Designet til koldt klima:
Optimal klimastyring

Alle årstider

KLIMAKOMFORT
Opvarmning
Klimaanlæg
Anvendte systemer
Køling

Designet til dit liv:

løsninger til de koldeste steder
For de fleste mennesker betyder total klimastyring i hjemmet, at man kan vælge en ønsket temperatur for hvert
rum og fastholde temperaturen uanset temperaturen udendørs – også når det er 20ºC graders frost
– og gøre det omkostningseffektivt og energieffektivt, uden træk, støj og med et design, der passer
til indretningen. I et hjem er det af stor betydning for komforten at der året rundt er opvarmning, køling og høj
luftkvalitet.
Daikin ved, at den bedste måde at opnå energieffektivitet på er ved at installere en varmepumpe, som får op til 75%
af udgangsvarmen fra vedvarende energi (luft udefra), og derudover få systemet løbende overvåget af inverterstyringen. Med henblik på især de koldeste områder er varmepumpens udendørsenhed redesignet til at kunne
klare ekstreme vejrforhold. Vi har også designet varmepumpens indendørsenhed på en innovativ måde til at optimere
effekten i stille funktion, hvor renset luft fordeles på en måde, der ikke danner ubehagelige luftstrømme. Vores
enheder har vundet fine designpriser, høje energivurderinger og har et næsten ikonisk design, der nemt
passer ind i dine omgivelser.
Dét er ægte klimastyring og godt design.
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 Optimerede
opvarmningsløsninger
 Passer sammen med
indretningen
 Forhindrer vinterfrost
i sommerhuse
 Lydsvag
 Energibesparende
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Vigtigste
finesser
Designet især
til koldt klima
Optimerede opvarmningsløsninger,
ned til -20°C grader udendørs

Diskret tilpasset
til indretningen
Idet befolkningen i koldere klimaer
bruger mere tid indendørs, er
det afgørende, at opvarmningsog køleenheder kombinerer høj
funktionsevne med et diskret
design. Vores gulvmodeller og
vægmonterede enheder er designet
til at være et funktionelt, prisvindende
og attraktivt, moderne design, der
passer til indretningen af ethvert rum.

Forhindrer vinterfrost
i sommerhuse
Du kan manuelt indstille systemet til at starte, når indendørstemperaturen
falder til under 10ºC, og dermed undgå frosne rør og sikre sommerhuset,
garagen og kælderen mod frostskader om vinteren. Ved at opretholde
temperaturen reducerer systemet udgiften til vinteropvarmning.
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Præmieret design
Daikin er stolt over at kunne offentliggøre, at Daikin
Emura-produkterne har fået en række prestigefyldte
design-priser: iF Product Design-prisen i 2010,
anerkendelse som Reddot-design i 2010, nomineret til
godt design og Designpreis Deutschland 2011. Daikin
Emura blev vurderet ud fra en række kriterier, herunder
designkvalitet, håndværk og materialevalg, innovation,
miljøvenlighed, funktionalitet, ergonomi og sikkerhed.
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Innovation i brug
Høj energieffektivitet:
komplet sortiment af A-mærker
EU’s energieffektivitetsvurderingssystem er udformet til at
orientere forbrugeren om energiforbruget for forskellige slags
udstyr i form af energiforbruget til at opnå en given effekt.
Disse varmepumper fra Daikin er de mest energieffektive i sin
klasse og alle A-mærket.

HELE SERIEN HAR

A-KLASSE
ENERGIMÆRKNING

Daikin følger årstiderne
I Europa er der fastlagt en række udfordrende miljømål for 2020, som
kræver større præcision i målingen af den reelle energieffektivitet for
opvarmnings- og afkølingssystemer. De nye måleregler, som omfatter
‘gennemsnitlig årseffektivitet’ i form af SEER (Seasonal Energy Efficiency
Ratio) og SCOP (Seasonal Coefficient Of Performance) er obligatoriske
fra 2013 og måler effekten på tværs af hele opvarmnings- og
afkølingssæsonen i stedet for at vælge et bestemt tidspunkt (EER/COP).
Daikin er markedsførende med at integrere morgendagens
økodesignprincipper allerede i dag og den første producent,
der anvender økodesign-princippet i det lette
kommercielle sortiment og den første som offentliggør resultater for
private og lette kommercielle installationer.

Inverterteknologi
Daikins inverter-teknologi er ægte innovation indenfor klimaanlæg.
Princippet er enkelt: inverteren regulerer strømmen, der passer til det
faktiske behov - hverken mere eller mindre! Teknologien giver dig to
konkrete fordele:

Komfort

Luft-til-luft-varmepumpen henter
75% af sin effekt fra vedvarende
energi: omgivelsernes luft, som er
både vedvarende og uendelig*.
Naturligvis kræver varmepumper

Inverteren sikrer at din investering kan betale sig, idet den forbedrer
komforten. Et klimaanlæg med inverter regulerer løbende køling og
opvarmning, så det passer til rummets temperatur og forbedrer dermed
komfort-niveauet. Inverteren forkorter systemets opstartstid og dermed
opnås den ønskede rumtemperatur hurtigere. Når den rette temperatur
er nået, sørger inverteren for, at den holdes konstant.

også elektricitet til at drive

Energibesparende

i COP (Coefficient Of Performance)

Idet inverteren overvåger og regulerer omgivelsernes temperatur efter
behov, falder energiforbruget med 30% i forhold til en traditionel tænd-/
slukløsning (uden inverter)!
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Vidste du, at ...

Kontakt din lokale forhandler for mere information om gennemsnitlig årseffektivitet.

systemet men i stigende grad kan
elektriciteten skabes af vedvarende
energikilder (solenergi, vindenergi,
vandenergi, biomasse).
Varmepumpens effektivitet måles
for opvarmning og EER (Energy
Efficiency Ratio) for køling.

* EU-formål COM (2008)/30

Daikins varmepumpemodeller
Kombination af høj effektivitet og komfort året rundt med et varmepumpesystem

Varmepumpesystem

COP 4,67

vedvarende energi (luft)

0.25 kW

Traditionel elektrisk
opvarmningssystem:

3/4 kW
3/4 kW
+
+
3/4 kW
1/4 kW
4/41600mm
kW1/4 kW+

COP 1

Radiateur standard basse température

0.75 kW
+

sammenlignet med

1 kW
3/4 kW
energi
+
1/4 kW

1/4
kW
700mm

2000mm

4/4 kW
4/4 kW
600mm

4/41 kW
Console
Daikin

Online styreenhed
Overvåger og styrer varmepumpesystemet fra alle steder med app eller internet.

75%

vedvarende
energi (luft)

Den ønskede
rumtemperatur
opretholdes på
optimal vis

22°C

25%

elektrisk
energi
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Indendørsenheden er lydsvag, mens den
kører: så stille som en hvisken!
Et opvarmnings- og kølesystem skal være robust og derfor har Daikin
designet sine indendørsenheder til at være lydsvage under brug.
Alle vores indendørsenheder er mere lydsvage end en stille samtale og
Nexura-gulvmodellen er med 19 dBA endnu mere lydsvag, næsten som
blade, der falder af træerne.

LYDSKALA i dB(A)
100

et fly der letter

60

personer der taler sammen

30

sagte tale

Så stille som en hvisken
som blade der falder af træerne

20

Nexura-system
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Ren luft i huset
For at leve sundt er det vigtigt, at den luft, vi indånder, er
fri for støv, bakterier og andre skadelige partikler. Daikin
har derfor monteret alle udendørsenheder med et to-trins
luftrensningssystem i. Luften føres først gennem et luftfilter, der
opfanger større partikler såsom støv, dernæst føres det gennem
vores specielle fotokatalytiske luftrensningsfilter
med titanium . Det indfanger mikroskopiske partikler og
nedbryder samtidigt dufte og uskadeliggør bakterier, vira og
mikrober, så der kun kommer ren luft ind i huset.

Ren luft

Uren luft
Luftfilter:
opfanger støv
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Fotokatalytisk luftrensningsfilter
med titaniumapatit: absorberer
mikroskopiske partikler, nedbryder lugte
og deaktiverer tilmed bakterier og vira.
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FTXG-JW/A / RXLG-K

Vægmodel

emura

FTXG-JW

FORM. FUNKTION. REDEFINERET.
Komfort og effektivitet
››
››
››
››
››
››
››
››
››

Optimeret opvarmningsløsning til dit hjem
Energieffektive enheder: komplet udvalg
af A-klasse energimærker
Enestående blanding af ikonisk design og teknisk kvalitet
med elegant finish i børstet aluminium eller matkrystalhvid
Komfortfunktion giver garanti for en funktion uden træk,
idet varm og kold luft ikke blæses direkte på personer
Bevægelsessensor sparer strøm i rum, der ikke bruges,
og genstarter, når en person kommer ind i rummet
Natfunktion er strømbesparende, da den forhindrer
for meget køling eller opvarmning i nattens løb
Lydsvag drift: ned til 22 dBA lydtrykniveau
Indendørs / udendørs enhed lydsvag drift: knapperne
“Silent” på fjernbetjeningen reducerer driftslyden for
hver indendørs- og/eller udendørsenhed med 3 dBA
Kraftig funktion kan vælges til hurtig opvarmning
eller afkøling. Når den kraftige funktion slukkes,
vender enheden tilbage til den forvalgte funktion

Filter
››

Fotokatalytisk luftrensningsfilter med titanium apatit
fjerner luftbårne mikroskopiske partikler, nedbryder
effektivt lugte og hjælper med at forhindre dannelsen af
bakterier, vira, mikrober så der løbende leveres ren luft

Udendørsenhed designet til kulde
››
››
››

Udendørsenheder optimeret til at modstå ekstrem kulde
Udvidet driftsområde til opvarmning ned til -20°C
Udendørsenheder med parkombination

RXLG-K
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FTXG-JA

ARC466A1

5 trin

tilbehør

Opvarmning og køling
INDENDØRS ENHED
Kølekapacitet
min./nom./max.
Varmekapacitet
min./nom./max.
køle
min./nom./max.
Effektforbrug
varme
min./nom./max.
EER / COP
Årligt energiforbrug
Energimærkat
køling/opvarmning
Kabinet
farve
højdexbreddexdybde
Mål
enhed
Vægt
enhed
høj/nom./lav/lydløs funktion
Blæser - hastighed køle
af luftstrøm
høj/nom./lav/lydløs funktion
varme
køle
høj
Lydeffekt
varme
høj
køle
høj/nom./lav/lydløs funktion
Lydtryk
høj/nom./lav/lydløs funktion
varme
Kølemiddel
type
Rørtilslutninger
væske/gas
UD
Strømforsyning
fase / frekvens / spænding
UDENDØRS ENHED
højdexbreddexdybde
Mål
enhed
Vægt
enhed
høj/meget lav
Blæser - hastighed køle
af luftstrøm
varme
høj/meget lav
Lydeffekt
køle
nom./high
køle
høj/stille funktion
Lydtryk
varme
høj/stille funktion
køle
omgivende min.~max.
Driftsområde
omgivende min.~max.
varme
Kølemiddel
type
niveauforskel
IU - OU max.
Rørtilslutninger
samlet rørlængde overvågningssystem faktisk
Strømforsyning
fase / frekvens / spænding

kW
kW
kW
kW
kWh

mm
kg
m³/min
m³/min
dBA
dBA
dBA
dBA

FTXG25JW
1,3/2,5/3,0
1,3/3,4/4,5
0,56
0,78
4,46/4,36
280

FTXG35JW
1,4/3,5/3,8
1,4/4,5/5,0
0,89
1,11
3,93/4,04
445
A/A
Mat krystalhvid
295x915x155
11

8,8/6,8/4,7/3,8
9,6/7,9/6,2/5,4
54
55
38/32/25/22
39/34/28/25

10,1/7,3/4,6/3,9
10,8/8,6/6,4/5,6
58
58
42/34/26/23
42/36/29/26
R-410A
6,35/9,5
1~ / 50 / 220-240

mm
Hz / V
RXLG25K
mm
kg
m³/min
m³/min
dBA
dBA
dBA
°CDB
°CWB
m
m
Hz / V

RXLG35K

FTXG25JA
1,3/2,5/3,0
1,3/3,4/4,5
0,56
0,78
4,46/4,36
280

A/A
Børstet aluminium
295x915x155
11
8,8/6,8/4,7/3,8
10,1/7,3/4,6/3,9
9,6/7,9/6,2/5,4
10,8/8,6/6,4/5,6
54
58
55
58
38/32/25/22
42/34/26/23
39/34/28/25
42/36/29/26
R-410A
6,35/9,5/16 eller 18
1~ / 50 / 220-240
RXLG25K

550x765x285
34
33,5/30,1
28,3/25,6
-/61
46/43
47/44

RXLG35K
550x765x285
34

36,0/30,1
30,2/25,6
-/63
48/44
48/45
-10~46
-20~20
R-410A
15
1~ / 50 / 220-230-240

FTXG35JA
1,4/3,5/3,8
1,4/4,5/5,0
0,89
1,11
3,93/4,04
445

33,5/30,1
28,3/25,6
-/61
46/43
47/44

36,0/30,1
30,2/25,6
-/63
48/44
48/45

-10~46
-20~20
R-410A
15
1~ / 50 / 220-230-240
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FVXG-K / RXLG-K

Gulvmodel med
strålevarmepanel

Logo grijs

Strålevarme

FVXG-K

ARC466A2

Det bedste fra to verdener i en
Komfort og effektivitet
››
››
››
››
››
››
››

››
››
››

Optimeret opvarmningsløsning til dit hjem
Energieffektive enheder: komplet udvalg
af A-klasse energimærker
Aluminiumsdelen på frontpanelet på Nexura-indendørsenheden
gør det muligt at opvarme som med en almindelig radiator
så kolde dage bliver mere behagelige indendørs
Komfortabel lodret auto-svingfunktion med trækfri
funktion og ingen tilsmudsning af loftet
Natfunktionen er strømbesparende, da den forhindrer
for meget køling eller opvarmning i nattens løb
ECONO-funktionen reducerer strømforbruget, så der kan
bruges andre apparater, der er meget strømkrævende
Indendørsenheden fordeler luften så stille som en stille hvisken.
Støjniveauet når knap nok op på 22 dB(A) ved køling
og 19 dB(A) ved strålevarme.
Til sammenligning er der i gennemsnit et
lydniveau på 40dB(A) i et stille rum
Indendørsenhed med lydsvag drift: knapperne
“Silent” på fjernbetjeningen reducerer driftslyden
med 3dBA for hver indendørsenhed
Kraftig funktion kan vælges til hurtig opvarmning
eller afkøling. Når den kraftige funktion slukkes,
vender enheden tilbage til den forvalgte funktion
Uge-timeren kan indstilles til at starte opvarmning eller
køling når som helst på daglig eller ugentlig basis

Filter
››

Fotokatalytisk luftrensningsfilter med titanium apatit
fjerner luftbårne mikroskopiske partikler, nedbryder
effektivt lugte og afhjælper dannelsen af bakterier,
vira, mikrober så der løbende leveres ren luft

Fleksibel installation
››
››

Ideel til installation under et vindue
Kan monteres op mod en mur eller i en niche

Udendørsenhed
designet til kulde
››
››

RXLG-K
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››

Udendørsenheder
optimeret til at modstå
ekstrem kulde
Udvidet driftsområde til
opvarmning ned til -20°C
Udendørsenheder med
parkombination

tilbehør

Opvarmning og køling
INDENDØRS ENHED
Kølekapacitet
min./nom./max.
Varmekapacitet
min./nom./max.
køle
nom.
Effektforbrug
varme
nom.
EER / COP
Årligt energiforbrug
Energimærkat
køling/opvarmning
Kabinet
farve
højdexbreddexdybde
Mål
enhed
Vægt
enhed
høj/nom./lav/lydløs funktion
Blæser - hastighed køle
af luftstrøm
høj/nom./lav/lydløs funktion
varme
køle
nom.
Lydeffekt
varme
nom.
køle
høj/nom./lav/lydløs funktion
Lydtryk
høj/nom./lav/lydløs funktion
varme
Kølemiddel
type
Rørtilslutninger
væske/gas
UD
Strømforsyning
fase / frekvens / spænding
UDENDØRS ENHED
højdexbreddexdybde
Mål
enhed
Vægt
enhed
høj/meget lav
Blæser - hastighed køle
af luftstrøm
varme
høj/meget lav
Lydeffekt
køle
nom./high
køle
høj/stille funktion
Lydtryk
varme
høj/stille funktion
køle
omgivende Min.~Max.
Driftsområde
omgivende Min.~Max.
varme
Kølemiddel
type
niveauforskel
IU - OU Max.
Rørtilslutninger
samlet rørlængde overvågningssystem Faktisk
Strømforsyning
fase / frekvens / spænding

kW
kW
kW
kW
kWh

mm
kg
m³/min
m³/min
dBA
dBA
dBA
dBA

FVXG25K
1,3/2,5 /3,0
1,3/3,4 /4,5
0,55
0,78
4,55 / 4,36
275

FVXG35K
1,4/3,5 /3,8
1,4/4,5 /5,0
0,95
1,21
3,68 / 3,72
476
A/A
Frisk hvid (6,5Y 9,5/0,5)
600x950x215
22

8,9/7,0/5,3/4,5
9,9/7,8/5,7/4,7
54
55
38/32/26/23
39/32/26/22

9,1/7,2/5,3/4,5
10,2/8,0/5,8/5,0
55
56
39/33/27/24
40/33/27/23
R-410A
6,35 / 9,5
1~ / 50 / 220-240

mm
Hz / V
RXLG25K
mm
kg
m³/min
m³/min
dBA
dBA
dBA
°CDB
°CWB
m
m
Hz / V

RXLG35K
550x765x285
34

33,5/30,1
28,3/25,6
-/61
46/43
47/44

36,0/30,1
30,2/25,6
-/63
48/44
48/45
-10~46
-20~20
R-410A
15
1~ / 50 / 220-230-240
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FTXS-J / RXL-J

Vægmodel

FTXS-J

ARC452A3

Komfort og effektivitet
››
››
››

››
››
››

››
››
››
››

Optimeret opvarmningsløsning til dit hjem
Energieffektive enheder: komplet udvalg af A-klasse
energimærker
2 områder med intelligente øjne: luftstrømmen sendes
til en anden zone end der, hvor person er i øjeblikket. Hvis
der registreres to personer i rummet, føres luften væk fra
personerne. Hvis der ikke registreres personer i rummet,
skifter enheden automatisk til energispareindstilling
ECONO-funktionen reducerer strømforbruget, så der kan
bruges andre apparater, der er meget strømkrævende
Komfort-funktion giver garanti for en funktion uden træk,
idet varm og kold luft ikke blæses direkte på personer
Energispareindstilling i standby-funktion: reducerer det
aktuelle forbrug med ca. 80% ved standby-funktion.
Registreres der ikke personer i rummet i mere end 20
minutter, skifter systemet automatisk til strømsparefunktion
Natfunktionen er strømbesparende, da den forhindrer
for meget køling eller opvarmning i nattens løb
Still drift: ned til 22 dBA lydtrykniveau
Indendørsenhed med lydsvag drift: knapperne
“Silent” på fjernbetjeningen reducerer driftslyden
med 3 dBA for hver indendørsenhed
Kraftig funktion kan vælges til hurtig opvarmning
eller afkøling. Når den kraftige funktion slukkes,
vender enheden tilbage til den forvalgte funktion

Filter
››

Fotokatalytisk luftrensningsfilter med titanium apatit fjerner
luftbårne mikroskopiske partikler, nedbryder effektivt lugte og
afhjælper dannelsen af bakterier, vira, mikrober så der løbende
leveres ren luft

Udendørsenhed
designet til kulde
››
››

RXL-J
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››

Udendørsenheder
optimeret til at modstå
ekstrem kulde
Udvidet driftsområde til
opvarmning ned til -20°C
Udendørsenheder med
parkombination

5 trin

Opvarmning og køling
INDENDØRS ENHED
Kølekapacitet
min./nom./max.
Varmekapacitet
min./nom./max.
køle
nom.
Effektforbrug
varme
nom.
EER / COP
Årligt energiforbrug
Energimærkat
køling/opvarmning
Kabinet
farve
højdexbreddexdybde
Mål
enhed
Vægt
enhed
høj/nom./lav/lydløs funktion
Blæser - hastighed køle
af luftstrøm
høj/nom./lav/lydløs funktion
varme
køle
nom.
Lydeffekt
varme
nom.
køle
høj/nom./lav/lydløs funktion
Lydtryk
høj/nom./lav/lydløs funktion
varme
Kølemiddel
type
Rørtilslutninger
væske/gas
UD
Strømforsyning
fase / frekvens / spænding
UDENDØRS ENHED
højdexbreddexdybde
Mål
enhed
Vægt
enhed
høj/meget lav
Blæser - hastighed køle
af luftstrøm
varme
høj/meget lav
Lydeffekt
køle
nom./high
køle
høj/stille funktion
Lydtryk
varme
høj/stille funktion
køle
omgivende min.~max.
Driftsområde
omgivende min.~max.
varme
Kølemiddel
type
niveauforskel
IU - OU max.
Rørtilslutninger
samlet rørlængde overvågningssystem faktisk
Strømforsyning
fase / frekvens / spænding

kW
kW
kW
kW
kWh

mm
kg
m³/min
m³/min
dBA
dBA
dBA
dBA

FTXS20J
1,3/2,0 /2,8
1,3/2,7 /4,3
0,45
0,61
4,44 / 4,43
225

FTXS25J
1,3/2,5 /3,2
1,3/3,3 /4,7
0,54
0,71
4,67 / 4,65
268
A/A
Hvid
295x800x215
9

9,4/7,4/5,5/4,1
9,9/8,2/6,6/6,2
54
54
38/32/25/22
38/33/28/25

10,8/7,9/5,2/3,7
11,9/9,1/6,4/5,9
57
58
41/33/25/22
42/35/28/25
R-410A
6,35 / 9,5
1~ / 50 / 220-240

RXL20J

RXL25J
550x765x285

mm
Hz / V

mm
kg
m³/min
m³/min
dBA
dBA
dBA
°CDB
°CWB
m
m
Hz / V

FTXS35J
1,4/3,5 /4,0
1,4/4,0 /5,2
0,86
0,95
4,07 / 4,21
430

32
36,2/32,7
30,6/28,5

10
11,4/8,7/5,8/4,4
12,4/9,5/6,8/6,0
61
61
45/37/29/23
45/39/29/26

RXL35J
34

33,5/30,1

36,0/30,1
28,3/25,6

-/61
46/43
47/44

-/63
48/44
48/45
-10~46
-20~20
R-410A
15
1~ / 50 / 220-230-240
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FVXS-F / RXL-J

FVXS-F

Komfort og effektivitet
››
››
››
››
››
››
››
››

Optimeret opvarmningsløsning til dit hjem
Energieffektive enheder: komplet udvalg
af A-klasse energimærker
Lodret autosving bevæger automatisk
udblæsningsklapperne op og ned, så luften
fordeles effektivt i hele lokalet
Natfunktionen er strømbesparende, da den forhindrer
for meget køling eller opvarmning i nattens løb
Still drift: lydsvag - ned til 23 dBA
Ekstra kraftig hastighed kan vælges
til at køle eller varme hurtigt
Standbyfunktionen er energibesparende,
når der ikke er nogen hjemme
Ugentlig timer: mulighed for at
programmere enheden på ugebasis

Filter
››

Fotokatalytisk luftrensningsfilter med titaniumapatit
absorberer mikroskopiske partikler, fjerner lugt
og deaktiverer tilmed bakterier og vira.

Fleksibel installation
››
››

Ideel til installation under et vindue
Kan monteres op mod en mur eller i en niche

Udendørsenhedens design
››
››
››

Udendørsenheder optimeret til at modstå ekstrem kulde
Udvidet driftsområde til opvarmning ned til -20°C
Udendørsenehder med parkombination

RXL-J
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Gulvmodel

ARC452A1

5 trin

standard

Opvarmning og køling
INDENDØRS ENHED
Kølekapacitet
min./nom./max.
Varmekapacitet
min./nom./max.
køle
nom.
Effektforbrug
varme
nom.
EER / COP
Årligt energiforbrug
Energimærkat
køling/opvarmning
Kabinet
farve
højdexbreddexdybde
Mål
enhed
Vægt
enhed
høj/nom./lav/lydløs funktion
Blæser - hastighed køle
af luftstrøm
høj/nom./lav/lydløs funktion
varme
køle
høj.
Lydeffekt
varme
høj.
køle
høj/nom./lav/lydløs funktion
Lydtryk
høj/nom./lav/lydløs funktion
varme
Kølemiddel
type
Rørtilslutninger
væske/gas
UD
Strømforsyning
fase / frekvens / spænding
UDENDØRS ENHED
højdexbreddexdybde
Mål
enhed
Vægt
enhed
høj/meget lav
Blæser - hastighed køle
af luftstrøm
varme
høj/meget lav
Lydeffekt
køle
nom./high
køle
høj/stille funktion
Lydtryk
varme
høj/stille funktion
køle
omgivende min.~max.
Driftsområde
omgivende min.~max.
varme
Kølemiddel
type
niveauforskel
IU - OU max.
Rørtilslutninger
samlet rørlængde overvågningssystem faktisk
Strømforsyning
fase / frekvens / spænding

kW
kW
kW
kW
kWh

mm
kg
m³/min
m³/min
dBA
dBA
dBA
dBA

FVXS25F
1,3/2,5 /3,0
1,3/3,4 /4,5
0,57
0,99
4,39 / 3,43
285
A/B

FVXS35F
1,4/3,5 /3,8
1,4/4,5 /5,0
0,81
1,22
4,30 / 3,69
407
A/A
Hvid
600x700x210
14

8,2/6,5/4,8/4,1
8,8/6,9/5,0/4,4
54
54
38/32/26/23
38/32/26/23

8,5/6,7/4,9/4,5
9,4/7,3/5,2/4,7
55
55
39/33/27/24
39/33/27/24
R-410A
6,35 / 9,5
1~ / 50 / 220-240

mm
Hz / V
RXL25J
mm
kg
m³/min
m³/min
dBA
dBA
dBA
°CDB
°CWB
m
m
Hz / V

RXL35J
550x765x285
34

33,5/30,1

36,0/30,1
28,3/25,6

-/61
46/43
47/44

-/63
48/44
48/45
-10~46
-20~20
R-410A
15
1~ / 50 / 220-230-240
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Fordele - oversigt
Vores fokus - ikoner
Et antal ikoner fremhæves
med grønt for at vise
produktfunktioner, der
reducerer energiforbruget.

Energieffektivitet

2 områder med
intelligente øjne

Natindstilling

Inverterteknologi

Bevægelsessensor

Kun ventilator

Econo-funktion
(sparefunktion)

Energispareindstilling i
standby-funktion

Komfort
Komfortfunktion
Den nye klap ændrer udblæsningsvinklen til vandret for køling og lodret nedad for
opvarmning. Der blæses således ikke kold eller varm luft direkte på kroppen.
Kraftig funktion
Er lokalets temperatur for høj eller lav, kan det hurtigt nedkøles/opvarmes ved at
vælge ‘kraftig driftsfunktion’. Enheden vender tilbage til den forindstillede funktion,
når den kraftige funktion slukkes.
Lydsvag
Daikins indendørsenheder er lydsvage.
Desuden garanteres det, at
udendørsenhederne ikke vil forstyrre roen i nabolaget.
Udendørsenhed lydsvag drift
Lyden fra udendørsenheden reduceres med 3 dB(A), så man kan være sikker på,
at nabolaget får ro.
Strålevarme
Frontpanelet på indendørsenheden udsender ekstra varme, så kolde dage bliver
mere behagelige indendørs.
Automatisk køle-varmeskift
Vælger automatisk køle- eller varmefunktionen, så den indstillede temperatur opnås
(kun varmepumpetype).
Indendørs enhed lydsvag drift
Lyden fra indendørsenheden reduceres med 3 dB(A). Denne funktion er også nyttig,
når der skal studeres eller soves.

Fugtstyring
Affugtning
Kan reducere graden af luftfugtighed uden at ændre rummets temperatur.

Luftbehandling
Fotokatalytisk luftrenserfilter med titanium
Det fjerner luftbårne støvpartikler, nedbryder lugte og hæmmer formeringen af
bakterier, vira og mikrober, hvorved der konstant tilføres ren luft.

Fjernstyring og timer
Ugentlig timer
Timer kan indstilles til at starte opvarmning eller køling når som helst på
daglig eller ugentlig basis.
24-timers timer
Timeren kan indstilles til at starte køling/opvarmning på et hvilket som helst
tidspunkt inden for et tidsrum på 24 timer.
Fortrådet fjernbetjening
Fortrådet fjernbetjening til at starte, stoppe og regulere klimaanlægget på afstand.

Trådløs fjernbetjening
Trådløs fjernbetjening med LCD til at starte, stoppe og regulere klimaanlægget på
afstand.

Luftstrøm
Automatisk ventilatorhastighed
Vælger automatisk den ventilatorhastighed, der skal til for at nå eller
opretholde den indstillede temperatur.
Ventilatorhastighedstrin
Gør det muligt at vælge op til det givne antal ventilatorhastigheder.
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Central kontrolenhed
Central styring til at starte, stoppe og regulere flere klimaanlæg fra ét centralt punkt.

Online styreenhed
Overvåger og styrer varmepumpesystemet fra alle steder med app eller internet.

Øvrige funktioner

Lodret autosving
Muligt at vælge automatisk lodret bevægelse af luftudblæsningslamellen, så der
opnås ensartet luftstrøm- og temperaturfordeling.

Automatisk genstart
Enheden genstartes automatisk på de oprindelige indstillinger efter et strømsvigt.

Vandret autosving
Muligt at vælge automatisk vandret bevægelse af luftudblæsningslamellen, så
ensartet luftstrøm- og temperaturfordeling opnås.

Automatisk diagnosticering
Forenkler vedligeholdelsen ved at vise, hvor der er systemfejl eller unormal drift.

Vægmonteret
ARC466A1

FTXG-JW/JA

Gulvmodel

ARC452A3 FVXG-K

FTXS-J

ARC466A2 FVXS-F

ARC452A1
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Daikin Europe N.V. deltager i “Eurovent Certification
Programme for Air Conditioners” (AC), “Liquid
Chilling Packages” (LCP) og “Fan Coil Units” (FC) og
"Air handling units (AHU)". Certifikatets løbende
gyldighed kan kontrolleres online: www.euroventcertification.com eller via: www.certiflash.com

Daikins produkter forhandles af:
Denne brochure 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
brochures 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 brochures brug og/eller fortolkning Daikin Europe N.V.
har copyright på hele indholdet.
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Daikins enestående position som producent af
klimaanlæg, kompressorer og kølemidler har medført en
målrettet involvering i miljømæssige problemstillinger.
Det har i flere år været Daikins målsætning at
blive førende inden for levering af produkter med
begrænset miljøpåvirkning. Denne udfordring stiller
krav om økologisk design og udvikling af et bredt
produktsortiment samt et energistyringssystem, der giver
energibesparelser og mindre affald.

