DAIKIN BERGVÄRME

Sänker din energikostnad med upp till 80%

Framtidens bergvärme idag
Framtidsäkrat system

Den varvtalsstyrda kompressorn (2,5-13 kW) maximerar
besparingen genom minimal användning av elpatronen.
Tack vare den låga minimieffekten behövs i de flesta fall inga
arbetstankar, systemet klarar av att arbeta med så lite som 20
liter vatten på varma sidan. Värmepumpen är optimal för hus
mellan 15 000 till 40 000 kWh. Slutkunden kan göra förändringar i
fastigheten utan att maskinen behöver bytas ut. Överkapaciteten
i kompressorns effekt garanterar en snabb varmvattenproduktion
och ett jämnare inomhusklimat. 2 värmekurvor och VVC-styrning i
maskinen.

2 års garanti
4 års försäkring

NYHET!
100% bergvärme
0% elpatron

Styr maskinen från vardagsrummet ej från pannrummet
Den unika kontrollpanelen som styr värmen och varmvattenproduktionen kan flyttas in i huset och agerar samtidigt som
rumsgivare. Ställ in inomhustemperaturen och maskinen sköter
resten.

Snabb och ren installation
Expansionskärl, säkerhetsventiler, filter och manometrar är
integrerade i maskinen på så väl kalla som varma sidan. Endast
påfyllnadsventil samt säkerhetsventil för tappvarmvatten behöver
kompletteras. Maskinen är mycket lätt med sina 210 kg och kräver
endast 16A avsäkring.

Tyst och långlivad drift
I och med att kompressorn reducerar hastigheten under stora delar
av året så ger det er en mycket låg ljudnivå. Antalet start och stopp
minskas till ett minimum och maskinens livslängd ökar väsentligt.

Swingkompressorn - systemets hjärta
Daikins egenutvecklade patenterade
kompressor garanterar maximal täthet över
hela effektspannet. Tack vare detta kan vi gå
ner till 2,5 kW som minsta effekt.

Daikin Bergvärme
Inomhusenhet
Dimensioner [HxBxD]

mm

1752 x 600 x 728

Vikt

kg

210

Värmekapacitet min~max

kW

2,5~13,0

SCOP
Max. framledningstemperatur

upp till 5,6
°C

65

Färg
Varmvattenvolym

Vit
l

180 rostfri

Max varmvattentemperatur

°C

Ljudeffektnivå

dBA

Typ av pump
Inbyggd elpatron

60
45,5
inverter pump med energiklass A

kW

max 9

Beställningsnr (RSK) 624 67 84

Daikin störst på pumpar inom värme och kyla
Daikin’s historia började i Japan 1924 och idag är Daikin världens
ledande företag inom värmepumpar och luftkonditionering.
Daikinkoncernen har hela 60 000 människor anställda.
Internationellt är Daikin känd som en stor tillverkare med intensiv
forskning inom ett brett spektrum av vetenskaper, från mekanik,
elektronik till kemi och köldmedier. Innovation och kvalitet har alltid
varit hörnstenar i Daikins filosofi och verksamheten präglas av ett
starkt miljöengagemang.
Daikins produkter har funnits representerade i Sverige sedan 1969
och har genom åren gjort sig kända för sin höga kvalitet, låga
ljudnivåer och höga driftsäkerhet.

Daikin Sweden AB bildades då Daikin Europe köpte upp Svenska
Daikin år 2008. Detta var startskottet för en riktad satsning på Sverige och den nordiska marknaden. Daikin Sweden har sedan dess
expanderat stadigt år efter år och väsentligt ökat sina marknadsandelar inom samtliga segment. Daikin Sweden representeras av säljare
över hela landet med huvudkontoret placerat i Danderyd.
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