
Energieffektiv uppvärmning och kylning med  
en Daikin-värmepump, som är utvecklad för nordiska förhållanden. 
Komplettera befintlig el- eller oljevärme med  
en luftvärmepump och spara genast på värmeräkningen.

Daikin luftvärmepumpar 

Stilig  
och effektiv 
uppvärmning



Luftvärmepumpen ger  
snabba inbesparingar  
i värmekostnaderna  
Med en Daikin-luftvärmepump är det enkelt att  
komplettera gammal el- eller oljevärme. Investerin-
gen i värmepumpen återbetalar sig snabbt: de  
bästa Daikin-luftvärmepumparnas energi märkning 
är A+++ och den årliga värmefaktorn fem, så genom 
att köpa en kilowatt el får man upp till fem kilowatt 
värme i hemmet. 

Uppvärmningskostnaderna har en stor bety delse 
i Finland: även i landets södra delar är upp värmnings -
perioden 250 dygn och ungefär hälften av energin 
som hemmet förbrukar går till värme. Därför lönar  
det sig i samband med planeringen av värmesyste-
met i ett nytt hem eller husets energirenovering  
alltid att uppskatta olika alter nativs brukskostnader 
för en tidsperiod på 10–20 år.

Utvecklad för  
nordliga förhållanden
De nya Daikin-luftvärmepumparna fungerar speciellt  
bra när det fryser till. De är utvecklade i Europa för 
nordiska förhållanden och de fungerar i tempera tu rer 
ner till –25 °C. 

Den bästa energieffektiviteten uppnås när alla 
komponenter är av hög kvalitet. Daikin-luftvärme-
pumparnas köldmedium, kompressorer och värme-
växlare utvecklas i egna forsknings- och utvecklings-
centrum.

Installera i vilket hus som helst  
– spara genast på värmeräkningen

Luftvärmepumpen kan installeras snabbt i ett hus utrustat 
med vilket värmesystem som helst. Under sommarens  
hetaste dagar kan lufvärmepumpen användas för att  
kyla hemmet.  

Daikin-luftvärmepumpen passar också bra för stugans 
uppvärmning och underhållsvärme. Med fjärrstyrning  
kan temperaturen regleras varifrån som helst och efter  
ett elavbrott startar värmepumpen automatiskt åter

Värm eller kyl ditt hem  
med hjälp av förnybar energi

Genom att utnyttja Coanda-fenomenet optimerar värmepumpen luftflödet, oberoende om det är 

fråga om uppvärmning eller kylning. Följden är en bättre temperaturfördelning och en behagligare 

inomhusluft i hela rummet. 

Daikin är en certifierad medlem i EUROVENT, som förbundit sig att förbättra ventilationsstandarder 
på den europeiska marknaden. Som stöd för detta testas EUROVENT-medlemmarnas produkter 
grundligt i oberoende laboratorier.



Reglera värmen på distans
Med Daikin Online Controller -appen kan värmen  
styras med den egna smarttelefonen varifrån  
som helst: justera termostaten, tidsinställ stugans  
uppvärmning, följ med energiförbrukningen och  
programmera.

Njut av komforten
Den högklassiga Daikin-luftvärmepumpen är tyst låten. 
Rörelsesensorn med två zoner och Econo-läget mins-
kar på onödig förbrukning – luftflödet riktas bort från 
människorna och värmepumpen kopplas till energi-
sparläge om ingen är i rummet.

Utnyttja eldstaden till fullo
Stylish- och Perfera-värmepumparnas öppen spis 
-funktion ger maximal nytta av eldstaden: el slösas inte 
på uppvärmning när det är eld i spisen, i stället sprider 
värmepumpens fläkt värmen jämnare. När eldstaden 
svalnar startar värmepumpen automatiskt åter.

Behåll stilen
Daikin-luftvärmepumparnas smala och eleganta 
inom husenheter gör uppvärmningen och kylningen 
stilig.

En smart temperatursensor med 64 områden mäter rummets 

yttemperatur och reglerar luftflödet enligt behov.  

Den av Daikin utvecklade  

nya fläkten är tyst och effektiv.

Öppen spis -funktionen sparar el och  

sprider eldstadens värme jämnt i hemmet. 

Smart värmesensor 
Rörelsedetektor med två  
zoner och 3D-luftflöde.

Garanterad funktion ännu  
vid –25 °C kyla.

Den högklassiga  
Daikin-luftvärmepumpen  
är nästan ljudlös.

Reglera fjärrstyrt  
med online-kontrollen.

Stylish och Perferas patenterade 
Flash Streamer avlägsnar damm,  
lukt, virus och bakterier från  
inomhusluften.

Comforas titan-apatitfilter  
håller inomhusluftens kvalitet  
på toppnivå.

Daikin är den enda tillverkaren som själv utvecklar och tillverkar både värmepumpar och  

köldmedium. Därför kunde vi som första i världen lansera värmepumpar med R-32-köldmediet  

för bostadsbruk.



Bluevolution är Daikins nästa generations produktsortiment, där det nya, 
miljövänliga och energieffektiva R-32-köldmediet används. Eftersom  
R-32 transporterar värme effektivt kan man med dess hjälp minska värme-
pumpens elförbrukning med upp till 10 procent. Dessutom är R-32:s 
klimatuppvärmningspotential (GWP)  en tredjedel mindre jämfört med  
de allmänt använda R-22 och R-410A -köldmedierna.  R-32 är också lätt  
att tillvarata och återvinna. 

Lue lisää:  www.daikin.fi 

 Daikin Finland 

 Daikin Suomi

Passar utmärkt  
även på stugan

Nästan ljudlös  
värmare

Golvmonterat 
inomhusenhet

Elegant effektivitet 
– fjärrstyrning som standard

Produktuppgifterna kontrollerade 11-2019. Produkten och de tekniska uppgifterna kan ändras utan separat tillkännagivande,  
eftersom Daikin konstant förbättrar sina produkter. Daikin eller auktoriserade återförsäljare är inte ansvariga för eventuella fel i broschyren.
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STYLISH
 (FTXTA-AW + RXTA-N)

PERFERA
  (FTXTM-M + RXTM-N)

COMFORA
 (FTXTP-K + RXTP-N)

Lattiamallinen sisäyksikkö
 (FVXM + RXTP-N)

Effekt och energiförbrukning 30AW + 30N 30M + 30N 40M + 40N 25K + 25N9 35K + 35N9 25F + 25N9 35F + 35N9

Kylkapacitet Minimum/nominell/maximum, kW 0,7/3,0/4,5 0,7/3,0/4,5 0,7/4,0/5,1 0,7/2,5/4,0 0,7/3,5/4,4 1,0/2,5/4,2 1,1/3,5/4,3

Värmekapacitet Minimum/nominell/maximum, kW 0,8/3,2/6,9 0,8/3,2/6,7 0,8/4,0/7,2 0,8/3,2/6,2 0,8/4,0/6,7 1,0/3,2/5,6 1,1/4,0/6,0

Kylning Energieffektivitetsklass A++ A++ A++ A+

SEER* 7,63 7,60 7,70 7,10 7,20 5,61 5,66

Årlig energiförbrukning, kWh 138 138 182 123 170 156 216

Värmning
(Genomsnittligt klimat)

Energieffektivitetsklass A+++ A+++ A++ A+

SCOP/A** 5,10 5,12 5,30 4,98 4,81 4,05 4,02

Årlig energiförbrukning, kWh 714 821 1004 703 873 856 1046

Värmning
(Kallt klimat)

Energieffektivitetsklass A+ A+ A B

Årlig energiförbrukning, kWh 1946 2296 2779 1939 2429 2315 2877

SCOP/C** 4,10 4,02 4,19 3,95 3,80 3,31 3,20

Inomhusenheten 30AW 30M 40M 25K 35K 25F 35F
Mått, mm Höjd x bredd x djup 295 x 798 x 189 294 x 811 x 272 300 x 1040 x 295 285 x 770 x 225 600 x 700 x 210

Vikt, kg 11,5 10,0 14,5 9,0 14,0

Luftfilter Löstagbar/tvättbar Löstagbar/tvättbar Löstagbar/tvättbar Löstagbar/tvättbar

Ljudtrycksnivå, dBA Kyla, Tyst/liten/stor 20/25/43 21/25/45 20/24/46 21/26/43 21/26/43 23/26/38 24/27/39

Värme, Tyst/liten/stor 19/24/41 19/22/45 19/22/46 21/26/43 21/26/43 23/26/38 24/27/39

Utomhusenheten 30N 30N 40N 25N9 35N9 25N9 35N9
Mått, mm Höjd x bredd x djup 551 x 763 x 312 551 x 763 x 312 551 x 763 x 312 551 x 763 x 312

Vikt, kg 38 38 38 38

Ljudtrycksnivå, dBA Kyla/värme 48/49 48/49 48/49 48/49

Driftomgivningens 
temperatur

Kyla, °CDB –10~46 –10~46 –10~46 –10~46

Värme, °CWB –25~18 –25~18 –25~18 –25~18

Köldmedium Typ R-32 R-32 R-32 R-32

GWP 675 675 675 675

* SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) är kylningens årliga kylfaktor.
** SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) alltså den årliga värmefaktorn berättar om värmepumpens energieffektivitet på årsnivå.  Vanligtvis används Europas genomsnittliga koefficient (SCOP/A) vid jämförelse  
av värmepumpar. Dessutom kan man i Nordeuropa skilt ange uppvärmningens energieffektivitet i kallt klimat (SCOP/C).


