Optimised Heating
Världsledande
luft/luft värmepumpar

Daikin’s senaste generation luftvärmepumpar för kalla klimat

Varför du ska välja Daikin’s

Optimised Heating

A

+++

Daikin är världsledande inom kyla och värme och har alltid varit en föregångare och innovatör. För att få fram en värmepump som verkligen var utformad
efter de krav och förutsättningar som vi har i Sverige, så kom Daikins främsta internationella tekniker hit. Här mötte de våra professionella och erfarna
värmepumpsinstallatörer och tog del av deras kunskap och erfarenheter. Det var så Optimised Heating föddes. Hela projektet genomfördes noggrant,
med högsta effektivitet och kapacitet i fokus. Den nuvarande generationen Optimised Heating 3 som ingår i vår X-serie är en succé!
Äntligen en luftvärmepump som ger mycket värme när det är riktigt kallt. Borta är strömslukande värmekablar och den optimerade avfrostningstekniken
ökar effektiviteten ytterligare. Nu lanserar vi våra senaste luftvärmepumpar, Optimised Heating 4 och 4+, ännu starkare och med det nya energieffektiva
köldmediet R32, flyttar vi fram gränserna ytterligare.

Kraftfull när det gäller!
Daikins luftvärmepumpar i Optimised Heating 3 serien behåller minst sin nominella effekt ner till -10°C (beroende på modell).
I Optimised Heating 4 behålls nominella effekten ända ner till -17°C medan vårt flaggskepp Optimised Heating 4+ behåller den

Värmekapacitet (kW)

nominella effekten ända ner till -25°C inget annat fabrikat behåller sin nominella effekt i så låga utomhustemperaturer som Daikin.

Optimised heating 4+
Traditionell teknik

-35°C

-30°C

-25°C

-20°C

-15°C

-10°C

Avancerad avfrostningslogik

Jämnare värme i huset!
Den avancerade mikroprocessorn ser till att maskinen endast avfrostar när
det behövs. Även vid så kall temperatur som -25 °C kan maskinen under rätt
förutsättning jobba mer än 10 timmar mellan avfrostningarna (gäller
Optimised Heating 4/4+). Den maximala gångtiden mellan avfrostningarna
för Optimised Heating 3 är upp till 3 timmar.

-5°C

-0°C

5°C

Optimised heating 4
Optimised heating 3

Dynamisk öppen spis logik

Endast hos Daikin!
Caldo XR

Eldar du hemma så stiger temperaturen i rummet och maskinen stänger av utomhusenheten.
Blir det varmare än vad du har ställt in med fjärrkontrollen så startar inomhusenhetens fläkt
automatiskt och börjar sprida värmen ut i resten av huset. Ju större skillnad mellan inställd och
verklig temperatur desto fortare roterar fläkten för att jämna ut temperaturen.
När elden har slocknat och det blir kallare i rummet än önskad temperatur så startar utomhusenheten automatiskt igen för att se till att värmekomforten bibehålls. På så sätt kommer du
kunna maximera besparingen i huset samtidigt som ljudkomforten optimeras eftersom fläkten
minskar hastigheten till ett minimum när det inte finns någon värme att sprida.

Andra luftvärmepumpar
Om du har en luftvärmepump och öppen spis eller en annan värmekälla installerad i samma
rum kan det ställa till problem. Eldar du i spisen så stiger temperaturen i rummet och en vanlig

Gäller modellen Caldo XR

luftvärmepump stänger av utomhusenheten. Vill du sprida denna värme i huset så måste du
ändra maskinens driftläge från värme till fläktdrift. Du väljer en fläkthastighet och maskinen
jobbar med den hastigheten hela tiden. När du sedan har slutat elda så måste du ställa om
maskinen till driftsläget värme igen.

Patenterad swingkompressor
Daikins egenutvecklade och patenterade Swingkompressor har färre rörliga delar än
andra fabrikat vilket ger en bättre driftsäkerhet och ökad livslängd. Optimised Heating 4
och 4+ har mycket bredare effektområde vilket ger ett jämnare inomhusklimat jämfört
med tidigare modeller.
Självklart med två kammare för en ännu tystare och mer vibrationsfri gång.

Problemet löst!
I utomhusenheten använder sig Daikin av den senaste generationen av 3-lagers
frihängande* värmeväxlare. Den stora fördelen är att värmepumpen inte behöver
någon strömslukande värmekabel för avisning eller extra jordfelsbrytare. Ett vanligt
problem för luft/luft värmepumpa oavsett märke är annars att värmekabeln med
tiden kan orsaka jordfel. Med Daikins nya teknik är problemet löst.
Naturligtvis har Daikin korrosionsskyddad värmeväxlare som standard
sedan många år tillbaka.
*Gäller ej Ururu Sarara XR

Den nya bottenplattan leder bort
vattnet direkt.

Fler fördelar:
• Släpper smält is runt värmeväxlaren
• Förhindrar isuppbyggnad mellan ben och fästen
• Använder vibrationsdämpare för att undvika vibrationer

Framtidssäkrat!

100%

100%

R32: effektivare, bättre för miljön

100%
78%

69%

Daikin använder köldmediet R-32 i Optimised 4, 4+ och i Ururu Sarara XR.

32%

22%

R32 är effektivare än dagens köldmedium och gör värmepumpen enklare att
underhålla. Miljöpåverkan är upp till 80 % lägre med köldmedium R32 jämfört
med R410A då GWP värdet endast är 675. År 2025 kommer försäljning och service av
värmepumpar innehållande köldmedium R410A att förbjudas.

GWP-värde
R-410A

Köldmedium (kg)

Inverkan på den globala

R-32

uppvärmningen

(CO2 ekvivalent köldmediemängd: kg x GWP)

*GWP = Global uppvärmningspotential.

Styr din värmepump på ett helt nytt sätt

Daikin Online Controller
Med Daikins wifi kontroll kan du justera rumstemperatur,
fläkthastighet och driftläge från din smartphone, var du vill
och när du vill. Dessutom kan du hålla ett öga på värmepumpens strömförbrukning (gäller utvalda modeller).
Med Daikins wifi-adapter och IFTTT skapar du recept på hur
din värmepump ska styras. Glöm krångliga schemaläggningar!
Nu styrs din värmepump av vädret eller beroende av var du befinner dig.
IFTTT = If This Then That Endast hos Daikin!

Skapa egna recept som kontrollerar din värmepump precis som du vill.

Förstklassig luftrening!

Frisk hälsosam luft
Alla våra luftvärmepumpar är utrustade med filter som renar luften. Vissa modeller har tagit
luftreningen till en ny nivå och har inbyggd luftrenare med Flash Streamer teknik.
Modellerna Ururu Sarara XR och Caldo XR har Flash-streamer som standard.
Flash-streamern bryter effektivt ner partiklar som virus, mögel, pollen och formaldehyd.
Daikin Emura X har ett filter med titanapatit som effektivt bryter ner allergener, bakterier
och virus.

16-års trygghet

Garantier & försäkring

16 ÅRS

Våra värmepumpar har en mycket hög kvalitet, därför kan vi också erbjuda en lång trygghet. De levereras med
minst en 5-årig garanti. Efter garantitidens slut erbjuds du en kompletterande försäkring som ger dig trygghet i
upp till 16 år efter köpet. Daikin har ett nätverk av professionella återförsäljare över hela Sverige och ett nätverk
av servicepartners för din trygghet. Värmepumpen måste registreras på Daikins hemsida för att garantin ska
gälla och för att försäkring ska kunna erbjudas.

10 233 000

Stycken
Så många värmepumpar och kylanläggningar tillverkade Daikin det senaste året - det motsvarar hela Sveriges
värmepumpsförsäljning under 170 år. Många tillverkar värmepumpar men endast ett fåtal gör det så helhjärtat
som Daikin. Vi är marknadsledande inom tillverkningen av klimatprodukter och det pågår ett ständigt arbete
med att utveckla effektivare och mer miljövänliga produkter och köldmedium. Daikin har mer än 80 års
erfarenhet av värmepumpar och levererar värmepumpar och kylanläggningar till villor, affärer och kontor över

Innovationer sedan 1924

hela världen. Daikin är idag marknadsledande i branschen och bara en marknadsledare kan garantera dig denna
servicenivå och kvalitetskontroll! Så, med Daikin gör du rätt val för din plånbok och för miljön.

Återförsäljaren

Din Daikin expert
Daikins organisation är uppbyggd med återförsäljaren i centrum. Våra återförsäljare är välutbildade och tar
ansvar före, under och efter installationen. Experten ser över husets behov och ger dig råd om vilken värmepump som blir bäst just för dig. Närmaste återförsäljare hittar du på daikin.se.

BÄST I TEST!

KVI:S TEST AV VÄRMEPUMPAR OKT 2016

FÖRBEREDD FÖR

Rent otrolig!

miljövänligaste luft-luft värmepumparna på marknaden, utan också ett

XR25

XR35

XR50

FTXZ35N/RXZ35N

FTXZ50N/RXZ50N

Värmekapacitet kW (min-max)

0,6-7,5

0,6-9,0

0,6-9,4

Värmekapacitet kW (nominell)

3,6

5

6,3

5,11/4,53/3,93

4,37/3,93/3,38

3,90/3,49/3,03

5,8

5

4,47

A+++

A+++

A+++

5,9

5,73

5,5

COP nominell frekvens
-5°C/-10°C/-15°C

komplett klimatsystem.

Kraftfull

COP
Energiklass
värme
SCOP
P-design kW

Temperaturinställning värme
Kylkapacitet kW (min-max)

testinstitut*.

Kylkapacitet kW (nominell)
Kyla

Ururu Sarara storlek 35 levererar 5,3 kW vid -15°C enligt oberoende

Automatisk filterrengöring

20XX

FTXZ25N/RXZ25N

Modell

Värme

Ururu Sarara XR är unik i sitt slag, den är inte bara en av de effektivaste och

20XX

URURU SARARA XR

Medelklimat

Ururu Sarara XR

STYRNING
VIA WIFI

Energiklass kyla
SEER
Temperaturinställning kyla

3,5

4,5

5,6

10-30 °C

10-30 °C

10-30 °C

0,6-3,9

0,6-5,3

0,6-5,8

2,5

3,5

5

A+++

A+++

A+++

9,54

9

8,6

18-32 °C

18-32 °C

18-32 °C

Optimised Heating generation

JA

JA

JA

Öppen spis logik

JA

JA

JA

Framtidssäkrat köldmedium

JA

JA

JA

Flash streamer

JA

JA

JA

3D-luftflöde

JA

JA

JA

2-areas Intelligent eye

JA

JA

JA

inbyggda luftrenaren (flash streamer) och filtrering av luften i flera steg

Swingfunktion vertikal/horisontell

JA

JA

JA

får du en mycket fräsch och hälsosam luft i ditt hem.

Veckotimer

JA

JA

JA

Befuktar & avfuktar

Dimensioner (BxHxD) mm

En av de unika egenskaperna är den automatiska filterrengöringen.
En borste rengör filtret kontinuerligt och dammet samlas i en behållare

Ingen luftvärmepump renar luften som Ururu Sarara XR. Med den

På vintern när luften är torr tar Ururu Sarara XR fukt ur utomhusluften och
sprider den i ditt hem. Klimatet inomhus blir skönare och hälsosammare.
På sommaren när luftfuktigheten är hög kan du avfukta luften, vilket ger

Automatisk återstart
Inomhusenhet

Renar

Funktioner

som är enkel att tömma. Ett rent filter ökar effektiviteten med upp till 30%.

rummet med fräsch förtempererad renad luft.
Ventilationskapacitet är upp till ca 300 m2/dygn.

Utomhusenhet

Till skillnad mot en traditionell luftvärmepump fyller Ururu Sarara XR

JA

JA

798x295x372

798x295x372

15

15

15

19/28/39

19/29/42

24/31/44

4,8/6,7/8,6/11,7

4,8/6,9/9,2/13,3

5,9/7,7/10,7/14,4

Vikt (kg)
Ljudtryck (värme) inomhusdel
dB(A)
Luftflöde (m3/min)
Ljudeffekt inomhusdel dB(A)

en svalare känsla.

Ventilerar

JA
798x295x372

56

57

59

Köldmedium/ Tco2eq/GWP

R32/0,9/675

R32/0,9/675

R32/0,9/675

Dimensioner (BxHxD)

795x693x300

795x693x301

795x693x302

Vikt kg

50

50

50

Ljudtryck dB(A)

46

48

50

Ljudeffekt dB(A)

59

61

64

Rek. avsäkring (A)

13

13

16

A

+++

8 ÅRS

*Testad av RISE (f.d. Statens Provningsanstalt)

Ej garantiregistrerad produkt levereras med endast 3 års materialgaranti

TOPPTESTAD
NOVEMBER 2017*

NYHET

FÖRBEREDD FÖR

Caldo XR

STYRNING
VIA WIFI

CALDO XR

		

X-tra stark
Dynamisk öppen spis logik

XR40

FTXTM30M/RXTM30N

FTXTM40M/RXTM40N

Värmekapacitet kW (min-max)

0,8-6,7

0,8-7,2

Värmekapacitet kW (nominell)

3,2

4

Garanterad värmekapacitet
kW vid -25°C

3,3

4

5,0/4,7/4,5/4,0/3,3

5,5/5,3/5,0/4,5/4,0

Effekt kW vid -7/-10/-15/-20/-25°C

Medelklimat

COP
Energiklass värme

Energiklass värme

att den varma luften sprider sig i huset och du får en jämnare värme i huset.

Kallt klimat

Värme

När du eldar i din öppna spis stänger de flesta luftvärmepumpar av sig

XR30

Modell

När temperaturen sedan faller under inställt värde startar kompressorn

Temperaturinställning värme

automatiskt igen.

eftersom rummet uppnått den önskade temperaturen.
Med Daikins unika funktion ”öppen spis logik” stänger din luftvärmepump

Optimal temperaturkontroll

Kyla

av utomhusenheten och inomhusenheten går enbart i fläktdrift. Det betyder

Med Caldo XR kan du justera temperaturen i huset i steg om 0,5°C

SCOP
P-design kW

5,34

5,37

A+++

A+++

5,12

5,3

3

3,8

A+

A+

SCOP

4,02

4,2

P-design kW

4,4

5,6

10-30 °C

10-30 °C

Kylkapacitet kW (min-max)

0,7-4,5

0,7-5,1

Kylkapacitet kW (nominell)

3

4

Energiklass kyla

A++

A++

SEER

7,6

7,7

18-32 °C

18-32 °C

Temperaturinställning kyla
Optimised Heating generation

4+

4+

Öppen spis logik

JA

JA

Luften passerar det luktborttagande titanapatit filtret som fångar upp

Framtidssäkrat köldmedium

JA

JA

Flash streamer

JA

JA

3D-luftflöde

JA

JA

2-areas Intelligent eye

JA

JA

Swingfunktion vertikal/horisontell

JA

JA

Energieffektivitet A+++ i värmedrift

Veckotimer

JA

JA

Automatisk återstart

JA

JA

Caldo XR är extra effektiv och optimerad för att ge högsta verkningsgrad.

Dimensioner (BxHxD) mm

811/294/272

1040/300/295

10

14,5

19-22-26-31-37-45

19-22-26-31-37-46

4,8-5,7-6,8-7,9-10,1-12,7

5,7-7,1-8,9-10,6-13,8-18,4

61

61

R32/0,742/675

R32/0,742/675

virus- och mögelpartiklar.

Närvarosensor
Sensorn ”intelligent eye” ger alltid bästa komfort och ökar besparingen.
Sensorn riktar även bort luftflödet från personer i rummet för att undvika
drag.

Förberedd för wifi
I inomhusenheten finns ett utrymme för dold placering av wifi-modulen

Vikt (kg)
Ljudtryck (värme) inomhusdel
dB(A)
Luftflöde (m3/min)
Ljudeffekt inomhusdel dB(A)
Köldmedium/ Tco2eq/GWP
Dimensioner (BxHxD)

763/550/303

763/550/303

Vikt kg

38

38

Ljudtryck dB(A)

49

49

Ljudeffekt dB(A)

61

61

Rek. avsäkring (A)

13

10

ARAN

TI

G

(tillbehör).

Inomhusenhet

bakterier, virus och allergener. Daikins Flash Streamer bryter därefter ner

Utomhusenhet

luftburna dammpartiklar och skadliga organiska kemiska ämnen såsom

Funktioner

Avancerad luftrening i toppklass

6 ÅRS

*Testad av RISE (f.d. Statens Provningsanstalt)

A

+++

Ej garantiregistrerad produkt levereras med endast 3 års materialgaranti

NYHET

FÖRBEREDD FÖR

SOLO XR

X-tra låg
Passar nästan överallt

FTXTP25K/RXTP25N

FTXTP35K /RXTP35N

Värmekapacitet kW (min-max)

0,8-6,2

0,8-6,7

Värmekapacitet kW (nominell)

3,2

4,0

Garanterad värmekapacitet
kW vid -17°C

3,2

4,0

4,2/3,9/3,3/3,0/2,8

5,0/4,5/4,2/3,4/3,1

extra låg bygghöjd, endast 286 mm. Fläkthastigheten är optimerad
för placering ovan dörr i en hall. Solo XR har extra lång kastlängd,
det innebär att den varma, eller kalla, luften tränger in ordentligt i
huset och ger dig den temperatur du önskar.

4,95

4,44

Medelklimat

bra lösning för optimal värmespridning i ditt hus. Daikin Solo XR har

XR35

Effekt kW vid -7/-10/-15/-20/-25°C
Värme

Att placera värmepumpen på väggen ovanför ytterdörren är ofta en

XR25

Modell

Energiklass värme

A++

A++

SCOP

4,98

4,81

P-design kW

2,5

3,0

Kallt klimat

Solo XR

STYRNING
VIA WIFI

COP

Energiklass värme

A

A

3,95

3,8

SCOP
P-design kW

Temperaturinställning värme

Lättanvänd fjärrkontroll

Kylkapacitet kW (min-max)

3,7

4,4

10-30 °C

10-30 °C

0,7-4,0

0,7-4,4

2,5

3,5

Energiklass kyla

A++

A++

kyla, fläkt, avfuktning och autodrift.

SEER

7,1

7,2

Förberedd för wifi

18-32 °C

18-32 °C

Optimised Heating generation

4

4

Förberedd för WiFi

JA

JA

Framtidssäkrat köldmedium

JA

JA

Direktdrift knappar
(värme/kyla/fläkt/avfuktning/auto)

JA

JA

Komfortlägesdrift

JA

JA

Ekonomidriftsläge

JA

JA

Fan mode aktiverar endast fläkt

JA

JA

Titanapatit filter

JA

JA

Automatisk återstart

JA

JA

770/286/225

770/286/225

9

9

Kyla

Kylkapacitet kW (nominell)

Temperaturinställning kyla

wifi-modulen (tillbehör).

Energieffektivitet A++ i värmedrift
Solo XR är extra effektiv och optimerad för att ge högsta

Funktioner

I inomhusenheten finns ett utrymme för dold placering av

verkningsgrad.

anpassar sig efter behovet och kan prestera upp till 4,2 kW vid
-15°C och 3,1 kW vid -25°C (gäller modell XR35).

4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

-15°C kW
+27%

Dimensioner (BxHxD) mm
Vikt (kg)
Ljudtryck (värme) inomhusdel dB(A)

21-26-31-35-39-43

21-26-31-35-39-43

5,2-6,3-7,5-8,5-10,7-12,5

5,2-6,3-7,5-8,5-10,7-12,5

58

58

R32/0,742/675

R32/0,742/675

763/550/303

763/550/303

Vikt kg

38

38

Ljudtryck dB(A)

49

49

Ljudeffekt dB(A)

61

61

Rek. avsäkring (A)

10

10

Luftflöde (m3/min)
Ljudeffekt inomhusdel dB(A)
Köldmedium/ Tco2eq/GWP
Dimensioner (BxHxD)

ARAN

TI

Solo XR 35 Solo XR 25
Solo XR 35 ger betydligt mer värme
än Solo XR 25 när det är riktigt kallt.

Utomhusenhet

Daikins nya inverterteknik innebär att värmepumpen hela tiden

Inomhusenhet

Mycket effekt när det behövs

G

Fjärkontrollen har direktvalsknappar för; värme,

5 ÅRS

Ej garantiregistrerad produkt levereras med endast 3 års materialgaranti

STYRNING
VIA WIFI
INGÅR

Daikin Emura X

20XX

DAIKIN EMURA X

X-tra elegant

X25

X35

FTXG25LW/LS/RXLG25M

FTXG35LW/LS/RXLG35M

Värmekapacitet kW (min-max)

1,0-6,1

1,0-6,7

Värmekapacitet kW (nominell)

4,5

5,1

Garanterad värmekapacitet vid -15°C (kW)

3,6

4,2

4,9/4,4/3,6/3,1/2,9

5,5/4,8/4,2/3,8/3,6

4,31

3,89

Energiklass värme

A++

A++

SCOP

4,64

4,6

du välja Daikin Emura X. Här erbjuder vi en luft/luft värmepump som med
sin böljande form och prisvinnande design ger skön värme, eller kyla,
med överlägsen värmeeffekt. Wifi ingår som standard.

Effekt vid -5/-10/-15/-20/-25°C kW
COP
Medelklimat

När du söker form, funktion och innovation i en och samma produkt ska

Värme

Modell

P-design kW

Temperaturinställning värme

Unik utmärkelse

Kylkapacitet kW (min-max)
Kyla

Daikin Emura X har belönats med Reddot Design Award 2014 av en
internationell jury som bara ger denna kvalitetsstämpel till ett projekt
som utmärker sig markant från jämförbara produkter. Finns i färgerna

2,5

3

10-30 °C

10-30 °C

1,3-4,0

1,4-4,6

Kylkapacitet kW (nominell)

2,5

3,5

Energiklass kyla

A++

A++

SEER

7,04

6,67
18-32 °C

Optimised Heating generation

Temperaturinställning kyla

3

3

Närvarosensor

Bra val Folksam 2016

--

JA

Wifi styrning ingår

JA

JA

Fan mode aktiverar endast fläkt

JA

JA

Intelligent eye

JA

JA

Automatisk återstart

JA

JA

Tyst drift läge utomhusenhet

JA

JA

Swingfunktion horisontell

JA

JA

in i rummet. Sensorn riktar även bort luftflödet från personer i rummet

Titanapatitfilter

JA

JA

för att undvika drag.

Dimensioner (BxHxD) mm

998*303*212

998*303*212

12

12

19/28/34/41

20/28/37/45

Sensorn ”intelligent eye” ger alltid bästa komfort och ökar besparingen.
Om rummet är tomt i 20 minuter märker värmepumpen av det och
sänker temperaturen för att minska energiförbrukningen. Systemet

Funktioner

18-32 °C

silver/antracit eller matt vit.

Inomhusenhet

återgår sedan till den ursprungliga inställningen när någon kommer

Skönt överallt
Med hjälp av 3D luftfördelningssystem sprids värmen eller kylan,

Utomhusenhet

effektivt. I kylläget ställer sig luftriktaren horisontellt för att förhindra
att kall luft blåser rakt mot kroppen. I värmeläget ställer sig luftriktaren
vertikalt nedåt för att den varma luften ska nå golvet.

Nattdrift
För att undvika att du störs i sömnen förhindrar Daikin Emura alltför stark

Vikt (kg)
Ljudtryck (värme) dB(A) Låg/L/M/H
Luftflöde (m3/min)

3,8/6,3/8,6/11,0

4,1/6,9/9,6/12,4

Ljudeffekt inomhusdel dB(A)

56

59

Köldmedium/Tco2eq/ GWP

R410A/2088/2088

R410A/2088/2088

550*858*330

550*858*330

40

40

49/45

49/45

Ljudeffekt dB(A)

61

61

Rek avsäkring

10

10

Dimensioner (BxHxD)
Vikt kg
Ljudtryck dB(A) hög/låg

uppvärmning och avkylning på natten. Om timern är påslagen kommer
den att automatiskt ställa in temperaturen på 2 ºC varmare vid kyla och

ARAN

TI

G

2 ºC kallare vid värmedrift.

5 ÅRS

Ej garantiregistrerad produkt levereras med endast 3 års materialgaranti

20XX

20XX

Nexura X

NEXURA X

X-tra varm

X25

X35

FVXG25K/RXLG25M

FVXG35K/RXLG35M

Värmekapacitet kW (min-max)

1,0-6,5

1,1-7,0

Värmekapacitet kW (nominell)

4,5

5,6

Garanterad värmekapacitet vid
-15°C (kW)

3,5

4

4,7/4,0/3,5/3,2/2,9

5,0/4,7/4,0/3,4/3,2

3,88

3,61

Energiklass värme

A+

A+

SCOP

4,25

4,01

Modell

Värme

Nexura X är i grunden en effektiv luft/luft värmepump som ger värme,
eller kyla, med mycket hög energieffektivitet.

COP
Medelklimat

Nu har vi tagit tekniken ett steg längre genom att utveckla Nexura X så

Effekt vid -5/-10/-15/-20/-25°C kW

att du även får strålningsvärme - som från ett vanligt element.
Frontpanelen värms upp till en varm och behaglig temperatur.

P-design kW

Temperaturinställning värme

Varmt skönt tyst

Kylkapacitet kW (min-max)
Kyla

För att öka komforten under kalla dagar, är en sektion av frontpanelen
tillverkad i aluminium som värms upp precis som en traditionell

3

3,4

10-30 °C

10-30 °C

1,2-5,1

1,2-5,6

Kylkapacitet kW (nominell)

2,5

3,5

Energiklass kyla

A++

A++

SEER

6,99

6,59

18-32 °C

18-32 °C

rummet. Allt du behöver göra är att trycka på ”radiant-knappen”

Optimised Heating generation

Temperaturinställning kyla

3

3

Bra val Folksam 2016

--

JA

på fjärrkontrollen. Med låg ljudnivå och minskat luftflöde kan du

Wifi styrning ingår

JA

JA

Fan mode aktiverar endast fläkt

JA

JA

Intelligent eye

JA

JA

Automatisk återstart

JA

JA

Tyst drift läge utomhusenhet

JA

JA

Funktioner

radiator. Resultatet blir en behaglig känsla av varm luft i hela

njuta av den mysiga och behagliga atmosfären i ditt hem.

Energieffektiv
I värmeläget fungerar Nexura X som en effektiv luft/luft värmepump.

JA

JA

Titanapatitfilter

JA

JA

Detta innebär att systemet producerar mer än fyra kilowatt i värme

Dimensioner (BxHxD) mm

950*600*215

950*600*215

22

22

22/26/32/39

23/27/33/40

4,7/5,7/7,8/9,9

5,0/5,8/8,0/10,2

Ljudeffekt inomhusdel dB(A)

53

53

Köldmedium/Tco2eq/ GWP

R410A/2088/2088

R410A/2088/2088

550*858*330

550*858*330

40

40

Inomhusenhet

Swingfunktion horisontell

Värmepumpen ger en värmefaktor (COP) upp till 4,74.
för varje kilowatt som används för driften.

Passar in överallt
Nexura X kan placeras flexibelt för att passa just dina

Ljudtryck (värme) dB(A) Låg/L/
M/H
Luftflöde (m3/min)

Dimensioner (BxHxD)
Vikt kg
Ljudtryck dB(A) hög/låg

49/45

49/45

Ljudeffekt dB(A)

61

61

Rek avsäkring

10

13

ARAN
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Utomhusenhet

behov - lågt ned på en vägg, stående på ben eller infälld i väggen.

Vikt (kg)

5 ÅRS

Ej garantiregistrerad produkt levereras med endast 3 års materialgaranti

20XX

20XX

Origo X

ORIGO X

X-tra tyst

X25

X35

FVXS25F/RXL25M3

FVXS35F/RXL35M3

Värmekapacitet kW (min-max)

1,0-6,5

1,1-7,0

Värmekapacitet kW (nominell)

4,5

5,6

Garanterad värmekapacitet vid -15°C (kW)

3,4

3,8

4,4/3,8/3,4/3,0/2,9

4,9/4,3/3,8/3,2/3,0

Daikins Origo X är värmepumpen som ersätter ett av dina vanliga
elektriska element och kan värma, eller kyla, hela huset med skön
luftspridning från golv till tak.

Effekt vid -5/-10/-15/-20/-25°C kW
COP
Medelklimat

Diskret

Värme

Modell

3,78

3,46

Energiklass värme

A+

A

SCOP

4,04

3,8

P-design kW

3,2

3,6

10-30 °C

10-30 °C

Kylkapacitet kW (min-max)

1,2-5,1

1,4-5,6

Kylkapacitet kW (nominell)

2,5

3,5

Temperaturinställning värme

Origo gör ett stort jobb för ditt inneklimat. Tack vare utblås i både
över- och nederdel får du jämnare värme i huset och varmt golv

Kyla

Sköna golv

Energiklass kyla
SEER
Temperaturinställning kyla

på köpet!

Tack vare den avancerade lösningen på fläkthjulet ger maskinen ett
högt flöde med en minimal ljudnivå. Värmepumpen upplevs i det

5 ÅRS

Utomhusenhet

ARAN

TI

G

Inomhusenhet

närmaste ljudlös vid normaldrift.

Funktioner

Mycket tyst

A

A

5,1

5,21

18-32 °C

18-32 °C

Optimised Heating generation

3

3

Bra val Folksam 2016

--

JA

Wifi styrning ingår

JA

JA

Fan mode aktiverar endast fläkt

JA

JA

Intelligent eye

JA

JA

Automatisk återstart

JA

JA

Tyst drift läge utomhusenhet

JA

JA

Swingfunktion horisontell

JA

JA

Titanapatitfilter

JA

JA

700*600*210

700*600*210

14

14

23/26/38

24/27/39

4,4/5,0/8,2

4,7/5,2/9,4

Dimensioner (BxHxD) mm
Vikt (kg)
Ljudtryck (värme) dB(A) Låg/L/M/H
Luftflöde (m3/min)
Ljudeffekt inomhusdel dB(A)

52

52

Köldmedium/Tco2eq/ GWP

R410A/2088/2088

R410A/2088/2088

550*858*330

550*858*330

Dimensioner (BxHxD)
Vikt kg

40

40

49/45

49/45

Ljudeffekt dB(A)

61

61

Rek avsäkring

10

13

Ljudtryck dB(A) hög/låg

Ej garantiregistrerad produkt levereras med endast 3 års materialgaranti

Med Daikins 3D app kan du se hur luftvärmepumpen kommer att se ut hemma hos dig
innan du köper den. Klipp ut bilden ovan och placera den på väggen där du vill installera
enheten, rikta surfplattan eller mobilen mot bilden och se din värmepump i 3D.

Din återförsäljare:

Specifikationer i denna broschyr är giltiga vid produktionstillfället, 20171108 och ersätter tidigare utgåva (med reservation för ev. tryckfel). Daikin arbetar kontinuerligt med att förbättra produkten och smärre förändringar sker löpande. © Daikin Sweden AB 2017

Daikins 3D app

