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EPGA-DV

EAVZ-DV

Daikin Altherma 3 H F

Підлоговий блок, інтегрований в систему з роздільним 

керуванням у двох температурних зонах

 › Вбудований бак ГВП із нержавіючої сталі об'ємом  або  л 

 › Плати та гідравлічні компоненти розташовані спереду для 

полегшення доступу до них

 › Невелика площа установки  x  мм

 › Доступні для вибору вбудовані резервні нагрівачі  або  кВт

 › Зовнішній блок одержує тепло з атмосферного повітря, 

навіть при температурі –°C

EAVZ-D6V/D9W + EPGA-DV3 

Дані ефективності EAVZ + EPGA
SDV/DW 

+ DV

SDV/DW 

+ DV

SDV/DW 

+ DV

SDV/DW 

+ DV

SDV/DW 

+ DV

SDV/DW 

+ DV

Теплопродуктивність Ном. кВт , () / , () , () / , () , () / , ()

Споживана потужність Нагрівання Ном. кВт , () / , () , () / , () , () / , ()

COP , () / , () , () / , () , () / , ()

Опалення 
 

Середньоклімат. 
темп. води на 
виході °C

Загальн. SCOP , , ,

ηs (Сезонна 
ефективність опалення)

%   

Клас сезонної ефективності опалення A++

Середньоклімат. 
темп. води на 
виході °C

Загальн. SCOP , , ,

ηs (Сезонна 
ефективність опалення)

%   

Клас сезонної ефективності опалення A++ A+++

ГВП 
 

Загальн. Гарантоване навантаження L XL L XL L XL

Середньоклімат. 
умови

ηwh (еф-ть нагрівання води) %      

Клас енергоефективності нагрівання води A

Внутрішній блок EAVZ SDV/DW SDV/DW SDV/DW SDV/DW SDV/DW SDV/DW

Корпус Колір Білий + чорний

Матеріал Полімер/листовий метал

Розміри Блок ВхШxГ мм . x  x  . x  x  . x  x  . x  x  . x  x  . x  x 

Вага Блок кг      

Бак Об'єм води л      

Максимальна температура води °C 

Максимальний тиск води бар 

Захист від корозії Травлення

Робочий діапазон Нагрівання Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C ~

Водяна сторона Мін.~Макс. °C ~

Гаряче 
водопостачання

Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C (c.т.) ~

Водяна сторона Макс. °C 

Рівень звукової потужності Ном. дБA  

Рівень звукового тиску Ном. дБA  

Зовнішній блок EPGA DV DV DV

Розміри Блок ВхШxГ мм . x . x 

Вага Блок кг 

Компресор Кількість 

Тип Герметичний спіральний компресор

Робочий діапазон Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) ~

Гаряче водопостачання Мін.~Макс. °C (c.т.) -~

Холодоагент Тип R-

GWP/ПГП ,

Заправка кг ,

Заправка Екв.т CO ,

Контроль Розширювальний клапан

Рівень звукової 
потужності

Нагрівання Ном. дБA  

Охолодження Ном. дБA  

Рівень звукового 
тиску

Нагрівання Ном. дБA   

Охолодження Ном. дБA 

Електроживлення Назва/Фаза/Частота/Напруга Гц/В V/N~//

Струм Рекомендовані запобіжники A 

()
 
Охолодження Ta °C — LWE °C (DT = °C); нагрівання Ta с.т./в.т. °C/°C — LWC °C (DT = °C) () Охолодження Ta °C — LWE °C (DT = °C); нагрівання Ta с.т./в.т. °C/°C — LWC °C (DT = °C). 

Цей продукт містить фторвмісні парникові гази. 

60°C

BRCHHDK

до
 A

 A

 B

 A
+++ 

 A
++011-1W0319 -> 324


