Designade för kallare klimat:
Optimal klimatstyrning

KLIMATKOMFORT
alla årstider
Värme
Luftkonditionering
Vätskekylaggregat
Kyla

Utformad för hem:

Lösningar för även de kallaste regionerna
För de flesta människor innebär total klimatkontroll i hemmet att ha möjligheten att välja den temperatur man önskar
i varje rum och att denna temperatur upprätthålls oavsett temperaturen på utsidan – även när temperaturen
sjunker ned till -20 ºC – och att göra detta på ett kostnadseffektivt och energieffektivt sätt utan
drag, oljud eller genom att förstöra heminredningen. I hemmet innebär detta värme, kyla och hög luftkvalitet året runt.
På Daikin vet vi att det bästa sättet att uppnå energieffektivitet är att installera en värmepump, som genererar upp till
75 % av värmeproduktionen från förnybar energi (utomhusluften) och sedan låta systemet övervakas kontinuerligt av
inverterstyrning. Särskilt för de kallaste regionerna har utomhusenheterna för denna värmepump gjorts om
för att klara extrema väderförhållanden. Vi har dessutom konstruerat inomhusenheterna för denna värmepump på
ett innovativt sätt för att optimera deras värmeproduktion på ett tystgående sätt som fördelar renad luft på
ett sätt som inte ger obehagliga luftströmmar. Våra enheter har vunnit prestigefyllda designpriser, högsta
energieffektivitetsbetyg och har nästa ikonisk design som smälter in i din inredning.
Riktig klimatstyrning genom design.
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 Optimerade
värmelösningar
 Smälter in i alla miljöer
 Förhindrar frysskador i
sommarstugan
 Låg ljudnivå
 Energieffektiv
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Huvudegenskaper
Särskilt designad
för kallare klimat
Optimerade uppvärmningslösningar
ner till utomhustemperaturer på -20 °C.

Smälter in i alla
miljöer
Med tanke på att boende i kallare
klimat tillbringar mer tid inomhus,
är det viktigt att de inre värmeoch kylenheterna kombinerar
höga funktionsnivåer med design
som är diskret. Våra golvstående
och väggmonterade enheter har
utformats för att fungera på ett
optimalt sätt i kombination med
prisbelönta attraktiva moderna linjer
som smälter in i inredningen i alla
rum.

Förhindrar frysskador i sommarstugan
Det är möjligt att manuellt ställa in systemet så att det kopplas till när
inomhustemperaturen sjunker under 10 ºC, för att förhindra att rör fryser
i sommarstugor, garage och källare. Genom att upprätthålla denna
temperatur minskar systemet kostnaden för underhållsvärme.
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Prisbelönt design
Daikin är stolta att meddela att deras Daikin Emurasortiment belönades med flera prestigefyllda
designpriser:

iF

Produc t

designpris

2010,

hedersomnämnande av Reddot designpris 2010, Good
Design och nominerad till Designpreis Deutschland
2011. Daikin Emura bedömdes efter en rad kriterier
såsom designkvalitet, hantverk och materialval,
innovationsgrad, miljövänlighet, funktionalitet,
ergonomi och säkerhet.
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Innovation i praktiken
Hög energieffektivitet: hela sortimentet är A-märkt
EU:s klassificeringssystem för energieffektivitet är utformat för att
informera konsumenter om energiförbrukningen för olika typer av
apparater i form av energi som används för att producera önskad effekt.
Dessa värmepumpar från Daikin är de mest energieffektiva i
deras klass och är alla A-märkta.

KLASS A
ENERGIMÄRKNING
FÖR ALLA ENHETER

Daikin blir säsongsbunden
Europa har satt upp krävande miljömål för 2020 och detta kräver
större exakthet vid mätning av den verkliga energieffektiviteten för
värme- och kylsystem. Denna nya mätningsmetod, som kallas för
"säsongsbunden effektivitet" och förkortas SEER (Seasonal Energy
Efficiency Ratio) och SCOP (Seasonal Coefficient Of Performance),
blir obligatoriskt från 2013 och mäter prestanda över hela värmeoch kylsäsongen istället för att välja en fast punkt (EER/COP).
Som marknadsledare inom tillämpning av morgondagens
ekodesignprinciper idag, är Daikin den första tillverkaren
att redan tillämpa ekodesignprinciper i deras utbud av
produkter för kommersiellt bruk och att publicera säsongsmässig prestanda
för deras installationer i bostäder och lätta kommersiella installationer.

Inverterteknik
Daikins inverterteknik är en verklig innovation inom området för
klimatstyrning. Principen är enkel: En inverter anpassar energiuttaget så
att det överensstämmer med effektbehovet - varken mer eller mindre!
Denna teknik ger dig två väsentliga fördelar:

Visste du att ...

Komfort

omgivande luften som är både

Invertern betalar sig många gånger om genom sin förbättrande komfort.

förnyelsebar och outtömlig*.

Ett värmepumpssystem med en inverter justerar kontinuerligt kyla

och värme för att erhålla rätt temperatur i rummet,
vilket förbättrar komforten. En inverter förkortar uppstartstiden så att
önskad rumstemperatur uppnås snabbare. Så snart korrekt temperatur
är uppnådd, ser invertern till att den upprätthålls.

Luft/luftvärmepumpar använder
75 % av deras utgångsenergi
från en förnyelsebar källa: Den

Värmepumpar använder
förstås även elektricitet för att
driva systemet, men allt oftare
kan denna elektricitet även
komma från förnyelsebara
energikällor (solfångare,

Energieffektiv

vindkraftverk, vattenkraft,

Eftersom en inverter övervakar och ställer in omgivningstemperaturen
när det behövs, reduceras energiförbrukningen med
30 % i jämförelse med traditionella på/av-system!

biomassa). Effektiviteten hos
en värmepump mäts i COP
(Värmefaktor) vid värme eller
EER (Köldfaktor) vid kyla.
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Kontakta din återförsäljare för mer information om årstidsrelaterad verkningsgrad.

* EU-mål COM (2008)/30

Daikins värmepumpsmodeller
Kombinerar högsta möjliga effektivitet och komfort året runt med ett värmepumpssystem

Värmepumpsystem

COP 4.67

förnyelsebar energi (luft)

0.25 kW

Traditionell elektriska
värmesystem: COP 1

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

Radiateur standard basse température

0.75 kW
+

jämfört 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 controller
För att övervaka och kontrollera ditt värmepumpsystem från var som helst via app eller Internet.

75 %

Förnyelsebar
energi (luft)

Önskad
rumstemperatur
upprätthålls på ett
optimalt sätt

22 °C

25 %
Elektrisk
energi
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Inomhusenheterna är tysta drift:
Låg ljudnivå!
Ett värme- och luftkonditioneringssystem ska vara diskret och det är
därför som Daikin har utformat sina inomhusenheter att vara lika tysta
som en viskning när de är i drift. Alla våra inomhusenheter arbetar under
ljudnivån av en lugn konversation och det golvstående Nexura-systemet,
på 19 dBA, är ännu tystare – knappt över ljudet av prasslande löv.

LJUDSKALA i dB(A)
100

en flygplansstart

60

samtal mellan personer
lugn konversation

30

Viskningar

20

Prasslande löv

Nexura-system
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Ren inomhusluft
För en sund livsstil, är det viktigt att den luft vi andas är fri
från damm, bakterier och andra skadliga partiklar. Med detta
i åtanke har Daikin utrustat alla våra inomhusenheter med ett
tvåstegs luftfiltreringssystem. Luften passerar först genom ett
luftfilter som fångar de större partiklar såsom damm. Dammet
leds sedan genom vårt speciella titanfotokatalytiska
luftreningsfilter . Detta fångar upp mikroskopiska partiklar,
samtidigt som lukter bryts ned och bakterier, virus och mikrober
deaktiveras och dödas för att garantera att endast ren luft
kommer in i huset.

Ren luft

Smutsig luft
Luftfilter:
fångar damm
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Fotokatalytiskt luftreningsfilter med
titanapatit: fångar mikroskopiska partiklar
effektivt, bryter ner lukter och till och
med oskadliggör bakterier och virus.
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FTXG-JW/A / RXLG-K

Väggmodell

emura

FTXG-JW

FORM. FUNKTION. INNOVATION.
Komfort och effektivitet
››
››
››
››
››
››
››
››
››

Optimerad värmelösning för ditt hem
Energieffektiva enheter: Fullt utbud av
energiklasser enligt A-klass
Anmärkningsvärd blandning av ikonisk design
och förträfflig konstruktion, med elegant yta i
borstat aluminium eller matt kristallvit
Komfortläget garanterar dragfri drift genom att hindra att
varm eller kall luft blåses direkt inpå kroppen
Närvarogivaren sparar elenergi när ingen befinner sig i
rummet och startar igen när en person går in i rummet
Nattdriftprogrammet sparar energi genom att förhindra
alltför stark kyla och alltför stark värme nattetid
Viskande tyst drift: Ner till ljudtrycksnivån 22 dBA
Tyst inomhus- / utomhusdrift: Knapparna ”Silent”
på fjärrkontrollen sänker driftsljudet för inom- och/
eller utomhusenheten med 3 dBA för varje
Extra kraftfullt läge kan väljas för snabb värme
eller kyla. När det extra kraftfulla läget har stängts
av återgår enheten till det förinställda läget

Filter
››

Fotokatalytiskt luftreningsfilter med titanapatit tar bort
luftburna mikroskopiska partiklar, bryter kraftfullt ned
lukter och bidrar till att hindra spridning av bakterier, virus
och mikrober, för att få en jämn försörjning av ren luft

Utomhusenheter anpassade för kyla
››
››
››

Utomhusenheterna är optimerade för att klara extrem kyla
Ökat arbetsområde för värme ned till -20 °C
Utomhusenheter för parapplikation

RXLG-K
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FTXG-JA

ARC466A1

5 steg

tillval

Värme och kyla
INOMHUSDEL
Kylkapacitet
Värmekapacitet

min./nom./max.
min./nom./max.
kyla
min./nom./max.
Effektförbrukning
värme
min./nom./max.
EER/COP
Årlig energiförbrukning
Energiklass
kyla/värme
Hölje
färg
höjd x bredd x djup
Dimensioner
enhet
Vikt
enhet
kyla
hög/nom./låg/tyst drift
Fläkt/
Luftflödeshastighet värme
hög/nom./låg/tyst drift
kyla
hög
Ljudeffektsnivå
värme
hög
kyla
hög/nom./låg/tyst drift
Ljudtrycksnivå
hög/nom./låg/tyst drift
värme
Köldmedium
typ
Röranslutningar
vätska/gas
YD
Strömförsörjning fas/frekvens/spänning
UTOMHUSDEL
Dimensioner
Vikt
Fläkt/
Luftflödeshastighet
Ljudeffektsnivå
Ljudtrycksnivå
Driftsområde
Köldmedium
Röranslutningar
Strömförsörjning

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
Matt kristallvit
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

höjd x bredd x djup
enhet
enhet
kyla
hög/extra låg
värme
hög/extra låg
kyla
nom./hög
hög/tyst drift
kyla
hög/tyst drift
värme
kyla
omgivning min.~max.
omgivning min.~max.
värme
typ
nivåskillnad
IE - UE
max.
total rörledningslängd system verklig
fas/frekvens/spänning

mm
kg
m³/min
m³/min
dBA
dBA
dBA
°CTT
°CVT
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
Borstad 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

Golvstående enhet med
strålvärme

Logo grijs

Strålar ut
värme

FVXG-K

ARC466A2

Det bästa av två världar förenade
Komfort och effektivitet
››
››
››
››
››
››
››

››
››
››

Optimerad värmelösning för ditt hem
Energieffektiva enheter: Fullt utbud av energiklasser enligt A-klass
Aluminiumdelen på frontpanelen på Nexuras
inomhusenhet kan värmas upp, precis som ett vanligt
element, för att ge extra komfort en kall dag
Behaglig vertikal autoswing ger ett dragfritt luftflöde
och förhindrar nedsmutsning av innertak
Nattdriftprogrammet sparar energi genom att förhindra
alltför stark kyla och alltför stark värme nattetid
ECONO-läget sänker energiförbrukningen så att andra
apparater som kräver mycket energi kan användas samtidigt
Inomhusenheten distribuerar luftflödet lika tyst som en viskning.
Ljudet som skapas är endast 22 dB(A) vid kyla
och 19 dB(A) vid värme.
Man kan jämföra med att det omgivande ljudet i
ett tyst rum uppgår till 40 dB(A) i genomsnitt
Tyst drift på inomhusenhet: Knapparna
”silent” på fjärrkontrollen sänker driftsljudet
för inomhusdelen med 3 dBA vardera
Extra kraftfullt läge kan väljas för snabb värme
eller kyla. När det extra kraftfulla läget har stängts
av återgår enheten till det förinställda läget
Veckotimern kan ställas in för att starta värme eller
kyla när som helst på daglig eller veckovis basis

Filter
››

Fotokatalytiskt luftreningsfilter med titanapatit tar bort
luftburna mikroskopiska partiklar, bryter kraftfullt ned
lukter och bidrar till att hindra spridning av bakterier, virus
och mikrober, för att få en jämn försörjning av ren luft

Flexibel installation
››
››

Idealisk för montering under ett fönster
Kan monteras mot en vägg eller infälld

Utomhusenheter
anpassade för kyla
››
››

RXLG-K
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››

Utomhusenheterna
är optimerade för att
klara extrem kyla
Ökat arbetsområde för
värme ned till -20 °C
Utomhusenheter för
parapplikation

tillval

Värme och kyla
INOMHUSDEL
Kylkapacitet
Värmekapacitet

min./nom./max.
min./nom./max.
kyla
nom.
Effektförbrukning
värme
nom.
EER/COP
Årlig energiförbrukning
Energiklass
kyla/värme
Hölje
färg
Dimensioner
höjd x bredd x djup
enhet
Vikt
enhet
kyla
hög/nom./låg/tyst drift
Fläkt/
Luftflödeshastighet värme
hög/nom./låg/tyst drift
kyla
nom.
Ljudeffektsnivå
värme
nom.
hög/nom./låg/tyst drift
kyla
Ljudtrycksnivå
hög/nom./låg/tyst drift
värme
Köldmedium
typ
Röranslutningar
vätska/gas
YD
Strömförsörjning fas/frekvens/spänning
UTOMHUSDEL
Dimensioner
Vikt
Fläkt/
Luftflödeshastighet
Ljudeffektsnivå
Ljudtrycksnivå
Driftsområde
Köldmedium
Röranslutningar
Strömförsörjning

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
Fresh white (6,5Y 9,5/0,5)
600 x 950 x 215
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

höjd x bredd x djup
enhet
enhet
kyla
hög/extra låg
värme
hög/extra låg
kyla
nom./hög
hög/tyst drift
kyla
hög/tyst drift
värme
kyla
omgivning Min.~Max.
omgivning Min.~Max.
värme
typ
nivåskillnad
IE - UE
Max.
total rörledningslängd system Verklig
fas/frekvens/spänning

mm
kg
m³/min
m³/min
dBA
dBA
dBA
°CTT
°CVT
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

Väggmodell

FTXS-J

ARC452A3

Komfort och effektivitet
››
››
››

››
››
››

››
››
››
››

Optimerad värmelösning för ditt hem
Energieffektiva enheter: Fullt utbud av energiklasser enligt
A-klass
2 områdens intelligent eye: Luftflödet skickas till områden
i rummet där ingen person befinner sig för tillfället. Om två
personer känns av i rummet, riktas luftflödet bort från dessa
personer. Om ingen person känns av, kommer enheten att
automatiskt växla över till den energisnåla inställningen
ECONO-läget sänker energiförbrukningen så att andra
apparater som kräver mycket energi kan användas samtidigt
Komfortläget garanterar dragfri drift genom att hindra att
varm eller kall luft blåses direkt inpå kroppen
Energisparande under stand by-läge: Strömförbrukningen
i standbyläget minskas automatiskt till ca 80 %.
Om ingen person känns av under mer än 20 minuter,
kommer systemet att automatiskt växla över
till den energisnåla inställningen
Nattdriftprogrammet sparar energi genom att förhindra
alltför stark kyla och alltför stark värme nattetid
Viskande tyst drift: Ner till ljudtrycksnivån 22 dBA
Tyst drift på inomhusenhet: Knapparna
”silent” på fjärrkontrollen sänker driftsljudet
för inomhusdelen med 3 dBA vardera
Extra kraftfullt läge kan väljas för snabb värme
eller kyla. När det extra kraftfulla läget har stängts
av återgår enheten till det förinställda läget

Filter
››

Fotokatalytiskt luftreningsfilter med titanapatit tar bort
luftburna mikroskopiska partiklar, bryter kraftfullt ned lukter
och bidrar till att hindra spridning av bakterier, virus och
mikrober, för att få en jämn försörjning av ren luft

Utomhusenheter
anpassade för kyla
››
››

RXL-J
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››

Utomhusenheterna
är optimerade för att
klara extrem kyla
Ökat arbetsområde för
värme ned till -20 °C
Utomhusenheter för
parapplikation

5 steg

Värme och kyla
INOMHUSDEL
Kylkapacitet
Värmekapacitet

min./nom./max.
min./nom./max.
kyla
nom.
Effektförbrukning
värme
nom.
EER/COP
Årlig energiförbrukning
Energiklass
kyla/värme
Hölje
färg
höjd x bredd x djup
Dimensioner
enhet
Vikt
enhet
kyla
hög/nom./låg/tyst drift
Fläkt/
Luftflödeshastighet värme
hög/nom./låg/tyst drift
kyla
nom.
Ljudeffektsnivå
värme
nom.
kyla
hög/nom./låg/tyst drift
Ljudtrycksnivå
hög/nom./låg/tyst drift
värme
Köldmedium
typ
Röranslutningar
vätska/gas
YD
Strömförsörjning fas/frekvens/spänning
UTOMHUSDEL
Dimensioner
Vikt
Fläkt/
Luftflödeshastighet
Ljudeffektsnivå
Ljudtrycksnivå
Driftsområde
Köldmedium
Röranslutningar
Strömförsörjning

höjd x bredd x djup
enhet
enhet
kyla
hög/extra låg
värme
hög/extra låg
kyla
nom./hög
hög/tyst drift
kyla
hög/tyst drift
värme
kyla
omgivning min.~max.
omgivning min.~max.
värme
typ
nivåskillnad
IE - UE
max.
total rörledningslängd system verklig
fas/frekvens/spänning

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
Vit
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
°CTT
°CVT
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 och effektivitet
››
››
››
››
››
››
››
››

Optimerad värmelösning för ditt hem
Energieffektiva enheter: Fullt utbud av
energiklasser enligt A-klass
Vertikal autoswing flyttar luftriktarna upp och
ner för effektiv luftfördelning i hela rummet
Nattdriftprogrammet sparar energi genom att förhindra
alltför stark kyla och alltför stark värme nattetid
Viskande tyst drift: Ner till 23 dBA ljudtrycksnivå
Extra kraftfullt läge kan väljas för att uppnå en
snabb nedkylning eller uppvärmning
Frånvaroprogrammet sparar energi under frånvaro
Veckotimer: Ger möjlighet att programmera
enheten på veckobasis

Filter
››

Fotokatalytiskt luftreningsfilter med titanapatit absorberar
mikroskopiska partiklar effektivt, bryter ned lukter
och till och med oskadliggör bakterier och virus

Flexibel installation
››
››

Idealisk för montering under ett fönster
Kan monteras mot en vägg eller infälld

Utomhusenheternas konstruktion
››
››
››

Utomhusenheterna är optimerade för att klara extrem kyla
Ökat arbetsområde för värme ned till -20 °C
Utomhusenheter för parapplikation

RXL-J
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Golvmonterad enhet

ARC452A1

5 steg

standard

Värme och kyla
INOMHUSDEL
Kylkapacitet
Värmekapacitet

min./nom./max.
min./nom./max.
kyla
nom.
Effektförbrukning
värme
nom.
EER/COP
Årlig energiförbrukning
Energiklass
kyla/värme
Hölje
färg
Dimensioner
höjd x bredd x djup
enhet
Vikt
enhet
kyla
hög/nom./låg/tyst drift
Fläkt/
Luftflödeshastighet värme
hög/nom./låg/tyst drift
kyla
hög
Ljudeffektsnivå
värme
hög
hög/nom./låg/tyst drift
kyla
Ljudtrycksnivå
hög/nom./låg/tyst drift
värme
Köldmedium
typ
Röranslutningar
vätska/gas
YD
Strömförsörjning fas/frekvens/spänning
UTOMHUSDEL
Dimensioner
Vikt
Fläkt/
Luftflödeshastighet
Ljudeffektsnivå
Ljudtrycksnivå
Driftsområde
Köldmedium
Röranslutningar
Strömförsörjning

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
Vit
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

höjd x bredd x djup
enhet
enhet
kyla
hög/extra låg
värme
hög/extra låg
kyla
nom./hög
hög/tyst drift
kyla
hög/tyst drift
värme
kyla
omgivning min.~max.
omgivning min.~max.
värme
typ
nivåskillnad
IE - UE
max.
total rörledningslängd system verklig
fas/frekvens/spänning

mm
kg
m³/min
m³/min
dBA
dBA
dBA
°CTT
°CVT
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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Översikt över fördelar
”Vi bryr oss”-symboler
Ett antal symboler finns
markerade i grönt för att
visa på att produkten
bidrar till att reducera
energiförbrukningen.

Energieffektiv

2 områdes
intelligent eye

Nattdriftprogram

Inverterteknik

Närvarogivare

Enbart fläktdrift

Econo-läge

Energisparande under
standby-läge

Komfort
Komfortläge
Den nya luftriktaren ändrar utloppsvinkeln horisontellt vid kyla och nedåt vertikalt
för värme. Detta för att förhindra att kall eller varm luft blåser direkt mot kroppen.
Extra kraftfullt läge
Om rumstemperaturen är för hög/låg, kan den kylas/värmas snabbt genom att välja
extra kraftfullt läge. När det extra kraftfulla läget stängs av, kommer enheten att
återgå till det förinställda läget.
Låg ljudnivå
Daikin inomhusenheter är viskande tysta. Även utomhusenhetens ljud är så lågt att
grannarna inte störs.
Extra tyst utomhusenhet
Reducerar utomhusenhetens driftsljud med 3 dB(A) för att inte störa grannarna.

Strålningsvärme
Inomhusenhetens frontpanel utstrålar extra värme för att ytterligare förbättra din
komfort under kalla dagar.
Automatisk växling mellan värme/kyla
Väljer automatiskt kyl- eller värmeläge för att uppnå den inställda temperaturen
(endast värmepumpar).
Extra tyst inomhusenhet
Reducerar inomhusenhetens driftsljud med 3 dB(A) . Denna funktion är användbar
när man studerar eller sover.

Styrning av fuktighet
Avfuktningsprogram
Tillåter att luftfuktigheten reduceras utan att temperaturen i rummet förändras.

Luftbehandling
Fotokatalytiskt luftreningsfilter med titan
Tar bort luftburna dammpartiklar, bryter ner odör och förhindrar tillväxt av bakterier,
virus och mikrober för att få en jämn försörjning av ren luft.

Fjärrkontroll och timer
Veckotimer
Timern kan ställas in för att starta värme eller kyla när som helst på daglig
eller veckovis basis.
24-timmars timer
Timern kan ställas in för att starta kylning/värmning när som helst inom en
24-timmarsperiod.
Trådansluten fjärrkontroll
Trådansluten kontroll för start, stopp och reglering av luftkonditioneraren på avstånd.

Trådlös fjärrkontroll
Fjärrkontroll med infraröd styrning och display för start, stopp och reglering av
luftkonditioneraren på avstånd.

Luftflöde
Automatisk fläkthastighetsväljare
Väljer automatiskt lämplig fläkthastighet för att uppnå eller upprätthålla den
inställda temperaturen.
Fläkthastighetssteg
Gör det möjligt att ställa in upp till det givna antalet fläkthastigheter.
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Centralstyrning
Centralt placerad manöverpanel för start, stop och reglering av flera värmepumpar
från en central punkt.
Online controller
För att övervaka eller kontrollera ditt värmepumpsystem från var som helst via
app eller Internet.

Andra funktioner

vertikal autoswing
Möjlighet att välja automatisk vertikal rörelse av luftutsläppets ventil för att få ett
jämnt luftflöde och en jämn temperaturfördelning.

Automatisk återstart
Enheten startar automatiskt om i sitt ursprungliga läge efter ett strömavbrott.

Horisontell autoswing
Möjlighet att välja automatisk horisontell rörelse av luftutsläppets ventil
för att få ett jämnt luftflöde och en jämn temperaturfördelning.

Självdiagnos
Förenklar underhåll genom att indikera systemfel eller driftstörningar.

Väggmonterad
ARC466A1

FTXG-JW/JA

Stående golvmodell

ARC452A3 FVXG-K

FTXS-J

ARC466A2 FVXS-F

ARC452A1
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Den här publikationen är bara skapad i informationssyfte och utgör inget
bindande erbjudande från Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. har sammanställt
denna broschyr efter bästa förmåga. Ingen uttrycklig eller antydd garanti lämnas
för fullständighet, riktighet, tillförlitlighet eller lämplighet för speciellt syfte av
innehållet och produkterna och tjänsterna som presenteras häri. Specifikationer
kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Daikin Europe N.V.
frånsäger sig uttryckligen allt ansvar för eventuell direkt eller indirekt skada, i den
vidaste bemärkelse, som uppstår från eller är relaterad till användningen och/
eller tolkningen av denna broschyr. Allt innehåll är upphovsrättsskyddat av Daikin
Europe N.V.

Daikin Europe N.V. deltar i Eurovent Certification
Programme
för
luftkonditionerare
(AC),
vätskekylare (LCP) samt fläktkonvektorer (FCU)
och luftbehandlingsaggregat (AHU). Kontrollera
fortlöpande giltighet för certifikatet på nätet: www.
eurovent-certification.com eller genom: www.
certiflash.com

FSC

Daikins produkter distribueras av:

ECPSV12-004

Naamloze Vennootschap - Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende - Belgien - www.daikin.eu - BE 0412 120 336 - RPR Oostende

ECPSV12-004 • XXX • 03 / 12 • Copyright Daikin
Denna publikation ersätter ECPSV11-004A.
Tryckt på icke-klorblekt papper. Sammanställd av La Movida, Belgien
Resp. Ed.: Daikin Europe N.V., Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende

Daikins
unika
position
som
tillverkare
av
luftkonditioneringsutrustning,
kompressorer
och
köldmedier har lett till att företaget är djupt engagerat
i miljöfrågor. Sedan flera år tillbaka strävar Daikin efter
att bli den främsta leverantören av produkter som har
liten påverkan på miljön. För att möta den utmaningen
krävs ekologisk design och utveckling av ett brett
utbud produkter och ett energihanteringssystem, som
resulterar i energibesparing och minskad mängd avfall.

