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GOLVMODELL
Mångsidig, 
effektiv och stilig 
luftvärmepump



Lorem ipsum

Max
6.2kW

Höjd: 600 mm | Bredd: 750 mm
Djup: 238 mm

INOMHUSENHET
Kyleffekt Min./nom./max. kW
Värmeeffekt Min./nom./max. kW

Årlig värmefaktor SCOP
Ljudvolym Kyla Q/S/L/M/H dBA

Värme

Nom.

Q/S/L/M/H dBA
Värmeeffekt -10 / -15 / -20 / -25 °C kW

UTOMHUSENHET
(Höjd x Bredd x Djup) mmDimensioner

Ljudnivå Kyla Nom. dBA
Värme Nom. dBA

Rekommenderad säkringsstorlek A

1,0/2,5/4,2
1,0/3,2/5,7

4,7
20/21/25/32/38
19/20/25/32/38

4,1 / 3,7 / 3,3 / 3,0

FVXM25A

RXTP25R

GOLVMODELL
DAIKIN Ett förnuftigt val

för nordliga förhållanden
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▶

▶

▶

▶

▶
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Daikin Golvmodell 35 har en effekt på 4,5 kW
i -10°C temperatur och 3,5 kW ännu vid -20°C

Unik luftreningsteknologi Daikin Flash Streamer  

Inbyggd WiFi och röststyrning: kompatibel med
Google Home och Amazon Alexa

Golvvärmefunktionen utnyttjar den effektiva 
fläkten från enhetens nedre del

Utvecklad för nordliga förhållanden:
testad på fabriken i -25°C kyla

Hög SCOP t.o.m. 4,7

Snabb och enkel avfrostning

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

4.6
20/21/25/32/39
19/20/25/32/39

4,5 / 4,1 / 3,5 / 3,1
Effektbehov kW 0,373 0,469

FVXM35A

551x763x312
48
49
16

RXTP35R

Daikins golvmodell är en effektiv och till 
utseendet en modern luftvärmepump, som 
passar både i hemmet och på stugan. Den 
unika inomhusenheten blåser varm luft både 
från enhetens övre och nedre del, då fördelas 
luften jämnare. Med hjälp av intensivupp-
värmning (Heat Boost) kan önskad inomhus-
temperatur uppnås snabbare.

Den nya modellen är utrustad med unik Flash 
Streamer-luftrenare, som har inbyggd WiFi 
och enheten kan även röststyras med Google 
Home eller Amazon Alexa-anordningen. 
Daikin Golvmodellen har allt du behöver.

PLANERAD FÖR NORDEN
TILLVERKAD I EUROPA

NYHET



  
Inbyggda Daikin Flash Streamer är en 
unik luftrenare, som med hjälp av hög-
hastighetselektroner bryter ner luftens 
bakterier, virus, allergener och pollen.

FLASH STREAMER

Daikin Golvmodellen blåser ut varm luft både 
från enhetens övre och nedre del. Så här fördelar 
sig värmen jämnare och det blir snabbare varmt 
i hemmet eller stugan.

DUBBEL UTBLÅSNING

Orenheter

Damm

Mikropartiklar

NOx Formaldehyd

Pollen
Lukter

Med Heat Boost-funktionen uppnås önskad 
inomhustemperatur 14 % snabbare än med 
en traditionell luftvärmepump.

HEAT BOOST



Luften vi andas i hemmet är en betydande faktor vintertid, när vi tillbringar 
mycket tid inomhus, och på våren, när gatudamm och pollen försämrar 
luftkvaliteten. Luftkvaliteten är särskilt viktig för personer med luftvägs-
symtom samt dem som lider av astma eller allergier.

Hemmets luft kan innehålla damm från rummet, allergener, dammkvalster, 
mögel, bakterier och virus. Daikin tar inomhusluftens kvalitet på allvar. Därför 
utvecklar vi kontinuerligt luftvärmepumparnas flerstegiga luftreningsteknologi. 

Daikin Flash Streamer -teknologin
Den av Daikin år 2004 utvecklade Streamer-tekniken bryter ner skadliga ämnen genom oxidering. 
I den innovativa luftreningstekniken använda Streamer-urladdningen är en typ av plasmaurladdning, 
med vilken man med jämn effekt kan producera höghastighetselektroner. Dess oxidativa nedbryt-
ningsförmåga är mycket bättre än vid en vanlig plasmaurladdning. När den förenas med inomhusluftens 
komponenter bryter höghastighetselektronerna effektivt ner luftens orenheter och avlägsnar så här 
hela tiden lukter, bakterier och inomhusluftens andra orenheter, såsom formaldehyd.

Minskning av pollenbaserade allergener efter Flash Streamer-behandling

Daikin Flash Streamer förintar även virus

Daikin Flash Streamer-teknologin används i följande modeller
Golvmodell, Stylish, Perfera, Ururu Sarara, Daikin luftrenarna MC55W och MCK55W

Daikins patenterade Streamer-luftreningsteknologi dödade på tre timmar 99,97 procent av 
inomhusluftens coronavirus, framkommer det i en forskning genomförd i samarbete med två 
japanska universitet. Redan på en timme inaktiverade Flash Streamer 93,65 % av coronavirusen 
(SAR-CoV-2). Metoden har redan tidigare vid offentliga forskningsanstalter konstaterats effektiv 
för att bekämpa bl.a. dammkvalster, olika influensavirus, RS-virus, enterovirus, adenovirus, 
legionella, virus som förorsakar matförgiftningar såsom norovirus samt mässlingsvirus.   

DAIKIN FLASH STREAMER

15 minuter
senarePollen

Efter två timmar är 99,6 % av pollenet förstört



  
Daikins unika Heat Plus-funktion minskar 
lufthastigheten till minimum och höjer den 
utblåsta luftens temperatur till maximum. 
När Heat Plus-funktionen används är 
värmepumpen extra tyst. Enheten återgår 
i normalläge efter 30 minuter.

HEAT PLUS

Tack vare den specialkonstruerade fläkten är 
Daikin Golvmodellen trots sin mäktiga effekt 
en tyst värmepump. I tyst läge låter enheten 
bokstavligen som en viskning – ljudstyrkan är 
bara 19 dBA.

TYST DRIFT

VARMA GOLV
Stör kalla golv? Golvvärmefunktionen i 
Daikin-luftvärmepumpens golvmodell styr 
den varma luftströmmen längs med golvet. 
Boendekomfort för hemmet och stugan.



TILLVERKAD 
FÖR NORDLIGA 
FÖRHÅLLANDEN
Daikin Golvmodellen är utvecklad
särskilt för Nordens kalla klimat 
– testad på fabriken i -25°C temperatur.

  

Daikin Golvmodellen är utvecklad 
tillsammans med Nordens Daikin-
experter. Därför behåller den 
prestandan också i Nordens kärva för-
hållanden. Enheten är tillverkad i Europa.

TILLVERKAD
I EUROPA

Daikin Golvmodellen är effektiv 
både vid uppvärmning och nedkylning. 
Enheten är planerad så att den klarar 
både vinterns strängaste kyla och 
sommarens varmaste hetta. 

KYLNING

PLANERAD FÖR NORDEN
TILLVERKAD I EUROPA

Värmeeffekt -10 / -15 / -20 / -25 °C 
4,5 / 4,1 / 3,5 / 3,1 kW



Lorem ipsum

Lorem ipsum

Daikin Golvmodellen förstår prat. 
Styr enheten med Google Home 
eller Amazon Alexa.

RÖSTSTYRNING

  

Med hjälp av den inbyggda WiFin kan 
du styra uppvärmningen och nedkylningen 
med smarttelefon, platta eller dator via 
internet – varifrån och när som helst.

FJÄRRSTYRNING

WiFi

Daikin Golvmodellen är en del av hemmets 
smarta styrsystem. Testade system: Google 
Home, Amazon Alexa, Somfy, Delta Dore och 
Fifthplay.

EN DEL AV DET 
SMARTA HEMMET

Da
ik

in
 R

es
idential Controller



daikin.�

Världens ledande tillverkare av värmepumpar

Daikin Finland
Örevägen 16

01510 Vanda
info@daikin.fi 

Daikins värmepumpar är utvecklade och testade i Nordens förhållanden, så att de fungerar säkert och 
energieffektivt i Finlands krävande klimat. I vårt sortiment hittar du lämpliga värmepumpar för hemmet och 
stugan, för uppvärmning och nedkylning, för nybyggen och energirenoveringar av gamla objekt. Daikin är 
världens ledande tillverkare av luftkonditioneringssystem och värmepumpar, och den enda av branschens 
aktörer som utvecklar och tillverkar själv både köldmedium och kompressorer.

  

Nya Daikin Golvmodellen tar ännu 
mindre plats, för du kan sänka in 
inomhusenheten i väggens konstruktion. 
Du sparar ytterligare 7 cm.

EN STILIG DEL 
AV INREDNINGEN

Ta kontakt
Sök närmaste 
Daikin-expert 

daikin.fi

UTVECKLAD I NORDEN
TILLVERKAD I EUROPA

Finlands Bollförbunds 
officiella samarbetspartner.


