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O sistema Daikin Altherma para arrefecimento e aquecimento central é baseado na

tecnologia bomba de calor e representa uma alternativa flexível e económica às caldeiras

de combustíveis fósseis, com uma opção de arrefecimento. As características inerentes de

eficiência energética do Altherma fazem dele uma solução ideal para reduzir o consumo

de energia e as emissões de CO2.  

TECNOLOGIA BOMBA DE CALOR

NO SEU MELHOR

Estão instaladas milhões de bombas de calor em toda a Europa e o mercado está a crescer rapidamente
graças ao reconhecimento crescente das vantagens óbvias do sistema. As pesquisas recentes mostram que
durante os últimos cinco anos, as vendas de bombas de calor duplicaram1. 

Uma bomba de calor extrai energia a baixa temperatura do ambiente e aumenta a temperatura para fins
de aquecimento. As eficiências da bomba de calor são normalmente indicadas como o coeficiente de
performance do sistema, variando normalmente entre 3 e 5. Por outras palavras, extrair calor de fontes
renováveis obriga a apenas 1kW de potência eléctrica de forma a gerar 3kW a 5kW de potência de
aquecimento. Assim, os sistemas de bomba de calor, são 3 a 5 vezes mais eficientes do que as caldeiras de
combustíveis sólidos e sendo capazes de aquecer totalmente uma casa, mesmo durante as temperaturas
mais baixas de Inverno. A popularidade crescente destes sistemas de aquecimento é reflectida pela sua
aplicação com sucesso nos climas frios da Escandinávia.

1 Fonte: Relatório BSRIA 18733/3 Edição 2. 

O que é uma bomba 
de calor?

Daikin: o líder na tecnologia de bomba de calor 

A espantosa eficiência energética do Altherma assenta na combinação única do compressor de

alta eficiência Daikin accionado pela tecnologia inverter assim como na capacidade de variação

relativamente à temperatura de set point, permitindo ao sistema uma resposta com precisão às

necessidades reais de aquecimento do edifício. Além disso, o conforto é maximizado e o

consumo de energia minimizado pela sua capacidade em regular a temperatura do gerador ou

produtor de calor para o nível ideal. 

2-4 kWh calor renovável
3-5 kWh 
de calor

BOMBA DE CALOR

Electricidade 1kWh
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Revolução baseada numa grande tradição 

A Daikin tem mais de 40 anos de experiência na produção de

bombas de calor, fabricando mais um milhão de unidades por

ano, para aplicações residenciais e comerciais. O sistema é

totalmente fabricado “internamente”, nas avançadas fábricas

da Daikin, incluindo o seu importante compressor. A Daikin

produz todos os seus compressores, sendo cerca de 80%

utilizados em aplicações do tipo bomba de calor. Obviamente,

uma experiência a este nível proporciona à empresa uma

considerável vantagem tecnológica, permitindo que

mantenha a sua tradicional posição como líder de mercado e

desta forma aplicando as tecnologias existentes ao inovador

sistema Altherma.
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AQUECIMENTO DE BAIXA TEMPERATURA

UMA COMBINAÇÃO DE VANTAGENS

O rápido progresso na tecnologia de aquecimento e um melhor isolamento térmico dos edifícios

permite que temperaturas da água de 55ºC ou menos sejam suficientes para aquecer totalmente

uma casa, mesmo a temperaturas exteriores muito baixas. Podem assim ser obtidos altos níveis de

conforto, com a vantagem acrescida de um menor consumo de energia, devido à diferença mais

pequena de temperatura entre o emissor de calor e a própria divisão. A maior parte dos sistemas

de aquecimento baseados em água funcionam a baixas temperaturas, fornecendo calor através de

radiadores ou sistemas de aquecimento por pavimento radiante, individualmente ou combinados.  

Energia livre a partir do ar 

As fontes de calor para os sistemas de aquecimento
de baixa temperatura incluem caldeiras de combustíveis
fósseis e electricidade. O Altherma como uma
alternativa é uma solução muito mais eficiente. Mais
de 2/3 da energia utilizada pelo Altherma ao longo
do ano está livremente disponível no ar. 
O sistema pode funcionar até  -20°C3. Como resultado,
o Altherma pode gerar todo o calor necessário para
aquecer de forma confortável uma casa. Todas as
bombas de calor necessitam de electricidade de
forma a aumentar as baixas temperaturas. O Altherma,
por exemplo, pode fornecer 3,8kW4 de calor para um
edifício a partir de apenas 1kW de potência eléctrica.

Utilização optimizada da tecnologia de
bomba de calor.

As bombas de calor são inerentemente limpas e
fiáveis  e utilizam tradicionalmente a tecnologia ”água
para água” ou “ar para ar”. No entanto, o sistema
Altherma “ar para água” representa o melhor de
ambas as tecnologias, combinando a acessibilidade
do ar como a fonte de calor, baixo custo de
investimento2, funcionamento sem emissões, fácil
instalação e manutenção, com o conforto de um
sistema de aquecimento baseado em água.

2 Não são necessários trabalhos dispendiosos de perfuração ou escavação, nem a construção de uma chaminé. Consequentemente, o sistema é também adequado para aplicações em cidades ou
quando o espaço é limitado.

3 Inclui resistência de segurança.
4 Preliminar nas condições de design Eurovent (7°C ambiente / 35°C  temperatura da água de saída).



5

Aplicação flexível, instalação fácil 

O sistema Altherma possui uma unidade exterior e interior,
ambas compactas. A unidade exterior pode ser
discretamente colocada no exterior de novos e existentes
edifícios residenciais. A unidade interior pode ser instalada
em qualquer espaço adequado para o efeito, eliminando
a necessidade de uma sala técnica dedicada. 

Solução ideal para um ano inteiro de conforto 

Além dos requisitos básicos de conforto de
aquecimento, o Altherma pode proporcionar ainda mais.
O sistema foi concebido para fornecer as suas
necessidades de água quente durante todo o ano e
pode ser seleccionado com uma opção de
arrefecimento para os meses de Verão, satisfazendo
assim as suas necessidades de conforto para todo o ano.

Apartamentos novos

Casas novas

Projectos de remodelações
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O SISTEMA EM RESUMO

Unidade exterior 

A unidade exterior extrai calor a baixa temperatura do
ar circundante e aumenta a respectiva temperatura. O
aumento de temperatura e respectivo calor gerado é
então transmitido através do circuito de refrigerante
para a hydro-box.

Hydro-box

A hydro-box transfere o calor do refrigerante para a
água que circula nos radiadores do aquecimento
central, sistema de aquecimento por pavimento
radiante de depósito de água quente sanitária. 
Na hydro-box versão combinada de aquecimento 
e arrefecimento, o arrefecimento é obtido reduzindo 
a temperatura da água para 4°C e circulando-a pelas
unidades ventilo-convectoras. O sistema pode também
proporcionar um arrefecimento moderado através de
um sistema de pavimento arrefecido ou ventilo-
convectores. A preparação da água quente sanitária é
efectuada alterando o sistema de arrefecimento ou
aquecimento para o modo sanitário.

Hydro-box 

Unidade exterior

Deposito sanitário
de água quente

O Altherma é um sistema split consistindo numa unidade exterior e numa hydro-box 

interior, que pode ser ligada a radiadores de baixas temperaturas e sistemas de aquecimento por

pavimento radiante.
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Depósito de água quente sanitária
(opcional)

A composição do depósito de águas quentes sanitárias
é em aço inoxidável, construído para manter os mais
elevados níveis de eficiência energética, estando
disponível para responder às necessidades de água
quente sanitária. A combinação de uma resistência
eléctrica de apoio na parte superior do depósito e uma
bomba de calor na parte inferior assegura o mais baixo
consumo de energia possível com um rápido
aquecimento da água. Além disso, uma função
incorporada aumenta a temperatura da água para 70°C
ou superior pelo menos uma vez por semana para retirar
qualquer possibilidade de propagação de legionella.    

Sistema de controlo

O sistema de controlo e respectivo interface com o
utilizador estão integrados na hydro-box e incluem um
temporizador semanal que permite controlar as
temperaturas interiores de acordo com os requisitos de
utilizador. O temporizador é programável numa base
horária ou diária de forma a que as temperaturas
possam ser reduzidas à noite ou durante as férias e
aumentadas antes de se levantar de manhã ou de
regressar a casa. O conforto é mantido constantemente
de acordo com as preferências pessoais. Se for
necessário um controlo individual das temperaturas
interiores e dos níveis de conforto, deve ser adicionado
um controlador convencional.

Configuração típica do sistema,
incluindo sistema sanitário
opcional depósito de água
quente e arrefecimento
(opcional)
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O sistema Altherma monoenergético

A bomba de calor é dimensionada para fornecer 
90-95% dos requisitos anuais de aquecimento,
sendo os restantes 5-10% fornecidos por uma
resistência eléctrica de apoio. 
Uma boa prática é seleccionar a bomba de calor
para abranger 60% dos requisitos de aquecimento
no dia mais frio. Utilizar o Altherma na configuração
monoenergética é recomendado para a maior parte
das aplicações, uma vez que proporciona o
equilíbrio ideal entre os custos de investimento e os
custos de exploração.
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Ponto de equilíbrio

Abrangido pela bomba de calor
Abrangido pela resistência eléctrica de apoio
Capacidade da bomba de calor suplementar

Bomba de calor + resistência eléctrica de apoio

Dia mais frio do ano

90% dos requisitos anuais de
aquecimento

Capacidade da 
bomba de calor

Bomba de 
calor 

Hydro
box 

Radiadores/
pavimento

radiante

Resistência eléctrica de apoio

O aquecedor de segurança apenas é utilizado abaixo do ponto de
equilíbrio.

FLEXIBILIDADE DE

CONFIGURAÇÃO

Definições:

Funcionamento monoenergético:  
A bomba de calor é utilizada em combinação
com uma pequena resistência eléctrica de apoio
quando os requisitos de aquecimento estão no
máximo nos dias mais frios do ano.

Funcionamento monovalente:  
A bomba de calor é utilizada individualmente e está
dimensionada para abranger os requisitos máximos.

Bivalente: 
A bomba de calor é combinada com uma caldeira
convencional.

O Altherma pode ser configurado de três

formas - Monoenergético, Monovalente e

Bivalente - para optimizar o equilíbrio entre

o investimento e os custos de utilização e

para aumentar os tipos de projectos para os

quais o Altherma pode ser utilizado. Os

instaladores profissionais Daikin fornecerão

mais informações sobre a forma como cada

uma destas versões pode ser aplicada a

qualquer edifício em particular. 

Além destas três configurações, o Altherma

também pode ser combinado com fontes de

energia renováveis, tais como painéis solares

para o aquecimento de água quente sanitária.

5 Montado no interior da hydro-box.

Horas
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O sistema Altherma monovalente 

A bomba de calor é dimensionada para fornecer
100% dos requisitos de aquecimento no dia mais frio
do ano. Esta solução é recomendada para casas 
com consumos de energia de aquecimento e
arrefecimento baixos e para climas moderados sem
Invernos severos. Os custos de investimento iniciais
podem ser superiores mas o consumo de energia é o
mais baixo de todos os sistemas.
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Dia mais frio do ano

Abrangido por bomba de calor
Capacidade da bomba de calor suplementar

Apenas bomba de calor

100% dos requisitos anuais de
aquecimento

Capacidade da 
bomba de calor

Bomba de 
calor 

Hydro
box 

Radiadores/
pavimento

radiante

O sistema Altherma bivalente 

Os sistemas bivalentes combinam duas fontes de
calor separadas, uma bomba de calor e uma caldeira
de combustíveis fósseis. Existem dois tipos de
sistemas bivalente: ligado em série6 e ligado em
paralelo. Quando a caldeira ligada em série é
dimensionada para abranger apenas capacidades
máximas, na configuração paralela a caldeira é
dimensionada para abranger a capacidade total no
dia mais frio do ano. A configuração bivalente
paralela é recomendada quando existir um sistema
de aquecimento. Adicionar o Altherma optimiza o
consumo de energia do sistema de aquecimento.

Bomba de 
calor 

Hydro
box 

Radiadores/
pavimento

radiante

Caldeira

A caldeira apenas é utilizada abaixo do ponto de equilíbrio.

6 A configuração é a mesma que um sistema monoenergético mas a resistência de aquecimento de apoio é substituída pela caldeira.
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Abrangido pela bomba de calor
Abrangido pela caldeira
Capacidade da bomba de calor suplementar

Bomba de calor + caldeira

Ponto de equilíbrio

Dia mais frio do ano

Capacidade da 
bomba de calor

HorasHoras



HYDRO-KIT

EKHBH008AA*** EKHBX008AA*** EKHBH016AB*** EKHBX016AB***
 ívelsreveR Só aquecimento Só aquecimento ReversívelFunção

Dimensões AxLxP mm 922x502x361 922x502x361 922x502x361 922x502x361
Intervalo de Temperatura
da água de saída 

55~5105~51C°Aquec.
22 - 5-22~5-C°Arrefec.

Válvula de drenagem Sim
Material Chapa de Aço galvanizado pintado em poliéster
Cor RAL 9010 (branco neutro)

RESISTÊNCIA ELÉCTRICA DE APOIO INSTALADA DE FÁBRICA 

 EscalõesFonte de Alimentação
1V032/~ 13V3CA700XBHKE/3V3CA700HBHKE
2V032/~ 13V6CA700XBHKE/3V6CA700HBHKE
2V004/~ 31W6CA700XBHKE/1W6CA700BHKE
2V032/~ 31T6CA700XBHKE/1T6CA700HBHKE
2V004/~ 31W9CA700XBHKE/1W9CA700BHKE
2V032/~ 31T9CA700XBHKE/1T9CA700HBHKE

UNIDADE EXTERIOR

ERHQ006AD ERHQ007AD ERHQ008AD ERHQ011AA ERHQ014AA ERHQ016AA
024x089x943,1003x528x537m m AxLxPDimensões

Potência Nominal 7  aquecimento       kW 5.75 6.64 8.43 11.2 14.0 16.0
 arrefecimento      kW 7.20 8.16 8.37 13.9 17.3 17.8

Consumo Nominal    aquecimento       kW 1.26 1.58 2.08 2.46 3.17 3.83
 arrefecimento      kW 2.27 2.78 2.97 3.79 5.78 6.77

81.424.455.400.331.381.3POC
36.299.276.312.262.273.2REE

53 ~ 02-52 ~ 02-C° aquecimentoLimite 
de funcionamento 34~ 0134~ 01C° arrefecimento

34 ~ 02-34 ~ 02-C° modo sanitário
Potência sonora  aquecimento       dBA 61 61 62 64 64 66

 arrefecimento      dBA 63 63 63 64 66 69
30165g kPeso
7.37.1g k A014-RCarga de refrigerente

zH05/V032/ ~ 1zH05/V032/ ~ 1Fonte de alimentação
2302AProtecção recomendada

Condições de Medição: EKHBH(X)008AA: Aquecimento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C) - Arrefecimento Ta 35°C - LWE18°C (DT=5°C)
Condições de Medição: EKHBH(X)016AB: Aquecimento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C) - Arrefecimento Ta 35°C - LWE18°C (DT=5°C)

DEPÓSITO DE ÁGUA QUENTE SANITÁRIO

EKHWS150A3V3 EKHWS200A3V3 EKHWS300A3V3 EKHWS2003Z2 EKHWS200A3Z2
Volume de água l 150 200 300 200 300

58C°Temperatura de água máxima
006,1051,1006,1051,1009mmAltura

085mmDiâmetro
3WkResistências eléctrica de apoio

zH05/V004/ ~ 2zH05/V032/ ~ 1Fonte de alimentação
Material no interior do depósito Aço inoxidável (DIN 1.4521)
Material no exterior da caixa Aço macio
Cor Branco neutro

9554955473gkPeso

SOLAR KIT

EKSOLHWAV1
702x503x077mmDimensões

5.12APkpord erusserpPromotador
de calor 011C°pmet telni .xaM

004,1K/Wyticapac .xe taeh
Temperatura
ambiente

53C°.xam
1C°.nim

Fonte de Alimentação 1~/220-240V/50Hz

AxLxP
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ALTHERMA... SÓ BENEFÍCIOS!
TEMPERATURA AGRADÁVEL NA SUA CASA, MENOS ENERGIA

Esta eficiência é atingida aproveitado o ar quente do exterior gastando menos energia. Baixo custo de manutenção 
Altherma é 3 vezes mais eficiente que os sistemas de aquecimento tradicional, caldeiras a gás ou eléctricas.

e funcionamento graças à tecnologia Inverter. 

CUSTOS MÍNIMOS DE INSTALAÇÃO
Altherma retira o calor do ar. Tanto as unidades interiores como as exteriores são compactas. 
A unidade condensadora poderá ser facilmente colocada no exterior de qualquer edifício, incluindo apartamentos.

Altherma pode ser configurado para uso em novas ou em aplicações já existentes e pode ser instalado com radiadores 
de baixa temperatura, piso radiante ou unidades de ar condicionado. Se já possui sistema de aquecimento, 
não necessita de grandes alterações.

CONFIGURAÇÕES FLEXÍVEIS

PARA A SUA FAMILIA CONFORTO COMPLETO
Altherma satisfaz as suas necessidades de aquecimento mas pode ainda fornecer a sua água quente sanitária
e está equipado com a opção de arrefecimento para os dias quentes de verão.

COMPLETAMENTE SEGURO
Altherma não necessita de óleo, gás ou de outra substância, reduzindo naturalmente o risco potêncial que daí advém. 
Ainda para mais, não necessita de uma ligação a gás ou tanque de combustível. Não existe risco de intoxicação, 
inalação ou poluição devido a fugas no depósito. 

A escolha certa
para conforto

CUSTOS DE OPERAÇÃO:

Condições: Energia anual necessária: 

20 000 kWh 

Dados: Preços baseados nas estatísticas 

EUROSTAT (1° Semestre 2007)

EFICIÊNCIA:

Fonte: Resultados dependem do design 
único das caldeiras e das diferentes 
condições climáticas. A eficiência 
de Altherma é medida por um laboratório 
independente e acreditado 
(SP Technical Institute of Sweden). 

Caldeira a Combustível   Caldeira a Gás                        Altherma
Ar / Água  
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Os produtos Daikin são instalados por:

A posição única da Daikin como fabricante
de equipamento de ar condicionado, 
compressores e refrigerantes levou a que se
envolvesse de perto nas questões 
ambientais. Há vários anos que a Daikin tem
a intenção de se tornar um líder no 
fornecimento de produtos ecológicos. Este
desafio obriga a uma concepção ecológica e
ao desenvolvimento de uma vasta gama de
produtos e um sistema de gestão de 
energia; o que envolve a conservação de
energia e uma redução de desperdícios.

A presente publicação é apresentada apenas como informação
e não constitui qualquer obrigação contratual por parte da
Daikin Europe N.V.. A Daikin Europe N.V. compilou o conteúdo
desta publicação de acordo com os seus melhores conhecimentos.
Não é dada qualquer garantia explícita ou implícita sobre a
totalidade, precisão, fiabilidade ou aptidão para um determinado
objectivo do respectivo conteúdo e dos produtos e serviços nele
apresentados. As especificações estão sujeitas a alterações sem
aviso prévio. A Daikin Europe N.V. rejeita explicitamente qualquer
responsabilidade por quaisquer danos directos ou indirectos, no
seu sentido mais amplo, resultantes ou relacionados com a 
utilização e/ou interpretação desta publicação. Todo o conteúdo
está protegido por copyright pela Daikin Europe N.V..

A Daikin Europe N.V. é aprovada pela LRQA pelo
seu Sistema de Gestão de Qualidade de acordo
com a norma ISO9001. A norma ISO9001 diz
respeito à garantia da qualidade no que se refere
à concepção, desenvolvimento e fabrico, assim
como aos serviços relacionados com o produto.

A ISO14001 garante um sistema de gestão do
ambiente eficaz que protege a saúde e o ambiente
do potencial impacto das nossas actividades, 
produtos e serviços e ajuda a manter e a melhorar
a qualidade do ambiente.

As unidades Daikin obedecem às normas europeias
que garantem a segurança do produto.

A Daikin Europe N.V. participa no Programa de
Certificação EUROVENT. Os produtos são indicados
como produtos certificados do Directório
EUROVENT. As unidades múltiplas apresentam o
selo Eurovent para combinações até 2 unidades
interiores.


