Warmtepompen
Verwarmings- en koelsystemen
voor bij u thuis
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Bent u aan het bouwen of verbouwen? Wilt u uw woning graag
uitrusten met een verwarmingssysteem dat minder onderhoud vraagt
en minder energie verbruikt? Of zoekt u de ideale combinatie van
levenskwaliteit en zorg voor het milieu?
In deze Daikin-catalogus leest u hoe u al deze wensen kunt vervullen.
U zult kennismaken met het meest efficiënte systeem voor een
optimaal binnencomfort: de warmtepomp. Dit is een zachte maar
ultrageavanceerde technologie, waarvan de voordelen voor de
gebruiker en de natuur ruimschoots zijn bewezen.
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De oplossing voor wie aan de
toekomst denkt en traditionele
verwarming vervangt.
Warmtepompen onttrekken calorieën (warmte) aan de
buitenlucht, zelfs bij koud weer. Door middel van een
compressor zorgen ze voor een efficiënte verwarming
van uw flat of woning. Het enige wat warmtepompen
nodig hebben om te kunnen werken is elektriciteit: de
geproduceerde warmte wordt volledig onttrokken aan
de buitenlucht. Deze stille, discrete warmtepompen
beschikken echter over de meest geavanceerde
technologieën om de energiefactuur van uw woning zo
laag mogelijk te houden.
De vergelijking is eenvoudig: met een Daikin warmtepomp
wordt 80% van de energie voor de verwarming van uw
woning uit de buitenlucht gehaald. Deze is dus gratis
en… hernieuwbaar!

Geef een meerwaarde aan uw woning
dankzij een lager E-peil
Voor bouwaanvragen na 1 januari 2012 vraagt het
Vlaamse Gewest dat het E-peil van uw woning gelijk of
lager is dan E70 - K40. Vanaf 1 januari 2014 wordt deze
nog verstrengd naar E60 - K40 en er moeten ook een
minimum hernieuwbare technologieën geïntegreerd
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Warmtepompen
worden binnen het project. Eén van de mogelijkheden
is een warmtepomp! In het Brusselse Gewest is dat
sinds juli 2011 verstrengd naar een E-peil van E70 K40. In het Waalse Gewest is sinds 1 september 2011
een E80-K45 van toepassing.

Een hernieuwbare bron

4/5 kW
3/4
kW
Buitenlucht

+

5/5 kW
4/4
kW
energie

1/5
kW
1/4
kW
elektriciteit
Bij een warmtepomp wordt tot 4/5 van de geproduceerde warmte gratis
onttrokken aan de buitenlucht. Dit is een kosteloze en onuitputtelijke
energiebron!

Welke manieren
zijn er om uw leefruimte te verwarmen?
De meeste verwarmingssystemen zijn van zogenaamde
“fossiele brandstoffen” (niet hernieuwbaar), zoals stookolie
of gas. Deze energiebronnen zijn niet alleen schadelijk
voor het milieu maar worden ook schaarser en daardoor
steeds duurder.
De warmtepomp maakt gebruik van een hernieuwbare
energiebron, aangevuld met een zeer laag stroomverbruik.

Ze garandeert het hele jaar door een comfortabele
binnentemperatuur en is duidelijk de meest efficiënte
oplossing voor uw verwarmingsbehoeften!

Seizoensrendement:
optimale energieprestatie in elk seizoen
De Daikin binnen- en buitenunits voldoen aan de
striktere Europese normen voor het meten van het
energierendement, het zogenaamde seizoensrendement.
Het meten van het seizoensrendement vormt een
onderdeel van het programma van de Europese Unie
om de milieudoelstellingen voor 2020 te behalen. Het
berekenen van het seizoensrendement, ook genaamd
het SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) is verplicht
sinds 2013 en zal de ecologische prestaties van systemen
meten in situaties die beter aanleunen bij de werkelijkheid.
Het energierendement berekende slechts bij één
buitentemperatuur en bij volledige belasting van
het systeem. Het nieuwe seizoensrendement wordt
berekend bij een hele reeks buitentemperaturen en
bij gedeeltelijke belasting, en houdt het ook rekening
met energiebesparende bedrijfsmodi. Deze nieuwe
berekeningen belonen systemen die effectief de
energieprestatie verhogen in levensechte situaties.

Wist u dat …
… het woord «warmtepomp» verwijst naar
een compleet systeem waarmee u warmte die
van nature voorkomt in onze atmosfeer kunt
aanwenden voor verwarmingsdoeleinden! Achter
deze generische benaming gaan twee radicaal
verschillende technieken schuil:
Geothermisch: geothermische warmtepompen
onttrekken warmte aan de grond. Hun installatie
vraagt daarom een aanzienlijke investering: om
een woning met een oppervlakte van 100 m2 te
verwarmen met een horizontaal extractiesysteem,
moet u bijna 200 m2 vlakke grond (met een helling
van minder dan 20%) voorzien voor de installatie
van sensoren op 1,5 m diepte. Bovendien moet
uw beplanting en watersysteem minstens 3 meter
afstand houden van dit geothermische circuit. De
verticale «captatietechniek» is nog ingrijpender en
vereist een boring tot 80 - 120 m diep, waarvoor u
eerst de nodige vergunningen moet aanvragen.
Aerothermisch: aerothermische warmtepompen
onttrekken hernieuwbare en onuitputtelijke
warmte aan de buitenlucht*. De benodigde
infrastructuur is aanzienlijk minder ingrijpend (één
enkele unit die discreet buiten uw woning wordt
geïnstalleerd). Deze technologie, ontwikkeld door
Daikin, biedt een combinatie van eenvoud, comfort
en energiebesparing!
* Objectif UE COM (2008)/30
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Ooh, warmtepomp...
De naam zegt het al: een warmtepomp is een systeem
dat warmte onttrekt en transporteert om het hele jaar
door een constante binnentemperatuur te garanderen.
De Daikin Altherma units kunnen ook warm water leveren
voor uw totaalcomfort.
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Oneindige cyclus

Verwarmen
In de winter neemt de vloeistof die door
het systeem circuleert warmte uit de
buitenlucht op en voert deze naar binnen
voor een geleidelijke, comfortabele
opwarming.

Warm water voor
huishoudelijk gebruik
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Sommige warmtepompen, zoals
de Daikin Altherma, voorzien ook het hele
jaar door in uw warmwaterbehoefte voor
huishoudelijk gebruik!
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Koelen

In de zomer is het systeem omkeerbaar:
de vloeistof in het circuit onttrekt
warmte aan de binnenlucht en voert deze
af naar buiten.
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Een koelmiddel circuleert in een gesloten circuit in
het systeem en voert warmte van buiten naar binnen of omgekeerd.
›› De verdamper zorgt ervoor dat de vloeistof
warmte aan de buitenlucht kan onttrekken,
door deze om te zetten van vloeibare toestand
naar gas.
›› Vervolgens verdicht de elektrische compressor
het gas, waardoor de temperatuur stijgt.
VERWARMINGSENERGIE
›› In de condensor geeft het gas zijn warmte af aan
het verwarmingssysteem en neemt terug zijn
vloeibare vorm aan.
›› Het expansieventiel verlaagt de druk van
de vloeistof, waardoor deze opnieuw gaat
ELEKTRICITEIT
verdampen en de cyclus opnieuw begint.
Opgenomen
vermogen 1 kW

Gegenereerd
vermogen
4~5 kW

BINNENUNIT

CONDENSOR

< Compressor

Expansieventiel >

VERDAMPER

BUITENUNIT

HERNIEUWBARE ENERGIE UIT LUCHT,
GROND & WATER

Opgenomen
vermogen
3~4 kW

Vertel me uw geheim!
Daikin heeft reeds twee lijnen warmtepomp technologieën ontwikkeld die gebruik maken van de buitenlucht als energiebron.
Naargelang het systeem voert het ene de warmte rechtstreeks naar de leefruimte in de vorm van warme lucht, terwijl bij
de andere deze overdracht via een watercircuit verloopt. Daikin zal echter binnenkort een geothermische en hybride oplossing
kunnen aanbieden.
1/ Lucht/water warmtepomp
Een lucht/water warmtepomp onttrekt warmte aan de buitenlucht. Dit systeem
voert deze naar binnen via een watercircuit. Een lucht/water warmtepomp kan
ook in uw behoefte aan sanitair warm water voorzien en zorgt eventueel voor
aangename verkoeling in de zomer. Dit systeem biedt een stabiele temperatuur
van de ruimte het hele jaar door.

Ventilo-convectoren, vloerverwarming/
koeling of radiator

Buitenunit

Sanitaire warmwatertank

Binnenunit

Meer informatie over het Daikin lucht/water systemen vindt u op pagina 10.

Binnenunit

Pair-combinatie: een installatie voor één ruimte waar
één binnenunit verbonden is aan één buitenunit.

Tot negen
binnenunits

Multicombinatie: de basisinstallatie blijft hetzelfde
zoals bij een pair combinatie. Het enige verschil is dat
hier tot 9 binnenunits aangesloten kunnen worden.
En veranderen uw behoeften, dan evolueert de
installatie mee. Bijkomende binnenunits kunnen op een
later tijdstip worden geïnstalleerd.

2/ Lucht/lucht warmtepomp
Een lucht/lucht warmtepomp onttrekt eveneens warmte aan de buitenlucht en
voert deze als warme lucht toe naar de leefruimte. In de zomer wordt dit proces
omgedraaid: de warmte van binnen wordt afgevoerd naar buiten. Dit systeem
garandeert een constante temperatuur in elk seizoen.

Buitenunit

Meer informatie over de Daikin lucht/lucht systemen vindt u op pagina 18.

3/ Grond/water warmtepomp

Buitenunit

Een grond/water warmtepomp onttrekt zijn warmte aan de grond. Het principe
van aardwarmte of geothermie bestaat erin om warmte van de grond op te vangen
en om te zetten in warmte, die we gebruiken om een woning te verwarmen. Het
voordeel van geothermie is dat de vrijgekomen energie niet afhangt van de zon
of de wind, en dat zij het meest constante is. Binnenkort beschikbaar.
Meer informatie over de Daikin lucht/lucht systemen vindt u op pagina 13.

Ventilo-convectoren, vloerverwarming/
koeling of radiator

Binnenunit

Sanitaire warmwatertank
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Welk systeem kiezen?
Wat is de beste oplossing voor u?
De keuze van het juiste systeem hangt vooral af van uw specifiek
project. Ieder huis is uniek.
Het is bovendien uw dagelijkse leefomgeving. Daarom wilt u een verwarmingssysteem dat perfect aan uw behoeften
voldoet. Of u nu bouwt of renoveert, ruim of compact woont de warmtepompen van Daikin passen efficiënt in
elk project. U kunt het Daikin verwarmingssysteem ook combineren met sanitair warm water. Daikin biedt tevens
aangepaste oplossingen voor aansluiting op zonne-energie, zowel op nieuwe als op bestaande systemen.
En voor wie enkel sanitair warm water wenst is er de autonome Daikin warmtepomp boiler .
In functie van uw specifiek project kan er geopteerd worden voor één van de technieken maar soms is de ideale
oplossing een combinatie van verschillende technieken. De erkende Daikin installateurs kunnen u begeleiden
bij het maken van de juiste keuze.

De 3 voordelen
van Daikin Altherma

›› Voordelig laag energieverbruik
›› Lagere CO2-uitstoot
›› Absoluut comfort

Een voorbeeld van een combinatie
van lucht/lucht en lucht/water warmtepomp.
Deze oplossing zorgt voor een hoog comfort, een flexibele uitvoering en dit met een laag verbruik.
Benedenverdieping met vloerverwarming:
ŰŰ Lucht/water warmtepomp Daikin Altherma 	 Voordeel: continu gebruik, stabiele temperatuur
en eventueel productie van sanitair warm water.
Bovenverdieping:
ŰŰ Lucht/lucht warmtepomp
88

Voordeel: snelle opwarming/koeling bij sporadisch gebruik (studentenkamer)

Voor nieuwe
woningen
of grote renovaties

• U wenst te werken met vloerverwarming
en/of lage temperatuur radiatoren/convectoren.
• U wenst de bestaande radiatoren te vervangen
en te werken met vloerverwarming en/of lage
temperatuur radiatoren/convectoren.
• U wenst snel een bepaalde ruimte te
verwarmen of te koelen
Daikin adviseert u:
• ofwel Daikin met Lage Temperatuur pag 10
• ofwel Daikin geothermie pag 13
• ofwel Daikin lucht/lucht warmtepomp pag 18

Voor vervanging
of optimalisatie van
de bestaande ketel

1/ U wenst uw stookolieketel te vervangen maar u
wenst uw bestaande radiatoren te behouden.
Daikin adviseert u: Daikin Hoge Temperatuur pag 14

Voor
appartementsgebouwen

Daikin Altherma Flex Type combineert
verwarming, koeling en productie van sanitair
warm water en geeft de mogelijkheid tot
warmterecuperatie.

2/ U wenst uw gasketel te vervangen maar u wenst
uw bestaande radiatoren te behouden.
Daikin adviseert u: Daikin Hybride pag 15
3/ U wenst snel een bepaalde ruimte te verwarmen
of te koelen. Daikin adviseert u: Daikin lucht/lucht
warmtepomp pag 18

Daikin adviseert u:
Daikin Altherma Flex Type pag 17
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Daikin Altherma Lage Temperatuur

Voor nieuwe woningen
of grote renovaties
Warmwatertank

Alles in

1 unit
Binnenunit

Een natuurlijke keuze
1. Geïntegreerde binnenunit:

de beste oplossing voor sanitair warm water
De nieuwe Daikin Altherma geïntegreerde Lage Temperatuur binnenunit is een ‘all-in’ vloermodel
waarin de tank voor sanitair warm water geïntegreerd is (beschikbare inhoud 180 of 260 liter). Uniek
kenmerk van deze unit is dat ze eenvoudig en snel monteerbaar is wanneer sanitair warm water vereist
is. Bovendien garandeert ze het beste verwarmingsrendement en het hoogste comfort in een compact
en gestroomlijnd ontwerp. Wanneer sanitair warm water gewenst wordt in combinatie met het Daikin
Altherma Lage temperatuur systeem, is de geïntegreerde binnenunit de beste oplossing!

2. Beste seizoensrendement biedt de grootste besparing op de energiekosten
Dankzij de jarenlange ervaring in lucht/water-warmtepompen en meer dan 150.000 geïnstalleerde
units in Europa, streeft Daikin onophoudelijk naar een verdere optimalisatie van de rendementen
van de Daikin Altherma-systemen. Bij de ontwikkeling van elk nieuw product wordt gestreefd om de
rendementen te verhogen met kleinere vermogens zodat de werkingskosten worden verminderd.
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3. Perfect geschikt voor
nieuwe en energiezuinige woningen.

Zonne collector
(optioneel, enkel mogelijk
met wandmodel)
Sanitair warm water
Warmtepomp convector

De Daikin Altherma Lage Temperatuur werd geoptimaliseerd om
aan alle behoeften inzake rendement, comfort en toepassingen
van nieuwe woningen te voldoen. Het uitgebreide productgamma
biedt nu de perfecte oplossing voor energiezuinige woningen, zelfs
voor lage energie woningen.

4. Gebruikersinterface
met nieuwe functies en eenvoudig menu.
De Daikin Altherma Lage Temperatuur kreeg een nieuwe gebruikersinterface mee. Inbedrijfstelling, onderhoud en dagelijkse bediening
worden nog gebruiksvriendelijker dankzij de grafische interface met
full-text weergave in meerdere talen, eenvoudige menunavigatie
en intelligente besturingsfuncties.

Buitenunit

Vloerverwarming

Geïntegreerde binnenunit
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De warmtepomp convector
De Daikin warmtepomp convector is veel meer dan een ventilo-convector of eender welk andere
warmteafgever. Deze unit kan zowel verwarmen als koelen en bereikt een optimaal energierendement
bij aansluiting op een Daikin Altherma. De warmtepomp-convector verhoogt het rendement met ca. 25%
ten opzichte van gewone ventilo-convectoren.

Voordelen

12

>>

Kan verwarmen en koelen

>>

Optimaal energieverbruik wanneer aangesloten op een Daikin Altherma systeem met lage temperatuur

>>

Geringe afmetingen

>>

Laag geluidsniveau

Het wandmodel is de perfecte oplossing
in bepaalde toepassingen:
1.
2.

wanneer u geen productie van sanitair warm water nodig heeft.
wanneer u wenst te werken met de Daikin zonneboiler

Geothermie
Het gebruik van hernieuwbare energieën
wordt meer en meer aangeraden. Een van die
oplossingen bevindt zich onder onze voeten,
namelijk aardwarmte.
Het principe van aardwarmte of geothermie
bestaat erin om warmte van de grond op te
vangen en om te zetten in warmte, die we
gebruiken om een gebouw te verwarmen. Het
voordeel van geothermie is dat de vrijgekomen
energie niet afhangt van de zon of de wind,
en dat zij het meest constante is. Een Daikin
Altherma warmtepomp gekoppeld aan verticale
aardsondes of een horizontaal captatienet kan
een goed geïsoleerde, energiezuinige woning
een perfecte verwarmingsoplossing bieden!

Binnenkort beschikbaar
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Daikin Altherma met Hoge Temperatuur

Voor vervanging/
optimalisatie
van de bestaande ketel
De Daikin Altherma Hoge Temperatuur warmtepomp geeft u de efficiëntie van de warmtepomp zonder
het uitbreken van de bestaande radiatoren. Enkel en alleen de gas- of stookolieketel wordt vervangen. Dit
is een energievriendelijke en performante verwarmingsoplossing, die tevens warm water kan produceren.
Hierdoor bent u niet meer afhankelijk van de tarieven van fossiele brandstof.
A1 Split-systeem - buitenunit
De buitenunit onttrekt warmte aan de omgevingslucht. Deze warmte wordt via koelmiddelleidingen naar
de binnenunit geleid.
A2 Split-systeem binnenunit
De binnenunit verhoogt
de temperatuur,
waardoor het water tot
op 80°C opwarmt om via
radiatoren te verwarmen
en als sanitair warm
water gebruikt te kunnen
worden.
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A1 Buitenunit

Sanitair		
warmwatertank

A2 Binnenunit

De autonome Daikin sanitaire warmtepomp Boiler

Daikin hybride

De Daikin warmtepomp boiler bestaat uit twee delen - een warmtepomp en een sanitair warmwatertank.
Dit samengestelde systeem is eenvoudig te plaatsen en verzekert een laag energieverbruik en een lage
CO2-uitstoot. De Daikin warmtepomp boiler is de eerste warmwatertank op de markt met een Inverter
compressor. Deze technologie wordt reeds jaren gebruikt bij de comfortsystemen van Daikin en hebben als
rechtstreeks gevolg een laag energieverbruik.

Daikin Altherma Hybride warmtepomp is een
unieke combinatie van een warmtepomp met
een hoge rendementsketel. De warmtepomp zal
het grootste deel van de verwarmingsbehoefte
van de woning op zich nemen. Indien nodig
zal de condensatieketel als bijverwarming de
productie van warm water tegen zeer hoge
temperaturen leveren. Dit intelligente systeem
bepaalt zelf de meest voordelige oplossing om
zo uw energiefactuur te verminderen. Door deze
Daikin Altherma te installeren, bespaart u tot
35% tegenover een nieuwe condensatieketel.

60%
vermindering

Een efficiënt alternatief voor de
traditionele elektrische warmwatertank
›› van het primair energieverbruik
›› van de CO2-uitstoot
›› van de bedrijfskosten

75%

binnenlucht

+

25%

elektriciteit

Binnenkort beschikbaar
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Uw Daikin zonneboiler
Sanitair warm water met zonne-energie
Om nog doeltreffender te zijn en om nog meer energie te besparen stelt Daikin u voor om een volledige zonne-installatie
te plaatsen. Wanneer u Daikin Altherma verwarmingsinstallaties combineert met een sanitaire warmwatertank, kunt
u de Daikin zonnecollector op uw tank aansluiten. De zon levert jaarlijks 30 tot 70% van de nodige energie om ons
sanitair warm water tot de gewenste temperatuur te verwarmen. De zeer doeltreffende Daikin zonnecollectoren (met een
zeer selectieve bekleding) zetten alle kortegolfzonnestraling in warmte om. Deze oplossing kan een besparing tot 60%
opleveren op de productiekost van het sanitair warm water.

Voordelen
>>

Aansluitbaar op Daikin Altherma LT , HT of bestaande ketel

>>

Optimaal gebruik van de zonne-energie voor de productie van sanitair warm water en
ondersteuning van de verwarming!
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>>

Uiterst efficiënte zonnecollectoren

>>

Geen onderhoud nodig

>>

Lange levensduur

>>

Bespaar tot 60% op de productie van het sanitair warm water

Speciale toepassing voor appartementsgebouwen
en grootschalige woonprojecten: Daikin Altherma Flex type

Voor appartementsgebouwen
Daikin Altherma Flex Type is een gecentraliseerd verwarmingssysteem met individuele bediening voor
appartementsgebouwen en commerciële toepassingen. Deze gebouwen dienen uitgerust te worden met
een hoog efficiënt verwarmingssysteem dat ook de vraag van warm water kan opvangen en regelen. Om
aan deze behoefte te kunnen voldoen, bracht Daikin de Daikin Altherma Flex type uit. Dit comfortsysteem
verwarmt, koelt en produceert tegelijkertijd sanitair warm water door optimaal gebruik te maken van de
VRV en cascadetechnologie van Daikin.
Daikin Altherma Flex haalt 2/3 van de gegenereerde warmte uit de lucht. Dit is een erkend hernieuwbare
energiebron die helemaal gratis is!

Buitenunit

Sanitair
warmwatertank
Binnenunit

Vloerverwarming
Warmtepomp
convector
Hoge temperatuur
radiator
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Daikin lucht/lucht oplossingen:

Small & Medium Class wandmodel
Dit wandmodel combineert de meest
recente warmtepomptechnologie met
geavanceerde technische kenmerken en een
vooruitstrevend ontwerp, zodat het geschikt
is voor elke kamer in huis. Deze fluisterstille
unit kan perfect in elk interieur worden
geïntegreerd, staat garant voor een optimale
klimaatregeling het hele jaar door.
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Design wandmodel
Elegante, stijlvolle units die perfect zijn
voor kleinere ruimten. Ze zijn energiezuinig
en vormen de ideale oplossing voor uw
woonkamer, keuken, slaapkamer, ...

Nexura vloermodel
De Nexura beschikt over een frontpaneel
dat stralingswarmte afgeeft zoals een
traditionele radiator.

Vloermodel
Deze fluisterstille modellen worden op de
vloer geplaatst of vlak erboven geïnstalleerd
tegen de muur, waarin ze ook nog eens
gedeeltelijk kunnen worden ingewerkt.

Flexi-model
Een flexibele oplossing die u laag tegen
de muur kunt installeren, bijvoorbeeld
onder een raam. Dankzij hun compacte
vorm, nemen ze niet meer plaats in dan
een traditionele radiator. Dit model kan
ook worden omgedraaid, zodat u het kunt
gebruiken als plafondunit. Aan u de keuze.

Niet zichtbaar plafondmodel
Ideaal voor nieuwbouw of voor wie het graag
zuiver en sereen houdt. De niet zichtbare
plafondmodellen passen in elk interieur. Ze
worden discreet ingewerkt zodat enkel het
aanzuig- en uitblaasrooster zichtbaar zijn.

Aan het plafond
gemonteerde cassette
De aan het plafond gemonteerde cassettes
zijn verbazend stijlvol en integreren zich
onopvallend in uw woning. Zij zijn de ideale
oplossing wanneer er weinig plaats is op
de vloer of tegen de muur of wanneer het
plafond hol is.
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Ururu Sarara
Een unieke combinatie van
bevochtiging, ontvochtiging,
ventilatie, verwarmen,
koelen en luchtzuivering
›
›
›
›
›
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De ideale luchtvochtigheid
Comfortabele luchtstroom
Krachtige luchtzuivering
Stijlvol ontwerp (Good Design Award)
Energiezuinig en met hoog rendement:
één eenheid energie wordt omgezet in bijna vijf
eenheden koel- of verwarmingsenergie

Ururu luchtbevochtiging: aangename,
gelijkmatige verwarming.
Het Ururu-bevochtigingssysteem absorbeert vocht uit de buitenlucht en voert dit naar de binnenunit voor een
snelle en efficiënte bevochtiging van de ruimte. Dankzij de perfecte combinatie van bevochtiging en klimaatregeling
wordt uw ruimte gelijkmatig verwarmd.

Sarara ontvochtiging: voel het verschil!
Als de vochtigheid te hoog is, zorgt het Sarara-ontvochtigingssysteem ervoor dat ze zonder temperatuurverandering
wordt verlaagd. Dit is ideaal voor u, want een lagere luchtvochtigheid betekent een groter comfort.

Een comfortabel binnenklimaat hangt niet enkel af van een goede temperatuurregeling. Een precieze regeling
van de vochtigheid en ventilatie van de ruimte is essentieel. Dankzij de Ururu Sarara kunt u koelen, verwarmen,
bevochtigen, ontvochtigen, ventileren en zuiveren. De unit is uitgerust met filters die ook stof, pollen en rook
filteren. U kunt ook de luchtzuivering afstemmen op uw specifieke behoefte. Dankzij het ventilatiesysteem wordt
verontreinigde binnenlucht vervangen door verse buitenlucht.
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Design &
Functionaliteit
Daikin, voor ieder wat wils:

Daikin Emura
Design Wandmodel

Uw comfort ligt ons nauw aan het hart...
Maak uw keuze onder de vele modellen voor montage op de muur. Al deze modellen zijn stijlvol, zuinig
in energie en, dankzij een handige draadloze afstandsbediening, eenvoudig te bedienen. Sommige
modellen hebben een 3D-luchtstroomfunctie om zelfs de kleinste hoekjes van uw grootste kamers te
koelen of te verwarmen. Als u een model zoekt dat ook verse buitenlucht aanvoert, is de Ururu Sarara
de beste optie.
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›
›
›
›
›

Stijlvolle, vlakke frontpanelen
Luchtzuiveringsfilter
Efficiënt
Fluisterstille werking en nachtstand
Energiebesparing
dankzij de invertertechnologie
› Flexibele montage
› Gebruiks- en onderhoudsvriendelijk

Daikin Small Class en Medium Class
Optimaal design en comfort
Wandmodel
De ideale oplossing
Dit wandmodel combineert de meest recente warmtepomptechnologie met geavanceerde technische kenmerken en
een vooruitstrevend ontwerp, zodat het geschikt is voor elke kamer in huis. Deze fluisterstille unit kan perfect in elk
interieur worden geïntegreerd en staat garant voor een optimale klimaatregeling het hele jaar door. Deze warmtepompwandmodellen met invertertechnologie beantwoorden aan alle vereisten van een moderne woning en laten
rendementen optekenen die de normen inzake seizoensrendement ver overstijgen. Verder hebben ze een kleinere CO2uitstoot en verminderen ze de kosten voor verwarmen en koelen.

Voor slaapkamers en andere
kleine ruimtes:
Geïntegreerd ontwerp
Nieuwe stijlvolle afstandsbediening
Nagenoeg onopgemerkte stille werking
Volledig invertergamma, uitgerust met
energiebesparende functies
› Perfect comfort, zelfs in de kleinste ruimtes
van het huis
› Deze kleine unit beantwoordt aan
alle energie noden van een moderne woning
›
›
›
›
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Vloermodel
met stralingswarmte
via frontpaneel
› Frontpaneel met stralingswarmte
voor optimale warmteverdeling in de kamer
› Optimaal comfort het hele jaar door
› Extreem stille werking: tot 19 dB(A)
› Laag luchtdebiet
› Stijlvol ontwerp dat in elk interieur past

Daikin Nexura opent een wereld van comfort. Een
verfrissend zomerbriesje of een behaaglijke warmte
zorgen het hele jaar door voor een aangenaam
binnenklimaat. Dit stijlvolle toestel heeft een frontpaneel
dat bijkomende stralingswarmte afgeeft. Dankzij zijn
fluisterstille werking en beperkte luchtstroom creëert het
een oase van welbehagen.

Daikin Nexura
Design vloermodel
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Daikin Multi-oplossingen:
verschillende ruimten verwarmen en koelen met 1 buitenunit
Op een Multi-systeem kunnen verschillende types binnenunits aangesloten worden. Ook verschillende vermogens
kunnen met elkaar gecombineerd worden. Zodoende kunt u voor uw slaapkamer, woonkamer, kantoor of waar ook de
ideale binnenunit selecteren afhankelijk van uw beschikbare installatieruimte of persoonlijke behoeften.

Altijd alles onder controle,
waar u ook bent
› Gebruiksvriendelijke manier van werken
› 3 eenvoudige manieren om de binnenunit te
bedienen:
- via een smartphone
- via een laptop/pc/tablet
- via een bedrade controller
› Optimaal thuiscomfort :
U creëert een comfortabel binnenklimaat,
wanneer u het wilt en waar u zich ook bevindt
› Systeembewaking tijdens de vakantie:
u kan een comfortabel binnenklimaat creëren
voor u thuiskomt
› Storingsdetectie van op afstand

Grote installatievrijheid en ruime keuze
› Zeer ruim assortiment buitenunits waarop tot 9 binnenunits kunnen worden aangesloten.
› Alle binnenunits kunnen individueel worden bestuurd
› De discrete, robuuste buitenunits kunnen eenvoudig worden
gemonteerd op een dak of terras of gewoon tegen de buitenmuur
› Er kunnen verschillende types binnenunits worden gecombineerd
› Laag geluidsniveau en grote energiezuinigheid
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Zuivere en gezonde lucht:
een echte verademing

› Verwijdering van allergenen
› Verwijdering van virussen en bacteriën
› Afbraak van geuren

› Bevochtiging
› Verwijdering van allergenen
› Afbraak van geuren

Stijlvol ontwerp
Verbeterde prestaties
Ongekend comfort
Uiterst stille werking
Gemakkelijk te onderhouden
Draagbaar
Geen montage

De luchtreinigers van Daikin kregen al veel lof
toegezwaaid: een allergie-attest van het Verenigd
Koningrijk voor de MC70LVM en de Daikin TùVprijs voor de MC70LVM en MCK75JVM-K bevestigen
de doeltreffendheid van onze modellen.
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Pollen, stof en dierenharen zijn maar enkele
mogelijke boosdoeners die allergieën, astma en
ademhalingsproblemen veroorzaken. Een Daikin
luchtreiniger zuivert de lucht en maakt komaf met
deze problemen dankzij een drieledige werking:

MC70LVM
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MCK75JVM-K

Er zitten heel wat stoffen in de lucht, zoals
allergenen, bacteriën, virussen en tabaksrook, die
je gezondheid kunnen schaden wanneer je ze
inademt. Bovendien is een te droge lucht vooral in
de winter een groot probleem.
De Daikin Ururu Luchtreiniger bevochtigt de lucht
in huis, elimineert de effecten van droge lucht en
zuivert de lucht. U vult gewoon af en toe de 4l-tank
bij en het systeem bevochtigt de kamer met een
maximum volume van 600ml/u.

Drievoudige zuivering

Luchtreinigers

Zuivere en bevochtigde
lucht de hele dag lang
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Suitable for Allergic People



    


Daikin,

uw betrouwbare partner

Vernieuwing en kwaliteit zijn de pijlers van de Daikin filosofie.
Om u de beste oplossingen te kunnen aanbieden, worden onze
medewerkers geregeld bijgeschoold. Ook het productieproces
wordt voortdurend verbeterd.
U kunt dus altijd op Daikin rekenen:
› maximaal comfort:
onze units bieden talloze mogelijkheden en extra opties

› energiezuinige oplossingen:
met Daikin maakt u een milieubewuste keuze

› warmtepompen op maat:
het Daikin gamma beschikt over een unit voor elke behoefte

› smaakvol ontwerp:
onze units zijn stijlvol en passen in elk interieur

› comfortabele verwarming,
verfrissende koeling en zuivere lucht:
u geniet op elk moment van een optimaal comfort

› fluisterstille werking:
Daikin respecteert uw behoefte aan rust (en die van uw buren).

Daikin, uw bijdrage tot het

milieu

Wanneer u kiest voor een Daikin warmtepomp,
kiest u ook voor het milieu. Bij de productie van
onze warmtepompen, stellen we alles in het werk
om afval te recycleren en te beperken en om
hernieuwbare energie te gebruiken. Daikin staat
voor 'eco design' en vermijdt het gebruik van lood,
kwik, cadmium en andere materialen die schadelijk
zijn voor het milieu.
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Daikin
Comfortabel op elk vlak

Raadpleeg een erkend Daikin installateur in uw buurt voor
advies bij de keuze van uw warmtepomp en de montage van
het systeem. Hij heeft de nodige kennis en ervaring om u raad
te geven en samen met u de oplossing te vinden die het best
aansluit bij uw behoefte. Hij kan u ook vertellen hoe u uw
systeem moet onderhouden om een optimale werking te
garanderen.

Uw investering loont, jarenlang
Als u kiest voor een kwaliteitssysteem, doet u een slimme
investering.

Door zijn unieke positie als fabrikant
van airconditioners, compressoren en
koelmiddelen is Daikin sterk begaan met het
milieu. Sinds een aantal jaren streeft Daikin
naar de positie van marktleider op het
gebied van producten met een beperkte
impact op het milieu. Om dit te bereiken
moet een breed assortiment producten
op ecologisch verantwoorde wijze worden
ontworpen en ontwikkeld. Bovendien
moet een energiebeheersysteem worden
ingevoerd om energie te besparen en afval
te beperken.

FSC

Waar u ook gaat, wat u ook zoekt, de lucht die u inademt is onze zorg. Temperatuur, ventilatie en
vochtigheid zijn niet enkel belangrijk voor uw thuiscomfort, maar ook voor uw prestaties op het werk en,
niet te vergeten, uw gezondheid. Vraag naar onze gespecialiseerde brochures, zonder enige verdere
verplichting.

Bent u op zoek naar
› een warmtepomp voor thuis?
› klimaatregeling
voor uw bedrijf of kantoren?
› een ventilatiesysteem
dat verse lucht levert?

Deze publicatie is louter informatief en vormt geen bindend aanbod vanwege
Daikin Airconditioning Belgium N.V. Daikin Airconditioning Belgium N.V. heeft
de inhoud van deze publicatie naar haar beste weten verzameld. Er wordt
geen impliciete of expliciete garantie verleend voor de volledigheid, de
nauwkeurigheid, de betrouwbaarheid of de geschiktheid voor een specifiek
doel van de inhoud en de producten (en diensten) die erin zijn voorgesteld.
De specificaties (en prijzen) kunnen zonder voorafgaande kennisgeving
worden gewijzigd. Daikin Airconditioning Belgium N.V. verwerpt uitdrukkelijk
eender welke aansprakelijkheid voor eender welke directe of indirecte schade,
in de meest ruime zin van het woord, die voortvloeit uit of verband houdt
met het gebruik en/of de interpretatie van deze publicatie. Alle inhoud is
auteursrechtelijk beschermd door Daikin Airconditioning Belgium N.V.

Daikin Europe N.V. neemt deel aan het Eurovent-certificatie-programma voor
airconditioners (AC), vloeistofkoelsystemen (LCP) en ventilo-convectoren (FC); de
certificatiegegevens van gecertificeerde modellen zijn te vinden in de Euroventlijst. De multi-units zijn door Eurovent goedgekeurd voor combinaties van maximaal
2 binnenunits.
Daikin Altherma hogetemperatuur-units vallen niet binnen het toepassingsgebied van
het Euroventcertificatieprogramma.

Daikin-producten worden verdeeld door:
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Onze installateurs staan klaar
om u te helpen

