R-serien
Världsledande

luft/luft värmepumpar
optimerade för verkningsgrad

R-serien
framtidens

luft-luft värmepumpar

Emura R
Bästa verkningsgrad och komfort i

idag

en överlägsen design.

Upptäck nästa generation

av luftvärmepumpar

Endast det bästa är gott nog när det gäller ditt hem. Genom nytänkande när det gäller miljö och komfort har Daikin tagit utvecklingen
av luftvärmepumpar till en helt ny nivå med sin nya R-serie. När du väljer Daikins R-serie kan du lita på komfort, energieffektivitet,
tillförlitlighet och kontroll året runt.

Utvecklade med fokus

Upp till

på högsta verkningsgrad

A

+++

i både värme
och kyla

Daikins avancerade energibesparande teknik ger hög årstidsrelaterad verkningsgrad för både värme och kyla (upp till A+++).
Årstidsrelaterad verkningsgrad är ett nytt sätt att klassificera värme- och kylprodukter baserat på dess energieffektivitet under ett
helt år. Daikins nya R-serie är energieffektiv och bra för miljön då den använder den senaste generationens köldmedium, R-32.
Daikins mångåriga erfarenhet och breda produktutbud innebär att du kan lita på att du får en tillförlitlig produkt med lång livslängd
som passar perfekt för just ditt hem. Även när du inte är hemma kan du justera rumstemperatur och driftläge med din smartphone
med en användarvänlig app. Låt Daikin hjälpa dig att skapa ett perfekt inomhusklimat och ett energieffektivt hem.

Framtidssäkrat!

R32: effektivare, bättre för miljön
100%

100%

100%

Daikin använder R-32-köldmedium, R32 är effektivare än dagens köldmedium
69%

och enklare att underhålla. Miljöpåverkan är upp till 80 % lägre än R410A
då GWP värdet är endast 675. År 2025 kommer försäljning och service av

32%

22%

värmepumpar innehållande köldmedium R410A att förbjudas.
GWP-värde
R-410A

78%

Köldmedium (kg)

R-32

Inverkan på den globala
uppvärmningen

(CO2 ekvivalent köldmediemängd: kg x GWP)

*GWP = Global uppvärmningspotential.

Ururu R
Total klimatkontroll med luftfuktning/avfuktning, luftrening och
ventilation samt den högsta verkningsgraden för värme och kyla.

Caldo R
Attraktiv väggmonterad
enhet. Snygg design och
perfekt kvalitet på inomhusluften.

Förstklassig

luftrening!

R-serien har vi utrustat med vår bästa luftrening. Modellerna Ururu och Caldo har Flash-streamer som standard.
Flash-streamern bryter effektivt ner t.ex. virus, mögel, pollen och formaldehyd.
Emura har ett filter med titanapatit samt ett silverallergenfilter som effektivt bryter ner t.ex. allergener, bakterier
och virus.

Styr din värmepump

på ett helt nytt sätt
Med Daikins wifi kontroll kan du justera rumstemperatur, fläkthastighet eller driftläge från
din smartphone, var du vill och när du vill. Dessutom kan du hålla ett öga på värmepumpens strömförbrukning*. Med Daikins wifi-adapter och IFTTT skapar du recept på hur
din värmepump ska styras. Glöm krångliga schemaläggningar! Nu styrs din värmepump
av vädret eller beroende av var du befinner dig. Skapa egna recept som kontrollerar din
värmepump precis som du vill.
* Utvalda modeller

www.ifttt.com

IFTTT = If This Then That
Endast hos Daikin!

Patenterad swingkompressor

färre haverier

Daikins egenutvecklade och patenterade swingkompressor har färre rörliga delar än andra fabrikat vilket ger bättre driftsäkerhet och
ökad livslängd. Nu med två* kammare för en ännu tystare och vibrationsfriare gång. Swingkompressorn kännetecknas av mycket
lång livslängd, till skillnad från andra tillverkare har Daikin ingen fjäder som kan brista i sina kompressorer.
* Utvalda modeller

Återförsäljaren

din Daikin expert
Daikins organisation är uppbyggd med återförsäljaren i centrum. Våra återförsäljare är välutbildade köldmedietekniker som
tar ansvar före, under och efter installationen. Experten ser över husets värmesystem och ger dig råd om vilken
värmepump som blir bäst just för dig. Närmaste återförsäljare hittar du på daikin.se.

14-års

trygghet
Våra värmepumpar har en mycket hög kvalitet, därför kan vi också erbjuda en lång trygghet.
De levereras med minst en 5-årig garanti. Efter garantitiden erbjuds du en kompletterande försäkring som ger
dig trygghet i upp till 14 år efter köpet.
Daikin har ett nätverk av professionella återförsäljare över hela Sverige och ett nätverk av servicepartners för din
trygghet. Värmepumpen måste registreras på Daikins hemsida för att garantin ska gälla.

10.233.000

stycken

Så många värmepumpar och kylanläggningar tillverkade Daikin det senaste året - det motsvarar hela Sveriges
värmepumpsförsäljning under 170 år. Många tillverkar värmepumpar men endast ett fåtal gör det så helhjärtat
som Daikin. Vi är marknadsledande inom tillverkningen av klimatprodukter och det pågår ett ständigt arbete
med att utveckla effektivare och mer miljövänliga produkter och köldmedium. Daikin har mer än 50 års erfarenhet av värmepumpar och levererar värmepumpar och kylanläggningar till villor, affärer och kontor över hela
världen. Daikin är idag marknadsledande i branschen och bara en marknadsledare kan garantera dig denna
servicenivå och kvalitetskontroll! Så, med Daikin gör du rätt val för din plånbok och för miljön.

Innovationer sedan 1924

FÖRBEREDD FÖR

STYRNING
VIA WIFI

20XX

URURU R

URURU R har högsta poäng i Folksams utvärdering av luft-luft värmepumpar 2015.

Rent otrolig!

URURU R
tekniska data

Modell
Framtidssäkrat köldmedium R32

R25

R35

R50

FTXZ25N/RXZ25N

FTXZ35N/RXZ35N

FTXZ50N/RXZ50N

JA

JA

JA

Ururu R är unik i sitt slag, den är inte bara en av de effektivaste och

Kompressorkammare

miljövänligaste luft-luft värmepumparna på marknaden, utan också

Värmekapacitet kW

0,6-7,5

0,6-9,0

0,6-9,4

Energiklass värme

A+++

A+++

A+++

5,9

5,73

5,5

5,11/4,53/3,93

4,37/3,93/3,38

3,90/3,49/3,03

ett komplett klimatsystem.

SCOP
COP nominell frekvens -5°C/-10°C/-15°C

2 kammare

Automatisk filterrengöring

Pdesign kW (värme/kyla)

3,5/2,5

4,5/3,5

5,6/5,0

En av de unika egenskaperna som Ururu R har är den automatiska

Årlig energiförbrukning kWh (värme/kyla)

831/92

1100/136

1427/203

filterrengöringen. En borste rengör filtret kontinuerligt och dammet

Klimatzon

Medelklimat

Medelklimat

Medelklimat

Temperaturområde värme

10-30 C

10-30 C

10-30 C

samlas i en behållare som är enkel att tömma. Ett smutsigt filter
minskar värmepumpens effektivitet och livslängd. Ett rent filter

Kylkapacitet kW

0,6-3,9

0,6-5,3

0,6-5,8

Energiklass kyla

A+++

A+++

A+++

minskar strömförbrukningen med upp till 30% .

SEER

9,54

9

8,6

18-32 C

18-32 C

18-32 C

Renar
Ingen luftvärmepump renar luften som Ururu R. Med den inbyggda

Temperaturområde kyla

Funktioner
Antal fläkthastigheter
Automatisk filterrengöring

6 + auto
JA

JA

JA

luftrenaren (flashstreamer) och filtrering av luften i flera steg får du

Påfuktning

JA

JA

JA

en fräsch och hälsosam luft i ditt hem.

Ventilation

JA

JA

JA

Befuktar & avfuktar

Flash Streamer

JA

JA

JA

På vintern när luften är torr tar Ururu R fukt ur utomhusluften och
sprider den i ditt hem. Klimatet inomhus blir skönare och hälsosammare. På sommaren när luftfuktigheten är hög kan du avfukta
luften.

Ventilerar
Till skillnad mot en traditionell luftvärmepump fyller Ururu R
rummet med fräsch förtempererad renad luft. Ururu R har en

3D-luftflöde

JA

JA

JA

3-areas intelligent eye

JA

JA

JA

Energiförbrukning i fjärrkontrollen

JA

JA

JA

Installation
Dimensioner inomhusdel (BxHxD)

798x295x372

798x295x372

798x295x372

Dimensioner utomhusdel (BxHxD)

795x693x300

795x693x301

795x693x302

Miljövänligt köldmedium/ GWP

R32/675

R32/675

R32/675

Ljudtryck (värme) inomhusdel dB(A)

39/28/19

42/29/19

44/31/24

Ljudtryck (värme) utomhusdel dB(A)

46

48

50

Ljudeffekt inomhusdel värme/kyla dB(A)

56/54

57/57

59/60

Ljudeffekt utomhusdel värme/kyla dB(A)

-/59

-/61

-/63

ventilationskapacitet på ca 300 m2/dygn.

8 ÅRS

STYRNING
VIA WIFI
INGÅR

Emura R

Rena linjer
När du söker form, funktion och innovation i en och samma produkt
ska du välja Emura R. Här presenterar vi en luft/luft värmepump som

Emura R
tekniska data

R25

Modell
Framtidssäkrat köldmedium R32

R35

R50

FTXJ25M/RXJ25M

FTXJ35M/RXJ35M

FTXJ50M/RXJ50M

JA

JA

JA

Kompressorkammare

1 kammare

2 kammare

Värmekapacitet kW

0,9-4,7

0,9-5,1

1,4-7,0

Energiklass värme

A+++

A++

A++

4,6

4,6

4,24

har prisvinnande design och som dessutom ger skön värme, eller

SCOP

kyla, med överlägsen värmeeffekt. Wifi ingår som standard*.

COP nominell frekvens -5°C/-10°C/-15°C

3,76/3,34/-

3,34/2,96/-

3,01/2,68/-

Finns i silver/antracit eller matt vit.

Pdesign kW (värme/kyla)

2,7/2,4

3,0/3,5

4,6/4,8

Årlig energiförbrukning kWh (värme/kyla)

822/97

913/170

1505/239

Medelklimat

Medelklimat

Medelklimat

Temperaturområde värme

10-30 C

10-30 C

10-30 C

Kylkapacitet kW

0,9-3,3

0,9-4,1

1,4-5,5

Energiklass kyla

A+++

A++

A++

* kräver trådlöst nätverk i hemmet

Luftrening
Titanapatit samt silverallergenfilter rengör luften effektivt i hemmet.

Klimatzon

Skadliga virus såsom influensa och allergener (pollen/kvalster) redu-

SEER

ceras kraftigt för ert välbefinnande.

Temperaturområde kyla

Närvarosensor

Antal fläkthastigheter

Sensorn ”intelligent eye” ger alltid bästa komfort och ökar besparingen. Om rummet är tomt i 20 minuter sänks temperaturen för

8,64

7,19

7,02

18-32 C

18-32 C

18-32 C

Funktioner
6 + auto

Wifi ingår

JA

JA

JA

Silverallergenfilter

JA

JA

JA

att minska förbrukningen. Systemet återgår till den ursprungliga

2-areas Intelligent eye

JA

JA

JA

3D-luftflöde

JA

JA

JA

inställningen när någon kommer in i rummet. Sensorn riktar även

Endast fläktdrift

JA

JA

JA

bort luftflödet från personer i rummet för att undvika drag.

Skönt överallt
Med hjälp av 3D luftfördelningssystem sprids luften effektivt.
I kylläget ställer sig luftriktaren horisontellt för att förhindra att kall

Veckotimer

JA

JA

JA

Tyst driftläge inom och utomhusenhet

JA

JA

JA

Dimensioner inomhusdel (BxHxD)

998x303x212

998x303x212

998x303x212

Dimensioner utomhusdel (BxHxD)

765/550/285

765/550/285

825/735/300

R32/675

R32/675

R32/675

Installation

Miljövänligt köldmedium/ GWP
Ljudtryck (värme) inomhusdel dB(A)

41/34/28/19

45/37/29/20

47/41/35/32

vinklad nedåt för att den varma luften ska nå golvet.

Ljudtryck (värme) utomhusdel dB(A)

47

48

48

Ljudeffekt inomhusdel värme/kyla dB(A)

56/54

59/59

60/60

Ljudeffekt utomhusdel värme/kyla dB(A)

62/61

63/63

63/63

A
AR NT

I

G

luft blåser rakt mot kroppen. I värmeläget ställer sig luftriktaren

5 ÅRS

FÖRBEREDD FÖR

STYRNING
VIA WIFI

Caldo R

Rejält effektiv
Caldo R är en rejäl och effektiv värmepump med smart närvarosensor som reducerar temperaturen när rummet är tomt. Med sin

Caldo R
tekniska data

R25

Modell
Framtidssäkrat köldmedium R32

JA

JA

JA

1 kammare

2 kammare

Värmekapacitet kW

1,3-4,7

1,4-5,2

1,7-6,0

A+++

A+++

A++

5,1

5,1

4,6

4,37/3,90/3,38

3,56/3,19/2,71

3,63/3,22/2,77

2,4/2,5

2,5/3,4

4,0/4,2

659/103

686/140

1216/196

Medelklimat

Medelklimat

Medelklimat

Temperaturområde värme

10-30 C

10-30 C

10-30 C

Kylkapacitet kW

1,3-3,2

1,4-4,0

1,7-5,0

Energiklass kyla

A+++

A+++

A++

Optimal temperaturkontroll

Pdesign kW (värme/kyla)

Med Caldo R kan du justera temperaturen i huset i steg om 0,5°C

Årlig energiförbrukning kWh (värme/kyla)

unikt hos Daikin!

Klimatzon

COP nominell frekvens -5°C/-10°C/-15°C

Luften passerar det luktborttagande titanapatit filtret som fång-

SEER

ar upp luftburna dammpartiklar och skadliga organiska kemiska

Temperaturområde kyla

ämnen såsom bakterier, virus och allergener. Därefter bryter Daikins

Funktioner

Energieffektivitet upp till A+++

FTXM42M//RXM42M

Energiklass värme
SCOP

Flash Streamer ner virus- och mögelpartiklar.

R42

FTXM35M//RXM35M

Kompressorkammare

mjuka form och tidlösa design smälter den in i alla miljöer.

Avancerad luftrening i toppklass

R35

FTXM25M//RXM25M

8,52

8,51

7,5

18-32 C

18-32 C

18-32 C

Antal fläkthastigheter

6 + auto

Flash streamer

JA

JA

JA

3D-luftflöde

JA

JA

JA

Caldo R är extra effektiv och optimerad för att ge högsta

2-areas Intelligent eye

JA

JA

JA

Swingfunktion vertikal/horisontell

JA

JA

JA

verkningsgrad.

Fan mode aktiverar endast fläkt

JA

JA

JA

Närvarosensor

Veckotimer

JA

JA

JA

Automatisk återstart

JA

JA

JA

Dimensioner inomhusdel (BxHxD)

811/294/272

811/294/272

811/294/272

Dimensioner utomhusdel (BxHxD)

765/550/285

765/550/285

825/735/300

Miljövänligt köldmedium/ GWP

R32/675

R32/675

R32/675

inställningen när någon kommer in i rummet. Sensorn riktar även

Ljudtryck (värme) inomhusdel dB(A)

39/27/20

39/28/20

45/29/21

bort luftflödet från personer i rummet för att undvika drag.

Ljudtryck (värme) utomhusdel dB(A)

47

49

48

Ljudeffekt inomhusdel värme/kyla dB(A)

54/57

54/60

60/60

Ljudeffekt utomhusdel värme/kyla dB(A)

59/59

61/61

63/63

ringen. Om rummet är tomt i 20 minuter sänks temperaturen för
att minska förbrukningen. Systemet återgår till den ursprungliga

Installation

A
AR NT

I

G

Sensorn ”intelligent eye” ger alltid bästa komfort och ökar bespa-

5 ÅRS

i R-serien passar ditt hus?
R25

R35

R50

R25

R35

R50

R25

R35

R42

Ururu R – vårt flaggskepp - när inget annat duger

Emura R – design och funktion i skön harmoni för
effektiv värme och kyla
Caldo R – en favorit i såväl villor som fritidshus.

Hur mycket kan du spara?
Nuvarande årsförbrukning exkl hushållsel
och varmvatten (ca 6 000 kWh)............................kWh

Kostnad före ROT................................................................................
Kostnad efter ROT..............................................................................

Din årsbesparing:

Besparing per månad......................................................................

...........................kWh x 1,2 kr =..................................kronor!

Kostnad per månad .........................................................................
Nettobesparing sek / månad (besparing - kostnad)
.......................................................................................................................

Daikin 3D app
Med Daikins 3D app kan du se hur luftvärmepumpen kommer att se ut hemma hos dig innan du köper den.
Placera bilden nedan på väggen där du vill installera enheten, rikta surfplattan eller mobilen mot bilden och se
din värmepump i 3D.

Din Daikin återförsäljare
Daikin vill uppmärksamma dig på att visningen av 3D-bilder med hjälp av appen kan leda till felaktigheter eller misstag som inte Daikin kan hållas ansvarigt för.

Specifikationer i denna broschyr är giltiga vid produktionstillfället, 2016-09-12 och ersätter tidigare utgåva (med reservation för ev. tryckfel). Daikin arbetar kontinuerligt med att förbättra produkten och smärre förändringar sker löpande. © Daikin Sweden AB 2016

Vilken värmepump

