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Of je nu in een groot of een klein huis woont,  

een nieuwbouw of een gerenoveerde woning, 

Daikin heeft altijd een geschikt systeem dat zorgt 

voor het perfecte binnenklimaat.  

De Daikin warmtepompen en verwarmings- 

oplossingen verzoenen comfort en milieubewust- 

zijn met elkaar. Deze toestellen zijn uitgerust met  

de meest moderne technologieën om voor 

iedereen de optimale leefruimte te creëren en  

tegelijkertijd de impact op het milieu te beperken.

Comfort  
het hele jaar door
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BETROUWBAARHEID
Niemand wil zonder verwarming of warm water vallen in de winter 
of zonder airconditioning in de zomer. Gebruikers kunnen daarom 
rekenen op de gekende betrouwbaarheid van de Daikin producten. 
Bovendien biedt Daikin met Stand By Me een verlengde garantie tot 
8 jaar aan. 

COMFORT
Dankzij het uitgebreide productgamma zorgt Daikin dat je altijd de 
beste oplossing krijgt voor je woning. Comfort staat daarbij centraal. 
Zo creëren de units het ideale binnenklimaat afgestemd op de 
eigen noden en behoeften en dit zonder geluidshinder.

ENERGIERENDEMENT
Daikin warmtepompen beantwoorden aan de strenge Europese 
normen voor het meten van de energiezuinigheid, ook gekend als 
seizoensrendement. Ze zijn speciaal ontworpen om het hele jaar 
door efficiënt te zijn. Het lage energieverbruik zorgt voor lagere 
energierekeningen voor jou.

BEDIENING
Om het gebruiksgemak te verhogen zijn de systemen bedienbaar 
via de handige afstandsbediening of via de smartphone-app. 
Vanop afstand de temperatuur in je woning regelen was nog 
nooit zo eenvoudig.

Daikin oplossingen
om je huis te verwarmen én te koelen
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Hoe kies je het juiste 
verwarmingssysteem?

Lucht-lucht warmtepompen
Een lucht-lucht warmtepomp onttrekt warmte aan de buitenlucht 
en voert deze als warme lucht naar de leefruimte. In de zomer wordt 
dit proces omgedraaid: de warmte van binnen wordt dan afgevoerd 
naar buiten. Dit systeem garandeert een constante temperatuur in elk 
seizoen.

Lucht-water warmtepompen
Een lucht-water warmtepomp onttrekt eveneens warmte aan de buiten-
lucht en voert deze warmte naar 
binnen via een watercircuit. Dit 
systeem kan ook in de behoefte 
aan sanitair warm water voor-
zien. Om optimaal van deze 
warmtepomp te genieten, wordt 
het systeem best met vloerver-
warming gecombineerd. Deze 
combinatie zorgt niet enkel voor 
een aangename warmte en lagere energiekosten, ze kan de woning in 
de zomer ook koelen. Zo geniet je het hele jaar door van een aange-
name en stabiele temperatuur in de woning.

Grond-water of geothermische warmtepompen
In tegenstelling tot de vorige twee systemen onttrekt een grond-water 
warmtepomp zijn warmte niet aan de lucht, maar aan de bodem of het 
grondwater. Het principe van aardwarmte of geothermie bestaat erin om 

warmte van de aarde op te vangen en 
om te zetten in warmte voor de woning.  
Om ervoor te zorgen dat geothermi-
sche warmtepompen warmte kunnen 
halen uit de bodem, worden er meestal 
grondboringen uitgevoerd. Hierdoor ligt 

de investeringskost hoger ten opzichte van andere warmtepompen. 
Hier staat wel tegenover dat dit systeem het beste rendement onder de 
warmtepompen levert aangezien de vrijgekomen energie niet afhangt 
van de zon of de wind en dus zeer stabiel is.

Lucht-water 
warmtepompen 
combineer je best  
met vloerverwarming.

Geothermie,  
de warmte van de 

grond gebruiken.
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Gascondensatieketel
Een gascondensatieketel is zeer geschikt om de bestaande ketel 
te vervangen door een energiezuiniger en kostenbesparend alter-
natief. De ketel produceert warmte door gas te verbranden. Om deze 
verbranding te maximaliseren, worden de rookgassen die vrijkomen 
tijdens dit proces gekoeld. De stoom die ze bevatten wordt gecon-
denseerd en de energie die hierbij vrijkomt, wordt dan opnieuw 
gebruikt als energie. Dit noemt men de condensatie-technologie.

Mazoutcondensatieketel
De werking van de mazoutcondensatieketel is gelijkaardig aan 
deze van de gascondensatieketel. De condensatietechnologie zet  
de gebruikte brandstof om in bruikbare warmte, met een energie-
rendement hoger dan 100 % als gevolg.

Hybride warmtepompen
Een hybride warmtepomp combineert een lucht-water warmte- 
pomp met een gascondensatieketel om een optimaal economische 
werking te vinden volgens de energieprijzen, de buitentempera-
turen en de verwarmingsbehoeften. De unit zal zelf het systeem 
kiezen met het hoogste rendement. 

  

De Hybrid Multi, ideaal voor renovaties, is een combinatie van een 
multi-splitsysteem en een hybride warmtepomp. Het biedt een 
totaaloplossing voor wie airconditioning wil combineren met sanitair 
warm water. Dit model is compatibel met de Daikin split-binnenunits, 
radiatoren en vloerverwarming, en biedt een slimme oplossing voor 
verwarming, koeling en sanitair warm water. Een optimaal klimaat-
comfort gegarandeerd, het hele jaar door.

Hoe kies je het juiste 
verwarmingssysteem?

De Hybride  warmtepompen voor 
renovaties, gas en warmtepomp 
in 1 systeem.

Denk je aan de toekomst en kies je voor een warmtepomp die gebruik 
maakt van hernieuwbare energie of opteer je voor een snelle vervan-
ging van een bestaande ketel door een andere verbrandingsketel? 
Dankzij zijn geavanceerde technologieën levert Daikin altijd de meest 
energiezuinige oplossingen.  
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“ De keuze voor een lucht-lucht warmtepomp was 

snel gemaakt. Enerzijds vanwege het uitzonderlijk lage 

stroomverbruik. Anderzijds omwille van het hoge comfort 

mede dankzij de snelle reactietijd én de mogelijkheid om 

ook te koelen. Onze kamers zijn in de winter binnen de tien 

minuten warm. In de zomer kunnen we de kamers op enkele 

minuten tijd afkoelen.” Om de warmtepomp van elektriciteit 

te voorzien werden zonnepanelen op het dak geplaatst. 

“Dankzij onze zonnepanelen hebben we nog nauwelijks 

energiekosten voor onze verwarming én koeling. ”

Julie en David kochten een vrijstaande woning uit 
de jaren 60 en renoveerden deze grondig. Zowel de 
leefruimtes als de slaapkamers werden oorspronkelijk 
verwarmd met een elektrische installatie. Deze werd 
vervangen door een energie- en gebruiksvriendelijke 
Daikin lucht-lucht warmtepomp.

Enkele getuigenissen van 
tevreden Daikin gebruikers:

Vervang je elektrische 
verwarming door een 
energiezuinige lucht-lucht 
warmtepomp en geniet 
het hele jaar door van 
een optimaal klimaat

Richtprijs Daikin lucht-lucht warmtepomp 

(zonder installatie) met 2 design wandmodellen 

Daikin Emura en 2 vloermodellen:  

4.382 € + 6% BTW 
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Je huis stapsgewijs 
inrichten dankzij 
de moduleerbare 
technologie van 
Daikin 

Welke warmtepomp past best bij uw project?  
Consulteer de selectietool op www.daikin.be

Je kunt er aanvullende energiebronnen aan 

toevoegen, zoals een verwarmingsketel of zonnepanelen. 

Het voordeel is dat je in fases kan werken volgens de 

behoeftes, de tijd en de middelen. Zo ben ik van plan om 

op termijn zonnepanelen aan te sluiten op mijn systeem. ” 

In 2013 kopen Gaëtane en Bruno een open ruwbouw 
om zelf verder af te werken. De werken gebeuren in 
verschillende fases om de kosten te spreiden in tijd. 
Er werden twee los van elkaar staande verwarmings-
systemen gekozen. Dat is efficiënt. Gaêtane en Bruno 
kiezen zelf wanneer ze de installatie laten uitvoeren.

Voor het gelijkvloers werd gekozen voor de combinatie 
van vloerverwarming en een lucht-waterwarmtepomp,  
Daikin Altherma Integrated Solar Unit (ISU). Wat de 
doorslag gaf voor de keuze voor deze warmtepomp, is 
de modulariteit ervan.

Op de bovenverdieping zullen ze op termijn een Daikin 
lucht-lucht Multisplit warmtepomp installeren, waarop 
meerdere binnenunits worden aangesloten. Ook deze 
units moeten niet gelijktijdig geplaatst  worden. 

“

Richtprijs Daikin Altherma lucht-water warmtepomp 

ERLQ006CV3 + EHSH08P50B (500l) (zonder installatie): 

6.664 €  + 21% BTW
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Vloerverwarming in je 
vakantiewoning, 
lekker comfortabel!

“  De keuze voor vloerverwarming was snel gemaakt. 

Doorslaggevend voordeel was het grote comfort. Het huis 

heeft continue een aangename temperatuur. ”Bij radiatoren 

voel je meteen een warmteverschil wanneer deze uitgezet 

worden, dat wou ik vermijden” aldus Luc. De verwarming 

staat standaard ingesteld op 18°. Ruim voldoende gezien 

de goede isolatie van de woning. In de slaapkamers kan snel 

en eenvoudig bijverwarmd worden met de lucht-lucht units. “

Luc kocht in 2010 een vakantiewoning in de Ardennen 
om deze grondig te renoveren. Het dak werd volledig 
vernieuwd en geïsoleerd, de muren kregen 10 cm 
isolatie, de ramen driedubbelglas en de oude houtka-
chel werd vervangen door een Daikin Altherma warm-
tepomp. Op de volledige benedenverdieping (65 m²) 
en in de badkamer werd vloerverwarming gelegd. Voor 
de vier slaapkamers koos Luc voor lucht-lucht warmte-
pompunits.
Om ervoor te zorgen dat Luc steeds toekomt in een 
lekker warm huis, sloot hij de installatie aan op de Daikin 
Online Controller. Zo kan hij via zijn smartphone zijn 
woning heel eenvoudig vanop afstand bedienen.

Richtprijs 2 x Daikin lucht-lucht warmtepomp 

 met 2 vloermodellen (zonder installatie):

2 x 2.761 € + 6% BTW 

Richtprijs Daikin Altherma lucht-water warmtepomp  

ERLQ008CV3 + EHVH008C (180l) + 

Online Controller (zonder installatie): 

6.376 € + 6% BTW 

“ Dankzij  

de Online Controller  

is het lekker warm wanneer 

we op vrijdagavond  

in onze vakantiewoning 

toekomen. ”
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“ Onder meer de lage basisinvestering overtuigde 

mij om voor dit systeem te kiezen. Ik had dan nog budget 

over om de radiatoren te vervangen en zonnepanelen te 

plaatsen. Ik geniet nu van maximaal verwarmingscomfort 

tegen een minimale prijs. ”

In veel oudere huizen wordt nog verwarmd met een 
traditionele gasketel. Zo ook bij Axelle. Bij de renovatie 
besloot zij een efficiënter en milieu- en energievrien-
delijker verwarmingssysteem te plaatsen. De keuze 
viel op de Daikin condenserende gaswandketel. 

Een oude gasketel vervangen door een nieuw toestel 
kan zeer eenvoudig. De Daikin verwarmingsketels 
kunnen namelijk zonder probleem aangesloten 
worden op de bestaande leidingen en radiatoren. 
Maar ook een aansluiting op vloerverwarming is 
perfect mogelijk. Axelle ging voor deze laatste optie. 
Hierdoor kan zij verwarmen aan lage temperatuur en 
houdt ze haar energieverbruik onder controle. Axelle 
ging nog een stapje verder en voegde thermische 
zonne panelen toe. Hierdoor verhoogt het energie-
rendement en bespaart ze extra op de productie van 
sanitair warm water. De zonnepanelen en de gasketel 
vullen elkaar perfect aan.

Welke warmtepomp past best bij uw project?  
Consulteer de selectietool op www.daikin.be

Vernieuw je bestaande 
gasketel door efficiënte 
Daikin condenserende 
gaswandketel 
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Richtprijs Daikin gas condensatieketel voor 

verwarmen en sanitair warm water (zonder installatie):

D2CND028A4A: 1.152 € + 6% BTW
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“ Door het hoge en stabiele rendement verdienen 

we de initiële investeringskost op termijn helemaal terug. 

We zijn ook heel blij dat we onze minimalistische woonstijl 

hebben kunnen doortrekken naar de tuin en dat het hele 

systeem onder de grond zit.”

Nick en Ann bouwden een strakke sleutel-op-de-
deur nieuwbouw. Hun verwarmingssysteem moest 
voldoen aan enkele eisen. Het rendement was hierbij 
doorslaggevend. Verder hadden ze de uitdrukkelijke 
wens om geen zichtbare buitenunit te hebben. De 
Daikin Altherma Geothermie bleek de ideale match. 

Om ervoor te zorgen dat de geothermische warmte-
pomp warmte kan halen uit de bodem, werden er verti-
cale grondboringen uitgevoerd. Hierdoor ligt de inves-
teringskost hoger ten opzichte van de meeste andere 
systemen. Hier staat wel tegenover dat dit systeem 
het beste rendement onder de warmtepompen levert 
aangezien de vrijgekomen energie niet afhangt van de 
zon of de wind en dus zeer stabiel is. Daarenboven zijn 
het erg duurzame systemen met zeer lage werkings- en 
onderhoudskosten.

Onzichtbare installatie 
in een moderne 
sleutel-op-de-deur woning

Richtprijs Daikin geothermische warmtepomp 

met geïntegreerde boiler van 180l  (zonder installatie): 

EGSQH10S18A9W: 9.680 € + 21% BTW
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Zorgeloos genieten van 
lekker warm water met 
de Monobloc warmtepompboiler

De warmtepompboiler is speciaal ontwikkeld voor de 

productie van sanitair warm water en staat los van het 

verwarmingssysteem. Het apparaat haalt warmte uit de 

lucht in de ruimte en gebruikt die warmte vervolgens om 

het sanitair water op te warmen. Met een warmtepomp-

boiler heb je een energiezuinig toestel in huis, zo bespaar 

je tot wel 70 % op je energiefactuur. De aanschaf van 

zo’n boiler is dus niet alleen goed voor je bankrekening, 

maar ook voor het milieu! 

 › Besparing op je energierekening: toestel met een A+  label, de hoogst 

mogelijke classificatie voor energierendement. 

 › Gebruiksvriendelijk: compact design, gemakkelijk in gebruik met stille 

werking. Zo’n boiler voorziet gezinnen tussen twee en zes personen van 

voldoende warm water. Daarnaast kun je de boiler (*) ook eenvoudig op 

zonnecollectoren aansluiten.

 › Milieubesparend: minder CO₂-uitstoot en laag elektriciteitsverbruik.

 › Lange levensduur met weinig onderhoud.

Je bent aan het (ver)bouwen en wilt 
op een milieuvriendelijke manier je 
warm water opwarmen? Je zoekt een 
energiebesparende oplossing ter ver- 
vanging van je elektrische boiler?
Je wilt een systeem dat op zonne- 
panelen kan aangesloten worden? 
Al eens gedacht aan een Monobloc 
warmtepompboiler? Sterke prestaties, 
optimaal comfort en de ultieme ener- 
giebesparing gegarandeerd.

De voordelen van een warmte-
pompboiler in een notendop:

Richtprijs 
EKHH2E62-AV3: 2.513 € excl. BTW

EKHH2E62-PAV3(*) aansluitbaar op thermische panelen: 

2.721 €  excl. BTW
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Daikin neemt graag een leidende rol in het toepassen van milieubewuste oplossingen. 

Een hoog energierendement en de keuze van het juiste koelmiddel zijn daarin kern- 

factoren. Daikin had dan ook een wereldwijde primeur toen het in 2012 als eerste 

fabrikant van HVAC-systemen warmtepompen en airconditioners lanceerde die werken 

op het koelmiddel R-32. Dit koelmiddel heeft met zijn GWP (Global Warming Potential) 

van slechts 675 een veel lagere waarde dan traditionele koelmiddelen, zoals R-410A 

(GWP van 2.087,5). Het koelmiddel is bovendien erg veilig, betaalbaar en heeft een hoger 

energierendement. Hierdoor is er minder koelmiddel nodig. Goed voor het milieu dus! 

Sinds 2016 biedt Daikin een uniek Bluevolution-gamma aan van split- en multi-units dat 

uitsluitend werkt op R-32. Hiermee legt Daikin de lat voor residentiële airconditioning 

opnieuw een stuk hoger. Het intelligent en vernieuwend design van de units combineert 

ongeëvenaard rendement met een hoog comfort. De Bluevolution-toestellen voldoen 

reeds aan de Europese F-gas regelgeving inzake het gebruik van koelmiddelen in  

airconditioningssystemen, die pas in 2025 van kracht gaat. Deze richtlijn bepaalt dat vanaf 

2025 enkel nog koelmiddelen mogen worden gebruikt met een GWP van minder dan 

750 en dit voor alle split-airconditioners met een koelmiddelvolume van minder dan 3 kg.

Daikin denkt met zijn 

Bluevolution-gamma
verder dan vandaag

Onze installateurs staan klaar om u te helpen! 

Raadpleeg een erkend installateur in jouw buurt voor advies 

bij de keuze van je warmtepomp en de installatie van je systeem. 

Hij heeft de nodige kennis en ervaring om je raad te geven 

en samen met jou de oplossing te vinden die het best aansluit 

bij jouw behoefte. Hij kan ook vertellen hoe je je systeem moet 

onderhouden om een optimale werking te garanderen.
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Daikin breidt zijn design gamma lucht-lucht warmtepompen uit 

met een gloednieuw ‘Stylish’ wandmodel. Om in te spelen op  

de hedendaagse interieurs komt deze speciaal in 3 kleuren (wit, zilver 

en houtlook) en strak afgelijnd uit op de Belgische markt. Met een 

diepte van slechts 185mm is deze unit de smalste op de markt.

Niet enkel het stijlvolle ontwerp springt in het oog, ook  

 de geavanceerde technologieen verdienen lof. Zo ervaar je 

steeds de meest comfortabele luchtstroom dankzij onder meer 

de ‘Grid Eye’ Sensor en vochtigheidsregeling. Dit samen met zijn 

geïntegreerde Online Controller, zijn uitstekende rendementen, 

zijn A+++ energielabels voor zowel verwarming als koeling, is dit 

toestel het nieuwe neusje van de zalm.

Nieuwe design 

Stylish binnenunits
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Het rendement van 
verwarmings-
systemen
vergelijken: 
zo doe je dat!
Plannen om een warmtepomp aan te schaffen? 
Dan investeer je maar beter in een warmtepomp 
met het hoogste rendement. Een concrete verge-
lijking van warmtepompen gebeurt aan de hand 
van objectieve en meetbare criteria zodat je zeker 
het beste toestel in huis haalt. Ontdek hier hoe 
warmtepompen vergelijken in zijn werk gaat!

Het seizoensrendement weerspiegelt het werkelijk energieverbruik van een 

warmtepomp door middel van een jaarlijks energieverbruik en een rendement 

bij typisch dagelijks gebruik op langere termijn. Het houdt rekening met 

temperatuurschommelingen en stand-by-periodes om zo een duidelijke 

en betrouwbare indicatie te geven van het energierendement en dit voor 

een volledig verwarmingsseizoen (SCOP) of koelingsseizoen (SEER). Het 

seizoensrendement geeft m.a.w. een meer realistische en concrete aanduiding 

van het energieverbruik.

Om het E-peil van een woning te bepalen wordt de seizoensprestatiecoefficiënt 

(SPF) als parameter gebruikt. De SPF is de gemiddelde prestatiecoëfficiënt van 

een warmtepomp, berekend over het volledige stookseizoen en in een specifiek 

gebouw, rekening houdend met het verbruik van eventuele randapparatuur, 

zoals o.a. pompen in een captatienet.

SEIZOENSRENDEMENT (SCOP EN SEER)

SEIZOENSPRESTATIECOEFFICIËNT (SPF)
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Het rendement van 
verwarmings-
systemen
vergelijken: 
zo doe je dat!

Hoe verlaagt een warmtepomp het E-peil?

Door een warmtepomp te gebruiken om een woning  

te verwarmen en/of van sanitair warm water te voorzien, zakt 

het E-peil gemiddeld 20 tot 30 punten. Warmtepompen leveren 

dus een zeer goede bijdrage tot een gunstig E-peil. Ze zorgen 

voor gratis energie uit de omgeving en kunnen daardoor zeer 

energievriendelijke warmte bieden.

Voor Vlaanderen Sinds 1 januari 2018 wegen warmtepompen 

en zonneboilers nog zwaarder door bij de berekening van het 

E-peil. De Vlaamse regering heeft namelijk het voorstel van 

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein goedgekeurd om  

de rekenmethodiek ‘Energieprestatie en Binnenklimaat’ (EPB) 

te optimaliseren. De Daikin warmtepompen koppelen dus niet 

enkel uitstekende energieprestaties aan slimme bediening,  

strak design en fluisterstille werking, ze zorgen daarenboven ook 

voor een nóg lager en gunstiger E-peil. 

Tot 8 jaar garantie op de Daikin warmtepompen 
en verwarmings-systemen.

Stand By Me geeft de mogelijkheid om extra garantie pakketten 

aan te kopen voor alle Daikin verwarmingsoplossingen  voor 

residentieel gebruik : lucht-water en lucht-lucht warmtepompen 

alsook gas en stookolie verwarmingsketels van Daikin. 

Registreer uw installatie op de Stand By Me site en verleng gratis 

uw garantie met 6 maanden : https://standbyme.daikin.be

Stand By Me
Zorgeloos genieten van uw 
Daikin installatie 
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Daikin, Comfortabel op elk vlak
Waar u ook gaat, wat u ook zoekt, de lucht die u inademt is onze zorg. 
Temperatuur, ventilatie en vochtigheid zijn niet enkel belangrijk voor uw 
thuiscomfort, maar ook voor uw prestaties op het werk en, niet te vergeten,  
uw gezondheid. 

www.daikin.be • info@daikin.be • 0800 84 022


