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A Daikin Europe N.V. participa no programa de Certificação 

Eurovent para conjuntos de chillers líquidos e bombas de calor 

hidrónicas, unidades ventilo-convetoras e sistemas de fluxo 

variável do fluido frigorigéneo. Verificar a validade atual do 

certificado: www.eurovent-certification.com

Um grande passo na definição das bombas de calor

A+++Ecológica
Reduzidas emissões de CO2 graças à tecnologia Bluevolution

Desempenho superior
Elevada eficiência energética

Controlo intuitivo
Facilidade de configuração, monitorização  
e operação

Design premiado 
Um novo design que se adequa a qualquer 
arquitectura interior

Compacta
Área de instalação reduzida

A nova geração 
das bombas de calor

65° C

Saiba mais em www.daikin.pt Veja o vídeo em www.youtube.com/Daikinportugal



Beneficie das vantagens da nova 
bomba de calor Daikin Altherma

Ecológica
A bomba de calor Daikin Altherma 3 beneficia  
da utilização do ar exterior como fonte de energia renovável. 
É a primeira bomba de calor ar-água a funcionar com o novo 
fluido frigorigéneo R-32*.

Aquece a sua casa e fornece água quente à sua família, 
reduzindo ao máximo as emissões de CO

2
, pela utilização 

do R-32 - fluido frigorigéneo com um potencial de 
aquecimento global (GWP) mais reduzido -  apenas 32% em 
comparação com os fluidos frigorigéneos atuais.
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Desempenho superior
A Daikin Altherma 3 está equipada com Bluevolution, 
utilizando uma nova tecnologia de compressores com fluido 
frigorigéneo R32.
Oferece um desempenho superior, com temperaturas de 
avanço de 65ºC, oferecendo maior flexibilidade no sistema 
de aquecimento, e conforto total na produção de águas 
quentes sanitárias.
 
Com COPs até 5.1, proporcionando uma significativa 
poupança, graças a uma eficiência superior e classe 
energética até A+++, já em linha com a disposição da 
etiqueta energética de 2019.  

Para além disso, a Daikin Altherma 3 foi reconhecida com o 
certificado "European HP Keymark". 

Compacta
A versão vertical de chão inclui um depósito 
inclui um cilindro de água quente de 180 ou 
230 l, mantendo simultaneamente uma área de 
instalação reduzida de 0,37 m2. 

A versão mural permite a instalação em parede 
em locais onde o depósito de água quente não 
caiba, oferecendo total flexibilidade para sua a 
instalação noutro local mais adequado.
A versão ECH2O permite maximizar a utilização de 
energias renováveis, com ligação a sistemas solar 
térmico e fotovoltaico, produzindo água quente 
de forma semi-instantânea, logo mais higiénica.

Para além disso, é fácil de ligar à unidade exterior, 
oferecendo total flexibilidade na escolha do local 
exterior mais adequado.

Controlo intuitivo
Verá que a nova interface de utilizador é fácil de utilizar. Uma 
vez configurado o sistema, o display Daikin Eye assinala de 
forma fácil e imediata as operações de aquecimento e água 
quente da Daikin Altherma 3 e confirma se o nível de conforto 
está adequado às suas necessidades!

Como é evidente, o controlo diário através da  
aplicação online também está ao seu alcance! 

Maximize a sua tranquilidade registando-se no portal 
online "Stand By Me", e acompanhe de forma fácil a 
manutenção do seu equipamento e beneficie de uma 
extensão de garantia gratuita.
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Design premiado
A sua solução de aquecimento está no centro do seu 
espaço.  Com um design inovador, a Daikin altherma 3 
oferece uma funcionalidade e ergonomia de exceção, e uma 
integração perfeita em qualquer ambiente. 

Escolha a sua cor: branco ou prateado!  

0,37 m2

Aplicação

Versão ECH
2
O

 Versão mural

Versão vertical de chão


