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KOMFORT HELE ÅRET RUNDT
LØSNINGER FOR OPVARMNING OG KØLING  
AF DIT HJEM
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Er du ved at bygge eller renovere din bolig? Er du interesseret 
i at udstyre din bolig med et varmesystem, der har længere 
levetid og lavere energiudgifter? Eller kunne du tænke dig at 
kombinere livskvalitet med miljøbeskyttelse?

Anbefalingerne i denne Daikin vejledning vil opfylde alle 
dine forventninger. Her vil du blive præsenteret for det, der i 
øjeblikket er det mest effektive system mht. indendørs komfort: 
Varmepumpen. Det er en skånsom men banebrydende 
teknologi, hvis fordele både for forbrugeren og miljøet, i høj 
grad er blevet bevist.
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Varmepumper anvendes til at udtrække kalorier (varme), som er indeholdt i udendørs luften, selv i koldt vejr. Ved hjælp 

af en kompressor er de i stand til at opvarme en lejlighed eller et hus på effektiv måde. Alle varmepumper har brug 

for elektricitet for at kunne fungere, men den producerede varme udtrækkes udelukkende fra udendørs luften. Disse 

lydsvage og diskrete varmepumper bruger den nyeste og bedste teknologi til at gøre din boligs energiregning så lav som 

muligt.

Regnestykket er enkelt: Ved brug af Daikin varmepumper hentes 80 % af energien, der forbruges til at opvarme din bolig, 

fra udendørs luften. Den er derfor gratis og ... vedvarende!

4

Varmepumper

Op til 4/5 af varmen, der 
produceres af varmepumpen, 
er gratis, da den trækkes ud af 
udendørs luften. Det er derfor 
en gratis og uudtømmelig 
energikilde!

Løsningen, der er skabt med fremtiden for øje

En vedvarende ressource

3/4  kW 

1/4  kW 

+ 4/4  kW 

4/5 kW 
udendørs luft

1/5 kW 
elektricitet

5/5 kW 
energi

Dens navn siger det hele: Et varmepumpesystem designet til at udtrække og overføre varmen, og dermed give brugerne 
mulighed for at bevare en konstant indendørs temperatur hele året rundt. Daikin Altherma kan også levere varmt brugsvand 
til at fuldende komforten.
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En evig cyklus
Et kølemiddel cirkulerer i en lukket kreds inde i systemet for at overføre varmen til og fra 

udendørs luften og ind i dit hjem.

 › Fordamperen gør det muligt for 

kølemidlet at udtrække varmen fra 

udendørs luften ved at skifte fra flydende 

tilstand til gastilstand.

 › Derefter komprimerer den elektriske 

kompressor gassen, hvilket øger dens 

temperatur.

 › Herefter giver kondensatoren gassen 

mulighed for at overføre dens varme til 

varmesystemet, når den vender tilbage til 

flydende tilstand.

 › Ekspansionsventilen sænker trykket på 

kølemidlet, hvilket udløser kølemidlets 

fordampning, og en ny cyklus begynder.

Udendørs 
enhed

< Kompressor
Ekspansionsventil >

Fordamper

Kondensator

Vedvarende energi 
fra luft, jord og vand

Elektricitet

Varmeenergi

Tilgang 
3~4 kW

Tilgang 1 kW

Udledning 
4~5 kW

Indendørs 
enhed

Varme

Varmt brugsvand i 
boligen
Nogle varmepumper, som f.eks.  
Daikin Altherma, giver dig også mulighed 
for at nyde glæden ved varmt brugsvand 
hele året rundt!

Om sommeren er systemet omvendt: 
Kølemidlet i kredsløbet absorberer varmen 
fra et rum og leder den udendørs.

Køle

Om vinteren opfanger kølemidlet, der 
cirkulerer i systemet, varmen, der findes i 
udendørs luften, og afgiver den indendørs i 
form af behagelig opvarmning.

3
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Daikin er med sin nyeste teknologi sikker på at tilbyde de mest effektive produkter inden for sit område

Fra vedvarende til forbrændings teknologier

2/ Luft til luft varmepumpe
En luft til luft varmepumpe udtrækker også varmen, der findes i udendørs luften, 

og afgiver den derefter som varm indendørs luft i din bolig. Om sommeren 

fungerer denne proces omvendt; Indendørs varmen fjernes og transporteres 

udendørs. Dette system garanterer dig en konstant temperatur hele året rundt.

Gå venligst til side 16 for at få mere udførlige oplysninger.

1/ Luft til vand varmepumpe
En luft til vand varmepumpe udtrækker varmen fra udendørs luften. Dette system 

transporterer varmen indendørs via en vandkreds. En luft til vand varmepumpe 

kan også levere varmt brugsvand og, hvis det er nødvendigt, behagelig kølighed 

om sommeren. Dette system tilbyder en stabil rumtemperatur hele året rundt.

Gå venligst til side 10 for at få mere udførlige oplysninger.

3/ Jord til vand - jordvarme vandpumpe
En jord til vand varmepumpe udtrækker varmen fra jorden. Princippet ved 

jordvarme eller geotermisk varme er, at der udtrækkes varme fra jorden, som 

omdannes til den varme, vi bruger til at opvarme boligen. Fordelen ved jordvarme 

er, at den udvundne energi ikke er afhængig af sol og vind, og at den er meget 

konstant. 

Gå venligst til side 12 for at få mere udførlige oplysninger.

Kombination i par: Et system til ét rum, hvor én 

indendørs enhed er forbundet til én udendørs enhed.

Udendørs enhed

Udendørs enhed

Udendørs enhed

Indendørs 
enhed

Indendørs enhed

Indendørs enhed

Fan coil units, gulvvarme/-køling eller 
radiator

Gulvvarme/eller 
radiator

Tank til varmt brugsvand

Tank til varmt brugsvand

Op til ni 
indendørs 
enheder

Kombination af flere: Det grundlæggende system er det 

samme som ved kombination i par. Den eneste forskel 

er, at op til ni indendørs enheder kan forbindes til den. 

Hvis dine behov forandrer sig, kan systemet udvikles 

i overensstemmelse hermed. Yderligere indendørs 

enheder kan faktisk installeres mere end én gang.

6
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Udendørs enhed Indendørs 
enhed: 
Varmepumpe 
+ gas 

Indendørs 
enhed: 
Varmepumpe 
+ gas 

Fan coil units, gulvvarme/-køling 
eller radiator

Fan coil units, gulvvarme eller radiator

Varmt brugsvand

Varmt brugsvand

4/ Hybrid varmepumpe
En hybrid varmepumpe kombinerer luft-til-vand varmepumpeteknologi med 

teknologi for gaskondensering, idet den søger efter den mest økonomiske 

driftsform.

Gå venligst til side 14 for at få mere udførlige oplysninger.

5/ Gaskondenseringskedel
En gaskondenseringskedel frembringer varme ved at brænde gas. For at maksimere 
forbrændingen henter den varme fra vanddampen, som udstødningsgassen 
producerer, og denne varme bruges til forvarmning af det indgående vand, så 
brændstofmængden nedbringes.

Gå venligst til side 15 for at få mere udførlige oplysninger.
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Hvilket system skal du vælge?

Hvad er den bedste løsning til din bolig?  
Valget af det rette system afhænger mest af dit 
specielle projekt. Hvert hjem er unikt.

Det handler jo også om dine daglige omgivelser. Derfor skal du installere et 

varmesystem, der passer perfekt ind i dit hjem. Uanset om det drejer sig om 

nybyggeri eller renovering, om det er små eller store arealer, så kan Daikins 

varmepumpe effektivt tilpasse sig enhver udformning. Du kan også kombinere 

Daikin varmesystemet med varmt brugsvand. Desuden tilbyder Daikin 

brugertilpassede løsninger for tilslutning til solenergi i både nye og eksisterende 

systemer.

Som en god løsning til dit specifikke projekt er det muligt at vælge én teknologi, 

men nogle gange findes den ideelle løsning i en kombination af forskellige 

teknologier. Autoriserede Daikin installatører kan hjælpe dig med at træffe det 

rigtige valg.
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Til nybyggeri eller store 
renoveringer

Til udskiftning og/eller 
forbedring af  
eksisterende kedel

1. Du ønsker at udskifte dit oliefyr, men vil gerne bevare de 

eksisterende radiatorer.

Daikin anbefaler:  

Daikin Altherma højtemperatur side 13  eller  

Daikin Altherma jordvarme varmepumpe side 12

2. Du ønsker at udskifte din gaskedel, men vil gerne bevare 

de eksisterende radiatorer.

Daikin anbefaler:   

Daikin Altherma hybrid varmepumpe side 14  eller  

Daikin gaskondenseringskedel på side 15

3. Du ønsker at varme eller køle et bestemt område hurtigt

Daikin anbefaler:  

Daikin luft-til-luft varmepumpe side 16

1. Du ønsker at have gulvvarme og/eller lavtemperatur 

radiatorer/konvektorer.

Daikin anbefaler:  

Daikin Altherma lavtemperatur side 10 eller  

Daikin Altherma jordvarme varmepumpe side 12

2. Du ønsker at varme eller køle et bestemt område 

hurtigt

Daikin anbefaler:  

Daikin luft-til-luft varmepumpe side 16

9



Daikin Altherma 
lavtemperatur

Det naturlige valg

1. Integreret indendørs enhed: Den bedste løsning for varmt brugsvand

Den nye Daikin Althermas integrerede lavtemperatur indendørs enhed er en alt-i-en gulvmodel med en 

integreret tank til varmt brugsvand (kapacitet 180 eller 260 liter). Denne enheds unikke egenskab er, at 

den let og hurtigt kan monteres når varmt brugsvand er et krav. Desuden garanterer den for den bedste 

varmeeffektivitet og største komfort i et kompakt og strømlinet design. Hvis man foretrækker varmt 

brugsvand i kombination med Daikin Althermas lavtemperatursystem, er den integrerede indendørs 

enhed den bedste løsning både for installatøren og slutbrugeren!

2. Bedste årsbaserede virkningsgrad giver den største reduktion af energiudgifterne

Med mange års erfaring med luft-til-vand varmepumpen og over 150.000 enheder installeret over 

hele Europa fortsætter Daikin med at stræbe efter at optimere Daikin Altherma systemernes ydelse.  

Dette opnås via en konstant fokus på begrænsning af tilførslen af elektricitet i udviklingen af hvert enkelt 

nyt produkt, hvilket resulterer i en yderligere reduktion i driftsomkostningerne.

ALT I ÉN 
ENHED

Tank til varmt 
brugsvand

Indendørs enhed

10
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3. Perfekt til nye og lavenergi huse
Daikin Altherma lavtemperatur er optimeret til at opfylde kravene til 

effektivitet, komfort og anvendelsesbehov, som findes i nybyggede 

huse. Det udvidede produktudvalg tilbyder nu den perfekte løsning til 

lavenergi huse, selv med meget lave varmebelastninger.

4. Kompakt indendørs enhed: Vægmodellen
 Vægmodellen er den perfekte løsning når: Produktionen af varmt 

brugsvand ikke er nødvendig, eller hvis man ønsker at inddrage Daikins 

solvarmesystem.

5. Betjeningspanel med nye funktioner og 
enkel menu

 Daikin Altherma lavtemperatur er udstyret med et nyt 

betjeningspanel. Idriftsætning, vedligeholdelse og daglig drift 

bliver uhyre enkelt takket være det grafiske interface med 

fuld tekstvisning i flere sprog, let navigation i menuerne og 

intelligente styrefunktioner.

Integreret indendørs enhed

Udendørs enhed

Solfangere (ekstraudstyr kun 
mulig med vægmodel)

Gulvvarme

Varmepumpekonvektor

Varmt brugsvand



Der opfordres oftere til brug af vedvarende energikilder. En af disse løsninger 

findes lige under vores fødder i form af jordvarme.

Princippet ved jordvarme eller geotermisk varme er, at der udtrækkes varme fra 

jorden, som omdannes til den varme, vi bruger til at opvarme boligen. Fordelen 

ved jordvarme er, at den udvundne energi ikke er afhængige af sol og vind, og at 

den er meget konstant. En Daikin Altherma jordvarme varmepumpe forbundet 

til en lodret geotermisk sonde eller til et vandret opsamlingsnet kan give den 

perfekte varmeløsning i et velisoleret lavenergi hus.

Daikin Altherma jordvarme varmepumpe

12
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indendørs enhed

lodrette geotermiske sonder

indendørs enhed

vandret opsamlingsnet

Daikin Altherma 
højtemperatur
En Daikin Altherma højtemperatur varmepumpe giver dig effektiviteten fra en varmepumpe, 

uden at du behøver at fjerne de eksisterende radiatorer. Kun oliefyret/gaskedlen bliver udskiftet. 

Dette er en lavenergi, højtydende varmeløsning, der også kan producere varmt brugsvand. Du 

vil derfor ikke længere være afhængig af priserne på fossilt brændstof.

Tank til varmt brugsvand

A2 Indendørs enhed

A1 Udendørs enhed

A1  Split system - udendørs enhed

Udendørs enheden udtrækker varmen fra den omgivende udendørs luft. Denne varme overføres 

til indendørs enheden via kølemiddelrør.

A2  Split system - indendørs enhed 

Indendørs enheden øger temperaturen, hvilket kan give vandtemperaturer på op til 80° C til 

opvarmning via radiatorer og til varmt brugsvand.



Daikin Altherma 
hybrid varmepumpe

14

Varmepumpe og gaskondenseringskedel i ét, 
forener det bedste fra to teknologier!

Daikin Althermas hybride varmepumpe er den ideelle løsning til erstatning 

af en gaskedel. Afhængigt af udendørs temperaturen, energipriserne 

og boligens energibehov vælger systemet selv, om der skal bruges 

varmepumpe, gaskedel eller begge dele samtidigt. Enheden vælger altid 

den mest effektive løsning.



Gaskondenseringskedel

Daikins gaskondenseringskedel er den bedste 

gaskondenseringskedel i sin klasse takket være dens 

unikke 2-i-1 varmeudveksler. Den giver mulighed for at 

både opvarmningsvandet og det varme brugsvand bliver 

forvarmet direkte af de varme røggasser. Dette betyder 

maksimal varmegenvinding via kondensering, også for 

det varme brugsvand, hvilket fører til den størst mulige 

forbrændingseffektivitet. Ud over topeffektiviteten, leverer 

Daikin gaskedlen den varmekomfort og det varme vand, 

som du har brug for i din bolig.

Varmt brugsvand med solenergi

For endnu større effektivitet og driftsbesparelser tilbyder 

Daikin et komplet solfangersystem. Når du kombinerer 

et Daikin varmesystem med en tank til varmt brugsvand, 

kan du tilslutte en solfanger til tanken. Solen leverer 

gennemsnitligt cirka 30-70 % årligt af den energi, vi 

har brug for til at opvarme brugsvandet til den ønskede 

temperatur. Højeffektive Daikin solfangere med en yderst 

selektiv belægning konverterer alle kortbølge solstråler 

til varme. Med denne løsning kan du spare op til 60 % af 

udgiften til produktion af varmt brugsvand.

Daikin solvarme

Fordele 

 › Kan sluttes til Daikin Altherma LT, HT, hybrid 

varmepumpe eller eksisterende fyr/kedel

 › Optimal brug af solens energi til 

produktionen af varmt brugsvand og støtte 

til varmesystemet!

 › Ekstremt effektive solfangere

 › Ingen vedligeholdelse er påkrævet

 › Lang brugstid

 › Spar op til 60 % i produktionsudgifter til 

varmt brugsvand

15
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Daikin luft-til-luft varmepumper:

Redefinerede klimaanlæg: Kom i komfortzonen med vores elegante enheder, store udvalg af 
modeller og rumspecifikke fjernbetjeninger

Usynlig skjult loftsenhed

Ideel til nybyggeri eller til dem, som sætter 

pris på rene og uforstyrrede linjer. De skjulte 

loftsenheder passer til alle indretninger. 

De er diskret gemt af vejen, så det kun er 

luftudledningen, der er synlig.

Komfort vægmodel

Denne vægmodel kombinerer den seneste 

varmepumpeteknologi med avanceret 

ingeniørarbejde og design for at gøre den 

ideel til alle husets rum. 

Ururu Sarara vægmodel

En unik kombination af befugtning, 

affugtning, ventilation og luftrensning.

Design vægmodellen Daikin Emura

Elegante og stilfulde enheder, perfekt til 

mindre rum. De er energieffektive og den 

perfekte løsning til opholdsstue, kontor, 

soveværelse m.m.
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Flexmodel

En fleksibel løsning, der kan installeres lavt 

på væggen. Og takket være deres kompakte 

form fylder de ikke mere end traditionelle 

radiatorer. Denne fleksible enhed kan når 

den vendes blive en ideel loftsinstallation i et 

loftsrum, hvor der er begrænset vægplads. 

Valget er dit.

Nexura gulvmodel 

Nexura har et frontpanel, der udsender 

strålevarme, præcis som en traditionel 

radiator.

Klassisk gulvmodel

Lydsvage enheder stående på gulvet eller 

monteret på væggen få centimeter over 

gulvet, er enkle at installere og kan endda 

indbygges delvist i væggen.

Opdag højdepunkterne...

Årsbaseret virkningsgrad: Optimal energiydelse på alle årstider
Daikin varmepumperne overholder de krævende europæiske standarder for måling af energieffektivitet, også kendt som årsbaseret virkningsgrad. Målingen af den årsbaserede 

virkningsgrad er en del af EU's miljøprogram for at nå målene for 2020. Beregning af årsbaseret virkningsgrad, også kendt som SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) har været 

obligatorisk siden 2013, og den måler systemers miljømæssige påvirkning i situationer, som afspejler virkeligheden.

Tidligere blev energieffektiviteten kun beregnet for én udendørs temperatur og ved fuld belastning af systemet. Den nye årsbaseret virkningsgrad, der tager højde for energibesparende 

driftsfunktion, tager hele spektret af udendørs temperaturer med i beregningen samt den delvise belastning. Disse nye beregningsmetoder er en fordel for systemer, der på effektiv 

måde øger energiydelsen i realistiske situationer.
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Design vægmodel
Daikin Emura

Daikin Emura giver dig en intelligent, effektiv og elegant måde at styre 

dit klima på. Det trendsættende design og innovationerne er optimeret, 

hvilket er en ideel løsning til dig og din bolig.

Form. Funktion. Redesignet.

Et yderst intelligent system med 
innovative funktioner
› Elegant finish i sølv eller ren mat hvid

› SEER op til 8,52

› Stille som en hvisken med støjniveauer ned til 19 dB(A)

› Giver maksimal komfort i alle situationer

› Kan styres via brugervenlig fjernbetjening eller via app

› Vinder af den prestigefyldte “Reddot design 2014” pris
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 › Fem luftbehandlingsteknikker i ét system

 › Laveste miljømæssige påvirkning takket være R32 kølemidlet

 › Topeffektivitet:           for hele serien

 › Perfekt komfort

› Vinder af den prestigefyldte “Reddot Design 2013” pris

En unik kombination af 
befugtning, affugtning, 
ventilation, klimaanlæg 
og luftrensning

Ururu Sarara

Ururu luftbefugtning:  
Behagelig og ligelig fordelt varme.
Ururu befugtningssystem absorberer fugt fra udendørs luften 

og transporterer den til indendørs enheden, en hurtig og 

effektiv befugtning af rummet. Takket være den perfekte 

kombination af befugtning og klimastyring bliver dit rum 

opvarmet ligeligt.

Sarara affugtning:  
Føl selv forskellen!
Når fugtigheden er for høj, sørger Sarara affugtningssystemet 

for at den sænkes uden at ændre temperaturen i rummet. 

Dette er ideelt for dig, da lavere fugtighed betyder, at du har 

det mere behageligt.

A+++
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Gulvmodel  
med strålevarmepanel
› Frontpanel med strålevarme for optimal 

varmefordeling i rummet

› Optimal komfort året rundt

› Meget lydsvag drift på 19 dB(A)

› Lav luftmængde

› Elegant design, der passer godt til alle 

indretninger

Nexura,  Design 
gulvmodel

Nexura åbner for en verden af komfort. En svalende 

sommerbrise eller hyggen fra en ekstra varmekilde 

giver behageligt indendørs klima i dit hjem året rundt.  

Denne elegante enhed har et frontpanel, der udsender 

yderligere strålevarme. Takket være dens lydsvage drift 

og begrænsede luftudledning skaber den en oase af 

velvære.
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Meget stor fleksibilitet i installationen og mange valgmuligheder
› Meget stort udvalg af udendørs enheder, som der kan tilsluttes op til ni indendørs enheder

› Alle indendørs enheder kan styres individuelt

› De diskrete og robuste udendørs enheder kan nemt monteres på tag, terrasse eller op ad en ydermur

› Det er muligt at kombinere forskellige typer af indendørs enheder

› Lavt støjniveau og høj energieffektivitet

Der kan sluttes forskellige typer af indendørs enheder til et multisystem. Forskellige udledninger kan også 

kombineres. Dermed kan du vælge den mest ideelle indendørs enhed til f.eks. soveværelset, stuen, kontoret mv., 

alt efter hvad du ønsker, og som pladsen tillader. 

Daikin multiløsninger
Opvarm og køl forskellige rum med én udendørs enhed Brugervenlig

Brugervenligt interface der 
styres enten via en trådløs 
fjernbetjening, app eller er 
integreret i et automatiseret 
boligsystem
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Daikin,  
din pålidelige partner

Daikin,  
dit bidrag til miljøet

Når du vælger et Daikin klimaanlæg, så viser du 

samtidig hensyn til miljøet. Under produktionen af din 

varmepumpe, gør vi vores yderste, for at genbruge, 

reducere spildmængden og bruge vedvarende 

energi. Daikin står for 'ecodesign' og undgår brug 

af bly, kviksølv, cadmium og andre materialer, der er 

skadelige for miljøet.



› maksimal komfort:  
Vores enheder byder på utallige muligheder og 

ekstraudstyr

› Energibesparende løsninger:  
Med et Daikin klimaanlæg tager du en ansvarlig 

beslutning til fordel for miljøet 

› Varmepumper skræddersyet til dig:  
I Daikins udvalg er der en enhed til ethvert behov

› Smagfuldt design:  
Vores enheder er stilfulde og passer ind i alle 

indretninger

› Komfortabel opvarmning, forfriskende 
afkøling og ren luft:  
Du vil altid kunne nyde optimal komfort i din bolig

› Drift så stille som en hvisken:  
Daikin klimaanlæggene imødekommer dit (og 

naboernes) behov for fred og ro

Innovation og kvalitet er grundpillerne i Daikins 
filosofi.  
Vores team får jævnligt træning og uddannelse, 
så de kan tilbyde dig de bedste løsninger. 
Produktionsprocessen undergår også løbende 
forbedringer.

Derfor kan du altid  
regne med Daikin:
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Daikin Europe N.V. deltager i Eurovent Certification 
programmet for Liquid Chilling Packages 
(LCP), luftbehandlingsenheder (AHU) og Fan 
coil-enheder (FCU). Tjek nuværende certifikats 
gyldighed online på: www.eurovent-certification.
com eller ved brug af: www.certiflash.com 

Naamloze Vennootschap - Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende - Belgien - www.daikin.eu - BE 0412 120 336 - RPR Oostende

Denne brochure 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 brochures 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 brochures brug og/eller fortolkning.  
Daikin Europe N.V. har copyright på hele indholdet
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Daikins produkter forhandles af:




