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TAGER HENSYN TIL FREMTIDEN ØKO-VENLIGE HUSE 

MED STIL

KUNST OG DESIGN 

UD AF AFFALD

SKI RESORTS GÅR 

OVER TIL 

NATUREN

DAIKIN 

INTRODUCERER 

NEXURA

Foreningen af 
det bedste fra to 
verdener /

Ren komfort
DESIGN, ENKELTHED.
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Grøn komfort /MINDRE ER 

MERE

VI LEVER I EN TID, DER KAN OPSUMMERES AF DEN 

TYSKE ARKITEKT MIES VAN DER ROHES ORD 'MINDRE 

ER MERE': BRUG AF FÆRRE RESSOURCER FOR AT OPNÅ 

MERE KOMFORT, DESIGNE HUSE OG APPARATER DER 

OVERHOLDER DISSE KRAV PÅ EN MILJØVENLIG MÅDE. 

I vores tidsalder kombinerer vi 

vedvarende energi og teknologi. 

Det er starten på et frugtbart liv 

sammen. 

Denne udfordring giver en sund 

og miljøvenlig livsform, der ikke 

slækker på komforten og glæderne, 

som vi er blevet vant til. Dette er 

det tilbagevendende tema i denne 

publikation. 

Vi vil vise dig, hvad det vil sige at 

bygge et grønt hjem, hvordan kunst 

og design genbruger aff ald til at 

fremstille iøjenfaldende produkter, 

og vi tager dig med på skisteder, 

hvor luften stadig er ren og frisk. 

Nyd turen.

�
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TEKNOLOGI

DET BEDSTE FRA TO VERDENER

SKI RESORTS

DESIGN I BALANCE

BYGNING AF ENERGINEUTRALE 
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KUNST OG DESIGN UD AF AFFALD
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≤

En perfekt 
balance
mellem
komfort og
velvære

≤

Det bedste fra to verdener /

≤

EN NATURLIG 

TILFØJELSE TIL 

DIT HJEM...

�
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På den ene side vil vi ikke opgive 

de små luksusgoder, der gør livet 

værd at leve. På den anden side, 

vil vi gerne være miljøvenlige. Det 

er derfor, vi genbruger, derfor vi 

vælger energibevarende varme- 

og kølesystemer. Men vi er ikke 

klar til at give afkald på form og 

funktion. Vi kræver varme og 

kølesystemer, der giver den rette 

temperatur, når og hvor vi ønsker 

det, med lydsvag og effektiv drift 

og et design, der glæder øjet.

Daikin har indset dette behov 

på et tidligt tidspunkt, og 

har gjort miljøbevarelse til 

en af vores hovedprioriteter. 

Derfor er vi pionerer inden 

for teknologiske innovationer 

og øko-designede produkter 

med høj energieffektivitet 

og nedsat påvirkning af 

miljøet. Varmepumper med 

inverterteknologi, som anvendt i 

Nexura, er bare et eksempel herpå.

På et område hvor energi 

bliver dyrere og miljømæssige 

hensyn er for opadgående, er 

tanken om, at naturen er noget 

værdifuldt, som vi skal bevare for 

kommende generationer, blevet 

en grundlæggende holdning hos 

folk. Vores livsstil med vedvarende 

energi som et af nøglekoncepterne 

med samtidig fastholdelse af hvad 

vi opfatter som et grundlæggende 

niveau for komfort og velvære 

i vores liv og vores hjem, er en 

balancegang, fordi vi vil have det 

bedste fra de to verdener.
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ALTID I 

HARMONI MED 

DIT INTERIØR...

�
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Nexuras udseende er funktionelt, 

men også elegant. Dens slanke hvide 

kabinet med strømlinet harmoni 

går i ét med indretningen. Uanset 

om den er indbygget, vægmonteret 

eller står på fod, så tilfører enheden 

rummet et elegant præg. Bag dette 

klassiske ydre er enheden pakket 

med den allernyeste og allerbedste 

teknologi. Ligesom Nexura byder på 

opvarmning og afkøling, kombinerer 

den også ekstrem energieff ektivitet 

med absolut brugervenlighed.

Elegant 
hvid /

5/
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GRØN I 

HJERTET...

ØKO-VENLIG TEKNOLOGI

Når Nexura er i varmefunktion bruger den en vedvarende energikilde: Luft. 

Det gør den mere energieff ektiv end opvarmning baseret på fyringsolie. Ved 

at reducere CO
2
-udsendelsen bidrager Daikins varmepumper til at beskytte 

miljøet. Interverteknologi varierer også varmepumpens kompressorhastighed 

- enhedens motor - til kun at bruge lige nøjagtig den energimængde, der skal 

til for at opvarme eller afkøle rummet. På den måde undgås unødvendige 

energiforbrugende opstarter og stop. Ud over at give mere stabile 

temperaturer, kan denne teknologi forøge energibesparelserne på op til 30 % i 

forhold til systemer uden inverter.

�

Læn dig 
tilbage, og 
slap af /
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KOMFORT ER NØGLEORDET

Læn dig tilbage, og slap af. Med den lette brug af fj ernbetjeningen 

kan du tilpasse rumtemperturen, mens du sidder behageligt i din 

lænestol. Et stort baggrundbelyst display giver en oversigt over 

enhedens driftstilstand, og de brugervenlige knapper giver dig let 

adgang til Nexuras indbyggede intelligens. Vil du opvarme eller 

afkøle et rum på et øjeblik? Så sæt den i boostfunktion. Vil du i 

stedet spare energi? Så sæt timeren til optimal luftbehandling af 

dit rum,når som helst på dagen eller om natten.

7/
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EFFEKTIVTET VED 

TRYK PÅ EN KNAP...
Varme straks /

��������	�
�����

STILHED ER GULD

Hyggelige samtaler bør være 

højdepunktet ved dine middage 

med gæster. Det er derfor, at Nexura 

fordeler luften med en stille hvisken. 

Dine gæster skal henføres af din 

gode mad, ikke af udblæsning af ren 

frisk eller varm luft. Nexuras lodrette 

automatiske svingsystem bevæger 

automatisk lamellerne op og ned, 

og skaber dermed en jævn fordelig 

af luften i hele rummet. 

HYG DIG i VARMEN

Er der noget bedre en kold 

vinterdag end at hygge 

sig i varmen indendøre? 

Nexura giver dig en ekstra 

komfort i form af strålevarme 

fra dets frontpanel. Denne 

unikke funktion kan aktiveres 

ved at trykke på knappen 

'radiant' (strålevarme) på 

fj ernbetjeningen.

strålevarme
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HEDT UDSEENDE

COOL 

ELEGANCE...�

10/
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opvarmning 
og afkøling 
forenet /

11/

ECPDA11-041_hires.pdf   13 29/04/2011   15:02:14



1/ SOLFANGERE

Brug af solfangere er en god måde til 

delvis forsyning af dit hjem. Der fi ndes 

to hovedformer for solfangere: elektriske 

solceller og varmtvands solceller.

2 /  VARMEPUMPER

Varmepumper bruger den omgivende 

luft, jorden eller vand til at opvarme og 

afkøle dit hus. 

Alternative 
energkilder/ 
TAGER HENSYN TIL FREMTIDEN 

12/
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BRUGEN AF NATURLIGE ENERGIKILDER TIL OPVARMNING OG 

ELEKTRICITET VINDER HURTIGT POPULARITET HOS HUSEJERNE. 

TEKNOLOGIER FOR VEDVARENDE ENERGI SOM VINDMØLLER, 

SOLFANGERE, BIOMASSE VARMERE OG VARMEPUMPER GIVER ET 

ALTERNATIV TIL BRÆNDSELSOLIE OG KAN VÆRE MEDVIRKENDE 

TIL AT NEDSÆTTE BÅDE ENERIGREGNINGEN OG DIT HJEMS 

UDSENDELSE AF CO
2.
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Lad op, mens 
solen skinner /

BRUGBAR 

ENERGI FRA 

SOLEN

�

14/
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SOLENERGI ER KORT SAGT EN TEKNOLOGI, HVOR MAN OPNÅR BRUGBAR ENERGI 

FRA SOLEN. DET ER IKKE NYT. VI HAR BRUGT SOLENS STYRKE TIL AT TØRRE TØJ 

OG MAD ELLER OPVARME VARMT VAND TIL BOLIGEN I FLERE TUSINDE ÅR, MEN 

DET ER KUN FOR NYLIG, AT VI ER BLEVET I STAND TIL AT BRUGE DEN TIL AT 

FREMBRINGE ELEKTRICITET.

HVORDAN VIRKER DET?

Faktisk er det ret enkelt. Solfangerne

indfanger varmen fra solens stråler

og laver den om til energi. Der er

to hovedtyper af solfangere, som

anvender vidt forskellige teknologier

til at bruge energien fra solen:

1/ TERMALE SOLFANGERE:

Disse solfangere absorbere energien

fra solen og overfører den til varmt

vand til boligen.

2/ FOTOVOLTAIK ELLER SOLFANGERE

TIL EL: 

Disse solfangere omdanner solens

stråler direkte til elektricitet.

Solfangerne har ingen bevægelige

dele og kræver derfor minimal

vedligeholdelse. Hertil kommer, at

elektriciteten frembringes uden co2-

udsendelse og lydløst.

PRODUKTION AF

VARMT VAND

Termiske solfangere forbundet

til et solkedelsystem kan levere

mere end halvdelen af boligens

varmtvandsbehov i løbet af et år.

Du skal blot have en solfanger. Når

forbundet til dit varmtvandssystem,

indfanger den varme fra solen i glasrør

og opvarmer vandet.

Der er grundlæggende to typer

solfangerkedelsystemer: aktive og

passive Det aktive varmtvandssystem

er mest almindeligt og det mest

eff ektive. Det aktive system bruger 

en lille pumpe til at bringe vandet

ind i solfangeren og ind i boligens

varmtvandsbeholder.

PRODUKTION AF

ELEKTRICITET

For at producere elektricitet behøver

man fotovoltaik (PV) solfangere.

PV-solfangerne består af et

antal fotovoltaiske celler. De

omdanner sollyset til elektricetet,

som kan anvendes til at forsyne

husholdningsapparater: køleskab, el-

pærer, radio, tv, pc, ja hvad som helst.

Solfangerne kan fås i forskellige typer

og størrelser, så de passer efter dine

behov.

Hvad sker der på en overskyet dag?

Løber man så tør for strøm? Absolut

ikke. PV-celler behøver ikke direkte

sollys for at fungere. Du kan stadig

frembringe elektricitet på en overskyet

dag. Og da dit PV-system også er

tilsluttet til det almindelige elnet, kan

du trække el herfra, hvis du får brug

for det. Omvendt på solrige dage,

hvor du frembringer mere elektricitet

end du kan bruge, føres overskuddet

tilbage til elnettet. Og det er her, din

fortjeneste kommer ind. Jo mere du

returnerer til elnettet, jo lavere bliver

din elregning.

15/
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Pumpe, der 
varmer /

OVERVEJER DU 

OPVARMNINGS- OG 

AFKØLINGSFUNKTIONER TIL 

ET NYT HUS, ELLER ER DU 

UDE EFTER AT SKÆRE NED 

PÅ ENERGIREGNINGEN? 

KASSÉR DET GAMLE 

OLIEFYR ELLER 

GASBRÆNDER, OG VÆLG 

EN VARMEPUMPE I STEDET 

FOR. DIT CO
2
-AFTRYK ER 

ALLEREDE BLEVET MINDRE.

HVAD ER EN 

VARMEPUMPE 

EGENTLIG?

Varmepumper er alt-i-én 

varme- og køleenheder med 

høj energieff ektivitet. De 

udtrækker termisk energi fra 

den omgivende luft (luft-til-luft 

eller luft-til vand varmepumper), 

vand (vand-til-vand og vand-

til-luft varmepumper) eller 

fra jorden (jord-til-luft eller 

jord-til-vand varmepumper) 

og 'pumper' det ind i dit hjem. 

Varmepumpecyklussen er fuldt 

ud reversibel, så de kan anvendes 

både til opvarmning og afkøling. 

 

16/
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Varmepumper påvirker miljøet, da 

de behøver elektricitet for at køre, 

men den varme, der uddrages fra 

jorden, luften eller vandet, bliver 

konstant fornyet på naturlig vis, og 

varmepumpens effektivitet er op 

til 4 gange højere end elektricitet 

fra varmesystemer, der kører på 

fyringsolie.

 

Varmepumpen er ikke ny teknologi. 

Den har været brugt i årtier. 

Frysere, køleskabe og klimaanlæg 

er almindelige eksempler på brug 

af denne teknologi. Hos Daikin 

har vi mere end 50 års erfaring i 

varmepumpeteknologi.  

HVORDAN VIRKER DET?

En varmepumpe er en elektrisk 

enhed, der udtrækker varme fra 

et sted og overfører den til et 

andet. Energioverførslen opstår 

via en kemisk substans kaldet 

'kølemiddel', der cirkulerer gennem to 

varmeudvekslere i en fordampnings 

og kondenseringscyklus. 

Under denne cyklus føres varmen fra 

et indendørs område til udendørs 

luften i kølefunktion, og køler således 

det pågældende område. På samme 

måde kan varme blive pumpet 

indendørs fra udendørs luften og 

anvendes til at varme indendørs 

områder.

 

Da jorden og luften udenfor altid 

indeholder nogen varme, kan en 

varmepumpe levere varme til et hus, 

selv på en kold vinterdag. Faktisk 

indeholder luften ved –18° C cirka 85 

% af den varme, som den indeholder 

ved 21° C.

1/ Varmepumper er langt mere energieffektive 

end fyringsoliesystemer.

2/ Luft-til-luft eller luft-til-vand varmepumper 

bruger vedvarende energi: varme findes i den 

omgivende luft. 

3/ Ved at pumpe den opvarmede luft ind i dit 

hjem, leverer Daikin varmepumper fire gange så 

meget varmeenergi end de forbruger. De kræver 

kun én enhed elektricitet for at pumpe 3 til 5 

enheder af vedvarende energi ind i dit hjem. 

4/ De kan reducere din energiregning med mere 

end 30 % sammenlignet med fyringsolie og cirka 

20 % sammenlignet med gaskedel.

5/ En luftkilde varmepumpe udtrækker varme fra 

udendørs luften på samme måde som et køleskab 

trækker varmen ud af skabet. Den kan udtrække 

varme fra luften, selv når udendørs temperaturen 

er så lav som -25°C 

Hurtige fakta / 

17/
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OBIS EXPLIBUS. PARIBUSCILLA 

QUI CON EXPLIBUS ET A ET AUT 

LITAE OMMOLORUM CUPTIUS 

ATQUIS NIMUS, INUMQUI AS NE 

VOLENT EXERO VOLLABORUME 

MA EXERRO BLAUT VELEST, ALIT 

OPTASIMUSAM ALIT BUS RAT EST, 

INTIS NOSA PRO DE NOBIT FACE-

ARUM AS PLIQUODIAM VOLORE 

QUIATUR, NUS ULLORERIAS AS ET 

OFFICIDUCI DOLUPTA TAQUIDE 

NIENIT.

Ski resorts
Design i 
balance /

18/
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Et autentisk sted hvor alle kan fi nde afslapning 

og genvinde deres naturlige harmoni. Og det 

er takket være de ædle, lokale materialer, der 

har været en uadskillelig del af dette sted i 

århundrede. Samtidig glæder de dine sanser. 

Læder fra bjergkalve, lærketræer og elmetræer 

fra skovene, der dækker de stejle bjergsider 

med en grøn vinterfrakke. Intet design for 

designets skyld, men blot smuk komfort. 

En fantastisk blanding af minimalistiske linjer 

og store puder, en følelse af velbehag for både 

øjet og en træt ryg. Naturlige skygger sætter 

tonen, men fremhæves af en varm rød tone 

og et vovet tekstureret tapet, der ser krøllet 

ud. Ingen omkostninger eller anstrengelse 

er blevet sparet, for at du kan genvinde din 

ligevægt.  www.mavida.at

Mavida / Balance 
Hotel & Spa

NOGLE HOTELLER HAR IKKE BRUG FOR ET 

EKSTERIØRE DER ER FULD AF IØJENFALDENDE 

GLIMMER, DE SØGER EFTER NOGET DYBERE. MAVIDA 

BALANCE HOTEL & SPA, IKKE DET FØRSTE ZELL AM 

SEE DESIGN HOTEL I ØVRIGT, ER ET STED, HVOR 

DEN INDRE FRED DOMINERER OVER FARVEN PÅ DIN 

HÅNDTASKE.

19/
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Madlein Hotel /

20/

ECPDA11-041_hires.pdf   22 29/04/2011   15:02:18



sætter råt og glat op mod hinanden, hvilket giver en overraskende fl ot eff ekt. Haverne 

læner sig op ad imponerende bjerge dækket af grantræer, og den traditionenlle

saunahytte med rensdyrhoveder og græsugler efterlader ingen tvivl om, at dette hotel

ikke har opgivet dets alpine rødder til trods for den meget Zen atmosfære.

www.madlein.com

21/

ZEN DESIGN

Denne harmonifi losofi  er 

blevet anvendt med meget stor

succes i designet af værelserne.

Farveskalaerne og materialerne,

der er typiske for resten af 

hotellet, bliver gentaget,

således, at den harmoniske

kontinuerlighed er fuldstændig

gennemført. Når det handler

om farver, er designerne gået

et skridt længere. Skarpe

kontraster udfordrer ubevidst

sanserne (varmt og koldt, råt

og glat og lyst og mørkt), fl ytter 

grænser. Kontraster kan også

fi ndes i den Zen have, hvor den 

smukke fremskudte grusterrasse

og de tilfældig placerede sten
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Pergola Residence /

22/

Vidste du, at ...

Daikin har opsat et antal 

overvågningssteder over 

hele Europa til deres 

varmepumpesystemer. Der 

er opnået stor tilfredshed 

med forbedret komfort, 

stabil indendørs temperatur, 

lavt energiforbrug og altid 

varmt vand i hanerne... 

uanset vejrforholdene på 

overvågningsstedet.
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EN HYGGELIG REDE I 

DET SYDLIGE TYROL.

Med hele tiltrækningen fra en villa

med hotelservice. Et sted du har

lyst til at dele med få udvalgte.

Ikke noget glittrende design, der

dominerer over dalens storhed. I

Pergola Residence er det diskretion,

der slår tonen an, så du ikke bliver

bortledt fra landskabets skønhed.

Pergola-byggeriet synes at være

en nonchalant del af bjergsiden,

som det læner sig op ad, og takket

være materialevalget har det en

næsten usynlig tilstedeværelse.

Det er ikke et hotel, der behøver at

blive set, men et sted der stræber

efter at indgå diskret i omgivelserne

uden en masse postyr. Fra de

klatrende vinplanter, der kravler

over terrasserne, via de forskellige

naturmaterialer til de diskrete mosbegroede tage, hver åndedrag er en 

renselse. 

Landskabet bliver langsomt men sikkert en del af Pergola Resicence og dette 

par er uløseligt bundet til hinanden. 

www.pergola-residence.it

23/
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DET ER SLET IKKE SÅ SVÆRT AT SPARE 

PÅ ENERGIEN. DER SKAL BARE LIDT 

HOLDNINGSÆNDRING TIL. HER ER VORES 

TOP 10 TIPS.

Energibesparende 
tips /

9/

6/

1/

FRA

2/

SPAR I DAG FOR 

AT SPARE I 

MORGEN

�
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På kort sigt / På lang sigt /

1/ SLUK
Sluk altid for lyset, når du forlader et rum. Lad ikke 

apparater stå på standby, da de kan bruge over 25 

% af den energi, de ellers ville bruge, hvis de var 

tændt. 

2/ REPARER DRYPPENDE 

HANER
En dryppende varmtvandshane spilder i løbet af 

en uge nok vand til at fylde et halvt badekar, så 

reparer dem, og sørg for, at de bliver lukket.

3/ SKRU NED FOR 

TERMOSTATEN
Hvis du sænker rumtemperaturen med 1° C, kan 

du nedsætte din varmeregning med op til 10 %. 

4/ HOLD VARMEN INDE
Hvis du mest opholder dig i et bestemt rum, så 

hold døren til det rum lukket. Træk gardinerne 

for om aftenen, for at varmen ikke skal slippe ud 

af vinduerne, og kontroller, at det ikke trækker 

omkring vinduer og døre.

5/ FYLD MASKINEN OP 
Fyld vaskemaskinen, tørretumbleren eller 

opvaskemaskinen op: én fyldt maskine bruger 

mindre energi end to halvfyldte.

6/ TAG BRUSEBAD
Et brusebad er mere energieff ektivt end et karbad. 

Et fem minutters brusebad bruger i gennemsnit 

30 liter vand sammenlignet med 80 liter til at fylde 

et badekar halvt. 

7/ LET OPVARMNING
Sørg for, at dit varmepumpesystem er helt fyldt 

med kølevæske, så det kører eff ektivt.

8/ GÅ OVER TIL SOLENERGI
Solfangere er den form for vedvarende 

energi, der passer bedst til de fl este. Selv 

under overskyet vejr, kan der stadig høstes 

energi. Der fi ndes to hovedformer for 

solfangere: elektriske solceller og varmtvands 

solceller. Et godt varmtvands panelsystem 

baseret på solvarme kan for eksempel levere 

en gennemsnits husholdning cirka halvdelen 

af det årlige varmtvandsforbrug.

9/ ISOLÉR
75 % af boligerne mister energi på grund af 

upassende isolering. Isolering af dit hjem er 

en udgiftseff ektiv måde til at holde varmen 

inde og energiregningen nede. 

10/ FÅ EN NY VARMEKEDEL
Gamle varmekedler er mindre eff ektive til at 

opvarme dit hus, hvilket øger energispildet 

og regningen. En A-mærket kedel vil give 

væsentlige energibesparelser.

25/

7/
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energineutrale 
huse/

EN LUFTTÆT 

SKAL

�

26/
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ET ELEGANT HUS I OOSTENDE, EN AF BELGIENS KYSTBYER. SET UDEFRA 

ER DER INTET USÆDVANLIGT VED DET, MEN SELVE HUSET ER EN DEL AF 

EN REVOLUTION I BYGNINGSDESIGN: DER ER INGEN TRÆK, INGEN KOLDE 

KLINKEGULVE, IKKE NOGET MED AT PUTTE SIG UNDER TÆPPET, INDTIL DER ER 

TÆNDT FOR FYRET. DER ER NEMLIG IKKE NOGET FYR. 

apparater og endda fra beboernes 

kropsvarme. Et godt gennemtænkt 

centralt ventilationssystem sikrer, at 

luften inde i huset forbliver ren og 

frisk. Varmegenvindings ventilatorer 

leverer cirkulation og opvarmer kold 

indkommende luft med brugt luft, der 

sendes ud af huset. Effektiviteten af 

denne varmeudveksling? Omkring 90 

procent!

Indendøre føles et energineutralt hus 

lidt anderledes end et traditionelt 

hus. Der er en ensartethed i luften 

og temperaturen over hele huset. 

Gulvene er ikke kolde og heller ikke 

væggene. De har næsten den samme 

temperatur som den omgivende luft. 

Væggene er 'hullede' med tilgitrede 

kanaler, der bringer den værdifulde 

rene luft ind. Hvis du ser godt på 

vinduerne, vil du se deres lag af glas 

og gas, samt de specielle pakninger 

rundt i kanterne.

ET TYSK KONCEPT

Det første energineutrale hus blev 

bygget i Darmstadt i 1991 af Wolfgang 

Feist, en lokal fysiker. Dr. Feists originale 

energineutrale hus - en firkantet hvid 

bygning med fire lejligheder - ligner 

et videnskabeligt projekt. Men nye 

energineutrale huse findes i mange 

forskellige former og stilarter. Der er 

nu cirka 15.000 af dem rundt omkring 

i verden, størstedelen bygget i 

tysktalende lande og i Skandinavien.

HVAD ER ET 

ENERGINEUTRALT 

HUS?

Et energineutralt hus er ikke 

en arkitektonisk stil, men en 

integreret process for grønne 

bygningsteknologier. Det bruger 

ultratyk isolering og komplekse 

døre og vinduer. Arkitekterne 

gennemtænker et hjem, der er 

omfattet af en lufttæt skal, således 

at næsten ingen varme slipper ud 

eller kulde ind. Det betyder, at et 

energineutralt hus kan opvarmes ikke 

blot af solen, men også af varmen fra 

I Stefaan Dendoovens hjem er der ikke 

noget traditionelt opvarmningssystem 

og ingen radiatorer. Selv på de koldeste 

nætter får Dendoovens helt nye 

energineutrale hus al den varme og 

alt det varme vand, det behøver, fra 

en energimængde, der svarer til at 

opvarme et strygejern. "Det er ingen 

problem at holde en komfortabel 

temperatur indendøre om vinteren. Det 

er sværere at forhindre, at huset bliver 

for varmt om sommeren," siger Stefaan 

Dendooven.

27/
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ENERGINEUTRALE 

HUSE

�

BELIGGENHED 

OG STØRRELSE ER 

NØGLEPARAMETRE

Men det er stadig en stor udfordring at 

udbrede indførelsen af konceptet. Det skyldes, 

at et succesfuldt energineutralt hus kræver 

interaktion mellem bygningen, solen og 

klimaet, så arkitekter skal være omhyggelige, 

når de vælger beliggenheden. Opvarmning af 

passive huse lykkes måske ikke i en skyggefuld 

dal oppe i bjergene, eller i en bygade uden 

sydvendt væg. Forskere arbejder på at få 

konceptet til at fungere i varmere klimaer 

- hvor varmeudvekslingen kan anvendes 

omvendt, til at holde kølig luft inde og varm 

luft ude.

Og dem, som ønsker sig en luksusvilla i form 

af et energineutralt hus, bliver nok skuff ede. 

Kompakte former er lettere at forsegle, mens 

store hjem er vanskelige at isolere og opvarme. 

De fl este energineutrale huse giver omkring 47 

kvadratmeter per person, en komfortabel men 

ikke stor opholdsplads.

Der er også økonomiske forhindringer for 

at bygge et energineutralt hus. En af dem 

er, at det koster 10 til 15 % mere at installere 

alle de energieff ektive funktioner. Stefaan 

Dendooven og hans familie har bevidst valgt 

at bygge et energineutralt hus. "Min kone, 

Tine, hørte om energineutrale huse, da hun 

arbejdede i Tyskland, og hun var straks solgt 

til konceptet. Sådan gik det til. Det er rigtigt, 

at et energineutralt hus er dyrere at bygge, 

men afkastet af investeringen er stor. Jeg 

er meget glad for mine ikke-eksisterende 

varmeregninger, især når man tager de 

aktuelle himmelfl yvende priser i betragtning."28/
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ENERGIEFFEKTIVE HUSE KRÆVER 

INTERAKTION MELLEM BYGNINGEN, 

SOLEN OG KLIMAET

29/

Vidste du, at ...

varmepumper i øjeblikket er 

den mest avancerede teknologi, 

der anvendes til at udstyre 

hjem og bygninger med lavt 

energiforbrug.
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DEN ENES AFFALD ER DEN 

ANDENS LYKKE. SOM I ALLE 

KLICHÉER, SÅ ER DER NOGET 

SANDT I DET. NOGLE AF 

DET MEST UDFORDRENDE 

OG KREATIVE ARBEJDER ER 

BLEVET UDFØRT AF DE MEST 

SIMPLE MATERIALER, SOM DER 

FINDES EN MASSE AF: AFFALD. 

AFFALDS-KUNSTNERE FRA 

HELE VERDEN KAN HAVE DET 

SAMME UDGANGSPUNKT, 

MEN DE HAR MAGTET AT 

SKABE EN INSPIRERENDE 

MANGFOLDIGHED AF 

KUNST OG MODE UD FRA 

AFFALDSBUNKEN.

Genbrugskunst /

30/

3/
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4/ AFFALDSFOLKET
Dette uforglemmelige 'genbrugsfolk' 

har prydet gaderne i mange af verdens 

største byer. Den tyske kunstner HA Schult 

brugte seks måneder og 30 assistenter 

til at skabe de mærkelige skulpturer fra 

sammenklemte dåser, computerdele 

og bogstavelig talt alt andet, han kunne 

bruge til at samle dem.

4/

1/

31/

1/ TASKE PÅ DÅSE?
Hvem siger, at dåseoplukningstasker og 

-punge ikke er smarte? Disse strømlinede 

modeller er håndværksfremstillet hos Brazils 

Escama Studio.

2/ SID PÅ GAMLE 

NYHEDER
Belgiens Charles Kaizin tog aviser, limede 

dem sammen, lagde dem i fl ere lag og 

komprimerede dem og omdannede dem 

til en bænk, der har samme styrke, som var 

den af træ.

3/ AFSKÅREDE FLASKER
Kaisin har også arbejdet med brugte fl asker. 

Hvert glas er skåret, eroderet og sandblæst 

for at få et glas. Grøn og brun er de originale 

farver på de anvendte brugte fl asker.

2/
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Daikin, en 
verden af dygtighed / 

DAIKIN HAR 

FASTHOLDT 

INNOVATIV 

TANKEGANG OG 

PIONÉRÅND

Helt fra den japanske grundlæggers 

Akira Yamadas dage har Daikin fastholdt 

innovativ tankegang og pionérånd, og 

stræbt efter at skabe bedre og mere 

energieff ektive produkter. Daikin, der 

blev skabt i 1924, har siden 1930'erne, 

da de startede forskning i kølemidler 

for køleapparater, været aktiv inden for 

køling, klimaanlæg og varmepumper. 

Daikin har siden fortsat med at udvide 

sine horisonter: geografi sk, teknologisk 

og kulturelt med hensyn til klimaanlæg. 

Klimaanlæg baseret på varmepumpe blev 

introduceret i de tidlige 1950'er. Daikin har 

mestret teknologien til at producere alle 

de mekaniske, elektroniske, hydrauliske 

og kemiske komponenter hos Daikin selv, 

og Daikin lægger vægt på kvalitet og 

garanterer for fortsat R&D.  

�

32/
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35/

SIDEN GRUNDLÆGGELSEN I 1924 HAR DAIKINS 

KLIMAANLÆG OG VARMEPUMPEFREMSTILLING 

VÆRET I KONSTANT UDVIKLING, OG DAIKIN 

HAR UDVIDET SINE HORISONTER: GEOGRAFISK, 

TEKNOLOGISK OG KULTURELT.
TILDELTE PRISER

Gennem hele sin historie har Daikin fået tildelt et utal 

af priser som verdens førende og for teknologiske 

innovationer, for deres indsatser og resultater med 

hensyn til teknologi og miljø.  Seneste priser omfatter:

VRV® 
Daikins ultimative teknologi inden for klimakomfort 

og energieff ektivitet for små til store kontorer, 

hoteller og andre kommercielle faciliteter GREEN APPLE 

ENVIRONMENTAL AWARD (GB, 2006)

URURU SARARA 
Delt klimaanlæg til beboelse til befugtning, 

aff ugtning, ventilation, opvarmning og afkøling HOME 

APPLIANCE ENVIRONMENTAL PRIZE (JAPAN, 2006) ENEO D’OR 

(FRANKRIG, 2006) ECO HITECH AWARD (ITALIEN, 2007)

UX
Varmepumpe baseret på boligklimaanlæg til 

opvarmning, afkøling og luftrensning HVAC&R TECHNICAL 

INNOVATION AWARDS (ITALIEN, 2007) NAN ARQUITECTURA Y 

CONSTRUCCIÓN AWARDS (SPANIEN, 2007) GOOD DESIGN AWARD 

(2004)

DAIKIN ALTHERMA 
Luft-til-vand varmepumpe til opvarmning af varmt 

vand til boligen GOLDEN INSTALLER AWARD (POLEN, 2007)

CONVENI-PACK 
Totale løsninger for opvarmning, afkøling og 

nedkøling for dagligvarebutikker ENVIRONMENTAL 

PRODUCT OF THE YEAR COOLING INDUSTRY AWARDS (GB, 2007)

DAIKIN EMURA
Luftbehandlingsenhed med bemærkelsesværdig 

blanding af design og kapacitet IF PRODUCT DESIGN 

AWARD (EU, 2010) REDDOT DESIGN AWARD HONOURABLE MENTION 

(EU, 2010)

HVIS DU ØNSKER FLERE OPLYSNINER OM 

DAIKINS HOVEDSÆDE OG FILIALER, KAN DU 

BESØGE WWW.DAIKIN.EU

MILJØHENSYN 

HAR RØDDER I 

VIRKSOMHEDENS 

KULTUR

Da Daikin er en japansk virksomhed, 

har miljøhensyn en dybt rodfæstet 

plads i Daikins kultur. I 1998 

implementerede virksomheden et 

Environmental Management System 

(Miljømæssigt styringssystem) for 

at nedbringe dets miljømæssige 

fodaftryk ved brug af den 

internationalt anerkendte ISO 14001 

standard. I 2002 introducerede 

Daikin et miljøsymbol med sloganet 

'In all of us, a green heart' (vi har 

alle et grønt hjerte).  Dette symbol 

viser verden som en et grønt hjerte, 

og minder alle, som arbejder hos 

Daikin - på alle niveauer - om, 

at det er deres moralske pligt 

altid at handle med planetens 

fremtid i tankerne. Introduktionen 

af varmepumpebaserede 

varmesystemer til boligen har 

bebudet en ny æra for miljøvenlig 

præstation: ved at uddrage energi 

fra den omgivende luft er det nu 

muligt at nedbringe energiudgifter 

- og CO
2
-udsendelsen - med 30 til 

50 % sammenlignet med gas og 

oliebrændere. 

VERDENS-FØRSTE 

TEKNOLOGI

Daikin er mærket bag en række af 

de første opfi ndelser i verden, såsom 

VRV® i 1982. I Daikins VRV®-systemer 

cirkulerer kun den krævede mængde 

kølevæske - deraf navnet ‘Variabel 

kølevæskemængde' ('Variable 

Refrigerant Volume’) – så forskellige 

rum samtidig kan opnå forskellige 

temperaturer. Andre af verdens 

første produkter omfatter Ururu 
Sarara, det første delte klimaanlæg 

til befugtning og aff ugtning uden 

en ekstern vandkilde, og Daikin 
Altherma, Daikins revolutionerende 

ultra-eff ektive varmepumpebaserede 

opvarmningssystem.
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DET BEDSTE FRA TO 
VERDENER

* FORENET

Den nye 

Med elegance til opvarmning* og køling

Få glæde af de fantastiske fordele ved Nexura, en ny generation af elegant designet, 

energieff ektiv og bekvemme OPVARMNINGS- OG KØLE -enheder til brug som 

gulvmodeller. Oplev hvordan Nexura bringer overvældende komfort ind i dit hjem 

med maksimal lydreduktion og en reduceret luftstrømhastighed. Og hvordan dets 

UDSTRÅLENDE frontpanel sikrer VARME STRAKS på et øjeblik. Nexura, den ultimative 

balance mellem blændende elegance, intelligent teknik og eff ektivitet, som du vil glæde 

dig over hver dag.

strålevarme
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