
Daikin Altherma split χαμηλών θερμοκρασιών 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΤΕ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΟ DAIKIN ALTHERMA SPLIT ΧΑΜΗΛΩΝ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ 

Το νέο σύστημα αντλίας θερμότητας χαμηλών θερμοκρασιών Daikin Altherma είναι μια πρωτοποριακή 
λύση σχεδιασμένη ώστε να εξασφαλίζει βέλτιστο κλιματισμό. Ιδανικό για νεόδμητα σπίτια υψηλής 
ενεργειακής απόδοσης, το Daikin Altherma split χαμηλών θερμοκρασιών μπορεί να συνδυαστεί εύκολα 
με συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης, καλοριφέρ χαμηλών θερμοκρασιών και μονάδες fan coil. 
Μπορείτε συνεπώς να δημιουργήσετε ένα ευέλικτο, αλλά και χαμηλών ενεργειακών απαιτήσεων 
σύστημα θέρμανσης, με έξυπνο σύστημα διαχείρισης θερμοκρασίας ανά δωμάτιο και ευφυή χειριστήρια. 
 

 
 

 
 
ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 

Η αντλία θερμότητας χαμηλών θερμοκρασιών Daikin Altherma προσφέρει την μεγαλύτερη εξοικονόμηση 
λειτουργικού κόστους, επιτυγχάνοντας κορυφαία εποχιακή απόδοση μέσα στο απαιτούμενο εύρος 
θερμοκρασιών. 
 
ΕΥΚΟΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Το Daikin Altherma split χαμηλών θερμοκρασιών είναι πραγματικά η ιδανική αντλία θερμότητας 
χαμηλών θερμοκρασιών για όλες τις κλιματικές συνθήκες. Η μικρή εξωτερική μονάδα είναι 
κατασκευασμένη ώστε να αντέχει σε ακραίες συνθήκες ψύχους. Η εγκατάσταση και συντήρησή της 
γίνονται εύκολα, καθώς όλα τα υδραυλικά μέρη εμπεριέχονται στην εσωτερική μονάδα.  

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΝΕΟΔΜΗΤΑ ΣΠΙΤΙΑ 

Το Daikin Altherma split χαμηλών θερμοκρασιών είναι η ιδανική επιλογή για νεόδμητα σπίτια και 
ενεργειακές κατοικίες. Μια εξατομικευμένη λύση για πολύ χαμηλά θερμικά φορτία, που παρέχει 
θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό χρήσης, όλα από ένα σύστημα, και παράλληλα είναι κατασκευασμένη 
ώστε να αντέχει και στις πλέον ακραίες χειμερινές συνθήκες. 
 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 



Η ενσωματωμένη εσωτερική μονάδα προσφέρει την ιδανική λύση για ζεστό νερό χρήσης και απαιτεί 
πολύ μικρή επιφάνεια εγκατάστασης μέσα στην κατοικία. Παρέχει σταθερή παροχή ζεστού νερού 
χρήσης με πολύ μικρή κατανάλωση ρεύματος. 
 
ΝΕΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ 

Το σύστημα Daikin Altherma split χαμηλών θερμοκρασιών διαθέτει επίσης μια νέα, εξαιρετικά 
λειτουργική και εύχρηστη διασύνδεση χρήστη, για εύκολη και γρήγορη έναρξη χρήσης. Ακόμα, είναι 
δυνατή η προετοιμασία και αποστολή των ρυθμίσεων μέσω PC, το οποίο στη συνέχεια στέλνει 
απάντηση σχετικά με τις συνθήκες λειτουργίας και την κατανάλωση ενέργειας από την εγκατάσταση. 
 
ΕΥΚΟΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Το Daikin Altherma split χαμηλών θερμοκρασιών είναι πραγματικά η ιδανική αντλία θερμότητας 
χαμηλών θερμοκρασιών για όλες τις κλιματικές συνθήκες. Η μικρή εξωτερική μονάδα είναι 
κατασκευασμένη ώστε να αντέχει σε ακραίες συνθήκες ψύχους. Η εγκατάσταση και συντήρησή της 
γίνονται εύκολα, καθώς όλα τα υδραυλικά μέρη εμπεριέχονται στην εσωτερική μονάδα. 

Για ακόμη μεγαλύτερη οικονομία, μπορεί να γίνει σύνδεση με ηλιακούς συλλέκτες, που θα παρέχουν 
σχεδόν τη μισή ενέργεια που απαιτείται για ζεστό νερό χρήσης όλο το έτος. 

 


