DAIKIN ORIGO X
VI SÄTTER EN NY STANDARD
MED VÄRLDSLEDANDE
LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR

DAIKINS NYA SERIE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR
I X-SERIEN ÄR VERKLIGEN NÅGOT EXTRA.

Den höga japanska kvalitén har utvecklats i Sverige för
vårt klimat. Det innebär att du får optimal besparing,
funktion, effektivitet, komfort och driftsäkerhet oavsett
om det är en råkall vinterdag eller en stekhet sommardag.

EN NY KOMPLETT
SERIE LUFT/LUFT
VÄRMEPUMPAR

Den nya X-serien har ökad prestanda, fler unika fördelar
och fler möjligheter jämfört med våra tidigare populära
modeller. De flesta delar och komponenter
tillverkas i egna fabriker för total kontroll av kvaliteten.

Problemet löst!
I utedelen har Daikin utvecklat en ny teknik med hängande värmeväxlarbatteri,
istället för som andra luft/luft värmepumpar ha det fäst i chassiet. Den stora
fördelen är att nu behövs inte längre någon strömslukande värmekabel för
avisning. Det betyder också att det inte behövs någon extra jordfelsbrytare för
värmepumpen. Ett vanligt problem för luft/luft värmepumpar, oavsett märke, är
annars att värmekabeln med tiden kan orsaka jordfel. Med Daikins nya teknik är
problemet löst.

Patenterad kompressor
Daikins egenutvecklade och patenterade Swingkompressor har färre rörliga delar
än andra fabrikat vilket ger bättre driftsäkerhet och en ökad livslängd. Nu med två
kammare för en ännu tystare och vibrationsfriare gång.

Avancerad avfrostningslogik
- Jämnare värme i huset !
Den avancerade mikroprocessorn ser till att maskinen avfrostar endast när
det behövs, även vid så kall temperatur som -15 °C kan maskinen jobba upp
till tre timmar mellan avfrostningarna.

Effekt när den behövs
Daikins nya inverterteknik innebär att värmepumpen hela tiden anpassar sig
efter behovet och kan prestera upp till 4,6 kW vid -15°C samt 3,8 kW vid -25°C,
när det behövs!

Daikin Origo X

X-tra tyst
Diskret

Daikins Origo X är värmepumpen som ersätter ett av dina vanliga elektriska
element och kan värma, eller kyla, hela huset med skön luftspridning från
golv till tak.

Sköna golv
Origo gör ett stort jobb för ditt inneklimat. Tack vare utblås i överoch underkant får du jämn värme i huset och varmt golv på köpet!

DAIKIN ORIGO X
TEKNISKA DATA

Modell
Utvecklad i Sverige
Värmekapacitet kW
Effekt vid +7 / +2 / -7 / -15 / -20 / - 25 °C kW
COP @ 3200 W/4000 W @ +7°C
Energiförbrukning @ 3200 W / 4000 W @ +7°C

JA

JA

1,0-6,5
6,5 / 6,2 / 4,2 /
3,6 / 3,3 / 3,1

1,1-7,0
7,0 / 6,4 / 4,7 /
4,0 / 3,5 / 3,3

4,64

4,02

690 W

995 W

A

4

3,8

Temperaturområde värme

10-30 C

10-30 C

Kylkapacitet kW

1,2-5,1

1,4-5,6

Energiklass kyla

A

A

SCOP

Tack vare den avancerade lösningen på fläkthjulet ger maskinen ett högt
ljudlös vid normaldrift

X35

A+

Energiklass värme

Mycket tyst
flöde med en minimal ljudnivå. Värmepumpen upplevs i det närmaste

X25

SEER

5,1

5,2

18-32 C

18-32 C

Fan mode aktiverar endast fläkt

JA

JA

Temperaturområde kyla

Funktioner		
Veckotimer

JA

JA

Utblås vid golvet

JA

JA

Automatisk återstart

JA

JA

Tyst utomhusdrift läge

JA

JA

Swingfunktion horisontell

JA

JA

Titanfilter

JA

JA

Dimensioner inomhusdel (BxHxD)

600x700x210

600x700x210

Dimensioner utomhusdel (BxHxD)

885x550x330

885x550x330

Installation

Miljövänligt köldmedium

R410A

R410A

Ljudnivå inomhusdel dB

23/26/32/38

24/27/33/39

Ljudnivå utomhusdel dB

48/45

48/45
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gäller konsumentmarknaden

Daikin är världsledande inom värmepumpteknik och har
en lösning för alla hus och alla behov. Du får alltid optimal besparing, skön värme på vintern och effektiv luftkonditionering för de
varmaste dagarna.

Världsledande värmepumpar
Daikin är ett världsomspännande företag med 90 års erfarenhet av
tillverkning av högkvalitativ luftkonditionerings- och värmepumputrustning för bostäder, handel och industri. Produkterna för den

Tryggt med Daikin

svenska marknaden utvecklas och tillverkas vid våra fabriker i Europa.

Våra olika modeller har trygga försäkringar som medföljer.

Daikin Sweden AB ansvarar för försäljning, service och support i

Din återförsäljare berättar gärna mer. När ordinarie försäkring

Sverige. Vi samarbetar med utvalda, utbildade och certifierade åter-

går ut kan du förlänga tryggheten till låg kostnad.

försäljare för bästa ekonomi, komfort och trygghet för varje kund.

X25

X35

Daikin Origo X – kan ersätta ett vanligt elelement och sprida skön värme.

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)
.......................................................................................................................

Din Daikin återförsäljare

ccj

VILKEN DAIKIN X
VÄRMEPUMP
PASSAR DITT HUS?

