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Com vista a alcançar os objetivos, 
a aposta está nas bombas de calor
A Daikin está convicta de que essa é a aposta certa. As bombas 
de calor estão mais do que prontas a aceitar o desafio da 
descarbonização de residências. Não são uma tecnologia do futuro, 
mas antes uma solução estabelecida, pronta a oferecer conforto.

As bombas de calor estão prontas para aceitar o desafio da descarbonização de residências e a Daikin está pronta 
para ser a parceira mais adequada ao desafio.

O seu próximo sistema de aquecimento 
será uma bomba de calor

Sabia? 

Em vários países europeus, as bombas de calor já estão 
instaladas em mais de 50% dos novos edifícios. Em 
renovações, as bombas de calor são cada vez mais 
consideradas a substituição das caldeiras, especialmente para 
modelos de alta temperatura com uma temperatura da água 
de saída semelhante de 70 °C.

A descarbonização de residências é o desafio de sustentabilidade 
do presente.  
É a adição mais recente à mudança de paradigma global em prol 
de uma economia mais sustentável. Na indústria automóvel, na 
agricultura e até no transporte aéreo, já se envidaram esforços para 
reduzir ou eliminar as emissões de carbono das fontes de energia. 
A seguir na lista: residências.

A União Europeia comprometeu-se em "desempenhar um papel 
central" para alcançar zero emissões de gases de estufa até 2050.
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Quer esteja a renovar ou a construir uma nova casa ou apartamento, 
a bomba de calor Daikin é a escolha ideal.

As nossas bombas de calor integram-se perfeitamente numa variedade 
de produtos periféricos para oferecer uma solução personalizada e 
completa que cria um ambiente saudável e confortável durante todo o 
ano, ajudando a otimizar a eficiência do sistema de aquecimento.

DAIKIN ALTHERMA M AQS

Baixa temperatura  
ar-água

 › Daikin Altherma ST, 
soluções solares térmicas
Página 32

 › Daikin Altherma HPC, 
convetores para bomba 
de calor
Página 8

 › Daikin Altherma UFH, 
pavimento radiante
Página 16

3. SOLUÇÕES SOLARES TÉRMICAS

1. CONTROLADORES

 › Madoka 
Página 26

 › Controladores de divisões individuais 
Página 27

 › Aplicação do controlador residencial 
Daikin 
Página 29

2. EMISSORES TÉRMICOS

DAIKIN ALTHERMA 3 M

Uma solução 
para todas as 
necessidades
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Emissores térmicos
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Bomba de calor ar-água
Unidade exterior e interior 
Daikin Altherma 3 R ECH

2
O

Sistema solar
Daikin Altherma ST, painéis solares térmicos

Daikin Altherma HPC
Convetor para bomba 
de calor

Daikin Altherma UFH
Pavimento radiante

A gama de emissores térmicos da Daikin consiste em convetores para 
bomba de calor e pavimento radiante. Ambos os produtos concedem 
aquecimento ambiente, arrefecimento e água quente sanitária e 
funcionam a baixas temperaturas para aumentar as poupanças de 
energia. 
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1. Convetor para bomba de calor
2. Pavimento radiante

Emissores térmicos

Beneficie dos convetores para bomba de calor 

Daikin Altherma. Ao contrário dos radiadores, estes 

convetores para bomba de calor funcionam com água 

a baixa temperatura para proporcionar aquecimento e 

arrefecimento mais rapidamente devido ao seu ventilador 

interior. Obtenha o mesmo conforto dos radiadores 

tradicionais, registando maiores poupanças de energia.
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Para saber mais,  
veja o vídeo

Daikin Altherma HPC 
Modelo de chão

O convetor para bomba de calor de chão impressiona pelo seu funcionamento silencioso e 

o seu design de baixo perfil, que recebeu o RedDot Award 2020. Para além de aquecimento 

e arrefecimento, a unidade permite ainda controlar a qualidade do ar interior.

Porque é que a qualidade do ar 
interior é tão importante?
Qualidade do ar interior (QAI) refere-se à qualidade do ar num edifício ou 
estrutura, que é respirado todos os dias pelos seus ocupantes.

No planeamento de novos edifícios residenciais, escolas, escritórios ou 
edifícios comerciais, muitos aspetos devem ser considerados. Além dos 
fatores estruturais e do aquecimento e arrefecimento, existe também 
algo muitas vezes negligenciado: a qualidade do ar interior.

Sabia que o ar interior que respiramos, seja em casa, no escritório ou 
num quarto de hotel, pode ser muito mais poluído que o ar exterior?

 › Passamos 90 % das nossas vidas no interior
 › A qualidade do ar interior pode ser 2 a 5 vezes pior do que a qualidade 
do ar exterior, devido a poluentes como pólen, bactérias, etc. 

De que maneira o Daikin Altherma HPC assegura um ar 
interior saudável e confortável?
Quando é ultrapassado o valor predefinido de poluentes, medidos através de um sensor, o registo abre 
permitindo a entrada de ar novo. O ar novo que entra é imediatamente aquecido ou arrefecido (dependendo 
da necessidade) pelo convetor.  Desta forma, o ar interior mantém uma boa qualidade, enquanto fica 
assegurado o conforto.

CONVETORES PARA BOMBA DE CALOR - MODELO DE CHÃO

https://www.youtube.com/watch?v=oDrTmlkwh1Q
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Design de baixo perfil
O Daikin Altherma HPC de chão tem uma profundidade de apenas 
135 mm que se adapta a qualquer casa ou apartamento. O seu 
design otimizado foi distinguido com o Reddot Design Award 2020.

Veloz e com alta capacidade

O Daikin Altherma HPC combina as vantagens 
do aquecimento residencial através de piso 
radiante e radiadores. Oferece um aquecimento 
e arrefecimento de alta capacidade e pode ser 
ajustado para temperaturas de impulsão da água 
muito baixas (35/30 °C).

FWXV10ABTV3(R)
Comprimento: 999 mm

FWXV15ABTV3(R)
Comprimento: 1199 mm

FWXV20ABTV3(R)
Comprimento: 1399 mm

Profundidade: 135 mm

Controladores
 
A Daikin oferece uma grande variedade de 
controladores funcionais com um design fantástico.

 ›  Controlador integrado
 ›  LIGAR/DESLIGAR
 ›   Em combinação com termóstatos 

externos

EKPCBO

 ›  Controlador integrado
 › Seleção de 4 velocidades

EKRTCTRL2

 ›  Controlador integrado
 ›  Modulação completa
 ›  Ecrã multicolor

 ›  Controlador de parede
 ›  Modulação completa
 ›  Em combinação com EKWHCTRL0

EKRTCTRL1

EKWHCTRL1
42 dBA
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35 dBA floresta

sussurro25 dBA
30 dBA

20 dBA

*a 1 metro

Daikin
Altherma

HPC

Discreto
 
À medida que a unidade se aproxima da temperatura pretendida, o 
ventilador de modulação contínua reduz gradualmente a velocidade 
e, consequentemente, produz menos ruído. A pressão sonora da 
unidade mede 25 dB(A) a 1 m quando o ventilador funciona a baixa 
velocidade.

CONVETORES PARA BOMBA DE CALOR - MODELO DE CHÃO

 ›  Controlador de parede
 ›  Modulação completa
 ›  Em combinação com EKWHCTRL0
 ›  Inclui sensor de qualidade de ar interior

EKWHCTRL1A

60
1 

m
m
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Modelo mural

Design de baixo perfil
O Daikin Altherma HPC mural é uma unidade compacta com estrutura metálica, com espaço para 
instalação das válvulas de 2 ou 3 vias no seu interior.

Controladores Compacidade

 › Controlador de parede

 › Modulação completa

 › Para os modelos FWXT-ABTV3(L)

EKWHCTRL1

Escolha entre:

 › Controlador por cabo com modulação completa 
 › Controlador remoto por infravermelhos e painel tátil integrado.

FWXT10ABTV3(C)(L)(CL)
Comprimento: 902 mm

Profundidade: 128 mm

33
5 

m
m

FWXT15ABTV3(C)(L)(CL)
Comprimento: 1102 mm

FWXT20ABTV3(C)(L)(CL)
Comprimento: 1302 mm

Profundidade reduzida

A profundidade de 128 mm representa 
um grande avanço no design, permitindo 
adaptar-se a qualquer tipo de habitação.

Mais espaço para as válvulas

Facilidade de instalação: o espaço 
para as válvulas hidráulicas é 
amplo e de fácil acessibilidade.

Modulação do caudal de ar

Quando existe menos necessidade 
de aquecimento, a unidade 
modula o caudal de ar, por forma 
a abrandar o ventilador e reduzir 
o seu ruído. 

1

1 3

3

2

2

Controlador remoto por infravermelhos

CONVETORES PARA BOMBA DE CALOR - MODELO MURAL

Graças ao seu design de baixo perfil, as nossas unidades de instalação mural integram-se 
discretamente no seu interior, poupando espaço no chão.

 › Controlador remoto

 › Modulação completa

 › Para os modelos FWXT-ABTV3C(L)
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Modelo encastrado

Design de baixo perfil

As dimensões a azul referem-se aos casos em que 
é colocada a tampa frontal opcional.

FWXM10ATV3(R)
Comprimento: 725/972 mm

Profundidade: 126 mm

57
6/

75
4 
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m

FWXM15ATV3(R)
Comprimento: 925/1172 mm

FWXM20ATV3(R)
Comprimento: 1125/1372 mm

Controladores

 › Controlador de parede

 › Modulação completa

 ›  Necessário combinar com EKWHCTRL0

EKWHCTRL1

Instalação flexível
O Daikin Altherma HPC encastrado pode ser instalado de 4 formas 
distintas, em praticamente todas as condições. A unidade pode ser 
posicionada na horizontal ou vertical. Na horizontal, para instalação 
no teto, são oferecidas 3 possibilidades: 

 › Painel horizontal e grelha vertical para saída do ar
 › Grelha de retorno horizontal e grelha vertical para saída do ar
 › Grelhas de retorno e insuflação horizontais para saída do ar

CONVETORES PARA BOMBA DE CALOR - MODELO ENCASTRADO

Esqueça a sua instalação: o nosso modelo encastrado fica oculto na parede ou no teto, 
sem impacto visual, enquanto mantém as suas capacidades únicas de aquecimento e 
arrefecimento.
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Daikin Altherma HPC - Versão Chão

FWXV10ABTV3(R) FWXV15ABTV3(R) FWXV20ABTV3(R)

Velocidade
Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima

Potência total de arrefecimento Tida=7 ºC, Tretorno=12 ºC (1) kW 0,78 1,11 1,62 1,10 1,65 2,64 1,13 1,98 2,99

Potência de arrefecimento sensível Tida=7 ºC, Tretorno=12 ºC (1) kW 0,58 0,71 1,25 0,82 1,15 1,91 0,85 1,55 2,33

Potência de aquecimento
Tida=35 ºC, Tretorno=30 ºC (2) kW 0,45 0,67 1,03 0,61 1,00 1,55 0,82 1,25 1,89

Tida=45 ºC, Tretorno=40 ºC(2) kW 0,87 1,27 1,96 1,12 1,83 2,86 1,11 2,32 3,50

Consumo W 6 10 19 7 13 25 8 15 31

Velocidade do ventilador RPM 720 1.220 1.700 720 1.220 1.700 720 1.220 1.700

Estrutura
Cor Branco (RAL 9003)

Material Chapa metálica
Dimensões Unidade Alt. x Larg. x Prof. mm 601 x 999 x 135 601 x 1.199 x 135 601 x 1.399 x 135 

Peso Unidade kg 20 23 26

Permutador
Volume da serpentina interna L 0,8 1,13 1,46
Pressão máxima de funcionamento bar 10

Circuito hidráulico Diâmetro das ligações 3/4" (M)
Nível de potência sonora Mín./Méd./Máx. dbA 40/47/56 42/49/57 43/50/58

Limites de funcionamento
Lado da 
água

Aquecimento Mín./Máx. ºC 30/85
Arrefecimento Mín./Máx. ºC 5/18

Temp. Interior Mín./Máx. ºC 0/45
Alimentação eléctrica Fase/Frequência/Tensão Hz/V 1~/50/230
(1) Tambiente=27 ºCBS/ 19 ºCBH; HR=47%. (2) Tambiente=20 ºC.

DAIKIN ALTHERMA HPC - CONVETORES PARA BOMBAS DE CALOR

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Daikin Altherma HPC

Daikin Altherma HPC - Versão Mural
FWXT10ABTV3(C)(L)(CL) FWXT15ABTV3(C)(L)(CL) FWXT20ABTV3(C)(L)(CL)

Velocidade
Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima

Potência total de arrefecimento Tida=7 ºC, Tretorno=12 ºC (1) kW 0,49 0,88 1,24 0,62 1,08 1,61 0,70 1,21 1,94

Potência de arrefecimento sensível Tida=7 ºC, Tretorno=12 ºC (1) kW 0,37 0,70 0,98 0,52 0,86 1,27 0,57 1,02 1,52

Potência de aquecimento
Tida=35 ºC, Tretorno=30 ºC (2) kW 0,31 0,53 0,79 0,39 0,73 1,02 0,43 0,85 1,19

Tida=45 ºC, Tretorno=40 ºC(2) kW 0,55 1,00 1,50 0,79 1,36 2,01 1,08 1,55 2,13

Consumo W 5 8 19 5 9 20 5 10 29
Velocidade do ventilador RPM 680 1.100 1.500 680 1.100 1.500 680 1.100 1.500

Estrutura
Cor Branco (RAL 9003)

Material Chapa metálica
Dimensões Unidade Alt. x Larg. x Prof. mm 335 x 902 x 128 335 x 1.102 x 128 335 x 1.302 x 128

Peso Unidade kg 14 16 19

Permutador
Volume da serpentina interna L 0,5 0,61 0,77

Pressão máxima de funcionamento bar 10
Circuito hidráulico Diâmetro das ligações 3/4" (M)
Nível de potência sonora Mín./Méd./Máx. dbA 35/46/53 36/47/54 37/48/55

Limites de funcionamento
Lado da 
água

Aquecimento Mín./Máx. ºC 30/85
Arrefecimento Mín./Máx. ºC 5/18

Temp. Interior Mín./Máx. ºC 0/45
Alimentação eléctrica Fase/Frequência/Tensão Hz/V 1~/50/230
(1) Tambiente =27 ºCBS/ 19 ºCBH; HR=47%. (2) Tambiente=20 ºC.

Daikin Altherma HPC - Versão Encastrada

FWXM10ATV3(R) FWXM15ATV3(R) FWXM20ATV3(R)

Velocidade
Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima

Potência total de arrefecimento Tida=7 ºC, Tretorno=12 ºC (1) kW 0,75 1,36 2,12 1,15 2,08 2,81 1,32 2,39 3,30

Potência de arrefecimento sensível Tida=7 ºC, Tretorno=12 ºC (1) kW 0,59 1,04 1,54 0,83 1,51 2,11 1,02 1,84 2,65

Potência de aquecimento
Tida=35 ºC, Tretorno=30 ºC (2) kW 0,41 0,80 1,16 0,66 1,18 1,64 0,82 1,39 2,06

Tida=45 ºC, Tretorno=40 ºC(2) kW 0,82 1,53 2,21 1,20 2,16 3,02 1,47 2,59 3,81

Consumo W 4 8 19 6 11 20 5 11 29

Velocidade do ventilador RPM 680 1.100 1.500 680 1.100 1.500 680 1.100 1.500

Estrutura Cor Sem estrutura

Dimensões Unidade Alt. x Larg. x Prof. mm 576x725x126 576x925x126 576x1.125x126

Peso Unidade kg 12 15 18

Permutador
Volume da serpentina interna L 0,8 1,13 1,46

Pressão máxima de funcionamento bar 10

Circuito hidráulico Diâmetro das ligações 3/4” (M)

Nível de potência sonora Mín./Méd./Máx. dbA 35/45/53 36/46/54 36/47/55

Limites de funcionamento
Lado da 
água

Aquecimento Mín./Máx. ºC 30/85

Arrefecimento Mín./Máx. ºC 5/18

Temp. Interior Mín./Máx. ºC 0/45

Alimentação eléctrica Fase/Frequência/Tensão Hz/V 1~/50/230
(1) Tambiente =27 ºCBS/ 19 ºCBH; HR=47%. (2) Tambiente=20 ºC.
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DAIKIN ALTHERMA HPC - ACESSÓRIOS

Compatibilidade

Descritivo Referência FWXV-ABTV3
FWXM-ATV3

FWXT-ABTV3C
10 15 20

Controlo eletrónico SMART TOUCH integrado 
com modulação do ventilador e termóstato EKRTCTRL1  - -

Controlo eletrónico SMART TOUCH integrado com 
4 velocidades do ventilador e termóstato EKRTCTRL2  - -

Kit composto pelo controlador mural branco SMART LCD 
(EKWHCTRL1) e placa de ligação à unidade (EKWHCTRL0).  
Dimensões (Alt. x Prof. x Larg.): 108 x 17 x 77 mm

SB.EKWHCTRL0_CTRL1   -

Placa PCB para controlo das unidades Slaves (MAX até 30 
unidades), em caso de multíplas unidades comandados 
por mesmo termóstato mural SB.EKWHCTRL0_CTRL1

EKWHCTRL0  

Placa PCB para ligação a termóstato de 
terceiros, controlo ON/OFF EKPCBO  - -

Placa PCB para ligação a termóstato de 
terceiros, controlo 4 velocidades EKPCB4S   -

Placa PCB para ligação a termóstato de 
terceiros, controlo velocidade modulante EKPCB10   -

Pés estéticos EKFA  - -

Válvula de 2 vias motorizada (FWXV/M) EK2VK0   -

Válvula de 2 vias motorizada (FWXT) EKT2VK0 - - 
Válvula de 3 vias motorizada (FWXV/M) EK3VK1   -

Válvula de 3 vias motorizada (FWXT) EKT3VK1 - - 
Curva de 90º para simplificar a ligação da válvula motorizada 
de 2 vias (EK2VK0) EKEUR90   -

Peça de extensão para simplificar a ligação da válvula 
motorizada de 2 vias (EK2VK0) ou 3 vias (EK3VK1) EKDIST   -

Estrutura em metal para encastre da unidade 
Dimensões (Alt x Prof. x Larg.):  
754 x 142 x (972/1172/1372) mm

EKM10CS
-

 - -
-EKM15CS -  -

EKM20CS - - 

Painel frontal para instalação no teto
EKM10CH

-
 - -

-EKM15CH -  -
EKM20CH - - 

Painel frontal para instalação mural
EKM10CV

-
 - -

-EKM15CV -  -
EKM20CV - - 

Encaixe de entrada de ar
EKM10DH

-
 - -

-EKM15DH -  -
EKM20DH - - 

Curva de saída 90 °C para insuflação vertical
EKM10D90

-
 - -

-EKM15D90 -  -
EKM20D90 - - 

Tabuleiro de recolha de condensados para instalação 
horizontal

EKM10COH 
(ver tamanho 

necessário)

- -EKM15COH
EKM20COH

Conduta de encaixe na unidade com comprimento 
telescópico de 30 a 59 cm

EKM10DT
-

 - -
-EKM15DT -  -

EKM20DT - - 

Grelha de entrada de ar em alumínio com difusão de ar reto
EKM10IS

-
 - -

-EKM15IS -  -
EKM20IS - - 

Grelha de saída de ar em alumínio com difusão de ar reto
EKM10SV

-
 - -

-EKM15SV -  -
EKM20SV - - 

Grelha de entrada de ar em alumínio com difusão de ar curvo
EKM10IC

-
 - -

-EKM15IC -  -
EKM20IC - - 

Grelha de saída de ar em alumínio com difusão de ar curvo
EKM10CA

-
 - -

-EKM15CA -  -
EKM20CA - - 

Controlo da Qualidade do Ar Interior  
Acessórios obrigatórios para controlo da qualidade do ar interior

Descritivo Refª conjunto FWXV-ABTV3 FWXM-ATV3 FWXT-ABTV3C

Kit composto por controlador mural branco SMART LCD c/ 
sonda de qualidade do ar interior (EKWHCTRL1A), placa PCB 
(EKWHCTRL0) e registo motorizado para controlo da entrada 
de ar novo (EKFCD80)

SB.EKWC/EKFCD80  - -

As unidades Daikin Altherma HPC não incluem válvula nem controlador 
(exceto versão mural, fornecida com comando infravermelhos). Deverão ser 

selecionados estes acessórios com base na tabela abaixo.
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1. Convetor para bomba de calor
2. Pavimento radiante

Emissores térmicos

A Daikin oferece uma variedade de tubos de pavimento 

radiante, placas e acessórios para corresponder a 

qualquer necessidade de climatização.  
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Daikin Altherma UFH - Piso radiante

Mais conforto,  
menos custos energéticos 

Bem-vindo ao seu novo ambiente

A escolha das superfícies de aquecimento é influenciada, 
essencialmente, pela disposição da divisão, das janelas e 
das paredes da sua casa. Divisões inundadas de luz com 
grandes janelas, espaços abertos e variados e um clima 
constantemente agradável – com os sistemas de piso 
radiante da Daikin pode dar largas às suas ideias criativas 
para a habitação.

Revestimentos de pavimento à sua escolha

Os sistemas de piso radiante da Daikin permitem uma 
escolha de revestimentos do pavimento praticamente 
sem restrições. Se isto for tido em conta desde a fase de 
planeamento, o desempenho térmico ideal é garantido.

Consumo energético reduzido e conforto 
saudável

Devido à sua ampla superfície de aquecimento o sistema 
de piso radiante pode funcionar a uma temperatura de 
superfície baixa. A temperatura do ar nas divisões pode 
ser mantida a um nível significativamente mais baixo, com 
a mesma sensação de aquecimento, que nas divisões 
com sistemas convencionais. Os níveis de circulação de ar 
são consideravelmente menores e reduzem a dispersão 
de pó e ácaros, o que resulta numa grande vantagem 
para pessoas com alergia ao pó!

Aquecimento contemporâneo – também para o futuro!

A superfície de aquecimento disponível influencia significativamente 
a escolha do gerador de calor. Os geradores de calor modernos, 
como as bombas de calor, são os sistemas ideais para funcionar a 
baixa temperatura para estas aplicações. E quanto mais baixa for a 
temperatura de avanço da água, mais eficiente e económico será o 
sistema de aquecimento. Com um sistema de piso radiante da Daikin, 
tem adicionalmente na gama à sua disposição um vasto leque de 
oferta quanto a unidades produtoras de calor. Hoje e amanhã. 

As vantagens para si 
Sistemas de piso radiante Daikin Altherma UFH

 › Design individual para cada divisão
 › Escolha livre do pavimento
 › Sustentável: Compatível com todos os geradores de calor
 › Poupanças nos custos de aquecimento através de uma 
utilização energética mais eficiente

 › Aquecimento saudável, adequado para pessoas com alergia 
ao pó

 › Controlo de temperatura simples e variável
 › Aquecimento no inverno e arrefecimento no verão com o 
máximo nível de eficiência energética, em combinação com 
uma bomba de calor Daikin Altherma

 › Adequado para renovações e novas construções

Instalação simples e isolamento térmico

O sistema de placas da Daikin oferece vários benefícios durante 
a colocação do piso radiante.  
São fáceis de instalar, ecológicos (sem CFC), garantem um 
perfil uniforme de temperatura, um bom isolamento térmico e 
possuem excelentes propriedades de isolamento acústico.
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O seu clima de conforto,  
dia após dia 

A temperatura ideal em qualquer altura do ano

Os nossos sistemas de aquecimento tornam as casas 
confortáveis. Os geradores de calor, como uma bomba de 
calor ar/água, usam energia renovável do ambiente como 
fonte de calor, reduzindo substancialmente o consumo e os 
custos energéticos. E quanto ao ar condicionado no verão? 
São poucos os edifícios residenciais com unidades de ar 
condicionado que oferecem uma temperatura agradável e 
confortável nos dias e noites quentes de verão. Isto está a 
mudar. O sistema de piso radiante oferece não só um calor 
confortável no inverno, mas também um arrefecimento suave 
no verão, em todas as divisões. E tudo isto através de um 
funcionamento muito económico e sem custos de aquisição 
adicionais.

Aquecimento regenerativo no inverno, 
arrefecimento suave no verão

A bomba de calor Daikin Altherma marca a diferença quando é 
combinada com um sistema de piso radiante da Daikin. Para o 
arrefecimento, o processo da bomba de calor é simplesmente 
invertido, ou seja, o calor é extraído do interior do edifício 
e libertado no exterior (ambiente). A divisão é arrefecida 
principalmente pelo sistema de piso radiante. A superfície 
ampla proporciona um clima ambiente muito agradável e sem 
correntes de ar. É invisível e silencioso, mesmo no modo de 
arrefecimento. 
 

Combinação inteligente: 
Piso radiante e ventiloconvetores

São normalmente utilizados ventiloconvetores em divisões sem piso 
radiante, uma vez que também possui funções de aquecimento e 
arrefecimento. Caso nem todas as divisões tenham piso radiante, é 
o complemento ideal para a bomba de calor Daikin Altherma. O seu 
funcionamento muito silencioso permite a aplicação mesmo em 
quartos. A unidade de controlo de temperatura integrada assegura 
um conforto ideal em todas as divisões. 

Conforto e poupança máximos – tudo incluído

Com a opção de arrefecimento disponível na bomba de calor ar/água 
Daikin Altherma, pode desfrutar de aquecimento e arrefecimento 
nas divisões com piso radiante sem despesas ou investimentos 
adicionais. Os custos de funcionamento deste conforto adicional 
também são reduzidos.

Sistema solar térmico Daikin Altherma ST: Minimiza os 
custos energéticos

A integração de um sistema solar, que contribui como suporte 
adicional ao sistema de aquecimento no inverno, através da energia 
solar gratuita, oferece o máximo conforto para a sua habitação com 
custos energéticos mínimos. 

A temperatura desejada  
num instante

O piso radiante é regulado através 
de controladores eletrónicos de 
temperatura inteligentes. Permitem 
definir a temperatura mais confortável 
em cada divisão. Seleção entre 
aquecimento ou arrefecimento com 
um toque de botão.

Aquecimento 
também na parede

Os sistemas de aquecimento 
da Daikin também podem ser 
concebidos como sistemas de 
aquecimento/arrefecimento mural.
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Nova construção:  
Sempre a primeira escolha

A melhor opção para todos

A Daikin oferece soluções inovadoras para sistemas de piso 
radiante que dão resposta a todas as necessidades. Todas as 
superfícies de aquecimento são concebidas para cumprir os seus 
requisitos para cada divisão e proporcionar o melhor conforto, 
clima e eficiência energética na sua habitação. 

Estrutura com sistema

Os sistemas de aquecimento e arrefecimento por piso radiante 
da Daikin em novas construções são, geralmente, construídos 
utilizando o sistema de placas. Estas placas garantem um perfil 
uniforme de temperatura, um bom isolamento térmico e 
excelentes propriedades de isolamento acústico. São fáceis de 
instalar, ecológicas (sem CFC) e cumprem todos os requisitos 
estruturais graças aos diferentes designs.

Pavimento ou parede

Estes sistemas de aquecimento da Daikin não só são utilizados como 
piso radiante mas também como sistemas de aquecimento mural. 
Esta opção está sempre disponível nos casos em que, devido às 
condições estruturais ou se a área do pavimento não for suficiente 
para aquecer o espaço, o piso radiante não seja possível. Em casas 
de banho, por exemplo, podem ser criadas áreas muito confortáveis 
com aquecimento mural não sendo necessários radiadores 
adicionais.

Sistemas de Placas

Características

Ligação por encastre
 › Permite uma colocação fácil com uma aderência e ajuste perfeito entre 
as placas

 › Evita falhas no alinhamento dos pitons
 › A ligação macho-fêmea assegura a continuidade superficial das placas 

Altura do piton 22mm
 › Permite uma aderência total para tubos Monopex Ø 17 mm 

Pitons com forma poligonal com saliências
 › Os tubos são fixados totalmente sem necessidade de clipes ou acessórios
 › Permite utilizar tubos Monopex de Ø 17 mm com passo de tubo mínimo 
de 50mm

 › As saliências melhoram substancialmente a aderência do tubo, 
impedindo que o mesmo se solte

 › Facilidade de instalação  do tubo, pode ser colocado apenas por uma 
pessoa

Detalhe

50 mm

22 mm
A

B

mm

850 mm 800 mm

m
m

m
m

Vista frontal Vista traseira

Referência λ
(w/m-K)

L x A
(mm)

Espessura 
total A 
(mm)

Espessura 
da base B 

(mm)

Espessura 
efetiva* 

(mm)
Rt

(m2. k/W) Un./kit m2/Kit

PRP32 0,033 1400 x 
800

32 10 16 0,45 16 17,92

PRP48 0,034 48 26 32 0,90 9 10,08

* Mediante cálculo do valor volumétrico da placa (incluindo os pitons).
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Termóstato de divisão com fios

Com uma estrutura e design modernos, 
o termóstato de divisão assegura 
um controlo efetivo e individual da 
temperatura da divisão. Versões:

Versão digital EKWCTRDI1V3
 › Visor para consulta do estado e 
definição de temperatura e modo de 
funcionamento através de botão rotativo

Versão analógica EKWCTRAN1V3
 › Definição simples da temperatura através 
de controlo rotativo. 

Coletor de distribuição RMX

Coletor de distribuição do circuito de 
aquecimento feito de poliamida reforçada 
com fibra de vidro e estabilização de 
calor. Para todos os sistemas de ligação a 
radiadores e piso radiante da Daikin. 

Estação base com fios Daikin 
EKWUFHTA1V3

 › Unidade central de ligação
 › Controlo e ajuste da temperatura 
dos diversos circuitos do coletor de 
distribuição

Monopex

O piso radiante para sistemas com baixas 
temperaturas. Ideal para combinação com 
bombas de calor. 
 › Monopex 14 para aquecimento mural
 › Monopex 17 para instalação em sistemas 
de placas

Convetor de bomba de calor 
Daikin Altherma HPC

 › Design elegante
 › Aquecimento e arrefecimento
 ›  Controlador eletrónico de temperatura 

ambiente integrado com temporizador
 ›  Muito silencioso e compacto
 ›  Também adequado para quartos
 ›  Ideal em edifícios com piso radiante e 

radiadores

Coletor de distribuição RMV

Coletor de distribuição do circuito de 
aquecimento em aço inoxidável. Para 
todos os sistemas com radiadores e piso 
radiante da Daikin. 

Sistema de placas

Placa com saliências e com uma camada 
de proteção adicional, feita em poliestireno 
termomoldado, que protege o tubo 
durante a instalação. 
Sistemas: Monopex 

Trilhos de fixação para 
aquecimento mural

Trilhos de fixação de tubo Monopex 14 
para aquecimento mural.
Sistemas: Monopex 14

Atuador de válvula 
EKWCVATR1V3

 › Abertura e fecho de válvulas dos circuitos 
do coletor de distribuição

 › Controlo através da estação base ou do 
termostato de divisão



Daikin Altherma UFH

DAIKIN ALTHERMA UFH - PISO RADIANTE

Descrição Artigo Refª encomenda Conteúdo  
por refª

Sistema de placas:
Placas de Poliestireno 
com instalação através da 
técnica de sobreposição. 
Adequadas para tubos 
de 16 / 17 mm. Passo 
de tubagem 50 mm. 
Os pitons permitem 
uma fixação dos tubos 
totalmente segura. 
Máxima segurança ao 
caminhar sobre as placas.

PPR48
Altura 48 mm, Resistência térmica 0,90 m2 k/W 
Isolamento térmico e acústico integrado. Para instalação no 
caso das divisões anexas serem aquecidas. Dimensões: 1.400 x 
800 mm

PT-PPR48E26 9un.=10,08m2

PPR32 
Altura 32 mm, Resistência térmica 0,45 m2 k/W 
Para construções com elevadas necessidades e várias camadas 
de isolamento.
Dimensões: 1.400 x 800 mm

PT-PPR32E10 16un.=17,92m2

Tubos Monopex: Tubo 
base PE-X com uma 
barreira estanque de 
oxigénio. 

Monopex 14, PE-X Ø 14 x 2 DD (Parede radiante)

EMOPX14120A 120m

EMOPX14240A 240m

EMOPX14600A 600m

Monopex 16, PE-X Ø16 x 1.5 DD
EMOPX16240A 240m

EMOPX16600A 600m

Monopex 17, PE-X Ø 17 x 2 DD

EMOPX17120A 120m

EMOPX17240A 240m

EMOPX17600A 600m

Tubo de proteção: 
Tubo negro em plástico 
corrugado para isolamento 
adicional na zona do coletor 
e juntas de dilatação.

Diâmetro Ø 16 / 21 mm EPROTEPIP1621A 25m

Diâmetro Ø 19 / 25 mm EPROTEPIP1925A 25m

Curva guia para tubo Monopex: Acessório recomendado para facilitar a dobra do tubo até ao 
coletor. Para tubo Monopex com Ø 14, 16 e 17mm. EPIPEBEND1418A 10un.

Faixa perimetral RDS com película de proteção para instalações de piso radiante. 
Espuma de PE com película soldada
Altura 150mm , Espessura 8mm, Comprimento 25m

ESIDESTRIPRDSA 25m

Junta de vedação RDS-AS para betonilha líquida 
Junta de vedação para combinação com faixa perimetral RDS (ESIDESTRIPRDSA), 
para betonilhas líquidas. 

ESEALLINERDSA 25m

Perfil da junta de dilatação DFP 
Para a colocação de juntas móveis e juntas nas portas. Cartão ondulado com filme 
adesivo. Comprimento 100cm, Altura total 10cm, Altura do Conjunto 7cm, Espessura 
6mm.

EXPANSIOJOICA 25un.

Aditivo para betonilha Estrolith H2000
Betonilha de cimento com 45mm para cobertura do tubo. Iniciar o aquecimento após 
21 dias. Quantidade aprox. 0.150kg/m2 

ESCREDEST2000A 10kg

Aditivo para betonilha Temporex
Betonilha de cimento com 45mm para cobertura do tubo. Iniciar o aquecimento após 
10 dias. Quantidade aprox. 0.250kg/m2 

ESCREDTEMPREXA 10kg

Aditivo para betonilha Estrothem S
Betonilha de cimento com 30mm para cobertura do tubo. Iniciar o aquecimento após 
21 dias.  Quantidade aprox. 1.3kg/m2 

ESCREDESTROSA 10kg

Acessório - Clipes para fixação de tubos  
Monopex 17 e 20 RHC 17 EPIPECLIPMOPXA 50un.

Acessório Parede radiante - Trilhos de fixação 
Comprimento: 1m, Espaçamento de tubagem 50mm. ECLIPRAILA 100un.

Acessório Parede radiante - Prego de plástico KN06
Para aplicação com Trilhos de fixação ECLIPRAILA. Comprimento 60mm, diâmetro 
eixo: 8mm

ECLIPRAILNAILA 100un.

Descrição Artigo Refª encomenda Alt. x Larg. (cm)

Coletor de distribuição RMV 
para circuitos de piso radiante e 
radiadores 
Coletor em aço inox com sensor de 
caudal (faixa de escala 10 - 200l/h), 
válvula no retorno, peça final com 
ventilação manual, válvula de 
enchimento e drenagem, totalmente 
montado. Suporte de parede e 
material de montagem incluídos.

Coletor de 2 saídas RMV 2 ECOLLECTRMV2A 44 x 21,5

Coletor de 3 saídas RMV 3 ECOLLECTRMV3A 44 x 26,5

Coletor de 4 saídas RMV 4 ECOLLECTRMV4A 44 x 31,5

Coletor de 5 saídas RMV 5 ECOLLECTRMV5A 44 x 36,5

Coletor de 6 saídas RMV 6 ECOLLECTRMV6A 44 x 41,5

Coletor de 7 saídas RMV 7 ECOLLECTRMV7A 44 x 46,5

Coletor de 8 saídas RMV 8 ECOLLECTRMV8A 44 x 51,5

Coletor de 9 saídas RMV 9 ECOLLECTRMV9A 44 x 56,6

Coletor de 10 saídas RMV 10 ECOLLECTRMV10A 44 x 61,5

Coletor de 11 saídas RMV 11 ECOLLECTRMV11A 44 x 66,5

Coletor de 12 saídas RMV 12 ECOLLECTRMV12A 44 x 71,5

22



Controladores Multizona Daikin
Modelos Descrição

EKWUFHTA1V3
Estação base com fios da Daikin. Unidade central de ligação para controlo e ajuste da temperatura 
dos circuitos de aquecimento e arrefecimento, divisão a divisão até um máximo de 10 zonas/
termóstatos e 18 circuitos/atuadores. 

EKWCTRDI1V3
Termóstato digital com fios. Permite a definição da temperatura desejada, através de uma operação 
realizada confortavelmente por intermédio de um botão rotativo. Intervalo de regulação de 
temperatura: 5-30ºC. Dimensões (Alt. x Prof. x Larg.): 86 x 31 x 86 mm.

EKWCTRAN1V3

Termóstato analógico com fios. Permite a definição da temperatura desejada de modo analógico, 
oferecendo uma ótima relação preço-desempenho para espaços onde é necessário um bom controlo 
de temperatura. Intervalo de regulação de temperatura: 10-28ºC. Dimensões (Alt. x Prof. x Larg.): 86 x 
29 x 86 mm.

EKWCVATR1V3 Atuador de válvula. Atuador elétrico para abrir e fechar válvulas em distribuidores de circuitos de 
aquecimento ou arrefecimento.

Daikin Altherma UFH

DAIKIN ALTHERMA UFH - PISO RADIANTE

Descrição Artigo Refª encomenda Alt. x Larg. 
(cm)

Coletor de distribuição RMX 
para circuitos de aquecimento 
em sistemas de piso radiante e 
radiadores

 › Poliamida reforçada com fibra de 
vidro
 › Adequado para alturas de 

montagem mais baixas
 › Economia de espaço devido à 

reduzida largura
 › Pode ser ampliado graças ao seu 

desenho modular
 › Permite incorporar entre 2 a 14 

circuitos
 › Conexão Eurocone até um 

diâmetro de tubo de 20 mm
 › Grupo de conexão KFE e 

termómetros integrados

Coletor de 2 saídas RMX 2 ECOLLECTRMX2A 44 X 20

Coletor de 3 saídas RMX 3 ECOLLECTRMX3A 44 x 25

Coletor de 4 saídas RMX 4 ECOLLECTRMX4A 44 x 30

Coletor de 5 saídas RMX 5 ECOLLECTRMX5A 44 x 35

Coletor de 6 saídas RMX 6 ECOLLECTRMX6A 44 x 40

Coletor de 7 saídas RMX 7 ECOLLECTRMX7A 44 x 45

Coletor de 8 saídas RMX 8 ECOLLECTRMX8A 44 x 50

Coletor de 9 saídas RMX 9 ECOLLECTRMX9A 44 x 55

Coletor de 10 saídas RMX 10 ECOLLECTRMX10A 44 x 60

Coletor de 11 saídas RMX 11 ECOLLECTRMX11A 44 x 65

Coletor de 12 saídas RMX 12 ECOLLECTRMX12A 44 x 70

Kit para acrescento de 1 circuito RMX EWS2 
(para avanço e retorno) EXTENSIONZONEA -

Regulador de caudal DMR RMX para coletor RMX 
para caudais pequenos de 0,2 a 1,6 l/min EFLOSENDMRRMXA -

Kit de anilhas de aperto para conectar 
os tubos aos coletores de distribuição 
RMX / RMV, para avanço e retorno de 
cada circuito

MV14 - Para tubos Monopex 14 ESERIMOPX14A -

MV16 - Para tubos Monopex 16 ESERIMOPX1615A -

MV17 - Para tubos Monopex 17 ESERIMOPX17A -

Kit de conexão SKU  
3/4” Eurocone, 2 unidades. Para unir tubos PE-X. Necessário em combinação com o 
kit de anilhas de aperto MV (ESERIMOPX14/17A).

ECLUTCHNIPSKUA -

Kit válvulas de corte ASH3
2 unidades - 1”(F) x 1”(M) ESHUTOFVALVEA -

Kit válvulas de corte WMS2, para aplicação de contadores de entalpia  
Kit de válvulas de corte, necessário em caso de aplicação de contadores de entalpia 
de 110 ou 130 mm de comprimento.

ECALORIMETERA -

Caixa para montagem mural 
encastrada
Com estrutura frontal e porta, 
altura ajustável entre 80 e 120 mm, 
estrutura e porta pintados a branco 
RAL9010. 
Disponível também caixa para 
instalação mural à vista, por favor 
consultar a Daikin.
Nota: No caso de instalação de contadores 
de entalpia, por favor considerar caixa do 
tamanho imediatamente acima.

WEK RMX 05 - Até RMX 4 / RMV 3 EIWRX4RV3A 75 x 50 

WEK RMX 10 - Até RMX 7 / RMV 6 EIWRX7RV6A 75 x 75

WEK RMX 15 - Até RMX 10 / RMV 9 EIWRX10RV9A 75 x 90

WEK RMX 20 - Até RMX 14 / RMV 12 EIWRX14RV13A 75 x 120

WEK RMX 25 - Até RMX14 / RMV 12, para 
instalação de contadores de entalpia EIWRX14RV13CLA 75 x 150
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Com os controladores Daikin, dispõe de total controlo sobre a sua bomba de calor. A gama 
de controladores com fios inclui termóstatos fáceis de utilizar, que permitem controlar 
a temperatura de diferentes divisões. A aplicação Daikin Onecta oferece ainda mais 
funcionalidades para ajudar a programar e gerir o consumo energético das unidades.

BRC1HHDW/S/K EKRUCB* EKRUAHTB DOTROOMTHEAA

Daikin Altherma 3 H HT (F/W) Classes 14-16-18 EPRA14-18D7 + ETV/B*-E7 •
Daikin Altherma 3 H HT ECH2O Classes 14-16-18 EPRA14-18D7 + ETS*-E •
Daikin Altherma 3 R (F/W) Classes 4-6-8 ERGA-E(H) + EHV/B*-E •
Daikin Altherma 3 R ECH2O Classes 4-6-8 ERGA-E(H) + EHS*-E •
Daikin Altherma 3 R (F/W) Classes 11-14-16 ERLA-D + EBV/B*-D •
Daikin Altherma 3 R ECH2O Classes 11-14-16 ERLA-D + EBS*-D •
Daikin Altherma 3 M Classes 4-6-8 E(B/D)LA-E •
Daikin Altherma 3 M Classes 9-11-14-16 E(B/D)LA-D •
Daikin Altherma R HT 11-14-16 kW EKHBRD-AD(V/Y)17 +  ERSQ-A(V/Y)1 •
Daikin Altherma R Híbrida 5-8 kW EVLQ-CV3 •
Daikin Altherma 3 GEO 6-10 kW EGSA(H/X)-D9W •
Daikin Altherma 3 C W 12-35 kW D2CND-A1A/A4A •

Controlador remoto por cabo
Madoka (BRC1HHD)

Aplicação Daikin Onecta
Necessário módulo WLAN (BRP069A71), cartão WLAN 
(BRP069A78) ou adaptador LAN (BRP069A61/2), 
dependendo do tipo de bomba de calor

Termóstato digital por cabo
EKWCTRDI1V3

Termóstato analógico 
por cabo
EKWCTRAN1V3

Tabela de combinações

Controladores

BRP069A61/62 BRP069A71 BRP069A78
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Madoka combina requinte e simplicidade

 › Design moderno e elegante
 › Controlo através de botão tátil intuitivo
 › Três cores para combinar com qualquer interior
 › Compacto: mede apenas 85 x 85 mm

Design premiado

O Madoka recebeu um prémio IF Design Award e um prémio Red-
dot Product Design Award pelo seu design inovador. Estes prémios 
representam dois dos maiores e mais prestigiados concursos de 
design do mundo.

Prateado 
RAL 9006 (metálico) 
BRC1HHDS

Preto  
RAL 9005 (mate) 
BRC1HHDK

Branco  
RAL9003 (brilhante)  
BRC1HHDW

Controlador remoto por cabo  
intuitivo com design premium

Madoka. A beleza da simplicidade

Atualização fácil através de Bluetooth

É recomendável assegurar que o controlador está atualizado. 
Para atualizar o software ou verificar se estão disponíveis 
atualizações, basta um dispositivo móvel e a aplicação Madoka 
Assistant. A aplicação está disponível a partir do Google Play e 
da Apple Store.
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Funcionalidades gerais

 › Melhore a eficiência energética da sua casa
 › Dimensões e implementação universais
 › Instalação, funcionamento e manutenção fáceis e intuitivos
 › Eficiente e adequado para o utilizador 

Conforto

Com a ajuda deste sistema de controlo multizona, os utilizadores podem regular a temperatura individualmente em cada divisão. Para além 
do calor produzido pelos emissores térmicos, o sistema de controlo também tem em conta todas as outras fontes de calor, tais como a luz 
solar, a iluminação, as pessoas e outras fontes de calor, como uma lareira ou um forno. 

Com base numa comparação contínua da temperatura alvo com a temperatura real no espaço, o sistema de controlo abre e fecha os circuitos 
individualmente através de atuadores elétricos.

Componentes do sistema

Para ajuste da temperatura de aquecimento e arrefecimento

Controladores 
multizona

Termóstato analógico com fios
EKWCTRAN1V3
Permite a definição da temperatura desejada de 
modo analógico, oferecendo uma ótima relação 
preço-desempenho para espaços onde é neces-
sário um bom controlo de temperatura. Intervalo 
de regulação de temperatura: 10-28 ºC.

Atuador de válvula
EKWCVATR1V3
O Atuador de válvula da Daikin é um atuador 
termoelétrico para abrir e fechar válvulas em 
distribuidores de circuitos de aquecimento ou 
arrefecimento.

Estação de controlo
EKWUFHTA1V3
A estação de controlo com fios da Daikin é uma 
unidade central de ligação para controlo e ajuste 
da temperatura dos circuitos de aquecimento e 
arrefecimento, divisão a divisão, até um máximo 
de 10 zonas/termóstatos e 18 circuitos/atuadores.

Termóstato digital com fios
EKWCTRDI1V3
Permite a definição da temperatura desejada 
confortavelmente por intermédio de um con-
trolo rotativo. As definições selecionadas estão 
claras e rapidamente perceptiveis no ecrã devido 
aos simbolos neutros e bem estruturados. 
Intervalo de regulação de temperatura: 5-30 ºC.
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Ligação à Daikin Cloud

Quer esteja em casa ou fora, poderá controlar a unidade Daikin remotamente através 
da aplicação Daikin Onecta. É sempre possível aceder à aplicação através da cloud para 
assegurar o melhor conforto no aquecimento, arrefecimento e água quente sanitária.  
Como funciona?

Vantagens

   Maior ligação com o utilizador
   Sem complicações ao passar de "em casa" para "fora de casa"
   Preparado para suporte remoto aos instaladores
   Preparado para a manutenção preventiva

Cloud residencial

Aplicação  
Daikin Onecta  

- Controlo remoto  
fora de casa

Aplicação  
Daikin Onecta  

- Controlo dentro 
de casa

Modem

Bomba de calor Daikin Altherma

Cartão WLAN BRP069A78  
Instalado na unidade  

(ranhura para cartão MMI-2 SD)

ou

Módulo WLAN BRP069A71 
Ligação por cabo  

à unidade
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A aplicação Daikin Onecta destina-se a quem vive em constante movimento e pretende 
gerir o sistema de aquecimento através do smartphone.

Controlo por voz
Para oferecer aos utilizadores ainda mais conforto e simplicidade, a aplicação Daikin 
Onecta dispõe agora de controlo por voz. Esta funcionalidade mãos livres reduz o 
número de cliques necessários para gerir as unidades.

Funcional e disponível em vários idiomas, o controlo por voz emparelha-se bem 
com qualquer dispositivo inteligente, incluindo Google Assistente e Amazon 
Alexa*.

Aplicação Daikin Onecta
Agora disponível com controlo por voz

Exemplo de utilização do controlo por voz através do Google Assistente

Exemplo de utilização do controlo por voz através de Amazon Alexa

"Alexa, define a temperatura ambiente para 20 °C"

"A temperatura ambiente está definida para 20 °C"

A definir a temperatura ambiente para 
21 graus

Definir a temperatura ambiente para 
21 graus
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*

* Apenas disponível nos seguintes países:  
Espanha, Reino Unido, França, Alemanha e Itália.



Controlar 
Personalize o sistema de acordo 
com o seu estilo de vida e com os 
níveis de conforto durante todo 
o ano.

    Altere a temperatura 
ambiente e de água quente 
sanitária

    Ative o modo potente para 
impulsionar a produção de 
água quente

Programar 
Configure um programa horário 
para o seu sistema, com até seis 
ações por dia.

    Programe a temperatura 
ambiente e o modo de 
funcionamento

    Ative o modo de férias para 
reduzir os custos

Monitorizar 
Receba uma descrição geral completa do desempenho e do consumo de energia 
do sistema.

   Verifique o estado do sistema de aquecimento
   Aceda a gráficos de consumo de energia (dia, semana, mês)

A disponibilidade da função depende do tipo de sistema, da configuração e do modo de funcionamento.  
A funcionalidade da aplicação apenas está disponível se o sistema Daikin e a aplicação dispuserem de uma ligação à Internet fiável.

Digitalize o código QR para transferir já a 
aplicação
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Coletores solares
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As soluções solares térmicas Daikin foram concebidas para complementar uma grande 
variedade de sistemas de aquecimento, por forma a armazenar mais energia renovável para 
a produção de água quente sanitária.

 › Sistemas solares despressurizados (Drain-Back) e pressurizados
 › Água quente sanitária gerada pela energia solar
 › Coletores solares planos altamente eficientes disponíveis em 3 
opções de instalação:
 › Sob o telhado inclinado
 › Embutido em telhado inclinado
 › Em telhado plano

Gama de depósitos ECH2O: Produção de
água quente através da energia solar

Reduza os custos energéticos, beneficiando da energia renovável do 
sol através dos nossos sistemas solares.
Criados para todo o tipo de habitações, os utilizadores podem optar 
entre um sistema solar despressurizado ou pressurizado.

Certificacao Solar Keymark

Os coletores solares da Daikin foram reconhecidos com a certificação 
Solar Keymark. Reconhecida em toda a Europa, a certificação Keymark 
para produtos térmicos solares ajuda os utilizadores a selecionar 
coletores solares de qualidade. 
Na maior parte dos países da Europa, esta certificação é obrigatória 
para que os produtos possam ser elegíveis para a atribuição de 
subsídios.

Conforto

Fiabilidade

Eficiência energética

EKHWP300B

64W

294L

B

Porquê escolher um painel solar 
Daikin Altherma ST?

011-7S1016 F

Daikin Altherma ST
Maximizar a energia renovável

Coletores solares - Daikin Altherma ST
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O sistema Daikin Altherma ST utiliza a energia solar gratuita para apoiar o sistema de 

aquecimento. Os nossos coletores solares de elevado desempenho, desenvolvidos e 

produzidos internamente, podem ser instalados de várias formas para oferecer os mais 

altos níveis de eficiência energética. Para além disso, os coletores solares térmicos Daikin 

oferecem a sinergia perfeita com a nossa gama de bombas de calor e depósitos ECH
2
O.

Daikin Altherma ST 
Coletor solar

Painel solar térmico EKSV-P/EKSH-P

Bombas de calor

Daikin Altherma 3 R ECH
2
O •

Daikin Altherma 3 H HT ECH
2
O •

Bombas de calor + Depósito ECH2O

EKHWP-B/EKHWP-PB + Daikin Altherma 3 R W (mural) •

EKHWP-B/EKHWP-PB + Daikin Altherma 3 H HT W (mural) •

EKHWP-B/EKHWP-PB/ EKHWD(B/H)-B + Daikin Altherma R HT •

Tabela de combinação

Daikin Altherma ST 
Depósitos ECH

2
O

Bomba de calor ar-água
Daikin Altherma 3 R ECH

2
O

SIMBOXX 2.0 
Ferramenta p/ simulação 
do desempenho de 
depósitos ECH2O
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https://simboxx.daikin.eu/pt/
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Sistema solar despressurizado (Drain-Back)

Como funciona?

 › Quando o circulador da estação solar arranca, a água 
é retirada diretamente do depósito e enviada pela 
tubagem até aos coletores.

 › Sempre que o circulador parar, a água presente 
nos coletores regressa ao depósito pela ação da 
gravidade.

 › Graças a este funcionamento único, não são 
necessários dispositivos de segurança, como válvulas 
de segurança, vasos de expansão ou glicol.

Vantagens

 › Sem glicol: o líquido que transporta a energia é 
apenas água.

 › Sistema de funcionamento autónomo, com 
modulações da estação solar, consoante as 
temperaturas no interior dos coletores e no depósito.

 › Gere automaticamente o modo de descongelação e 
evita o modo de sobreaquecimento.

ON

Sistema solar pressurizado
Como funciona?

 › O líquido de transferência de energia é água 
misturada com glicol, para evitar a congelação nos 
coletores solares.

 › Sempre que os coletores solares atingem a 
temperatura indicada, o sistema proporciona um 
fornecimento contínuo de energia.

 › A energia dos coletores é transferida para o depósito 
por intermédio de uma serpentina.

Vantagens
Monovalente
 › O sistema solar é utilizado como primeira fonte de 
aquecimento e pode ser associado a uma caldeira 
mural. A água fria é primeiro pré- aquecida no 
depósito solar, sendo que a caldeira pode fornecer 
energia adicional instantaneamente, se necessário. 

Bivalente
 › O sistema solar integra uma bomba de calor, caldeira 
ou resistência de apoio. A água quente sanitária é 
produzida diretamente no depósito. A fonte de apoio 
assegura o suporte em caso de escassa energia solar.

ON

Coletores solares

Dois sistemas diferentes
Para um conforto único



EKSV-P

EKSRPS4A

DAIKIN ALTHERMA ST

Coletor EKSV21P EKSV26P EKSH26P
Instalação Vertical Horizontal
Dimensões Unidade AlturaxLarguraxProfundidade mm 2000 x 1006 x 85 2000 x 1300 x 85 1300 x 2000 x 85
Peso Unidade kg 33 42
Volume l 1,3 1,7 2,1
Área Total m² 2,01 2,60

Abertura m² 1,80 2,36
Absorção m² 1,79 2,35

Revestimento Microtherm (absorção máx. 96%, emissão de cerca de 5% +/-2%)
Absorsor Tubo de cobre em forma de harpa, soldado a laser em chapa de alumínio com revestimento altamente seletivo
Envidraçamento Vidro de segurança de painel único, transmissão +/- 92%
Ângulo de inclinação Mín.~Máx. ° 15~80
Pressão de funcionamento Máx. bar 6
Temperatura de estagnação Máx. °C 192
Desempenho térmico eficiência do coletor ηcol (Aabertura) % 61

Eficiência do coletor sem perdas η0 (Aabertura) % 0,781 0,784
Coeficiente de perda de calor a1 W/m².K 4,24 4,25
Dependência de temperatura do coeficiente 
de perda de calor a2

W/m².K² 0,006 0,007

Capacidade térmica kJ/K 4,9 6,5

EKSRPS4 EKSRDS2A
Instalação Na lateral do depósito Na parede
Dimensões Unidade AlturaxLarguraxProfundidade mm 815x142x230 410x314x154
Peso Unidade kg 6,4 6
Limites de funcionamento Temperatura ambiente Mín.~Máx. °C 5~40 -~40
Pressão de funcionamento Máx. bar - 6
Temperatura de estagnação Máx. °C 85 120
Controlo Tipo Controlador diferencial solar digital

Consumo de energia W 2 5
Sensor Sonda de temperatura do coletor solar Pt1000

Sonda de temperatura do depósito PTC -
Sensor de fluxo PTC -
Sensor de fluxo e de temperatura Sinal de tensão (3,5 V CC) -

Alimentação elétrica Fase/Frequência/Tensão Hz/V 1~/50/230 -/50/230
Auxiliar Estação solar W 37,3 23

Consumo anual de eletricidade auxiliar Qaux kWh 92,1 89
Standby solar W 2,0 5,0

Estação solar
 › Poupe energia e reduza as emissões de CO2 com um sistema solar 
térmico para a produção de água quente sanitária

 › Modelo EKSRPS4A - Estação solar para sistemas solares Drain-Back
 › Modelo EKSRDS2A - Grupo de circulação para sistemas solares 
Pressurizados

EKSRPS4A/EKSRDS2A

Coletor solar térmico
Coletor solar térmico para a produção de água quente

 › Os coletores solares podem produzir até 70% da energia necessária 
para a produção de água quente, representando uma importante 
poupança de custos

 › Disponíveis para instalação horizontal ou vertical
 › Os coletores de alta eficiência transformam a totalidade da radiação 
solar de onda curta em calor graças ao seu revestimento altamente 
seletivo

 › Instalação fácil em qualquer cobertura
 › Pode ser utilizado em sistemas Drain-Back ou pressurizados

EKSRDS2A
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ECPPT22-718 01/23
Os produtos Daikin são distribuídos por

www.daikin.pt

A Daikin Europe N.V. participa no programa de Certificação 
Eurovent para Conjuntos de Chillers Líquidos (LCP), Unidades 
de tratamento de ar (AHU), Unidades ventilo-convetoras (FCU) 
e Sistemas de volume de refrigerante variável (VRF). Verificar a 
validade atual do certificado on-line: www.eurovent-certification 
com ou utilizando: www.certiflash.com

O presente folheto pretende ser apenas informativo e não constitui uma oferta contratual com a 
Daikin Airconditioning Portugal S.A.. A Daikin Airconditioning Portugal S.A. compilou o conteúdo 
deste folheto de acordo com o melhor dos seus conhecimentos. Não é dada qualquer garantia 
expressa ou implícita no que toca à totalidade, precisão, fiabilidade ou adequação para um de-
terminado fim do seu conteúdo e dos produtos e serviços que apresenta. As especificações estão 
sujeitas a alteração sem aviso prévio. A Daikin Airconditioning Portugal S.A. rejeita explicitamen-
te quaisquer danos directos ou indirectos, no seu sentido mais amplo, resultantes ou relaciona-
dos com a utilização e/ou interpretação deste folheto. Todos os conteúdos estão ao abrigo de                 
copyright da Daikin Europe N.V.

Siga-nos na redes sociais! 

www.daikin.pt

https://www.facebook.com/DaikinPortugal
https://www.linkedin.com/company/daikin-portugal/
https://www.youtube.com/user/DaikinPortugal
https://www.instagram.com/daikinportugal/
http://www.daikin.pt

