Førende
inden for
klimaanlæg

PERFEKT
KOMFORT
LYDSVAG
NEM
BETJENING
REN
LUFT

Diskret
komfort

I ALLE OMGIVELSER

Hvorfor vælge
Daikin?
Perfekt komfort
Diskret moderne design for optimal effektivitet og komfort r
•

afrundede former der gør at varmepumpen nemt
matcher ind i din boligindretning

•

ideel til installation i soveværelser (str. 20, 25) eller til større
rum (str. 35,42,50).

Lydsvag
Stille i drift. Lydniveau ned til 19 dBA gør at FTXS-K fungerer
næsten lydløst, så din søvn ikke bliver forstyrret.

19
19

Indeholder fluoreret drivhusgas

Nem betjening
•

Fjernbetjeningen er brugervenlig og har bl.a. en
timerfunktion, så du kan programmere varmepumpen til
at starte eller stoppe, når du ønsker det

•

On line Controller (valgfri): styr din varmepumpe uanset
hvor du befinder dig. Via en app og internet kan du nemt
kontrollere og styre din varmepumpe

Styr din varmepumpe
fra hvor som helst med
Online controlelr

Fjernbetjening
ARC466A6 til
FTXS-K

Funktioner
•

intelligent øje i 2 omårder: registrerer om der er
personer i rummet og sender luftstrømmen til et
andet område, hvor der ingen personer er. Hvis
der slet ikke er nogen personer i rummet skifter
varmepumpen automatisk til sparefunktion (FTXS35,
42, 50K)

3-D luftstrøm
Intelligent øje i 2 områder

Online bejtening via app

Komfortfunktion
For Daikin drejer det sig om at skabe det
perfekte indendørs klima. FTXS-K modellerne er
diskrete og skaber en komfortabel atmosfære
med lavt energiforbrug.

Hvad er en luft-til-luft
varmepumpe?
Varmepumper udtrækker varmen fra udendørs luften,
også når det er koldt om vinteren. De drives af en elektrisk
kompressor og er ekstremt effektive til opvarmning af en
lejlighed eller et hus. Daikin varmepumper er lydsvage
og diskrete, og bruger allernyeste teknologi for at gøre
dine energiregninger så lave som muligt. Med en Daikin
varmepumpe kommer 80 % af energien, der anvendes
til at opvarme dit hjem, fra udendørs luften - en gratis og
vedvarende ressource! Til afkøling er systemet omvendt,
idet det trækker varmen ud af indendørs luften.

80%

omgivende luft

100%
energi

20%

elektricitet

Energiforbrug til mere end
2 timer klimaanlæg

Energiforbrug til
1 vaskecyklus + tørrecyklus

Vidste du, at ...
Uafbrudt brug af dit klimaanlæg i mere end 2 timer
forbruger så lidt energi, at det svarer til forbruget til en
vaskemaskinvask og tørring af tøjet*.
Sammenligning af en typisk vaskemaskinvask og tørrecyklus

*

(A+++ vaskemaskine og A+++ tørretumbler) med en 2,5 kW enhed i
kølefunktion.
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Denne publikation er kun udarbejdet som information, og
den udgør ikke et tilbud, der er bindende for Daikin Europe
N.V. Daikin Europe N.V. har samlet denne publikations
indhold efter bedste overbevisning. Der gives ingen
udtrykkelige eller underforståede garantier for, at indholdet
og de produkter og tjenester, der præsenteres heri, er
komplette, nøjagtige, pålidelige eller egnede til et bestemt
formål. Specifikationer kan ændres uden forudgående
varsel. Daikin Europe N.V. afviser udtrykkeligt ethvert ansvar
for nogen form for direkte eller indirekte skader, forstået
i ordets bredeste betydning, som er opstået på grund
af eller i forbindelse med denne publikations brug og/
eller fortolkning. Daikin Europe N.V. har copyright på hele
indholdet.
Trykt på ikke-klorbleget papir.

