comfora h
Suomen Palloliiton
virallinen
yhteistyökumppani

Daikin ilmalämpöpumput

Lähes
äänetön
lämmittäjä
Uusi Daikin Comfora H -ilmalämpöpumppu
Kuiskauksenhiljaista mukavuutta
Erinomainen ilmalämpöpumppu vanhan talon remonttiin
Suunniteltu pohjoisen olosuhteisiin – säästä heti kodin lämmityskuluissa
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Pohjoismaissa on
käytössä yli 200 000
Daikin-lämpöpumppua!

–25 C

*
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Lämmitysteho jopa 6,7 kW
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Mukavuutta
ja nopeaa säästöä
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lämmityskustannuksiin
C
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Korkeus: 285 mm
Leveys: 770 mm
Syvyys: 225 mm

POHJOISEEN SUUNNITELTU
EUROOPASSA VALMISTETTU

Uudella Daikin Comfora H -ilmalämpöpumpulla
täydennät helposti kodin vanhaa sähkö- tai
öljylämmitystä, pienennät lämmityskustannuksia ja lisäät mukavuutta. Lämmityskustannuksilla
on Suomessa suuri merkit ys: maan eteläosissakin
lämmityskauden pituus on 250 vuorokautta ja
lämmitykseen kuluu noin puolet kodin tarvitsemasta energiasta.
Vanhan talon saneeraajalle Daikin Comfora on
erinomainen valinta. Alle 30 senttiä korkea
sisäyksikkö on helppo sijoittaa vaikkapa oven
yläpuolelle.

Ilmalämpöpumpun voi asentaa nopeasti millä
lämmitysjärjestelmällä varustettuun taloon
tahansa. Kesän kuumimpina päivinä ilmalämpöpumppua voi käyttää kodin viilentämiseen.
Jäähdytyksen vuotuinen kylmäkerroin on yli
seitsemän, eli yhdellä kilowatilla sähköä saa yli
seitsemän kilowattia jäähdytystehoa!

Suunniteltu pohjoisen olosuhteisiin
Daikin Comforaa ei tarvitse sammuttaa pakkasen
kiristyessä. Lämpöpumppumme on suunniteltu
ja valmistettu Euroopassa pohjoisen olosuhteita

varten: takaamme Comforan suorituskyvyn -25 °
C pakkaseen saakka. Vuotuinen lämpökerroin on
kylmissäkin olosuhteissa lähes neljä, eli yhdellä
kilowatilla sähköä saa neljä kilowattia lämpöä.

Comforan energiatehokkuuden salaisuus on
korkealaatuisissa, yhteen sovitetuissa kompo
nenteissa ja tehokkaassa, ympäristöystävälli
sessä R-32-kylmäaineessa. Daikin-lämpöpumppujen kylmäaineet, kompressorit ja lämmönvaihtimet kehitetään omissa tutkimus- ja
kehityskeskuk sissa.

Standby-asetus
säästää energiaa

3-D-ilmavirtaus takaa
tasaisen lämpötilan

Heat boost lämmittää
kylmän tilan nopeammin

Puhdasta sisäilmaa

Ilmalämpöpumppu kierrättää käynnissä olles
saan koko ajan sisäilmaa moninkertaisen suo
datinjärjestelmän läpi. Sisäilman laadun viimeistelee Comforan titaani-apatiittisuodatin.

Asenna mihin taloon tahansa
Daikin-ilmalämpöpuppu sopii hyvin myös
mökin lämmitykseen ja peruslämmön ylläpitoon.
Wifi on laitteessa vakiona ja älypuhelimen sovelluksella voit säätää lämpötilaa mistä tahansa.
Sähkökatkoksen jälkeen lämpöpumppu käyn
nistyy automaattisesti uudelleen.

*

Bluevolution on Daikinin uuden sukupolven tuotevalikoima, jossa käytetään
uutta ympäristöystävällistä ja energiatehokasta R-32-kylmäainetta. Koska R-32
kuljettaa lämpöä tehokkaasti, sitä käyttä
mällä voidaan vähentää lämpöpumpun
sähkönkulutusta jopa 10 prosenttia.
Tämän lisäksi R-32:n ilmaston lämmi
tyspotentiaali (GWP) on kolmanneksen
pienempi verrattuna laajalti käytettyihin R-22 ja R-410A -kylmäaineisiin. R-32
on myös helposti talteenotettavaa ja
kierrätettävää.

Daikin Comfora -ilmalämpöpuppu sopii hyvin myös mökin lämmitykseen ja peruslämmön ylläpitoon.

Daikin Residential Controller
– säädä lämmitystä mistä tahansa*
* WiFi vakiovarusteena

Sovelluksen avulla lämmitystä voi hallita omalla äly
puhelimella mistä vain: säätää lämpötilaa, ajastaa mökin
lämpiämään ja seurata energiankulutusta.

Kuiskaten käyvä Comfora vaimenee hiljaisella
asetuksella entisestään ja sopii hyvin vaikka
makuuhuoneeseen.

Sähkökatkoksen jälkeen Comfora käynnistyy
automaattisesti uudestaan.

Miksi Daikin?
• Suunniteltu pohjoisen olosuhteisiin: takaamme
suorituskyvyn vielä –25 °C:n pakkasessa
• Kokemusta ja laatua: ainoa valmistaja, joka
kehittää ja valmistaa itse kompressorit,
kylmäaineet ja lämmönvaihtimet

Hopea-allergeeni- ja titaani-apatiittisuodattimet
poistavat allergeeneja ja puhdistavat ilmaa.

Suunniteltu Euroopassa eurooppalaisille.
Takaamme suorituskyvyn läpi talven
– myös -25 oC pakkasessa.

Rekisteröi lämpöpumppu Stand By Me -palvelussa ja saat lisätakuun
1.

Pyydä Stand By Me -rekisteröintikoodi asentajaltasi
saadaksesi lisätakuun

2.

Syötä käyttöönottokoodi
tällä sivulla:
standbyme.daikin.fi

3.

Lisää palveluun yhteystietosi ja aseta salasana, jolla
pääset jatkossa näkemään
Daikin-tuotteittesi tiedot

Daikin-lämpumpun ostajat saavat nyt kuuden
kuukauden jatkotakuun veloituksetta, kun laite
rekisteröidään ilmaisessa Stand By Me -palvelussa.
Stand By Me takaa ilmalämpöpumpun, ilma-vesilämpöpumpun tai maalämpöpumpun käyttäjälle jatkuvan pääsyn lämpöpumpun käyttö- ja huoltohistoriaan. Käytännössä
tämä merkitsee ilmaisen laajennetun takuun
lisäksi huolettomuutta, nopeaa ja luotettavaa

huoltoa sekä hyvää varaosien saatavuutta, kun
asennettujen laitteiden yksityiskohdat ovat
koko ajan tiedossa myös huoltoliikkeellä.
Stand By Me myös muistuttaa sekä sinua
että huoltoliikettä laitteen tulevasta huollontarpeesta, jolloin asentajan käynnille voidaan
varata helposti aika. Takuutiedot sekä koko laitehistoria huolto- ja korjaustietoineen on koko
ajan tallessa ja sekä asentajan että omistajan
käytössä.

comfora h

Lähes äänetön lämmittäjä

UUSI COMFORA H
Sisäyksikkö FTXTP-M + ulkoyksikkö RXTP-R
Teho ja energiankulutus
Jäähdytysteho
Lämmitysteho

Minimi/maksimi, kW
-5°/-10°/-15°/-20°/-25 °C kW

25M + 25R

35M + 35R

0,8/4,0

0,8/4,4

4,79/3,9/3,5/3,3/2,9

Energiatehokkuusluokka
Jäähdytys

Lämmitys
(Keskimääräinen ilmasto)
Tilojen lämmitys
(Kylmä ilmasto)

SEER*

7,10

Vuotuinen energiankulutus, kWh

123

Energiatehokkuusluokka
4,93

Vuotuinen energiankulutus, kWh

710

Energiatehokkuusluokka
1941

2394

3,95

3,84

25M
Korkeus x leveys x syvyys

Kylmäaine

35M
286 x 770 x 225
9,0
Irrotettava/pestävä

Jäähdytys, Hiljainen/pieni/suuri

21/26/43

21/26/43

Lämmitys, Hiljainen/pieni/suuri

21/26/43

21/26/43

25R

35R

Korkeus x leveys x syvyys

551 x 763 x 312

Paino, kg

Toimintalämpötila

873

SCOP/C**

Ulkoyksikön mitat

Äänenpaineentaso, dBA

4,81

Vuotuinen energiankulutus, kWh

Ilmansuodatin

Mitat, mm

170

A

Paino, kg

Äänenpaineen taso, dBAn

7,20
A++

SCOP/A**

Sisäyksikön mitat
Mitat, mm

5,24/4,5/4,3/3,8/3,3
A++

38
Jäähdytys/lämmitys

48/49

Jäähdytys, °CDB

–10~46

Lämmitys, °CWB

–25~18

Tyyppi

R-32

GWP

675

* SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) on jäähdytyksen vuotuinen kylmäkerroin.
** SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) eli vuotuinen lämpökerroin kertoo lämpöpumpun energiatehokkuudesta vuositasolla. Yleisimmin lämpöpumppujen vertailussa käytetään
Euroopan keskimääräistä kerrointa (SCOP/A), sen lisäksi Pohjois-Euroopassa voidaan ilmoittaa erikseen lämmityksen energiatehokkuus kylmässä ilmastossa (SCOP/C).
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Painettu ympäristöystävälliselle paperille.

Tämä julkaisu on laadittu vain tiedoksi, eikä se ole Daikin Europe N.V:tä sitova. Sisältö
on koottu julkaisuhetken parhaan mahdollisen tietämyksen perusteella. Emme takaa
esitettyjen tuotteiden ja palveluiden soveltuvuutta tiettyyn tarkoitukseen. Tekniset
tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Daikin Europe N.V. ei vastaa tämän
julkaisun käytöstä ja / tai tulkinnasta aiheutuvista tai siihen liittyvistä välittömistä tai
välillisistä vahingoista. Kaikki sisältö on tekijänoikeuksien suojaamaa.

