DEN ULTIMATA FLEXIBLA
UPPVÄRMNINGSLÖSNINGEN
För hyreshus och gruppboenden

Högsta komfort
Värme och kyla
Besparingar
på löpande
kostnader
Låga CO2
emissioner
Flexibel
installation
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Daikin Altherma Flex Type:
ett centraliserat uppvärmningssystem
med individuell kontroll för lägenheter
och gruppboende

DAIKIN ALTHERMA FLEX TYPE:
EN FLEXIBEL

UPPVÄRMNINGS
LÖSNING
Lägenheter är den vanligaste nya byggnadsformen i Europa, vilket
är dubbelt så vanligt som enfamiljshus. Sådana byggnader förtjänar
effektiva uppvärmningssystem. För att möta detta behov introducerar
Daikin sitt Altherma Flex Type. Det här komfortsystemet ger värme, kyla
och varmvatten samtidigt genom optimal användning av vår VRV® och
kaskadteknik. Daikin Altherma Flex Type representerar en ytterligare
utökning av vårt produktutbud för värme som fram till nu har varit
inriktade på nya och renoverade enfamiljsbostäder. En expansion till
lägenheter och kollektiva byggnader bekräftar Daikins ledande ställning
inom tekniken inom bostadskomfort och representerar en ytterligare
realisering av vårt mål att erbjuda marknaden med det bästa inom
nyckelfärdig bostadskomfort.
Daikin har mer än 50 års erfarenhet av värmepumpar och levererar årligen
fler än en miljon till hushåll, affärer och kontor. Mer än 100.000 Daikin
Altherma-enheter har installerats i Europa. En sådan framgång är enbart
möjlig från en marknadsledare som kan garantera de högsta nivåerna på
service och kvalitet!
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EFFEKTIV
KLIMATSTYRNING
FÖR HYRESHUS
Energisnål värmepumpsteknik

Modulsystem

Daikin Altherma Flex Type är svaret på dagens och morgondagens

En eller ﬂer inverterstyrda värmepumpar utomhus kan producera

frågor som kan relateras till konventionella värmesystem, t.ex. ökade

värme, kyla och varmvatten till en lägenhetsfastighet med

energikostnader och en oacceptabelt hög miljöpåverkan. Med

1 utomhusdel kombinerat med upp till 10 inomhusdelar.

Daikin Altherma Flex Type, kommer 2/3 av den genererade värmen

Utomhusdelar på eﬀekter mellan 23 och 45 kW tar upp värme från

från luften, vilket uppfattas som förnyelsebar energikälla som är

utomhusluften och ökar luftens värme till en mellantemperatur och

gratis! Daikin Altherma Flex Type uppnår en typisk värmefaktor (COP)

överför sedan denna värmeenergi till de enskilda inomhusdelarna.

på 3 i det moderata klimatet i västra Europa och i Centraleuropa. I

En inomhusdel som tar upp liten golvyta installeras i varje bostad.

jämförelse med en oljepanna resulterar detta i:

Den tar emot värmeenergin från den centrala utomhusdelen och

• Upp till 36% lägre driftkostnader*

höjer sedan temperaturen ytterligare med en andra (kaskadkopplad)

• Upp till 71% reduktion av CO2-emissioner*

värmepumpcykel och matar sedan ut varmvatten eller kallvatten till

• Upp till 35 % reduktion i användningen av primärenergi*

radiatorer (golvvärme, värmepumpskonvektorer och/eller vanliga

* Data beräknad med hänsyn tagen till belgiska förhållanden: SCOP på 3, energimedelpriser
2007-2010, CO2 emissionsfaktor för elproduktion

radiatorer).
Två klasser av inomhusdelar ﬁnns tillgängliga (6 och 9 kW), vilket
säkerställer optimal eﬀektivitet för alla lägenhetsstorlekar. Flera
utomhusdelar kan installeras för större applikationer.

3-i-1 system
Daikin Altherma Flex Type värmer, kyler och producerar varmvatten:
›

Värme: utgående vattentemperatur på upp till 80 °C

›

Kyla: utgående vattentemperatur på ner till 5 °C

›

Tappvarmvatten: tanktemperaturer på upp till 75 °C

Tack vare sin värmeåtervinningsfunktion, kan systemet värma upp
Bränsle

Kondensorgas

tappvarmvattentanken upp till 60 °C med den överskottsvärme som

Daikin Altherma Flex Type

kommer från en kylning.
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Konceptbeskrivning
Utomhus
En eller ﬂer inomhus- och utomhusdelar

1 Tappvarmvatten

Inomhus

2 Värme
3 Kyla

Daikin Altherma Flex
Type för lägenheter och
gruppboende

Värme/kyla

=

+
Varmvattentank

Utomhusdel

Inomhusdel

Hydro-box

1 eller ﬂer utomhusdelar + ﬂera inomhusdelar >> ett modulsystem

1 LÄGENHET

Modulsystem

HELA BYGGNADEN

5,6 kW

9 kW

22,4 kW

5,0 kW

8 kW

20 kW

1P, 230 V

3P, 400 V

44,8 kW

40 kW

Installera separata
utomhusdelar för att
erhålla högre kapaciteter
(Separata system:
utomhusdelarna är inte
sammankopplade med
varandra)
Anmärkning:
Värmekapaciteter 7°C
omgivningstemperatur,
Kylkapaciteter 35°C
omgivningstemperatur

TVÅ DAIKIN-TEKNIKER
KOMBINERADE
Inomhusdel: Daikin Altherma kaskadteknik
Byggnadsuppvärmning
Daikin Altherma Flex Type-systemet använder sig av två kylmediecykler, R410A och R134a, för att värma vattenkretsen. Syftet med
kaskadsystem är att uppnå eller arbeta med tryck och temperaturer som inte kan uppnås med enbart en kylmediecykel. Målet är att
uppnå den bästa karakteristiken ur de två aktiva cyklerna, båda arbetande under sina optimala villkor. Kylmediekretsen R410A har utmärkt
karakteristik med hänsyn till låg förångningstemperatur, medan R134a har utmärkt karakteristik för högkondenserande temperaturer (se
diagram).
Symboliskt diagram
Fördelarna med kaskadteknologi i jämförelse med enkla
kylmediecyklers värmepumpar:
›

Brett vattentemperaturintervall (25 °C – 80 °C): alla typer
av radiatorer kan anslutas (golvvärme, konvektorer,
kompressor

konventionella radiatorer), men även kompatibla med
beﬁntliga radiatorer
›

Ingen eﬀektivitetsförlust vid ökande vattentemperaturer,

›

Höga kapaciteter mot låga omgivningstemperaturer, ner till

kompressor

-20 °C.
›

Ingen elvärmare krävs

Tappvattenvärmning

Kyla

Tack vare kaskadtekniken kan Daikin Altherma Flex Type komma

Den andra kylmediecykeln R134a kan kopplas förbi för att

upp i temperaturer på 75 °C för att värma upp varmvattentanken,

ge en eﬀektiv kyla. Kylmediecykeln R410A är reverserad och

vilket gör den mycket eﬀektiv till att producera tappvarmvatten.

kylvattenkretsen kan användas för kyla i rummen.

›

Tappvarmvatten kan produceras på upp till 75° C, utan hjälp

›

av en elvärmare

Höga kylkapaciteter med vattentemperaturer ner till 5 °C,
i kombination med Daikin värmepumpskonvektor eller

›

Ingen elvärmare krävs för legionelladesinfektion

›

COP på 3.0 för uppvärmning från 15 °C till 60 °C

›

Golvkyla är möjlig med vattentemperaturer ner till 18 °C

›

Uppvärmningstid från 15 °C till 60 °C på 70 minuter (200 liters

›

Värme från en kyloperation kan återvinnas till värme för

tank)
›

Ekvivalent varmvattenvolym på 320 liter vid 40 °C (utan
återvärmning) för en 200 liters tank med en tanktemperatur
på 60 °C. Större volymer av ekvivalent varmvatten ﬁnns
tillgängligt med 260 liters tanken, eller genom att använda
en högre tanktemperatur.

Daikin ﬂäktkonvektorer

tappvarmvattentanken

Utomhusdel:
Daikin VRV®-teknik
Värme: ner till Kyla: upp till
-20 °C
43 °C

Tappvattenvärmning:
upp till 75 °C
utsläpp

vätska

insug

Värme: upp
till 80 °C
R-134A

R-410A

Kyla: ner till
5 °C
H2O

R-410A

Modulär ﬂexibilitet

att anpassa kapaciteten exakt till det verkliga värmebehovet i

Daikin Altherma använder sig av Daikins välkända VRV®-teknik.

utomhusenheten innebär också maximal komfort och minimal

Flera inomhusdelar kan anslutas till en enskild utomhusdel. En

energiförbrukning.

byggnaden. Möjligheten att optimalt styra värmekapaciteten på

kombination med PID-styrda kompressorer och elektroniska
expansionsventiler i utomhusdelen anpassar kontinuerligt den
cirkulerande kylmediavolymen som svar på belastningsvariationer i

Värmeåtervinning

de ansluta inomhusdelarna.

Den värme som tas upp när en lägenhet kyls kan återvinnas istället

Det gör det möjligt för inomhusdelarna att arbeta oberoende av

för att bara släppas ut i fria luften. Denna återvunna värme kan

varandra, vilket ger en total ﬂexibilitet. Varje lägenhet kan själv ställa

användas

in värme, varmvatten och kyla.

Inverterkompressorer

›

för varmvattenproduktion i samma lägenhet

›

för värme i rummen och varmvattenproduktion i andra
lägenheter

Daikin Altherma har sin fantastiskt låga energiförbrukning på grund

Den tillgängliga energin används maximalt, vilket minskar

av en unik kombination av högeﬀektiva inverterstyrda Daikin-

kostnaderna för elförbrukningen.

kompressorer med en variabel driftpunkt. Det gör det möjligt

Liten golvyta, snabb installation
Varmvattentankarna i Daikin Altherma Flex Type är utformade för
att placeras ovanpå inomhusdelen. Värmepumpens inomhusdelar
är fullt utrustade med alla hydrauliska komponenter och kan
därigenom anslutas direkt till värmedistributionssystemet.
Fördelar:
›

Liten monteringsyta: mindre än 0,6 m2 per lägenhet, mindre än
0,9 m väggbredd

›

Minska installationstiden med snabbkopplingar

Installation av utomhusdelen
Utomhusdelarna är tillräckligt kompakta för att underlätta
transporten. Tack vare den lätta konstruktionen och den
vibrationsfria driften av utomhusdelen, behöver inte golven
förstärkas. Små kylmedelsrör och refnet röralternativ ger en snabb
och enkel installation av Daikin rörsystem. Jämfört med vanliga
T-kopplingar, där köldmediefördelningen är långt ifrån optimal, har
Daikins REFNET-fördelningsrör konstruerats speciellt för att optimera
köldmediets ﬂöde.

Tyst drift
Komfort är mer än det perfekta inomhusklimatet. Användningen
av en inverterkompressor med lågt ljud i inomhusdelarna håller
ljudnivån nere under de vanligaste hushållsmaskinerna som
tvättmaskiner, diskmaskiner eller kylskåp. Dessutom kan ett tyst läge
aktiveras så att bullernivån på inomhusdelen minskar ytterligare.

Enkel och ﬂexibel kostnadsallokering
Eftersom varje enskild inomhusdel i lägenheterna delar på den
värme som samlats in av en utomhusdel, kan det till och med vara
nödvändigt att distribuera driftskostnaderna för utomhusdelen på
ett rättvist sätt mellan alla förbrukare.
När kostnadsfördelning baserad på verklig energiförbrukning för
respektive hushåll föredras över lika fördelning, kan varje lägenhet
utrustas med en utrustning för mätning av värmeförbrukningen.
Ett Daikin programverktyg möjliggör beräkning av rätt fördelning
av driftkostnaderna för utomhusdelen för respektive lägenhet och
som är baserad på avläsningen av installerad mätutrustning, samt
med hänsyn tagen till extraförbrukning för kyla eller besparingar på
grund av värmeåtervinningen.
Detta programverktyg accepterar inmatning från de ﬂesta
mätutrustningar av industristandard, vilket även gör det möjligt för
andra företag att utföra kostnadsfördelningen.

Daikin värmepumpskonvektor:
Den optimala värmeavgivaren för lägenheter.
Daikins värmepumpskonvektor arbetar vid typiska vattentemperaturer på 45 °C, vilket på ett eﬀektivt sätt bli producerad tack vare Daikin
Altherma kaskadteknik.
Värmepumpens konvektor är av den anledningen en perfekt värmeavgivare för lägenhetsapplikationer genom att ge höga komfortnivåer:
›

Små dimensioner i jämförelse med lågtemperaturradiatorer: bredden är reducerad med 2/3

›

Låg ljudnivå, optimal för sovrumsinstallationer, ner till 19 dB(A)

›

Kyla med hög kapacitet med vattentemperaturer ner till 6 °C
Värme / kyla
Värme (45 °C) / Kyla (6 °C)
vardagsrum

sovrum 1

sovrum 2

45 °C / 7 °C

Alla typer av värmeavgivare kan anslutas till Daikin Altherma Flex Type, tack vare sitt breda vattentemperaturintervall. Daikin Altherma Flex Type
kan arbeta med multipla inställningsvärden, vilket möjliggör att en kombination av olika värmeavgivare kan användas. Inställningspunkten
för inomhusdelen kommer att sänkas som en funktion av det verkliga behovet från olika värmeavgivare för att kontinuerligt säkerställa
optimal eﬀektivitet under alla förhållanden.
ZON 1 : TLw = 65 °C

65 °C
balanseringskärl

pumpradiatorer
badrum

Ventiler stängda i kylläge
ZON 2 : TLw = 45 °C
sovrum

extern
styrning

VÄRMEBEHOV PÅ/AV
vardagsrum

AV

PÅ

AV

AV

45 °C

badrum

AV

AV/PÅ

PÅ

AV

sovrum

AV

AV/PÅ

AV/PÅ

PÅ

pump
värmepumpskonvektorer

Inomhusdel

AV

65 °C

65 °C

45 °C

blandningsventil

600mm

600mm

vardagsrum

DAIKIN ALTHERMA FLEX TYPE:

EN TYPISK
INSTALLATION
Beskrivning:
Plats: Ostende, Belgien
Antal våningar: 8
Golvyta för en lägenhet: 115m2
Byggnadsår: 2008
Designvillkor under vinter: -8 °C
Värmeavgivare: Daikin värmepumpskonvektorer

Utomhusdel: EMRQ16AAY1

Inomhusdelar: 7x EKHVMYD50A

Teoretisk beräkning

Simuleringsprogramvara

1. Deﬁniera konstruktionstemperatur
Tdesign = -8 °C

2. Deﬁniera värmelaster för varje
lägenhet och lämplig inomhus- och
utomhusdel:
Lägenhet 7
Lägenhet 6
Lägenhet 5
Lägenhet 4
Lägenhet 3
Lägenhet 2
Lägenhet 1
Totalt värmekapacitet:

Värmebelastning

Inomhusklass

Kapacitetsindex

6,0 kW
4,5 kW
4,5 kW
4,5 kW
4,5 kW
4,0 kW
4,5 kW

80 klass
50 klass
50 klass
50 klass
50 klass
50 klass
50 klass
Totalt
kapacitetsindex:

80
50
50
50
50
50
50

32,5 kW



380
Simuleringsprogrammet för Daikin Altherma Flex Type gör det

45

möjligt att dimensionera ett Daikin Altherma Flex Type-system

40

på bara några få steg. Programmet lämnar automatisk ut alla

35

speciﬁkationer som krävs för dimensionering av hela systemet,

eﬀekt (kW)

30

och presenteras i en överskådlig rapport.

25
20
8 HP
10 HP
12 HP
14 HP
16 HP

15
10
5
0
-20

-15

-10

-5

0

5

10

15 Ta (°C)

Värmekapacitet under Ta -15 °C ej garanterad

›

Val

av

inomhusdel,

›

Val av lämplig utomhusdel

›

Kontroll av rörledningslängder och höjdskillnader

›

Speciﬁkationer för installation: diametrar för köldmedierör,
refnet-kopplingar

Beräkning

3. Kontrollera kapacitetsindex
Anslutningsförhållande =

totalt kapacitetsindex
nominellt kapacitetsindex
KHRQ23M64T

Vid val av en utomhusdel måste det totala kapacitetsindex vara så
nära det nominella kapacitetsindex som möjligt.

9,5 x 15,9 x 12,7

12,7 x 28,6 x 19,1
KHRQ23M64T

9,5 x 15,9 x 12,7

9,5 x 22,2 x 19,1

8 HP
10 HP
12 HP
14 HP
16 HP

anslutningsförhållande utomhusdel
50%
100%
130%
min
nom
max
100
200
260
125
250
325
150
300
390
175
350
455
200 380
400
520

9,5 x 15,9 x 12,7
KHRQ23M29T
9,5 x 22,2 x 19,1
9,5 x 15,9 x 12,7
KHRQ23M29T
9,5 x 19,1 x 15,9
9,5 x 15,9 x 12,7
KHRQ23M20T
9,5 x 15,9 x 12,7
KHRQ23M20T

Anslutningsförhållande = 380
400

= 95%

och

samlingsrör,

köldmediefyllning, kopplingsschema.

Tdesign = -8 °C Värmekapacitet som krävs = 32,5 kW

Vald utomhusdel = 16HP

varmvattentank

9,5 x 15,9 x 12,7

9,5 x 15,9 x 12,7

och

optioner

ytterligare

DAIKIN ALTHERMA FLEX TYPE:
DEN FLEXIBLA
UPPVÄRMNINGSLÖSNINGEN FÖR ALLA
Daikin Altherma representerar ett mervärde för alla

LÄGENHETSÄGARE, med sin innovativa kombination av
värme, kyla och varmvatten i ett enda system. Det förbättrar
prestandan på befintliga värmesystem - det använder
sig av förnyelsebar energi, 2/3 av värmen kommer från
utomhusluften - kyler när och där det är nödvändigt, samt
innefattar ett värmeåtervinningssystem.
Dess

effektiva,

miljömedvetna

luft-till-vatten

värmepumpsteknik gör dagens hyreshus mer miljöbärkraftiga,
med lägre driftkostnader, minskade CO2-emissioner, samt
reducerad användning av primär energi.
Daikin Altherma Flex Type är den första produkten på
marknaden som till fullo använder sig av förnyelsebara
energikällor för lägenhetsapplikationer.
Den modulära konstruktionen på Daikin Altherma Flex Type
gör det möjligt för

KONSULTER

och

ARKITEKTER

att

inkorporera systemet i alla utvecklingsprojekt. En typisk
installation innefattar 1 utomhusdel (från 23 till 45 kW) för
upp till 10 lägenhetsdelar. Flera utomhusdelar kan installeras
för större applikationer.
Utomhusdelen tar upp värme från utomhusluften och höjer
och överför den till en mellantemperatur till de enskilda
inomhusdelarna (6 och 9 kW). Inomhusdelen som tar upp en
liten golvyta ökar temperaturen ytterligare och matar sedan
fram vatten till värmeavgivare. Dessutom kan inomhusdelen
även producera kyla. Den bästa värmeavgivaren är Daikin
värmepumpskonvektor, som på ett effektivt sätt kan hantera
både värme och kyla med låga ljudnivåer.

Daikin Altherma Flex Type kombinerar det bästa av Daikins KNOW HOW:

Öka

›

Daikins VRV®-teknik anpassar kontinuerligt den cirkulerande köldmedievolymen i
förhållande till belastningsvariationerna på inomhusdelarna. Det gör det möjligt för
inomhusdelarna att arbeta oberoende av varandra, vilket ger en total ﬂexibilitet för

komfortnivåerna

varje lägenhet med individuell kontroll av värme, varmvatten och kyla.
›

Eﬀektiva inverterstyrda kompressorer med variabel driftpunkt styr optimalt
värmeutstrålningstemperaturen, vilket ger en maximal komfort med en minimal

genom att kunna

energiförbrukning.
›

Värmeåtervinning ger optimal användning av den energi som konsumerats, vilket
minskar elförbrukningskostnaden.

värma och kyla

Daikin Altherma Flex Type är konstruerad för att

INSTALLERAS SNABBT OCH

FLEXIBELT:
›

Inomhusdelarna är fullt utrustade med alla hydrauliska komponenter och kan
anslutas direkt till värmedistributionssystemet. Varmvattentankarna kan placeras
ovanpå inomhusdelarna. Detta begränsar golvytan (<0,6 m2 per lägenhet) och
snabbar upp installationsarbetet (snabbkopplingar).

Minska

›

Utomhusdelen är tillräckligt kompakt för att underlätta transporten. Tack vare den
lätta konstruktionen och den vibrationsfria driften, behöver inte golven förstärkas.

utvecklings- och
genomförandetiden
för ditt projekt.

›

Daikins rörledningssystem kan snabbt och enkelt installeras tack vare sina små
köldmedierörledningar och alternativ med refnet-rör.

Daikin Altherma Flex Type garanterar

ETT PERFEKT INOMHUSKLIMAT

med

värme och varmvatten året runt för hela familjen:
›

Höga värmekapaciteter, även vid låga omgivningstemperaturer, ner till -20 °C

›

Höga

kylkapaciteter

i

kombination

med

värmepumpskonvektor

eller

ﬂäktkonvektorer
›

Tyst drift tack vare den tysta inverterkompressorn

Daikin Altherma Flex Type erbjuder optimal komfort
för alla lägenheter i ett hyreshus, med värme, kyla och
varmvatten från vår välkända VRV® och kaskadkopplade
värmepumpsteknik.
Denna 3-i-1-lösning möjliggör en ﬂexibel integrering
i utvecklingsprojekt, och bidrar till snabba resultat i
projektet.

SPECIFIKATIONER

INOMHUSDEL
EKHVMRD50AAV1
Funktion
Dimensioner

HxBxD

705x600x695

25~80

25~80

Förbehandlad plåt

Förbehandlad plåt

Färg
Ljudtrycksnivå

Metallgrå
nominellt

Vikt
Köldmedium

Metallgrå

401/ 432

dB(A)

421/ 432

kg

401/ 432

421/ 432

92

Typ

120

R-134a

Mängd

EKHVMYD80AAV1

705x600x695

°C

Material

EKHVMYD50AAV1

Värme och Kyla

mm

Utgående
värme
kylmedeltemperaturintervall

EKHVMRD80AAV1

Endast värme

kg

R-134a

2

2

Strömförsörjning

2

1~/50Hz/220-240V

2
1~/50Hz/220-240V

1 Ljudnivåer är uppmätta vid: EW 55°C; LW 65°C
2 Ljudnivåer är uppmätta vid: EW 70°C; LW 80°C

UTOMHUSDEL
Nominell kapacitet

EMRQ8AAY1

EMRQ10AAY1

EMRQ12AAY1

EMRQ14AAY1

EMRQ16AAY1

värme

kW

22,4

28

33,6

39,2

44,8

kyla

kW

20

25

30

35

40

HP

8

10

12

14

16

Kapacitetsområde
Dimensioner

HxBxD

mm

Vikt
Ljudeﬀektsnivå

värme

Ljudtrycksnivå

värme

°C

värme

°C

Driftsområde
Köldmedium

1 680x1 300x765

kg

331

dB(A)

kranvatten

°C

typ

kg

339

78

80

83

84

58

60

62

63

-20°C~20*
-20°C~35*
R-410A

Strömförsörjning

Röranslutningar

3~/50Hz/380-415V
vätska

mm

insug

mm

gas med högt&lågt tryck
max. totallängd

9,52

12,7

19,1

22,2

15,9

28,6
19,1

22,2

m

nivåskillnad OU-IU

300

m

Rekommenderade säkringar

A

40
20

25

40

Värmeförhållanden: Ta = 7 °CTT/6 °CVT, 100 % anslutningsförhållande
Kylförhållanden: Ta = 35 °CTT, 100 % anslutningsförhållande
* Kapacitet ej garanterad mellan -20 °C och -15 °C

VARMVATTENTANK
EKHTS200AB
Vattenvolym
Max. vattentemperatur
Dimensioner
HxBxD
Dimensioner - integrerad
HxBxD
på inomhusdelen
Material utvändigt
Färg
Tomvikt

l
°C
mm

1 335x600x695

mm

2 010x600x695

EKHTS260AB

200

260
75 °C
1 610x600x695
2 285x600x695
Galvaniserad plåt
Metallgrå

kg

70

78

VÄRMEPUMPSKONVEKTOR
Eﬀekt
Dimensioner

FWXV15A

FWXV20A

Värme

45°C1

kW

1,5

2,0

Kyla

7°C2

kW

1,2

HxBxD

mm

Luftﬂödeshastighet

H/M/L/SL

m³/h

318/228/150/126

Ljudtryck

M

dB(A)

19

Vikt

kg

Köldmedium

1

2

15
474/354/240/198
29
Vatten

Strömförsörjning
Röranslutningar

1,7
600x700x210

1~/220-240V/50/60Hz
Vätska (OD)/avlopp

Ingående vattentemperatur = 45 °C / Utgående vattentemperatur: 40°C
inomhustemperatur = 20 °CTT
Fläktens medelhastighet
Ingående vattentemperatur = 7 °C / Utgående vattentemperatur: 12 °C
inomhustemperatur = 27 °CTT / 19 °CVT
Fläktens medelhastighet

12,7 / 20

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.
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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.

