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Hvorfor vælge  
Daikin Altherma luft-til-
vand varmepumpe?

Højeste energimærkning
Luft-til-vand varmepumper er blandt de mest økonomiske 
varmeløsninger. Når du vælger luften til at opfylde dine behov 
for varme og varmt vand i boligen, opnår varmepumpen den 
højeste energimærkning.

Hvordan virker det?
Daikin Althermas udendørsenhed udtrækker op til 75 % af sin energi fra den omgivende luft for at levere 
varme, køling og varmt vand, mens resten leveres af elektricitet. Luft-til-vand-varmepumpen er afhængig af en 
kompressor og et kølemiddel for at overføre energien fra luften til vandet og opvarme vandet til dit behov og 
levere det til din bolig. 

3 kW  
gratis energi  

omgivende luft

4 kW 
opvarmning1 kW 

elektricitet
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Mere 
kompakt

Daikin Altherma 3 R LT er verdens første split-enhed med 
højkapacitets R-32-kølemiddel, der ud over opvarmning 
og varmt brugsvand.

1.100 mm

870 mm

460 mm

Et nydesignet kabinet 

Et sort, vandret frontgitter skjuler den enkle ventilator og reducerer 
opfattelsen af lyden, der produceres af enheden. Det lysegrå kabinet 
afspejler installationsrummet og bidrager til at indpasse enheden i 
ethvert miljø. 

En enkel ventilator til enheder  
med høj kapacitet
Daikins ingeniører har erstattet den dobbelte ventilator med 
én større ventilator og har optimeret dens form med henblik 
på at reducere driftslyden og forbedre luftcirkulationen.  

Kompakt 
Takket være den enkelte ventilator er 
højden reduceret, og det sorte gitter 
gør, at den passer diskret ind i alle 
former for udendørs omgivelser.

Tjek den 
forbedrede 
kompakthed!

Kører på R-32-kølemiddel 
Daikin er en pioner inden for lancering af varmepumper 
med R-32. Med et lavere globalt opvarmningspotentiale 
(GWP) svarer R-32 til standardkølemidler, men det opnår 
højere energieffektivitet og lavere CO

2
-emissioner. 

R-32 er let at genvinde og genbruge og er derfor den 
perfekte løsning til at nå de nye europæiske mål for 
CO

2
-emission.

Reduceret miljøpåvirkning: CO
2
eq > 75% reduktion

 › GWP: R-410A: 2.088 > R-32: 675
 › Kræver 30 % mindre kølemiddelpåfyldning

R-410A R-32

2.088

675

R-410A R-32

100 %

70%

R-410A R-32

2.088

473

Global opvarmnings-
potentiale (GWP)

Påfyldningsvolumen  
(kg)

CO2 eq  
(kg x GWP)

X = 75%



Udenfor passer udendørsenheden ind takket være det 
sorte frontgitter. De vandrette linjer på gitteret skjuler 
ventilatoren og gør den mere diskret. 

I Europa har design en meget stor betydning.  
Derfor har vi hos Daikin udviklet en ny designlinje for 
udendørsenheder. 

Kunderne investerer i deres ejendom for at få den til 
at se bedre og mere bæredygtig ud, og der skal være 
hak i alle afkrydsningsfelterne for varmepumper.

Opfylder hvad man kan forvente 
af et moderne samfund

Som Daikin Altherma-varmepumpe af tredje 
generation samler indendørsenhederne alle de 
installations- og designforbedringer, der i 2018 
blev belønnet med priser som RedDot, iF og  
Plus X. 

Daikin indendørsenheder kan installeres forskellige 
steder, fx i garagen, kælderen, bryggerset eller endda 
i køkkenet, da de stadig passer ind i det indendørs 
design. 

Enhederne er også designet til at lette arbejdet 
for installatøren og bidrager derfor til din ro i 
sindet!

Diskretion og ro i sindet

Se det forbedrede 
design!

Forbedret 
design
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Gulvvarme Varmepumpekonvektor

Forbedret 
præstation

Daikin Altherma 3 R LT giver effektiv 
opvarmning, både til rum- og brugsvand. 

Med en udgående vandtemperatur på op til  
60 °C ved -7 °C udenfor er enheden beregnet til 
nye bygninger. Enhedens drift er sikret ned til 
en udetemperatur på -25°C. 

Som lavtemperaturvarmepumpe er den særlig 
effektiv med lavtemperaturemittere som fx 
gulvvarme og varmepumpekonvektorer, der 
begge fås i Daikins samlede løsning.

Daikin Altherma 3 R  LT er faktisk verdens første  
split-varmepumpe med høj kapacitet, der fungerer 
med R-32-kølemiddel til rumopvarmning. 

Enheden omfatter en patenteret pladevarmeveksler, 
hvilket endnu en gang positionerer Daikin som 
førende inden for varmepumper. 

Verdens første i sin kategori Komfort hele året rundt

Tjek den forbedrede 
ydeevne!

Rumopvarmning

Varmt brugsvand

App og stemmestyring

Daikin Altherma 3 R LT, et 
komplet tilbud

Fleksibelt valg af emitter

Ro i sindet hele året rundt
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Daikin Altherma 3 R LT-serien kan kombineres med tre forskellige indendørsenheder, der kan tilsluttes til 
udendørsenheden, og som tilbyder specifikke funktioner til at sikre opvarmning og varmt brugsvand i dit hjem.

Integreret varmtvandsbeholder i 
rustfrit stål

Denne model er en kompakt enhed 
med et lille bundareal på 595x634 mm. 
Enheden er udstyret med en tank på 
180 eller 230 l til at opfylde dit behov for 
varmt vand i hjemmet. Som ekstraudstyr 
kan du vælge bizone-funktion.

Integreret ECH2O-model 
varmtvandsbeholder

ECH
2
O-enheden er udstyret med en 

termisk varmtvandsbeholder på 300 
eller 500 l, som kan tilsluttes termiske 
solpaneler. .

Vægmodel

Denne model er den mest kompakte 
enhed, men den skal have en separat 
beholder for at levere varmt brugsvand. .

Én løsning,  
flere kombinationer
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Vælg blandt Daikins "Tre plusser" den funktionalitet, der passer bedst til dit behov.  
Indendørsenhederne fås i 3 mulige versioner: rumopvarmning, reversibel og bi-zone,  
hvilket giver dig mulighed for at skræddersy dit Daikin-varmesystem. 

2-zone model
Kun den integrerede gulvmodel er som ekstraudstyr udstyret 
med en 2-zone-model: Du kan vælge to uafhængige zoner 
med forskellige emittere, der har brug for et forskelligt 
temperaturniveau i forskellige rum (eksempel: gulvvarmeanlæg i 
stuen og radiatorer i soveværelset ovenpå).

De 2 zoner kan også styres uafhængigt af hinanden: deaktivering 
af opvarmningen på første sal om dagen for at reducere 
overforbruget.

Model til rumopvarmning
Modellen med kun opvarmning er standard i Daikins 
produktsortiment og fås til alle tre indendørsenheder. Det betyder, at 
dit varmesystem leverer rumopvarmning og varmt brugsvand.

Zone 1 / Nat: Soveværelser
Udstyret med nyere radiatorer. 
Programmeret til at fungere om aftenen 
og om morgenen.

Zone 2 / Dag: Opholdsrum
Udstyret med fan coils og/eller gulvvarme;  
fungerer efter behov.

Få den komfort  
du beder om  
med de bedste funktioner

Varmepumpekonvektorer er hydroniske emittere, der 
kan levere opvarmning. De kan kombineres og passer 
perfekt til gulvvarmesystemer.

Dit rørsystem under gulvet er designet til at modtage vand 
med middel temperatur til opvarmning af dit hjem.

60°C

35 °C45 °C



Stemmestyring

For at give brugerne endnu mere komfort og 
brugervenlighed tilbyder Onecta-appen nu 
stemmestyring. Denne håndfri funktion reducerer 
antallet af klik, så du kan styre enhederne hurtigere end 
nogensinde før. Stemmestyring er tværfunktionel og 
flersproget og passer godt sammen med intelligente 
enheder, herunder Google Assistant og Amazon Alexa.

Programmering

Indstil et program, der bestemmer, hvornår systemet 
skal være i drift, og opret op til seks handlinger pr. dag.

Styring

Tilpas systemet, så det passer til din livsstil og dit 
komfortniveau året rundt.

Overvågning

Få et grundigt overblik over, systemets ydelse, og hvor 
meget energi det bruger.

Denne publikation er kun udarbejdet som information, og den udgør ikke et tilbud, der er bindende for  

Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. har samlet denne publikations indhold efter bedste overbevisning. Der gives 

ingen udtrykkelige eller underforståede garantier for, at indholdet og de produkter og tjenester, der præsenteres 

heri, er komplette, nøjagtige, pålidelige eller egnede til et bestemt formål. Specifikationer kan ændres uden 

forudgående varsel. Daikin Europe N.V. afviser udtrykkeligt ethvert ansvar for nogen form for direkte eller indirekte 

skader, forstået i ordets bredeste betydning, som er opstået på grund af eller i forbindelse med denne publikations 

brug og/eller fortolkning. Daikin Europe N.V. har copyright på hele indholdet. 

Trykt på ikke-klorbleget papir. 

BKF-Klima A/S Tempovej  18-22 2750 Ballerup info@bkf-klima.dk

ECPDA21- 740 03/22

Onecta App, nu 
tilgængelig med 
stemmestyring

Administrer dit 
varmesystem fra din 
smartphone.

Funktionernes tilgængelighed afhænger 
af systemtypen, konfigurationen og 
driftstilstanden. App-funktionerne er kun 
tilgængelige, hvis både Daikin-systemet og 
appen har en pålidelig internetforbindelse.

Scan QR-koden for at 
downloade appen nu


