
luft/luft värmepump

 

Vägg- takmodell Flexi

Elegant design
Hög kvalitet och snygg design 
har gett Daikins värmepumpar 
flera utmärkelser.

Långlivade system
Swing-kompressorn är själva hjärtat 
i värmepumpen. Få rörliga delar = 
Håller mycket längre. Vi lämnar hela 8 
års garanti på våra kompressorer.

Veckotimern,  
bra för stugan
Förenkla husägarlivet. Låt timern höja 
eller sänka värmen, upp till fyra gånger 
om dagen. 

Valfri temperatur
Steglös underhållsvärme mellan
10 och 30 °C.

Närapå ljudlösa enheter
Inom- utomhusdelar som är smått 
revolutionerande tysta. 

Störst i branschen
Världens största utbud av värme-
pumpar och luftkonditionering.

Tryggt med Daikin
sedan 1924
Vi har levererat lösningar i över 80 år. 
Idag med marknadens bredaste sortiment. 
Vi koncentrerar oss på en sak; värme & kyla, 
ingenting annat.

www.daikin.se

-30°C
driftsområde ner till

* År 6-8 - materialgaranti

Flexibel installation 
Kan installeras lågt på en vägg eller i taket. 
Perfekt att montera i taket när det är ont om 
plats mellan dörrkarm och tak (endast 20 cm 
krävs mellan tak och dörrens innermått).



1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

6,50

-10 -5 0 6 10

Daikin Flexi 25, 35, 50

FLXS25 FLEXI35 FLEXI50

COP=2,08

COP=2,38

COP=2,50

Utomhustemperatur °C

Nominell värmekapacitet kW

COP=3,35

COP=3,43

COP=3,60

För varje krona du sätter in får du upp till fem kronor 

tillbaka i form av värme. Besparingen blir lätt att inse. 

Om du sedan delbetalar ditt system, får du i princip 

pengar i handen varje månad.

1 kr in - upp till 5 kr tillbaka!

Värmespridning 

Pumpen hämtar värme från 
utomhusluften och överför den 
till den cirkulerande inomhusluften. 
Tekniken passar bäst i hus med öppen 
planlösning för att varmluften ska cirkulera 
på ett effektivt sätt. Har du ett större hus installerar du flera 
inomhusdelar som också värmer golven med en riktad luftström. 
Systemet ger dig dessutom luftkonditionering med rätt luftfuk-
tighet och ren hälsosam luft.

VÄRME OCH KYLA
INOMHUSENHETER Flexi25 - FLXS25B Flexi35 - FLXS35B Flexi50 - FLXS50B

Dimensioner Höjd x Bredd x Djup mm 490x1050x200
Vikt kg 16 17
Effekt Värme Min/Nom/Max kW 1,2 / 3,4 / 4,5 1,4 / 4,0 / 5,0 0,9 / 6,1 / 7,5

Kyla Min/Nom/Max kW 1,2 / 2,5 / 3,0 1,2 / 3,5 / 3,8 0,9 / 4,9 / 5,3
Effektförbrukning Värme Min/Nom/Max kW 0,3 / 1,0 / 1,5 0,3 / 1,2 / 1,9 0,3 / 1,8 / 3,5

Kyla Min/Nom/Max kW 0,3 / 0,7 / 0,9 0,3 / 1,1 / 1,3 0,5 / 1,7 / 2,0
EER  / COP Kyla / Värme 3,85 / 3,47 3,10 / 3,25 2,85 / 3,35
Energiklass Kyla / Värme A / B B / C C/C
Ljudtrycksnivå Värme H/M/L/SL dBA 37 / 34 / 31 / 29 39 / 36 / 33 / 30 46 / 41 / 35 / 33

Kyla H/M/L/SL dBA 37 / 34 / 31 / 28 38 / 35 / 32 / 29 47 / 43 / 39 / 36

UTOMHUSENHETER RXL25K RXL35J RXL50J

Dimensioner Höjd x Bredd x Djup mm 550x765x285 550x765x285 735x825x300
Vikt kg 34 48
Ljudtryck (Hög) Värme dBA 47 48 48

Bäst när det gäller!  
Värmekapacitet och COP angiven med en  20°C inomhustemperatur och vid 
utomhustemperatur ner till -10°C! Tabelldata är angivna med hänsyn tagen 
till avfostningscykler samt även med en trågvärmare på 124W som aktiveras 
när utomhustemperaturen understiger -2°C. Driftsområde ner till -30°C.

RXS25KFlexi - FLXS-B

Avancerad luftrening  
 
Inomhusdelen har ett fotokatalytiskt filter med 
titanapatit som avlägsnar:

 > Pollen, damm, bakterier & virus
 > Formaldehyd
 > Dålig lukt

ARC433A6


