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EGSAH-DW

Daikin Altherma 3 GEO

Геотермальний тепловий насос для опалення, 

охолодження та ГВП

 › Найвища сезонна ефективність завдяки інверторній 

технології теплового насоса, що максимально знижує 

експлуатаційні витрати

 › Забезпечуючи високу температуру до °C, Daikin Altherma  

GEO на R- підходить для систем теплих підлог для 

опалення/охолодження, фанкойлів і радіаторів

 › Інтегрований внутрішній блок: блок підлогового типу 

«все в одному», що містить бак ГВП з нержавіючої сталі, 

займає менше місця і скорочує час монтажу

 › Пристрій займає площу, співмірну з іншими 

побутовими приладами

 › Реверсивний тепловий насос, що дозволяє використовувати 

функції нагрівання та охолодження
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EGSA(H/X)-D9W(G)

Внутрішній блок EGSA HDW XDW(G) HDW XDW(G)

Теплопродуктивність Мін. кВт ,

Ном. кВт , ,

Макс. кВт , ,

Споживана потужність Ном. кВт , ,

COP , ,

Опалення Середньоклімат. 

темп. води на 

виході °C

Загальн. ŋs (Сезонна 

ефективність опалення)

%    

Клас сезонної ефективності опалення A+++

Середньоклімат. 

темп. води на 

виході °C

Загальн. ŋs (Сезонна 

ефективність опалення)

%    

Клас сезонної ефективності опалення A+++ 

ГВП Загальн. Гарантоване навантаження L

Середньоклімат. 

умови

ηwh (еф-ть нагрівання води) % 

Клас енергоефективності нагрівання води A+

Охолодження приміщень  Тепла підлога Загальн. SEER -  - 

Pdesign кВт -  - 

Фанкойли Загальн. SEER -  - 

Pdesign кВт -  - 

Корпус Колір Білий або сріблясто-сірий

Матеріал Листовий метал з попередньо нанесеним покриттям

Розміри Блок ВхШxГ мм . x  x 

Вага Блок кг 

Бак Об'єм води л 

Ізоляція Втрати тепла кВт*г/ г ,

Захист від корозії Травлення

Робочий діапазон Монтажний простір Мін.~Макс. °C  / 

Сторона сольового розчину Мін.~Макс. °C - / 

Нагрівання Водяна сторона Мін.~Макс. °C  / 

Гаряче 

водопостачання

Водяна сторона Мін.~Макс. °C  /  

Холодоагент Тип R-

GWP/ПГП 

Заправка кг ,

Заправка Екв.т CO ,

Рівень звукової потужності Ном. дБA , ,

Рівень звукового тиску на відстані  м Ном. дБA , ,

Електроживлення Назва/Фаза/Частота/Напруга Гц/В ~// або ~//

Струм Рекомендовані запобіжники A P  A або P  A

Цей продукт містить фторвмісні парникові гази.

Опції

Тип Найменування

Контролери

Корист. інтерфейс дистанційного керування BRC1HHDAK/S/W

Кімнатний термостат (дротовий) EKRTWA

Кімнатний термостат (бездротовий) EKRTR1

Каскадне управління EKCC8-W

Шлюз для каскадного управління DCOM-LT/IO

Шлюз (Modbus) DCOM-LT/MB

Адаптер
Плата обмеження потужності EKRP1AHTA

Плата цифрового вводу/виводу EKRP1HBAA

Датчик

Внутрішній дистанційний датчик KRCS01-1

Зовнішній датчик для кімнатного термостата EKRTR1 EKRTETS

Датчики струму EKCSENS

Інше

Кабель ПК EKPCCAB4

Комплект для заповнення для геотермальної системи KGSFILL2

Заміна гідромодуля EKGSHYDMOD

Окреме джерело живлення для резервного нагрівача EKGSPOWCAB

Магнітний фільтр Fernox K.FERNOXTF1

Магнітний фільтр Fernox K.FERNOXTF1FL


