
Стенен  

газов кондензен 
комбиниран котел

Проектиран с новаторска кондензна технология за предоставяне 
на ефективно и надежднo отопление и гореща вода. 
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Топлообменник, разработен в Daikin 
Изпробвайте технологията на Daikin за стенен газов 
кондензен комбиниран котел.

ЦЯЛОСТЕН кондензен топлообменник, снабден с 
технологията и мощта на изследователска и развойна 
дейност на Daikin. 

 ›  Гъвкав при използване и монтаж благодарение на най-
компактните размери (необходима е само 0,23 m² стенна 
повърхност), ниско тегло и технология на изгаряне Lambda Gx.

 ›  Ниско ниво на шума, постигнато чрез широк диапазон на 
модулиране на вентилатора.

 ›  Улеснена поддръжка благодарение на компоненти, достъпни от 
предната част.

 ›  Лесно управление на отоплението чрез смартфон или таблет с 
приложението на Daikin.

СП
ЕЦ

ИАЛЕН ПРОДУКТ НА DAIKIN 

ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ТЕХНОЛОГИЯ НА DAIK
IN

 ТОПЛООБМЕННИК, СОБСТВЕНА 

РАЗРАБОТКА НА КОМПАНИЯТА 

Проектираният от Daikin 
топлообменник подобрява 
работата на вашата 
отоплителна система

Енергийно ефективно 
отопление и гореща вода
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Уникален дизайн и стилен преден панел

Daikin Eye

Daikin online controller

 ›  Уникален потребителски интерфейс, който се оценява високо от всички крайни 
потребители 

 ›  Най-съвременна технология, комбинирана с лесна за използване конструкция 
 ›  Страничните елементи и изпъкналият преден панел придават усещане за цялост

Регулиране на 
загряването на 
водата

Daikin Eye 

LCD дисплей 

Регулиране на 
битовата вода 

С Daikin Eye (интелигентното око на Daikin) можете да наблюдавате работното състояние на вашия 
комбиниран котел

Син: Червен: 

Когато Daikin Eye е в син цвят, това 
означава, че комбинираният котел 
функционира изправно. Daikin Eye 
ще мига, когато работи в режим на 
готовност. 

Когато Daikin Eye е в червен цвят, това 
означава, че комбинираният котел 
е неизправен и изисква техническо 
обслужване.  

Бутони за 
регулиране 
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Приложението Daikin Online Controller може да управлява и да следи състоянието на вашата отоплителна 
система и ви позволява: 

Наблюдавате:  

 ›  Състоянието на вашата отоплителна система
 ›  Потреблението на електроенергия 
 ›  Графики за разхода на енергия 

Управлявате:  

 ›  Работния режим и зададената температура 
 ›  Дистанционно вашата система и битовата гореща вода
 ›  Интеграция на продукти и услуги от други производители 

чрез IFTTT

Програмирате:  

 ›  Можете да зададете температура и режима на 
работа с максимум 6 действия на ден за 7 дни 

 ›  Режим за празнични дни 
 ›  Разглеждате в интуитивен режим

Lily
Highlight
Its not clear if its LCD or LED. By Image i think it is LCD in English version is LED. But at page 7 its said that its LCD.
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Кондензна технология

Висока степен на модулация

93% ефективност 
Обикновени комбинирани котли: 

Водната пара се изпуска през димоотвода 

във фаза на изпарение и латентната 

топлина във водната пара не се използва. 

109% ефективност 
Газови кондензни комбинирани котли: 

Димните газове взаимодействат с 

преминаващата в тръби вода, преди те да 

преминат в комина. Поради това латентната 

топлина се отделя във водната пара.

Кондензна технология  
При изгаряне на 1 m3 природен газ, в димните 
газове се освобождава 1,7 kg водна пара като 
латентна топлина. Вместо да се изхвърли през 
димоотвода, водната пара, съдържаща латентна 
топлина, се рециркулира и впоследствие се загрява 
отново от уникално разработения топлообменник. 

Разход на 
енергия

0,6 cm
1 cm

2 cm

3 cm

4 cm

5 cm

6 cm

Висока степен на модулация 1/8

Възможността за регулиране на мощността на 
горелката гарантира безпроблемна и непрекъсната 
работа на уреда. Плавното функциониране на 
системата означава повече комфорт, малък 

Кондензацията, образувана в резултат на водната 
пара се охлажда до температура, непосредствено 
под точката на оросяване, а след това се източва през 
сифон. Кондензната технология използва оптималната 
ефективност на горивото, с намалени емисии на NOx 
и CO, за да гарантира значителни икономии и ниско 
вредно въздействие върху околната среда.

риск от повреда на системата и възможност за 
неутрализация на вредните емисии, отделяни при 
запалване. Модулацията се осигурява автоматично 
от електронното управление. 

Пестене 
на енергия

Чист въздух

Отпадъчен газ

Чист въздух

150°C

Чист въздух

Отпадъчен газ

Чист въздух

<70°C

5

Технологията Premix (предварително смесване) осигурява високоефективно изгаряне, като включва 
модулиращ вентилатор за перфектно смесване на въздуха и горивото, преди те да достигнат до горелката 
(газо-въздушен смесител).
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Приток на 
свеж 

въздух

Горивна 
камера

Електрод

Въздух
Газ

Блок за управление Scot

Йонизационен сигнал

Газов вентил

Газов 
вход

Вентилатор

Lambda Gx, автоматична система за адаптация на газ

Високоефективна помпа

Със системата за управление Lambda GX се регулира правилната комбинация от въздух и газ, за да се 
постигне ефективно изгаряне, което води до по-големи икономии.

 › За да се постигне ефективен процес на горене, 
газът постепенно се освобождава в сместа, 
докато се постигне идеалното съотношение 
между газ и въздух. Тази функция също удължава 
експлоатационния живот на устройството и 
намалява емисиите на вредни газове в околната 
среда. 

 › Системата управлява количеството въздух и 
газ независимо, въз основа на качеството на 
пламъка (йонизационен поток). 

 › Всяко колебание в баланса на въздух и газ 
(поради външната температура на въздуха или 
качеството на природния газ) може да бъде 
открито чрез йонизационен поток и коригирано 
по електронен път.  

Високоефективна помпа с честотно 
управление 
 
Има циркулационна помпа за разпределение 
на водата, преминаваща през отоплителната 
инсталация 

Съобразен с изискванията на 
Директива EU/TR ERP LOT11.

7

Lambda Gx има за цел да регулира изгарянето на въздух и газ в подходящи количества, за да гарантира, че 
ламбда (коефициентът на излишък на въздух) отговаря на необходимото ниво. 
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Сензор за налягане
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Най-малкият комбиниран котел Лек комбиниран котел

Лесен монтаж и поддръжка Висок клас на енергийна ефективност

Малкият и лек комбиниран котел гарантира бърз 
монтаж, минимална поддръжка и гъвкава система за 
адаптиране спрямо различни помещения.

Тишина 

Мощност на звука: 49 db(A): Нивото на шум се чува 
близо до устройството. Нивото на шума е подобно 
на това на съдомиялна машина, работеща в съседна 
стая в режим на изсушаване. 

Звуково налягане: 39 db(A): Нивото на шум се чува 
на разстояние 1 метър от устройството. Нивото на 
шума е подобно на тиха среда в библиотеката. 

Енергийният клас А спазва европейските стандарти 
за ERP 

Компактен газов кондензен комбиниран котел 
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D2CND024

0,06 m3
Заема едва
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590 mm

256 mm 400 mm

27 kg

39 dBНиво 
на шум

Звуково налягане 

Комбиниран коте
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Капацитет 
Поддържа капацитет от 24 kW, както в 
отоплителния кръг, така и в кръга за 
гореща вода.

Модулиране
Мощността на уреда може да спадне 
до 3 kW при степен на модулиране 1:8. 
Това гарантира минимално потребление 
на енергия по време на операции за 
пускане/спиране.

Пълна кондензация
Използва се латентната топлина от димните 
газове, която се добавя към системата, и от 
своя страна води до повишена ефективност 
и пестене на енергия.

Комфортен режим
Комбинираният котел DK е проектиран 
да осигурява оптимални нива на комфорт.

Електрическа защита
Безопасен комбиниран котел с клас на 
защита IP5D.

Ефективност
Постига до 109% ефективност при пълна 
кондензация.

Помпа с честотно управаление
Управлението на честотите следи 
потреблението на енергия, за да се повиши 
ефективността и да се пести енергия.

Ниско ниво на шум
Осигурява много ниско ниво на шум, 
което отразява новите стандарти на ЕС.

Регулиране в зависимост от температурата
Уредът управлява системата въз основа 
на данни, получени от сензора за външна 
температура и стайния термостат. 

Компактен размер
С размери от едва 0,06 m3, тази тънка 
и модерна конструкция съчетава 
мощността с естетиката. 

Висок клас на енергийна ефективност
Клас на ефективност съгласно Регламента 
за екологично проектиране на ЕС (A).

Система Lambda Gx
Технологията за идеално изгаряне 
осигурява несравнима ефективност и 
пестене на енергия. 

Предварително смесване
Постига се ефективен процес на горене чрез 
създаване на перфектната комбинация от 
въздух и газ, преди те да стигнат до горелката.

Течнокристален дисплей
Привлекателен и лесен за използване.

Двоен топлообменник
Уредът използва специален основен 
обменник на Daikin, оборудван с 
фирмена технология и топлообменник 
за битова вода от неръждаема стомана.

Лесна поддръжка
Частите от конструкцията позволват 
лесна поддръжка.

Онлайн контролер чрез приложение 
Управлявайте вашето вътрешно тяло 
от всяко място чрез приложение 
(допълнителен WLAN адаптер).

Най-доброто за вашия дом с компактни размери10

24 kW

IP5D

EFFICIENCY

Преработено отопление11
Като използват висококачествена технология от Daikin, комбинираните котли Daikin са проектирани да заемат по-малко място и 
да работят при ниски нива на шум, за да гарантират превъзходен комфорт, надеждност и оптимална енергийна ефективност. 

Модул на горелката
Комбинираният котел може да работи 
непрекъснато при минимален капацитет от 
3 kW, благодарение на горелката му от сплав 
от метални влакна.
Вентилатор
Висока сезонна ефективност.
Коефициент на модулация 1/8, благодарение 
на конструкцията на вентилатора с честотно 
управление.
Циркулационна помпа
Висока ефективност.
Направете икономия на електричество с 
честотно управляваната циркулационна 
помпа.

За малки приложения се препоръчва Intelligent Tablet Controller

Топлообменник на Daikin с персонализиран дизайн
ЦЯЛОСТЕН кондензен, високоефективен 

топлообменник с предварително смесване 
- проектиран с технологията и отличната 

изследователска и развойна дейност на Daikin.
Газов вентил

Системата Lambda Gx осигурява управление 
на горенето с оптимална комбинация от 

въздух и газ.
Осигурява бърза и автоматична адаптация 

към различни видове газове и предотвратява 
нестабилното изгаряне в устройството, за да 

осигури дълъг експлоатационен живот. 

Хидравлична група
Неръждаем топлообменник с месингова 

спойка, с висок капацитет на предаване на 
топлина и висока устойчивост на корозия. 

Високо качество на материалите с месингова 
хидравлична група и сифон на Daikin с 

персонализиран дизайн.



Вътрешно тяло D2xND 2CND024A1A
Централно 
отопление

Колич. топлинна 
мощност (нетна топлина 
на изгаряне)

Ном. Мин./Макс. kW
2,9/23,5

Топлинна мощност Qn 
(брутна топлина на 
изгаряне)

Ном. Мин./Макс. kW
3,2/26,1

Изходяща мощност Pn 
при 80/60°C

Мин./Ном. kW
2,8/22,8

Изходяща мощност Pnc 
при 50/30°C

Мин/Ном kW
3,1/24,0

Водно налягане (PMS) Макс. bar 3
Температура на водата Макс. °C 100
Ефективност Долна топлина на изгаряне % 97,9
Работен диапазон Мин./Макс. °C 30/80
Тръбни съединения 19 (3/4”) Външна резба

Битова гореща вода Топлинна мощност 
(нетна топлина на 
изгаряне) Qnw

Ном. Мин./Макс. kW
2,9/23,5

Топлинна мощност 
(брутна топлина на 
изгаряне) Qnw

Ном. Мин./Макс. kW
3,2/26,1

Праг на водосъдържател за битова гореща l/min 2,0
Температура Фабрична настройка °C 50
Работен диапазон Мин./Макс. °C 35/60

Тръбни съединения 19 (3/4”) Външна резба
Диаметър на връзката за топлинен поток и рециркулиращ поток mm 12,7 (1/2”) Външна резба
Газ Диаметър на връзката mm -

Диаметър на връзката за газове mm 19 (3/4”) Външна резба
Потребление (G20) Мин./Макс. m³/h 0,31/2,48
Потребление (G25) Мин./Макс. m³/h 0,36/2,89
Потребление (G31) Мин./Макс. m³/h 0,12/0,96

Подаван въздух Връзка mm 100
Концентрично 1

Димни газове Връзка mm 60
Отопление на 
помещения 
 

Общо ŋs (сезонна ефективност на 
отопление)

%
93

Клас на сезонна ефект. при 
отопление

A

Загряване на битова 
гореща вода 
 

Общо Обявен профил на натоварване XL
ŋwh (ефективност на 
загряване на вода)

%
85

Клас на енергийна ефективност за 
загряване на вода

А

Корпус Цвят Сигнално бял (Ral9003)
Материал Ламарина

Размери Тяло В х Ш х Д Корпус mm 590x400x256
Тегло Тяло Празно kg 27
Електрозахранване Фаза/Честота/Напрежение Hz/V 1~/50/230
Потребление на 
електроенергия

Макс. W 86
Готовност W 3,5

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH 
Lemböckgasse 59/1/1, 1230 Vienna, Austria · Tel.: + 43 (0) 1 253 21 11 · e-mail: office@daikin-ce.com · www.daikin.bg

Daikin Europe N.V. участва в Програмата за 
сертификация Eurovent за климатици (AC), агрегати 
за охлаждане на течности (LCP), и вентилаторни 
конвектори (FC). 
Вижте валидността на сертификатите онлайн: 
www.eurovent-certification.com или www.certiflash.com 

Продуктите на Daikin се разпространяват от:

Настоящата публикация е изготвена само с цел информация и не представлява предложение, 
задължаващо Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V. / Daikin 
Central Europe HandelsGmbH е изготвил настоящата брошура на базата на информацията, с която 
разполага. Няма явна или неявна гаранция за пълнотата, точността, надеждността или годността за 
конкретна цел на нейното съдържание и на изделията и услугите, представени в нея. Техническите 
данни подлежат на промяна без предварително уведомяване. Daikin Europe N.V. / Daikin Central 
Europe HandelsGmbH не носи никаква отговорност за преки или косвени щети в най- широкия 
смисъл, произтичащи от или свързани с използването и/или тълкуването на тази брошура. Daikin 
Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH има авторско право върху цялото съдържание. 
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