
Geavanceerd verwarmings- 
systeem met stookolie
Daikin A2 stookolie condensatieketel

De Daikin A2 stookolie condensatieketel met een groot modulatiebereik



“Toen we het huis van onze grootouders 

overnamen, werd het snel duidelijk dat het 

oude verwarmingssysteem vervangen moest 

worden. We kozen dan voor een stookolie 

condensatieketel en zonnetechnologie van 

Daikin. We hadden ons nooit kunnen voorstellen 

hoe technologisch geavanceerd een stookolie 

verwarmingssysteem wel kon zijn.” 

Tina en Dominik Reichs, huisrenoveerders
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Onze missie: 

u aangenaam warm te houden en verwarming 
op stookolie de 21ste eeuw binnen te leiden 

Hoe kunt u voordeel halen uit  
de Daikin A2 stookolie condensatieketel

Daikin A2 stookolie condentatieketel 

De stookolie condensatietechnologie van 
Daikin is een investering die zeker de moeite 
waard is

De juiste ketel kiezen voor uw stookolie 
verwarmingssysteem is een beslissing die een impact 
kan hebben op uw toekomst. Tijdens deze periode zal 
de kostprijs van brandstof een veel grotere uitgave zijn 
dan de originele aankoopprijs van de ketel. Dit is dan 
ook het vlak waarop u de grootste besparingen kunt 
realiseren. 

Geavanceerd stookolie verwarmingssysteem

Een modern stookolie verwarmingssysteem 
zal naadloos in uw woning passen. Stookolie 
condensatieketels minimaliseren emissies, zijn zeer 
gebruiksvriendelijk en zetten de brandstof om in 
beschikbare warmte en dat nagenoeg zonder enig 
verlies. De brandstofvoorraad kan worden opgeslagen 
in dezelfde ruimte als de ketel dankzij moderne 
veiligheidstanks die uitgerust zijn met geurbarrières. 
De ketel combineren met een thermische zonne-
installatie en een hygiënische warmteaccumulator 
maakt het geheel af.

Geavanceerd stookolie 
verwarmingssysteem  
van Daikin

 › A2 stookolie condensatieketel
 › Hygiënische warmteaccumulator
 › Thermisch zonnesysteem
 › Beveiligde stookolietank

Gerust in de wetenschap dat 
het Daikin is 
 
Alle Daikin-producten worden 
getest om te bewijzen dat ze aan de 
criteria van de EU Ecodesign-richtlijn 
beantwoorden. We garanderen dat 
onze afzonderlijke producten en 
pakketoplossingen een maximaal 
comfort bieden en tegelijk voldoen 
aan de strengste veiligheidsnormen. 

 ›  Energiebesparende condensatietechnologie
 ›  Optimale warmteoverdracht omwille van 

innovatieve rookgasturbulators in het ketellichaam 

 ›  Modulerende brander van de volgende generatie 
(1:2.5)

 ›  Intelligente startfunctie biedt modulatie van 1:64 van  
0,5 tot 32 kW en intelligent opslagbeheer (ISM)

 ›  Intuïtief regelbare elektronische besturingsunit
 ›  Klaar voor bio-olie (B10) en alle commercieel 

beschikbare stookoliën

 ›  Klein installatiegebied van 0,43 m²
 › Stookolietanks ontworpen om veilig naast de ketel 

te staan

 ›  Ideaal voor de vervanging van bestaande 
stookolieketels

 ›  Eenvoudige aanpassing van de schoorsteen
 ›  Onderhoudsvriendelijk
 ›  Geurbestendige flexibele leidingen verhinderen de geur 

van stookolie
 ›  Wanneer gebruikt met een warmteaccumulator van 

Daikin, mogelijkheid van directe combinatie met een 
thermisch zonnesysteem of houtkachel met achterketel

Uitstekend rendement

Innovatieve technologie

Ruimtebesparend 

Voldoet aan uw behoeften

D2 F 18H
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Nieuw ontwerp

Intelligente startfunctie met 
modulatie van 1:64 en intelligent 
opslagbeheer (ISM)

Klein montagegebied
60 x 71,6 cm

Innovatieve 
rookgasturbulators

Optioneel geïntegreerd 
expansievat (12 l)

De digitale besturingseenheid 
kan bediend wordt via een 
app in combinatie met een 
gateway

Modulerende 
blauwevlambrander

Ketellichaam in roestvrij 
staal

Pomp met hoog 
rendement

Oliefilter inclusief 
luchtverversing

Integrale 
condensaatbehandeling in 
slot-in eenheid
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Daikin A2 stookolie condentatieketel 

Ideale vervanger  
van een bestaande stookolieketel

Daikin A2 – ideaal voor ketelvervangingen in 
bestaande systemen

De Daikin A2 is ideaal geschikt om oudere ketels te vervangen, 
dankzij de grote flexibiliteit die deze biedt wanneer geïntegreerd 
in bestaande systemen, plus zijn laag gewicht en compacte 
afmetingen.

Een ketel met een groot modulatiebereik

De verwarmingsbehoefte van een gebouw varieert aanzienlijk 
afhankelijk van de weersomstandigheden en gebruikspatronen. De 
modulerende A2 past constant zijn vermogen aan overeenkomstig 
de vraag. Dit zorgt voor een optimaal energiegebruik.  
Hij heeft een bijzonder groot modulatiebereik van 1:2,5. Dit kan 
zelfs worden uitgebreid naar 1:64 met de nieuwe intelligente 
startfunctie.

1:64 = 32 kW
1:48 = 24 kW
1:36 = 18 kW

Intelligente startfunctie en intelligent opslagbeheer (ISM) 

Met de optionele intelligente startkit, kan de A2 een vermogen 
van 0-100 percent bieden om te voldoen aan de vraag en 
een continue warmteverdeling leveren. De inhoud van de 
warmteaccumulator doet dan dienst als een actieve buffer, ook 
voor het verwarmingssysteem. Met ISM-optimalisatie kunnen zelfs 
de laagste warmtevereisten van 500 watt of meer in het gebouw 
gedekt worden, en toch kunt u nog altijd zoveel heet water als 
nodig hebben. Frequente schakelingen worden vermeden door 
het optimaliseren van de gebruikstijd van de brander van de 
stookoliecondensatieketel. Minder inschakelingen van de brander 
betekent lagere emissies van schadelijke stoffen en een verhoogde 
energiezuinigheid. 

Dankzij deze optimalisatie kan Daikin voldoen aan de bestendig 
stijgende behoefte aan een constante en onmiddellijke 
toevoer van warm water - vooral gezien de trend voor alsmaar 
meer luxueuze badkamers en meerdere douchecabines in 
onze woningen, maar dalende warmtevereisten gezien de 
gebouwisolatie verbetert.
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Daikin A2 stookolie condentatieketel 

Intelligente technologie 
voor uw gemak

Intelligent Opslagbeheer (ISM)
Door ISM te gebruiken voor uw stookolie 
condensatieketels en warmteaccumulatoren, kunt 
u het verwarmingssysteem aanpassen aan uw 
gerenoveerde woning. Hoe meer u uw huis isoleert, 
hoe kleiner de verwarmingsbehoefte is dankzij de ISM 
die het systeem aan uw behoefte aanpast. U kunt ook 
het volgende doen:
 › Een maximaal energierendement, verwarmings- en 
warmwatercomfort realiseren

 › Aan de energievereisten van nieuwbouw en 
energiezuinige woningen beantwoorden 

 › Emissies beperken en de efficiëntie van oudere 
systemen verhogen 

Biedt proper en hygiënisch sanitair warm 
water op elk moment

De Daikin warmteaccumulator is de perfecte 
aanvulling op het Daikin A2-verwarmingssysteem 
en werd ontworpen rekening houdend met de 
laatste warmtetechnologie en sanitaire warm water 
hygiënestandaarden. Hij werd speciaal ontworpen 
om sanitair warm water van de hoogste kwaliteit te 
garanderen. Slib en roestbezinksels, sedimentatie en 
zelfs de groei van gevaarlijke legionellabacteriën, zoals 
aangetroffen kunnen worden in tal van grote tanks, 
kunnen zich hier niet voordoen.

Alles onder controle

Met onze Daikin Heating Controller creëert u het best 
mogelijke binnenklimaat. Met deze controller kan u de 
bedrijfsmodus zelf of met hulp van onze installateurs 
instellen. 

Dit besturingssysteem kan: 
 › De watertemperatuur regelen 
 › De verwarmingsmodus automatisch aanpassen aan 
het seizoen 

 › Timers instellen om het verwarmingscircuit en het 
sanitair warm water te regelen 

 › Uitgerust met een afstandsbediening zodat u uw 
systeem gemakkelijk kan beheren 

Met de Daikin Heating Controller beheert u uw Daikin A2 
zodat u het hoogste energierendement realiseert voor 
zowel verwarming als sanitair warm water. De Controller is 
beschikbaar als app; u kan uw Daikin A2 dus ook eenvoudig 
beheren en opvolgen via uw smartphone. 

Daikin Online Controller

Altijd alles 
onder controle
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De perfecte combinatie:  

stookolie condensatie 
en zonne-energie

De kracht van zonne-energie en olie  

Onze zonnepanelen zijn ook een geweldig alternatief voor 
de ondersteuning van uw verwarmingssysteem. Op het 
piekniveau kan 80% van onze systemen zonne-energie 
omzetten in warmte. Onze Daikin A2 maakt gebruik van de 
krachtige combinatie van zonne- en stookolie-energie om 
een hoger energierendement te halen aan een lagere kost. 

De zonne-energie kan ook worden gebruikt voor 
verwarming van sanitair warm water en als back-up voor 
centrale verwarming. Naast verwarming van sanitair warm 
water met zonne-energie, kan het zonnesysteem ook 
worden aangesloten op een Daikin A2 met een tank van 
500 liter om grote hoeveelheden zonne-energie op te 
slaan. Warmte voor warm water of centrale verwarming is 
tot een dag later beschikbaar. 

Flexibele installatie 

Aangezien alle gebouwen verschillend zijn, 
bieden we drie verschillende afmetingen en 
diverse installatiemogelijkheden om onze 
zonnepanelen aan te passen aan uw dak.  
Onze zonnepanelen zijn beschikbaar voor 
tegels (op het dak), kunnen in het dak zelf 
worden ingebouwd en werken met een speciale 
onderbouw voor een plat dak. 

De voordelen van Daikin-zonnepanelen

 ›  Efficiënt gebruik van zonne-energie voor 
verwarming en warm water

 ›  Biedt vers, proper en gezond warm water 
 ›  De optimale temperatuurstratificatie in de 

warmteaccumulator verhoogt het gebruik 
van de zonne-energie 

 ›  Combineert moeiteloos verschillende 
verwarmingssystemen 
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Proper water is een voorwaarde om te leven

Vers warm water is een basisbehoefte in elke woning, 
of het nu dient om te douchen, te baden, te koken of 
de handen te wassen. We kunnen ons tegenwoordig 
het leven niet indenken zonder een bestendige 
aanvoer van warm water, altijd beschikbaar wanneer 
we het wensen. En we verwachten natuurlijk ook dat 
dit water hygiënisch is.
De conventionele warmwatertoestellen schieten vaak 
tekort op dit vlak. Daarom hebben wij onszelf tot taak 
gesteld om te focussen op waterhygiëne!

Optimale waterhygiëne - elke dag weer 

De Daikin warmteaccumulator werd ontworpen 
rekening houdend met de laatste warmtetechnologie 
en sanitaire warm water hygiënestandaarden. 
Qua ontwerp is hij fundamenteel verschillend van 
conventionele sanitaire warmwater-boilers met hoog 
volume. Slib en roestbezinksels, sedimentatie en zelfs 
de groei van gevaarlijke legionellabacteriën, zoals 
aangetroffen kunnen worden in tal van grote tanks, 
kunnen zich hier niet voordoen. Zijn designconcept 
betekent dat het toestel op elk ogenblik 100% 
hygiënisch sanitair warm water kan leveren.

Het sanitair warm water wordt opgeslagen in een 
hoogwaardige warmtewisselaar van duurzaam 
roestvrij staal (INOX). Uw warm water zal altijd perfect 
hygiënisch zijn.

De opslagtank moet slechts eenmaal met water 
gevuld worden, wanneer deze in werking wordt 
gesteld en daarna biedt die warmteopslag. Het water 
wordt niet vervangen noch verbruikt. De binnen- en 
buitenwanden van de tank zijn vervaardigd uit schok- 
en slagvast polypropyleen en de ruimte ertussen is 
gevuld met een zeer doeltreffende schuimisolatie.  
Dit resulteert in een uitstekende thermische isolatie en 
een minimaal oppervlakteverlies.

Maandelijks energieverbruik van een 
gemiddelde eengezinswoning

Dit diagram toont het maandelijkse 
energieverbruik van een gemiddeld gezin.  
Het vergelijkt twee soorten systemen:
De witte balk geeft het energieverbruik weer van 
een oude ketel.
De grijze/gele balk toont een systeem met de 
Daikin A2 met 4 zonnepanelen.

   Oud systeem        Condensatieketel        Gebruik van zonne-energie

4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000

500

Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

kW
u

Hoe het systeem werkt 

De zonnepanelen zijn enkel effectief als er voldoende energie van de zon is en wanneer de warmteaccumulator 
de warmte kan opnemen. Het volautomatische besturingssysteem regelt het systeem onafhankelijk om een 
optimaal gebruik van de zonne-energie te garanderen. 

 › Als er onvoldoende zon is of als de accumulator geen extra warmte nodig heeft, wordt de toevoerpomp 
uitgeschakeld en loopt het hele zonnesysteem leeg in de accumulator

 › De functie van het terugloopsysteem werkt alleen als de leidingen in het gebouw en dak een constante helling 
hebben. Als dit niet mogelijk is, is het systeem onder druk een ideaal alternatief

Daikin A2 stookolie condentatieketel 

9



D9HA

A2 D9HA2018A D9HA2024A D9HA2032A
Ketel Nominaal vermogen DIN-EN 303 kW 18 24 31

Standaard capaciteitsbereik kW* 7,5-18 10-24 13-32
Waterbron l 60 56 50

Warmteverlies Warmteverlies bij stilstand EN 304 kW 0,1 (1)

Afmetingen Unit Hoogte mm 1.360
Breedte mm 606
Diepte mm 754

Gewicht Unit kg 97 102 111
Pomp Type Geregeld hoog rendement

Snelheid PWM gecontroleerd
Max. opgenomen vermogen W 60

Rookgas Aansluiting mm 80
Max. temperatuur 80/60 °C ° C 68 (2) 70 (2) 72 (2)

Luchtinlaat Aansluiting mm 125
Watercircuit -  
Centrale verwarming

Temperatuur max. ° C 85

Centrale verwarming Waterdruk max. bar 3
Geluidsvermogen Nominaal dbA 63 65 66
Voeding Frequentie Hz 50

Spanning V 230
Fase 1~

Stroom Zekering A 6

(1) EN 303-2: Verwarmingsketels met ventilatorbranders - Speciale vereisten voor ketels met verstuivingsbranders
(2) In overeenstemming met EN 304 

Stookolie condensatieketel

Warmteaccumulator

D9HA

EKHWP-B/EKHWP-PB

EKHWP500B EKHWP300B

Toebehoren EKHWP 300B 500B 300PB 500PB
Behuizing Kleur Verkeerswit (RAL9016) / IJzergrijs (RAL7011)

Materiaal Slagvast polypropyleen
Afmetingen Unit Breedte mm 595 790 595 790

Diepte mm 615 790 615 790
Hoogte mm 1.650 1.660 1.650 1.660

Gewicht Unit Leeg kg 58 82 58 89
Tank 
 

Watervolume l 294 477 294 477
Materiaal Polypropyleen
Maximale watertemperatuur °C 85
Isolatie Warmteverlies kWu/24u 1,5 1,7 1,5 1,7 
Energie-efficiëntieklasse B
Warmhoudverlies W 64 72 64 72
Opslagvolume l 294 477 294 477

Warmtewisselaar Sanitair 
warm 
water

Aantal 1
Buismateriaal Roestvrij staal (DIN 1.4404)
Oppervlak voorzijde m² 5,600 5,800 5,600 5,900
Volume interne warmtewisselaar l 27,1 28,1 27,1 28,1
Bedrijfsdruk bar 6
Gemiddeld specifiek thermisch 
vermogen

W/K 2.790 2.825 2.790 2.825

Vullen Aantal 1
Buismateriaal Roestvrij staal (DIN 1.4404)
Oppervlak voorzijde m² 3 4 3 4
Volume interne warmtewisselaar l 13 18 13 18
Bedrijfsdruk bar 3
Gemiddeld specifiek thermisch 
vermogen

W/K 1.300 1.800 1.300 1.800

Zonnesysteem 
onder druk

Gemiddeld specifiek thermisch 
vermogen

W/K - 390,00 840,00

Hulpzonneverwarming Buismateriaal - Roestvrij staal  
(DIN 1.4404)

- Roestvrij staal  
(DIN 1.4404)

Oppervlak voorzijde m² - 1 - 1
Volume interne warmtewisselaar l - 4 - 4
Bedrijfsdruk bar - 3 - 3
Gemiddeld specifiek thermisch 
vermogen

W/K - 280 - 280
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Solaris Flat-panelen V21P V26P H26P

Afmetingen Hoogte mm 2.000 2.000 1.300

Breedte mm 1.006 1.300 2.000

Diepte mm 85 85 85

Gewicht kg 35 42 42

Volume l 1,3 1,7 2,1

Oppervlak Buiten m² 2,01 2,6 2,6

Coating Micro-therm (absorptie max. 96 %, emissie ca. 5% +/- -2%)

Absorptiesysteem Harpvormige opstelling van koperen buizen met lasergelaste aluminiumplaat met uiterst selectieve bekleding

Beglazing Enkel veiligheidsglas, +/- 92 % doorlatend

Toegestane dakhelling Min. ° 15 15 15

Max. ° 80 80 80

De zonnepanelen zijn bestand tegen langdurige stilstanden en werden getest tegen thermische schokken.
Minimumopbrengst collector meer dan 525 kWu/m2 bij 40% dekkingsverhouding, (locatie Würzburg, Duitsland).

EKHWC500B

V21P V26P H26P

Tank voor sanitair warm water

EKHWC-B/EKHWCB-B/EKHWCB-PB/EKHWCH-B/EKHWCH-PB

EKSV-P/EKSH-P

Innovatief warmteopslagconcept - Hygiënisch, flexibel en duurzaam
Alle Daikin-producten met het ECH2O-label zijn gekenmerkt door een uniek warmteopslagprincipe.
Bijzonder ruimtebesparend, met het hoogste DHW-confort en open voor bijkomende warmtebronnen.

Toebehoren EKHWC 500B 500B 500PB 300B 500B 300PB 500PB
Behuizing Kleur Verkeerswit (RAL9016) / IJzergrijs (RAL7011)

Materiaal Slagvast polypropyleen
Afmetingen Unit Breedte mm 790 595 790 595 790

Diepte mm 790 615 790 615 790
Hoogte mm 1.660 1.650 1.660 1.650 1.660

Gewicht Unit Leeg kg 69 80 86 51 74 53 79
Tank 
 

Watervolume l 477 294 477 294 477
Materiaal Polypropyleen
Maximale watertemperatuur °C 85
Isolatie Warmteverlies kWu/24u 1,7 1,5 1,7 1,5 1,7 
Energie-efficiëntieklasse B
Warmhoudverlies W 72 64 72 64 72
Opslagvolume l 477 294 477 294 477

Warmtewisselaar Sanitair 
warm 
water

Aantal 1
Buismateriaal Roestvrij staal (DIN 1.4404)
Oppervlak voorzijde m² 4,900 5,300 3,800 4,900 3,800 4,900
Volume interne warmtewisselaar l 23,8 25,8 18,6 23,8 18,6 23,8
Bedrijfsdruk bar 6
Gemiddeld specifiek thermisch vermogen W/K 2.450 2.580 1.890 2.450 1.890 2.450

Vullen Aantal - 1
Buismateriaal - Roestvrij staal (DIN 1.4404)
Oppervlak voorzijde m² - 2
Volume interne warmtewisselaar l - 9
Bedrijfsdruk bar - 3
Gemiddeld specifiek thermisch vermogen W/K - 1.030 920 1.030 920 1.030

Zonnesysteem 
onder druk

Gemiddeld specifiek thermisch 
vermogen

W/K - 840,00 - 390,00 -

Hulpzonneverwarming Buismateriaal Roestvrij staal (DIN 1.4404) - Roestvrij staal 
(DIN 1.4404)

- Roestvrij staal 
(DIN 1.4404)

Oppervlak voorzijde m² 1 - 1 - 1
Volume interne warmtewisselaar l 4 - 4 - 4
Bedrijfsdruk bar 3 - 3 - 3
Gemiddeld specifiek thermisch vermogen W/K 350 - 350 - 350
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Deze brochure dient uitsluitend ter informatie en verbindt Daikin Belux tot geen enkele prestatie. Daikin Belux heeft 

de inhoud van deze brochure met grote zorg samengesteld. Er wordt echter geen enkele garantie geboden voor 

de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid voor een bepaald gebruiksdoel van de inhoud 

van deze publicatie en de producten en diensten die erin worden beschreven. De specificaties kunnen zonder 

voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Daikin Belux wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor 

directe of indirecte schade in de ruimste betekenis, die zou voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik en/of 

de interpretatie van deze brochure. De inhoud is onderworpen aan het auteursrecht van Daikin Belux.

Gedrukt op chloorvrij papier. Voorbereid door Platzer Kommunikation, Duitsland

Daikin neemt deel aan het Eurovent-certificatieptogramma 
voor vloeistofkoelsystemen (LCP), luchtbehandelingsunits 
(AHU), ventilatorconvectoren (FCU) en systemen met variabele 
koelmiddelstroom (VRF). Controleer de lopende validiteit van 
het certificaat online: www.eurovent-certification.com of via: 
www.certiflash.com
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