TABELA DE PREÇOS 2022

Bombas de Calor

de águas quentes
sanitárias

NOTA INTRODUTÓRIA
A presente tabela indica os preços recomendados de
venda ao público dos equipamentos Daikin, sendo
apresentados preços com e sem IVA - não incluindo
instalação.
A Daikin Airconditioning Portugal S.A. na qualidade
de fabricante de equipamentos que para o seu correto
funcionamento necessitam de instalação, recomenda que
os mesmos sejam adquiridos através de um Instalador
certificado para o efeito, de acordo com a legislação em
vigor.
Os preços, sobre o equipamento, praticados por cada
Instalador são da sua inteira responsabilidade, podendo
diferir dos aqui apresentados.
Se pretender informações sobre parceiros Instaladores
Daikin, na sua localização, consulte-nos através do email:
info@daikin.pt
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DAIKIN ALTHERMA AQS

Bombas de calor para produção de água
quente sanitária (AQS)

75ºC

Daikin Altherma R AQS
› Versão Refrigerante Split - Ligação frigorífica entre unidades
› Água quente sanitária com baixo custo energético

SG

› Combine com solar para uma eficiência energética ainda maior

Read y

Smart Heat Pumps

› Instalação simples: depósito despressurizado e produção de
AQS instantânea
EKHHP300A2V3

› Reduzida manutenção: sem ânodos, significa sem formação de
calcário ou corrosão
› O apoio elétrico (2 kW) garante água quente em todas as
circunstâncias. O depósito de 500 L pode receber apoio de uma
fonte térmica externa

EKHHP500A2V3

ERWQ02AV3

REGISTE O SEU EQUIPAMENTO DAIKIN ALTHERMA
no portal Daikin Stand By Me, utilizando para o efeito o código QR disponível,
ou em alternativa em standbyme.daikin.pt. Usufrua de diversas vantagens, como uma
extensão de garantia gratuita de 6 meses, o acompanhamento do histórico da
sua instalação e um contacto rápido com o seu parceiro de serviços Daikin.
Poderá adicionalmente adquirir pacotes disponíveis de ofertas/serviços Daikin a associar
à sua instalação.

Eficiência do sistema*:

A+
* De acordo com regulamento 2017/1369/EU.

Volume do
depósito
(Litros)

Referência do conjunto

Preço do
conjunto s/ IVA

Preço do
conjunto c/ IVA

EKHHP300A2V3
(Possibilidade de ligação a solar Drain-Back)

300

SB-KHHP300A2V3_RWQ

3.005 €

3.696,15 €

EKHHP500A2V3
(Possibilidade de ligação a solar Drain-Back ou Pressurizado)

500

SB-KHHP500A2V3_RWQ

3.470 €

4.268,10 €

Unidade exterior

Unidade interior

ERWQ02AV3
ERWQ02AV3

Nota: Para consultar os acessórios aplicáveis a estes depósitos, consultar a Daikin.

Daikin Altherma M AQS

75ºC

R-134a

› Versão Monobloco de instalação no chão
› Versões Performance (EKHHE) e Comfort (EKHLE)
› Elevada eficiência COP (A14/W10-55) até 3,9 (EKHHE) e 2,6 (EKHLE)
› Água quente até 62ºC por bomba de calor
› Unidade compacta com 628mm de diâmetro

SG

› Amplo regime de funcionamento: Temperatura exterior -7ºC a 43ºC
(EKHHE) e 4ºC a 43ºC (EKHLE)

Read y

Smart Heat Pumps

› Modelos 200 e 260L com serpentina adicional para ligação a
sistema solar pressurizado (EKHHE-PCV37)

EKH(H/L)E-(P)CV3(7)

› Controlador integrado

A+
* De acordo com regulamento 2017/1369/EU.

Volume do
depósito (Litros)

Bomba de calor

200

EKHHE200PCV37

260

EKHHE260PCV37

200

EKHHE200CV37

260

Bomba de calor monobloco, versão Performance, para produção de AQS.
Possui serpentina adicional para ligação a sistema solar Pressurizado.
A refª do conjunto já inclui o filtro EKFIL260.
Bomba de calor monobloco, versão Performance, para produção de AQS.
A refª do conjunto já inclui o filtro EKFIL260.
Bomba de calor monobloco, versão Comfort, para produção de AQS.
A refª do conjunto já inclui o filtro EKFIL260.

Preço do
conjunto s/ IVA

Preço do
conjunto c/ IVA

SB.EK200PCV/FIL260

2.745 €

3.376,35 €

SB.EK260PCV/FIL260

3.010 €

3.702,30 €

SB.EK200CV/FIL260

2.535 €

3.118,05 €

EKHHE260CV37

SB.EK260CV/FIL260

2.800 €

3.444,00 €

200

EKHLE200CV3

SB.EKHLE200CV3/26

2.280 €

2.804,40 €

260

EKHLE260CV3

SB.EKHLE260CV3/26

2.485 €

3.056,55 €

Filtro
de ar

EKFIL260

Refª conjunto

NOVA SÉRIE*

Descrição

Acessórios
Descrição

Referência

Filtro de ar - As referências do conjunto da tabela acima já incluem este filtro.

EKFIL260

85 €

104,55 €

Kit para colocação correta da sonda solar no depósito, para controlo da temperatura de acumulação

EKPHK02

120 €

147,60 €

* Novos modelos disponíveis na versão Performance EKHHE a fornecer após ruptura de stock dos modelos antigos.

Preço s/IVA

Preço c/IVA
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GAMA DOMÉSTICA | AQUECIMENTO

REGISTE O SEU EQUIPAMENTO DAIKIN ALTHERMA
no portal Daikin Stand By Me, utilizando para o efeito o código QR disponível,
ou em alternativa em standbyme.daikin.pt. Usufrua de diversas vantagens, como uma
extensão de garantia gratuita de 6 meses, o acompanhamento do histórico da
sua instalação e um contacto rápido com o seu parceiro de serviços Daikin.
Poderá adicionalmente adquirir pacotes disponíveis de ofertas/serviços Daikin a associar
à sua instalação.

Eficiência do sistema*:

DAIKIN ALTHERMA GRANDES VOLUMES AQS - SPLIT

Daikin Altherma
R Flex Type HT AQS

80ºC

Para aplicações residenciais e comerciais

+

› O Daikin Altherma R Flex Type HT AQS é um sistema com um
desempenho altamente eficiente para produção de grandes
volumes de água quente sanitária
EMRQ-AB

› Com uma temperatura de impulsão de até 80ºC sem apoio de
resistência elétrica, permite armazenar mais quantidade de
energia nos depósitos de AQS, resultando num maior volume
equivalente para consumo

+
EKHBRD-AD(V/Y)17

EKHTS-AC

› Sistema modular multi-split, conjugação de uma unidade
exterior com várias unidades interiores hidroboxes

Eficiências do sistema, exemplos:
Unidade Exterior

EMRQ10ABY1

EMRQ12ABY1

EMRQ16ABY1

2 x EKHBRD014AD 2 x EKHBRD016AD 4 x EKHBRD011AD

Unidade Interior

2 x EKHTS260AC

Depósito

2 x EKHTS260AC

Perfil declarado

XL

Classe energética

A

Unidades

Alimentação

4 x EKHTS260AC

Capacidade Nominal de
Aquecimento A7/W80 (kW)

Referência

Preço s/ IVA

Preço c/ IVA

Unidades Exteriores

Trifásica

EMRQ-AB

22,4

EMRQ8AB

9.210 €

11.328,30 €

28,0

EMRQ10AB

10.230 €

12.582,90 €

33,6

EMRQ12AB

11.455 €

14.089,65 €

39,2

EMRQ14AB

13.295 €

16.352,85 €

44,8

EMRQ16AB

15.130 €

18.609,90 €

11,0

EKHBRD011ADV17

5.850 €

7.195,50 €

14,0

EKHBRD014ADV17

6.060 €

7.453,80 €

16,0

EKHBRD016ADV17

6.285 €

7.730,55 €

11,0

EKHBRD011ADY17

5.980 €

7.355,40 €

14,0

EKHBRD014ADY17

6.210 €

7.638,30 €

16,0

EKHBRD016ADY17

6.415 €

7.890,45 €

GAMA DOMÉSTICA | AQUECIMENTO

Unidades Interiores

Monofásica

EKHBRD-AD(V/Y)17

Trifásica

Nota: Por cada bifurcação nas linhas de fluido frigorigéneo será necessário adquirir uma forquilha.
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www.daikin.pt

Siga-nos na redes sociais!

Preços válidos a partir de 1 de Agosto de 2022 salvo erro tipográfico. A DAIKIN AIRCONDITIONING PORTUGAL S.A. reserva-se o direito de alterar os preços sem aviso prévio.
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