
Designet for kaldt klima: 
Optimal klimakontroll

 

KLIMAKOMFORT
Alle sesonger

Oppvarming

Luftkondisjonering

Væskefylte systemer 

Kjølemedium
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Designet for livsglede: 
løsninger for selv de kaldeste regioner

For de fl este mennesker betyr total klimakontroll i hjemmet at de har muligheten til å velge den temperaturen de 

ønsker i hvert rom og at temperaturen opprettholdes uansett hvilken utetemperatur det er – selv når den går 
ned til -20 ºC – og gjøre dette kostnadseff ektivt og energieff ektivt, uten trekk og støy, skal dette 

passe inn i ethvert interiør. I et hjemmemiljø, betyr dette at det trengs oppvarming, avkjøling og høy luftkvalitet for 

komfort hele året. 

Vi hos Daikin vet at den beste måten å oppnå energieff ektivitet på er å montere en varmepumpe. Som trekker opp til 

75 % av eff ekten fra fornybar energi (uteluft), og at systemet kontinuerlig overvåkes av de innbygde følerne. 

Spesielt for de kalde regionene er uteenhetene til denne varmepumpen designet på nytt for å tåle ekstreme værforhold. 

Vi har også designet inneenhetene til denne varmepumpen på en innovativ måte for å forbedre eff ekten under drift 

i en støydempet modus som fordeler renset luft på en måte som ikke skaper ubehagelige luftstrømmer. 

Varmepumpene våre har vunnet prestisjetunge designpriser, med de høyeste energieff ektive målingene, 

og har den mest ikoniske design som passer inn i interiøret ditt. 

Ekte klimakontroll med riktig design.
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� Forbedret 

oppvarmingsløsning

� Tilpasset ethvert 

innemiljø

� Hindrer at det blir 

frost i sommerhus om 

vinteren

� Stillegående

� Energieff ektiv

ECPNO11-004A.pdf   3 15/02/2012   13:24:56



4

Hovedegenskaper

 Spesialdesignet for 

kalde klimaer

Forbedret oppvarmingsløsning ved 

utetemperaturer ned til -20 °C og 

lavere.

 Tilpasset ethvert 

innemiljø

Med utgangspunkt i at folk i kaldere 

klima oppholder seg lengre tid inne, 

er det nødvendig at oppvarmingen 

kombinerer nyttefunksjoner og et 

beskjedent design. Våre gulvmonterte 

og veggmonterte innedeler er 

designet for høy funksjonalitet, 

kombinert med prisvinnende 

attraktive moderne linjer som glir inn 

i alle rom og innredninger. 

 Hindrer at det blir frost 

i sommerhuset ditt

Det er mulig å stille inn systemet manuelt slik at det starter når 

innetemperaturen faller under 10 ºC. Slik unngår du frosne rør, og på 

den måten gir du vinterbeskyttelse til ubebodde sommerhus, garasjer 

eller kjellere. Ved å opprettholde den valgte temperaturen, reduserer 

systemet kostnaden på oppvarming om vinteren.
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 Prisvinnende design 

Daikin er stolt over at Daikin Emura-serien ble belønnet 

med flere prestisjetunge designpriser: iF Product Design 

award 2010, Reddot design award honourable mention 

2010, Good Design and Designpreis Deutschland 

2011 Nominee. Daikin Emura ble evaluert på flere 

kriterier inkludert designkvalitet, fagkunnskap og 

valg av materialer, innovasjonsgrad, miljøvennlighet, 

funksjonalitet, ergonomi og sikkerhet. 
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HELE UT VALGE T ER

K L A S S E  -  A
E N E R G I M E R K E T

Kontakt din lokale forhandler for mer informasjon om sesongeffektivitet.
*EU objektiv COM (2008) /30

Visste du at …

Luft-til-luft varmepumper henter 

75 % av sin avgitte energi fra en 

fornybar kilde: luften utenfor, som 

er både fornybar og uuttømmelig*. 

Varmepumper trenger selvfølgelig 

også elektrisitet for å fungere, 

men denne elektrisiteten kan 

også i økende grad skapes 

fra fornybare energikilder 

(solenergi, vindenergi, vannkraft, 

biomasse). Varmepumpens 

effektivitet måles i COP 

(ytelseskoeffisient) for oppvarming 

og EER (energieffektivitetsforhold) 

for avkjøling.

 Inverterteknologi

Daikins inverterteknologi er en sann nyskapning på klimakontrollområdet. 

Prinsippet er enkelt: invertere justerer effekten som brukes for å tilpasse seg 

det aktuelle varme behovet – ikke mer, ikke mindre! Denne teknologien 

gir deg to konkrete fordeler:

Komfort

Inverteren tilbakebetaler investeringen mange ganger med 

forbedret komfort. Et luftkondisjoneringssystem med en inverter som 

kontinuerlig justerer kjøle- og oppvarmingseffekten 

så den tilpasses temperaturen i rommet forbedrer 

komfortnivået. Invertersystemet reduserer starttiden og gjør at 

romtemperaturen som ønskes oppnås raskere. Så snart den korrekte 

temperaturen er nådd, sikrer inverteren at den opprettholdes konstant 

med minimalt forbruk av energi.

Energieffektivitet 

En inverter overvåker temperaturen og justerer energiforbruket når det 

trengs. Energiforbruket faller med 30 % sammenlignet med 

et tradisjonelt på/av-system uten inverter!

EUs system for måling av energieffektivit er laget for å informere 

forbrukerne om energiforbruket for de forskjellige varmepumpene når 

det gjelder energien som brukes for å produsere den effekten som trengs. 

Daikin varmepumper er de mest energieffektive i sin klasse og 

alle er A-merket. 

 Høy energieffektivitet: hele serien har klasse-A

Innovasjon er handling

Europa har satt seg utfordrende miljømessige mål for 2020 

og dette krever større nøyaktighet i måling av den "virkelige" 

energieffektivitetsgraden på oppvarmings- og avkjølingssystemer. 

Denne nye målingsmetoden som kalles sesongeffektivitet 

oppgis som SEER (Sesong energieffektivitetsforhold) og SCOP 

(Sesong ytelseskoeffisient), og blir obligatorisk fra 2013. Dennne 

koeffisienten beskriver ytelsen gjennom hele oppvarmings- og 

avkjølingssesongen i stedet for å velge et fast punkt (EER/COP).

Som markedsledende innen morgendagens integrerte øko-

designprinsipper, er Daikin den første produsenten 
som allerede bruker Øko-designprinsippet på sine 

lette kommersielle varmepumper og offentliggjør sesongytelser for 

installasjoner i boliger og mindre forretninger.

 Daikin måler COP gjennom helle sesongen

ECPNO11-004A.pdf   6 15/02/2012   13:24:57



7

 

Ønsket 

romtemperatur blir 

opprettholdt optimalt

22 °C

 Daikin varmepumpe, indirekte oppvarming

Kombinerer den høyeste effektiviteten og komforten hele året med et varmepumpesystem.

0.75 kW

0.25 kW

1 kW 
+

fornybar energi (luft)

energi

COP 4,67
Varmepumpesystem

 kW  kW 11

COP 1
Tradisjonelt elektrisk 
oppvarmingssystem:

sammenlignet med 

75 % 
Fornybar 

energi (luft)

25 % 
Elektrisk 

energi
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 Ren inneluft

Hvis vi skal få et sunnere levesett, er det viktig at luften vi puster 

inne er fri for støv, bakterier og andre skadelige partikler. Daikin 

har montert et to-trinns luftfiltreringssystem på alle innedelene 

for å takle dette. Luften passerer først gjennom et luftfilter 

som fanger opp store partikler slik som støv, deretter passerer 

den gjennom vårt spesielle titanium fotokatalytiske 
luftrensefilter. Dette fanger opp mikroskopiske partikler, 

mens det samtidig bryter ned lukt og deaktiverer og dreper 

bakterier, virus og mikrober. Slik sikrer vi at luften i huset renses.

Titanium apatitt fotokatalytisk 

luftrensefilter: fanger opp mikroskopiske 

partikler, bryter ned lukt og hindrer 

spredning av bakterier og virus.

Luftfilter: 
fanger opp 

støv

Tilsmusset luft Ren luft

 Innedelen er meget stillegående! 

10Blader som rasler

20Meget stille

30

60

100

stille rom

samtale mellom mennesker

et fly som tar av

LYDSKALA i dB(A)

Et varme- og kjølesystem skal være diskret. Det er derfor Daikin har 

designet sine innedeler slik at de er meget stille i drift. Alle våre innedeler 

opererer lavere enn lyden av en stille samtale og den gulvmonterte 

Nexura-modellen på 19 dBA, er enda stillere – såvidt over lyden av blader 

som rasler.

Nexura-system
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FTXG-JS/W / RXLG-K Veggmontert enhet

FTXG-JW FTXG-JS ARC466A1

emura

RXLG-K

Komfort og eff ektivitet
 › Forbedret oppvarming for hjemmet ditt

 › Energieff ektive enheter: energimerking klasse-A

 › Usedvanlig blanding av ikonisk design og 

utmerket ingeniørkunst med en elegant fi nish i 

børstet aluminium eller matt krystallhvit

 › Komfortmodus garanterer trekkfri drift, som hindrer at varm 

eller kald luft blåses direkte på kroppen

 › Bevegelsessensoren sparer strømforbruket 

i rom uten aktivitet og starter opp igjen når 

det kommer en person inn i rommet

 › Nattmodus sparer energi ved å  senke 

temperaturen om natten

 › Meget stille drift: ned til 22 dBA lydtrykknivå

 › Inne-/utedel stille drift: stille-knappene på fj ernkontrollen 

senker driftslyden på inne- og/eller utedelen med 3 dBA hver

 › Kraftig modus kan man velge for rask oppvarming eller 

avkjøling, etter at den kraftige modusen er slått av, da går 

enheten tilbake til den forhåndsinnstilte innstillingen

Filter
 › Titanium apatitt fotokatalytisk luftrensefi lter fj erner 

småpartikler i luften, bryter ned lukt og hindrer spredning av 

bakterier, virus, mikrober for å sikre en jevn tilførsel av ren luft

Uteenhetene er designet for kulde
 › Uteenhetene er produsert for å tåle 

ekstremt kalde forhold

 › Utvidet driftsområde for oppvarming ned til -20 °C og lavere

FORM OG FUNKSJON REDEFINERT.
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5-trinns ekstra

Oppvarming og kjøling
INNEENHET FTXG25JS FTXG35JS FTXG25JW FTXG35JW

Kjølekapasitet Min./Nom./Maks. kW 1,3/2,5/3,0 1,4/3,5/3,8 1,3/2,5/3,0 1,4/3,5/3,8
Oppvarmingskapasitet Min./Nom./Maks. kW 1,3/3,4/4,5 1,4/4,5/5,0 1,3/3,4/4,5 1,4/4,5/5,0
Inngående strøm Kjøling Nom. kW 0,56 0,89 0,56 0,89

Oppvarming Nom. kW 0,78 1,11 0,78 1,11
EER 4,46 3,93 4,46 3,93
COP 4,36 4,04 4,36 4,04
Årlig energiforbruk kWt 280 445 280 445
Energimerke Kjøling/oppvarming A/A A/A
Kabinett Farge Aluminium Hvit
Dimensjoner Enhet HøydexBreddexDybde mm 295x915x155 295x915x155
Vekt Enhet kg 11 11
Vifte - 
Luftmengde

Kjøling Høy/Nom./Lav/Stille drift m³/min 8,8/6,8/4,7/3,8 10,1/7,3/4,6/3,9 8,8/6,8/4,7/3,8 10,1/7,3/4,6/3,9
Oppvarming Høy/Nom./Lav/Stille drift m³/min 9,6/7,9/6,2/5,4 10,8/8,6/6,4/5,6 9,6/7,9/6,2/5,4 10,8/8,6/6,4/5,6

Lydeff ektnivå Kjøling Høy dBA 54 58 54 58
Oppvarming Høy dBA 55 58 55 58

Lydtrykknivå Kjøling Høy/Nom./Lav/Stille drift dBA 38/32/25/22 42/34/26/23 38/32/25/22 42/34/26/23
Oppvarming Høy/Nom./Lav/Stille drift dBA 39/34/28/25 42/36/29/26 39/34/28/25 42/36/29/26

Rørkoblinger Væske UD mm 6,35 6,35
Gass UD mm 9,5 9,5
Drenering UD mm - -

Strømforsyning Fase / Frekvens / Spenning Hz / V 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240

UTEENHET RXLG25K RXLG35K RXLG25K RXLG35K

Dimensjoner Enhet HøydexBreddexDybde mm 550x765x285 550x765x285
Vekt Enhet kg 34 34
Vifte Luftmengde Avkjøling Høy m³/min 33,5 36,0 33,5 36,0

Superlav m³/min 30,1 30,1
Oppvarming Høy m³/min 28,3 30,2 28,3 30,2

Superlav m³/min 25,6 25,6
Lydeff ektnivå Kjøling Høy dBA 61 63 61 63
Lydtrykknivå Kjøling Høy/Stille drift dBA 46/43 48/44 46/43 48/44

Oppvarming Høy/Stille drift dBA 47/44 48/45 47/44 48/45
Kompressor Type Hermetisk lukket svingkompressor Hermetisk lukket svingkompressor
Driftsområde Kjøling Omgivelser Min.~Maks. °CDB -10~46 -10~46

Oppvarming Omgivelser Min.~Maks. °CWB -20~20 -20~20
Kjølemedium Type R-410A R-410A
Rørkoblinger Væske UD mm 6,35 6,35

Gass UD mm 9,5 9,5
Ekstra lading kjølemedium kg/m - -
Nivåforskjell Inneenh. - uteenh. Maks. m 15 15

Strømforsyning Fase / Frekvens / Spenning Hz / V 1~ / 50 / 220-230-240 1~ / 50 / 220-230-240
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FVXG-K / RXLG-K Gulvmontert enhet 
med varmestråling

ARC466A2FVXG-K

Varme-
stråling

Utedelene er 
beregnet for kulde
 › Utedelen er forbedret 

for å tåle ekstremt 

kalde forhold

 › Utvidet driftsområde 

for oppvarming ned 

til -20 °C eller lavere

Komfort og eff ektivitet
 › Forbedret oppvarmingsløsning for hjemmet ditt

 › Energieff ektive enheter: energimerking klasse-A

 › Frontpanelet til Nexura-innedelen varmer opp 

på samme måte som en tradisjonell radiator, og 

øker komforten enda mer på kalde dager

 › Komfortabel vertikal automatisk sving sikrer trekkfri 

drift og hindrer tilsmussing av himling

 › Nattmodus sparer energi ved å  senke 

temperaturen om natten

 › ECONO-modus reduserer strømforbruket slik at du kan 

bruke andre apparater som trenger høyere strømforbruk

 › Inneenheten distribuerer luften som lyden av visking. 

Støymengden som produseres er så vidt 22 dB(A) 

i avkjøling og 19 dB(A) i strålevarmestilling.

Til sammenligning har omgivelselyder i et stille 

rom lydtrykk på gjennomsnittlig 40 dB(A)

 › Inneenhet stille drift: "stille"-knappene på fj ernkontrollen 

senker driftslyden på innedelen med 3 dBA hver seg

 › Kraftig modus kan man velge for rask oppvarming eller 

kjøling, etter at den kraftige modusen er slått av, går 

enheten tilbake til det forhåndsinnstilte innstillingen

 › Ukentlig tidsur stilles inn for å starte oppvarming eller 

kjøling når som helst på daglig eller ukentlig basis

Filter
 › Titanium apatitt fotokatalytisk luftrensefi lter fj erner 

småpartikler i luften, bryter ned lukt og hindrer spredning av 

bakterier, virus, mikrober for å sikre en jevn tilførsel av fi ltrert luft

Fleksibel montering
 › Ideell for montering under et vindu

 › Kan monteres mot en vegg eller innfelt

RXLG-K

Det beste av to verdener er samlet - en helt ny type varmepumpe
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ekstra

Oppvarming og kjøling
INNEENHET FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B

Kjølekapasitet Min./Nom./Maks. kW 1,3/2,5/3,0 1,4/3,5/3,8
Oppvarmingskapasitet Min./Nom./Maks. kW 1,3/3,4/4,5 1,4/4,5 /5,0
Inngående strøm Kjøling Nom. kW 0,55 0,95

Oppvarming Nom. kW 0,78 1,21
EER 4,55 3,68
COP 4,36 3,72
Årlig energiforbruk kWt 275 476
Energimerke Kjøling/oppvarming A/A
Kabinett Farge Frisk hvit (6.5Y 9.5/0.5)
Dimensjoner Enhet HøydexBreddexDybde mm 600x950x215
Vekt Enhet kg 22
Vifte - 
Luftmengde

Kjøling Høy/Nom./Lav/Stille drift m³/min 8,9/7,0/5,3/4,5 9,1/7,2/5,3/4,5
Oppvarming Høy/Nom./Lav/Stille drift m³/min 9,9/7,8/5,7/4,7 10,2/8,0/5,8/5,0

Lydeff ektnivå Kjøling Nom. dBA 54 55
Oppvarming Nom. dBA 55 56

Lydtrykknivå Kjøling Høy/Nom./Lav/Stille drift dBA 38/32/26/23 39/33/27/24
Oppvarming Høy/Nom./Lav/Stille drift/Stråle dBA 39/32/26/22/19 40/33/27/23/19

Rørkoblinger Væske UD mm 6,35
Gass UD mm 9,5
Drenering UD mm -

Strømforsyning Fase / Frekvens / Spenning Hz / V 1~ / 50 / 220-240

UTEENHET RXLG25K RXLG35K

Dimensjoner Enhet HøydexBreddexDybde mm 550x765x285
Vekt Enhet kg 34
Vifte Luftmengde Avkjøling Høy m³/min 33,5 36,0

Superlav m³/min 30,1
Oppvarming Høy m³/min 28,3 30,2

Superlav m³/min 25,6
Lydeff ektnivå Kjøling Høy dBA 61 63
Lydtrykknivå Kjøling Høy/Stille drift dBA 46/43 48/44

Oppvarming Høy/Stille drift dBA 47/44 48/45
Kompressor Type Hermetisk lukket svingkompressor
Driftsområde Kjøling Omgivelser Min.~Maks. °CDB -10~46

Oppvarming Omgivelser Min.~Maks. °CWB -20~20
Kjølemedium Type R-410A
Rørkoblinger Væske UD mm 6,35

Gass UD mm 9,5
Ekstra lading kjølemedium kg/m -
Nivåforskjell Inneenh. - uteenh. Maks. m 15

Strømforsyning Fase / Frekvens / Spenning Hz / V 1~ / 50 / 220-230-240
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FTXS-J / RXL-J Veggmontert enhet

FTXS-J

Komfort og eff ektivitet
 › Forbedret oppvarmingsløsning for hjemmet ditt

 › Energieff ektive enheter: energimerking klasse-A

 › 2 områder med intelligent øye: luftstrømmen blir 

sendt til en annen sone enn der personen er for 

øyeblikket. Hvis det oppdages to mennesker i rommet, 

projiseres luftstrømmen bort fra personene. Hvis det ikke 

oppdages noen mennesker, veksler enheten automatisk 

over til den mest energieff ektive innstillingen

 › ECONO-modus reduserer strømforbruket ytterligere

 › Komfortmodus garanterer trekkfri drift som hindrer at varm 

eller kald luft blåses direkte på kroppen

 › Energisparing i standby-stilling: reduserer energiforbruket 

med ca. 80 % når driften står i standby. 

Hvis det ikke oppdages noen mennesker på mer 

enn 20 minutter, veksler systemet automatisk 

til denne aktuelle sparestillingen

 › Nattmodus sparer energi ved å  senke 

temperaturen om natten

 › Meget stille drift: ned til 22 dBA lydtrykknivå

 › Innedel stille drift: "stille"-knappene på fj ernkontrollen 

senker driftslyden på inne- og utedelen med 3 dBA hver seg

 › Kraftig modus kan man velge for rask oppvarming 

eller kjøling, etter at den kraftige stillingen er slått av, går 

enheten tilbake til den forhåndsinnstilte innstillingen

Filter
 › Titanium apatitt fotokatalytisk luftrensefi lter fj erner 

småpartikler i luften, bryter ned lukt og hindrer spredning av 

bakterier, virus, mikrober for å sikre en jevn tilførsel av fi ltrert luft

ARC452A3

RXL-J

Utedelen er 
designet for kulde
 › Utedelen er forbedret 

for å tåle ekstremt 

kalde forhold

 › Utvidet driftsområde for 

oppvarming ned til -20 °C 

eller lavere
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5-trinns

Oppvarming og kjøling
INNEENHET FTXS20J FTXS25J FTXS35J

Kjølekapasitet Min./Nom./Maks. kW 1,3/2,0/2,8 1,3/2,5/3,2 1,4/3,5/4,0
Oppvarmingskapasitet Min./Nom./Maks. kW 1,3/2,7/4,3 1,3/3,3/4,7 1,4/4,0/5,2
Inngående strøm Kjøling Nom. kW 0,45 0,54 0,86

Oppvarming Nom. kW 0,61 0,71 0,95
EER 4,44 4,67 4,07
COP 4,43 4,65 4,21
Årlig energiforbruk kWt 225 268 430
Energimerke Kjøling/oppvarming A/A
Kabinett Farge Hvit
Dimensjoner Enhet HøydexBreddexDybde mm 295x800x215
Vekt Enhet kg 9 10
Vifte - 
Luftmengde

Kjøling Høy/Nom./Lav/Stille drift m³/min 9,4/7,4/5,5/4,1 10,8/7,9/5,2/3,7 11,4/8,7/5,8/4,4
Oppvarming Høy/Nom./Lav/Stille drift m³/min 9,9/8,2/6,6/6,2 11,9/9,1/6,4/5,9 12,4/9,5/6,8/6,0

Lydeff ektnivå Kjøling Nom. dBA 54 57 61
Oppvarming Nom. dBA 54 58 61

Lydtrykknivå Kjøling Høy/Nom./Lav/Stille drift dBA 38/32/25/22 41/33/25/22 45/37/29/23
Oppvarming Høy/Nom./Lav/Stille drift dBA 38/33/28/25 42/35/28/25 45/39/29/26

Rørkoblinger Væske UD mm 6,35
Gass UD mm 9,5
Drenering UD mm -

Strømforsyning Fase / Frekvens / Spenning Hz / V 1~ / 50 / 220-240

UTEENHET RXL20J RXL25J RXL35J

Dimensjoner Enhet HøydexBreddexDybde mm 550x765x285
Vekt Enhet kg 32 34
Vifte Luftmengde Avkjøling Høy m³/min 36,2 33,5 36,0

Superlav m³/min 32,7 30,1
Oppvarming Høy m³/min 30,6 28,3

Superlav m³/min 28,5 25,6
Lydeff ektnivå Kjøling Høy dBA 61 63
Lydtrykknivå Kjøling Høy/Stille drift dBA 46/43 48/44

Oppvarming Høy/Stille drift dBA 47/44 48/45
Kompressor Type Hermetisk lukket svingkompressor
Driftsområde Kjøling Omgivelser Min.~Maks. °CDB -10~46

Oppvarming Omgivelser Min.~Maks. °CWB -20~20
Kjølemedium Type R-410A
Rørkoblinger Væske UD mm 6,35

Gass UD mm 9,5
Ekstra lading kjølemedium kg/m -
Nivåforskjell Inneenh. - uteenh. Maks. m 15

Strømforsyning Fase / Frekvens / Spenning Hz / V 1~ / 50 / 220-230-240
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FVXS-F / RXL-J Gulvmontert enhet

ARC452A1FVXS-F

Komfort og eff ektivitet, klassisk 
bestselger
 › Forbedret oppvarmingsløsning for hjemmet ditt

 › Energieff ektive enheter: energimerking klasse-A

 › Vertikal automatisk svingefunksjon beveger 

utløpsspjeldene opp og ned for eff ektiv 

fordeling av luftstrøm gjennom rommet

 › Nattmodus sparer energi ved å  senke 

temperaturen om natten

 › Meget stille drift: ned til 23 dBA lydtrykknivå

 › Kraftig modus kan velges for rask kjøling og oppvarming 

 › Ikke hjemme-funksjon sparer energi under fravær

 › Ukentlig tidsur: du kan programmere 

enheten på daglig og ukentlig basis

Filter
 › Titanium apatitt fotokatalytisk luftrensefi lter 

fj erner mikroskopiske partikler, bryter ned lukt 

og hindrer spredning av bakterier og virus

Fleksibel montering 
 › Ideell for montering under et vindu 

 › Kan monteres mot en vegg eller innfelt

Design på uteenheter
 › Uteenhetene er forbedret for å tåle ekstremt kalde forhold

 › Utvidet driftsområde for oppvarming ned til -20 °C og lavere

RXL-J
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standard

5-trinns

Oppvarming og kjøling
INNEENHET FVXS25F FVXS35F

Kjølekapasitet Min./Nom./Maks. kW 1,3/2,5/3,0 1,4/3,5/3,8
Oppvarmingskapasitet Min./Nom./Maks. kW 1,3/3,4/4,5 1,4/4,5/5,0
Inngående strøm Kjøling Nom. kW 0,57 0,81

Oppvarming Nom. kW 0,99 1,22
EER 4,39 4,30
COP 3,43 3,69
Årlig energiforbruk kWt 285 407
Energimerke Kjøling/oppvarming A/B A/A
Kabinett Farge Hvit
Dimensjoner Enhet HøydexBreddexDybde mm 600x700x210
Vekt Enhet kg 14
Vifte - 
Luftmengde

Kjøling Høy/Nom./Lav/Stille drift m³/min 8,2/6,5/4,8/4,1 8,5/6,7/4,9/4,5
Oppvarming Høy/Nom./Lav/Stille drift m³/min 8,8/6,9/5,0/4,4 9,4/7,3/5,2/4,7

Lydeff ektnivå Kjøling Høy dBA 54 55
Oppvarming Høy dBA 54 55

Lydtrykknivå Kjøling Høy/Nom./Lav/Stille drift dBA 38/32/26/23 39/33/27/24
Oppvarming Høy/Nom./Lav/Stille drift dBA 38/32/26/23 39/33/27/24

Rørkoblinger Væske UD mm 6,35
Gass UD mm 9,5
Drenering UD mm -

Strømforsyning Fase / Frekvens / Spenning Hz / V 1~ / 50 / 220-240

UTEENHET RXL25J RXL35J

Dimensjoner Enhet HøydexBreddexDybde mm 550x765x285
Vekt Enhet kg 34
Vifte Luftmengde Avkjøling Høy m³/min 33,5 36,0

Superlav m³/min 30,1
Oppvarming Høy m³/min 28,3

Superlav m³/min 25,6
Lydeff ektnivå Kjøling Høy dBA 61 63
Lydtrykknivå Kjøling Høy/Stille drift dBA 46/43 48/44

Oppvarming Høy/Stille drift dBA 47/44 48/45
Kompressor Type Hermetisk lukket svingkompressor
Driftsområde Kjøling Omgivelser Min.~Maks. °CDB -10~46

Oppvarming Omgivelser Min.~Maks. °CWB -20~20
Kjølemedium Type R-410A
Rørkoblinger Væske UD mm 6,35

Gass UD mm 9,5
Ekstra lading kjølemedium kg/m -
Nivåforskjell Inneenh. - uteenh. Maks. m 15

Strømforsyning Fase / Frekvens / Spenning Hz / V 1~ / 50 / 220-230-240
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Oversikt over fordeler

Flere ikoner er uthevet 

i grønt for å indikere 

produkter som har 

innvirkning for reduksjon 

av energiforbruket.

Vi bryr oss om-ikoner
Energieffektivitet

To områder med 

intelligent øye

Bare vifte

Energisparing i  

standby-modus

Bevegelsessensor

Økonomi-modus

Nattstillings-modus

Inverterteknologi

Komfort

Kraftig modus

Hvis temperaturen i rommet er for høy/lav, kan den kjøles ned/varmes raskt opp ved 

å velge den "kraftige stillingen". Etter at den kraftige stillingen er slått av, går enheten 

tilbake til den forhåndsinnstilte stillingen.

Komfort-modus

Det nye spjeldet endrer utløpsvinkelen horisontalt for kjøling og vertikalt nedover for 

oppvaring. Dette hindrer at det blåser kald eller varm luft direkte på kroppen.

Meget stille

Daikin innedelen er støydempet. Utedelen er garantert å ikke forstyrre freden i 

nabolaget.

Utedelen stille drift

Senker driftslyden på uteenheten med 3 dB(A) og sikrer et stille miljø for nabolaget.

Varmestråling

Frontpanelet på innedelen avgir ekstra varme som gjør det komfortabelt på kalde 

dager

Automatisk veksling av kjøling-oppvarming 

Det velges automatisk kjøle- eller oppvarmingsstilling for å oppnå 

innstillingstemperatur (bare varmepumpetyper).

Innedelen stille drift

Senker driftslyden på inneenheten med 3 dB(A). Denne funksjonen kan du bruke 

når du leser eller sover.

Luftbehandling
Titanium fotokatalytisk luftrensefilter

Fjerner småpartikler i luften, bryter ned lukt og hindrer spredning av bakterier, virus, 

mikrober for å sikre en jevn tilførsel av filtrert luft.

Fuktighetskontroll
Tørkeprogram

Fuktighetsnivåene reduseres uten temperaturvariasjon i rommet.

Horisontal automatisk sving

Mulighet for å velge automatisk horisontal bevegelse på luftstrømsgitteret, for å 

få jevn fordeling av luft og temperatur.

Automatisk viftehastighet

Velger automatisk den nødvendige viftehastigheten for å nå eller 

opprettholde den innstilte temperaturen.

Vertikal automatisk sving

Mulighet for å velge automatisk vertikal bevegelse på luftstrømgitteret, for å få jevn 

strøm av luft og temperatur.

Trinn for viftehastighet 

Tillater å velge opp til den angitte viftehastigheten.

Luftstrøm

Fjernkontroll og tidsur
Ukentlig tidsur

Tidsuret kan innstilles for å starte oppvarming eller kjøling når som helst på 

daglig eller ukentlig basis.

Fjernkontroll med ledning

Fjernkontroll med ledning for start, stopp og regulere luftkondisjoneringsenheten 

på avstand.

24-timers tidsur

Tidsuret kan innstilles til å starte vkjøling/oppvarming når som helst i løpet 

av en 24-timers periode.

Infrarød fjernkontroll

Infrarød fjernkontroll med LCD for start, stopp og regulere 

luftkondisjoneringsenheten på avstand.

Sentralisert kontroll

Sentralisert kontroll for å starte, stoppe og regulere flere luftkondisjoneringsenheter 

fra ett sentralt punkt.

Andre funksjoner
Automatisk omstart

Enheten starter automatisk i den opprinnelige innstillingen igjen etter strømfeil.

Egendiagnostikk

Forenkler vedlikeholdet ved å indikere systemfeil eller uregelmessig funksjon.
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Fjernkontroll 
og tidsur
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Brosjyren er skrevet kun til informasjon og utgjør ikke et bindende tilbud 

på Daikin Europe N.V.. Daikin Europe N.V. har utarbeidet innholdet i denne 

brosjyren i overensstemmelse med sin beste kunnskap. Det gis ikke uttrykte 

eller underforståtte garantier for fullstendighet, nøyaktighet eller egnethet for 

spesielle formål av innholdet og produkter og service som her er presentert. 

Spesifikasjonene kan endres uten forvarsel. Daikin Europe N.V. avviser uttrykkelig 

alt ansvar for alle direkte eller indirekte skader, i den videste forstand, som 

kommer fra eller kan forbindes med bruk og/eller fortolkning av denne brosjyren. 

Alt innhold er Daikin Europe N.V. sin opphavsrett.

Daikins unike posisjon som produsent av 

luftkondisjoneringsutstyr, kompressorer og kjølemedium 

har ført til et stort engasjement når det gjelder 

miljøspørsmål. I flere år har Daikin hatt som formål å bli 

en leder i framskaffelse av produkter som har begrenset 

påvirkning av miljøet. Denne utfordringen krever et 

økologisk design og utvikling av et bredt utvalg av 

produkter og et energibehandlingssystem som resulterer 

i energiøkonomisering og avfallsreduksjon. 

Daikin-produktene blir importert av FRIGANOR as og distribuert av:

Daikin Europe N.V. deltar i Eurovent 

sertifiseringsprogram for klimaanlegg (AC), 

væskeavkjølingspakker (LCP), viftekonvektorer 

(FCU) og luftbehandlingsenheter (AHU). Kontroller 

løpende gyldighetssertifikat online: www.eurovent-

certification.com eller bruk: www.certiflash.com
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