
Uppvärmning och varmt bruksvatten till låga kostnader. 
För ett nytt hem eller energirenovering av ett äldre hus.

Daikin luft-vattenvärmepumpar 

Konstruerade 
för nordliga 
förhållanden



Luft-vattenvärmepumpar  
för vattenburen värme      

Daikins luft-vattenvärmepumpar är en energisparande 
lösning till värmekälla för det nya husets vattenburna 
värmesystem. Luft-vattenvärmepumpen är också  
en central del av energirenoveringen av en gammal 
olje- eller eluppvärmning. 

Uppvärmningskostnaderna har en stor betydelse  
i Finland: även i landets södra delar är uppvärmnings-
perioden 250 dygn och ungefär hälften av energin 
som hemmet förbrukar går till uppvärmning. Därför 
lönar det sig i samband med planeringen av värme-
systemet i ett nytt hem eller husets energirenovering 
alltid att uppskatta olika alternativs brukskostnader 
under en tidsperiod på 10–20 år.

Daikin luft-vattenvärmepumpen är valet för 
bygga ren och renoveraren som värdesätter energi-
besparing och miljö. Den funkar också parallellt  
med en gammal, ännu fungerande oljepanna och 
minskar oljeförbrukningen till minimum.  

Utvecklad för nordliga  
förhållanden 
Den bästa energieffektiviteten uppnås när alla kom-
po nenter är av hög kvalitet. Daikin-värmepumparnas 
köldmedium, kompressorer och värmeväxlare utveck-
las i egna forskning- och utvecklingscentrum.

De nya Daikin-luft-vattenvärmepumparna fun-
gerar speciellt bra när det fryser till. De är utvecklade  
i Europa för nordiska förhållanden och de fungerar  
i temperaturer upp till –25 °C.

Miljövänligt  
nytt köldmedium
Daikin är den enda tillverkaren som själv  
utvecklar och tillverkar både värme- 
pumparna och köldmedierna. Som före- 
gångare tog vi i bruk nya R-32-köldmediet.  
Det transporterar värme effektivt och minskar  
på värmepumpens elförbrukning med upp  
till 10 procent, men belastar också miljön betyd-
ligt mindre än gamla köldmedier.

Värm hemmet och bruksvattnet  
med hjälp av förnybar energi

Oljevärmarens energirenovering börjar med  

en rimlig kostnad när luft-vattenvärmepumpen 

ansluts parallellt med oljepannan. Före installa-

tionen utreder Daikins expert skicket på det 

nuvarande värmedistributionssystemet och 

hjälper att välja rätt komponenter. 



Justera värmen med smart -
telefonen varifrån som helst 

Med Daikin Online Controller -appen kan värmen  
styras med den egna smarttelefonen varifrån som  
helst: justera termostaten, tidsinställ hemmets  
temperatur enligt dina behov, följ med energi  för-
brukningen och programmera.

Invertern sparar energi
Daikin-invertern sparar el och styr mjukt värme- 
pumpens hastighet och effekt. Med hjälp av den  
kan vi minska värmepumpens energiförbrukning  
med upp till 30 procent. 

Utnyttja solens värme
Till luft-vattenvärmepumpen kan kopplas solfångare,  
som sommartid ger det varma bruks vattnet gratis.

Luft-vattenvärmepumpen kopplas till vattenburen centralvärme.  

Värmedistributionen kan ske via golvvärme eller radiatorer.

Daikin Altherma 3:s stiliga och mycket tysta inomhusenhet kan du placera  

i det tekniska utrymmet eller till exempel i grovköket.
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Effekt och energiförbrukning EHVX + ERGA0 04S18D6V + 04DV 08S18D9W + 06DV 08S23D9W + 06DV 08S18D9W + 08DV 08S23D9W + 08DV

Värmekapacitet kW 4,30/4,60 6,00/5,90 7,50/7,80

Effektförbrukning värme kW 0,85/1,26 1,24/1,69 1,63/2,23
Kylkapacitet kW 4,86/4,52 5,96/5,09 6,25/5,44
Effektförbrukning kyla kW 0,94/1,36 1,06/1,55 1,16/1,73

Uppvärmning 
 

Vattenutloppstemperatur  
vid medelklimat 55 °C

SCOP 3,29 3,28 3,35
Årstidsrelaterad värmeverkningsgrad % 129 128 131
Årstidsrelaterad effektivitetsklass för värme A+++ A++

Vattenutloppstemperatur  
vid medelklimat  35 °C

SCOP 4,54 4,52 4,61
Årstidsrelaterad värmeverkningsgrad % 179 178 181
Årstidsrelaterad effektivitetsklass för värme A+++

Vattenutloppstemperatur vid kallt klimat 35 °C Årstidsrelaterad värmeverkningsgrad % 151 156 154
Vattenutloppstemperatur vid kallt klimat 55 °C Årstidsrelaterad värmeverkningsgrad % 108 109 112

Varmvatten- 
beredare
Medelklimat 

Deklarerad belastningsprofil L L XL L XL
Vattenvärmningseffektivitet % 125 125 133 125 133
Vattenvärmningens energieffektivitetsklass A+

Inomhusenhet EHVX 04S18D6V 08S18D9W 08S23D9W 08S18D9W 08S23D9W

Mått Höjd x bredd x djup mm 1650 x 595 x 625 1650 x 595 x 625 1850 x 595 x 625 1650 x 595 x 625 1850 x 595 x 625
Vikt kg 119 119 128 119 128

Tank Vattenvolym l 180 180 230 180 230
Vattnet maximala temperatur °C 70
Vattnets maximala tryck bar 10

Ljudtrycksnivå dBA 28

Utomhusenhet ERGA0 04DV 06DV 08DV 06DV 08DV

Mått Höjd x bredd x djup mm 740 x 884 x 388
Vikt kg 58,5
Kompressor Hermetiskt tillsluten swingkompressor

Driftomgivningens 
temperatur

Kylning Minimum~maksimum °CDB 10~43
Varmt bruksvatten Minimum~maksimum °CDB –25~35

Köldmedium Typ R-32
GWP 675,0
Mängd kg 1,50

Ljudtrycksnivå Värme dBA 44 47 49
Kyla dBA 48 49 50

Säkringsstorlek A 20 20 25

Produktuppgifterna kontrollerade 11-2019. Produkten och de tekniska uppgifterna kan ändras utan separat tillkännagivande,  
eftersom Daikin konstant förbättrar sina produkter. Daikin eller auktoriserade återförsäljare är inte ansvariga för eventuella fel i broschyren.

Bluevolution är Daikins nästa generations produktsortiment, där det nya, 
miljövänliga och energieffektiva R-32-köldmediet används. Eftersom  
R-32 transporterar värme effektivt kan man med dess hjälp minska värme-
pumpens elförbrukning med upp till 10 procent. Dessutom är R-32:s 
klimatuppvärmningspotential (GWP)  en tredjedel mindre jämfört med  
de allmänt använda R-22 och R-410A -köldmedierna.  R-32 är också lätt  
att tillvarata och återvinna. 


