
VERDENS STØRSTE PRODUSENT AV
AIRCONDITION OG VARMEPUMPER

VÅRT OPPDRAG:
KNUSE 
VINTERKULDA

Daikin Optimised Heating 4

NYHET!
NORGES



Maks
7.2kW

Høyde: 294 mm | Bredde: 811/1040 mm
Dybde: 272 mm

INNEDEL
Kjølekapasitet Min./nom./maks. kW
Varmekapasitet Min./nom./maks. kW

Årsvarmefaktor SCOP 
Lydtrykk Kjøling S/L/M/H dBA

Oppvarming S/L/M/H dBA

0.7/4.0/5.1
0.8/4.0/7.2

5.3
20/24/32/46
19/22/31/46

5.5 / 5.0 / 4.5 / 4.0

0.7/3.0/4.5
0.8/3.2/6.7

5.1
21/25/33/45
19/22/31/45

5.0 / 4.5 / 4.0 / 3.3Varmekapasitet ved -7 / -15 / -20 / - 25 °C kW

FTXTM30M FTXTM40M

WiFi

SYNERGI R-32
- gir deg mer

Nye Daikin Synergi er vår kraftigste 
nordiske varmepumpe og er i en egen 
klasse når det gjelder varmeeffekt. 

Nå introduserer vi også den unike Flash 
Streamer luftrenseren. Den tar knekken på 
virus, bakterier, pollen, midd, vond lukt. bl.a.
 
3-D luftstrøm sikrer best mulig spredning 
av luft og temperatur. Det intelligente øyet 
hindrer direkte trekk og senker 
temperaturen når man ikke er til stede. 

Her viser verdens største leverandør av 
klimaløsninger at de ligger helt i front når 
det gjelder varmepumpeteknologi. 

Hvorfor velge 
Synergi R-32?

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

Synergi 40 gir hele 5kW varme ved -15°C 
og utrolige 4kW ved -25°C ute

Unik luftrenserteknologi med Daikin Flash 
Streamer

Ekstremt lavt lydnivå (fra 19 dBA)

Peisfunksjon - viften går selv ved oppnådd 
temperatur for å spre varme fra peis eller 
andre varmekilder

Spesielt utviklet for det norske klimaet, 
fabrikktestet ned til -25°C ute

Høy SCOP på opptil 5.3

Høyeste energimerking A+++

Daikin online controlleren gir deg muligheten til å styre din 
varmepumpe med laptop, iPad eller smarttelefon via internett. 

NYHET NYHET

5.0kW
ved -15°C



Maks
6.7kW

Høyde: 285 mm | Bredde: 770 mm
Dybde: 225 mm

INNEDEL
0.7/3.5/4.40.7/2.5/4.0Kjølekapasitet Min./nom./maks. kW
0.8/4.0/6.70.8/3.2/6.2Varmekapasitet Min./nom./maks. kW

4.85.0Årsvarmefaktor SCOP 
21/26/35/4321/26/35/43Lydtrykk Kjøling S/L/M/H dBA
21/26/35/4321/26/35/43Oppvarming S/L/M/H dBA

5.0 / 4.2 / 3.4 / 3.14.2 / 3.3 / 3.0 / 2.8Varmekapasitet ved -7 / -15 / -20 / - 25 °C kW

FTXTP25K FTXTP35K

MOSKUS R-32
- kompakt og kraftig

Nye Daikin Moskus er skreddersydd for det 
kalde norske klimaet. Moskus er kompakt 
og kan monteres tett oppunder taket, 
eksempelvis over en dør. 

Med fokus på høy varmekapasitet og 
brukervennlighet har Daikin utviklet en 
rendyrket varmepumpe kun for det kalde 
norske klimaet. 

Med helt nytt design og miljøvennlig 
kuldemedie setter nye Moskus en ny 
standard for varmepumper.

Moskus leverer suverent beste 
varmeeffekt i sin klasse ved -7°C ute. 

Hvorfor velge 
Moskus R-32?

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

Prisgunstig varmepumpe med høy effekt 
ved kalde utetemperaturer

Kan monteres over en dør

Spesielt utviklet for det norske klimaet, 
fabrikktestet ned til -25°C ute

En av markedets minste innedeler

Moskus 35 gir hele 4.2kW varme ved 
-15°C og utrolige 3.1kW ved -25°C ute

Høy SCOP betyr lavt strømforbruk og 
redusert strømregning.

Enkel og brukervennlig fjernkontroll 

NYHETNYHET

Kan monteres
inntil 40mm

fra taket.

40mm

5.0kW
ved -7°C

WiFi

Daikin online controlleren gir deg muligheten til å styre din 
varmepumpe med laptop, iPad eller smarttelefon via internett. 



DAIKIN – OPTIMISED HEATING 4
▶

▶

▶

▶

▶

Opprettholder overlegen og stabil 
varmekapasitet gjennom hele 
vinterkulda

Mer kompakt utedel gir mindre 
dimensjoner og vekt

Ny re-designet bunnpanne og 3-lags 
fritthengende coil gir mye raskere 
avriming og høyere effekt

Daikins egenutviklede og patenterte 
kompressor gir mindre vibrasjon og 
lavere lyd.

Spesielt utviklet for det nordiske 
klimaet, fabrikktestet ned til -25°C ute

Med målsettingen om å knuse vinterkulda, ble 
utvikling og testing av Optimised Heating 4 
gjennomført i Sverige. Den unike 3-lags 
fritthengende coilen sikrer høy effektivitet og 
mye raskere avriming.

Utedelens utforming sikrer at is ikke bygger 
seg opp, og man unngår unødvendig vibrasjon 
og støy fra utedelen. Energikrevende varme-
kabel i utedelen er derfor ikke nødvendig i 
Daikin sine varmepumper.

Optimised Heating 4 benytter R-32 som er et 
mer miljøvennlig kuldemedie. 

NORDEN!
NYHET - KUN FOR

daikin.noProduktspesifikasjonene i denne katalogen er gyldige fra 01.10.17 (bortsett fra trykkfeil) Produktet og spesifikasjonene kan bli endret uten forvarsel da 
Daikin forbedrer sine produkter kontinuerlig. Mindre eller større endringer av katalogen er forbudt uten tillatelse av Friganor. Hverken Friganor/Daikin eller 
autorisert forhandler har ansvar for trykkfeil i katalogen.

Fabrikktestet
til -25°C


