Upptäck en värld av hållbara
lösningar för uppvärmning

Globalt sett är Daikin kända för sin nytänkande syn på
produktutveckling och den oöverträffade kvaliteten
och mångsidigheten för sina integrerade lösningar.
Med mer än 90 års erfarenhet inom design
och tillverkning av värme- och kylteknik gjorde
Daikin värmepumpar till sitt DNA.
Daikin Europe N.V. är en ledande tillverkare
av lufkonditioneringar, värmepumpar och
kylutrustning, med ungefär 5 500 anställda i hela
Europa, och 10 stora fabriker baserade i Belgien,
Tjeckiska republiken, Tyskland, Italien, Turkiet och
Storbritannien.

Tillverkad i Europa
för Europa
Som marknadsledare inom värmepumpar strävar Daikin alltid efter att tillverka de
mest tillförlitliga och effektiva värmepumparna som finns.
För att uppnå detta utvecklar Daikin alla viktiga komponenter i sina produkter själva,
vilket resulterar i en bättre kontroll och kvalitet över produktionen.
Daikin är också ägare av banbrytande teknik, som användning av köldmediet R-32,
som använder 30 % mindre köldmediemängd än dess föregångare, vilket därmed
minskar värmepumparnas miljöpåverkan.
Med dessa innovationer kan Daikin erbjuda lösningar som passar i alla regioner
inom Europs och deras respektive väderförhållanden.
Genom att kombinera design med hög prestanda håller Daikin hus varma
även i de kallaste vintrarna.

Värmepumpar är redo att anta utmaningen med
hemavkarbonisering och Daikin är redo att vara den
mest lämpliga partnern i denna utmaning.
Avkarbonisering i hem. Det är det nyaste tillskottet till det globala paradigmskiftet mot en
mer hållbar ekonomi. Inom bilindustrin, jordbruk och inom luftfarten har ansträngningar
redan gjorts för att minska eller eliminera utsläppen av koldioxid från energikällor. Näst på
tur: hem.
Europeiska unionen lovade att "spela en central roll" i förverkligandet av netto-noll-utsläpp
av växthusgaser 2050. Hur ska man kan uppnå dem?

De satsar på värmepumpar
Och på Daikin är vi övertygade om att de har rätt. Värmepumpar är mer än redo att ta sig
an utmaningen med avkarbonisering i hemmet. De är inte en teknik för framtiden, utan en
etablerad lösning, redo att ge dig komfort.

Visste du...?
I flera europeiska länder är värmepumpar redan installerade i mer än 50 % av de nya
byggnaderna. Vid renoveringar används värmepumpar mer och mer för att ersätta pannor,
särskilt högtemperatursmodeller med liknande utgående vattentemperatur på 70 °C.

Ditt nästa värmesystem
är en värmepump
Vare sig du ska renovera eller bygga nytt, i ett hus eller en lägenhet,
hittar du alltid en lämplig Daikin värmepump.

Renovering

Nybyggnation

›› Byt ut ditt gamla värmesystem eller panna
›› Behåll dina radiatorer

›› Njut av fördelarna med en lågtemperaturs värmepump
›› Använd supereffektiva utstrålare, som värmepumpskonvektorer eller UFH

Dra nytta av fördelarna med förnybara
lösningar och reducera dina CO2-utsläpp
Design
Design är viktigt för villaägare, och det är därför
som Daikin lägger lika stor vikt på det som på alla
andra produktegenskaper.
Inomhusserien Daikin Altherma 3 drar fördel av
en helt ny designsigantur som belönats med IF
och reddot awards 2018.
Med den helt nya Daikin Altherma 3 H HT
föreslår Daikin nu en högkvalitativ design av
utomhusenheten som fick utmärkelsen IF och
Reddot awards 2019.

Enkel användning
Inomhusenheterna är utrustade med ett
behändigt och intuitivt gränssnitt, där Daikin Eye
visar systemets status: blått betyder att allt är ok,
och rött varnar att ett problem har uppstått.
Alla Daikins värmeprodukter kan styras via Daikins
app Bostadsstyrenhet, där man kan styra önskad
temperatur samt schemat.
Dessutom ger Daikin Altherma 3-serien
synergier med den enastående designen hos
rumstermostaten: Madoka.

Kompakta mått
Både inomhus- och utomhusenheterna har
ett begränsat installationsutrymme. Daikins
inomhusenheter har en liten installationsyta
på ungefär 600x600 mm, som en tvättmaskin,
och passar därmed i alla hus, vare sig det är i ett
garage eller ett grovkök, och ersätter enkelt en
gammal panna.

Diskret drift
Daikin är dedikerade till att leverera den bästa
komforten till sin kunder. Därför är det vår
prioritet att ha en diskret drift vid utvecklingen av
våra produkter.
Om inomhusenheter måste vara obemärkta
i fall de är installerade i ett grovkök nära
ditt vardagsrum, måste även enheter för
utomhusbruk vara så tysta som möjligt för att
passa i en stadsmiljö där ljudbegränsningar kan
vara tillämpliga.
Inom Daikins utbud är flera produkter även
utrustade med ett lågt ljudläge, vilket garanterar
en tyst värmekomfort.

Varför välja en Daikin Altherma
luft-till-vatten-värmepump?

Daikins DNA
Innovation och kvalitet är en del av Daikin DNA, och detta är
anledningen till varför Daikin alltid är längre än marknadstandarden.

Hur fungerar det?

jj 20 W elektricitet för 100 W värme,
istället för 25 W

Utomhusenheten drar energi från luften för värme, kyla och varmvatten. De samlar in upp till 75 % av sin
energi från luften, medan resten tillhandahålls av elektricitet. Luft-till-vatten-värmepumpen förlitar sig på
en kompressor och köldmedium för att överföra energin från luft till vatten och värma upp vattnet efter
dina behov och leverera det till ditt hus.

jj Driftsområde ner till -28 °C för utvalda
modeller istället för -25 °C

Uppstart
De flesta värmepumpar installeras på tre olika sätt:
›› Köldmedie-split: detta värmesystem
består av en utomhusenhet som drar
in luft, och en inomhusenhet som är
styrenheten där du styr ditt system.
Anslutningen garanterar en begränsad
värmeförlust när värmen förs in.
›› Hydro-split: I ett system med hydraulisk
koppling är köldmediekretsen fullständigt
integrerad i utomhusenheten.
Vattnet för med sig värmen in i huset, och

›› Monoblock: Monoblock består av en
större utomhusenhet som också innehåller
köldmediekretsen. Om så är fallet finns
det ingen inomhusenhet inuti, endast
ett kabelcenter och en fristående tank
för varmvatten.

Utgående vattentemperatur
Det finns två huvudsakliga tröskelvärden för temperatur:
›› Hög temperatur (>65 °C):
vanlig renovering med en panna.
Högtemperaturs värmepumpar kan också
ge en utgående vattentemperatur som
Daikin Altherma 3 H HT med en 70°C LWT.

Omgivningsluft

en inomhusenhet som är styrenheten där
du styr ditt system.

›› Låg temperatur (≤65 °C):
vanlig nybyggnation. Värmepumpar med
låg temperatur används vanligen med
golvvärme och värmepumpskonvektorer
som kräver en lägre temperatur till en
likvärdig komfort som radiatorer.

ner till

-28°C

garanterat
driftsområde

20 W

elektricitet

100 W
värme

Högsta energiklass
Daikins värmepumpar uppfyller de senaste bestämmelserna
som fastställts av Europeiska unionen genom att hålla
en energiklass med högsta poäng, upp till A+++ i
rumsuppvärmning och A+ i vattenuppvärmning.

Visste du...?
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Sedan 2015 måste alla värmeprodukter ha en dekal för
energiklass. Rumsuppvärmarna var klassade från A++ till G och
varmvattenberedare från A till G.

L

A +++
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Sedan 26 september 2019 finns nya energiklasser som
graderar värmeprodukter från A+++ till D när det gäller
rumsuppvärmning, och från A+ to F för vattenuppvärmning.
39 dB
dB

6 kW
6 kW
6 kW

Alltid under kontroll,
oavsett var du är

Madoka, din intuitivt
utformade termostat
Intuitiv kontroll med en premiumdesign: De mjuka linjerna hos Daikins Madokastyrning ger en stilren, raffinerad form som framhävs av den runda displayen i strålande
blått. Styrenheten är klar och tydlig med stora och lättlästa siffror, och man kommer åt
alla funktioner via tre pekknappar vilket ger en intuitiv styrning som är enkel att anpassa
för en ännu bättre användarupplevelse.

Enkelt att ställa in driftsparametrar
Din styrning kan enkelt ställas in och finjusteras för att uppnå ännu högre
energibesparingar och mer komfort. Med systemet kan du välja driftläge (värme,
kyla eller automatik), ställa in önskad rumstemperatur och styra temperaturen på
varmvattnet.

Finns i tre färger för att
passa alla interiörer

Daikin bostadsstyrenhet
Appen Daikin Online Residential kan styra och övervaka status för
ditt värmesystem och gör det möjligt att (*):

Övervaka

›› Ditt värmesystems status:
-- Rumstemperatur
-- Önskad rumstemperatur
-- Driftsläge
›› Energiförbrukningstabeller (dag, vecka, månad)

Schema

›› Schemalägga rumstemperatur och driftläge
med upp till 6 åtgärder per dag i 7 dagar
›› Aktivera semesterläge

Styrning

›› Driftsläge
›› Ändra önskad rumstemperatur
›› Ändra önskad temperatur på tappvarmvattnet
›› Högeffektläge (snabb uppvärmning av tappvarmvatten)

*Funktionernas tillgänglighet beror på systemtyp, konfiguration och driftläge. Appen fungerar endast om både
Daikin-systemet och appen är anslutna till internet.

Stand by me,
din after-sales-service
EXT
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Stand by me har som syfte att ge komfort med sinnesfrid tack vare olika funktioner:

 En kostnadsfri garanti
 En extra utökad garanti
 Enkel kontakt med installatören

Utökad garanti

Underhållsvarning

Om du väljer den utökade garantin på reservdelar är ditt
Daikin-system fullständigt säkrat efter installationen.

Du och servicepartner kommer automatiskt att bli informerade när
underhåll av systemet måste göras.

Vilka är fördelarna?
›› Alla reservdelar omfattas av den utökade garantin.
›› Garanterad optimal prestanda
under ditt Daikin-systems hela livslängd
›› Om du har problem kan du lätt komma i kontakt med
en Daikin servicepartner

Digital servicebok
På "Stand by me" kan du också hitta hela underhållshistoriken för ditt
system, bruksanvisningar, åtgärder …
Vill du veta mer? https://standbyme.daikin.eu/
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Stand by me, online-supportplattformen
mellan dig och installatören

Värmepumpens

kärna

Vad är essensen av… kvintessens?
En idé som är ren, effektiviserad, avskalad....
tills inget finns kvar... förutom perfektion.

Kvintessens betyder:
 Det mest perfekta exemplet på kvalitet eller klass
 Den renaste essensen av något
 Den mest förfinade delen av något

Tack vare en rad utvecklingar
motsvarar Daikin Altherma 3
H HT utomhusenhet det bästa
som går att få för luft-till-vattenvärmepumpar.

Daikin Altherma 3 H HT är Daikins
första utomhusenhet i en distinkt
design. Den är försedd med en
enkelfläkt som minskar ljudnivån,
och dess svarta frontgaller gör att
den passar in i alla miljöer.

Överlägsen prestanda,
förnyelsebar energi, design och
akustisk komfort. Det är vad en
värmepumps kvintessens handlar
om.

Daikin Altherma 3 H HT

Uppfunnen för att ersätta pannor
Byt till det som är viktigt

INNAN

Daikin Altherma 3 H HT är ett perfekt val för dina
renoveringsprojekt. Eftersom den levererar en utgående
vattentemperatur på 70 °C, ungefär som din panna och utan
användning av ytterligare elektrisk backup-värmare, behöver
du inte byta ut dina radiatorer.
Att byta ditt värmesystem från en panna till Daikin Altherma
3 H HT hjälper dig spara utrymme. Vår golvmonterade modell
har en väldigt liten installationsyta på under 0,36 m².

En grön investering
Ditt nästa värmesystem är en värmepump och det ändrar paradigma.
Att byta från en panna till en värmepump innebär en övergång till
en fullständigt grön lösning. Inget mer bränsle eller gas bränns, så
värmepumpar sänker i allmänhet CO2-utsläppen med 70 %. Skillnaden
syns på din faktura, och avkastning på investeringar kan ske efter bara
några år!

EFTER

Innovation är vår
hjärtefråga
Daikin Altherma 3 H HT ligger i täten när det gäller låg ljudnivå och hög värmeprestanda tack vare specifika utvecklingar.
En rad avgörande komponenter har designats för att göra produkten enastående, t.ex. en helt ny singelkompressor,
en större singelfläkt för högre kapacitet och en helt ny omdesign av höljet.

Hölje i ny design
Sedan 2017 involverar Daikin en designbyrå för att få frisk luft i sin produktdesign. Samarbetet
fungerar bra eftersom alla nya produkter som lanserades belönades med Reddot och design
awards 2018 och 2019.
Det nya grå höljet hjälper enheten att smälta in i alla miljöer, samtidigt som gallrena av
horisontella linjer som döljer fläkten från insyn, reducerar intrycket av ljudnivån.
Svart horisontellt frontgaller

En enkelfläkt för höga kapaciteter
Fläkten är inte bara osynlig utan även något större, och ersätter den vanliga
dubbelfläkten för enheter med hög kapacitet (klass: 14-16-18).
Dessutom har fläktens form omarbetats för att minska kontaktytan med luft
och därmed reducera ljudnivån genom att förbättra luftflödet.
Enkel fläkt

En helt ny kompressor
För att göra produkten unik har Daikin Europe samarbetat med Daikin
Technology Innovation Center (Japan) för att utveckla de högklassiga
komponenterna. Daikin Altherma 3 H HT-kompressorn kan generera en hög
utgående vattentemperatur på upp till 70 °C i läge "endast värmepump".

R-32 dubbel
ånginsprutningskompressor

Kompressorisolering
För att ta bort kompressorns ljudnivå har en rad olika åtgärder vidtagits
när det gäller absorption och isolering.
Till att börja med är kompressorn isolerad i tre lager, med luft,
isoleringsmaterial och en metallåda.
Antivibrationsplatta

När det gäller isolering har Daikin Altherma 3 H HT en dubbel
ljudminskning tack vare användning av gummiklossar mellan
bottenplattan och vibrationsplattan under kompressorn.

Oöverträffade prestanda
Med dessa nyutvecklingar har Daikin Altherma 3 H HT nått bästa
prestanda enligt energiklasserna:
35 °C och 55 °C

upp till

A

+++

Utformad för att klara de
kallaste klimatförhållanden

Utökat driftsområde
Vädret kan vara rätt kärvt i Europa. Därför har vi designat
Daikin Altherma 3 H HT för att fungera i "endast
värmepump" ner till en utomhustemperatur på -28 °C.
Uppvärmningskapacitet även ned till -15 °C
utomhustemperatur. Denna prestanda uppnås
tack vare äkta Daikin-teknik.

Bluevolution-tekniken kombinerar en
specifikt utvecklad kompressor med R-32köldmedium. Daikin är ett av de första
företagen i världen som lanserat värmepumpar
utrustade med R-32. Med en lägre global
uppvärmningspotential (GWP) motsvarar R-32
standard-köldmedium när det gäller kraft, men
uppnår högre energieffektivitet och lägre
CO2-utsläpp.
R-32 är den perfekta lösningen för att uppfylla
de nya europeiska CO2-utsläppsmålen eftersom
det är enkelt att återvinna och återanvända.

Installation med
lugn och ro
Problemfri anslutning
Anslutningen mellan utomhus- och inomhusenheten är
gjord av vatten, vilket innebär att det inte finns någon
kylvätska inne i ditt hus.
För att se till att vattnet inte fryser under din
vintersemester, vid t.ex. strömavbrott eller ett pumpfel,
har Daikin ett frysskydd (alternativ AFVALVE1).
Denna extra ventil förhindrar att det bildas is genom att
dränera vattnet från systemet för att förhindra skador på
enheten och rören.

120
dBA

Att möta det moderna
samhällets förväntningar

100
dBA

Tystnad rimmar på komfort

60
dBA

Daikin Altherma 3 H HT har designats för att minska ljudnivån och
uppfylla det moderna samhällets förväntningar.
I standard-ljudläge avger enheten ett ljudtryck på 38 dBA på
3 meter, alltså ungefär som fågelkvitter eller ljudnivån på ett
bibliotek.
Daikin Altherma 3 H HT erbjuder även större flexibilitet genom
att ha ett lågt ljudläge som reducerar ljudtrycket på 3 meter till
35 dBA, vilket motsvarar en reell minskning av halva ljudnivån!

30
dBA
20
dBA

viskande

36
dBA

Daikin
Altherma 3
H HT

Visste du...?
Att ljudkurvan inte är linjär utan exponentiell, på så sätt att 3 dBA
lägre motsvarar en minskning på 50 % av ljuduppfattningen.

35
dBA

skog

LÅGT
LJUDLÄGE

38
dBA

42
dBA

Daikin
Altherma 3
H HT
bibliotek

STANDARD
LJUDLÄGE

fåglar

samtal

lastbil

flygplan

Lyssna på tystnaden från
vår utomhusenhet
 Kolla in videon!

Den akustiska nivån kan
utvärderas på två sätt

ljudeffekt

›› Ljudeffekten genereras av själva enheten,
oberoende av avstånd och miljö.
›› Ljudtrycket är det ljud som uppfattas på ett visst avstånd.
Ljudtrycket beräknas faktiskt på ett avstånd mellan 1 till 5 meter
från enheten.

ljudtryck

En lösning,
flera kombinationer
1 019 mm

Daikin Altherma 3 H HT-serien kan kombineras med tre olika inomhusenheter
som ansluts till utomhusenheten och erbjuder specifika funktioner för att
garantera värme, kyla och tappvarmvatten i ditt hem.

Få den komfort som du förtjänar
med optimala funktioner
Välj den funktion från Daikin-"trädet " som bäst passar dina behov, reversibel och bi-zons,
som ger dig möjlighet att skräddarsy ditt Daikin värmesystem.
Modell endast värme

Reversibel modell

Modellen för endast värme är standard
i Daikins produktutbud och erbjuds för
alla tre inomhusenheter. Det innebär
att värmesystemet ger värme och
tappvarmvatten.

Om du behöver kyla är den reversibla modellen något för dig!
Denna funktion är tillgänglig i alla tre typer av inomhusenheter.
Reversibel innebär att systemet kan invertera sitt funktionssätt
och kyla istället för att värma. Kylfunktionen kräver ett rörsystem
under golv, eller fläktkonvektorer.

Bi-zon-modell
Endast den integrerade golvmonterade enheten är
som alternativ utrustad med en bi-zon-funktion: du
kan välja två oberoende zoner med olika sändare
som behöver olika temperaturnivå i olika rum
(exempel: golvvärmesystem i vardagsrummet och
radiatorer i sovrummet på övervåningen).

De båda zonerna kan även styras oberoende av
varandra: stäng av värmen på övervåningen dagtid för
att minska onödig förbrukning.

1 270 mm
533 mm

Utomhusenhet
Utomhusenheten erbjuds
i 3 klasser, 14-16-18 kW.

1 650 eller 1 850 mm
180 l eller 230 l
1 891 mm = 300 l
1 895 mm = 500 l

595 mm

Denna modell är en kompakt enhet med en
liten installationsyta på 595x625 mm. Enheten
är utrustad med en tappvarmvattentank på
180 eller 230 liter för att uppfylla ditt behov av
tappvarmvatten. Alternativt kan du välja kylningseller bi-zonsfunktioner. Enheten levereras som
standard i vitt men kan också fås i silver-grå.

Modell endast värme
Reversibel modell
Bi-zon-modell

625 mm

Modell med integrerad ECH2O DHW-tank
ECH2O-enheten är utrustad med en termisk DHW-tank på 300 eller
500 liter som kan anslutas till solfångare. ECH2O-tekniken bygger på
färskvattenprincipen: tappvarmvattnet är åtskiljt från lagringstankens
vatten, vilket undviker avlagringar och legionellabakterier. Alternativt kan
du även välja kylfunktionen.

Modell endast värme
Reversibel modell

625 mm = 300 l
790 mm = 500 l

Väggmonterad modell
840 mm

595 mm = 300 l
790 mm = 500 l

Modell med integrerad DHW-tank
i rostfritt stål

440 mm

390 mm

Denna modell är den mest kompakta, men
den måste kombineras med en separat tank
för att kunna producera tappvarmvatten.
Alternativt kan du välja kylfunktionen.

Modell endast värme
Reversibel modell

En lösning för
varje behov
DAIKIN ALTHERMA 3 R

DAIKIN ALTHERMA 3 H HT

Luft-till-vatten
högtemperatur

DAIKIN ALTHERMA 3 H

Värme
Kyla
DHW
Värme
Kyla
DHW

DAIKIN ALTHERMA M

VÄRMEPUMP
Värme
Kyla
DHW

Endast
DHW
Värme
Kyla
DHW

Värme
DHW
DAIKIN ALTHERMA M HW

DAIKIN ALTHERMA 3 GEO

DAIKIN ALTHERMA R HW
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DAIKIN ALTHERMA R HYBRID

DAIKIN ALTHERMA H HYBRID

Optimera ditt system genom
att välja rätt kringutrustning
Värmeavgivare
Daikin Altherma HPC

Daikin Altherma UFH

Njut av fördelarna med Daikin Altherma
värmepumpskonvektorer. Till skillnad från radiatorer kör Daikins
värmepumpskonvektorer på vatten med låg temperatur och
kan ge värme eller kyla snabbare tack vare en invändig fläkt.

Daikin har sitt egna utbud av golvvärmeslangar,
plåtar och tillbehör alla dina behov.

Få samma komfort som traditionella radiatorer,
men med energibesparingar.

Daikin Altherma golvvärme går att kombinera
med värmepumpskonvektorer och kan installeras
i stället för radiatorer.

Finns i 3 modeller:

Solfångare
Daikin Altherma ST - solfångarpaneler
Daikin Altherma ST erbjuder ett flexibelt solfångarsystem som ger
vattenuppvärmning och rumsuppvärmning. Solfångarpanelerna
omvandlar solinstrålning till värme genom deras mycket selektiva
beläggning. Tre olika storlekar av solfångarpaneler finns tillgängliga för
att möta flexibel anpassning till takets egenskaper.

Undertaks

Väggmonterad

Golvstående

Värmepumpsstandard
Daikin Altherma 3 R- och H-serierna är de värmepumpar som det säljs flest av ur
Daikins utbud. Tack vare sin låga temperatur används de bäst i nybyggda
hus med låga energikrav.

Daikin Altherma 3 R
›› 4 till 8 kW för nybyggen eller små renoveringar

›› Arbetsområde ned till -25 °C

›› Använd samma Daikin Altherma 3 inomhusenheter

›› Köldmedieanslutning med R-32

›› Lågtemperaturtillämpning, 60 °C
Synergier med golvvärme och värmepumpskonvektorer

Daikin Altherma 3 H
›› 11 till 16 kW för större renoveringar

›› Arbetsområde ned till -28 °C

›› Anslutningsbar med standard golvmonterade
modeller och väggmonterada modeller

›› Vattenanslutning

›› Lågtemperaturtillämpning, 65 °C
Synergier med golvvärme, värmepumpskonvektorer och
nya element

R-32-köldmediekrets i utomhusenheten

Den platsbesparande lösningen
Daikin Altherma Monoblock är den mest platsbesparande lösningen genom att
inkludera alla husets hydrauliska komponenter utanför huset. Dessa produkter är
perfekt där installationsutrymmet är begränsat i huset.

Daikin Altherma M 5-7 kW
›› En enda utomhusenhet

›› Arbetsområde ned till -25 °C

›› Ingen inomhusenhet

›› Går att kombinera med inomhus
varmvattentank och elcentraler

›› Lågtemperaturtillämpning, 60 °C

Daikin Altherma M 11-16 kW
›› En enda utomhusenhet

›› Med eller utan inbyggd backupvärmare

›› Ingen inomhusenhet

›› Går att kombinera med inomhus
varmvattentank och elcentraler

›› Lågtemperaturtillämpning, 60 °C
›› Arbetsområde ned till -25 °C

Banbrytande innovation
Daikin Altherma 3 GEO är en helt ny bergvärmepump. Dess innovativa funktioner såsom
aktiv kylning bryter standarden.

Daikin Altherma 3 GEO
›› Aktiv kyla med hög effektivitet
›› Tillämplig för renoveringar eller nybyggen
›› Går att kombinera med värmepumpskonvektorer,
golvvärme eller radiatorer

›› Ingen utomhusenhet men köldbärarkollektor
som använder R-32-köldmedium
›› 6 till 10 kW-enheter
›› Lågtemperaturtillämpning, 65 °C

Daikin Altherma HPC
ger värme eller kyla för
bostadsrum.

Utgående vattentemperatur på upp till
65 °C så att enheten kan arbeta med
golvvärme, men även med element.

Ett 80–100 meter djupt borrhål skapar en
konstant inloppstemperatur, perfekt för
kalla klimat.

Rätt balans
Daikin Altherma Hybrid-värmepumpar är bland de mest effektiva värmepumparna. Daikins hybrid
fastställer automatiskt den mest ekonomiska energikällan (el eller gas) på ett intelligent och unikt
sätt, baserat på energipriserna, utomhustemperaturen och kräven för värme inomhus.

Daikin Altherma R Hybrid
›› Värme, kyla och varmvatten
›› Kombinera en gaskondenspanna och en
utomhus värmepump

›› Anslut ditt system med flera
luftkonditioneringsapparater
›› Arbetsområde ned till -25 °C

›› Köldmedieanslutning med R-410A

Daikin Altherma H Hybrid
›› Värme och varmvatten
›› Kombinera en gaskondenspanna och en
utomhus värmepump
›› Vattenanslutning (R-32-köldmediekrets i
utomhusenheten)

›› Anslut utomhusvärmepumpen till din
befintliga panna tack vare add-on funktionen
›› Arbetsområde ned till -15 °C

Extra varmvattenkomfort
Värmepumparna för tappvarmvatten, Daikin Altherma R HW och H HW levererar
endast tappvarmvatten, särskilt intressanta för passiva hus eller som en
kompletterande förnyelsebar energikälla till ditt värmesystem.

Daikin Altherma R HW
›› Optimal tappvarmvattenproduktion

›› Litet underhåll

›› Synergier med solfångarpaneler

›› Lätt att installera

Daikin Altherma H HW
›› Optimal tappvarmvattenproduktion

›› 3 driftlägen för alla dina behov

›› Tyst drift

›› Arbetsområde ner till -7 °C utan backupvärmare

›› Kompakt storlek för enkel hantering

Det finns endast ett första val: www.daikin.eu
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Den aktuella publikationen är enbart skapad i informationssyfte
och utgör därför inte något bindande erbjudande från Daikin
Europe N.V. Daikin Europe N.V. har sammanställt denna
publikation 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. avvisar 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
publikation. Allt innehåll är upphovsrättsskyddat av Daikin
Europe N.V.
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