
Topptestade värmepumpar 
för alla svenska hem

DAIKIN  
BERGVÄRME 
Värmepumpen som anpassar  
sig efter behovet i ditt hus



Daikin Bergvärme gör det riktigt enkelt att alltid skapa 

bästa besparing för alla hus. Glöm krånglig dimensionering 

och besvärlig rördragning. Daikin Bergvärme är inverterstyrd 

och anpassar alltid effekten efter husets behov mellan  

2,5 till 13 kW.

Enkel och snygg installation
Allt som behövs för värme, varmvatten och enkel styrning 

är inbyggt i en kompakt enhet. För installatören betyder 

det halva installationstiden – för kunden snyggare och 

snabbare installation som tar mindre utrymme.

Daikin Bergvärmepump
RÄTT VÄRMEPUMP  
FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN





TEKNISKA DATA

Dimensioner [HxBxD] mm 1752 x 600 x 728

Vikt kg 210

Värmekapacitet min-max kW 2,5~13,0

Energiklass Värme A++

Energiklass Tappvarmvatten A

SCOP enligt EN 14825 Cold climate   

0/35   P design 8 kW 5,9

0/55   P design 8 kW 4,3

0/35   P design 12 kW 5,6

0/55   P design 12 kW 4,1

Max. framledningstemperatur °C 65

Beredarstorlek liter 180

Max varmvattentemperatur °C 60

Ljudeffektnivå dBA 45,5

Cirkulationspump värme inverter pump med energiklass A

Inbyggd elpatron kW max 9

Köldmedium R410A 1,8 kg

Kontrollpanel  
- även rumsgivare
Den unika kontrollpanelen kan placeras fritt  

i huset och fungerar då även som rumsgivare.  

Värmen kan enkelt anpassas i olika rum för  

bästa besparing. Det är enkelt att ställa in och  

att övervaka systemet.

Daikins egna  
patenterade  
kompressor
Daikins patenterade och mycket tystgående 

swingkompressor med inverterstyrning är en 

del av hemligheten bakom den unika  

effektiviteten och driftsäkerheten. 

Här är hemligheten bakom den överlägsna besparingen med Daikin Bergvärme. 

Inverterstyrning ger alltid rätt värme för alla hus. Vi har byggt in allt som behövs för 

effektiv och trygg värme i en kompakt och snygg enhet. Perfekt för dig som vill ha 

maximal besparing och en snygg installation på liten yta.

DAIKINS UNIKA FÖRDELAR 

I DAIKIN BERGVÄRME ÄR ALLT INBYGGT FÖR SNYGG OCH SNABB INSTALLATION



VARMVATTENTANK

KOMPRESSOR  
Daikins patenterade  
och inverterstyrda ger 
alltid rätt effekt.

CIRKULATIONSPUMP

SÄKERHETS- 
LEDNINGAR  
Värmebärare, köldbärare

FILTER VÄRMEBÄRARE 
OCH KÖLDBÄRARE

MANOMETER 
Värmebärare, köldbärare

KONTROLLBOX 

3-VÄGS VENTIL

AUTOMATISK 
AVLUFTNINGSVENTIL

ELPATRON

SÄKERHETSVENTIL  
Värmebärare, köldbärare

EXPANSIONSKÄRL 
Värmebärare, köldbärare. 
Förberett för frikyla.

CIRKULATIONSPUMP 
Varvtalsstyrd cirkulationspump  
radiatorkrets

ALLT  DETTA ÄR INBYGGT



REN BERGVÄRME 
 FÖR ALLA FASTIGHETER

Den inbyggda elpatronen behövs endast vid  

extrema driftfall. Det är också en av anledningarna 

till att Daikin Bergvärme har toppvärden i alla 

tester och ger nästan 100 procent bergvärme.

Bästa valet
Daikin Bergvärme är det bästa valet för alla typer 

av installationer.  Inverterstyrningen anpassar all-

tid effekten exakt efter husets behov. Om familjen 

- eller huset - växer följer Daikin Bergvärme det 

aktuella behovet av värme och varmvatten.

Nybyggnation – enkel och snabb installation  

av ett mycket energisnålt värmesystem.

Utbyte av befintlig värmepump – alltid rätt 

effekt oavsett behov och tidigare modell. 

Utbyte av värmepanna olja/el/pellets. 

Kan sänka energiförbrukningen med upp 

till 80 procent. 

Utbyte av fjärrvärme - klokt val för stor  

besparing och snygg installation på liten plats.

Luftkonditionering – genom att sommartid 

utnyttja borrhålets kyla kan frikyla användas med 

minimala driftkostnader.Tips!
Passa på att installera ett magnetitfilter i värmesystemet. 

Det är ett tillbehör som renar vattnet och som hjälper 

din värmepump att hålla sin höga effekt.



Påtaglig tystnad
Daikin Bergvärme är mycket tystgående.  

Kompressorn arbetar på låga varvtal mer än 90 procent av 

tiden och antalet start och stopp reduceras till ett mini-

mum. Effektiv isolering och placeringen av kompressorn  

sänker ljudnivån ytterligare.

Lägre nätavgifter
Daikin Bergvärme klarar i de flesta fall att värma huset med 

kompressordrift utan elpatron. Därmed kan ofta husets 

huvudsäkring sänkas och kunden sparar ännu mer pengar.

Rätt temperatur
Daikins avancerade mikroprocessor övervakar  

temperaturen i borrhålet och reducerar effekten vid behov. 

Ingen risk att borrhålet kyls för mycket.

Effektiv  
varmvattenproduktion  

Den inbyggda varmvattenberedaren är på 180 liter.  

Tack vare tekniken med slingtank, och att värmepumpen 

utnyttjar överkapaciteten i kompressorns effekt, produceras 

tappvarmvatten mycket snabbt och effektivt. Daikins  

teknik innebär också att risken för knäppningar i  

elementen elimineras.



www.daikin.se

Det här är Daikin

Upp till 14 års trygghet

Daikins organisation är uppbyggd med återförsäljaren i 

centrum. Våra återförsäljare är välutbildade och tar ansvar 

före, under och efter installationen. De erbjuder även 

trygga serviceavtal.

Daikin Bergvärme har mycket hög kvalitet och därför kan  

vi också ge en heltäckande och långtgående trygghet.  

Vid köp av Daikin Bergvärme ingår två års garanti och en  

4-årig försäkring som kan förlängas år för år upp till 12 år. 

Det innebär hela 14 års trygg värme för dig. Köpet måste  

registreras hos Daikin för att försäkringen ska gälla.

• Japanska Daikin startade 1924 - världsledande inom kyl- och värmeteknik

• Daikin Europa etablerades 1967 – sedan 1973 i Ostend Belgien 

• Daikin sålts i Sverige sedan 1969

• Elva fabriker i Europa – fyra huvudfabriker

• 90 procent av produkterna som säljs i Sverige tillverkas i Europa

• Nästan alla komponenter tillverkas inom koncernen = Total kvalitetssäkring

ÅTERFÖRSÄLJAREN
DIN DAIKIN EXPERT

cc
j -

 0
11

6

I n n o v a t i o n e r  s e d a n  1 9 2 4


