
De aarde geeft gratis energie

Geothermische warmtepompen halen 
warmte uit de bodem. Deze warmte 
hangt niet af van zon of wind en is dus 
zeer stabiel. Hierdoor kan deze unit het 
beste rendement bieden het hele jaar 
door.

Hoogste seizoensrendement 
dankzij onze inverter technologie

Studies tonen aan dat de inverter 
technologie van Daikin tot 20% meer 
seizoensrendement biedt in vergelijking 
met traditionele aan/uit geothermische 
warmtepompen.

De omgeving wordt niet 
beïnvloed

Er is zeer weinig buitenruimte nodig, 
behalve de ruimte die nodig is voor 
graafwerken. Er zijn 2 manieren om 
de warmte uit de grond te halen: via 
een horizontaal of via een vertikaal 
captatienetwerk.

Online Wi�  Controller

Niet thuis? Geen probleem. Met 
de Daikin Online Wi�  Controller 
bedient u de ruimtetemperatuur, 
de tanktemperatuur en/of de 
bedieningsmodus eenvoudig op 
afstand vanaf uw smartphone. 
Daarnaast kunt u uw energieverbruik in 
de gaten houden. Alles onder controle, 
waar u ook bent.

Waarom kiezen voor Daikin 
Altherma Geothermie?

De Daikin Altherma geothermische 

warmtepomp lever t  fantast ische 

rendementen, dankzij onze Inverter 

technologie. Dit zorgt ervoor dat het systeem 

efficiënter is dan een traditionele 

geothermische aan/uit-warmtepomp.

Daikin adviseert u graag bij de keuze 
van het meest e�  ciënte systeem. 
Bezoek onze website voor meer 
informatie. 

www.daikin.be
0800/ 840 22

Grond/water warmtepomp: verwarmen en sanitair warm water

Daikin Altherma Geothermie 
De stabiele warmte dankzij de aarde!
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EGSQH-A9W

EGSQH-A9W

DAIKIN - rendementsgegevens EGSQH 10S18A9W
Verwarmingscapaciteit Min. kW 3,11 (1) / 2,47 (2)

Nom. kW 10,20 (1) / 9,29 (2)
Max. kW 13,00 (1) / 11,90 (2)

Opgenomen vermogen Nom. kW 2,34 (1) / 2,82 (2)
Prestatiecoë�  ciënt (COP) 4,35 (1) / 3,29 (2)
Behuizing Kleur Wit

Materiaal Voorgelakte metaalplaat
Afmetingen Unit Hoogte/Breedte/Diepte mm 1.732/600/728
Gewicht Unit kg 210
Tank Watervolume l 180

Isolatie Warmteverlies kWu/24u 1,4
Corrosiebescherming Anode

Werkbereik Sanitair warm water Waterzijde Max. (booster verwarming) -
Koelmiddel Type R-410A

Vulling kg 1,8
TCO2eq 3,8

Besturing Elektronisch expansieventiel
GWP 2.087,5

Geluidsvermogenniveau Nom. dBA 46
Geluidsdrukniveau Nom. dBA 32
Voeding Naam/Fase/Frequentie/Spanning Hz / V 9W/3~/50/400
Stroom Aanbevolen zekeringen A 25
Verwarming van 
sanitair warm water

Algemeen Opgegeven capaciteitspro� el L
Gemiddeld klimaat ηwh (rendement waterverwarming) % 93,1

Energie-e�  ciëntieklasse 
waterverwarming A

Verwarming van 
ruimtes

Gemiddeld klimaat 
waterafvoer 55°C

Algemeen ηs 
(seizoensgebonden 
rendement 
ruimteverwarming)

%

144

Seizoensgebonden e� .-
klasse ruimteverwarming A++

Gemiddeld klimaat 
waterafvoer 35°C

Algemeen ηs 
(seizoensgebonden 
rendement 
ruimteverwarming)

%

202

Seizoensgebonden e� .-
klasse ruimteverwarming A++

(1) EWB/LWB 0°C/-3°C - LWC 35°C (DT=5°C) (2) EWB/LWB 0°C/-3°C - LWC 45°C (DT=5°C)

Daikin Altherma 
geothermische warmte

Geothermische warmtepomp voor verwarming en sanitair 
warm water

 › Geothermische warmtepomptechnologie gebruikt geothermische 
energie, die niet beïnvloed wordt door de buitentemperatuur

 › Hoogste seizoensrendement dankzij onze 
inverterwarmtepomptechnologie

 › Snelle en eenvoudige installatie dankzij de in de fabriek 
gemonteerde leidingen bovenop de unit en het lagere 
totaalgewicht

 › Geïntegreerde binnenunit: all-in-one vloermodel inclusief tank voor 
sanitair warm water

 › Gebruikersinterface met thermostaatfunctie voor meer 
comfort, snelle indienststelling, eenvoudig onderhoud en 
energiemanagement om het energieverbruik en de kosten te 
regelen
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