
Condenserende 

gaswandketel

Ontworpen met innovatieve condensatietechnologie met efficiënte en 
betrouwbare verwarming en productie van warm water 



2

Door Daikin ontwikkelde verbrandingskamer
Ervaar de Daikin-technologie van de condenserende 
gaswandketel

Condenserende gaswandketel dankzij eigen R&D 
uitgerust met de laatste technologieën  

 ›  Flexibel in gebruik en installatie dankzij de meest compacte 
afmetingen (slechts 0,23 m² wandruimte), laag gewicht

 ›  Door het grote modulatiebereik is een fluisterstille werking 
gegarandeerd

 ›  Vereenvoudigd onderhoud omdat componenten via de voorkant 
kunnen worden bereikt

 ›  Afstandsbediening mogelijk vanaf uw smartphone of tablet met 
de Daikin-app

 ›  Geschikt voor aardgas en propaan zonder aanpassingen dankzij 
de Lambda-Gx verbrandingstechnologie
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Door Daikin ontworpen 
verbrandingskamer verbetert 
de prestaties van uw 
verwarmingssysteem

Energiezuinige verwarming 
en warm water
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Uniek design & stijlvol frontpaneel

Daikin Eye

Daikin Online Controller

 ›  Unieke gebruikersinterface is attractief 
 ›  Supermoderne technologie en gebruiksvriendelijk design 
 ›  De details aan de zijkant en het convexe paneel aan de voorkant  

geven een ingebouwd effect

Regeling 
Verwarming

Daikin Eye  

LED-scherm 

Regeling Sanitair 
Warm Water 

Volg de bedrijfsstatus van uw combiboiler dankzij het Daikin Eye

Blauw:  Rood:  

Als het Daikin Eye blauw kleurt, werkt 
de combiboiler correct. Het Daikin Eye 
zal gaan knipperen wanneer deze in 
stand-by-modus werkt. 

Als het Daikin Eye rood kleurt, betekent dit 
dat de combiketel in storing is en dat een 
depannage vereist is.   

Regelknoppen  
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Met de applicatie Daikin Online Controller kan u de status van uw verwarmingssysteem 
controleren en regelen, en kunnen volgende handelingen verricht worden: 

Opvolging:  

 ›  De status van uw verwarmingssysteem
 ›  Het verbruik 
 ›  Grafieken van het verbruik 

Bediening:  

 ›  De bedrijfsmodus en ingestelde temperatuur 
 ›  Regel uw systeem en uw sanitair warm water op afstand
 ›  Integratie met externe producten en diensten via IFTTT

Programma:  

 ›  Plan de ingestelde temperatuur en 
bedrijfsmodus voor 7 dagen met tot 
6 verschillende acties per dag 

 ›  Vakantiemodus 
 ›  In een gebruiksvriendelijke modus bekijken
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Condensatietechnologie:

Hoge modulatiegraad

93% Rendement 
Conventionele gaswandketels:

Geproduceerde waterdamp tijdens de 

verbranding wordt door de rookgassen 

afgevoerd en de latente warmte in de 

waterdamp gaat verloren.

109% Rendement 
Gaswandketel:  

De rookgassen worden door het 

retourwater van de verwarming afgekoeld. 

Daardoor wordt de latente energie ook 

gebruikt.

Condensatietechnologie  
Met de verbranding van 1 m³ aardgas komt er 1,7 kg 
waterdamp als latente warmte in de rookgassen vrij.  
In de plaats van afgevoerd te worden door de 
rookgassen wordt deze latente energie door middel 
van de wisselaar aan de rookgassen onttrokken 
 
 

Verspilling van energie

0,6 cm
1 cm

2 cm

3 cm

4 cm

5 cm

6 cm

Hoge modulatiegraad 1/8

Doordat het brandervermogen modulerend kan 
geregeld worden, blijft het toestel probleemloos 
en continu werken. Een modulerend werkend 
systeem biedt meer comfort, minder risico op 

Door deze afkoeling wordt er condensaat gevormd die 
vervolgens via een sifon naar de riool wordt afgevoerd. 
De condensatietechnologie gebruikt een optimaal 
brandstofrendement met minder uitstoot van NOx en CO 
waardoor aanzienlijke kostenbesparing en een beperkte 
milieu-impact.

systeemstoringen en vermindert schadelijke stoffen 
die bij de opstart kunnen vrijkomen. De elektronische 
besturing zorgt ook voor automatische modulatie. 

Energiezuinig

Verse lucht

Rookgas

Verse lucht

150°C

Verse lucht

Rookgas

Verse lucht

<70°C
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Premix-technologie 
zorgt met een modulerende ventilator voor een perfecte verhouding van lucht en gas voor de brander  
(lucht-gasmenger) waardoor een perfecte en zeer efficiënte verbranding wordt bekomen.
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Verse-
luchtinlaat

Verbrandingskamer

Elektrode

Lucht
Gas

Scot-regeleenheid

Ioniseringssignaal

Gasklep

Gasinlaat

Ventilator

Lambda Gx: automatisch gasadaptiesysteem

Pomp met hoog rendement

Met het Lambda GX-regelsysteem zorgt de mengverhouding van lucht en gas voor een efficiënte 
verbranding, wat meer geld bespaart.

 › Om een   efficiënt verbrandingsproces te bereiken, 
wordt de gashoeveelheid verhoogt (of verlaagt) 
tot de ideale verhouding tussen gas en lucht 
is bereikt. Deze functie verlengt de levensduur 
van het toestel en vermindert de uitstoot van 
schadelijke gassen in de omgeving. 

 › Het systeem regelt de hoeveelheid lucht en 
gas onafhankelijk van elkaar, op basis van de 
vlamkwaliteit (ionisatiestroom). 

 › Elke schommeling in de lucht- en gasbalans (ten 
gevolge van de temperatuur van de buitenlucht of 
de aardgaskwaliteit) wordt gedetecteerd door een 
ionisatiestroom en elektronisch gecorrigeerd.  
 

Pomp met hoog rendement en 
frequentieregeling 
Deze circulatiepomp brengt het water tot aan de 
radiatoren of vloerverwarming.

Voldoet aan richtlijn  
EU/TR ERP LOT11.
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Lambda Gx regelt de mengverhouding van lucht en gas om te garanderen dat de lambda (factor die de graad 
van verbranding aangeeft) het vereiste niveau haalt. 
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Druksensor
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De kleinste gaswandketel Gaswandketel met laag gewicht

Eenvoudige installatie & onderhoud Hoge energieklasse

De kleine en lichte gaswandketel staat garant voor een 
snelle installatie, minimaal onderhoud en een flexibel 
systeem dat eenvoudig in elke ruimte kan worden 
geïnstalleerd.

Fluistermodus  

Geluidsvermogen: 49 db(A): Het geluidsniveau 
dat wordt waargenomen dicht bij het toestel. Het 
geluidsniveau komt overeen met een vaatwasser die 
in de kamer ernaast aan het draaien is 

Geluidsdruk: 39 db(A): Het geluidsniveau dat wordt 
gehoord op 1 meter van het toestel. Het geluidsniveau 
is vergelijkbaar met de rustige omgeving van een 
bibliotheek. 

Energieklasse A is conform de Europese ERP-normen 

Kleine condenserende gaswandketel
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Capaciteit 
Behoudt een capaciteit van 24 kW, zowel 
bij verwarmen.

Modulatie
Het toestel kan moduleren tot 3 kW met een 
modulatieverhouding van 1:8. Start/stop van 
het systeem waardoor er minder energie 
wordt verbruikt.

Condensatie
Er wordt latente warmte uit het rookgas 
gehaald en toegevoegd aan het systeem, 
wat leidt tot een hogere efficiëntie en 
energiebesparing.

Comfortmodus
De DK-gaswandketel werd ontworpen om 
een   optimaal comfortniveau te bieden.

Elektrische beveiliging
Veilige gaswandketel: beveiligingsklasse 
IP5D.

Rendement
Haalt een rendement van 109% met 
volledige condensatie.

Frequentiegestuurde pomp
De frequentieregeling bewaakt het 
stroomverbruik om het rendement te 
verhogen en energie te besparen.

Fluisterstil
Heeft een zeer laag geluidsniveau dat de 
nieuwe EU-normen weerspiegelt.

Weersafhankelijke regeling
Het toestel stuurt de vertrekwatertemperatuur 
aan op basis van gegevens die worden 
verkregen van de buitentemperatuursensor 
en kamerthermostaat. 

Compacte afmetingen
Dit smalle, state-of-the-art ontwerp is slechts 
0,06 m³ groot en combineert kracht met 
esthetiek. 

Hoge energieklasse
Rendementsklasse conform EU Ecodesign Lot1. (A)

Lambda Gx-systeem
Superieure verbrandingstechnologie levert 
ongeëvenaarde efficiëntie en energiebesparingen. 

Premix-verbranding
Realiseert een efficiënt verbrandingsproces door 
de ideale mengverhouding van lucht en gas te 
creëren voordat deze de brander bereikt.

LCD-scherm
Estetisch en gebruiksvriendelijk ontwerp.

Verbrandingskamer
Het toestel werkt met een specifieke 
verbandingskamer van Daikin die is uitgerust 
met eigen technologie en een roestvrijstalen 
verbrandingskamer voor sanitair warm water.

Onderhoudsvriendelijk
Details in ontwerp maken het onderhoud 
eenvoudig.

Online-bediening via app 
Bedien uw binnenunit van op gelijk welke 
plaats via de app (optionele WLAN-adapter)

Het beste voor uw woning met compacte afmetingen10

24 kW

IP5D

EFFICIENCY

Verwarming Opnieuw Ontworpen11
De Daikin gaswandketels maken gebruik van de geavanceerde Daikin-technologie. Ze nemen minder ruimte in en zijn 
fluisterstil zodat ze een   uitstekend comfort, unieke betrouwbaarheid en optimale energiezuinigheid garanderen. 

Brandergroep
De gaswandketels kan continu werken aan 
een minimumcapaciteit van 3 kW dankzij de 
brander van metaalvezellegering.

Ventilator
1/8-modulatieverhouding dankzij 
frequentiegestuurde ventilatorconstructie.

Circulatiepomp
Hoog rendement
Bespaar op elektriciteit met de 
frequentiegestuurde circulatiepomp.

Daikin verbrandingskamer van eigen ontwerp
VOLLEDIG condenserende warmtewisselaar met 

premix en hoog rendement - ontworpen met 
de technologie en kracht van R&D van Daikin.

Gasklep
Het Lambda Gx-systeem staat garant voor een 

verbrandingsregeling met optimale  
lucht/gas-mengverhouding.

Zorgt voor een snelle en automatische 
aanpassing aan verschillende soorten gassen 

en voorkomt onstabiele verbranding in het 
toestel voor een lange levensduur. 

Hydraulische componenten 
Met messing gesoldeerde, roestvrije 

warmtewisselaar met hoge 
warmteoverdrachtscapaciteit en hoge 
corrosieweerstand. Materiaal van hoge 

kwaliteit met hydraulische groep in messing en 
bedrijfseigen sifon van Daikin.
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Binnenunit D2xND 2TND012A4A 2TND018A4A 2TND024A4A 2TND028A4A 2TND035A4A 2CND024A1A 2CND028A4A 2CND035A1A
Centrale 
verwarming

Verwarmings-
input 
Qn 

Nom. Min.-Max. kW 2,9/11,2 2,9/17,0 2,9/23,5 4,8/27 4,8/34 2,9/23,5 4,8/27 4,8/34

Verwarmings-
input 
Qn

Nom. Min.-Max. kW 3,2/12,4 3,2/18,9 3,2/26,1 5,3/30 5,3/37,8 3,2/26,1 5,3/30 5,3/37,8

Output Pn 
bij 80/60°C

Min./Nom. kW 2,8/10,9 2,8/16,6 2,8/22,8 4,6/26,3 4,6/33,2 2,8/22,8 4,6/26,3 4,6/33,2

Output 
Pnc bij 
50/30°C

Min./Nom. kW 3,1/12,0 3,1/18,0 3,1/24,0 5,2/28,2 5,2/35 3,1/24,0 5,2/28,2 5,2/35

Waterdruk 
(PMS)

Max. bar 3

Watertemp. Max. °C 100

Rendement Netto calorische waarde % 98,6 98,2 97,9 98,2 97,9 - -
Werkbereik Min.-Max. °C 30/80

Leidingaansluitingen 19 (3/4”) Mannelijk
Sanitair warm 
water

Verwarmings-
input 
Qnw

Nom. Min.-Max. kW 2,9/11,2 2,9/17,0 2,9/23,5 4,8/29,5 4,8/34 2,9/23,5 4,8/29,5 4,8/34

Verwarmings-
input 
Qnw

Nom. Min.-Max. kW 3,2/12,4 3,2/18,1 3,2/26,1 5,3/32,7 5,3/37,7 3,2/26,1 5,3/32,7 5,3/37,7

Debiet sanitair warmwater met delta T 30 l/min - 10 12 14
Temperatuur Fabrieksinstelling °C 50
Werkbereik Min.-Max. °C 35/60

Leidingaansluitingen 19 (3/4”) Mannelijk
Aansluitdiameter voor warmtestroom en retour mm 12,7 (1/2”) Mannelijk
Gas Aansluitdiameter mm

Diameter gasaansluiting mm 19 (3/4”) Mannelijk
Verbruik (G20) Min.-Max. m³/u 0,31/1,18 0,31/1,80 0,31/2,48 0,511/2,89 0,511/3,63 0,31/2,48 0,511/2,89 0,511/3,63
Verbruik (G25) Min.-Max. m³/u 0,36/1,38 0,36/2,09 0,36/2,89 0,59/3,32 0,59/4,19 0,36/2,89 0,59/3,32 0,59/4,19
Verbruik (G31) Min.-Max. m³/u 0,12/0,46 0,12/0,69 0,2/1,1 0,2/1,38 0,12/0,96 0,2/1,1 0,2/1,38

Toevoerlucht Aansluiting mm 100
Concentrisch 1

Rookgas Aansluiting mm 60
Verwarming ruimtes 
 

Algemeen ŋs (Seizoensgebonden 
rendement ruimteverwarming)

% 93

Rendementsklasse seizoensgebonden ruimteverwarming A
Verwarming van 
sanitair warm water 
 

Algemeen Aangegeven belastingsprofiel - XL
ŋwh (verwarmingsrendement 
water)

% - 85 83

Energierendementsklasse 
waterverwarming

- A

Behuizing Kleur Titaniumwit (RAL9003)
Materiaal Metaalplaat Poedergelakte, 

gegalvaniseerde staalplaat
Metaalplaat Poedergelakte, 

gegalvaniseerde staalplaat
Afmetingen Unit Hoogte x Breedte 

x Diepte
Behuizing mm 590x400x256 690x440x295 590x400 

x256
690x440x295

Gewicht Unit Leeg kg 27 36 27 37
Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz / V 1~/50/230 1~/50/230 1~/50/230
Stroomverbruik Max. W 86 92 112 86 92 112

Stand-by W 3,5 2,7 3,5 2,7
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