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DAIKIN EYE
Det intuitive Daikin-øyet viser
statusen til systemet ditt.
Blå er perfekt!
22
42

1,8
bar

Gjelder Daikin Altherma 3 / GEO

MODERNE DESIGN
Daikin Altherma 3/GEO kommer i et helt nytt
og moderne design. Gulvmodellen er
tilgjengelig i både hvit og sølv.

Gjelder Daikin Altherma 3 / GEO

DISPLAY
Ny innovativ fargeskjerm:
▶ Høyoppløselig fargeskjerm
22
42

▶ Ny brukervennlig meny

1,8
bar

▶ Full oversikt over systemet
▶ Energiavlesning
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Gjelder Daikin Altherma 3 / GEO

Magnetittfilter

MAGNETITTFILTER
Daikin Altherma 3 har innebygd magnetittfilter.
▶ Umiddelbar beskyttelse av varmeanlegget
▶ Reduserte oppvarmingskostnader
▶ Reduserte vedlikeholdskostnader
▶ Gir helårsbeskyttelse
▶ Lengre levetid for varmepumpen

Gjelder Daikin Altherma 3

2-SONE
Med 2-sone reguleres to ulike temperatursoner automatisk fra samme innedel.

Sone 2 - 37°C
Sone 1 - 29°C

Gjelder Daikin Altherma 3 gulvmodell

KJØLING
Daikin Altherma kan leveres med kjøling.
Ved å kombinere din Daikin Altherma med en
vifte konvektor sikrer du et perfekt inneklima
hele året.

Se mer på side 5
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WIFI
Med slagordet “Always in control, no matter
where you are”, har Daikin Europe lansert en
ny online controller. Løsningen gir deg
muligheten til å styre din varmepumpe med
laptop, iPad eller smarttelefon via internett.

WiFi

STAND BY ME
Med Daikin sitt nye Stand By Me serviceprogram vil vi passe på ditt anlegg.

*Forutsetter egen serviceavtale

SMARTHUS
Daikin Altherma kan leveres for smarthus
styring. Testede systemer: Somfy, Delta Dore,
Fifthplay.
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Gjelder Daikin Altherma 3 / GEO

VIFTEKONVEKTOR

BEHOV FOR KJØLING?
En viftekonvektor er en radiator med en innebygget vifte som sørger for at varme sprer seg
raskt i et rom. Viftekonvektorer passer godt til bergvarme- og luft/vann-varmepumper.
Viftekonvektorer brukes ofte til kjøling. Har du bergvarmepumpe, kan du få tilnærmet
gratis kjøling fra energibrønnen.

DESIGN COVER

DESIGN COVER
Det helt nye designdekselet til Daikin Altherma 3 4-8kW gir utedelen et unikt design. Itillegg
reduserer den lyden på en allerede stillegående utedel med over 50% (-3 dBA). En perfekt
løsning for deg som har kort vei til naboen eller må plassere utedelen i kort avstand til soverommet. Dekselet demper ikke bare lydnivået, men gir også ekstra beskyttelse til utedelen.
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GRUNNVARME
Maks.

1-10kW

65°
DAIKIN ALTHERMA GEO
Daikin Altherma GEO er en helt ny grunn-

Derfor skal du velge Daikin
Altherma GEO:
Innebygd varmtvannsbereder

varmepumpe fra verdens største produsent
av varmepumper og aircondition. Den er

Tappevann med legionellaprogram

utstyrt med en inverterkompressor, som

Moderne design i hvit eller sølv

trinnløst tilpasser varmekapasiteten til

Måler levert energi, samt kalkulert

boligens varierende varmebehov. Dette gir

strømforbruk

meget høy årsvarmefaktor, som resulterer i

Besparelse på løpende kostnader,

lave energikostnader for boligeieren.
Daikin Altherma GEO er en væske/vann

opprettholder optimal komfort

varmepumpe som henter varmen fra

Bruk av fornybar energi sparer miljøet.

jord/fjell/sjø. GEO leveres i 2 modeller;

Spesielt utviklet for det nordiske klimaet,

1-6kW og 1-10kW. Takket være den

fabrikktestet ned til -25°C ute

inverterstyrte kompressoren tilpasses
kapasiteten nøyaktig til ditt behov. Med

Støtte for smarthus styring

opptil 65°C utgående vanntemperatur er

Kan leveres med aktiv kjøling

Daikin Altherma GEO tilpasset varme-

SCOP på opptil 5.69

systemer med både gulvvarme og radiatorer

Tilpasset differensiert strømpris

samtidig som den produserer varmt tappe-

Benytter R-32 som er et mer

vann. Daikins unike aktive kjølefunksjon gir

miljøvennlig kuldemedie.

nesten dobbelt så stor kjølekapasitet som
passiv kjøling. Det gjør at grunnvarmepumpen kan opprettholde en behagelig
innetemperatur samtidig som den er
energieffektiv.
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REGULERER ETTER
BOLIGENS BEHOV

DAIKIN ALTHERMA GEO
1-6 KW & 1-10 KW
Daikins unike patenterte kompressor
Inverterreguleringen gjør at varmepumpens effekt tilpasser seg boligens behov. Dette sammen
med Daikins unike patenterte kompressor gir svært høy årsvarmefaktor. Jevn regulering og
stillegående drift sikrer den beste komforten.

Tekniske data
Varmekapasitet*

kW

Fabrikktestet

°C

1/6/8*

COP
SCOP kaldt klima, 35°C

-25

-25

4.63

4.74

°C

65
++

Energiklasse varme (35°C vanntemperatur)
Dimensjoner

1880/600/650

mm

Bereder størrelse

180

Liter
Nom.

29

27

dBA

R-32

Kuldemedie
Backup heater

5.69

5.67

Driftsområde oppvarming (Vannside)

Lydtrykk

1/8.5/10

230V 1ph

kW

3/6

400V 3ph

kW

6/9

*8 kW inkl. boost
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7

8

GULVVARME

4

TAPPEVANN

VIFTEKONVEKTOR
(Mer info side 5)

5

RADIATORER

6

1

TILPASSER
VARMEKAPASITETEN

2

ENERGIEFFEKTIV

3

KOMPAKT
DESIGN

Daikin Altherma GEO har inverter

Den jevne temperaturen i en

Daikin Altherma GEO er en kompakt

kompressor, som tilpasser

energibrønn sikrer en svært høy

varmepumpe med flott design.

varmekapasiteten til boligens

årsvarmefaktor i kombinasjon med

Denne leveres komplett med 180l

varierende behov. Kompressoren

en grunnvarmepumpe fra Daikin.

tappevannstank og sirkulasjons-

regulerer mellom 1-6kW og

pumper for brønn og oppvarming.

1-10kW på den kraftigste

Daikin Altherma GEO leveres også

modellen.

med energimåler.

6

ENKELT BETJENINGSPANEL

Betjeningspanelet er enkelt i bruk, men har avanserte funksjoner.
22
42

1,6
bar

Dette er hjertet i anlegget hvor du kan styre temperaturer, tidsur
og mye annet. Brukerveiledningen er selvfølgelig på norsk.

En væske/vann varmepumpe henter gratis energi fra et borehull. Varmepumpen sirkulerer væske i en kollektorsløyfe i
borehullet for å hente ut varmeenergi. Varmepumpen øker så temperaturen for å levere behagelig vannbåren varme til
gulvvarme, radiatorer og tappevann. Det er stabilt «høy» temperatur i bakken hele året. Det gir varmepumpen stabile og gode
driftsforhold. Selve varmepumpen består av kun en innedel. Denne kan også inneholde en integrert varmtvannsbereder.
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Før

Etter

Fra oljefyr til bergvarme
Halver energiforbruket ditt til oppvarming med en varmepumpe. Bergvarmepumpen henter
gratis energi fra berget gjennom en energibrønn, hever temperaturen og avgir varme til boligen
som vannbåren varme og varmtvann. For mange er dette det mest energismarte valget når de
skal erstatte oljekjelen.
Bergvarmepumper er de vanligste væske/vann varmepumpene i Norge. Dette er fordi
bergvarmepumper er blant de mest driftssikre og effektive varmepumpene. De varer lenge,
de er energieffektive og det er som regel mulig å installere en bergvarmepumpe i de fleste
boliger. Derfor vil en bergvarmepumpe være et godt alternativ for deg som skal erstatte fossil
oljefyring.
Berggrunnen er en god varmekilde for en varmepumpe. Den har en høy og stabil temperatur
over hele året. Dette gjør at en bergvarmepumpe er 2 til 4 ganger mer effektiv enn vanlig
elektrisk oppvarming, og kan dekke nesten hele (ca 85 %) oppvarmingsbehovet ditt.
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LUFT/VANN
Nom.

4-16kW
Daikin Altherma 3

GULVMODELL

Derfor skal du velge
gulvmodell:

65°

Daikin Altherma 3 Gulvmodell er det

▶ Innebygd varmtvannsbereder

ideelle systemet for å levere oppvarming,

▶ Innebygd magnetittfilter

varmtvann og kjøling for nybygg,

▶ Tappevann med legionellaprogram

rehabilitering og lavenergihus. Med inne-

▶ Med 2-sone reguleres to ulike temperatur-

bygd varmtvannsbereder og styringspanel,

soner automatisk fra samme innedel.

er dette virkelig en “Alt i ett modell”.
Den nye modellen kommer i et helt nytt og

▶ Moderne design i hvit eller sølv

moderne design. Gulvmodellen er

▶ Måler levert energi, samt kalkulert

tilgjengelig i både hvit og sølv.

strømforbruk

Designet gjør at den ikke tar opp mye

▶ Besparelse på løpende kostnader,

plass. Med en installasjonshøyde på

opprettholder optimal komfort

1,85 m, er den nødvendige

▶ Bruk av fornybar energi sparer miljøet.

installasjonshøyden mindre enn 2 m.

▶ Spesielt utviklet for det nordiske klimaet,

Daikin Altherma 3 har innebygd magnetitt-

fabrikktestet ned til -28°C ute

filter. Det er derfor ikke lenger behov for

▶ Støtte for smarthus styring

eksternt magnetittfilter.

▶ Kan leveres med kjøling
▶ COP på opptil 5.15
▶ Tilpasset differensiert strømpris
▶ Benytter R-32 som er et mer
miljøvennlig kuldemedie.
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3 MODELLER
▶ Standard

▶ Med kjøling

▶ 2-sone

Tekniske data - Standard
Varmekapasitet

Nominell

kW

Maks.*

kW

4

6

8

11

14

16

6.5

8

9.5

14.5

16.5

18.5

COP

5.10

4.85

4.60

5.15

4.99

4.78

SCOP**

4.48

4.47

4.56

4.38

4.45

4.56

Fabrikktestet
Energiklasse varme (35°C vanntemperatur)

-25°C

-28°C

++

++

65

60

Energiklasse tappevann
Driftsområde oppvarming (Vannside)

°C

Dimensjoner innedel

mm

Dimensjoner utedel

mm

Mengde varmtvann (Opptil)

Liter

Lydtrykk (Utedel)

dBA

1850x595x625
740x884x388
44

*+7°/35°C

49

50

48
R-32

Kuldemedie
Backup heater

1440x1160x380
230

230V 1ph

kW

6

400V 3ph

kW

9

**Middels klima 35°C
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49

52

4

TAPPEVANN

5

VIFTEKONVEKTOR
(Mer info side 5)

6

3

1

2

GULVMONTERT INNEDEL
– ALT I ETT

ENERGI FRA UTELUFTEN

Innedelen for gulvmontasje leveres

En luft/vann varmepumpe henter

med innebygd varmtvannsbereder.

energi fra uteluften. Energien blir

Du kan også velge en innedel med

brukt til både oppvarming og

kjølefunksjon. Dette gir god komfort

varmtvann i boligen. Dette sparer

også på de varmeste sommerdagene.

både penger og miljø.

6

GULVVARME

ENKELT BETJENINGSPANEL

Betjeningspanelet er enkelt i bruk, men har avanserte funksjoner.
22
42

1,8
bar

Dette er hjertet i anlegget hvor du kan styre temperaturer, tidsur
og mye annet. Brukerveiledningen er selvfølgelig på norsk.

En luft/vann varmepumpe trekker «gratis» varmeenergi fra uteluften og leverer vannbåren varme til gulvvarme, radiatorer
og tappevann. Varmepumpen består av en utedel og en innedel. Innedelen kan også inneholde en integrert varmtvannsbereder. Daikin luft/vann varmepumper kan leveres i 3 ulike temperaturversjoner. Høytemperatur versjonen kan levere
opptil 80°C vann, og er perfekt ved utskifting av oljefyr. En luft/vann varmepumpe leverer stabil varme også på de
kaldeste dagene, samtidig som den har ekstra høy effektivitet på høst-, sommer- og vårsesongen.
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LUFT/VANN
Nom.

4-16kW
Daikin Altherma 3

VEGGMODELL

Derfor skal du velge
veggmodell:

65°

Daikin Altherma 3 veggmodell et fleksibelt

▶ Innebygd magnetittfilter

systemet for å levere oppvarming, varmtvann og kjøling for nybygg, rehabilitering og

▶ Tappevann med legionellaprogram

lavenergihus. Modellen har ikke innebygd

▶ Moderne design

tank.

▶ Måler levert energi, samt kalkulert

Den nye modellen kommer i et helt nytt og

strømforbruk

moderne design.

▶ Besparelse på løpende kostnader,

Daikin Altherma 3 har innebygd magnetitt-

opprettholder optimal komfort

filter. Det er derfor ikke lenger behov for

▶ Bruk av fornybar energi sparer miljøet.

eksternt magnetittfilter.

▶ Spesielt utviklet for det nordiske klimaet,
fabrikktestet ned til -28°C ute

▶ Støtte for smarthus styring
▶ Kan leveres med kjøling
▶ COP på opptil 5.15
▶ Tilpasset differensiert strømpris
▶ Benytter R-32 som er et mer
miljøvennlig kuldemedie.
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2 MODELLER
▶ Standard

▶ Med kjøling

Tekniske data - Standard
Varmekapasitet

Nominell

kW

Maks.*

kW

4

6

8

11

14

16

6.5

8

9.5

14.5

16.5

18.5

COP

5.10

4.85

4.60

5.15

4.99

4.78

SCOP**

4.48

4.47

4.56

4.38

4.45

4.56

Fabrikktestet
Energiklasse varme (35°C vanntemperatur)

-25°C

-28°C

++

++

65

60

Energiklasse tappevann
Driftsområde oppvarming (Vannside)

°C

Dimensjoner innedel

mm

Dimensjoner utedel

mm

Mengde varmtvann (Opptil)

Liter

Lydtrykk (Utedel)

dBA

840x440x390
740x884x388
44

*+7°/35°C

49

50

48
R-32

Kuldemedie
Backup heater

1440x1160x380
230

230V 1ph

kW

6

400V 3ph

A

9

**Middels klima 35°C
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49

52

TAPPEVANN

5

6

VIFTEKONVEKTOR
(Mer info side 5)

7

GULVVARME

3

1

ENERGI FRA UTELUFTEN

2

Har du ikke behov for integrert

energi fra uteluften. Energien blir

varmtvannsbereder, er en vegg-

brukt til oppvarming og varmtvann i

montert innedel den perfekte

boligen. Dette sparer både penger

løsningen. Innedelen har en

og miljø.

kompakt størrelse og flott design.

7

VARMTVANNSBEREDER

VEGGMONTERT INNEDEL

En luft/vann varmepumpe henter

ENKELT BETJENINGSPANEL

Betjeningspanelet er enkelt i bruk, men har avanserte funksjoner.
22

1,8
bar

42

Dette er hjertet i anlegget hvor du kan styre temperaturer, tidsur
og mye annet. Brukerveiledningen er selvfølgelig på norsk.

VET DU AT...
Enova kan gi støtte etter installasjon av en luft/vann varmepumpe hjemme hos deg?
Nå har du rett til å få tilbake penger når du investerer i energitiltak i boligen. Det eneste du trenger å gjøre er
å sende inn dokumentasjon på kjøpet! Et godt tiltak er å fjerne en oljefyr til en mer energivennlig løsning.
Les mer om støtteordningene på enova.no
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4

Før

Etter

Direkte erstatning for oljefyr
Daikin Altherma HT leverer varmtvann opptil 80°C ved -20°C ute
- 16 -

OLJEFYR?
Gjør som over 800.000 andre. Se
filmen der Otto Robsahm viser hva
som må til for å bytte ut oljefyren
med en luft/vann varmepumpe.
Se filmen på daikin.no

- 17
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HØYTEMPERATUR
Nom.

11-16kW

80°

Derfor skal du velge Daikin
Altherma høytemperatur:

DAIKIN ALTHERMA HT
Mange boliger har oppvarming basert på

▶ Erstatter din oljefyr, og benytter dine

en oljefyr. Å fyre med olje er både dyrt og

eksisterende radiatorer

lite miljøvennlig. I tillegg blir dette forbudt

▶ Stillegående varmepumpe tilpasset vann

1. januar 2020. Daikin har laget en

med lav hastighet

høytemperaturs varmepumpe som
erstatning for et oljefyringsanlegg. For å

▶ Energibesparende teknologi med høy

komme opp i samme vanntemperaturer

virkningsgrad

som en oljefyr virker Daikin Altherma HT i
to trinn og varmepumpen tilknyttes

▶ Enkel installasjon og plassbesparende

boligens eksisterende røropplegg. Daikin

utforming

Altherma HT har selvfølgelig også
oppvarming av tappevann. Erstatter du din

▶ Leverer varmtvann opptil 80°C ved

oljefyr med en varmepumpe fra Daikin vil

-20°C ute, uten bruk av elektrisk

du også få økonomisk støtte fra Enova.

tilleggsvarme

▶ Fabrikktestet drift ned til -25°C
utetemperatur
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Utendørs
Trinn

Innendørs

1

Trinn

2

Trinn

3

Daikin Altherma HT – Unik to-trinns varmepumpe
En luft/vann varmepumpe benytter uteluften som energikilde. En lavtemperatur varmepumpe
leverer vann opp til 55 °C. Denne har et trinn – en kompressor. Skal vi erstatte en oljefyr uten å

3
bygge om husets varmesystem trenger vi varmere vann. Daikin
Altherma HT har to

varmepumpetrinn, en utedel med kompressor som fungerer som første trinn og en innedel med
kompressor – trinn to, som løfter temperaturen opp til 80°C. Dette tilsvarer temperaturen du får
fra en oljefyr og gjør at du kan benytte husets eksisterende infrastruktur for oppvarming.

DAIKIN ALTHERMA HT
11-14-16 kW
Tekniske data
Varmekapasitet

Nom.

kW

11.3

ved -20°C ute og 80°C vann

kW

11.0

Vanntemperatur ved -20°C

14.5

16.0

12.0

11.9

Opptil 80°C

°C

Fabrikktestet

-25°C

COP*

4.20

3.72

3.72

Energiklasse varme
705x600x695

Dimensjoner innedel

mm

Dimensjoner utedel

mm

1345x900x320

Bereder størrelse

Liter

200/260 (Tilvalg)

Lydtrykk

dBA

52

Kuldemedie
Backup heater

53
R-410A/R134A
2-6 (Tilvalg)

kW

* Ute +7°/Turvann 35°C
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55

1

ENERGI FRA UTELUFTEN

2

TO-TRINNS VARMEPUMPE

3

KOMPLETT LØSNING

En luft/vann varmepumpe henter

Daikin Altherma HT er en to-trinns-

En høytemperaturløsning fra Daikin

energi fra uteluften. Energien blir

varmepumpe. Det ekstra varme-

sørger ikke bare for varm bolig, men

brukt til oppvarming og varmtvann i

pumpetrinnet gir vann til oppvarming

også for varmt tappevann. Den raske

boligen. Dette sparer både penger

på opp til 80°C. Daikin Altherma HT

oppvarmingen gir behov for mindre

og miljø

kan derfor erstatte en oljefyr og man

varmtvannstanker.

kan benytte boligens eksisterende
radiatorer.

4

ENKELT BETJENINGSPANEL

Betjeningspanelet er enkelt i bruk. Her kan man styre
temperaturer, tidsur og mye annet. Brukerveiledningen er
selvfølgelig på norsk.

VET DU AT...
Enova kan gi støtte etter installasjon av en luft/vann varmepumpe hjemme hos deg?
Nå har du rett til å få tilbake penger når du investerer i energitiltak i boligen. Det eneste du trenger å gjøre er
å sende inn dokumentasjon på kjøpet! Et godt tiltak er å fjerne en oljefyr til en mer energivennlig løsning.
Les mer om støtteordningene på enova.no
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daikin.no

LAVTEMPERATUR
Nom.

11-16kW

DAIKIN ALTHERMA LT

55°

Derfor skal du velge Daikin
Altherma lavtemperatur:

Daikin Altherma lavtemperatur er en

▶ Tappevann med legionellakontroll

luft/vann varmepumpe spesielt tilpasset
vannbårne gulvvarmesystemer,

▶ Gulvmodellen har innebygget varmtvanns-

lavtemperaturradiatorer og tappevanns-

bereder

oppvarming. Daikin Altherma LT kan også

▶ Kompakte modeller med alle komponenter

leveres med kjølefunksjon. Varmepumpen

integrert

kan benyttes både til eksisterende og nye
boliger, samt til lavenergihus. Daikin

▶ Måler levert energi, samt kalkulert

Altherma er en komplett varmepumpe, noe

strømforbruk

som gir rask og forutsigbar montasje.
Innedelene er kompakte og har all

▶ Besparelse på løpende kostnader,

servicetilgang i front. Designet gjør at den

opprettholder optimal komfort

ikke tar opp mye plass.

▶ Bruk av fornybar energi sparer miljøet.
▶ Spesielt utviklet for det nordiske klimaet,
fabrikktestet ned til -25°C ute

DAIKIN ALTHERMA SOLPANEL
Solfangerpaneler er et system som kan benyttes sammen med både Daikin Altherma
LT og HT. Ved å montere solarfanger sammen med varmepumpen får man et komplett
varmesystem som utnytter alle varmekilder for mest mulig optimal drift. Samkjøringen
gir maksimal utnyttelse av solenergien.
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Kombiner varmepumpe
og solenergi

DAIKIN ALTHERMA LT

11-14-16 kW

Utedelen på Daikin Altherma LT 11-14-16kW er utstyrt med varmestav i tillegg
til varmgassavriming, noe som fjerner behovet for en energikrevende varmekabel
for å unngå oppbygging av is.

Tekniske data
Varmekapasitet

Nominell

kW

11

Maks.**

kW

11

Fabrikktestet

14

16

14

16

-25°C

A
A

+

Energiklasse varme
Energiklasse tappevann
Dimensjoner innedel

mm

1732x600x728

Dimensjoner utedel

mm

1345x900x320

Mengde varmtvann (Opptil)

Liter

400

Lydtrykk

dBA

51

Backup heater
Kjøling

54
R-410A

Kuldemedie

6/9
Kan leveres med kjøling

kW

* Ute +7°/Vann 35°C
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7

5

VIFTEKONVEKTOR
(Mer info side 5)

TAPPEVANN

6

4

1

ENERGI FRA UTELUFTEN

2

GULVMONTERT INNEDEL
– ALT I ETT

GULVVARME

3

VEGGMONTERT INNEDEL

En luft/vann varmepumpe henter

Innedelen for gulvmontasje leveres

Har du ikke behov for integrert

energi fra uteluften. Energien blir

med varmtvannsbereder på 260

varmtvannsbereder, er en vegg-

brukt til oppvarming og varmtvann i

liter. Du kan også velge en innedel

montert innedel den perfekte

boligen. Dette sparer både penger

med kjølefunksjon. Dette gir god

løsningen. Innedelen har en

og miljø.

komfort også på de varmeste

kompakt størrelse og flott design.

sommerdagene.

6

ENKELT BETJENINGSPANEL

Betjeningspanelet er enkelt i bruk, men har avanserte funksjoner.
Her du kan styre temperaturer, tidsur og mye annet.
Brukerveiledningen er selvfølgelig på norsk.

VET DU AT...
Enova kan gi støtte etter installasjon av en luft/vann varmepumpe hjemme hos deg?
Nå har du rett til å få tilbake penger når du investerer i energitiltak i boligen. Det eneste du trenger å gjøre er
å sende inn dokumentasjon på kjøpet! Et godt tiltak er å fjerne en oljefyr til en mer energivennlig løsning.
Les mer om støtteordningene på enova.no
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MONOBLOC
Nom.

5-16kW

55°

Derfor skal du velge Daikin
Altherma Monobloc:

DAIKIN ALTHERMA MB
Daikin Altherma Monobloc er en komplett

Perfekt kombinasjon med gulvvarme,

luft/vann varmepumpe uten behov for

tappevann og/eller ventilasjonsanlegg

kuldemedietilkobling. Systemet er perfekt
tilpasset vannbårne gulvvarmesystemer,

Reversibel: Kjøling om sommeren og

fancoils, lavtemperatur-radiatorer,

varme om vinteren

ventilasjonsanlegg eller svømmebasseng.
Daikin Altherma Monobloc er reversibel og

Leverer 55°C vann ned til -25°C ute

kan også gi kjøling på varme dager. Kjøling
av ventilasjonsluft har tradisjonelt vært

Stillegående

ON/OFF kjølemaskiner. Med Daikin
Monobloc får man et energieffektivt

Ingen varmekabel i utedelen

system med inverterkompressor som
Innebygget sirkulasjonspumpe og

tilpasser kapasiteten etter behov.

ekspansjonskar
Ingen kuldemedietilkobling
Fabrikktestet drift ned til -25°C
utetemperatur

ENKELT, LETTFORSTÅELIG
BETJENINGSPANEL
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KOMPAKT UTEDEL

INGEN KJØLETEKNISK MONTASJE

DAIKIN
ALTHERMA MB
5-7 kW

DAIKIN
ALTHERMA MB
11-14-16 kW

Daikin Altherma MB 5-7kW er utstyrt

Daikin Altherma MB 11-14-16kW

med fritthengende coil, altså ingen

er fabrikktestet ned til -25°C. Den

bunnpanne. Uten bunnpanne trenger ikke

leveres med integrert backup

utedelen en energikrevende varmekabel.

heater.

Tekniske data
Varmekapasitet*

kW

5

7

11

Fabrikktestet
COP*

5.00

4.52

16

4.61

4.30

4.26

A

A

++

Energiklasse varme
Kjøling

+

Kan leveres med kjøling

Dimensjoner utedel

mm

Mengde varmtvann (Opptil)

Liter

Lydtrykk

dBA

735x1085x360

1348x1160x380
Tilvalg (Ekstern bereder)

48

49

Kuldemedie
Backup heater

14

-25°C

51

52

R-410A
-

kW

* Ute +7°/Turvann 35°C
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TAPPEVANNSVARMEPUMPE

Derfor skal du velge Daikin
Altherma Tappevannsvarmepumpe:

DAIKIN ALTHERMA TV
Kombinasjonen av varmepumpeteknologi

God løsning ved stort forbruk av

og varmtvannsbereder gir økt energi-

tappevann

effektivitet og skaper betydelige
besparelse. En tappevannsvarmepumpe

Lav investeringskostnad

henter inn uteluft, fanger opp energien og
bruker denne til å varme opp tappevannet i

Tilgjengelig med 200l og 260l

varmtvannsberederen. Den brukte luften

varmtvannsbereder

blåses rett ut igjen, og er da kaldere enn
luften den trakk inn. Den egner seg til

Produserer varmtvann uten bruk av

boliger som ikke har innlagt vannbåren

elektrisk tilleggsvarme ned til -7°C ute

varme og som ønsker en energieffektiv oppvarming av tappevann.

Stillegående

Den har ingen utedel.
Krever lite plass
Driftssikkert og enkelt system
Rask og enkel montering
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53 dBA
Lydnivå

Høyde:
200 liter - 1710 mm
260 liter - 2000 mm

Driftsområde
Vann
Elektrisk
Ute av driftsområde

Varmepumpe

Luft

Tekniske data
Varmtvannsbereder

200

Liter

COP*

3.0(1) / 3.3(2)

Energiklasse tappevann
Driftsområde - Vannside

Vekt (Tom)
Dimensjoner (Høyde)

260
3.1(1) / 3.6(2)
A+

Min.

10°C

Maks.

62°C (75°C inkl. El.)

Kg

83

95

mm

1710

2004

Dimensjoner (Diameter)

mm

650

Lydtrykk

dBA

53

Kuldemedie
Backup heater

R134a
1.5

kW

1p/230V/50Hz

Spenning

(1) Temperatur på inngående lufttilførsel = 7 °C, temperatur på varmtvannsbereder lagringsmiljø = 20 °C, vannoppvarming fra 10 °C til 55 °C (i henhold til UNI EN 16147-2011).
(2) Temperatur på inngående lufttilførsel = 15 °C, temperatur på varmtvannsbereder lagringsmiljø = 20 °C, vannoppvarming fra 10 °C til 55 °C (i henhold til UNI EN 16147-2011)
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Daikin Norway
Østensjøveien 39/41,
0667 Oslo
post@daikin.no
www.daikin.no

Produktspesifikasjonene i denne katalogen er gyldige fra 01.05.19 (bortsett fra trykkfeil) Produktet og spesifikasjonene kan bli endret uten forvarsel da Daikin forbedrer sine produkter kontinuerlig.
Mindre eller større endringer av katalogen er forbudt uten tillatelse av Daikin Norway. Hverken Daikin Airconditioning Norway AS eller autorisert forhandler har ansvar for trykkfeil i katalogen.

