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Внутрішній блок HXHD 125A 200A

Теплопродуктивність Ном. кВт 14,0 22,4

Розміри Блок ВхШxГ мм 705 x 600 x 695

Вага Блок кг 92,0 147

Корпус Колір Металевий сірий

Матеріал Листова сталь, покрита захисним покриттям

Рівень звукової потужності Ном. дБA 55,0 (2) 60,0 (2)

Рівень звукового 

тиску

Ном. дБA 42,0 (2) / 43,0 (3) 46,0 (2) / 46,0

Нічний тихий 

режим роботи

Рівень 1 дБA 38 (2) 45 (2)

Робочий діапазон Нагрівання Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C -20,0 ~ 20 / 24 (1)

Сторона води Мін.~Макс. °C 25 ~ 80,0

Гаряче 

водопостачання

Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C cух.т. -20,0 ~ 43,0

Сторона води Мін.~Макс. °C 45 ~ 75

Холодоагент Тип R-134a

GWP/ПГП 1.430

Заправлення кг 2,00 2,60

Водяний контур Діаметр з'єднання труб дюйми G 1" (внутр.)

Система 

нагрівання води

Об'єм 

води

Макс.~Мін. л 200 ~ 20 400 ~ 20

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~ / 50 / 220-240 3~ / 50 / 380-415

Струм Рекомендовані запобіжники A 20 16

(1) Налаштування на місці | (2) Умови визначення рівнів шуму: EW 55°С; LW 65°C | (3) Умови визначення рівнів шуму: EW 70°С; LW 80°C

Високотемпературний 

гідроблок для VRV

Для ефективного ГВП і опалення

 › Підключення системи теплового насоса повітря-вода до VRV для 
таких областей застосування, як ванні кімнати, раковини, теплі 
підлоги, радіатори й вентиляційні установки

 › Діапазон температури води на виході від 25°C до 80°C без 
застосування електричного нагрівача

 › Безкоштовне опалення й гаряче водопостачання з переносом 
теплоти із зон, що вимагають охолодження, до зон, де потрібне 
опалення або ГВП

 › Застосування технології теплового насоса для ГВП забезпечує до 
17% заощаджень у порівнянні з газовим бойлером

 › Можливість приєднання теплових сонячних колекторів до бака ГВП
 › Дуже широкий робочий діапазон температури зовнішнього 
повітря: від -20°C до +43°C

 › Скорочення часу проектування системи завдяки тому, що 
всі компоненти на стороні води повністю інтегровані й 
забезпечують безпосереднє керування температурою води  
на виході

 › Різні варіанти керування із уставкою, що залежить від погоди, 
або за допомогою термостата

 › Внутрішній блок і бак ГВП можуть бути встановлені один на 
одного, щоб мінімізувати площу обладнання, якщо тільки місце 
установки не обмежує монтаж по висоті

HXHD-A8

EKHWP-B

HXHD-A8

EKHWP-B

Трубопровід для рідини

Лінія F1, F2

Трубопровід для газу

Гаряча вода

Трубопровід для випускання газу

Система VRV з рекуперацією 
теплоти 

BS-блок

BS-блок Гідроблок тільки 
для опалення 

для VRV 

Бак для 
побутової 

гарячої води

Сонячна панель 
Daikin

Гаряче  
водопостачання

Низькотемпературний 
радіатор

Вентиляційна  
установка

Система теплої  
підлоги

Внутрішні блоки VRV

25°C — 35°C

45°C — 75°C

25°C — 75°C

45°C — 75°C

 › Немає необхідності в підключенні до газопроводу або паливного 
бака

 › Можливість приєднання до системи з рекуперацією  
теплоти VRV IV


