
Altherma 3 M
Performanțe la cele mai înalte standarde
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Daikin Altherma 3 M
 Pactul pentru putere

Daikin Altherma 3 M este prima pompă de căldură monobloc Daikin din generația a treia.
Această ediție nouă include un design complet nou și funcționarea cu agent frigorific R-32.

Design compact îmbunătățit
Carcasă reproiectată

Grilajul negru frontal ascunde singurul ventilator, 
reducând percepția zgomotului cauzat de unitate.

Carcasa gri deschis reflectă spațiul de instalare pentru a 
ajuta unitatea să se integreze perfect în orice mediu.

Un singur ventilator pentru 
unitățile de mare capacitate

Inginerii Daikin au înlocuit ventilatorul 
dublu cu unul singur și i-au optimizat forma, 
pentru reducerea sunetului operațional și 
îmbunătățirea circulației aerului.

Monobloc care rulează cu agentul frigorific R-32 

Daikin este un deschizător de drumuri în lansarea pompelor de căldură 
echipate cu R-32. Cu potențial de încălzire globală (GWP) mai scăzut, 
R-32 este echivalent ca putere cu agenții frigorifici standard, dar atinge 
o eficientă energetică mai ridicată și emisii CO

2
 mai scăzute. Ușor de 

recuperat și reutilizat, R-32 este soluția perfectă pentru atingerea noilor 
ținte ale Obiectivelor europene privind emisiile de CO

2
.

Ideal pentru spații mici 

Sistemul monobloc reprezintă 
soluția ideală pentru locurile cu 
spațiu limitat. Nu este necesară 
nicio unitate interioară, iar 
monoblocul încape chiar sub 
geam, pentru a economisi spațiul 
exterior.

R-410A R32

2,088

675

R-410A R32

100%

70%

R-410A R32

2,088

473

Potențial de încălzire 
globală (GWP)

Cantitate agent frigorific
(kg)

Echivalent CO2
(kg x GWP)

X = 75%

Impact ecologic redus: echivalent CO2 > reducere cu 75%
 › Potențial de încălzire globală: R410A: 2,088 > R32: 675
 › Cu 30% mai puțin agent frigorific necesar

1,378 mm

870 mm

460 mm
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Complet conectată
Pompa de căldură Daikin Altherma 3 M își găsește 
puterea în soluția completă Daikin Altherma, care 
include controlul sistemului, captatoare solare și 
emițătoare de căldură

Aplicația Daikin Residential Controller cu control vocal
 › Controlați sistemul de încălzire de acasă sau de la distanță 
prin smartphone
 › Controlați sistemul de încălzire prin comenzi vocale 
 › Integrare cu Asistentul Google și Amazon Alexa
 › Alte funcții includ:  
- Programarea pentru utilizarea zilnică sau modul vacanță 
- Controlul mai mult unități/creșterea performanței 
- Monitorizarea consumului de energie

Interfață om-mașină (MMI) 
Interfață utilizator

Inspirat de designul premiat 
al unităților interioare Daikin 
Altherma 3, Daikin a îmbunătățit 
acest termostat pentru a furniza o 
interfață și mai ușor de utilizat. 

Madoka: un termostat de încăpere cu cablu, ușor de utilizat
 › Design subțire, elegant
 › Comenzi tactile intuitive
 › Disponibil în trei culori pentru a se potrivi oricărui spațiu 
interior (alb, negru și gri argintiu)
 › Unitate compactă, cu dimensiuni de doar 85 x 85 mm

Pre-echipare 
pentru Cloud, 

cu opțiune 
WLAN

Emițătoare de căldură și de răcire

Daikin Altherma 3 M este o pompă de căldură pentru 
temperaturi medii care lucrează perfect cu o gamă 
difersificată de emițătoare cum ar fi:
 › Încălzire prin pardoseală
 › Ventilo-convectori
 › Radiatoare de medie temperatură

Prepararea apei calde menajare

Unitatea monobloc poate fi combinată cu rezervoare din oțel 
inoxidabil (EKHSW-D), rezervoare de apă caldă menajeră și panouri 
(EKHWP) pentru a livra apă caldă menajeră rapid.

          Configurare rapidă

După conectare, veți putea configura noul termostat în 
mai puțin de 10 pași. Puteți verifica dacă unitatea este 
pregătită de utilizare prin utilizarea ciclurilor de testare.

          Operare facilă

Noua interfață include 3 taste și două butoane rotative 
de navigație pentru a vă ajuta să configurați rapid 
temperatura încăperii și unitățile de comandă.

         Design ușor de utilizat

Interfața are un design intuitiv. Ecranul color cu contrast 
ridicat oferă reprezentă grafice de înaltă calitate, practice 
atât pentru instalatori cât și pentru inginerii de service. 

NOU

            Dispozitiv conexiune WLAN

          Dimensiuni reduse pentru o unitate compactă:    
          136 x 160 x 37 (Î x L x A)



Unitate monobloc EDLA 09D(3)V3/D(3)W1 11D(3)V3/D(3)W1 14D(3)V3/D(3)W1 16D(3)V3/D(3)W1
Preț unitate (TVA inclus) Lei 22.722,-/ 25.268,- 23.920,-/ 26.599,- 27.493,-/ 30.178,- 31.072,-/ 33.750,-

Capacitate de încălzire Nominală kW 9.37 (1) / 9.00 (2) 10.6 (1) / 9.82 (2) 12.0 (1) / 12.5 (2) 16.0 (1) / 16.0 (2)
Putere absorbită Încălzire Nominală kW 1.91 (1) / 2.43 (2) 2.18 (1) / 2.68 (2) 2.46 (1) / 3.42 (2) 3.53 (1) / 4.56 (2)
COP 4.91 (1) / 3.71 (2) 4.83 (1) / 3.66 (2) 4.87 (1) / 3.64 (2) 4.53 (1) / 3.51 (2)

Încălzirea 
încăperilor 
 

Ieșire apă 
55 °, climat
moderat

General

ŋs (Eficiență sezonieră de 
încălzire a încăperilor) 133 130 132 130

SCOP 3.39 3.32 3.37 3.33
Clasă eficiență sezonieră 
încălzire încăperi A++

Ieșire apă 
35 °, climat
moderat

General

ŋs (Eficiență sezonieră de 
încălzire a încăperilor) 186 182

SCOP 4.72 4.64 4.62
Clasă eficiență sezonieră 
încălzire încăperi A+++

Carcasă Culoare Argintie
Material Placă de oțel galvanizat acoperită cu vopsea poliesterică 

Dimensiuni Unitate Înălțime x lățime x adâncime mm 870 x 1,380 x 460
Greutate Unitate kg DV3/DW1: 147, D3V3/D3W1: 149
Compresor Cantitate 1

Tip Compresor swing, izolat ermetic
Domeniu de 
funcționare 

Încălzire
Ambiental Min.~Max. °CWB DV3/DW1: -25 ~ 25, D3V3/D3W1: -25 ~ 35
Pe partea de apă Min.~Max. °C DV3/DW1: 9 ~ 60, D3V3/D3W1: 15 ~ 60

Domeniu de 
funcționare

Apă caldă 
menajeră

Ambiental Min.~Max. °CDB -25 ~ 35
Pe partea de apă Min.~Max. °C 25 ~ 55

Agent frigorific

Tip R-32
GWP 675.0
Încărcătură kg 3.80
Încărcătură                                             echivalent tone CO

2
2.57

Control Supapă de expansiune
Nivel de presiune sonoră (3) Încălzire Nominal dBA 62
Alimentare curent Nume/fază/frecvență/tensiune Hz/V V3/1~/50/230 - W1/3~/50/400
Intensitate curent Siguranțe recomandate A 32/16

EDLA09-16D(3)V3/D(3)W1

EDLA09-16DV3/DW1
BRC1HHDK

 A+++ 

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

Până la

60 °C

(1) Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) | (2) Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C ( DT = 5 °C ) | (3) Conform EN14825, acest produs conține gaze fluorurate cu efect de seră.
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(1) Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) | (2) Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C ( DT = 5 °C ) | (3) Răcire: EW 12 °C; LW 7 °C; condiții ambientale: 35 °CDB | (4) răcire: EW 23 °C; LW 18 °C; condiții ambientale: 35 °CDB | (5) 
Conform EN14825, acest produs conține gaze fluorurate cu efect de seră.

Unitate monobloc EBLA 09D(3)V3/D(3)W1 11D(3)V3/D(3)W1 14D(3)V3/D(3)W1 16D(3)V3/D(3)W1

Preț unitate (TVA inclus) Lei 22.722,-/ 25.268,- 23.920,-/ 26.599,- 27.493,-/ 30.178,- 31.072,-/ 33.750,-

Capacitate de încălzire Nominală kW 9.37 (1) / 9.00 (2) 10.6 (1) / 9.82 (2) 12.0 (1) / 12.5 (2) 16.0 (1) / 16.0 (2)
Putere absorbită Încălzire Nominală kW 1.91 (1) / 2.43 (2) 2.18 (1) / 2.68 (2) 2.46 (1) / 3.42 (2) 3.53 (1) / 4.56 (2)
COP 4.91 (1) / 3.71 (2) 4.83 (1) / 3.66 (2) 4.87 (1) / 3.64 (2) 4.53 (1) / 3.51 (2)
Capacitate de răcire Nominală kW 9.35 (3) / 9.10 (4) 11.6 (3) / 11.5 (4) 12.8 (3) / 12.7 (4) 14.0 (3) / 15.3 (4)
Putere absorbită Răcire Nominală kW 2.79 (3) / 1.71 (4) 3.56 (3) / 2.17 (4) 4.06 (3) / 2.51 (4) 4.58 (3) / 3.24 (4)
EER 3.35 (3) / 5.34 (4) 3.26 (3) / 5.31 (4) 3.16 (3) / 5.04 (4) 3.06 (3) / 4.74 (4)
SEER 5.62 (5) 5.79 (5) 5.71 (5) 5.59 (5)

Încălzirea 
încăperilor 
 

Ieșire apă 
55 °, climat
moderat

General

ŋs (Eficiență sezonieră de 
încălzire a încăperilor) 135 132 134 132

SCOP 3.44 3.37 3.42 3.37
Clasă eficiență sezonieră 
încălzire încăperi A++

Ieșire apă 
35 °, climat
moderat

General

ŋs (Eficiență sezonieră de 
încălzire a încăperilor) 190 186 185

SCOP 4.82 4.73 4.70 4.69
Clasă eficiență sezonieră 
încălzire încăperi A+++

Carcasă Culoare Argintie
Material Placă de oțel galvanizat acoperită cu vopsea poliesterică 

Dimensiuni Unitate Înălțime x lățime x adâncime mm 870 x 1,380 x 460
Unitate Unitate kg DV3/DW1: 147, D3V3/D3W1: 149
Compresor Cantitate 1

Tip Compresor swing, izolat ermetic
Domeniu de 
funcționare 

Încălzire
Ambiental Min.~Max. °CWB DV3/DW1: -25 ~ 25, D3V3/D3W1: -25 ~ 35
Pe partea de apă Min.~Max. °C DV3/DW1: 9 ~ 60, D3V3/D3W1: 15 ~ 60

Domeniu de 
funcționare   

Răcire
Ambiental Min.~Max. °CDB 10 ~ 43
Pe partea de apă Min.~Max. °C 5 ~ 22

Domeniu de 
funcționare

Apă caldă 
menajeră

Ambiental Min.~Max. °CDB -25 ~ 35
Pe partea de apă Min.~Max. °C 25 ~ 55

Agent frigorific

Tip R-32
GWP 675.0
Încărcătură kg 3.80
Încărcătură                                     echivalent tone CO

2
2.57

Control Supapă de expansiune
Nivel de presiune 

sonoră (3)
Încălzire Nominal dBA 62

Alimentare curent Nume/fază/frecvență/tensiune Hz/V V3/1~/50/230 - W1/3~/50/400
Intensitate curent Siguranțe recomandate A 32/16

Daikin Altherma 3 M
Sistem monobloc aer-apă care furnizează doar încălzire și este 
ideal pentru încăperile cu spațiu limitat

 › Dispozitiv conexiune WLAN (opțional)
 › Posibilitate de combinare cu rezervoare de apă caldă menajeră
 › Pompă de căldură aer-apă, doar pentru încălzire
 › Concept monobloc, inclusiv toate componentele hidraulice
 › Un încălzitor de rezervă integrat, disponibil opțional, cu 
capacitate de 3 kW sau un kit separat de încălzitor de rezervă 
disponibil pentru încălzire suplimentară

 › Pompa este disponibilă în variantă monofazată sau trifazată



Daikin Airconditioning Central Europe - Romania SRL
Calea Floreasca 169A, Corp B, Etaj 8, Bucureşti, România

Tel.: 0040/21/307 97 00 · e-mail: office@daikin.ro

Daikin Stand By Me este platforma online 
prin intermediul căreia oferim clienților 
noștri suport și servicii suplimentare 
post-vânzare.  Stand By Me este dedicată 
clienților care au achiziționat și instalat 
un echipament de uz rezidential prin 
intermediul unui Partener Daikin Heating 
sau Home Comfort Expert. Pentru a 
înțelege cum te poti bucura de beneficiile 
Stand By Me, vizitează site-ul oficial Daikin 
sau platforma Stand By Me: 
www.standbyme.daikin.ro

5 ani garanție
pentru piesele de schimb

prin Partenerii Dakin Heating

și Home Comfort Expert


