
Редовната грижа гарантира дека единицата 
не троши повеќе струја отколку што 
треба преку темелно хемиско чистење на 
топлинските разменувачи и дека филтрите 
се чисти и отстрануваат несакани алергени, 
вируси и бактерии. Нашите пакети од 
програмата Care на единиците содржат 
опширен тест на единицата со помош на 
специјален дијагностички софтвер направен 
од Daikin, со кој се проверува дали има 
протекување и проблематични места.

Daikin Care е внимателно создадена 
програма, развиена преку нашето долго 
искуство и нашите сертифицирани партнери 

низ Европа за да научиме какви се климите и какви 
проблеми може да настанат.
Програмата за грижа, исто така, овозможува единицата да се 
тестира според применливите прописи за F-гас §22 и според 
еколошката регулатива за согорување.
Пакетите за грижа се достапни за: 
•  Станбени / комерцијални сопственици на уредите за 

греење на Daikin
•  Сопственици на домови со греење од Daikin
•  Станари што користат греење од Daikin

Daikin Cares содржи 3 различни нивоа на договори за одржување, коишто ги задоволуваат сите ваши потреби. 
Покрај овие 3 пакети од програмата Care, Daikin нуди и многу опции од коишто можете да избирате.

Грижа се најмалите барања за да имате 
важечка гаранција и гарантира дека 
топлотната пумпа работи правилно и 
според параметрите. 

Пакетот Грижа ги содржи следните услуги:  

•  Проверки врз основа на претходно 
дефинирани активности 

•  Надградби на софтверот и фимрверот по 
потреба

•  Заверен записник според §22
 

1. Грижа: 2. Превентивна грижа: 3. Зголемена грижа:
Превентивна Грижа ја чува топлотната 
пумпа во оптимална состојба подолго 
време.

Како дополнување на активностите за 
одржување што се содржат во пакетот 
Грижа, Превентивна Грижа содржи: 

•  Сервисирање врз основа на претходно 
дефинирани активности 

• Чистење на топлинските разменувачи
•  Дијагноза на системот на лице место и/

или анализа при сервисирање
•  Чистење или замена на филтрите, водата 

деловите за воздух (соодветно) 
•  Опширен извештај за статусот и мерките
•  Запис од претходните сервисирања на 

секоја единица
•  Итна поддршка и отповикување
•  Пристап до техничка поддршка и услуга 

за поправање

Зголемена грижа овозможува максимална 
достапност на опремата при минимални 
вкупни трошоци за поседување.

Како дополнување на активностите наведени 
во пакетот Превентивна Грижа, Зголемена 
Грижа содржи: 

•  Трошоци за превоз и работна рака, 
опфатени се и резервните делови за 
планираното одржување

•  Трошоци за превоз и работна рака, 
опфатени се и резервните делови за 
поправки

•  Опфатени се филтри, резервни делови и 
разладно средство

•  Продолжување на гаранцијата

Опции:
Ревизија и извештај за енергија
Поддршка и советување од специјалист

Цена во €

ЗАБЕЛШКА:
Наведените цени се предмет на измена и може да се сменат без претходно известување.
Имајте предвид дека цените се сметаат како нето цени без ДДВ и патување.
Наведените цени се врз основа на потврдата за нарачка најмалку 10 дена пред започнување со работа.
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Услуга

Најдете го точниот резервен дел 
за единицата на Daikin, проверете 
дали е достапен (во реално време) и 
нарачајте преку интернет.

Сè во само неколку едноставни 
чекори.

Вашите придобивки: 

 › брзо справување
 › бесплатна испорака
 › пристап 24/7
 › флексибилна достава
 › достапност во „реално време“

E-Parts

Секогаш достапно за вас

https://my.daikin.euhttp://eparts.daikin-ce.com

На нашиот бизнис-
портал можете да 
најдете линкови до 
E-Parts и до списокот со 
резервни делови.

Може директно да се најавите или да ја посетите 
веб-страницата E-Parts преку бизнис-порталот:

Регистрирајте се сега за да ја користите 
услугата E-Parts

Отворете пристап за вас и вашите колеги. 
- едноставно одете на my.daikin.eu
- преземете го формуларот за регистрирање
- пополнете го 
- и испратете го на Daikin (markocic.a@daikin.at)
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Комерцијални одредби и услови
Овие комерцијални одредби и услови (понатаму 'Одредби') ќе важат за сите наши понуди, 
испораки и услуги до компаниите (B2B). Дел  I се однесува на испорака на стока. Дел  II се 
однесува на услугите од страна на нашата корисничка служба. Сите поединечни договори што 
се разликуваат од овие Одредби ќе бидат важечки само ако се потврдат од наша страна на 
писмен начин и со уреден потпис. Сите неформални изјави се неважечки. Сите комерцијални 
одредби и услови на страната што нарачува нема да важат. Прифаќањето на стоките во секој 
случај се смета како прифаќање на нашите Одредби. Нашите кориснички услуги до конзумерите 
(B2C) се предмет на одделни комерцијални одредби и услови. Нашите комерцијални одредби и 
услови може да ги најдете на www.daikin-ce.com.

I. КОМЕРЦИЈАЛНИ ОДРЕДБИ И УСЛОВИ ЗА ИСПОРАКА НА СТОКА

1. ПОНУДА
Нашите понуди не се обврзувачки. Секое претставување на моделите и секоја информација за 
димензиите, тежината и техничките податоци не се обврзувачки и се предмет на промени во 
врска со производството и моделот. Таквите промени нема да претставуваат дефект.

2. ФОРМИРАЊЕ НАРАЧКА, ИЗМЕНА НА ПРОИЗВОДИТЕ ЗА ИСПОРАКА
1. Нарачките мора да се направат по писмен пат (писмо, факс или е-пошта или преку 

системот за нарачување преку интернет). Кога Daikin ќе го потврди приемот на 
нарачката, тоа не значи дека нарачката е прифатена. Ќе се смета дека сме прифатиле 
нарачка откако јасно ќе го потврдиме прифаќањето по писмен пат или ако всушност ја 
извршиме таа нарачка. Секоја согласност и договор склучени по вербален пат и преку 
телефон мора да се потврдат по писмен пат.

2. Го задржуваме правото да го поништиме договорот дури и по прифаќање на нарачката, 
ако информацијата, што во меѓувреме сме ја добиле за ликвидноста на купувачот, кажува 
дека купувачот нема да може да ја плати целата сума или дел од нарачката.

3. Кога ќе прифатиме понуда, го задржуваме правото да ги измените и подобриме 
производите за испорака, на пр., во согласност со неговиот тип и дизајн, до таа мера 
што купувачот се очекува да ги прифати таквите измени и подобрувања во согласност 
со нашите интереси (пр., испорака на ист или пософистициран уред). Таквите измени и 
подобрувања се сметаат за одобрени однапред.

4. Откажувањето или измената на цела или дел од понудата од страна на купувачот треба 
да писмено да се потврди од наша страна и не овластува да му наплатиме на купувачот 
- дополнително на веќе доставените услуги и заостанати долгови - (за откажување) сума 
од 20 % вредноста на нарачката и најмалку € 250. За определени групи на производи (на 
пр., повеќе scroll-компресори, разладувач со screw-компресор) важат одделни правила 
за откажување, што може да ги најдете на www.daikin-ce.com.

3. ЦЕНИ И УСЛОВИ ЗА ПЛАЌАЊЕ
1. Цените се засновани на ценовникот, којшто се подобрува од време на време и 

вообичаено се издава еднаш годишно. Го зачувуваме правото да ги измениме цените и 
преку годината.

2. Цените се сметаат како нето цени без даноци, обврски или трошоци во назначената цена 
на пакувањето, освен ако не е поинаку назначено. Нема да ги земеме назад пакувањето 
и материјалот за пакување.

3. Нема да прифатиме приговори за фактури примени повеќе од две недели по примање 
на фактурата. Освен ако не е поинаку назначено, фактурите треба се платат до 30 дена 
од назначениот датум; денот на плаќање е денот кога ќе го добиеме плаќањето. Во случај 
на задоцнето плаќање, ќе наплатиме стандардна камата од 12% годишно. Во случај 
купувачот да не плати, може да ги побараме и трошоците за наплата на нашето барање, 
заедно со, без никакво ограничување, трошоците за наплата на долг.

4. Ако е договорено плаќање на рати, датумот на плаќањето ќе биде поместен поскоро ако 
купувачот не успее да лати една рата.

5. Може да извршиме испораки во зависност од плаќањето однапред.
6. Купувачот не може да ги задржи или да ги компензира плаќањата во зависност од 

гаранцијата и другите барања.

4. ВРЕМЕ НА ИСПОРАКА
1. Назначените времиња на испорака не се обврзувачки и служат само за референца, иако 

се стремиме да ги исполниме назначените рокови. Купувачот нема право да инсистира 
на исполнување на определено време на испорака. Како последица, одложувањата во 
доставувањето нема да наложуваат барања за оштета и не го овластуваат купувачот да 
го поништи договорот. Истото важи и ако не се исполнат роковите за испорака поради 
виша сила, штрајк или други настани што се надвор од контрола.

2. Под никакви услови нема да прифатиме барања за казни поставени од купувачот.
3. Дозволени се испораки на делови.
4. Ако нарачателот се наоѓа во реон за рана испорака, Daikin може времено да ја 

одложи испораката ако чека исплата на претходна испорака и не треба да му плати на 
нарачателот никаква оштета во врска со тоа.

5. ПРИФАЌАЊЕ НА ИСПОРАКИТЕ, ПРЕФРЛАЊЕ РИЗИК, ОДЛОЖЕНО ПРИФАЌАЊЕ
1. Освен ако не е поинаку договорено, испораките се извршуваат CIP (со платен транспорт 

и осигурување) (Incoterms 2010) на назначената дестинација
2. Во принцип, испорака со CIP (со платен транспорт и осигурување) покрива само 

минимално осигурување при транспорт. Ќе се купи дополнително транспортно 
осигурување само ако купувачот исклучиво побара и ако е предмет на одделен договор 
и ќе биде на трошок на купувачот.

3. Купувачот мора веднаш да ги провери испорачаните производи, што ги примил 
директно или од страна на неговите купувачи, дали се оштетени и секое оштетување на 
пакувањето или на уредот мора да го запише на документот за испорака и ќе ја одбие 
испораката на транспортната фирма. Ако купувачот подоцна забележи дека стоката е 
оштетена, купувачот веднаш треба да ни го пријави таквото оштетување, не подолго од 
три дена по испораката; во спротивно, секое право на осигурување може да истече.

4. Ако купувачот го пролонгира примањето, може - и покрај нашите други права - да ја 
наплатиме стоката како испорачана или може да се ослободиме од неа без да поставиме 
временско ограничување. Ако, во друг случај, се ослободиме од стоката, времето на 
испорака ќе се смета од денот кога купувачот по писмен пат ќе побара испорака на 
стоката.

5. Може да му наплатиме на купувачот за сите трошоци настанати поради задоцнето примање 
на стоката, заедно со, без никакво ограничување, сите трошоци за складирање, периоди на 
чекање итн..

6. ЗАДРЖУВАЊЕ НА ПРАВОТО ВРЗ СТОКАТА
1. Ќе го задржиме правото на испорачаната стока, ако чекаме исплата на сите барања 

настанати од бизнис односите со купувачот, иако е платена цената за таа стока. Ако се 
обработат доставените стоки врз коишто го имаме правото, ќе го добиеме и правото 
врз новиот производ. Ако стоките што сме ги испорачале се измешани, обработени или 
комбинирани со други предмети, купувачот со тоа, сразмерно на вредноста на нашите 
фактури, ни го предава правото на сопственост или коспоственост на комбинираниот 

или новиот производ, во однос и на привремените и на крајните производи.
2. Купувачот може да ги препродава стоките што сме ги доставиле и предметите што 

се создадени со нивна обработка, мешање или комбинирање само во смисла на 
секојдневен бизнис. Со ова, купувачот ни ги припишува сите барања што произлегуваат 
од таквата препродажба или од секоја друга правна основа кон трети лица, заедно со 
споредните права, за да ги обезбеди нашите - идни - барања што може да произлезат од 
нашата деловна врска. Купувачот мора да го запише назначувањето на овие барања во 
своите книги не подоцна од кога ќе се продаде стоката.

3. Пред да ја плати цената на предметот, купувачот може да го препродаде предметот 
само ако истовремено го извести вториот купувач (крајниот купувач) дека претходно се 
назначени процедурите за препродажба.

4. Купувачот може да наплати припишаните барања ако ги има реализирано обврските 
за плаќање кон нас според одредбите на одредбите на овој договор. Во спротивно, 
купувачот не смее да се ослободи од стоките врз кои ние имаме право (на пр.,: пренос на 
имот по пат на безбедност, ставање под залог).

5. Купувачот мора веднаш да не извести за секој прилог или друго оштетување на стоките 
врз кои имаме право и/или припишаните барања и да објасни на третото лице дека сме 
ги задржале правата врз тие стоки. Сите трошоци во врска со тоа ќе ги сноси купувачот.

7. ПИСМЕНА ГАРАНЦИЈА
Освен ако не е поинаку договорено, и без понатамошни барања, гарантираме за сите 
неисправности и за отсуството на гарантираните квалитети на стоките во време на испораката 
на следниот начин:
1. Освен ако не е поинаку наведено подолу, гарантниот период изнесува 36 месеци 

од датумот на испорака (испорака од страна на транспортната фирма). Купувачот е 
одговорен да докаже дека неисправноста постоела во времето на испораката.

2. Купувачот може да постави барања за гаранција само ако опремата е инсталирана и 
пуштена во употреба од страна на Daikin или од компанија обучена од Daikin според 
инструкциите за инсталација на Daikin и ако е редовно одржувана според упатствата за 
сервисирање и/или инструкциите за работа на Daikin. 

3. Не се прифаќа никаква гаранција и/или одговорност, освен ако купувачот не пријави 
видливи неисправности со писмено известување во рок од 3 работни дена од 
испораката, а сите други неисправности се пријавуваат без одложување веднаш откако 
ќе се откријат. 

4. Освен ако не е поинаку договорено, стоките на „Применетите системи на Daikin“, 
што се произведени врз основа на посебна нарачка, како на пример, разладувачи, 
топлотни пумпи, кондензирачки единици (опремени со scroll-, screw- или центрифугален 
компресор), фенкојлери (FCU) и клима комори / кровни единици под брендот на Daikin, 
вообичаено содржат право на гаранција од 12 месеци, ако машината била пуштена во 
употреба од страна Daikin или од лице сертифицирано од Daikin. Ако производите се 
означени со „J&E Hall International for Daikin“ купувачот може да побара гаранција од 18 
месеци. За производите од брендот „Rotex“ вообичаено следува гаранција од 24 месеци 
освен за следните варијации: 10 години за цевките за подно греење и системските 
плочи, VA-цевки и резервоарите за складирање нафта variosafe. 5 години за соларни 
панели, резервоарите за нафта variosystem и highcube и резервоарите за дождовна вода 
variocistern. 3 години за соларната единица со топлотна пумпа HPSU и резервоарите за 
складирање топла вода HYC, SCS и SC. За производите од брендот „Zanotti“ купувачот 
може да изјави право на гаранција од 12 месеци од пуштањето во употреба или 18 
месеци од испораката (испорака до транспортната фирма).

5. Во случај на гаранција, по наш избор ја преземаме одговорноста за поправка на 
неисправните стоки или делови или да овозможиме стоки и компоненти без никаков 
дефект. Не постојат други права за гаранција. Трошоците за работна рака, времето на 
патување, потрошните материјали, како разладни средства и лубриканти или други 
трошоци (на пр., за инсталација, модифицирање) нема да се надоместат. Daikin, по свој 
избор ќе овозможи повремено ажурирање на софтверот. Ажурирањата може да содржат 
поправки на грешки, подобрувања, како и надградби. Ажурирањата се доставуваат 
до купувачот во форма на машински јазик и во форма за инсталирање, заедно со 
инструкции за инсталирањето. Купувачот е задолжен да ги инсталира ажурирањата 
на свој трошок во пристоен временски рок. Секоја оштета што ќе настане ако не се 
инсталираат ажурирањата, ќе биде на одговорност на купувачот и Daikin не прифаќа 
никаква одговорност поради неизвршено ажурирање на единицата.

6. Како дополнување на параграфите 2 до 3, не се прифаќа никаква гаранција и/или 
одговорност за неисправности што се предизвикани од неадекватна или неправилна 
употреба или однесување, од неможноста да се надгледуваат работните услови или 
инструкциите за одржување, прекумерна употреба на неадекватни работни материјали 
или резервни материјали или резервни делови што не се доставени од Daikin. Исто 
така, не се прифаќа гаранција за вообичаена употреба или оштетување на потрошните 
делови, заедно со, но не и само филтри, млазници на бренер, карбонски четки, спојки, 
електроди, заштитни аноди, UV-сонди, мрежи, масло или други потрошни материјали.

7. Освен ако не ни е дозволено потребното време и можноста да ги преземеме сите 
потребни мерки за гаранција, ослободени сме од сите барања за гаранција и 
оштетувања. Ако купувачот продолжи да користи неисправни стоки, гарантираме и/или 
сме одговорни само за оригиналната неисправност. Нема да ги обесштетиме трошоците 
за поправки што се изведени без наша претходна согласност. Ја отфрламе секоја 
одговорност од последиците за таквите поправки.

8. Гарантниот период за резервни делови и други подобрувања изнесува 6 месеци од 
испораката (испораката до транспортната фирма).

9. Ако се поправи некаква неисправност, гарантниот период нема да се обнови за 
заменетите или поправените делови.

10. Може да одбиеме да поправиме дефектите ако купувачот ги нема исполнето обврските 
за плаќање. 

11. Ако се доставени и инсталирани производи од трето лице, гаранцијата не важи за 
барањата што може да ги поставиме кон доставувачот на производот од трето лице. 
Купувачот не може да поставува други барања за гаранција и не е квалификуван за права 
за намалување на цената.

8. ОДГОВОРНОСТ
Одговорни сме за оштетата само ако очигледно сме постапиле со намера или со големо 
невнимание. Ја отфрламе секоја одговорност за мало невнимание. Особено не сме одговорни 
за последична оштета (на пр., пасивно време поради погрешни испораки) и финансиски загуби, 
намалување на профитот, неостварени заштеди, губење профит и сите оштетувања што ги 
трпи купувачот од барањата од третото лице, освен ако горенаведеното не се припишува на 
наша одлука или големо невнимание. Ако оштетата се припишува на неисправноста на стоките 
што ни се нам испорачани, сносиме одговорност онолку колку што произведувачот или 
доставувачот сноси одговорност кон нас. Нашата одговорност во секој случај не ја надминува 
вредноста на фактурата на оштетените стоки.

9. ВРАТЕНИ СТОКИ
1. Стоките може да се вратат и да се заменат само по наша прецизна и писмена согласност. 

Прифаќаме вратени стоки само во нето вредност од минимум € 100 по предмет и 

(Последно ажурирање: март, 2017 година)



 105

Campus 21, Europaring F12 / 402 · A-2345 Brunn am Gebirge, Austria 
phone +43 2236 32557, fax +43 2236 32557-900, office@daikin-ce.com, www.daikin-ce.com

Комерцијалните одредби и услови на Daikin се достапни и на интернет на www.daikin-ce.com

максимална нето вредност од € 50 000 по предмет и само ако се смета дека тие стоки се 
неоштетени, не се користени, се во оригиналното пакување и се достојни за повторна 
продажба. Поточно, не се дозволени враќања на веќе инсталирани единици (заедно со 
разладувачи) и враќања на нарачани единици и на резервни делови.

2. TКупувачот треба да го пополни формуларот „Барање за повраток на стока” (достапен 
на бизнис порталот на Daikin https://my.daikin.eu) и да го испрати на нашиот факс или 
адреса на е-пошта во рок од 10 календарски денови по испораката, во спротивно нема 
да го прифатиме враќањето.

3. Стоката мора да се врати со платен транспорт на ризик на купувачот до дестинацијата 
назначена од наша страна.

4. Во секој случај на враќање на стоката, ќе се изврши повраток на средства од 80% од нето 
цената што сме ја наплатиле на купувачот. Сите стандардни враќања ќе бидат предмет 
на трошоци за обновување на залихите / административните трошоци од 20% од нето 
цената.

5. Ние ќе ги провериме сите враќања. Ако стоките се погрешно вратени (т.е. не се во 
согласност со горенаведениот параграф 1.), може да ги одбиеме враќањата и стоките да 
ги вратиме до купувачот на негов ризик и негови трошоци. Исто така, може да наплатиме 
повеќе за обновување на залихите / административните трошоци од горенаведените 
20%.

6. Сметкопотврдите од секаков вид исклучиво ќе се компензираат само за идни испораки.

10. ИНСТАЛАЦИЈА
Купувачот има одговорност да ги инсталира и пушти во употреба стоките и да овозможи своите 
вработени, агенти и подизведувачи или сите други лица што ги користи купувачот за да ги 
инсталира и пушти во употреба стоките, да бидат целосно обучени да го направат тоа и да се 
следат сите одредби на инструкциите и прирачниците што се испорачуваат со стоките.

11. ОКОЛИНА, ЛИЦЕНЦИ
1. Купувачот ќе биде одговорен за сите трошоци што настануваат од и во врска со 

прекинување на употребата, поправањето, рециклирањето и фрлањето на сите или дел 
од стоките и нема да сака да ги врати таквите трошоци од нас. 

2. Купувачот е одговорен за добивање и исполнување на сите важечки лиценци, 
одобрувања, дозволи и согласности од соодветните регулаторни тела и за постапување 
во согласност со други законски надлежни институции во врска со складирање, 
инсталација, работа, употреба, одржување, поправка, транспорт, прекинување на 
употребата, поправање и евентуално фрлање на стоките. 

3. Кога купувачот ги продава сите или дел од стоките на друго лице, може да стапи во 
сличен договор со тоа лице. 

12. ДОВЕРЛИВОСТ
1. Сите информации и/или совети, било писмени или вербални, во врска со стоките или 

нашите бизниси, дадени од наша страна до купувачот, нема да се откријат на трето лице 
без наша претходна писмена согласност, освен ако таквата информација и/или совет 
веќе е во јавниот домен без да се прекрши овој услов или ако откривањето е побарано 
со закон.

2. Купувачот веднаш ќе не извести за секое откривање што е побарано со закон и ќе 
може да побараме соодветно решение да се спречи таквото откривање. Купувачот 
се согласува целосно да соработува со нас (на трошок на купувачот) ако ја отфрлиме 
важноста на таквото барање. 

13. ПРАВА ОД ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
1. Купувачот нема да има права на никаква интелектуална сопственост што ја поседуваме 

или што е лиценцирана од наша страна. 
2. Купувачот нема да дозволи ниедна трговска марка или инструкции или предупредување, 

што се однесува на стоките, да се избрише или да се прикрие. 
3. Сите дизајни, примероци, модели, експериментални опреми, маркетиншки уреди, 

дополнителни елементи и други предмети во врска со стоките или нивното развивање 
или создавање ќе останат во наша сопственост, ќе се сметаат за доверливи и нема да се 
копираат, репродуцираат или откриваат на било кое лице без наша претходна писмена 
согласност.

14. ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ
1. Личните податоци на купувачот, што сме ги добиле при нарачка, ќе се зачуваат 

електронски и ќе се користат за исполнување на нарачката, испорака на стоките и 
услугите до купувачот, воспоставување на врската со купувачот, за наши внатрешни 
потреби и за правни или регулаторни причини. За некои од овие причини можеби ќе 
треба да ги споделиме податоците на купувачот со трети лица, но секогаш уверуваме 
дека податоците се чуваат доверливо и се заштитени од трети лица. 

2. Купувачот се согласува дека може да побараме од агенции за кредитна препорака и/
или агенции за кредитно осигурување да направат кредитно истражување или проверка 
на купувачот за да се дојде до финансиската состојба на купувачот и дека ќе може да 
ги пренесеме информациите на купувачот (име, адреса, детали за контакт, име на 
сопственикот, детали за нарачките, претходните нарачки, однесување при плаќањето, 
тековната сметка на купувачот) до Atradius Credit Insurance N.V., Zweigniederlassung 
Österreich за оваа намена.

3. Купувачот понатаму се согласува дека ние и другите членови од оваа група (како што 
е наведено на www.daikin.com) може да ги користиме личните податоци на купувачот 
(име, адреса, детали за контакт, детали за нарачките и претходните нарачки) и за наши 
маркетинчки цели и да го контактираме купувачот по телефон, е-пошта или SMS или 
други услуги за испраќање и примање пораки за нашите производи и услуги коишто 
може да бидат од интерес на купувачот. Купувачот може во секое време да ја прекине 
согласноста.

15. МЕСТО НА НАДЛЕЖНОСТ, ПРИМЕНЛИВ ЗАКОН
1. Сите спорови што настануваат од или се во врска со овој Договор ќе се решаваат 

исклучиво во судовите во Виена.
2. Сите договори склучени од наша страна и сите спорови што настануваат во врска со 

тие договори ќе се водат и ќе се решаваат во согласност со австрискиот закон без да се 
дава на значење на конфликтот помеѓу австриските законски правила и конвенцијата за 
продажба на ОН.

16. РАСКИНЛИВОСТ
Ако некоја одредба од овие комерцијални одредби и услови или од договорот склучен помеѓу 
нас и купувачот е неважечка или неефективна, тоа нема да има влијание врз останатите 
одредби. Неважечките одредби ќе се заменат со законски одредби што ќе бидат најблиску до 
намерата на страните.

II. КОМЕРЦИЈАЛНИ ОДРЕДБИ И УСЛОВИ ЗА УСЛУГИ

Следните услови се однесуваат на услуги овозможени од нашата корисничка служба, како 
на пример, инсталација, пуштање во работа, проверка и решавање проблеми, поправка и 
одржување.

1. ОБЕМ НА УСЛУГИ
1. Прецизниот обем на услуги произлегува од нашата писмена понуда или нашата писмена 

потврда на нарачката. Сите дополнителни услуги, што не се наведени во понудата и/или 
потврдата на нарачката и се реализирани по барање на купувачот, ќе се наплатат одделно, 
според нашиот ценовник. Истото ќе важи и ако при проверка на самото место се утврди 
дека се потребни дополнителни услуги.

2. Во случај на единици за далечинско надгледување, нашата корисничка служба ќе преземе 
мерки само тоа го побара корисникот.

3. Нудиме услуги само за опремата и компонентите на единицата што ние сме ја испорачале 
и/или произвеле. Затоа обемот на услуги не содржи тест на компоненти од трето лице, тест 
за протекување на доводните цевки спроведени од купувачот, тест за напојувањето со 
струја и/или за водовите за поврзување, хидраулично прилагодување на единицата. Ако 
единиците се состојат од компоненти од трето лице, нашите услуги не содржат проверка на 
целата единица. Нема да провериме дали единицата е целосна и дали безбедносните уреди 
се во согласност со важечките прописи и врвната технологија.

4. Од нас не се бара да провериме дали се точни информациите и документите (на пример, 
опис на единици, шеми) доставени од купувачот.

2. ПРОЦЕНА НА ТРОШОЦИТЕ
1. Проценките на трошоците се необврзувачки и без никаква гаранција.
2. Ако сме понудиле процена на трошоците или понуда за пакет, ќе добиеме претходна 

согласност од купувачот во врска со секоја потребна дополнителна работа којашто може да 
се определи само по склопување, којашто е потребна за да се овозможи работа на системот 
и којашто надминува 10% од вкупната сума.

3. ОБВРСКИ ЗА СОРАБОТКА
1. Купувачот треба да овозможи секоја соработка, што е потребна за овозможување на нашите 

услуги, е овозможена на време и без никакви трошоци.
2. Купувачот треба да овозможи соодветен пристап до единиците. Купувачот на свој трошок 

ќе ги овозможи сите потребни технички елементи (на пр., напојување со струја), освен ако 
таквите елементи не се покриени од наша страна под посебен договор. Купувачот треба да 
обезбеди соодветно осветлување на работното место. Ако е потребно, купувачот треба да 
обезбеди скали и скеле за да овозможи нашиот персонал лесно и безбедно да пристапи 
до местото за работа. Местото за работа мора да биде лесно пристапно за возилото на 
корисничката служба.

3. Купувачот треба да овозможи единиците за далечинско надгледување да бидат поврзани на 
телекомуникациска мрежа.

4. Купувачот треба да ги достави сите потребни информации и документи за да овозможи 
беспрекорна изведба на договорените услуги. Пред да се започне со изведба на услугите, 
купувачот треба да даде на знаење за сите промени на стандардните поставки, контролниот 
систем и други параметри направени од негова страна или од страна на трети лица, како и 
за сите оштетувања со коишто е запознаен купувачот.

5. Кога единицата ќе се пушти во работа, купувачот ќе ги задоволи барањата опишани во 
нашите соодветни услови.

6. Ако купувачот не соработува соодветно, имаме право да прекинеме со работата. Исто така, 
купувачот ќе ги сноси сите дополнителни трошоци, каде спаѓаат времињата на мирување на 
нашите вработени, кои не може да се искористат веднаш на друг начин, како и сите трошоци 
за дополнително време за патување, според цените од нашиот ценовник.

4. ЦЕНИ И УСЛОВИ ЗА ПЛАЌАЊЕ
1. Цените за услугите се определени врз основа на соодветниот ценовник при поставување 

нарачка, освен ако нашата писмена понуда наведува поинаку.
2. Услугите главно ќе се наплатат врз основа на потрошеното време според договорените цени 

по час плус трошоците за патување според паушална цена или конкретното потрошено 
време (km и време).

3. Нашите редовни времиња на извршување на услугите се пон-чет од 08:00 до 17:00 и петок 
од 07:00 до 12:30. Ќе се наплати дополнително 50% од редовната цена за услуги надвор 
од тие времиња. Ќе се наплати 100% поголема цена за услуги извршени во недела и при 
државни празници и од 20:00 до 07:00.

4. Резервните делови ќе се наплатат според соодветниот ценовник на датумот на замената на 
дел од единицата. Ќе го задржиме правото на сопственост врз резервните делови што сè 
уште не се платени.

5. Фактурите ќе се издаваат по извршувањето на услугата.
6. Ако купувачот откаже нарачка, ќе му биде наплатено 50% од вредноста на нарачката плус 

трошоци за транспорт, но најмалку 250,00 евра.
7. Освен ако не е наведено поинаку, фактурите ќе важат и ќе може да се платат без одбитоци 

веднаш по фактурирањето.
8. Инаку, ќе се примени дел  4 (цени и услови за плаќање) од нашите одредби и услови за 

продажба.

5. ПИСМЕНА ГАРАНЦИЈА
1. Гарантираме внимателно и професионално извршување на услугите. Сите услуги ќе ги 

извршат квалификувани лица.
2. Не се прифаќа ниедна гаранција, освен ако купувачот не достави писмено известување за 

видливи дефекти во рок од 3 работни дена од извршувањето на услугата и за сите други 
дефекти без одложување откако ќе ги забележи за првпат.

3. Инаку, ќе се примени дел 8 (писмена гаранција) од нашите одредби и услови за продажба.

6. ДРУГО
Освен ако овде не е поинаку наведено, на услугите ќе се применат одредбите на нашите услови 
за продажба, особено оние што се однесуваат на времињата на доставување, зачувувањето на 
правото на сопственост, одговорноста, околината и линцените, личните податоци, надлежноста 
и важечкото право.
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