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Daikin op Batibouw 2018: 
 

Innovaties in het volledige productgamma 
 

Daikin staat wereldwijd bekend als één van de grootste spelers op de warmtepompmarkt, met een uitgebreid 

productassortiment voor residentiële, commerciële en industriële toepassingen. Als pionier op gebied van 

warmtepompen met al meer dan 50 jaar ervaring, blinkt ze uit op het vlak van kwaliteit en betrouwbaarheid. Al 

decennialang produceert de fabrikant warmtepompen die gebruik maken van duurzame energiebronnen: 

buitenlucht of aarde. Centraal in het gamma warmtepompen staat de vermindering van het energieverbruik, 

milieuvriendelijkheid, een efficiënt, strak design en een algemene toepasbaarheid in elke omgeving.  

Daikin stelt op Batibouw 2018 heel wat nieuwigheden voor. Zo is er de nieuwste generatie warmtepompen binnen 

het residentiële gamma: de Daikin Altherma 3th generation. Deze lage temperatuur lucht/water warmtepompen 

zorgen voor de productie van sanitair warm water en de verwarming van de woning. Ze maken onderdeel uit van 

het Bluevolution gamma, dat gebruik maakt van R32. Dit alternatief koelmiddel heeft een lagere milieu-impact en 

staat garant voor betaalbaar comfort en maximale prestaties. Dankzij de combinatie van de Daikin Online Controller 

die bediening op afstand toelaat en de Bluevolution technologie krijgen huiseigenaren een superieur comfort aan 

een betaalbare prijs.  

Verder breidt ook het gamma lucht/lucht warmtepompen uit met onder meer een volledig nieuw gamma Stylish 

binnenunits, volledig op maat op de moderne interieurs.  

Verbouwers krijgen een nog uitgebreider aanbod milieuvriendelijke oplossingen voor hun klimaatregeling en 

voorziening van sanitair warm water met de komst van de Daikin condenserende gasketel en de Monobloc 

Warmtepompboiler. 

En om zeker te zijn van een optimale werking van de Daikin installatie, werd de Stand By Me garantie tot acht jaar 

uitgebreid met het gamma lucht-lucht warmtepompen! 
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Inhoud 

 

1. Nieuwigheid binnen het Bleuvolution gamma 

NIEUW op Batibouw: Daikin Altherma 3th Generation 

 

2. Daikin’s lucht/lucht oplossingen voor nieuwbouw of renovaties 

NIEUW op Batibouw: Multizonale kit, meerdere kamers met 1 binnenunit 

NIEUW op Batibouw: Design Stylish binnenunits met geïntegreerde Online Controller 

 

3. Oplossingen voor de vervanging van bestaande verwarmingssystemen 

NIEUW op Batibouw: Daikin condenserende gasketel 

NIEUW op Batibouw: Monobloc Warmtepompboiler 

NIEUW op Batibouw: Daikin Multi Hybride 

 

4. Tools voor meer zekerheid en gebruiksgemak 

Daikin Stand By Me voor een klimaat van zekerheid. 

De Online controller: een efficiëntere regeling van de Daikin warmtepompen 

 

5. Over Daikin A/C Belgium 

 

6. Contacteer voor meer informatie 
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1. Het Bluevolution gamma: denken aan de toekomst 

Onder de noemer Bluevolution lanceerde Daikin in 2016 een uniek gamma warmtepompen dat uitsluitend werkt 

op koelmiddel R-32. Dit koelmiddel heeft met zijn GWP (Global Warming Potential) van slechts 675 een veel 

lagere waarde dan traditionele koudemiddelen, zoals R-410A (GWP van 2.087,5). Hierdoor voldoen de 

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

airconditioningssystemen, die pas in 2025 van kracht gaan. Deze richtlijn bepaalt dat vanaf 2025 enkel nog 

koelmiddelen mogen worden gebruikt met een GWP van minder dan 750 in alle split-airconditioners met een 

koelmiddelvolume van minder dan 3 kg. 

Het koelmiddel is bovendien erg veilig, betaalbaar en heeft een hoger energierendement. Hierdoor is er 

minder koelmiddel nodig. Goed voor het milieu dus! Hiermee legt Daikin de lat voor residentiële 

airconditioning opnieuw een stuk hoger.  

 

NIEUW op Batibouw: Daikin Altherma 3th Generation  

 

De Daikin Altherma 3 is de nieuwste versie van de bekende lucht/water warmtepomp die Bluevolution 

technologie en online bediening combineert voor maximaal comfort. Het systeem levert daarenboven 

temperaturen tot 65°C en is dus geschikt voor zowel vloerverwarming als radiatoren. Dankzij zijn 

kenmerkende vorstbescherming tot -25°C, is het zelfs tijdens de koudste dagen betrouwbaar. 

Topprestaties 

Daikin Altherma werd speciaal ontwikkeld voor de Europese markt, afgestemd op 

de klimaatbehoeftes en seizoenschommelingen, en groeide uit tot één van de 

meest toonaangevende warmtepompen. Dat komt doordat het merk als één van de 

eerste hernieuwbare energiebronnen integreert en rekening houdt met een 

rendementsverhoging en betaalbaar comfort voor de huiseigenaren.  

Het verbeterde rendement van Daikin Altherma 3 levert hoogwaardige prestaties 

en lage werkingskosten. Daikin Altherma 3 kreeg de classificatie A+++ en haalt een 

verwarmingsrendement van 4,56 SCOP en een warmwaterscore tot 134% ηwh. 

SCOP staat voor Seasonal Coefficient of Performance, zeg maar het rendement 

voor een volledig verwarmingsseizoen en ηwh staat voor het rendement van een 

boiler volgens het Eco Design. Deze warmtepomp haalt het hoogste rendement 

voor de productie van sanitair warm water op de markt. Het systeem kan grote 

volumes water tot 230 liter verwarmen en opslaan en heeft een laag 

warmhoudverlies van slechts 25W.  
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Modern design 

Ook de buitenkant van de warmtepomp kreeg een facelift. De unit oogt zeer modern met zijn afgelijnde 

vormen en geïntegreerde touchscreen controller. De voetoppervlakte werd ook sterk verkleind: van 60 op 

72 cm naar 60 op 60 cm voor het geïntegreerd model en ook het wandmodel werd verkleind van 

890x480x344 cm naar 840x440x390 cm. De unit past daardoor zelfs in de kleinste ruimtes. 

Intelligente bediening van de verwarming 

Het gecombineerde effect van de weersafhankelijke instellingen en Daikin Altherma Invertercompressoren 

maximaliseert het rendement van de nieuwe Daikin Altherma 3 bij elke buitentemperatuur. 

Het systeem heeft negen voorgeprogrammeerde instellingen, die ter plaatse kunnen worden aangepast. Via 

de Daikin Online Controller kunnen de instellingen vanop afstand worden aangepast, zodat het comfort in 

huis op de individuele voorkeuren van elke gebruiker kan worden afgestemd terwijl het energierendement 

hoger ligt. Het Daikin Altherma 3-systeem kan volledig geïntegreerd worden met andere domoticasystemen, 

bv. IFTTT en apps om het rendement en comfort te maximaliseren. 

Eenvoudig te installeren 

De Daikin Altherma 3 is gebruiksvriendelijk, zowel voor de installateur als voor de gebruiker. De warmtepomp 

is bij levering gebruiksklaar, getest en gevuld met koelmiddel. Zo gaat de installatie sneller en blijven 

onderbrekingen tot een minimum beperkt. De configuratie is eenvoudig met de downloadbare 

configuratiewizard (online beschikbaar via de Daikin Cloudservice). Door de volledig geïntegreerde unit kan 

al het onderhoud aan de voorkant gebeuren door er het paneel te verwijderen. Alle leidingen zijn vanaf de 

bovenkant van de unit bereikbaar. 

 

Daikin Altherma 3 in een notendop  

• Modellen van 4, 6 of 8kW: voor verwarming en productie van sanitair warm water 

• Uitstekende energieprestaties, tot het A+++ label 

• Milieubewust koelmiddel R-32 

• Eenvoudig te installeren met klein vloeroppervlakte 

• Intelligente bediening en geavanceerd ontwerp voor maximale gebruiksvriendelijkheid 

• Bediening via smartphone 

• Vernieuwd design 

• Maximaal comfort 

• Fluisterstille werking 
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2. Daikin’s lucht/lucht oplossingen voor nieuwbouw of grote renovaties 

Daikin beschikt over een uitgebreid gamma voor iedereen die een nieuwe woning wil bouwen of zijn woning 

wil verbouwen en daarbij de natuur een warm hart toedraagt!  

Lucht-lucht warmtepompen bieden een pasklaar antwoord op de stijgende vraag naar energiezuinige 

producten die gebruikmaken van hernieuwbare energiebronnen. Bijkomend worden ze gekenmerkt door een 

beperkt energieverbruik en lage CO2-uitstoot aangezien ze het merendeel van hun energie uit de buitenlucht 

halen. 

 

NIEUW op Batibouw: Design Stylish binnenunits 

 

Daikin breidt zijn design gamma lucht-lucht warmtepompen 

uit met de komst van het gloednieuwe ‘Stylish’ wandmodel. 

Om in te spelen op de hedendaagse interieurs komt deze 

speciaal in drie kleuren en strak afgelijnd op de Belgische 

markt. Met een diepte van slechts 189mm is deze unit de 

meest compacte op de markt.  

Niet enkel het stijlvolle ontwerp springt in het oog, ook de 

geavanceerde technologieën verdienen lof. Zo ervaart men steeds 

de meest comfortabele luchtstroom onder meer dankzij de nieuwe 

Grid-Eye Sensor. Deze sensor scant de oppervlaktetemperatuur 

van een ruimte en bepaalt de kamertemperatuur. Daarna verdeelt 

de sensor de lucht gelijkmatig over de ruimte. Zo wordt er een 

ideaal luchtstroompatroon gecreëerd dat de warme of koele lucht 

specifiek richt naar de zones waar het nodig is.  

En omdat het perfect comfort niet enkel afhangt van de temperatuur maar ook van de luchtvochtigheid, 

beschikt de Stylish over verschillende instellingen om een zo optimaal mogelijk evenwicht te creëren tussen 

de temperatuur en luchtvochtigheid binnen elke ruimte. 

Samen met zijn geïntegreerde Online Controller, zijn uitstekende rendementen en het A+++ energielabel is 

dit toestel het nieuwe neusje van de zalm binnen het Bluevolution gamma geworden. 
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NIEUW op Batibouw: Multizonale kit voor Sky Air of VRV 

De Multizonale Kit verhoogt de flexibiliteit van de 

plafondinbouwunits. Vanaf nu kunnen meerdere afzonderlijke 

ruimtes aangestuurd worden met één binnenunit. 

Het verhoogde comfort dat hiermee gepaard gaat is het grootste 

voordeel van dit systeem. Tot acht individuele ruimtes/zones kunnen 

bediend worden dankzij afzonderlijke modulerende  Airzone 

thermostaat.  

Dit systeem is ideaal voor het koelen en verwarmen van de 

slaapkamers. Het systeem kan op de zolder geplaatst worden zodat er 

slechts één koelleiding en één condensafvoer voorzien moet worden. Per kamer wordt er slechts één rooster 

geïnstalleerd en in de gemeenschappelijke nachthal één aanzuigrooster geplaatst. 
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3. Oplossingen voor de vervanging van een bestaand verwarmingssysteem 

De keuze van een nieuwe verwarmingsketel is er één voor 15 à 25 jaar en in deze periode zullen de 

brandstofprijzen ongetwijfeld stijgen. Het spreekt voor zich dat men bij deze beslissing niet over één nacht 

ijs mag gaan en men best op zoek gaat naar het meest efficiënte verwarmingssysteem, dat aansluit op de 

behoeften van de woning.  

NIEUW op Batibouw: Daikin condenserende gasketel  

Daikin maakt het makkelijker om te kiezen: haar 

gascondensatiesystemen zijn ontwikkeld en vervaardigd volgens de 

meest recente verbrandings- en thermische technologieën, eenvoudig te 

installeren en te onderhouden, en dit met een excellente energie-efficiëntie. 

Kiezen voor een Daikin condenserende gasketel is kiezen voor het milieu 

én de portefeuille, aangezien een lager energieverbruik resulteert in lagere 

verwarmingskosten, een beperkter gebruik van energiebronnen en een 

verlaging van de CO2 - uitstoot. De juiste beslissing! 

Wat betekent condensatietechnologie? 

De moderne condensatietechnologie zet de gebruikte brandstof om in bruikbare 

warmte, en dat nagenoeg zonder enig verlies. Concreet gaat dit als volgt in zijn werk: de warme rookgassen van 

de gascondensatieketels botsen met het instromende koude water voordat ze worden afgevoerd. Tijdens dit 

proces worden rookgassen gekoeld zodat de stoom die ze bevatten gecondenseerd wordt. De energie die hierbij 

gegenereerd wordt, wordt gebruikt als verwarmingsenergie. Hierdoor behalen deze ketels een rendement tot 

110%. Dankzij het hogere rendement van een nieuwe gascondensatieketel kan men als gezin met een gemiddeld 

jaarlijks verbruik van 17.000 kWh zo’n € 152 op zijn energiefactuur. 

Nieuwe installatie zonder breekwerken  

Een oude gasketel vervangen door een nieuw toestel is eenvoudiger dan men denkt en kan zonder breekwerken. 

De Daikin verwarmingsketels kunnen namelijk zonder probleem aangesloten worden op de bestaande leidingen 

en radiatoren.  

Optimalisatie van het energierendement m.b.v. zonne-energie 

De condenserende gaswandketels van Daikin hebben een energielabel A en zijn uitgerust met een intelligente 

controller die automatisch de warmteproductie van de ketel bijstelt om het rendement verder te optimaliseren. 

Door zonnepanelen toe te voegen, verhoogt met het energierendement en bespaart men extra op de productie 

van warm water. Door de uiterst hoge efficiëntie van zonnepanelen wordt er op piekmomenten 80% zonne-energie 

omgezet in bruikbare warmte. De zonnepanelen en de gasketel vullen elkaar zo perfect aan.  
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Slimme bediening via de Daikin Communication Gateway 

Met de applicatie Daikin Communication Gateway kan u op elk moment en vanop afstand via uw smartphone de 

status en het verbruik van uw gasketel controleren en regelen.  

De nieuwe Daikin gascondensatieketel in een notendop 

• Twee modellen: enkel verwarming (D2CND ) of voor verwarming en productie sanitair warm 

water (D2TND) 

• Vijf vermogens 

• Energielabel A voor verwarming en sanitair warm water 

• Kan op vloerverwarming en/of radiatoren aangesloten worden 

• Kan op zonnepanelen aangesloten worden 

• Zeer compacte afmetingen 

• Geschikt voor rijk en arm aardgas alsook voor propaan 

• Mooi design die plaatsing in keuken of badkamer toelaat 

• Eenvoudige en intuïtieve bediening 

• Mogelijkheid voor besturing via smartphone (IOS en Android) 

 

NIEUW op Batibouw: De Daikin Monobloc warmtepompboiler: zorgeloos genieten van 

lekker warm water  

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 warmtepompboiler heeft men een 

energiezuinig toestel in huis, zo bespaart men tot wel 70% op de 

energiefactuur. De aanschaf van zo’n boiler is dus niet alleen goed voor de 

bankrekening, maar ook voor het milieu.  

De Daikin Monobloc warmtepompboiler is de ideale combinatie van een 

warmtepomp en een hoogwaardige warmwateropslagtank (van 200l of 260l) die 

het energierendement verhoogt en voor aanzienlijke besparingen zorgt. 

Hoog rendement, laag verbruik  

Volgens de Ecodesign-richtlijnen van de EU voldoet de Monobloc 

warmtepompboiler van Daikin aan het A+-label, de hoogst mogelijke 

classificatie voor energierendement. Het toestel kan met je intelligente 

elektriciteitsmeter communiceren en zo automatisch de goedkoopste tijdstippen 

bepalen om de nodige energie voor de warmwaterbehoeften op te wekken. 

Maximale besparing en minimale elektriciteitsfactuur.  
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Gebruiksvriendelijk een eenvoudig 

Het toestel heeft drie bedrijfsmodi: Eco - Auto - Boost, afgestemd op de persoonlijke voorkeuren. In de Eco-modus 

wordt enkel hernieuwbare energie gebruikt. In de Auto-modus is er ondersteuning van het elektrisch 

verwarmingselement. Wilt men het sanitair warm water pijlsnel verwarmen, dan is er de Boost-modus. 

Dankzij zijn opslag tot 260 liter kan het toestel grote volumes water verwarmen en is het geschikt voor zowel kleine 

als grote huishoudens. Met een geluidsniveau van slechts 36 dB(A) op 2m afstand is de nieuwe Monobloc 

warmtepompboiler één van de stilste op de markt. Dankzij het compacte design van de unit – een 

grondoppervlakte van slecht 0.36m² – is de installatie en het onderhoud in alle ruimtes zeer eenvoudig. 

Ter vervanging van de elektrische boiler 

De warmtepompboiler is een energiezuinig alternatief op de elektrische boiler. Ze verbruiken tot driemaal minder 

elektriciteit en zijn dus erg voordelig. De vervanging kan ook zeer eenvoudig gebeuren. 

Helemaal klaar voor de toekomst 

Nog een stapje verder gaan voor een nog groenere toekomst? De Daikin Monobloc warmtepompboiler is 

eenvoudig te combineren met andere hernieuwbare energiebronnen zoals een thermisch zonnesysteem en een 

fotovoltaïsch systeem. 

De voordelen van een warmtepompboiler in een notendop 

• Besparing op de energierekening: toestel met 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 is de 
boiler ook eenvoudig aan te sluiten op zonnecollectoren. 

• Milieubesparend: minder CO₂-uitstoot en laag elektriciteitsverbruik  

• Lange levensduur met weinig onderhoud. 
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NIEUW op Batibouw: Multi Hybride  

 

De Multi Hybride combineert een hybride warmtepomp - bestaande uit een lucht/water warmtepomp en een 

gascondensatieketel – en een multi lucht-luchtsysteem. Bij deze drie, vier of vijf poort lucht/lucht multisplit wordt 

één poort gebruikt voor de productie van warm water en de centrale verwarming, terwijl de andere poorten 

verbonden worden aan airco-binnenunits. Dankzij de Multi Hybride is er voortaan slechts één buitenunit nodig 

voor zowel de koeling, verwarming als de productie van warm water. Van een geïntegreerd systeem gesproken. 

 

Met de hybride warmtepomp is men ook zeker dat men steeds op de economische manier aan het koelen of 

verwarmen is. De energiebron die gebruikt wordt, wordt namelijk geselecteerd op basis van de energieprijzen, de 

buitentemperatuur en de interne warmtebehoefte. 

 

Verder is de Multi Hybride gemakkelijk te installeren en te bedienen met een app op de smartphone of tablet. 
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4. Tools voor meer zekerheid en gebruiksgemak 

Daikin Stand By Me voor een klimaat van zekerheid. 

Met Stand By Me, streeft Daikin ernaar gebruikers een maximale zekerheid en service te bieden. Dit service-

programma garandeert het beste op gebied van comfort, energie-efficiëntie en opvolging van de installatie.  

Stand By Me werd in het verleden reeds aangeboden bij de aankoop van een hybride warmtepomp, een 

lucht/water warmtepomp, een geothermische warmtepomp, een verwarmingsketel (gas en mazout). Sinds dit jaar 

geldt dit ook voor een lucht/lucht warmtepomp. 

Dit programma biedt de mogelijkheid om de garantie op de wisselstukken uit te breiden tot acht jaar na de 

opstartdatum. Gebruikers krijgen zo de zekerheid dat de herstellingskosten beperkt blijven, dat de installatie 

optimaal blijft functioneren en dat men steeds kan rekenen op een officiële Daikin servicepartner. 

De Online controller: een efficiëntere regeling van de Daikin warmtepompen  

De Daikin Online Controller, compatibel voor het Daikin Atlherma gamma en de 

Daikin lucht/lucht warmtepompen stelt de gebruiker in staat om van waar dan ook de 

temperatuur met de smartphone, laptop, pc of tablet te regelen. Zo kan men instellen 

dat de woonkamer lekker warm is tegen het tijdstip dat men thuiskomt. Het 

omgekeerde is eveneens mogelijk. Op een hete zomerdag wilt men niet terechtkomen 

in een woning dat aan het oppervlak van de zon doet denken. Via de 

gebruiksvriendelijke interface kan men eenvoudigweg de koeling enkele uurtjes op 

voorhand starten zodat het aangenaam fris is bij thuiskomst. 
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5. Over DAIKIN A/C Belgium 

Het in 1982 opgerichte Daikibel (nu DAIKIN A/C Belgium) verdubbelde de afgelopen 10 jaar zijn aantal 

medewerkers tot meer dan 130 mensen. Het bedrijf staat nationaal bekend als dé specialist en marktleider voor 

klimaatregeling, en dit zowel voor residentiële toepassingen als voor grotere, commerciële en industriële 

ruimten. Dankzij het in Oostende gevestigde Europese hoofdkwartier kan DAIKIN A/C snel grote volumes 

afleveren, en zo een uitstekende service en continuïteit aanbieden.  

DAIKIN A/C zal zich in de toekomst richten op het verder versterken van zijn positie in de Europese 

verwarmingssector. 

6. Contacteer voor meer informatie (niet voor publicatie):  

Inhoudelijk:               Praktisch: 

DAIKIN AC Belgium  Two cents 

Nele De Broyer  Kirsten Van Pee  

Avenue Franklin 1B  Sint-Michielskollegestraat 11 

1300 Wavre  1150 Brussel  

+32 10 23 72 33  +32 2 773 50 20 

www.daikin.be  kvp@twocents.be  

 

 

Voor foto’s, klik op de volgende link:  

http://daikinpress.media.twocents.be/media 

 

 

Wie de producten van Daikin wil ontdekken, is van harte welkom op de 
Daikin-stand op Batibouw. 

Van 22 februari tot 4 maart, Paleis 12 stand 313, Brussels Expo 
 

 

http://www.daikin.be/
http://daikinpress.media.twocents.be/media

