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De lucht-water warmtepompen

Verwarming - Sanitair warm water - Koeling
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energiezuinige en 
Slimme oploSSingen!

altherma 
warmtepomp

Het klimaat verandert. Wereldwijd zijn de effecten zicht-

baar en het tempo lijkt zelfs te versnellen.

Ook uw klant hoort en ziet dat elke dag. 

Om de gevolgen van de opwarming van de aarde zoveel 

mogelijk te beperken moet de CO2-uitstoot naar beneden. 

Ook uw klant weet dat.

De voorraad fossiele brandstoffen is eindig en leidt 

tot alsmaar duurder wordende brandstofprijzen.

Ook uw klant voelt dat (in zijn portefeuille).

Uw klant wenst bovendien een verwarmingsoplossing die 

minder energie verbruikt. 

Net zoals u, beseft uw klant, dat het tijd is om over te scha-

kelen naar andere verwarmingssystemen die energiezuinig 

zijn en een lage CO2-uitstoot veroorzaken.

De Altherma warmtepomp is een duurzaam energiesy-

steem dat onbenutte, maar onuitputtelijke, energie uit de 

buitenlucht omzet in bruikbare warmte. Altherma wordt het 

best gecombineerd met lage temperatuur verwarmingssy-

stemen en streeft optimaal comfort na. Bovendien is Al-

therma eenvoudig te installeren.



3 in 1 systeem  

Voor nieuwbouw  

& renoVatie

meer comfort >

laag energieVerbruik >

minder co > ²-uitstoot

productie sanitair warm water
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altherma Pag 4 
dé reVolutie in warmtecomfort!

Ook uw klanten zijn zich bewust van de alsmaar stijgende 
energieprijzen en van de gevolgen van de klimaatverandering. 
Met Altherma geeft u hen de mogelijkheid zelf een steentje 
bij te dragen tot een duurzamer milieu.

1. altherma,  Pag 6 
the basics

2. altherma,  Pag 8 
technisch bekeken

3. altherma,  Pag 14 
economisch bekeken

4. altherma,  Pag 15 
de software

5. altherma,  Pag 16 
technische specificaties

6. serVice  Pag 22

we ZiJn er Voor u!

U wenst assistentie bij installatie of opstart? U krijgt een 
technisch probleem niet opgelost? Eén telefoontje volstaat 
om u de nodige bijstand te verlenen.
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altherma De 3 in 1 garantie 
voor abSoluut comfort

Altherma  is een uniek systeem dat zowel verwarmt, 
sanitair warm water produceert en zelfs ruimtes kan 
koelen. Altherma biedt uw klant dus het hele jaar door 
maximaal comfort.

Warmtepompen zijn bovendien een interessant alternatief 
voor klassieke gas- of stookolieverwarming want ze bieden 
uw klanten unieke voordelen:

ze maken gebruik van hernieuwbare  >

energiebronnen (zoals buitenlucht)

ze leveren een aanzienlijke besparing  >

op het vlak van energie

ze leveren een belangrijke bijdrage in  >

de strijd tegen de CO2-uitstoot

ze kunnen verwarmen,   >

verkoelen én sanitair water opwarmen

3/4

1/4

twee basisbegrippen uit de warmtepomptechnologie

COP (Coefficient of Performance) of winstfactor
Het is een getal dat aangeeft hoeveel nuttige warmte de 
warmtepomp levert voor elke kWh elektriciteit die de warm-
tepomp verbruikt. Dit getal is afhankelijk van de binnen- en 
buitentemperaturen en is bijgevolg slechts een moment- 
opname.

SPF (Seasonal Performance Factor) of prestatiefactor van 
het warmtepompsysteem
De SFP brengt zowel het energieverbruik van de warmtepomp 
als het verbruik van de randapparatuur, zoals pompen, in reke-
ning en dit over een gans verwarmingseizoen.

energieZuinige werking

De lucht/water-warmtepomp van Altherma maakt 
gebruik van een duurzame energiebron. Ze haalt  
immers warmte uit de buitenlucht. Het systeem bestaat 
uit een gesloten circuit met een koelmiddel. Door ver-
damping, condensatie, compressie en expansie ontstaat 
daarin een thermodynamische kringloop. Een warmte-
pomp “pompt“ warmte van een laag naar een hoog tem-
peratuursniveau. De opgepompte warmte wordt in de  
woning via een warmtewisselaar overgedragen aan 
het waterverdeelnet (vloerverwarming, lage tempera-
tuurradiatoren en/of ventilo-convectoren).

Afhankelijk van het model levert een Altherma lucht /
water-warmtepomp voor elke kWh elektriciteit die ze 
verbruikt tussen de 4 en 4.5 kWh nuttige warmte op. 
Ongeveer 3/4 van de benodigde energie is dus gratis!

warmtepompcombinatie Verwarmingsbereik koelbereik
sanitair  

warm water

erhQ006-008ad + ekhbh008aa
5,75 tot 8.43 kw  

+ back up 3 kw tot 9 kw
- optie

erhQ011-16aa + ekhbh016ab
11,2 tot 16,00 kw 

+ back up 3 kw tot 9 kw
- optie

erhQ006-008ad + ekhbX008aa
5.75 tot 8.43 kw 

+ back up 3 kw tot 9 kw
7,20 tot 8,37 kw optie

erhQ011-16aa + ekhbX016ab
11,2 tot 16,00 kw 

+ back up 3 kw tot 9 kw
13,9 tot 17,8 kw optie
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een goed altherma ontwerp in 3 stappen

koudste dag van het jaar

evenwichtspunt

uur
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beschikbare 
capaciteit 
warmtepomp

90% van jaarlijkse 
verwarmingsbehoefte

10%

gedekt door warmtepomp

gedekt door back-up verwarming

Berekening warmteverliezen
(Transmissie- en ventilatieverliezen)

Selectie van Altherma op basis van warmteverliesberekening  
en bij voorkeur voor een laag watertemperatuursregime (40-35°C)

Tip: Maak gebruik van de beschikbare selectie- en software tools van Daikin (zie pagina 23)

Selectie van afgiftesystemen, na keuze Altherma-toestel, met een ∆T = 5 
Tip: Hou rekening met de pompkarakteristieken van de voorziene circulator!

Op de koudste dag van het jaar zal de vraag naar 
verwarming het grootst zijn. De maximale warmte-
behoefte is, in onze contreien, slechts enkele uren 
per jaar nodig. 
Een warmtepomp selecteren die de volledige 
warmtebehoefte dekt, is niet de meest economi-
sche oplossing. In dat geval zou de warmtepomp te 
groot gedimensioneerd zijn, en ligt de investerings-
kost hoog. 

Een mono-energetische oplossing resulteert 
in een betere balans tussen investerings- en 
verbruikskost. In dat geval zorgt de warmte-
pomp voor het grootste deel van de warmte- 
behoefte maar bij erg koud weer wordt ze onder-
steund door een elektrische back-up weerstand.  
De back-up verwarming wordt enkel gebruikt on-
der het evenwichtspunt.

warmtepomp

back-up verwarming
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buiten-
tempera-
tuur (°c)

-8,0 -3,2 1,6 6,4 11,2 16,0

440

880

1320

1760

2200

0

3 in 1 garantie 

stap 3

Verwarmingsbehoefte Versus Verwarmingsaanbod

stap 1

stap 2
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hoe werkt de altherma warmtepomp?

Het principe is vrij eenvoudig. Het systeem bestaat uit  
4 onderdelen die samen voor de ideale omgevings- en 
watertemperatuur zorgen.

1

2

1 - de buitenunit

De buitenunit is de eigenlijke warmtepomp. Ze haalt de 
warmte uit de buitenlucht en pompt ze op tot een vol-
doende hoge temperatuur. De gewonnen warmte wordt 
langs een koeltechnisch circuit naar de hydraulische mo-
dule of hydrokit gepompt.

altherma. the baSicS

Zonnepompstation

Lagetemperatuur-radiator

Zonnecollector

Bediening

Hydrokit

Solar kit

2/ Hydrokit

1/ Buitenunit

1.
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3 - de warmwatertank garandeert  
de ideale watertemperatuur

De hydrokit pompt warm water door de geïntegreerde 
warmtewisselaar. Hierdoor warmt het sanitair water 
in de tank op. De tank is voorzien van een elektrische 
boosterverwarming als bijkomende verwarming. 
Daarnaast is het Altherma systeem perfect 
combineerbaar met zonnepanelen om warm water te 
produceren. Met behulp van een zonnekit, kan de zon 
30 tot 70% van de energie voorzien voor de warmwater 
behoeften van uw klant.

4 - de kamerthermostaat

Met de bedrade of draadloze kamerthermostaat*  kan 
de ideale temperatuur makkelijk, snel en overzichtelijk 
worden ingesteld. Als optie bij de draadloze 
kamerthermostaat kan ook een externe voeler 
(EKRTETS) worden geplaatst tussen de vloerverwarming 
en de vloer. Op die manier worden de metingen nog 
nauwkeuriger, en kan het comfort van uw klant nog 
optimaler en energie-efficiënter worden ingesteld. 

*EKRTW voor muurmontage en EKRTR voor het draadloze type.

3

2 - de hydrokit zet de energie om

De hydrokit transfereert de warmte van de warmtepomp  >

naar het water van het afgiftesysteem (sanitaire warmwa-
tertank, vloerverwarmingselementen, lage temperatuur-
radiatoren en / of ventilo-convectoren). 
In geval van koeling wordt de warmte onttrokken uit  >

het watercircuit (ventilo-convectoren en / of vloerele-
menten) en via de warmtepomp aan de buitenlucht 
afgegeven.

 de bediening

De weersafhankelijke regeling, eventueel aangevuld 
met een kamerthermostaat en / of afzonderlijke zone-
regeling, garandeert op elk moment een aangename 
comfortabele warmte. De bediening is geïntegreerd in 
de hydrokit. 

the baSicS

Ventilatorconvector

Vloerverwarmingssysteem

3/ Sanitaire warmwatertank
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1 - de buitenunit
omschakelbare lucht/water-warmtepomp ERHQ >

compact, weerbestendig en eenvoudig te monteren >

bevat een compressor met Invertersturing voor energiezuinige en nauwkeurige temperatuurafstelling >

werkbereik warmtepomp: verwarming & sanitair warm water tot -20C° buitentemperatuur >

De scroll-compressoren, voorzien in 
de Altherma modellen 11, 14 en 16,  
zijn ontworpen als compacte, robuste en 
geluidsarme toestellen om een optimale 
bedrijfszekerheid (ontbreken van kleppen 
en ingebouwd swinglink-koppeling) en 
optimaal rendement te garanderen (door 
een lage aanloopstroom en een constante 
compressie-verhouding).

superrendement dankZiJ 
inVerterprincipe

De hoge winstfactor (COP) van de Altherma warmtepomp 
is ook voor een groot deel te danken aan het Daikin-Inver-
terprincipe. Een geïntegreerde frequentie-omvormer past 
het toerental van de compressor aan de verwarmingsbe-
hoefte aan. Zo draait de installatie zelden op volle capaci-
teit en betaalt uw klant enkel de energie die hij werkelijk 
nodig heeft.

Temperatuur blijft stabielTrage start

Warmtepomp 
zonder Inverter

Warmtepomp 
met Inverter

anticorrosie behandeling 
warmtewisslaar

De warmtewisselaar in de buitengroep is standaard voor-
zien van een anticorrosie behandeling. Deze behandeling 
garandeert een aanzienlijk verhoogde weerstand tegen 
zure regen en zoutcorrosie.

Doorsnede warmtewisselaar

Aluminium

Hydrofoob laagje

Corrosiebestendig acrylaathars

altherma. techniSch bekeken

hoge efficientie compressoren: 

Altherma modellen 6, 7 en 8 zijn uitgerust 
met een swing-compressor. De swing-
compressoren zijn, sinds een 10-tal jaar, 
toonaangevend op het gebied van energie-
zuinge prestaties (lekken en wrijvingen zijn 
zo goed als onbestaande).

2.
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beschikbaar in twee versies: EKHBH alleen voor  >

verwarmen, EKHBX voor verwarmen en koelen

ingebouwde elektrische back-up verwarming >  als 
bijkomende verwarming bij extreem koude buitentem-
peraturen of als back-up bij eventuele storing van de 
buitenunit

2 afsluiters >  om aan de wateruitlaat en -inlaat  
te monteren

compact en makkelijk te monteren: alle componenten zijn  >

voorgemonteerd, alle onderdelen zijn makkelijk bereik-
baar voor onderhoud. De muurmontage is vergelijkbaar 
met een traditionele gaswandketel.

uniek voordeel: geen aardgas- of stookolie-aansluiting  >

noch rookgaskanaal nodig 

Verwarmen en koelen

Als uw klant kiest voor een Altherma-systeem met een 
hydrokit EKHBX, kan hij zijn woning niet alleen verwarmen 
maar ook verfrissen. De warmtepomp is dan uitgerust met 
een omkeerbare 4-wegsventiel waardoor de koelcyclus 
wordt omgekeerd en warmte verwijderd wordt uit de 
ruimten. De hydrokit kan ruimten verfrissen via vloerkoeling 
of via ventilo-convectoren.

Temperatuurgrenzen instellen

Om verkeerde manuele instellingen te vermijden,  kunt 
u zowel voor het koelen als voor het verwarmen 
temperatuurgrenzen instellen. Bij vloerverwarming bijv. is 
het belangrijk dat de temperatuur van het water aangepast 
is aan het type vloerelementen. Om condensatieproblemen 
te vermijden mag de temperatuur bij vloerkoeling niet 
lager zijn dan 18°C. Bij ventilo-convectoren kunt u de 
watertemperatuur laten dalen tot 5°C.

Warmtewisselaar1. 

Expansievat (10 liter)2. 

Circulator3. 

Vat met back-up verwarming4. 

Ontluchtingsklep5. 

Aansluiting koelmiddelvloeistof6. 

Aansluiting koelmiddelgas7. 

Aansluiting waterinlaat8. 

Aansluiting wateruitlaat9. 

Manometer (watercircuit)10. 

Waterfilter11. 

Drukveiligheidsgroep12. 

Bediening13. 

Schakelkast14. 

Flow switch15. 

2 - de hydrokit

techniSch bekeken

9. 8.

7. 6.

13.

10.

2.

1.

14.

3.

15.

12. 5.

4.

11.

eXtra mogeliJkheden dankZiJ de hydrokit …
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de bediening

Ook voor uw klant is het kinderspel om het Altherma-
systeem te bedienen met de makkelijk bereikbare digitale 
controller in de hydrokit. Het scherm van de controller biedt 
hem bovendien heel wat nuttige informatie:

Dag van de week >

Tijd >

Werkingsmodus   >

(verwarmen of koelen, verwarmen sanitair warm water, geluidsarme werking buitenunit)

Kamerthermostaat >

Inspectie >

Compressorwerking >

Pompwerking >

Back-up werking >

Werking van de boosterverwarming   >

(in de warmwatertank)

Foutcode bij alarm >

Temperatuur   >

(buitentemperatuur, temperatuur in warmwatertank, watertemperatuur aan uitgang hydrokit)

wiSt u Dat…
uw klant voor elke dag maximaal vijf tijdstippen kan selecteren waarop de volgende functies al dan • 

niet geactiveerd worden:

geluidsarme werking van de buitenunit >

elektrische boosterverwarming in de warmwatertank >

verwarmen van het sanitair water >

reductie van de watertemperatuur >

die vijf tijdstippen per functie worden dan dagelijks herhaald. Uw klant kan het systeem steeds • 

manueel instellen wanneer hij onverwacht thuis blijft of langer op blijft. Deze instelling wordt 

automatisch uitgeschakeld bij de volgende geprogrammeerde instelling.

altherma. techniSch bekeken
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techniSch bekeken

3 - de warmwatertank

Uitgang sanitair warm water1. 

Aansluiting drukveiligheidsklep2. 

Schakelkast3. 

Deksel schakelkast4. 

Boosterverwarming5. 

Opening thermistor6. 

Ingang water hydrokit7. 

Warmtewisselaar8. 

Uitgang warm water hydrokit9. 

Ingang koud water10. 

beschikbaar in 3 capaciteiten: 150, 200 en 300 liter. >

hygiënisch ontwerp in roestvrij staal of geëmailleerd staal. >

40 mm cfk-vrij  > isolatiemateriaal (polyurethaan) voor 
roestvrij stalen tanks en 50 mm voor geëmailleerde sta-
len tanks.

bevat 2 >  verwarmingselementen: onderaan de warm-
tewisselaar waarin het warm water afkomstig van de 
hydrokit circuleert en bovenaan een extra elektrische 
boosterverwarming van 3 kW.

een thermistor, in de warmwatertank, stuurt via de hy- >

drokit een 3-wegventiel en/of booster heater.

tank 150 liter beschikbaar in vloer- en wandmodel, tank  >

200 en 300 liter alleen beschikbaar in vloermodel.
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wiSt u Dat…
uw klant met een zonneboiler op elk 

moment van heerlijk warm water geniet, 

zelfs als de zon niet schijnt? 

In het systeem zit immers een 

geïntegreerde naverwarming 

die de zon bijstaat in sombere tijden.

altherma. techniSch bekeken

multifunctionele warmwatertank …

 Geëmailleerd of roestvrij staal >

Om aan ieders behoefte tegemoet te komen, stelt Daikin 
2 types voorraadvaten ter beschikking: ofwel een vat 
bestaande uit inox ofwel een vat welke geëmailleerd 
werd. Deze zijn voorzien van een anode om het vat te 
beschermen tegen corrosie.

Anti-legionellafunctie >

Om de ontwikkeling van legionellabacteriën te 
voorkomen, is de warmwatertank uitgerust met een 
anti-legionellafunctie. U kunt de programmatie instellen 
zodat het water één of meerdere dagen in de week op 
een ingesteld uur wordt verwarmd tot een bepaalde 
temperatuur (standaard instelling = 70°C).

 Flexibele instelling >

Het is mogelijk om een “voorrangsschakeling” voor 
de aanmaak van sanitair warm water in te stellen. Zo 
beschikt de klant op elk ogenblik van de dag over 
sanitair warm water.

De opwarming van het sanitair warm water kan 
ook volgens het nachttarief ingesteld worden. Een 
extra mogelijkheid om rationeel met energie om te 
springen! 

 Instellen van in- en uitschakeltemperatuur >

U stelt zelf bij de klant de minimum- en de 
maximumtemperatuur in waartussen het water 
in de tank moet verwarmd worden door de 
warmtepomp.

 Vertraging uitschakeling boosterverwarming >

Om te vermijden dat de boosterverwarming te 
vaak in- en uitschakelt, kunt u het systeem laten 
uitschakelen zodra de temperatuur maximum 4°C 
hoger ligt dan de ingestelde temperatuur.

 Back-up verwarming en boosterverwarming  >
apart laten functioneren

Een programmatie om gelijktijdige werking van 
de back-up verwarming en boosterverwarming te 
voorkomen is mogelijk. Interessant voor woningen 
met een beperkte afzekering!
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1

5

de toekomst: Zonneboiler

De zon levert, gemiddeld over een heel jaar, gratis de helft 
van de energie die we nodig hebben om ons sanitair wa-
ter op de gewenste temperatuur te brengen. Uw klant kan 
die gratis zonne-energie gebruiken door een zonneboiler 
aan te sluiten op zijn Altherma-systeem. Een zonneboiler is 
een thermisch zonne-energiesysteem waarbij zonnestra-
len worden omgezet in warmte. Die warmte wordt vervol-
gens opgeslagen in een voorraadvat met water. 

Samenstelling Altherma zonneboiler

zonnecollector (te voorzien door de installateur) >

leidingsnetwerk en pompstation   >

(te voorzien door de installateur)
voorraadvat:   >

standaard Altherma sanitair warm watertank
zonnekit >

naverwarming   >

(Altherma warmtepomp met hydrobox die ook de 
woning van verwarming voorziet)

techniSch bekeken

2/ Hydrokit

1/ Zonnecollector
(Vlakke plaatcollector)

5/ Pompstation

3/ Sanitaire Warmwatertank

4/ Zonnekit

2

3

4

Zonnekit

De zonnekit zorgt voor de transfer van de zonnewarmte 
naar de Altherma warmwatertank via een externe 
warmtewisselaar. In tegenstelling tot tanks met twee 
warmtewisselaars, maakt dit systeem het mogelijk de 
volledige inhoud van de tank efficiënt op te warmen met 
zonnewarmte en indien nodig warmtepompenergie.
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unieke troeVen 

Regeling op maat van uw klant

De watertemperatuur varieert in functie van de buitentem-
peratuur zodat uw klant op elk moment van een stabiel 
warmtecomfort geniet. Als installateur stelt u het systeem 
in zoals uw klant het wenst. U stelt vier temperaturen in, 
om de “stooklijn” te bepalen, en zo stemt u  het Altherma-
systeem perfect af op het type woning.

Automatische herstart bij stroompanne

Bij een eventuele stroomuitval tot twee uur neemt het sy-
steem automatisch de ingestelde parameters opnieuw aan.

Fluisterstille werking

De buitenunit maakt haast geen geluid zodat de rust 
van uw klant (én van zijn buren) niet verstoord wordt. 
U kunt de buitenunit zelfs instellen om ’s nachts tot  
10 dB(A) minder geluid te produceren.

Elektrische back-up verwarming

Elk Altherma-systeem is voorzien van een back-up 
verwarming (verwarmingscapaciteit van 3, 6 of 9kW). 
Die kan gebruikt worden als bijkomende verwar-
ming bij extreem koude buitentemperaturen of als 
back-up bij eventuele storing van de buitenunit.  
Zo geniet uw klant op elk moment van een aangename 
warmte.

De werking van de  back-up verwarming kan gekoppeld 
worden aan een buitentemperatuur. Alleen bij lagere bui-
tentemperaturen zal de back-up verwarming uitzonderlijk 
functioneren.wiSt u Dat…

de temperatuur van het sanitair water 

met een Altherma warmtepomp 

kan oplopen tot 85°C,

de temperatuur van het warm 

water voor de verwarming van 

ruimten tussen 15 en 55°C (50°C 

voor de kleine modellen) ligt en 

die van het koude water voor 

de koeling tussen 5 en 22°C? 

altherma. techniSch bekeken
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4 - de kamerthermostaat
Het brede lcd-scherm van de kamerthermostaat geeft 
in een oogopslag alle nuttige informatie omtrent de in-
stellingen van het Altherma-systeem. De gebruiker kan 
bovendien makkelijk tussen de verschillende menu’s na-
vigeren, waarvan de voornaamste functies en modi zijn:

Instellen van de kamertemperatuur aan de hand van  >

metingen van de ingebouwde of externe voeler

Koelen en verwarmen modus >

Off functie (met geïntegreerde vorstbeschermfunctie) >

Vakantiefunctie modus >

Comfort en beperkte functie modi >

Tijd (dag en maand) >

Programmeerbare weektimer met 2 standaard  >

en 5 vooringestelde programma’s 

Vergrendelingsfunctie >

Instellingsbeperking. De installateur kan  >

de onder- en bovengrens wijzigen

techniSch bekeken

Functions
Wired room thermostat

EKRTW
Wireless room thermostat

EKRTR

Heating only X X

Heating and cooling X X

Comfort function mode X X

Reduced function mode X X

Scheduled function mode X X

Number of setpoint changes 12/day 12/day

Holiday function mode X X

Off function X X

Setpoint limitation X X

Keylock function X X

Floor temperature protection* - X

*only in combination with EKRTETS
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Klanten zijn vandaag, meer dan ooit, bewust van de kostprijs van verwarming. 
Er is niet alleen de stijgende kostprijs van stookolie en aardgas, maar ook de beperkte voorraad van fossiele brandstoffen en 
de problematiek van de CO2-uitstoot.
Energiezuinige verwarmingsoplossingen winnen steeds meer aan populariteit. 
De afgebeelde grafiek illustreert de positieve invloed van een Altherma warmtepomp op het energieverbruik en dat in verge-
lijking met verwarmingssystemen werkend op gas of stookolie.

altherma. economiSch bekeken

68 % 82 %

100 %
93 %

124 %

89 %

gasketel

stookolieketel

Altherma lucht /  
water warmtepomp-ketel

wiSt u Dat…
Minimale ventilatielucht in sterk geïsoleerde 
woningen zorgen voor een gezond 
binnenklimaat. Het principe is eenvoudig: 
verse lucht komt binnen en vervuilde lucht 
wordt afgevoerd.

Er kan in totaal op 4 manieren lucht 
toe- en afgevoerd worden. Maar er is 
er slechts één energiezuinig, en dat is 
de ventilatie met warmteterugwinning.  
Uit de vervuilde lucht wordt een maximale 
hoeveelheid energie gerecupereerd en 
overgedragen aan de verse lucht.

Door de woning uit te rusten met een 
ventilatiesysteem met warmteterugwinning 
neemt de warmtebehoefte af en neemt de 
kwaliteit van de woning toe.

1/  66 Tot 80% Gratis
 een warmtepomp-ketel werkt efficiënter en bespaart meer energie dan een 

traditioneel verwarmingssysteem op fossiele brandstof. altherma genereert 
per 1 kw elektriciteitsverbruik maar liefst 3 tot 5 kw gratis warmte. Van een 
goede investering gesproken.

 bedriJfskosten:

 Voorwaarden : benodigde verwarmingsenergie per jaar: 20.000 kwh. bron: 
energieprijzen gebaseerd op eurostat-statistieken (eerste semester 
2007).

2/  PER (primaire energieratio)

 dit is de verhouding tussen de gegenereerde bruikbare energie en de ver-
bruikte primaire energie, rekening houdend met de stroomproductie-effici-
ëntie en stroomverdeling.   

 laag primaire energieVerbruik 

 Voorwaarden : bij verbrandingssystemen duidt de per het globale rende-
ment van het systeem aan, terwijl het bij warmtepompen gelijk is aan de 
seizoensprestatiefactor vermenigvuldigd met de stroomproductie-efficiëntie 
die in de eu gemiddeld 0,4 bedraagt.

lagere co2-uitstoot

Altherma heeft geen rechstreekse CO2-uitstoot, zodat u 
persoonlijk bijdraagt tot een beter milieu. De pomp verbruikt 
wel stroom, maar zelfs zonder hernieuwbare elektriciteit 
blijft de CO2-uitstoot veel lager dan bij ketels op fossiele 
brandstof. 

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

 
2660

4344

6045

gemiddelde JaarliJkse c02-uitstoot

kg/jaar
Berekening op basis van gegevens van Eurelectric (organisatie van Europese 
elektriciteitsproducenten), ‘Eurelec Program - 2001’ voor EU27

Altherma

Gasketel

Stookolieketel

3.
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altherma. De Software

Daikin beschikt over een Altherma software programma dat 
toelaat om snel en eenvoudig de voordelen van een Alther-
ma systeem weer te geven.

Op basis van een aantal in te geven parameters zoals de 
woonplaats, de te verwarmen oppervlakte, het benodigd ver-
warmingsvermogen, de in- en uitgaande watertemperaturen 
van de warmteafgiftesystemen en de lokale energieprijzen, 
geeft het programma volgende simulatiegegevens weer:

Warmtepomp dag

Warmtepomp nacht

Elektrische weerstand dag

Elektrische weerstand nacht

Energieverbruik (kWh)

300

600

900

1200

1500

0
Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Maand

1. Materiaallijst met technische specificaties 

2. Simulatiegrafieken:

a) Benodigd en beschikbaar verwarmingsvermogen met vermelding van de SPF (of Seasonal COP)

b) Duur van de verwarmingsperiode in functie van de buitentemperatuur

c) De jaarlijkse energiekost in vergelijking met een verwarmingsinstallatie op gas- en stookolie

d) De jaarlijkse hoeveelheid uitgestoten ton CO2 in vergelijking met een verwarmingsinstallatie op gas- en stookolie

e) Het maandelijks energieverbruik in kWh

f) De maandelijkse energiekost in €

g) De totale hoeveelheid thermische energie in kWh in functie van de buitentemperatuur

h) De afgegeven warmte per m2 (in kWh/m2) en dat per maand

Alle gegevens worden in één rapport verzameld. Indien u geïntresseerd bent in deze software, contacteer uw lokale 
verdeler

4.
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altherma. techniSche SpecificatieS
1. Toepassing “alleen verwarmen” met een op de hydrokit aangesloten kamerthermostaat

2. Toepassing “verwarmen” en “productie van sanitair warm water”
De temperatuur in elke kamer wordt geregeld door een klep op elk watercircuit. Warm water voor huishoudelijk gebruik 
wordt geleverd door de op de binnenunit aangesloten tank voor warm water voor huishoudelijk gebruik.

Buitenunit1. 

Binnenunit2. 

Warmtewisselaar3. 

Pomp4. 

Afsluiter5. 

Verdeelstuk (TVI)6. 

Afsluiter7. 

FHL1…3 Vloerverwarmingslus (TVI)
T Kamerthermostaat (TVI)

Buitenunit1. 

Binnenunit2. 

Warmtewisselaar3. 

Pomp4. 

Afsluiter5. 

Verdeelstuk (TVI)6. 

Afsluiter7. 

Gemotoriseerde 3-wegsklep (TVI)8. 

Overdrukventiel9. 

Boosterverwarming10. 

Warmtewisselaarspiraal11. 

Tank voor sanitair warm water12. 

FHL1…3 Vloerverwarmingslus (TVI)
T 1…3 Individuele  

 kamerthermostaat

TVI: Te voorzien door installateur

5.
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3. Toepassing “verwarmen/koelen” via kamerthermostaat en “productie van sanitair warm water”
Verwarmen door middel van vloerverwarmingslussen en ventilatorconvectoren. Koelen alleen door middel van de 
ventilatorconvectoren. Warm water voor huishoudelijk gebruik wordt geleverd door de op de binnenunit aangesloten 
tank voor warm water voor huishoudelijk gebruik.

4. Bivalente toepassing

Buitenunit1. 

Binnenunit2. 

Warmtewisselaar3. 

Pomp4. 

Afsluiter5. 

Verdeelstuk (TVI)6. 

Afsluiter7. 

Gemotoriseerde 3-wegsklep (TVI)8. 

FHL1…3 Vloerverwarmingslus (TVI)
K1A Relais voor activering EKHB*unit 

(TVI)
K2A Relais voor activering 

warmwatertank (TVI)
T Kamerthermostaat (TVI)

techniSche SpecificatieS

TVI: Te voorzien door installateur

Boosterverwarming10. 

Warmtewisselaarspiraal11. 

Tank voor sanitair water12. 

Gemotoriseerde 2-wegsklep (TVI)13. 

FCU1…3 Ventilo-convector (TVI)
FHL1…3 Vloerverwarmingslus (TVI)
T Kamerthermostaat met schakelaar koelen/

verwarmen (TVI)

Boosterverwarming10. 

Warmtewisselaarsspiraal11. 

Tank voor sanitair warm water12. 

Buitenunit1. 

Binnenunit2. 

Warmtewisselaar3. 

Pomp4. 

Afsluiter5. 

Verdeelstuk (TVI)6. 

Afsluiter7. 

Gemotoriseerde 3-wegsklep (TVI)8. 

Extern verwarmingstoestel (TVI)14. 

Aquastaat (TVI)15. 

Afsluiter (TVI)16. 

Terugslagklep (TVI)17. 
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EKHBH008AA*** EKHBX008AA*** EKHBH016AB*** EKHBX016AB***

Functie Enkel verwarmen Omkeerbaar Enkel verwarmen Omkeerbaar
Afmetingen HxWxD mm 922x502x361 922x502x361 922x502x361 922x502x361

Wateruittrede-
temperatuurbereik

verwarmen °C 15~50 15~55
koelen °C - 5~22 - 5~22

Aftapklep ja
Materiaal Gegalvaniseerd staal met epoxy-polyesterlak
Kleur Neutraal wit

ingebouwde Verwarming kW capaciteitsregelstappen voeding

EKHBH(X)008AA3V3 / EKHBH(X)016AB3V3 3 1 1~/230V
EKHBH(X)008AA6V3 / EKHBH(X)016AB6V3 6 2 1~/230V
EKHBH(X)008AA6WN / EKHBH(X)016AB6WN 6 2 3~/400V
EKHBH(X)008AA6T1 / EKHBH(X)016AB6T1 6 2 3~/230V
EKHBH(X)008AA9WN / EKHBH(X)016AB9WN 9 2 3~/400V
EKHBH(X)008AA9T1 / EKHBH(X)016AB9T1 9 2 3~/230V

ERHQ006AD ERHQ007AD ERHQ008AD

Afmetingen HxWxD mm 735x825x300

Nominale capaciteit
verwarmen kW 5,75 6,84 8,43
koelen kW 7,20 8,16 8,37

Opgenomen 
vermogen

verwarmen kW 1,26 1,58 2,08
koelen kW 2,27 2,78 2,97

Prestatiecoëfficiënt (COP) 4,56 4,34 4,05
Koelrendement (EER) 3,17 2,94 2,82

Werkbereik
verwarmen °C -20~25
koelen °C 10~43
domestic water °C -20~43

Geluidsvermogenniveau
verwarmen dBA 61 61 62
koelen dBA 63 63 63

Geluidsdrukniveau
verwarmen dBA 48 48 49
koelen dBA 48 48 50

Gewicht kg 56
Koelmiddelvulling R-410A kg 1,7
Voeding 1~/230V/50Hz
Aanbevolen zekeringen A 20

Meetvoorwaarden: Verwarmen Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C) - Koelen Ta 35°C - LWE18°C (DT=5°C)

ERHQ011A8 ERHQ014A8 ERHQ016A8 ERHQ011AW1 ERHQ014AW1 ERHQ016AW1

Afmetingen HxWxD mm 1.170x900x320 1.345x900x320

Nominale capaciteit
verwarmen kW 11,2 14,0 16,0 11,32 14,50 16,05
koelen kW 13,9 17,3 17,8 15,05 16,06 16,76

Opgenomen 
vermogen

verwarmen kW 2,46 3,17 3,83 2,54 3,33 3,73
koelen kW 3,79 5,78 6,77 4,44 5,33 6,06

Prestatiecoëfficiënt (COP) 4,55 4,42 4,18 4,46 4,35 4,30
Koelrendement (EER) 3,67 2,99 2,63 3,39 3,01 2,76

Werkbereik
verwarmen °C -20~35 -20~35
koelen °C 10~46 10~46
domestic water °C -20~43 -20~43

Geluidsvermogenniveau
verwarmen dBA 64 64 66 64 64 66
koelen dBA 64 66 69 64 66 69

Geluidsdrukniveau
verwarmen dBA 49 51 53 51 51 52
koelen dBA 50 52 54 50 52 54

Gewicht kg 103 108 / 110*
Koelmiddelvulling R-410A kg 3,7 2,95
Voeding 1~/230V/50Hz 3N~/400V/50Hz
Aanbevolen zekeringen A 32 20

Meetvoorwaarden: Verwarmen Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C) - Koelen Ta 35°C - LWE18°C (DT=5°C)

* units speciaal voor Polen, Duitsland, Centraal Europa, Noord Europa en Baltische Staten

binnenunit

buitenunit
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EKHWS150B3V3 EKHWS200B3V3 EKHWS300B3V3 EKHWS200B3Z2 EKHWS300B3Z2

Watervolume l 150 200 300 200 300
Max.water temperatuur °C 85
Hoogte mm 900 1.150 1.600 1.150 1.600
Diameter mm 580
Boosterverwarmer kW 3
Voeding 1~/230V/50Hz 2~/400V/50Hz
Materiaal binnenkant tank Roestvrij staal (DIN 1.4521)
Materiaal buitenbehuizing Met epoxy gecoat zacht staal
Kleur Neutraal wit
Leeggewicht kg 37 45 59 45 59

EKHWE150A3V3 EKHWE200A3V3 EKHWE300A3V3 EKHWE200A3Z2 EKHWE300A3Z2 EKHWET150A3V3

Montage  Vloer Muur
Watervolume l 150 200 300 200 300 150
Max.water temperatuur °C 75
Hoogte mm 1.205 1.580 1.572 1.580 1.572 1.205
Diameter mm 545 545 660 545 660 545
Boosterverwarmer kW 3
Voeding 1~/230V/50Hz 2~/400V/50Hz 1~/230V/50Hz
Materiaal binnenkant tank Gemoffeld staal conform. (DIN4753TL2)
Materiaal buitenbehuizing Met epoxy gecoat staal
Kleur Natuurlijk wit (RAL 9010)
Leeggewicht kg 80 104 140 104 140 82

sanitaire warmwatertank

EKSOLHWAV1

Afmetingen HxWxD mm 770x305x270

Warmtewisselaar
drukverlies kPA 21,5
max. intredetemp. °C 110
capaciteit warmtewisselaar W/K 1.400

Omgevings-
temperatuur

max. °C 35
min. °C 1

Voeding 1~/220-240V/50Hz
Voedingsingang binnenunit

solar kit

EKRTW
EKRTR EKRTETS

(optie)Thermostaat Ontvanger

Afmetingen HxWxD mm 87x125x34 87x125x34 170x50x28 3m draadlengte
Gewicht Nettogewicht g 215 210 125 65

Omgevings-
temperatuur

Bewaring °C -20~60 -20~60 -20~60 -20~60
Operation °C 0~50 0~50 0~50 0~50

Temperatuur-

instelbereik
Verwarmen °C 4~37 4~37 - -
Koelen °C 4~37 4~37 - -

Klok ja ja - -

Regelfunctie proportionele band proportionele band - -

thermostaat -  
ontvanger
(draadloos)

techniSche SpecificatieS

kamerthermostaat
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Service 

Van a tot Z
Altherma is toepasbaar in verschillende configuraties: op 

zichzelf, met elektrische back-upverwarming of in combi-

natie met een bestaande ketel op fossiele brandstof. Voor 

de installatie van uw Altherma totaalsysteem kunt u een 

beroep doen op een erkend installateur in uw buurt. Hij 

beschikt over de nodige expertise en ervaring om uw com-

fortsysteem snel en correct te plaatsen, zodat het altijd op-

timaal presteert. 

Daikin,  
SteeDS tot uw DienSt

Service

U kunt steeds op Daikin 

rekenen, wij staan op elk 

moment voor u klaar! 

6.hoog tijD voor
energiezuinige en 
Slimme oploSSingen!
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Volgende productbrochures zijn ter uw beschikking:

 

DE SLIMME COMFORT-OPLOSSING

altherma. De toolS

Technische folders 

U kan de klant eveneens doorverwijzen naar de Altherma-website: www.altherma.be.

Om uw klant te overtuigen, stelt Daikin eveneens een software pakket ter beschikking.

Een folder voor de particulier



Naamloze Vennootschap

Zandvoordestraat 300

B-8400 Oostende, Belgium

www.daikin.eu

BTW: BE 0412 120 336

RPR Oostende

Daikin-producten worden verdeeld door:

Deze catalogus is louter informatief en vormt geen bindend aanbod 
vanwege Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. heeft de inhoud van 
deze catalogus naar haar beste weten verzameld. Er wordt geen 
impliciete of expliciete garantie verleend voor de volledigheid, de 
nauwkeurigheid, de betrouwbaarheid of de geschiktheid voor een 
specifiek doel van de inhoud en de producten en diensten die erin zijn 
voorgesteld. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving 
worden gewijzigd. Daikin Europe N.V. verwerpt uitdrukkelijk eender 
welke aansprakelijkheid voor eender welke directe of indirecte schade, 
in de meest ruime zin van het woord, die voortvloeit uit of verband 
houdt met het gebruik en/of de interpretatie van deze catalogus. Alle 
inhoud is auteursrechtelijk beschermd door Daikin Europe N.V.

Door zijn unieke positie als fabrikant van 
airconditioners, compressoren en koelmiddelen 
is Daikin sterk begaan met het milieu.
Sinds een aantal jaren streeft Daikin naar de 
positie van marktleider op het gebied van 
producten met een beperkte impact op het 
milieu.
Om dit te bereiken moet een breed assortiment 
producten op ecologisch verantwoorde wijze 
worden ontworpen en ontwikkeld. Bovendien 
moet een energiebeheersysteem worden 
ingevoerd om energie te besparen en afval 
te beperken.

Daikin Europe NV heeft de LRQA-keuring  
gekregen voor zijn kwaliteitsbeheersysteem, dat 
aan de ISO9001-norm voldoet. ISO9001 is een 
kwaliteitsgarantie die zowel betrekking heeft op het 
ontwerp, de ontwikkeling en de productie als op de 
productgebonden diensten.

Het ISO14001-certificaat staat garant voor een 
doeltreffend milieubeheersysteem dat bijdraagt tot 
de bescherming van de gezondheid van de mens en 
het milieu tegen de mogelijke inwerking van onze 
activiteiten, producten en diensten en tot het behoud 
en de verbetering van de kwaliteit van de omgeving.

Daikin-units voldoen aan de Europese regelgeving 
met betrekking tot de veiligheid van producten.

Daikin Europe NV neemt deel aan het Eurovent-
certificatieprogramma voor Airconditioners 
(AC), Vloeistofkoelmachines (LCP) en Ventilo-
convectoren (FC); de gecertificeerde gegevens 
van gecertificeerde modellen zijn in de Eurovent-
gids vermeld. Multi-units zijn door Eurovent 
goedgekeurd voor combinaties van maximaal 
2 binnenunits.
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