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Oavsett storleken på ditt hem, om det är en 

nybyggnation eller en renovering, har vi system 

som ger dig det perfekta klimatet. En licensierad 

Daikin-installatör kan ge dig råd om vilket värme- 

eller luftkonditioneringssystem som kommer 

att ha den längsta livslängden och de lägsta 

energikostnaderna. De kan också informera dig om 

vilket system som ger den bästa kombinationen 

av komfort och miljöansvar. I den här guiden 

hittar du information om värmepumpen, det mest 

effektiva systemet för inomhuskomfort. Denna 

skonsamma, men ändå banbrytande teknik ger dig 

det inomhusklimat du vill ha samtidigt som den 

minimerar påverkan på miljön.
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Komfort
 Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och erbjuder er alltid den perfekta 

lösningen för ditt hem.

 Våra enheter skapar din idealiska inomhuskomfort genom intelligenta 
sensorer och luftflödestekniker utan bullerstörningar

Styrning
 Vår expertis gör livet enklare för dig tack vare att du kan styra ditt system 

via en smartphone-app eller en användarvänlig fjärrkontroll.

 

Energieffektivitet
 Eftersom vi är ett företag som tar vårt miljöansvar ser vi till att vi deltar i 

ett hälsosamt ekosystem

 Våra produkter är designade för att vara mycket effektiva året runt.

 Våra produkters låga energiförbrukning innebär lägre energiräkningar 
för att nå de högsta energieffektivitetsnivåerna

 Våra värmepumpar uppfyller strängare europeiska standarder för 
mätning av energieffektivitet, även känd som årstidsrelaterad 
verkningsgrad 

Tillförlitlighet
 Våra produkter är kända för sin tillförlitlighet. Du kan lita på att Daikin  

service är lika bra

Varför välja Daikin?
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Värmepumpar,  
lösningen för den som ser framåt

En värmepump är ett system utvecklat för att utvinna och transportera värme, vilket gör att du kan hålla en konstant inomhustemperatur året runt.  
För fullständig komfort kan Daikin Altherma-enheter även tillhandahålla varmvatten.

100% 
energi

80% 
omgivningsluft

20% 
elektricitet

En förnyelsebar resurs
Värmeläge

Värmepumpar utvinner värme ur utomhusluften även under kalla vinterdagar. 

De använder en eldriven kompressor och är extremt effektiva för att värma 
upp en lägenhet eller ett hus. Daikins värmepumpar är tysta och diskreta och 
använder den senaste teknologin för att hålla elräkningarna så låga som möjligt. 

Med en Daikin värmepump kommer 80 % av energin som används för att värma 
din fastighet från utomhusluften, en gratis och oändligt förnybar källa! 

Kylläge

För kyla fungerar systemet omvänt och drar kyla från inomhusluften.

En kontinuerlig cykel
En köldmediecykel är processen att överföra värme från insidan till utsidan 
av hemmet. 

1. Evaporatorn ändrar köldmediet från vätska till gas för att extrahera värme 
från utomhusluften. 

2. Den elektriska kompressorn komprimerar gasen som då medför att dess 
temperatur ökar. 

3. Kondensorn utbyter värmen från köldmediet med den omgivande luften 
och återför köldmediet till en vätska

4. Expansionsventilen sänker trycket på köldmediet, vilket initierar starten på 
en ny cykel. 

25 °C

14 °C

30 °C

45 °C

18 °C

35 °C

2 °C

-6 °C

Kyla på sommaren

Värme på vintern

inomhusenhet

inomhusenhet

utomhusenhet

utomhusenhet

1

3

3

1

4

4

2

2
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1. Värme
På vintern hämtar köldmediet som cirkulerar i 
systemet värme från uteluften och frigör den 
inomhus i form av en behaglig uppvärmning.

2. Varmvatten för hushållet
Vissa värmepumpar gör att du också kan dra 
nytta av fördelarna året runt med varmvatten 
för hela ditt hushåll!

3. Kyla
Under sommaren är systemet reversibelt: 
köldmediet i kretsen absorberar värme från ett 
rum och överför det utomhus.

4. Anslutningsmöjlighet
Alltid under kontroll, styr ditt klimat från 
vilken plats som helst, när som helst med din 
smartphone.

5. Luftrening
Lägg till en luftrenare till ditt 
luftkonditionerings- eller värmesystem för att 
skapa den perfekta inomhusluften.
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En värld av hållbara lösningar 
Med sin toppmoderna teknologi kan Daikin alltid erbjuda de mest 

effektiva produkterna i sitt sortiment

1. Luft/luft värmepump
En luft till luft värmepump tar upp värmen från uteluften och släpper sedan 
ut den som varm luft inne i ditt bostadsutrymme. Under sommaren är denna 
process omvänd: värmen inomhus tas upp och transporteras utomhus. Detta 
system säkerställer en konstant temperatur året runt.
För mer detaljerad information se sidan 12.

Multikombination: grundsystemet är detsamma 
som i en parkombination. Den enda skillnaden 
är att upp till 9 inomhusenheter kan anslutas till 
den.

Parkombination: ett system för ett 
utrymme, där en inomhusenhet är ansluten 
till en utomhusenhet.

utomhusenhet
inomhusenhet

Upp till nio inomhusenheter

4. Markvärme/vatten - geotermisk värmepump
En mark/vatten värmepump utvinner värme från marken. Principen bakom 
markvärme är att utvinna värme från marken och omvandla den till den värme 
vi använder för att värma upp ett hem. Fördelen med markvärme är att energin 
som utvinns inte är beroende av sol eller vind, samt att den är den mest 
konstanta.
För mer detaljerad information se sidan 36.

2. NYHET  Luft/vatten värmepump med varmvatten
Ett Daikin multi-split-system erbjuder dig oväntade möjligheter för att skapa 
ett komfortabelt och mysigt hem. Detta är din lösning för att reducera 
begränsningar, som miljöpåverkan och ekonomiska aspekter.

3. Luft/vatten-värmepump
En luft/vatten värmepump utvinner även värme ur utomhusluften. Detta system 
överför värmen inomhus genom en vattenkrets. En luft/vatten värmepump kan 
också möta ditt varmvattenbehov och, om det behövs, ge behaglig svalka på 
sommaren. Detta system erbjuder en konstant rumstemperatur året runt. 
För mer detaljerad information se sidan 26.

golvvärme eller radiator

varmvatten

inomhusenhet

utomhusenhet

fläktkonvektorer, golvvärme/-kyla 
eller radiator

varmvatten

inomhusenhet

3  
inomhusenheter

1 
utomhusenhet

1 
vattentank

Anslut Multi+ utomhusenhet med upp till 3 
inomhusenheter och en tank på 90 l eller 120 l för att 
erhålla varmvatten

NYHET Multi+ för kyla, värme och varmvatten

utomhusenhet
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5. Hybridvärmepump
En hybridvärmepump kombinerar tekniken med luft till vatten värmepump 
med gaskondensorteknik genom att söka efter det mest ekonomiska tillståndet 
beroende på de specifika driftsförhållandena.

Hybrid Multi: En kombination av ett multi-split-system och hybridvärmepump 
är Hybrid Multi en totallösning för att kombinera luftkonditionering med 
varmvatten. Kompatibla med vårt utbud av split-enheter, radiatorer och 
golvvärme är Hybrid Multi din smarta lösning för värme, kyla och varmvatten för 
klimatkomfort året runt.

För mer detaljerad information se sidan 32.

inomhusenhet

fläktkonvektorer, golvvärme/-kyla 
eller radiator

varmvatten

utomhusenhet

fläktkonvektorer, golvvärme/-kyla, radiator 
eller split-enheter

varmvatten

inomhusenhet

utomhusenhet
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Alltid under kontroll
Styr ditt klimat från vilken plats som helst, när som helst
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Styr dina enheter 
på distans

Hantera 
dina scheman

Energiförbrukning Se och kontrollera 
dina Daikin-enheter

Styrning
Driftläge
 › Ändra önskad rumstemperatur
 › Ändra önskat temperatur på 
tappvarmvattnet

 › Högeffektläge (snabb uppvärmning 
av tappvarmvatten)

Onecta app*

* Funktionernas tillgänglighet beror på systemtyp, konfiguration och driftläge. Appen 

fungerar endast om både Daikin-systemet och appen är anslutna till internet.

Appen Onecta kan varifrån och när som helst styra och 
övervaka status för din luftkonditionering eller värmesystem 
och gör det möjligt att:

Schema
Schemalägga rumstemperatur och 
driftläge med upp till 6 åtgärder per 
dag i 7 dagar 
 › Aktivera semesterläge 
 › Visa i ett intuitivt läge

Övervaka 
Ditt värmesystems status
 › Rumstemperatur
 › Önskad rumstemperatur
 › Driftläge

Energiförbrukningstabeller 
(dag, vecka, månad)
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Från 2025 föreskriver den europeiska F-gasförordningen användningen av 
köldmedier med en GWP under 750 för alla split luftkonditioneringsinstallationer 
med en köldmedieladdning under 3 kg. R-410A (GWP 2 087,5) kommer att förbli 
tillgänglig för andra tillämpningar och tjänster.

              range 

Tänker på morgondagen

Daikin introducerade R-32 först 2012. Dess låga GWP på 675, 
konkurrenskraftig energieffektivitet, säkerhet och överkomliga priser gör 
den mycket attraktiv. Från 2016 erbjuder Daikin dig ett unikt Bluevoltuion-
sortiment av par- och multienheter som återigen sätter riktmärket för 
luftkonditionering i bostäder. En intelligent och fräsch design kombinerar 
ledande effektivitetsvärden med högsta komfortfunktioner.
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Vilket system  
bör du välja?

För nya hem och stora 
renoveringsprojekt
1. Du vill värma eller kyla ett visst utrymme snabbt

DAIKIN REKOMMENDERAR 
för värme och kyla: Daikin luft/luft värmepump (sid 12)
för värme, kyla och varmvatten: Daikin Altherma hybridvärmepump + multi 
(sid 33) 

2.  Du vill arbeta med golvvärme och/eller lågtemperatur 
radiatorer/konvektorer

DAIKIN REKOMMENDERAR 
för värme, kyla och varmvatten: Daikin Altherma låg till medeltemperatur (sid 26)  
för värme och varmvatten: Daikin Altherma markvärmepump (sid 36)

För utbyte och/eller optimering  
av ett befintligt system
1. Du vill värma eller kyla ett visst utrymme snabbt

DAIKIN REKOMMENDERAR 
för värme och kyla: Daikin luft/luft värmepump (sid 12)
för värme, kyla och varmvatten: Daikin Altherma hybridvärmepump + multi 
(sid 33) 

2. Du vill byta ut din eldningsolje- eller gaspanna men vill behålla 
dina befintliga radiatorer

DAIKIN REKOMMENDERAR 
för värme och varmvatten: Daikin Altherma högtemperatur (sid 30) 
eller Daikin Altherma markvärmepump (sid 36)

3. Du vill endast ha varmvatten

DAIKIN REKOMMENDERAR 
för varmvatten: Daikin värmepump för varmvatten (sid 38)

Vilken är den bästa lösningen för dig? 
 › Den bästa lösningen för dig är en som passar dina krav perfekt och är designad 
specifikt för ditt hem.

 › Oavsett om du bygger ett nytt hus eller renoverar en gammal gård, erbjuder 
Daikin specifika lösningar som optimerar effektiviteten, beroende på storlek 
och layout.

 › Genom att kombinera värme, kyla, varmvatten, med eller utan solenergi, är allt 
möjligt.

 › En licensierad Daikin-installatör hjälper dig att göra rätt val.

              range 

Tänker på morgondagen
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Daikin luft/luft värmepumpar
Luftkonditioneringen omdefinieras: kom in i komfortzonen med våra snygga 
enheter, breda utbud av modeller och enkel kontroll via app

Ururu Sarara,  
det bästa av det bästa

En ny nivå av sofistikering inom 
luftkonditionering med fem 
luftbehandlingstekniker som 
ger en total komfortlösning.

Stylish, där innovation 
möter kreativitet.

Finns i vitt, silver, svart och svart 
trä, Stylish förenar högklassig 
design och teknik för att skapa 
en prisbelönt klimatlösning för 
inomhusbruk. 

Garanterad drift  
ned till -25 °C

Perfera, attraktiv 
väggmonterad design 
med perfekt luftkvalitet 
inomhus

Den förbättrade designen 
av Perfera ger en ökning av 
energieffektiviteten och lägre 
driftskostnader.

Garanterad drift  
ned till -25 °C

Daikin Emura, design som 
talar för sig själv

Denna prisbelönta europeiska 
designenhet finns i två snygga 
ytbehandlingar, silver och 
antracit eller rent matt vit.

Osynlig undertaksenhet

Håll sakerna rena och stilrena 
med en dold takenhet. Dom 
är tillräckligt kompakta för att 
passa alla interiörer och kan 
installeras diskret så att endast 
ventilationsöppningarna 
är synliga.

Perfera, design 
golvplacerad enhet för 
optimal värmekomfort 
tack vare unika 
värmeegenskaper

Tillräckligt låg för att installeras 
under en fönsterbräda, enheten 
kan installeras mot väggen eller 
infälld. Den har en viskande 
tyst drift och fördelar luft och 
temperatur effektivt i hela rummet.

Garanterad drift  
ned till -25 °C
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Varför välja Ururu Sarara? 

Daikin Ururu Sarara tillför en ny avancerad styrning för luftkonditioneringar. 
Den har fem luftbehandlingstekniker som tillsammans ger en komplett 
komfortlösning. Dessutom har Ururu Sarara-serien märkning SEER och SCOP 
A+++ tack vare sin energieffektiva kompressor och värmeväxlare. Tack vare 
sin innovativa teknik, samt design, vann den vann det prestigefyllda Red Dot 
design award 2013. Ururu Sarara kan enkelt styras via en smartphone-app 
eller en användarvänlig fjärrkontroll.

Komfort
5 luftbehandlingsmetoder

Ururu Sarara
Det bästa av det bästa

Värme och kyla i en enhet för året-runt-komfort med högsta 
tillgängliga energimärkning

På sommaren avlägsnar Sarara-funktionen överflödig fukt samtidigt 
som den upprätthåller en jämn temperatur, vilket eliminerar 
behovet av extra kyla

På vintern återfuktar Ururu-funktionen luften för att upprätthålla en 
komfortabel känsla utan onödig uppvärmning

Ventilation för frisk luft trots stängda fönster
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Ventilation och luftrening

Till skillnad mot en traditionell luftkonditioneringsenhet fyller Ururu Sarara 
rummet med fräsch, renad luft vid önskad temperatur, utan termiska förluster. 
Enhetens självrengörande filter samlar upp smuts och partiklar från luften. Detta 
ger dig inte bara ren luft, utan gör även så att Ururu Sarara presterar med bästa 
verkningsgrad. Flash Streamer använder elektroner för att aktivera en kemisk 
reaktion med luftburna partiklar för att bryta ner allergener, som pollen och 
svampallergener och tar bort otrevliga lukter, för en bättre, renare luft.

Förfilter fångar damm

Flash Streamer använder elektroner för att aktivera en kemisk reaktion med luftburna 

partiklar för att bryta ner allergener, som pollen och svampallergener och tar bort otrevliga 

lukter, för en bättre, renare luft

Luftreningsfilter av titanapatit: 

sönderdelar otrevliga lukter från 

exempelvis tobak eller husdjur

Energieffektivitet

 vid kyla vid värme

Upp till A++ Upp till 

* Flash Streamer-teknik är inte avsedd att användas för medicinska syften

Daikins självrengörande 
filter håller luften ren

Högre energieffektivitet och lägre 

miljöpåverkan med kylmedlet R-32

Tillförlitlighet
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Design
Daikin Emura är resultatet av en pågående forskning och utveckling för att 
skapa enastående lösningar för europeiska inredningar. Daikin Emura har en 
anmärkningsvärd design med mjuka skugglinjer, ytterligare smarta funktioner och 
förbättrad användarupplevelse – vilket gör den ännu mer relevant för europeisk 
arkitektonisk estetik, tekniska standarder och användarbehov. 

Daikin Emura
Design som talar för sig själv

Varför välja Daikin Emura?

 › Bästa design med tre snygga ytbehandlingar, mattsvart, silver eller matt vit
 › Hög årstidsrelaterad verkningsgrad upp till A+++
 › Ljudlösa ljudnivåer, ner till 19 decibel
 › Kontroll via smartphone-app eller en användarvänlig fjärrkontroll

emura
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Komfort
Intelligent termisk sensor

Daikin Emura använder en intelligent termisk sensor för att könna av rummets 
aktuella temperatur. Efter att ha fastställt rumstemperaturen distribuerar den 
intelligenta termiska sensorn luften jämnt i hela rummet innan den växlar till ett 
luftflödesmönster som riktar varm och kall luft till de områden som behöver det.

3D-luftflöde 

För att säkerställa en konstant och harmoniserad temperatur i rummet kombinerar 
3D luftfördelningssystemets vertikala och horisontella autoswingspjäll vilka 
distribuerar luften jämnt i rummet ända ut i hörnen i stora utrymmen.

Med hjälp av Coanda-effekten

För ett behagligt klimat använder Daikin Emura sig av Coanda-effekten för att 
optimera luftflödet i värme- och kylläge: i värmeläge riktar klaffarna luften nedåt, 
medan i kylläge riktar de luften uppåt.

Snabbvärme

Daikin Emura värmer snabbt upp rummet vid uppstart, vilket säkerställer att den 
inställda temperaturen uppnås snabbare.

vid kyla vid värme

Upp tillUpp till

Energieffektivitet

Högre energieffektivitet och lägre 

miljöpåverkan med kylmedlet R-32

Tillförlitlighet
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De flesta av dagens konsumenter letar efter ett luftkonditioneringssystem 
som kombinerar det bästa när det gäller prestanda och design. Med Stylish 
balanserar Daikin funktion och estetik för att skapa en innovativ produkt som 
passar i alla inomhusmiljöer.

Varför välja Stylish?

Stylish kombinerar utmärkt design och teknologi för att uppnå en total 
klimatlösning för alla inomhusområden. Med ett mått på endast 189 mm 
är Stylish den tunnaste enheten på marknaden inom designsegmentet för 
väggmonterade enheter. Den använder innovativa funktioner för att uppnå det 
allra bästa inom komfort, energieffektivitet, tillförlitlighet och kontroll.

Prisbelönt design

Inspirerad av sina företrädare Daikin Emura och Ururu Sarara har Stylish erhållit 
utmärkelserna Good Design Award samt IF Award för sin innovativa stil och 
sina smarta funktioner. Dessa utmärkelser erkänner Stylish för dess förmåga att 
uppnå nya standarder för komfort och energieffektivitet inom VVS-branschen.

Designfördelar

 › Användare kan välja från fyra distinkta färger  
(vit, silver, svart och svart trä) 

 › Avrundade hörn skapar en diskret och utrymmesbesparande design 
 › Tunna dimensioner gör den till marknadens mest kompakta designenhet

Stylish
Designad för komfort

Design



19

Komfort
Intelligent och effektiv design

 › Coanda-effekt optimerar temperaturdistributionen i rummet 
 › Förbättrade fläktar erbjuder hög verkningsgrad med låg ljudnivå ner till 19 dBA 
 › Flash Streamer använder elektroner för att aktivera en kemisk reaktion med 
luftburna partiklar för att bryta ner allergener, som pollen och svampallergener 
och tar bort otrevliga lukter, för en bättre, renare luft

 › Fireplace logic håller fläkten igång för att ha en jämn temperatur i hela rummet 
när en annan värmeanordning (t.ex. öppen spis eller ugn) är i drift (endast 
FTXTA-AW)

Coanda-effekten

Coanda-effekten, som även finns i Ururu Sarara, optimerar luftflödet för 
ett komfortabelt klimat. Genom att använda specialdesignade luftriktare 
möjliggör ett mer fokuserat luftflöde bättre temperaturdistribution i hela 
rummet.

Hur fungerar det 
Stylish fastställer luftflödesmönstret baserat på huruvida rummet behöver 
uppvärmning eller kylning. När Stylish befinner sig i uppvärmningsläge 
kommer två klaffar att rikta luftflödet nedåt (vertikalt luftflöde) och i 
kylningsläge kommer klaffarna att rikta luftflödet uppåt (takluftflöde).

Genom att skapa två olika luftflödesmönster förhindrar Stylish drag och 
skapar en mer stabil och bekväm rumstemperatur för personerna i rummet. 

Energieffektivitet

vid kyla vid värme

Upp tillUpp till

Optimerat värmeintervall tillgängligt: 
kapaciteten säkerställs ner till -25 °C

Högre energieffektivitet och lägre 

miljöpåverkan med kylmedlet R-32

Tillförlitlighet

Intelligent termisk sensor

Stylish använder en intelligent termisk sensor för att detektera yttemperaturen 
i ett rum för att skapa ett mer komfortabelt klimat. Efter att ha fastställt aktuell 
rumstemperatur distribuerar grid eye-sensorn luften jämnt i hela rummet innan 
den växlar till ett luftflödesmönster som riktar varm eller kall luft till de områden 
som behöver det.
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Den perfekta 
lösningen  
för ett bekvämt hem

Tredimensionellt luftflöde

Genom att trycka på knapparna på fjärrkontrollen kan den här funktionen 
kombinera vertikal och horisontell autoswing för att cirkulera en ström med  
kall/varm luft ända ut i hörnen, till och med i stora utrymmen.

Tyst drift

Perfera använder en speciellt designad fläkt för att optimera luftflödet för högre 
energieffektivitet med låga ljudnivåer. För ännu högre energieffektivitet har Daikin 
också utformat en ny fläkt som passar perfekt in i Perferas kompakta dimensioner.

Tillsammans uppnår fläkten och värmeväxlaren energiprestanda i toppklass och 
fungerar med en ljudnivå som praktiskt taget är ohörbar. Shhh!

KomfortVarför välja Perfera väggmonterad enhet?

Oavsett hur vädret är på utsidan vill du inom hus ha optimal komfort under 
hela dagen. Som en sval sommarbris vet Perfera instinktivt hur man håller 
rumstemperaturen i ditt vardagsrum eller arbetsutrymme på den perfekta 
nivån, så att du och de i din omgivning kan fortsätta koppla av, roa er och vara 
produktiva. Den snyggt designade frontpanelen, den tystgående driften och den 
perfekta cirkulationen av kyld eller uppvärmd luft bidrar till att göra varje rum till 
platsen du - och alla - alltid vill vara på.
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Energieffektivitet

vid kyla

Upp till

vid värme

Upp tillRen luft

Med hjälp av elektroner för att skapa kemiska reaktioner med 
luftburna partiklar tar Flash Streamer bort allergener som pollen och 
svampallergener, vilket eliminerar obehaglig lukt och ger bättre, renare luft. 

Allergenborttagnings- och luftreningsfilter med silver är din lösning då 
de fångar allergener som pollen för att garantera en konstant tillförsel av 
ren luft.

Och luftreningsfiltret med titanapatit arbetar hårt för att bekämpa lukt 
som tobaksrök och husdjur.

Snabbvärme

Snabbvärme värmer snabbt upp ditt hem när du startar din 
luftkonditionering. Inställd temperatur nås 14% snabbare* än med en 
vanlig luftkonditionering (endast par).

NYHET

Optimerat värmeintervall tillgängligt: 
kapaciteten säkerställs ner till -25 °C

Högre energieffektivitet och lägre 

miljöpåverkan med kylmedlet R-32

Tillförlitlighet*Villkor för 
snabbvärme: 50 klass, 
utomhustemperatur 
2 °C - inomhustemperatur 
10 °C, R/C-inställning: 
23 °C
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Värma och kyla olika områden med en utomhusenhet

Energieffektivitet
Lägre energiförbrukning, högre verkningsgrad

Daikin Bluevolution-tekniken kombinerar våra högeffektiva kompressorer med 
R-32, framtidens köldmedium. Dessa stora kompressorer är mer effektiva än ett 
antal mindre kompressorer med samma effekt, och deras standby-läge sparar en 
betydande mängd energi.

Mindre installationsyta, mindre synlighet, lägre ljud

Med en multi utomhusenhet behöver du bara hitta utrymme för att montera en enhet på fasaden av ditt hus, så det är 
mycket lättare att placera den subtilt och utom synhåll. Dessutom, eftersom det bara finns en enhet i drift, är ljudnivåerna 
dramatiskt lägre än med flera enheter.

Enklare installation, kabeldragning, rördragning och underhåll

Genom att installera en enda utomhusenhet sparar du inte bara på monteringsutrustning, ledningar och avloppsrör, du 
sparar också tid och därmed installationskostnader. Att ha en enda enhet minskar den osannolika händelsen av ett tekniskt 
problem ytterligare.

Daikins 
multi-lösningar Ett Daikin multi-split-system erbjuder 

dig oväntade möjligheter för att skapa 
ett komfortabelt och mysigt hem. 

Komfort

Multi  
för kyla och värme  
(upp till 5 inomhusenheter)

5 
inomhusenheter

1 
utomhusenhet

2 alternativ

3 

inomhusenheter

1 

utomhusenhet

1 
vattentank

Anslut Multi+ utomhusenhet 
med upp till 3 inomhusenheter 
och en tank på 90 l eller 120 l 
för att erhålla varmvatten

NYHET Multi+  
för kyla, värme och 
varmvatten
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För att säkerställa problemfri drift av ditt värmesystem, även vid temperaturer 
ner till -25 °C, erbjuder Optimised Heating 4-serien förbättrade egenskaper.

Daikin Optimised 4 erbjuder även en snabb och enkel installationsprocess som 
inkluderar utökad rörledningslängd: Denna längre rörledningslängd är särskilt 
anpassad för de tjockare väggarna i hus i Skandinavien och hjälper hantverkare 
minska på installationstiden.

Uppmätt temperatur i rummet 
≥ inställd temperatur = Värme AV, 
fläkt automatiskt inställd enligt ∆T 

Under uppvärmning förblir dina fötter varma  
och temperaturen i rummet fördelas jämnt.  

Maximal komfort säkerställs.

Eldstadsscenariot
Stylish FTXTA och Perfera FTXTM är flexibla och enkla att anpassa till varje rum, inklusive 
utrymmen som innehåller extra värmekällor, som en eldstad. 
 › Om temperaturen i rummet når önskad temperatur angiven av användaren startar 
funktionen FIREPLACE LOGIC (om aktiverad) automatiskt. 

 › Enheten fördelar varm luft från de externa källorna i rummet med enhetens fläkt. 
 › Fläkthastigheten och intensiteten av fördelningen beror på temperaturskillnaden som 
angetts av användaren, och den faktiska temperaturen i rummet (vid en stor skillnad 
mellan dessa temperaturer blir luftfördelningen intensivare)

Tillförlitlighet

Lätt att installera: lång rördragning

Designad för boende: lösningar för 
även de kallaste regionerna

Optimised Heating 4 är utvecklad för kallare klimat och 
skapar en komfortabel inomhusmiljö samtidigt som 
utmärkta värden för energieffektivitet uppnås.

Optimerad för 
uppvärmning

Dubbelt luftflöde
Vår golvmodell FVXM är perfekt för värmekomfort tack vare dess dubbla luftflöde. 
Bred luftflödestäckning både uppåt och nedåt för en jämn luftfördelning. Under 
uppvärmning förblir dina fötter varma och temperaturen i rummet fördelas jämnt. 
Maximal komfort garanteras.

Intelligent termisk sensor
Stylish använder en intelligent termisk sensor för att detektera yttemperaturen i ett rum 
för att skapa ett mer komfortabelt klimat. Efter att ha fastställt aktuell rumstemperatur 
distribuerar grid eye-sensorn luften jämnt i hela rummet innan den växlar till ett 
luftflödesmönster som riktar varm eller kall luft till de områden som behöver det.

Tyst drift 
Stylish använder en särskilt framtagen fläkt för att 
optimera luftflödet för högre energieffektivitet vid 
låga ljudnivåer. Ljuddispersion och ljudreducering 
tack vare den särskilda fläktdesignen. 

CAPACITY IS REDUCED

20 M

AWAY

3D
AIR FLOW

Bluevolution Range

Stylish FTXTA30 +180 mm
Perfera FTXTM30 +180 mm
Perfera FTXTM40 +160 mm
Comfora FTXTP25-35 +180 mm

Förlängd kondensvattenledning

50 cm

Förlängd extra rördragning

* Rumsuppvärmning - genomsnittsklimat

Typ Modell Produkt-
namn 25 30 35 40

Vägg- 
monterad

Stylish: Där innovation 
möter kreativitet, även vid 
omgivningstemperaturer ner till -25 °C

FTXTA-BW/BB
A+++

(endast 
par)

Vägg- 
monterad

Perfera: Diskret och modern design för 
optimal verkningsgrad och komfort 
tack vare 2-områdes rörelsesensor

FTXTM-R A+++

(endast 
par)

A+++

(endast 
par)

Vägg- 
monterad

Comfora: Väggmonterad enhet, ger hög 
verkningsgrad och komfort samtidigt 
som den minskar miljöpåverkan

FTXTP-M
A++

(endast 
par)

A++

(endast 
par)

Golv- 
placerad 

enhet

Design golvplacerad enhet  
för optimal värmekomfort tack vare 
unika värmeegenskaper

FVXM-A A++

(endast 
par)

A++

(endast 
par)

Vägg- 
monterad

Väggmonterad enhet Siesta: ger hög 
verkningsgrad och komfort samtidigt 
som den minskar miljöpåverkan

ATXTP-M A++

(endast 
par)

A++

(endast 
par)

*

*

*

* *

*

*

*

*
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Endast 
DHW

Värme 
Kyla 

DHW

Värme 
DHW

Värme 
Kyla 

DHW

Värme 
Kyla 

DHW

Värme 
Kyla 

DHW

DAIKIN ALTHERMA 3 R DAIKIN ALTHERMA 3 H

DAIKIN ALTHERMA 3 M

DAIKIN ALTHERMA M HW

DAIKIN ALTHERMA R HW

DAIKIN ALTHERMA 3 H MT/HT

DAIKIN ALTHERMA 3 GEO

DAIKIN ALTHERMA R HYBRID DAIKIN ALTHERMA H HYBRID

VÄRMEPUMP

Daikin vattenbaserade 
värmepumpar

M
ark

källa

Luft/vatten 
högtemperatur

Gash
ybrid

DAIKIN ALTHERMA M

Luft/vatten 

lågtem
peratur
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Försörjd med förnyelsebar energi

Genom att utvinna förnyelsebar energi från luften, värmer och kyler vår 
Daikin Altherma lågtemperatur och ger ditt hem varmvatten på ett hållbart sätt. 

 › Försörjd med 75 % förnyelsebar energi extraherad från luften och 25 % 
elektricitet

 › Erhåller märkningen A+++ energieffektivitet för värme
 › Tillval solcellspaneler kan producera upp till 70 % av den energi som din 
värmepump och panna behöver

100% 
energi

75% 
omgivningsluft

25% 
elektricitet

Värme

Värmepumpar utvinner befintlig värme ur luften, vilket gör att uppvärmningen 
av ditt hem är en energieffektiv process.

Kyla

Försörjs av förnyelsebara energikällor, värmepumpar kyler ditt hem utan att kräva 
alltför mycket energi.

Varmvatten

Med ett värmepumpsystem använder Daikin Altherma lågtemperatur 
förnyelsebar energi för att leverera tillräckligt med varmvatten för sex duschar.

Anslutningsmöjlighet

Alltid under kontroll, styr ditt värmesystem från vilken plats som helst, när som helst.

 › Flexibla lösningar: split golvplacerad, split väggmonterad, monoblock-enhet 
 › Använder ECH

2
O-principen* för att erhålla en överlägsen vattenrening 

 › Innehåller avancerad teknologi och frostskyddsfunktioner för att förhindra 
isbildning

Komfort Energieffektivitet

Tillförlitlighet

Energieffektiv värme-, kyl- 
och varmvattenlösning 
för nybyggnation och 
lågenergihus

Daikin Altherma 3 R / H 
lågtemperatur 
luft/vatten 
värmepump
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Golvstående med integrerad varmvattentank
Kompakt och ännu 100% komfort säkerställd

 › Alla komponenter och anslutningar är fabriksmonterade
 › Mycket liten installationsyta krävs (endast 0,36 m²)
 › Minsta strömuttag med konstant tillgänglighet på varmvatten
 › Tillval kyla
 › Tvåzonstillval: Två olika temperaturzoner kan automatiskt styras av 
samma inomhusenhet

Väggmonterad enhet
Hög flexibilitet för installation  
och anslutning till varmvattentank

 › Kompakt enhet med litet installationsutrymme (nästan inget 
utrymme på sidorna krävs) 

 › Kan kombineras med en separat varmvattentank på upp till 
500 liter, med eller utan solvärme

Integrerad ECH
2
O 

Maximering av förnybar energi med högsta komfort 
för varmvattenproduktion

 › Solvärmeenhet för varmvatten 
 › Lätt plasttank
 › Tvåvärdigt alternativ: kan kombineras med sekundär 
värmekälla

 › Möjlighet till app-styrning

Monoblock utomhusenhet
Perfekt när utrymmet är begränsat inomhus

 › Kompakt monobloc för rumsuppvärmning och kyla med 
varmvatten som tillval 

 › Problemfri installation: endast vatten- och elanslutningar krävs
 › Frostskyddsfunktion säkerställer tillförlitlig drift ner till -25 °C 
(utomhustemperatur)

 › Bästa årstidsrelaterade verkningsgrad med stora besparingar på driftkostnader
 › Passar perfekt för nybyggnationer och för lågenergihus

värmepump för 
varmvatten

Varmvatten är en viktig aspekt för att 
uppnå den ultimata komforten hemma. 
Med Daikins ECH

2
O-utbud av termisk 

lagring kan du lita på nästan omedelbart 
varmvatten när som helst. Enkel att 
installera och energieffektiv, ECH

2
O-

utbudet upprätthåller höga standarder på 
vattensanering och säkerhet.

Daikin Altherma 3  
lågtemperatur har ett brett utbud 
för anpassning till dina behov.

 › Färskvattenprincip: Varmvattenproduktion vid behov innebär färskvatten hela tiden, 
samtidigt som man förhindrar risken för förorening och sedimentering

 › Optimal varmvattenprestanda: Den långsamma temperaturutvecklingen undviker 
plötsliga temperaturfall och tillåter utmärkt flöde från kranarna

 › Redo för framtiden: Den kan integreras med förnyelsebar solenergi och övriga 
värmekällor, exempelvis eldstad eller panna

 › Flexibla installationsalternativ: Lätt, robust och lätt att hantera, kombinerad med 
tillgänglig anslutning till en serie värmepumpar som fungerar som en (enkel kaskad)
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Monobloc som körs på 
köldmedium R-32 
Daikin är pionjärer när det gäller att lansera 
värmepumpar som drivs med R-32. Med en lägre 
global uppvärmningspotential (GWP) motsvarar 
R-32 standard-köldmedium när det gäller kraft, 
men uppnår högre energieffektivitet och lägre 
CO

2
-utsläpp. R-32 är den perfekta lösningen för att 

uppfylla de nya europeiska CO
2
-utsläppsmålen.

Idealisk för små utrymmen 
Monobloc är den perfekta lösningen för platser som 
har begränsningar på utrymmet. Ingen ytterligare 
inomhusenhet krävs och monobloc kan monteras 
direkt under ett fönster för att spara utomhusutrymme.

Daikin Altherma 3 M 
 Kraftpaktet

Daikin Altherma 3 M är Daikins första 
tredjegenerations monobloc.  
Denna nya utgåva består av en helt ny 
design och körs på R-32.

Förbättrad kompakt design Hölje i ny design 

En svart horisontell frontpanel döljer fläkten vilket 
minskar ljuduppfattningen från enheten. Det ljusgrå 
höljet återspeglar installationsutrymmet för att 
bidra till att enheten smälter in i alla miljöer. 

En enda fläkt för 
högkapacitetsenheter
Daikins utvecklare ersatte den dubbla fläkten med 
en större fläkt och optimerade därmed sin form för 
att sänka driftsljudet och förbättra luftcirkulationen.

1 378 mm

870 mm

460 mm
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Fullt ansluten

Daikin Altherma 3 M ser sin kraft i Daikin Altherma totallösning, 
inklusive styrenheter, värmeupptagare och värmeavgivare.

Onecta App, med röststyrning

 › Styr värmesystemet i hemmet eller fjärrstyrt 
via smartphone

 › Styr värmesystemet med röstkommandon 
 › Integrera med Google Assistant och Amazon Alexa
 › Andra funktioner innefattar:  
- Schemaläggning för daglig användning eller semesterläge 
- Styrning av flera enheter / prestandaförstärkning  
- Övervakning av energiförbrukningen

Klar för Cloud med 
tillvalet WLAN

Avgivare för värme och kyla

Som en medeltemperatur värmepump fungerar 
Daikin Altherma 3 M perfekt med olika avgivare, 
inklusive fläktkonvektorer, golvvärme och 
värmepumpskonvektorer.

Varmvattenproduktion

Monobloc kombineras med rostfria ståltankar 
(EKHWS-D), termiska lagringar och paneler 
(EKHWP) för att snabbt tillhandahålla 
varmvatten. 

Madoka: en användarvänlig 
trådansluten rumstermostat

 › Slank och elegant design
 › Intuitiv pekknappsstyrning
 › Tre färger för att passa alla interiörer  
(vit, svart och silvergrå)

 › Kompakt enhet, mäter bara 85 x 85 mm
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Daikin Altherma 3 H MT/ HT 
Luft/vatten värmepump med 
medel eller hög temperatur

Utvecklad i Europa för Europa 
Europeiskt väder kan vara tufft ibland. Därför konstruerade 
vi Daikin Altherma 3 H MT & HT för att arbeta i 
”värmepump”-läge ned till -28 °C utomhustemperatur.

Värmekapaciteten upprätthålls också ned till -15 °C 
utomhustemperatur. Denna prestanda erhålls tack vare 
äkta Daikin-teknik.

Som marknadsledare strävar Daikin alltid efter att göra de 
mest tillförlitliga och effektiva värmepumparna som går. 
Daikin utvecklade Bluevolution-tekniken för att uppnå 
högre och grönare prestanda. Denna teknik är nu en del av 
alla nya produkter som exempelvis Daikin Altherma 3 H HT.

Bortsett från den akustiska komforten är designen idag en avgörande punkt. 
Särskild uppmärksamhet gjordes för att få utomhusenheten att blanda sig in 
i ditt hem. 

Den svarta grillen sträcker sig horisontellt  
och gör fläkten innanför osynlig. Höljet i  
matt grå färg återspeglas mot  
väggen bakom så att den smälter  
in i miljön. Den här enheten fick IF  
och Reddot designutmärkelser 2019.

Konstruerad för att klara de kallaste klimatförhållandena

Daikin Altherma 3 H HT är den första Daikin 
utomhusenheten med en distinkt design. Endast en fläkt 
minskar ljudnivån och den svarta frontgrillen gör att 
enheten passar in i alla miljöer.

Alla dessa dedikerade komponenter var speciellt 
utvecklade internt för att göra Daikin Altherma 3 H HT unik.

Överlägsen prestanda, användning av 
förnyelsebar energi, design och akustisk 
komfort. Det här är vad värmepumpens 
kvintessens handlar om. 
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Bluevolution-tekniken kombinerar en speciellt 
utvecklad kompressor och R-32 köldmedium. 
Daikin är det första företaget i världen som 
lanserat värmepumpar som är laddade med R-32. 
Med en lägre global uppvärmningspotential 
(GWP) motsvarar R-32 standard-köldmedium 
när det gäller kraft, men uppnår högre 
energieffektivitet och lägre CO2-utsläpp. 

R-32 är den perfekta lösningen för att uppfylla de 
nya europeiska CO2-utsläppsmålen.

Tystnad rimmar 
på komfort 
Daikin Altherma 3 H HT har utvecklats för att minska sin 
akustiska nivå och möta dagens förväntningar i samhället.

I standard ljudläge, producerar enheten ett ljudtryck på 
38 dBA vid 3 meter, så någonstans mellan fågelsång och 
inne i ett bibliotek. Daikin Altherma 3 H HT erbjuder också 
större flexibilitet genom en låg ljudnivå som minskar 
ljudtrycket vid 3 meter till 35 dBA, vilket ger en verklig 
reducering med halva ljudnivån! 

Den akustiska nivån kan 
utvärderas på två sätt 
Ljudeffekten genereras av själva enheten, 
oberoende av avstånd och miljö.

Ljudtrycket är ljudet som uppfattas på ett visst avstånd. 
Ljudtryck beräknas vanligtvis mellan 1 och 5 meter från 
enheten.

Ljudeffekt*

1 - 5 m

Ljudtryck

20 
dBA

30 
dBA

36 
dBA

60 
dBA

42 
dBA

100 
dBA

120 
dBA

35 
dBA

38 
dBA

fåglar lastbil flygbibliotek diskussion

Daikin 
Altherma 3 

H HT

LÅG 
LJUDNIVÅ

Daikin 
Altherma 3 

H HT 

STANDARD 
LJUDNIVÅ

skogviskande

Lyssna på utomhusenhetens tystnad
è Titta på videon!

Möter det moderna samhällets förväntningar

* Erp ljudeffekt:

Daikin Altherma 3 H MT= 53 dBA

Daikin Altherma 3 H HT = 54 dBA



32

Daikin Altherma R Hybrid är den perfekta lösningen för att ersätta din gamla gaspanna.

Komfort
Värme
En Daikin Altherma hybridvärmepump fastställer automatiskt den mest 
ekonomiska och energieffektiva värmekombinationen.

 › Värmepumpsdrift: den bästa tillgängliga tekniken för att optimera 
driftskostnaderna vid måttliga utomhustemperaturer 

 › Hybriddrift: både gaspannan och värmepumpen arbetar samtidigt för att ge 
bästa komfort

 › Gasdrift: när utomhustemperaturen sjunker drastiskt växlar enheten 
automatiskt till gasdriftsläge 

Varmvatten
Gaskondensorpannors dubbla värmeväxlare ökar varmvatteneffektiviteten med 
upp till 15 % jämfört med traditionella gaspannor.

Kyla
Införliva kyla för en komplett lösning som integrerar problemfritt med 
golvvärme eller radiatorer.

Snabb och enkel att installera
Eftersom värmepumpens inomhusenhet och gaskondensorpannan levereras 
som separata enheter är de enklare att hantera, använda och installera.

Investeringsfördelar
 › Kombineras med befintliga radiatorer: reducerar kostnaderna och störningar av 
installationen 

 › Täckning av värmebehov upp till 27 kW gör enheten perfekt för renoveringar
 › Möjlighet att ansluta till solcellspaneler för att optimera självförbrukning av 
egentillverkad elektricitet

Den perfekta kombinationen
Beroende på utomhustemperatur, energipriserna och den interna 
värmebelastningen, väljer Daikin Altherma hybridvärmepump smart mellan 
värmepumpen och/eller gaspannan, möjligtvis i samtidig drift, och väljer alltid 
det mest ekonomiska driftläget.

Stöds med förnyelsebar energi
När den arbetar i värmepumpsläge drivs systemet drivs med förnyelsebar energi 
som utvinns ur luften och kan uppnå upp till A++ energieffektivitet.

Varmvatten producerat med gaskondensorteknik
Unika dubbla värmeväxlare ökar verkningsgraden med upp till 15 % jämfört med 
traditionella gaspannor
 › kallt kranvatten rinner direkt in i värmeväxlaren 
 › optimal och kontinuerlig kondensation av rökgaser vid beredning av 
varmvatten

Energieffektivitet A++

Tillförlitlighet
 › Låg investeringskostnad utan behov av att ersätta befintliga rörledningar och 
radiatorer 

 › Låga driftkostnader för värme och varmvatten 
 › Kompakta mått
 › Perfekt för renoveringar
 › Enkel och snabb att installera

73
5 

m
m

307 mm832 mm

Värmepumpens 

utomhusenhet

Värmepumpens 

inomhusenhet

Daikin Altherma R 

hybridvärmepump
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Daikin Altherma hybridvärmepump kan även kombineras med ett 
luft-till-luft multisystem för extra kyla. Installeras och hanteras enkelt 
via en applikation på en smartphone eller surfplatta. Daikin Altherma 
hybridvärmepump + multi är ett allt-i-ett-system för värme, kyla och 
varmvatten. 

Flera funktioner

Daikin Altherma R Hybridvärmepump 

+ multi

Utrustad med Bluevolution-teknik 
 
3, 4 och 5 portar för multipla utomhusenheter 
 
Kan kombineras med olika split inomhusenheter: 

 › Daikin Emura
 › Perfera FTXM
 › FTXP
 › FDXM
 › FVXM

En port kan användas för produktion av varmvatten 

Appstyrning med Daikins online-styrenhet 
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Daikin Altherma H 
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Värmepump

H
2
O

Kondensorpanna

Miljövänligare

 › Lägre miljöpåverkan tack vare 
användning av R-32-köldmedium. 

 › Utomhusenhet med sluten 
köldmediekrets som avsevärt 
minskar risken för köldmedieläckage.

Säkerhet under alla förhållanden

Enheten kan arbeta ner till -15 °C 
utomhus tack vare flera frysskydd.

Flexibel installation

Kompakt inomhusenhet som kan 
installeras i ett skåp.

Kondensorteknik

Kondensortekniken använder optimal 
bränsleeffektivitet, vilket reducerade 
utsläpp av NOx och CO, för att 
säkerställa höga kostnadsbesparingar 
och en miljövänlig drift.

Bluevolution-tekniken kombinerar 
kompressorer med mycket hög 
effektivitet utvecklade av Daikin 
med framtidens köldmedier: R-32.

Hydrosplit-
konceptet, 
det bästa från 
2 världar
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Snabb och enkel att installera

 › Full integration av värmepumpsmodulen och fabriksmonterad varmvattentank 
minskar installationstiden 

 › Röranslutningar placeras på toppen av enheten för tillgänglighet
 › Lätt enhet, enkel att transportera och installera

Kompakt design

 › Enhetens eleganta design är inte större än en vanlig hushållsapparat och 
passar perfekt i alla standardrum

 › Kräver endast 10 mm avstånd åt sidorna 

Komfort

Daikin Altherma markvärmepump använder stabil markvärme och 
Daikins frekvensstyrda värmepumpsteknik för att leverera värme och 
varmvatten i alla klimat. 

Daikin Altherma 3 GEO 
markvärmepump 

1 891 mm

597 mm
666 mm
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För nya hem och stora renoveringsprojekt

Genom att utvinna energi från marken är markvärmepumpar mycket tillförlitliga 
även i det kallaste klimatet. Marktemperaturer är tämligen stabila under året 
vilket gör den till en perfekt förnyelsebar energikälla.

Tillförlitlig klimatstyrning

Markvärmepumpar tar upp förnyelsebar energi från värmen i marken. 
Installationen kräver ett markområde men sänker markant miljöpåverkan och 
hjälper dig spara energikostnader i det långa loppet.

TillförlitlighetEnergieffektivitet
Drivs av 75 % förnyelsebar energi utvunnen från luften och 25 % elektricitet, 
vår Daikin Altherma markvärmepump ger värme och varmvatten med A+++ 
energieffektivitet.

Utrustad med vår välkända inverterteknik

Vår Daikin inverter är en energisparande teknik som effektivt styr motorvarvtalet 
och sänker energiförbrukningen med upp till 30 %. I stället för att förbruka 
ytterligare energi genom att starta och stoppa motorn, justerar invertern 
varvtalet på motorn så att den går kontinuerligt och mer effektivt i det långa 
loppet.

 › Ökar köldbärartemperaturen under dellastdrift
 › Minskar driften av reservvärmaren till ett minimum
 › Uppnår hög drifteffektivitet vid dellastdrift

35 °C A+++ 

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G
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Split värmepump för varmvatten är den perfekta ersättaren för en elektrisk 
varmvattenberedare för att tillhandahålla semi-momentant varmvatten. 

Färskvattenprincip 

 › Produktion av varmvattenvid behov innebär färskvatten vid alla tillfällen
 › Minimal volym av lagrat varmvatten förhindrar risken för kontaminering och 
sedimentering

Lätt att installera 

 › Inget tryck i varmvattentanken och begränsat tryck i värmeväxlaren 
 › Enkel skötsel: ingen anod innebär att det inte bildas avlagringar eller korrosion 
 › Kompakt och konstruerad med ytterligare funktioner för enkel installation och 
underhåll 

 › Värmepump extraherar förnybar energi från utomhusluften för att producera 
varmvatten 

 › Ökar energisparande och -effektivitet genom att ansluta enheten till solpaneler

 › Elbackup (2,5 kW) garanterar varmvatten vid alla omständigheter; tank på 500 l 
kan också utrustas med en extern hydraulisk backup 

 › ECH
2
O* termisk lagring är konstruerad för att förse dig med färskt, hälsosamt 

och säkert varmvatten
 › Genom att bara använda värmepumpen kan vattnets temperatur nå upp till 
55 °C och varmvattenproduktion säkerställs ner till -15 °C

Komfort

Energieffektivitet 

Tillförlitlighet 

För mer information, se sid 25

Daikin Altherma R HW 
varmvattenvärmepump
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 › En maximal temperatur på 62 °C från förnyelsebar energi genom värmpumpen 
endast eller genom ett värmeelement (upp till 75 °C)

 › Bland de tystaste med 50 dBA ljudeffekt
 › Högt tappflöde L, XL för att säkerställa maximalt varmvattenflöde
 › A+ årstidsrelaterad energieffektivitet

 › Alla komponenter är inbyggd och är redo att använda
 › Kompakt storlek och låg vikt vilket gör den enkel att manövrera genom smala 
dörrar och utrymmen

 › Enkel anslutning, uppifrån eller på sidan av enheten, maximerar 
placeringsmöjligheterna

 › 5 driftlägen för att svara på alla behov på bästa möjliga sätt

 › Producerar varmvatten genom att utvinna energi från utomhusluften
 › För tankar på 200 l och 260 l finns en extra slinga för solfångarvärme
 › Monobloc kan som standard anslutas till en solcellsinstallation, vilket avsevärt 
minskar driftkostnaderna

 › Brett driftsområde: ner till -7 °C utomhustemperatur med värmepumpsenhet, 
elektriska värmeelement som stöd under -7 °C

 › Garanterade optimal komfort med värmepump upp till 43 °C 
utomhustemperatur

Hög prestanda Lätt att installera och styra

Förnybar energi Tillförlitlighet året runt

Monobloc värmepump för varmvatten med hög prestanda är det senaste tillskottet till Daikins utbud av vattenvärme. Ökad varmvattenkomfort med 
tyst drift, enkel hantering, installationsflexibilitet och olika möjligheter till integrering. Perfekt för renovering och nybyggen.

Daikin Altherma M HW 

 monobloc  
varmvattenpump
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Lösningar för 
luftkvaliteten inomhus

Dokumenterad effektivitet 
mot virus som angriper 
luftvägarna (bland annat 
humant coronavirus  
HCoV-229E), utvecklad av 
Institut Pasteur de Lille*

Andas in hälsosam 
och fuktad luft med 
Daikin Luftrenare
Luftrening för ren luft: MC55W/VB |  
Ren luft och luftfuktighet i ett: 
MCK55W

Enligt test utförda i laboratorierna på Institut Pasteur de 
Lille, tar Daikins luftrenare bort mer än 99,98% av humant 
coronavirus HCoV-229E på  2,5 minuter*. Viruset kommer från 
samma familj som SARS CoV-2, coronaviruset bakom COVID-19-
pandemin.

99,98%
av mängden coronavirus 

avlägsnat på 2,5 minuter*. 

*Daikin-enhet MCK55WVM (kommersiellt namn MCK55W), testad av Institut Pasteur de Lille, 
tar bort 99,996 % humant Coronavirus HCoV-229E på 2,5 minuter körtid i ”turbo”-hastighet vid 
laboratorieförhållanden (lufttät kammare med en inre volym på 0,47 m3, ingen luftförnyelse). 
Humant Coronavirus HCoV-229E är annorlunda än det virus som orsakar COVID-19, SARS-CoV-2, 
men tillhör samma coronavirusfamilj. | Daikin-enhet MC55WVM (kommersiella namn  MC55W/VB), 
testad av Institut Pasteur de Lille, tar bort 99,98 % humant Coronavirus HCoV-229E på 2,5 minuter 
körtid i ”turbo”-hastighet vid laboratorieförhållanden (lufttät kammare med en inre volym på 
1,4 m3, ingen luftförnyelse). Humant Coronavirus HCoV-229E är annorlunda än det virus som 
orsakar COVID-19, SARS-CoV-2, men tillhör samma coronavirusfamilj. | Daikin-enhet MCK55WVM 
(kommersiella namn MCK55W), testad av Institut Pasteur de Lille, tar bort 99,986 % Influensa 
A-virus undertyp H1N1 på 2,5 minuter körtid i ”turbo”-hastighet vid laboratorieförhållanden 
(lufttät kammare med en inre volym på 0,47 m3, ingen luftförnyelse). | Daikin-enhet MC55WVM 
(kommersiella namn MC55W/VB), testad av Institut Pasteur de Lille, tar bort 99,93 % Influensa 
A-virus undertyp H1N1 på 2,5 minuter körtid i ”turbo”-hastighet vid laboratorieförhållanden (lufttät 
kammare med en inre volym på 0,47 m3, ingen luftförnyelse).
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Effekt på allergener påvisad av BAF (British Allergy 
Foundation). Allergy UK Seal of Approval garanterar att 
produkten är effektiv för att reducera små partiklar, vilka 
kan inkludera allergener, 
bakterier och virus.
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Lösningar för 
luftkvaliteten inomhus
Kombinera ditt luftkonditionerings- 
eller värmesystem med en luftrenare
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Filtret behöver inte bytas under de första 10 åren 
efter att enheten har införskaffats, och de extra 
kostnaderna för filterbyten kan därmed undvikas.

Våra luftrenare låter som en viskning i sin 
tysta drift (ljudtrycksnivå: 19 dBA), och förser 
dig med ren luft utan att de märks.

Liten storlek, men också perfekt för stora ytor, 
upp till 96 m2(*) (beroende på modell)

Inga underhållskostnader under 
minst 10 år

En av de tystaste luftrenarna på 
den europeiska marknaden

Kompakt och presterande

Daikins unika Catch & Clean -metod
3 steg för att bryta ner farliga ämnen

För att höja din personliga komfort och kvaliteten 
på inomhusluften till nästa nivå kan våra 
luftkonditioneringar och värmesystem arbeta 
tillsammans med våra luftrenare. 

Komfort Ren luft

MC55W/VB MCK55W MCK70YV/YB

Ren luft och luftfuktighet i ett

 › Kyla
 › Värme

 › Luftrening genom att avlägsna lukter, allergener, damm, bakterier och virus
 › Luftfuktning

Om du enbart behöver värme eller kyla är en luftkonditionering eller ett 
värmesystem tillräckligt. Om du behöver perfekt kvalitet på inomhusluften, 
inkluderat uppvärmning och/eller kylning, rekommenderas att du kombinerar 
ditt luftkonditioneringssystem med en luftrenare.

Kraftfull 
sugförmåga

Effektivt insamlande 
av föroreningar

Nedbrytning

Tar in luft över en stor yta 
från 3 riktningar.

Fångar effektivt damm och föroreningar 
med ett elektrostatiskt HEPA-filter.

Använder sig av Daikins Streamer-teknik 
för att sönderdela skadliga ämnen som 
samlats upp på filtret genom oxidation.

1 2 3

* Area beräknad enligt standard NRCC-54013-2011 vid användning av CADR-värde med en 
testmetod baserad på Japan Electric Manufacturers’ Association Standard JEM 1467.

MC30Y/YB
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Bostadsventilation
Central värmeåtervinnande Ventilation (CHRV)

 Optimal luftkvalitet inomhus med bästa möjliga  
energioptimering tack vare 2-zonsstyrning 

 Det tystaste ventilationssystemet på marknaden

 Automatisk kalibrering

Sensorer känner mycket noggrant av invånarnas 
rörelser i alla delar av bostaden. Detta gör det möjligt 
att automatiskt avgöra var, när och i vilken utsträckning 
det behövs ventilation.

Genom att de två zonerna styrs separat med inbyggd 
ventil minskar EC-fläktarnas förbrukning avsevärt vilket 
resulterar i energiklass A+.

Tack vare DUCO erbjuder Daikin centraliserade HRV-system med integrerad 
2-zonsventil. Med 2-zonsversionen av DucoBox Energy Premium utökas 
Daikins produktutbud med ett unikt ventilationssystem med inbyggd 
2-zonsstyrning. Om en specifik zon inte behöver ventilation ventileras den 
inte. Kostnadsbesparingar, lägre förbrukning och bättre ljudkomfort i själva 
enheten (lägre rpm) är de logiska konsekvenserna.

Endast hos Daikin
CHRV

Zon 2

Zon 1
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DucoBox Energy 
Comfort
Förstahandsvalet för 
byggnadsprojekt

 DucoBox Energy Premium höjer CHRV med värmeåtervinning till nästa 
nivå. Idealisk för installation i framtidens energineutrala hem. Automatisk 
kalibrering och integrerad 2-zonsstyrning med behovsstyrning säkerställer 
en ultratyst, intelligent och energisparande drift.

DucoBox Energy 
Premium  
i rampljuset

DucoBox Energy Comfort är en mekanisk ventilationsenhet med 
värmeåtervinning (MVHR). Denna smarta och tysta ventilationsenhet med 
anpassningsbar kapacitet på upp till 325 m3/h är den idealiska lösningen 
för lägenheter och hus tack vare sin kompakta storlek. Vänster/höger-
omkopplaren är 100% styrd av programvaran tack vare den patenterade 
dubbla by-pass-principen. De dynamiska luftfördelningsfiltren tillsammans 
med den smarta behovsstyrningen baserad på CO

2
 och luftfuktighet borgar 

för enastående effektivitet hos den här kompakta enheten.

DucoFlex
Komplett luftkanaliseringssystem för CHRV-system

 ”Zero Noise”-garanti
 › Lufttäthet klass D
 › Lågt luftmotstånd
 › Maximal komfort

 Komplett luftkanaliseringssystem
 › En lösning för alla typer av 

ventilationssystem
 › Lämplig för CHRV-enheter

 100 % service
 › Support från 

forskningsavdelningen
 › Handla allt på ett ställe: 1 märke 

= 1 ventilationslösning

 ”Click & Go”- system
 › Behändigt klicksystem
 › Ett minimum av delar och kopplingar
 › Tidsbesparande = pengabesparande
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DAIKIN EMURA UTOMHUSENHET

DAIKIN ALTHERMA 3 M

PERFERA DAIKIN ALTHERMA 3 H MT/HT
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DAIKIN ALTHERMA 3 R SNYGG SVART ONECTA APP

DAIKIN EMURA
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Daikin Europe N.V. deltar i Eurovent Certified Performance 

programme för vätskekylare och hydronikvärmepumpar, 

fläktkonvektorer och variabla köldmediesystem. Kontrollera 

certifikatets nuvarande giltighet på: www.eurovent-certification.com
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Daikin, ditt bidrag  
till miljön
När du väljer en Daikin luftkonditionering tänker du också på miljön.  
När vi tillverkar dina värmepumpar gör vi vårt yttersta för att återvinna, minska avfall 
och använda förnyelsebar energi. Utöver det undviker Daikin användningen av bly, 
kvicksilver, kadmium och andra miljöskadliga material.


