Optimised Heating 4+

STYLISH XRH
Världsledande lu t/lu tvärmepumpar

Daikins senaste generation lu tvärmepumpar ör kalla klimat

Var ör du ska välja Daikins

Optimised Heating 4+
Daikin är världsledande inom kyla och värme och har alltid varit en öregångare och innovatör. För att ta ram
värmepumpar som är ut ormade helt e ter de krav och örutsättningar som nns i Sverige kom Daikins rämsta
internationella tekniker hit. Här mötte de våra er arna värmepumpsinstallatörer och tog del av deras kunskap och
er arenheter. Det var så Optimised Heating öddes. Projektet genom ördes med högsta kapacitet och e ektivitet i okus.

Värmekapacitet (kW)

Värmepumparna i Daikins Optimised Heating-serie är en riktig succé. Äntligen nns det lu tvärmepumpar som
ger mycket värme när det är riktigt kallt. Borta är strömslukande värmekablar. Den optimerade av rostningslogiken
ökar e ektiviteten. Nu lanserar vi våra senaste lu t/lu tvärmepumpar – Optimised Heating 4+. De är ännu starkare
än tidigare modeller och använder det energie ektiva och miljövänliga köldmediet R .
Optimised heating 4+
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Kra t ull när det gäller!
Värmepumparna i Optimised Heating 4+-serien behåller minst sin nominella e ekt ända ner till - 5°C. Inget annat
abrikat behåller sin nominella e ekt i så låga utomhustemperaturer som Daikin.

Prisbelönt produkt
Stylish XRH 30 ck utmärkelsen Bra val 0 0 i Folksams stora jäm örelse av värmepumpar som säljs på den svenska marknaden. Det innebär att lu tvärmepumpen anses
vara ett bra och hållbart val ur e ektivitets-, miljö-, unktions-, och garantisynpunkt.

Avancerad av rostningslogik

Jämnare värme i huset!
Den avancerade mikroprocessorn ser till att maskinen endast av rostar när det behövs. Även vid så kalla temperaturer som - 5 °C kan maskinen, under rätt örutsättningar, jobba mer än 1 timmar mellan av rostningarna.

Problemet löst!
I utedelen använder sig Daikin av den senaste generationen av -lagers rihängande värmeväxlare. Den stora ördelen
är att det inte behövs någon strömslukande värmekabel ör avisning eller extra jord elsbrytare ör värmepumpen. Ett
vanligt problem ör lu t/lu tvärmepumpar, oavsett märke, är annars att värmekabeln med tiden kan orsaka jord el.
Med Daikins nya teknik är problemet löst. Daikin har korrosionskyddade värmeväxlare sedan många år.
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Kapacitet min-nom.-max

kW

E ekt vid -5/-10/-15/-20/-25°C kW

Kallt
klimat

Medelklimat

COP
Värme

Stylish XRH kombinerar design och teknologi ör
att uppnå en total klimatlösning ör alla inomhusområden. Det är den tunnaste enheten inom designsegmentet ör väggmonterade enheter med sina 189
mm. Värmepumpen använder innovativa unktioner
ör att uppnå det allra bästa inom kom ort, energie ektivitet, till örlitlighet och kontroll.
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Öppen spis-logik
Temperaturinställning värmedri t

Kyla

Kapacitet

När du eldar i din öppna spis stänger de festa lu tvärmepumpar av sig när rummet uppnått önskad
temperatur. Stylish XRH stänger istället av kompressorn och inomhusenheten går enbart i fäktdri t.
På så sätt sprider sig den varma lu ten och du år en
jämnare värme i huset.
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Optimised Heating-generation

4+

Coanda-e ekten optimerar lu tfödet ör att erbjuda
ett behagligt klimat. Genom användandet av specialdesignade kla ar möjliggörs ett mer okuserat lu tföde
och en bättre temperatur ördelning i hela rummet.

Kra t ull när det gäller!
Stylish XRH behåller den nominella e ekten ända
ner till - 5°C.

Inbyggd

Funktioner

Lu trening

Inomhusenhet

Flash streamer

Coanda lu tföde

JA

2-kammars swingkompressor

JA

Värmekamera/ 3D-lu tföde

JA

Veckotimer

JA

Frihängande värmeväxlare

JA

Mått (BxHxD)/Vikt

mm/kg

798 x 295 x 189 mm / 11,5 kg

Ljudtryck värme

dB(A)

19/24/31/41

Ljude ekt kyla

dB(A)

60

Lu tföde värme

m3/min

5,1-11,5

Antal fäkthastigheter st
Mått (BxHxD)/Vikt
Utomhusenhet

Coanda-e ekten

7,63

Temperaturinställning kyldri t

WiFi-kontroll

Flash Streamer*2 bryter ner allergener så som pollen
och svampallergener samtidigt som den tar bort
besvärande lukter. Detta resulterar i en renare lu t
och bättre lu tkvalitet. Titanapatit ltret bryter ner
besvärande lukt rån exempel tobak och husdjur. Det
lu trenande ltret tar bort lu tburna dammpartiklar ör
att säkerställa en jämn till örsel av ren lu t.

0,7-4,5
A++

SEER

Lu trening i toppklass

10-30 °C

6
mm/kg

765 x 550 x 285 mm / 38 kg

Ljudtryck värme

dB(A)

49

Ljude ekt värme

dB(A)

61

Köldmedium/Tco2eq/ GWP
Dri tsområde värme/kyla
Elanslutning

R32 / 1,1 / 0,74
°C
ph/V/A

-25°C/+24°C / -10°C/+46°C
1 as - 230 V / 13 A

*Ej garantiregistrerad produkt levereras med endast 3 års materialgaranti *2 Daikins Flash Streamerteknik är inte en medicinsk utrustning och är ej avsedd att användas istället ör
medicinsk eller armaceutisk behandling.

