Ter vervanging
van uw
bestaande boiler
DAIKIN ALTHERMA
WARMTEPOMP boiler
en solar boiler

Sanitair warmwatertank

ter vervanging
van uw bestaande boiler
Daikin sanitaire, autonome
Warmtepomp Boiler
De Daikin sanitaire warmtepomp boiler bestaat uit twee
delen - een warmtepomp en een sanitair warmwatertank.
Dit samengestelde systeem is eenvoudig te plaatsen
en verzekert een laag energieverbruik en een lage
CO2-uitstoot. De Daikin sanitaire warmtepomp boiler is
de eerste warmwatertank op de markt met een Inverter
compressor. Deze technologie wordt reeds jaren gebruikt
bij de comfortsystemen van Daikin en hebben als
rechtstreeks gevolg een laag energieverbruik.

Plug & Play systeem
Dankzij zijn kleine vloeroppervlakte kan het systeem
op zolder, in een kelder of zelfs tussen de ijskast en de
wasmachine worden geïnstalleerd! Het enige dat nog
dient voorzien te worden is een wateraansluiting, een goede
ventilatie en een elektrisch aansluitingspunt.

Tank volume

oF

200l

260l

VERWARMcapacitEIT
2,5kW

Naast elkaar
geplaatst

Korte opwarmtijden
Daikin gebruikt reeds jaren de Inverter technologie in
compressoren om korte opwarmtijden alsook nauwkeurige
temperatuursregeling te garanderen.

Lage CO2-uitstoot
Door de warmte van de omgevingslucht te gebruiken
vermindert de Daikin sanitaire warmtepomp boiler de
CO2-uitstoot tot 60%* tov. traditionele systemen.

Op elkaar
geplaatst

Hoge kwaliteitsisolatie
en weinig onderhoud
De Daikin sanitaire warmtepomp boiler gebruikt isolatie
met hoge kwaliteitsnormen en wordt vervaardigd uit
corrosiebestendig roestvrij staal dat zorgt voor een hoge
duurzaamheid en weinig onderhoud.

Besparing op uw energiefactuur
De unit levert ongeveer 4kWh bruikbare energie voor elke
verbruikte kWh elektriciteit. Dit betekent dat ongeveer 75%
van de warmte kosteloos gegenereerd wordt.

Daikin Altherma zonneboiler
Tot 80% van de zonne-energie kan omgezet worden in
bruikbare warmte. De Daikin zonneboiler maakt gebruik
van zonne-energie om warm water te produceren en
eventueel de verwarming te ondersteunen. Als alle
zonnewarmte niet onmiddellijk wordt gebruikt, kan
de speciaal hiervoor ontworpen zonneboiler grote
hoeveelheden zonne-warmte opslaan, die dan op een later
tijdstip kunnen gebruikt worden. Dit kan een besparing
tot 60% opleveren op de productiekost van sanitair warm
water. De combinatie van zonnecollectoren en zonneboiler
kunnen aangesloten worden zowel op de Daikin Altherma
Lage Temperatuur als de Hoge Temperatuur, maar ook als
een uitbreiding op een bestaand verwarmingssysteem.

Daikin Altherma zonneboiler

Zonne-energie

Gratis zonne-energie

De Daikin Altherma Zonneboiler maakt gebruik van zonneenergie voor de productie van het warm water. Deze sanitair
warmwatertank bestaat uit twee delen:

Combineer de Daikin Altherma zonneboiler
met uw bestaande verwarmingsinstallatie.w

-

In het bovenste gedeelte, de actieve water-zone, wordt
het water altijd op hoge temperatuur gehouden.

-

In het onderste gedeelte, de zonne-zone, wordt het water
kouder gehouden, omdat zonnecollectoren efficiënter
werken wanneer er kouder water doorstroomt.

Daikin, uw betrouwbare partner
Daikin is de specialist op het gebied van warmtepompsystemen voor woningen, maar ook voor grotere commerciële en industriële gebouwen. Wij doen er alles aan opdat
u 100% tevreden bent.

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

Een schoon milieu
Wanneer u een Daikin-product in huis haalt, draagt u in
belangrijke mate bij tot een gezond milieu. Bij de productie
van uw comfortsysteem, streven wij naar duurzaam
energieverbruik, productrecyclage en afvalbeperking.
Daikin past de principes van het ‘ecodesign’ rigoureus
toe, door zo weinig mogelijk materialen te gebruiken die
schadelijk zijn voor het milieu.

Seizoensrendement voor
optimale energieprestatie het hele jaar door.

Door haar unieke positie als fabrikant van airconditioners,
compressoren en koelmiddelen is Daikin sterk begaan
met het milieu. Sinds een aantal jaren streeft Daikin naar
de positie van marktleider op het gebied van producten
met een beperkte impact op het milieu. Om dit te
bereiken moet een breed assortiment producten op
ecologisch verantwoorde wijze worden ontworpen en
ontwikkeld. Bovendien moet een energiebeheersysteem
worden ingevoerd om energie te besparen en afval te
beperken.

Daikin Europe NV neemt deel aan het Eurovent-certificatieprogramma voor airconditioners (AC),
vloeistofkoel-systemen (LCP) en ventilatorconvectoren (FCU). Controleer de lopende validiteit van het
certificaat online: www.eurovent-certification.com of via: www.certiflash.com
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