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DAIKIN ALTHERMA
luft til vann varmepumpe

Fire fordeler med

Daikin Altherma
varmepumpe for luft til vann

- Reduserer løpende kostnader og opprettholder optimal komfort
- Passer perfekt til nye boliger og lavenergihus
- Kompakt løsning med varmt tappevann
- Selvforklarende menysystem som er enkel å betjene

Reduserer løpende kostnader,
oppretthold optimal komfort
Effektiv drift under alle forhold
Daikin Altherma benytter den beste teknologien som finnes for å
oppnå store besparelser, og en komfortabel romtemperatur i din bolig.
Daikin Altherma finnes i 6 størrelser for å ha den mest optimale
kapasiteten for din bolig, slik at du ikke trenger å betale mer enn
nødvendig for din varmepumpe. Kompressoren i varmepumpen er
hjertet i systemet og det er derfor viktig at den er effektiv og produserer
maksimal varmeenergi med minimal tilført elektrisk energi.
Kontrollenheten er utstyrt med smarte funksjoner som sikrer energisparing
gjennom hele året. Selv i kaldt klima holdes driftskostnadene lave.
Daikin Altherma har også lave vedlikeholdskostnader, sammen med
god innsparing på driftskostnadene gir dette en rask tilbakebetaling av
investeringen.
Ett system for optimal komfort hele året
Skal du bygge nytt hus eller energieffektivsere din bolig, er Daikin
Altherma det rette valget fordi varmepumpen forener oppvarming,
kjøling og varmt tappevann til boligen. Dette gir maksimal komfort
gjennom hele året. Daikin Altherma gir stabile romtemperaturer i
hele boligen, og den er bygd for å tåle de vanskelige vinterforholdene
i Norden. Varmepumpen er fleksibel og kan kobles til alle varmesystemer
som vannbåren gulvvarme, viftekonvektorer og lavtemperatur radiatorer.
Enkelt og selvforklarende menysystem
Enklere brukerinstillinger og et selvforklarende menysystem gjør at
varmepumpen betjenes enkelt. Brukerinnstillingene består av tidsstyrte
oppvarmings og kjølefunksjoner, som sikrer stabile romtemperaturer og
gir høy komfort, og riktig temperatur på tappevannet. Andre detaljerte
menyer gir mer informasjon om og kontroll på energistyringen.
Alternativt kan man helt enkelt velge en forenklet menyvisning, som
bare viser romtemperaturen og innstillingspunktet til ønsket temperatur.

Kompakt løsning med varmt vann til boligbruk
Ser du etter en alt-i-ett løsning, er Daikin Altherma svaret. Den gulvmonterte innedelen
kombinerer oppvarming og kjøling med varmtvann til boligbruk. Den leveres med en 180 eller 260 l
tank med høy kapasitet, med 50 % mindre varmetap sammenlignet med en standard tank. Med
intilligente oppvarmingsprogrammer kan du planlegge oppvarmingen.
Krever liten gulvplass
Innedelen er kompakt og slank med et stilrent design og den krever ikke mer gulvplass enn et
vanlig kjøleskap.

Veggmontert enhet
Kompakt innedel med slank design
Daikin Altherma har også en vegghengt innedel som et alternativ når det er mer fornuftig å plassere
denne. Innedelen kan utstyrers med solfangerutstyr for å utnytte solenergien!
Daikin
Daikin har produsert varmepumper i over 50 år, og er markedsledende på varmepumpeteknologi.
Varmepumpene blir produsert i Europa med Japansk teknologi.

Solfangerne fra Daikin har fått sertifiseringsprisen Solar Keymark. Keymark for
termiske solenergiprodukter er anerkjent over hele Europa og hjelper brukerne til å
velge solfangere med kvalitet. I de fleste europeiske land er denne sertifiseringen
obligatorisk for at produktene skal være kvalifisert for subsidier.

I dag viser Daikin veien mot mer effektive, kostnadseffektive og miljøvennlige komfortløsninger, ved å introdusere
produkter som er optimale for alle sesonger. Faktum er at produkter fra Daikin reduserer energi og kostnader
på en smart måte. De er designet for å fungere under alle forhold og gjenspeiler den aktuelle ytelsen du kan
forvente i løpet av en hel oppvarmings og kjølingssesong. Med Daikin gjør du det riktige valget for lommeboken
- og for miljøet.
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 en økologisk
design og utvikling av en rekke produkter og et
energibehandlingssystem, og dette resulterer i
energiøkonomisering og avfallsreduksjon.
Brosjyren er skrevet kun til informasjon og utgjør ikke et bindende tilbud
fra 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.

Daikin Europe N.V. deltar i Eurovent
sertifiseringsprogram for klimaanlegg (AC),
væskeavkjølingspakker (LCP) og viftekonvektorer
(FCU). Kontroller løpende gyldighetssertifikat
på online: www.eurovent-certification.com
eller bruk: www.certiflash.com

Daikin produktene blir distribuert av:

Friganor AS
Grenseveien 65
0663 Oslo
e-post: varme@daikin.no
www.daikin.no
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