SOLO R

Framtidens luftkonditionering
redan idag

R-serien

Framtidens luftkonditionering
redan idag
Luftkonditionering utvecklad med fokus

på högsta verkningsgrad
Endast det bästa är gott nog för ditt hem. När du väljer Daikins R-serie får du komfort, energieffektivitet, tillförlitlighet och kontroll året runt. Daikins avancerade energibesparande teknik ger hög årstidsrelaterad verkningsgrad
för kyla (upp till A+++ beroende på modell). Årstidsrelaterad verkningsgrad är ett nytt sätt att klassificera luftkonditioneringsenheter baserat på deras energieffektivitet under ett helt år. Daikins R-serie är energieffektiv och
bra för miljön tack vare att den använder den senaste generationens köldmedium – R32.
Tack vare Daikins mångåriga erfarenhet och breda produktutbud kan du lita på att du får en tillförlitlig produkt
med lång livslängd som passar perfekt för just ditt hem. När du inte är hemma kan du justera rumstemperatur
och driftläge med hjälp av vår användarvänliga app. Låt Daikin hjälpa dig att skapa ett perfekt inomhusklimat och
ett energieffektivt hem.

Framtidssäkrat!

R32: effektivare & bättre
för miljön
Daikin använder köldmediet R32 i R-serien. R32 är effektivare än
dagens övriga köldmedium och gör värmepumpen enklare att
underhålla. Miljöpåverkan är upp till 80% lägre än med R-410A
då GWP-värdet endast är 675.
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(CO2 ekvivalent köldmediemängd: kg x GWP) *GWP = Global uppvärmningspotential.

Styr din värmepump på ett helt nytt sätt

Daikin Online Controller
Med Daikins WiFi-kontroll kan du justera rumstemperatur,
fläkthastighet och driftläge från din smartphone – var och när du
vill. Dessutom kan du hålla ett öga på värmepumpens strömförbrukning (gäller utvalda modeller). Med Daikins WiFi-adapter och
IFTTT skapar du recept på hur din värmepump ska styras. Antingen
låter du vädret styra, eller så väljer du hur varmt du vill ha det när
du kommer hem från jobbet. Kontrollen känner av din platsinformation och justerar värmeinställningarna därefter.

IFTTT = If This Then That.

www.ifttt.com

Ej garantiregistrerad produkt levereras med endast 3 års materialgaranti
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Prisvärd

Tyst drift

SEER

R25

R35

R50

FTXP35M/
RXP35M

FTXP50M/
RXP50M

1,3/2,5/3,0

1,3/3,5/4,0

1,7/5,0/6,0

A++
6,92

6,62

6,72

kW

2,5

3,5

5,0

kWh/år

126

185

260

kW

1,3/3,0/4,0

1,3/4,0/4,8

1,7/6,0/7,7

SCOP/P-design

kW/kW

4,61/2,4

4,64/2,8

4,1/4,6

Årlig energiförbrukning

kWh/år

729

845

1571

Årlig energiförbrukning

Temperaturinställning kyldrift
Kapacitet

18°C-32°C

Energiklass

A++

Tempeaturinställning värmedrift

Förberedd för WiFi
I inomhusenheten finns ett utrymme för dold
placering av WiFi-modulen (tillbehör).

10-30 °C
5

Förberedd för WiFi

JA

Swingfunktion horisontell/vertikal

JA

Titanapatit filter

JA

Ekonomidrift

JA

Nattsänkning

JA

Avfuktning

JA

Auto återstart

JA

Ljudtryck kyla
Ljudeffekt kyla
Luftflöde kyla

286x770x225
dB(A)
dB(A)
m3/min

Antal fläkthastigheter

st

Vikt

kg

20/26/40

mm

46

Ljudeffekt kyla

dB(A)

60

Röranslutning

tum

Köldmedium/Tco2eq/ GWP

58

59

4,5/6,3/11,5 10,5/11,9/16,8
5

dB(A)
kg

31/34/43

9

Ljudtryck kyla
Vikt

295x990x263

20/27/43

55
4,4/6,1/10,1

Mått (HxBxD)

13,5

550x765x285

47

62

61

32

47

1/4”-3/8”

1/4”-1/2”

R32/0,5/675

R32/0,9/675

-15/+18°C

Driftsområde kyla

-10/+46°C
ph/V/A

735x825x300

48

Driftsområde värme
Elanslutning

*Ej garantiregistrerad produkt levereras med endast 3 års materialgaranti

A+

Antal fläkthastigheter

Mått (HxBxD)
Inomhusenhet

Med sitt luftrenande filter verkar Solo R för
att förbättra luftkvalitén inomhus. Det luftrenande filtret tar bort luftburna dammpartiklar
för att säkerställa en jämn tillförsel av ren luft.
Dessutom har den ett avfuktningsprogram som
reducerar luftfuktigheten utan att temperaturen i rummet förändras. Silverallergenfiltret
fångar upp allergener så som pollen för att
säkerställa en jämn tillförsel av ren luft. Titanapatitfiltret bryter ner besvärande lukt från
exempel tobak och husdjur.

Utomhusenhet

Förbättrar luftkvalitén

Funktioner

Tack vare att Solo R är mycket tystgående
märks det knappt att den är igång.

A+

kW/kW

P-design

Medelklimat

Eftersom Solo R har låg bygghöjd passar den in
nästan överallt. Den är till exempel perfekt att
montera ovan dörr i en hall.

kW

5 ÅRS *

FTXP25M/
RXP25M

Energiklass
Kyla

Passar in överallt

Kapacitet

Värme

Vår prisvärda väggmodell Solo R använder
det nya, miljövänliga och energieffektiva köldmediet R32. Med sin diskreta design smälter
den in väl i hemmet.

Modell

A
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Solo R

Upp till:
++

1 fas - 230 V/10A

1 fas-230 V/16A

Världsledande luftkonditionering

Tryggt med Daikin

Daikin är ett världsomspännande företag med 90 års
erfarenhet inom värmepumpsbranschen. Vi tillverkar
högkvalitativ luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning för bostäder, handel och industri. Produkterna
för den svenska marknaden utvecklas och tillverkas i våra
fabriker i Europa. Vi samarbetar med utvalda, utbildade
och certifierade återförsäljare för att kunna erbjuda bästa
komfort och trygghet.

När garantin går ut kan en försäkring tecknas under
förutsättning att luftkonditioneringsenheten är garantiregistrerad. Din återförsäljare berättar gärna mer.

R25

R35

R50

Din Daikinåterförsäljare

11.500.000 stycken
Så många värmepumpar tillverkade Daikin det senaste
året - det motsvarar hela Sveriges värmepumpsförsäljning under 187 år. Många tillverkar värmepumpar
och luftkonditioneringsenheter, men få gör det så
helhjärtat som vi.

Solo R – design och funktion i skön harmoni för 		
effektiv kyla

Specifikationer i denna broschyr är giltiga vid produktionstillfället 20191119 (med reservation för ev. tryckfel) men då Daikin arbetar kontinuerligt för att förbättra produkten kan smärre förändringar ske utan förvarning. © Daikin Sweden AB 2019

VILKEN SOLO R MODELL
PASSAR I DITT HUS?

